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 رفیق نیمه راه

 

 خداست نام نامه هر سرآغاز
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 خطاست هرنامه او نام بی که

 می پیاده ماشین از و کرده پارک جدول کنار را رنگش سفید ماشین

 قدیمی یار سمت به و دوزد می رویش به رو به را مغرورش نگاه.شود

 و داده تکان هوا در را دستانش خوشحالی با که مریم، اش همیشگی و

 که آوینا دیدن با مریم.دارد برمی قدم کند، یم حضور اعالم گونه این

 و زیبا ی چهره در گذشته از بیش حاال اش وحشی و رنگ سبز چشمان

 را کسی بار هزارمین برای و کشد می آهی کند، می خودنمایی دلفریبش

 آوینا.کند می نفرین هاست، عذاب و رنج این ی همه بانی و باعث که

 کمرنگی لبخند و فشرد می گرمش دستان در را مریم ی شده دراز دست

 که را نگاهش قفل و دهد می ادامه را راهش کردن، توقف بدون.زند می

 نوشته و آبی تم با تابلویی آن در سر بر که بزرگی و سفید ساختمان  به

 در و شکند می است، شده(پزشکی ی دانشکده) نام با رنگ سفید ای

 در گوید، می بخیر بحص و سالم نشاط، با همیشه مثل که مریم جواب

 می را جوابش و کند می باز دانشکده،دهن ورودی در از عبور حین

 :دهد

 !خوبی؟ بخیر، توام صبح سالم -

 .خوبم منم باشی خوب تو من، ریخت بی قربونت -

 لبخند مریم، زبان از هم آن من، ریخت بی لفظ برای هم باز آوینا

 فضای توسط که اییه فرش سنگ از مریم با قدم هم.زند می کمرنگی

 های پله و گذشته، اند شده احاطه دانشکده ی شده درختکاری و سبز

 ظاهر به دیگری نگاه. کند می طی دوتا یکی را ساختمان ورودی

 این کناری های ستون و شده منحنی اش میانی قسمت که دانشکده

 علم قد آسمان به رو ساله صد سروی همچون محکم و صاف منحنی،

 هایش، کالس شروع و دانشکده این همیشه مثل.اندازد یم اند، کرده
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 اطراف در لذت با را نگاهش.میدارد وا هیجان به را اش زده ماتم قلب

 به که است بار اولین برای گویی چرخاند، می دانشکده داخلی ساختمان

 و جان کم هرچند لبخندی دیگر باری مریم صدای با.آید می دانشکده این

 شود می ایشه لب مهمان ناتوان

 که شدی خیره دیوارهاش درو و دانشکده این به جوری یک دوباره تو -

 !!!آخری ترم نه هستی اولی ترم کنه می فکر ندونه یکی

 و گیرد می نادیده است، کرده صدایش چاشنی مریم که را حرصی آوینا

 زیبا و کوچک های چال اش، همیشگی رفیقان با که را لبخندی همان

 لپ چال دیدن با معمول طبق مریم.کند می هایش لب اناست،مهم همراه

 را اخمانش معترضانه اش، درونی حس برخالف ولی شده زده ذوق آوینا

 :گوید می ها پله از رفتن باال حین در و کشیده هم در

 هر اینجوری! داد؟ می من به تورو لپ چال یه خدا شد می چی مگه -

 !میشد برقرار هم عدالت و داشتیم لپ چال دونه یک دوتا

 معمول طبق که مریم به و کرده جا جابه شانه روی به را اش کوله آوینا

 نگاهی نیم است، افتاده نفس نفس به نرسیده پایانی های پله به هنوز

 میخندد ریز و اندازد می

 !باش وزنت اضافه برای مناسب غذایی رژیم یک فکر به فعال تو -

 آمیزی رنگ با طوالنی و عریض لنیسا وارد ها، پله رسیدن اتمام به با

 کالس سمت به و بخشیده سرعت هایشان قدم به. شوند می رنگ کرم

 می دارد،حرکت قرار سالن شد آخر و راست سمت در که صالحی استاد

 آوینا های قدم با را هایش قدم کند می سعی که حین همان در مریم.کنند

 می شانسی خوش تردخ را آوینا غرغرکنان نماند، عقب و کند هماهنگ

 می دانشکده دختران بین را اول حرف اندام و هوش زیبایی، در که داند
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 موردی هیچ در که کند می توصیف بدشناسی دختر را خودش و زند

 آوینا.داند می گناه بی کامال را خود زمینه این در و است نیاورده شانس

 سکوت اش عجول و غرغرو رفیق غرغرهای جواب در معمول طبق

 کالسی سه از را نگاهش. کند می اکتفا ملیح لبخندی زدن به تنها و ردهک

 سالن راست سمت به و گیرد می گرفته قرار سالن چپ سمت در که

 استاد کالس به و گذرانده نظر از را اولی کالس دو.دهد می سوق

 می این از نشان کالس، داخل غوغای و همهمه.دوزد می چشم صالحی

 می کالس وارد و گرفته نفسی است، نیامده کالس هب استاد هنوز که دهد

 و راست سمت اول، ردیف در که اش همیشگی صندلی سمت به شود،

 روی به آرامی به و دارد برمی قدم دارد، قرار کالس ی پنجره کنار

 .گیرد می جای صندلی

 لب زیر و کرده اشغال را آوینا کناری صندلی معمول طبق هم مریم

 کند می غرولند

 ؟؟؟!!!شم راحت بشه منقرض نسلش بشه کی! فیزیولوژی ازمب -

 مریم سمت نگاهی نیم و شود می کشیده باال به کمی آوینا لب ی گوشه

 .شود می استاد ورود منتظر سکوت در و اندازد می

 .شود می کالس وارد صالحی استاد و رسیده پایان به انتظارش باالخره

 .نماید می آغاز را کالس وقت، اتالف بدون معمول، طبق صالحی استاد

 نوشتن حال در دقت با و کند نمی حس را زمان گذر همیشه مثل آوینا

 و آبی سیاه، های ماژیک با برد، وایت روی به استاد که است مطالبی

 نفس دانشجوها استاد، نباشید خسته با. است نوشته را ها آن قرمز

 که حالی در آوینا. گویند می او به رو نباشیدی خسته و کشیده یراحت

 مریم های حرف به گذارد، می اش کوله داخل و کرده جمع را وسایلش
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 وارد جدید ترم برای که جذابی و جوان استاد به راجع زده ذوق  که

 دارند، کالس او با بار اولین برای بعد ساعتی حتی و شده شان دانشکده

 مریم که حرفی با کالس، از خروج حال در. سپارد می شگو تفاوت بی

 زند می

 !ام روانشناسی درس عاشق من وای -

 چرخاند می برایش چشمی اکراه با و چرخیده اش سمت ناباور

 !بودی متنفر روانشناسی از دیروز تا که تو _

 :زند می لب معترضانه و زده آوینا بازوی به آرام مشتی مریم

 !همین سخته، یکم گفتم فقط! تنفرم؟م گفتم کی من نه -

 همیشه رفیق جواب در دهد می ترجیح و کشد می پوفی کالفه آوینا

 کنند، می حرکت دانشگاه ی بوفه سمت به. کند سکوت جوابش حاضر

 تا را شان پالتو ی یقه هردو. وزد می  وحشتناکی سوز و است سرد هوا

 .خشندب می سرعت هایشان قدم به و کشیده باال چانه زیر

 به را مطبوعی گرمای برخورد گذارند، می بوفه داخل به که را اول قدم

 رضایت، با هردو. کنند می احساس خود ی شده سرخ و سرد پوست

 صندلی آوینا. روند می شان همیشگی میز سمت و کشیده راحتی نفس

 به را نگاهش. نشیند می آن روی بر و کشیده بیرون میز زیر از را اش

 به. دوزد می است، زده هیجان بعدی کالس خاطر به وزهن که مریم

 و ذوق که قبیل این از موضوعاتی نماید، می کنترل را اش خنده سختی

 معنی بی کامال او برای انگیزد، برمی را دیگری های مریم و مریم شوق

 تفاوتی بی.است توجه کم و تفاوت بی شدت به ها آن به نسبت و بوده

 دیگر است کرده عهد خود با که شود می سالی چند دارد، دوست را اش

 موفقیت با حاال تا و ندهد راه اش زندگی به را مذکری جنس هیچ هرگز،
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 بابت این از  و  مانده باقی قبل قوت به خود با عهدش سر سربلندی، و

 را بودنی یخ و غرور محکم حصار دل، در. است خشنود و راضی کامال

 .بالد می خود به آن، وجود از و ستاید می است، پیچیده خود دور به که

 توبیخ باره، این در شدن زده هیجان سبب به را مریم هرگز او اگرچه

 اندازه به هم او افتاد، می اتفاق این پیش سال چهار اگه شاید کند، نمی

 اش آوازه و نام روزها این که معروف استاد این دیدن به نسبت مریم ی

 .داد می نشان واکنش است، کرده پر را پزشکی ی دانشکده

 درست و میز، روی به را ای قهوه فنجان مریم که آید می خود به وقتی

 .دهد می قرار مقابلش در

 :گوید می شوخی به و گیرد می آوینا سمت را کاکائویی کیک مریم

 رفتنت ضعف و غش احتمال بعدی ساعت دخترم،که بخور هارو این _

 .زیاده

 کند می باز را کیک ی پوسته و خندد می آوینا

 !تو؟ یا من رفتن ضعف و غش -

 داخل کیک از ای تیکه دادن قورت حال در که حینی همان در مریم

 هیکلش به و نوشد می نیز را اش قهوه از ای جرعه است، دهانش

 کند می نامحسوسی ی اشاره

 بهت تا نیست زحمتی اگر کنم، غش نمیشه روم هیبت این با من واال -

 ان برو، ضعفه غش تا سه دو کالس وسط من جای به تو ،کردم اشاره

 .منو یا بگیره تورو بیاد یا استاد و بشه فرجی که شاءهللا

 قهوه و کیک مابقی خوردن مشغول سکوت، در و خندد می شیرین آوینا

 .شود می اش
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 راستی به. کند می سکوت و گیرد نمی را حرف ی دنباله دیگر هم مریم

 را تعریفش امروز به تا که را استادی زودتر ههرچ خواهد می دلش که

. ببیند است شنیده زیادی بسیار دفعات به دانشکده، کنار و گوشه از

 نجیبش و آرام رفیق حال به و دارد، دیگر ساعت نیم برای زیادی هیجان

 کنترل توانایی راحتی به و شود، می چیزی یا کسی جذب سخت خیلی که

 ی گذشته داند می که اگرچه خورد، می غبطه دارد را احساساتش کردن

 زمان از که خاصی اخالقی خصوصیات به بخشیدن قوت در تلخش

 .نیست و نبوده تأثیر بی کند، می نمایی خود وجودش در کودکی

 این گویای است، شده پیچیده کالس فضای در که غوغایی و همهمه

 و  آگاه خوبی به جدید استاد ورود از دانشجوها تمامی که است حقیقت

 .هستند زده هیجان

 :رسد می آوینا گوش به مذکر جنس های کالسی هم از که هایی زمزمه

 !ببینمش زودتر هرچه خواد می دلم خیلی -

 و دختر بین که نباشه استادهایی اون از امیدوارم فقط طور، همین منم -

 !شه می قائل تبعیض پسرها

 !مجرد هم و هست جوون هم که یکی این مخصوصا -

 به کمی دخترها، بین گوی و گفت. شود می کشیده باال به لبش ی گوشه

 .کند می تر عمیق را لبخندش و آید می بچگانه نظرش

 .بشه عاشقم نگاه یک تو امیدوارم خدا، وای -

 !شما می ناراحت که نزن هم رو حرفش حتی هستم من تا -

 .خودمه مال! فالط ساکت هردو-
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 روان درس به ام عالقه امروز همین از که حکمتیه چه دونم نمی -

 ؟!شده بیشتر شناسی

 .ورزم می عشق استادش  و شناسی روان به وار دیوانه که یکی من -

 خندیدن مشغول ریز ریز بینشان، گوی و گفت سیدنر اتمام به با سپس و

 به دقیقی نگاه و ندچرخا می چپ سمت به را سرش آوینا.  شوند می

 می باال ابرویی بیند، می که را پکرش نگاه.اندازد می مریم دمغ ی چهره

 :زند می لب شیطنت با و اندازد

 .نخوری شکست امیدوارم ؟!هستی طرف زیادی رقبای با بینم می -

 گذشته روزهای مثل ریلکس خیلی که آوینا از را نگاهش اکراه با مریم

 اش عالقه مورد درس و کالس شروع نتظرم و نشسته صندلی روی به

 و گذاشته اش صندلی ی دسته روی به را دستش آرنج گیرد، می است،

 قرار اش شده مشت دست روی به را اش چانه. کند می مشت را دستش

. چرخاند می است، نشسته آوینا که جهتی خالف را صورتش و دهد می

 به ریزی لگد و شود می حرصی شنود، می که را آوینا ی خنده صدای

 !صدا بی بار این اما خندد، می هم باز آوینا. زند می آوینا پای ساق

 و شده تر نزدیک کالس به لحظه هر که محکمی و منظم های قدم صدای

 و انگیزد می بر ها دختر دل در را زیادی هیجان رسد، می گوش به

 تنها بین، این در شود، می پسرها از زیادی تعداد کنجکاوی باعث

 او و است، نشده انگیخته بر هم ای ذره شخص، یک هیجان و کنجکاوی

 !آوینا جز نیست کسی

 و دار حالت موهای که شانه چهار و قدبلند پسری ورود با همراه

 بوی از نیز کالس فضای است، کرده هدایت باال سمت به را اش خرمایی

 .شود می پر عطرش خوش
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 در که است مردی مهربان نگاه و جذاب ی چهره مبهوت و مات مریم

 می سالم دانشجوهایش به رو مردانه لبخندی با همراه و ایستاده مقابلش

 .کند

 را خود جوان استاد سالم جواب پسر، و دختر از اعم دانشجوها ی همه

 حال استاد. نشینند می هایشان صندلی روی به او ی اجازه با و داده،

 کند می معرفی را خودش و پرسیده را دانشجوها

 روان استاد هستم؛ امینی بنده باشه، خوب حالتون امیدوارم سالم -

 .بخواد خدا اگه البته آخرتون، ترم شناسی

 .خندند می ریز ریز و شده امینی استاد ریز شیطنت متوجه دانشجوها

 لبخند دهد، می ادامه را صحبتش که حین همان در نیز استاد خود

 کند می هایش لب نقش را کمرنگی

 .غیاب و حضور سراغ ریم می بعد و گم می رو کالسم انینقو -

 منتظر که دانشجوهایی به گذرا نگاهی و کرده کوتاهی مکث امینی استاد

 هارا آن. اندازد می بشنوند، را قوانینش تا اند دوخته چشم دهانش به

 :کند می شروع ای، اضافه حرف هیچ بی و نگذاشته منتظر خیلی

 !شدن حذف با هست مساوی ت،غیب جلسه سه از بیشتر -

 این اگر ندارین، کالس داخل به رو من از اومدن دیرتر حق وجه هیچ به

 !شدن حذف با میشه مساوی بازهم بشه، تکرار بار سه از بیشتر کار

 حداقل که بهتره پس شه، نمی ارفاغ کسی به هم صدم پنج و بیست حتی

 .بخونین رو تون قبولی،کتاب نمره کسب ی اندازه به
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 ی نمره 1 و صفر با میشه مساوی امتحانتون ی نمره ببینم، ازتون تقلب

 !منفی

 رو کالس جو نکنید سعی عنوان هیچ به دم می درس دارم که زمانی

 که اصلی مبحث از رو بقیه حواس کردن، پرونی مزه با و کنید متشنج

 جلسه اون برای حداقل مجبورم، که کنید پرت هست، شناسی روان درس

 .بخوام رو عذرتون

 هیچ ام، امثال و گرفتن کم ی نمره اومدن، دیر نخوندن، درس برای

 خودتون بیهوده بابت، این از نیست نیازی پس نیست، پذیرفته ای بهانه

 .اندازید بی  زحمت به رو

 فرستد می بیرون به را آن بازدم نرم، خیلی و گیرد می نفسی

 !خدمتم؟ در هست، مشکلی یا سؤال اگر -

 سمت از جوابی هیچ که زمانی و مانده منتـظر را ای یقهدق چند

 .شود می غیابشان حضور مشغول نمیکند، دریافت دانشجوها

 که خواهد می خدا از دل در تنها و دوزد، می زمین به را نگاهش آوینا

 بودن دارا با و باشد برخوردار کافی علم و دانش از جدیدش، استاد

 تمامی برای و دهد، توضیح یخوب به را درس قوی، تکلمی قدرت

 استاد قوانین از. باشد داشته منطقی و جامع جوابی دانشجوها، سؤاالت

 کالس یک برای را قوانین این تمامی و دارد رضایت کامال نیز امینی

 .داند می ضروری مند قانون و خوب درس

 نیز کوتاهی نگاه خواند، می که را دانشجوها از یک هر نام امینی استاد

 ی چهره روش، این به دارد تصمیم گویی اندازد، می ها آن به

 .کند حکاکی ذهن در را جوانش دانشجوهای
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 !الهی؟ مریم خانوم -

 سمت را دستش دستپاچگی با که مریم به را نگاهش چشمی زیر آوینا

 هیچ بی که ای مقنعه دوزد، می کند، درست را آن تا برد می اش مقنعه

 می رخ به را اش امپراطوری و نشسته سرش روی بر نقصی و عیب

 .کشد

 با کندن، جان یک و هزار با و دهد می قورت دار صدا  را دهانش آب 

 کند می باز دهان آید، می بیرون چاه ته از گویی که صدایی

 .حاضر _

 .کند نمی درک را مریم اضراب و استرس از حجم این دلیل واقعا

 در مظلومانه  مریم،که رنگ مشکی مانتوی از را انگیزش ترحم اهنگ

 و گیرد می است شدن پرس حال در اش، شده مشت دستان از یکی

 یک با اش دیوانه رفیق که راستی به. کند می آزاد درمانده را نفسش

 .است شده عاشق و باخته را دل نگاه،

 دوزد، می او هب را نگاهش شنود، می استاد زبان از که را خودش نام

 و   محترم مرد این به احترام رنگ اول، برخورد همان در که نگاهی

 .است گرفته را سرشناس

 :زند می لب آرام و ملیح صدایی با 

 .حاضر -

 ولی شده، آوینا متفاوت و عجیب نگاه ی خیره را ای لحظه امینی استاد

 موجود اسامی مابقی خواندن مشغول و گیرد می  را نگاهش سریع خیلی

 .شود می دفترش در



 

  

REPACK BY DIAKOV 12 

 

 رفیق نیمه راه

 را درس وقت، اتالف بدون دانشجوها، اسامی لیست رسیدن پایان به با

  .نماید می آغاز

 گرفته موضوع این از آوینا شوند، می تر نزدیک کالس اتمام به هرچه

 سزاوار امینی استاد که راستی به) گوید می خود با دل در و  شده تر

 که کمی سن برخالف شنیدم، ازش که ست هایی تعریف و تمجید ی همه

 (فهمه می و دونه می خودش های تر بزرگ بعضی از بیشتر خیلی داره،

 مشغول و کرده تشکر او از محترمانه دانشجوها استاد، نباشید خسته با

 .شوند می وسایلشان آوری جمع

 او به نباشیدی خسته است، کالس از خروج حال در استاد که هنگامی

 .شوند می گر نظاره را شرفتن و گویند می

 از آثاری هیچ اندازد، می هایش کالسی هم ی چهره به دقیقی نگاه آوینا

 حدس کالس ابتدای از که طوری همان یابد، نمی ها آن در را خستگی

 صدای همراه به استاد برانگیز هیجان و جدید جامع، توضحیات زد، می

 زمان گذر ها هبچ از یک هیچ که بود شده باعث نوازش، گوش و جذاب

 .نکنند حس را

 دوم فصل

 را کوتاهش و آرام های قدم. زند می را دزدگیرش و شده پیاده ماشین زا

 رنگی کرم و سلطنتی در به را اش تکراری نگاه. دارد برمی خانه سمت

 نگاه انهم. دوزد می شود، می تجدید اش آمیزی رنگ عید سال هر که

 تا و برگرفته در را خانه رنگ سفید دیوار که هایی پیچک سمت را

 .دهد می سوق اند رسانده را خود زمین، کف با مماس دیوار، انتهای

 سبز همیشه و ویالیی حیاط وارد و چرخانده قفل داخل را کلید خستگی با

 ی محاصره تحت که ای شده فرش سنگ ی جاده از شود، می شان خانه
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 به و گذرد می است سرو و کاج ی کشیده فلک به سر و بلند ندرختا

 قرار شان خانه داخلی ساختمان روی به رو که شکلی ای دایره حوض

 .رسد می دارد

 زمستانی خواب به طبیعت، با گام هم گویی که ای فواره از را نگاهش

 پله و گرفته کشد، می رخ به را اش زیبایی بهار، آغاز از و رفته فرو

 روی به دستش. کند می طی دوتا یکی را داخلی ساختمان به منتهی های

 صدا بی و آرام شود، می کشیده پایین سمت به و نشسته در ی دستگیره

 .گذارد می کفشی جا داخل را هایش کفش و شده سالن وارد

 سمت به. گیرد می دست در و برداشته شانه روی از را اش کوله

 در غرق که شود می مادری میخ ،چشمانش و کند می حرکت آشپزخانه

 آن پرت حواسی با و کرده پاک را ها سبزی میان در یکی خیال، و فکر

 اپن، روی به اش کوله دادن قرار با زمان هم. گذارد می سبد داخل هارا

 غرق و غمگین مادر که ای شده کنترل صدای با و شده آشپزخانه وارد

 .کند می سالم نترساند، را خیالش و فکر در

 و زیبا دختر به و چرخاند می صدا سمت را نگاهش متعجب مادر

 .شود می خیره مهربانش

 دهد می را سالمش جواب و زند می ای خسته لبخند

 خونه به اومدنت متوجه اصال ببخش! عزیزم؟ خوبی سالم، علیک-

 !نشدم

 تا مانده باقی ی فاصله و کرده هایش لب مهمان را ملیحی لبخند آوینا

 را دستانش. کند می پر را است نشسته آن روی بر مادر که ای صندلی

 با. بوسد می را اش گونه و کرده حلقه مادر نرم و تپل های شانه دور

 چشمانش، الخصوص علی تنش تمام در که الوصفی زاید خستگی وجود
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 با ادامه در و کند می او نثار انرژی پر نباشیدی خسته میکند، احساس

 :پرسد می متعجب و کنجکاو لحنی

 !افتاده؟ اتفاقی -

 بارد، می رویش و سر از خستگی که آوینا به دلی دو و شک با مادر

 خاطر هایش حرف با نرسیده راه از آید، نمی دلش شود، می خیره

 و درد خیر از بنابراین. سازد آزرده را کارش و درس از خسته دخترک

 به باهتش بی که لبخندی و گذرد می خود شدن سبک کمی و کردن دل

 .سازد می جاری لبانش روی بر را نیست زهرخند

 هایش ناراحتی مدام که مهربانش مادر رنجور ی چهره دیدن با آوینا قلب

 می درد به آورد، نمی میان به حرفی ها آن از و ریخته فرو دل در را

 .آید

 می آن روی بر و کشیده بیرون میز پشت از را مادر کناری صندلی

 .نشیند

 نگرد می او به منتظر

 !شده؟ ناراحتیت باعث موضوعی چه بگی تا منتظرم برم، قربونت بگو -

 فقط دوزد، می آوینا زیبای و منتظر چشمان به را اشکش از پر چشمان

 آرامش و است حالش کمک دختر، این وجود قدر چه که دانست می خدا

 .کند می

 روز نای که چشمش ی گوشه از لجوجانه اشکی قطره لرزد، می لبانش

 چانه زیر تا اش گونه روی از و چکد می بود، شده چروکیده کمی ها

 .یابد می امتداد
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 انگشت با و گرفته دست در را مادر سفید و تپل دست نگران آوینا

 .کند می نوازش را اش مخملی و نرم دست پشت شصت،

 لبان و گرفته قاب را مهربانش و گرد صورت اش، کرده رنگ موهای

 آمده در هایش دندان اسارت به اش، ناراحتی و بغض از لرزان و سرخ

 آوینا دهد می تکان طرفین به درماندگی و تأسف با همراه را سرش.است

 پاک را مادر اشک از خیس ی گونه لطیف و نرم خیلی آزادش، دست با

 از که صدایی با و زده آوینا محبت روی به کمرنگی لبخند مادر.کند می

 :دهد می را دخترش وابج است، شده مرتعش بغض

  !جان؟ مامان بگم چی -

 خالی از که زمانی کند، می چک را سالن هایش چشم با و کشد می گردن

 تن و شده خیره آوینا منتظر چشمان به شود، می خاطرجمع آن، بودن

 آورد می پایین کمی را صدایش

 می کنارش یا شم، می رد بهنام کنار از هروقت کنم، می حس مدتیه -

 ...مشین

 جمله تردید و شک با و داده قورت را دهانش آب نگرانی با کرده، مکثی

 :رساند می اتمام به را ناتمامش ی

 !میده سیگار بوی هیکلش تموم کنم می حس -

 از نگاه و کند می رها اش سینه داخل از بریده، بریده و لرزان را نفسش

 .گیرد می آوینا ناباور و متعجب چشمان

 ...معت نکرده خدای اگه شم، می دیوونه دارم -

 و دود می مادر حرف میان به. کند می دستی پیش و آمده خود به آوینا

 :زند می ای کننده دلگرم لبخند اطمینان با
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 !کوفتیا؟ این و سیگار سمت بره چرا آخه بوده، تفریحی حتما -

 سرخ و برجسته های گونه روی بر اشک، درشت های مروارید هم باز

 .چکند می رنگش زیتونی پیراهن روی به و کرده بازی هسرسر مادر

 نداشتیم، یاد کردنو تربیت درست بابا و من شاید! واال دونم نمی -

  !بگم؟ چی دونم نمی...نبوده بهش حواسمون

 به را سرش و اندازد می ابروانش میان کوچکی گره معترضانه آوینا

 دهد می تکان طرفین به نه، ی نشانه

 چی تربیتش تو بابا و شما مگه زنی؟ می شما که حرفیه چه این آخه -

 وقت هیچ ولی باباست، و شما ی پرورده دست بهزادم! گذاشتین؟ کم

 به! جان مامان کرده فرق زمونه و دوره نرفته، کارها جور این سمت

 رو خودت شما.جوانی غرور میگن داره بهنام که ناسالمی تفریحات این

 حرف باهاش نشه ناراحت که طوری سرفرصت خودم من نکن، ناراحت

 .زنم می

 از لبریز قلب و برداشته خود دوش از را سنگینی بار گویی حاال که مادر

 و زند می لبخندی است، کرده بدی حس گونه هر از تهی را دردش

 .دوزد می چشم اش عزیزدردانه دختر به قدرشناسانه

 کوله برداشتن و آشپزخانه از خروج حین در که آوینا السؤ جواب در 

 :پرسد می اپن، روی از اش

 !نیومده؟ هنوز! کجاست؟ بابا -

 :دهد می پاسخ

 زدم زنگش نه -
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 !دارم کار مطب هنوز:گفت

 در آشپزخانه، روی به رو که ای پله راه سمت به و گوید می آهانی آوینا

 قدم رود، می باال ی طبقه به چیمارپی شکل به و دارد قرار سالن انتهای

 مادرش به رو است برده باال را ولومش کمی که صدایی با و دارد برمی

 :گوید می

 .بخوابم خوام می ام خسته نزنین، صدا منو شام واسه -

 به شود، نگرانش همیشه مادر غرغرهای شنیدن منتظر که این بدون و

 .رود می باال ها پله از سرعت

 را دستش بسته چشم. دهد می خود به تکانی گوشی زنگ صدای با

 با را بازش نیمه چشم.کند می قطع را آالرمش و برده گوشی سمت

 دوباره تابد، می اتاقش ی پنجره پشت از که خورشیدی نور برخورد

 .کند می پنجره به را پشتش و بسته

 را ای دقیقه چند. دهد می قوسی و کش بدنش به و کشیده ای خمیازه 

 همیشه مثل شود، هشیار کمی تا مانده تخت روی بر درازکش و صدا بی

 می تر سخت هم اورست ی قله کردن فتح از را شدن بیدار زود صبح

 .داند

 در. دهد می خود بدن به کشی هم باز و شده بلند تخت روی از اکراه با 

 اتمام به از بعد و شده بهداشتی سسروی وارد کشد، می خمیازه که حالی

 .شود می خارج آن از کارش، رسیدن

 روی به و رود می رنگش ای فیروزه ی نفره تک تخت سمت به دوباره 

 دیگر دوساعت یکی حداقل بتواند خواست، می دلش خیلی نشیند، می آن

 خوبی به ولی بخوابد، اش داشتنی دوست و نرم خواب تخت روی بر را

 به را خواب دوباره نیست قرار و است محال آرزوی یک ینا که داند می
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 و فرستاده بیرون آه با همراه را نفسش بنابراین دهد، هدیه چشمانش

 نقاشی قاب چرخاند، می اتاقش ی نقطه نقطه در بار حسرت را نگاهش

 آن، وسط در چوبی ای کلبه با همراه بکر و سبز جنگل یک از که زیبایی

 و کوچک گلدانی درون که زیبایش  یوسف حسن است، شده کشیده

 قاب را اتاقش ی پنجره و شده گذاشته اش پنجره لب رنگ، صورتی

 قرار خوابش تخت از کمی ی فاصله با که ای مطالعه میز است، گرفته

 کرده خوش جا اتاق چپ سمت ی گوشه در که سفیدی توالت میز و دارد

 وسایل دیگر کنار رد هم، رنگش ای فیروزه فرش و حریر ی پرده است،

 .شود می آن شدن دیده زیباتر باعث و کرده کامل را اتاقش زیبایی ،

 اش گوشی. کشد می طول ای دقیقه چهل حدود شدنش آماده همیشه مثل

 به آینه داخل از بار آخرین برای را نگاهش و گذاشته اش کوله داخل را

 از ود،ش می مطمئن که خود بودن مرتب و تمیز از. اندازد می خود

 .رود می پایین را ها پله سرعت به و شده خارج اتاقش

 حال در و چیده را صبحانه میز که سحرخیزش همیشه مادر دیدن با 

 می میز پشت که حالی در و آورد می لب بر لبخندی است، چای ریختن

 :زند می لب نشیند،

 !بخیر صبحت جان، مامان سالم -

 و سالم جواب میگذارد، سینی خلدا را چای فنجان سه که حالی در مادر

 :پرسد می و دهد می را دخترش بخیر صبح

 !بیمارستانی؟ امروز -

 پاسخ دارد برمی خود برای مربا و کره ای لقمه که حالی در آوینا

 :دهد می را مادرش

 .برم باید عصری هم فردا آره، -
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 می آهانی و دهد می تکان سر فهمیدن، ی نشانه به که درحالی مادر

 کشد نمی طولی دارد، برمی قدم صبحانه میز سمت دست به سینی د،گوی

 .شود می آشپزخانه وارد هم اش جذبه با و کشیده اتو پدر که

 می را حالش و دهد می دست او با و شده بلند جا از پدر احترام به آوینا

 داده را آوینا جواب اوست، خود مخصوص تنها که جدیتی با پدر پرسد،

 صبحانه پدر، میل و خواسته طبق همیشه، مثل. نشیند می میز پشت و

 .شود می خورده سکوت در

 می نشیمن قسمت از و شده سالن مبلمان قسمت وارد آشپزخانه از آوینا

 و انداخته خانه ای سورمه و سفید ست به را نگاهش هم باز. گذرد

 .کند می تحسین دل در را پدر ی سلیقه

 را پدر صدای که است رنگش کیمش اسپرت های کفش پوشیدن حال در

 شنود می

 !آوینا؟ -

 :دهد می جواب و برده باال  کمی را صدایش

 بابا؟ جانم -

 !ها پارکینگه تو ماشینت -

 پدر گردن بر ماشینش کردن جمع زحمت و کرده تنبلی دیروز که این از 

 :میکند باز دهان گیرد، می دندان به را لبش و شده شرمنده است، افتاده

 !کردی؟ جمعش شما نکنه، درد تدست -

 ....بهنام نه -
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 دهد، می تکان سر و کرده آزاد آسوده را نفسش بهنام، نام شنیدن با

 هم باز که کند باز را آن تا نشیند می در ی دستگیره روی به دستش

 :نوازد می را گوشش پدر ی مردانه صدای

 گردی، یبرم بیمارستان و دانشگاه از وقتی بعد، به این از بهتره -

 دیشبت کار نمیخوام دیگه! بذاری پارکینگ داخل رو ماشینت موقع همون

 !بشه تکرار

 رو چشمی.اندازد می گل هایش گونه و کرده اش زده خجالت پدر، حرف

 را خانه ها، آن هردوی از کردن خداحافظی از بعد و گوید می پدر به

 .کند می ترک

 زمانی دوزد، می ماشین ساعت به را نگاهش بیمارستان، به رسیدن با

 آن گیرد می تصمیم بنابراین بیند، نمی پارکینگ به ماشینش بردن برای

 .ساندبر بیمارستان به را خود زودتر هرچه و کرده پارک خیابان در را

 می خالی جای ماشین دو بین باألخره تا کند می طی را زیادی مسافت 

 بی و مطمئن پارک یک برای ماشین دو بین کافی فضای وجود در یابد،

 کردن پارک جز ای چاره اما است، شده تردیده و شک دچار خطر،

  .کند می دوبل پارک زدن به تصمیم بنابراین نمانده، باقی برایش ماشین

 دلیل به اما دهد انجام تمام دقت با را کار این تا کند می را سعیش تمام

 سپر به نش،ماشی عقب سپر آخر، ی لحظه در درست کافی، فضای نبود

 می ایجاد وحشتناکی صدای و کرده برخورد سری پشت ماشین جلویی

 .شود

 و شده پیاده ماشین از سرعت به. گوید می نچی مضطرب و دستپاچه

 از آه سپرها دیدن با. دهد می ماشین هردو سپرهای به را نگاهش

 چند همین که رنگی سفید ریو کیا دزدگیر صدای خیزد، برمی نهادش
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 روی به و شده قوز باال قوز بود، کرده نابود را سپرش پیش ثانیه

 .کشد می خط اش شده متشنج اعصاب

 مردم از تعدادی چرخاند، می اطراف در را اش مانده در و مستأصل نگاه

 صاحب ها آن از یک هیچ که آید نمی نظر به اما هستن، تردد حال در

 مچ دور به شده بسته مچی ساعت به را نگاهش باشند، ماشین این

 .کند می خرابش شانس و خود نثار لب زیر لعنتی و اندازد می دستش

 دو در را تصادف ماجرای و برداشته خودکاری و کاغذ کیفش داخل از

 از و نویسد می نیز را اش شماره کند، می خالصه کوتاه ی جمله سه

 .بگیرد تماس او با یادداشت دیدن جهت خواهد می ماشین صاحب

 سمت به دمغ و گرفته حالی با و کند می کن پاک برف بند را کاغذ تکه

 چرا که کند می سرزنش را خود مدام دل در. کند می تند قدم بیمارستان

 خرابکاری این تا نگشته مناسبی پارک جای دنبال به و است کرده تنبلی

 !نیاورد؟ بار به را

 خانوم به رو رود، می آن پذیرش قسمت سمت و شده بیمارستان وارد

 دریافت نیز را جوابش مقابل، در و گوید می بخیری صبح و سالم کیانفر

 .کند می

 می سالن های صندلی روی بر نشسته افراد به کوتاهی نگاه که حالی در 

 اتاقش داخل به را ارانشبیم تا خواهد می کیانفر خانوم از اندازد،

 .بفرستد

 .گوید می چشمی لب زیر و داده تکان سر جواب، در نیز کیانفر خانوم 

                                  *** 
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 امینی استاد به نگاهم تعجب، درکمال ولی دارم برمی قدم اتاقم سمت به

 را اهمنگ! افتد می هستند بایکدیگر گو و گفت حال در که صدیقی دکتر و

 .دهم می سوق روپوشش به  و گرفته امینی استاد ی چهره از

 خوب چه و شوم رد ها آن هردوی کنار از باید اتاقم به رسیدن برای 

 اطرافشان به حواسشان و هستند یکدیگر با صحبت غرق که است

  .نیست

 کنارشان از آرامی به ها، آن به توجهی ترین کوچک بدون دلیل همین به

 امروزم تصادف درگیر حسابی فکرم. شوم می اتاقم وارد و گذرم می

 در حاضر های بیمار بر دیگری بیمار هیچ کنم، می دعا دل در و است

 .نشود افزوده سالن

 هایم لباس کردن عوض مشغول و دهم می بیرون آه با همراه را نفسم 

 نگاهی شود، می زده اتاقم در اتاق، به ورودم از بعد بالفاصله. شوم می

 :زنم می لب بلندی نسبتا صدای با و انداخته در به

 !داخل بفرمایید -

 اتاقم وارد که میانسالی زن  و دخترجوان به رو و نشینم می میز پشت

 می جواب و زده لبخندی گویند، می نباشیدی خسته و سالم و اند شده

 دهم

 !بخیر صبحتون سالم -

 کناری صندلی به پسس و اندازم می هردو به دقیقی نگاه و کرده مکثی

 :گویم می میانسال زن به رو و کنم می ای اشاره خود،

 .بنشینید بفرمایید -
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 نشیند، می  صندلی روی بر و داده تکان سر درخواستم جواب در زن

 را است گذاشته میزم روی بر دخترک که آزمایشی  برگه دو و دفترچه

  اندازم می اش خانوادگی نام به نگاهی ابتدا کنم، می چک و برداشته

 .کنم می اش بررسی دقت با و برداشته را خونش آزمایش ی برگه سپس

 ذهن در آورم می بدست آزمایش برگه از که را اطالعاتی تک تک

 :دهم می تطابق آن در موجود اطالعات با و کرده یادداشت

 و لکوپنی انمی، وحتی بوده نازک استخوانش مغز کورتکس

 !دارد ام ترومبوسیتوپنی

 هم بیشتر اطمینان برای ولی نیست، سخت اصال اش بیماری زدن دسح

 نوشته به نگاهی و برداشته هم را ادرارش آزمایش ی برگه شده، که

 .اندازم می هایش

 که شوم می مطمئن ادرارش در موجود جونز بنس پروتئین وجود با 

 یم باز را دفترچه. برد می رنج میلوما مالتیپل بیماری از مظفری خانوم

 زنم می نیز را مهرم و امضاء. نویسم می را نیاز مورد داروهای و کنم

 .کنم می جدا را آن از برگ یک و

 به دارم، برلب که تبسمی با همراه و چرخم می مظفری خانوم سمت

 :پرسم می او از و کرده ظریفی ی اشاره دخترک

 !دخترتونه؟ -

 :ددوز می دخترش به را مهرش پر نگاه و زند می لبخندی

 !دخترمه دکتر، خانوم بله -

 !باشن زنده سالمتی، به -
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 :پرسد می استرس و نگرانی با که دخترک سؤال جواب در سپس و

 !نیست؟ که خطرناک! دکتر؟ خانوم چیه مامانم بیماری -

 برگه و دفترچه که حالی در. دهم می او به را نگاهم و چرخیده او سمت

 باشد حواسش خواهم؛ می او زا گیرم، می دخترک سمت را آزمایش های

 به را او هم باز دیگر ماه و بدهد مادرش به مرتب را داروها و

 دکتر نزد هارا آن آزمایشات، جواب شدن آماده از  بعد و برده آزمایشگاه

 .دهد نشان اون به و برده بهرامی

 کنم می سعی آورم، در خبری بی از را ها آن هردوی که این برای و

 :دهم شرح ها آن هردوی برای را مظفری خانوم بیماری از کمی

 کنه، می درگیر رو سرطانی های سلول جورایی یک بیماری این خب -

 صد در تا دارو با احتماال شدین، متوجه زود شما که جایی اون از ولی

 برانگیز چالش کمی بیماری این کامل بردن بین از شه، می رفع زیادی

 استفاده مرتب رو داروهاتون آینده هما تا و نباشید نگران ولی هست

 به نیاز که انشاءهللا ببرید، بهرامی دکتر برای حتما رو جواب کنید،

 .نیست درمانی شیمی

 دوزم می اند دوخته چشم دهانم به ناباور که دختری و مادر به را نگاهم

 بفهمانم ها آن به و کنم آرامشان هایم حرف با کمی کنم می سعی و

 .نیست خطرناک و جدی خیلی مشکل،

 معاینه را همه و شده اتاقم وارد نوبت به ها بیمار دو، آن رفتن از بعد

 هم از را بدنم ازخستگی اندازم، می ساعت به که را نگاهم کنم، می

 .کشم می راحتی نفس و کشیده

 مریم در، شدن باز از بعد بالفاصله و شود می زده اتاقم در به ای تقه

 آید می سمتم انداخته گل هایی گونه با و زده هیجان شود، می اتاق وارد
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 و کرده آزاد را نفسش محکم، و عمیق نشیند، می صندلی روی به و

 :کند می باز دهن

  !خوبی؟ سالم-

 حرفش ی ادامه تاب و آب با بماند، من از جوابی منتظر که این بدون و

 :دزن می لب و گیرد می را

  ؟!دیدم اینجا رو کی امروز بدونی اگه آوینا وای -

 به تا و گونه این کسی چه خاطر به که بزنم حدس توانستم می راحتی به

 او برخالف و آورم نمی خود روی به اما! است؟ شده زده هیجان حد این

 :دهم می جواب دمغ و حوصله بی کامال

 !؟دیدی رو کی دونم، نمی! خوبی؟ تو قربونت سالم -

 پوشاند می را صورتش پهنای عمیق، لبخندی

 !امینی استاد -

 گذارم می میز روی به را سرم خستگی با و چرخانده چشمی

 !داره؟ همراه به رو خوشحالی و ذوق اینقدر موضوع این کجای خب -

 تو حسابی که دهد می موضوع این از نشان مریم، ای ثانیه چند سکوت

 با و برگشته خود قبلی حالت به زود خیلی اما است، خورده ذوقش

 :گوید می الوصفی زاید خوشحالی

 جذاب و خوب اینقدر بتونه مرد یک نمیشه باورم من؛ خدای وای -

 !باشه

 و برمیدارم میز روی از را سرم مریم، آمیز اغراق اعترافات شنیدن با

 کنم می نگاهش چپ چپ و پکر



 

  

REPACK BY DIAKOV 26 

 

 رفیق نیمه راه

 تو که ای اندازه به ولی هست قبول قابل لطفا، نکن بزرگش دیگه -

 !نیست خوب هم میگی

 :گوید می تندی با و کشد می هم در را اخمانش معترضانه مریم

 !نیستا خوب حالت اصال که این مثل! امروز؟ چته تو ببینم بگو اصال -

 برایش کامل را صبح امروز ماجرای و دهم می تکان سر و کشم می آهی

 می در را حرصم و کند می ام مسخره تواند می تا هم او. دهم می شرح

 می بیمارستان سلف به شویم می خارج اتاق از نهار خوردن برای.آورد

 می آن خوردن مشغول و نشینیم می میز پشت و گرفته را غذایمان رویم،

 .شویم

 دیگری بلند قد و جوان مرد همراه به امینی استاد که کشد نمی طولی

 ای خالی میز تنها پشت نهارشان، گرفتن تحویل از بعد و شده سلف وارد

 .نشینند می دارد، قرار ما میز با فاصله ترین نزدیک در که

 و گیرم می است گرفته فرا را پایش سرتا خوشحالی که مریم از را نگاهم

! چرا؟ دانم نمی اما کنم، تمام را نهارم زودتر هرچه کنم می سعی

 حرف و رود می همکارش و امینی استاد سمت حواسم ناخودآگاه

 شنوم می را هایشان

 بود؟ چی مدلش! خریدی؟ پیش هفته یک رو ماشینت سام،گفتی راستی -

 جواب آرامی لحن با است، سام نامش بودم فهمیده حاال که جوانی مرد

 :دهد می

 !سدان هجده و هزار دو ریو کیا آره، -

 !سفید؟ همیشه مثل -
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 :رسد می گوش به سام ریز ی خنده صدای

 !سفید استاد آره -

 رفته وا و زده بهت من گلوی در غذا تا بود کافی کلمه یک همین تنها

 !شود بر روده خنده از مریم و بپرد

 در پی های سرفه است، کرده گیر و پریده گلویم در که کوچکی ی لقمه

 ای لحظه برای حتی که کند می ام خسته تن مهمان را دردناکی و پی

 .است نمانده باقی شدنم خفه تا چیزی کنم، می حس

 می بند اش خنده بیند، می که را ام شده سرخ ی چهره مریم دانم نمی 

 درشتی های اشک ریزش یا گیرد، می سمتم را آبی لیوان دلسوز؛ و آید

 !است؟ شده جاری چشمانم ی گوشه از که

 روی به رانیدو را دستش و دارد برمی خندیدن از دست هست، هرچه 

 را دستم هایم، سرفه شدن تر آرام با دهد، می ماساژم و داده حرکت پشتم

 .کشم می عمیقی نفس بسته چشمانی با و برداشته، دهانم روی از

 :پرسد می نگران که مریم صدای شنیدن با 

 !بهتری؟! خوبه؟ حالت آوینا، -

 دستش ساعد روی بر را دستم کنم، می اکتفا سر دادن تکان به تنها

 و رفیقش امینی، استاد ی خیره نگاه. کنم می جدا پشتم از و گذاشته

 بی اما کنم، می احساس خود روی بر را سلف در حاضر افراد دیگر

 و کرده حلقه لیوان کمر دور را ام کشیده انگشتان شان، همه به توجه

 .نوشم می را آن نرم نرم
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 بودنش؛ یاهس به اکنون که را خود رنگ ای قهوه شانس دل در 

 چند تا که غذایی به نزار و زار حالی با و کنم می لعنت ام، شده مشکوک

 .شوم می خیره بود، کرده را جانم قصد پیش ثانیه

 !که نیفتاده اتفاقی! چته؟ توأم، حاال خب -

 چشمان سمت زدنی، پلک حتی و لغزش هیچ بی را، ام حرصی نگاه

 ارمفش می هم روی بر محکم و داده سوق شیطانش

 همکار و رفیق ماشین زدی تو ماشین، و آدم همه این میون از که این -

 تو چشم باهاشون مدام بعد این از قراره و کردی داغون رو امینی استاد

 من از اینو نیست، تو بدشانسی از هم اصال و طبیعیه کامال بشی، چشم

 !آوینا کن قبول

 را دهانم آب و گرفته اندند به را زیرینم لب خندد، می ریز ریز هم باز و

 بودنشان، تلخ وجود با مریم، های حرف دهم، می قورت سختی به

 کشیدند؛ می رخم به کجی دهان با را حقیقت این و بودن محض حقیقتی

 .کند پریشان و آشفته حد، بدین تا را من بود توانسته که تلخی حقیقت

 شود، می حبس ما سینه در نفس سام، و امینی استاد شدن بلند جا از با  

 و قدرت با پس آن از و  ایستاده حرکت از ای لحظه برای قلبم ضربان

 .کوبد می ام سینه دیوار و در به را خود بیشتر، برابر هزار سرعتی

 از خروج حال در که شود می محکمی و بلند های قدم  میخ نگاهم  

 شان؛ صاحب ی شماره دیگر، ی دقیقه چند تا است قرار و است، سلف

 .کند نمایی خود ام گوشی ی صفحه روی بر سام،

 تا صبح از که ذهنم، خیال و فکر شهر از مریم، صدای شنیدن با هم باز 

 نگاه و شوم می خارج است، شده ریخته هم به و داغون حسابی حاال

 کنم می چشمانش مهمان را ام گرفته و دمغ



 

  

REPACK BY DIAKOV 29 

 

 رفیق نیمه راه

 و یگرفت بغل غم زانوی جوری این که شدن غرق هات کشتی مگه -

 !زدی؟ غمبرک

 !کردی؟ داغون مردمو پسر ماشین  

 بزنی که همینه واسه خوشگل و نو ماشین برم، قربونت سرت فدای خب

 !دیگه بترکونی

 لب مریم؛ های حرفی پر بودم، ساخته خود برای که بازاری آشفته آن در

 خیلی و ندارد چندانی دوام البته که دارد، می وا ای خنده تک به را هایم

 کرده نثارش ای دیووانه لب زیر. شود می محو و کشیده پر لبانم از زود

 .کنم می نازک چشمی پشت و

 می بلند جا از و کرده خارج هایم شش از آه با همراه را نفسم 

 .اندازم می دوش روی بر و برداشته را ام شوم،کوله

 !بریم بهتره -

 آماده، وجود به طشرای از خیزد، می بر جا از دنبالم به که حالی در مریم

 :گوید می و برده را استفاده نهایت

 خودت که هم وگرنه میام، باهات رسونی می منو امون خونه تا اگر -

 !برو

 می جوابش در قبل، از تر حوصله بی کشم می پوفی کالفه که حالی در

 :گویم

 !قبوله بدجنس، گر سوءاستفاده باشه -
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 می یکی من با را ایشه قدم و خندد می حال خوش و خجسته هم باز

 می بیمارستان سالن وارد دوم بار برای و شده خارج سلف از. کند

 .رویم می خود اتاق به هایمان، لباس کردن عوض برای هرکدام. شویم

 با همراه و شوم می خارج آن از اتاق، داخل کارم رسیدن اتمام به از بعد

 در سمت است، ایستاده منتظرم سالن، در آماده و حاضر که مریم

 .کنم می حرکت سالن خروجی

 و سام که را هایی برخورد مدام بیمارستان، ی محوطه به رسیدن تا  

 به اما کنم، می تجسم ذهن در دهند، نشان خود از توانند می امینی استاد

 می قبل ی دفعه از تر ناامید و تر گرفته بار هر و نرسیده ای نتیجه هیچ

 .شوم

 می حرکت از را ای لحظه و آیم می خود به ام، گوشی زنگ صدای با

 جیب داخل را دستم تردید، و شک با همراه و کرده کوتاهی مکث ایستم،

 اش صفحه به و کرده خارج را  ام گوشی آرامی به. برم می فرو مانتوام

  !دوزم می چشم شود، می روشن و خاموش مدام که

 خفیفی ی لرزه گوشی، ی صفحه روی بر شده حک ناشناس ی شماره 

 را گلویم در شده جمع بزاق بار، هزارمین برای اندازد، می برجانم را

 جیبم در را گوشی مجدد پاسخ، آیکون کردن لمس بدون و داده قورت

 دهم می ادامه راهم به و برده فرو

 !دیگه دادی می جواب خب -

 در از و بخشیده سرعت را هایم قدم کمی مریم، خواست در به توجه بی

 .گذرم می شکدهدان ورودی
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 شوم؛ می تر نزدیک ام کرده پارک را ماشینم که مکانی به هرچه

 سرطانی ای غده همچون و زده چنگ دلم بر بیشتری قدرت با استرس

 .شود می پخش وجودم سرتاسر در

 و کشیده عمیقی نفس گاهم،ن قاب در سام و امینی استاد آمدن پدید با  

 هیجان که مریم به نگاهی نیم. کنم می فوت بیرون به محکم را آن بازدم

 اندازم می است، کرده صورتش مهمان را عریضی لبخند زده؛

 ظاهرش امینی، استاد مثل خودت؛ قول به هم پسره این! دختر وای -

 !بنداز بهش نگاه یه خدا تورو قبوله، قابل

 !داری شانس سیاتم،بدشان تو حتی تو

 ی بچگانه البته صد و دخترانه های پردازی رؤیا برای چشمی کالفه

 :زنم می لب وار زمزمه و چرخانم می مریم

 ؟!حالیا خوش خیلی -

 جزء فقط که اتفاقاتی سر رمانا؛ تو مثل منم قراره کردی فکر نکنه

 ی رابطه یه شروع شه می اتفاق همون و دختره یه های فانتزی

 !بشم؟ عاشق نه؛عاشقا

 می دلش بتونه اگر معلومه اآلنم همین از که پسره اون قراره مثال یا

 !شه؟ می عاشق کنه آویز حلق خیابون وسط جا، همین منو خواد

 :ورزد می اصرار پروراند، می سر در که رؤیایی بر معترضانه؛ مریم

 !آوینا گیجی تو قدر چه -

 !بزنما رو امینی استاد مخ نمتو می منم بزنی، رو پسره اون مخ تو اگر
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 غره چشم بنابراین داریم، فاصله سام و امینی استاد با دیگر قدم چند تنها

 می پر را ماشینم به رسیدن تا مانده باقی قدم چند و رفته مریم به رو ای

 واقعیت این از نشان ماشینش، بر سام بار حسرت و خشمگین نگاه. کنم

 ها راحتی این به نیست قرار سارت،پرخ نسبتا تصادف این که دهد می

 .شود تمام

 که سام و امینی استاد به را ای ثانیه چند و وایساده خود ماشین کنار   

 کنم می سعی. شوم می خیره است، ماشین ی شده جدا سپر به شان نگاه

 :کنم لبریز نفسم به اعتماد از را صدایم همیشه؛ مثل

 !سالم -

 روی بر و آماده باال هردو متعجب هنگا دهم، می که محکمی سالم با

 !نشیند می صورتم

 !خوبه؟ حالتون رستمی، خانوم سالم -

 ام، خانوادگی نام حتی که امینی استاد از محترمانه و داده تکان سری  

 .کنم می است،تشکر مانده باقی خاطرش در خوبی به

 هم مریم و پرسد می را حالش و دوخته مریم به را نگاهش من از پس  

 به هایش گونه روی بر کمانی رنگین دادن، جواب از قبل معمول طبق

  .دهد می را استاد جواب ادا و ناز هزار با و اندازد می راه

 !کنین؟ می چیکار جا این شما - 

 سپری روی بر و گذرانده نظر از را سام گرفته، امینی استاد از را نگاهم

 ماشینم دزدگیر. دوزم می است، وصل ماشین به آن از ای گوشه تنها که

 .زنم می را اش دکمه کوتاهی، مکث از بعد و فشرده مشت در را
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 ماشینم و من بین مرتبه چندین سام تند نگاه ماشین، قفل شدن باز با   

 در بیشتر را ابروانش. ماند می ثابت صورتم روی بر آخر در و چرخیده

 :توپد می تندی، لحن با و کشیده هم

 !خانوم؟ استشم از ماشین این -

 :دهم توضیح را آمده پیش اتفاق تا کنم می باز دهان مکثی هیچ بی

 ...مت بله -

 باز دهانی با و شده خفه گلویم در صدا سام، رگباری های حرف با ولی  

 .مانم می او به خیره سکوت، در و

 !کجاست؟ حواست هست معلوم -

 !آوردی؟ ماشینم سر بالیی چه ببین بنداز نگاه یه خودت

 !داری؟ نامه گواهی شما اصال

 من دلیل همین به. کند می ادا پرکنایه و آمیز تمسخر را آخرش ی جمله

 عصبانیت و غیض با خودش، همانند و کشیده هم در را اخمانم غلیظ، هم

 :دهم می جواب

  !باشین زدنتون حرف مراقب لطفا -

  !دارم خوبشم دارم، نامه گواهی من بله ضمن در

 !ری؟دا مشکلی شما

 کند، نمی کردنش کنترل برای تالشی هیچ که خشمی با و زده پوزخندی

 :زند می لب

 .بخور رو آبش کوزه دم بذار رو نمایشیت نامه گواهی اون -
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 یه کوچیک فضای این تو نفهمیدی که هستی ای راننده طور چه شما

 !پرشیا! ماشینی؟ چه اونم نمیشه، جا ماشین

 !شه می موضوع این متوجه ریبیا هم رو دوساله بچه یه حتی

 زند می صدا تندی با را سام نام امینی استاد   

  ؟!سام -

 ...ک نمی فکر

 می را فکرش من که است  چیزی آن از تر خشمگین سام گویی ولی   

 امینی استاد به کردن دخالت ی اجازه حتی که خشمگین قدری به, کردم

 دهد نمی هم را

  !بارمان کنم می خواهش ازت -

 !کنم روشن خانوم این با رو تکلیفم خودم تا بذار

 رسانیده خود حد آخرین به را احترامی بی و وقاحت مرد، این که واقعا

 نمی منطق، بی سام مقابل در مالیمت و صبوری برای دلیلی دیگر! است

 :دهم می را جوابش قبل از تر خشمگین بینم،

 !تکلیفی؟ چه -

  !ودب مشخص اولشم از شما و من تکلیف

 .دم می رو تون ماشین خسارت

 ثانیه چند از بعد و کند می پرتاب سمتم به تیری همچون را تندش نگاه

 :زند می لب
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 زودتر هرچه که اینه بکنی، من به تونی می اآلن که لطفی تنها شما -

 !برداری جا این از رو ماشینت

 خشمش از برافروخته چشمان به متعجب، و زده بهت ای لحظه برای

 و شوم می ماشین سوار و آیم می خود به زود خیلی اما دوزم، می مچش

 !آورم می در پارک جا از را آن

 بپردازم، او به باید که را خسارتی تکلیف تا شوم می پیاده ماشین از

 سرسری خورده، گره ابروان همان با من، به توجه بی اما کنم، مشخص

 .شود یم ماشینش سوار سرعت به و داده دست بارمان با

 چشمانم جلوی از و کرده خارج پارک از را ماشین ثانیه از کسری در

 نمانده باقی آن از ردی دیگر که ماشینی از را نگاهم. شود می محو

 و اندازم می زیر به را نگاهم شرمنده! دهم می امینی استاد به و گرفته

 :گویم می ناراحتی با

 از رو خسارت میزان حتما متأسفم، خیلی افتاد که اتفاقی بابت واقعا نم -

 !بگین بهم و بپرسین دوستتون

 سرشته ذاتش در گویی که مهربانی با و دهد می تکان سری امینی استاد

 :زند می لب است،

 ازتون اآلن همین خواست می خسارت اگه سام نکنین، فکر بهش دیگه -

 !گرفت می

 .برگردین خونه به زودتر هرچه بهتره سرده هوا

 جهتی در و کرده خداحافظی بزند، ای اضافه حرف هیچ، که آن بی و  

 !دارد برمی قدم ماست، مخالف کامال که



 

  

REPACK BY DIAKOV 36 

 

 رفیق نیمه راه

 با. کنم می کج خانه سمت را راهم و رسانیده شان خانه به را مریم

 پر و شلوغ خیابان از را نگاهم هک آن بی گوشی، زنگ صدای شنیدن

 در را گوشی و برده فرو جیب داخل را دستم بگیرم، رویم به رو ترافیک

 .گیرم می دست

 حوصله بی را گوشی ها، ماشین توقف و قرمز چراغ شدن روشن با   

 نام دیدن با اندازم، می آن ی صفحه به نگاهی و آورده بیرون جیب از

 گوشی نمایشگر روی بر افقی را صتمش انگشت معطلی؛ بدون آزیتا،

 :کنم می نزدیک گوشم به را آن و کشیده

 !جانم؟ -

 :شنوم می گوشی پشت از را محبتش و مهر پر صدای

 !کجایی؟! خوبی؟ خواهری سالم -

 !گردم برمی خونه به دارم ولی بودم بیمارستان خوبم، قربونت سالم -

 بماند، من از جوابی منتظر که آن بی و گوید می کشداری نباشید خسته

 :گیرد می را حرفش ی دنباله

. بریم بهاره عمه دیدن تا سر یه دنبالم بیای داری حال اگر زدم زنگ -

 !شده بدتر خیلی حالش باز شنیدم

 فشردم هم روی به محکم خستگی زور از را چشمانم و کشیدم آهی

 .خونتونم در جلو دیگه ساعت نیم تا شو آماده باشه، -

 ی عمه که این. کند می قطع را تماس خداحافظی؛ از بعد و هکرد تشکری

 در را عمرش و جوانی که است سال پنج ام، ساله دو و سی و جوان
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 آن و رفته فرو قلبم در آتشین؛ تیری همچون گذراند، می بیماری بستر

 .سوزاند می را

 شود می دیروز از تر پریده رنگ و تر ضعیف روز به روز که او دیدن   

 تر خسته را ام خسته روح کشد، می درد را عمرش از ثانیه به انیهث و

 یاد افتم؛ می اش معصومانه نگاه یاد هرگاه. کند می هست که چه آن از

 دلم روی بر سوز جان غمی سوزاند؛ می را وجودت عمق تا که نگاهی

 .میکند سنگینی و نشسته

 در هم ازب جانش، بر نشسته های درد تمام وجود با که زمانی حتی 

 کند می ادعا جان، کم و تلخ لبخندی با هایمان، پرسی احوال جواب

 مند، قدرت و هیکل قوی شیری چنگال همچون بغض است، خوب حالش

 .فشرد می هم در محکم و برگرفته در را گلویم

 را پاکی آب و کرده رد را اش مغزی تومور جراحی جراحان، که این   

 !دهم؟ جای قلبم از نقطه کدامین در را اند ریخته دستانش روی بر

 از را ماشین آزیتا، ی خانه مقابل در و داده بیرون آه با همراه را نفسم

 که کشد نمی طولی. مانم می منتظرش و زده بوق! دارم می باز حرکت

 .شود می ظاهر آن چهارچوب در و شده باز شان خانه در

! آید می سمتم به عریض لبخندی با و دهد می تکان برایم دستی   

 جای با زمان هم. کند می باز را راننده کمک در و زده دور را ماشین

 :زند می لب و بندد می را در صندلی، روی بر گرفتنش

 !نباشی خسته! خوبی؟ سالم -

 کشم می کوتاه ای خمیازه و دهم می را جوابش
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 می خوابیا بی و خستگیا تموم تحمل به عمه دیدن ولی هستم، که خسته -

 !رزها

 :دهد می تکان تأسف با را سرش و کشد می باری حسرت آه

 روز خدا به اما! جدیه و تودار خیلی که درسته خدا بنده! دیدی؟ رو بابا -

 .ره می بین از و شه می نابود بهاره عمه غم از داره روز به

 می بهاره عمه بودم، اونجا پیش روز چند بدتر، دیگه که جون مادر

 در و کنه می گریه ریز یه جون مادر کردن، جوابش رادکت وقتی از: گفت

 !نیایشه و دعا حال

 دهم می تکان سر و گویم می نچی

 .شده تر گرفته و تر الغر خیلی گذشته از بابا شدم، متوجه خودمم آره -

 قدر این نیست درستش باشه، حرفا این از تر قوی باید مادرجون ولی

 ی روحیه یه به نیاز که بهاره عمه روی جلو اونم کنه، زاری و گریه

 .کنه می خراب هم رو عمه روحیه جوری این. داره قوی

 :گوید می و کشیده هم در را اخمانش معتضرانه آزیتا

 !زنیا می حرفا آوینا! واه واه -

 اونجا رم می منم که هست دردناک و سخت قدری به بهاره عمه شرایط 

 !باشه؟ قوی رجونماد داری توقع تو بعد کنم، می گریه ریز یه

 فرمان، چرخاندن با زمان هم زنم، می راهنما و کرده فوت را نفسم کالفه

 :کنم می باز دهان آزیتا جواب در

 !کنی می اشتباهی کار خیلی توام خب -
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 باقی آزیتا ی دوباره اعتراض برای فرصتی جدول، کنار ماشین توقف با

 .شویم می پیاده ماشین از هردو و ماند نمی

 کف های ریزه سنگ روی بر پا و شده مادرجون ویالیی ی خانه وارد

 و کهنه آالچیق کنار از و گذشته بزرگش باغ میان از گذاریم، می حیاط

 .کنیم می عبور فرسوده

 ام فتهگر نگاه و برده فرو پالتویم داخل را ام شده سرخ و سرد دستان 

 باقی تنشان بر برگی و شاخ هیچ دیگر که ای زده غم درختان به را

 .دوزم می است، نمانده

 اولین با. کند می باز را سالن در آزیتا و رویم می باال را چوبی های پله

 :رود می باال نیز صدایش سالن، داخل قدمش

 !خوای؟ نمی مهمون مادرجون، سالم -

 و من دیدن با و شده خارج آشپزخونه از مادرجون که کشد نمی طولی

 به را بیشتری های چروک و کرده هایش لب مهمان را لبخندی آزیتا،

 .آورد می درد به را دلم غمگینش نگاه. کند می هدیه چشمانش ی گوشه

 برای و برداشته سمتش به بلندی قدم آغوشش، از آزیتا آمدن بیرون با 

 را حالش و بوسیده را اش گونه.کنم می خم را خود کشیدنش آغوش در

 :پرسم می

 !بود شده تنگ واستون دلم جون؟ مادر خوبین -

 :دهد می جواب پربغض و بوسیده محکم را ام پیشانی همیشه مثل

 عمه و من به کم قدر این که شده تنگ دلت! خوبی؟ تو عزیزم، خوبم -

 ؟!زنی می سر ات
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 :دگوی می و زند می تلخی لبخند که کنم می نگاهش شرمنده

 دلم بزن، سر پیرزن منه به بیشتر کم یه ولی شلوغه، سرت دونم می -

 ...این تو ترکه می داره دیگه

 لرزیدن به شروع اش خمیده های شانه و دهد نمی امانش گریه دیگر و

 بی و شده خیس اشک از صورتش که آزیتا به کوتاهی نگاه کند، می

 آغوش در را مادرجون بار دومین برای و اندازم می کند، می گریه صدا

 دونفره مبل ترین نزدیک سمت به و داده قرار پشتش را دستم. کشم می

 .کنم می هدایتش سالن، در موجود ی

 هم. دهم می تکیه ام سینه به را سرش و نشسته مبل روی بر کنارش   

 می نوازش آرامی به و گرفته دست در نیز را اش چروکیده دست زمان

. شود خوب کمی حالش و شده تر آرام اش یهگر تا کنم می صبر. کنم

 دراز مبل عسلی روی بر موجود کاغذی دستمال ی جعبه سمت را دستم

 .دارم می بر را آن از عدد دو و کرده

 به را بغضم جون؛ مادر سمت را دیگری و گرفته آزیتا سمت را یکی   

 :کنم می باز دهان و داده قورت سختی

 معذرت واقعا نیومدم جا این به کردمو کوتاهی که مدت این بابت من -

 !خوام می

 بوسم می را اش شقیقه و کرده مکثی  

 این! کنین؟ اذیت رو خودتون قدر این شما درسته من، عزیز آخه ولی -

 عمه روحیه هم و بیارین در پا از رو خودتون هم که کنین گریه قدر

 به تونه می عمه دارم، امید هنوز من! بشه؟ بدتر هست که اینی از بهاره
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 کردنش عمل به راضی که شه می پیدا جراحی جا اون حتما بره، خارج

 !بشه

 کند، می پاک اش گونه روی از را هایش اشک دستمال با که حالی در   

 کند می نگاهم معترضانه و کشیده هم در را اخمانش

! ببرن جایی دخترمو بذارم تا بشن رد من ی جنازه روی از که این مگه -

 بی جسم بعد و بدن کشتنش به غریب کشور و شهر تو ببرنش ایخو می

 !برگردونن؟ واسم جونشو

 :زنم می لب و کشیده رنگش سفید گیسوان روی بر دستی مالیمت با

! بدن؟ کشتنش به خوان می گفته کی! برم؟ قربونت حرفیه چه این آخه -

 ذره هدار عمه کرد، امتحان حتما باید باشه دادنش نجات برای راهی اگه

 روی دست جوری همین که شه نمی شه، می آب چشممون جلو ذره

 !شه؟ می گذاشت؛ دست

 از باشد، آمده پایین خود موضع از ای ذره حتی که آن بی جون مادر

 :دهد می را جوابم و شده بلند مبل روی

 همین نمیاد، خوشم هیچ که نیار در بازی دکتر یکی من واسه مادر، نه -

 !دم نمی جماعت جراح دست مودختر من: گفتم که

 بحث از گویی که آزیتا به و زنم می جون مادر العمل عکس از لبخندی

 .شوم می خیره است، آمده بند هایش اشک مادرجون؛ و من

 !بریم عمه اتاق به بهتره-

 در که جون مادر به نگاهی نیم و شده بلند مبل روی از بالفاصله و

 از دنبالم به آزیتا. اندازم می است، یپذیرای کردن آماده مشغول آشپزخانه
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 می دارد، قرار سالن ته که باریکی راهروی وارد هردو و شده بلند جا

  .شویم

! ایستیم می حرکت از آخری اتاق مقابل در و گذرانده را اولی اتاق دو    

 خواهر برای را راه احترام، ی نشانه به و کشیده کنار را خود کمی

 می اتاق وارد و کرده باز آرامی به را در آزیتا .کنم می باز ترم بزرگ

 .شود

 که عزیزم ی عمه به را نگاهم و شوم می روانه دنبالش به هم من    

 در را ریزی سوزش. دوزم می است، نمانده باقی تنش بر گوشتی دیگر

 از عمیق را نفسم و دهم نمی نشان آن به توجهی اما کرده حس چشمانم

 .کنم می خارج هایم شش

 می کنار را وخود بوسد می را اش گونه رفته عمه تخت سمت آزیتا

 :کند می باز دهان لرزان صدایی با و کند می نگاهم آلود بغض! کشد

 !خوابه کنم فکر -

 برمی قدم تختش سمت کوتاه و آهسته هایی قدم با و زده جانی کم لبخند

 خم سمتش را خودم و نشسته کنارش در تخت؛ روی بر آرامی به. دارم

 .کشم می نفس را عطرش و بوسم می را اش گونه! کنم می

 ساخته بهاره عمه و آزیتا با که را خوشی و شیرین خاطرات گاه هیچ    

 ریزش و کرده درک خوبی به را آزیتا حال. کردم نمی فراموش بودیم،

 .دانم می منصفانه را هایش اشک

 قبل سال چند به. بندم می را چشمانم و داده بیرون آه با همراه را نفسم

 لبانم بر که لبخندی! کنم می تصور را خانه هوای و حال و کرده، سفر

 خیلی روزها؛ این ی گزنده و تلخ حقیقت آوری یاد با شود، می جاری

  .گیرد می خود به زهر ی مزه و شده خشک زود
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 پیش؛ سال چند تا که هایی خنده صدای نشنیدن است سخت چه   

 است دردناک چه و! بود خانه این ی کننده گرم دل و جذاب موسیقی

 کاشانه و خانه این آوای زیباترین شک؛ بی که صدایی از بودن محروم

 !است شده ای غمکده چه و بود شادی ی خانه چه. است

 نوازش مالیمت با و گرفته دست در را عمه استخوانی و ظریف دستان

 تنگ بود؛ دور واقعیت، از بیشتر خیلی که ای گذشته برای دلم کنم، می

 .خواهد می را شادم و پرانرژی ی عمه همان دلم. است شده

 بر را ظریفی فشار که گذرد می اتاق به آمدنمان از مدت چه دانم نمی

 سوق عمه چشمان سمت سرعت به را نگاهم! کنم می حس دستانم روی

 .مانم می خیره او به و داده

 باز هم از را فروغش بی چشمان ثانیه، چند گذشت از بعد باألخره    

. دهد می تکان سر و زده جانی کم لبخند سختی به. کند می نگاهم و کرده

 بوسم می را اش گونه و پیشانی و شده خم رویش بر هم باز

 .بود شده تنگ واست دلم خانوم، عمه سالم -

 دهم می ادامه را حرفم نمایشی یطنتیش با و کرده مکثی

 !ببینم؟ بگو -

  خوبی؟ ما وقت بی و وقت مزاحمتای با 

 و دهد نمی امانش پی، در پی های سرفه بزند، حرفی کند می باز دهان تا

 می آن پایین و آمده تخت سمت آزیتا. کند می خفه گلو در را صدایش

 را دهانش آب یسخت به و دوخته عمه به را آلودش بغض نگاه. نشیند

 دهد می قورت

 ...عزیز خوبی جون عمه سالم -
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 شانه از را نگاهم. گذارد می تخت روی بر را سرش و ترکیده بغضش

 اند، شده سرخ اشک و بغض از که چشمانی با و گرفته آزیتا لرزان های

 .دهم می عمه آلود اشک و ناامید نگاه به

 می باال را دستش و چکیده چشمش ی گوشه از آرامی به اشکی قطره  

 هیچ که ای گرفته صدای با و کشیده آزیتا سر روی وار نوازش آورد،

 :زند می لب ندارد، اش واقعی خود صدای به شباهتی

 !خوبین؟... سالم -

 زدن حرف توان و است اقتاده هق هق به زیاد، ی گریه از که آزیتا

 و داده رتقو را لعنتی بغض بار هزارمین برای هم باز من اما ندارد؛

 را جوابش ام، کرده نقاشی لبانم روی بر سختی به که لبخندی با همراه

 :دهم می

 !خبر؟ چه شما از. خوبیم شکر -

 تا کنم می کمکش. بنشیند تخت روی بر تا داده تکانی را خود  سختی به

 نفس تخت، تاج به دادن تکیه از بعد. دهد انجام خواهد می که را کاری

  .کند می رتشک و گرفته عمیقی

 اتاق وسط میز روی بر را میوه و چای ظرف و شده اتاق وارد مادرجون

 مکث، ثانیه چند از بعد و انداخته مان هرسه به کوتاهی نگاه. گذارد می

 می خارج اتاق از سرعت با عمه، دید از اش گریه کردن پنهان برای

 .شود

. دهم می سوق عمه سمت و گرفته اتاق ی شده بسته در از را نگاهم

 :گویم می او به رو و کشیده آهی

 .نیست خوب اصال این و شده ضعیف ات روحیه خیلی -
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 دهد می تکان سر امید نا

 هر که کابوسایی از. نیست امیدی شدنم خوب به دیگه! آوینا امیدم نا -

 .ام خسته میان سراغم به شب

 رقرا تخت روی بر سرش چنان هم که را آزیتایی موهای و کرده مکثی

 .کند می نوازش است؛ کردن گریه حال در و دارد

 .رفت سرم نکن، گریه قدر این -

 اشکش از خیس صورت که حالی در و برداشته تخت روی از سر آزیتا

 ای غره چشم اشکش، از پر چشمان و بغض همان با کند، می پاک را

 :کند می اعتراض حرصی و رفته عمه به رو

 !شدی؟ یاغی افتاد آوینا به چشمت تو باز -

 کوتاهی؛ مکث از بعد و انداخته دیگر یک به نگاهی نفرمان هرسه

 .کند می پر را اتاق بزرگ فضای مان خنده صدای

! کنم می کج را راهم  پله راه سمت به و شده سالن وارد خستگی با

 را مادر دلخور و نگران صدای که ام نگذاشته پله اولین روی بر پا هنوز

 :شنوم می است؛ کردنم بازخواست حال در که

 خاموش چرا رو گوشیت! تو؟ کجایی هست معلوم! خوبی؟ سالم -

 !رفت راه هزار دلم ؟!کردی

 چهره به را نگاهم چرخم، می پا ی پاشنه روی بر و ایستاده حرکت از

 :دهم می را سؤاالتش تک تک جواب آرامی به و دوزم می نگرانش ی

 رفته بهاره عمه دیدن به آزینا با! خوبی؟ شما خوبم، مرسی سالم -

 .بود شده تموم شارژش گوشیمم بودیم،
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 داده موضع تغییر نکشیده ثانیه به معمول طبق و گوید می آهانی لب زیر

 :کشد می آهی سوزی دل و ترحم با  و

 !بود؟ طور چه حالش -

 می تکان طرفین به را سرم درمانده و امید نا و انداخته باال ای شانه

 :دهم

 و رم می بهرامی دکتر دیدن به دوباره فردا! دیروز از بدتر هرروز -

  .زنم می حرف باهاش گفت، می ازش پیش ماه چند که جراحی راجب

 :کند می نگاهم امیدوارانه

 !بده؟ رضایت کردنش عمل به جراحی ممکنه یعنی -

 دهم می تکان سر مطمئن

 نفس به اعتماد و جسارت کمی کافیه فقط! شه می پیدا که معلومه -

 روحیه طور همین و سابقه خاطر به خوان نمی جراحا اکثر! باشه داشته

 .کنن عمل نیست، بهش چندانی امید که رو مریضی خودشون، ی

 در ثانیه چند از بعد و گیرد می دندان به را زیرینش لب متأسف مادر

 :گوید می جوابم

 می سؤال زیر شون سابقه هم جوری این! جان مامان دارن حق خب -

 !شه می تضعیف اشون روحیه هم و ره

 کنم می اعالم را مخالفتم روم، می او به رو که ای غره چشم با

 کنن، جراحی باید اینه، کارشون اونا! زنی؟ می شما که حرفیه چه این -

 !خداست دست زندگی و مرگ
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 را آن و داده قرار چپ دست روی بر را راستش دست و گوید می نچی

 کند می نوازش

 این شه نمی راضی اونم بگیر، نظر در جونتم مادر! واال دونم می چه -

 !بسپره جراح دست رو عمه جوری

 می تکیه پله راه ی نرده به را دستم که حالی در و کرده ظریفی اخم

 :زنم می لب غیض با و کرده کج کمی را سرم دهم،

 باشه مادرجون جای ام دیگه هرکی ده، نمی رضایت که معلومه خب -

 اعتماد خودش به خودش، که جراحی به باید جوری چه ده؛ نمی رضایت

 !کرد؟ اعتماد نداره،

 شده قانع زود خیلی همیشه مثل. دهد می تکان سر فقط سکوت در مادر

 اربسی کار عمه، عمل دانم می خوبی به که این با. کند نمی لجبازی و

 .کنم هضم را جراحان برخورد توانم نمی اما است، دشواری و سخت

 زده شتاب که کنم گرد عقب ها پله سمت تا دهم می خودم به تکانی  

 :گوید می پرتی حواس با و آورده باال را دستش

 برای کردی؛ که استراحت دعوتن، جا این شام ها بچه امشب راستی -

 .پایین بیا زودی کمک

 تلخی اوقات با گیرم، می را بهنام سراغ و گویم می ای باشه لب زیر

 :گوید می و انداخته سالن دیواری ساعت به نگاهی

 و  خوره می غذاشو میاد خانی مثل! ره؟ می کجا گه می من به مگه -

. بیرون ره می و زنه می جیم ام زدنی بهم چشم به اتاقش، تو ره می

 .ده نمی جواب داخ وقت هیچ که هم رو اش وامونده گوشی اون
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 که حالی در. چرخم می ها پله سمت و زده مادر غرغرهای به لبخندی

 و است من راجب که را غرغرهایش ی ادامه روم؛ می باال را ها پله

 :شنوم می دهد، می قرار عنایت مورد را بنده شخیص شخص

 به کم یه نباید نیستی، بلد دیگه هیچی دانشگاه، و درس جز که توام -

  !کنی؟ کمک مامانت

. کنم می پرت صندلی روی بر را ام کوله خستگی با و بسته را اتاقم در   

 می پرت تخت روی بر را خودم و کرده عوض سریع خیلی را هایم لباس

 می هم روی بر و شده سنگین هایم پلک نرسیده، بالشت به سرم. کنم

 .افتد

 :پرسم می او از و کرده مادر به رو خستگی با

 !برم؟ تونم می! شد؟ تموم کارا ی همه دیگه -

 حالی خوش با و انداخته آشپزخانه و سالن دور تا دور به نگاهی لذت با

 :دهد می تکان سر

 !شدی خسته خیلی نکنه، درد دستت! شد تموم عزیزم آره -

 می فرو رنگم خرمایی موهای داخل را دستم و کشیده عمیقی نفس کالفه

 قبلی سرجای بر لجبازی با که دهم می هل عقب به را شان همه. برم

 .پوشاند می را ابرویم و پیشانی از قسمتی و برگشته خود

 .سرت فدای کنم، می خواهش -

 به خوان می بهزاد و آزیتا هربار که قانونیه چه این دونم نمی من فقط

 !بندازیم؟ برق رو خونه ینا کل باید ما بیان اینجا

 شوم می پشیمان خود ی ناگفته و گفته از که کند می نگاهم جوری
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 که رو بهزاد تازه! باشه؟ کثیف خونه میان که مدت یه بعد نیست زشت -

 !حساسه خونه تمیزی روی خیلی بابا مثل دونی؛ می خودت

 !اینجان میون در شب یه اوناکه! مدت؟ یه بعد: بگویم تا کنم می باز دهن

 که مادری برای سکوت در. کنم می سکوت و خورده را حرفم ولی

 به بگیرد، من از را هایش حرف درستی تأیید تا کند می نگاهم منتظر

 نرده روی بر را دستانم از یکی که حالی در و دهم می سرتکان اجبار

 .رسانم می اتاقم به را خود  و کرده دوتا یکی هارا پله گذارم، می

 آینه داخل از. شوم می آماده سریع خیلی و گیرم می کوتاهی دوش   

 و شال. آورم می لب بر لبخندی رضایت با و اندازم می خود به نگاهی

 به را زیبایی تضاد قرمز، رنگ به تونیکی با رنگم ای سرمه شلوار

  .است نشسته تنم بر خوبی به و آورده وجود

 صدای شنیدن با و کنم می پا به را راحتم و رنگ مشکی های صندل   

 نغمه که بهزاد همراه به نسترن. روم می پایین ی طبقه به خانه، زنگ

  .شوند می سالن وارد دارد، آغوش در را اش ساله یک ی

 با و رفته سمتشان به کنند می پرسی احوال و سالم که پدر و مادر با    

 آغوش از را نغمه. پرسم می را حالشان و دهم می دست ها  آن هردوی

 .بوسم می را لپش محکم و گرفته بهزاد

 ؟!من برم قربونت خوبی جون، عمه سالم -

 می ام خنده اش، خنده از شود، می نمایان کوچکش دندان دو و خندد می

 و نشسته پدر کنار بهزاد کند، می دعوت نشستن به را همه مادر.  گیرد

. گیرند می جای نفره دو مبل یک روی بر هم؛ کنار هم مادر و نسترن

 :زند چشمکی و کند می نگاهم شیطنت با بهزاد
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 !گذره؟ می خوش! دکتر؟ خانوم خبرا چه -

 :دهم می تکان سر گیرم می ریزی گاز را نغمه لپ که حالی در

 میدن رو گناهشون بی روان مردم هنوزم! خبر؟ چه تو از خوبم، شکر -

 !تو؟ دست

 :زند می لب و دهد می سر ای خنده بهزاد

 !سپرن؟ می دستت رو جونشون مردم که بگم چی وتور -

 :کند می باز دهان و خندد می ریز نسترن

 !کردی؟ مسخره منو آقای شغل باز تو -

 اصال: پرسد می او از مزه با لحنی با و چرخد می بهزاد سمت سپس و

 !تو؟ بودی کی شناس روان! ببینم؟ بگو

 را همه کند، می ادا را آن بامزگی با که ای جمله همراه به نسترن لحن

 !را پدر حتی دارد، می وا خنده به

 گذارم می مادر آغوش در را نغمه خانه، زنگ مجدد آمدن در صدا به با

 می جواب و برده آیفون سمت را دستم. دارم برمی قدم آیفون سمت و

 :دهم

 !بله؟ -

 .بستیم قندیل که کن باز رو در آزیتا، منم -

. مانم می حامد و آزیتا ورود منتظر جا همان و زده را آیفون ی دکمه

 سالن وارد هم دنبال به هردوشان و شده باز سالن در که کشد نمی طولی

 می را حالش و کنم می سالم حامد به و داده دست آزیتا با. شوند می

 .پرسم
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 احترامشان به بهزاد و نسترن و آماده استقبالشان به هردو پدر و مادر

 پرسی احوال سالم مشغول همه که حینی مانه در. خیزند برمی جای از

 .کند می نگاهم نگرانی با مادر هستند،

 نیم که دهم می تکان را سرم نامحسوس و دوزم می چشم او به سوالی   

 هاست، بچه گرم حواسش شود می مطمئن وقتی و انداخته پدر به نگاهی

 :زند می لب آرام خیلی و کرده ساعت به ریزی ی اشاره

 ...بهنام-

 :زند می لب آرام خیلی و کرده ساعت به ریزی ی اشاره

 !...بهنام -

 همه" معنی به و دهم می تکان سری کنم، راحت را خیالش که این برای

 از پس و کرده بسته و باز را چشمانم بار یک آرام" بسپار من به را چیز

 .روم می اتاقم به جمع، به رو ای اجازه با گفتن

 خیال بی. کنم می باز را آن رمز و برداشته میز روی از را ام گوشی

 بوق. گیرم می را اش شماره و شده مخاطبینم لیست در نامش گشتن

 و تند های بوق وبه  رسند می گوش به خط پشت از که آزادی های

 به را ام کالفگی و دهکشی اعصابم روی بر خطی شوند، می ختم کوتاهی

 .برند می باال انگیزی شگفت طور

 که باریست پنجمین دوزم، می دیواری ساعت به را نگاهم درمانده

 شصتم انگشت و کرده فوت را ام حرصی نفس گیرم، می را اش شماره

 و شده متصل تماس باألخره که برم می تماس قطع آیکون سمت را

 :رسد می گوش به صدایش

 !جان؟ -



 

  

REPACK BY DIAKOV 52 

 

 رفیق نیمه راه

 :بمانم مسلط اعصابم بر کنم می سعی و کشم می عمیقی نفس

 ها بچه امشب دونی نمی مگه! تو؟ کجایی هست معلوم بهنام سالم -

  !اینجان؟

 فراموش کل به را موضوع این که دهد می این از نشان کوتاهش مکث

 جواب قلدری با نیاورده خود روی به اصال معمول طبق اما است کرده

 :دهد می

 !پالسن ما ی خونه خدا ی همیشه که اونا! شده؟ چی گهم حاال خب -

 :دهم می را جوابش تندی با و کشیده هم در را اخمانم

 ...بهنام که واقعا -

 ؟!بزرگترته برادر و خواهر به راجع زدن حرف طرز چه این

 !رسد می گوش به اش کالفه کشیدن نفس صدای

 ...مارو نخوری توأم، حاال خب -

 .میام اآلن

 آورد می در را حرصم اش لیخیا بی

 !نشیا معطل جایی دیگه فقط، کن عجله -

 :پرسد می آرام و کرده مکثی حرفم، جواب در

 !آوینا؟ راستی -

 !خونست؟ هم بابا
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 خجالت رویش از و برده حساب پدر از هنوز که است خوشحالی باعث

 می لب و چرخانده چشمی اش مسخره و ربط بی سوال برای اما کشد می

 :زنم

 گردی شب به شب نه ساعت جنابعالی مثل هم بابا کردی فکر نه، پس -

 !ره؟ می گذرونی خوش و

 .منتظرتن همه بیا زودی

 و نسترن کنار و روم می پایین به سریع خیلی تماس، کردن قطع از بعد

  .شوم می نغمه با کردن بازی مشغول و نشسته آزیتا

 :ندک می زمزمه و آورده گوشم نزدیک را سرش آزیتا

 !کجاست؟ بهنام پس -

 ای شانه کشم، می دست نغمه بور و فرفری موهای روی بر که حالی در

 :گویم می و انداخته باال

 .میاد اآلن زدم زنگش بیرونه، -

 :کند می نازک چشمی پشت و داده اش پیشانی به ظریفی چین آزیتا

 شازجون تر عزیز رفیقای ترسید می! بمونه؟ خونه تو امشبو شد نمی -

 !بشن؟ ناراحت

 کنم می نثارش ریز چشمکی و خندم می

 !احتماال -

 و اضطراب که مادر به رو پدر آزیتا، و من ی مکالمه رسیدن اتمام به با

 :پرسد می و کرده بارد، می رویش و سر از آشفتگی
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 !کجاست؟ بهنام پس -

 را نگاهمان همه و شده حاکم جمع در سنگین سکوتی پدر، سؤال با

 همین تا پدر داند می ما همچون  که مادری دهیم؛ می سوق مادر سمت

 تا نیاورده بهنام از نامی که است داده خرج به حوصله خیلی هم اآلن

 .دهد قرارش بازخواستش مورد

 هایی قرمز خط پدر؛ شخصیتی چهارچوب در متأسفانه یا خوشبختانه

 عبور اه آن از نباید دانستیم می خوبی به ما از یک هر که داشت وجود

 !...بهنام دست از امان ولی بگذاریم خانه این قوانین برروی پا و کرده

 سن سال هجده تنها و رسیده بلوغ سن به که مغروری و سرکش بهنام

 و داند می ساله سی مرد یک ی اندازه به را منطقش و ادعا اما دارد،

 و دهکر زندانی خانه در اورا تا ایم کرده یکی به دست همه کند می گمان

 .بگیریم او از را هایش خوشی

 صبح داریم انتظار او از همه خودش قول به که داند می اسیری را خود 

 تا بماند اتاقش در قدر آن و گذرانده دیواری چهار این در را شبش تا

 .شود راحت هم ما خیال و بزند کپک

 گیرد، می خشم رنگ کم کم پدر نگاه و شده طوالنی حد از بیش سکوت

 با و کرده پدر به رو! من به او نگاه و است مادر به نگاهشان همه

 کنم، حفظ خشمش مقابل در حتی کنم می سعی همیشه مثل که آرامشی

 :کنم می باز دهان

 بهش بخونن، درس دیگه باهم تا رفته دوستش ی خونه به عصر از -

 .رسونه می رو خودش زود خیلی گفت و بود خونه راه تو زدم، زنگ

. دهد می سرتکان و فرستاده بیرون آرامی به را اش کالفه نفس پدر

 عذاب ام گفته پدر به که دروغی از. کند می نگاهم قدردانی با مادر
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 حاال به تا بچگی از که بهنامی. شوم می دلگیر بهنام از و گرفته وجدان

 .بودم هایش گندکاری کردن جور و جمع حال در همیشه

 :گوید می اخمالو و زند می ام شانه هب محکم نسبتا را اش شانه آزیتا

 !گفتی؟ دروغ چرا -

 :کند می نگاهم نگران آزیتا خالف بر نسترن

 !باشه داشته خودش با رو اش کوله حداقل امیدوارم -

 !دهم می تکان سر نگرانی با و برده فرو دهن داخل را زیرینم لب

 .امیدوارم منم -

 !گفتی می بابا به رو راستش بود حقش -

 باقی برایم را آزیتا حرف به دادن جواب برای فرصتی سالن، در شدن باز

 ظاهر در چهارچوب در بهنام ی چهارشانه و کشیده قامت. گذارد نمی

 .آورد می سالن به خود با همراه را سردی سوز و شده

 به دار مدل که حالتش خوش و رنگ خرمایی موهای داخل را دستش

 اسپرت های کفش تا شود می خم و برده فرو است، کرده شانه عقب

 .آورد در پا از را رنگش سفید

 جا اش شانه روی بر که رنگی مشکی ی کوله به را نگاهم سریع خیلی

 قسمت وارد.دهم می بیرون راحت را نفسم و اندازم می کرده، خوش

 به هایش لباس تعویض برای و دهد می دست همه با شده سالن مبلمان

  .رود می اتاق
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 نگاه و رود می پله راه تا جوانش پسر دنبال به پدر دلخور نگاه   

 گذاشته تنها را ها مرد بهنام، مجدد ورود با. اندازد می مادر به کوتاهی

 .بچینیم را میز و کرده آماده را شام تا رویم می آشپزخانه به و

 جیب داخل را دستانمان! وزد می سردی سوز ست، ابری و گرفته هوا

 نمانده باقی ها آن بر برگی هیچ که درختانی زیر و برده فرو هایمان

 نفس و کرده عبور آهنی کتی نیم کنار از توجه بی.زنیم می قدم است

 .کنیم می رها هوا در را دارمان بخار های

 کوچک تلنگری منتظر گویی که پرباری و تیره ابرهای زا را نگاهم   

 نامعلوم ای نقطه به متفکر و گرفته هستند هایشان اشک کردن رها برای

 بهرامی آقای با دیگر؛ ساعت دو برای که قراری به و شوم می خیره

 .کنم می فکر ام گذاشته

 !فکری؟ تو! چته؟ -

 به است، همراه ویمباز در ریز نیشگونی با که مریم صدای شنیدن با

 :دهم می را جوابش نگاهم، در لغزشی ترین کوچک بدون و آمده خود

 !برم بیمارستان تا سر یه باید من -

 !چرخد می سمتم متعجب

 ؟!نیستی شیفت که امروز -

 :زنم می لب و داده تکان سر

 .دارم قرار بهرامی دکتر با ولی نیستم شیفت آره -

 نمی طاقت این از بیش معمول؛ طبق ولی کرده مکث را ای ثانیه چند

 :پرسد می کنجکاوی با و آورد
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 !داری؟ چیکار بهرامی دکتر با -

 :پرسد می هم را بعدی سؤال و ماند نمی من از جوابی منتظر

 !بهاره؟ عمه واسه نکنه -

 !دهم می تکان سر که هستیم دانشکده خروجی در از عبور حال در

 !اوهوم -

 !دهد می انتک سر متأسف و کشیده آهی

 !نشده؟ بهتر حالش -

 :دهم می جواب کوتاه

 !نه -

 هیچ شه نمی که بهتر حالش نکنه، عمل وقتی تا: دهم می ادامه دل در و

 !شه می بدترم

 !آوینا؟ -

 !دهم می سوق زیبایش و درشت چشمان سمت را نگاهم

 !جان؟ -

 .بیام بگو منم به بری بهاره عمه دیدن خواستی که بار یه -

 کنم می هدیه مریم به و کرده هایم لب مهمان را یلبخند

 .لطفت از مرسی حتما، باشه -

 :کوبد می بازویم بر آرامی مشت و زده چشمکی
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 دوسش خودم ی عمه مثل رو بهاره عمه! که نداریم تو منو ی عمه -

 .دارم

 را دعوتم مریم. افتم می راه به ماشینم سمت و کرده تشکر لطفش از

 و دویست به ای اشاره خوشحالی با و کرده رد خانه به رساندنش برای

 :گوید می و کند می رنگش آلبویی شش

 خونه، به رفتن برای نیستم مجبور! شد درست خودم ماشین دیگه -

 .بشم تو آویزون

 :زنم می لب تمسخر با و کنم می نگاهش چپ چپ

 !میاد بدت شدن، آویزون از توام که این نه -

 لبخندم. دارد برمی قدم ماشینش سمت وشحالیخ با و آورده در شکلکی

 روی بر گرفتنم جای با. رسانم می ماشینم به را خودم و خورده را

 .زنم می استارت و بسته را کمربندم صندلی،

 بیمارستان، به رسیدن تا و کرده خارج پارک از را ماشین سریع خیلی   

 برای بزنم، میبهرا دکتر به تا ام کرده آماده ذهن در که را هایی حرف

 .کنم می مرور خود پیش بار؛ هزارمین

 را دزدگیر. شوم می پیاده آن از و کرده پارک جدول کنار را ماشین    

. دارم برمی بیمارستان ساختمان سمت را هایم قدم طمأنینه با و زده

 .ام ایستاده بهرامی دکتر اتاق مقابل در که آیم می خود به وقتی

 سبابه انگشت. کنم می مشت را دستم و کشیده ما مقنعه برروی دستی   

 می در به تقه چند. کنم می خارج دستم مشت از کمی و کرده خم را ام

 .مانم می بهرامی دکتر از جوابی منتظر و زنم

 !بفرمایید؟ بله -
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 به را خود و کرده باز کمی را در بنابراین. شنوم می را مهربانش صدای

 !دهم می نشان نشسته میزش پشت که او

 .نباشید خسته سالم -

 :دهم می ادامه و کرده مکثی

 !داخل؟ بیام تونم می -

 آورد می لب بر لبخندی و شده بشاش اش چهره دیدنم با

 .بودم منتظرت! تو بیا! نه؟ که چرا دخترم بله -

 می اتاق داخل را قدمم اولین و داده جواب ملیح لبخندی با را لبخندش

 .گذارم

 رنگ، مشکی ی نفره تک مبل روی بر مغرورانه که شخصی دیدن با اما

 فنجان است، داده قرار دیگرش پای روی بر را پایش یک و نشسته

 متعجب و خورده جا کند، می مزه مزه را آن و برده لب نزدیک را چایش

 .شوم می

 چشمانم سمت و گرفته مبل عسلی از را نگاهش کوتاه، مکثی از بعد

 سمت به و گرفته یگدیکر از را مان نگاه زمان هم هردو. دهد می سوق

.      دارم برمی قدمی رنگش مشکی میز سمت. دهیم می کش بهرامی دکتر

 به و داده را جوابم گیرا و گرم پرسم، می را حالش و کنم می سالم مجدد

 است، نشسته آن برروی سام که مبلی روی به رو که ای دونفره مبل

 :کند می اشاره

 !دخترم بشین بفرما -
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 ادب، کردن رعایت برای نشینم؛ می مبل برروی و کرده کوتاهی تشکر

 عکس. کنم می سالم سام به رو آرامی به و دهم می تکان ریز را سرم

 .کند می سالمی لب زیر و داده نشان خود از خودم همچون العملی

 به سام و من کردن معرفی صدد در جا، همه از خبر بی بهرامی دکتر  

 :زند می لب و کرده سام به ای اشاره ابتدا. آید می بر دیگر یک

 همکاری افتخار تازگی به که هایی ترین موفق از یکی رامینی، دکتر -

 ...هستن تخصص گرفتن حال در و داریم رو باهاشون

 :کند می اشاره من به و داده تغییر را دستش جهت سپس و

  .هاست بهترین از یکی که پزشکی انترن دانشجوی آوینا، -

 خیلی سام. کنیم می سکوت و کرده تشکر او تمجید و تعریف از هردو

 به رو کنایه و پوزخند با همراه و شکسته را آمده وجود به سکوت زود

 :زند می لب بهرامی دکتر

 از کافی ی اندازه به و داشتم رو ایشون با آشنایی فتخارا قبال بله -

 .بردم بهره نبوغشون و ها توانایی

 لبخند. گیرم می دندان به حرص، از را لبم و خورده جا ای لحظه برای

 این از نشان  نشیند، می بهرامی دکتر صورت برپهنای که عریضی

 است، ردهک صدایش چاشنی سام که ای کنایه متوجه که دهد می موضوع

 !است گرفته نیک فال به اورا حرف و نشده

 !نیستین؟ ناآشنا و غریب دیگه هم با ام خیلی پس! سالمتی به -

 بر اجباری و کوچک لبخندی تنها بهرامی، دکتر منتظر نگاه ی دنباله به

 داده من به را نگاهش که او جواب در و. دهم می تکان سر و آورده لب

 :پرسد می و
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 .خدمتم در من ان،ج آوینا خب -

 ای اجازه با و خیزد می بر جای از سام. گیرم می نفسی و کرده مکثی

 کوچک بدون. کند می را اتاق از خروج قصد و گفته بهرامی دکتر به رو

 نگه ثابت بهرامی دکتر روی بر را نگاهم چنان هم او، به توجهی ترین

 و کرده ایمه لب چاشنی را کمرنگی لبخند در، شدن بسته با! دارم می

 :کنم می باز دهان

 دوباره چی ی واسه من دونین می بهتر خودتون شما راستش -

 به راجع و داشته تماس باهاتون گفت می دیشب بابا! شدم مزاحمتون

 باهاتون بیاد، ایران به مدتی برای بود قرار پیش ها مدت که جراحی

 !زده حرف

 :گوید می و دهد می سرتکان دکتربهرامی

 قطعی بطور ها اون از دونفر شده، صحبت جراح چندین با! ستهدر بله -

 در شدت به ما که مونده باقی دیگه ی گزینه دو کردن، رد رو دعوتمون

 .کنیم جلب رو رضایتشون شده که هرنحوی به تالشیم

 :دهم می تکان سر امیدوارانه

 !هست؟ امیدی یعنی -

 !کند یم نگاهم محبت با و زند می ای کننده گرم دل لبخند

 .دخترم باشه خدا به امیدت -

 دوزم می زمین بر را نگاهم و کشم می آهی

 پاره واسه اتفاق این ممکنه دادن می احتمال صد در یه فقط اگر یعنی -

 رحمانه بی قدر این تونستن می هم باز ، بیفته هم خودشون تن ی
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 پای گذاشتن رو عمرشون و وقت سال، همه این اونا کنن؟ برخورد

 شونه و بزنن جا جوری این بخوان که شدن جراح و تخصص نگرفت

 !کنن؟ خالی

 سخت ها، روز این ی عمه با پیش، سال پنج ی عمه هضم! بود پر دلم

 .بود شده دنیا کار ترین

 حرفو این چرا هستی جریانات این تو و پزشکی خودت که تو دخترم -

 جراح! کنه عمل احساسی بخواد که شه می پیدا کسی کم خیلی! زنی؟ می

  !تونه نمی یا کنه عمل تونه می یا

 :دهم می تکان نه ی نشانه به را سرم لجبازی با بنابراین ام، نشده قانع

 .ندارن قبول رو خودشون های توانایی شاید خب -

 :گوید می و کشد می نفسی کالفه من با اش نتیجه بی کل کل از

 رضایت زود، زودی هب که کنم می رو تالشم تموم من دخترم هرحال به -

 رو بهاره عمل بیمارستان همین تو و بگیرم رو مطمئن و خوب جراحی

 .بدیم انجام

 ترک را اتاقش و کرده تشکر او از مبل، روی از برخواستنم با همزمان

 .کنم می

 تصمیم. افتد می سام و مینیا استاد به چشمم سالن، از خروج حال در

 نباشم مجبور و ام ندیده هارا آن گویی که کنم رفتار ای گونه به گیرم می

 .شوم رو به رو سام با دوباره

 استاد نگاه با نگاهم ام، نقشه کردن عملی ی لحظه در درست اما   

 را هایم قدم ناچار به! شود نباید که شود می همانی و کرده تالقی امینی



 

  

REPACK BY DIAKOV 63 

 

 رفیق نیمه راه

 می سالم کوتاه و ایستاده حرکت از قدمیشان یک در و کرده ستهآه کمی

 .کنم

 دلچسب، و گیرا لبخندی با محترم، و مؤدب مرد همان امینی، استاد   

 نتیجه شک، بی که لبخندی با! پرسد می را حالم و داده را سالمم جواب

 :دهم می را جوابش اوست لبخند از مستقیم و خالص ای

 !وبین؟خ شما مچکرم، مرسی -

 !کشد می موهایش داخل دستی و داده تکان سری

 !نبودین؟ شیفت که امروز! خوبم مرسی -

 دهم می تکان نه ی نشانه به سری

 !داشتم قرار بهرامی دکتر با ولی نه -

 خیره امینی استاد به کشیده هم در اخمانی با که سام به نگاهی سپس و

 :زنم می لب دیج و سرد کامال لحنی با و اندازم می است، شده

 میزان منتظرم اآلنم و! متأسفم واقعا پیش روز چند اتفاق بابت من -

 .کنم پرداخت تا بگین رو خسارت

  !کند می نگاهم تمسخر با و گرفته امینی استاد از را نگاهش

 !کافیه دیگه شده حالم شامل بار یه شما لطف مرسی، -

 این گویی! آورد می جوش به را خونم آمیزش تحقیر نگاه و پرکنایه لحن

 درس صرف را وقتش تمام و نبرده احترام و ادب از بویی هیچ مرد

 خود با را ادب و شعور تنهایی به که خواندنی درس! است کرده خواندن

 .آورد نمی ارمغان به
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 چاشنی را تمسخر و غیض نه و کشیده هم در را اخمانم نه او، برخالف

 :دهم می را جوابش محکم و وبندهک ولی آرامش، با بلکه! کنم می صدایم

 زدم خسارت ماشینتون به! بمونم کسی دین زیر ندارم عادت منم -

 کنم، نمی درک اصال رو تون بچگانه رفتار دلیل! پردازم می رو مبلغش

 گرفتن جای به و نیست هضم قابل شما واسه کوچیک تصادف یه که این

 به واقعا بزنید، عنهط و کنید تحقیر رو من کنید می سعی مدام خسارت،

 .هست موفق مثال و کرده تحصیل آدم یه از انتظار از دور

 چشمان به و گرفته اش زده بهت چشمان از را تفاوتم بی و سرد نگاه

 !دهم می امینی استاد براق و ریلکس

 و پرسم می ازتون رو کنم پرداخت باید که مبلغی کالس، بعد فردا پس -

 .برسونین دکتر قایآ دست به تا میدم خودتون به

 رد کنارشان از آرام هایی قدم با و کرده خداحافظی استاد از تنها سپس و

 کنترل را خود  قدر چه که شوم حقیقت این منکر توانستم نمی! شوم می

 .نکنم ادا غیض و تندی با را هایم حرف تا ام کرده

 هایش حرف و روزهایم این اجباری توفیق دیدارش؛ که مردی! سام   

 و نشسته فرمون پشت کالفگی با! است شده روانم و روح وهانس

 نمانده باقی برایم هم رانندگی برای ای حوصله حتی. زنم می استارت

 !است

 در حرکت به را ماشین و گذاشته کالج پدال روی بر را پایم اکراه با   

 .آورم می

                                 **** 



 

  

REPACK BY DIAKOV 65 

 

 رفیق نیمه راه

 توانایی و شده آوینا آرامش از پر و زیبا صدای مبهوت و مات سام

 با بارمان. دهد می دست از اورا ی کوبنده های حرف به دادن جواب

 فهمیده را بودنش خاص اول روز همان از که جوانی دختر به لبخند،

 .شود می خیره بود،

 نگاه هر وحشی، و سرد چشمانی و خاص آرامشی با که دختری    

 جلب را اش توجه قدری به روزها این ورد؛آ می در پا از را سرکشی

 بیشتری ی تازه و خاص اخالقیات کشف منتظر صبرانه بی که است کرده

 .اوست از

 ساعد! کشد می دراز رنگش ای قهوه تخت برروی و شده اتاقش وارد

! شود می  خیره اتاق سقف به و گذاشته پیشانی روی بر را دستش

 شده دیوار نصب که عکسی قاب سمت به و گرفته سقف از را نگاهش

 .دهد می سوق است؛

. چرخد می پدر و مادر زیبای لبخند و مهربان ی چهره روی بر نگاهش

 از بیش اند؛ گرفته خزر دریای ساحل در که را ای نفره سه عکس این

 .دارد دوست دیگری هرعکس

 می رنگش زیتونی گلدون به چشمش و چرخیده راست دست برروی  

 دیدگانش مقابل در که تصویریست اولین آوینا رنگ خوش چشمان! افتد

 .گیرد می رنگ و شده تجسم

 هیچ به. دهد می تکان سر و فشرده هم روی بر را چشمانش کالفه   

 در شده برپا شوق و شور که نیست حقیقت این قبول به حاضر وجه

 بازهم بود قرار که فردایی اوست، ی دوباره دیدار برای تنها قلبش،

 !باشد پرنفوذش و گیرا چشمان گر نظاره

 :دهد می قرار مخاطب اورا که مادر صدای با   
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 !بیداری؟! بارمان؟ -

 و الغر اندام و شده باز در شود، می وارد در به که ای تقه با زمان هم

 که بارمان دیدن اب! شود می ظاهر در چهارچوب در مادر، ظریف

 و گرفته دلسوزی رنگ نگاهش بارد، می رویش و سر از خستگی

 :زند می جوانش پسر برروی محبت با لبخندی

 !حاضره شام عزیزم، بیا -

  .خیزد برمی تخت روی از و داده جواب کمرنگ لبخندی با را مادر لبخند

 .میام بشورم رو صورتم و دست! چشم -

 :رساند می صدا شود؛ می خارج اتاق از که حالی در مادرش

 .منتظرتیم بیا، زودی باشه -

 زدن؛ حرف بیهوده از واقع در! کند نمی ها آن ماندن منتظر به اعتراضی

 بخشیدن سرعت با کند می سعی و شده سرویس وارد بنابراین. بیزارست

 آشپزخانه به را خود زودتر هرچه و بکاهد انتظارشان از حرکاتش، به

 .برساند

. نشیند می میز پشت و کرده سالم پدر به رو آشپزخانه به ودشور با

 میز پدر کمک با. شود می خورده سکوت در مادر، ی خوشمزه استنبلی

 .شوید می را ها ظرف تنهایی به و کرده جمع را

 را ظرف آخرین! است پدر برای چای ریختن حال در معمول طبق مادر   

 .کند می جدا خود از را بند پیش و دستکش و گذاشته چکان آب در

 !نیست؟ خوب شام بعد بالفاصله چای بگم باید بار چند من آخه -

 دارد برمی تخت روی از را سینی و خندد می ریز مادر
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! شامیم؟ از بعد چای معتاد بابا و من که بگم تو به باید بار چند من -

 !هوم؟

 یچگاهه که او برای متأسف و شده خارج آشپزخانه از مادر دنبال به

 می نچی لب زیر و داده تکان سری گیرد، نمی جدی را هایش توصیه

 .گوید

 باشی پزشک میاد بهت بیشتر گرفتی، پیش در تو که ای شیوه این با -

 !پزشک روان نه

 غش پدر حرف به شاد و خجسته که مادری به و انداخته باال ابرویی

 را مادر ایه خنده دلیل! شود می خیره گنگ و نامفهوم خندد؛ می غش

 :کند می باز دهان و کرده اعتراض پدر جواب در اما کند، نمی درک

 !نیست بودن پزشک به نیازی! من پدر میدونن همه اآلن دیگه اینارو -

 بالفاصله معمول طبق اما کند؛ می تأیید را حرفش و داده تکان سری

 کند می تعارف هم مادر به و برداشته نیز را چایش فنجان

 !نکرده یخ تا بخور رو ایتچ خانوم -

 خنده سختی به و انداخته بارمان ناامید و پکر ی چهره به نگاهی مادر

 نرم نرم و دارد برمی میز روی از را فنجان. دهد می قورت را اش

 .شود می نوشیدنش مشغول

 به که صدایش شنیدن با! مانم می تظرمن و زده اتاقش در به ای تقه

 .شوم می اتاق وارد و کرده باز آرامی به را در شده مردانه و بم تازگی

 موهایی با که او به و گذرانده نظر از را اش ریخته بهم و شلوغ اتاق

 تخت از را پایش یک و کشیده دراز خوابش تخت برروی ورهم، و درهم

 .شوم می خیره است؛ اش وشیگ با کردن چت مشغول و کرده آویزان
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. نشیند می تخت روی بر و کرده جور و جمع را خود زود خیلی  

 !کشد می موهایش داخل دستی و آورده بیرون گوش از را اش هنذفری

 ؟!وایسادی چرا! بشین بیا -

 سرتاسر که وسایلی میان از را خود زحمت به و پذیرم می را تعارفش

 !نشینم می کنارش و رسانم می تخت به است پوشانده را اتاق

 می مشامم به که سیگار تند بوی! کشم می عمیقی نفس و کرده مکثی

 ام چهره رفتن فرو هم در از و کرده کنترل را خود زحمت به رسد،

 کنم می جلوگیری

 !میره؟ پیش خوب درسا! خوبه؟ اوضاع! خبر؟ چه خب -

 !کنم می دریافت مکث ثانیه چند از بعد را جوابش

 !میرم پیش برنامه طبق هم رو درسا! خوبه چی همه آره -

 می آن در را هرچیزی که چشمانی! کنم می بهنام چشمان میخ را نگاهم

 !!صداقت جز یافت، توان

 آزمون ی نتیجه نگاهش، از نگاهم قفل شکستن بدون و داده تکان سری

 می پاسخ تردید و شک با و شده هول کمی. کنم می طلب او از را هایش

 :دهد

 بودم دوستم خونه که پیش شب چند من بخوای رو راستش...اوم -

 !کنی؟ چک بخوای کردم نمی فکر! گذاشتم جا همونجا

 با عوض در و گذارم می جواب بی کرده؛ صدایش چاشنی که را ای طعنه

 :کنم می باز دهان حرفش جواب در ملیح لبخندی
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 نگاه یه یارب واسم آوردیشون؛ دوستت خونه از هروقت نداره عیبی -

 .بندازم

. شوم می بلند تخت روی از و گرفته نادیده را اش حرصی نگاه هم باز

 گیر اتاقش کف کوچک ی قالیچه به پایم که کنم می را اتاقم به رفتن قصد

 اخمی! شود می ایجاد بودم، برداشته که محکمی قدم در لغزشی و کرده

 :نگرم می را بهنام وار سرزنش و کرده

 ؟!نمیشی کالفه وضع این از خودت! کن جمع رو قتاتا کم یه -

 ...کنم درست را قالیچه تا شوم می خم بالفاصله و

 دست در را آن بنابراین کنم، درست را قالیچه تا شوم می خم بالفاصله

 از شدن بلند قصد که یا لحظه در درست. کنم می جا به جا کمی و گرفته

 .کنم می احساس قالیچه زیر در را ریزی جسم ام، کرده را زمین روی

 چند دیدن با و برداشته زمین روی از را قالیچه ی گوشه کنجکاوی با  

 و مات که بهنامی سمت زده شتاب و تند نخورده، دست سیگار نخ

 خیره ؛چرخد می سیگارها و من بین نگاهش ترسیده البته صد و مبهوت

 .شوم می

 می خود به عصبانیت و خشم رنگ کم کم متعجبم، و زده بهت نگاه   

 نیز بهنام! شوم می بلند جا از و گیرم می مشت در را سیگارها! گیرد

 میخ را نگاهش حرفی، هیچ بی و شده بلند تخت روی از من با همراه

 .کند می ام شده مشت دست

 :زنم می اصد را نامش و کرده نگاهش بار سرزنش  

 ؟!بهنام -

 !دهد می نگاهم به را مستأصلش و کالفه نگاه
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 !بهنام؟ چین اینا -

 !کنی؟ می چیکار داری خوندن درس جای به تو هست معلوم اصال

 !بکشی؟ کوفتیا این از یا بخونی درس دوستت خونه میری

 کنترل در سعی سختی به که صدایی با و برداشته سمتش به قدمی

 !گیرم می را حرفم ی الهدنب دارم؛ کردنش

 ...نیوردیم روت به اصال حاال؛ تا اگر!کن دور خودت از آشغاالرو این -

 دهم می ادامه و آورده باال را دستم مشت

 حکم روزا این که ای آزاردهنده بوی اون که نداشتیم خبر نکن فکر -

 و کن جمع رو حواست پس! کوفتیاست این مال گرفته؛ رو تنت عطر

 خط رو ات جاهالنه و ناسالم تفریحات این ی همه دور زودتر هرچه

 این قبل. بشی توبیخ بابا خصوص به خانواده توسط که این قبل. بکش

 نحو بدترین به اآلن که آزادی و بدی دست از همه پیش رو اعتمادت که

 و کنی خراب خودت دستای با خودت رو کنی می سواستفاده ازش داری

 !ببری بین از

 باز قصد وجه هیچ به است؛ کرده خوش جا ابروانم بین که کوری گره

 فرو هم در های اخم دیدن با افتاد می بهنام به که نگاهم! ندارد را شدن

 برده باال را دستم کند، دفاع خود از تا شود می باز که دهانی و اش رفته

 نمایم می سلب او از را زدن حرف ی اجازه گونه بدین و

 رو لباسات خودت و میری حموم مرتب که خوبه! لطفا نگو هیچی -

 مرتب یا نشه؛ متوجه رو کشی می که سیگاری بوی کسی تا میشوری

 چیزی یه ولی! بشه پاک دهنت از تلخش و تند بوی تا میخوری آدامس

 تو که شه نمی باعث اینکارا از هیچکدوم که اینه اونم بدون؛ خوب رو
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 کنی، مخفی ات خانواده از رو بزرگی ی مسئله همچین عمر تموم بتونی

 و تر ضعیف روز به روز که ضعیفت اعصاب و کبود های لب مخصوصا

 اینکه مگر ببری بین از تونی نمی وجه هیچ به رو میشه تر متشنج

 !برداری زهرماری این کشیدن از دست

 او به توجه بی اما شود می بسته و باز بار چندین که بینم می را دهانش

 در سمت و چرخیده پا ی پاشنه روی خودش؛ از دفاع برای تالشش و

 نفسم نشیند، می در ی دستگیره روی بر که دستم. دارم برمی قدم اتاقش

 :کنم می باز دهان جدیت با و داده بیرون محکم را

 متوجه کسی که نیست قرار و مونه می باقی تو و من بین امشب اتفاق -

 بشه؛ تکرار هم ازب اشتباهت این و نگیری جدی حرفامو اگر اما! بشه

 !بشه تموم سروصدا بی امشب مثل چی همه نمیدم قول دیگه

 سرت از رو من زدن دور فکر پس! بهنام تو با من حجت اتمام اینم

 .بگیر جدی کامال رو حرفام و کن بیرون

 و کشیده ام پیشانی به دستی. بندم می را در و رفته بیرون اتاقش از

 به روز هایش بازی غد همراه به امبهن غرور. دهم می تکان سر کالفه

 نمی هیچکس او؛ خود جز و شد می تر دهنده آزار و سازتر دردسر روز

 و کثیف اجسام و شوم می اتاقم وارد. کند حل را مشکل این توانست

 سطل درون را اند شده خمیر و خورد دستم، مشت درون که ای آلوده

 به دعوت را بهنام و من که مادر صدای دنبال به و کنم می پرت آشغال

 اتاقمان از باهم، زمان هم هردو. شوم می خارج اتاق از کند می شام

 می آشپزخانه وارد و رویم می پایین هارا پله سکوت، در و شده خارج

 .شویم
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 با را کار این! شوم می وسایلم کردن جمع مشغول کالس، اتمام با

 که را ام کوله! شود خالی دانشجو از کالس تا دهم می انجام تمام آرامش

 شده خلوت کامال که کالسی داخل نیز را نگاهم اندازم؛ می شانه برروی

 !چرخانم می است؛

 خارج کالس از( بیا زودی منتظرتم) گفتن با و زده ریزی چشمک مریم   

 با همیشه مثل که امینی استاد سمت را آرامم و محکم های قدم. شود می

 نگاهم منتظر و داده تیکه میز به فردش، به منحصر و خاص آرامشی

 .دارم می بر کند؛ می

 !کنم می دریافت را جوابش و کرده سالم او به بار دومین برای  

 که مبلغی میشه اگر اما گرفتم، رو وقتتون و شدم شما مزاحم ببخشید -

 !کنین لطف حساب شماره همراه به رو بپردازم باید

 دارد برمی میز روی از را کیفش و زده کمرنگ لبخندی همیشه مثل

 !نیست بگیر خسارت سام بودم گفته بهتون قبال که من -

 :زنم می لب و شده قدم هم است؛ کالس از خروج حال در که او با

 .بمونم کسی دین زیر نیستم آدمی گفتم ایشون به منم اما -

 !رسد می گوشم به شریز ی خنده صدای

 حرف خودشون با بهتره برنمیاد، کاری من دست از ولی! دونم می بله -

 .بزنین

 کنم می تالش مصرانه و کرده فوت کالفه را نفسم

 حدس رو شده وارد ماشینشون به که خسارتی میزان تونین نمی شما -

 !بزنین؟
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 !اندازد می باال ابرویی و چرخانده سمتم را سرش

 !گرفتینا اشتباه تعمیرکار یه با رو من شما هک این مثل -

 از و داده قورت سختی به است استاد شوخی ی نتیجه که را ای خنده

 !ایستم می حرکت

 !کنم؟ چیکار باید من پس -

 و چرخد می سمتم کامل ، کرده خودداری بعدی قدم برداشتن از نیز او

 اندازد می باال ای شانه آسوده و خیال بی

 انجام تونین می که کاریه تنها این چون! بشین قضیه نای خیال بی -

 !بدین

 می پا ی پاشنه روی بر خداحافظی، یک با و نمانده من از جوابی منتظر

  !کند می کج سالن خروجی در سمت را راهش و چرخد

 !شد؟ چی -

 !افتم می راه به و آیم می خود به مریم صدای با

 !چیشد؟ چی -

 دهد می را جوابم حرصی

 !کرد؟ کمکت استاد! چیشد؟! دیگه میگم و امس -

 :زنم می لب تمسخر با و چرخانده چشمی اکراه با

 !خیلی آره -

 :پرسد می متعجب

 !نداد؟ کارت شماره یعنی! وا -
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 !کنم می خارج هایم شش از عمیق، را بازدمم

 !نداد نه -

 :زند می لب حرصی و کرده نازک چشمی پشت مریم

 خسارت گرفتن از که سام به نه! چجورشه؟ دیگه این دونم نمی من -

 ؟!بدی خسارت اون به که اینی دنبال در به در که تو به نه فراریه

  !ها گرفته هایی نخاله چه رو برم و دور! من حیفه خداوکیلی

 ای خنده سرخوشی با! کنم می نثارش کوفتی و زده بازویش به مشتی

 :دهد می را جوابم کشدار و غلیظ و داده سر

 !بخدا االو -

 با در که کشد نمی طولی! مانم می در شدن باز منتظر و زنم می را زنگ

 دستم، فشار با و گرفته آپارتمان از را نگاهم. شود می باز تیکی صدای

 می رمنتظ و زده را آسانسور ی دکمه. کنم می باز را رنگ ای قهوه در

 .شود باز تا مانم

 تکیه! فشارم می را دو ی طبقه به مربوط ی دکمه و شده آسانسور وارد

 آسانسور، توقف با. بندم می را چشمانم و داده آسانسور دیوار به را ام

 .زنم می را آزیتا ی خانه زنگ و شده خارج آن از

 کرده پف چشمانی با گریان آزیتای و شود می باز در نکشیده ثانیه به  

 دیدن با بار هر که درونم حال برخالف! شود می ظاهر در چهارچوب در

 لب مهمان را کمرنگی لبخند شود؛ می آشفته و دگرگون هایش اشک

 .شوم می خانه وارد و کرده هایم
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 سر از را گریه دوباره و کرده رها آغوشم در را خودش همیشه مثل   

 در حرکت به وار نوازش و داده قرار او پشت در نرم را دستم! گیرد می

 مبل یک برروی و روم می سالن رنگ طالیی مبلمان سمت. آورم می

 .نشینم می دونفره

 کردن گریه با را خود تا دهم می اجازه سکوت، در و حرفی هیچ بی   

 اوست های اشک ی نتیجه در که را پیراهنم از قسمتی خیسی. کند تخلیه

  .کشم می آهی و کرده احساس

 از را دستمالی و کشیده بیرون آغوشم از را خود که کشد نمی یطول    

 را اشکش از خیس صورت که حالی در. دارد برمی مبل عسلی روی

 می لب است؛ گرفته گریه و بغض شدت از که صدایی با کند، می پاک

 :زند

 !خوری؟ می چی نوشیدنی -

 :دهم می جواب محبت با و گرفته دست در را دستش

 نیومدم مهمونی به بزنی، حرف واسم تا اومدم اینجا به طفق من! هیچی -

 !باشما پذیرایی منتظر که

 !کشد می سوز جان آهی و کرده هایش لب طرح را رغمی بی لبخند

 ...دکتر رفتیم امروز -

 بود؛ گرفتن جان حال در دوباره که را بغضی سختی به و کرده مکثی

 و شود مسلط خود رابخ حال به کمی تا مانم می منتظر! دهد می قورت

 !گیرد سر از را حرفش

 بندد می هم روی بر عجز با همراه را چشمانش و کشیده عمیقی نفس
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 ...دار بچه تونم نمی من! آوینا نداد جواب درمانم -

 با را صورتش. ماند می باقی تمام نا اش جمله و گرفته اوج هقش هق

 سینه در شده حبس نفس. زند می زار دل ته از و پوشانده هایش دست

 را تالشم از خسته و ناامید آزیتای هم باز و دهم می بیرون محکم را ام

 .گیرم می آغوش در

 به دادی؛ انجام که بود درمانی دومین هنوز این! باشه خدا به امیدت -

 !امیدی؟ نا واسه نیست زود کم یه نظرت

 فسن بریده بریده و آمده بند نفسش! لرزد می گریه شدت از هایش شانه

 کنارش. گردم برمی آب لیوانی با و روم می آشپزخانه سمت. کشد می

 .گیرم می سمتش را لیوان حرفی هیچ بی و نشسته

 شده تلنبار های حرف اندوه و غم دانم نمی! نوشد می را آب نرم نرم  

 پی که کشداری و عمیق های نفس که است سنگین حد چه تا قلبش، در

 رها خانه ی گرفته و سنگین فضای در هآزادان مکثی، هیچ بی و پی در

 !است؟ شده آن ی نتیجه شوند؛ می

 قرار دیگری برروی را پاهایم از یکی و شده جا به جا مبل روی کمی    

 در محکم را مبل ی دسته و برده فرو دهان در را ام پایینی لب! دهم می

 دهم می فشار دست

 بچه سال یازده ده، زا بعد  بودن خیلیا! نکن اذیت رو خودت قدر این -

 تنها و گذره می ازدواجتون از ساله پنج هنوز که حامد و تو شدن؛ دار

 جواب که درمانی هر واسه بخوای اگه. هستین درمان تحت که سال سه

 همون بیاری در پا از خودتو و بندازی راه زاری و گریه جوری این نداد

 !بزنی شدنو دار بچه قید بهتر
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 جوابم در کند، می پاک دست با را اشکش از یسخ ی گونه که حالی در

 :زند می لب معترضانه

 تا میشم دار بچه دونستم می اگر! بدیه؟ حس چه بدونی نیستی من جای -

 ...حاال اما نبود مهم واسم اصال نمیفتاد اتفاقی هیچ که ام دیگه سال ده

 کشم می خجالت خیلی نمیاره روم به اصال حامد و منه از عیب که این از

 حتی. شده تر سرد باهام رفتارش خیلی مادرشوهرم طرف اون از! آوینا

 !کرده اشاره موضوع این به هم باری چند

 !آوینا ترسم می خیلی من گذشته، اینا ی همه از

 دوزم می نگرانش و ترسیده چشمان به را ام سؤالی نگاه

 !ترسی؟ می چی از -

 :کند می باز دهان تردید و شک با و کرده خیس زبان با را لبش

 هم رو داشتنش دوست! خودم از بیشتر حتی دارم اعتماد حامد به من -

 ...اما دارم باور

 بغض با و کند می رها تمام نا گیرد می که سنگینی نفس با را اش جمله

 !یردگ می منتظرم چشمان از را نگاهش ناراحتی و

. نیست مشکلی کار وجه هیچ به آزیتا نگرانی و ترس زدن حدس   

 :گویم می شوخی به و گرفته بازویش از ریزی نیشگون بنابراین

 که حرفاست این از تر ذلیل زن بینم می من که حامدی این نخور، غصه -

 !راحت راحته خیالت هست ریشت بیخ عمر آخر تا! بیاره هوو سرت

 چشمکی. کند می نازک برایم چشمی پشت و گیرد یم اش خنده حرفم از

 کنم می قفل سینه روی بر را دستانم جانب، به حق و زده
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 !میگم؟ دروغ مگه! بخدا واال -

 :دهد می گردنش به قری و زده نمایی دندون لبخند

 !ببینی؟ نداری چشم! آقامون مهربونه و بامعرفت بس از -

 اشاره و انداخته باال روییاب عوض، در و گذاشته جواب بی را سؤالش

 کنم می دستم مچی ساعت به ای

 خواهرت از کم یه بری، جونت حامد ی صدقه قربون که این جای به -

 .دارم کار کلی خونه، برم باید دیگه ساعت یه! کن پذیرایی

 :پرسد می حرصی که حالی در ام؛ گونه بوسیدن از بعد و خندد می ریز

 خونه برگردی زودی باید اینجا، میای رهربا که چجوریه نمیدونم من -

 ایم دیگه کار بیمارستان و دانشگاه جز تو مگه! داری کار کلی چون

 !اصال؟ بلدی

 :کنم می باز دهان و کشم می پوفی کالفه

 !زنی؟ می غر مامان مثل داری که باز -

 !رسد می گوش به کند، می نثارم که کوفتی همراه به اش، خنده صدای

 و شود می باز شدت به اتاقم در که هستم تلگرامم کردن چک حال در

  !آید می سمتم به و شده وارد زنان لبخند مریم

 گوشه که دعوتی کارت روی آخر در و چرخیده میزم روی بر نگاهش

 .ماند می ثابت کرده اشغال را میزم از ای

 !رسید؟ توأم دست به تدعو کارت -
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 سرتکان شوم؛ می بلند میز پشت از که حالی در و زده کمرنگی لبخند

 !دهم می

 .شدم دعوت هست ساعتی نیم آره -

 کوبد می هم به را دستانش زده ذوق

. رسم می رو نامرد مهتاب حساب ولی! مهمونی یه واسه زده لک دلم -

 ایران؟ گرده برمی داره داد می خبر یه نباید

 خارج اتاقم از مریم با قدم هم و انداخته باال نداستن معنای به را ام انهش

 .شوم می

 !بده خبر نکرده وقت شاید -

 !دهد می را جوابم غیض با و آورده در شکلکی مریم

 ازش حالی یه ببینمش؛ من و بشه شب فردا فقط! خودش جون آره -

 ! ناپیدا سرش اون که بگیرم

 چای حال در که بیتا به رو و رفته انبیمارست اطالعات بخش سمت

 را مریم لبخند همچون لبخندی نیز بیتا. کنیم می سالم است؛ خوردن

 هردویمان از مان، سالم به دادن جواب از بعد و کرده هایش لب طرح

 :پرسد می

 !دعوتین؟ مهمونی به هم شما -

 مریم به و کرده پنهان تفاوتم بی و خونسرد ی چهره پشت را تعجبم

 کند شروع را اش بازجویی تا دهم می ازهاج

 !دعوتی؟ توأم مگه! وا -

 !دهد می تکان سر بیتا
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 !کردم تعجب خیلی خودمم اتفاقا آره، -

 تا شود می خم سریع، خیلی بنابراین افتد، می زمین برروی خودکارش

 شده گرد چشمانی با و چرخیده سمتم مریم حین، همین در. بردارد را آن

 !کند می نگاهم سؤالی و

 !باشن؟ دعوت کیا ممکنه دیگه یعنی -

 !دعوتن بیمارستان پرسنل کل -

 عقب به هردو شود، می شنیده سرمان پشت از که امینی استاد صدای با

 .دوزیم می مهربانش و خونسرد نگاه به را نگاهمان و چرخیده

 .بخیر عصرتون! خانوما سالم -

 به را نباشیدی تهخس و داده را جوابش گیرا و گرم خودش، همچون

 را حالش و کرده سالم نیز سام به مریم. آوریم می مان سالم ی دنباله

 مثل و کرده گل اش خودشیفتگی معمول، طبق که او به من اما پرسد می

 کنم می اکتفا کوتاه سالمی دادن به تنها است؛ ایستاده استاد کنار مجسمه

 !بپرسم را حالش تا دهم نمی زحمت خود به حتی و

 .ببینیم همدیگرو همه دوباره شب فردا کنم فکر پس -

 !دهد می را مریم جواب و زده کمرنگی لبخند امینی استاد

 ...طوره همین بله -

 دهد می ادامه را حرفش و کرده ای اشاره سام به سپس و

 !نیست؟ امری داریم، کار جایی بریم باید ما -

 در درست. دهیم می را اش خداحافظی جواب و کرده تشکر او از هردو

 کمال در  و شده چشم در چشم سام با اتفاقی خیلی آخر، ی لحظه
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 خداحافظی مریم از سپس و من از ابتدا و دهد می تکان سری ناباوری،

 می رها را ام سینه در شده حبس نفس و انداخته باال ابرویی! کند می

 .کنم

 اییه قدم با و دهم می تکان سر سام نقیض و ضد شخصیت به متفکر

 !شوم می دور اطالعات بخش از آرام و موزون

 آید می دنبالم به نیز مریم

 قورت رو باباش ارث انگار! نکبت دادست قورت عصا چه سام این -

 !بشه؟ نصف وسط از سرش تو بزنم دادیم،

 ی دنباله هم باز که دهم می تکان تأیید ی نشانه به را سرم و خندم می

 !گیرد می را حرفش

 !نمیگفتن؟ مگه -

 بر را ای اشاره انگشت! کشد می هم در را اش چهره و کرده مکثی

 !دهد می ماساژ را آن و گذاشته شقیقه روی

 !رفت یادم بودا زبونم نوک! بود؟ چی ایش،...اوم - 

 انگشت! شود یم خیره زمین به متفکر و کرده کوچکی اخم عادت طبق

 می قرار اش شده غنچه لبان روی بر و برداشته شقیقه از را اش سبابه

 !دهد

 !کرد؟ اثر من در نشین هم چیه چی! گفتنا می چیزی یه -

 آورم می لب بر لبخندی تمسخر با و چرخانده چشمی او برای اکراه با

 یه تو یعنی مریم، پزشکی سرت خیر! کرد اثر من در نشین هم کمال -

 !نمیاد؟ یادت رو ساده المثل ربض
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 :زند می لب خیالی بی با و داده تکان هوا در را دستش

 .نیومد بیرون ولی بود زبونم نوک! توأم حاال خب -

 راست که تو آره 》معنی به و داده فشار هم روی بر محکم را هایم لب

 به توجه بی. گویم می کشداری ی بله و داده تکان را سرم 《میگی

 می ادامه و گوید می کشداری آهان صدایم، در کرده خوش اج ی کنایه

 :دهد

! آخه؟ گیره نمی یاد امینی استاد از کم یه سام چرا گفتم؛ می داشتم -

 !اخالقه؟ خوش مؤدب، خورد، بر خوش قدر چه نگاه

 ریز را ام شانه و چرخانده استاد از مریم تمجید و تعریف برای چشمی

 :زنم می اش شانه به

 !توأم حاال خب -

 !کشد می هم در را اخمانش و کرده نثارم کوفتی

 !آقاست پارچه یه اصال! میگم؟ دروغ مگه -

 می دل ته از و گرفته اش خنده تعریفش این از هم خودش من، بر عالوه

 !خندد

  .دهیم می سفارش کیکی و آبمیوه و رفته بیمارستان سلف به هردو

 صبح فردا گذاریم می قرار و زنیم می حرف فردا خرید به راجع مریم با

  .بکنیم مهمانی برای مناسب لباسی خرید صرف را وقتمان ظهر، تا

 و شده خارج بیمارستان سالن از هردو هایمان لباس تعویض از بعد   

 .شویم می آن بیرونی ی محوطه وارد
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 ایجاد هایم قدم سرعت در ای وقفه که آن بی ام، گوشی زنگ صدای با  

 می اش صفحه به نگاهی و آورده بیرون پالتوام جیب از را آن کنم،

 :زنم می لب آرامی به و انداخته باال ابرویی. اندازم

 !مهتابه -

! قاپد می دستم از را گوشی و شده زده هیجان هردویمان جای مریم

 می باال را صدایش ابتدا همان از و کرده وصل را تماس سریع خیلی

 !برد

 دارم! نه؟ من به و زنی می زنگ آوینا به دیگه حاال! روشن چشمم -

 !برسه بهت دستم بذار فقط! برات

 !کند می هایم لب مهمان را لبخندی مهتاب، ی خنده صدای

 ولی زدم زنگ تو به اول بهادری بزن دونستم می چون مریم، جون -

 !بود خاموش گوشیت

 !زند می لب و کشیده راحتی نفسی مریم

 که بزرگی جنایت و جرم از کم یه یکرد که کاری این با! خوبه خب -

 !شد کم شدی مرتکب

 :زند می لب خوشحالی با و خندد می هم باز مهتاب

 !گذره؟ می خوش! خوبه؟ آوینا! خوبی؟ عزیزم سالم -

 خبر میای میری بخیر، رسیدن!طوری؟ چه خودت خوبیم ما گلم قربونت -

 !شنویم می هردو اسپیکره رو صداتم!  کنی؟ نمی

 یکدیگر با کل کل حال در مدام که مهتاب و مریم ی مکالمه به سکوت در

 اش کوتاهی خاطر به مریم از آخر در مهتاب! سپارم می گوش هستن
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 می من سمت را گوشی یکدیگر با خداحافظی از بعد و کرده عذرخواهی

 .گیرد

 با بنابراین. ندارم و نداشته مهتاب از ای گله هیچ من مریم، برخالف  

 زنگ علت! گویم می تبریک را بازگشتش و زده حرف او با مالیمت

 دوباره دعوت چنین هم و ایران به بازگشتش از کردنمان آگاه را زدنش

 .کند می اعالم شب فردا مهمانی به مان

 و سؤالی و کرده قطع را تلفن او، با ای دقیقه چند گوی و گفت از بعد  

 می سرخوشی با که مریم ی اندازه و حد از بیش حالی خوش به متعجب

 !شوم می خیره خندد؛

 !وا -

 !دهد می را جوابم جانب به حق عریض، لبخند همان با و چرخیده سمتم

 !واال -

  گیرم می او از را نگاهم اکراه با

  !نداره خوشحالی اینقدر که مهمونی یه حاال -

 دهد می تکان هوا در را دستش و گوید می غلیظی ایش

 آخرین از سال چند دونی می! آوینا؟ ذوقی بی قدر این چرا تو آخه -

 !گذره؟ می بودیم رفته همکارا با که مهمونی

 هیجان خیلی که من! نرفتیم ای دیگه مهمونی هیچ فامیلی مهمونی جز

 .ام زده
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 مریم با حق بار این شاید. کنم می سکوت و داده بیرون نرم را نفسم

 انگیز هیجان کمی فامیلی های مهمانی با متفاوت مهمانی این و است

 .باشد

 در و چرخیده من سمت مریم که هستیم یکدیگر از شدن جدا حال در

 بین را ظریفی اخم دارد؛ برمی عقب سمت به را هایش قدم که حالی

 :زند می لب و انداخته ابروانش

 .نمونیا خواب باش، بیدار زود صبح فردا لطفا -

 دندون لبخند که زنم می زل اش پررویی و او به و شده گرد چشمانم

 من 》 ی نشانه به هایش دست بردن باال با زمان هم و زده نمایی

 :زند می لب مظلومیت با و کرده آن چاشنی را چشمکی 《تسلیمم

 جهت فقط نمونم، خواب فردا میدم قول. نکن نگام جوری این خب باشه -

 بیدار موندم خواب اگر تا بگیر امو شماره هشت ساعت از ریکا محکم

 .بشم

 خواب برای کشیدن نقشه حال در اآلن همین از که او برای چشمی پشت

 او از خداحافظی از بعد و گویم می ای باشه و کرده نازک است؛ بیشتر

  .شوم می ماشینم سوار

 از بعد و هکرد پر موزیک دادن گوش با را خانه تا بیمارستان مسافت 

 .شوم می خانه وارد خستگی با پارکینگ، در ماشینم کردن پارک

 کاله و شال یک بافتن حال در! یابم می شومینه مقابل در را مادر   

 بافتنی غرق شدت به که او به لبخندی. است نغمه برای رنگ صورتی

 .روم می سمتش و زنم می است اش

 !نباشی خسته! خوبی؟ خانوم، مامان سالم -
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 هزار لبخندی. کند می آزاد را دستش و گرفته اش بافتنی از را نگاهش

 شده دراز سمتش که را دستم و کرده نثارم من، لبخند از  تر گرم برابر

 .فشرد می نرمی به و گیرد می دست در است؛

 بیارم، چای واست بشین! باشی سالمت! خوبی؟ تو خوبم عزیزم سالم -

 !باره می روت و سر  از داره خستگی

 از را دعوت کارت. نشینم می نفره تک مبل روی بر و کرده تشکر او از

 .دهم می قرار مبل عسلی روی بر و آورده بیرون کیفم داخل

. کنم می هدیه او به و گرفته دعوت کارت از را نگاهم مادر، حضور با

 بر سینی دادن قرار با که او به و کرده تشکر او از دوباره چای بابت

 می کنجکاو و است شده جلب دعوت کارت به توجهش ی،عسل روی

 :پرسد

 !دعوته؟ کارت -

 داخل از را ام چای فنجان تا شوم می خم که حالی در. دوزم می چشم

 !دهم می تکان سر بردارم؛ سینی

 !آره -

 !کند می اش بررسی دقت با و برداشته عسلی روی از را دعوت کارت

 !مناسبت؟ چه به -

 و سوزانده را دهانم اش داغی ولی! نوشم می را ام چای از ای جرعه

 .رود فرو هم در ام چهره شود می باعث

 رو بیمارستان پرسنل ایران، به مهتاب ورود مناسبت به بهرامی دکتر -

 !کرده دعوت مهمونی به شب فردا برای
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 !دهد می تکان سر حالی خوش با و زده عریضی لبخند

 !برگشته؟ مهتاب! میگی؟ جدی عه -

 .دهم می را جوابش و زده لبخندی

 !رسیده صبح امروز آره -

 .شدم حال خوش خیلی بسالمتی خب -

 .کنم می کوتاهی تشکر و گیرم می او از گرفته سمتم که را هدیه کارت

 ؟!شده چی بگه منم به یکی -

 یک تا مانده باقی قدم چند آلود، خواب که بهنامی سمت هردو مادر و من

 و چرخیده کند، می ولو آن روی بر را خودش و ردهک پر را دونفره مبل

  .دوزیم می چشم او به

 :دهد می را جوابش حوصله و صبر با مادر   

 پرسنل شب فردا مناسبت، این به ام بهرامی دکتر! ایران برگشته مهتاب -

 .داده ترتیب مهمونی یه و کرده دعوت شون خونه به رو بیمارستان

 :زند می لب پرتی حواس با و کشیده اش تهآشف موهای داخل دستی بهنام

 درست و بود می خودت کار به سرت مهتاب مثل اگه توام! آوینا ببین -

 یه تدارکات داشتیم شب فردا ماهم االن کردی، نمی ول نیمه نصفه رو

 .دیدیم می رو بزرگ مهمونی

 بهنام ی زده شتاب حرکت با سالن، در شده قرار بر ای ثانیه چند سکوت

  به را اش شرمنده نگاه و شده شکسته نشیند؛ می مبل روی بر صاف که

 !زند می گره دلخورم و غمگین چشمان
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 .نداشتم منظوری ببخش -

 بر را حرف این غیرعمد و ناگهانی خیلی طور به دانستم می خوبی به

 اش، غیرمنصفانه و جا بی نظر اظهار از زنی خود حتی و آورده زبان

 از بیشتر هنوز که را ام چای فنجان حال، این با اما. است شده متعجب

 کارت برداشتن با و گذارم می مبل عسلی روی بر مانده باقی آن نصف

 !شوم می بلند جای از دعوتم

 ...نیست مهم نه -

 :دهم می ادامه و کرده مکثی

 .کنم استراحت میرم -

 توسط بهنام شدن بازخواست متوجه که هستم ها پله از رفتن باال الح در

  .شوم می اتاقم وارد خستگی با و کشیده آهی. شوم می مادر

 و داده قورت سختی به نشسته گلویم در رحمی بی با که را بغضی  

 .کنم می تن از دانه دانه را هایم لباس

 و بسته را شمانمچ. ایستم می گرم آب دوش زیر و شده حمام وارد   

 موهایم میان از آهسته و نرم که آب، های قطره حرکت  پرت را حواسم

 .کنم می  رسانند، می بدنم ی نقطه نقطه به را خود و زده شره

 به من بردن با و بازگشته خود سرجای بر سرکشی با که حواسی   

 اش خودخواهی است؛ همراه گزنده و تلخ خاطراتی با که دور روزهایی

 .کشد می رخم به را

 و شده تلخ داد، می نشان را حماقتم تنها که خاطراتی مرور از دهانم   

  .چکد می چشمم ی گوشه از اشکی قطره
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 ام زندگی ی لحظه لحظه روزگار، ی صفحه در که دانستم می کاش ای

 راهی هیچ که اند نوشته قرمز،... نه شایدم یا و آبی خودکاری با را

 که نماند، جا به آن از ردی که کردنی پاک! یستن آن کردن پاک برای

 که منی ؟!آمد من سر بر چه و! گذشت؟ چه! شد؟ چه برود یادشان همه

 کمرم شدن خم و پیمودم را ساله صد ره شبه یک!شدم پیر روزه، یک

 دیار در ها، غصه و غم  بار زیر را، غرورم و قلب شدن شکسته را،

 متحمل هارا آن ی همه تنهایی به و چشیدم خانواده از دور به و غربت

 .شدم

 لحظه کنم فراموش! ببرم یاد از را هایم سادگی و ها حماقت خودم که

! گرفتند خود بر را  تلخ زهری طعم زود خیلی که را شیرینی های

 و اند شده روانم و روح بر سوهانی کردنم، آرام جای به که خاطراتی

 .افکندند سایه ام زندگی بر بختکی همچون

. کنم می تن بر را پوشم تن ی حوله و شده خارج حمام از درماندگی با   

  .پوشانم می دستانم با را صورتم و نشسته  تخت روی بر

 ذهنم در دیگری کاش ای هایم، شش در هوا کردن زندانی با زبان هم   

 از حداق رو پیش سال چند اتفاقات شد می کاش ای 》گیرد می شکل

 》کرد پاک بهنام ذهن

 سقف به. کشم می دراز تخت روی بر و کرده رها باره یک به را نفسم

 سعی کار این با دهم، می تکان شدت به را سرم و شوم می خیره اتاقم

 با بهنام پیش ی دقیقه چند که را خوابی و کرده آزاد را ذهنم کنم می

 .کنم مهمانشان دوباره پراند، چشمانم از هایش حرف

 با و کشد می پوفی کالفه و خسته که مریم از را تفاوتم بی نگاه

 :زند می لب درماندگی
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! دیگه بریم تا بخر لباس یه داری دوست که هرکسی جون رو تو -

 !بره نمی خوابم درد پا از شبا هفته دو تا خرید میام باهات که هردفعه

 یک جز و است ربع سه آستین که رنگی مشکی اسلب به و گیرم می

 دیگری خاص طرح آستینش و یقه در تور، جنس از نواری و کمربند

  .دوزم می ندارد؛

 هایش جنس کردن مرتب مشغول که خانومی به رو و شده مغازه وارد   

 اشاره انگشت سالمم، جواب شنیدن از بعد و کنم می عرض سالمی است

 برایم را آن تا خواهم می او از و گرفته ام خابیانت پیراهن سمت را ام

 .بیاورد

 می پرو اتاق به آن، پروی برای و رسیده دستم به پیراهن زود خیلی    

  .اندازم می پایم سرتا به نگاهی آینه در و کرده تن به را لباس. روم

 خیلی بودن، ساده عین در و سیده زانوام روی بر تا قدش بلندی    

  !آید می نظر به زیبا و شیک

 از خیالم که این از بعد و زده کوچک و تنگ پروی اتاق در چرخی   

 پوشیدن از بعد و آورده در را آن شود؛ می راحت پیراهن بودن اندازه

 که مریم حرصی نگاه جواب در. شوم می خارج پرو اتاق از هایم، لباس

 را اهنپیر و زنم می آوری در حرص لبخند کند؛ می نگاهم طلبکارانه

 !گیرم می فروشنده سمت

 !دارم می بر رو همین من -

 قرار خواستم باز مورد و کند می نگاهم دلخوری با که مریم جواب در و

 !ببیند؟ تنم در را پیراهن تا نزدم صدا را او چرا که دهد می

 !کشم می آرام را لپش و کرده اکتفا کوچک لبخندی زدن به
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 و پدر که سالن نشیمن قسمت متس به و شده خانه وارد خستگی با

 می هستند؛ خوردن میوه مشغول و نشسته یکدیگر کنار در هردو مادر،

 .روم

 هایم خرید نایلون! پرسم می را حالشان و داده دست ها آن هردوی با   

 زده هیجان همیشه مثل که او جواب در و گذاشته مادر روی به رو را

 اندازد می نایلون داخل به نگاهی ابتدا کنجکاوی با و برداشته را نایلون

 می ملیحی لبخند کند، می خارج را آن درون اجناس دانه دانه سپس و

 .زنم

 !خریدی؟ چی ببینم بذار خب -

 .کنم می آزاد آن دور از را شال ی حلقه و برده گردنم سمت را دستم

 عوض رو هام لباس و برم اتاقم به من بینی می رو خریدا شما تا پس -

 !کنم

 می اعالم را موافقتشان و داده تکان سر جوابم در هردو مادر و درپ

  !کنند

 شنیدن با که دارم برمی ها پله سمت به قدمی و خیزم برمی جای از    

 !چرخم می او سمت آرامی به و شده متوقف جای از پدر، زبان از نامم

 !جان؟ -

  !میان ایران به جراح تا دو هفته اون آخر تا که این مثل -

 !شود می گرد چشمانم و پریده باال ابروهایم

 !میگین؟ جدی -

 !دهد می تکان سر
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 دکتر دیشب. نیست عمه کردن عمل به راضی جون مادر ولی آره -

 مادر خونه به موقع همون منم. داد رو خبر این و زد زنگ بهم بهرامی

 بهش راجع هم و بدم بهشون رو خوب خبر این هم تا رفتم جون

. کرد مخالفت شدت به معمول طبق جون مادر اما. بزنم فحر باهاشون

 فرصت این نمیشه. بزنی حرف باهاش و بری تا بگم تو به دونستم بهتر

 آخرین این دونی؛ می خودت که جور همون. داد دست از رو طالیی

 .ست بهاره عمه شانس

 مخالفت حتی که هستم حال خوش جراح دو آمدن شنیدن از قدری به   

 و ذوق و هیجان از و دفع را ام حالی خوش تواند؛ نمی هم جون مادر

 !بکاهد است؛ شده پا بر قلبم در که شوقی

 !دهم می تکان سر اطمینان با و کرده هایم لب مهمان را عریضی لبخند  

 .میرم جون مادر ی خونه به زود صبح فردا. کنم می رو کار این حتما -

 تشکر و لبخند این. کند می تشکر کوتاه و زده کمرنگی لبخند پدر   

 زده ذوق همیشه را بهنام و آزیتا بهزاد، من، که چیزیست همان کوچک،

 .دارد می وا هیجان به و کرده

 اما نیست، قوی و پررنگ خیلی پدر با مان صمیمیت و  ارتباط اگرچه   

 از بیش خودمان به را اطمینانش و اعتماد شویم، می تر بزرگ هرچه

 .کنیم می افتخار آن به و هکرد احساس گذشته

 از را پایم تا سر و انداخته خود به نگاهی اتاقم، داخل قدی ی آینه از

 جمله از کیفم و ها کفش پیراهن، صورت، آرایش موها،. گذرانم می نظر

 رضایت با و کرده مکث ها آن روی بر ثانیه چند که هستند هایی قسمت

 .دهم می سوق دیگر قسمتی سمت ترتیب، به  را نگاهم
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 اتاق از و پوشیده را شالم و پالتو خودم، به عطر مقداری چند زدن با   

 است، فوتبال تماشای حال در و نشسته مبل روی پدر.  شوم می خارج

 .کنم می خداحافظی و داده دست او با کوتاه

 و زده صدا است، شام کردن آماده مشغول که را مادر اپن پشت از   

 :زنم می لب بمانم، او از جوابی منتظر که این بدون

 ...فع عزیزم، میرم دارم من -

 تا را دستش کف و چرخیده سمتم سرعت به که نشده تمام حرفم هنوز

 انگشتش، چهار کردن بسته و باز با زمان هم. آورد می باال شانه راست

 :کند می زمزمه صدا بی و آرام خیلی

 .دارم کارت بیا لحظه یه -

 !دهم می تکان سر سؤالی و شده آشپزخانه وارد کنجکاو

 !شده؟ چی! جانم؟ -

 می بابا سپس و ساعت به ای اشاره و گیرد می دندان به لب نگرانی با

 :کند

 که من. نیست خونه پریده ور بهنام این شه، می شام وقت اآلن باز -

 جوابت شاید بزن زنگش تو نمیده، جواب رمگی می رو گوشیش هرچی

 !خونه بیاد زودی بگو بهش. داد رو

 از پر لبخند برعکس، و کنم می مخفی نشسته چشمانم در که را خشمی

 بوسم می را اش گونه و زده او روی به آرامشی

 خودش شام خوردن قبل تا زنم می زنگش خودم من برم، قربونت باشه -

 .نکن فکر بهش و باشن نگران اصال برسونه، رو
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 جان کم ولی محبت با لبخندی و دهد می تکان سری بهنام برای متأسف  

 .کند می نثارم را

 .نشده دیرت تا برو! عزیزم بگذره خوش -

 می خارج آشپزخانه از و چرخیده او به پشت گویم؛ می که خداحافظی با

 .شوم

 ابتدا. شوم می ماشینم سوار و رسانده پارکینگ به را خود سریع خیلی   

 .گیرم می را بهنام ی شماره و برداشته را ام گوشی

 جوابی هم باز و گرفته را اش شماره بار سومین برای حرصی و کالفه   

 .کنم نمی دریافت

 وارد. گیرم می دندان به را زیرینم لب و کشیده هم در را هایم اخم    

 قبل. کنم می پتای برایش را پیامی و شده ام گوشی رسان پیام ی صفحه

 آن روی از امالیی غلط نداشتن جهت دیگر، بار یک ارسال آیکون لمس

 .خوانم می

 که روزیه امروز، هستی جریان در اصال! کجایی؟ هست معلوم سالم -

 یه حتی رو جنابعالی ولی خونست تو شب تا صبح و نمیره سرکار بابا

 خودت حداقل میدی افتخار و دونی می قابل اگر! نکرده؟ زیارت ساعتم

 .برسون خونه به شام برای رو

 را پیام و دهم می قرار ام جمله انتهای در هم را عصبانی شکلک یک و

 گزارش که این از بعد و مانده منتظر را ای ثانیه چند. کنم می ارسال

 جیب داخل را آن راحت، خیالی با بینم، می گوشی در را پیام تحویل

 .زنم می استارت و کرده رها پالتویم
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 گوشی زنگ صدای که است نمانده باقی بهرامی دکتر ی خانه تا مسافتی

 بنابراین! است؟ خط پشت کسی چه دانستم می ندیده. شود می بلند ام

 خانه در به رسیدن زودتر با کنم می سعی و داده افزایش را سرعتم کمی

 .نگذارم منتظر را مریم این از بیش بهرامی ردکت ی

 با زمان هم. شوم می پیاده آن از و کرده پارک جدول کنار را ماشینم   

 از را ماشینی در شدن بسته و باز صدای ماشینم، در شدن بسته و باز

  .شنوم می سرم پشت

 و کشیده هم در را هایش اخم که مریم دیدن با و چرخم می عقب به    

 را دستم. روم می سمتش به و زده نما دندان لبخندی کنم، می گاهمن تیز

 :پرسد می حرصی که جوابش در و داده قراره دستش در

 .نشستم منتظرت سرما این تو ساعته دو! تو؟ کجایی هست معلوم -

 بزرگ در از آرام خیلی کنم، پاک را لبانم روی بر نشسته لبخند که آن بی

 :دهم می را جوابش و گذشته بهرامی کترد ی خانه رنگ مشکی و آهنی

 !کشید طول کارم کم یه ببخشید -

 !کند می پایم سرتا به ای اشاره و کشیده پوفی

 نمی خصوصی به تغییر هیچ مهمونی واسه موهات و آرایش که تو -

 طول کمی کارت خدا ی همیشه که کنی می چیکار دقیقا موندم من کنه؛

 ؟!کشه می

 !اندازم می باال ابرویی و داده گردنم به قری

 !عزیزم رازه یه این -
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 بزرگ حیاط از هردو. کند می نثارم کوفتی و کوبیده بازویم به مشتی

 ساختمان دور تا دور که کاجی و سرو درختان از را نگاهمان و گذشته

 .گیریم می اند کرده احاطه را خانه

 ندلیص و میز دورش تا دور که شویم می شیکی و بزرگ سالن وارد   

 عاشقانه و مالیم موزیکی و  گرفته قرار ای سورمه و سفید ست با هایی

  .است پخش حال در

 به تا دهد می هردویمان به را اجازه این سالن، داخل مطبوع هوای   

 .کنیم عوض را هایمان لباس و رفته مخصوص اتاق

 و کرده تن به مریم که کلوشی و رنگ یاسی پیراهن به کوتاهی نگاه   

 می رسد؛ می زانوانش روی به تا خودم پیراهن همچون آن، لندیب

 نگاهم لبخند با و پسندم می را اش سینه روی های دوزی سنگ. اندازم

 اتاق از دیگر یک با قدم هم و گیرم می اش شده بابلیس موهای از را

  .شویم می خارج

 می ام شانه روی بر دستی که گردم می مهتاب دنبال به نگاهم با    

 طالیی پیراهنی در مهتاب دیدن با و چرخم می عقب به کنجکاو نشیند،

 نامش زده ذوق موهایش، روی بر زیبا تاجی با همراه دار دنباله و رنگ

 .کشم می آغوشش در و آورم می زبان بر را

 از بعد. کنیم می پرسی احوال سالم و بوسیده را یکدیگر ی گونه هردو   

 یک با بوسی رو مشغول و داده جای مریم آغوش در را خود مهتاب من،

 .شوند می دیگر

 و میز یک سمت به و گرفته دست در را هردویمان دست مهتاب   

 .کند می هدایت خالی صندلی
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 می آنالیز دلتنگی با را هردو ی چهره مهتاب و نشسته میز پشت سه هر

 !کند

  .ونبینمت می حالم خوش خیلی. بودم شده دلتنگتون قدر چه که وای -

 گفتن با و کرده تشکر او از آورم می لب بر که ملیحی لبخند با همراه

 اما. دهم می را اش دلتنگی ابراز جواب《عزیزم داره راه دل به دل》

 !دهد می را جوابش اکراه با و کرده نازک چشمی پشت مریم

 راحت نبودی! نشده تنگ واست اصال من دل دوتا، شما عکس بر -

 !بخدا بودیم

 !گیرد می مریم تپل بازوی از نیشگونی و کرده ظریفی اخم مهتاب

 !ببینم برو -

 !بودم؟ کرده تنگ تورو جای مگه

 ...که دهد را مهتاب جواب تا کند می باز دهان مریم

 استاد صدای شنیدن با که دهد را مهتاب جواب تا کند می باز دهان مریم

 به و چرخد می عقب به. کند می سکوت و خورده را خود حرف امینی،

 دهد؛ می قرار خطاب مورد را مهتاب حالی، خوش با که امینی استاد

 !شود می خیره

 !مهتاب؟ تویی این که کنم باور یعنی -

 می بر قدم استاد سمت و خیزد می بر جای از ناباور و خندان مهتاب

  !دارد

  بتونم که کردم نمی هم رو فکرش حتی! بارمان؟! من یخدا اوه -

 !شبی همچین تو و جا این اونم ببینمت، دوباره
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 بارمان. شوند می جویا دیگر هم حال از و داده دست دیگر یک با هردو

 چرخیده مریم و من سمت شود می تمام مهتاب با صحبتش که این از بعد

 !کشد می موهایش داخل دستی شرمندگی با و

 .نکردم ادب عرض این از زودتر شرمنده! خوبین؟ خانوما سالم -

 می را جوابش مؤدبانه و خیزیم می بر میز پشت از او احترام به هردو

 و کند می دعوت مان نفره سه جمع به نیز را بارمان مهتاب،. دهیم

 .نشیند می میز پشت و پذیرفته را او دعوت خوشحالی با بارمان،

 از میز، روی بر موجود های نوشیدنی و ها میوه هب اشاره با مهتاب   

 که را چه آن هر تعارفی، گونه هیچ بدون تا خواهد می نفرمان سه هر

 .کنیم پذیرایی خود از و برداشته داریم دوست

 شده خیره مهتاب و بارمان به کنجکاوی با که مریم به کوتاهی نگاه   

 دانستم می وبیخ به. زنم می رنگی کم لبخند و اندازم می است،

 حد چه تا بارمان و مهتاب ارتباط دانستن برای مریم کنجکاوی

 !است شده برانگیخته

 :پرسد می او از و کرده بارمان به رو مهتاب   

 !آشنایی؟ من رفیقای با که بینم می -

 !دهد می تکان سر و داده صندلی پشتی به را اش تکیه بارمان

 .هستن دانشجوهام از بله -

 در و اندازد می مریم و من به گذرایی نگاه و انداخته باال روییاب مهتاب

 :گوید می بارمان جواب
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 حرف کلی تون تا هرسه با. برگردم و برم من تا نکن اذیتشون پس -

 !تنگه واستون دلم خیلی. دارم

 همراهی لبخند با و داده تکان سری اش دلتنگی ابراز جواب در سه هر

 را هردو و کرده مریم و من به رو بارمان ،مهتاب رفتن با. کنیم می اش

 !دهد می قرار مخاطب

 !رفیقین؟ مهتاب با دونستم نمی! خبرا؟ چه خانوما خب -

 تا دانستم می خوبی به که چرا دهد را پاسخش تا دهم می اجازه مریم به

 !است مشتاق کار این برای حد چه

 !خبر؟ چه شما از نیست، خبری سالمتی -

 هم با هامون خانواده که ایه دوستانه ارتباط دلیل به تا سه ما رفاقت بله

  !دارن دیگه

 می زبان بر را پرسد می بارمان از بودم مطمئن که سؤالی و کرده مکثی

 !آورد

 !هستین آشنا و دارین رفاقت مهتاب با هم شما که جالبه خیلی -

 !دهد می تکان سر و زده کمرنگی لبخند بارمان

 اعتراف باید و گذره می خیلی بودمش دیده که اریب آخرین از ولی بله -

 !نشناختمش اصال که کنم

  .کنم می حس خوبی به را کشد می شعله مریم چشمان در که حسادتی

 بارمان نظر اظهار به دادن جواب فرصت مریم، گوشی زنگ صدای   

 خیزد برمی جای از کوتاهی ببخشید با و گرفته او از را مهتاب به راجع

 .شود می دور رمی از و
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 می سینه به دست و انداخته دیگرش پای روی بر را پایش یک بارمان   

 !شود

 زیر به را سرم و شده معذب نگاهش از. کند می نگاهم کنجکاو و دقیق

 !اندازم می

 جوری این اول از یا! هستین؟ آروم و ساکت قدر همین همیشه شما -

 شدین؟ مدلی این جدیدا و نبودین

 چشمان به و گرفته میزی رو از سرعت به را ناباورم و متعجب نگاه

 .دهم می آرامش و مهربان

 به یا کردم می قلمداد ساده کنجکاوی یه باید را سؤالش دانستم نمی   

 آگاه آن از و برده پی ام زندگی از قسمتی به او که بردم می پی نکته این

  !است

 !گونه؟ چه و طور چه اما

 .دهم می جواب کوتاه و کرده تر زبان با را لبم

 موافق کاری شلوغ و زدن حرف با خیلی و ام ساکتی آدم اصوال من نه -

 .نیستم

 گرفته فاکتور را خیار و سیب دارد، قرار میز روی که هایی میوه بین از

 !دارد می بر را موزی و

 تنها و نیست واقعی کرده؛ لونه چشمات تو که غمی کنم باور یعنی -

 !منه؟ پوچ خیال
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 و کرده پنهان را نگاهم در نشسته ناباوری و بهت کنم می سعی

 لبخند! شوم خیره چشمانش در ممکن حالت ترین تفاوت بی با برعکس،

 !دهم می را جوابش ریلکس خیلی و زده ملیحی

  !درسته ی گزینه همون دوم ی گزینه شک بی بله -

 مغرورانه و داده بیرون نرم را نفسم بینم می که ار اش زده بهت نگاه

 .کنم می هایم لب نقش را کجی لبخند و گرفته نگاهش از را نگاهم

 و گرفته بارمان از را  دوباره دفاع ی اجازه مهتاب، و مریم  بازگشت   

 .دهد می مهتاب به را حواسش هم باز او

 کل دانای

 پیدا جمع میان از را بارمان باألخره و چرخانده سالن در را نگاهش سام

 و شده او نزد رفتن بیخیال ش،کنار در مریم و آوینا وجود با اما کند می

 .شود می خیره رویش به رو جمعیت به و نشنید می خالی میز یک پشت

 اگر آبرومندانه، و رسمی مهمونی یک دارد، دوست را امشب مهمونی

 .رود نمی انتظار هم این از غیر بهرامی دکتر از چه

 معلوم نا ای نقطه به و  نشسته تنها که است مدت چه داند نمی دقیقا    

 سر اش حوصله حسابی که آید می خود به وقتی ولی است، شده خیره

 اسپرت کت جیب از را اش گوشی بنابراین است، شده کالفه و رفته

 چند از بعد. گیرد می را بارمان ی شماره و آورده بیرون گشرن مشکی

 !پیچد می گوشی در بارمان صدای و شده وصل تماس کوتاه، بوق

 !جانم؟ -

 باز دهان گذارد؛ می پاش ران روی بر را چپش دست کف که درحالی

 !دهد می را بارمان جواب و کرده
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 !ور این بیا بکنی، دخترا از دل تونی می اگر -

 و چرخانده را سرش سام، حرف شدن تمام با که را بارمان جا ینهم از

 گرفته نظر زیر کند؛ می متر چشمانش با را سالن او، جوی و جست در

 !است

 !تو؟ کجایی مگه -

 !دهد می صندلی پشتی به را اش تکیه

 .سرت پشت جا، همین -

 ها مهمان ی چهره دقت با و کرده ریز را چشمانش کمی بارمان، بار این

 !گذراند می نظر از را

 ...کجای دقیقا -

 تکان با همراه و خورده را حرفش سام، نگاه در نگاهش شدن قفل با

 .آورد می لب بر نیز لبخندی سرش، دادن

  !کردم پیدات دیگه اآلن آهان، -

 بر نیز لبخندی دیگر، پایی روی بر پایش یک دادن قرار با زمان هم سام

 .آورد می لب

 !کنی پیدام بخوای تو که باشم بوده گم نکنم فکر -

 پاسخ سؤال با را سؤالش و زده چشمکی سام برای جا، همان از بارمان

 !دهد می

 !ور؟ این نمیای تو -

 !دهد می تکان" نه"  ی نشانه به سری سام
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 !بیای تو تا مونم می منتظر نه -

 حرف او با و است چرخیده سام سمت به کامل لحظه بدین تا که بارمان

 !چرخد می ها دختر سمت دوباره و گرفته او از را رویش زند؛ یم

 .میام اآلن اوکی -

 .خیزد برمی جای از و کرده قطع را گوشی بالفاصله

 تون دخترونه و صمیمی مجلس و کنم زحمت رفع دیگه من خانوما خب -

 .برگردونم بهتون رو

 دایص که کند می رفتن قصد و گذارد می خود اصلی جای سر را صندلی

 !نوازد می را مهتاب،گوشش سؤالی و کنجکاو

 !بارمان؟ -

 !دهد می تکان را سرش ریز و داده مهتاب به را منتظرش نگاه

 !زدی؟ می حرف باهاش بود کی -

 را آن سختی به اما گیرد می اش خنده مهتاب صمیمیت و کنجکاوی از

 !اندازد می باال ابرویی و کرده کنترل

 !دوستام از یکی -

 نیز را دوم سؤال و کرده دستی پیش مهتاب که کند می رفتن قصد مه باز

 !پرسد می

 !جا؟ این نمیاد اون چرا خب -

 شده جمع های لب و داده سوق سقف سمت را نگاهش متفکر، بارمان

 .کند می هدایت صورتش راست سمت  را اش
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 !خب تره راحت جوری این حتما دونم، نمی -

 در که شکلکی با همراه و انداخته باال را ابروهایش تای دو هر مهتاب

 !دهد می جواب شاکی و متعجب آورد، می

 !حرفا چه واه واه -

 بعدی کالم منتظر سکوت، در و خندیده او واکنش از ها دختر و بارمان

 .مانند می باقی او

 آوینا

 !بیایم باهات هم رادخت و من کن صبر پس -

 در که بهتی از شویم، خیال بی که را مریم و من ی شده گرد چشمان

 نمی راحتی به اش، زده شوک نگاه و کرده خوش جا بارمان ی چهره

 .گذشت توان

 !هان؟ -

 از خندان و خوش نفر، سه ما ی زده بهت ی چهره به توجه بی مهتاب

 .دگیر می قرار بارمان کنار و خیزد می بر جای

  .دیگه شین بلند! نشستین؟ چرا دوتا شما وا -

 :زند می لب کند، می داد بی آن در تعجب و بهت که صدایی با بارمان

 !کجا؟ -

 .دهد می را جوابش و چرخیده بارمان سمت جدی کامال مهتاب

 !دیگه ببینم رو  رفیقت بریم-
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 به گنگ و گیج هم باز و انداخته دیگر یک به نگاهی هردو مریم و من

 .شویم می خیره مهتاب

 بین نگاهش مدام. است کرده گیر کالفگی و خنده بین حالتی در بارمان  

 .دهد می قورت را اش خنده و چرخیده نفر سه ما

 !دهد می جواب و شکسته را سکوتش مریم باألخره   

 با خواست می اگر آقا اون. نیست درستش که جوری این مهتاب آخه -

 میومد؛ جا این تا سر یه حداقل باشه، ما جمع تو یا و بشه صحبت هم ما

 یعنی این! پیشش بره که بخواد ازش و بزنه زنگ استاد به که این نه

  !بگیره قرار جمع یه تو ما با نداره دوست

 .چرخاند می چشم مریم حرف برای و کشد می پوفی کالفه مهتاب

 دونم می خودم! کنی فلسفی بحث من واسه خواد نمی توأم، حاال خب -

  .اینارو

 :زنیم می لب زمان هم و داده تکان را سرمان گیج هردو مریم و من

 !خب؟ -

 می قرار میز روی بر را دستانش دو هر کف و برداشته میز سمت قدمی

 :کند می باز دهان بدجنسی، کمی با توأم زده هیجان لحنی با! دهد

 همیشه رفته تونیاد! میارین؟ در بازی گیج قدر این چرا دوتا شما وای -

 چه تازه! میوردیم؟ در رو مدلی این پسرای حرص چقدر ها مهمونی تو

! نیست؟ فراری ما از پسره این مگه! گذشت؟ می خوش بهمون قدرم

 و شینیم می روش جلو دق ی آینه مثل مهمونی، آخر تا اول از پس خب

 و بشینیم جا یه پیرزنا مثل که اینه از بهتر. خوریم نمی جم جامون از

 !نیست؟ بکنیم، رو اون و این غیبت
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 با و کوبیده هم بر را دستانش زده هیجان مریم حرفش، شدن تمام با

 .دهد می تکان را سرش عریض، لبخندی

 ی همه پاک گشتم، آوینا این با قدر این خدا به! مهتاب گرم دمت وای -

 می افسرده و پیر داشت روحم کم کم دیگه کردم، فراموش عادتارو این

 .شد

 نیمه دهان و شده گرد چشمان به توجه بی و کرده نگاهم چپ چپ مهتاب

 !گوید می مریم به رو بازم،

 با اوقات گاهی. زد می مخالف ساز همیشه! کن ولش رو آوینا این -

 یه بشه تا داره کم استکانی ته عینک و عصا یه فقط گفتم می خودم

 !پندآموز و نمونه مادربزرگ

 ام چانه زیر را ام شده مشت دست مهتاب، آمیز خرتمس تشبیه شنیدن با

 و کرده غنچه کمی را لبانم. گذارم می میز روی بر را آرنجم و داده قرار

 .شوم می خیره مهتاب به پکر

 آن، ی دنباله به و رسد می گوشم به بارمان ریز ی خنده صدای ابتدای  

 .شود می افزوده آن به نیز مهتاب و مریم های خنده صدای

 .گیرد می جای بارمان و مهتاب کنار و خیزد می بر جای از نیز مریم   

 !کنم می نگاهش چپ چپ و کرده مریم به رو

 !بری؟ همراهشون خوای می توأم که نگو -

 !دهد می تکان سر جوابم در و زند می نمایی دندان لبخند مریم

 !بگذره خوش و باشه جالب میاد نظر به! نه؟ که چرا -

 :گوید می من به رو و کرده نازک چشمی پشت مهتاب



 

  

REPACK BY DIAKOV 107 

 

 رفیق نیمه راه

 مریم و من! ممنوع زدنم غر. عزیزم بیای باید توأم هیچ، میاد که مریم -

 !غلط؟ چی درسته چی رسه می عقلمون شدیم بزرگ خودمون دیگه

 !دهم می تکان سر سخرتم با و چرخانده او رؤیایی ادعای برای چشمی

 نکرده تغییری هیچ پیش سال 10،15 از که تفریحاتتون از کامال بله -

 !شدین بزرگ و شده کامل تون عقل قدر چه معلومه

 تند نگاه چاشنی که ریزی اخم با اما بزند حرفی تا کند می باز دهان مریم

 بی نظر اظهار از مانع و کرده خفه گلو در را حرفش کنم، می تیزم و

  .شوم می جایش

 در تماشگر، یک همچون لذت، با که بارمان به را ام ملتمسانه نگاه  

 را نفسم. دوزم می است؛ نفر سه ما کل کل گر نظاره و ایستاده ای گوشه

 :گویم می او به رو آرامی به و داده بیرون نرم

 که فهمیدین! شنیدین؟ که رو حرفاشون! بگین؟ چیزی خواین نمی شما -

 ...بشین شون مانع لطفا پس! بسوزونن؟ آتیشی چه خوان می

 می اند؛ شده ام خیره شیطنت، با که مهتاب و مریم به رو ای غره چشم

 می را حرفم ی ادامه و کرده نفرشان هردو به ای اشاره ابرو با و روم

 .زنم

 .نمیام بر دوتا این پس از من فرمودین، مالحظه که خودتون -

 خنده کردن کنترل حال در سختی به که بارمان ی شده سرخ ی چهره

 .شوم می قبل از تر کالفه و کرده امیدم نا وحشتناکی طرز به است، اش

 یه با نظرم به! موافقم مریم و مهتاب با منم ولی دونم، می درسته -

 .نیست ظرفیت بی ام خیلی سام. نمیفته اتفاقی  کردن اذیت کوچولو
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 از که مریم و مهتاب سپس و انبارم به رفته وا" سام" نام شنیدن با

  .شوم می خیره اند، رفته غش خنده

 و داده تکان خودم برای سری تأسف با ام، شده امید نا بارمان از پاک    

 و مریم دادن قرار مخاطب با. کنم می سالن دیگر سمت به ای اشاره

 .آورم می زبان بر را حرفم محکم و جدی مهتاب،

 که کاری هر و برین خواد می دلتون که یهرجای تونین می دوتا شما -

 در گوشتون تو از رو پنبه این یه بهتره ولی بدین، انجام دارین دوست

 .بشم همراه باهاتون و بدم نفر دو شما دست رو عقلم منم که بیارین

 !کوبد می بازویم به آرامی ی ضربه و کرده جمع را اش چهره مهتاب

 !نکن لوس رو خودت ببینم پاشو -

 .دوزم می او به را نگاهم جدیت با

 تونین می و دارین رو خودتون اختیار شما ولی نمیام من که، گفتم -

 .برین

 .آورد می زبان بر را نامم معترضانه و کوبد می زمین بر پا مریم

 !آوینا؟ -

 شک بی کنم، را بارمان حضور رعایت نخواهم اگر. کنم می نگاهش تیز

 می حکم ادب اما است؛ تند و یضپرغ ی《 آوینا و درد 》یک جوابش

 .کنم اکتفا آمیز اعتراض سکوتی به تنها کند،

 اگه! بشه ناراحت سام ممکنه و شد طوالنی خیلی مذاکره میرم، من -

 .میشیم حال خوش بیارین، تشریف حتما خواستین
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 نمی را آورد می زبان بر بارمان که هایی فعل و فاعل بستن جمع معنی

 .هرگز سام اما شود الح خوش او شاید! فهمم

 !که نمیمیری. کن صبر دقیقه دو! بارمان؟ عه -

 با او ولی. دهم می تکان سر و شوم می خیره مهتاب به بار تأسف

 می باال ای شانه و کرده جاری صورتش پهنای بر را لبخندی پررویی

 .اندازد

 که زمانی اون چه شعورت و ادب 》میگی دلت تو داری اآلن دونم می -

 نکرده، پیشرفتی هیچ هستی، که اآلن چه نبودی پزشک و کرده تحصیل

 واسه منم.نیست خودم دست کن باور ولی 《مهتاب متأسفم واست واقعا

 همین اومدم دنیا به ادب بی و پررو که کنم چیکار ولی متأسفم خودم

 !میرم؟ دنیا از ام جوری

 ی خنده یکشر هم من بنابراین کنم، کنترل را ام خنده توانم نمی دیگر  

 .کنم می شان همراهی و شده نفرشان سه

 توجه بی و نشسته خود سرجای بر تنهایی به بودم، گفته که طور همان

 شان جمع به پیوستن و کردن همراهی از مکررشان، های اصرار به

 .کنم می داری خود

 ناراحت مریم برخورد از حد چه تا که شوم واقعیت این منکر توانم نمی  

 که جاست، بی مریم از من توقع هم، شاید دانم نمی ؟!هستم دلخور و

 های شیطنت شریک که این نه ماند؛ می من کنار در باید کنم می فکر

 !شود مهتاب
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 حال در و ام کرده نزدیک دهانم به را ام میوه آب لیوان که حالی در   

 توانست می امشب، که کنم می فکر این به هستم، آن کردن مزه مزه

 !نشد اما شود سپری برایم ها این از بهتر

 تخلیه کنم، می وارد لیوان بر که فشاری با را قلبم در نشسته دلخوری   

 آرامش آوردن دست به صدد در کشم، می که عمیقی نفس با و کرده

 .آیم می بر ام اولیه

 میز خودم، روی بر را سایه چندین که است شتهگذ مدت چه دانم نمی   

 بار این که ها بچه دیدن با و چرخانم می سر! کنم؟ می احساس صندلی و

 .خیزم می بر جای از متعجب است؛ شده اضافه شان جمع به هم سام

 باعث کمی سام، با همراه مخصوصا شان منتظره غیر گشت باز   

 را حواسم تسلط که قدری آن نه اما است، شده ام کنجکاوی و غافلگیری

  !زند هم بر

 ریز را سرم و دوخته کنجکاوش نگاه به را نگاهم کرده، سام به رو

 .دهم می تکان

 !خوبین؟ سالم -

 !شود می کشیده باال به لبش ی گوشه و داده تکان سر من همانند نیز او

 !خوبین؟ شما ممنون خیلی سالم -

 تعارف از بعد و کرده تشکر او از اما شوم نمی متوجه را لبخندش دلیل

 کند، می دعوت صندلی روی بر نشستن به را مان ی همه که مهتاب

 .نشینیم می میز پشت

 کنجکاوی  با و شکسته را، جمع بر حاکم ای ثانیه چند سکوت مهتاب   

 :پرسد می
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! بشیم آشنا هم با بیشتر تا کنه معرفی رو خودش هرکسی بهتره خب -

 !چیه؟ نظرتون

 بار، این. دوزم می میز به و گرفته مهتاب از را تندم و حرصی هنگا

 !دهد می پایان مهتاب انتظار به و شکسته را سکوت بارمان

 پزشکی روان تخصص. دارم سن سال سه و سی! هستم امینی بارمان -

 .هستم تخصص فوق گرفتن حال در و دارم

 :کند می باز دهان و زده لبخندی مهتاب

 ی همه اجازه با و دارم، سن سال هفت و بیست هستم، بهرامی مهتاب -

 فوق و تخصص گرفتن قصد ولی هستم عمومی پزشک عزیزان شما

 .دارم رو تخصص

 را اش معرفی ملیح تبسمی با نیز او! نشیند می مریم روی بر همه نگاه

 :نماید می آغاز

 پنج و بیست و هستم پزشکی ی رشته آخر ترم دانشجوی الهی، مریم -

 !دارم سن سال

 لحن ترین آرام با و کرده آزاد نرمی به را ام سینه در شده حبس نفس

 .کنم می معرفی را خود ممکن،

 سن سال پنج و بیست و هستم  پزشکی اینترن دانشجوی رستمی، آوینا -

 .دارم

 در دانم نمی. نشیند می سام روی بر من، استثناء به همه منتظر نگاه

 ضایع برای شکن دندان حرفی کردن مادهآ یا است گرفتن استخاره حال

 ؟!شود می طوالنی سکوتش حد این تا که نفر چند ما از یکی کردن
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 به دهد می که جوابی همراه به صدایش باالخره انتظارم، خالف بر اما

 !رسد می گوش

 تخصص گرفتن حال در و دارم سن سال سه و سی هستم، رامینی سام -

 .هستم

 :زند می لب شیطنت با و تهانداخ باال ابرویی مهتاب

 !همکارین؟ ما با جورایی یه پس -

 !آورد می لب بر کمرنگی لبخند و داده تکان سر سام

 !افتخاره باعث بله -

 چنان هم کنم می سعی و کرده جلوگیری باال به ابروهایم پریدن از

 .بمانم باقی ریلکس

 و نداشته انتظار سام همچون مردی از را کالم لفظ و ادب از حجم این 

 می مبنی این بر را تالشم تمام و کرده اختیار سکوت حال این با. ندارم

 نکنم؛ نظر اظهار و گرفته فاصله شان بحث از بیشتر هرچه که گذارم

 حد آخرین تا کند می را سعیش تمام سام دانستم می خوبی به که چرا

 .کند تحقیرم و کرده له را شخصیتم ممکن،

 زبان،گوشه و سر بی و ساکت دختری همچون من که نیست قرار اگرچه

 طور همان ولی کنم، اختیار سکوت هایش توهین مقابل در و نشسته ای

 .است درمان از بهتر پیشگیری: گوید می پدر همیشه که

     

 از و کرده تشکر اش خانواده و بهرامی دکتر از همه شام، صرف از بعد

  .شویم می خارج سالن
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 متر را حیاط های فرش سنگ مریم، و من با قدم هم نیز سام و بارمان

 .گذریم می خروجی در از و کرده

 چهار هر که کنیم می عمل ای نوشته نا قانون کدامین طبق دانم نمی   

 توقف خود، جای سر بر آگاه خود نا کوچه، به ورود محض به نفرمان

 .ایستیم می باز حرکت از و کرده

 چشمان سمت به کوچه آسفالت از را نگاهم بارمان، صدای شنیدن با   

 !دهم می سوق رنگش، طوسی

 .گذشت خوش خیلی که من به. بود خوبی خیلی شب -

 !کند می قفل سینه روی بر را دستانش و خندد می مریم

 .گذشت خوش خیلی منم به طوره، همین بله -

 جیب داخل را دستانم بنابراین! است شده موقع دیر و ستا سرد هوا

 قرار ام جمله مخاطب را نفرشان سه هر که حالی در و برده فرو پالتویم

 :زنم می لب ام، داده

 و وقته دیر. شدم حال خوش دیدارتون از و گذشت خوش خیلی منم به -

 ...برگردیم خونه به زودتر چه هر بهتره

 .کنم می تمام را تمامم هنیم ی جمله و کرده مکثی

 .خدانگهدار و خوش شبتون -

 یا هایش توجهی بی تر مهم آن از و من به نکردن نگاه با سام اگرچه

 کند روشن من برای را موضوع این است تالش در گرفتنم، نادیده همان

 من، او برعکس ندارم؛ جایگاهی هیچ اش زندگی مهم افراد قاب در که
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 نمی خسته را خود و نکرده تالشی هیچ وع،موض این دادن نشان برای

 .نیست و نبوده مهم برایم هرگز رفتارش و او راستی به که چرا. کنم

 سام از مریم، با همراه کنم، می دریافت نفرشان سه هر از که را جوابم

 و برداشته ماشینم سمت را کوتاهم و آرام های قدم و شده جدا بارمان و

 .دهم می دست مریم با

 این دارد، قرار من ماشین راست هم و کوچه دیگر طرف سام، ینماش   

 رنگ مشکی مگان یک آن جای و است شده عوض ماشینش مدل بار

 .دارد قرار

 دستگیره روی بر را دستم و کرده پر را ماشینم تا مانده باقی قدم یک  

 کنجکاو و شده تیز هایم گوش مریم، صدای شنیدن با که دهم می قرار

 .ایستد می باز رکتح از دستم

 !دکتر آقای کردین عوض رو تون ماشین که بینم می -

 حبس ام سینه در نفس! شناسم می را اش جمله مخاطب هرکسی از بهتر

 .گیرم می دندان به را لبم و شده

 .شدم تعویضش به مجبور تون، شفیق رفیق لطف به بله -

 نفسم و تهبس هم روی بر محکم را چشمانم حرفش، رسیدن اتمام به با

 فشار نرمی به دستگیره روی بر را دستم. سازم می رها توان تمام با را

  .شوم می سوار و داده

 تمسخر و کنایه پر ی جمله و مریم، ریز ی خنده صدای کنم می سعی   

 اول ی دقیقه ی پانزده. کنم رانندگی آرامش با و برده یاد از را سام آمیز

 دست به را خود آرامش کم کم ولی هکرد رانندگی خراب اعصابی با را

 می پرت ذهنم ی نقطه دورترین به را پیش دقیقه چند اتفاق و آورم می
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 هم روی بر ام، زندگی اتفاقات ترین اهمیت بی که ای نقطه همان. کنم

 .اند شده تلنبار

 را ام تکیه. شوم می آسانسور سوار و گذاشته پارکینگ داخل را ماشینم

 و بسته را چشمانم. چسبانم می آن به را سرم و داده آسانسور دیوار به

 .کنم می خارج تر عمیق را آن بازدم و گرفته عمیقی دم

 به را خود قدم دو با و شده خارج آن از شود، می باز که آسانسور در  

 .شوم می وارد و کرده باز را آن آرامی به. رسانم می سالن در

 و تاریکی در خانه بقیه است، روشن سالن داخل در که آباژور یک جز  

 .است رفته فرو مطلق سکوت

 اتاق، به ورودم با. کنم می تند قدم اتاقم سمت به و رفته باال را ها پله   

 می تنم از هایم لباس کندن مشغول خستگی با و کرده روشن را برق

 .شوم

 ای دقیقه بیست شوم، می آماده خواب برای و داده انجام را کارهایم تا

 بر را دستم و داده ساعت به بار آخرین برای را نگاهم. برد می زمان

 .فشارم می برق کلید روی

 کردن عادت از بعد و کرده مکث را ای ثانیه چند اتاق، شدن تاریک با   

 ای خمیازه. کنم می حرکت خوابم تخت سمت به تاریکی، به هایم چشم

 .کنم می رها تخت روی بر خستگی با را خود و کشیده

 .روم می خواب به و شده گرم چشمانم ثانیه از کسری در   

 .بوسم می را اش گونه و گرفته آغوش در را مادرجون

 .بخیر تون صبح!برم؟ قربونتون خوبین سالم -
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 !دهد می تکان سر و آورده صورت پهنای بر لبخندی

 توأم صبح. اومدی خوش خیلی خیلی! خوبی؟ تو خوبم دخترم سالم -

 .بخیر

 سمت را آن کشم؛ می هم روی بر مالیم و تند را دستانم کف که حالی در 

 .شود گرم کمی تا برده شوفاژ

 .ممنون عزیزم مرسی. خوبم خداروشکر -

 نوازش و داده قرار پشتم روی بر را نحیفش و چروکیده های دست کف

 .دهد می حرکت وار

 یه بیا چیدما، تازه رو صبحونه میز نخوردی اگر! خوردی؟ صبحونه -

 .بخور چیزی

"  نشانه به نیز را سرم دارم می بر قدم عمه اتاق سمت به که حالی در

 .کنم می رد را دعوتش و داده تکان" نه

 !بیداره؟ عمه فدات، مرسی مادرجون نه -

 داده تکان سر ریز. گیرد می را گلویش بغض و گرفته غم رنگ نگاهش

 .گوید نمی هیچ دیگر و

 عمه اتاق در به آرام ای تقه و ورزم نمی اصرار زدن حرف به هم من   

 .شوم می وارد و نمانده جواب منتظر. زنم می

 است، شده بدتر دیدارمان بار آخرین از که عمه جدید وضعیت دیدن با   

 می آن روی بر و آمده قلبم مهمانی به بارش، کوله با همراه عالم غم

 .برد می را نفسم و آزرده را روانم و روح اش سنگینی. نشیند
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 لب بر لبخندی نشیند، می چشمانم روی بر که رنجورش و خسته نگاه   

  .دارم می بر قدم سمتش به و آورده

 :پرسم می را حالش و بوسیده را اش گونه همیشه مثل  

  !بهتری؟ خوبی؟ برم، قربونت سالم -

 رحمانه بی را بغض و آورده درد به را قلبم سنگینش، و کند های نفس

 .کند می گلویم ی روانه

 !خوبی؟ تو..خوبم...عزیزم سالم -

 .چسبانم می ام گونه به و گرفته دست در را دستش

 .شم می خوب منم بشی خوب که تو -

 می گیری جلو هایش اشک ریزش از شکل بدین و گرفته گاز را لبش

 .کند

 ...میشم خوب... یرمبم وقت هر من -

 :زنم می لب دلخور و انداخته ابروهایم جان به ظریفی گره

  !باشیا امید نا کار اول همین از نشد قرار! حرفیه؟ چه این -

 نبود از که خیالم. اندازم می اتاق در به نگاهی و کرده کوتاهی مکث

 .آورم می لب بر لبخندی حالی خوش با شود، می راحت مادرجون

 به خبره و خوب جراح دوتا هفته اون آخر تا دونی می هترب خودت -

 مطمئنم من که بشن عمل به راضی و ببینن رو تو کافیه. میان ایران

 به قوی ی روحیه یه با و کنی حفظ رو امیدت باید فقط تو میشن؛

 .بیای بیمارستان
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 با را اش برداشته ترک و شده خشک لب و کشیده اش پیشانی به دستی

 .کند می خیس زبان

 می را جوابم ضعیف صدایی با و شده کشیده اتاق در سمت نگاهش 

 :دهد

 زنده به چندانی امید خودمم من. نه میگه شناسی؛ می که رو مادرجون -

 !آوینا ترسم می... ندارم عمل اتاق از اومدنم بیرون

 گونه روی بر هایش، اشک و شکسته بغضش کنترلی، هیچ بی بار این

 می ام شانه روی بر را سرش و گیرم می آغوشش در. شود می جاری

 حرکت وار نوازش و گذاشته پشتش روی بر را دستم که حالی در. گذارم

 را پاسخش سانسورکنم، را آن غم کنم می سعی که صدایی با دهم، می

 :دهم می

 خدا به! من؟ برم قربونت زنی می تو که حرفیه چه این آخه! عمه؟ عه -

 کنی، عمل باید حتما توأم. خداست دست زندگی و مرگ! ها گیره می دلم

 حالت و کنه تغییر شرایط نیست قرار خوردن دارو و خوابیدن اینجا از

 تنها این بشه، راضی عمل این به باید اونم من، با جونم مادر. بشه بهتر

 .توئه نجات راه

 می هم روی بر را چشمانم دردمند بینم، می که را هایش شانه لرزش

 می گوشم به ضعیفش صدای که است گذشته مدت چه دانم ینم. بندم

 :رسد

 .ترسم می... آوینا ترسم می -

 :گویم می او به رو میلم، برخالف و فرستاده بیرون آه با همراه را نفسم



 

  

REPACK BY DIAKOV 119 

 

 رفیق نیمه راه

 این. شم فدات نیست اجباری هیچ خوای، نمی رو عمل خودتم تو اگر -

 رو مادرجون تا اینجا، اومدم امروز من. نکن ناراحت رو خودت قدر

 دیگه نیستی؛ راضی عمل این به خودتم بینم می که حاال ولی کنم، راضی

 با حاضرم بخوای، رو عمل خودت اگر من. بینم نمی اصرار به لزومی

 اگر ولی بدن رضایت عمل، به که کنم راضیشون و بجنگم دنیا تموم

 از حرفی وقت، هیچ دیگه و ذارم می احترام نظرت به نخوای خودت

  .زنم نمی عمل و راحیج

 دستمالی با را اشکش از خیس صورت و شده جدا آغوشم از آرامی به

 تکان طرفین به را سرش. کند می تمیز دارد، می بر آن ی جعبه از که

 :زند می لب درمانده و مستأصل و داده

. ترسم می گفتم فقط...فقط...خوام نمی عمل نگفتم که من... آوینا نه -

 از شدم خسته...بشه روشن تکلیفم زودتر هرچه مدار دوست وگرنه

 روزای مثل صبحم فردا که این برای ترس و نگرانی از...شبانه کابوسای

 ...یا شم می خوب یا کنم، عمل اگر! نه؟ یا شم می بیدار خواب از دیگه

 دادن ادامه از را او گیرد، می را گلویش راه بار، دومین برای که بغضی

 .کند می هدیه لبانش بر را سکوت هرم و داشته باز حرفش

 .شوم می خیره او به شیطنت با و بوسیده را اش پیشانی   

 .عمت جون نزن کننده مأیوس حرفای قدر این -

 .خندم می و گیرد می ام خنده اش خنده از خندد، می

 اون نیست قرار عمل نای آخر باشم مطمئن صد در یک تنها اگر خدا به -

 به منم داشتنت، بیشتر ثانیه یه واسه حتی خواییم، می ما که بشه چیزی
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 نجاتت راه تنها این اگر اما. شم نمی جراحی این به راضی عنوان هیچ

 ... افسوس عمر یه باید ندیم، انجامش ولی باشه

. چرخم می سمتش و خورده را حرفم مادرجون، ورود و در شدن باز با

 این متوجه خوبی به افتد، می که دلخورش و عصبانی ی چهره به منگاه

 حال در و شنیده را هایم حرف از نیمی حداقل که شوم می موضوع

 مغز دادن شو و شست حال در که بیند می کاری خیانت فرد را من حاضر

 ی دره سمت به را او دستی دو خواهم می و هستم اش دردانه دختر

 .دهم هل مرگ

 دلیل تا کنم می باز دهان. خیزم می بر جای از و زده لبخندی او به رو

 آورده باال سکوت ی نشانه به را راستش دست که دهم توضیح را آمدنم

 .دارد می بر اتاق داخل به دیگری قدم و

 تکرار به لزومی دیگه و زدم بابات با رو حرفام من! آوینا کافیه -

 را دستم و دارم می بر سمتش به قدمی معترضانه. بینم نمی کردنشون

 .دهم می تکان هوا در

 بهش راجع بعد کنین، حفظ رو تون آرامش چیزی هر از قبل بهتره -

 .زنیم می حرف

 دهان دهد، می سوق طرفین به را دستانش که حالی در و شود می تند

 :کند می باز

 می! باشم؟ داشته آرامش من ذارین می شماها مگه! ؟آرامشی چه -

 باید زبونی چه به! آره؟! بدم؟ کشتن به خودم دستای با رو دخترم خواین

 !سپرم؟ نمی جماعت جراح دست رو بهاره بگم بهتون

 !آرامم من است، ناراحت و تند او هرچه
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 شایدم یا! اتاق؟ یا! خواب؟ تخت این دست! سپرین؟ می کی دست پس -

 !کور؟ و سوت ی خونه ینا

 .رساند می تخت به را خودش و گوید می لب زیر ی"هللا إال إله ال"

 سپرم؛ می خدا دست! خونه؟ این و اتاق دست چرا خانوما، خانوم نه -

 .شه می همون بخواد خدا هرچی

 .چرخم می سمتش و داده تکان را سرم تأسف با

 نکنه کنن، درمان رو ها بیمار تا داده قرار وسیله رو پزشکا هم خدا -

 !بشه؟ خوب حالش خود به خود عمه داری توقع شما

 .دهد می تکان سر لجبازی با

 نه؟ که چرا بخواد، خدا اگر -

 .نشینم می تخت روی بر و کشیده پوفی کالفه

 تالشی هیچ بدون شه می مگه. اعلم و هللا! کی؟ با حاال کردین، لج شما -

 که نگفته خدا مگه! بشه؟ درست یچ همه گذاشتن، دست رو دست از و

 رو تالشمون ی نتیجه و! بکنیم؟ رو تالشمون تموم اون به توکل با باید

  !ببینیم؟ هم

 دیگرش دست پشت را دستش یک که حالی در هایم، حرف به توجه بی

 تکان" نه"  ی نشانه به را سرش دهد، می ماساژ را آن و داده قراره

 :کند می باز دهان و داده

 چند دست بسپرم دخترمو تونم نمی آوینا، ندارم حرفا این به کاری من -

 نکرده خدای اگر نیستن، مطمئن کارشون از خودشونم که جراحی تا

 !بریزم؟ سرم تو خاکی چه باید من موقع اون بیفته بهاره واسه اتفاقی



 

  

REPACK BY DIAKOV 122 

 

 رفیق نیمه راه

 !شوم می خیره او به مهربان

 چرا! زنین؟ می ماش که حرفیه چه این آخه. جونتون از دور نکنه، خدا -

 جون بتونه جراحی عمل این شاید که کنین نمی نگاه قضیه به دید این از

 که این کنه؟ خوب همیشه واسه رو حالش و بده نجات رو بهاره عمه

 نداشته نجاتی راه هیچ و بده دست از رو شانس این دیگه ماه یه شاید

 !باشه؟

 نگاه. نگرم می ست،ا شده خیره من به پر و براق چشمانی با که او به

 چشمانش نفر، دو ما بحث از حال بی و خسته که بهاره عمه به کوتاهی

 .کند می ترک را اتاق سرعت به و اندازد می است بسته را

 چشمانش بهاره عمه. کشم می صورتم به دستی درمانده و کشیده آهی  

 .کند می نگاهم و کرده باز آرامی به را

 .زنم می او به رو عمیقی لبخند و کنم می نوازش را موهایش   

 !شه می راضی هفته آخر تا باش مطمئن! نکن رو جون مادر فکر -

 !خسته و جان کم اما خندد، می و داده تکان سر

 قدمی چند هنوز. شوم می پیاده و کرده پارک جدول کنار را ماشینم

 .شود می بلند ام گوشی زنگ صدای که ام نشده دور ماشینم از بیشتر

 محکم را آن بند و کرده جا به جا شانه روی بر را کوله که طور همان

 و آورده بیرون پالتویم جیب از نیز را ام گوشی گیرم؛ می دست در

 بدون" بهزاد"  نام دیدن با. اندازم می آن ی صفحه به کوتاه نگاهی

  .چسبانم می گوشم به را گوشی و کرده لوص را تماس معطلی

 !جانم؟ -
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 !پیچد می گوشی در اش مردانه صدای

 !خوبی؟ سالم -

  !خوبی؟ تو خوبم قربونت سالم، -

 !؟ داشتی کاری!بودی زده زنگ -

 .دهم می جواب و داده تکان ریز را سرم اما بیند، نمی مرا او که این با

 .بزنم حرف باهات بهاره مهع و جون مادر به راجع خواستم می آره، -

 !کشد می عمیقی نفس و کرده کوتاهی مکث

 !کنی؟ راضی رو جون مادر نتونستی -

 .کاهم می هایم قدم سرعت از کمی

  !بهزاد دونم نمی -

 تا طور، همین هم آزیتا و بابا زدم؛ حرف باهاش مرتبه چندین حاال تا

 به دوباره وزدیر اما بود؛ کرده جواب رو سه هر قاطعانه که پریروز

 قرار و کنه می رو فکراش گفت. زدم حرف باهاش و رفتم شون خونه

  .بده بهمون رو خبرش امروز شد

 :کند می بیان پرسشی را اش جمله

 !میاد؟ بر من دست از کمکی چه! خب؟ -

 !بزنم؟ حرف باهاش و شون خونه برم امروز

 .هستم آن ی محوطه از عبور حال در و گذشته دانشکده ورودی در از
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 که رو جواب. شون خونه برو جواب، گرفتن برای داری وقت اگر آره -

 و ببریم بیمارستان به رو عمه باید فردا! بده خبر منم به حتما گرفتی

  .نداریم رو جون مادر با زدن کله و سر وقت دیگه

 !زنه؟ نمی حرفی چرا عمه خود خب -

 :زنم می لب و کشم می پوفی کالفه

 رو خودش نظر اونم! نگه؟ هیچی میشه مگه! بهزاد نیاز می حرفا چه -

:  میگه! که نمیره کتش تو جون مادر اما! کرده موافقت عمل با و گفته

 جوری این و کنه عمل خواد می شده؛ خسته مریضی این از بهاره

 همچین من اما کنه راحت لعنتی سرطان و زندگی این دست از رو خودش

 .نمیدم بهش رو ای اجازه

 می گوشی در بهزاد صدای باألخره و کرده مکث هردو رو ای ثانیه چند

 :پیچد

 باش، زنگ به گوش. جون مادر خونه تا میرم سر یه من پس باشه -

 .رسونم می عرضت به رو ای هسته مذاکرات ی نتیجه حتما

 ام گوشی بهزاد با خداحافظی از بعد. کنم می تشکر و خندیده او حرف به

 .بخشم می سرعت هایم قدم به و کرده رها جیبم در را

 و است سرد هوا. اندازم می گرفته دل و ابری آسمان به گذرا نگاهی   

 می فرود صورتم و سر روی بر میان در یکی باران کوچک های قطره

 .آیند

 و زده او به رو لبخندی. یابم می منتظر را مریم. شوم می ساختمان وارد

 و گذارم می گرمش دستان در را ام زده یخ دست. روم می سمتش به

 :دهم می را سالمش جواب
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 منتظرت دانشکده در دم رسید عقلم شد خوب! تو؟ کجایی هست معلوم -

 یه تو منو یخی مجسمه باید کالس، به رفتن جای به االن وگرنه! نموندما

 !بشه باز یخم تا ذاشتی می داغ آب دیگ

 و کرده ازکن چشمی پشت که کنم می نثارش کوفتی و خندم می ریز

 .گوید می واالیی

 و همهمه. نشینیم می صندلی روی بر و شده کالس وارد باهم هردو

 به رو همه و رسد می پایان به استاد، ورود با کالس، داخل غوغای

 .گویند می بخیری صبح و سالم استاد

 هدف بی و شده خارج کالس از مریم با همراه کالس، رسیدن اتمام به با

  .زنیم یم قدم سالن در

 را او رضایت توانسته بهزاد آیا که است جون مادر و بهزاد درگیر ذهنم

 !خیر؟ یا آورد دست به

 می گرسنگی از و است اش گرسنه معمول طبق که مریم صدای با ولی

 .شوم می خیره او به و آمده بیرون خیال و فکر از نالد،

 کم وزن تنها نه سال، هر مثل هم باز تو و میاد عید دیگه ماه چند -

 !کردی پیدا وزن اضافه ام کلی بلکه نکردی

 و داده تکان سر کالفه! کند می نگاهم مظلومانه و کرده آویزان را لبانش

 :گویم می

 .بخور چیزی یه سلف بریم بیا خب، باشه -

 .ایستد می حرکت از و اندازد می باال به را سرش دلخوری با

 !بیخیال خوام، نمی -
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 .کشانم می خود دنبال به را او و گرفته دست در را دستش 

 !نکن لوس رو خودت بیا -

 :دهد می را جوابم دلخوری با

 !کن ولم آوینا، خوام نمی -

 !شوم می خیره او به متعجب و ایستاده حرکت از

 !ناراحتی؟ من از اآلن بگی خوای می یعنی -

 .دهد می تکان طرفین به را سرش

 آرزوم به که قراره کی من پس. اراحتمن ضعیفم ی اراده و خودم از نه -

 !برسم؟

 سرتا به نگاهی حرصی که نشانم می صورتم پهنای بر عریض لبخندی

 :زند می لب پرغیض و غلیظ و انداخته پایم

 !آوینا بشه کوفتت اندام این خدا به -

 به خوش: کند می زمزمه لب زیر و کشد می آهی حسرت با سپس و

 !حالت

 را دستش دوباره دلیل همین به ببینم، را او راحتینا خواهد نمی دلم هیچ

 .افتم می راه به و گرفته دست در

 !ریم؟ می کجا داریم-

 .دهم می راه جوابش کوتاه

 !سلف -
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 و رفته مان همیشگی میز سمت دارم، دست در را غذا ظرف که حالی در

 .نشینم می آن پشت

 مقابلش در را ظرف و اندازم می است گرفته و دمغ که مریم به نگاهی  

 .دهم می قرار

  !غذا از اینم بفرما -

 .دارد می بر را قاشقش و کشد می خود سمت را ظرف میلی بی با

 !چربه خیلی بخور؛ رو غذا نصف فقط -

 !دهد می تکان سر

 .باشه -

 چانه گاه تکیه را ام شده مشت ستد و داده قرار میز روی بر را آرنجم

 .کنم می ام

 بهاره عمه جراحی کن صبر. بگیری غمباد خواد نمی توأم، حاال خب -

 .میریم استخر و باشگاه به باهم دو هر بشه، رد

 !بری هم خوب ی تغذیه دکتر یه مطب به باید تو البته

 .کند می نگاهم امیدوارانه

 !میای؟ همراهم متوأ یعنی! میگی؟ جدی خدا رو تو وای -

 .کنم می فوت را نفسم کالفه و چرخانم می چشم او برای

 طاقت منم نمیری، که تنهایی خودت! دارم؟ هم ای دیگه ی چاره مگه -

 که بشی همونی عید، تا میام باهات پس ندارم، رو ناراحتیت دیدن

 .آرزوته
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 محکم را ام گونه شود؛ می خیز نیم میز روی بر و خندد می دل ته از

 :زند می لب حالی خوش با و بوسیده

 !خوشگلم من بشم مهربونت دل فدای -

 کسی که این از اندازم، می اطراف به نگاهی و زده نمایی دندان لبخند

 :گویم می مریم به رو و کشیده راحتی نفس است، نشده مان متوجه

 .نشستیما سلف تو! دیوونه -

 :گوید می تخسی با و آورد می در زبان

  .واال! نشستیم که منشستی -

. افتد می سام و بارمان به نگاهم که دهم را جوابش تا کنم می باز دهان

 .بینم می مکان این در را ها آن که باریست دومین این

 را کار همین نیز من داده؛ تکان سالم ی نشانه به را سرشان هردو    

 و هچرخید عقب به کنجکاو که شود می من متوجه مریم گویی. کنم می

 .دهد می تکان سر و آورد می لب بر ملیح لبخندی دو، آن دیدن با

 میز به خالی میز ترین نزدیک پشت غذایشان؛ گرفتن تحویل از بعد     

 می گوش به شان صدای. شوند می زدن حرف مشغول و نشسته ما،

 !واضح خیلی نه اما رسد؛

 حسرت با که ممری سمت به و گرفته دو آن از تفاوتی بی با را نگاهم   

 می لب تعجب فرط از شده گرد چشمانی با. دهم می سوق کند، می نگاهم

 :زنم

 !کنی؟ می نگاه جوری این چرا! چته؟ دیگه! وا -

 :دهد می را جوابم کند؛ می پر غذا از را قاشقش که حالی در
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 !بودم نشسته تو جای من کاش ای -

 بی حرفی نظرم از که را حرفش جواب و کنم باز دهان که آن از پیش

 می بلند ام گوشی زنگ صدای دهم،  را است بچگانه و مسخره نهایت

 .شود

 !دهم می جواب بهزاد نام دیدن با و برداشته را آن سریع خیلی

 !جانم؟ -

 !کجایی؟! خوبی؟ -

 :دهم می جواب مضطرب و کنجکاو

 چی! خبر؟ چه تو از دانشگاهم؛ سلف تو! طوری؟ چه تو خوبم قربونت -

 !شد؟

 می پی مذاکره ی نتیجه به خود دهد، می بیرون آه با همراه که را نفسش

 !برم

 !نشد؟ راضی -

 .دهد می را جوابم کوتاه

 !نه -

 !گویم می لب زیر لعنتی و داده بیرون را نفسم کالفه

 میشن، خوب و کنن می عمل دارن قدر این! میگه؟ چی! چرا؟ آخه -

 !چیه؟ رایب مخالفتش همه این دلیل دونم نمی واقعا

 .دهم می ادامه درمانده و کرده کوتاهی مکث

 !بهزاد؟ وای -
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 !بشه بستری بیمارستان تو عمه باید فردا 

 !کند می داد بی ناراحتی و غم صدایش در

 عمه به چشمم جا این اومدم باز! که شه نمی زور به ولی دونم می -

 تو بغضی یه. نمونده ازش هیچی دیگه. نشست دلم رو عالم دو غم افتاد،

 !آوینا کنه می ام خفه داره که گلومه

 گلویم در نشسته بغض. کنم می حس خوبی به را صدایش شدن رگه دو

 می هم روی بر محکم را چشمانم و داده قورت زحمت و زور هزار با را

 .بندم

 .رسونم می جا اون به رو خودم دیگه ساعت یه تا بمون، منتظرم -

 .خیزم می بر صندلی روی از و نداختها ام شانه روی بر را ام کوله

 می تنهات ببخشید جون، مادر ی خونه تا برم سر یه باید من مریم -

 .ذارم

 :کند می نگاهم نگران

 افتاده؟؟ اتفاقی -

 می را جوابش ام، کرده ظریفی اخم که حالی در و انداخته باال ای شانه

 :دهم

 فردا تا. نمیشه ضیرا بهاره عمه عمل به جون مادر ولی! نه که اتفاق -

 !بشه بستری باید عمه و نداریم وقت بیشتر هم

 .گوید می ای باشه و داده تکان سر متأسف

 !نشده دیرت تا برو -
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 .افتم می راه به او با خداحافظی از بعد و زده کمرنگی لبخند

 دو هر نگاه سنگینی که هستم سام و بارمان میز کنار از عبور حال در 

 می زبان بر را نامم که بارمان صدای با و کرده اساحس خود روی بر را

 می خیره او به سؤالی و چرخم می شان سمت ایستاده حرکت از آورد؛

 !شوم

 رستمی؟ خانوم -

 !دهم می را جوابش آرامی به

 !بله؟ -

 می نگاهش قفل را نگاهم! یدآ می سمتم به و خیزد می بر میز پشت از

 .کنم

 دیده درست است؛ کرده خوش جا نگاهش در که را تردیدی دانم، نمی  

 !نه؟ یا ام

 کردن پا آن و پا این و شده طوالنی حد از بیش مان بین سکوت  

 !شود می نگاهش از نگاهم حس بر تأییدی مهر بارمان،

 حدس و ببرم ار استفاده نهایت شده، ایجاد سکوت از خواهد می دلم

 بزنم را باشد داشته من با تواند می کاری چه بارمان که این جهت هایی

 :آید می حرف به و شکسته را سکوت او خود باألخره اما

 !هستین؟ خوب رستمی خانوم سالم -

 خود معطل را من ساعت دو احوالم، و حال از شدن جویا برای شک بی

 .است نکرده

 !خوبین؟ شما متشکرم، ممنون مرسی سالم -
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 !دهد می را جوابم و داده تکان سری

 !خوبم ممنون مرسی -

 .گیرد می را حرفش ی دنباله و کرده ریز را چشمانش کمی 

 اتفاقی کامال من بخواین رو راستش ولی ببخشید رو من جسارت -

 ...شنیدم رو تون تلفنی ی مکالمه

 !دهد می ادامه و کرده مکثی

 !کنم تون کمک مبتون من شاید بخواین، اگر -

 مشغول هم، صبح خود تا من اگر شک بی. شوم می خیره او به باور نا

 هایی جمله سمت هم ذهنم از ای گوشه حتی شدم، می گمان و حدس زدن

 .رفت نمی ام، شنیده بارمان زبان از پیش ثانیه چند همین تا که

 :پرسم می او از زده شتاب و هول  

 !جوری؟ چه -

 جا لبانش کنج کمرنگ لبخندی که است شده نمشد هول متوجه گویا

  .کند می خوش

 .مانم می جوابش منتظر و انداخته زیر به را نگاهم زده خجالت

 !کنم راضیشون بتونم شاید بزنم، حرف تون مادربزرگ با تونم می خب -

 دوخته زمین به پیش ی ثانیه چند تا که را ام زده خجالت نگاه سرعت با

 .شوم می خیره او به امیدوارانه و آورده باال بودم،

 !هست؟ امیدی یعنی -
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 داخل به را زیرینش لب و کشیده رنگش خرمایی موهای داخل دستی

 !برد می فرو دهانش

 بدم قطعی جواب هیچ تونم نمی نزنم حرف باهاشون و نبینمشون تا -

 !کرد راضی رو ایشون بشه احتماال ولی

 .شود می هایم لب طرح عمیق لبخندی اختیار بی

 می هایم روز این شرایط با متفاوت شرایطی و زمان در اگر مطمئنا  

 می مشکالتم با جنگ به تنهایی به خود و کرده رد را او کمک بودم،

 بارمان کمک از شود نمی عنوان هیچ به پایانی، لحظات این در اما رفتم؛

 .گذشت

  !میاین؟ من با اآلن پس -

 .زند می لبخند مهربان هم باز

 .گردم می بر اآلن کنید صبر لحظه چند! نه؟ که چرا بله -

 و رسانیده من به را خود عجله با مریم سام، سمت بارمان رفتن با

 :پرسد می کنجکاو

 !بهت؟ گفت می چی استاد -

 :دهم می را جوابش کنم، پاک را لبانم بر شده نقاشی لبخند که آن بی

 رو عمه بده اجازه تا کنه راضیش و بزنه حرف جون مادر با خواد می -

 !کنیم عمل

 :پرسد می و کرده نگاهم متعجب

 !گی؟ می جدی وای _
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 کت روی بر را رنگش مشکی کاپشن که حالی در بارمان مجدد حضور

 را مریم سؤال به دادن پاسخ ی اجازه کند؛ می تن به رنگش ای سورمه

 .شود می مان گوی و گفت پایان نقطه و گرفته من از

 سکوت در و شده جدا او از مریم، با سرسری خداحافظی کی از بعد     

 خروجی در سمت و کنیم می ترک را سلف دیگر؛ یک با قدم هم و

 .افتیم می راه به دانشکده

 لخت های شاخه به را خود وار سیلی و تازد می بیشتری شدت با باران  

 .کوبد می خیابان خیس سطح و درختان

 کف های گودال در شده جمع های آب با هایمان کفش برخورد صدای

 .است مان بین ی زنده آوای تنها خیابان،

 و مانده باقی زیادی نسبتا ی فاصله هایمان ماشین به رسیدن تا هنوز   

 !است شده طوالنی حد از بیش مان بین سکوت

 به را آن و کرده کمین ذهنم و فکر از ای گوشه در بارمان گویی  

 ذهنم، از فکر این عبور با زمان هم که است آورده در خود تخسیر

 جاری زبان بر که ایی غیرمنتظره و متفاوت سؤال با را مان بین سکوت

 !کند می قبل از تر زده شگفت مرا و شکسته سازد، می

 !دارم؟ رو کردن کنجکاوی کمی ی اجازه -

 .شوم می خیره او به کنجکاو و چرخانیده مانبار سمت را سرم

 !نه؟ که چرا! حتما بله -

 !کند می ریز را چشمانش کمی و آورده لب بر کمرنگی لبخند
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 جراحی این به راضی اصال تون مادرجون و بشه عمل قراره که اونی -

 !کیه؟ نیست؛

 و شده حبس ام سینه در نفس ای لحظه برای عمه، آوری یاد با

 .شود می رها آرامی به و ثانیه از درکسری

  !بهاره عمه -

 :پرسد می شیطنت با و کرده مکثی

 .کنم روشن رو چیزی یه تکلیف اول بذارین -

 .دوزم می چشم او به منتظر و انداخته باال ابرویی

 !بپرسم؟ شما از تونم می سؤال تا چند من -

 .گیرد می ام خنده سؤالش از

 .بخواد دلتون که تا چند هر -

 لب مهمان را عمیق لبخندی هم باز ذوقش. شود می زده ذوق جوابم از

 مستقیم به و  گیرد می من از را نگاهش و خندد می نیز او. کند می هایم

 .شود می خیره

 چند تون عمه. کنم نمی تلف این از بیش رو وقت پس! عالی چه -

 !سالشه؟

 !کنم مخفی را صدایم غم کنم می سعی

 !هنوز جوونه یخیل سالشه، دو و سی -

 :زند می لب بار تأسف

 !چیه؟ بیماریش! جدی؟ من خدای اوه -
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 جواب آرامی به و نیاورده خود روی به اما است شده دگرگون حالم

 این تک تک جواب است نیاز که دانم می. دهم می را بارمان های سؤال

 .بداند را ها سؤال

 .دارن مغزی تومور! متأسفانه بله -

 .خیزد می بر نهادش از آهی

 !مجرد؟ یا هستن متأهل -

 :دهم می جواب کوتاه نیز من پرسد؛ می سؤال کوتاه که او همچون

 .مجرد -

 .کند می آغاز مقتدرانه را اش فرمانی حکم که است سکوت هم باز

 گوشزد او به و چرخیده او سمت تنها رسیم، می که هایمان ماشین به

 سر نیز او. نکند گم را راه تا باشد ماشینم به حواسش حتما که شوم می

 .کند می راحت را خیالم ی《حتما باشه 》 گفتن با و داده تکان

 حضور از رسانی اطالع جهت بهزاد برای پیامی و شده ماشین سوار

 .فرستم می او، کردن راضی و جون مادر با زدن حرف برای بارمان

 زنی را آن کن پاک برف پارک، از ماشینم کردن خارج با زمان هم  

 .کنم می روشن

 ساعت دو شدید؛ ترافیک علت به جون، مادر ی خانه تا ساعته یک راه

 می بارمان ی شرمنده دنیا یک بابت این از من و کشیده طول نیم و

 .ام گرفته را او وقت از کلی هم اآلن همین تا که چرا شوم،

 به را نگاهم. شوم می پیاده و کرده پارک جدول کنار را ماشینم    

 می متوقف و ایستاده حرکت از ماشینم، سر پشت که بارمان ینماش
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 است؛ ماشینش از شدن پیاده حال در که بارمان سمت و دوزم می شود،

 .دهم می سوق

 مادرجون ی خانه به ایستد، می که مقابلم در مانم، می منتظرش    

 قدر این شرمنده رسیدیم؛ جاست همین 》گفتن با و کرده ای اشاره

 دونین می بهتر رو  ترافیک وضعیت خودتون ؛شد طوالنی

 .کنم می اعالم مسیر شدن طوالنی خاطر به را ام شرمندگی《!دیگه

 :دهد می را جوابم مهربان و آورده لب بر لبخندی همیشه همچون  

 .شرمنده تون دشمن! حرفیه؟ چه این کنم می خواهش -

 را آن زنگ و دهرسانی جون مادر ی خانه در به را خود کوتاه قدم چند با

 و سبابه انگشت دو با. شود می باز تیکی صدای با تنها در. فشرم می

 :گویم می بارمان به رو و داده هل را آن ام میانی

 !داخل بفرمایید -

 ی خانه حیاط وارد دیگری حرف هیچ بی و گفته لب زیر ببخشیدی

 را خانه ی نقطه نقطه کنجکاوی، با که را نگاهش. شود می مادرجون

 .آورم می لب بر کمرنگ لبخندی و بینم می کاود، می

 را آن آرامی به و زده در به ای تقه رسیم می که اصلی ساختمان به   

 :گویم می بارمان به رو و گرفته سالن سمت را دستم. کنم می باز

 .داخل بفرمایید کنم می خواهش -

 .شود می سالن وارد و کرده کوتاهی تشکر بارمان

 سالم مشغول و رسانیده سالن به را خود سریع خیلی هزادب و مادرجون

 .شوند می بارمان با پرسی احوال و
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 می نگاهم دلخور. بوسم می را اش گونه و روم می جون مادر سمت

 می او روی به محبت با لبخندی برعکس و نداده نگاهش به اهمیتی. کند

 .زنم

 می را حالش ز،رو یک در بار چندمین برای و داده دست نیز بهزاد با

  .پرسم

 دعوت را او و کرده هدایت سالن مبلمان قسمت سمت را بارمان بهزاد،

 .کند می نشستن به

 رفتن از ادب، ی نشانه به هم من و رود می آشپزخانه به نیز جون مادر

 این در که را بارمان دهم می ترجیح و کرده خودداری عمه اتاق به

 .نگذارم تنها ؛ندارد دیگری آشنای هیچ من جز جمع،

 به اشاره با و  نشینم می بهزاد کنار نفره، دو مبل روی بر بنابراین   

 .شکنم می را آمده وجود به سکوت بهزاد، به رو و بارمان

 اینجا به امروز کردن قبول که هستن بنده استادهای از یکی امینی دکتر -

 .بزنن حرف بهاره عمه عمل به راجع جون مادر با و بیان

 :گویم می امینی استاد به رو و کرده مکثی

 .هستن  بهزاد بزرگترم برادر هم ایشون -

 ابراز یکدیگر با آشنایی از دیگر باری و داده تکان سر ریز هردو

 .کنند می خشنودی

 جای از بهزاد زند، می صدا را بهزاد که مادرجون صدای شدن بلند با

 وارد و کند می ترک را سالن کوتاه ببخشید یک با و برخواسته

 .شود می آشپزخانه
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 به شرمندگی با و کرده استفاده فرصت از جون مادر ورود از قبل  

 متعجب و سؤالی که چرا کند؛ می درک را نگاهم حس. نگرم می بارمان

 .ماند می منتظر و کرده نگاهم

 :کنم می باز دهان و شمارده غنیمت را وقت

 !بگم بهتون رو ای نکته یه باید من بخواین رو راستش... راستش -

 .دهد می تکان را سرش سؤالی

 !ای؟ نکته چه -

 همچون را صدایم آرامش کنم می سعی و داده بیرون آرامی به را نفسم

 .نمایم حفظ همیشه

 حرف عمه عمل به راجع مادرجون با خواین می که زمانی ممکنه -

 نگیرین دل به لطفا بزنن؛ حرف باهاتون تند و کنن بدخلقی کمی بزنین،

 مادرجون ممکنه که رفتاری خاطر به اآلن از خودم، من. نشین دلخور و

 ...مع شما از باشن داشته شما با

 از تنها که خاص آرامشی با و نداده من به را حرفم کردن کامل ی اجازه

 :زند می لب رود، می انتظار او خود

 .نباشین موضوع این نگران اصال و باشه راحت خیالتون -

 مجدد ورود با نگاهش، به نگاهم پل. شوم می خیره او به شناسانه قدر

 می شکسته بارمان، به میوه و چای کردن تعارف و سالن داخل به بهزاد

  .شود
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. شوم می خیره نشیند، می نفره تک مبلی روی بر که جون مادر به

 بازی همچنین و پاهایش ریز حرکت از توان می یخوب به را استرس

 .فهمید آبش، و رنگ خوش روسری ی گوشه با هایش انگشت کردن

 هایش نفس و داده رنگش گردویی فرش درشت های گل به را نگاهش  

 .اند شده تر عمیق نیز

 جون مادر به رو دارد، دست در را اش چای لیوان که حالی در بارمان   

  .پرسد می ار او حال و کرده

 جون مادر که است بخش آرامش حدی در چشمانش گیرایی و صدا تن

 رها راحتی به را نفسش و شده تر ریلکس کمی او، پرسی احوال با تنها

 .کند می

 با. خیزیم می بر جای از و انداخته دیگر یک به نگاهی بهزاد و من  

 را مان هرا و گذاشته تنها را جون مادر و بارمان کوتاه، ببخشید یک

 .کنیم می کج بهاره عمه اتاق سمت

 را ام تکیه و بندم می سرم پشت آرامی به را در اتاق، به ورودمان با   

 .دهم می آن به

 .کنه راضی رو مادرجون بتونه امینی دکتر امیدوارم -

 روی بر را دستانش دو کف نشسته، بهاره عمه تخت روی بر بهزاد

 به را نگاهش که حالی در. شود می خم عقب به کمی و گذارد می تخت

 :زند می لب دوخته؛ اتاق سقف

 جواب یکی این کنم فکر باشه؛ خبره و بلد کار خیلی خوره می بهش -

 .بده

 :میپرسم او از وسواس با



 

  

REPACK BY DIAKOV 141 

 

 رفیق نیمه راه

 !هست؟ امیدی یعنی! گی؟ می جدی -

 .دهد می عمه به و کرده جدا سقف از را نگاهش

 .امیدوارم -

. دارم برمی قدم بهاره عمه تخت سمت به و گرفته در از را ام تکیه

 نا نشیند، می رویش و رنگ بی و زرد چهره روی بر که چشمانم

 .خیزد می بر نهادم از عمیق آهی و بسته را گلویم راه بغض خواسته

 تخت از ای گوشه به را سرم و نشینم می زمین روی بر تختش کنار   

 .دهم می تکیه

 !جا این بودن هاومد هم بابا و مامان امروز  -

 :پرسم می آرام العاده فوق صدایی تن با کنم، باز را چشمانم که آن بی

 !بود؟ اونم! چی؟ بهنام -

 :دهد می را جوابم و کرده کوتاهی مکث

. شد همه ی خنده باعث و گذاشت بهاره عمه سر به سر ام کلی آره، -

 می. رفتگ اش گریه و کرد بغض عمه رفتن، جا این از اینا بابا تا ولی

 بچه و باشم زنده خواد می دلم. شم می تون دلتنگ خیلی بمیرم اگر: گفت

 لباس تو رو بهنام و باشم آوینا عروسی تو. ببنیم رو آزیتا شدن دار

 کنارتون خواد می دلم. بهزاد بمیرم ندارم دوست من... بیینم دامادی

 ...باشم

 .کنم می حس خوبی به را صدایش در نشسته بغض
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 و کرده پیدا گریزی راه چشمم ی گوشه از لجوجانه که را کیاش قطره 

 برای و کرده پاک سریع خیلی شود؛ می جاری ام گونه روی بر

 .گیرم می دندان به را زیرینم لب هایم، اشک ریزش از جلوگیری

 هایش بازی... نامرد روزگار. نشیند می هایم لب روی بر تلخی لبخند   

 رخ به را آن و گذاشته نمایش به را رنگ یک روزی هر. است رنگین

 هم روز یک و... سبز رنگ روز یک زرد، رنگ روز یک. کشد می مان

 خود بر سیاهی جز رنگی هاست مدت که ما روزگار همچون سیاه، رنگ

 .است ندیده

 .شوم می خیره بهزاد به و کرده باز را چشمانم 

 و شغل از توانست می بود، نمی جون مادر ی نوه بهزاد، اگر شاید 

 .کند استفاده مادرجون کردن راضی جهت اش، رشته

 احساساتی افراد مادرجون، نگاه در ما، از هریک حاضر حال در اما   

 بهاره عمه بیماری به راجع توانیم نمی خوبی به که شویم می تلقی

 شدن خوب برای او کردن عمل خواستار کورکورانه و بگیریم تصمیم

 عمل اتاق از عمه شاید که احتمال این به ینچن هم. هستیم اش دوباره

 خود افراد آخر در و کنیم نمی و نکرده فکر هرگز هم نیاید بیرون سالم

 خود از او احساسات کردن درک برای تالشی هیچ که هستیم خواهی

 .ایم نداده نشان

 به و نشسته مان جای سر صاف هردو بهزاد، و من در، صدای شنیدن با

 .شویم می خیره اتاق در

 نشانه به من، سپس و بهزاد ابتدا اتاق، به بارمان و جون مادر ورود با

 می تکان سالم ی نشانه به سری مجدد، و برخواسته جای از احترام ی

 .دهیم
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 تا تیمهس دیگری منتظر ما از کدام هر گویا. زند نمی حرفی کس هیچ   

 سکوت، در و انتظارمان خالف بر اما بزند حرفی و گشوده سخن به لب

 و برداشته قدم بهاره عمه تخت سمت جون، مادر آن دنبال به و بارمان

 .ایستند می حرکت از بهزاد و من با راستا هم

 حال دیدن با وضوع به اش چهره. ماند می ثابت بارمان روی بر نگاهم  

 نفره پنج عکس قاب روی بر نگاهش و شده تهگرف بهاره عمه روز و

 .شود می خشک ایم گرفته بهاره عمه با بهنام و بهزاد آزیتا، من، که ای

 از دور. کند می داد بی رنگش، توسی چشمان در ناباوری و بهت   

 !نیست هم انتظار

 و ضعیف دختر و کجا پیش سال پنج مشکی ابرو و چشم و زیبا دختر آن

 !کجا؟ است؛ کرده خوش جا تخت این روی بر استه مدت که رنجوری

 سمت باالخره. کنم می درک و فهمیده خوبی به را حالش شدن دگرگون

 :دهد می او دردمند نگاه به را نگاهش و چرخیده جون مادر

 !بیارین؟ بیمارستان به رو تون دختر روزی چه شد قرار پس خب -

 می بارمان به انمهرب و گرفته بهاره عمه از را نگاهش جون مادر

 دارد شگفتی و تعجب جای بسی بارمان به او نگاه مهربانی این. دوزد

 جون مادر از بارمان که ست سؤالی محبت، آن از تر انگیز شگفت اما

 بیمارستان به رو تون دختر روزی چه شد قرار پس》: پرسد می

 کرده تکرار وار طوطی خود، ذهن در را جمله این بار چندین《!بیارین؟

 !چرخد می بارمان و جون مادر بین منگ، و گیج نگاهم و

 !میاریمش زود صبح فردا -

 .آورد می لب بر لبخندی و داده تکان سری بارمان
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 فکرا باره چند و دوباره صبح، فردا تا شما جان، مادر گم می هم باز -

 عمل و جراحی این به هم صد در یه حتی بینین می اگر بکنین، رو تون

 شما دختر خانوم بهاره. نیست کار این به نیازی هیچ ین،نیست راضی

 نظر بنابراین هستین، اون سرپرست تنها شما حاضر حال در و هستن

 جراحی تو. برخورداره اهمیت ترین بیش از دخترتون نظر از بعد شما

 شما واهی، وعید وعده دادن با خوام نمی من و بیفته اتفاقی هر ممکن

 که هایی حرف تموم به. نیست تون میل باب که کنم وادار کاری به رو

 .بگیرین رو نهایی تصمیم و کنین فکر زدم بهتون

 مادر رضایت و بارمان های حرف شنیدن از باید که حاال چرا دانم نمی

 دلم به وحشتناکی ی دلهره و استرس باشم، حال خوش عمل این به جون

 ؟!اند ردهآو هجوم ذهنم به رحمانه بی منفی، افکار و زده چنگ

 بابت بارمان از بهزاد، با همراه و کرده خیس زبانم با را زیرینم لب

 اما.   کنیم می شام به دعوت را او و کرده تشکر نظریش بی تالش

 سالن از مادرجون با خداحافظی از بعد و کرده رد را مان دعوت قاطعانه

 .شود می خارج

 هردوی از بارمان. مکنی می اش همراهی خانه در دم تا نیز بهزاد و من

 باران زیر این از بیش که آن از پیش تا کند می خواهش عاجزانه ما

 اما نیندازیم زحمت به را خود و برگشته ساختمان داخل به شویم، خیس

 که زمانی تا و نداده گوش را او حرف مان، کدام هیچ بهزاد، نه و من نه

 .شویم نمی نهخا وارد است، نشده خارج مان نگاه قاب از او ماشین

 !رساند می من به را خودش بلند قدم چند با و بسته را در بهزاد   

 چند این تو ما که رو کاری! بیامرزه رو امینی دکتر مادر و پدر خدا -

 .داد انجام واسمون ساعت دو تو بدیم؛ انجام نتونستیم ماهی
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 .گیرم می عمیقی نفس و دهم می تکان سر 

 !نیستی؟ لحا خوش خیلی که این مثل -

 از کمی دست هم او حال. کنم می نگاهش و چرخانیده سمتش را سرم

  .گیرم می او از را رویم و داده تکان را سرم ریز بنابراین ندارد، من

 !نگرانم آره -

 :دهد می را جوابم و کرده باز برایم را سالن در

 !ییباال اون دست بسپریم رو چی همه بهتره ولی نگرانم منم آوینا، منم -

 و دهم می قورت کرده، سد را گلویم راه که بغضی همراه به را دهانم آب

 .شوم می سالن وارد

 کل دانای

 شیشه روی از را باران های قطره مدام که کنی پاک برف از را نگاهش

 .دوزد می یشرو به رو خیابان به و گرفته کند، می پاک

 و نشده پاک چشمانش مقابل از ام لحظه یک برای حتی بهاره ی چهره   

 .است غمگین و شده گرفته حالش حسابی. شود نمی

 بیمارهای با ندرت به  اش، رشته و شغل با مطابق که جا آن از   

 با زدن کله و سر و گو و گفت حال در همیشه و ست رو به رو سرطانی

 به نیاز و برخورده مشکل به روانی و روحی حاظل از که ست افرادی

 اند، دیده آسیب جسمی لحاظ از که افرادی دیدن دارند، رسیدگی و درمان

 .سوزاند می عمیقا را قلبش و کرده خراب را حالش
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 وارد. شود می پیاده آن از و برده پارکینگ داخل را ماشینش    

 فکر از را او و شده بلند اش گوشی زنگ صدای شود، می که آسانسور

 .کند می خارج خیال و

 می دست در را اش گوشی و برده فرو کاپشنش جیب داخل را دستش  

. اندازد می اش صفحه به نگاهی و آورده بیرون را آن حوصله بی گیرد،

 به را گوشی و کرده متصل را تماس وقت، اتالف بدون سام، نام دیدن با

 .چسباند می گوشش

 !بله؟ -

 !پیچد می گوشی در سام ی خسته صدای

 !بارمان؟ کجایی -

 :زند می لب و انداخته ساعت به نگاهی

  !باشم؟ کجا داری توقع شب موقع این -

 !خونه اومدم

 :پرسد می کنجکاو سام بار این

 !بودی؟ رستمی خانوم ی خونه حاال تا -

 می خارج آن از آسانسور، در شدن باز با و کشیده موهایش داخل دستی

 !شود

 !نه که حاال ات -

 .بودم کرده گیر ترافیک تو که ساعته دو از تر بیش

 .کند می باز را در و آورده بیرون جیبش از را کلید
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 !بکنی؟ کاری ام تونستی خب -

 :دهد می جواب و کشیده ای خمیازه

 .شد راضی شون بزرگ مادر کنم فکر آره -

 .ددخن می و گرفته اش خنده شنود، می که را سام ی خنده صدای

 !تو؟ چته باز درد، -

 .گذارد می کفشی جا داخل و آورده در پا از را هایش کفش

 شدی نمی پخی هیچ نداشتی رو نرمت و چرب زبون این اگر تو -

 .بارمان

 .خندد می قبل از تر بلند بار این

  !که توأم از بهتر نباشم هرچی -

 خانوم که مخصوصا. تیزه و تند تو مال نرمه و چرب زبونم من هرچی

 !کردی مستفیض حسابی رو رستمی

 !رسد می گوش به نیز سام ی خمیازه صدای

 دیدن خیلی اش چهره ذارم می سرش به سر تصادف اون واسه وقتی -

  !بارمان داره

 !رستمیه خانوم تقصیر نیست، من زبون تقصیر اصال واقع در

 می وار طعنه سام جواب در شود، می اتاقش وارد که حالی در بارمان

 :گوید

 !خوبی تو آره -
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 :دهد می را جوابش او خود همچون نیز سام

 !کردی فراموش رو ها بچه با مون امشب قرار که خوبی تو پس نه -

 مشت و گفته ای کشیده وای زند، می سام که حرفی شنیدن با بارمان

 می لب شرمنده! کوبد می اش پیشانی روی بر محکم چندان نه را دستش

 :زند

 .رفت یادم ته از! خدا به شرمنده -

 .زدی می زنگ یه

 .آورد می در را کاپشنش و کرده دست به دست را گوشی

 !باشی گرفتار دادم احتمال دیگه نه -

 او، با خداحافظی از بعد و کرده خواهی معذرت سام از بار چندمین برای

 .کند می قطع را اش گوشی

 و دست شستن از بعد و کرده عوض را هایش لباس سریع خیلی  

 .رود می آشپزخانه به و کرده ترک را اتاق صورتش،

 می میز پشت و انداخته است کردن آشپزی حال در که مادرش به نگاهی

 .نشیند

 !نباشی خسته کدبانو، سالم -

 .چرخد می بارمان سمت ترسیده و کشیده هینی مادر

  !آشپزخونه؟ تو میای جوری این چرا نکشتت، خدا. سالم وای -

 !خندد می خسته

 !مامان خوام می شام -
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 .خندد می ریز و گرفته اش خنده بارمان، گفتار لحن از مادر   

 .بچین رو میز پاشو. آمادست کنی صبر دیگه دقیقه پنج -

 می شام میز چیدن مشغول و خیزد برمی میز پشت از حال بی و کسل

 .شود

 با و برده بیمارستان به را بهاره عمه بهزاد، و  پدر کمک با زود صبح

 می رو به رو بهرامی دکتر همراه به بیمارستان پرسنل گرم استقبال

 .شویم

 و گرفته آغوش در را دیگریک حالی،خوش با پدر و بهرامی دکتر   

 .شوندمی دیگرهم با وگو گفت مشغول

 محبت و لطف از و داده دست بهرامی دکتر و سام بارمان، با نیز بهزاد

 .کندمی را تشکر نهایت هاآن ی همه

 بارمان و سام به و کرده تشکر هاآن ی همه از خود ی نوبه به نیز من  

 .دهم می را شانپرسی احوال جواب و کرده سالمی

 است این بر قرار ام،داده انجام بهرامی دکتر با قبال که وگوییگفت طبق   

 مجوز بیمارستان، به یوسفی جراح ورود تا سام، همراه به نیز نم که

 .کنم صحبت او با بتوانم و باشم دارا را بهاره عمه اتاق به آمد و رفت

 بهاره عمه و مادرجون با گو و گفت حال در پرسنل که حالی در   

 اتاقم به و گرفته فاصله جمع از سروصدا بی و آرام خیلی هستند،

 .روممی

 اتاق از سرعت به و کرده عوض بیمارستان فرم لباس با را هایم لباس  

  .شوممی خارج
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 دکتر. رسانممی بیمارستان پرسنل دیگر و بهرامی دکتر به را خودم

 عمه ی معاینه  در نیز را من خواهدمی او از و کرده سام به رو بهرامی

 خود با ییوسف جراح ورود تا الزم ی اولیه اقدامات دادن انجام و بهاره

 چشمی و داده تکان سر بهرامی دکتر به رو نیز سام. سازد همراه

  .گویدمی

 دو سمت را نگاه همان زود، خیلی و نشانده چشمانم در کوتاه را نگاهش

 خواهد،می هاآن از و داده سوق دارند، حضور مانجمع در که پرستاری

 .دببرن اند،کرده آماده برایش که اتاقی به را بهاره عمه

 در خود اسارت به را عمه تخت دهند، هدر را وقت کهآن بی هاپرستار  

 .کنندمی هدایت نظر مورد اتاق سمت و آورده

 که حالی در و آمده سمتم مادرجون ها،پرستار و بهاره عمه رفتن با

 بغض شدت از اشچانه و اندشده براق اشک وجود از چشمانش سفیدی

 :خواهدمی من از ملتمسانه و گرفته دست در را دستانم لرزد،می

 بهتر خودت تو نیست، من گفتن   به نیازی دونممی عزیزدلم، جان، آوینا -

 برنداریا، چشم ازش خدا تورو ولی هستی، عمه مراقب و دونیمی من از

 !کنهمی تابیبی داره اآلن همین از من دل این مادر؟ باشه

 !برم قربونت باشه بهش حواست خیلی خیلی

 و مکان این در احساساتم، شدن دار جریحه از تا کنم می را تالشم تمام

 .شوممی هم موفق خوشبختانه و کنم جلوگیری جمعی چنین در هم آن

 به رو بخشیاطمینان لبخند و کرده بسته و باز آرامی به را هایم پلک  

 .زنممی او

 .مراقبشم هامچشم مثل مادرجون، راحت تونخیال -
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 و چرخیده او سمت دهد،می قرار خطاب مورد مرا که امس صدای با

 .کنم می نگاهش

 .دیگه بریم بهتر   رستمی خانوم -

 رو سام همچون. بوسم می را مادرجون یگونه و شده خم سریع خیلی

  .افتممی راه به او دنبال به و گفته ای اجازه با جمع به

 !شود یکی او با هایم قدم تا کندمی کم را سرعتش کمی

 !رسیدین تونخواسته به باالخره کهاین مثل گم،می تبریک بهتون -

 !دهممی تکان سر و زنممی ملیحی لبخند

 .هستم امینی استاد مدیون   رو این و بله -

 ای لحظه برای زندکهمی را حرفی جوابم، در و کرده باز را اتاق در

 .ماندمی باز دهانم و زده خشکم

 کاریخراب جای به هم بعضیا نیستن، هم مثل که آدما یهمه خب بله -

 .کنن کمک دیگران به که  این کارشون

 عمه تخت سمت و شده اتاق وارد امزده بهت ی چهره به توجه بی و

 .رودمی بهاره

 ست،بهاره هعم ی معاینه حال در و کرده من به را پشتش که حالی در

 !رساندمی گوشم به را صدایش

 .داخل بفرمایین! وایسادین؟ چرا پس -

 محکم را نفسم و فشارممی هم روی بر حرصی را هایملب و آمده خود به

 تخت سمت و شده اتاق  وارد محکم ولی آرام هایی قدم با. دهممی بیرون

 .روممی بهاره عمه
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 .زنممی اشپریده رنگ ی چهره روی به لبخندی و ایستاده تختش کنار  

. دهدمی قورت ترسخت را دهنش آب و داده بیرون سخت را نفسش  

 صدا را نامم ضعیفی صدای با و کرده هایش لب طرح را جانی کم لبخند

 :زندمی

 !آوینا؟ -

 :دهممی را عمه جواب مهربانی با و نکرده توجه سام نگاه سنگینی به

 !عزیزم؟ جانم -

 .کندمی نگاهم نگران و گرفته دست در را دستم

 !بشم؟ عمل قراره کی -

 :دهم می را جوابش وصادقانه کرده نوازش را موهایش

 !فردا احتماال -

 .گیرد می دندان به را لبش مضطرب و فرستاده بیرون را لرزانش نفس

 داشته باور و کنید حفظ رو توننفس به اعتماد! لطفا نباشین نگران -

 .بربیاین عمل این پس از نینتومی که باشین

 است،برآمده عمه به دهی روحیه صدد در مهربانی با که سام به متعجب

 .شوممی خیره

 من به ایاشاره ابرو با ست،بهاره عمه نگاه قفل نگاهش که حالی در   

 :زندمی لب کج لبخندی با و کرده

 مطمئن ین،باشداشته شما رو دکتر خانوم نفس به اعتماد از کمی کافیه -

 !شهمی حل مشکالتتون تموم باشین
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 تیز. شودمی خارج اتاق از هردویمان به رو ای اجازه با گفتن با و

 چند کشیدن با کنممی سعی. شوممی رفتنش گرنظاره و چرخیده سمتش

 یخنده صدای با که آورم دستبه را خود آرامش پی،درپی و عمیق نفس

 !کنممی اهشنگ متعجب و چرخیده او سمت عمه

 !انداخت؟ تیکه بهت چرا -

 .دهممی تکان هوا در دستی و چرخانممی چشم کالفه

 .خدا به داره خوددرگیری دیوونه مردک واال، دونمنمی -

 :سدپرمی زده ذوق و خنددمی هم باز

 !مگه؟ شدهچی! چرا؟ -

 حالخوش نیز من است،آورده ذوق سر را او هاش کنایه و سام کهاین از

 .نشینممی آن روی بر و کرده اشغال را تخت از ای گوشه و شوم می

 لب کنجکاوی با و صبرانه بی که شوممی جا بهجا تخت روی بر کمی

 :زندمی

 !دیگه بگو خب کشتی، رو من که تو آوینا، وای -

 برای را استافتاده اتفاق سام و من بین که چهآن تمام و خندم می ریز

 در را اششده مشت دست و خنددمی بلند صدایی با. کنممی تعریف او

 .گیردمی دهانش مقابل

 جلوش یهو کنم، جمع روحواسم باید! وحشتناکه خیلی که جوریاین -

 .ندم سوتی

 .آورممی در شکلکی و خندم می 
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 رو دیگههم سام و من هم دنیا اون کن باور. باشه حواست خیلی اوهوم -

 .اندازهمی تیکه من هب ماشینش بابت باز ببینیم،

 .آوردمی دستمبه آرامی فشار و خنددمی هم باز بهاره عمه

 .آدبرمی بگی هرچی دیدم من که آدمی این از -

 به ریزی های تکان و زندمی صدا را نامم مدام که مریم صدای شنیدن با

 به قوسی و کش و کرده باز سختی به را چشمانم کند، می وارد بدنم

 .دهممی خودم

 را نگاهم. خوابممی راستم دست روی بر و گفته زیرلب هومی آلودخواب

 او به خوش رویی با و داردبرمی قدم بهاره عمه تخت سمت که مریم به

 که را عمه جواب. دوزم می گوید؛می خیربه را صبحش و کرده سالم

 .بوسدمی نیز را اش گونه و شده خم شنودمی

 و سالم هردو به رو. نشینممی تخت روی بر و کشممی ای خمیازه  

 .شنوممی نیز را جوابم و گویممی بخیریصبح

 :گویدمی او به رو شوخی به و کرده عمه به رو مریم   

 قطبی خرس این که مظلومی تو آخه قدرچه برات، بمیرم بهاره عمه - 

 .گذاشتن واست مراقب یجابه رو

 .کندمی نثارش ای دیوانه و خنددمی ریز بهاره عمه

 را چشمانم که درحالی. کشممی دیگر ای خمیازه و روم می پایین تخت از

 تنه و برداشته بهاره عمه تخت سمت را هایم قدم دهم،می ماساژ دست با

  .زنممی است، عمه سرم کردن چک حال در که مریم به ای

 !زدی؟ حرف من سر پشت افتاد، عمه به چشمت تو زبا -
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 .بوسممی را عمه ی گونه و شوممی خم

 عالوه! خدا به واال بود، روت جلو اتفاقا  ! زدم؟ حرف سرت پشت کجا -

 روز تو نمونه، دکتر خانوم یه عنوان به منظمیبی و موندن خواب بر

 تهمت ردنخو آب مثل ،تنهاییت روزهای یار و شفیقت رفیق به روشن

 و دادممی پرورش آستینم تو مار واقعا، روشن چشمم! زنی؟می

 !دونستمنمی

 خروج قصد و کرده نازک برایم چشمی پشت که کنممی نگاهش چپ چپ

 .کندمی را اتاق از

 .ها اومده یوسفی جراح خواب، خوش دکتر   خانوم راستی -

 !چرخممی سمتش مشتاق چشمانی با و زده هیجان

  !گی؟می جدی -

 می صدا کند، می گذر در چهارچوب از که حالی در و زده چشمکی

 :رساند

 !دارم؟ شوخی باهات مگه صبحی سر جدی، آره -

 بیند،نمی ام چهره در را خوشش خبر ی نتیجه و رودمی. رودمی و

 عالوه که عمه ی چهره به است، شده هایملب طرح که را عریضی لبخند

 هدیه است، گرفته خود بر نیز را گرانین و اضطراب رنگ خستگی، بر

 .کنممی

 !خوبی؟ خانوم، عمه بخیر صبحت -

 .زندمی لبخند سخت

 .بهترم خداروشکر آره -
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 .کشممی آرام را لپش و کرده درک را اش نگرانی

 به اول بلده، رو کارش خوبیه، العاده فوق جراح نباش، هیچی نگران -

 !تماداع یوسفی جراح به بعدم و کن توکل خدا

 پایین و باال گلویش در مدام که را بغضی. دهدمی بیرون لرزان را نفسش

 نگاهم بنابراین. آورمنمی خود روی به اما کرده حس خوبی به شود،می

 را نگاهم و رفته پنجره سمت. گیرممی فاصله تخت از و گرفته او از را

 .دهممی بیمارستان بیرونی محوطه به

 در شده حبس هوای و کرده پنهان خونسردم، هرظا پشت را ام نگرانی  

  .کنممی رها بارهیک به را هایم شش

 خیلی احتماال   ولی برم، یوسفی دکتر و سام پیش تا سر یه من بهتره -   

 !پیشت گردیمبرمی زود

 تنهایش او، برای هوا در بوسی فرستادن با و گرفته فاصله پنجره از

 زیرا کند خلوت خود با کمی تا دهمیم را اجازه این او به. گذارممی

 .دارد احتیاج شدتبه خود با کردن خلوت کمی به ها، ثانیه این در معتقدم

 رسانی اطالع مشغول و شده پخش سالن فضای در که ای زنانه صدای 

 بیمارستان، پرسنل شد و آمد و سالن در موجود غوغای و همهمه است،

 .استشده روزهایم این آوای و تصاویر آشناترین

 با ام،برده فرو فرمم لباس های جیب داخل را دستانم که حالی در   

 سمت را هایم قدم است؛ شده رویم پیش مسیر قفل هدف، بی که نگاهی

 حرکت از و شده جلب متوجه آشنا صدایی با که دارمبرمی سام اتاق

 .ایستممی
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 منتظر و هچرخید سمتش سؤالی زند،می صدا را نامم که آتنا دیدن با

 :کنممی نگاهش

 !داشتی؟ کاری! جانم؟ -

 :رساندمی من به را خودش کوتاه قدم چند با

 بهرامی دکتر اتاق تو بگم بهتون که خواستن ازم رامینی دکتر -

 .منتظرتونن

 .کنم می تشکر او از کوچک لبخندی با همراه و داده تکان سری

 .فعال عزیز، مرسی باشه -

 تغییر با و بخشیده سرعت را هایم قدم دهم، هدر را وقت که آن بی

 .گیرممی پیش در را بهرامی دکتر اتاق راه درجه، چند مسیری

 تا دهممی فرصت خود به را ای ثانیه چند و ایستاده حرکت از در پشت

 .شوم راحت لعنتی هایزدن نفس نفس این دست از و آید باال نفسم

 نفس چند کنم،می درستش وسواس با و برده ام مقنعه سمت را دستم    

 در به آرام ی تقه دو هایم، نفس شدن تر منظم از بعد و کشممی عمیق

 .کنممی وارد

 باز آرامی به را در بهرامی، دکتر گفتن 《بفرمایید》 صدای شنیدن با  

  .شوممی اتاق وارد و کرده

 مرد این زنم،می حدس که را سالیمیان مرد و سام بهرامی، تردک نگاه

 .کنممی احساس خود روی بر باشد، معروف دکتریوسفی همان

 نواری تنها و ریخته هاآن از نیمی که اشجوگندمی موهای از را نگاهم

 و پشت کم ابروان و گرفته است، فراگرفته را سرش دور تا دور باریک،
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 نظر از آیدمی رنگش ای قهوه و باریک چشمان به که را رنگی مشکی

 کشیده صورت قاب در نیز اش قلمی بینی و باریک های لب گذارنم،می

 .است آورده وجود به را جالبی ترکیب اش،

 سرم ریز کمرنگ، لبخندی زدن با و کنمنمی معطل را هاآن این از بیش  

 .دهممی تکان را

 .بخیر تونصبح سالم -

 الغر اندامی و بلند قدی با که یوسفی دکتر  سمت شنوم،یم که را جوابم

 :زنممی لب او به رو و چرخیده است، ایستاده مقابلم در

 و گممی آمدخوش بیمارستان به رو ورودتون! خوبین؟ دکتر آقای سالم -

 .حالمخوش قلبم ته از بینممی جااین رو شما کهاین از

 !دهدمی انتک سر و آورده لب بر مهربان لبخندی

 زیاد بهرامی دکتر از رو تعریفت لطفت، از ممنونم دخترجان، سالم -

 دارم، شما ی عمه با رو امروزم جراحی اولین کنممی فکر و شنیدم

 !درسته؟

 .دارمبرمی قدم میز سمت و آورممی لب بر لبخندی

 .دکتر آقای درسته بله -

 صندلی روی بر ه،کوتا ای《اجازه با 》گفتن از بعد و دهدمی تکان سر

 های برگه زنممی حدس که هایی برگه به را نگاهش و نشیند می

 .دوزدمی باشد، عمه آزمایش
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 صندلی ترین نزدیک میزها، پشت نشستن برای بهرامی دکتر دعوت با   

 او کنار و کرده اشغال را است سام کناری صندلی قضا از که را خودم به

 .نشینممی

 آزمایش هایبرگه روی بر که دقیقش نگاه و یوسفی دکتر به را نگاهم   

 در صندلی پشتی به سام زدن تکیه متوجه اما دوزممی است، شده ثابت

  .شوممی نیز کندمی قفل سینه روی بر را دستانش که حالی

 او به و گرفته یوسفی دکتر از را نگاهم چرخاند،می سمتم که را سرش

 .دهممی

 !دکتر؟ خانوم بودین مونده خواب -

 تمسخر زند،می صدا" دکتر خانوم" مرا او که بار هر چرا دانم نمی

 !کنم؟می حس صدایش در را نامحسوسی

 .کنممی ادا آمیز کنایه لحنی با را" دکتر آقای" لفظ او خود همچون

 دادم ترجیح بود، بد حالش کمی عمه نموندم، خواب دکتر آقای نخیر -  

 .بمونم کنارش

 .نسازد خود متوجه را کسی که است آرام قدریبه هایمان زمزمه

 توجه بی و سازد جاری زبان بر را دیگری حرف دهم اجازه کهاین قبل 

 :پرسممی او از و کرده دستیپیش نگاهش، در گرفته جای حرص   به

 !چیه؟ هاآزمایش جواب به راجع نظرتون -

 خود روی به اما خوردمی جا امپررویی آن از بعد و ام ناگهانی سؤال از

 جوابم کشد،می اش تیغه شیش صورت به دستی که حالی در و نیاورده

 :دهدمی را



 

  

REPACK BY DIAKOV 160 

 

 رفیق نیمه راه

 یوسفی دکتر نظر بازم ولی نداشت، چندانی تعریف که من نظر به -

 !مهمه

. شوممی خیره یوسفی دکتر به صبرانه بی و داده بیرون سنگین را نفسم

 است،کرده درگیر ار ذهنم که سؤالی و نیاورده طاقت هم باز اما

 :پرسممی

 !داره؟ شدن خوب احتمال درصد چند نظرتون به -

 !شودمی کشیده باال سمت به کمی لبش ی گوشه

 شکل رو من یا هاتونسؤال جواب دونستن واسه دارین عجله خیلی -

 !بینین؟می یوسفی دکتر

 و گیرممی او از را نگاهم حرصی و چرخانده سام برای چشمی کالفه

 .بگیرم یوسفی دکتر خود از را سؤاالتم جواب تا مانممی رمنتظ

 و شده خارج بهرامی دکتر اتاق از سام با همراه خراب حالی با و متفکر

 .داریمبرمی قدم بهاره عمه اتاق سمت

 !دکتر؟ خانوم لرزید دلت و دست! شد؟چی -

 !کنمنمی هم نگاهش حتی چرخانم،نمی سمتش را سرم

 عمه ماندن زنده احتمال یوسفی دکتر که زمانی لرزید، دلم و دست آری،

 آب همچون نکرد، اعالم هم درصد پنجاه نصف از کمتر حتی را بهاره

 و شکستم رفتم، وا شود، خالی آدمی سر روی  بر بارهیک به که سردی

 !شدم نابود

 دست از ترس و نشوم پشیمان چرا! نشیند؟ وجودم در استرس چرا اصال

  !نکنم؟ احساس خود به گردن رگ از تر نزدیک را ام عمه دادن
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 پاسخ سؤال با را سؤالش و خورده فرو را گلویم در نشسته بغض  

 :دهممی

 !بشم؟ دل دو و بترسم نباید! بلرزه؟ دلم و دست نباید -

 و کرده سکوت هردو ده،خانوا اعضای دیگر و مادرجون به رسیدن با

 .کنیممی هاآن ی همه به رو سالمی

 نیز را پرستاری و شده بهاره عمه اتاق وارد دیگری حرف هیچ بی سام

 پر و پی در پی های سؤال به و مانممی جاهمان من اما. بردمی خود با

 .دهممی پاسخ نسترن و آزیتا مادر، مادرجون، نگرانی از

 :پرسدمی و گرفته دست در را دستم نگرانی با جون مادر   

 به جونم! نمیاد؟ چرا! شد؟چی یوسفی دکتر این پس مادر، جان آوینا -

 !دیگه رسید لب

 همچون رنگش اضطراب و استرس از که او به بخش اطمینان لبخندی

 و آورده بیرون دستانش از را هایم دست و زنممی است،شده سفید گچ،

 های صندلی از یکی سمت دهم،می ارقر هایش شانه روی بر عوض در

 :دهممی را پاسخش و کرده هدایتش سالن در موجود

 میاد، امیوسفی دکتر بدین، خرج به حوصله کمی شما عزیزم، آدمی -

 !بزنه حرف بابا و شما با قراره

 و آزیتا مامان، به رو شود،می راحت که مادرجون نشستن بابت از خیالم

 هم آن خود، کردن خسته جایبه تا خواهممی نیز ها آن از و کرده نسترن

 .بمانن منتظر و نشسته صندلی روی بر جهت،بی و خودبی

 و سپرده گوش حرفم به باالخره که است این مهم اما آیندمی تأخیر با  

 .گیرندمی جای هاصندلی برروی ترتیب به
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 پا ران روی بر دورانی را دستانش از یکی کف که مادر از را نگاهم   

 به خدایا 》 لب زیر است، آمده کش باال سمت که نگاهی با و کشد می

 :پرسممی نسترن به رو و گرفته گوید می 《تو امید

 !کردی؟ چیکارش! کجاست؟ نغمه -

 :دهدمی را پاسخم مهربان و آورده برلب رنگکم لبخندی

 .گذاشتمش مامانم پیش -

 :دوزممی رهبها عمه اتاق به را نگاهم و داده تکان سری

 !هستن؟ عمه پیش کیا -

 :دهدمی را جوابم کند،می پاک را هایش اشک که حالی در آزیتا باراین

 .بهنام و حامد بهزاد، بابا، -

 !شوممی خیره نسترن و آزیتا به متفکر و داده تکان سری

 !نیستین؟ عمه پیش شماها چرا بزنم حدس تونممی راحتی به -

 :زنممی لب شطینت با که کنندمی گاهمن کنجکاو و متعجب هردو

 مجبور سر آخر که آوردین در بازی کولی و گرفتین آبغوره قدراین -

 !درسته؟ کنن، تونبیرون شدن

 را جوابم و کرده نازک چشمی پشت کند،می فین فین که حالی در آزیتا

 :دهدمی

 !مزه بی -

 .خیزمبرمی جای از و خندممی
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 .گردمبرمی و اتاق تو رممی سر یه -

 .کنندمی نگاهم سکوت در و داده تکان سری هردو

 .شوممی اتاق وارد و شده دور هاآن جمع از آرامی به

 خودم که حالی در دیگران به دادن دلداری و خرابم حال کردن پنهان 

 در و گرفته را ام انرژی تمام دارم، نیاز آن به دیگری کس هر از بیش

 .است انداخته جانم به را آتش ی گلوله همچون بغضی عوض

 حامد به! بهنام و بهزاد با سپس دهم،می دست او با و رفته بابا سمت   

 .پرسممی را حالش و کرده سالم

 و پکر نیز مغرور و غد بهنام حتی است، گرفته هاآن ی همه حال    

 .است دوخته چشم عمه ی چهره به و نشسته ای گوشه گرفته

 .سپارممی گوش سام توضیحات به و نشینمیم عمه کنار سکوت در 

 لحظه همگی شود،می پا به سالن داخل بارهیک به که صدایی سرو با   

 از هم دنبال به و شتاب با سپس و نگیرممی را دیگرهم زده،شوک ای

 .شویممی خارج اتاق

 سؤال با مدام و  کرده دوره را یوسفی آقای که آزیتا و رجونماد دیدن با

 اشاندازه و حد بی سردرگمی و درماندگی باعث شان،پی در پی های

 گرنظاره و شده متوقف خود سرجای بر زده شوک را ای لحظه اند،شده

 است؛ شده دکتر گریبان به دست باراین که آزیتا و مادرجون های تابیبی

 سرکش، نسیمی همچون و آمده خود به که پایدنمی دیری اما شوممی

 دکتر و رسانده هاآن به بهزاد و بابا همراه به را خودم تیز و سبک

 .بخشممی رهایی هاآن دست از را یوسفی
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 است، نیفتاده اتفاقی که هنوز ام،زده خجالت آزیتا و مادرجون رفتار از

 چهره از را نگاهم!   یست؟چ برای سروصداها و هاتابی بی این این پس

 عمه اتاق وارد سام همراه به که یوسفی دکتر ی خسته و کالفه ی

 را او و کشدمی آغوش در را مادرجون که بابا به و گرفته شوند،می

 .دهممی سوق کند،می هدایت سالن داخل هایصندلی از یکی سمت

 آرام درصدد که حامد و بهزاد سمت را درمانده و دلخور نگاه همان

 نسترن و مادر کنار نشستن به دعوت را او و آمده بر آزیتا کردن

 .دهممی کش کنند،می

 و نرم دار، منفذ بادکنکی باد همچون ام،سینه در شده حبس نفس   

 .شودمی خالی آهسته

 رو پیش را سختی کار چه است، فهمیده حال به تا یوسفی دکتر یقینا  

 !روست؟ به رو زودرنجی و احساسی ی خانواده چه با و دارد

 !دهد؟ خبر ها آن به باید را وحشتناکی مطلب چه

 واکنش نیست، قرار که استبرده پی موضوع این به کامال او شک بی

 !باشد سروصدا بی و منطقی من، چونهم امخانواده

 سمت قدمی و داده قورت سختی به را دهانم آب کشم، می پوفی کالفه 

 برای را نکاتی اآلن همین از بهترست ارم،دبرمی بقیه و مادرجون

 .کنم روشن هاآن یهمه

 شلوغی، و سروصدا ایجاد خاطر به را هاآن بیمارستان پرسنل کهاین

 خجالت قبل، از بیش مرا اند،نداده قرار بازخواست مورد و نکرده توبیخ

 .کندمی شرمسار و زده
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 و مادرجون کردن رامآ جهت حامد و بهزاد بابا، دلداری به توجه بی    

 عضو یک عنوان به نه و کنممی باز دهان آرام، اما محکم لحنی با آزیتا،

 هاآن به رو پرنسل اعضای از یکی همچون بلکه ها،آن یخانواده از

 :گویممی

 جااین کنین، تمومش رو هازاری و گریه این و باشین آروم لطفا   -

 یه. ناراحتن و دارن مریض همه نیستیم، دار غصه ما تنها و بیمارستانه

 از بگه، بهتون رو حقیقت نتونه یوسفی دکتر که نکنین رفتار جوری

 .ندین نشون ضعیف رو خودتون اآلن همین

 بهاره عمه اتاق به اشاره با اندازم،می ابروهایم به چینی و کرده مکثی

 :دهممی ادامه را حرفم

 عمه ی روحیه تخریب ثباع قدرچه رفتارتون، این با فهمینمی هیچ -

 !شین؟می شناامیدی و سرشکستگی باعث! شین؟می

 و کرده دستی پیش که کند دفاع خود از تا کندمی باز دهان مادرجون

 :دهممی ادامه

 رفتار واسه توجیهی هیچ سرطانیه، بیمار از پر اینجا مادرجون؛ کافیه -

 بهتره! دار به نه و باره به نه که هنوز مخصوصا   نیست، امروزتون

 بیمارستان، محیط هم و عمه خاطربه هم کنیم، سعی مونهمه

 آخرین تا زاری گریه و کردن تابیبی از و کنیم کنترل رو موناحساسات

 .کنیم جلوگیری ممکن حد

 به را نگاهش متفکر که بابا گذرانم،می نظر از را هاآن تک تک حرکات

 که آزیتا و اندشده من ی خیره که بهنام و بهزاد است،دوخته زمین

 .کندمی گریه صدا سرو بی و آرام و پوشانده دستانش با را صورتش
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 اما و اندذکرصلوات فرستادن حال در که نسترنی و مادر

 با و  استشده خیس اشک از صورتش که مادرجونی...مادرجون

 .دهدمی تکان ریز را سرش بسته، چشمانی

 خسته و آرام لحنی با و داشته نگه ثابت پدر روی بر را حرکتم در نگاه  

 .آیدبی عمه اتاق به من با خواهم،می او از

 تنها ها،نآ به توجه بی اما کرده حس خود روی بر را جمع نگاه سنگینی

 :دهممی توضیح پدر به رو

 !بزنن حرف شما با خوانمی دکتر -

 باهم قدم هم هردو شود،می بلند زمین روی از و داده تکان سری پدر

 .بندممی خود سر پشت را در من و شده اتاق وارد

 را نفسم افتد،می که بهاره عمه خواب در غرق ی چهره به نگاهم

 .شوممی خیره یوسفی دکتر به شرمندگی با و داده بیرون سنگین

 :زنممی لب و کرده اتاق در به ایاشاره

 خواهرم و مادرجون ام،شرمنده دنیا یه و خواممی معذرت واقعا من -

 ...و ان احساساتی کمی آزیتا

 :زندمی لب و کرده قطع را حرفم دارد، لب بر که مهربانی لبخند با همراه

 ...رو خبر این قراره وقتی خواستممی من دخترم، نداره عیبی -

 :دهدمی ادامه پدر به اشاره با

 ایشون یروحیه  گویا اما باشن، هم تونمادرجون بدم، دکتررستمی به -

 دونستم بهتر همین برای. نیست سازگار اصال خبری همچین شنیدن با

 .بذارم میون در پدرتون با اول
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 سام، کنار تخت، از ای گوشه سمت به و داده تکان تأیید نشانه به سری

 قدم بنشینم جاآن تا هد؛خوامی من از اشاره، با یوسفی دکتر که قسمتی

 .دارمبرمی

 با دکتریوسفی گوی و گفت گر نظاره و نشینممی تخت روی بر فاصله با

 .شوممی پدر

 !بندازین؟ راه نمایش دارین عادت خانوادگی شما -

 تمسخر با همراه را جمله این که او سمت را سرم و انداخته باال ابرویی

 !چرخانممی است، کرده ادا

 پیتزا خمیر مثل رو مسئله یه دارین عادت خانوادگی هم شما! چی؟ شما -

 !بدین؟ کش

 و کندمی قفل سینه روی بر را دستانش. دهدمی تکان سر و خنددمی ریز

 :زندمی لب غرور با

 بهاره دست آزمایشات؛ جواب شنیدن با مادرجونت ببندم شرط تونممی -

 !برهمی جااین از و گیرهمی رو خانوم

 :زنممی نیشخندی و گرفته او از را نگاهم

 !دکتر آقای نباشین مطمئن ام خیلی -

 !دکتر خانوم هستم ولی -

 به رو تصویر قفل که مطمئنش نگاه به را نگاهم و چرخیده او سمت تیز

 .دوزممی است، شده

 از اونو کسی ذارمنمی من بده رضایت عمل این به خودش عمه اگر اما -

 .ببره جااین
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 !کندمی پرت باال به  را ابروهایش و چرخانده سمتم را سرش نرم

 .رستمی خانوم امیدوارم منم -

 در موجود هوای حجم افزایش با کنممی سعی و کشیده عمیقی نفس

 .بازگردانم را امرفته دست از آرامش هایم،شش

 ی سرشکسته و غمگین ی چهره به و گیرممی رو او از حرفی هیچ بی

 .شوممی خیره پدر

 :گویدمی پدر به رو که یوسفی دکتر صدای شنیدن با

 تر سریع هرچه بهتره کنم، آگاه شمارو بود این من ی وظیفه هرحال به -

 .برسونین اطالعم به رو تون گیریتصمیم ی نتیجه

 .شوممی او ی خیره   

 در ی دستگیره روی بر که دستش دارد،برمی قدم اتاق در سمت

 :زندمی لب همگی به رو و چرخانده عقب به را سرش نشیند،می

 !اجازه با -

 را نفسم شود؛نمی سروصدایی هیچ قبل، خالف بر باراین! رود می و

 زیر و رفته پایین تخت از حرکت یک با سام که فرستممی بیرون آسوده

 :گویدمی لب،

 .دکتر خانوم بینمتمی -

 آرامی به نیز من ،شودمی خارج که اتاق از کنم،می دنبال را او نگاهم با

 از ای گوشه نزار و زار حالی با که پدر سمت و روممی پایین تخت از

 .دارمبرمی قدم است؛ نشسته آن روی بر و کرده اشغال را عمه تخت

 .دوزممی کشدمی نفس سخت که عمه به را نگاهم و ایستممی مقابلش در
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 عمه به اصال! ؟بگیم چی مادرجون به! آوینا؟ کنیم کارچه باید حاال -

 !بگیم؟ چی بهاره

 مهمان را اشک ام؛ قوی و سرسخت همیشه پدر   بغض   و درماندگی دیدن

 پرت گلویم داخل به بزرگی توپ همچون را بغض و کرده هایمچشم

 .کندمی

 !ام کالفه و درمانده نیز من

 و زده پشت آن به دهم،می کش دیوار سمت را خود و دهممی تکان سر

 .خورممی سر زمین روی بر آرام

 به. دهممی قورت را بغضم سختی به و داده قرار زانو روی بر را سرم

 ی پایه از آرام، آرام را نگاهم و شوممی خیره سالن کف های سرامیک

 .دارممی نگه ثابت بهاره عمه دست روی بر و داده حرکت تخت

 :زنممی لب آرام و بندممی چشم

 .بپرسیم رو عمه خود نظر بهتره -

 .کندمی هدیه قلبم به را سوزجان داغی پدر، سنگین نفس

 تو امید بذارم جوریچه! بگن؟ بهش رو حقیقت بذارم دلی چه با آخه -

 ؟!بشه ناامید هاشچشم

 ی گوشه از را خود راه لجوجانه اشکی قطره گیرم،می دندان به را لبم

 .چکدمی ام گونه روی بر و کرده پیدا چشمم

 تصمیم بهش راجع خودش بهتره و ستبهاره عمه زندگی این اما -

 .بگیره
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 دانمنمی دهد،می کش را هایش لب شود،می نگاهم قفل پدر نگاه

 !زهرخند؟ یا لبخندست

 تلخ بلکه نیست، عسل شیرینی به تنها نه نیست، شیرین هست هرچه

 !زهر یک تلخیه به ست،

 یکی که حالمخوش. کنینمی قراریبی که خوبه هستی، قوی که خوبه -

 ...دارم رو تو مثل

 !گیردمی نگاهم از را نگاهش

 !میدی آدم به خوبی حس -

 تمجید و تعریف گیرد،می فرا را وجودم سر سرتا غرور هایش،حرف از

 ناخواسته. نشیند می دلم به خاص و عجیب خیلی همیشه پدر های

 .شودمی یمهالب  طرح لبخندی

 محکم، ولی آرام هاییقدم با و خیزدبرمی جای از که کشدنمی طولی

 .داردبرمی قدم اتاق در سمت

 و مهتاب را سمتم دو در خالی جای و نشسته رنگ کرمی کتنیم روی بر

 اضطراب و استرس روست، هب رو میخ نگاهم. کنندمی اشغال مریم

 هایناخون جویدن با نه و دهممی نشان پا ریز حرکات با نه را درونم

  .لبم پوست کندن با نه و دستم

 از که ستفشاری ی دهندهنشان ام، شده خشک دهان و سرد دستان تنها

 .ام شده متحمل لحظه بدین تا عمل اتاق به بهاره عمه ورود یلحظه

 و ها عصبانیت شدیدش، مخالفت ادرجون،م هایزاری و گریه

 قلبی ی خواسته فهمیدن دنبال به رضایتش اعالم آخر در و غرغرهایش

 .گذشت وسخت ُکند خیلی اما گذشت، نیز بهاره عمه
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 و مانتک تک از او طلبیدن حاللیت بهاره، عمه با مانپایانی هایصحبت

 کرده گلویم نمهما را رحمبی و سخت بغضی هایش،گفتن" دارم دوستت"

  .پوشاند را چشمم ی کاسه رنگی،بی ی پرده و

 به و کرده آزاد آرامی به را استآمده در هایم شش اسارت به که هوایی

 :زندمی لب ناراحتی با که مهتاب

 !شد ریش دلم خدابه دیدمش بود،شده عوض بهاره عمه قدرچه -

  .سپارممی گوش

 !کردیینم باور تو بودم، گفته بهت کهمن -

 نشان واکنشی هم باز اما شنوممی را مهتاب و مریم آلود بغض صدای

 .کنمنمی دلی و درد و زنمنمی حرفی دهم،نمی

 محکم و سفت لجبازی با اما! وزدمی سردی نسبتا سوز و سرداست هوا

 !کشممی آغوش در را خودم و نشینممی خود سرجای بر

 :کندمی ولندغر و کوبیده بازویم به ای ضربه مهتاب

 تو بریم بیا کنی پیله خودت دور ابریشمی کرم مثل کهاین جابه -

 هوا ها،گذاشته مستقیم تأثیر مخت رو سرد هوای کهاین مثل! ساختمون

 !آخه؟ چی که نشستی بس جااین اومدی سردی این به

  !گویمنمی هیچ و کشممی باال را امبینی

 دادیم رو مونعقل که داریم مخ ثالم تو و من نداره، مخ آوینا حاال -

 اومدیم افتادیم راه خانوم این دنبال زشت اردک جوجه مثل! این؟ دست

 موننگاه نه و زنهمی حرف باهامون نه هیچ، بستیم که قندیل تازه اینجا،

 !کنهمی
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 !کندمی تأیید را حرفش و کرده اش همراهی غیض با نیز مهتاب

 !هستیم شازده   کالم و نگاه ی ندیده انگار خدا،به واال -

 کتنیم پشتی به تر محکم را ام تکیه و کشممی باال را ام بینی هم باز

 آن از صدایی هیچ و چرخدنمی دهانم در زبان ولی چرا؟ دانمنمی! دهممی

 .شودنمی خارج

 مشکی یمقنعه کمی خیزند،برمی جای از حرصی که دو آن به توجه بی

 !برممی فرو پالتویم هایجیب داخل را دستانم و مکشمی جلوتر را رنگم

 به نگاهی کالفه! کنندمی نگاهم طلبکارانه و ایستاده مقابلم در هردو

 :زنممی لب آرام و انداخته شانعصبی یچهره

 !آممی خودم دیگه یکم برین شما -

 :زندمی لب و انداخته مریم به کوتاهی نگاه مهتاب

 !نمیاره؟ خودش سر َمالیی بال بذاریم تنهاش یعنی -

 تکان آهسته و ریز را سرش بار چندین و شودمی ام خیره متفکر مریم

 !دهدمی

 اعتماد بهش شهنمی خیلی ببریمش، خودمون با بهتره ولی دونم،نمی -

 !کرد

 به هردو بخشد،می زینت را هایملب کوتاه ای خنده اما ستگرفته حرصم

 دنبال به و گیرندمی دست در را ازوهایمب و برداشته قدم سمتم به سرعت

 .کشانندمی خود

 :زنممی لب معترضانه

 !باشم تنها کمیه خواستممی -
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 :دهدمی را جوابم تندی با و گرفته پهلویم از نیشگونی مهتاب

  !درسته امنباشی تنها! غلطا چه واه واه-

 !کندمی تأیید را حرفش نیز مریم

 ما رماناست، و فیلم تو واسه فقط پرتا و چرت این و باشم تنها خواممی -

 !نداریم تنهایی اسم به تعریفی اینجا

 شویم،می که سالن وارد. شوندمی خندیدن مشغول ریز ریز هردو بعد و

 .شمکمی پوفی کالفه و بخشیده رهایی هایشان پنجه از را بازوهایم

 اتاق به چشم منتظر، همگی که امخانواده اعضای سمت به را نگاهم   

 .دارمبرمی هاآن سمت آرام را هایمقدم و دهممی سوق اند، دوخته عمل

 امخیره سؤالی و آورده باال را سرشان تیز و تند ورودم با همگی    

 .شوندمی

 :پرسدمی بقیه از تر تاببی مادرجون

ی پس مادر؟ آوینا؟ -  شد طاق طاقتم! شه؟می تموم کوفتی عمل این ک 

 .شهنمی که شهنمی باز دوختم، اتاق این در به چشم دوساعت  ! دیگه

 !کنممی نگاهش مهربان و آورده لب بر بخش اطمینان لبخندی

 و شهمی تموم عمل کنین تحمل دیگه کمی مادرجون، شهمی تموم -

 !سیبپر دکتر آقای از رو عمه حال تونیمی

 :زندمی لب تر طاقت بی
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 بارمیه حتی! پس؟ کجاست بود یوسفی دکتر با همیشه که دکتری اون -

ی بدونه اون شاید جا،این بیارش برو خدا تورو امروز، ندیدمش  این ک 

 !شهمی تموم عمل

 دستانش روی بر را دستم! نشینممی کنارش و برداشته سمتش قدمی

 .نوازممی آرامی به را اشچروکیده پوست و گذاشته

 دکتر مزاحم نیست درست! مادرجون شهمی تموم دیگه ساعت دو یکی -

 .بشیم رامینی

 .چکدمی چشمم از اشکی قطره و شکسته بغضش

 !بدونه اون شاید بیاد بگو بهش تو حاال -

 کردن آرام برای او از و رفته سام نزد خواهدنمی دلم هیچ کهاین با

 باقی برایم این جز دیگری ی چاره گویا اما کنم، طلب کمک مادرجون

. است دردناک و سخت برایم مادرجون هایاشک دیدن تحمل. استنمانده

 :گویممی او به و بوسیده را اشگونه بنابراین

 !شما خدمت میارمش بسته َکت و میکنم پیداش رممی اآلن -

 :کندمی نگاهم امیدوارانه و زده جانی کم لبخند

 سؤال تا چند من بیار و دکتر زودی بده، عمرت خدا برو مادرجون، برو -

 .گرفت آروم دلم کمیه شاید بپرسم ازش

 .خیزمبرمی جای از و  گویممی او به ای《چشم《

 بگویم او به باید که جمالتی دل، در مدام و برداشته قدم سام اتاق سمت

 .کنممی تمرین را
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 به را کمک برای واستمدرخ خواهدمی چگونه باراین کنممی فکر خود با

 !دهد؟ ربط ماشینش با تصادف ی قضیه

 کار این برای راهی شک بی شناختمش، خوبی به من و استسام او اگر

 !کرد خواهد پیدا

 حرکت از بنابراین شوم،می رو به رو بارمان با سام اتاق مقابل در

 !کنممی خم سالم ینشانه به را سرم کمی و ادهایست

 !خوبین؟ سالم -

 نیز او. آوردمی لب بر کمرنگی لبخند و انداخته باال را ابرویش تای یک

 :دهدمی را جوابم مالیمت با و کرده خم را شسر ریز من، همچون

 !بردن عمل اتاق به رو تونعمه شنیدم! خوبین؟ شما مرسی سالم -

 .کشممی فرمم لباس به دستی و دوخته زمین به را نگاهم

 .هستن عمل اتاق تو اآلن شما لطف به خداروشکر، بله! خوبم مرسی -

 اتاق به و گویدمی ی《نکردم کاری کنم،می خواهش》 حرفم، جواب در

 :کندمی اشاره سام

 !داشتین؟ کار رامینی دکتر با _

 .دهممی تکان سر و انداخته اتاقش به نگاهی

 !داشتین؟ کار باهاشون هم شما! چی؟ شما بله، -

 .زندمی لب خیالبی و انداخته باال ایشانه

 .داخل بفرمایین شما بعد، برای شذارممی نبود، مهم خیلی من کار نه -

 :گویم می و آورده باال" نه"  ی نشانه به را راستم دست بالفاصله
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 !ندارم مهمی کار منم آخه نه -

 .بردمی در سمت را دستش و کرده نگاهم مهمان را لبخندی

 .ماندمی منتظر و زندمی آن به تقه چند آرامی به 

 :دهدمی جواب که سام صدای شنیدن با

 !بفرمایید بله، -

 .کندمی وارد آن بر کمی فشاری و برده دستگیره سمت را دستش

 .داخل بفرمایین پس -

 :کنممی نگاهش کنجکاو

 !چی؟ شما اما -

 نامحسوسی ی اشاره ابرو، و چشم با است،شده باز نیمه حاال که در به

 :گویدمی سؤالم جواب در و کرده

 .داخل میام منم ندارین مهمی کار که حاال -

 کوتاه،《ببخشید》 یک گفتن با و شود،می جاری لبانم بر محوی لبخند

 .دارمبرمی اتاق داخل به را آرامم و کوتاه های گام

 سخت و سفت و کرده خوش جا یزشم پشت که سام به را نگاهم 

 .دوزممی ست،کردن یادداشت مشغول

 :زندمی لب آورد باال را سرش کهآن بی   

 دسترس در گیرمتمی هرچی حاال تا صبح از! تو؟ کجایی هست معلوم -

 !چرا؟ نیستی
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 .شنوممی سرم پشت در کمی ی فاصله از را بارمان صدای

 .بودم درگیر ببخشید نباشی، خسته! خوبی؟ سالم -

 با که حالی در و کرده پرت میز روی بر را خودکارش خستگی با سام

 باال را سرش دهد،می ماساژ را چشمانش اش،سبابه و شصت انگشت

 .دوزدمی رویشبهرو به را نگاهش ثانیه، چند از بعد و آورده

 حس وضوح به نگاهش، در انداخته لنگر بهت همراه به را خوردنش جا

 .کنممی

 چشمان از را نگاهم کهآن بی و ندانسته جایز را سکوت این از بیش

 :زنممی لب بگیرم، اشزده بهت

 !نباشید خسته سالم -

 .کندمی نگاهم سؤالی و داده تکان سری

  .متشکرم سالم -

 :پرسدمی کنجکاو و کرده مکثی

 !اومده؟ پیش مشکلی! امرتون؟-

 که حالی در و کرده دستی پیش بارمان دهم، را جوابش کهآن از یشپ

 :زندمی لب معترضانه دارد،برمی قدم اتاق داخل مبل سمت

 که خالی و خشک جوریهمین! بنشینیم؟ کنی تعارفمون خواینمی -

 .گرفت جواب شهنمی

 .دهدمی بیرون را نفسش خستگی با و انداخته باال ابرویی سام

 :زندمی لب و کرده ای اشاره نفره تک مبل دو به
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 .بفرمایید کنممی خواهش -

 نثارم را ریزی چشمک و کرده  نگاهم بالبخند که بارمان به کوتاهی نگاه

 .دارمبرمی قدم مبل سمت آرامی به و انداخته کند،می

 مادهآ جمالت و دوخته سام به را نگاهم مبل، روی بر نشستن از پس

 :سازممی جاری زبان بر وار طوطی را ذهنم در کرده

 از خوادمی و کنهمی قراریبی خیلی مادرجون بخواین، رو راستش -

 هستین باخبر عمه وضعیت از شما کنهمی فکر ولی بشه باخبر عمه حال

 از تا خواسته من از همینم واسه بدین، بهش ایتازه خبر تونینمی و

 .برین دیدنش به بخوام شما

 !کندمی نگاهم افتاده باال ابروهایی با و متعجب

 !بگم؟ دروغ بهشون خواینمی من از شما یعنی -

 سرجایم صاف و داده تکان" نه"  ی نشانه به را سرم دستپاچه و هول

  .نشینممی

 بهشون بار صد حاال تا خودم من. نداشتم منظوری همچین اصال نه -

 اما نیست، معلوم هیچی نیان بیرون ملع اتاق از یوسفی دکتر تا گفتم

 تر راحت خیلی بزنین بهشون رو من حرف   همین شما اگر کنممی فکر

 .کننمی قبول

 .دهدمی تکان سر متفکر و برده فرو دهانش داخل را زیرینش لب

 .میام اونجا تا سر یه حتما باشه -

 و برخواسته مبل روی از کنم،می تشکر هاآن هردوی از که حالی در

 از را ای لحظه سام، صدای شنیدن با که دارمبرمی قدم اتاق در سمت
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 فشار هم روی بر حرصی و محکم را چشمانم و هالب و ایستاده حرکت

 .دهممی

 شیرینی دکتر، خانوم بودیم خدمت در شیرینی و چای داشتین تشریف -

 ور یکی این تا بهتره شد، داغون بدم بهتون نرسید که رو قبلی ماشین

 !چیه؟ شما نظر! هوم؟.بدم بهتون رو ششیرینی نپوکونده، کسی

 به نداشت، دنبال به را جوابی هیچ که سؤالش و حرفش به توجه بی

 .شوممی خارج اتاق از و کرده باز را در آرامی

 حتما ببیند، مرا که هربار استکرده عهد خود با گویا قوزمیت، مردک

 .ودش حالم شامل اشکنایه و نیش باید

 طولی وگویشان،گفت رسیدن پایان به و مادرجون با سام دیدار از بعد

 جواب در تنها و شودمی خارج عمل اتاق از یوسفی دکتر که کشدنمی

 با جراحی》گفتن به برند،می یورش سمتش به آسا سیل که جمعیتی

 تا موند منتظر باید ولی نیومد پیش مشکلی هیچ و شد انجام موفقیت

 پیش در را اتاقش راه و کرده اکتفا《بیان هوش به رستمی خانوم

 .گیردمی

 دکتریوسفی اتاق سمت و گرفته فاصله جمع از بارمان و سام با همراه

 .داریمبرمی قدم

 فییوس دکتر جواب منتظر و زندمی را اتاق در بارمان اتاق، به بارسیدن

 .ماندمی

 کوتاه،《 بفرمایید》 یک گفتن با که یوسفی دکتر صدای شنیدن با

 از اتاق، داخل به اشاره با و کندمی باز را در دهد،می را ورود ی اجازه
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 هاآن هردوی به رو ببخشیدی لب زیر. شوم وارد اول تا خواهدمی من

 .دارمبرمی اتاق داخل به را هایم قدم و گفته

 ورود با. است هایشلباس تعویض حال در خستگی با ییوسف دکتر   

 .گذراندمی نظر از را سه هر خسته نگاهی با اتاق، به مانهرسه

 !هست؟ سؤالی! خدمتم در خب -

 با و گرفته نشانه را قلبم قدرتمند، شیری چنگال همچون استرس

 .کشدمی خود یبرنده و تیز چنگال به را آن تمام رحمیبی

 توانممی است،گفته امخانواده مقابل در یوسفی دکتر که را چهآن دانمنمی

 !نه؟ یا بپذیرم را کالمش صحت توانممی آیا! نه؟ یا کنم باور

 :زنممی لب و داده قورت سختی به را دهانم آب

 !شدم مزاحم ببخشید نباشید، خسته -

 .اندازدمی ام کالفه و سردرگم ی چهره به کوتاهی نگاه

 .ممنون مرسی -

 :دهدمی ادامه و کندمی نگاهم منتظر

 .خدمتم در بپرس داری، سؤالی باش؛ راحت -

 شک با و کرده باز دهان کنم،می بازی دستم های انگشت با که حالی در

  :پرسممی تردید و

 حرفایی بدونم کهاین واسه شدم مزاحمتون بخواین رو راستش... اوم-

 رو شونخراب حال یمالحظه یا داشت حقیقت زدین امخانواده به که

 !کردین؟ سانسور رو مطالبی یه و کردین
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 با و گذاردمی میز روی بر آرامش با دارد، دست در که را ای پرونده

 .دهدمی ماساژ را شقیقه اش، سبابه انگشت

 رو قضیه اصل من! نه؟ یا گذاشت سانسور شهمی رو اسمش دونمنمی -

 ضعیف شدتبه رستمی خانوم بدن که رو موضوع این فقط گفتم، بهشون

 بیاد هوش به تا کشهمی طول مدت چه بزنم حدس تونمنمی من و هست

 .نگفتم رو

 !دهممی بیرون سنگین را نفسم

 بازی و نگرممی دهد،می قرار کتش جیب داخل را اش گوشی که او به

 .کنممی موکول دیگری وقت به را انگشتانم با کردن

 ....که ممکنه... ممکنه یعنی -

 تراست، سخت برایم مرگ از بپرسم، او از خواهممی که سؤالی پرسیدن

 .پرسممی اما

 !نیاد؟ هوش به اصال... ممکنه یعنی  -

 .بنددمی را کیفش در و کشدمی تن به را کتش

ی من نه -  چه نیست معلوم ولی میاد، هوش به! زدم؟ حرفی همچین ک 

 شایدم روز، دو شاید روز، یه شاید بیاد، هوش به تا بکشه طول زمانی

 !ماه چند یا هفته چند

 مات گردد،می میزش کشوی داخل در ای وسیله دنبال زده شتاب که او با

 خسته و جانبی بارهیک به که دستم به توجهبی و شده خیره مبهوت و

 .دارمبرمی میز سمت دیگر قدمی شود،می رها تنم با مماس

 !رفته؟ ماک تو گینمی دارین شما یعنی -
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 دستش مچ به و کرده پیدا کمدش داخل از را کوفتی ی وسیله آن باالخره

 .بنددمی

 احتمال به اونم هفته همین تو میاد، هوش به نرفته، کما تو خانوم نه -

 کمی شاید که این   اونم  هست مضعیف خیلی احتمال یه اما قوی، خیلی

 .بیاد هوش به تا بکشه طول

 بیرون میزش پشت از که حالی در و انداخته شامچی ساعت به نگاهی

 :زندمی لب آید،می

 بهش راجع تر مفصل برگشتم برم، باید و دارم کار جایی من شرمنده -

 .میزنیم حرف

 .شودمی خارج اتاق از سرسری خداحافظی یک با و

 دستانم کف و برداشته میز سمت دیگری قدم خم،بچر عقب به که آن بی

 نگرانی با و شوممی خم میز روی کمی. دهممی قرار آن روی بر را

 :کنممی زمزمه

! کنم؟ چیکار باید موقع اون! چی؟ نیاد هوش به اگر! من خدای وای -

 !بدم؟ چی رو مادرجون جواب اصال

 !دهدمی قرارم مخاطب که بارمان آرامش از پر صدای با

 بدنش گفت گفت، چی دکتریوسفی شنیدین که شما لطفا، نباشین نگران -

 مشکلی هیچ عملشم بیاد، هوش به تا بکشه طول ممکنه و ضعیفه کمی

 .نیست نگرانی هیچ جای پس شده، انجام خوبی به و نداشته

 !کمی تنها اما شوم،می آرام کمی
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 چرخم،می ما ی پاشنه روی به و کرده جا میز از را دستانم آرامی به

 امگونه روی به را راستم دست کف و دهممی میز به را ام تکیه

 .چسبانممی

 باعث که دهممی بیرون کالفه و خسته را امریه در شده حبس هوای

 !شودمی بارمان اعتراض

 !خانوادتون؟ پیش برین روز و حال این با خواینمی نکنه-

 نگرانی و اضطراب بهتره کنین،می نگران الکی رو همه که جوریاین

 یوسفی دکتر که رو چه اون آرامش با و کنین دور خودتون از رو

 .بدین توضیح خانوادتون واسه داد، توضیح

 باعث تنها روم، هاآن نزد روز و حال این با من اگر اوست، با حق

 و استنیفتاده که اتفاقی برای هم آن شوم،می هاآن ی بیهوده نگرانی  

 .بیفتد که نیست قرارم هدبخوا خدا اگر

 !دهممی تکان سر و کرده هایملب طرح را کمرنگی لبخند

 !زودی این به اونم ببازم، رو خودم نباید من. شماست با حق درسته، -

 نیز من و زندمی حرف من با و است ایستاده سام قدمی یک در بارمان

 .نمکمی او خرج فقط را نگاهم و دهممی قرار مخاطب را او تنها

 !کشدمی موهایش داخل دستی و آوردمی برلب مهربانی لبخند بارمان

 .نزنین هم رو حرفش حتی پس نیستین، باخت اهل شما -

 ام سینه در و آیدمی بند ای لحظه برای تنها نفسم" باخت" نام شنیدن با

 .شودمی حبس
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 امخیلی ها زمینه بعضی تو که من نظر به نیست، جوریاماین بارمان نه -

 ...باخته و شکست اهل

 خیره است،ساخته جاری زبان بر را حرف این شیطنت با که سام به

 .شوممی

 !دهدمی سقف به را نگاهش متفکر و کندمی قطع را سخنش

 ...مثال...مثال...اوم -

 که آدمی همچون دقیقا. زندمی بشکنی و آورده باال را دستش سپس و

 :زندمی لب زده هیجان باشد، کرده کشف را جدیدی و مهم موضوع

 خانوم نه مگه.خورنمی و خوردن شکست خیلی رانندگی زمینه تو مثال -

 !رستمی؟

 نیست، قضیه این بردار دست که او به باز دهانی و شده گرد چشمانی با

 .کنممی فوت حرصی را نفسم و شوممی خیره

 خندیدن مشغول ریز ریز که بینندمی چه ام چهره در دو آن دانمنمی

 .کنندمی ترک را اتاق ایاجازه با گفتن با و شوندمی

 روزی حتی اگر کنممی فکر این به و شوممی خیره اتاق ی بسته در به

 اشتوانایی سام باشد، هم اندازخاک یا آفتابه مانبحث موضوع که برسد

 !دهد ربط ماشینش با من تصادف به را موضوع دو این که دارد را

 و باز آرامی به را هایمپلک بار چندین و کرده باز را چشمانم اکراه با

 با را اطرافم بتوانم و شود عادی برایم اتاق تاریکی تا کنممی بسته

 .ببینم بیشتری وضوح
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 را امهچهر گلویم،  سوزش زور از و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 را اشداغی و گذارممی امپیشانی روی بر را دستم کف. کشممی هم در

 .کنممی حس خوبیبه

 تنها. امبرنداشته قدم از قدم و ام خورده سرما که شودمی روزی دو   

  .امشده جویا است تماس در هابچه و پدر با که مادر از را عمه حال

 و مادر به را نگاهم! شودمی روشن زنی اتاقم برق اتاقم، در شدن  باز با

 .دوزممی شوند،می اتاقم وارد او دنبال به که مهتاب و مریم سپس

 جانی کم لبخند هاآن یسههر روی به و نشینممی تخت روی بر کرختی با

 .زنممی

 امپیشانی روی بر را دستش که حالی در و آمده تخت سمت به مادر

 مهمان که لبخندی با همراه کند، سیبرر را تبم میزان تا گذاردمی

 :گویدمی و کرده ایاشاره هادختر به است، کرده هایشلب

 منم سوپ کنین،می احوال و حال یکم تا دیدنت، اومدن مهتاب و مریم -

 .میارم واستون و شهمی آماده

 سکوت در که دو آن به را نگاهم و کنممی تشکر محبتش از مهربانی با

 .دوزممی شود، خارج اتاق از مادر تا اندایستاده منتظر

 تختم سمت شده، آزاد قفس از زندانی دو همچون اتاق، از مادر خروج با

 احوال سالم جواب. گیرندمی جای تخت روی بر و آورندمی یورش

 !کنممی شاننگاه کنجکاو و دهممی را شانپرسی

 !شنگولین؟ و شاد چیه -

 را سرش عمیق، لبخندی با و کوبدمی بهم زده هیجان را دستانش مریم

 !دهدمی تکان راست و چپ به بار چندین
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 چه ببینی بیمارستان نیومدی روزی دو این که تو بر وای! آوینا وای -

 !شده پابه سروصدایی

 :پرسممی نگرانی با و کنممی صاف پاهایم روی بر را پتویم متعجب

 !شده؟ بدتر حالش! آره؟! ؟افتاده اتفاقی عمه برای نکنه! شده؟چی مگه -

 :کندمی نازک چشمی پشت و کوبدمی پایم به ای ضربه مهتاب

 تغییری و ثابته وضعیتشم هوشه،بی هنوز خدا بنده که بهاره عمه نه -

  !نکرده

 قورت را دهانم آب احتیاط با و داده بیرون راحت و آسوده را نفسم

 .دهممی

 !صدایی؟ و سر چه! چی؟ پس -

 مشغول زده ذوق و اندازندمی کوتاهی نگاه دیگریک به ابمهت و مریم

 .شوندمی خندیدن

 بیمارستان سالن تو از و مریم بودیمی دیروز باید فقط آوینا، وای -

 !کردیمی شجمع

 معترضانه مهتاب جواب در دهد؛می سر بلندی یخنده که حالی در مریم

 :زندمی لب

 به رحمت صد بازم بود، من از ربهت حالت خودت که نیست ببینم، برو -

 !من

 و سر بی هایحرف به و داده حرکت شانبین را نگاهم منگ و گیج

 .سپارممی گوش تهشان
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 و کرده قفل سینه روی بر را دستانم شان،نتیجهبی های کلکل از خسته

 .دهممی تکیه تختم تاج به

 هردوی به رو ایغره چشم و فرستممی بیرون محکم را ام کالفه نفس

 .روممی هاآن

 منم به خوایننمی! گین؟می دارین چی ساعته دو هست معلوم اصال -

  !شده؟چی بگین

 پرندشان و چرند های صحبت باز و شده ساکت لحظه چند برای دو هر

 .گیرندمی سر از را

 نکبت این ولی باشه دنیا خواممی که مریم مینه جون   به آوینا، ببین -

 ...ستانبیمار اومد جراح یه دیروز نباشه،

 لذت با را سرش گیرد،می دندان به را زیرینش لب و بنددمی را چشمانش

 !کشدمی هایشریه داخل را هوا از زیادی حجم و دهدمی تکان طرفین به

 !بگو خوشگال خوشگل   بگو، بال نگو جراح اصال! من خدای وای -

 .شودمی خیره چشمانم در شیطنت با و دهدمی سر بلندی یقهقه مریم

 !آوینا خودته خوراک یعنی -

 :پرسدمی او از سؤالی بالحنی و چرخدمی مهتاب سمت سپس و

 !مهتاب؟ نه مگه -

 یخنده صدای هم باز و دهدمی سرتکان تأیید ینشانه به نیز مهتاب

 .رودمی باال هردو

 پای به لگدی هایشان،حرف بودن شوخی یا جدی نفهمیدن از فهکال

 .دهممی ابروهایم به نازگی گره و کوبممی مهتاب
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 مثل کدومتون یه! چیه؟ جراح   این قضیه نفهمیدم آخرش ها،مسخره -

 !ببینم بده توضیح درست آدم، بچه

 تعریف مشغول و دهدمی تکان هوا در را دستانش تاب و آب با مریم

 !شودمی نکرد

  !باقلواست که، نیست جراح -

 ...صدا خوش چهارشونه، بلند، قد جذاب، خوشتیپ،

 را اشخنده که حالی در و کوبدمی مریم ی شانه به را اششانه مهتاب

 :زندمی لب کند،می کنترل

ی ببین حاال آویناست، یگمشده ینیمه مرتیکه این بخدا مریم -  !گفتم ک 

 چشمک با و آورده باال تأیید ی نشانه به را شصتش انگشت نیز مریم

 :دهدمی جواب کند،می لبش بر عمیق لبخند چاشنی که ریزی

 !دختر داری الیک یعنی -

 هفت به شانقهقه و کوبندمی هم به را دستانشان باهم هردو بعد و

 .رودمی باالتر آسمان

 دبختب آن برای ترحم از دلی و داده تکان دو هر برای تأسف از سری

 است،شده ناشناخته موجود دو این بازیمسخره ی سوژه که ایبیچاره

 .سوزانممی

 یخنده صدای سوپ، بشقاب سه و سینی یک با همراه مادر ورود با  

 هم روی بر را شانمبارک دهان دقیقه چند برای و شودمی قطع هردو

 .گذراندمی
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 مان،هرسه تشکر جواب در و گذاردمی تخت روی بر را سینی مادر   

 .شودمی خارج اتاق از و گویدمی ی《جان نوش》

 که دو آن به رو دارمبرمی سینی داخل از را سوپم بشقاب که حالی در

 اکراه با و رفته ای غره چشم هستند، خندیدن مشغول زیرزیرکی همچنان

 :زنممی لب

  .بخورین رو تونسوپ اون، و این کردن مسخره جابه -

 و کشممی هم در را اخمانم که کند دفاع خود از تا کندمی باز دهان مریم

 که واقعیت این به بینممی رو دوتا شما هروقت دیگه، کافیه 》گفتن با

 برم،می پ ی آره،نمی همراه به خودش با رو شخصیت و شعور تحصیالت

 》گفتن رو جمله این بعد دیدن رو دوتا شما انگار

 خندند،می ذوق و خوشحالی با حرفمبه که یزمان هردو شعوری بی شدت

 .شودمی عیان و آشکارا گذشته از بیش

 کنم،می احساس گلویم در را کمی سوزش و دهممی قورت را دهانم آب

 در حتما دادم ترجیح بنابراین است، شده بهتر خیلی دیروز از حالم

 .کنم شرکت امروزم هایکالس

 جمع مشغول گوید،می دانشجوها به رو استاد که  ی"  نباشید خسته"  با

 !بهتری؟ امروز: پرسدمی که مریم جواب در و شوممی وسایلم کردن

 خش کمی سرماخوردگی خاطربه که صدایی با و زنممی لبخندی نیمچه

 :گویممی و کنممی باز دهان است، شده دار

 .بهترم امروز خداروشکر رهآ -

 از دهیم،می قرار مانشانه روی بر را هایمانکوله که حالی در هردو

 .افتیممی راه به و برخواسته صندلی روی
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 !گرفتنا رو سراغت سام و بارمان دیروز -

 ناباور شده، گرد چشمانی با و چرخانممی سمتش را سرم متعجب

 :پرسممی

 !گی؟می جدی -

 !کندمی نازک چشمی پشت و هددمی تکان سر

 رو سراغم کسی بمیرمم باشمداشته من بده، شانس خدا واال، آره -

 !گیرهنمی

 .روممی پایین را هاپله و خندممی

 ولی ندارم، نظری هستن، بارمان و سام آقایون کسی از منظورت اگر -

 رو سراغت حتما من بگم باید نیست نظرت مد خاصی شخص اگر

 .گیرممی

 جایشجابه شانه روی بر کمی و گیرممی دستم مشت در را امکوله دبن

 .کنممی

 مردم اگر ببینی که گیریمی رو سراغم این واسه توأم احتماال خب -

 !دیگه باشه راحت خیالت

 بازویش بر آرام مشتی و زنممی تکخندی گیرد،می ام خنده حرفش از

 .کوبممی

 !دیوونه -

 پایین دانهدانه و آرامی به را هاپله و دهکر گذر سالن خروجی در از

 .رویممی
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 !بیمارستان؟ بری خوایمی امروز -

 گذارممی کنارم را ام کوله. نشینممی نیمکت روی بر ایستممی حرکت از

 .اندازممی چپم پای روی بر را راستم پای و

 برم نتونستم که شهمی روزی چند برم، باید حتما امروز آره -

 .بیمارستان

 .کشدمی آغوش در را اشکوله و نشیندمی کنارم نیز او

 !اونجا سریه میام حتما فردا ولی بیام، نتونم امروز احتماال من -

 .کنممی نگاهش قدرشناسانه و چرخممی سمتش کمی

 امخانواده و من به خیلی مهتاب و تو اآلنشم همین تا عزیزم مرسی -

 .کردین کمک و داشتین لطف

 .بوسدمی را امگونه و شودمی خم

 .دادیم انجام رو وظیفمون! حرفیه؟ چه این بابا نه -

 !دهدمی تکان سر کالفه و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی

 !زبان کالس ببرم رو مونا قراره شه،می دیرم داره دیگه، برم من -

 دراز سمتم که را دستش و خیزمبرمی کتنیم روی از او یدنباله به

 .فشرممی دست در ست،اشده

 .برم بهتره نشده تاریک هوا تا منم برس، کارتبه برو باشه -

 قدم ماشینم سمت و کرده جدا او از را راهم مریم، با خداحافظی از بعد

 .دارممیبر
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 از را پیامی ناخودآگاه کند،می نفوذ استخوانم مغز تا که هوا سرمای

 خود سریع خیلی و کرده فتدریا هایمقدم به بخشیدن سرعت جهت مغزم،

 .شوممی سوار و رسانممی ماشینم به را

  !افتممی راه به و زنممی استارت

 ماشین یشیشه روی بر آرام، و نرم که را برف ریز و بلوری های دانه

 .آورممی لب بر لبخندی ناخوداگاه و بینممی نشینند؛می

 جیب در گوشی گذاشتن با زمانهم کنم،می پارک جدول کنار را ماشینم

 پیاده ماشین از و گذارممی عقب صندلی روی بر نیز را ام کوله پالتویم،

 .شوممی

 بخشممی سرعت را محکمم و کوتاه های قدم ماشین، کردن قفل از بعد    

 پایین وزد،می که ردیس سوز برخورد از جلوگیری جهت نیز را سرم و

 .کنممی رنگم مشکی اسپورت های کفش میخ را نگاهم و گیرممی

 ناگهان که است اشهوشیاری آوردن دستبه و بهاره عمه درگیر فکرم

 .افتممی زمین روی بر و کنممی برخورد سفتی جسم به

 هم در چهره پیچد،می کمرم و پا ران ی ناحیه در که عمیقی درد از  

 .گویممی آخی و کشممی

 مقابل در اند،شده خراشیده زمین کف با برخورد اثر بر که را دستانم کف

 پوست در شده ایجاد هایزخم عمق به نگاهی دقت با و آورممی صورتم

 .کنممی دستم

 حواسم اصال خانوم، ببخشید》:گویدمی که صدایی شنیدن با

 》شرمنده نبود،ندیدمتون،
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 از سختی به و اندازممی رویمبهرو الغرمردنی و پسرجوان به را نگاهم

 .خیزمبرمی جای

 و ام آمده ستوه به ام تنه پایین و کمر در درد شدت از که حالی در

 و دهممی تکان سری است، بریده را امانم نیز دستم هردو کف سوزش

 :گویممی کوتاه و سرد اش،خواهی معذرت جواب در تنها

 !نداره عیبی کنممی خواهش -

 :پرسدمی نگران که کنممی رفتن قصد

 !نشد؟ که چیزیتون! خوبه؟ حالتون -

 !دهم را جوابش محترمانه و کنم رعایت را ادب کنممی سعی

 .نیست خاصی مشکل خداروشکر، نه -

 .شودمی خم کمی و گذاردمی سینه روی بر را دستش

 ببخشید، ندیدم، شمارو اصال شرمنده، واقعا خوام،می معذرت بازم من -

 ...امیدوارم

 و حرص دارم سعی شدتبه که لحنی با و فرستممی بیرون را نفسم کالفه

 لب حوصله بی و پریده حرفش میان کنم، پنهان را صدایم عصبانیت

 :زنممی

 خواهی معذرت قدراین جایبه کنین سعی شماهم! نداره عیبی که گفتم -

 .کنین جمع رو حواستون کمی کردن،

 و است رسیده زانوهایش روی بر تا مانتو همچون که را کتش هایلبه

 نزدیک همبه و گیردمی دست در ندارد، گونی یک با فرقی اشگشادی

 !کندمی
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 ...ش واقعا من گینمی درست شما بله -

 از و خورده را حرفش کنم،می پرتاب سمتش که تیزی و تند نگاه با

 .رودمی کنار راهم جلوی

 قدم بیمارستان ساختمان سمت لنگاننگل عصبی، و حوصله بی

 :شنوممی سرم پشت از را ایمردانه و بم صدای که دارمبرمی

 !خانوم؟ -

 بکشم را راهم خواهد،می دلم تنها که هستم عصبی و حوصلهبی قدریبه

 قرارم مخاطب که صدایی اما برسانم بیمارستان ساختمان به را خودم و

 از کنجکاو بنابراین است،جذاب و گیرا یغیرمعمول کمی نظرمبه دهد،می

 ...کنممی گرد عقب آرامی، به و ایستممی حرکت

 نافذ چشمان که بینممی خود قدمی یک در را ایچهارشانه و بلند قد مرد

 هایمچشم مهمان را شگفتی و بهت ای،لحظه برای تنها براقش، و

 .کندمی

 !افتاده زمین روی که شماست گوشی کنم فکر -

 گویی که استشده امخیره پایین به باال از جوری کند،می نگاهم مغرور

 !کنیز من و استارباب او

 و گیرممی چشم او از تفاوتبی بنابراین گیرم،نمی خوبی حس نگاهش از

 .دهممی سوق ست،اافتاده زمین برروی که امگوشی به را نگاهم

 برایم را امگوشی تا است نداده زحمت خود به حتی کهاین از! متعجبم

 !متعجبم واقعا آوردبی

 .کنممی تشکر او از کوتاه و سرد تنها و آورمنمی خود روی به ولی
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 !کردین لطف ممنون مرسی -

 :زندمی لب نفس به اعتماد با و جدی خیلی و دهدمی تکان ریز را سرش

 .دونممی خودم لهب -

 ولی! شوممی خیره بشر این ی اندازه و حد از بیش پررویی به متعجب

 ادامه را چرندیاتش اش،مسخره نگاه همان با خونسردی، کمال در او

 !دهدمی

! بیارم واست رو گوشیت که منه یوظیفه انگار کنیمی نگاه جورییه -

 .کردمن که بکنم حقت در رو لطف این تونستممی فقط من

 را راهش نگاهم، در گرفته جای بهت و حرص به توجه بی هم بعد و

 !خواند؟می را فکرم کجا از دانمنمی. رودمی و کشدمی

 با و نافذ حد بدین تا نگاهش اگر نبود، جذاب و بم قدراین صدایش اگر

 نیز من و آمدنمی بند موقع بی نشناسم، وقت زبان  مطمئنا   نبود، جذبه

 .کردمنمی سکوت اشادبیبی وابج در تنها

! شوممی خم سختی به و روممی امگوشی سمت حرصی و لنگانلنگ

 و لگن ناحیه در درد شدت از که حالی در و دارمبرمی را ام گوشی

 .ایستممی راست آرام، و محتاط آید،می بند نفسم ایلحظه برای کمرم،

 هاآدم که کنممی فکر ینا به و دهممی بیرون محکم و کالفه را نفسم    

 !باشند؟ متفاوت دیگریک با توانندمی قدرچه

 هزار تواندمی دقیقه یک در که متواضعی و پوشگونی پسرک آن به نه

 خفه حال در که ایاتوکشیده مردک این به نه و! کند خواهیمعذرت بار

 .است جایشبی نفس به اعتماد و غرور با  خود، کردن  
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 آن رفتن از زیادی زمان مدت دارم،برمی کوتاه و آرام را هایمقدم   

 فضا در قبل، قوت همان با عطرش بوی اما گذردمی خودخواه مغرور  

 .کشدمی رخ به را شحاکمیت قلدری با صاحبش، همچون و مانده باقی

 با همراه که سارا سالم جواب در و شوممی بیمارستان ساختمان وارد    

 سالمی و داده تکان سری آورد،می زبان به را آن عمیق، لبخندی

 .گویممی

 و تاببی. پوشممی را فرمم لباس سریع خیلی و شوممی اتاقم وارد

 در شده عجین درد به توجهبی و شوممی خارج اتاق از قراربی

 عمه که اتاقی به را خود و بخشممی سرعت را هایمقدم هایم،استخوان

 .سانمرمی ستبستری آن در بهاره

 دو آرنج و نشسته  سالن هایصندلی از یکی روی بر که بابا سمت

 سمت را نگاهم. روممی استقرارداده پایش ران روی بر را دستش

 بی و آرام و دهممی سوق ،پوشانده را آن دستانش با که صورتش

 .نشینممی کنارش سروصدا

 !بابا سالم -

 سمتم را سرش و داردبرمی صورتش روی از را دستانش آرام

 .چرخاندمی

 !خوبین؟ -

 .کندمی نگاهم پکر و خسته

 !شدی؟ بهتر! خوبی؟ تو خوبم مرسی سالم -

 !دهممی تکان سر و کنممی هایملب مهمان را لبخندی
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 خیلی که مشخصه کامال اتونچهره از که این با! بهترم خداروشکر آره -

 !نباشین خسته اما اینخسته

 :گویدمی جوابم در و ندزمی جانیکم لبخند

 !باشی سالمت -

 قفل هم در را انگشتانم و دوزممی بهاره عمه اتاق در به را نگاهم 

 .کنممی

 .دانممی را جوابش  خوبی به خودم که پرسممی پدر از را سؤالی

  !خبر؟چه عمه از -

 سالن سقف به را نگاهش و دهدمی صندلی پشتی به را اش تکیه

 .دوزدمی

 !نیومده هوشبه هنوز! یهیچ -

 :پرسممی و اندازممی دیگرم پای روی بر را پایم یک

 !کجان؟ بقیه -

 !شودمی خیره چشمانم در و گیردمی سقف از را نگاهش

  !کنن استراحت کمی خونه برن فرستادم رو همه -

 .اندازممی باال ابرویی و زنمیم شیطنتی پر لبخند

 !خونه برین بفرستم شمارو که منه نوبت اآلن پس -

 .خنددمی جان کم

 !خوبم من -
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 .کنممی وارد آن به کمی فشار و گذارممی دستش برروی را دستم 

 مطب روزه چند. کنین استراحت کمی و خونه برین بهتره اما دونممی -

 .بزنین ممطب به سر یه ساعت چند زیرو حداقل فردا از بهتره. نرفتین

 :کندمی باز دهان و اندازدمی نگاهی بهاره عمه اتاق به نگران

 ...اما -

 .کنممی هایملب طرح را بخشی اطمینان لبخند

 تو اآلن عمه دونین،می بهتر خودتون. راحت تونخیال هستم جااین من -

 و  دکتر به فقط اون !باشهداشته آدم لشکر یه به نیاز که نیست شرایطی

 .داره نیاز پرستار

 .کندمی رها خسته را ونفسش داده تکان سری

 در رو من حتما شد که خبری هر فقط خونه، رممی من پس باشه -

 .بذار جریان

 قرار دستش در را دستم که حالی در و خیزمبرمی جای از او دنبال به

 نیز را اشخداحافظی جواب و گویممی ای《حتما باشه》 دهم،می

 .دهممی

 به رسیدن با و کنممی کج یوسفی دکتر اتاق سمت را راهم پدر، رفتن با

 .زنممی آن به تقه چند وقت، اتالف بدون اتاقش، در

 و کنممی باز آرامی به را در شنوم،می که را اش《بفرمایید》 صدای

 .شوممی اتاقش وارد
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 ستکتابی ی طالعهم حال در و نشسته میزش پشت که او به را نگاهم

. گویممی او به رو نباشیدی خسته و سالم آرام، صدایی با و دوزممی

  !دهدمی را جوابم و گیردمی کتاب از را نگاهش

 و کرده خیس زبانم با را لبم کمی منتظرش؛ و سؤالی نگاه جواب در

 :پرسممی او از آرام و شمرده

 !ته؟نداش تغییری هیچ! طوره؟چه بهاره عمه وضعیت -

 .داردبرمی چشم از را عینکش و بنددمی را کتاب

 !ثابته هنوز وضعیتش متأسفانه یا خوشبختانه -

 .دهممی تکان سر و کشممی آهی

 .آدبی هوشبه تا مونیممی منتظر پس -

 .کندمی نفرهتک مبل به ای اشاره و زندمی لبخندی

 .بگم بهت رو موضوعی یه خواممی بشین، لطفا -

.  افتدمی جانم به بدی یدلشوره و زندمی چنگ را قلبم امان بی استرس

 .نشینممی آن روی بر نرم خیلی و کنممی حرکت مبل سمت

 !اومده؟ پیش مشکلی -

 جای اشسبابه و میانه انگشت دو بین که خودکاری سمت نگاهم

 .شودمی کشیده استگرفته

 پشتی به را اشتکیه و دهدمی قرار گوشش پشت را خودکار همان

 !دهدمی دارشچرخ صندلی
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 بدنش اما آدمی هوشبه بهاره اتفاق، گذاشت شهنمی که رو اسمش -

 باید بیمار جراحی، از بعد دونیمی خودتم که طورهمون ضعیفه، خیلی

 ...بگذرونه کامل طوربه رو درمانی شیمی یدوره

 دلم مصرانه اما چیست او منظور دانممی کنم،می نگاهش منتظر

 متوجه هایشحرف پایان در من و کند کامل را حرفش او خود   خواهدمی

  .شوم خود اشتباه   هایگمان و حدس

 طاقت درمانی شیمی یدوره طی بهاره بدن که موضوعم این نگران من -

 .نیاره

 امان بی که سردی عرق کنم،می احساس وضوح به را بدنم تمام زدن یخ

 !شودمی ناامید مظلومانه که امیدم و گیردمی جای امپیشانی روی بر

 !دکتر خانوم ممنونم -

 .گویممی او به رو ی《کنممی خواهش》 و دهممی تکان سری لبخند با

 و کشیده راحتی نفس بودم،کرده شویزیت که نفری آخرین خروج با

  !دهممی امصندلی پشتی به را امتکیه

 .گذارممی صندلی هایدسته روی بر را دستانم و بندممی را چشمانم

 زنگ امگوشی که امیوسفی دکتر دردناک   هایحرف کردن مرور حال در

 .شوممی خم میز سمت و کرده باز را چشمانم. خوردمی

 یصفحه به را نگاهم ام،کرده ابروهایم چاشنی که ظریفی اخم با همراه

 کوتاه، ایخمیازه کشیدن از بعد ،بهنام نام دیدن با و انداخته امگوشی

 .کنممی متصل را تماس و دارمبرمی میز روی از را گوشی

 !جان؟ -
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 !پیچدمی گوشی در صدایش کوتاه، مکثی از بعد

 !خوبی؟ آبجی سالم -

 باال هب ابرویم تای یک بهنام، توسط" آبجی"  یکلمه بردن کاربه از

 مهربان دلیل بی بهنام! استکاسه نیم زیر ایکاسه دانممی! پردمی

 !شودنمی

 !خوبی؟ تو قربونت مرسی -

 :پرسدمی را عمه حال و دهدمی را امپرسی احوال جواب

 !نیومده؟ هوشبه هنوز! طوره؟چه حالش عمه -

 کوتاه و کشممی میزم روی بر فرضی هاییخط امسبابه انگشت با

 :دهممی را شجواب

 !آدمی هوش به بخواد خدا اگر ولی هنوز نه -

 !گویمنمی او به را یوسفی دکتر هایحرف یادامه دیگر و

 !جان؟ آوینا گممی -

 زیادی" جان آوینا" ! خندممی و کنم کنترل را امخنده توانمنمی بار این

 !است دور به بهنام شخصیت از

 !خندی؟می چرا -

 !دهممی را جوابش او خود   همچون و دهممی قورت سختی به را امخنده

 !داشتی؟ کاری جان، بهنام هیچی -

 پهنای بر عمیق لبخندی رسد،می گوشم به که ریزش یخنده صدای

 .گیردمی جان صورتم
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 !خندی؟می چرا! شد؟چی -

 :زندمی لب ملتمسانه و کندمی مکثی

 !مطلب اصل سر رممی اول همین پس پیچوند، شهنمی که رو تو آوینا -

 .شوممی خیره رویمروبه تابلپ به شدهباریک چشمانی با و مشکوک

 !شنوممی! خب؟ -

 من کمک به که پروراندمی سر در شومی ینقشه چه دوباره دانمنمی

 !استکرده پیدا نیاز

 تو ده،نمی اجازه بابا ولی شمال، برم رفیقام با روزی چند یه خواممی -

 !اندازهنمی زمین رو حرفت مطمئنم آوینا، بزن حرف هاشبا

 :زنممی صدا را نامش ناباور و کشممی پوفی کالفه

 و مسافرت بری آدمی دلت شرایط این تو جوریچه تو! بهنام؟ -

 تازه! واقعا؟ کشینمی خجالت بابا و مادرجون روی از! گذرونی؟خوش

 !کنم؟ کمکت خوایمی منم از

 در تنها و کنمنمی توجهی اما شنوممی زندمی صدا ترضانهمع که را نامم

 :گویممی جوابش

 نیست قرار چون کنی، بیرون سرت تو از رو مسافرت اون فکر بهتر   -

  !بازیارفیق این جابه بخون رو درست بشین برو! بری

 یک با اما شنوممی زندمی صدا را نامم دلخور که را صدایش هم باز

 .خیزمبرمی صندلی روی از و کنممی قطع را گوشی ه،کوتا خداحافظی  

 در زدن قدم حال در و برده فرو فرمم لباس هایجیب داخل را دستانم

 از نفر سه وگویگفت و بحث پرت   حواسم، که هستم بیمارستان سالن
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 متوجه را شانبحث موضوع کهاین با! شودمی بخش پرستارهای

 کندمی دادبی شاننگاه و چهره در که هیجانی و شور از اما شومنمی

 هرچه شاننفره سه وگویگفت که یابممی آگاهی حقیقت این از خوبیبه

 .ستاآمده پدید جالب و جذاب العادهفوق نظرشان در هست، که

 :زندمی صدا را ممنا الناز که هستم کنارشان از عبور حال در 

 !رستمی؟ خانوم -

 .شوممی خیره الناز به سؤالی و چرخممی شانسمت به

 !جانم؟ -

 قبل از بیش را امکنجکاوی نرگس و سارا الناز، یزده هیجان نگاه

 !بزند را حرفش تا دوزممی چشم الناز به منتظر! انگیزدبرمی

  !دیدین؟ جارواین اومده که جدیدی جراح شما رستمی خانوم -

 !جدید؟ جراح

 به برسد چه استآمده بیمارستان به جدیدی جراح بودمنشنیده اصال من

 !باشم دیده نیز را او کهاین

 !شوممی خیره او به متعجب و داده ام پیشانی به چینی

 !جااین اومده جدید جراح بودمنشنیده اصال من! واال نه -

 !دهدمی تکان فتأس از سری و کندمی نگاهم ناباور سارا

 !دکتر خانوم فناست بر عمرتون نصف پس -



 

  

REPACK BY DIAKOV 204 

 

 رفیق نیمه راه

 قفل هم در را دستش دو انگشتان که حالی در و خنددمی ریز ریز نرگس

 را هایشپلک آرامی به و لذت با و آورده باال چانه زیر تا را آن کند،می

 !دهدمی قرار هم روی بر

 !ستالعادهفوق اون -

 کی: بپرسم تا کنممی باز هاند. شوممی شانخیره گیج و گنگ

 !ست؟العادهفوق

 به را نگاهم و چرخممی عقب به خورد،می امشانه به که ایضربه با اما

 !دهممی مهتاب شیطنت   پر و براق نگاه

 !ورا؟این از عجب چه خانوم، آوینا به به -

 .کشاندمی خود دنبال به َمهابابی و کندمی انگشتانش اسیر را دستم مچ و

 باقی استکرده درگیر را ذهنم که سؤالی کردن بازگو برای فرصتی

 لب بر که لبخندی با همراه و چرخانممی را سرم تنها بنابراین ماند،نمی

 پرستارها برای خداحافظی ینشانه به و آورده باال را آزادم دست دارم،

 !دهممی تکان

 را امتکیه و نمچرخامی مهتاب سمت را رویم شود،می آزاد که دستم مچ

 !دهممی امسری پشت اتاق در به

 !بودی؟ شیفت امروز توأم مگه! خوبی؟ سالم -

 تکان تأیید ی نشانه به را سرش و کندمی قفل سینه روی بر را دستانش

 :دهدمی را پاسخم مهربان نیز، ام پرسی احوال جواب در! دهدمی

  !خوبی؟ تو عزیز، قربونت -

 :زنممی لب و برممی فرو فرمم لباس جیب لداخ را دستانم از یکی
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 !خوبم مرسی -

 خیره او به متفکر و کرده ابروهایم چاشنی ظریفی اخم ادامه در و

 .شوممی

 !دونی؟می تو! مهتاب؟ چیه زننمی حرف ازش که جدیدی جراح قضیه -

 :دهدمی پاسخ را سؤالم طلبکارانه و کندمی نگاهم شده، گرد چشمانی با

 واست چی ساعت دو تون،خونه دیروز مریم و من پس! رو؟ ما گرفتی -

 !کردیم؟می تعریف

 .دهممی افزایش را اخمم غلظت کمی

 !نشدم متوجه رو حرفاتون از امکلمه یه روز اون من خدابه -

 !دهدمی تکان تأسف از سری و کرده نگاهم پکر

 !عقبی دنیا از پس -

 به شروع تاب و آب با و کوبدمی بهم را دستانش زدههیجان سپس

 !کندمی دادن توضیح

 فقط که شد ازش استقبالی یه بیمارستان، اومد جراح یه پیش روز چند -

 خودت تا چون برات، گمنمی ظاهرشم از. دیدیمی و بودیمی باید خودت

  !ایهتیکه چه شهنمی باورت نبینیش

 .کنممی نگاهش تفاوت بی

 خوب اون که چه ما به! چی؟ یعنی گفتی که اینایی حاال! خب؟ -

 متأهلم مرد به کشیننمی خجالت. هاشبچه و زنش مبارک  ! ایه؟تیکه

 !دارین؟ نظر
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 رودمی ایغره چشم و کشیده هم در را اشچهره

. بابا جردهم! بود؟ کجا اشبچه و زن! نه نگو عقبی دنیا از گممی -

 !ستپسره این مخ   کرده، دیوونه رو همه که اینکته

 !دهممی تکان سر گیج

 !شده؟ چیزیش مخش نکرده خدای مگه! مخش؟ -

 .چرخاندمی چشمی و سازدمی رها را نفسش کالفه

 تا وپنجاهدویست بین هوشیش ضریب! خدا رو تو نیار در بازی گیج -

 بشی سالگی، وسهسی سن تو کهاین! چی؟ یعنی فهمیمی تاست؛ صدسی

 !کنی؟ درک تونیمی اصال  تو رو کاربلد و خبره جراح یه

 دهان به ناباور و دهممی قورت بارهیک به را دهانم در شده جمع بزاق

 .میدوزم چشم مهتاب

 و شانسخوش مرد   از ندیده ولی! چرا؟ دانمنمی ست،سخت کمی باورش

 .آیدمی بدم است،کرده پا به را یگردوخاک همچین نرسیده که باهوشی

 ناپذیر، وصف شوقی و لذت با همچنان که ستمهتاب دهان میخ نگاهم

 .ستوارد تازه جراح توصیف حال در

 !گیرهمی رو آدم رنگش مشکی چشمای اون نگاه   برق اصال! آوینا وای -

 :دهدمی ادامه گرفته و دمغ و کشدمی آهی بار،حسرت سپس و

 اون جای منم ها،داره حق البته! ا دعاست پر و مغرور لیخی حیف فقط -

 دونمنمی ولی دادم،نمی کسی به محل و فروختممی فخر همه به بودممی

 !گیره؟می حرصم مغرور   و خودمچکر از قدراین اون کهاین از چرا
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 و رنگ مشکی یتیله دو و شودمی ا کو سرم در مدام مریم پایانی جمالت

 که را ا دعایی پر و مغرور نگاه! گیردمی جان چشمانم لمقاب در براق

 جراح. آورممی خاطربه دیدم، بیمارستان بیرونی ی محوطه در امروز

 پیچیده بیمارستان این کل در اشآوازه و نام که مغروری و باهوش

 .باشد خودخواهش و مغرور خود   جز تواندنمی کسی است،شده

 !کنم پنهان تفاوتم بی یچهره پس   در را صدایم حرص کنممی سعی

 اصال من نظر به اما. دیدمش امروز! گیمی رو کی دونممی کنممی فکر -

 ...اصال کهمن ادبیه بی و پررو آدم امخیلی بلکه نیست، تعریفی

 جمله ام،زده پشت آن به که گاهیتکیه شدن خالی و اتاق، در شدن باز با

 .بندممی را چشمانم ترسیده و کشممی ایخفه جیغ. ماندمی ناتمام ام

 حس لگنم و کمر در را وحشتناکی درد زمین، به امکوفته تن برخورد با

 مکثی از بعد و شودمی خارج گلویم از دردناک آخی ناخودآگاه که کنممی

 .کنممی باز هم از را چشمانم اکراه با و آرامی به طوالنی،

 چشمانی با و شودمی خفه گلویم در صدا شبش، رنگ به چشمان دیدن با

 مغرورش نگاه   چاشنی نیز را تمسخر باراین که او به شده گرد

 .زنممی زل است،کرده

 !تفریحه نوع یه خوردنم زمین دونستمنمی حاال تا -

 اشاره سرم باالی در اینقطه به و گیردمی نگاهم از را نگاهش سپس و

 .کندیم

 !نره یادت رو گوشیت -

 بدهم، را آمیزش تمسخر و پرکنایه لحن جواب کهاین جایبه چرا دانمنمی

 :زنممی لب منگ و گیج



 

  

REPACK BY DIAKOV 208 

 

 رفیق نیمه راه

 !شما؟ -

 .استشده نگاهم میخ لغزشی، هیچ بی نگاهش

 ...هستم اعصاب و مغز جراح افخم، رایمون من -

 چشمان همچون که پرپشتش و لخت موهای داخل دستی کندمی مکثی

 :دهدمی ادامه و کشیده هستند، کننده خیره و براق اش،کشیده و درشت

 ادببی ولی هستم برو تودل و جذاب خوشتیپ، باهوش، بنده ضمن در -

 !نه پررو و

 ایشقلوه و فرمخوش لبان از را نگاهم شنوممی که را آخرش یجمله

 .دهممی سوق چشمانش سمت   تند و تیز و گرفته

 دورتر لحظه به لحظه که محکمش و بلند هایگام صدای شنیدن با

 .دهممی بیرون را نفسم حرصی و خیزمبرمی جای از شوند،می

 چشمان که انبوهی هایمژه  تا گرفته پرپشتش و کشیده ابروهای از

 و آیدمی بدم شانتکتک از اند،بخشیده زینت را براقش و رنگ مشکی

 .کنممی پیدا هاآن به چندشی حس

 شیرینی و گل با همه. گذردمی بهاره عمه آمدن هوش به از ساعتی چند

 .دارند حضور اتاقش در و آمده عیادتش به

 قدم بهاره عمه تخت سمت و شوممی اتاق وارد یوسفی دکتر همراهبه

 .دارمبرمی

 پرمحبتی لبخند با همراه و کرده چک را بهاره عمه وضعیت یوسفی دکتر

 شده جراحی قسمت  که حالی در و پرسیده را حالش زند،می او به رو که

 .شودمی جویا نیز را حالش کند،می بررسی را
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 پاسخش حالبی و جانوکم کرده خیس زبان با را اشخشکیده لبان عمه

 :دهدمی را

 هشیار رو خودم تونمنمی اصال! امخسته و حالبی اما ندارم درد خیلی -

 .دارم نگه

 انشاءهللا نباش، نگران 》گفتن با و دهدمی تکان سری یوسفی دکتر 

 》شیمی خوب زود خیلی

 قصد به را اتاق که خواهدمی هاآن از و کرده اتاق داخل جمعیت به رو

 .کنند ترک عمه، کردن استراحت

 قدمی و زنممی لبخندی او به رو بینممی که را مادرجون یملتمسانه نگاه

 و آورممی در دستانم اسارت به را هایششانه. دارمبرمی سمتش به

 .کنممی هدایتش اتاق در سمت

 نگاهش اکراه با کوتاه، مکثی از بعد و اندازدمی عقب به نگاهی نگران

 .گیردمی عمه از را

 همه این بعد پیشش؟ بمونیم بیشتر کمیه ذاشتنمی شدمی چی مگه -

 نیست؟ انصافیبی موندن، دخترم کنار ساعت چند فقط انتظار

 رویم بهرو جمعیت به نگاهی و بندممی خود سر پشت را اتاق در

 .اندازممی

 یاجازه دیگه حاالها حاال چون کنین، استراحت و خونه برین فعال بهتر   -

 .دننمی کسی به مالقات

 !کشدمی آهی و کندمی نگاهم بار حسرت آزیتا
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 و عمه پیش   بری تونیمی بخواد دلت هروقت آوینا، حالتبهخوش -

 !بزنی حرف باهاش

 .کنممی نگاهش مهربان

 زیاد و داره استراحت به نیاز چون! پیشش برم ندارم اجازه خیلی منم -

 .نیست خوب واسش اصال شدنم احساساتی و زدن حرف

 :بوسدمی را امگونه و آیدمی سمتم مادر

 بنده باشه، همعمه به حواست ولی عزیزم، شدی اذیت خیلی مدت این -

 .شده جونبی و ضعیف خیلی خدا

 زبان از حرف این شنیدن با تلنگرست، یک منتظر گویی که مادرجون

 .کندمی کردن گریه به شروع و ترکدمی بغضش مادر،

 مختصر و کوتاه لب، زیر و دهدمی تکان سری درمانده نسترن

 که را او نگاهم با و دهممی را جوابش آرام نیز من. کندمی خداحافظی

 هدایتش سالن خروجی  در   طرفبه و داردبرمی قدم مادرجون سمت

 .کنممی دنبال کند،می

 :کندمی زمزمه آرام خیلی و کرده دستش داخل گوشی به ایاشاره بهزاد

 .زنممی زنگت شد خلوت سرم دارم، کارت -

 .گویممی ی《منتظرم باشه 》سر؛ دادن تکان با همراه

 مدام و کرده قهر ساله دو هایپسربچه همچون معمول طبق که هم بهنام

 خود روی به اصال و نداده محلش هم من البته. گرداندبرمی روی من از

 .آورمنمی
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 راحت، نسبتا خیالی با و کندمی را هایشتوصیه همیشه همچون نیز پدر

  .شودمی خارج بیمارستان از بقیه همراه به

 بیش که را بهاره عمه ی چهره و دهممی بیرون کالفه و خسته را نفسم

 .گذرانممی نظر از است،شده تر پریدهرنگ و تر رنجور گذشته از

 به را دهانم یمزه و کرده عبور ذهنم از یوسفی دکتر ینظریه ناخودآگاه

 .کندمی زهر تلخی  

 دلم. کنم بیرون ذهنم از را منفی افکار تا دهممی تکان شدتبه را سرم

 بخشآرامش عجیب صدایش، و نگاه. خواهدمی را بارمان با زدن حرف

 یوسفی دکتر با صحبتی باید حتما آن، از قبل اما ستدهنده انرژی و

 وضعیت به راجع بهارهعمه امروز یمعاینه از بعد را نظرش و داشتممی

 .پرسیدممی اشبهبودی شرایط و

 بازی مشغول. شوممی خیره کند،می صحبت همراهش تلفن با که او به

 حوصله بی اشمکالمه. دارد قرار میزش روی که خودکاریست با کردن

 پشت فرد به که ایکلمه یک و کوتاه هایجواب از را این ست،کوتاه و

 .شوممی متوجه دهد،می خطش

 به را اشتکیه محکم، و کرده پرتاب میزش روی بر ضعیف را خودکار

  .دهدمی اشصندلی پشتی

 با تنها و کشیده لبانش روی بر پرقدرت نسبتا را اشاشاره انگشت

 را گوشی《ندارم حوصله فعال زنیم،می حرف بهشراجع بعدا》گفتن

 .کندمی قطع

 عمیق نفس چند تنها و بسته را چشمانش گوشی، کردن قطع با   

  !کشدمی
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 نیز را رویش چشمانش، گشودن هم از با که گذردمی ثانیه چند دانمنمی

 :کندمی باز دهان و کندمی سمتم

 !شدی منتظر ببخشید -

 رمق، بی و خسته اما سوالی و منتظر و دهدمی بیرون ُپر را بازدمش

 !شودمی امخیره

 .خدمتم در من بفرمایید -

 بنابراین اندشده اشچهره و نگاه مشهود حالت دو بانیت،عص و کالفگی

 در آرامی به که حالی در و آورده باال سینه راست   تا را دستانم از یکی

 :زنممی لب دهم،می تکانش هوا

 !بعد برای ذارمشمی نبود، مهم خیلی -

 .خوردمی اتاقش در به ایتقه که دهد را جوابم تا کندمی باز دهان

 .داخل یدبفرمای -

 فردی دیدن برای و گردمبرنمی عقب به ولی امنشسته اتاق در به پشت

 .کنمنمی کنجکاوی دارد، کار دکتریوسفی با که

 جای از زمانهم که یوسفی دکتر لبان بر عمیق لبخندی گرفتن جان با اما

 و شده برانگیخته امکنجکاوی آید،می بیرون میز پشت از و خیزدبرمی

 که استزده را اتاق این در عزیزی و مهم فرد برممی پی تهنک این به

 .شکفدمی یوسفی دکتر گل از گل چنین این

 گیرا صدای شود،می ناشناس فرد   با پرسی احوال سالم مشغول که همین 

 .شنوممی خود سر پشت در را جذابی و
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. صداست همان صدا شود؛ فراموش راحتی به که نیست چیزی صدایش

 .نیست انکار قابل جذابیتش و گیرایی

 از و کنممی حس خوبیبه همسرم پشت از حتی را نگاهش سنگینی  

 آرامشم کنممی سعی اما شوم،می معذب باوری غیرقابل طوربه او حضور

 .باشم ریلکس کامال و کرده حفظ را

 .کنممی متمایل او سمت را خودم درجه چند و خیزمبرمی مبل از نرم

 بگیرم اشنادیده کل به خواهدمی دلم. شودمی اشمشکی نگاه قفل نگاهم

 ادب اما بروم یوسفی دکتر با بحثم یادامه به حضورش به توجهبی و

 .کنم سالم او به کندمی حکم

 :زنممی لب محکم ولی آرام بنابراین

 .نباشین خسته سالم -

 یک زبان به اما دهدمی اشکیلویی دو سر به که ریزی هایتکان

 و غرور تنها شبش، دریای در. آوردمی جوش به را خونم نه، اشالیمثق

 !متنفرم نگاه این از قدرچه من و زندمی موج که تکبرست

 هوای و ریزدمی هم در را آرامشم رحمانه بی سردش و خیره نگاه

 .کندمی طوفانی را چشمانم

 لطفا! وایسادین؟ چرا》گویدمی که یوسفی دکتر صدای شنیدن با

 او از را رویم تفاوتیبی با و کنممی را خود تالش آخرین《!ینیدبنش

 اصال آیا! ام؟شده موفق حدچه تا دانمنمی. نشینممی مبل روی بر و گرفته

 هم آن و دانممی خوبی به را موضوع یک تنها! نه؟ یا امشده موفق

 آزار سنگینی و اتاق این از زودتر هرچه خواهدمی دلم که ستاین

 .کنم فرار او نگاه   یهدهند
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 و کنممی آبادش و جد هفت و او نثار را دارم یاد به که هرفحشی دل در

 تخس مرد همچین به چرا که کنممی نفرین و لعن توانممی تا نیز را خود

 .امکرده سالم مغروری و

 تا اشکشیده و فرمخوش بینی آن که گرفتممی اشنادیده کل به بود حقش

 .بسوزد ته

 او به رو گیرا و گرم و نشیندمی نفرهتک مبل روی بر ریوسفیدکت

 :گویدمی

 باهاتون خواستمی دلم بارها. بینمتونمی نزدیک از حالمخوش خیلی -

 کنم پیداتون یا ببینم نزدیک از رو شما نتونستم وقتهیچ اما بزنم حرف

 حالخوش و زده شگفت خیلی بیاین ایران به قراره شنیدم وقتی ولی

 !بشه هرکسی نصیب که نیست سعادتی شما با کاریهم شدم،

 با تنها را یوسفی دکتر محبت و لطف جواب خودخواه، یخودشیفته

 .دهدمی《حالمخوش شما با همکاری از منم ممنون مرسی》گفتن

 به و نکرده رد را دکتریوسفی هایتعریف شده، که هم تعارف برای حتی

 .کندنمی ایاشاره ،خود به نسبت او ا رادت   و لطف

 :پرسدمی و انداخته من به نگاهی دکتریوسفی

 !بپرسیم؟ رو افخم دکتر نظر موافقی اگر -

 از و خودخواه دکتر همچین نیستم، موافق اصال نیستم، موافق

 برخالف اما! باشدداشته تواندنمی همخوبی نظر شکبی خودمچکری

 صالح خودتون که هرجور》گفتن با و انداخته باال ایشانه میلم،

 .کنممی اعالم را نظرم《دونینمی
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 خواهدمی او از و گرفته رایمون سمت را آزمایشات یبرگه دکتریوسفی

 .کند اعالم نیز را نظرش و اندازدبی هاآن به نگاهی

 را آزمایش برگه کند، من خرج را توجهی ترین کوچک کهآنبی رایمون

 او به رو و اندازدمی آن به کوتاهی نگاه و گرفته یوسفی دکتر دست از

 :گویدمی

 بخواد خدا کهاین مگر آرهنمی دوام درمانی شیمی یدوره شدن تموم تا -

 .بده رخ ایمعجزه و

 اعتماد و اطمینان که تشخصیش بدتر آن از و. تفاوتش بی و سرد لحن

 و انگیزدبرمی را عصبانیتم ناخودآگاه بردارد، در را خاص نفسی به

 .آوردمی جوش به ثانیه از کسری در را هایمرگ در شده جاری خون  

 برسانم او به را خود بلند قدم چند با تنها و خیزمبر جای از خواهدمی دلم

 در لَبو سرخی به را اشگونهگندم و صاف پوست جانانه، سیلی   یک با و

 همچین دانشی و علم چه با بپرسم او از و زنم فریاد سرش بر. آورم

 با را خود یا! خداست؟ کر، شیطان گوش مگر! است؟داده را تشخیصی

 نظر اظهار هاآدم جان به راجع راحتی همین به که گرفته اشتباه خدا

 !کند؟می اعالم را شانگمر زمان تفاوتیبی با و کرده

 و داشتنی دوست کارهای این از یک هیچ ،امباطنی میل برخالف اما

 را آرامشم کنممی سعی او، خود همچون تنها! دهمنمی انجام را شیرین

 و براق چشمان به را نگاهم و چرخانممی سمتش را سرم نرم. کنم حفظ

 .دهممی نافذش

 با شده عجین نفس   به اعتماد و غرور را، چشمانش یجذبه کنممی سعی

 محکم، اما آرامش با و نکنم گم را پایم و دست. بگیرم دیده نا را نگاهش

 .بزنم را حرفم
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 بگیرن اشتباه خدا با رو خودشون ممکنه هابعضی دونستمنمی حاال تا -

 دست زندگی و مرگ! بدن نظر هاانسان جون به راجع راحتی همینبه و

 .ممنونم نظرتون اظهار از حال این با ولی خداست

 از اتاق، از خروج قصد به و کرده کوتاهی شکرت نیز یوسفی دکتر از

 .خیزمبرمی جای

 :شنوممی را صدایش که امبرنداشته قدم از قدم هنوز 

 که شنونمی رو چیزی اون فقط آدما از بعضی دونستمنمی حاال تا منم -

 .بده رخ ایمعجزه کهاین مگر مونهنمی زنده گفتم! خوادمی دلشون

 .کنممی نگاهش تیز و تند

 رو حقیقت این بود صداتون لحن تو که نفسی به اعتماد و غرور اما -

 .دادنمی نشون

 نگاهم خیره و انداخته دیگری پای روی بر را پایش یک ریلکس خیلی

 .کندمی

 !باشم؟ نداشته غرور و نفس به اعتماد چرا دارم باور رو خودم وقتی -

 پارادوکسی ،کندمی بلغور که چرندیتای همراه به صدایش جذابیت

 .ریزدمی همبه را تمرکزم خوردن، آب مثل که شودمی

 هرچه سرعت   با را اتاق و کرده سکوت شجواب در تنها دهممی ترجیح

 .کنم ترک تر تمام

 خود هست که هرچه اما است،محکم و موزون هایمقدم حدچه تا دانمنمی

 قبل   آخر، یظهلح درست. کنممی باز را آن و رسانممی اتاق در به را

 :شنوممی را خیالشبی و ریلکس صدای اتاق، از خروج
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 در بنده داشتی، نفس به اعتماد و غرور به راجع سؤالی اگر بازم -

 و دارم خاصی تبحر موردم دو این تو پزشکی بر عالوه چون خدمتم،

 .امموفقی مرد خیلی

 آن در که ضاییف و او از. افزایممی هایمقدم سرعت   به و بندممی را در

 در رحمانهبی و شودمی خنجری هایشحرف. شوممی دور دارد حضور

 .رودمی فرو قلبم

 جدی را چرندیاتش بگویم بهترست یا را، هایشحرف خواهدنمی دلم

 و اطمینان چنین این با او، چون کسی شودمی مگر. توانمنمی اما بگیرم،

 !گرفت؟ اشدیده نا و دهد تشخیصی غروری،

 گذشت؟ سادگی به مطمئنش نگاه از شودمی رمگ

 درخشد،می پزشکی علوم در ایستاره همچون  که را او توانممی چگونه

 !بگیرم؟ ندید

 خرابم، حال یوسفی، دکتر هایحرف دنبالبه رایمون، هایحرف شنیدن با

 .شودمی هم تر خراب

 صدای که دارمبرمی قدم بیمارستان سالن در پرتی حواس با و حوصلهبی

 .شنوممی را بارمان

 !رستمی؟ خانوم -

 !کنممی نگاهش پرت، حواس و گیج

 بله؟ -

 .کندمی نگاهم نگران و داردبرمی سمتم قدمی

 !افتاده؟ اتفاقی -
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 .دهممی تکان سر"  نه"  ینشانه به

 !مگه؟ طورچه نه -

 دقیق قدرهمان. کندمی نگاهم نگرد،می را مجرمی که سیبازپر ونهمچ

 .مشکوک و

 !ای؟گرفته و خودتی تو الکی جورهمین پس -

 حس. پسندممی را شودمی ایجاد ناگهان که صمیمیتی ولی! چرا؟ دانمنمی

  .کنم دل و درد تربیش کمی توانممی او با حاال کنممی

ی داندمی که ستمردی همان بارمان  رفتار باید چگونه موقع، چه و ک 

 !داد نشان تا نیازست را واکنشی چه و کرد

 باشیم؟داشته بیمارستان یمحوطه تو رویپیاده یه چیه نظرت -

 را هایمقدم سکوت؛ در تنها کنمنمی اعالم زبانی را موافقتم اما موافقم

 آن فک هایسرامیک به را نگاهم و دارمبرمی سالن خروجی در سمت

 .دوزممی

 گلویم آن، شدت از که بزرگ قدرآن زند،می چنگ را گلویم بزرگی بغض

 رها و ریزش یاجازه اما اندشده سنگین اشک از هایمپلک! گیردمی درد

 .دهمنمی هاآن به را سازی

 .کشممی عمیقی هاینفس و داده قورت پی در پی را دهانم آب تنها

. نشیندمی صورتمان و سر روی بر و ردبامی کوچکی و ریز هایبرف

 .داریمبرمی قدم دیگریک کنار سکوت، در تنها هردو

 می هاآن از یکی روی بر باالخره اما دهممی رد را زیادی هایکتنیم

 .کنممی احساس خود کنار در نیز را بارمان حضور و نشینم
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 هوا! ییهوا چه. نگرممی را ابری آسمان و کرده خم عقب به  را سرم

 .ستمن،گرفته دل همچون نیز

 باز دهان است،رفته تاراج به اشانرژی تمام که صدایی با و کشممی آهی

 تنها اما! گویممی هایمنگرانی از و زنممی حرف زنم،می حرف و کنممی

  !هابدبختی و هاغصه نه ها،ناراحتی و هادلخوری نه ها،نگرانی از

 با و زندمی حرف کند،می آرامم رودمی انتظار ازش که گونههمان نیز او

. کندمی امخسته وجود   نشین  خانه را لطیفی و خوب حسی هایش،حرف

 و کرده القا وجودم به را آرامش تنها رایمون، برخالف بارمان صدای

 .سازدمی دور من از را منفی امواج

 .هستم بارمان مدیون را خوب حال این من و شودمی بهتر حالم کمی

 دست   با. چرخاندمی در قفل در را کلید و کرده آویزان شانه به را کتش

 .شودمی سالن وارد و آوردمی در به ضعیفی فشار  آزادش

 را فضا در شده پخش بوی و داده قرار جاکفشی داخل را هایشکفش

 مورد غذاهای از یکی ست،سبزیقرمه امروز نهار! دکشمی نفس عمیق

 !او یعالقه

 ابتدا و اندازدمی کنند،می نگاهش منتظر که هادوقلو و مادر به نگاهی

 .داردبرمی قدم مادر سمت

 جواب در. پرسدمی را شانحال و دهدمی دست ترتیب به هاآن یهمه با

 سمت رفتن قصد و گویدمی ی《باشید سالمت》نیز نباشیدشان خسته

 که رها اش؛ساله شانزده خواهر صدای شنیدن با ولی کندمی را اتاقش

 .چرخدمی عقب به دهد،می قرار مخاطب را او
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 سالن، تو نیومدی هنوز! تو؟ زنیمی عطر جوریچه خدایی داداش -

 کجاست؟ فاجعه دونیمی تازه! آدمی عطرت بوی

 سرش سؤالی است؛کرده خوش جا لبش کنج کمرنگی لبخند که حالی در

 .دهدمی تکان را

 !کجاست؟ دونم،نمی نه -

 هوا در را دستانش و کرده گرد را چشمانش گیج، و درمانده خیلی رها

 .دهدمی تکان

 بوی هنوز گردیبرمی وقتی تا بیرون، ریمی خونه از وقتی که جااون -

  !هست عطرت

 .دهدمی ادامه و کرده تأیید را قلش حرف   رؤیا

 عطرت بوی یهو اآلن، مثل خونه، گردیبرمی وقتی که تفاوت این با -

 .شهمی تازه

 .نگرد می دوقلوهایش فکری یدغدغه به و خنددمی مادر

 .داردبرمی شانه روی از را کتش و کشدمی پوفی کالفه نیز رایمون

ی تا شما -  کچلی دارم دیگه! بدین؟ ک ش منو زدن   عطر بحث   خواینمی ک 

 .توندست از گیرممی

 او از را برادرش کیف که حالی در و خیزدمی بر مبل روی از رها

 :زندمی لب حرصی جوابش در گیرد،می

 .شممی حالخوش خیلی کهمن بگیری، کچلی کنه خدا -
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 دستش از را کت و داردبرمی قدم رایمون سمت او دنبال به نیز رؤیا 

 !کشدمی پیش را عطر بحث دوباره و گیردمی

 مالیم یکم ولی زنیممی رو تو مارک همون هم ما! عجیبه خیلی آخه -

 مال اما باشه زیاد مودنگاریش قدراین تو واسه ممکنه جورچه یعنی! تر

 !نه؟ ما

 کشیده کند،می بیان را جمله این اندوه، غمی و حسرت با که را رؤیا لپ

 .زندمی کمرنگ لبخندی و

 تمام از بعد. شودمی بهداشتی سرویس وارد بالفاصله و شده اتاقش وارد

 خشک را صورتش و سر کوچکی یحوله با که حالی در کارش، شدن

 تخت روی بر که رها و رویا به نگاهی و شده خارج سرویس از کند؛می

 .اندازدمی اند؛نشسته منتظرش

 املحظه یک حتی قلوها دو ست،آمده ایران به که روزی چند این در

 .دارندبرنمی سرش از دست و گذاشتهن تنهایش

 با اما شود، خالص هایشلباس شر از زودتر هرچه خواهدمی دلش

 تخت، روی بر بنابراین. نیست پذیر امکان کار این هاقلو دو وجود

 شانگانهبچه و تکراری هایسؤال پرسیدن منتظر و نشیندمی کنارشان

 .شودمی

 را هاآن از دسته یک و کشیده مونرای موهای داخل دستی شیطنت با رها

 عقب را سرش معترضانه رایمون شودمی باعث که زندمی چنگ حرصی

 .دهد ابروهایش به را کمرنگی گره و بکشد

 !بزنی دست موهام به آدنمی خوشم نگفتم مگه! بچه نکن -

 :زندمی لب بگیرد چشم برادرش موهای از کهآن بی رها
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 .شتپرپ و نرم! خوبن خیلی آخه -

 :زندمی لب بار حسرت نیز رویا

 .گیرممی کچلی دارم که من داداش، بحالتخوش! بخدا آره -

 دیگرباهم دیگری تفاوت هیچ مو، رنگ جز که را قلوها دو یچهره

  .گذراندمی نظر از ندارند،

 کوچک، لبانی و بینی همراه به شان،رنگ ایقهوه و درشت چشمان

 رخ به هاآن از را بانمکی و زیبا استایل گرد، صورتی و کمانی ابروهایی

 .کشدمی

 هستند دیگریک زیبایی به هردو خرمایی مو رؤیای و مشکی مو رهای

 .ستشیندلن و متوسط نیز قدشان و اندام. ندارند دیگرهمبا تفاوتی و

 دهان نیز ؤیاࢱر جواب در زند،می شارژ به را اشگوشی که حالی در

 :گویدمی و کرده باز

 !که خوبه موهات -

 :زندمی لب اخمالو و کوبدمی او بازوی به مشتی حرصی رؤیا

 .شممی ناامید بینممی رو تو وقتی ولی -

 آن به رو خیزدبرمی تخت روی از که حالی در  و اندازدمی باال ابرویی

 :زندمی لب خستگی با دارند،برنمی ازش چشم که دو

 زیبایی به راجع بیشتر بعدا کنم، عوض رو لباسام من بیرون برین فعال -

 .زنیممی حرف من جذابیت و
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 با. کنندمی ترک را اتاقش اکراه با و خندندمی ریز ریز هردو رها و رویا

 سرعت به و فرستاده بیرون راحتی به را نفسش اتاق، از شانخروج

 .شودمی هایشلباس ضتعوی مشغول

 و تمیز از خیالش که زمانی و داده قرار خود سرجای را وسایل یهمه

 سالن وارد و کرده ترک را آن شود،می راحت اتاقش بودن مرتب

 .شودمی

 بر کنارش و آوردمی بر لبخندی بیندمی که را مادر برانگیز تحسین نگاه

 .نشیند می مبل روی

 دل و درد حتی! بردمی لذت و شنودمی را شمادر هایصدقه قربون

 تک به هایشخستگی تمام با و خردمی جان به نیز را مادرش های کردن

 .سپاردمی گوش هاآن تک

 :گویدمی رایمون به رو و خیزدبرمی مبل روی از مادر دوقلوها ورود با

 همون کردم، درست سبزی قرمه واست بدم، نهارت بریم پاشو عزیزم -

 .تعالقه مورد غذای

 رها و رویا کردن حسودی به توجه بی و زده مادرش به رو لبخندی

 مادر دنبال به و خیزدبرمی جای از او، به مادر عمیق محبت به نسبت

 .شودمی آشپزخانه وارد

 ادامه شانکردن غرغر به چنانهم بروند، رو از کهآن بی نیز رها و رؤیا

 صورتبه همآن رایمون دادن قرار توجه مورد برای را مادر و داده

 .دهندمی قرار توبیخ مورد افراطی؛

 !کردیمامی رو مونزندگی داشتیم نبودی تو داداش، نکشتت خدا -

 :دهدمی ادامه و نشیندمی رها کنار نیز رویا
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 اعتماد بود، ما واسه بابا مامان توجه یهمه کهاین بر عالوه! بخدا واال -

 .ودب سقف به رو مونمنفس به

 :دهدمی تکان سر و کشیده آهی رها

 ورودتون، افتخار به گرفتن تصمیم خانوم مامان تازه! هیچی! چی؟ حاال -

 .کنن دعوت شیرینی و شام صرف به هم رو بیمارستان پرسنل

 خورشت مشغول خیال،بی که مادر به رو و کرده نازک چشمی پشت رویا

 :زندمی لب ست،رایمون برای کشیدن

 من! نکنه ضعف یهو بکش خورشت پسرت گل واسه برم بونتقر آره -

 تو بعد افتادیم، کول و کت از قبلی مهمونی سر! کشک که هم رها و

 پسرت شازده صدقه قربون کنی، تشکر رها و من از کهاین جایبه

  !ریمی

 را اشخنده سختی به و گرفته قلوها دو حرصی یچهره از را نگاهش

 برایش هرچیزی از دو، آن واکنش به نسبت مادر ی  خیالبی. کندمی کنترل

 .است تر جالب

 :زندمی لب مادر به رو کند،می جدا را گوشت از ایتکه که حالی در

 هنوز خودم من مامان، نیست بیمارستان پرسنل کردن دعوت به نیازی -

 .شناسمنمی رو کسی

 .نگردمی را او افتخار با مادر

 .شناسنتمی رو تو که بقیه نداره، عیبی -

 .کندمی سکوت و گیردمی اشخنده مادر حرف از
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 سریع و بلند هاییقدم با! شودمی خارج خانه از و کشدمی تن به را کتش

 .شودمی سوار و رساندمی ماشینش به را خود

 راه. گیردمی پیش در را رفیقش د،محم یخانه مسیر و افتدمی راه به

 در را ماشین و پیمایدمی دقیقه چهل ترافیک، لطف به را ایدقیقه پانزده

 .کندمی متوقف محمد یخانه مقابل

 محمد تا ماندمی منتظر و داده حرکت بوق، زدن برای را دستش بار سه

 .آید بیرون اشخانه از

 سمتش سریع و تند که محمد سمت نگاهش ساختمان، در شدن باز با

 .شودمی کشیده آید،می

 کرده شانشانه باال سمت که کوتاهش و مشکی موهای به گذرا نگاهی

 پا به که جذبی لی شلوار همراه به رنگش، مشکی پالتوی. اندازدمی

 پر را ماشین فضای عطرش بوی و نشسته تنش در خوبی به است،کرده

 .کندمی

 سالم جواب در و فشردمی دست در هشد دراز سمتش که را محمد دست

 :دهدمی پاسخ و کرده باز دهان ،اشپرسی احوال

 !خوبی؟ تو خوبم، مرسی -

 لب گیرد،می ماشین بخاری مقابل در را دستش که حالی در نیز محمد

 :زندمی

 .خوبم منم شکر -

 رویشروبه مسیر قفل نگاهش که حالی در و اندازدمی راه به را ماشین

 :پرسدمی محمد از ت،اس شده



 

  

REPACK BY DIAKOV 226 

 

 رفیق نیمه راه

 !بگو رو آدرس خب -

 اشتیغهشیش صورت روی بر دستی و زده نمادندان لبخندی محمد

 !کشدمی

 انگشت ببینیش وقتی که بسازن واست دادم ایخونه یه رایمون جون   -

 .داره کار دیگه ماه یه حدود هنوز البته. بزرگ و شیک! بمونی دهن به

 راضی دلیل همینبه! دارد قبول و شناسدمی خوبیبه را محمد یسلیقه

  .کند واگذار او به را اشخانه ساخت که استشده

 .افزایدمی سرعتش به کمی و گرفته محمد از را آدرس

 پیاده ماشین از محمد همراه به و کندمی پارک جدول کنار را ماشینش

 .شودمی

 و ارگرک زیادی تعداد شوندمی ویالیی و بزرگ یخانه وارد دو هر

 .هستند کار مشغول شدتبه که بیندمی را سرکارگر

 با زدن حرف مشغول و دارد دست در اینقشه که جوانی مرد به محمد

 هدایت او سمت را رایمون و کرده ایاشاره هاستسرکارگر از یکی

 .کندمی

  !بهتر؟ این از چی دیگه! جاستاین که خودشم مهندس! به به -

  !بزن حرف دسمهن خود با بریم بیا

 به آن نمای که ساختمانی و آالچیق حوض، استخر،  به نگاهی گذرا

 .داردبرمی قدم مهندس سمت و اندازدمی است،رسیده نصفه

 قدم سمتش به و زده او روی بر لبخندی محمد، دیدن با مهندس

 .شوندمی جویا را هم حال و داده دست دیگریک با هردو. داردبرمی
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 :کندمی معرفی مهندس به را او و کرده رایمون به ایاشاره محمد

 .خونه این صاحب   و من دوستای بهترین از یکی افخم، دکتر -

 .کندمی معرفی رایمون به را او و کرده مهندس به ایاشاره سپس

 و شناسممی من که هست مهندسایی بهترین از یکی بهادری، مهندس -

 .دارم قبولش خیلی

 دیگرهم با آشنایی از و داده دست دیگریک با هردو مهندس و رایمون

 .کنندمی خشنودی اظهار

 لیوان سکوت، در بقیه، همچون و نشینممی مبل روی بر خستگی با

 .کنممی اشمزهمزه آرامی به و دارمبرمی میز روی از را امچای

 برای همگی مانبقیه اما بیاوریم، خانه به توانسیمن را مادرجون

 .برگشتیم خانه به استراحت

 .رودمی بین از و شکسته هم در پدر سؤال با سالن، در حاکم سکوت

 !گفت؟ بهت چی یوسفی دکتر کنی تعریف خواینمی! آوینا؟ خب -

 لداخ را زیرینم لب و کرده قفل امچای لیوان دور به ترمحکم را انگشتانم

 .برممی فرو دهانم

 چشم در چشم برای تمایلی هیچ من و سترویمبهرو میز میخ نگاهم

 .ندارم را پدر با شدن

 گفت؟ بهت چی یوسفی دکتر! بودا تو با بابا آوینا -

 کندمی بیان را جمله این همه از تر طاقتبی که آزیتا به نگاهی هم باز

 .اندازمنمی
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 خوب   حال   باعث تنهانه که ضوعیمو بهراجع زدن حرف است،سخت

 یک باور و امید یهمه ثانیه، از کسری در قرارست بلکه شودنمی کسی

 ترستسخت هم کندن جان و دادن جان از کند، ویران و خراب را خانواده

 توضیحات آرامی به و آورممی کم منتظرشان هاینگاه سنگینی   زیر اما

 .آورممی زبان به را یوسفی دکتر

 داروهارو دوز باید. نبوده آمیز موفقیت خیلی درمانی شیمی کهاین ثلم -

 کهاین احتمال گفتمی دکتر! ضعیفه شدت به مبهاره عمه بدن اما برد باال

 ...نیاره دوام درمانی شیمی بعدی یدوره تو عمه

 قوی خواهدمی دلم. دهممی قورت سختی به را دهانم آب و کنممی مکثی

 .توانمنمی اما برسانم، پایان به را امجمله و باشم

 دیگر که دهدمی موضوع این از نشان شانتکتک یزدهخشک نگاه

 .نیست حرفم کردن تکمیل به نیازی

 دلم. خیزمبرمی جای از و دهممی قرار میز روی بر را امچای لیوان

 روی از را سینی بنابراین کنم، مشغول کاری به را خودم خواهدمی

 .شوممی چای هایلیوان کردن جمع مشغول و رداشتهب عسلی

 :شنوممی را بهنام صدای که هستم آشپزخانه سمت رفتن حال در

 ریممی! کنن؟ درمانیشیمی رو عمه بذاریم چرا پس جوریهاین اگر خب -

 .خونه آریمشمی بیمارستان از

 .گذارممی تخت روی بر را سینی و شوممی آشپزخانه وارد

 در. بشه کامل باید درمانی شیمی یدوره! که کرد ول کار وسط شهنمی -

 اول یدوره مثل! نیاره دوام که احتمال   یه فقط گفت دکتریوسفی ضمن

 .آورد ولی نیاره دوام شاید گفتمی که درمانی شیمی
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 و سؤالی بهنام، به حرفم جواب در لرزد،می بغض از که صدایی با آزیتا

 :پرسدمی نگران

 ضعیف که بدنشم! باال؟ ببرن داروهاشو دوز نیست قرار اآلن مگه خب -

 ...شده تر

 خودم. ندارم را کسی به دادن دلداری یحوصله نیز من. کندمی سکوت

 .کند خوب را خرابم حال و کرده امیدوارم کمی تا خواهممی را یکی

 .شوممی سینک داخل هایلیوان شستن مشغول حوصلگیبی با

 .کنممی تند اتاقم سمت را هایم قدم و شوممی بیمارستان سالن وارد

 فرو فرمش لباس جیب داخل را دستش خاص، ژستی با که او به چشمم

 سریع خیلی. افتدمی ست،بهرامی دکتر با زدن حرف حال در و برده

 باز را تاقما در نگاهش، سنگینی   به توجهبی و گرفته او از را نگاهم

 .شوممی آن وارد و کرده

 .دوزممی ساعت به را نگاهم و کنممی عوض را هایملباس

 زمان از بنابراین دارم، وقت بیمارم اولین ویزیت تا ساعت یک هنوز

 .شوممی خارج اتاقم از و برده را استفاده نهایت شده ایجاد

 سرم پشت از را مریم صدای که هستم بهاره عمه اتاق به رفتن حال در

 .شنوممی

 آوینا؟ -

 عمیق لبخندی نیز او. کنممی نگاهش حالیخوش با و چرخممی عقب به

 و رسانده من به را خودش کوتاه قدم   چند با پرانرژی، و آوردمی لب بر

 :زندمی لب و بوسدمی را ام گونه. گیردمی آغوشم در
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  .لعنتی شممی دلتنگت نبینمت، که روَزم یه حتی -

 .بوسممی را اشگونه و خندممی

 !خوبی؟ عزیزم سالم -

 .کندمی هدایتم جلو به و دهدمی قرار کمرم روی بر را دستش

 هر خدابه دیدمش، امروز هم رو بهاره عمه. خداروشکر خوبم قربونت -

 .گیرممی فسردگیا روز چند تا بینمشمی که بار

 .کنممی اکتفا َسر دادن تکان به تنها و کرده رها سنگین را نفسم

 که کسی همچون مریم ناگهان که گذردمی سکوت در ایثانیه چند

 مقابل در را دستش و کشیده هینی باشد،آورده یاد به را مهمی موضوع

 و بسته هم روی بر محکم و حرصی را چشمانش. کندمی مشت دهانش،

 ایکشیده《وای》 و کرده باز دهان اش،پرتیحواس از کالفه. فشاردمی

 .گویدمی

 یادم ُکل به ولی کنیم بدرقه رو سام بریم دنبالت بیام بودنگفته من به -

 .نشده دیر تا بریم بدو. رفت

 دست در را دستم مچ بدهد، زدن حرف یاجازه من به کهآن بی سپس و

 .کشاندمی خود دنبالبه الهس دو کودکی همچون و گیردمی

 .نگرممی هایش قدم سرعت و او به سؤالی و متعجب

 خوادمی مگه کنیم؟ بدرقه رو سام باید چرا! خودت؟ واسه گیمی چی -

 !بره؟ کجا

 :دهدمی را سوالم جواب کند، ایجاد هایشقدم در ایوقفه کهآن بی
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 .بره اینجا زا همیشه واسه خوادمی! گرفته انتقالی شیراز واسه -

 سؤالی دیگر اما شوممی زدهبهت شدتبه سام، ناگهانی تصمیم از

 کوتاهی نگاه سام اتاق باز نیمه در به و کنممی سکوت پرسم،نمی

 .اندازممی

 مشغول که بینممی را بارمان و مهتاب. شوممی اتاق وارد مریم دنبالبه

 مشکی و رتاسپ کت که سام به نگاهی. هستند سام با کردن صحبت

 نگاه جواب در و دوزممی استکرده پا به لی شلوار همراه به را رنگی

 .دهممی تکان سری منتظرش

  خوبین؟ سالم -

 .آوردمی لب بر کمرنگی لبخند

 خوبی؟ شما خوبم -

 کیفش داخل مرتب و تمیز که مدارکش به را نگاهم و کنممی تشکر کوتاه

 کنممی پرسی احوال سالم نیز مهتاب و نبارما با. اندازممی اند،شده چیده

 .کنممی دنبال هست، کیفش بستن مشغول که را سام دست حرکت و

. گذراندمی نظر از را نفرمان چهار و برداشته میز روی از را کیفش سام

 :زندمی لب آرامی به سکوت، ثانیه چند از بعد

 ...برم زودتر هرچه باید و شهمی دیرم داره -

ره هایشحرف به را کوتاهی مکث  .دهدمی ادامه و زده گ 

 که داشتم رفتاری اگر امیدوارم آشناییتون، از شدم حالخوش خیلی -

 .ببخشید رو من شده تونناراحتی باعث

 .شودمی امخیره خاصی شیطنت با و دوزدمی من به را نگاهش سپس و
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 !ه؟درست باشه، دلخور من از همه از بیشتر اینجا نفر یه کنم فکر -

 .دوزممی زمین به و گرفته او از را نگاهم. شوممی دستپاچه و هول کمی

 .نیست طوراین اصال! حرفیه؟ چه این نه -

 .کندمی رها آسوده را نفسش

 رو بهتری ماشین کهاین از نکنه بودم نگران همیشه. خداروشکر خب -

 !دلخوری و ناراحت ازم بپوکونی تا نذاشتم

 گم هابچه یخنده صدای در و پیچیده اتاق فضای در امخنده صدای

 .شودمی

 اتاقش از او، رفتن از بعد و مانیممی سام اتاق در را ساعتینیم حدود

 .شویممی خارج

 :پرسممی را حالش و بوسیده را عمه یگونه

 !جون؟ عمه خوبی -

 .کندمی نگاهم خسته و آوردمی لب بر انیج کم لبخند  

 .نیستم بدترم ولی نیستم که خوب -

 .گویممی لب زیر ی《خداروشکر》 و نشینممی تخت روی بر کنارش

 در را دستش. دوزممی ستشدن بسته حال در که چشمانش به را نگاهم

 و نرم پوست روی بر وارنوازش را شصتم انگشت و گیرممی دست

 .آورممی در تحرک به لطیفش

 و افتدمی هم روی بر و شده سنگین هایش،پلک که کشدنمی طولی

 .رسدمی گوش به منظمش هاینفس صدای
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 به قوسی و کش خستگی، با و اندازممی اممچی ساعت به کوتاهی نگاه

 .شوممی خارج اتاق از و کنممی عوض را هایملباس. دهممی بدنم

 آزیتا به چشمم که هستم بیمارستان ونیبیر یمحوطه از عبور حال در

 و دنیا این از حواسش و نشسته هاکتنیم از یکی روی بر افتد؛می

 .ستپرت روزگار

 .زنممی صدایش و ایستممی حرکت از کتنیم قدمی یک در

 !آزیتا؟ -

 روی بر رویشبهرو کمی، یفاصله با که ستبرگی یخیره نگاهش

 .افتادستزمین

 .زنممی صدا را نامش تر بلند باراین و برنداشته تالش از دست

 !آزیتا؟ -

 جای از سرعت به. کندمی نگاهم و آورده باال را سرش پرتیحواس با

 .کندمی دراز سمتم را دستش و خیزدبرمی

 .نباشی خسته! خوبی؟ سالم -

 .دهممی را پاسخش و فشارممی دست در را دستش

 .باشی سالمت! خوبی؟ تو قربونت سالم -

 چشمان از را غمگینش نگاه و دهدمی بیرون آه با همراه را نفسش

 .گیردمی منتظرم و سؤالی

 !آوینا بزنم حرف باهات خواممی -

 :پرسممی او از و کرده ایاشاره کتنیم به
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 بزنیم؟ حرف راه تو و نداری ماشین یا بشینیم جاهمین -

 :زندمی لب آرام صدایی با و داردبرمی جلو به قدمی

 .ندارم ماشین -

 را آزیتا سنگین هاینفس. زنممی را ماشین پاکبرف و افتممی راه به

 .شوممی ترنگران و شنوممی

 و کرده باز را دلش یسفره خود تا کنممی سکوت ام،درونی میل برخالف

 .بزند را حرفش

 سمتم به و گرفته خیابان از را نگاهش که زنممی دور را میدان

 .چرخدمی

 !آوینا شوممی دیوونه دارم -

 و زده گره اشکالفه و غمگین چشمان به کوتاه خیلی را نگرانم نگاه

 .دهممی خیابان به را حواسم دوباره

  !شده؟چی مگه! چرا؟ -

 روی بر هایشاشک و شکندمی ،کرده تحمل سختی به اآلن تا که بغضی

 .شودمی جاری گونه

 که چیه من گناه آخه! کنم تحمل رو وضعیت ینا تونمنمی دیگه خدابه -

 و فک یبقیه و مادرشوهرم هایطعنه طرف اون از شم؟نمی داربچه

 !حامد محلیای کم طرفم این از فامیلش،

 !شودمی گرد تعجب فرط از چشمانم

 !کنه؟می محلی کم حامدم مگه -
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 .زندمی زار

 و بیارم بچه یه سشوا تونمنمی من وقتی! کنهمی محلی کم که معلومه -

 دیگه زن یه و بده طالق رو من خوننمی گوشش زیر مدام خانوادش

 محلی کم چرا دادن، پیشنهاد بهش رو دختر تا چند حتی وقتی بگیره،

 نشه؟ سرد چرا! نکنه؟

 این شنیدن توقع اصال ام،شده غافلگیر. دهممی بیرون سنگین را نفسم

 همچون اشناراحتی کردممی کرف. نداشتم آزیتا از را هاییحرف چنین

 .ستمربوط نشدنش دار بچه به تنها گذشته،

 با و گیرممی ست،کردن فین فین حال در که او سمت را کاغذی دستمال

 :زنممی لب مالیمت

؟ این خاطر به محلیاش کم دونیمی کجا از تو -  مشکل شاید! موضوع 

  !خبریبی ازش تو که داره ایدیگه

 :دهدمی جواب و کرده تمیز ادستمالب را هایشاشک

  !تو؟ یا شناسممی رو حامد من! نداره ایدیگه مشکل هیچ نخیرم -

 !کنممی فوت را نفسم کالفه

 !شده؟ سرد باهات و کنهمی محلی کم بهت چرا پرسیدی ازش -

 .کندمی پر را ماشین کوچک فضای شهق هق صدای

 ...هیچی...گفت...آره -

 هم روی بر ایلحظه برای را هایمپلک دردمند و گیرمیم دندان به را لبم

 .کنممی باز آرامی به و داده قرار

 !ما؟خونه میای یا خودت خونه! ری؟می کجا -
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 یگریه خاطر به که صدایی با و کندمی پاک محکم دستمال با را اشبینی

 .دهدمی را پاسخم است،شده گرفته زیاد

 چند این تو کردم دق! بیا باهام توام نیست زحمتی اگر ماا خونه رممی -

 اومدم بار هر بیمارستانم. کردم نگاه رو خونه دیوار و در بس از روزی

 چرا! شده؟چی کنهمی پیچم سؤال مدام که مامانم. بود خواب بهاره عمه

  !ناراحتی؟

 من هربار! نیست اشکله تو مخ کمیه نکنه چیکارش خدا بگم که بهنامم

 قدراین چرا که انداخت تیکه و گرفت رو حامد سراغ رستان،بیما اومدم

 حامد نیومدن به نسبت رو همه. نیست پیداش جایی اصال و آدمی کم

 .کرده مشکوک

 غرغرهایش به لبخندی و اندازممی اشحرصی یچهره به نگاهی

 .زنممی

 یرابطه از فعال مامان بهتره ولی. کنممی شتوجیه من رو بهنام حاال -

 زاری و گریه به کنهمی شروع که شناسیشمی! ندونه چیزی حامد و تو

 که اینی از تر خراب رو اوضاع گهمی چیزی یه حامد به آخرشم کردن،

 .کنهمی هست

 بارمان متوجه که هستم دانشکده از خروج حال در مریم با همراه

 .شوممی

 باالخره و کاسته هایشقدم سرعت از رسدمی که مانقدمی چند به نیز او

 .ایستدمی حرکت از

 .نباشین خسته خانوما، سالم -

 .کنیممی تشکر او از و داده را سالمش جواب هردو
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 .دهدمی قرارم مخاطب و دوزدمی من به را نگاهش

 !شه؟می درمانی شیمی فردا پس بهاره داری خبر -

 .شوممی اشخیره سؤالی و عجبمت

 !انداختن؟ جلو روز یه چرا -

 :دهدمی را پاسخم و انداخته باال ایشانه تنها

 !واال دونمنمی -

 .گویممی آهانی و داده تکان سری متفکر

 !نبود؟ خبری که دیروز تا -

 :زندمی لب و برده فرو کتش جیب داخل را دستش

 یه درمانیش شیمی گفتن رفتم، رهبها اتاق تا سر یه صبح امروز آره -

 .افتاده جلو روز

 سؤالی پرسیدن جرئت اما زند،می چنگ دلم به دلشوره. شوممی نگران

 .پرسمنمی و ندیده خود در پرسد،می بارمان از مریم که را

 !شده؟ بد بهاره عمه حال نکرده خدای نکنه -

 و وزمدمی چشم دهد،می مریم به را نگاهش که بارمان به مضطرب

 .مانممی پاسخش منتظر

 .بود قبل روزای مثل نشده، بدتر که حالش اتفاقا نه -

 .گویممی لب زیر ی《خداروشکر》 و کنممی رها آسوده را نفسم
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 کار این دلیل و رسانده بیمارستان به را خود زودتر هرچه خواهدمی دلم

 .شوم جویا یوسفی دکتر از را

 به ماشینم سمت به او، با خداحافظی از بعد و کنممی تشکر بارمان از

 .افتممی راه

 !انداختن؟ جلو روز یه رو درمانی شیمی چرا نظرت به -

 .دهممی تکان طرفین به را سرم درمانده و گیج

 .نگرانم خیلی اما دونمنمی -

 :زندمی لب غمگین لحنی با و داده بیرون آه با همراه را نفسش

 خوب زود زودی به حالش و کنهمی رحم خودش خدا که شاءهللاان -

 !شهمی

 !دهدمی ادامه و کرده مکثی بعد و

 تا سر یه حتما شب تا ولی برم، باید و دارم کار فعال کهمن آوینا -

 !درسته؟ هستی جاهمون که تو آم،می بیمارستان

 .شوممی ماشین سوار و زنممی را ماشینم دزدگیر

  !هستم عزیزم آره -

 :دهدمی را پاسخم دارد لب بر که لبخندی با همراه و زده چشمکی

 !بینمتمی شب پس باشه -

 ستبخش هایپزشک از یکی با گو و گفت حال در که را بهرامی دکتر

 منتظر و روممی سمتش. کاهممی هایمقدم سرعت از و بینممی سالن در

 .شود خلوت سرش تا مانممی



 

  

REPACK BY DIAKOV 239 

 

 رفیق نیمه راه

 با! چرخدمی سمتم و یدهرس پایان به شاننفره دو گوی و گفت باالخره

 .داردبرمی سمتم قدمی و آوردمی لب بر لبخندی دیدنم

 !خوبی؟ دخترجان، سالم -

 :دهممی را جوابش گرمی به

 !خوبین؟ شما مرسی -

 کردن همراهی به ترغیب نیز را من کار این با و کرده زدن قدم به شروع

 .کندمی خود،

 !داشتی؟ کاری! خوبم شکر -

 به کوتاه، را زیرینم لب و دوخته سالن کف هایسرامیک به را نگاهم

 .گیرممی دندان

ی یوسفی دکتر بدونم خواستممی -  ساعته چند! آن؟می بیمارستان به ک 

 .نیستن ولی منتظرشونم

 جواب در و داده تکان همکارها از یکی برای" سالم" ینشانه به سری

 :گویدمی سؤالم

 باهاش کاری! مگه؟ طورچه آد،نمی تانبیمارس فردا تا یوسفی دکتر -

 !داشتی؟

 :دهممی تکان سر

 جلو عمه درمانی شیمی که اومده پیش مشکلی بدونم خواستممی آره، -

 افتاده؟

 :دهدمی پاسخ و گفته آهانی
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  .کنممی رسیدگی من حاال باشه -

 :زندمی لب است،شده خیره زمین به متفکر که حالی در سپس و

 لحظه چند...رفت یادم اما بگم بهت رو مهمی موضوع هی خواستممی -

 !آد؟نمی یادم ببینم کنم فکر کن صبر

 اکتفا کوتاه، ای《باشه》گفتن به تنها و شوممی خیره او به کنجکاو

 .کنممی

 حالیخوش با و آورده باال را اشسبابه انگشت که کشدنمی طولی

 !گویدمی کشداری 《آهان》

 درمانی روش یه کردن پیدا برای تحقیقاتی گروه هی. اومد یادم باالخره -

 من که جاییاون از و شده تشکیل بدخیم مغزی تومور درمان برای جدید

 بودم، آگاه تحقیقاتی گروه این موضوع به نسبت شدیدت یعالقه به

  !نوشتم رو اسمت

 .کنممی هایملب طرح را عمیقی لبخند حالیشخو با و شوممی زده هیجان

 تو که بود خبری بهترین بگم تونممی جرئت به مرسی، ممنون، یخیل -

 .شنیدم روز چند این

 .دهدمی تکان سر و آورده لب بر رضایت سر از لبخندی

 کمی خیلی تایم تو چون! هستی راضی که حالمخوش! خداروشکر خب -

 !بمونی نصیب بی بذارم نیومد دلم شد، تکمیل گروه ظرفیت

 و کرده تشکر محبتش و لطف خاطربه بهرامی دکتر از دوم بار برای

 لحظه شود، برگذار بعد ساعتی قرارست که سمیناری در شرکت برای

 .کنممی شماری
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  .شوممی استاد ورود منتظر و نشسته هاصندلی از یکی روی بر

 در شده برپا هیجان از کمی تا شمکمی پی در پی و عمیق نفس چند

 .کنم خالی گونه بدین را درونم

 که او دیدن با. خیزندبرمی جای از احترامش به همه و شده باز سالن در

  .روممی وا دارد،برمی سکو سمت را بلندش و محکم هایقدم مغرورانه،

 فروکش آدمی ذوق و هیجان تمام ثانیه یک در تنها ستممکن طورچه

 !کند؟

 خارج آن داخل هوای تمام یکباره به که بینممی بادکنکی همچون را خود

 .باشد شده

 را نفسم چشمانش برق. شودمی نگاهم قفل نگاهش ایلحظه برای

 .بردمی

 جای امصندلی روی بر آرامی به و گرفته نگاهش از را نگاهم سرعت به

 .گیرممی

 .شنومنمی که رانگا و شنوممی را نباشیدش خسته و سالم صدای

 .شودمی پرت کل طور به اشداشتنیدوست بحث و کالس از حواسم

 سعی و داده تکان طرفین به را سرم امپرتیحواس و خودم از کالفه

 امجزوه و سپرده گوش هایشحرف به صدایش، ُتن به توجه بی کنممی

 .بنویسم را

 در را دانشجوها دارد، زدن حرف در که نفسی به اعتماد و تسلط

 از سرعت به. اندشده خیره او به تنها همه و برده فرو شیرین ایخلسه
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 در واو یک نوشتن خیر از حتی و کرده برداری یادداشت توضیحاتش

 .گذرندنمی نیز هایشصحبت

 جور و جمع حال در که او به دمغ همه و رسیده پایان به کالس باالخره

 .شوندمی خیره است وسایلش کردن

 اتمام به از دانشجوهایش که امندیده را کالسی خود، عمر طول در

 .باشند شده گرفتهدل و ناراحت آن، رسیدن

 یادداشت و جزوه نوشتن درحال تمام، نیم و دوساعت که انگار نه انگار

 .اندبوده برداری

 خروجی در سمت دانشجوها دیگر همچون و برخواسته جای از نیز من

 :شنوممی سرم پشت از را ایشصد که دارمبرمی قدم سالن

 .دارم کار باهاتون لحظه چند بمونین، شما رستمی خانوم -

 .کشممی عمیقی نفس و برده فرو دهانم داخل را زیرینم لب

 بودن او کنار و او از! چرا؟ دانمنمی من و استداده قرار مخاطب مرا او

 !شوم؟می معذب

 .کندمی تزریق وجودم به را عجیبی یدلهره و استرس نگاهش

 آبادترین ناکجا به را حواسم هایش،خصلت دیگر از بدتر صدایش تن

 روی بر خطی نفسش؛ به اعتماد و غرور و کرده پرت ذهنم ینقطه

 .کشدمی اعصابم

 کنم، چشمانش برق اسیر را نگاهم کهآن بی و چرخیده سمتش آرامی به

 :نمزمی لب آید؛می بیرون چاه ته از گویی که صدایی با

 !داشتین؟ کاری من با! بله؟ -
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. کندمی ترم معذب نگاهش سنگینی  . شنومنمی جوابی اما مانممی منتظر

  .شوممی خیره چشمانش در و کشیده باال آهسته و سنگین را نگاهم

 از را من و زده را فشحر زودتر هرچه تا دوزممی چشم او به منتظر

 .دهد نجات موقعیت و فضا این

 .دارد آرامش و ستریلکس او دارم، استرس و آرامم نا من، هرچه

 و جدی کامال لحنی با و برده فرو شلوارش جیب داخل را دستش هردو

 :گویدمی و کرده باز دهان مزاحی، گونه هر از خالی

 خیلی من با شما که این مثل ولی ندارم، و نداشتم باهات کاری که من -

  !داری؟ کار

 :پرسممی و کرده خود به ایاشاره شده، گرده چشمانی با و متعجب

 من؟ -

 !زندمی لب جانب به حق و انداخته باال ایشانه خیالبی

 کی؟ پس! دیگه آره -

 .گذراندمی نظر از کوتاه خیلی را سالن کل سپس

 و من از غیر ایزنده موجود چهی بینی؟می جااین رو ایدیگه کس شما -

 باشه؟ من حرف مخاطب بتونه که هست جااین شما

 خیلی" آن از یکی از خود، حتی که دارم کار خیلی او با چگونه دانمنمی

 .ستآگاه و داندمی او ولی ندارم خبر" کارها

 :دهممی را جوابش کوتاه حال، این با 

 .نه -
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 .کنمیم فوت بیرون به محکم را نفسم سپس و

 .شنوممی! بفرما خب -

 هیچ و شوممی خیره استدوخته چشم دهانم به منتظر که او به حرصی

 زدن برای حرفی فقط! نه باشمگرفته سکوت یروزه کهاین نه. گویمنمی

 و تحقیر لفظ دو هایش،حرف یکلمه کلمه در که او با مخصوصا. ندارم

 ..کنممی حس خوبی به را تمسخر

 !آرام ولی ستمحکم داردبرمی سمتم هک هاییگام

 غیرقابل هایرفتار از امان اما بایستد حرکت از کنممی حس لحظه هر

  !او بینیپیش

 به ام،متری چندسانتی یفاصله در ولی ایستدمی حرکت از باالخره

 هرم گیرد،می صورتم مقابل و کرده خم را سرش وقتی که ایگونه

 .نوازدمی را صورتم داغش هاینفس

 این از تربیش تا بگو رو کارت پس! تره طال هم طال از من برای وقت، -

 ! نگرفتی رو وقتم

 برده فرو حلقم در را خود گونهاین حاال که شدممی معذب وجودش از کم

 .بکنم هم زبانی بلبل خودش همچون دارد توقع و

 و ارددبرمی عقب به قدمی که فهمدمی چه امچهره حالت از دانمنمی

 و شده هایمریه وارد برسد، ایتشنه گیاه به که آبی همچون آزاد هوای

 .کندمی سیرابم

 اشمچی ساعت به کوتاهی نگاه و آوردمی باال کمی که بینممی را دستش

 .اندازدمی
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 .کندمی نگاهم بدجنس و انداخته باال را ابرویش تای یک

 که شد حیف خیلی و رفت و شد تموم بودمگذاشته واست که طالیی تایم -

 !دادی دستش از راحتی همین به شما

 .دهدمی ادامه خودشیفتگی با و کندمی مکثی

 ندرت به که شلوغه قدری به من سر! دیگه دونیمی بهتر خودت -

 .کنم خالی کسی واسه رو وقتم تونممی

 .شودمیکشیده باال سمت به کمی لبش یگوشه

 مثل قشنگی چشم یشرمنده خواستنمی لمد اصال گذشته اینا یهمه از -

 .بشم تو

 مخصوصا. کنممی حس خوبی به را تمسخر نیز اشجمله این در حتی

 .بینممی لبش کنج را کمرنگی و نامحسوس لبخند وقتی

 شوند،می دوتر ازم لحظه به لحظه که شنوممی را هایشگام صدای

 را چشمانم و کرده نثارش ی"خودمچکر از روانی  " دمغ، و حرصی

 .بندممی هم روی بر محکم

 منتظر را بهرامی دکتر که شوممی خارج سالن از و کنممی گرد عقب

 .بینممی خود

 .شودمی متوقف امقدمی یک در و بخشیده سرعت را هایشقدم دیدنم با

 شد؟چی آویناجان خب -

 .نگرممی را او سوالی و متعجب

 !شد؟چی چی -
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 لب و کرده ریزی یاشاره هاستپله از رفتن ایینپ حال در که رایمون به

 :زندمی

 واست خواستم ازش بدبختی یک و هزار با! دیگه گممی رو افخم دکتر -

 .بده توضیح بهاره درمانی شیمی انداختن جلو برای و بذاره وقت

 به را نگاهم و داده قورت بارهیک به را دهانم در شده جمع بزاق

 حاال و بودمدیده آنجا در را رایمون پیش ثانیه چند تا که دوزممی اینقطه

 .نبود او از اثری هیچ

 ایشون؟ چرا -

 :دهدمی جواب و خواراندمی کمی را گوشش زیر

 .بود افخم دکتر پیشنهاد چون -

 .سازممی رها آزادانه بدنم، سمت دو را دستانم و کشممی پوفی کالفه

 :دهممی ادامه اندگیدرم با و گویممی ی"وای ای" عاجزانه

 .نکردم باره این در سوالی هیچ ایشون از همینم واسه دونستمنمی من -

 .دهممی دست همه با و شوممی بهاره عمه اتاق وارد

 .زنندمی حرف او با و نشسته بهاره عمه کنار نسترن و آزیتا

 هم بهزاد و پدر. هستند دعا و ذکر خواندن مشغول نیز مادر و مادرجون

 .زنندمی حرف دیگریک با و نشسته ایگوشه معمول طبق

 بار برای و کرده اشغال را عمه تخت از ایگوشه خسته و حوصلهبی

 :پرسدمی که مادرجون به رو هزارم
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 رو هبهار عمه زودتر روز یه خوانمی چرا نگفتی مادر؟ جان، آوینا -

 کنن؟ درمانی شیمی

 را جوابش مالیمت با و کرده حفظ را آرامشم و خونسردی کنممی سعی

 .بدهم

 دکتر بدین خرج به حوصله کمیه دونم،نمی منم. مادرجون که گفتم -

 .پرسممی ازش اومد که یوسفی

 .گویدمی ی"آهان" و دهدمی تکان سر قبل هایدفعه همچون

 :پرسدمی اروزمزمه و اشاره با آزیتا

 !شده؟ چیزی -

 بهاره عمه نگاه به را نگاهم و داده تکان" نه" ینشانه به را سرم تنها

 .دوزممی

 فرصت کهاین از شدت به اما ندارم، خوشی دل   هیچ رایمون از کهاین با

 .امعصبی و ناراحت ام،داده دست از را او با زدن حرف

 مریم و شده بلند اتاق در صدای که دهممی بیرون آه با همراه را نفسم

 .شودمی وارد

 من به را نگاهش و دهدمی اتاق داخل جمعیت به رو کوتاهی سالم

 .دوزدمی

 .دارم کارت بیرون، بیا لحظه چند آوینا -

 دنبال به و گویممی اتاق، در حاضر افراد به رو کوتاهی ی"اجازه با"

 .شوممی خارج اتاق از مریم

 تی؟داش کاری جانم، -
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 .کشاندمی خود دنبال به و گرفته دست در را دستم

  .داره کار باهات بهرامی دکتر آره -

 :گویدمی و آورده لب بر عمیقی لبخند زده ذوق سپس و

 شیمی افخم دکتر و اومده پیش مشکلی یوسفی دکتر واسه کنم فکر -

 .دهمی انجام رو بهاره عمه درمانی

 کردن کنترل بدون که شوممی بمتعج مریم حرف شنیدن از قدری به

 :پرسممی دارکش لحنی با و ناباور و زدهبهت صدایم، تن بلندی  

 افخم؟ چی؟دکتر -

 نگاهم خیره خیره شده گرد چشمانی با و چرخاندمی سمتم را سرش

 :کندمی

 اینا! ها بیمارستان   جااین بری؟می باال و صدات چرا! روانی؟ چته وا -

 کنم؟ گوشزد وت به باید من هم رو

 :پرسممی دوباره هایش،پرحرفی به توجه بی

  !افخم؟ دکتر چرا -

 .کندمی نگاهم چپ چپ و چرخاندمی چشمی کالفه

 !داره؟ مورچه خونتون شما ببینم، بگو! داره؟ مشکل گوشاتون شما -

 .شوممی خیره او به حرصی و کشممی هم در را هایماخم

 .ندارم حوصله. مریم نشو لوس -

 .اندازدمی باال ایشانه خیالبی و خنددمی ریز ریز
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 .اومده پیش مشکلی واسش که گفتم -

 شنیدن از بعد و زندمی را بهرامی دکتر اتاق در من جایبه سپس و

 به را من کمرم، روی بر دستش دادن قرار با و کرده باز را در صدایش،

 .کندمی هدایت داخل

 بر که او به سپس و داده را بهرامی دکتر پرسی احوال و سالم جواب

 سمت دیگر کوتاه گام چند و دهممی سالمی نشسته، نفره تک مبلی روی

 .دارمبرمی دکتر، میز

 قرار او مبل روی به رو که ایدونفره مبل به بهرامی دکتر یاشاره با

 بر ایاضافه تعارف هیچ بی و کنممی کوتاهی" رتشک" لب زیر دارد،

 .نشینممی آن روی

 لب و انداخته رایمون به کوتاهی نگاه که دوزممی چشم دکتر به منتظر

 :میزند

 یوسفی دکتر برای گویا ده،می انجام افخم دکتر رو بهاره درمانی شیمی -

 از تا ی،بیا اتاقم به گفتم. بیاد امروز تونهنمی و اومده پیش مشکلی

 !باشه چی همه به حواست و بشی آگاه افخم دکتر شرایط

 دیگرش پای روی بر را پایش یک که او به منتظر و داده تکان سری

 :کندمی باز دهان باالخره ثانیه چند از بعد که شوممی خیره اندازدمی

 در وجه هیچ به کنین گوشزد خانوادتون به نشده تموم درمانی شیمی تا -

 با وقتمو شم،می خارج اتاق از من که زمانی مخصوصا ،کار حین

 اطرافمو و دور. نگیرن گرفت جواب و پرسید شهمی بعدا که سؤاالیی

 جواب و بپرسه هست سوالی اگر تا کافیه نفر یه تنها نکنن، شلوغ

 چک از بره، بهاره مالقات به نداره حق کسی ندادم اجازه من تا. بگیره

 هیچکس به نسبت پزشکی یزمینه تو و زارمبی شدتبه زدنم چونه و
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 هرچیزی از بیمار سالمت. ندارم دلسوزی و ترحم حس امخانواده حتی

 لحن. شه رعایت باید شده که نحوی هر به قوانین و تره مهم من برای

 دهان در ناخوداگاه هم من زبان ست،دستوری و جدی کامال صحبتش

 !دشومی خارج آن از آرامی صدای و چرخیده

 .حتما بله -

 رویمروبه عسلی میز به و گرفته او از را نگاهم رایمون، برخواستن با

 .دوزممی

 روپوش و اسپورت کفش با همراه ،کرده پا به که ایتیره آبی لی شلوار 

 .استکرده ترجذاب و چشمگیر نهایت بی را او رنگش، سفید

 .برم من اجازتون با پس - 

 بهرامی دکتر با. خیزیمبرمی جای از او دنبال هب نیز بهرامی دکتر و من

 به و داده تکان را اشکیلویی بیست سر نیز، من برای و دهدمی دست

 .شودمی خارج اتاق از سرعت

 خود به را ذهنم شدت به روز، چند این در که سؤالی خواهدمی دلم

 هکرد خداحافظی دکتر از سریع خیلی بنابراین بپرسم، او از کرده مشغول

 .شوممی خارج اتاق از و

 را او ولی چرخانممی سالن، راست و چپ سمت به را سرم باریک

 .کنممی حرکت عمه اتاق سمت ناامید و کشیده پوفی کالفه بینم،نمی

 صدایم که را مهتاب و مریم صدای که امبرنداشته تربیش قدم چند هنوز

 .شنوممی سرمپشت از زنند،می

 .دوزممی شانخندان هایلب به را نگاهم و دهچرخی پاشنه روی بر
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 تکان هوا در را رنگی سفید و زیبا دعوت کارت که حالی در مهتاب

 و کرده پرت اشپیشانی باالی به را ابرویش تای دو بار چندین دهد؛می

 .دهدمی گردنش به قری

 !خوبین؟ سالم -

 مهادا و انداخته دعوت کارت به نگاهی متعجب و کنجکاو سپس و

 :دهممی

 !چیه؟ دیگه این -

 :دهدمی جواب و داده دستش به ایدیگه تکان شیطنت با مهتاب

 جریان در خیلی رو شما مال ولی دعوت، کارت گیممی این به که ما -

 .گینمی بهش چی دونمنمی. نیستم

 .کنممی نثارش ی"کوفت" و گیردمی امخنده

 !مناسبته؟ چه به کیه؟ مال خب -

 .گیردمی سمتم را کارت

 !بفهمی تا بخون خودت -

 .کنممی باز را آن آرامی به و گیرممی دستش از را کارت

 !پردمی باال به ابرویم تای یک کارت، داخل متن خواندن با

 .نداریما داری مریض حوصله! نکنی غش زیاد ذوق از حاال -

 :همدمی پاسخ و آورده در شکلکی گوید،می را این که مریم جواب در

 خورد امتره مچکر، خود از مغرور   این واسه من راحت، خیالت -

 !بگیره؟ مهمونی خوادمی چی واسه حاال! کنمنمی
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 شده، زده هیجان اخبار، ترین جزئی دادن برای همیشه، همچون مهتاب

 .شودمی کردن تعریف مشغول تاب و آب با و

 !چیه؟ کترافخمد مهمونی مناسبت: پرسیدم ازش دیدم، رو محمد امروز -

 مهمونی یه خوادمی پسرش گل ورود مناسبت به جونش مامی گفت

 .کنه دعوت و بیمارستان پرسنل و بگیره

 به مهتاب توضیحات رسیدن اتمام به از بعد بالفاصله مریم متعجب صدای

 :رسدمی گوش

 !پسر؟ گل و جون مامی! گفت؟ همینجوری محمدم یعنی -

 :زندمی لب کجی دهان با و کوبدمی ریمم گوشتی بازوی به مشتی مهتاب

  !توام دیگه نه -

 از گذارم،می روپوشم جیب داخل را دعوتم کارت که حالی در و خندممی

 :پرسممی مهتاب و مریم

 !چیه؟ افخم دکتر با ارتباطش! کیه؟ دیگه محمد -

 !کندمی نازک چشمی پشت و چرخاندمی چشمی اکراه با مهتاب

 !خبری بی کس وهمه جا همه از خدا یهمیشه که توام -

 قضا از. گیرهمی رو تخصصش داره سام، مثل سعادتی، محمد دکتر

 بیمارستان این به امروز همین که هست رایمونم رفیق ترین صمیمی

 .اومده

 اوردی؟ دست به کم زمان مدت همین تو رو اطالعات همه این تو -

 :ندزمی لب و گرفته خود به جانبی به حق یقیافه
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 کردی؟ فکر چی پس بله -

 .شویممی بهاره عمه اتاق وارد و خندیممی باهم زمان هم مریم و من

 سمت امنگفته تا که امکرده راضی را مادرجون زحمت و زور هزار با

 امخانواده اعضای با دیتن رفتار خواهدنمی دلم هیچ که چرا نرود رایمون

 .بشود شانناراحتی و رنجش باعث و باشد داشته

 .زندمی صدایم و آیدمی سمتم پرستارها از یکی باالخره

 .برید شوناتاق به تونینمی که بگم بهتون خواستن، ازم افخم دکتر -

 برگشتنم تا خواهممی امخانواده از کهاین از بعد و کنممی تشکر او از

 اتاق به و شده جدا هاآن از نروند، بهاره عمه اتاق به و کرده صبوری

 .روممی رایمون

 .مانممی جواب منتظر و زنممی در

 .شوممی اتاق وارد و کرده باز را در بفرماییدش صدای با

 .دهدمی تکان سر همیشه مثل هم باز و خیزدبرمی جای از 

 آن روی بر که خواهدمی من از ها،مبل از یکی سمت دستش گرفتن با 

 مبل روی بر و پذیرممی را او تعارف" مرسی" گفتن با نیز من. بنشینم

 .گیرممی جای

 کرده باز دهن دهم، هدر را وقت که آن بی نیز من کند،می نگاهم منتظر

 .کنممی آغاز را صحبتم" نباشید خسته"  یک گفتن با و

 رفت؟ بهاره مهع مالقات به شهمی دیگه اآلن بدونم خواستممی -

 .ستچشمانم میخ نگاهش
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 !زیاد نه ولی شهمی بله -

 !مدت؟ چه مثال -

 :گویدمی و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی

  !کافیه ساعت نیم حدود -

 رفت؟ پیش خوب درمانی شیمی -

 به را لبانش و کرده ریز را چشمانش کمی سرش، دادن تکان با زمان هم

 .کندمی جمع هم

 کار، جای این تا خب ولی شده ضعیف بدنش نبود، خوب هک خیلی -

 .نیست نگرانی جای گفت شهمی

 ترید و شک دچار امآمده جااین به آن برای که سؤالی پرسیدن برای

 :پرسممی او از را سوالم و گرفته را خود تصمیم باالخره اما امشده

 درمانی شیمی زودتر روز یه باید رو عمه دادین، تشخیص که شدچی -

 همچین شما که داره خاصی مشکل عمه بدونم خواممی واقع در کنین؟

 کردین؟ پافشاری شدنش انجام در حد بدین تا و دادین رو پیشنهادی

  .گیردمی خود به بدجنسی رنگ نگاهش و زندمی برق چشمانش

 را اشجمله بار تأسف مثال و کندمی اتاقش دیواری ساعت به ایاشاره

 :کندمی ادا

 که تایمی چون بعد، برای بذاری رو سوالت بهتره ولی متأسفم خیلی -

 به دادن جواب برای وقتی دیگه و رسید اتمام به بودمگذاشته شما برای

 .نمونده باقی سؤالت
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 دو جای به دهد؛ را سوالم جواب خواستمی اگر او. گیردمی حرصم

 توانستمی بود،گرفته نظر در برایم که تایمی به راجع زدن حرف ساعت

 .دهد توضیح برایم را سوالم جواب

 ...روانی مردک

 ...لطفا هست، وقت که هنوز اما -

 .شودمی زده اتاقش در که استنرسیده پایان به حرفم هنوز

 :زندمی ریزی چشمک و پردمی باال ابرویش تای یک

 !کن گوشزد حتما خانوادتم به نکن، فراموش و گفتم بهت که هایینکته -

 .بخیر عصر

 ازم مستقیم غیر طور به و خواسته را عذرم رسمی و شیک خیلی

 .کنم ترک را اتاقش زودتر چه هر که خواهدمی

 از را نگاهم تفاوتی بی با و کرده پنهان را صدایم حرص کنممی سعی

 .بگیرم شرورش چشمان

 .کنم خداحافظی و تشکر او از کوله، و کج لبخندی زدن با همراه

 اما آرام هایی گام با تنها کنم، دریافت او از جوابی تا مانمنمی منتظر حتی

 .کنممی باز را آن و رسانده اتاقش در به را خود بلند

 انتظار به اتاق در پشت که افتدمی پوشیخوش و بلند قد جوان به نگاهم

 را شخصیتم و غرور و امعصبانی قدری به اما ایستاده رایمون ی اجازه

 خود در را اشچهره کردن حالجی یحوصله حتی که ینمبمی شده ُخرد

 تشکر آرامی به کند،می باز برایم را راه که او از بنابراین. بینمنمی

 .شوممی دور سرعت حداکثر با اتاقش و رایمون از و کنممی
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 تمیز مشغول و دارمبرمی را کابینت در هشد تا هایدستمال از دانه یک

 !شوممی آشپزخانه تخت کردن

 داری؟ لباس یا خرید بری خوایمی امشب مهمونی واسه مادر؟ آوینا -

 را مادر پاسخ کنم،می جمع را نان ریز و شده ُخرد هایتکه که حالی در

 :دهممی نیز

 ه؟مگ طورچه! بریم تایی سه مریم، و مهتاب با قراره آره -

 احساس آشپزخانه در را حضورش و شودمی قبل از تر پررنگ صدایش

 .کنممی

 سر بهم چرا کنهمی گله قدراین بریم، خاله خونه تا سر یه گفتم -

 نریم و بندازیم گوش پشت بار هر نیست زشت نظرت به! زنید؟نمی

 !شون؟خونه

 :گویممی و اندازممی باال ایشانه تفاوت بی

 نوبت ها،ذارهنمی ما یخونه رو پاش سال تا سال زشته؟ شکجا واال نه -

 شد؟ زشت رسید که ما به

 :گویدمی لب زیر نچی و دهدمی تکان طرفین به را سرش مادر

 کنیمی لج چرا پس چیه؟ خونمون به خاله نیومدن دلیل دونیمی که تو -

 دختر؟

 دلیل که درمقچه 》گفتن با بهنام که دهم را جوابش تا کنممی باز دهان

 مامان، نداره منطق ذره یه خواهرت! واقعا کنندست قانع شناراحتی

 دیگه داده پسرش به رد جواب آوینا که این خاطر به باید چرا وگرنه

 یه آخه گذره؟می قضیه اون از که سال   چند نذاره؟ ما یخونه تو رو پاش
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 درد به کردنشم دعوت این تازه باشه؟ پررو و ایکینه تونهمی قدرچه آدم

" ب" از جا،اون ریممی کنه،می دعوت زنهمی زنگ! خورهمی خودش

 دلت توام! زنهمی طعنه و اندازهمی تیکه فقط رحیم،" میم" تا هللابسم

 خوادمی دونینمی ناراحت، ندیدنمون از و ماست دلتنگ اون که خوشه

 فقط خاله! بگه بهمون خواست دلش هرچی که شخونه بکشونه مارو

 تنه، یه که خورهمی شوهرش اقوام همون درد به شهره خاله! شیدا خاله

 》!کنهمی شیشه تو رو شونهمه خون

 چرخیده عقب به هردو مادر، و من بهنام، فرمایشات رسیدن اتمام به با

 است،پریده مانگوی و گفت وسط پا جفت که او به نگاهی چپ چپ و

 را کوچک نارنگی یک آورد،بی خود ویر به کهآن بی او اما اندازیم،می

 .شودمی کندنش پوست مشغول و برداشته ایجامیوه از

 شد،نمی مربوط او به که هاییبحث تمام در داشت عادت بچگی از بهنام

 تیز و تند قدرهمین هم، همیشه! آورد زبان بر را نظراتش و کند دخالت

 !ندارد رودروایسی هم کس هیچ با و دهدمی نظر اطرافیانش به راجع

 است،شده ناراحت هایشحرف خاطربه بهنام از معمول طبق که مادر

 :زندمی لب ناراحتی با و کشدمی هم در را اخمانش

 !نشنوما خونه تو حرفا این از دیگه زنی؟می که حرفیه چه این وا -

 را آن ثانیه چند از بعد و انداخته دهانش در کامل را اشنارنگی که بهنام

 :گویدمی مادر جواب در خیالیبی با دهد،می قورت

 گم؟می دروغ مگه! خب؟ چیه -

 .شودمی خارج آشپزخانه از مادر، حرصی یچهره به توجه بی سپس و
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 و کنممی است،مانده ثابت بهنام روی بر چنانهم نگاهش که مادر به رو

 :زنممی لب

 تو هیچی اما تیزه و دتن زبونش که، شناسیمی و بهنام نگیر، دل به -

 .نیست دلش

 قدرچه که دانیممی مادر هم و من هم اما نیست، دلش در هیچی گویممی

 چی همه ندارد، را دیدنش چشم و ستناراحت و دلخور شهره خاله از

 جوابی و کردم رد را فرخ پسرش خواستگاری من که این تا بود، خوب

 بیراه و بد و ناسزا به عشرو خاله روز همان از دادم، هاآن به منفی

 تا مانهمه! سرمان پشت هم و رو جلو هم کرد، امخانواده و من به گفتن

 مخصوصا! نه بهنام اما ایمکرده هضم را روزها آن ناراحتی حدودی

 .برنداشت آمیزش توهین و بد رفتار از دست خاله و گرفت زن فرخ وقتی

 !او دنبال به نیز نم شودمی خارج آشپزخانه از و کشدمی آهی مادر

 پیام کردن تایپ مشغول و نشسته مبل روی بر که بهنام به کوتاهی نگاه

  !دارمبرمی قدم هاپله سمت و اندازممی است؛ اشگوشی با

 !شنوممی خود سر پشت را بهنام هایقدم صدای که کشدنمی طولی

 !آوینا؟ -

 !کنممی نگاهش سوالی چرخم،می عقب به و ایستممی حرکت از

 خاله؟ خونه بری مامان همراه خواینمی که تو -

 !دهممی را جوابش کوتاه

 .نه -
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 مشکوکی و مهم ینکته که کسی همچون سپس و کشدمی راحتی نفس

 باریک  چشمانی با و آورده باال را سرش ناگهان باشد،آورده یاد به را

 :پرسدمی شده،

 حامد؟ و آزیتا از خبرچه راستی، -

 !دوزممیدقیقش و کنجکاو چشمان به را نگاهم فاوتیتبی با

 .نیست خبری! سالمتی هیچی -

 :پرسدمی تردید و شک با همراه

 مطمئنی؟ -

 !دهممی تکان سر اطمینان با

 مگه؟ طورچه آره -

 !داردبرمی عقب به قدمی و کندمی نگاهم خیرهخیره دیگر کمی

 روز. میاد خوابم و متهخس خیلی بخوابم، برم من جوری،همین هیچی -

 !خوش

 قفل سینه روی بر را دستانم که کندمی را اتاقش سمت چرخیدن قصد

 که حاال دهممی ترجیح!کنممی کج شانه سمت به کمی را سرم و کرده

 این همیشه، برای باریک است،کشیده پیش را حامد و آزیتا بحث خود

 !دهم خاتمه و بسته را نشده باز بحث

 بهنام؟ -

 .کندمی نگاهم سوالی
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 تو اگر حامد! برداری بقیه زندگی تو کردن کنجکاوی از دست بهتره -

 کار و بوده شلوغ سرش حتما اومده عمه دیدن به کمتر روز چند این

 که میای یدنشد به قدرچه ایبهاره عمه یزاده برادر که تو مگه. داشته

 مامان جلو قدراین ضمن در بزنه؟ سر بهش روز هر داری توقع حامد از

 خودت مثل هم رو اونا الکی نکن، بازجویی حامد به راجع آزیتا از بابا

 !کنیمی حساس

 :زندمی لب و کشدمی هم در را اخمانش معترضانه بهنام

 ...اما -

 :کنمیم قطع را حرفش و شود تمام اشجمله گذارمنمی

 ازت شدی، بزرگ نیستی، بچه دیگه تو خان، بهنام نداره اگر و اما -

 حامد و آزیتا. کن رفتار تر منطقی کمیه پس ره،می تریبیش انتظار

 متوجه کسی خواننمی مطمئنا باشن،داشته اگرم ولی ندارن مشکلی

 .باشی نداشته کارشون به کاری کن سعی توام پس بشه،

 اتاقش به و دهدمی خاتمه را بحث" باشه" گفتن با اما ستناراضی

 !رودمی

 خرید به رفتن برای را خود زودتر هرچه تا شوممی اتاقم وارد نیز من

 .کنم آماده

******* 

 نیز خود! آوینا جز اندآمده همه دوزد،می سالن ورودی در به را نگاهش

 در، شدن باز ارب هر با و شده حساس آوینا نیامدن روی بر چرا داندنمی

 چشم یکشیده و بلند قامت آیا ببیند تا دهدمی سوق آن سمت را نگاهش

 نه؟ یا شودمی ظاهر در چهارچوب در ،بیمارستان قشنگ 
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 و مریم که زمانی مخصوصا شودمی قبل یدفعه از امیدتر نا بار هر اما

 هانآ کنار در را آوینا و آیندمی مهمانی به هم دست در دست مهتاب

 .بیندنمی

 به نیز را بودنش حساس شود، آمدنش و آوینا خیال بی گیردمی تصمیم

 حاضر دخترهای تمام دقت با که مادرش به و گذاردمی اشکنجکاوی پای

 .شودمی خیره است،گرفته نظر زیر را سالن در

 را رفتارش و حرکات تمام و شده خیره مهتاب به که را مادرش نگاه رد 

 .گیردمی گرفته، نظر زیر

 دارد را لبانش روی بر نشستن در سعی که لبخندی جلوی سختی به

 مادر جدید یطعمه مهتاب، کردن آنالیز مشغول نیز خود و گرفته

 .شودمی

 و کرده پا به مشکی ساپورت یک همراه به کوتاهی رنگ یاسی لباس

 آرایش. استکرده جمع خاص، طرحی با سرش، باالی نیز را موهایش

 .ستکرده قبل از تر زیبا را او و آیدمی اشچهره به نیز صورتش

 حساب به بیمارستان یچهره خوش دخترهای جزو آوینا، از بعد مهتاب

 مات ابتدا مادر بیاید، مهمانی به آوینا امشب اگر ستمطمئن او اما آیدمی

 خود ناشدنی، وصف شوقی و ذوق با سپس و نگردمی را او مبهوت و

 !گویدمی آمدخوش او به و رسانده او به را

 بیچاره دختر زبان زیر از را نیازش مورد اطالعات که زمانی تا حتی

 .دارد نمی بر سرش از دست و نکرده رهایش نکشیده، بیرون

 جای از قشنگ، چشم به نسبت واکنشش و مادر به کردن فکر از خسته

 اند،کرده طهاحا را آن بارمان و محمد که میزی سمت و خیزدبرمی

 بسته و باز صدای که برنداشته تربیش قدم چند هنوز کند،می حرکت



 

  

REPACK BY DIAKOV 262 

 

 رفیق نیمه راه

 تعداد ماندن ثابت و سر حرکت و نوازدمی را گوشش سالن در شدن

 .بیندمی و کرده حس وضوح به نقطه، همان به را نگاه زیادی

 خواهدمی دلش ست،آمده مهمانی به و داده افتخار قشنگ چشم باالخره

 نیز را او به نسبت مادرش واکنش حتی و را آوینا و بچرخد بعق به

 غرورش، حفظ با همراه همیشه، همچون و کندنمی را کاراین اما بنگرد،

 برای و رودمی محمد و بارمان میز سمت! دهدمی ادامه راهش به

 قرار سالن در روی به رو که کندمی انتخاب را ایصندلی همان نشستن،

 .نشیندمی میز پشت دارد،

 حریر لباس آن با او، که چرا بیند،نمی آوینا گشتن دنبال به برای نیازی

 کردن جوجست به نیازی نشسته؛ تنش در خوبی به که رنگش طالیی و

 !درخشدمی خوش ها، دختر دیگر میان و سالن در خوبی به و ندارد

 هایقدم که او از را نگاهش سریع خیلی و انداخته آوینا به کوتاهی نگاه

 مادرش به و گرفته داردبرمی مریم، و مهتاب سمت را طنازش و کوتاه

 !دهدمی استشده او مبهوت و مات که

 نیم حدود مادرش آیند،می در آب از درست هایشحدس همیشه همچون

 را آوینا تنها اوقات، اکثر و یندنشمی دخترها و آوینا کنار را ساعتی

 !دهدمی قرار خود مخاطب

 اما گوید آمدخوش هامهمان دیگر همچون نیز آوینا به خواهدمی دلش

 مادر، دار معنا هاینگاه رود، او نزد مادر حضور در اگر داندمی

 آمدخوش بنابراین برد،می سر  را اشحوصله و ریخته بهم را اعصابش

 :گویدمی که محمد جواب در و انداخته تعویق به را آوینا به گفتن
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 بریم دنبالت، آیممی بارمان با عصر ها،نره یادت رو فردا رایمون -

  و نبینه رو رستوران اون بارمان حیفه همیشگی، رستوران همون

 !نکنه مزه رو لذیذش و خوشمزه غذاهای

 :دهدمی پاسخ

 !کنم خالی و وقتم ساعت، اون واسه کنممی سعی باشه -

 از او که ستهمانی ششخصیت که ستافرادی معدود آن از یکی بارمان

 و پذیردمی را او دوستی دست رو این از دارد، انتظار واقعی مرد یک

 محمد، و خود ینفره دو دوستی گروه به نیز را بارمان گیردمی تصمیم

 .کند اضافه

 قسمتی به خاصی، شیطنت با محمد که ستبارمان با زدن حرف حال در

 :گویدمی و کرده اشاره اند،نشسته مادرش و آوینا که

 شدن خسته دستت از خانوادتم بقیه خانوم، ستاره بر عالوه که بینممی -

 !شن؟ خالص شرت از خوانمی و

 راحتی به بگیرد، را محمد یاشاره انگشت رد نگاهش، با که آن بی

 حال در و شده اضافه هاآن جمع به نیز قلوها دو زند، حدس تواندمی

 .هستند آوینا کردن آنالیز

 کردن دعوت و مهمانی گرفتن خصوص در او اصلی هایمخالفت از یکی

 وجود به فرصت از مادرش که بود موضوع همین بیمارستان، پرسنل

 با و گیردمی نظر زیر را دخترها تمام و بردمی را استفاده نهایت آمده،

 مدتی تا امشب از که چرا شود،می ترسخت او یبرا شرایط آوینا حضور

 رهایی آوینا، با ازدواج برای هایشپیشنهاد و مادر دست از او طوالنی،

 .یافت نخواهد
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 خرج را زیادی یحوصله باید که داندمی خوبی به هم را موضوع این و

 و کرده بیرون سر از آوینا با را ازدواجش فکر تا کند مادر هاینصیحت

 !شود موضوع این لخیابی

 سر پشت از را مادرش صدای که ستبارمان و محمد با زدن حرف گرم

 !شنودمی خود با کمی یفاصله در و

 !دارم کارت جا،این بیای لحظه چند شهمی! جان؟ رایمون -

 چند با خیزد،می بر جای از و گفته محمد و بارمان به رو ی"ببخشید"

 اشسینه تا زور به قدش که او به و هرساند مادر به را خودش بلند قدم

 :زندمی لب و انداخته کوتاهی نگاه رسد،می

 داشتی؟ کاری جانم؟ -

 او به دل در بیند،می که را مادرش یزده هیجان لحن و زده ذوق نگاه 

 سمت و گیردمی اشکرده رنگ و کوتاه موهای از را نگاهش و خندیده

 !دهدمی سوق اششده ساخته یچهره

 و من به نسبت قدراین نداشتم توقع ازت اصال رایمون، بدی خیلی -

 !باشی توجه بی حرفام

 به را خود حال، این با اما استشده متوجه خوبی به را مادر منظور

 !نگردمی را او سوالی و زده چپ علی یکوچه

 کردم؟ کارچی من مگه شده؟چی چرا؟ -

 !کشدمی هم در را یکشبار ابروهای و زده کمر به را دستانش مادر
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 یکی من نشناسه رو تو کی هر! راه اون به بزنی و خودت نکرده الزم -

 تا خودت، تو نگفته  و فرحزاد" ف" هنوز شناسمت،می خوب خیلی

 !رفتی و آخرش

 جوابش در جدی خیلی کند،می رو را دستش همیشه همچون مادر وقتی

 :گویدمی

 فکر لطفا بگم؟ بهت و این باید بار چند! من   مادر ندارم ازدواج قصد -

 !کن بیرون سرت از رو آوینا

 پسرش شب   رنگ به و براق چشمان سمت به تیزی و تند نگاه مادر

 :زندمی لب معترضانه حرفش، جواب در و انداخته

 خوایمی کجا آوینا از بهتر دختر خوای،نمی رو آوینا که کردی بیخود -

 که نیست؟ نصب و اصل با! هست هک نیست؟ دارخانواده کنی؟ پیدا

 که نیست؟ جذاب و چهرهخوش! هست که نیست؟ کرده تحصیل! هست

 آوینا همین! زیریه به سر و آروم دختر خیلی! خوبه اخالقشم تازه! هست

 بگیرم واست زبون متر سه با پارهپاچه دختر یه برم. خورهمی تو درد به

 !شننه بابا خونه ردهبرگ و نیاره دوام تو پیش   مروز دو حتی که

 !دهدمی را مادرش پاسخ و انداخته باال ایشانه خیالبی

 موندن یغصه که بودم فرستاده دعوت کارت واسش مگه! برگرده خب -

 بخورم؟ رو نموندنش یا

 و چرخانده آن، سفیدی در را چشمانش مردمک درمانده و کالفه مادرش

 :زندمی لب متاسف

 نسبت دختره حس ببینم آوینا پیش بریم بیا یمون،را نکن اذیتم قدراین -

 نه؟ یا آدمی خوشش تو از جوریه؟چه بهت
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 !شودمی خودمچکر از و مغرور هم باز رایمون

 کی از خوادمی نیاد، خوشش من از اصال بیاد؟ خوشش من از نباید چرا -

 بیاد؟ خوشش

 قدرینا بخوای اگر ازدواج بحث تو! باشما گفته بهت اآلن همین از -

 !شهنمی زنت کسهیچ باشی، خودمچکر از و مغرور

 در تهدیدوار را انگشتش که گویدمی رایمون به حالی در را جملهاین

 !دهدمی تکان او مقابل

 نشه، زنم و نیاد خوشش من از کسی سیاه سال صد خواممی کهاین اول -

 واسه ستنهگزی بهترین آوینا فهمیدی دقیقه چند همین تو شما کهاین دوم

 !من؟

 خیره نگرد،می را او خیالیبی با که پسرش به جانب به حق مادر

 !شودمی

 .شناسیممی رو دیگههم نگاه یه تو خانوما ما! فهمیدم که بله -

 اسیر ار استیلش خوش و بلند قد پسر   تنومند و قوی بازوی سپس

 اند،نشسته دخترها و آوینا که قسمتی سمت را او و کرده دستش یحلقه

 !کشاندمی

 من با قدرماین! بگو خدا بنده این به ی"آمدخوش" یه بریم بیا تو حاال -

 !پسندیدنش هم رها و رویا حتی. نزن چونه و چک

 قلوها دو و خودش توسط آوینا شدن پسند مورد به راجع جوری مادرش

 !او نه هاست،آن برای زن گویا که زدمی فحر
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 و قصد اون خاطر به نه میام، گویی آمدخوش واسه فقط و فقط من -

 اومدن دلیل! کشیدی دختر اون و من برای ذهنت، تو شما که اینقشه

 اون که موضوعه این دادن نشون و ادب رسم به تنها شما، همراه من

 تا میام نداره، فرقی هیچ مهمونا بقیه با نفر، یه من برای حداقل دختر،

 پس. کنم تشکر مهمونی تو حضورش خاطربه و بگم آمدخوش بهش

 خودت شب نه کنی، تلخ منو شب نه که کن گوشت یآویزه و این لطفا

 .رو

 نزدیک خاطر به که حالی در و زده پسرش پهلوی به ایسقلمه مادر

 آورده برلب تصنعی لبخندی کند، حفظ را ظاهرش باید دخترها، به شدن

 :کندمی زمزمه بشنود، را صدایش رایمون تنها که ایگونه به لب، زیر و

 به نسبت تونیمی طورچه وگرنه داری، تشریف زمینی سیب که بس از -

 کی به دیگه تو موندم من خدا به! باشی؟ تفاوتبی دختری همچین

 !رفتی؟

 که چرا است،ماندهن باقی مادر حرف به دادن جواب برای فرصتی دیگر

 و او حضور احترام به نیز هاآن یسه هر و اند،رسیده دخترها میز به

 .اندبرخواسته جای از مادرش

! کندمی تشکر هاآن هردوی از و انداخته مریم و مهتاب به کوتاهی نگاه

 آرایش با حاال که زیبایش و درشت چشمان به و کرده آوینا به رو سپس

 باال ابرویی و داده تکان سری! شودمی خیره اند،هشد قبل از تر وحشی

 !اندازدمی

 !اومدین خوش رستمی، خانوم سالم -

 !کندمی احساس وضوح به را آوینا چشمان شدن گرد
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 !تونعالی پذیرایی و مهمونی از مرسی ممنون، مرسی سالم -

 که مادرش صدای با اما دهد را آوینا تشکر جواب تا کندمی باز دهان

 او با همراه تا خواهدمی هاآن از و داده قرار مخاطب را مریم و ابمهت

! بروند یافت، آن در توانمی را میوه و شیرینی انواع که میزی سمت

 خیره بدجنسش چشمان در گرانهسرزنش و چرخیده مادرش سمت

 .شودمی

 پذیرایی ازش و گیمی آمدخوش رستمی خانوم به شما تا جان رایمون -

 نذاریا تنها رو رستمی خانوم! گردیممیبر هم دخترا و من ،کنیمی

 !بره سر شحوصله مونمهمون زشته عزیزم،

 شود؟ راضی مادرش تا گوید آمدخوش آوینا به باید بار چند دانستنمی

 مادرش نیت به نیز مریم و مهتاب که بود آورده در بازی ضایع حدی به

 .بودندشده آگاه رخید،چمی سرش در که اینقشه از و برده پی

 و گذشته همچون و کرده حفظ را اشخونسردی همیشه، مثل حال این با

 :گویدمی او به رو خودمانی، لحن همان با

 !وایسادی؟ چرا بشین، لطفا -

 روی بر نشستنش از بعد و گذراندمی نظر از ستمعذب کمی که را او

 جای ،دارد قرار او روی به رو که ایصندلی روی بر نیز خود صندلی،

 .گیردمی

 گذره؟می خوش خبرا؟چه خب -

 و ستمعذب او، برعکس آوینا ست،آرام و ریلکس رایمون هرچه

 .دارد استرس
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 خیره او مغرور چشمان در و کندمی میز از سختی به را نگاهش

  !شودمی

 .نیست خبری سالمتی هیچی -

 شدت به را اآوین ذهن موضوعی چه زندمی حدس خوبی به رایمون

 همآن او، زدن حرف رسمی به نسبت آوینا العملعکس ست،کرده مشغول

 طبق بنابراین نیست، و نبوده انتظارش از دور اصال ناگهانی، قدراین

 دیگرش پای روی بر را پایش یک خاص، ژستی با همراه عادت،

 :زندمی لب و انداخته

 خوامنمی بزنم، فحر رسمی باهات شدم مجبور مامان حضور خاطر به -

 بکشه، واسم نقشه هزارتا مونث، جنس با زدنم حرف خودمونی خاطر به

 !راحت خیالت نکردم، فرقی هیچ افخمم، دکتر همون من وگرنه

 قبل از تر ریلکس کمی که چرا شود،می راحت واقعا آوینا خیال گویی

 !نگردمی را او تریبیش جرئت با و شده

 !مشخصه کامال بله -

 خود روی به را رفته نشانه سمتش آوینا که ایتیکه کهآن بی رایمون

 کرده آماده ذهن در سالن، به آوینا ورود یلحظه از که را ایطعنه آورد،

 !سازدمی جاری زبان بر

 میری؟ شیمی دعوت که هاییمهمونی به دیر قدرهمین همیشه -

 با و خورده اج ندارد، او از را حرفی چنین شنیدن توقع اصال که آوینا

 !زندمی زل او به است،شده گرد تعجب از که چشمانی

 !آریمبی و شام خواستیممی کم کم -
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 خجالت از که هاییگونه با و گرداندمیبر عادی حالت به را چشمانش

 :دهدمی را پاسخش کردن من من کمی با اندشده سرخ

 !کشید طول کمی شدنمم آماده اومد، پیش واسم مشکلی -

 به را کردنش اذیت و برده لذت او، گذاشتن سر به سر از که یمونرا

 منظور و انداخته او پای تا سر به نگاهی بیند،می سرگرمی یک چشم

 :زندمی لب و داده تکان را سرش دار

 اگر منم! برده وقت تونشدن آماده قدرچه که مشخصه کامال بله -

 حتما کنم، جلب خودم هب رو همه توجه و باشم همه دید تو خواستممی

 !گرفتمی و وقتم از کلی ناخواسته یا خواسته که شدممی آماده جورییه

 است،نشسته آوینا پیشانی روی بر که را ریزی عرق هایدانه باراین

 قشنگ چشم ورود یظهلح از که را ایجمله ناخواسته طوربه و بیندمی

 !سازدمی جاری زبان بر کرده، سنگینی دلش در سالن، به

 اما شودمی دلخور و عصبی  رایمون ی رحمانهبی نظر اظهار از آوینا

 آوینا به خواستمیدلش! نیست پشیمان خود یگفته از اصال رایمون

 و خوب اصال بودن، چشمگیر حد بدین تا دختر، یک برای بفهماند

 و ستذاتی آوینا زیبایی داندمی خوبی به خود او اگرچه نیست مناسب

 مجلس این در پا تر آالیشبی و ترساده بسیار ها،دختر دیگر به نسبت

 .استگذاشته

 که کندمی درک خوبی به جاییآن از را قشنگچشم بودن تقصیربی

 کرده جلب خود به را دیگران توجه همیشه ثانیه، و روز بدین تا خودش

 بر را هالباس ترینساده که زمانی حتی بوده، همگان دید معرض در و

 جمعی در و بیاراید را خود خواهد،می که گونهآن نتوانسته و داشته تن

 .استکرده پیدا حضور کوچک، هرچند
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 خود موضع از او شودنمی باعث موضوعات این از یک هیچ حال این با 

 جای به او اگر ست؛آگاه خوبی به یزن موضوع این از که چرا آید، پایین

 داردنباله و کلوش پایین، به کمر از که دامنی با زیبایش، و بلند پیراهن

 با تر، ساده لباس یک داشت، نوازیچشم و زیبا نگار و نقش و شدمی

 خود به را همگان توجه ورودش، با شکبی پوشید،می کدرتر رنگی

 نزدیک از و شده رو در رو او با کسی کهاین مگر کردنمی جلب

 خرده اندشده رها شانه روی بر که اششده بابلیس موهای از! دیدشمی

 چشمان   که چرا! داندمی محض اشتباهی را چشمانش آرایش اما گیردنمی

 پس!  او جز مردی هر لرزاند،می را مردی هر دل هم، آرایش بی آوینا

 از که هم را لبانش رنگ. نبود چشمانش کردن تر دلفریت به نیازی

 بود داده تغییر رنگیکم و مالیم رنگ ایقهوه به اش،ذاتی ملیح صورتی

 .بودنگذاشته باقی برایش گرفتن، ایراد برای جایی و

 از برق همچون فکری ناگهان دخترها، و مادرش یدوباره ورود با

 !رنجاندمی خود از را او و کرده عبور ذهنش

 مهم قدرآن بود؟می مهم او برای آوینا جذابیتو بودن گیرچشم باید چرا

 اندازد؟بی بیچاره دختر به را سنگینی آن به ایتیکه بابتش، حتی که

 قانع جواب نکردن پیدا از بعد و کرده تکرار خود با بارها را سوال این

 را سردش و تفاوتبی نگاه و شده بلند میزش پشت از آن، برای ایکننده

 دارم، کار من ببخشید" گفتن با و گرفته نگردمی را او ذتل با که مادر از

 "برم باید

 راهش حوصله، بی و کرده ترک را جمع دیگری یاضافه حرف هیچ بی

 تا و برداشته را سیب آب از لیوانی  و کندمی کج میزها از یکی سمت را

 !کشدمی سر ته
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 در لذتی حتی نه و داشت را مادر یزده ذوق هاینگاه یحوصله نه دیگر

 !دیدمی آوینا گذاشتن سر به سر

 نگاهش گذارد،می سرش زیر را دستش و کشدمی دراز تختش روی بر

 اولین برای که ایتیکه به همچنان و استزده بخیه اتاقش سقف به را

 .کندمی فکر است،انداخته دختر یک به بار

 بود، دیده رشس موهای از تربیش را اروپایی زیبای و بلوند دختران او

 اما بودند، تر نزدیک او به آوینا از که را دانشگاهش زمان دوستان حتی

 بود، آوینا از شدیدتر مراتب به که شانآرایش و لباس طرز برای گاههیچ

 چگونه هاآن که نبود مهم برایش اصال واقع در بود، نزده طعنه هاآن به

 !شوندمی حاضر جمع یک در

 و آوینا یعنی! شودمی قبل از تر عصبی ذهنش، از فکر این گذشتن با

 بود؟ مهم او برای جمع یک در شدنش حاضر چگونه

 حساسیتش دلیل و کندمی تکرار خود با ذهن در مدام را قوی ی"نه" یک

 دختران آن با نیز خود آوینا که دهدمی ربط موضوع این به تنها نیز، را

 و گیریچشم لباسش و آرایش دانستمی اگر هم آوینا دارد، فرق اروپایی

 پس! پوشیدنمی را آن دیگر شکبی است،کرده برابر چند را جذابیتش

 لحنی با هرچند شود، یادآور او به را موضوع این دانست خود یوظیفه

  !کوبنده و تند کمی

 خشک رنگش، آبی و نرم یلهحو با را خیسش موهای که حالی رد

 او دیدن با مادرش! شودمی سالن وارد و شده خارج اتاق از کند،می

 او به رو محبت با و سازدمی جاری صورت پهنای بر عمیق لبخندی

 :گویدمی

 برات؟ بریزم خوریمی چای عزیزم، باشه عافیت -
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 تپش به موهایش از را حوله که حالی در" باشی سالمت"گفتن از بعد

 :دهدمی پاسخ و داده تکان نیز سری دهد،می ُسر گردنش

 پرسش؟ و نیکی -

 .شودمی رفتنش گرنظاره و شنودمی را اشخنده ریز صدای

 کسهیچ که سالنی در هم آن ریختن چای این از مادر داندمی خوبی به

 قصد شک بی! پروارندمی سر در را نیتی چه نیست، آن در خودشان جز

 .کند صحبت َوَجناتش و آوینا هب راجع دارد

 گرفته مقابلش در مادر که ایسینی از را، چای باریک کمر لیوان

 !کندمی تشکر لب زیر و برداشته

 آرامی به دارد، قرار رویش به رو که اینفره تک مبل روی بر نیز مادر

 .کندمی اشکشیده و باریک هایانگشت اسیر را چایش لیوان و نشسته

 از نوشد،می را آن جرعه جرعه و کرده نزدیک دهانش به را چای لیوان

 !کندمی بلند سر باالخره و شده کالفه مادر یخیره نگاه

 دوباره و داده سوق خندانش لبان سمت او براق چشمان از را نگاهش

 مادرش درشت چشمان مشکی   به خیالیبی با و آورده باال را نگاه همان

 .زندمی زل

 خبرا؟چه -

 .شودمی جاجابه مبل روی بر کمی و خنددمی زده ذوق مادر

 !جان رایمون توئه دست که خبرا -

 .اندازدمی باال به ابرویی و نوشدمی را چایش از دیگر کمی

 !سالمتی جز ندارم خبری منم خداروشکر، نه -
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 مهربانی با و گذاردمی مبل عسلی روی بر نخورده، دست را چایش مادر

 :زندمی لب

 فکر کنی، فکر آوینا و حرفام به راجع بود قرار! نکن لوس و ودتخ -

 کردی؟

 هایدسته روی بر را دستانش و انداخته دیگر پای روی بر را پایش یک

 .دهدمی قرار مبل،

 :گویدمی و کرده باز دهان جوابش در جدی کامال

 !کردم فکر بهش که معلومه آره -

 رسیدی؟ ایمنتیجه به شد؟چی خب؟ -

 همچون اما آیدمی رحم به دلش بیند،می که را مادرش استرس و ذوق

 .دهد قرار تاثیر تحت را او تواندنمی اشدلسوزی و ترحم حس همیشه،

 .کندمی اکتفا سر دادن تکان به تنها

 واست بریم شد؟ چی نتیجه خب! رایمون کردی لبم به جون وای -

 خاستگاری؟

 !نه -

 به شوقش و شور تمام که گویدمی جدیت با و تحکم پر قدری به را" نه"

 .نگردمی را او وارفته و دمغ و کرده فروکش بارهیک

 مگه خودت؟ با یا بابا؟ و من با کنی؟ لج کی با خوایمی نه؟ چرا آخه -

 مخالفتت دلیل چیه؟ عیبش بگو من به تو نه؟ گیمی که داره کم چی آوینا

 و ناز از پر صورت اون واسه دلم دیدمش وقتی جنسشمهم که من چیه؟

 دلم تو واقعا دیدم که و درشتش و جنگلی چشمای! کشید پر مهربونش
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 همچین به نسبت تونیمی طورچه تو. گفتم احسنت شسلیقه و خدا به

 کنهمی ازدواج دیگه روز دو خدا به! باشی؟ تفاوتبی قدراین دختری،

 ...شیامی پشیمون

. شودمی قطع شوندمی سالن وارد دخوابالو که قلوها دو ورود با حرفش

 پررویی با که رها قرمز   و کرده پف چشمان سمت را تیزش و تند نگاه

 :دهدمی را پاسخش و رفته نشانه بریزد، چای برایش خواهدمی او از

 بریزی؟ خودت واسه چای یه نداری حال که کندیمی کوه حاال تا صبح -

 و نگرندمی ستناراحت و عصبی که را او شده، گرد چشمانی با هردو

 که ایدونفره مبل روی بر را خود کسل و حالبی تن سکوت، در

 .کنندمی رها است،کرده اشغال را آن از ایگوشه تنها رایمون،

 به مجدد، را نگاهش و کندمی نازک دو هر تنبلی برای چشمی پشت مادر

 .دهدمی رایمون

 آرزوم مادرم، من! نکن نم جگر به خون قدراین کنممی خواهش ازت -

 دامادی لباس تو دارم دوست. ببینم و هامبچه شدن خوشبخت اینه

  دارم؟ ازت که زیادیه یخواسته این. ببینمت

 .دهدمی ادامه امیدوارانه رایمون، سکوت دیدن با و کرده کوتاهی مکث

 برای رو دوتا شما خدا انگار اصال دیگه؟ میاد گیرت کجا آوینا از بهتر -

 .گممی راست کن باور. آیینمی بهم خیلی ساخته، مه

 .دهدمی کش هم از کمی را لبانش و گیردمی اشخنده او حرف از باراین

  !گفتیمی و همین بیتام عمه دختر   فریده، برای تو مامان -

 :زندمی لب جانب به حق و نگردمی را رایمون چپچپ مادر
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 بود؟ چش هفرید مگه داره؟ خنده کجاش این خب -

 در خیال بی و گذاردمی عسلی روی بر را چایش از خالی لیوان رایمون

 :زندمی لب آمیز تمسخر لحنی با جوابش،

 قشنگ کوبیدی،می رو اشبینی اگر فقط نداشت، که خاصی عیب -

 !بسازی باهاش طبقه بیست برج تا دو تونستیمی

 انگشت و زنندیم خنده زیر به بلند رایمون حرف این با رویا و رها

 .آورندمی باال او برای" الیک" ینشانه به را شانشصت

 خنده از که قلوها دو به حرصی، و نگردمی را رایمون دلخور مادر

 .کندمی اشاره اند؛رفته ریسه

 !این شهمی شنتیجه کنی،می مسخره و مردم دختر وقتی بفرما،  -

 ریزی چشمک امحسوس،ن و کرده کنترل را اشخنده سختی به رایمون

 را نگاهش دوباره و زندمی"  مردم دختر   کردن مسخره ینتیجه دو"  به

 .کندمی قفل مادر یدرمانده نگاه در

 ولی دادم، پیشنهاد تو به دختر قدراین من نیومد، خوشت رو فریده حاال -

 .رسیدننمی آوینا پای به کدومهیچ کنممی اعتراف لحا این با

 :کندمی باز دهان و شودمی معترض مادر حرف جواب در رویا

 تحفه خیلی شونبقیه انگار فریده یه فقط گیمی همچین خانوم، مامان -

 تنم به مو خدا به زد،می حرف وقتی که سمیرا خاله دختر   ساناز بودن؟

 نیست یکی المصب،! بود ریختبی و مختز صداش بس از شد،می سیخ

 بیاد یکی نشستی بس خونه تو چرا دیگه تو آخه عزیزم، بگه بهش

 خودت، واسه شدی مردی نخوری، چشم تخته، به بزنم که تو بگیرتت؟

 .بخدا واال! بشی رویاهاش مرد و بگیری رو یکی بری باید
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 آن به لذت با نیز رایمون. روندمی غش خنده از رها، با زمانهم سپس و

 مشتاقانه و شودمی خیره بودند، آورده زبان بر را دلش حرف که  دو

 .ماندمی وگویشانگفت یادامه منتظر

 :زندمی لب و کرده کنترل را اشخنده سختی به رها

 چربی کیلو صد و هیکل اون با خدایی بهنوش، عمه دختر بنفشه مثال یا -

 یمرده کشته من تازه! خورد؟می رایمون داداش درد به کجاش اضافه،

 زیاد خاستگار من گفتمی رویا و من به شونمهمونی تو که امشبی اون

 پا یه خودت تو بگم، بهش اومدم بار چند. نمیدم تله به دم ولی دارما،

 من؟ گل   زنیمی حرف تله و دم کدوم از دقیقا ای،تله

 :گویدمی و دهدمی تکان هوا در را دستش ادامه در رویا

 نگران همش که ستپیزهریزه قدراین بدبخت سینا، دایی دختر ستاره یا -

 تو جایی یه یا! نشه؟ له پاش و دست زیر یهو شد، داداش زن   اگر بودم

 .کرد پیداش نشه دیگه شه گم پرتا و خرت

 :زندمی لب دو آن به رو حرصی و کالفه مادر

  .انگار نه انگار گممین هیچی هرچی. چیزیه خوب خجالتم که، واقعا -

 :زندمی لب اعتنا بی رها 

 دایی دختر   صنم، تو بگو، و راستش بمیره تن این مامان، خدایی نه -

 اخالق از دادی؟ پیشنهادش داداش به که دیدی چی دقیقا سهند

 فرمش؟ بد هیکل و بیریخت یچهره یا اومد؟ خوشت اشنداشته

 بر مبل روی از که حالی در و ویدگمی لب زیر ی" هللا اال اله ال" مادر

 لب دلخور و متاسف و رفته رایمون به رو ایغره چشم خیزد،می

 :زندمی
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 !گیرنامی یاد تو از -

 اتاقش سمت قلوها، دو و رایمون با زدن حرف از ناامید سپس و

 .رودمی

 بارهیک به و انداخته دیگریک به نگاهی سه هر اتاق، در شدن بسته با

 حرف   به او و خندندمی رایمون به دو آن. رودمی باال شانخنده صدای

 درس را شیطان که قلوها دو به توانستمی گونهچه او مادرش،

 دهد؟ یاد درس دادند،می

 با و خیزدبرمی جای از کشد،می محکم را رویا لپ که حالی در رایمون

 قدم خود اتاق سمت پدرش، و مادر مشترک اتاق در به نگاهی نیم

 به را زیبایی لقب چه مادرش که کندمی فکر موضوع این به و داردبرمی

 !جنگلی چشم بود؛ داده قشنگ چشم

 .شودمی اتاقش وارد و کرده تکرار خود با را واژه این بار چندین

 .کنممی پرت ایوشهگ به و کنده تن از را پیراهنم عصبانیت با

 از شده، نصف وسط از ام،دقتی بی اثر بر که را ایکاغذی دستمال 

 .کشممی لبانم روی بر محکم و کنممی خارج اشجعبه

 .ببرم بین از زودتر چه هر را لبانم روی بر مانده باقی رنگ کنممی سعی

 چشمان و شودمی اکو امگرفته درد سر   در رایمون، هایحرف تک تک

. رودنمی کنار چشمانم جلوی از لحظه یک برای حتی شرورش و بدجنس

 .کندمی نگاهم تمسخرآمیز شفافیت، و وضوح همان با و شودنمی محو

 ستفحشی" روانی شعور  بی. "رودمی باال محکم و تند حرص از امسینه

 دانه، دانه خواستمی دلم. استشده زبانم ورد حاال تا موقع آن از که



 

  

REPACK BY DIAKOV 279 

 

 رفیق نیمه راه

 به راجع دادن نظر تا بکشم، بیرون ریشه از را براقش و مشکی موهای

 !ببرد یاد از را ظاهرم

 خودت واسه بلدی الالیی اگه تو: بگوید او به نیست یکی پوک،کله نکبت  

 .من نه بخون

 اسپرت کت مگر بود؟ چه او خود   پس بودم، چشم در زیادی من اگر

 و چرم کمربند و کیمش شلوار همراه به داشت، تن بر که رنگی توسی

 کمربند همان با شده ست و براق هایکفش و تیشرت رنگش، سفید

 کرد؟می توجه جلب کم اش،کذایی

  کشاند؟می خود    دنبال به را چشم و بود کننده خیره کم

 هوش کم بود،کرده پر را سالن تمام که عطری و اشتیغه شیش صورت

 پراند؟می مجلس آن دختران حداقل سر   از

 روی بر را خود لجبازی با مدام که لختش موهای از طره آن ای

 سایه رنگش، مشکی ابروی و چشم روی بر و کردندمی رها اشپیشانی

 برد؟می را دخترها دل کم انداختند،می

 آب شیر. شوممی آن وارد و رسانده سرویس به را خود بلند قدم چند با

 روی بر وقفهبی و حرصی ،را آبم از شده پر هایمشت و کنممی باز را

 .پاشممی صورتم

 را دستم کف باور نا و اندازممی خشمم از شده سرخ یچهره به نگاهی

 .گذارممی دارمتب و داغ هایگونه روی بر

 در همیشه که را منی راحتی، همین به بودداده اجازه خود به گونهچه او 

 و دادممی خرج به وسواس کسی هر از تربیش مخالف، جنس با ارتباط

 ببرد؟ سوال زیر کردم،می رعایت را خود حدود و حد
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ی اصال  بود؟ شده خودمانی من با حد بدین تا موقع چه و ک 

 آبی ریز قطرات به توجه بی و شوممی خارج سرویس از خسته و کالفه

 سنگر اتاقم فرش روی بر و کنندمی چکه صورتم و موها از که

 امسینه در شده حبس نفس و کرده رها تخت روی بر را خود گیرند،می

 .سازممی رها اتاقم هوای در محکم و پرفشار را،

 و ُخرد جمله، یک با تنها را شخصیتم و غرور بودتوانسته راحتی چه به

 از کمتر خیلی شرورش، و ذات بد گوی دو آن نقش چه اگر! کند خاکشیر

 .نبود نظرش اظهار

 به دهان وقتهیچ دیگر کنم،می عهد خود با و گویممی" لعنتی" لب زیر

 هم نگاهی نیم حتی و نگذارم خودخواهی و مغرور مرد همچین دهان

 .نکنم خرجش

 با باید یا و! کردم؟ سکوت جوابش در که بود درست امشبم کار   دانمنمی

! گذاشتم؟می دستش کف را حقش نظرش، اظهار از ترکوبنده جوابی

 لیاقت اصال او دهم، انجام توانستممی که ودب کاری بهترین دوم حلراه

 .نداشت را شدن شمارده محترم

 عقب به هم بار هزار اگر میدانم نیز خود اما گویممی دل در را این

 .داشت نخواهم او مقابل در سکوت جز جوابی برگردم،

 امید خود به دل در و کشممی امکرده عرق پیشانی روی بر دستی

 طرز و است شعورش بی خود   مختص تنها بش،امش هایحرف دهم،می

 و او با اشتراکی نقطه هیچ مجلس، در حاضر افراد دیگر تفکر

 .ندارد و نداشته هایشحرف

 قوسی و کش و کرده باز هم از را چشمانم از یکی پلک سختی، به صبح

 .دهممی بدنم به
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 از تر تار و تیره که اتاقم به نگاهی و کنممی خفیفی لرز زیاد سرمای از

 .اندازممی ست،قبل هایروز

! دارمبرمی قدم امپنجره سمت و خیزممی بر تخت روی از کرختی با

 جمع پیشانی روی از را لختم موهای تا آورممی باال که را دستی همان

 .زنممی کنار یآرام به را آن و دهممی کش پرده سمت کنم،

 تن بر مخملی برف جنس از عروسی لباس که خانمان حیاط دیدن با

 ابری آسمان دقت با و کنممی باز هم از را چشمانم زده هیجان است،کرده

 .گذرانممی نظر از را خانه حیاط و هادرخت دیوارها، ینقطهنقطه و

 دیدن با. نیست خبری هیچ پیش، ثانیه چند کسلی و کرختی حس آن از

 که خونی همچون آسایی، معجزه طوربه ام،رفته تاراج به انرژی   برف،

 لبریز را وجودم و خزیده پوستم زیر نرمی به دارد، جریان هایمرگ در

 .کندمی خوب حس دنیا یک از

 آرایش! کنممی برانداز را پایم تا سر و اندازممی خودم به آینه از نگاهی

 .استبخشیده آن به را خاصی دابیشا ام،چهره مات   و ساده

 پایین تا دو یکی را هاپله. شوممی خارج اتاقم از و دارمبرمی را کیفم

 و سالم مادرجون؛ و پدر مادر، به. شوممی آشپزخانه وارد و روممی

 .نشینممی میز پشت و گویممی خیریبه صبح

 از را چای جانفن و کنممی آماده خود برای گردو با پنیر و نان لقمه چند

 .گیرممی مادر دست

 نکردن دنبالت. بخور توصبحانه ترآروم! جان؟ مامان خبرته چه وا، -

 !که
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 قورتش زحمت و زور هزار به و جویده دهان در را لقمه دیگر بار چند

 :دهممی

 .دارم عجله! شهمی دیرم داره نه -

 که مادرجون به نگاهی نوشم،می را امچای از جرعه چند که حالی در

 متعجب و اندازممی است اشصبحانه خوردن حال در آماده، و حاضر

 :پرسممی

 !سالمتی؟به برین جایی خواینمی -

 :زندمی لبخند آرامی به و دهدمی تکان سری

 بهاره واسه دلم آم،بی بیمارستان به باهات خواممی منم دخترم، آره -

 !زنهمی شور

 و بمونین خونه بهتره بودین، بیمارستان اشهمه دیروز که شما -

 .کنین استراحت

 :زندمی لب مصرانه

 !آممی باهات منم عزیزم نه -

 به نه و دهدمی تکان سری ناچار، به نیز او که نگرممی را پدر سوالی

 :زندمی لب جان، به نه و دل

 حاال تا دیشب از باشه، حواست آوینا. باشین خودتون مراقب پس باشه -

 .کن رانندگی احتیاط با. شده لغزنده زمین و اومده برف یلیخ

 و خیزممی بر میز، پشت از اندازممی شانه روی بر را کیفم که حالی در

 .نباشد ماننگران و هست حواسم که دهممی خاطر اطمینان او به
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 پارکینگ به آسانسور با و شویممی خارج سالن از مادرجون همراه به

 .رویممی

 کمک مادرجون به و کنممی پارک بیمارستان پاکینگ در را ینماش

 .شود پیاده ماشین از تا کنممی

 رها را او دست املحظه یک برای حتی بیمارستان، سالن به رسیدن تا

 .دارم را هوایش و نکرده

  .شویممی اتاقش وارد و کرده حرکت عمه اتاق سمت باهم

 کرده اشغال را عمه تخت از ایشهگو که بینممی را بهزاد تعجب کمال در

 .اوست با زدن حرف مشغول و

 احترام به بهزاد. شوندمی اتاق به مادرجون و من ورود متوجه دو هر

 .داردبرمی سمتش قدمی و آیدمی پایین تخت از مادرجون

 .پرسیممی را حالش و دهیممی دست بهزاد با هردویمان

 .ببوسم را عمه یگونه تا ومشمی خم و دارمبرمی قدمی  تخت سمت 

 .بخیر صبحت! خوبی؟! خانوما خانوم سالم -

 را جوابم ضعیفی صدای با و کندمی نگاهم مهمان را جانی کم لبخند

 :دهدمی

 .بخیر توام صبح خوبی؟ تو عزیزم سالم -

. زیباست هم هنوز اند،شده ریخته که ابروهایی و هامژه موها، وجود با

 لبخند همان لبخندش و هستند نافذ و براق چشمان همان چشمانش

 !تر رنگکم و تر جانکم کمی فقط همیشگی، مهربان
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 دخترش با را او و کنیممی خالی مادرجون برای را فضا بهزاد، و من

 .گذاریممی تنها بهاره

 و چرخانده سمتم را سرش بهزاد که شویممی خارج اتاق از هردو

 :گویدمی

 اتاقت؟ تو بریم شهمی. بزنم حرف باهات ات اینجا اومدم امروز -

 !شهمی که معلومه آره -

 و کرده حرکت امشانه موازات به نیز بهزاد. افتممی راه به کنجکاوی با

 .داردبرمی قدم کنارم

 هم روی در رو نفره، تک مبل دو روی بر دو هر و شویممی اتاق وارد

 .نشینیممی

 دهن دهد، هدر را وقت کهآن بی نیز اون و دوزممی چشم بهزاد به منتظر

 :کندمی باز

 درسته؟ داری، خبر حامد و آزیتا اختالف از که دونممی -

 و استرس بارهیک به بود، شده آگاه موضوع این از نیز بهزاد کهاین از

 .شودمی خشک دهانم آب و زندمی چنگ دلم به نگرانی

 .بزند را هایشحرف یادامه تا مانممی منتظر و دهممی تکان سر تنها

 !آوینا جدیه شوناختالف کهاین مثل -

 به توان تمام با را خود و افتدمی تندش دور روی بر نیز قلبم ضربانم

 .کوبدمی امسینه یقفسه

  !نکنیم دخالت ماها از کدومهیچ دونممی بهتر من ولی -
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 سعی که صدایی با تنها شده، شاناختالف متوجه اکج از او پرسمنمی

 :زنممی لب کنم، پنهان آن پس   در را نگرانی کنممی

 !کنیم؟ کارچه پس -

 یه از کنه، قبول و بزنه حرف حامد با تا کنیم راضی رو آزیتا بهتره -

 چون ولی بدم انجام و کاراین تونممی منم! بگیرن وقت خوب مشاور

 .بیاد پیش سوءتفاهم حامد برای    ممکن آزیتام برادر

 :زنممی لب و داده تکان هایشحرف تایید ینشانه به سری

 کنه؟ مونکمک بخوایم اون از نیست بهتر! طوره؟چه امینی دکتر -

 .بنددمی نقش لبش بر جانی کم لبخند

 حرف امینی دکتر با بخوام ازت که. اومدم جااین به همین واسه منم -

 .بزنی

 .دهممی تکان سر متفکر

 .کنه مونکمک تونهمی اون شک بی -

 :گویدمی و کشدمی آهی خیزد،برمی جای از که حالی در بهزاد

 نداری؟ کاری برم، باید دیگه من. خوادمی چی خدا ببینیم تا -

 دست در را دستم و شوممی بلند مبل روی از او، از نیابت به نیز من

 :دهممی قرار اششده دراز

 .دممی بهت رو خبرش و زنممی حرف دکتر با قربونت، نه -

 و شودمی خارج اتاقم از سرعت به خداحافظی، از بعد و کرده تشکر

 .کندمی ترک را بیمارستان
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 در او با و بروم بارمان اتاق به کارم اتمام از بعد گیرممی تصمیم نیز من

 .بزنم حرف باره این

 از که شکمم روی بر دستی و مدوزمی ساعت به را امخسته نگاه

 .کشممی است؛افتاده قور و قار به گرسنگی

 بارمان، با زدن حرف از قبل گیرممی تصمیم و خیزممی بر میز پشت از

 .کنم جان نوش را نهارم و بروم سلف به

 در که افتدمی مریم و مهتاب به چشمم شوم،می خارج اتاق از که همین

" سالم" رویم به من، از ترخسته و ایستندمی حرکت از اتاقم، قدمی چند

 .کنندمی به

 .نباشین خسته! خوبین؟ سالم -

 :نالدمی خستگی با مریم

 .باشی سالمت فدات، مرسی ولی هستیم که خسته خوبی؟ قربونت، -

 اومدی خودت که مرسی دنبالت، میومدیم داشتیم! نباشی خسته توام -

 اتاقت در به تق تق و بیارم باال دستمو نداشتم حال اصال تو جون   بیرون،

ف تو تا کنم صبر ساعت دو بعدم بکوبم، ف ش   بیرون و شی آماده کنان ش 

 !بیای

 کوبممی بازویش به آرامی یضربه و خندممی زدنش نق و مهتاب برای

 !زنیمی حرف قدراین و ایخسته خوبه حاال -

 شوم،می خارج بیمارستان سلف از مریم و مهتاب با همراه که حالی در

 :گویممی و کنممی جاجابه شانه روی بر را امکوله بند

 .بکشه طول دکتر با کارم کمی شاید نمونین، من منتظر برین، شما -
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 .کشدمی ایخمیازه و گیردمی دهانش مقابل در را دستش مهتاب

 نداری؟ کاری بریم، ما پس عزیزم باشه -

 .قربونت نه -

 مواظب: گویدمی که مریم جواب در و دهممی دست دو هر با سپس و

 صفر   ماشین یه بزنی نخوره سر ماشینت یهو ری،می که برفا تو باش

  .بپوکونیا و رنگ سفید

 در خنده آثار هنوز که صدایی ته با مهتاب و زنیممی خنده زیر به سه هر

 .دهدمی قرار مخاطب را مریم گردنی پس یک زدن با است، مشهود آن

 سام دست از تازه. نکن مبچه دل   به خون قدراین! دختر بگیری کوفت -

 رسید؟ تو به نوبت حاال بود، شده راحت هاشتیکه و

 :گویدمی و کندمی مانهردوی نثار چشمکی شیطنت با

 بهش و تصادف قضیه اون مدت یه هر سپرده بهم سام چه؟ من به -

 !بره یادش مبادا که بشم یادآور

 !آورممی در شکلک مریم حرف برای و چرخانممی چشمی

 تو قدراین مقتول خانواده بودم،کشته و آدم یه بودم زده اگه خدا به -

 .کوبهمی خان شازده این که کوبیدننمی سرم

 آن از دیگر،یک با خداحافظی از بعد و کنندمی حرفم نثار ایخنده دو هر

 .افتممی راه به بارمان اتاق به رفتن برای و شوممی جدا دو

 .مانممی جواب منتظر و زنممی اتاقش در به ایتقه

 !بفرمایید -
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 به را اتاقش در و نشیندمی لبم روی بر لبخندی صدایش، شنیدن با

 :زنممی لب و کشممی اتاقش داخل به سرکی کنم،می باز آرامی

 تو؟ بیام هست اجازه دکتر، آقای مسال -

 متعجب و آوردمی باال برده، فرو رویش جلو یپرونده داخل که را سرش

 که ی"نباشید خسته"  و لبم روی لبخند دیدن با. کندمی نگاهم سوالی و

 را خودکارش و کرده هایشلب طرح را مهربانی لبخند آورم،می زبان بر

 .کندمی رها میزش روی بر نرم

 بر میزش پشت از نیز او دارم،می بر اتاق داخل به که قدمی با زمان هم

 رنگش مشکی ینفره دو مبل روی بر نشستن به صمیمانه و خیزدمی

 .کندمی دعوتم

 و لطف و او از لب زیر کنم،می فتح نگاهم با را اتاقش که حالی در

 .نشینممی مبل روی بر و کرده تشکر محبتش

 مبل عسلی روی بر که کیکی از شده پر و ایهشیش دیس از را نگاهم

 .کنممی محبتش با چشمان مهمان و گیرممی دارد، قرار

 که سوالی جواب در و کنممی رد ،کیک برداشتن جهت را تعارفش

 :پرسدمی

 گذره؟می خوش! خبرا؟ چه رستمی، خانوم خب -

 :دهممی را او پاسخ که حالی در

  !گذرهمی داره بد و خوب نیست، خبری سالمتی، -
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 بر را خود و گریخته شالم زیر از شیطنت، و لجبازی با که را موهایم

 هل شال زیر به را هاآن دوباره و گیرممی کنند،می رها امپیشانی روی

 .دهممی

 باهاتون ایمسئله مورد در تا شدم تونمزاحم بخواین رو راستش -

 !کنم مشورت

 به زود خیلی کند،می نگاهم منتظر و سوالی و کرده تغییر نگاهش رنگ

 .گشایممی سخن به لب و دهممی پایان انتظارش

 مانممی منتظر سکوت در و کرده تعریف او برای را حامد و آزیتا مشکل

 .بشنوم را جوابش تا

 آرام چشمان در دوباره و شکسته دستم انگشتان به را قرارمبی نگاه   پل

 .شوممی خیره تالطمش بی و

 کاسته هایمنگرانی و دلهره از کمی بینم،می را شآرام نگاه که همین

 .رسممی نسبی آرامشی به و شده

 به سر یه بگین خواهرتون به اول شهمی اگه فقط نیست، مشکلی هیچ -

 .بزنم حرف ایشون با اول دممی ترجیح. بزنن مطبم

 هادام در و گویممی ای" حتما باشه،"  سر، دادن تکان با همراه

 :پرسممی

 کرد؟ حل رو شونمشکل شهمی نظرتون به -

 :دهدمی مبل پشتی به کامل را اشتکیه

 کمی به نیاز فقط نیست، حاد خیلی شونمشکل! نشه؟ چرا حتما، بله -

 .دارن راهنمایی و کمک
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 بهتون رو اشنتیجه و زنممی حرف خواهرم با. ممنونم ازتون خیلی -

 .دممی خبر

 ترک را اتاقش او، با خداحافظی از بعد و خیزممی رب جای از سپس و

 .کنممی

 داخل دست شود،می بلند امگوشی زنگ صدای زنم،می استارت که همین

 بر بهنام نام دیدن با آورم،می بیرون را گوشی و برده فرو پالتویم جیب

 بیرون دستم از را رنگم مشکی و مخمل دستکش گوشی، یصفحه روی

 کنممی وصل را تماس و کشیده

 جانم؟ -

 !پیچیدمی گوشی در لرزانش صدای باالخره تا مانممی منتظر ثانیه چند

 کجایی؟ آوینا -

 مگه؟ طور چه خیابون؛ تو -

 نیز او که شوممی متوجه راحتی به هاماشین بوق و باد صدای از

 !بستن قندیل حال در من، خالف بر و ستخیابان در ،من همچون

 نیست، همراهم کارتمم نمونده، جیبم تو پول لایر یه بیا، منم دنبال پس -

 .زنممی یخ دارم

 هایش،جیبی تو پول کتاب   و حساب بی کردن   خرج برای را او که آن بی

 زود خیلی: گفتن با و پرسممی را آدرس تنها کنم، سرزنش یا توبیخ

 !نخوری سرما بپوشون و خودت خوب. رسونممی بهت و خودم

 بخاری یدرجه و افتممی راه به و نکرده تلف را وقت ثانیه یک حتی

 .دهممی افزایش کمی نیز را ماشینم
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 شتاب. شود سوار تا مانممی منتظر و دارممی نگه خیابان کنار را ماشین

 .کندمی پرت ماشین داخل به را خود و آیدمی شاگرد در سمت زده

 صدای و شده قرمز سرما از اشبینی نوک خصوص به صورتش، تمام

 لب عصبی و حوصله بی! رسدمی گوش به هایشدندان برخورد ریز

 :زندمی

 !اومدی که مرسی خوبی؟ سالم -

 و گرفته بخاری مقابل در که اشزده یخ دستان از چشم و افتممی راه به

 .گیرممی کشد،می هم به را هاآن مدام

 داشتی؟ کالس خوبی؟ تو خوبم قربونت -

 :دهدمی پاسخ زندمی موج آن در کالفگی که صدایی با

 قدراین! شده سرویس دهنم حاال تا صبح از بابا آره. خوبم مرسی  -

 به داشتم دیگه بودم،افتاده گیر هم سرما تو. شهنمی باورت که مگرسنه

 .نمونده مردنم به چیزی و خرمهآ نفسای رسیدممی نتیجه این

 .گویممی جوابش در ای" نکنه خدا"  و کنممی کوتاهی یخنده

 نرسوندنت؟ که بودن کجا رفیقات -

 !کشدمی هم در را اخمانش و داده تکان هوا در را دستش عصبانیت با

 شونخرج و نگاهم دیگه اگه نیستم بهنام. نامرد عوضیای شن گم برن -

 ازشون بار یه شد خوب دشمنن، که نیستن رفیق. دمب محلشون و کنم

 کی به دونهنمی آدم. بدن نشونم و شونواقعی روی تا خواستم کمک

 ...اه اه! کنه؟ اعتماد تونهمی
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 هایگرگ آن زود، خیلی خود که همین! دلیل؟ چه به و چرا پرسمنمی

 اعصاب بر خواهمنمی. ستکافی من برای است،شناخته را نماَبره

 زخمش روی بر و بکشم خطی هایش،رفیق نامردی یادآوری   با خرابش

 .بپاشم نمک

 .دهممی امرانندگی به را حواسم و کنممی سکوت

 آسانسور سوار بهنام، با همراه و گذارممی پارکینگ در را ماشین

 نوک روی بر شیطنت با افتد،می که دلگیرش یچهره به نگاهم. شوممی

 بهم و برممی فرو دارش مدل موهای داخل را دستم و ایستممی پاهایم

 .ریزمشانمی

 :گویدمی خنده با و کشدمی عقب را سرش

 !آوینا نکن ا   -

 بر دانستممی. شوممی خارج آسانسور از و آورممی در برایش شکلکی

 ضعف، نقطه همین از همیشه و ستحساس العادهفوق موهایش روی

 .کردممی هسوءاستفاد کردنش اذیت برای

 :زندمی لب تخسی با و شوممی خارج آسانسور از دنبالم به

 !بزنیا موهام به دست نبینم دیگه -

 !دهممی را جوابش پررو پررو خودش، همچون نیز من

 .بود خودم داداش   موهای !چه؟ تو به خواست، دلم -

 نیز لبخندی او یخنده از. آوردمی در پا از را هایش کفش و خنددمی

 !شودمی من هایلب مهمان
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 روی بر. َکنممی تن از را هایم لباس و شوممی اتاقم وارد خستگی با

 وارد و دارمبرمی را امگوشی خوابیدن، از قبل و کشممی دراز تخت

 برایش را پیامی و کنممی پیدا را آزیتا چت یصفحه. شوممی تلگرام

 .کنممی تایپ

 .دارم کارت جااین بیا امشب! خوبی؟ آزیتا سالم -

 با و کنممی خاموش را امگوشی بمانم، جوابی منتظر که آن بی سپس و

 .خزممی پتو زیر به و بندممی را چشمانم خستگی

 باز را چشمانم از یکی پلک شود،می وارد امتنه به که ریزی هایتکان با

 رو به رو شده، امخیره طلبکارانه که آزیتا یچهره تصویر با و کنممی

 .شوممی

 خرس مثل ساعته چهار و کنیمی دعوت مهمون! ببینم پاشو -

 نداری؟ که شدنم بیدار قصد تخته به بزنم! خوابیدی؟

 .زنممی گرمم و نرم تخت روی بر غلتی و کشممی ایخمیازه

 است؛شده گرفته و خشدار کمی د،زیا خواب خاطر به که صدایی با

 :دهممی را پاسخش

 .بینمنمی مهمونی جااین که من -

 همیشه مثل و کرده باز دهان گیرد،می پایم ران از که ریزی نیشگون با

 :گویدمی جواب حاضر

 .بینممی من ولی -

 .نشینممی تخت روی بر حالیبی با با و کشممی موهایم داخل به دستی

 .بینمنمی من! کنم؟ کارچی خب -
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 پرتاب سمتم و داردمی بر تخت یگوشه از را کوچک هایبالشت از یکی

 .کندمی

 بینی؟نمی رو بزرگی این به من -

 و برده لپش سمت را دستم کنم،می آویزان تخت از را پاهایم که حالی در

 .کشممی را آن آرامی به

 .ایخونه صاحب جیگر، نیستی مهمون که تو -

 تخت تاج روی بر و داردمی بر سر از را شالش و کرده آویزان را لبانش

 .گذاردمی

 !بیا زودی و بزن صورتت و دست به آبی یه برو آوینا، نریز زبون -

 عمق از را بودنش دمغ و حوصلگی بی که آزیتا رفتار و حرکات وجود با

 گذاشتنتش، سر به سر و سکوت یگزینه دو از کشند،می فریاد وجود

" باشه" معنی به را سرم که حالی در و کرده انتخاب را اول یینهگز

 بهداشتی سرویس سمت به و خیزممی بر تخت روی از دهممی تکان

 .دارممیبر قدم اتاقم

 که رنگم صورتی و کوچک یحوله با را صورتم و دست که حالی در

 سمت کنم،می خشک شده؛ نگارینقش آن، وسط در کوچک خرس یک

 .نشینممی آزیتا کنار و روممی تخت

 مشکی و زیبا چشمان به و گیرممی رنگش زیتونی موهای از را نگاهم 

 .دهممی رنگش

 گذره؟می خوش خبرا؟ چه خب -



 

  

REPACK BY DIAKOV 295 

 

 رفیق نیمه راه

 رها پشت به را خود نشسته، همانطور و خیزدبرمی نهادش از عمیقی آه

 تخت از که پاهایش به تکانی. کشدمی دراز تخت روی بر و کرده

 آورده تخت روی بر نیز را ها آن ثانیه چند از بعد و دهدمی ستانآویز

 .کندمی جمع و

 !گذره؟می خوش! چی؟ تو به خیلی، نه -

 شوم،می خیره اتاق سقف به و کشممی دراز کنارش او همچون نیز من

 :زنممی صدا را نامش بدهم، را سوالش جواب که آن بی

 آزیتا؟ -

 .مانممی جوابش منتظر و کنمیم سرم گاه تکیه را دستانم

 !جانم؟ -

 خیره حالتش خوش موهای به و چرخانممی سمتش را سرم کمی

 !شوممی

 !شدن محشر دیگه کردی شونمرنگ خوبن، چه موهات -

 .زندمی تلخندی و کرده متمایل سمتم را سرش نیز او

 دیگه ندارم؟ جذابیتی هیچ حامد واسه دیگه که وقته قدرچه دونیمی -

 ذوق کلی دیدنم از اونم و گشتممی بر و رفتممی آرایشگاه به که قبلنا مثل

 .کنهنمی خرجم امنگاهی نیم حتی. نیست کرد،می

 خود حتی که آورممی زبان بر را حرفی اما دهم اشدلداری کنممی سعی

 .ندارم باور را آن نیز

 به شونرفتن صدقه قربون اول روز چند آزیتا، همینن شونهمه مردا -

 دست شن،می تر توجه بی و تر سرد گذرهمی زمان هرچی ولی راهه
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 مستثنی مردا بقیه از حامدم! جوریهاین شونذات نیست، خودشونم

 .نیست

 :زندمی لب آمیز اعتراض و دهدمی تکان" نه" ینشانه به را سرش

 خوب خودتم تو اما باشن جوریاین شوناکثریت شاید نه، مردا یهمه -

 و کردیم ازدواج که سال ده ما! نیست اکثریت اون شبیه حامد دونیمی

 و تغییر همه این شهنمی شده، جوریاین اخیر ماه چند این تو حامد

 من چیه؟ مشکلش دونممی که من شه؟میاش،مردونه ذات پای گذاشت

 آوینا، خدا به! دهنمی محلم و زنهنمی حرف باهام دیگه چرا دونممی که

. دیدمی توجه من از تربیش بود،می ما یخونه تو اممرده آدم یه راگ

 دیگه هم با کالم یه حامد و من اما آدمی و رهمی اشهفته وقتا بعضی

  !زنیمنمی حرف

 شکار را نگاهم اش،گرفته غبار چشمان با و چرخدمی سمتم کامل

 .کندمی

 !گرفته؟ نظر در حامد واسه و کی مامانش دونیمی -

 به و شودمی مچاله مشت، در کاغذی همچون سوال، این شنیدن از قلبم

 .افتدمی توپ و تاپ

 :زنممی لب کوتاه و کنممی نگاهش سوالی

 کی؟ -

 !جوشدمی اشکش یچشمه

 .شخاله دختر الهه، -
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 یتیغه به را خود و چکدمی چشمش یگوشه از لجوج اشکی قطره

 .رساندمی اشبینی

 .کندمی باز را دلش یسفره نزار و زار حالی با و نشیندیم تخت روی بر

 کسی هر یعنی! آد؟می سرم داره که بالیی   چه دیگه این دونمنمی خدا به -

 بره شوهرش تا شخونه تو بشینه یا بگیره طالق باید شهنمی داربچه که

 نتونست روز اون بگیره، زن باید داده گیر مامانش! بگیره؟ دیگه زن یه

 دارم، مشکل من دیده که حاال ولی بگیره رو الهه تا کنه راضی و امدح

ز حامد گوش تو داره ریز یه ز و   .کنهمی و 

 !گیرممی دندان به لب و خورممی را امخنده

 حرف مادرشوهرت سر پشت جوریاین زشته! چیه؟ وز وز آزیتا وا -

 .هست که ترتبزرگ نباشه هرچی. زنیامی

 هم در چهره و دهدمی تکان هوا در" بابا برو"  یهنشان به را دستش

 .کشدمی

 به! بدی اخالق درس من، قاراشمیش   اوضاع این تو خوادنمی تو حاال -

 چی ببینی نیستی من جای  که تو. نمونده واسم اعصابی دیگه خدا

 دارن علنا   چرخه،می حامد دور پروانه مثل ونیامهم یهمه تو. کشممی

 خودمو جای و کنم جمع و پالسم و جول زودتر چه هر بهتره گنمی بهم

 .بکنم خانوم الهه تقدیم دستی دو حامد، با زندگی و خونه تو

 و بوده فشارت تحت روزها این در شدت به که آزیتا به ناراحتی با

 .شوممی خیره هست،

 و مادر به حتی شده باعث که مظلومیتی سوزد،می میتشمظلو برای دلم

. نگذارد میان در هاآن با را مشکالتش از ایذره و نزند حرفی هم پدر
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 حامد کردن خراب به دلش و پرستدمی را حامد عاشقانه هنوز که دانممی

 !شودنمی راضی پدر، و مادر نزد محبوبش شخصیت و

 رو هدفی چه بگو چیه؟ کلشمش بپرس ازش و بزن حرف باهاش خب -

 یا توئه طرف! برسه؟ کجا و چی به خوادمی کنه؟می دنبال کاراش این از

 یعالقه اگر. کنه روشن خودش با رو تو تکلیف بگو! اینا؟ مامانش

 دیگه باشه، موافق اینا مامانش با خودشم و شده کم بهت نسبت حامد

 کرد پوشی چشم رشرفتا و خودش از َسرَسری و سطحی قدراین شهنمی

 .گذشت و

 آغوش در و داردمی بر پایم کنار از را نرم و کوچک بالشت همان

 !کشدمی

 تغییر همه این دلیل! چشه؟ بگه بهم خواستم ازش بار صد حاال تا -

 سوال تا هزار! زنه؟نمی حرف باهام که کردم کارچی من مگه! چیه؟

 حرف. نگرفتم شده که هم خدا ثواب واسه جواب دونه یه و پرسیدم ازش

 ...آوینا زنهنمی

 :نالدمی ایخفه صدای با و بردمی فرو بالشت در محکم را صورتش 

 که کنم کارچی بگو بهم تو دیگه، شممی دیوونه دارم زنه،نمی حرف -

 .نظری پیشنهادی، حلی، راه یه! آوینا کن کمکم خدا رو تو! بشه؟ درست

 هایششانه ریز لرزش آن یدنباله به و شنوممی را آلودش بغض صدای

 کندمی خفه نرم و کوچک بالشت همان در را شهق هق. بینممی نیز را

 .گویدنمی هیچ دیگر و

 بالشت کشم،می آغوشش در تنگ و کنممی تر نزدیک او به کمی را خود

 .بردمی فرو گرنم گودی در را اشکش از خیس صورتش و کرده رها را
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 از یک هیچ شوم،می متنفر اشخانواده و حامد از لحظه یک برای تنها

 .دهند قرار آزار مورد و کنند اذیت را گناهمبی آزیتای نداشتند حق هاآن

 و کرده احساس پوستم روی بر را سوزانش و کوچک اشک ردپای

 .کنممی بسته و باز بار یک ناراحتی با را چشمانم

 و کرده رها یشموها خرمن روی بر مالیم نسیمی همچون را نفسم

 .کنممی مطرح امینی دکتر از گرفتن وقت برای را پیشنهادم

 که را براقش و رنگ مشکی گوی دو آن شود،می آرام کمی کهاین از بعد

 لب و کندمی چشمانم قفل هستند، ورغوطه خون از دریایی در حاال

 :زندمی

 !هست؟ امیدی یعنی -

 .آورممی لب بر نمایی اندند لبخند و کنممی نثارش را ریزی چشمک

 امید با آدمیزاد و امید   به دنیا: گنمی نشنیدی مگه نکن، شک -

 .خوادمی چی خدا ببینیم تا باش امیدوار پس! زندست؟

 .بوسدمی محکم را امگونه و کشدمی باال دار صدا را اشبینی

 !هستی که مرسی -

 راست تا را آن است، گردنش شال تنظیم مشغول که حالی در مهتاب

 :کندمی تعارف و آوردمی باال اشبینی

 خرابه، ماشینت که توام آد،می داره رگباری که برفم سرده، خیلی هوا -

 .رسونمتمی من بیا

 دستکش کردن دست به مشغول   و بنددمی را پالتویش هایدکمه نیز مریم

 .شودمی ایشه
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 !رسونیمتمی بیای، کدوم هر با هستم، منم بابا، آره -

" نه" ینشانه به را سرم و اندازممی دستم مچی ساعت به نگاهی کالفه

 !دهممی تکان

 امروز دارم، کالس افخم دکتر با نیست، تا دو یکی که من بدبختی   آخه -

 کالسش خیر از که خواممی نه و تونممی نه آزمایشگاه، بریم قراره

 .کنم شرکت باید حتما ،بگذرم

 :گویدمی و اندازدمی باال ایشانه مهتاب

 عزیزم؟ بریم ما نداری، کاری اگه پس باشه -

 .خدانگهدارتون مرسی، قربونت نه -

 .بوسدمی را امگونه و شودمی بلند پاهایش نوک روی مریم

 و رفت یادت حیانا  ا اگه بینمت،می همیشگی شاپ کافی پنج ساعت فردا -

 !کنی فرض ُمرده یه و خودت بعد به لحظه همون از تونیمی نیومدی،

 .دهممی تکان سر و خندممی

 .بینمتونمی حتما، باشه -

 را لبخندی دهند،می تکان هوا در و برده باال را شانراست دست دو هر

 تا مانده باقی ساعت نیم گیرممی تصمیم. کنممی شانرفتن کشپیش

 .بروم بهاره عمه دیدن به را کالس شروع

 امگونه به را آن و گیرممی دست در را اشاستخوانی و نحیف دست

 عمیقی دم   با همراه و کنممی خم راست سمت به را سرم کمی. چسبانممی

 !بندممی نیز را چشمانم گیرم،می که

 !بود شده تنگ واست دلم خیلی -
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 .رسدیم گوشم به دارشخش و ضعیف صدای

 !خوبی؟ عزیزم، منم -

 .کنممی جدا خود از اکراه با نیز را دستش و کرده باز چشم

 !خوبی؟ تو برم قربونت -

 روی بر را لرزانش دست و فرستدمی بیرون به سنگین را نفسش

 و سابدمی هم روی بر را لبانش یخشکیده بیابان  . دهدمی قرار پیشانی

 !بنددمی مه روی بر را چشمانش یخسته پلک 

 رو؟ الکیم حال یا بگم بهت و واقعیم حال   -

 به را اضطرابم و آشفتگی و گیرممی ندید را امشده مچاله قلب ضربان  

 .دهممی قورت است،شده خشک دهانم در بارهیک به که بزاقی جای

 !نه؟ نیستی خوب بگی، رو واقعیت حالت باید که معلومه -

 .اندازدمی طنین اتاق فضای در رد،د پر و عاجزانه صدایش، نوای  

 اگه دیروز، از بدتر روز هر نیستم، خوب اصال نیستم، خوب آوینا نه -

 بده، حالم ساعتش پنج عوض در باشه، خوب حالم ساعت یه روز تو

 تو انگاری دارم، درد خیلی نمونده، تنم تو جونی دیگه که فهمممی خودم

 سرم از و ترکهمی ساعت یه هر که گذاشتن کار ساعتی بمب یه سرم

 ...کنهمی درگیر رو پام انگشت نوک تا گرفته

 و دهدمی فرصت خود به ثانیه چند افتد،می سرفه به و آوردمی کم نفس

 چرخاندمی سمتم را سرش و کرده باز دهان دوباره
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 جوریه؟چه جسمیم وضعیت پرسیدم یوسفی دکتر از بار چند حاال تا -

 چی همه که گفت بهم دفعه هر اما نه؟ یا رهمی پیش خوب درمانیشیمی

 ...خوبه

ه   را ملتمسش نگاه ر   .زندمی چشمانم به کوری گ 

 کاست و کم بی و داد بهت که جوابی هر بده قول و بپرس ازش تو -

 .بگی بهم بیای

 نه باشد لبخند یک شبیه کنممی آرزو دل در که دهممی لبانم به انحنایی

 .تلخند

 و بشنود چشمانم سبز جنگل زبان   از را اطمینان دهم،می اجازه  او به 

 گوی دو غم به بسته را شدنش طوفانی که آرامی جنگل کند، حسش

 !ندیده خود به شادی رنگ هاستمدت که داندمی رنگی مشکی

 خیالت که این برای ولی نیست حتما خب نیست، مشکلی میگه دکتر اگه -

 .دممی و خبرش بهت و پرسممی ازش حتما چشم بشه، راحت

ی؟ -  آری؟می واسم و خبرش ک ی ک 

 :زنممی لب داشتنش نگه راضی برای و کنممی فکری

 بهت رو خبرش و پرسممی یوسفی دکتر از رممی طوره؟چه امشب -

 .دممی

 .کندمی نگاهم قدرشناسانه و آوردمی لب بر لبخندی رضایت با

 .پس منتظرتم عزیزم، مرسی -

 !رفتن؟ اینا و مادرجون استیر قربونت، -
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 .کشدمی باری حسرت آه و دوزدمی پنجره به را نگاهش

 رفتن قصد اصال مادرجون رفتن موقع بودن، جااین شونهمه آره -

 .ببره خودشون با مادرجونم تونست و شد موفق بابات باالخره که نداشت

 .خیزممی بر تخت روی از و کشممی بازویش به دستی

 .بینمتمی زود خیلی دارم، کالس برم، باید فعال من شم، اتفد باشه -

 .شوممی خارج اتاقش از و بوسممی را اشگونه

 همان از. شوممی آزمایشگاه سالن وارد دانشجوها دیگر و او دنبال به

 زمانی نکردم، خرجش هم را نگاهی نیم حتی کالس، به ورودش ابتدای

 برویم، جاآن به بود قرار که آزمایشی سالن و آزمایش به راجع که هم را

 دوخته زمین روی بر نامعلومی ینقطه به را نگاهم عمدا دادمی توضیح

 برای و کندمی نگاه کجا به ببینم تا نیاوردم باال را سرم حتی و بودم

 !است؟ هچگون تیپش و پوشیده لباسی چه امروز

 شدن چشم در چشم به ایعالقه هیچ دیگر بدهم نشانش خواستممی عمال

 !شدنش کالم هم به برسد چه ندارم، را او با

 ایدایره میز دور مانکدام هر و شویممی تقسیم نفری پنج گروه شش به

 .نشینیممی شکلی

 چندین شامل هاآن از کدام هر که ایشیشه قفس یک میز، هر روی بر

 نیاز مورد وسایل تمام و شده داده قرار ست؛آزمایشگاهی کوچک موش

  .انددیده تهیه هادانشجو تعداد به نیز را آزمایش برای

 .کندمی تدریس به شروع رایمون زود خیلی
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 دست به را هایمان کشدست او یخواسته طبق که کشدنمی طولی 

 ایشیشه هایقفس از را برگشتهبخت و کوچک هایموش و کنیممی

 ست،کرده تدریس نحو بهترین به او که را آزمایشی تا آوریممی بیرون

 .دهیم انجام عملی طور به

 روی بر را ایسایه و نگاه سنگینی که امکرده هوش بی را کوچکم موش

 اصال ایستاده سرم پشت کسی چه که این تشخیص کنم،می احساس خود

 از را جماعتی تواند،می تنهایی به عطرش خوش بوی. نیست سخت

 خود جای که من کند، مطلع خودمچکرش از و مغرور صاحب حضور

 را هایشنفس صدای حتی ام،شده باران تیر او توسط بارها که من. دارم

 خوش تمام با که ایلعنتی عطر آن بوی به برسد چه دهممی تشخیص نیز

 اوقات هیگا دارد، که خودخواهی و بدعنق صاحب خاطر به بودنش، بو

 .آیدمی نظر به انگیزنفرت شدت، به

 ترین رنگ کم به را پررنگش حضور گیرم،می ندید را حضورش هم باز

 خالف بر را ظاهرم کنممی سعی و زنممی بخیه جمع، این در حضور

 .دهم نشان خونسرد و تفاوت بی آرامم، نا و متشوش باطن

 جم سرم پشت از هاتن نه که کرده رخنه جانش بر مرضی چه دانمنمی

 و رسانیده ممکن یفاصله ترین حداقل به را فاصله بلکه خورد،نمی

 .شودمی من   آزمایشگاهی موش روی بر آزمایش توضیح مشغول

 از یک هیچ که امشده معذب فاصله این در هم آن حضورش از قدری به

 و میز دور دانشجوها تجمع متوجه حتی فهمم،نمی را توضیحاتش

 .شومنمی نیز شانشدن هپراکند
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 هایشنفس هرم وداغی چرخدمی سمتم کمی که را ایلحظه شودمی مگر

 تفاوت بی و بگیرم ندید کند،می صورتم پوست یناخوانده مهمان را

 !بمانم؟

 مخاطب که را صدایش گیرد،می فاصله و رساندمی اتمام به را آزمایش

 :شنوممی دهدمی قرارم

 برای شده استریل و تمیز وسایل با موش یه ترهبه رستمی خانوم -

 رو آزمایش خودتون هم بار یه ،هابچه بقی ما مثل و بیارین خودتون

 .بدین انجام

 کند،می تهدید مرا شخیص شخص تنها که اخطاری با و کندمی مکثی

 :دهدمی ادامه

 باشین، سپرده خاطر به خوبی به رو آزمایش مراحل تموم امیدوارم -

 مشکل که جاهایی فقط و شهنمی داده توضیح دیگه درس این نچو

 .بپرسین تونینمی رو دارین

 هستی این یهمه از نه، که آزمایش از مرا حواس هوشمندانه خیلی او

  موضوع این فهماندن برای قدرتمندتر تالشی صدد در حاال و کرده پرت

 آن به و گرفت نادیده بتوان که را هرچه و هرکس حضور که است من به

 بی با نباید و استثناهاست جزء او حضور شک بی بود، توجه بی

 نشانه سمتم به تمیز و زیبا را اخطارش. کرد عبور کنارش از اعتنایی

 .است رسانده مغزم به نه، که قلبم به را پیغامش و رفته

 به و کنممی شکافی کلبد ذهنم اتاقک در را پیغامش خوبی به نیز من 

 بی:  رسممی دارد؛ من به پیغامش رساندن از او که مطلوبی ینتیجه

 من برای حداقل ندارد، دنبال به را خوشی و خوب عاقبت او، به توجهی

 !نفر یک
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 از بیشتر و ببینم نگاهش در را بدجنسی و شرارت برق تا گردمنمی بر

 .شوم عصبی این

 خوب چه. خوانممی را قصه ته تا شنوم،می که را صدایش تن تنها

 یتله در رحمانهبی چه و برسد خود شوم هدف به استتوانسته

 .افتممی گیر اشزیرکانه

 و خیزممی بر جای از آزمایش وسایل و موش کردن پیدا برای اکراه با

 .گیرممی فاصله هابچه از

 ترست، خراب هم خراب از ذاتش که اویی از یدیام چه با و چرا دانمنمی

  !بدهد؟ من به را وسایلش و موش دارم انتظار

 و گردممی آزمایشی وسایل و موش دنبال به را ربعی یک حدود ناچار به

 به اکثرشان کار تقریبا گردمبرمی دانشجوها دیگر و او نزد که زمانی

 .هستند نشاوسایل کردن جور و جمع حال در و رسیده پایان

 موش بار، دومین برای و کنممی حرکت میزم سمت درمانده و کالفه

 .کنممی هوشبی را رنگ سفید کوچک

 اشعملی اما هستم حفظ از تشریحی صورت به اگرچه نیز را کار بقی ما

 .آورمنمی خاطر به اصال را

 کف سرامیک روی بر کفشم نوک با اضطراب و استرس از که حالی در

 را زجرآورش و سنگین حضور بار دومین برای ام،گرفته ضرب سالن

 رویم جلوی دقیقا اینقطه در دفعه این که تفاوت این با کنم،می حس

 .سرم پشت نه و استایستاده

 نگاه به را نگاهم و کنممی بلند سر شنوممی که را آمیزش تمسخر لحن

 !دهممی بدجنسش
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 رو موشه آقا اومد خوبش گها که گیری؟می استخاره داری سالمتی به -

 بده؟ خانواده تشکیل و بره بذاری اومد بدش اگرم کنی، تیکه تیکه

 موش جای به را او و کردممی رها را موش توانستممی اگر شک بی

 اجتماعی معذل یک کافی یاندازه به خود او که چرا کردم،می تکه تکه

 به را دیگری یفایده هیچ خطر جز کردنش، تکثیر و آمدمی حساب به

 .نداشت دنبال

 :زندمی لب خاصی شرارت با و چرخاندمی سالن در را نگاهش

 رو بله جواب موشه آقا از اگه موندیم، شما و من فقط رفتنا، همه -

 وقت بیشتر دیگه یدقیقه ده تا که کن شروع رو کارت زودتر ،گرفتی

 .نداری

 چه دانمنمی ،مرض و موشه آقا. شوممی خیره او به عصبی و حرصی

  !نیست هم کن ول و داده بسته زبان این جنسیت به که ستگیری

 جانش به را موشه خانوم و موشه آقا چندین توانستممی کاشای 

 از زبان   بر نباید رسید ناقصش عقل به که را حرفی هر بفهمد تا اندازمبی

 .سازد جاری خبرش بی خدا

 خونسرد، و آرام صدایی با که ستاین آیدمی بر دستم از که کاری تنها 

 بسوزانم را خالدونش فیها تا نحو این به و بدهم را پاسخش

 دادین که تشریحی تدریس مثل تونعملی توضیح بگم باید متاسفانه -

 باید جوریچه نشدم متوجه اصال من. نبود دلچسب و نزد دل به چنگی

 .بدم انجام رو آزمایش
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 میز پشت. کشدمی عقب را امرویی به رو دلیصن و اندازدمی باال ابرویی

 نیز را کمرنگی لبخند و دهدمی تکان را سرش بار چندین و نشیندمی

 .نشاندمی لبش کنج

 هیچ بی رو آزمایش هابچه بقی ما که جایی اون از من نظر به ولی -

 که سومی یگزینه به رو شما نشدن متوجه تونیممی دادن، انجام مشکلی

 !بدیم ربط نشد، بهش ایهاشار هیچ

 اشصندلی پشتی به را اشتکیه که شوممی خیره او به سوالی و کنجکاو

 .کندمی قفل سینه روی بر را دستانش و دهدمی

 :زندمی لب پیروزمندانه

 هیچ هرحال به بزنم، حرف خیلی سوم یگزینه به راجع خوامنمی البته -

 نشده متوجه دممی حق شما هب منم باشه، ذهن کند خوادنمی دلش آدمی

 واست و درس دیگه بار یه تونممی بخوای اگر همینم واسه باشی،

  .بدم توضیح

 چرا شودمی برابر چند اشانرژی بیند،می که را امشده فراخ نگاه گویا

 به را اشچانه و دهدمی قرار صندلی یدسته روی بر را آرنجش که

 فیلم تماشای غرق که اشاچیتم یک همچون. دهدمی تکیه دستش مشت

 نظر زیر را حرکاتم تمام و زده زل من به نیز او شده، اشعالقه مورد

 .گیردمی

 .کندمی دنبال را ناکمغضب نگاه لذت با نگاهش

 بازم حاال برسیم، جایی به دادن توضیح بار سه دو با نکنم فکر البته -

 .کنیم شروع دنکر تدریس دور پنجاه از تونیممی! خودته نظر چی هر
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 که چهآن هر با را آبادش و جد هفت یعالوه به خودش خواهدمی دلم

 و بدهم نشان را واقعی ذهن کند کنم؛ مستفیض رساند؛می یاری زبانم

 این با اما شوم دور شیطنتش از پر و خبیث نگاه و او از زودتر هرچه

 بی زبان مقابل در بودن تفاوتبی برای را خود تالش آخرین حال،

 .شوممی بلند میز پشت از خونسردی با و برممی کاربه پروایش

 هم را آوری در حرص و ملیح لبخند و اندازممی اممچی ساعت به نگاهی

 .کنممی لبانم نقش

 قدری به تاسفانهم برم، باید منم و شد تموم بودین گفته که ایدقیقه ده -

 اختصاص تونکالس و شما به رو بیشتری تایم تونمنمی که شلوغه سرم

 .بدم

 .بردارم را امکوله سنگینش، نگاه زیر و تفاوتی بی با کنممی سعی

 بنابراین ببینم، را العملشعکس تا شوممی کنجکاو اما! چرا؟ دانمنمی

  .شوممی دقیق اشچهره در و آورده باال را نگاهم

 چشمانی و کرده النه لبانش کنج قبل از تر قوی حاال که لبخندی دیدن با

 متعجب و خورممی جا اند،شده امخیره قبل از شرورتر و تربدجنس که

 .دهممی کش امکوله سمت را نگاهم

 به را دهانم آب کنم،می جا به جا شانه روی بر را امکوله بند که حالی در

 به ی"نباشید خسته" آرامی و ضعیف صدای اب و دهممی قورت سختی

 .گویممی او

 سالن، از خروج با و شوممی خارج آزمایشگاه سالن از آرام هاییقدم با 

 .سازممی رها بارهیک به را امسینه در خورده گره هاینفس



 

  

REPACK BY DIAKOV 310 

 

 رفیق نیمه راه

 و عصبی هایمحرف از کمی حداقل بود این داشتم او از که توقعی تنها

 .ناراحت نه و بود عصبانی نه او تصورم، فبرخال اما شود ناراحت

 و تفریح به را وقتش از دقیقه چند که داشت شباهت آدمی به تربیش

 .است برده هم را لذت نهایت تفریح آن از و گذرانده سرگرمی

 تنها این" شدمنمی کنجکاو العملشعکس دیدن برای کاشای"

 او به آخر نگاه نیم آن زا و کرده تکرار خود با دل در مدام که ایستجمله

 .کنممی ندامت احساس چشمانش، یکننده کور برق و

 به دیگری نگاه. کنممی فوت محکم را نفسم و دهممی تکان سری کالفه

 تصمیم خانه، به رفتن برای شدن وقت دیر رغمعلی و اندازممی ساعتم

 .بروم مانخانه به سپس و بزنم حرف یوسفی دکتر با ابتدا گیرممی

 روی بر دستم هنوز رسم،می اتاقش به را خودم و کنممی تند قدم

 مهربانش اما خسته نگاه در نگاهم. شودمی باز در که ننشسته دستگیره

 وقت، اتالف با که آن بی دهد،می را سالمم جواب کهاین از بعد. نشیندمی

 را سوالی همان کنم، اضافه هایشخستگی به دیگر، خستگی یک

  .استکرده درگیر خود به را بهاره عمه ذهن که پرسممی

 .مانممی جوابش منتظر و افتممی راه به او با دوشادوش

 نتونه که اینم نگران من و ضعیفه شدت به بدنش فهمیده، درست بهاره -

 از رو امیدش نباید حال این با بگذرونه، کامل رو درمانی شیمی یدوره

 دونستن برای که اصراری وجود با من که هست همینم واسه بده دست

 توقع همین توام از. ندادم بهش کاملی جواب هیچوقت داشته، ازم حالش

 بهاره واسه امیدی نا کن، امیدوارش و خوبه حالش بگو بهش دارم، رو

 .آدبرنمی کاری کسهیچ دست از دیگه بشه که امید نا مونه،می سم مثل
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 را هایمگونه گرمایش که تابستانی یا کنم باور را دستانم زمستان دانمنمی

 است؟ کرده دار تب و داغ

 حال به فکری یا شده کشیده زنجیر به سینه در که برسم نفسی داد   به

 بردارم؟ قلبم منظم نا تپش

 خداحافظی از بعد و کنممی تشکر دکتر از حالی چه با و گونهچه دانمنمی

 .رسانممی بهاره عمه اتاق به را خود نامطمئن و آرام هاییگام با او، با

 چشمانم. شوممی پشیمان که شودمی کشیده در یدستگیره سمت دستم

 هایمریه در شده حبس مسموم هوای و فشارممی هم روی بر محکم را

 .فرستممی بیرون به را

 تنها. شکستنی نه ستدادنی قورت نه شده سیب گلویم در که بغضی

 قطره شدن سرازیر و زنممی پلک نرم ست،زدودنی چشمانم اشک یپرده

 .کنممی حس چشمم یگوشه از را کوچکی اشک

 به دستی. دوزممی سالن سقف به را نگاهم و گیرممی باال را سرم

 تر مطمئن باراین. برممی بین از را اشک قطره رد و کشممی صورتم

 و مغ دنیا یک آن پشت که لبخندی با و نشیندمی دستگیره روی بر دستم

 .شوممی اتاق وارد گرفته، سنگر اشک

 که کوری گره ،خوردمی کوری گره غمگینم چشمان به عمه منتظر نگاه

 .شودنمی باز هم از هم بوسیدنش برای شدنم خم با  حتی

 چشمانش در که اعتمادی با آرزو، و امید هزار با کند،می نگاهم منتظر

 .کندمی باورشان و شنودمی را هایمحرف کند،می سواری موج
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 آرامش دنیا یه زنی،می حرف که تو! شد راحت خیالم گفتی تو که حاال -

 خیالم خوایمی ازم و دیمی اطمینان بهم تو وقتی. گیرممی صدات از

 .شهمی آسوده و راحت وجودم تمام نه، که خیالم باشه، راحت

 .کندمی نگاهم مهربان و گیردمی دست در را دستم

 .دارم دوست و اهتنگ آرامش -

 به هاسال بایستمی شد،می و بود جایش اگر که لبخندی زنم،می لبخند

 .گریست حالش

 .خیزممی بر تخت روی از و گیرممی نفسی

 هاتخوبی و خودت مراقب دیگه، شده وقت دیر برم، باید من عزیزم -

 .بینمتمی و آممی فردا باش،

 .بنددمی هم ویر بر را هایشپلک و دهدمی تکان سری

 ی"خداحافظ" شود، گرنظاره را چشمانم بارانی   جنگل که این از قبل

 .کنممی گرد عقب سرعت به و گویممی

 از دنیایی با و کشممی نفس حریصانه را آزاد هوای اتاق از خروجم با

 .شوممی رجخا سالن از خیال و فکر

 جزء برایم همیشه شب تاریکی   شود،می کشیده باال به آرام نگاهم

 !هست و بوده امزندگی هایواقعیت ترین رویایی

 در و سازممی رها شانه از را امکوله بند مادر، نگرفتن خبر از متعجب

 در از گذر حال در. کنممی باز را زیپش راستم دست با و گیرممی آغوشم

 دورش به را انگشتانم و یابممی را امگوشی که هستم یمارستانب خروجی
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 بند دوباره و بسته را زیپش کوله، داخل از دستم خروج با. کنممی حلقه

 .کنممی امشانه نشین خانه را رنگش مشکی

 را مادر سپس و زده زنگ تلفنی تاکسی یک به ابتدا گیرممی تصمیم

 .کنم مطلع

 به را خود وارتازیانه که سوزی از تا گیرممی پایین به را سرم کمی

 را امگوشی یصفحه. دارم نگه امان در کوبد،می صورتم لطیف پوست

 .شودمی خارج نهادم از آهی نشدنش، روشن با و کنممی لمس

 شب، از موقع این در که است امشبم هایبدشانسی از دیگر یکی هم این

 بی از نیز امگوشی دارم،ن خانه به رفتن برای ماشینی که حالی در

 باقی برایم امخانواده کردن خبر برای راهی هیچ و شده خاموش شارژی

 .استنمانده

 زیادی نسبتا مسافت که دوزممی بیمارستانی به را نگاهم و کنممی مکثی

 .امشده دور او از را

 امگوشی همراه به نیز را دستانم و کرده فوت را نفسم درمانده و کالفه

 را خود بتوانم که این امید با. کنممی مشت و برممی فرو پالتویم یبج در

 .افتممی راه به بگیرم، مطمئن تاکسی یک یا برسانم واحد خط به

 پایم زیر هابرف شدن له صدای از  و کرده رخنه استخوانم مغز تا سرما

 .گیرمنمی خوبی حس هیچ گذشته خالف بر

 هایخیابان از یکی در برفی شب نهما افتم،می دور ایگذشته یاد

 زدممی پرسه خیابان در تنها و تک امشب، مثل که شبی همان نیویورک،

 که هاییثانیه همان در. بودشده خالی معمول طبق نیز امگوشی شارژ و

 شده جاری دلم زبان بر خدا نام و لرزیدممی خود به سرما و ترس از

 ...افتادنمی کاش ای که ادافت برایم عجیبی و ترسناک اتفاق بود،
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 زدممی حرف دانشکده در استادم با که ساعتی چند خاطر به نیز شب آن 

 چند دلیل به را ترم این و شود پیاده شیطان خر از کنم راضی را او تا

 آشنایی هیچ و ماندم عقب هابچه بقی ما از نکند، حذفم پی در پی غیبت

 .نکردم پیدا دانشگاه خوابگاه به رفتن برای نیز را

 دنبالم به خیابان در که ولگردی پوست سیاه دو شدن پیدا با دانمنمی

 و لرزان پاهایی با که بودم کرده پیدا حالی و حس چه دقیقا بودند،افتاده

 دویدن به شبیه که تندشان هایقدم صدای کردم، دویدن به شروع زده یخ

 با و پریدم بیرون هب رو پیاده از کوتاهی، جیغ با و شنیدم را بود شده

 چشمانم زیادش نور و آمدمی سمتم به مستقیم که ماشینی چراغ دو دیدن

 دلخراشی جیغ و بکنم صورتم حائل رو دستانم توانستم تنها زد، را

 .بکشم

 کشید،می تیر و کردمی درد شدت به سرم که کردم باز را چشمانم وقتی 

 و بدوند امپیشانی روی بر کرده رم اسب تعدادی ماندمی این مثل درست

 .بکوبند آن روی بر را هایشانسم توان تمام با

 رویی و َبر خوش و بلند قد مرد متوجه و چرخاندم اطراف در را نگاهم 

 بود، ایستاده سرم باالی که دکتری از آمریکایی ایلهجه با که شدم

 .شدمی جویا را امجسمی شرایط

 تمام ذهنم، به آوردن فشار با اما ،بودم منگ و گیج را اول یدقیقه چند

 آن ناخن از ایگوشه حتی که این از و آوردم خاطر به را اخیر اتفاقات

 .کشیدم راحتی نفس بود،نداشته برخوردی بدنم با مرد دو

 دانستمنمی کرد،می درد شدت به سرم و بود شده کوفته بدنم تمام 

 اما بودم، کشیده که هاییجیغ از یا بود سرماخوردگی از گلویم سوزش

 .خواستمی آب شدت به دلم
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 و گرفته شدت به صدایم که حالی در آمریکایی یلهجه همان با نیز من

 .کردم آب خواست در بود، شده دارخش

 حالیخوش با و شدند متوجهم هاآن هردوی صدایم پایین ولوم وجود با 

 .دوختند رمقم بی و خسته نگاه به را شاننگاه

 لب قبل از تر جان بی و دادم قورت را گلویم آب زحمت و زور هزار با

 :زدم

 ...آب لطفا -

 :گفت و کرد جوان مرد به رو دکتر

 نرم نرم و نباشه سرد فقط بدی، آب مقدار یه نامزدت به تونیمی -

 .بده قورتش

 .فشرد دست در را دکتر دست و داد تکان سر مودبانه نیز جوان مرد

 واکنش و شده متعجب دکتر زبان از هم آن" دنامز"یکلمه شنیدن با

 باعث دکتر، اشتباه برداشت به نسبت نیز جوان مرد آن ندادن نشان

 بود شده شدنم تر شوکه

 .هست حواسم حتما، مرسی بله -

 سوالی و دوخت چشمانم به را نگاهش جوان مرد اتاق، از دکتر خروج با

 :کرد نگاهم

 بانو؟ خوبین -

 .گرفتم رنگش ایقهوه چشمان از را نگاهم و دادم تکان سر تنها

 .مرسی -



 

  

REPACK BY DIAKOV 316 

 

 رفیق نیمه راه

 گلویم نه و کشیدمی امحوصله نه که چرا بودم، داده را جوابش کوتاه

 .کردمی امیاری این از بیش

 و بستم درد از را چشمانم تنها شد، ایجاد سرم در که وحشتناکی درد با

 .گرفتم دندان به را لبم

 بود شده پیچیده امپیشانی دور به که باندی روی بر وار نوازش را دستم

 .فرستادم بیرون بریده بریده را نفسم و کشیدمو

 .لطفا بفرمایید -

  .بود گرفته سمتم به که دوختم آبی لیوان به را نگاهم و کردم باز چشم

 را دستش که دهم تخت تاج به را امتکیه و شوم خز نیم کمی کردم سعی

 .کند کمکم تا آورد بازویم سمتم

 بیرون چاه ته از گویی که صدایی با دوختم دستانش به را امترسیده نگاه

 :زدم لب تنها بود، آمده

 !نه -

 .کشیدم عقب شدت به را خودم و

 حالت به که دستانی با و گرفته چشمانم از را اششده گرد چشمان نیز او

 صاف جایش سر بر دوباره و کرده نشینی عقب بود، گرفته باال تسلیم

 .ایستاد

 .شدم تونترس باعث اگه ببخشید کنم، تونکمک خواستم فقط -

 .دادم تختم پشتی   به را امتکیه و گزیدم لب شرمگین

 با بود گرفته سمتم که را لیوانی و بودم کرده سکوت تنها جوابش در

 .بودم رفتهگ دستش از کوتاه، تشکر یک
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 تک تک در آرامی به که نیز را آرامش نوشیدم، نرم نرم که را آب

 .کردم حس وضوح به بود، یافته جریان هایمسلول

 را سرم صدایش؛ شنیدن با که بودم دوخته آب خالی   لیوان به را نگاهم

 .شدم خیره چشمانش در و برده باال

 خیابون تو رو پیاده زا پرتی حواس با و زده شتاب قدراین چرا که این -

 خانوم یه چرا که و موضوع این اما روشنه، و توجیه قابل کامال پریدین،

 از پر و دردندشت هایخیابون تو شب از موقع اون شما مثل محترمی

 کنم؟ درک تونمنمی اصال رو زدمی قدم تنها و تک نیویورک گرگ

 برایم هم ایهغریب هر از که اویی جانب از شدنم شمرده محترم روز آن

 به بعدها که داشت ذهنم در را بزرگی سوال عالمت حکم بود، تر غریبه

 پرداخت آن فهمیدن بابت  نیز را گزافی یهزینه و بردم پی سوالم جواب

 که هاییآدم مورد در شدن کنجکاو فهمیدم که بود روز همان. کردم

 اشتباهی باشند، اتزندگی روزهای در رهگذری تنها قرارست

 کوتاه. بمانند باقی رهگذر همان رهگذر هایآدم که بهتر چه. ستمحض

 .بروند طوالنی و بمانند کوتاه و آیندبی

 چند از بعد تنها و آید می سرم پشت از که ماشینی بوق صدای شنیدن با

 خیال و فکر اتاقک از ایستد،می حرکت از من از تر جلو قدم یک ثانیه،

 .بخشممی سرعت هایمقدم به لرزان و هترسید و شوممی خارج ذهنم

 به که لرزشی. شودمی بندان یخ تنم تمام و افتدمی شماره به قلبم تپش

 دستم و کنممی حس وضوح به را استافتاده جانمبی پاهای و دست جان

 .گذارممی امپریده رنگ یگونه روی بر را
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 چندان نه خیابان رد توک و تک که اندمردمی و هاماشین امدلگرمی تنها

 پیش، هاسال تلخ یخاطره همچون نیز من و هستند گذر حال در شلوغ

 .نیستم تنها

 کشممی راحتی نفس شنوم،نمی سرم پشت را ماشین موتور صدای وقتی

 .کشممی عرقم از خیس پیشانی برای دستی و

 ار صدایی که دهممی ادامه راهم به کنم، کم را هایمقدم سرعت که آن بی

 :شنوممی سرم پشت از

 آوینا؟ -

 در حضورش توانمنمی افتد،می شماره به قلبم شنوم،می که را صدایش

 باور را زمستانی شب   این جانسوز سرمای و کور و سوت خیابان این

 .کنم

 ست،بودن نجات یرشتهف همین ندارد، شباهت که چیزی تنها به او

 بیشتر روز؛ بدین تا مانآشنایی یلحظه از که نفر یک من برای حداقل

 !هاحرف این امثال و نجات یفرشته تا داشته را جان بالی نقش

 بر آرامی به اندشده گریزان امپیشانی باالی به که ابروهایی با و متعجب

 و بلند شاسی ماشین به مغرورانه که او با. چرخممی پا یپاشنه روی

  .شوممی چشم در چشم زده، تکیه رنگش مشکی

 متری چند یفاصله وجود با زمان و مکان از نقطه همین در درست  

 بی و بینممی مناسب امروزش، تیپ کردن آنالیز برای را فرصت مان،بین

 گذرانممی نظر از را پایش تا سر دقت، با و موشکافانه تعللی،هیچ

ت ینحوه اما! چرا؟ دانمنمی  جالب برایم هایشلباس پوشیدن و کردن س 

 لباس روزی هیچ برای که خصوص به است، کننده سرگرم کمی و
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 هم همین برای دارد، را خود تازگیه ظاهرش همیشه و پوشدنمی تکراری

 محکم را چشمانم افسار و آورم فشار خود به که بودم شده مجبور امروز

 !شود کشیده سمتش کنجکاوم نگاه ادامب تا بگیرم دست در

 و پیراهن همراه به سفید، هایرگه با رنگش توسی پالتوی و شلوار

 و استیل خوش هیکل و او همیشه مثل کرده، تن بر که رنگی سفید کفش

 .استگرفته قاب زیبایی به را اشچهارشانه

 تکان قصد و چسبیده ماشینش به سخت و سفت که او از امیدم وقتی

 سمتش به آرام هاییگام با ناچار به شودمی امید نا ندارد را خود به دادن

  .ایستممی حرکت از امشقدمی یک در و شوممی روانه

 ثانیه چند هر که ستشدید قدری به شود،می خارج دهانم از که بخاری

ش باعث و سازدمی محو دیدگانم مقابل از را اشچهره بار،یک  نگاه ُبر 

 .شودمی شمانشچ به مستقیمم

 یمجسمه یک همچون که او جانب از ی"سالم" مانم،می منتظر چه هر

 ساکت و صامت و برده فرو پالتویش جیب داخل را دستانش سنگی،

 سد ام،باطنی میل رغمعلی بنابراین کنم،نمی دریافت است،شده امخیره

 .دوزممی اسپورتش هایکفش به و شکسته را نگاهم

 .سالم -

 اصال بودنش جدی و طبعیشوخ که لحنی با و کشدمی یقیعم نفس

 :زندمی لب نیست، معلوم

 نه؟ مگه زدن، قدم واسه دهمی جون خوبه، هوا قدرچه امشب -

 سرما از که هایشگوش دیدن با و دهممی نگاهش به را نگاهم متعجب

 .شوممی کالمش تمسخر متوجه اند،شده سرخ
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 جوابش بیزارست آن از که چیزی همان یعنی تفاوتی؛ بی با کنممی سعی

 :بدهم را

 جون چه دقیقا دادن، جون از شما منظور که داره بستگی این خب -

 !باشه دادنی

 و عادی خیلی نگاهش، با را پایم تا سر و اندازدمی باال به ابرویی

 .کندمی پایین و باال بار دو بلکه باریک نه معمولی،

 !خوبه همون باشی، داشته تدوس تو که دادنی جون هر -

 به کمی را هایمشانه زیاد؛ سرمای از و گیرممی نادیده را کالمش شیطنت

 چشم موهایش برف از پوشیده سطح به. کنممی متمایل گردنم سمت

 :پرسممی او از بحث، کردن عوض برای و دوزممی

 کنین؟می کارچی جااین شب، موقع این شما -

 را پاسخم آن به ایاشاره با و کندمی جدا ردشاگ سمت در از را خودش

 :دهدمی

 خیابون این تو وقت دیر تا من چرا بدونی مهمه واست خیلی اگه خب -

 !شی سوار سریع خیلی بهتره زنم،می پرسه دارم خلوت

 که ایتیکه به نسبت بودن تفاوت بی اما خواهدمی را شدن سوار دلم

 .ستمن توان یمحدوده از خارج ،نیز استرفته نشانه سمتم به مستقیم

 پاسخ و کرده رد را درخواستش امباطنی میل برخالف دلیل همین به

 :دهممی

 .شمنمی مزاحمممنون، مرسی -

 :زندمی لب تفاوت بی و اندازدمی باال ایشانه
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 .راحتی که جور هر کنم،نمی اصرار خیلی من پس باشه -

 نشان خونسرد و تفاوت بی را ودخ توانمنمی بار این همیشه، عکس بر

 به باز نیمه دهانی با و شودمی گشاد ممکن حد آخرین تا چشمانم دهم؛

 خاص آرامش   با و گیردمی نگاهم از را نگاهش خونسردی با که او

 خیره دارد،برمی قدم راننده در سمت و زندمی دور را ماشینش خود،

 .شوممی

  !کنم هضم توانمنمی وجه هیچ به دیگر را رفتارش این

 یا فهممنمی را کردن اصرار معنی و هستم ابله و خنگ دختر یک من یا

 .ستآزاری مردم دنبال به و است تعطیل او مخ

 و گیردمی فاصله ازم آرامی به و آوردمی در حرکت به را ماشینش وقتی

 بر حرص، روی از و محکم را چشمانم پلک بار چندین شود،می دور

 .کنممی فوت بیرون به عمیق و محکم را نفسم و ندمبمی هم روی

 نکند، تعارف یا تا کوبیدممی سرش بر را برق چراغ تیر همین بود حقش

 .کند رفتار آدم یبچه مثل کند،می اگر یا

 .داشتم کم را روانی یاعجوبه همین امزندگی بازار آشفته میان در

 و سر دوباره دقیقه ده از بعد که افتممی راه به حوصله بی و عصبی

 .شودمی پیدا بدترکیبش ماشین آن و خودش یکله

 چرا دانمنمی! دهدمی پایین را شیشه و داردمی نگه را ماشینش کنارم

 .ستنشدنی تمام برایم نگاهش بدجنسی و شیطنت

 بالتکلیف چشمانش، شرارت و کالمش بودن معمولی بین و امشده گیج

  .اممانده
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 دنبالت؟ بیان تخانواده زنینمی زنگ چرا شد سوال واسم -

 .او نه و آورمبی خودم روی به نه را امکالفگی کنممی سعی

 !خاموشه گوشیم -

 کرده؟ تموم شارژ -

 یه رفته کرده، اذیتش خستگی واال نه" بگویم جوابش در خواهدمی دلم

 "بخوابه کوچولو

 .کنممی اکتفا سر دادن تکان به تنها دلم، حرف   فخال بر اما

 مثل اما بزند، تعارف خانه به رساندنم برای دیگر باریک دارم توقع

 .شوممی غافلگیر زند،می که حرفی با همیشه

 بزنی؟ زنگ بدم رو گوشیم خوایمی -

 دلیل همین به بینم،نمی خود در را تعارفش کردن رد جرئت دیگر بار این

 :دهممی جواب کوتاه و داده تکان" بله" ینشانه به را سرم تسرع به

 .شممی ممنون بله -

 دوباره لحظه چند از بعد و آوردمی بیرون پالتویش جیب از را اشگوشی

 دستی. ستروحبی و خالی چشمانش باراین. چرخاندمی سمتم را سرش

 اشگوشی به اشاره با و کشدمی اشمشکی و لخت موهای داخل

 گوید؛می

 خودم شو سوار!داره تو گوشی که شده مرضی همون دچار منم گوشی -

 .رسونمتمی
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 شک لحظه یک برای که زندمی حرف" امگوشی مرض  " از جوری

 دلم حرف بود، پرسیده امگوشی شارژی بی به راجع که موقع آن کنممی

 نه؟ یا استشنیده را

 کردن تعارف نیز من رد،آونمی در سر هیچ تعارف زبان از که او برای

 سمت را دستم" ممنون مرسی" گفتن با همراه و گذارممی کنار را

 .کنممی دراز در دستگیره

 داخل فضای مطبوع گرمای برخورد و صندلی روی بر گرفتنم جای با

 هم روی بر ایلحظه برای را چشمانم و کشممی راحتی نفس ماشین،

 .بندممی

 که او به چشمی زیر شود،می پخش که کالمی بی و مالیم موزیک با

 بر دیگرش دست و داده تکیه ماشین یشیشه به را دستش یک آرنج

 .کنممی نگاه است،نشسته فرمان روی

 کالس با نوعی هم نشستنش فرمان پشت حتی که است گونهچه دانمنمی

  دارد؟ همراه به را بودن

 بودنش کالس با و بودن پوش خوش گندش، و مزخرف اخالق وجود با

 .پسندممی را

 کردن مقایسه برای دلیلی هیچ رود،می دور ایگذشته به فکرم هم باز

 کردممی فکر هامدت که ایغریبه مرد بین ناخواسته اما ندارد، وجود

 نشسته کنارم که مغروری و غد مرد با ترست، آشنا آشنایی هر از برایم

 .ستفرق آسمان تا زمین نیست، مانبین هم ارتباطی هیچ و

 آن پشت را کثیفش ذات نبود،  رو دو رایمون، همچون هم او کاشای

 .کردنمی پنهان نرمش و چرم زبان با را قلبش تیرگی و مهربان یچهره
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 به زمان بازگشت خواستار همیشه همچون من دل و است بسیار هاتفاوت

 .عقب

 آدرس آرام و شمرده بار،یک تنها نیز من و پرسدمی را مانخانه آدرس

 .گویممی برایش را

 همان با تنها و دیگری سوال هیچ بی دارم، او از که توقعی برخالف

 مقابل در را ماشینش و شودمی حفظ از را آن آدرس، شنیدن باریک

 .داردمی نگه حرکت از مانخانه

 اصال ما یخانه آدرس! آیدمی بدم که است هایشبازی مسخره همین از

 بقیه، همچون من، انتظار خالف بر او و نیست مستقیم و راست سر

 یا گم را راه حتی و پرسدنمی را آدرسش بار صد خانه، کردن پیدا برای

 .رودنمی هم اشتباهی

 یعاد و معمولی خیلی که او به و دارمبرمی چشم مانخانه در از متعجب

 .شوممی خیره ست؛ضبط صدای کردن کم حال در

 امغافلگیری باعث مدام که گفتارش و رفتار و او از اما چرا؟ دانمنمی

 عادی فردی بقیه، همچون هم او اگر. گیرمنمی خوبی حس شود،می

 مهمان   خودشیفتگی، و غرور بودنش، خاص وجود با حداقل یا بودمی

 ریلکس و خونسرد کنارش در دشمی بود،نمی چشمانش همیشگی  

 .گرفت آرامش وجودش از و نشست

 کمی کنم، باز را آن تا گذارممی دستگیره روی بر را دستم که حالی در

 .کنممی نگاهش قدرشناسانه و شوممی متمایل سمتش

 بشه امیدوارم ممنونم؛ ازتون کردین، حقم در امشب که لطفی بابت -

 !کرد جبران روزی
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 به مستقیم را بدجنسش و شرور نگاه و چرخدمی تمسم کمی نیز او

 .دوزدمی نگاهم

 زبان بر را حرفی همان ولی دهدنمی که مرا حرف   جواب معمول طبق

 عبور خیالش و ذهن باغ کوچه از و خواهدمی دلش که آوردمی

 .استکرده

 هستی؟ آشتی االن یعنی این -

 گرفته چشمانش از را منگاه بار یک و اندازممی باال به ابرویی متعجب

 بر قبلی ینقطه همان به دوباره و دوزممی بیرون به شیشه از و

 .گردانممی

 .نبودم قهر من -

 !بودی -

 آن، روی بر را قهر نام حداقل یا آورد رویم به را امدلخوری ندارم توقع

 .کند پافشاری اشگفته روی بر هم حد بدین تا و کند حکاکی

 !نه قهر اما بودم دلخور

 .هاستبچه مال قهر نبودم، قهر من -

 :گویدمی و دهدمی تکان سر بازی غد با

 بودی؟ قهر پس -

 .تعمه و تویی بچه:  دهممی را جوابش دل در

 حال در خونم یقطره قطره در که حرصی خالف بر کنممی سعی اما

 وجودم ینقطه کدامین از دانمنمی نیز خود که آرامشی با ست،جوشیدن

 !بدهم را جوابش گرفته، شاتن
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 .کنم قهر پیرمردا با ندارم عادت باشم، که هم بچه -

 .خندندمی چشمانش اما نه، که هایش لب

 کنی؟ آشتی تا بخرم بستنی و شکالت واست نیست نیازی پس -

 امخنده و نیایند کش هم از تا بگیرم، دست در را لبانم افسار کنممی سعی

 .نگیرد

 .ستنی نیازی نخیر -

 که ستبارزی ینکته تنها زند،می موج صدایش لحن در که شیطنتی

 .کرد پوشی چشم آن از شودنمی

 و شکالت کنن،می قهر که هاییبچه دختر واسه دارن عادت پیرمردا اما -

 .کنن شونماچ و بکشن محکم رو شونلُپ بعدم بخرن، بستنی

 بارهیک به. هایمهری در جاری هوای برای شودمی سدی آخرش؛ یجمله

 .آورمنمی کم اما آیدمی بند نفسم

ش را آخرش یجمله  ذهنم در نقطه ترین دور به و زنممی کوچکی ُبر 

 .دهممی ُهلش

 لب پاتون یه که وقتی درست عمری، آخر   شهنمی راضی من دل   اما -

 بدم عزرائیلی دست به دست تون،دست رو گذاشتن اضافی خرج با گوره،

 ایست مثال. کوچیکه تلنگر یه منتظر فقط و وایساده منتظر وشهگ یه که

 !بستنی و شکالت بسته یه خرید اثر در قلبی

 آرنج و شودمی خم فرمان سمت کمی. چرخدمی سمتم کامل بار این

 اش،شده مشت دست به نیز را سرش دهد،می تکیه آن به را دستش
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 در خود تصرف به را اشپیشانی از ایگوشه نیز لختش موهای از ایُتره

 .آوردمی

 من، بازیگوش چشمان است،شده نگاهم میخ نگاهش که او خالف بر

 .گذارندمی نظر از تک به تک را اشچهره اجزای

 شدن محو باعث هم کارش این حتی اما کندمی باریک را چشمانش کمی

 !شودنمی چشمانش از شرارت برق

 درسته؟ نداری، مشکلی حرفم آخر یتیکه با حساب؛ این با پس خب -

 بار این کنممی سعی و آورممی یاد به را حرفش آخر یتیکه دیگر باریک

 .کنم حفظ را امخونسردی هم

 خاطر به هابچه دختر لپ بوسیدن دارم، شمخوب دارم، که مشکل -

 .شهنمی توصیه مردا پیر به اصال گفتم، که قلبی ایست همون

 چرا ام؟کرده برداشت اشتباه من یا خوردمی را اشخنده واقعا دانم،نمی

 ایلحظه برای را نگاهش و برده فرو دهانش داخل به را زیرینش لب که

 .کندمی جدا چشمانم از کوتاه

 .بمیره قلبی ایست   با خوادمی دلش پیرمرد   اون شاید -

 .شوم پیاده تا چرخممی در سمت

 .کنه باز ابحس اول یگزینه همون رو تونهمی فقط پس -

 سرعت به بدهم، او به را دیگری حرف هیچ زدن   فرصت   که آن بی و

 :گویممی و گیرممی را حرفم یدنباله

 .خدانگهدار فردا تا -

 !کنی تحمل و من دوری   باید شنبه تا نه، که فردا -
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 شتاب زند،می که حرفی شنیدن با اما شوم پیاده تا امکرده باز کامل را در

 کالمش؛ شیطنت به توجه بی و گردممی بر او سمت به مجدد زده،

 .کنممی نگاهش سوالی

 !شنبه؟ چرا -

 دهد،می را سوالم جواب کوتاه، مکثی از بعد و کندمی نگاهم مرموزانه

 دوا من از را دردی نگفتنش یا گفتن نیست قرار معمول، طبق که جوابی

 .کند

 که آسون قدراون. آسونه نیست، سخت زیاد سوالت جواب نکن، عجله -

 .گیریمی توجواب حتما امشبت، خواب از قبل

 .مانممی اشخیره منگ و گیج

 به جون باشه شده قرار اگه حتی آم،می بیمارستان به فردا حتما من -

 اصال. آممی مارستانبی به و گیرممی وقت ازش رو فردا بدم، هم عزرائیل

 که حرفی این از بود چی منظورتون آخه؟ چی یعنی بیام؟ نباید چرا

 زدین؟

 دارد؛ را اشهمیشگی غدبازی همان رنگ فهمم،می را نگاهش حرف

 مچ اما نیامده پایین خود موضع از رود،می انتظار او از که طور همان

 راحت و رک همیشه همچون آن، به اشاره با و آورده باال را دستش

 .سازدمی جاری زبان بر را دلش حرف

 باید من هم و تخونه بری باید تو هم دیروقته، االن که این   منظورم -

 .زندگیم و کار دنبال برم

 نگاهش از را نگاهم اکراه با و برممی یاد از را پیشش لحظه چند حرف

 .گیرممی
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 .خدانگهدار خوش، شب. درسته بله -

 صدای کنم،می را در بستن قصد که همین و شوممی پیاده ماشین از

 .شنوممی اندازد،می طنین ماشین فضای در که را اشگوشی زنگ

 اشگوشی و او روی بر متعجبم نگاه اما بندممی را در مبهوت و مات

 .استمانده ثابت

. شودمی نگارینقش لبانش روی بر کامل اما کمرنگ لبخند یک بار این

 بدون هاساعت توانستیمی بود، جایش و شدمی اگر شاید که لبخندی

 .برنداری چشم ازش و شوی اشخیره خستگی

 به دادن جواب با زمان هم گیرد،می نگاهم از آرام و نرم را نگاهش

 از خبر بی و داده تکان برایم ی"خداحافظ" ینشانه به سری ،گوشی

 حرکت به را شماشین است،کرده مسموم را ذهنم تمام که تعجبی و بهت

 .آوردمی در

 نه و امشده متوجه شنبه تا امروزه دو غیبت مورد   در را منظورش نه

 .استگفته که دروغی برای را دلیلش

 بیرون وقت، فقدان علت به ماشینش از مرا همیشه مثل هم باز اگر

 دو هر جواب و بمانم ماشینش در دیگر کمی خواستمی دلم کرد،نمی

 .بگیرم او از را سوالم

 و کنممی گرد عقب شود،می خارج دیدم یمحدوده از ماشینش که زمانی

 روانه آن سمت گردم،می خانه در کلید دنبال به امکوله در که حالی در

 .شوممی



 

  

REPACK BY DIAKOV 330 

 

 رفیق نیمه راه

 قدری به. شوممی هایملباس تعویض مشغول و شده اتاقم وارد خستگی با

 رسانممی بهداشتی سرویس به را خود سختی به که هستم کسل و حالبی

 .زنممی صورتم و دست به آبی و

 سمت باشم،داشته را صورتم و دست کردن خشک یحوصله که آن بی

 .کنممی رها آن روی بر را خود و دارمبرمی قدم خوابم تخت

 از بعد و شده باز اتاقم در که امنگذاشته هم روی بر را چشمانم هنوز

 قدم تختم سمت نگرانی با که بینممی را مادر آن، برق شدن روشن

 .داردبرمی

 دلشوره از خاموشه؟ گوشیت چرا تو؟ کجایی هست معلوم دختر، سالم -

 دو گفتن زدم زنگ بیمارستان به امشب، شدم لب به جون نگرانی  و

 خیلی دادی،نمی جواب که گوشیتم بیرون، اومدی جااون از ساعته

 .شدم نگرانت

 زیر به را نگاهم شرمندگی با و منشینمی تخت روی بر سختی به

 .اندازممی

 تو کارمم بود، شده تموم گوشیم شارژ ببخشید، خوبی؟ عزیزم سالم -

 من که نبود کسی دیگه شد تموم که هم وقتی کشید، طول بیمارستان

 هابچه از یکی که بیام واحد خط با خواستم خونه، برگردم باهاش بتونم

 .خونه رسوندم و کشید زحمت دیدم، خیابون تو رو

  .گویدمی لب زیر ی"شکر رو خدا"و نشیندمی تخت روی بر کنارم

 لب قبل از تر نگران و کندمی آنالیز را امچهره کنجکاوی و دقت با

 :زندمی

 !جوریه؟این رنگت چرا تو وا -
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 .دهممی تکان سر آلودخواب و گیج

 مگه؟ جوریه چه دونم،نمی -

 دست با و گذاردمی امپیشانی روی بر را دستش یک که حالی در

 :پرسدمی نگرانی با گیرد،می دست در را دستانم از یکی دیگرش؛

 قدرچه امشب مگه داری، تب آوینا، داغی قدرچه بده، مرگم خدا وای -

 کردی؟ تب جوریاین که موندی سرما تو

 درستش بینیپیش و او درگیر قدری به من    ذهن و پرسدمی سوال مادر

 .امداده دست از را خود تکلم قدرت که است هشد

 چند برای حتی گیرممی تصمیم که امشده عصبی و حوصله بی قدری به

 .بروم بیمارستان به را فردا حتما شده، که هم ساعت

 .بیارم کپسول و قرص واست برم کن صبر -

 :گویممی حرفش جواب در شود،می خارج گلویم از زور به که صدایی با

 .نکنه درد دستت سی،مر -

 و کنممی وصلش شارژر به و برداشته تختم یگوشه از را امگوشی

 به نیز را دستم ساعد و کشممی دراز تختم روی بر آرامی به سپس

 .چسبانممی دارمتب و داغ پیشانی  

 دانممی خوبی به که را چیزی تنها اما او؟ یا امکرده لج خودم با دانمنمی

 به را خود شده، که هرنحوی به فردا خواهدمی دلم که ستاین

 .باشم حاضر شیفتم سر و برسانم بیمارستان

 دانه دو حاوی که بشقابی به را نگاهم اتاقم، به مادر یدوباره ورود با

 .دوزممی ستآب از پر و شکل جامی لیوان یک و کپسول و قرص
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 .شوممی خیز نیم سرجایم کمی

 مادر از را کپسول و قرص اکراه با ام،شده شدیدی تهوع حالت دچار

 مجدد و نوشممی را لیوان آب   از جرعه چند. گذارممی دهانم در و گرفته

 .کنممی رها تخت روی بر خستگی با را خودم

 .مامان مرسی -

 .گذاردمی امپیشانی روی بر را دستش دیگر باری و شودمی خم

 !خوردی سرما بد خیلی برات، بمیرم -

 .کنممی باز کمی را امبسته چشمان

 نباش نگران ،نیست بد حالم امخیلی وقته، دیر بخواب، برو نکنه، خدا -

 .عزیزم

 و خوابی بی در را صبحش تا شب که این برای تنها گویم،می دروغ

 .نیست بد حالم گویممی دروغ به ،نکند سر نگرانی

 و دارمبرمی را امگوشی اتاق، از خروجش و برق شدن خاموش با

 تا کنممی تنظیم صبح ۶ ساعت روی بر نیز را آالرمش. کنممی روشنش

 .شوم بیدار حتما

 خود روی به اما استشده اضافه دردهایم به هم گلو درد و سوزش

 .خزممی پتو زیر به و آورمنمی

 هرچه ام،خورده که سولیکپ و قرص اثر یا زیادست خستگی از دانمنمی

 و ربوده را چشمانم خواب بکنم، را فکرش که چه آن از زودتر هست

 .افتدمی هم روی بر امشده سنگین هایپلک
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 از که بخاری! کندمی نزدیک دهانش به و داردمی بر را اشچای فنجان

 گون گندم پوست روی بر نوازشی دست کشد،می پر آهسته و نرم فنجان،

 هر از بیش حاال که رنگش مشکی چشمان مقابل در و کشیده صورتش

 .شودمی محو ،گرفته رنگ دیگری، زمان

 تو زنممی جوری یه برسه بهش دستم باراین یعنی آشغال، مرتیکه -

 .بده بز صدا که دهنش

 کرده بحث قضیه این به راجع که باری آخرین از زیادی زمان هنوز

 به دستش که بود روزی مشتاق محمد هم روز آن! گذشتنمی بودند،

 یدفعه که تفاوت این با بکوبد، هم در را دهانش و برسد مرتیکه همان

 !بز صدای بار این و دهد خر صدای بود قرار قبلی،

 و رفتهگ چشم خواند،می ُکری و کرده غرولند ریز، یک که محمد از  پدر

 و خونسرد سکوت، در معمول، طبق که رایمون به را نگاهش کالفگی با

 است؛ داده آن پشتی به را اشتکیه و نشسته صندلی روی بر آرام

 :زندمی لب و دهدمی

 پدرش زدی حدس که جور همون کرد؟ کار چه باید حاال! چیه؟ تو نظر -

 باال گندی یه که فرداست امروز همین کرده، آزادش و گذاشته وثیقه

 .بده باد به کشیدم رو زحمتش عمر یه من که بیمارستانی و بیاره

 :گویدمی و دهدمی تکان تایید ینشانه به را سرش هم محمد

 بهش کهاین از روزی یه دونستممی دیدمش که ایلحظه همون از -

 .کنهمی مونپشیمون کردیم اعتماد

 :دهدمی را جوابش و اندازدمی او به ایسفیهانه اندر عاقل نگاه رایمون
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 پسره این: گفتمی که بود من یعمه حتما پس خودت، جون آره -

 ساده نگاه یه تو زرنگ، و زبر و استعداد با میخواستیم، ما که همونیه

 جذبش اینو شنوینمی من از داره، خشانی در یآینده چه بفهمی تونیمی

 حرفا؟ این و کنید

 جواب در پررویی با و کرده اخمی آورد، خود روی به که آن بی محمد

 :گویدمی رایمون

: گفتم بهت بار صد! داده نظری همچین که کرده اشتباه خیلی تعمه -

 هر وسط رو هاضعیفه این پای شم، فدات برادر، عزیزدل   جان، رایمون

 و بیا حاال. نرفت که نرفت گوشت به نکن، باز ایمردونه یمسئله

 خودت که چاهی این تو بری طناب یه با باید بار چند مموند کن، جمعش

ی کندی؟ خودت واسه  بگیری؟ جدی منو هایتوصیه کم یه خوایمی ک 

 عمرم، آخر تا تونمنمی که من وایسی، خودت پای رو کم یه کن سعی

 !بگیرم و بالت و پر زیر و باشم داشته و هوات

 بی و وقت که را وا دهان تا خواستمی گل مشت یک دلش شدیدا گاهی

 و خودش به کمی توانستمی گونهاین شاید بگیرد گل شد،می باز وقت

 !کند تزریق آرامش جنس از دارویی مغزش، خاکستری هایسلول

 تا نبود، بیمارستان کارهای جریان در خیلی محمد و پدر همچون او

 ار تعریفش که پسری همان بار اولین برای کذایی، مهمانی آن در کهاین

 به خورد بر اولین با که آنجاست بیند،می بود شنیده زیاد پدر و محمد از

 دست و کرده تبدیل یقین به را شکش روز چند از بعد و کندمی شک او

 .کندمی رو همه برای را بردار کاله شیاد   آن

 توانستمی که شاهدی کردن پیدا برای قدرچه روزها آن که داشت یاد به

 حتما که بود کرده گوشزد پدرش و محمد به کند، محکم را کارشان یپایه
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 ناشناسی شاهد دنبال به کردن جستجو از دست و باشند ماجرا این پیگیر

 اما ندارند بر کند، تبدیل" مات" به را شانکردن" کیش" توانستمی که

 قضیه خیالبی پسرک، افتادن گیر و جستجو کمی از بعد هاآن دوی هر

  .سپردند فراموشی دست به را گذشته تلخ فاقاتات یهمه و شدند

 با را او و بود آمده در آب از درست اشگوییپیش سال، چند از بعد حاال

 .بودند کرده آزاد زندان از وثیقه

 و نوشدمی بود افتاده دهان از تقریبا حاال که را اشچای از جرعه یک

 .دهدمی قرار مخاطب را پدرش محمد؛ به توجه بی

 این خاطر به حاال آمریکا، گشتممی بر هفته اون آخر تا باید که من -

 و کنممی ریست و راست رو کارهام روز چند این تو شده، که هم قضیه

 که رو شاهدی اون شده که جور هر باید. گردممی بر زودتر چه هر

  .کنم پیدا زدمی حرف ازش ج سی

 مشکی موهای داخل دستی و انداخته پا روی بر پا خیالیبی با محمد

 .کشدمی رنگش

 حرف شاهد کدوم از! حالیاخوش خودت واسه خیلی ازت، آدمی خوشم -

 مثل بارم یه حتی رو یارو که بوده زرنگ قدراین مرتیکه این زنی؟می

 دیده و اون ج سی یه! ببینتش کسی که نبردتش جایی و نکرده معرفی آدم

 بعد بینتت،نمی وایسی شمحلق تو بری رو جسی آخه. دیدنمی کاشای که

  سرش؟ خیر کنه شناسایی چهره خوادمی

 .شودمی کشیده باال سمت به کمی لبش یگوشه

 تشخیصت ببینتت، امکیلومتری صد یفاصله از که رو تو جسی اتفاقا نه -

 !دهمی



 

  

REPACK BY DIAKOV 336 

 

 رفیق نیمه راه

 و محمد به را دلش شدت، به که بود شاندانشکده دختران از یکی جسی

 هم خواستگاری او از بار چندین حتی. بود باخته هایشبازیمسخره

 ادامه قصد من: بود گفته تنها جوابش در بار هر نیز محمد و بود کرده

 .نشید من مزاحم قدراین لطفا خانوم، دارم تحصیل

 محمد به نسبت قدری به شانتحصیلی سال اخرین در جسی یعالقه

 یخیره بزند، پلک که آن بی هامدت ، اوقات گاهی که بود شده شدید

 .داشتنمی بر چشم او از و شدمی محمد

 واهمه کارهایش و او از شدت به محمد که بود دختری اولین جسی

 ...ترسیدمی کردنش جواب از بعد بار هر و داشت

 ناکام و آورد خود سر بر ییبال ترسید،می کردنش جواب از بعد بار هر و

 .برود دنیا از

 شبا بعضی هنوزه که هنوزم. گیرممی تهوع حالت که نیار و اسمش -

 ازم خوادمی و نشونده عقد یسفره سر و من زور به بینممی کابوس

  .بگیره" بله"

 .خیزدمی بر صندلی روی از و خنددمی آرامی به رایمون

 نیست، شکی هیچ دادن، نشون اهلش به رو خودشون اونا که این در -

 خوبی به و باشن دیده هم با رو دوتا اون که هستن کسایی مطمئنم، من

 سال چند گردم،نمی بر خالی دست جا،اون برم که دفعه این. بشناسنشون

 .نشدم ماجرا پیگیر خودم کردم اشتباه هم پیش

 نرایمو به را خودش و خیزدمی بر جای از ناراحتی با نیز پدر

 :زندمی لب شرمندگی با و گذاردمی اششانه روی بر دستی رساند،می



 

  

REPACK BY DIAKOV 337 

 

 رفیق نیمه راه

 نصف و شدم پسره اون خام جوریچه دونمنمی بود، من از کوتاهی -

 ...شدم شریک باهاش رو سهامم

 :دهدمی ادامه و کشدمی سوزیجان آه

 کالهبرداری ازم کثیف قدراین و کردمی قناعت همین به حداقل کاشای -

 .کردنمی

 :گویدمی رایمون پدر به رو و خیزدمی بر تخت روی از نیز محمد

 ذاریممی و حسابش و آریممی گیرش رایمون و من نباش، نگران شما -

 .دستش کف

 فکرش خواهدمی پدرش از و رودمی محمد به رو ایغره چشم رایمون

 .بسپارد او به را چیز همه و نکند را

 بر و آوردمی بیرون تن از را خود تیشرت محمد اتاق، از پدر خروج با

 .زندمی شیرجه تخت روی

 جایی؟این شب مگه آوردی؟ در و تیشرتت چرا -

 :دهدمی تکان سر طوالنی، ایخمیازه کشیدن با زمانهم محمد

 رو کجا خستگی همه این با االن من! پرسیدی؟ بود سوال اینم خدایی -

 .بمونم شام کرد دعوت ازم کرده، درست ماکارونی که مامانتم برم؟ دارم

 از یکی که حالی در و گذاشته میزش روی بر را چایش فنجان

 محمد وار تهدید دارد،برمی کوچکش یکتابخانه داخل از را هایشکتاب

 :دهدمی قرار خطاب را

 ری،می و کنیمی مرتب و تختم شدی، بیدار خواب از صبح فردا فقط -

 .آشغالدونی کردی و اتاق ببینم و خونه مآبی حالت به وای فهمیدی؟
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 از سری و کندمی فوت را نفسش کالفه محمد، پف و خر صدای شنیدن با

 .دهدمی تکان خود  سپس و محمد برای ابتدای تاسف،

 و دهدمی ماساژ را چشمانش یگوشه اشاره، و شصت انگشت با

 .بنددمی هم روی بر را هایشپلک

 کردن جمع مشغول و اندازدمی ساعت به کوتاهی نگاه خستگی با

 .شودمی وسایلش

 تن به و داردمی بر کرده، آویزان صندلی پشتی به که را پالتویش

 .کندمی برانداز را خود و ایستدمی آینه مقابل در. کشدمی

 داخل دستی سپس و کندمی صاف است،شده کج کمی که را اشیقه ابتدا

 .ندکمی شانمرتب و کشیده موهایش

 در را کیفش شود،می راحت که ظاهرش بودن مرتب بابت از خیالش

 .شودمی خارج اتاقش از و گیردمی دست

 خانه به زودتر چه هر را خود باید و دارد پرواز شب، هشت ساعت برای

 بیمارستان، به آمدنش و صبح به نسبت که هاییقدم با بنابراین. برساند

 و شودمی خارج بیمارستان از سپس و لنسا از ابتدا اند،شده تر سرعتی

 .رساندمی ماشینش به را خود

 برف کوتاه، ساعت چند همین در و ستجانسوز و سخت هوا سرمای

 .است پوشانده را ماشین سطح زیادی، نسبتا

 تا ماندمی منتظر کمی زدن، استارت از بعد شود،می که ماشین سوار

 .افتدمی راه به سپس و شود گرم ماشینش موتور

 را ضبطش و کرده تنظیم تندش دور روی بر نیز را ماشینش بخاری

 .کندمی روشن
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 ناخودآگاه طور به ذهنش ماشین، فضای در مالیم موزیکی شدن پخش با

 و تک خیابان، در را او اتفاقی که شبی همان. شودمی کشیده آوینا سمت

 و گذاشته شهایقرمز خط روی بر پا بار، اولین برای و بود دیده تنها

  .بود گشته باز او سمت بار دومین برای

 و کردن تعارف با یا کند تکرار بار دو را حرفش نداشت عادت هیچوقت

 .دهد هدر را خود وقت   خود،بی اصرار

 این دلیل هم خودش. بود کرده رد را ها ممنوعه از یکی شب، آن اما

 نیامد دلش ؛وجه هیچ به شب آن بود چه هر اما دانست،نمی را کارش

  .برود خانه به و کرده رها تنها را درمانده و ترسیده دخترک

 کرده رد خانه به رساندنش برای را خواستش در آوینا که این وجود با

 پرسیدن یبهانه به نرفته، و رفته را راه ینیمه وجود، این با اما بود

 اش،خانه به آوینا زدن زنگ جهت اشگوشی دادن و بیهوده سوالی

 .بود برگشته

 هایکوچه پس کوچه در نه و بود دیده جایی را او نه روز چند این در

 .بود کرده او از یادی ذهنش؛ تاریک

 که پارادوکسی از آورد،می خاطر به جزء به جزء را  شب آن خاطرات

 بود، انداخته اهر به تفاوتش بی و خونسرد یچهره با اشوحشی چشمان

 .شانبین یمکالمه تا

 دست بر رسوایی طبل معصومش، چشمان دانست،می آوینا اگر شک بی

 برای تالشی دیگر کشیدند،می فریاد مصرانه چه را درونش حال و گرفته

 حفظ برای بیهوده،  را اشانرژی و کردنمی خود دادن نشان خونسرد

 آمد،نمی حساب به هم هیچ انی،طوف چشمان   آن با مقابله در که آرامشی

 .سوزاندنمی
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 افتدمی قلوها دو و مادر به چشمش گذارد،می خانه داخل به پا که همین

 روانه سمتش به و برخواسته مبل روی از سریع خیلی ورودش با که

 .شوندمی

 جواب و گیردمی پسرش تک دست از را لتوپا ناراحت و دلخور مادر

 آرامی" نباشید خسته" بندش پشت و دهدمی را اشپرسی احوال و سالم

  .گویدمی نیز

 یک با و داده تکان سر تنها لرزد،می بغض شدت از که صدایی با رها

 .کندمی هایشلب مهمان را سکوت کوتاه،" سالم"

 چشم در چشم تا که رویایی ماند،می ثابت رویا روی بر منتظرش نگاه

 .کندمی رها آغوشش در را خود و شکسته بغضش شود،می برادرش

 هایشانه دور به را دستش و شودمی هایشلب نقش جانی کم لبخند

 .کندمی حلقه رویا ظریف

 یچشمه که هستند کوچک تلنگر همین منتظر نیز رها و مادر گویا

 پهنای بر سرعت، به و دانه هدان اشک، هایقطره و جوشدمی شاناشک

 .شودمی جاری شانصورت

 راه به را شانزاریگریه بساط سه هر و استشده رفتنش موقع هم باز

 .اندانداخته

 سه هر کشد،می رویا موهای داخل گونه،نوازش را دستش که حالی در

 :زندمی لب ایدلجویانه و مالیم لحن با و داده قرار مخاطب را

 نکنین؟ زاری و شیون قدراین شماها و برم جایی بخوام من دش بار یه -

 عمل دارم، کار جااون کوتاه یهفته چند که، برنگردم و برم نیست قرار

 کنم؟ قولی بد و نرم شهمی دارم، جراحی
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 اشکش و دهدمی تکان طرفین به ناراحتی با را سرش که حالی در مادر

 با و داده قورت سختی به را بغضش کند،می پاک صورت روی از را

 :گویدمی جوابش در دلخوری

 چند هنوز. نیست من واسه اما باشه؛ کوتاه یهفته چند تو واسه شاید -

 خوایمی هلک هلک و کردی کاله و شال باز که ایران برگشتی وقته

 !یهویی قدراین اونم آمریکا؟ بری

 مبلمان سمتق سمت اندازد،بی رایمون سمت دیگری نگاه کهآن بی سپس

 هامبل از یکی روی بر حال،بی و خسته را خود و داشته بر قدم سالن

 مخاطب را فرزندش سه هر و کشدمی صورتش به دستی. سازدمی رها

 :دهدمی قرار

 .خب بشینین بیاین وایسادین؟ جااون چرا - 

 در را هردویشان دست مچ و کرده جدا خود آغوش از را رویا رایمون

  .ردگیمی دست

 تک مبلی روی به رو که داردمی بر قدم اینفره دو مبل سمت به آرام

 .استنشسته آن روی بر مادر که ایستنفره

 روی بر آرامی به کند،می باز را پیراهنش ابتدایی یدکمه دو که حالی در

 .کنندمی اشغال را سمتش دو نیز قلوها دو و نشسته مبل

 ایفیروزه کوچک کوسن کرده، چالهم مبل یگوشه یک را خود که رها

 رویا. فشاردمی خود به محکم را آن و کشدمی آغوش در نیز را رنگی

 هایشاشک به و کشدمی آغوش در را زانوهایش رایمون، به چسبیده هم

 .دهدمی شدن جاری یاجازه
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 نکنین؟ گریه و نباشین ناراحت شماها که کنم کارچه باید من حاال خب -

 افتاده، جلو هفته یه رفتنم دالیلی به بنا حاال برم، بود قرار ولما از که من

 منم واسه شکل رسم با شهمی یهوییه؟ و منتظره غیر سفر این کجای

 بشم؟ متوجه تا بدین توضیح

 خود بر را عمیقی لبخند طرح هایشلب گریه، میان که حالی در رها

 اش،داشتنی دوست دربرا بازوی بر آرام مشتی کوبیدن با همراه اند،گفته

 .گیردمی او از چهره اکراه با و کندمی نثارش ی"کوفت" کشدار و غلیظ

 برد،می را کسی هر دل که هاییخنده نوع همان از خندد،می آرام رایمون

 .باشند خواهرهایش و مادر ها،" کسی هر"  آن که بسا چه

 خود بلند امگ یک با خیزد،می بر مبل روی از و کشدمی محکم را رها لپ

 .کندمی قاب را صورتش دستانش با و رساندمی مادر به را

 رنگش شب چشمان در و دزدد می او از را نگاهش که مادر به توجه بی

 نرم را نازکش دل و مهربان مادر پیشانی و شده خم کمی شود،نمی خیره

 .بوسدمی آرام و

 ایهفته چند اه  کوت سفرهای این به من رفتن واسه کنممی خواهش ازت -

 ضروریه یعنی برم، باید گممی وقتی دونیمی که تو نکن؛ تابی بی قدراین

 قرار سفر، این که بگم دفعه هر من که نیست امنیازی. برم باید حتما و

 ماه چند تا ایران، برگشتم وقتی ممکنه. باشه من سفر آخرین نیست

 ایران، به نمبرگشت محض به که هست ممکنم نباشه، رفتن به نیازی

 .برم دوباره باشم مجبور

 .دهدمی تکان سر تایید ینشانه به و کشدمی دردناکی آه مادر

 .کن استراحت کم یه برو داری، پرواز شب عزیزم، باشه -
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 .گویدمی ای" نچ" و دوزدمی سالن دیواری ساعت به را اشخسته نگاه

 استراحت برای یوقت دیگه. شم آماده و بگیرم دوش یه برم باید نه -

 .ندارم کردن

 دست در را رایمون دست دلسوزانه نیست، دلخور دیکر گویی که مادر

 .کندمی وارد آن به آرامی فشار و گیردمی

 .بیمارستان رفتینمی رو امروز حداقل کاشای -

 .شودمی دور مادر از قدمی و زندمی کمرنگی لبخند رایمون

 .رفتممی باید داشتم، عمل امروز. برم قربونت که شهنمی -

 را مادر صدای هم باز که داردمی بر قدم اتاقش سمت و کندمی گرد عقب

 .شنودمی

 کم یه خودت کنم، آماده واست رو چمدونت من و بار این بذار حداقل -

 .کن استراحت

 مادر از کند،می باز هم از را پیراهنش هایدکمه دانه دانه که حالی در

 .کندمی رد را نهادشپیش و کرده تشکر

 اجازه بی و بزند وسایلش به دست کسی خواهدنمی دلش وجه هیچ به

 و اتاق نظافت خودش، همیشه هم دلیل همین به شود، اتاقش وارد

 کسی به نیز را هایشلباس کردن اتو حتی. دهدمی انجام را وسایلش

 تنهایی به خودش همیشه آید،می یادش که مانیز از. کندنمی واگذارد

 .است داده انجام را کارهایش

 طبق هم برگرد برو بی و کرده ریزیبرنامه را روزش ساعت ۲۴ تمام 

 .رودمی پیش برنامه
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 اوقات، گاهی که فردی تنها و متنفرست شدت به شلختگی و نظمی بی از

 کسی کند،می فیکون کن را آن هم و شودمی اتاقش وارد اجازه بی هم

 !محمد جز نیست

 اولین! رودمی هایشلباس کمد سمت و کندمی خارج تن از را پیراهنش

  .ایستدقیقه بیست کوتاه دوش یک دهد، انجام بایستمی که کاری

 روی بر آماده را هایشلباس و اندازدمی شانه روی بر نیز را اشحوله

 .چیندمی تخت

 را آن و ایستدمی دوش زیر. کندمی تنظیم را آب و شودمی حمام وارد

 .کندمی باز

 لخت موهای داخل دستی آب، کوچک قطرات توسط بدنش شدن خیس با

 .کندمی تصور را جنگلی چشم دو آن و کشدمی رنگش مشکی و

 !را نقصش بی اندام و دلفریب یچهره هم بعد

 زیر که انیزم درست و حمام در رایمون، که بفهمد آوینا اگر شک بی

 پوست روی بر آب دلچسب قطرات بازی   سرسره از و ایستاده آب دوش

 می جانش به آب، دوش همین با است،کرده یاد او از برد،می لذت تنش

 .کندمی جدا تن از را سرش و افتد

 انگشت و گیردمی اشخنده دست،به دوش آوینای تصور از نیز خودش

 کرده؛ خوش جا لبانش روی بر که کجی لبخند روی بر آرام، را شصتش

 .کشدمی

 مقداری و دهدمی هل عقب به ریخته، پیشانی روی بر که را موهایش

 .ریزدمی دستش کف شامپو

 آوینا
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 ایستممی آینه مقابل در دارم،می بر را رنگم صورتی رژ در   که حالی در

 .کشممی لبانم روی بر را رژ آرامی، به و دقت اب و

 امبهبودی رایمون که ایشنبه همان. رودمی پیش روز چند سمت فکرم

 .بودآمده در آب از هم درست قضا از و بود کرده بینیپیش را

 که کنندمی خفت مرا مهتاب و مریم و روممی بیمارستان به که صبحی

 در را دو آن ولی امگفته رایمون به پنجشنبه روز مرخصی برای چرا

 !امنگذاشته جریان

 گرفتن مرخصی از من، یبیچاره روح شد،نمی باورشان که این به

 .استبوده آگاه نا و خبر بی رایمون، یخودسرانه

 آن از شدنمی که رایمون ایدرجه هشتاد و صد تغییر به مثال یا

 یک منتظر واقعا من ،ندارم رودروایسی که خودم با. کرد پوشیچشم

 خود   سمت از خودشیفتگی، از چاشنی با همراه مغرورانه واکنش

 طبق و دهد قرار تحسین مورد را نبوغش و هوش که بودم، خودخواهش

 رفتارش با مرا او همیشه، مثل هم باز اما کند افتخار خود به معمول

 من حضور متوجه اصال که را هفته اول روز دو واقع در. کرد غافلگیر

 و خودش جز کس،هیچ به حواسش بلکه من، تنها نه. بودنشده هم

 ذهنش گویی که بود ایگونه به رفتارش! چرا؟ دانمنمی. نبود کارش

 .دادنمی نشان را چیزی اشچهره بالعکس و باشد ایمسئله درگیر

 دیگری مکان هیچ در نه و بیمارستان در نه را او دیگر که هم آن از بعد

 امندیده

  .زنممی خودم به عطر کمی و گردانممی بر آرایشم میز روی بر را رژ

 سفید رنگ به شلواری همراه به رنگ، یشمی کفش و تونیک یک

ت تواندمی  یک نیز، هایمشال بین از. باشد امشب مهمانی   برای زیبایی س 
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 از اند،بخشیده زینت را آن که سفیدی و درشت هایگل با یشمی شال

 .ایستممی آینه مقابل در بار دومین برای و دارممی بر کمد داخل

 :گویدمی که پدر جواب در و روممی پایین هاپله از

  شد؟چی بهنام پس -

 :دهممی را پاسخش کمرنگ، لبخندی با همراه

 .آدمی االن زدم صداش -

 تا دودمی اتاق آن به اتاق این از زده شتاب همیشه همچون نیز مادر

 .برگرداند شاناصلی سرجای بر را خانه ایلوس تمام

 و گردممی بر عقب به متعجب شنوم،می سرم پشت از که سوتی صدای با

 .دهممی بهنام به را نگاهم

 :دهدمی ادامه خاصی خودشیفتگی   با و گویدمی داریکش" جون"

 .شدم جیگری چه نگاه و من -

 .گیردمی ام خنده

 !تو مثل جیگری یه بشه که ی  طبیع من، مثل هلویی داداش   -

 :گویدمی مادر به رو و زندمی تایید ینشانه به چشمکی حرفم، جواب در

 تو باز مهمونی، اینا بهزاد یخونه تا بریم خواییممی ساعت دو حاال -

 خونه وقتی بندازی؟ برق رو خونه تموم نود، یدقیقه کردی شروع

 میز؟ت یا باشه کثیف خونه داره فرقی چه نیستیم

 چپ چپ کند،می جاجابه شانه روی بر را کیفش بند که حالی در مادر

 :دهدمی را جوابش جانب، به حق و انداخته بهنام پای تا سر به نگاهی
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 تمیز رو جا همه باید بیرون، بره خونه از خوادمی آدم گفتم دفعه صد -

 و فتادما بیرون، گذاشتم خونه تو از رو پام من تا دیدی یهو بره، و کنه

 کثیفی و بدسیلقه زن چه گننمی خونمون، آنمی مردم موقع اون مردم،

 بوده؟

 بهنام اما گویممی ی"جون از دور نکنه، خدا" مادر حرف جواب در من

 :کندمی سپر سینه قلدری با و گیردمی دندان به لب

 راحت خیالت تو بزنن، حرف سرت پشت َمردم، بذارم ُمردم من مگه -

 همچین زد، حرف سرت پشت هرکی! دارم رو هوات شیر مثل باشه،

 .بیرون بزنه مخش تو از دندوناش دهنش، تو زنممی

 بهنام بازوی به آرامی مشت و کنممی کنترل را امخنده سختی به

 .کوبممی

 .شد دیر بریم بیا -

 .رویممی پارکینگ به و شویممی خارج خانه از پدر دنبال به سه هر

 اشغال را شاگرد صندلی نیز بهنام. نشینیممی عقب یصندل مادر و من

 .نشیندمی آن روی بر و کرده

 و تیشرت. دوزممی امشبش تیپ و او به را نگاهم سر، پشت همان از

 مشکی و جذب جین شلوار و کرده ست دیگریک با را رنگش سفید کفش

 استپوشیده کافشنی نیز، تیشرتش روی بر. استکرده پا به نیز را رنگی

 رنگ به ایآشفته و ظریف هایخط با رنگش، مشکی یزمینه پس که

 .اندشده نگاری نقش سفید؛

 آن؟می هم حامد و آزیتا مامان؟ راستی -
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 بهنام، معنی بی سوال جواب در متعجب و کندمی گرد چشم مادر

 :پرسدمی

 ؟بیان نباید چرا! زنیامی حرفا وا -

 است، رفته نشانه سمتش که من، یز  ت و تند نگاه به توجه بی بهنام

 :گویدمی و اندازدمی باال ایشانه

 .بیان نخوان شاید گفتم جوری،همین -

 سکوت در و اندازدمی مادر به سپس و او به ابتدا داری معنا نگاه پدر

 .کندمی را اشرانندگی

 در را عزیزم ینغمه سپس و کنممی روبوسی نسترن و بهزاد با ابتدا

 .پرسممی را حالش و بوسممی محکم را لپش. کشممی آغوش

 قسمت و بروند سالن مبلمان قسمت به همه تا کنممی کم را سرعتم کمی

 طول زیاد هم انتظارم و مانممی بهنام منتظر بماند، خالی آن نشیمن

 هایشلب طرح لبخندی نغمه دیدن با که بینممی را بهنام کشد،نمی

 .شودمی نشیمن وارد کشیدنش، آغوش در برای و شودمی

 و کشممی هم در را اخمانم نغمه، گرفتن برای شدنش نزدیک محض به 

 :توپممی

 سراغ مدام عمد از بفهمن؟ چیزی اینا مامان خوامنمی نگفتم بهت مگه -

 مشکل دیگه هم با کنی حالیشون هباالخر تا گیریمی و حامد و آزیتا

 دارن؟

 :گویدمی او به رو عمیقی لبخند با و کرده دراز نغمه سمت را دستش

 .ببینمت عمو بغل بیا -
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 :زندمی لب جوابم در جانب به حق هم بعد و

 دارن و بدبخت باشن؟ داشته رو دخترشون خبر نباید پدرشن، و مادر -

 داری تو و اشتباه! نگم؟ هیچی من داری توقع تو بعد کننمی کش زجر

 کنیمی مخفی بابا مامان از داری رو مهمی این به موضوع که کنیمی

 .من نه

 او از تر غلیظ و کوبممی بازویش به را حرصی از پر اما آرام یضربه

 .اندازممی هم جان به را ابروهایم

 رو چیزی یه فقط ،کنم فکر حرفات به حتما کنممی سعی من پس باشه -

 مطمئن بگم، بابا مامان به و چیز همه شد قرار اگه کهاین بدون، خوب

 همه که؟ متوجهی. گممی بهشون و چیز همه و بندممی و چشمام باش

 !رو چیز

 کنارش از تفاوتبی و گیرممی اشبرزخی چشمان از را نگاهم سپس و

 .گذرممی

 مبلی روی رب. استنگذاشته باقی برایم روان و اعصاب بچه، الف یک

 آشپزخانه به که را نسترن و بهزاد نگاهم با و نشینممی نفره تک

 .کنممی بدرقه روند،می

 به حامد. شوندمی اضافه مانجمع به هم حامد و آزیتا که کشدنمی طولی

 رفتار همیشه همچون و باشد خوبی بازیگر که کندمی را تالشش شدت

 متوجه گذشته با را تفاوتش من هک نیست خوبی بازیگر او دانمنمی کند،

 نقش   رفتن لو باعث شان،بین مشکل از من بودن مطلع نه؟ یا شوممی

 !است؟شده اشبازیگری

 بارمان با که ایجلسه به راجع شوم،می تنها آزیتا با کهاین محض به

 گوی و گفت به راجع دادن توضیح  نیز او پرسم،می سوال است،داشته
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 و کرده درک را شرایط  نیز من. کندمی موکول دیگر تیوق به را شانبین

 .پذیرممی را پیشنهادش

 دیگریک کنار مانهمیشگی روال طبق بهزاد، و من شام موقع

 است، اشفعلی شرایط و آزیتا نگران من همچون هم او نشینیم،می

 ینتیجه و او از بیند؛می مناسب را شرایط که این محض به بنابراین

 کنممی اطالعی بی اظهار نیز من که پرسدمی سوال بارمان با شامشاوره

 .دهممی پاس بهزاد به را استداده خودم به آزیتا که جوابی همان و

 از بعد روز چند دقیقا گذرد،می نسترن و بهزاد مهمانی از ایهفته چند

 یخانه به بارمان، با اشمشاوره ینتیجه به بردن پی برای مهمانی،

 .کندمی تعریف برایم را ماجرا پیاز تا سر از نیز او روم،می آزیتا

 وجههیچ به شان،نشدن دار بچه مشکل استگفته او به بارمان که این

 به حامد نقیض و ضد هایرفتار دلیل و شودنمی محسوب ایجدی خطر

 آزیتا، باروری   نا مشکل جز باشد تواندمی دیگری یئلهمس هر حتم، طور

 بارمان برای نیز خودش به حامد شدید یعالقه از آزیتا که مخصوصا

 .سازدمی مطمئن اشگیرینتیجه از را بارمان و زده حرف

 ندادن نتیجه صورت در دهدمی پیشنهاد او به بارمان که این دیگر

 این و کنند قبول را پرورشگاه از بچه یک سرپرستی هایش،درمان

 .بگیرد نظر زیر را واکنشش و کرده مطرح حامد با حتما نیز را پیشنهاد

 طور به هم حامد با مشاوره یجلسه یک خواهد،می آزیتا از همچنین

 .باشدداشته آزیتا حضور بدون و خصوصی

 رد را آزیتا درخواست حامد که است موضوع این نگران شدت به آزیتا

 با و گرفته مشاوره وقت او یاجازه بدون کهاین از بسا چه و کرده

 .بشود عصبانی هم زده حرف شانمشکل به راجع بارمان
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 موکول دیگر وقتی به را مشکلش و آزیتا به کردن فکر مریم، صدای با

 به نگاهی خستگی با. دهممی هایشنالیدن و او به را حواسم و کنممی

 :گویدمی که مریم جواب در و اندازممی اممچی ساعت

 هاشکالس و دانشگاه شر از حداقل شه تموم ترمم این شهمی ک ی -

 .دیگه شممی روانی دارم شیم؟ راحت

 :زنممی لب کالفه و کشممی آهی

 باید و شده تموم هم روزها این بزنی بهم چشم نکن؛ فکر بهش قدراین -

 .بخوری رو وراند این به دوباره برگشتن   حسرت بشینی گوشی یه

 کوچه هایالت همچون و کوبدمی پشتم به آرامی چندان نه یضربه

 :زندمی لب بازاری

 خیربه یادش بگیم دیگه سال   ده که نیستیم اوناش از ما داداشم، نه -

 اوناشیم از ما جیگر، نه...شد تموم که شد حیف چه! دانشگاه و مدرسه

 چه دانشگاه، و مدرسه تو تف مگیمی بگذره، که هم دیگه سال بیست که

 ...شد تموم که شد خوب

 .گیردمی امخنده

 !شینمی آدم کنن جونت به جون رو تو -

. زنیممی قدم ساختمان کنار ینخورده دست و صاف های برف روی بر

 حرف استکرده شروع تازگی به که غذایی رژیم و خودش از هم مریم

 کار این یادامه به و هسپرد گوش هایشحرف به نیز من. زندمی

 .کنممی تشویقش

 مانسمت به سریع و تند هاییقدم با دور از که مهتاب شدن پیدا با

 .مانیممی منتظرش و ایستاده حرکت از آید،می
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 از اشبینی که حالی در زنان، نفس نفس رسد،می که مانقدمی یک به

 اشهسین روی بر را هایشدست از یکی است،شده سرخ سرما شدت

 .کشدمی پی در پی و عمیق نفس چندین و گذاردمی

 !خوبین؟ ها،بچه سالم -

 .دهیممی را جوابش و داده تکان سر دو هر

 زنی؟می نفس نفس قدراین کرده دنبالت سگ -

 :زندمی لب دومان هر به رو و رفته مریم به رو ایغره چشم مهتاب

 مهمونی یه خواممی ،مونخونه بیارین تشریف حتما هفته آخر واسه -

 بیمارستان آمنمی هفته اون یشنبه تا دیگه. بگیرم تولدم واسه کوچیک

  .کنم دعوتتون حضوری و تونببینم که

 :پرسدمی شیطنت با و کوبد می هم به را دستانش زده ذوق مریم

 !دعوتن؟ کیا دیگه -

 اندازدمی باال را ابرویش تای یک و داده گردنش به قری مهتاب

 دکتر و سام بارمان، فاطمه، سارا، الناز، دوتا، شما فقط بیمارستان، از -

 !افخم

 حس به متصل های شاخک ناخودآگاه رایمون، و سام نام شنیدن با

 .شوندمی فعال امکنجکاوی

 کنجکاوی حس و پرسدمی رایمون و سام به راجع که ستمریم هم باز

 .کندمی ارضا خودش با همراه نیز را من

 مریم حضور از هاییلحظه چنین این در قدرچه من که داندمی خدا قطف و

 .خشنودم هایشسوال و
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 کجا نبود؟ اصال که ایهفته چند این تو هست؟ هم افخم دکتر مگه -

 کرد؟ قبول رو دعوتت کردی؟ دعوتش ک دیدیتش

 حالت ازبیش که چشمانی با خصوص به مریم، به مهتاب نگاه حالت

 موجود یک با گویی که ایستگونه به اند،شده درشت معمولی

 .ستطرف هالخلقعجیب

 مگه؟ سوالی   بیست باش، آروم وا -

 .کندمی قفل سینه روی بر را دستاش و چرخاندمی چشمی سپس و

 بابام به الدوله،خنگ که نکردم دعوتش خودم من اومده، امروز آره -

 .ادبی کرد قبول بابا احترام به بگه، بهش گفتم

 .خوردنمی بر جایی به آمدنمی که هم سیاه سال صد... خان تحفه  

 برگشته مگه کردی؟ دعوتش که دیدی کجا و اون چی؟ سام خب -

 تهران؟

 !دهدمی تکان سر هم باز

 اگه گفت. رفت و بیمارستان اومد سر یه! تهران اومده امروز اونم آره -

 خیلی همیشه مثل برم، ونشقرب که بارمانم. آدمی تولدم به حتما بتونه

 تونهمی آدم یه قدرچه آخه. آدمی حتما گفت و کرد تشکر محترم و مودب

 باشه؟ عشق

 ...مهتاب و مریم نشدنی   تمام هایکلکل هم باز

 وارد آرام هاییقدم با و دهممی گوش شانبین وگویگفت به سکوت در

 .شوممی بیمارستان سالن
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 که بردارم را وسایلم و بروم اتاقم به تا شوممی جدا مریم و مهتاب از

 .دهدمی قلقلک را مشامم آشنا البته صد و تلخ عطری

 که بینممی را رایمون و گردممی بر عقب به ناگهانی و ناخواسته خیلی

 رو به رو میخ که نگاهی اب سالن، در حاضر افراد به توجه بی هم باز

 .داردمی بر سالن خروجی در سمت را محکمش و بلند هایگام است،شده

 حضورم متوجه هم باز که هستم مطمئن اما کندمی عبور کنارم از

 جدید هایآپشن این با که آیدمی بدم اخالقش و او از کم. استنشده

 هیچ، نشده هک ترکم وجودش، و او به نسبت قبل از حسم اشرفتاری

 .استشده  هم تر شدید

 راحتی مبل روی بر را خود خستگی با و فشارممی دست در را پدر دست

 پدر به و دهممی قرار امشده جفت پاهای روی بر را امکوله کنم،می رها

 را آن هم گاهی از هر و دوخته دستش در یروزنامه به را نگاهش که

 .دوزممی چشم زند،می ورق

 گردی؟می بر دانشگاه از نباشی، هخست -

 .آورممی لب بر کمرنگی لبخند و دهممی تکان سر

 .داشتم کالس ساعت دو عصر آره باشی، سالمت -

 روی بر را روزنامه سکوت، ثانیه چند از بعد و گویدمی ی"آهان"

 .کندمی جو و پرس وضعیتش و بهاره عمه از و دهدمی قرار عسلی

 ضعف نگران که را یوسفی دکتر همیشگی هایحرف همان نیز من

 .دهممی توضیح برایش کاستی و کم هیچ بی ست،بهاره عمه جسمی
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 دلسوزانه همیشه چونهم و شودمی سالن وارد دست به چای سینی مادر

 خسته" همان از. کندمی نثارم را محبتش پر" نباشید خسته"

 .کشدمی بیرون وجودم از ذره ذره را امخستگی تمام که هایی"نباشید

 که کندمی نشستن قصد و گذاردمی مبل عسلی روی بر را چای سینی

  .خوردمی زنگ خانه تلفن

 ینشانه به را دستش که شوممی خیز نیم تلفن، به دادن جواب برای

 :زندمی لب مهربان و آوردمی باال" نه"

 .دممی جواب خودم ای،خسته عزیزم بشین تو -

 مبل روی بر دوباره و آورممی لب بر بودنش، حمدلر به عمیقی لبخند

 .گیرممی جای

 رفتن از هم ایدقیقه ده حدود و ایمخورده را مانچای دو هر پدر و من

 .گرددمی باز و شده تمام صحبتش باالخره که استگذشته مادر

 :پرسدمی و شودمی خیره مادر به سوالی و کنجکاو پدر

  بود؟ کی -

 رو عمیقی لبخندی با و کرده برانداز را پایم تا سر اداریمعن نگاه با مادر

 :گویدمی پدر به

 .دخترت واسه اومده خواستگار -

 باز یعنی این! شرایط؟ این در هم آن خواستگار؟. شودمی گرد چشمانم

 ...مادر و من بین دیگر، اعصاب جنگ یک هم

 توضیح خواستگار، کردن معرفی به راجع مادر از پدر که همین

 .آیدمی در صدا به خانه تلفن زنگ هم باز خواهدمی
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 .کشدمی اشکرده رنگ موهای به دستی و کرده گرد چشم متعجب مادر

 .گممی تونواسه دوماد شاه از برگشتم ولی کیه؟ ببینم برم من -

 !...داماد شاه است،کرده شروع را جنگ اآلن همین از

 صحبت مشغول چنانهم مادر و گذردمی دقیقه پانزده از بیشتر بار این

 قطع را تلفن باالخره تا کشدمی طول مدت چه دانمنمی. ستتلفن با کردن

 بر پدر و من نزد استشده قبل از تر عمیق که لبخندی با و کرده

 .گرددمی

 هاینگاه همان از رود،می نشانه سمتم دیگری معنادار نگاه هم باز

 !آوردمی در صدا به ار خطر زنگ که خطرناکی و بودار

 و کنی خداحافظی دخترت گل از باید کنم فکر دیگه خان، بهرام -

 .بخت یخونه بره بفرستیش

 :پرسدمی متعجب پدر

 مگه؟ طورچه چرا؟ -

 به شیطنت با و نشیندمی پدر کنار مبل روی بر حالخوش و شاد مادر

 :کندمی اشاره من

 .بود خواستگار بازم -

 اتاق سقف به نیز ابروهایم ام،شده گرد چشمان رب عالوه بار این

 .چسبندمی

 و آوردنمی خود روی به اما استشده متعجب مادر و من همچون هم پدر

 :زندمی لب خونسرد

 .شونبشناسیم هم ما تا کن معرفی خانوم خب -
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 صدای با که بروم اتاقم به تا خیزممی بر مبل روی از کالفه و حوصله بی

 .کشممی پس نرسانده، امکوله به را دستم پدر،

 !داری نیاز معرفی این شنیدن به کسی هر از تربیش تو آوینا، بشین -

 .گیرممی جای مبل روی بر آرامی به و داده تکان سر تنها ناچار به

 از تر جدی خواستگارهایم، به کردن فکر برای باراین هم پدر گویی

 .استشده قبل هایدفعه

 راجع را توضیحاتش مادر تا نشینممی که پدرست حرف احترام به تنها

 نبوده مهم برایم هم پشیزی ندانسته، که بدهد خواستگارهایی معرفی به

 .ندارند ارزشی و

 ماشاهلل هزار ماشاهلل بود، شهرام دایی پسر   شاهین، که اولی خواستگار -

 شماخالق. سرکاره هم و خونده و درسش هم. خودش واسه شده مردی

  !زیر به سر و مظلوم   دونی،می من از بهتر خودت که

  هایشلب طرح را معناداری لبخند حرفش، رسیدن اتمام به با زمان هم

 زدم، بخیه ام،چای از خالی لیوان به را نگاهم که منی به منتظر و کرده

 .دوزدمی چشم

 خوای؟می چی این از بهتر دیگه! چیه؟ نظرت عزیزم خب -

 .ندارد پرسیدن و ستمعلوم کامال که من نظر! نظرم؟

 ...اشخانواده و خودش مبارک  " بهترین" این

 !را دیگری کس   هیچ نه و خواهممی را او نه من 

 یا رسد؟می امشانه راست تا زور به قدش که شهرامی به چه مرا اصال

 تا کشدمی باال ذره ذره را جانت که زدنی حرف دنش،ز حرف حتی
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 را بودنش حرف کم و خجالتی حتی یا! برساند را حرفش منظور باالخره

 که دارد دایی همچون مردی یک به نیاز خود او بگذارم؟ دلم کجای

 این به کتابی و حساب چه با وقت آن باشد،داشته را هوایش همیشه

 را او توانممی من یا خورد؟می من درد   به پسرشان که اندرسیده نتیجه

 کنم؟ قبول امزندگی مرد   عنوان به

 تا بگیرم دست در را صدایم تن   افسار! آرام و باشم خونسرد کنممی سعی

 .نیفتد شماره به هایمنفس وحشی   اسب و نشود تند خودسرانه

  .منفیه من جواب   مامان، نه -

 دهدمی اششانیپی به چینی رفته وا و دلخور مادر

 .گلی دست   این به پسر چشه؟ مگه نه؟ چرا وا، -

 به حق که او به و آورده باال آرامی به را نگاهم کالفه و خسته بار این

 .دوزممی چشم است،شده امخیره جانب

 آقا و گل دست   پیشوند پسوند، شما و آدبی من واسه خواستگار یه شد -

 ازدواج با اصال من دونین،می که شما ضمن در نچسبونی؟ بهشون رو

 کنین، حساب که هم جوری هر شما گذشته اون از نیستم، موافق فامیلی

 .خوریمنمی هم درد به جورههیچ شاهین و من که بینینمی

 با تنها و نموده سلب مادر از را اعتراضی گونه هر یاجازه پدر بار این

 این کهاین بر عالوه م،موافق آوینا با منم خانوم، گهمی راست"  گفتن

 شه،نمی توصیه اصال پزشکی نظر از و   فامیلی ازدواج یه ازدواج،

 حتی رو یکی این! خورننمی هم درد به  جورههیچ هم، آوینا و شاهین

 "کنه قبول ذاشتمنمی من خواست،می خودشم اگه

 .کندمی نازک چشمی پشت و اندازدمی پدر به نگاهی چپ چپ مادر
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 و فک به نوبت َچه،َچه و بهبه بقیه واسه! دیگه نکنه درد اشم دست -

 ُتف؟ ُتف و اَهاَه شد رسید، که من فامیل

 خواستگار خواهدمی مادر از و گویدمی لب زیر ی"هللا اال اله ال"  پدر

 .کند معرفی را بعدی

 باراین و شکفدمی گلش از گل هم باز بعدی، خواستگار یادآوری با مادر

 :زندمی لب و شده جابهجا مبل روی بر کمی قبل از ترزده هیجان

 حق دیگه رو خواستگارت این! آوینا باشم گفته بهت اآلن همین از -

. کنی رد بهش، کردن فکر بدون و بگذری ازش الکی و سرسری نداری

 دیمی اجازه کهاین یا آریمی کردنش رد واسه کننده قانع دلیل یه یا

 جواب موقع اون نرسیدین، تفاهم به اگه و بزنین حرف دیگه هم با آدبی

 !دیمی منفی

 سپر سینه چنین این نشده، هیچی هنوز که مادر به کنجکاو و متعجب

 که پدر صدای به را حواسم و شوممی خیره استگرفته گارد و کرده

 را خواستگار زودتر چه هر خواهدمی او از و شده کنجکاو من، همچون

 .دهممی کند، معرفی

 شناسی؟می که رو افخم دکتر -

 شده، گرد چشمانی با و متعجب مادر، زبان از هم آن نامش شنیدن با

 .بزند را حرفش یادامه تا کنممی لبانش میخ را نگاهم

 و افخم دکتر که هست کسی مگهپرسی؟می که سواله اینم خانوم، آره -

 !نشناسه؟

 بر مادر سمت وبارهد و چرخاندمی من سمت را سرش کوتاه سپس و

 !گرددمی
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 داره؟ آوینا خواستگار به ربطی چه افخم دکتر! مگه؟ طورچه -

 اجزای در را نگاهش افتخار با و آوردمی لب بر لبخندی مغرورانه مادر

 .چرخاندمی صورتم

 خواستگار   معروف، و سرشناس افخم دکتر همین که اینه ربطش -

 !دیگه دخترته

 شاید و متعجب! توانمنمی باشم، تفاوتبی و سردخون کنممی سعی چه هر

 :پرسممی مادر از و کرده باز دهان عصبی، کمی هم

 مامان؟ مطمئنی افخم؟ دکتر چی؟ -

 تواندمی گونهچه نشده، هم من حضور متوجه اصال مدت این در که اویی

! ست؟ممکن چیزی همچین طور چه اصال باشد؟ آمده امخواستگاری به

 که دهدمی عالقه و عشق از بویی او، خورد   بر و رفتار از قطهن کدامین

 ام؟نشده اشمتوجه حال به تا من

 دوباره غروبی فردا بکن، رو فکرات خوب بشین حاال مطمئنم، که بله - 

 .مونخونه بیان موافقی اگه که زنهمی زنگ مامانش

 من جواب بگو بهشون نکرده، الزم نخیر" بگویم تا کنممی باز دهان

 "نیندازن زحمت به رو خودشون امالکی منفیه،

 و باریک لبان به را، اشسبابه انگشب و کشدمی هم در چهره مادر که

 .چسباندمی رنگش صورتی

 بخو و بشین عصر، فردا تا! تو و دونممی من نه، بگی آوینا، هیس -

 جوابت باید که البته بگو، من به رو نهاییت جواب و بکن رو فکرهات

 و من برای نه خالی، و خشک" نه" یه باشه، منطق و دلیل با همراه

 .افخم یخانواده برای نه و شهمی جواب بابات
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 از دریغ اما جویممی یاری او از و نگرممی را پدر ملتمسانه هم باراین

 ...کمک ایذره

 که را او یخواسته و شده امخیره مهربان مادر، همچون نیز او

 .کندمی تکرار مجدد هست، هم خودش یخواسته

 گفتن و سر دادن تکان به تنها  اجبار، به نیز من و کنندمی صالحم خلع

 .کنممی اکتفا خالی، و خشک ی"باشه" یک

 در غرق که اآلن شاید. کشممی پر اتاقم سمت و گیرممی دست در را کیفم

 منفی جواب برای ایکننده قانع دلیل ام،خوابیبی و خستگی دنیا یک

 با همراه را اممنفی جواب حتما عصر، فردا تا اما نکنم، پیدا او به دادن

 .رسانممی او یخانواده و مادر اطالع به قوی استدالل و منطق یک

 ،کندمی خوش جا لبم یگوشه پوزخندی او، با ازدواجم تصور از

 رخ به قد تمام را، معنی بی خواستگاری   این بودن مسخره که پوزخندی

  !کشدمی

 روزگار، این هایروز از تاریخی هیچ در بلکه اآلن، تنها نه او و من

 .شویم" ما" توانیمنمی

 از و دارمبرمی سر از را شالم ابتدا. خواهدمی خواب کمی دلم و امخسته

 بند از را موهایم. شوممی مانتوام یهادکمه کردن باز مشغول پس آن

 با هم را رنگم مشکی اسپرت شلوار و بافت یک و سازممی رها مکلیپس

 .سازممی جایگزین امبیرونی هایلباس

 را هایمقدم و برممی فرو پالتویم جیب داخل را دستانم حوصلهبی و کالفه

 به او نام یدنشن یلحظه همان از. کنممی تند بیمارستان سالن سمت به

 با که مستندی دلیل هیچ لعنتی، هایلحظه این خود   تا خواستگار، عنوان

. امنکرده پیدا کرد، راضی او کردن رد برای را مادر و پدر بتوان، آن
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 درخواست   دوستانه و بزنم حرف او خود   با که امگرفته تصمیم بنابراین

 .بدهم را معنیبی و مزهبی شوخی این کردن   تمام

 اتاق سمت را راهم اتاقم، به رفتن جای به اما شوممی سالن وارد

 تکیه  دیوار به اتاقش، یبسته در به رسیدن با کنم،می کج رایمون

 منتظرش. دوزممی سالن دیواری ساعت به را امکالفه نگاه و زنممی

 .آیدبی تا مانممی

 هایگام صدای ه،دوزاد عدد روی بر شمار دقیقه گرفتن قرار با زمان هم 

 و چرخانممی سر کنم،می احساس گوشم نزدیک را بلندش و محکم

 .افتدمی دام به براقش، چشمان در نگاهم

 ...مرتب و کشیده اتو همیشه، مثل

 !شرور و بدجنس گذشته همچون

 در که رایمونی آن نه شناسممی من که سترایمونی همان رایمون، این

 .بودمش دیده اخیر ماه یک

 فراموش اصال رود،می در دستم از کالم رشته و بینممی را او هم زبا

 ام؟آماده چه برای کنممی

 چه برای آورممی خاطر به باالخره تا آورممی فشار ذهنم به کمی 

 !امرسانده جااین به را خودم مهمی موضوع

" سالم" جدی و خشک رسیده، امقدمی یک به که زمانی در درست 

 .کنممی

 سالم ینشانه به را سرش نشده، کم اشلعنتی غرور   از هم ایذره حتی

 .چرخاندمی اتاق قفل در را کلیدش و داده تکان
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 را دهانم اول همان از دهد،نمی من به نیز را زدن حرف یاجازه حتی

 .کندمی خفه گلو در را حرفم و بسته

 .بعد واسه بذار داری کاری اگه پره، وقتم تموم   امروز من -

 هم خواستگار از حتی من ماند،می باز او پررویی همه این از دهانم

 !خواستگار همین جز دارد، شباهت هرچیزی به او ام،نیاورده شانس

 دارد، را در بستن قصد که زمانی اتاق، به شدنش وارد محض به

 :زندمی لب بدجنسی با و کرده امبرزخی و تند نگاه نثار را ریزی چشمک

 اومدم که امشب واسه بذاری تونیمی خصوصیه، کارت هاگ البته -

 بهم خواست دلت چی هر تنها، و تک تو، و من اتاقت، تو تون،خونه

 .کنم گوش حرفات به دممی قول بگو،

 دادن گوش به برسد چه کنم صحبت من بدهد اجازه حتی که  دانممی بعید

 و اختهاند اشمچی ساعت به نگاهی نیم هم بعد و. هایمحرف به

 :دهدمی ادامه را فرمایشاتش

 لطفا. خورمنمی اصال سیاه چای من که بدونی و این بهتره ضمن، در -

 امیکی من، مال یکی بذار، کنار سبز چای فنجون دوتا امشب شهمی اگه

  !خودت مال

 .رودمی و بنددمی را در هم بعد و

 یا خوریمی را کوفتی چه تو که چه من به روانی، شعور  بی مردک

  خوری؟نمی

 .برق چراغ تیر را من و گیردمی برق را همه
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 و پریش روان بدتر کنم، آرام را روانم و بزنم حرف او با تا بودم آمده

 .شدم دیوانه

 صمحر حداقل تا برممی اتاقش در سمت را امشده مشت دست بار چندین

 و حرص از که هاییلب با و شوممی پشیمان اما کنم خالی آن سر بر را

 به قدمی اند،چسبیده هم به چسبی همچون محکم، و سفت عصبانیت،

 .گیرممی اتاقش از را سنگینم نگاه و دارمبرمی عقب

 را بارمان کنم،می گرد عقب و چرخممی پا یپاشنه روی بر که همین

 و ایستاده امقدمی دو در کمرنگ لبخندی با ب،جی در دست که بینممی

 .است شده گرمنظاره

 بفرستم بیرون به ترتمام چه هر قدرت با را امخسته نفس   خواهدمی دلم

 آزاد هایم شش از را آن آهسته و نرم و گذرممی دلم خواهش از اما

 .کنممی

 یینهآ از را امدرماندگی و کالفگی و کنم حفظ را ظاهرم کنممی سعی

 .بزدایم چشمانم

 !نباشین خسته سالم -

 .رساندمی قدم یک به را مانبین یفاصله

 خوبی؟ سالم -

 .دزدممی مهربانش چشمان   از را عجزم از پر نگاه

 خوبی؟ شما خوبم -

 اجزای روی بر را دقیقش نگاه کند،می اکتفا سر دادن تکان به تنها

 .شنوممی را اشگیهمیش پیشنهاد هم بعد و کنممی حس صورتم
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 بزنیم؟ قدم -

 در و گویمنمی هیچ. هستم او باالی فهم و درک ممنون هم باز من و

 .دارممی بر را امآهسته و آرام هایقدم دنبالش، به سکوت

 عریض خیابان یک پهنای یعالوه به بیمارستان، بیرونی یمحوطه از

 در که شویممی شیکی و کوچک شاپکافی وارد مستقیم و گذریممی

 .دارد قرار بیمارستان نزدیکی

 اما معذبم، و زدهخجالت کمی بارمان با هم آن آمدن، شاپ کافی از

 .نیازمندم را نگاهش و کالم آرامش

 کرده اشاره آن به بارمان که دارممی بر قدم میزی همان سمت آرامی به

 .بنشینم آن پشت خواهدمی من از و

. ستشکالتی کیک همراه به قهوه انفنج یک نیز، هردویمان سفارش

 میز روی بر قهوه هایفنجان گرفتن قرار و گارسون آمدن تا مانسکوت

 .دارد ادامه

 کهآن بی و کنممی دراز امقهوه فنجان سمت را دستم گارسون، رفتن با

 و نرم بشوم، ناهنجار صدایی تولید باعث یا و بکشم میز روی بر را آن

 .دهممی سوقش خودم سمت  آرام

 از تنها و هدف بی ریزم،می امقهوه داخل و دارممی بر شکر قاشق یک

 قاشقم ریز هایبرخورد صدای. شوممی شزدن هم مشغول عادت، روی

 .شکندمی را ماندونفره فضای سکوت که ستآوازی تنها فنجان، با

 نداری؟ بهش نسبت خوبی حس -
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 خوبی به را نظرش مد شخص اما خورممی جا اشناگهانی سوال از

 اما ستواضح کامال امری زند،می حرف کسی چه از که این. شناسممی

 !فهممنمی پرسیده که سوالی از را منظورش

 جوابش صادقانه و زنممی هم بر مقهوه فنجان در را قاشقم دیگر بار یک

 :دهممی را

 !نه -

 قطع میز با را امچشمی تماس شنوم،می که را آرامش یخنده صدای

 .شوممی خیره مهربانش چشمان و او به و کرده

 فکر من اما دارن رو حس این افخم دکتر به نسبت هاخیلی طبیعیه، -

 اون یدسته تو که باشی استثناهایی اون از یکی جزء باید شما کردممی

 .گیرینمی قرار" هاخیلی"

 کنممی هشنگا متعجب بنابراین. شوممی سردرگم و گیج هایشحرف از

  :زنممی لب سوالی و

 مگه؟ طورچه -

 بر را اششکالتی کیک از تیکه یک و شودمی خم میز سمت کمی

 .داردمی

 باعث ناخواسته یا خواسته که داره خاصی هایویژگی  افخم دکتر -

 به نسبت که هست بدی حس همون دلیل   این و شهمی اطرافیان حسادت

 .شینهمی هاآدم دل   تو اون،

 جوراین و حسادت از گرفته نشات او، به نسبت را بدم حس هرگز من نه

 .دانمنمی چیزها
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 تنها که کنهنمی قبول رو این کسهیچ بگم، هم و این دونممی الزم البته -

 تکبر و غرور به همه! باشه حسادت از ایزائده بد، حس اون بروز دلیل

 رو خودشون دارن سعی فکر طرز این با حتی و دنمی ربطش افخم دکتر

 .بدن فریب هم

 نیز من. کندمی سکوت و خوردمی شقهوه با همراه را کیکش از کمی

 فرصت از ام،دیده مناسب هایشحرف کردن حالجی برای که را زمان

 کردن تحلیل و تجزیه مشغول ام،قهوه خوردن با زمان هم و کرده استفاده

 .شوممی ذهنم تاریک اتاقک در بارمان، نظر   اظهار

 هر از خالی مانقهوه هایفنجان که یابدمی ادامه قدری به مانسکوت

 .شودمی مایعی نوع

 با نداره وقت که شلوغه سرش قدری به بلکه نیست، مغرور افخم دکتر -

 خود از. بذاره کسی هر اختیار در رو وقتش یا کنه بش و خوش همه

 بود، اگه که یستن خودخواهم داره، نفس به اعتماد ولی نیس مچکر

 وجه هیچ به. کردنمی عمل خودش خرج با رو ساله پنج دختر یه دیروز

 به مطمئنا بود،می این از غیر اگه که نیست بینی برتر خود از دچار هم

 .گشتنمی بر ایران

 .ندارد جواب که حساب حرف گویم،نمی هیچ و کنممی سکوت

 و خودش واسه من و محترمیه و بزرگ شخص من برای افخم دکتر -

 .قائلم ارزش کنهمی که کاری

 برای را ایاجازه ترین کوچک بارمان، هایحرف  زالل و پاک یشیشه

 کنم لجبازی خواهدمی دلم من اما دهدنمی آدم به تراشی بهانه یا مخالفت

 .بمانم باقی حرفم سر بر و
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 .ندارم بهش نسبت خوبی حس هنوزم من اما -

 .گیردمی اشخنده

 هیچوقت باشی امیدوار که همبهتره و نشناختی و اون هنوز چون -

 .نشناسیش

 که لبخندی با و زندمی ریزی چشمک کنم،می نگاهش مرموز و کنجکاو

 :پرسدمی مودبانه گذاشته، نمایش به را هایشدندان ردیف

 .خدمتم در بنده داری، میل ایدیگه چیز اگه -

 طوربه را آن بارمان که ایستجمله آخرین درگیر ذهنم هنوز که این با

 خیزممی بر جای از اما است کرده ادا دار منظور و آمیز شیطنت خاصی

 .شوممی اشخیره قدرشناسانه و

 .کنم جبران بتونم روزی یه امیدوارم! چی همه بابت ممنونم-

 :دهممی را جوابم منت بی و خیزدمی بر زمی پشت از نیز او

  حرفیه؟ چه این کنممی خواهش -

 .ستوظیفه

 دادن رد جواب برای نداشتنم چاره یا بود بارمان هایحرف تاثیر دانمنمی

 و آیندبی مانخانه به تا دهممی اجازه گفتم مادر به بود که چه هر او؟ به

 را دادنم اجازه این که کردم تاکید وا به چنینهم و. بزنند را هایشانحرف

 این و نکند تلقی رایمون خواستگاری به من مثبت جواب وجههیچ به

 .برساند هم هاآن اطالع به حتما نیز را موضوع

 کالفه و آیممی بیرون خیال و فکر از آزیتا، توسط دستم شدن کشیده با

 .دوزممی چشم کند،می نگاهم طلبکارانه که او به
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 یه خب، بگیر دوش یه برو پاشو نشستی؟ جااین هامرده مادر مثل چرا -

 !نداریا شدن آماده برای وقت بیشتر ساعت

 :زنممی لب آرام و کشممی موهایم داخل دستی

 .گرفتم دوش ظهر -

 حال در سریک آمده، مانخانه به وقتی از دارد،نمی بر که سرم از دست

 .ستکردن نصیحت

 بینهمی که و قیافت آدم! کن آرایش بپوش؛ خوشگل لباس یه پاشو پس -

 .ببینم پاشو چشمش، جلو میاد آبادش و جد هفت خاک ارواح

 شال همراه به رنگ، کرم تونیک یک اندازم،می تنم هایلباس به نگاهی

 .شکالتی شلوار و

 بپوشم؟ خوشگل و خوب لباس که خبرهچه مگه دیگه، خوبه همین -

 منم مونده همینم فقط س،خودشیفته کم خودش: دهممی ادامه دل در و

 !خبریه کنه فکر و داره برش هوا که کنم خوشتیپ و خوشگل

 خواممی بگو و کن تنت گونی یه بردار باره یه زنیا،می حرفا وا، -

 و افخم دکتر تو؟ کشینمی خجالت! خواستگارا جلو برم اینجوری

 باشی؟ کمتر اون از خوایمی تو یعنی جذابه؟ و خوشتیپ قدرچه بینینمی

 سرتره؟ دخترشون از پسرمون بگن شخانواده که

 با و شودمی زده اتاق در به ایتقه که بدهم را آزیتا جواب رسدنمی

 .شودمی افزوده ماننفره دو جمع به نیز نسترن من، گفتن"بفرمایید"

 :زندمی لب نگرانی با و دوزدمی پایم تا سر به را مهربانش نگاه
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 وقتی دیگه که باش زود! خانوما خانوم نشدی آماده هنوز که تو -

 .نمونده

 :گویدمی نسترن جواب در عصبی و حرصی من، جای به آزیتا

 هاافسرده مثل انگار، نه انگار خونم،می گوشش زیر دارم دوساعته -

 .خورهنمی تکونم جاش از و نشسته جااین

 :گویدمی آزیتا به رو و داندازمی باال ابرویی شیطنت با نسترن

 به مجبوریم نگرفتیم، جوابی آمیز مسالمت روش با که حاال پس باشه -

 منم کن، آرایش و صورتش تو شیم، عمل وارد آمیز خشونت یشیوه

 پیدا امشبش واسه مناسب و شیک لباس یه تا کنممی رو و زیر و کمدش

 .کنم

 نسترن برای قلب کی اشسبابه و شصت انگشت با حالیخوش با آزیتا

 .فرستدمی برایش هوا در بوسی و کندمی درست

 امآرایشی میز سمت آزیتا و خیزدمی بر تخت روی از نسترن که همین

 :زنممی لب حوصله بی و جدی دارد،می بر قدم

 خیالبی خدا رو تو پوشم،می ایدیگه لباس نه و کنممی آرایش نه من -

 .ندارم حوصله... دخترا شین

 خودم حرف دارد،می بر را نیازش مورد آرایشی لوازم که حالی در آزیتا

 .آوردمی در را ادایم و کرده تکرار را

 به حرصی را نفسم و چرخانممی هایشلجبازی و او برای چشمی کالفه

 .کنممی فوت بیرون
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 پیراهن یک مالیم، آرایشی با من و دهدمی نتیجه نسترن و آزیتا تالش

 به هاییرگه با که سفید شالی و کتان شلواری با همراه یبا،ز رنگ یشمی

 با و امایستاده آینه مقابل در است،شده طراحی مشکی و سبز رنگ

 .نگرممی را خودم رضایت

 به چپچپ پیراهنم، و شال روی بر خوشبویم عطر ناگهانی شدن خالی با

 :دهممی ابروهایم به ریزی گره و کنممی نگاه آزیتا

 کننمی فکر بیان که اآلن کنی،می رو کارها این بخدا، زشته! آزیتا کنن -

  .بودم خواسته خدا از من

 و کشدمی دست موهایم و شال به کمی حرفم، به توجه بی آزیتا

 :کندمی شانمرتب

 کسی هر و حسود چشم بترکه شدی، تر ناز بودی ناز قشنگم، ماشاهلل -

 خدا از بگن کردن جابی هم اونا! ببینه رو هاتزیبایی و تو تونهنمی که

 نیست خودت دست. خوشگلی و خوشتیپ زیادی فقط تو بودی، خواسته

 !که

 :زندمی لب جانب به حق او و گیردمی امخنده

 .خدا به واال -

 دانمنمی زند،می چنگ دلم به بدی استرس خانه، زنگ صدای شنیدن با 

 یدلشوره و نگرانی این ام؛دهبو خیالبی و ریلکس اآلن، به تا که منی

 تاراج به نیز را دهانم بزاق حتی و افتاده جانم به که چیست لعنتی

 است؟برده
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 و سرکش قلب   که کرده پیدا را گناهیبی بوکس   کیسه حکم امسینه

 و کوبنده هایمشت ریدنش،د و کردن شرحهشرحه قصد به ام،دیوانه

 .کندمی وجودش مهمان   پی، در پی را محکمش

 و باز با و کشممی پایم ران روی بر آرام را امکرده عرق دست کف 

 دنبال به عمیق، نفس چندین کشیدن همراه به چشمانم، کرده بسته

 .شوممی روانه سالن سمت به و شده خارج اتاقم از آزیتا و نسترن

 جهت مادر به اصرارم رغمعلی اندازم،می سالن داخل جمع به نگاهی  

 آن یقصه ته هم اآلن همین از که مراسمی برای هابچه نکردن دار خبر

 شاندعوت امشب برای و زده زنگ هاآن تکتک به ست،مشخص

 .استکرده

 احوال سالم یک همه با شوند، سالن وارد افخم یخانواده کهاین قبل

 .رسانممی آشپزخانه به را خودم و کنمیم سرسری پرسی

 میز پشت و کشممی پایین را ایمکرده نصب آشپزخانه اپن به که ایپرده

 .نشینممی خوری نهار

 هم بردار دست و افتاده جانم به که ستبدی یدلشوره چه این دانمنمی

 درست قرارست، که فیلمی یا غریبش و عجیب خواستگاری و او! نیست

 بر هستیم، اتاقم در تنها و تک او، و من خودش قول به که انیزم در

 کند؟ بازی سرم

 ماننفره دو وگویگفت که دانممی خوبی به هم نزده حرف او با هنوز  

 نیست قرار غریبش، و عجیب و خاص شخصیت و او وجود با اتاق، در

 .بگذرد آرامش در و معمولی

 فشار پر را دهانم آب شود،می اپ به که ایهمهمه و سالن به ورودشان با

 محکم را انگشتانم. دهممی قرار میز روی بر را دستم دو هر و بلعممی



 

  

REPACK BY DIAKOV 373 

 

 رفیق نیمه راه

 ایذره املعنتی استرس از اما گیرممی عمیقی دم هم باز و کنممی هم قفل

 !شودنمی کم هم

 معتقدست شدت به که مادر اصرار وجود با ام،هکرد درستی کار دانمنمی

 و کرده مخالفت باشم،داشته حضور مجلس در اول همان از باید هم من

 نه؟ یا ام،آورده پناه آشپزخانه به

 پهنای بر عمیق لبخندی با که آزیتا به و کنممی فوت را نفسم کالفه

 .دوزممی چشم شود،می آشپزخانه وارد صورت

 کنم حفظ را امچهره همیشگی حالت و باشم خونسرد و آرام کنممی سعی

 !نشود خرابم حال متوجه کسی تا

 که صدایی با و کندمی قفل سینه روی بر را دستانش زده هیجان آزیتا

 صندلی کشیدن با زمان هم نرود، باال و باشد آرام کندمی سعی

 :زندمی لب نشستن، برای امروییروبه

 فقط گمنمی هیچی که افخم دکتر از اصال سعادتت، به خوش آوینا وای -

 خوش و فرهنگ با خیلی ش،خانواده به ایول ولی بینش،ب برو خودت

  .مهربون و خونگرم برخوردن،

 سمتم را خودش. شودمی خم میز روی بر کمی و کندمی مکث ایلحظه

 و کرده معمولی حالت از تردرشت را چشمانش زیاد ذوق   از و کشدمی

 :دهدمی ادامه

 مخصوصا شدن، اشخانواده و دکتر عاشق دقیقه چند همین تو همه -

 ...بدی رد جواب یعنی. مامان

 :گویدمی و کندمی اشاره دارد، قرار قاشقی جا در که گیریکف به

  .کنهمی فرو حلقت تو و کفگیر همین -
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 آزیتا هایحرف شنیدن با که ستسستی و کج دیوار همچون دلم، حال

 و ودشمی آوار. شودمی آوار هم روی بر و دهدمی دست از را توانش

 نادیده را قلبم سنگینی اما ستسخت. شودمی نشین ته قلبم، ته جایی در

 .زنممی کاذبش هیجان و آزیتا به اجبار، به لبخندی و گیرممی

 بریزم؟ چای -

 کشدمی محکم را هایملپ و دهدمی کش صورتم سمت را دستانش

 !منتظره دومادشاه که بریز چای برم، قربونت آره -

 خیزممی بر میز پشت از ام،کرده صورتم چاشنی که ریزی اخم با همراه

 :زنممی لب آزیتا گفتن" دوماد شاه" جواب در و

 زوده؟ دکتر آقای واسه زیادی کمیه" دومادشاه" لفظ کنینمی فکر -

 ترتیب به و دانهدانه را رنگ طالیی هایفنجان و دارممی بر را سینی

 .گذارممی آن داخل

 کنی؟ پیدا تونیمی کجا دکتر از بهتر دیگه. زنیمی حرفا ؟آوینا وا -

 مسخره یهو بافرهنگ، و باشخصیت متواضع، برخورد، خوش مودب،

  .هاکنی رد نیاری در بازی

 خوش و او تواضع؟ و او. بزنند بیرون حدقه از چشمانم مانده کم

 شخصی به گناهبی و معصومانه که هاییصفت حال به دلم برخوردی؟

 .سوزدمی اند،شده داده نسبت او ونچ

 در شودمی آمیزی تمسخر پوزخند او، به راجع آزیتا نظر اظهار ینتیجه

 یتهیه خصوص در کردنش امر یاد به و کنممی اختیار سکوت! لبم کنج

 با و نشیندمی لبم روی بر بدجنسی لبخند. افتممی سبز چای فنجان دو
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 آزیتا از باشد، ممکن حالت ینتر عادی در کنممی سعی که لحنی

 :پرسممی

 یا ببرم اون واسه رو چای باید اول نشسته؟ کجا افخم دکتر آزیتا، گممی -

  نه؟

 .گیردمی بازویم از ریزی نیشگون و خنددمی ریز آزیتا

  داری؟ استرس برات بمیرم -

 را سوالم جواب و شده متاثر  نیز او که دهممی تکان سر صادقانه

 :دهدمی

 یه خودمون واسه من برو تو باشه، نفر آخرین افخم دکتر کنم فکر نه -

 .آرممی و ریزممی دیگه چای سینی

 آخرین زنند؛می برق بدجنسی از که چشمانی با و دهممی تکان سر

 اشچای خرج جوشآب هم ایذره و کرده پر سیاه چای از تنها را فنجان

 . کنمنمی

 خارج آشپزخانه از کوتاه و آرام هاییمقد با و دارممی بر را سینی

 .شوممی

 سالن از قسمت آن بنابراین دارم، اطالع خوبی به نشسته؛ که مکانی از

 با که پدرش چشم در چشم و کرده کات نگاهم قاب از کامل طور به را،

 شیرین، لبخندی با همراه و شوممی خیزد،می بر جای از سالن به ورودم

 .پرسممی را حالش و داده را سالمش جواب

 سینی وجود با ست،مهربان و برخورد خوش گذشته همچون مادرش

 سمتم به و گذاشته کنار را تردید و آوردنمی طاقت دلش دستم، در چای

 جویا را حالم رود،می امصدقه قربان و بوسدمی را امگونه نرم آید؛می
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 به مادرشان، از تبعیت به نیز قلوها دو. کندمی دلتنگی اظهار و شودمی

 .کنندمی ماچ را لپم دو هر و کشندمی باال را خود کمی و آمده سمتم

 که زمانی شک بی. شوممی زده خجالت شان،اندازه و حد بی محبت از 

 ستسیح اولین شرمندگی؛ بدهم، پسرشان تک خواستگاری به رد جواب

 .دهدمی آزارم و آیدمی سراغم به که

  .کنممی تعارف شان تکتک به را چای هایفنجان

 سنگین نگاه زیر املعنتی پاهای  رسد،می رایمون به نوبت که آخر در

 در خواهم،می خدا از ملتمسانه دل در من و گیرندمی ریزی لرزش جمع،

 .کنمن آفرینی فاجعه تیزبینش، نگاه و او مقابل

 و ناباور و شکسته را نگاهم طلسم باالخره گیرم،می قرار که مقابلش در

 .شوممی خیره خیزد،برمی جایش از احترام به که او به متعجب

 از را نگاهم زود خیلی زیرا یابم،نمی را تیپش کردن آنالیز فرصت

 :گویدمی که حرفش جوابش در و گرفته نگاهش

 سالمتین؟ خوبه؟ حالتون رستمی، خانوم سالم -

 از حجم این. دانستمنمی من و بوده خالی و خط خوش مار عجب دیگر او

 من حال شامل اآلن به تا که کرده قایم کجایش دقیقا را احترام و ادب

 است؟نشده

  خوبین؟ شما خوبم مرسی سالم -

 :دهدمی جواب جدی و رسمی خیلی هم باز و کرده خم را سرش کمی

 .مچکرم مرسی -
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 مقابلش در را چای سینی و بنشیند جایش سر بر خواهممی او از

 .گیرممی

 رنگ دیدن وجود با و داردمی بر را سینی در مانده باقی فنجان تک 

 دهان فهمممی را منظورش من تنها که لحنی با آن، داخل محتوای یتیره

 :گویدمی و کرده باز

 !مچکرم. تونطعم خوش چای از مرسی -

 خوش جا کذایی لبخند آن از را نگاهم حرصی و امشده غافلگیر هم باز

 .گیرممی لبش، کنج در کرده

 .جونتون نوش کنممی خواهش -

 تعارف من به را اشچای فنجان آخرین که آزیتا دست به را سینی

 .دارممی بر سینی داخل از را چای فنجان و دهممی کند،می

 و است نشسته آن روی بر بهزاد که روممی اینفره دو مبل سمت به

  .ندارد دید نقطه آن به نیز رایمون

 یکنندهخسته و آورمالل بحث به سکوت در و نشینممی بهزاد کنار

 .سپارممی گوش ندارد، خواستگاری به هم ربطی هیچ که بزرگترها

 داری؟ استرس -

 غرق اشبرادرانه و مهربان نگاه در و چرخانممی بهزاد سمت را سرم

 .شوممی

 .آره کوچولو یه -

 خود به مرا ظریفی فشار با و کندمی حلقه امشانه دور به را دستش

 .چسباندمی
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 .کنی فکر بهش جدی خیلی خواممی ازت آد،می نظر به خوبی مرد   -

 اکتفا سر دادن تکان به تنها و دهممی قورت دار صدا را دهانم آب

  .کنممی

 مادر که کندمی پیدا خاتمه کجا به و شودمی وعشر کجا از بحث دانمنمی

  .کنم راهنمایی اتاقم به را رایمون خواهدمی من از

 از پر فنجان به کوتاهی نگاه نیم. دنبالم به نیز او و خیزممی بر جای از

 کشیده باال به لبم یگوشه حالیخوش از و اندازممی رایمون چای

 .دهممی جمع به را اهمنگ و گیرممی فنجان از چشم. شودمی

 قدم هاپله سمت به و کرده ترک را سالن" اجازه با"  یک گفتن با دو هر

  .داریممی بر

 هیچ بردارد، قدم سرم پشت او  و باشم رایمون از تر جلو من که این از

 به را خودش شاید تا کنممی کم را سرعتم بنابراین ندارم، خوبی احساس

 ...غافل دل از امان اما! شویم قدم هم و برساند من

 که چرا. ترست خط هفت و تر یاغی بکنم، را فکرش من که آنچه از او

 .یابدمی کاهش نیز او هایقدم سرعت من، سرعت   شدن کم با زمان هم

 امشب، اما امنکرده حس طوالنی قدراین را اتاقم تا سالن مسیر حال به تا

 .کنممی باز را رد و رسممی اتاقم به تا شوممی لب به جان

 و گرفته اتاقم سمت را دستم کنم، خرجش هم را نگاهی نیم حتی کهآن بی

 :گویممی آن به اشاره با

 !داخل بفرمایید -

 .ترن مقدم هاخانوم نباشه هرچی بفرما، اول شما دیگه نه -
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 و شوممی اتاق وارد بنابراین ندارم، را کردن پاره هتیک تعارف یحوصله

  .شود اتاقم وارد تا مانممی او منتظر. دارممی بر قدم تختم سمت

 به قدمی کاود،می کنجکاوی با را اتاقم ینقطهنقطه نگاهش که حالی در

 .کندمی مکث هم باز و گذاردمی اتاق داخل

 !من اشتباه حس هم باز و او شخصیت از دیگر غافلگیری یک

 با چیدمانش، و اتاقم به توجه بی که بودمکرده بینیپیش خود با من

 سر راست یک و بنشیند تخت، هم شاید یا و صندلی روی بر پررویی

 و من به توجهبی هم بعد و بزند را هایشحرف. برود مطلب اصل

 یبچه پسر یک همچون او اما برود و بکشد را راهش هایم،حرف

 امخنده! ستاتاقم دادن قورت حال در نگاهش با ذوق،خوش و کنجکاو

  .کنممی کنترل را آن سختی به اما گیردمی

 نگاه که استگذشته اتاقم دکوراسیون کردن آنالیز از مدت چه دانمنمی

 .دهدمی امحوصلهبی و کالفه نگاه به را شیطنتش پر و شرور

 .باش راحت بشین لطفا -

 !...دیگر ستهمین

 هم خودت اتاق در حتی باشد، پررو رایمون همچون مقابلت طرف وقتی

 .باشی او کردن تعارف منتظر باید نشستن، یک برای

 من و هست اتاقم کنار گوشه در چرخاندن چشم حال در همچنان رایمون 

 .نشینممی تخت روی بر اکراه با

 برانداز را پایش تا سر باریک متعجب، و افتدمی امشبش تیپ به نگاهم 

ت از. کنممی  با و  زندمی پر ابرویم تای یک هایمانلباس رنگ بودن س 

 .نشینممی او تماشای به تریبیش دقت
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 رنگ به کتانی شلوار و تیشرت همراه به که رنگی یشمی اسپرت کت 

 و سن اش،همیشگی جذابیت به افزودن بر عالوه است،پوشیده سفید

  .دهدمی شانن همیشه از ترکم نیز را سالش

 از که صدایی با هم باز او و هستم هایشلباس کردن آنالیز حال در

 .کندمی غافلگیرم زند،می موج شیطنت و شرارت

 جالبه؟ واست خیلی -

 وا دست هم باز که نیست اتاقم کردن آنالیز سرگرم   او حواس مگر

 است؟گرفته من جان به را اشمانده

 :دهممی تکان سر گیج

 چی؟ -

 .زندمی برق شبش آسمان در درخشان یصائقه دو. چرخدمی سمتم به

 !کردم ست چشمات رنگ با و امشبم تیپ که این -

 مگر اما ندهم نشان حرفش و او به نسبت واکنشی هیچ خواهدمی دلم

 نشد؟ زده بهت و شنید او زبان از را هاحرف این شود؟می

 .چسبندمی امیشانیپ سقف به نیز ابروهایم و شودمی گرد چشمانم 

 بودن ست از را من تعجب استتوانسته چگونه او که این از دانمنمی

 رنگ با او کردن ست نه؟ یا و باشم؟ متحیر باید بفهمد، هایمانلباس

 اختصاص خود به شدن زده شگفت یزمینه در را تریبیش سهم چشمانم

 دهد؟می

 بهترست نه؟ یا...هایمانلباس رنگ هماهنگی از امناباوری و بهت هنوز

 است نگذشته من، چشمان رنگ با او، لباس رنگ بودن هماهنگ بگویم
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 حال در تیزبینی و دقت با که او ی دنباله به کنجکاوم و متعجب نگاه که

 عکسم قاب به ست،محکم و آهسته هایش قدم! رودمی ست،اتاقم بررسی

 را دستش آرام خیلی مکث، کمی از بعد و ایستاده حرکت از رسد،می که

 کشد،می آن ی شیشه روی بر نرم را اش سبابه انگشت و برده باال

 به چینی و داشته نگه چشمانش مقابل در را انگشتش همان سپس

 !دهدمی اشپیشانی

 نکردی؟ گردگیری رو اتاقت روزی چند این تو چرا -

 جای! برمیدارد قدم میزم سمت و بیندنمی را ام شده گرد انچشم

 :زندمی لب و کرده عوض را ام مطالعه چراغ و مجسمه جامدادی،

 خرج به تنوع و سلیقه اتاقت یهاوسیله چیدن تو بیشتر کمیه بهتره -

 !بدی

 پرتاب ام پیشانی باالی به او بودن رک و پررویی از نیز ابروهایم

 خیلی و نشسته من، از متری یک یفاصله با تختم، یرو بر. شودمی

 :کندمی وارد فشاری آن بر آرام

 از کمرم بخوابم این روی من نیست، راحت اصال خوابیدن واسه متختت -

 عوضش رواین کردیم که ازدواج باشه یادت پس شه،می نصف وسط

 .کنیم

: بگویم شجواب در باید شک بی باشم، پررو و رک او همچون هممن اگر

 !اَلدنگ مرتیکه شی، نصف وسط از خودت کمرت، جایبه امیدوارم

 نیستم و نبوده پررویی و رک آدم من خوشبختانه یا متأسفانه اما

 کسیچه دانمنمی! کندمی نگاهم خونسرد و چرخیده سمتم آرام و ریلکس 

 قرارست و ستمثبت او به من جواب که داده را اطمینان این او به
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 به را هاشب که داد خواهم اجازه او به من آن از بدتر یا و! کنیم؟ ازدوج

 ؟!کند سر به من اتاق در را شصبح تا و بیاید مانیخانه

  آد،نمی خوشم جوریاین من کوتاهه، اما آد،می بهت خیلی لباستم رنگ -

 !بخری بلندتر کمی رو هات لباس بهتره پس

 صوتی تارهای دانمنمی اما شودیم بسته و باز زیادش، روی از دهانم

 .شودنمی خارج گلویم از صدایی هیچ که شده شانمرگ چه امحنجره

 همین همیشه! خوشبوئه خیلی آوینا، آدمی خوشم عطرت بوی از ولی -

 .بزن رو

 گوشکوب، یک با را امقهموردعال عطر یشیشه باشد، یادم حتما پس

 .بکشم آتش به هم را اشجنازه و کنم خاکشیر و خورد

 اشسبابه و شصت انگشت دو بین که عطرم یشیشه و او به حرصی

 :زنممی لب او حرص برای و دوزممی چشم است،شده اسیر

 بیشتر. ندارم دوست رو عطر این بوی اصال من شما، عکس بر اتفاقا -

 !اهمیتهبی واسم که کنممی استفاده ازش میمراس تو هم اوقات

 .دارم رضایت احساس امگفته که دروغی از اما، گویممی بزرگی دروغ

. من به هم نگاه یک و اندازدمی عطر به نگاه یک چرخد،می سمتم به

 یاضافه حرف هیچ بی هم بعد و کندمی تکرار را کار این بار چندین

 قدم چند. دهدمی قرار امآرایشی یزم روی بر را عطر یشیشه دیگری،

 روی به رو که رساندمی داریچرخ صندلی به را خود و داردمی بر دیگر

 را پایش یک و نشیندمی آن روی بر آرامی به. دارد قرار کامپیوترم میز

 گلدان به را کنجکاوش نگاه هم باز. دهدمی قرار دیگرش پای روی بر
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 گلدان عمرش در حال به تا انگار که جوری دهدمی امپنجره لب

 .استندیده

 شوممی متحیر شدت به اشغیرمنتظره نشینی عقب و سکوت از نیز من

 و مکان هیچ در امشب، جز را امشبم عطر بوی که ستراحت خیالم اما

 استفاده باشد،داشته حضور هم او اتفاقا که مهمی یا و خاص زمان

 را مچم بزنگاه سر هم باز و آیدبی آشنا مشامش به مبادا که امنکرده

 .بگیرد

 به را نگاهش و شودمی خسته وسایلش و اتاقم به کردن نگاه از باالخره

 .زندمی پیوند امحوصلهبی و خسته نگاه

 همین! ندارم را چشمانش در شدن خیره مستقیم توان ولی چرا؟ دانمنمی

 خیره اینقطه هر به و دزدممی را نگاهم شوممی چشم در چشم او با که

 .نگاهش و او به جز شوممی

 مطلب؟ اصل سر بریم موافقی، اگه آوینا، خب -

 به نوبتش باالخره که کنممی شکر را خدا دل در و کشممی راحتی نفس

 .رسید هم مطلب اصل

 .موافقم کامال بله -

 .دهدمی تکان ریز را سرش و آوردمی لب بر ژکوندی لبخند

 .زنممی و حرفم و گیرمنمی و وقتت خیلی من پس خوبه، -

 !چیست؟ حرفش ببینم تا شوممی خیره او به منتظر

 :گویدمی و کرده باز دهان عادی و خونسرد خیلی

 .کنم ازدواج باهات خواممی من -
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 !هیچ دیگر و کندمی سکوت هم بعد و

 روان نکبت را، کردنت خواستگاری این و ببرند را خودت شورمرده ای

  .استنرفته آدمیزاد به چیزش یچه پریش،

 به را راستش دست آرنج که کندمی بیان حالی در نیز را جمله این

 اششقیقه به نیز اششدهمشت دست و داده تکیه صندلی یدسته

 .استچسبیده

 تمام شک بی و شده امخیره تمام، خونسردی عین در و آسوده خیالی با

 .استگرفته نظر زیر نیز را هایم واکنش

 که هم هنوز هستم، مضطرب و دستپاچه شدت به او خالف بر من

 خواستگاری نه و دارم باور اتاق این در را او حضور نه هنوزست،

 .نیست هضم قابل برایم اصال اما چرا؟ دانمنمی. را کردنش

 هم باز وجودم، در گرفته سنگر هایاسترس و هادلشوره تمام وجود با

 بر راحتی به او همچون را دلم حرف. باشم تفاوتبی و آرام کنممی سعی

 .نکنم فکر هم بعدش به و سازم جاری زبان

 .نه -

 و عادی خیلی شود، متعجب حداقل یا دلخور ایذره حتی کهآن بی

 :پرسدمی ریلکس

 نه؟ چرا -

 بر را نگاهش سنگینی. کنممی جا به جا تخت روی بر را خودم کمی

 دو آن با شدن اخت یاجازه  چشمانم به اما کرده احساس خود روی

 .دهمنمی را رنگ مشکی گوی
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 و شودمی حواسم شدن پرت باعث ناخودآگاه نگاهش، خاص برق

 .بردمی دستم از را کالم یرشته

 .ندارم خودم از شما خواستگاری به نسبت خوبی حس اصال من -

 داری؟ دوست و سهراب -

 منگ و گیج سهراب، نام دنشنی همچنین و اشناگهانی سوال پرسیدن با

 .گیرممی باال را سرم متعجب و شوممی

 چشم است، شده سهراب اشعار از کوچکی قاب یخیره که او به 

 :زنممی لب آرامی به و دوزممی

 .دارم دوست خیلی رو اشعارشون بله -

 که چرا دهم،می قرار کلمات دیگر ردیف در را" اشعار" یکلمه عمد از

 به سهراب، به نسبت من یعالقه به راجع اشکنجکاوی لحن

 !اشعارش نه و سهرابم خود   عاشق گویی که ستایگونه

 .دارم دوست رو هایده منم -

 به نگاهم. بگیرم دست در را سرکشم چشمان افسار توانمنمی بار این

 کجی، لبخند که کور قدرآن میخوَرد، کوری گره بدجنسش و شرور نگاه

 :دهدمی ادامه و ودشمی هایشلب طرح

 .دارم خاصی ارادت هم گوگوش و حمیرا به نسبت که البته -

 ترین کوچک تواند،نمی شک بی زند،می حرف آن از او که ایعالقه

 که آورمنمی خود روی به. باشد داشته هاآن استعداد و هنر با ارتباطی

 ص،حر روی از و پررویی با نیز من کرده، عوض را بحث زیرکانه چه

  :گویممی جوابش در
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 خیلی ها،خواننده جوراین و هایده به شما یعالقه معلومه، کامال بله -

 .نیست تونشخصیت انتظار از دور هم

 :زندمی لب شیطنت با

 از دور چیزایی چه دیگه نظرت به شناختی، و من خوب چه آفرین -

 نیست؟ شخصیتم و من انتظار

 !نکبت شودمی مچ شخصیتت با بیخو به هم پریش روان آزار مردم

 کالفه بدهم، را خودشبی سوال جواب و کرده خسته را خود کهآن بی 

 :زنممی لب

 .بزنیم حرف مطلب اصل به راجع بود قرار کنم فکر -

 .شودمی تر رامآ اشدیوانه خود   کندمی ترعصبی را من هرچه انگار

 اصل همون یعنی این شیم،می آشنا بیشتر دیگه هم با داریم اآلنم خب-

 .مطلب

 اش،خواستگاری به نسبت امگفته او به که انگار نه انگار! پررو چه

 .ندارم خوشایندی و خوب حس هیچ

 .ندارم شما شخصیت با شدن آشنا به نیازی من ولی -

 بر چشمم از چشم کوتاه ایلحظه برای و گیردمی دندان به را لبش

 .داردمی

 خواستگاریم، اومدمی خودم مثل یکی و بودممی تو جایمنم داری، حق -

 ریسکی همچین تونمنمی من شرمنده ولی کردممی قبول نشناخته و ندیده

 .بشم آشنا شخصیتت و خودت با باید حتما بکنم،
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 کنترلی هیچ دایمص تن روی بر کهآن بی و کنممی نگاهش تیز و تند

 :دهممی را جوابش طعنه و تمسخر با باشم،داشته

 آوردین؟ در پا و دست بعد بودین نفس به اعتماد اول احیانا شما -

 جوابم در متفکرانه و جدی خیلی آورد،نمی که پررویش خود   روی به

 :گویدمی

 بودم مامانم شکم تو که ماهی ُنه اون جریان در من بخوای، و راستش -

 اتفاقا. دهمی بهت و سوالت جواب حتما بپرسی، خودش از ولی نیستم،

 که بودم چی اول بدونم جالبه خیلی خودمم واسه گی،می داری که اآلن

 مامانم از که و سوالت جواب شممی ممنون آوردم؟ در پا و دست بعد

 !بگی منم به گرفتی،

 و شوم آرام کمی تا کشممی درپیپی و عمیق نفس چندین آشکارا

 !نشود هست که اینی از تر خراب خرابم، اعصاب

 حد چه تا آدم یک مگر.  نیست شدنی باز وجههیچ به ابروهایم گره

 بر تو دست از هم کاری و کند سواری سورتمه مخت روی بر تواندمی

 !نیاید

 شاید تا گویممی راهبی و بد آبادش و جد هفت و او به توانممی تا دل در 

 را حواسم و شنوممی را اشلعنتی صدای هم باز که شود نکخ دلم کمی

 .دهممی پرسدمی که ایته و سر بی سوال و او به

 گفتی؟می داشتی خب -

 هایسیم تمام کنممی حس که پردمی شاخه آن به شاخه این از قدریبه

  .اندکرده اتصالی مخم



 

  

REPACK BY DIAKOV 388 

 

 رفیق نیمه راه

 خیره براقش و رشرو چشمان در امسوالی نگاه با و آورممی باال را سرم

 .شوممی

 گفتم؟می چی -

 پشتی به نیز را اشتکیه و داردمی بر صندلی یدسته روی از را آرنجش

 .دهدمی آن

 .داردبرنمی ازم چشم و شده امخیره تعارفی هیچ بی هم باز

 نداری؟ امخواستگاری  و من به نسبت خوبی حس چرا -

 توانم،نمی اما باشم رامآ خواهدمی دلم. کنممی فوت محکم را نفسم

 :گویممی جوابش در حوصلهبی و عصبی بنابراین

 و ندیدم خودم به نسبت ایعالقه و عشق هیچ شما رفتار تو من آخه -

 !کنم؟ باور رو منتظره غیر خواستگاری این باید چرا بینم،نمی

 گویی که شودمی امخیره جوری و کندمی قفل سینه روی بر را دستانش

 .امآورده زبان بر را ممکن حرف رینت چرت

 تفاوتیبی با که نکرده ارضا را او اشلعنتی نگاه آن رنگ تنها انگار 

 :گویدمی و کرده باز دهان جوابم در خیالبی و اندازدمی باال ایشانه

 !ببینی که نیست کار در ایعالقه و عشق چون ندیدی -

 .دهدمی ادامه جانب به حق و کندمی کوتاهی مکث

 باور این کجای بگیرمت، و خواستگاریت آمبی خواست دلم ولی -

 کنن؟می ازدواج بعد شنمی عاشق اول همه مگه نکردنیه؟
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 باز او پررویی همه این از دهانم دهم،می تکان سر درمانده و مستاصل

 با حداقل تا ندارم را دهانم در زبان چرخاندن توانایی اما شودمی بسته و

 .کنم آباد را فتحوش پر روح دارآب فحش چند

 :دهدمی ادامه و کرده استفاده فرصت از بیندمی که مرا سکوت 

 خوشبخت تو با تونممی مطمئنم آد،می خوشم ازت اما نیستم عاشقت -

 .بشم

. نه خوشبخت اما بشم بدبخت تونممی فقط شما با که مطمئنم منم اتفاقا -

 .باشین تونخانواده و ونخودت مبارک خوبین، خیلی اگه هم شما

 :دهممی ادامه لغزشی، هیچ بی و قاطع هم بعد و

 .افخم دکتر آقای منفیه تونخواستگاری به جوابم من -

 که او به مغرورانه و آورممی لب بر آمیزی تمسخر پوزخند سپس و

 .دوزممی چشم ،شده امخیره عصبی

 غرور اما بازدمی رنگ آرامی به که بینممی را نگاهش شیطنت برق

 و رنگ مشکی گوی دو آن از ثابتی عضو هاآن گویی نه، را چشمانش

 .شوند راه نیمه رفیق زمانی و مکان هیچ در نیست قرار که هستند براق

 مطلع تواندیم قدرچه کهاین به کنم،می فکر اشخانواده و امخانواده به

 آرزو و امید دنیا یک با صبرانهبی اتاق، این از بیرون که جمعی ساختن

 برایم شوند، آگاه ماندونفره وگویگفت ینتیجه از تا اندنشسته انتظار به

 .باشد آورعذاب و سخت

 رفتن از بعد که ایکننده خسته سواالت از فرار برای آن، بر عالوه

 آزیتا، و مادر خصوص به امخانواده به ایدب اش،خانواده و رایمون
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 کردن دار خبر  گیرممی تصمیم تردید و شک دنیا یک با باشم، جوابگو

 .بسپارم او خود   یعهده بر را هاخانواده

 و کنممی وصل نگاهش به را نگاهم ارتباطی پل بار دومین برای بنابراین

 :زنممی لب است،شده قبل از تر آرام کمی که صدایی با

 جوریاین برسونین، همه اطالع به شما رو نهایی جواب شهمی اگه -

 این و نداریم تفاهم دیگه هم با شما و من که شهمی راحت شونخیال

 .نیست مونکدومهیچ صالح به هم ازدواج

 مسخره به را هایمحرف هم باز دارم توقع او از که انتظارم خالف بر

 سر دادن تکان به تنها بزند، را خودش حرف من، به اعتنا بی  و بگیرد

 هیچ بی و خیزدمی بر صندلی روی از و کرده اکتفا اشکیلویی بیست

 وصف، غیرقابل آرامشی و خونسردی با کوتاه، چند هر سخنی یا حرف

 باشد، شده راحت خیالش منفی، جواب شنیدن با گویی که کسی همچون

 .کندمی ترک را اتاقم

 سرجایم از تیز شده، گرد غریبش و عجیب رفتار و وا از که چشمانی با

  .شوممی خارج اتاق از دنبالش به و خیزممی بر

 کج پلهراه سمت به را بلندش و محکم هایگام که بینممی را او

 مراتب به که هاییقدم با و کنممی نثارش لب زیر ای"دیوانه" است؛کرده

 .رسانممی او به را خودم اند،گرفته سرعت شان،طبیعی حالت از تربیش

 یهمه سالن به ورودمان با. ست جلوتر من از قدم یک رایمون باراین

 اندشده امخیره سنگین که هاییچشم جفت. چرخدمی مانسمت به هانگاه

  .مکندمی ذره ذره را وجودم نیروی و

 ئنمطم خواستگاری، این به من جواب   بودن مثبت از گویی که هایینگاه

 .هستند جمع خاطر و
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 اند،شده امخیره خاص غروری و مهربان لبخندی با که پدر و مادر از

 و تمیز هایسرامیک کف در نامعلومی ینقطه به و دزدممی چشم

 .شوممی خیره سالن یدرخشنده

 :دهدمی قرار خطابم زایدالوصفی ذوق با که شنوممی را مادرش صدای

 زوده؟ هنوز یا بکشم لک شد؟چی خانوم عروس خب -

 تنها همه. شودمی فرما حکم سالن، در حاضر جمع بر سنگینی سکوت

 استرس با را تمام ساعت دو ،"بله" یک نگاه، یک لبخند، یک انتظار به

 نیم انداختن با آشفته، کمی و مضطرب من، حاال و اندگذرانده دلهره و

 ، اآلن همین تا نماخانه به ورودش یلحظه از که رایمون سمت نگاهی

 زودتر هرچه خواهم،می دل در عاجزانه است،نکرده تغییر هم ایذره

 هم بعد کند، راحت مرا خیال همه از اول و بدهد را مادرش سوال جواب

 .را بقیه

 جواب و نگذاشته منتظر خیلی را مادرش کند،می را کار همین نیز او

 !دهدمی را سوالش

 خانوم و من باشن،نداشته مشکی بزرگترها اگه. زوده هنوز مامان نه -

ن تریبیش فرصت به نیاز رستمی  .داریم آشنایی باب م 

 و راضی همه. شودنمی غافلگیر من خود   جز هیچکس تصورم، خالف بر

 .هستم من تنها جمع، در ناراضی فرد تنها و هستن خشنود

 ایم،ایستاده دیگریک دوشادوش که را رایمون و من خوشحالی با همه

 آشنایی برای گذاشتن وقت جهت موافقت ینشانه به و کنندمی برانداز

 را شانرضایت خوش، رویی با و زبانی هم و داده تکان سر هم تر،بیش

 .کنندمی اعالم



 

  

REPACK BY DIAKOV 392 

 

 رفیق نیمه راه

 شرارت که چشمانش و او به و برده، باال را نگاهم کوتاه ایلحظه تنها

 .دوزممی چشم بارد،می هاآن از

 طرح را ایتصنعی لبخند اجبار به و گرفته او از ار نگاهم حرصی

 .کنممی هایملب

 مردی همچون نیز رایمون کند،می نشستن به دعوت را هردویمان مادر،

 .کندمی تشکر او از و کرده خم را سرش کمی مودب، و جنتلمن

 با همراه و کندمی خم سمتم را خودش کمی بردارد، قدم از قدم کهاین قبل

 با ،ساخته جاری لبانش بر ظاهر حفظ برای تنها که رنگیکم لبخند

 :زندمی لب شیطنت

 ...دارم بدی خیلی عادت یه من که بگم بهت رفت یادم آوینا؟ راستی -

 نوازش را لبش یگوشه شصتش انگشت با و آوردمی باال را دستش

 کمرنگ، و کوچک لبخند یک مگر کنممی فکر این به نیز من. کندمی

 دهد؟ افزایش را چهره یک جذابیت تواندمی قدرچه

 دلم که اونی اگه. بیارم دستش به باید حتما خواست، دلم که رو چی هر -

 به عاشق منم! بهتر چه دیگه که باشه چموشم و خواستنی خواد،می

 دلم آرم،می دستشون به اموقتی. سختم سخت چیزای آوردن دست

 فشارشون خودم به قدراین و بگیرمشون بغلم تو محکم و سفت خوادمی

 و خوشگل یگونه از محکم گاز یه امآخری. بشن حل وجودم تو که بدم

 .بدم شونقورت درسته هم بعد و بگیرم شونبرجسته

 .شودمی آزاد هایمدندان حصار از زیرینم لب و گیردمی رنگ هایمگونه

 از و کجا از دانمنمی هم خودم حتی که شودمی پا رب دلم در آشوبی

  !چیست
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 نه که نابسامان و ریخته بهم افکاری با و دهممی قورت را دهانم آب

 به هم خودم حتی که صدایی با تنها شان،ته نه و ستمعلوم سرشان

 :گویممی جوابش در شنوم،می را آن سختی

 .دادم بهتون مه رو قطعیم جواب. دارم انتخاب حق من اما -

 چشمانش چاشنی را ریزی چشمک و شودمی کشیده باال به لبش یگوشه

 .کندمی

 یا داری، انتخاب حق تو گم،می و همین منم اتفاقا نداری؟ گفتم من مگه -

 ازت و مثبت جواب زور، به من یا میدی، بهم مثبت جواب خودت

 .گیرممی

 همان سمت لبخندش، کردن جمع از پس و داردمی بر عقب به قدمی

 .بود نشسته آن روی بر اتاق، به رفتنمان از قبل که رودمی مبلی

 کمی نیز مانبین یمکالمه و ماست متوجه همه نگاه که جایی آن از

 از زحمت و زور هزار با لبخند، ینشانه به را لبانم است، شده طوالنی

 .کنممی حرکت بهزاد سمت به و دهممی کش هم

 فکر این به سکوت در و نشینممی کنارش آرام، نا و متشوش افکاری با

 کنم؟ چه باید حاال که کنممی

 ام؟سپرده او به را چیز همه که باشم احمق توانممی قدرچه 

 .زندمی را اول حرف شرارت و بدجنسی در که اویی  

 درون از بریده بریده را نفسم ام؟کرده اعتماد او به چگونه راستی به

 .دهممی تکان حماقتم و خودم برای تاسف از سری و کرده آزاد یمهاشش
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 اظهار و او به. نکنم فکر اصال او با امپایانی یمکالمه به کنممی سعی

 که عاقبتی و او به چموشش، و خواستنی هایخواسته به راجع نظرش

 ...آوردمی هاخواسته آن سر بر

 و تیزبین چشمان تیررس از توانستم تا گذشت که روزی دو این در

 او با کوچک هرچند برخوردی هیچ مبادا که امکرده فرار رایمون شرور

 .باشم داشته

 تخت روی بر عمه کنار که بینممی را بارمان و شوممی عمه اتاق وارد  

 .زندمی حرف او با و نشسته

 و اندشده صمیمی دیگریک با شدت به بهاره عمه و بارمان مدت این در 

 باز او برای را دلش یسفره و کرده دل و درد بارمان با اوقات اکثر عمه

 .کندمی

 همیشه همچون. خیزدمی بر جای از و شودمی حضورم متوجه بارمان

 .شودمی جویا را حالم و کرده خم سر متین و مودب

 عمه سمت و داده را جوابش مهربانی و لطف ویر از لبخندی با نیز من

 .دارممی بر قدم بهاره

 دست در را اشاستخوانی دست و نشینممی تخت روی بر کنارش

 به و کشدمی جلو کمی را عمه تخت کناری صندلی نیز بارمان. گیرممی

 .گیردمی جای آن روی بر آرامی

 بهتری؟ عزیزم؟ خوبی -

 را اشپیشانی آزادش دست با و ادهد قورت سختی به را دهانش آب

 .نوازدمی

  .هنوز امزنده خب ولی نیستم که بهتر -
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 هایشحرف شنیدن با که دارست غصه اشبیماری دیدن و او از کم دلم

 .شودمی تر رنجور تر دلگیر دیروز از تربیش روز هر هم

 شهمی خوب حالت زود زودی به شاءهللاان زنی؟می که حرفیه چه این -

 .خونه گردیممی بر و

 :گویدمی حرفم یادامه در شوخی به نیز بارمان

 بهاره؟ نه مگه کردم،می لگد گل داشتم ساعت دو این تو کنم فکر -

 :زندمی لب استخسته و روحبی که صدایی با و گیردمی اشخنده عمه

 زیادی خورده پستت به که بیماری بدت، شانس از فقط اتفاقا، نه -

 .آدنمی پایین شیطون االغ کره از مقاومه،

  .شوممی پاهایش و دست دادن ماساژ مشغول آرامی به و خندممی

 امبهاره عمه کنار و بیمارستان همین در روزم هایساعت بهترین

 خود کنار در را امعمه که برسد روزی خواهدنمی دلم هیچ من و گذردمی

 .نبینم را او یا باشم نداشته

 باران یتشنه امکویری چشمان و اوست هاینفس به بسته من هاینفس

 .نگاهش

 که شیرینی یلحظه همان امید به را روزهایم این تمام بغض من 

 اشکم یچشمه و کرده خفه گلو در ببینم؛ سالمت و سالم را او قرارست

 .امخشکانده نجوشیده، را

**** 

. اندازممی آینده در خودم به دقیقی نگاه و برداشته را رنگم سفید کیف

 .رسدمی زمین روی به تا نیز اش بلندی که دار آستین و دکلته پیراهنی
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 آن که وقتی دلیل همین به استمیلم باب بسیار پیراهنم آسمانی آبی رنگ

 و بگذرم خیرش از نتواستم بودم، دیده معتبر و شیک پاساژ یک در را

 بی خریدش در نیز اهنمپیر یپارچه بودن براق اگرچه. شدم خریدارش

 .نبود تاثیر

. زنممی خود به را آن یقطره چند و برداشته را امداشتنی دوست ادکلن

 پالتویم، پوشیدن از بعد و اندازممی سرم روی بر نیز را رنگم سفید شال

 .شوممی خارج اتاق از

 در. هستند خوردن قهوه حال در که بینممی سالن در را بابا و مامان

 :رسانممی صدا کنممی کج را راهم سالن در سمت به که حالی

 خدانگهدار فعال! برگردم زودی کنممی سعی ولی رممی دارم من -

 به آسانسور با و شوممی خارج سالن از معطلی هیچ بی هم بعد و

 .روممی پایین یطبقه

 .شوممی پیاده آن از آرامی به و کرده پارک جدول کنار ار ماشینم

 لیز و برف از پوشیده سطح در بلند پاشنه های کفش با برداشتن قدم

 و برداشته قدم احتیاط با ترست،سخت هم کردن هوا فیل شاخ از خیابان،

 .رسانممی رستمی آقای یخانه سالن به را خودم سختی به

 آوردمی هجوم سمتم به گرم هوای از بوعیمط حجم سالن، به ورودم با

 .کندمی لطیفم پوست نشین خانه نیز را دلچسبی حس و

 شدن راحت از بعد و کنممی حرکت سالن یگوشه اتاق سمت همه از اول

 ایست،نقره ظریف دستبند یک شامل که را کادوام شالم، و پالتو شر از

 کنار درست مکانی رد دارد، قرار سالن وسط در که طویلی میز روی بر

 .گذارممی بزرگ یکادو جعبه یک
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 ذوق صدای شنیدن آن دنبال به و گردنم دور به دستی شدن حلقه با 

 .گیرممی آغوش در محکم را او و چرخممی عقب به مهتاب، یزده

 خوب هیچ بهاره عمه حال گفتمی بارمان! اومدی که مرسی دنیا یه -

 حالمخوش االن ولی شدم ناراحت خیلی. بیای نتونی داره احتمال نیست

 .بینمتمی که

 .گیرممی فاصله  آغوشش از کمی و بوسممی را اشگونه

 و خوش اتخانواده کنار دنیاست دنیا تا امیدوارم عزیزم، مبارک تولدت -

 .برسی قشنگت آرزوهای به و کنی زندگی خوب

 .کندمی ماچ رآبدا و طوالنی را لپم و گیردمی آغوشم در محکم هم باز

 نیز هابچه دیگر که بردمی قسمت سمت و گیردمی را دستم مهتاب

 را خودش و آورد می لب بر عمیق لبخندی دیدنم با مریم. دارند حضور

 .رساندمی شده دراز سمتش که دستم به کوتاه؛ قدم چند با

 !ببینتت مریم خاله بغل بیا -

 .کنممی حلقه پلشت کمر دور به را دستانم و گیردمی امخنده

 خبر؟ چه خوبی؟ -

 پر که سالن داخل به نگاهی. گیردمی را دستم و آیدمی بیرون آغوشم از

 استمانده خالی که هاییمیز از یکی به و اندازدمی ستشلوغ و ازدحام

 .کندمی اشاره

 .دارم حرف باهات کلی که جااون بریم بیا -
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 به راجع مریم هایسوال دانممی ست،داغ بدنم و دارم تهوع حالت کمی

 با کندمی بدتر هست که اینی از را خرابم حال اش،خواستگاری و رایمون

 .شوممی روانه دنبالش به مخالفتی هیچ بی حال این

 آن در حاضر هایمهمان و سالن نگاهم با ،نشینممی میز پشت که همین

 شوم مطمئن شب،ام مهمانی در نبودش و بود از تا گذرانممی نظر از را

 و چرخانده او سمت را سرم گیردمی بازویم از مریم که نیشگونی با ولی

 :زنممی لب طلبکارانه شده جمع هم به درد از که ایچهره با

 گیری؟می نیشگون چرا مریم، اه -

 جوابم در بیاورد، در را آدم لج که ایگونه به و کرده لوس را خودش

 :گویدمی

 دکتر خواستگاری به دادن جواب برای واقعا یعنی .کنن مخت تو خاک -

 خواستی؟ کردن فکر برای وقت افخم

 .گردممی دنبالش به نگاهم با هم باز و کنممی نازک چشمی پشت

 .کردممی قبولش بسته چشم بودم من دیگه، نداری مخ -

 .رودمی هوا آخم که زندمی امپیشانی به محکمی یضربه

 !وحشی -

 .دهدمی را جوابم غیض با

 کهاین نه. کن نگاه هامچشم تو زنممی حرف باهات دارم وقتی. آقاتونه -

 واال. بگردی مردم جوون دنیال ندیده، پسر و سفید چشم دخترای این مثل

 خریدار خیلی که بود هم دخترونه حیای و حجب اسم به چیزی یه قدیما

 .داشت
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 با و کشیده هم در را اخمانم دهم،می ماساژ را امپیشانی که حالی در

 .دهممی را جوابش اکراه

 .آدمی بدم من، صورت و سر تو نزن هوابی گفتم بهت بار صد -

 کندنش پوست مشغول و داردمی بر میز وسط ظرف داخل از را موزی

 .شودمی

 اصال که کنی ناز من واسه خوادنمی. لطفا و خودت کن جمع حاال، خب -

 .بکشم و نازت که رایمونم من، انگار. نداره خریدار نازت

 .دارممی بر امپیشانی روی از را دستم و کنممی نگاهش چپچپ

 نازکشیه؟ اهل خودشیفته اون که نیست حاال -

 :دهدمی جواب جانب به حق و کندمی گرد چشم

 یه! گردیمی دنبالش داری ساعته دو االن تو که هست دیگه، هست -

! شدی عاشق داد، خوردت به چی تنیس معلوم خواستگاری اومد شب

 .داد که کرد خوب داد، خوردت به چی هر البته

 کندنش پوست مشغول و دارممی بر ایمیوه جا داخل از موزی نیز من

 .شوممی

 !فقط بود کوچیک کنجکاوی یه -

 به حرفم، جواب در زند،می موزش به کوچکی و ریز گاز که حالی در

 :گویدمی و داده تکان سر ایمسخره حالت

 !گیمی راست که تو خب آره -

 مستقیم و چرخدمی سمتم غافلگیرانه، و چرخشی حرکت یک در سپس و

 !شودمی خیره چشمانم در



 

  

REPACK BY DIAKOV 400 

 

 رفیق نیمه راه

 قدراین که منی تو و؟خودت یا کردی فرض خر و من آوینا خدایی -

 کنجکاوی اصال ریلکسی، و خیالبی بس از نبینی، جایی رفیقمم باهات

 حس جان رایمون واسه یهو بعد ام؟قبرستونی کدوم که کنینمی

 شد؟ شکوفا کنجکاویتون

 .گیردمی امخنده

 !ببرن رو کنجکاویت حس و خودت شورمرده -

 سوالی. نگیرد امخنده دوباره تا گیرممی دندان به را زیرینم لب حالی در

 :پرسممی شود،می عصبی قبل از تربیش لحظه هر که او از

 کردی؟ داغ چرا توام، حاال خب -

 :زندمی لب و گیردمی نگاهم از را نگاهش حرصی

 ولی. رفیقتم بهترین کردممی فکر من! که واقعا گفتی، دیر من به خیلی -

 مثبت جواب خوایمی چون گفتی، اومدی که اآلنم. نیستم فهمیدم حاال

 .بدی

 .شودمی گرد چشمانم اشعجوالنه بینیپیش و او از

 داشتم اگه هم اآلن. منفیه جوابم اتفاقا بدم؟ مثبت جواب قراره گفته کی -

 .بشه راحت نبودنش از خیالم که بود این واسه گشتممی دنبالش

. گذردمی انشده داخل را موزش یمانده باقی و کندمی نگاهم چپ چپ

 منتظر نیز من و آوردمی باال" کن صبر لحظه یه" ینشانه به را دستش

 یک با و داده قورت را موزش باالخره. شود خالی دهانش تا مانممی

 .کندمی تمیز را دهانش دور دار،گل کاغذی دستمال
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 اما نه؟ یا آدمی ببینم که بود حواسم خیلی منم اتفاقا. نیومده که فعال -

 .نیاورد رو تشریفش شازده و شد خشک وامونده در این به چشمم

  .نیاورد که بهتر چه -

  .نه هم و باشد خواهدمی دلم هم

 که روزی چند این مثل توانمنمی آیدبی مهمانی این به امشب اگر مطمئنم

 نگاه زیر از هم باز صیاد، چنگال از گریزان آهویی همچون گذشت،

 نیز را امشبم تیپ تا باشد، خواهدمی دلم اما مبگریز دقیقش و تیزبین

 حساب هم هیچ پوشیدنم، لباس طرز به راجع را نظراتش بفهمد و ببیند

 و تند زبان آن با شان،خانه   مهمانی در که خصوص به امنکرده

 .بودبرده سوال زیر را شخصیتم تمام دارش،نیش

 در که را هاییبجوا بدهد، نظر آرایشم و پیراهن به راجع اگر امشب

 سمتش به وارمسلسل کاستی، و کم هیچ بی ام،کرده آماده خود ذهن

 .روممی نشانه

 خفیفی سردرد دچار بالعکس، ولی شده کاسته کمی تهوعم حالت شدت از

 .ستپیشروی حال در لحظه به لحظه که امشده

  .هاستمهمان از پذیرایی و گویی آمدخوش مشغول کماکان مهتاب

 و او تولد شب برای را خانه معمول؛ طبق نیز بهرامی آقای و خانوم

 .اندرفته دکتر مادر یخانه به و کرده خالی هایشمهمان راحتی

 بر جای از زدههیجان مریم شود،می پخش سالن در که شادی آهنگ با

 سالن وسط انرژی پر که شده جمعی میخ نگاهش که حالی در و خیزدمی

 :گویدمی زدهذوق و دهدمی قرارم مخاطب د،هستن رقصیدن حال در
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 از کمرم بدم قر کمیه وسط، برم خواممی که من آهنگی، چه جان ای -

 آی؟نمی تو آد،بی در خشکی حالت این

 و کرده باز دهان جوابش در کنم،می مرتب را پیراهنم آستین که حالی در

 :گویممی

 .برو خودت مرسی، قربونت نه -

 .کندمی نگاهم ملتمسانه و چرخدمی تمسم لجبازی با

 .تنهام من. دیگه بریم بیا -

 :گویممی و اندازممی باال به ایشانه خیالبی

 .برقص اون با کن پیداش و مهتاب برو. عزیزم خودته مشکل -

 چشم بچگی از تو. آوینا کمرت به بزنه خدا کنی؟می و غیبتم داری -

 .ببینی و من نداشتی

 .یردگمی امخنده

 خیره گیرد،می قرار مریم کنار و شودمی ظاهر سرم پشت از که او به 

 .شوممی

 .خوادمی دادن قر دلش مجلس، وسط ببر خودت با و مریم -

 .دهدمی تکان سر برایم افسوس با و آوردمی در شکلکی مهتاب

 داری؟ تومسخره عادت همون هنوزم تو -

 .دهممی تکان سر متفکر

 عادت؟ کدوم -
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 .برقصی انقاطی پسر و دختر که جمعی تو آدنمی خوشت کهاین -

 چشمانم یزمینه پس که غروری و افتخار با و اندازممی غبغب به بادی

 :گویممی کرده باز دهان جوابش در ام،کرده

 خوب عادت   این هنوزه که هنوزم بله، ها،بعضی چشم کوری به -

 .ندارم هم رو کردنش ترک قصد همراهمه؛

 دهد،می قرار مخاطب را او و گیردمی دست در را مهتاب دست نیز مریم

 .بشنود دیوار تا گوید می در به دانیم،می خوبی به سه هر که حالی در

 و افسرده که بس از کردن، سفید و پیرزن تا صد روی که هم هابعضی -

 رنمی بهترون ما از دارن، شانس خوبه باز حاال. انخسته

 خوانمی هابعضی همین که جاستاون فاجعه ولی شون،خواستگاری

 نیست که رو. خواستگارشون به بدن رد جواب و بذارن هم باال طاقچه

 موهاشون آخرشم. نتحفه خیلی خودشون کننمی فکر قزوینه، پا سنگ

 .باباشون مامان دل ور موننمی و شهمی هاشوندندون رنگ

 .کشاندمی خود دنبال به را یممر و زندمی خنده زیر به بلند مهتاب

 کنی؟می باور چرا تو گفت، چرتی یه آوینا حاال -

 به که دو آن از را نگاهم اکراه با و کرده فوت بیرون به را نفسم کالفه

 .گیرممی رسانند؛می مجلس وسط به را خود آرامی

 یعقربه دیدن با و دوزممی چشم دستم، مچ دور به شده حلقه ساعت به

 ناامید رایمون آمدن از کل به دهد،می نشان را شب ُنه ساعت که کوچک

 .شوممی

 صدای قضا از که سالن تاریک و دنج قسمت به و خیزممی بر جای از

 .روممی رسد،می گوش به ترکم هم موزیک
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  .شوممی خیره سالن در به و نشینممی میز پشت

 را او حال من دهش که هم باریک برای و آمدمی امشب خواستمی دلم

 به دست من، از زودتر ناخواسته، یا خواسته همیشه او ولی گرفتممی

 .کردمی کنفم و گرفتمی را حالم و شدمی کار

 امچانه گاهتکیه را دستم مشت و داده تکیه میز روی بر را دستم آرنج

 .کنممی

 و تهنشس میز یک دور که اندازممی محمد و سام بارمان، به گذرایی نگاه

 .هستند کردن وبشخوش مشغول

 .نه او اما آمده هم محمد حتی

 نگاه مدام که دارد چشمانم برای را آهنربایی حکم سالن، ورودی در

 .نیست هم بردار دست و کرده خود جذب را امخسته

 خیال و فکر در و امدوخته چشم النس در به که ستمدت چه دانمنمی 

 ورودش و رنگ طالیی در شدن باز با حتی که امشده غرق هایمگذشته

 .آیمنمی بیرون هپروت از هم سالن به

 پسرها و دختر از جمعی و کرده تغییر سالن جو که را ایلحظه آن تنها

 .نشینممی جایم سر صاف و آمده خود به برند،می یورش سمتش به

 به ها ترجوان که سروصدایی از یا باشم حالخوش آمدنش از دانمنمی

 و عصبی اندانداخته راه به مهمانی این در حضورش و او خاطر

 ناراحت؟

 خودراضی از و مغرور حد بدین تا او شوندمی باعث که هستند هاهمین

 و گیرممی اندگرفته را دورش که جعمی و او از را نگاهم اکراه با. باشد
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 خوادنمی دلم حتی دیگه اومدی،نمی کاشای: گویممی خود با دل رد

 .ببینمت که نباشی و بری خوادمی دلم فقط کنم، کنفت و بگیرم رو حالت

 و دهدمی اختصاص دارانشدوست به را وقتش از دقیقه ده حدود شاید

 .کندمی کج اندنشسته پسرها و محمد که میزی سمت را راهش آن از بعد

 لغزشی هیچ بی و مغرورانه دارد،می بر قدم  جدی و خشک دریق به

 و گیج متغیرش شخصیت و او از ای،لحظه برای که نگردمی را مستقیم

 .شوممی منگ

 دو آن یا کنم؟ باور را ناپذیر نفوذ و سرسخت گوی دو این دانمنمی

 را؟ شرور و شیطنت پر رنگشب

 دو هر کنارم، در ماندن رایب مهتاب و مریم اصرار برخالف شام، موقع

 یگوشه همان در تنهایی به نیز خود و فرستممی هابچه مابقی سمت را

  .مانممی سالن، دنج

 با کردن بازی آن، از سهمم تنها و ندارم خوردن غذا به اشتهایی

 .شودمی بشقاب داخل برنج و گوشت هایتکه

 خود به ار ذهنم شدت به که نقیضش و ضد رفتارهای و رایمون از

 .متنفرم کرده مشغول

 به و نداده تکان من کردن پیدا برای هم متریمیلی را سرش حتی او 

 این در من حضور عدم یا حضور که ستمشخص رفتارش از خوبی

 .نیست و نبوده مهم برایش ابدا مهمانی

 پریشی.روان مرد همچین درگیر را ذهنم که شوممی متنفر هم خودم از

 .خواهدمی چه زندگی و دنیا این از داندنمی هم خودش که امکرده
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 افتادی جونش به چنگالت با که رو گوشتی تیکه اون کنممی حس چرا -

 بینی؟می من شکل کنی،می شتکهتکه داری و

 و آورممی باال شدت به را سرم ترسیده اش،مردانه و بم صدای شنیدن با

 شده امخیره لذت با نا،آش و شرور گوی دو همان با که اویی به متعجب

 .دوزممی چشم است،کرده اشغال را ام روییروبه صندلی و

 نا بینم،می خودم نزدیکی در چشمانش، شرارت همان با را، او که همین

 .شوممی خونسرد و گرددمی باز امرفته دست از آرامش خوداگاه،

 لشک رو گوشت یا بینم؟می گوشت شکل رو شما من کردین فکر چرا -

 که هست پررنگ من زندگی تو قدراین توننقش کردین فکر واقعا شما؟

 تکه تکه شما جای رو نوابی گوشت تکه یه و کنم فکر بهتون بخوام

 بر چنگال با را بشقابش داخل گوشت تکه یک آرام، و خونسرد کنم؟

 .آوردمی باال دهانش نزدیکی تا و داردمی

 .بزنم حرف نیستم، مطمئن ازشون که چیزایی به راجع ندارم عادت من -

 :پرسممی تمسخرآمیز و زنممی نیشخندی

 مطمئنین؟ قدراین کجا از بپرسم شهمی -

 .خوشبوئه خیلی عطرت که جاییاون از -

 خیره آوردمی زبان بر را حرف این بارست دومین برای که او به متعجب

 در او نقش بودن پررنگ با را عطرم بودن خوشبو ربط. شوممی

 .فهممنمی امزندگی

 .بودین گفته هم قبال رو این ولی مرسی بله -
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 خوردنش مشغول آرامی به و گذاردمی دهانش داخل را گوشت تکه

 :گویدمی جوابم در بدجنسی با دهدمی قورت که را اشلقمه. شودمی

 ازش جاهایی فقط و نداری دوست و عطر این بودی گفته توام درسته، -

 مهمونی شب اون مثال. نداره واست ارزشی هیچ که کنیمی استفاده

 ترینصمیمی مهتاب، تولد که امشب یا تونخونه خواستگاری مون،خونه

 .رفیقته

 حواس و خودم نثار فحشی و بندممی هم روی بر را چشمانم عجز با

 اما امکرده آماده امشبم تیپ از دفاع برای را خودم من. کنممی امپرتی

 !نه عطرم بوی برای

 دلم که کرده پیدا برایم را پرهیجانی بازی حکم هایشغافلگیری و او

 را هایش العملعکس و او بتوانم که برسد روزی یک خواهدمی

  من که آیدبی هم روزی خواهدمی دلم. بدهم شکستش و کرده بینیپیش

 .نباشم میدان این یبازنده

 در شب آن که او خود همچون کنم، عوض را بحث که این برای

 .کنممی  اشزدهخجالت بود، کرده زده خجالت مرا اش،خانه

 .آوردیممی رو شام داشتیم کم کم دکتر؟ آقای کردین دیر قدرچه -

 دور دستمال با. نوشدمی را دوغش لیوان از کمی و گیردمی اشخنده

 :گویدمی جوابم در و کرده تمیز را دهانش

 شدی؟ رممنتظ خیلی برات، بمیرم -

 یچهره نثار را شیطنتی پر چشمک که کنممی نگاهش تیز و تند

 :زندمی لب و کرده امبرزخی
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 به افسوس و آه با قدراین که بود دیگه یکی واسه بگی خوایمی یعنی -

 بودی؟ شده خیره سالن در

 شنیدن با که خیزم بر میز پشت از تا شوممی خیز نیم دلخور و عصبی

 روی بر دوباره ای،ثانیه چند مکثی با همراه اش،دیج و پرتحکم صدای

 نشینممی صندلی

 .دارم کارت آوینا، بشین -

 به توجهبی و انداختممی پایین را سرم بایستمی بود،می درستش اگر

 را خود توانمنمی که نم خب، اما رفتممی و کشیدممی را راهم حرفش،

 بداند را رایمون کار کنجکاوست که امباطنی میل خالف بر و بدهم فریب

 بر دوباره کن،گوش حرف و خوب دختر یک مثل بنابراین کنم، عمل

 .شوممی فرمایشاتش شنیدن منتظر تلخی، اوقات با و نشینممی سرجایم

 حتی که غذایش ببشقا کردن دور با و گذاردنمی منتظرم خیلی نیز او

 :گویدمی و کرده باز دهان نشده، خورده همآن از نیمی

 فقط آوینا، دارم حرف باهات! بینمتمی... شاپکافی عصر چهار فردا -

 .بیا وقت سر و باش تایم آن

 شرایط گذاشتن، قرار از قبل شکبی بود،می او جای دیگری کس هر اگر

 تایم آن در من شاید که چرا د،پرسیمی شاپکافی آن به نیز را من رفتن

 نیست کسی هر او که افسوس! بروم قرار سر به نتوانم و باشد پر وقتم

 !دارد را خود فرد به منحصر و مزخرف اخالق و

 حالت در او بکنم، قبول را پیشنهادش چرا و چون بی خواهدنمی دلم

 ازینی و دارد تشریف پررو و مچکر خود از کافی، یاندازه به امعادی

  .کنم زیاد را پیازداغش نیز من که نیست
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 بکنم، اشاندازه و حد بی خودخواهی متوجه را او کهاین برای تنها

 برای کنم مجبور را او حداقل و کرده رد را پیشنهادش گیرممی تصمیم

 زیرپاهایش به را اشلعنتی غرور از کمی درخواستش، به رسیدن

 گویی که لحنی با بنابراین. کند هل را آن کفشش یپاشنه با و انداخته

 را درخواستش زنم،می حرف امزندگی پیشنهاد تریناهمیت بی به راجع

 :گویممی جوابش در و کرده رد

. آمبی تونمنمی و پره وقتم چهار ساعت فردا من اما ببخشیدا، خیلی -

 .پیشنهادتون از مرسی

 با. گیرندمی خود به را همیشگی معروف لبخند همان طرح لبانش هم باز

 با و کرده کج را سرش کمی اش،چهره بر حاکم لبخند و نگاه حفظ

 .کندمی نگاهم شیطنت

  کنی؟ بازی من با خوادمی دلت -

 کنم،می سکوت و گویمنمی هیچ. زندمی را چشمانم نگاهش شرارت برق

 دادن جواب جرئت. امنخورده دست رو کم شیطنتش، پر نگاه و او از من

 وسعت کمی را لبخندش خود که ندارم را خطرناکش و مشکوک السو به

 :گویدمی ادامه در و بخشدمی

 اما نیست وقتش چون نه، اآلن اما کنم، بازی باهات خوادمی دلم منم -

 قدراون کنیم، بازی باهم صبح تا شب کردیم، که ازدواج دممی قول بهت

 .ببره خوابت کوفته و خسته که کنیم بازی

 از چرا اصال کنیم؟ بازی صبح تا شب از که چه یعنی حیا،بی پرروی

 و شرم اما بپرسم او از را سوال همین خواهدمی دلم نه؟ شب تا صبح

 .دهدنمی من به را اجازه این ام،دخترانه حیای
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 یضربه اشسبابه انگشت با و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی

 .کوبدمی آن یصفحه به آرامی

 بازی از بعد تو که جاییاون مثال یا مونبازی از حتما وگرنه هکم وقت -

 قول بهت ولی. زدیممی حرف تربیش ببره خوابت خستگی، با قراره

 شفاف واست رو جزئیاتش و بازی ترمفصل و آمبی سرفرصت دممی

 . کنم سازی

 نشان روانکاو یک به اول باید را تو... زهر و سازیشفاف درد، و بازی

 را جزئیاتش همراه به بازی چه هر تا داده وشوشست را مخت تا ادد

 .ببری یاد از بلدی،

 لبو همچون رنگم که منی به و کندمی خم میز سمت کمی را خودش

 یدقیقه چند به نسبت صدایش تن. شودمی خیره لذت با است،شده قرمز

 .استآمده ترپایین وضوح به قبل،

 هایبرنامه مدت،تمام که ستهفته یه من تم،منتظر چهار ساعت فردا -

 فردا قرار   کنم، خالی تایم تونستم باالخره تا دادم انجام فشرده موکاری

. بیا و نکن لج من با پس بدم، دستش از تونمنمی و مهمه واسم خیلی

 .بزنم باهات باید که دارم حرف خیلی

 ایسورمه کت به کشدمی دستی و خیزدمی بر میز پشت از سپس و

 بر و شده استفاده رنگی نارنجی نوار جیب، و یقه قسمت در که رنگش

 !.استافزوده آن زیبایی

 سر هایشحرف و او با بلکه شودنمی کم هم ایذره امکنجکاوی تنها نه

  .کشدمی هم فلک به
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 با و سپارممی فراموشی دست به شبانه بازی به راجع را هایشحرف

 را مانده جاآن از و رانده جااین از من    کردن ترک قصد که او به اکراه

 .شوممی خیره دارد،

 ، اشضروری و مهم هایحرف به راجع کمی شدمی ماند،می اگر شاید

 ...افسوس اما زد حرف امشب همین

 و پرشیطنت صدای باز که استچگونه او به نگاهم رنگ دانمنمی

 .نوازدمی را گوشم شرورش،

 کلی اآلنشم همین تا شه،نمی اما بمونم پیشت تربیش وادخمی دلم منم -

 .برم بینممی بهتر که گرفته نظرمون زیر نگاه

 او حرف صحت از و بچرخانم اطراف در را نگاهم کنم،می قصد که همین

 :دهدمی جواب و کرده دستیپیش شوم، مطمئن

 زیر اآلن هک هایینگاه نیست قرار بعد، برای بذارش نکن، نگاه اآلن نه -

 این آخر تا حداقل پس بشن دور ازت من شدن دور با گرفتن، نظرت

 .هستن باهات مهمونی

 از و بندممی را نگاهم قفل موقع به خیلی جمعش، حواس و او خاطربه

 .کنممی جلوگیری شانموقعبی چرخش

 اولین برای که لبخندی همان یا نگرم،می زند،می که ریزی چشمک به

 نمایش به را براقش و سفید هایدندان ردیف از محوی نمای بار

 بزرگی لوستر نور زیر که رنگیمشکی  تارهای شایدم نه، یا گذارد،می

 نظر به دیگری زمان هر از تردرخشنده و شده آویزان سقف زیر از که

 خیره اشمردانه هایجذابیت از یک کدام به مداننمی نیز خود. رسندمی

 درگیر و سپرده فراموشی دست به را همه آخرش، حرف با که امشده

 اما گذرممی باهات صحبتیهم و تو خیر از"  شوممی قلبم غیرعادی تپش
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 واست اطرافیانت دیدگاه دونممی که تو خاطر به فقط خودم، خاطربه نه

 که بیکاری ملت این واسه بشی یدیجد یسوژه خواینمی و مهمه

 آد،بی گیرشون پرکنی دهن یسوژه یه تا نشستن کمین به همیشه

 باشه، جنگلی چشم دخترکوچولوی یه نوع از سوژه اون اگه مخصوصا

 فک  شنمی مجبور موقع اون اعصاب،بی میدونی؟ که هم رو پیرمردا

 "کنن یکسان خاک با و زمین کف   آرنبی و عالف بیکار   ملت   همون

 نفس، یک با تنها و وقفهبی را سرد آب لیوان یک نیز من و رودمی او

 اما. کنم خاموش را جانم در افتاده آتش کهاین امید به کشممی سر ته تا

 شود؟می مگر

 شده پیدا امزندگی بازارآشفته این میان چگونه و کجا از دیگر او دانمنمی

 قدرآن ترسممی ترسم،می دلم؟ جان   نه و داردبرمی جانم از دست نه که

 را سرم آخر در که دهد تاب و پیچ اشلعنتی شیطنت و غرور به و بماند

 .دهد دلم دست کار و برده گیج

 حوصله بی شان،همیشگی هایکردن پیچسوال و مهتاب و مریم آمدن با

 از پر نگاه سنگینی کنممی سعی و داده را شانجواب میان، در یکی و

 .شودنمی اما بگیرم نادیده را، سالن در حاضر مهمانان فحر

 پشت اشمردانه و پررنگ حضور سمت رود،می رایمون سمت فکرم

 خود   جز کسهیچ و چیزهیچ متوجه هم من بود، تا کهاین به! میز همین

 از که شدنی اذیت همان رفت، که همین  اما بودمنشده هایشحرف و او

. آمد سراغم به بکنم، را فکرش که چهآن از زودتر زد،می حرف آن

 موجود را خود رفتنش، با که بود شده برایم آهنینی سپر یک او گویی

 هیچ نگاه، همهآن یبرنده و تیز تیر مقابل در که دیدممی دفاعیبی

 .نداشت ماندن سالم برای شانسی
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 لیظغ بخار به و داده بیرون محکم و تند را نفسم سالن از خروجم با

 را امانرژی تمام سالن، داخل سنگین جو تحمل. دوزممی چشم رویمپیش

 و خستگی از دنیایی عوض، در و برده یغما به جانم و جسم از ذره ذره

 .کندمی امدرمانده وجود نشین خانه را کالفگی

 با که فردایی به. کنممی فکر فردا به و کشممی دراز تخت روی بر

 .امافتاده گیر نرفتن و رفتن بین و دارم قرار رایمون

 عاشق و خوردن تکان اهل قلبم نه و هستم شکستن عهد آدم من نه

 دارم؟ لعنتی شاپکافی آن به رفتن برای دلیلی چه پس. شدن

 به قدم کرده، پهن برایم که دامی در افتادن تله به برای لوحانهساده چرا 

 روم؟می او با قدم

 زمزمه لب زیر قاطعانه و آرام و کشممی سرم روی بر محکم را پتو 

 و هاتحرف نه مهمی، خودت نه که چرا ببینمت آمنمی من نه،" کنممی

 "زنیمی حرف ازش که مهمی کار نه

 بر را پتو قدرت تمام با و بندممی هم روی بر محکم را چشمانم هم بعد

 .برود بیرون سرم از هایشحرف و او فکر تا فشارممی چشمانم روی

 و جین شلوار شده، حکاکی ذهنم در خوبی به هم امشبش تیپ حتی

 شده ست هایکفش آن یا بود، پوشیده کتش زیر که رنگی سفید تیشرت

  .اسپرتش کت با

 در تاریک، شب همین در را دارم ذهن در او از که چه هر خواهدمی دلم

 به داشتنی،دوست مهتاب همین نور زیر و امهمیشگی و کوچک یکلبه

 هم ذهنم های باغکوچه ترینتاریک در حتی و سپرده فراموشی دست

 .نگذارم جای بر پررنگش اما اندک هایخاطره و او از ردپایی
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 بگذارد من پیش را نغمه دارم وقت اگر که بودزده زنگ بهزاد زود صبح

 نگه را او تا نیست خانه و داشته دکتر وقت امروز سترنن  مادر که چرا

 .دارد

 با بنابراین نداشتم، بیمارستان شیفت و بود آزاد وقتم امروز نیز من 

 .کردم استقبال مانخانه به نغمه آمدن از باز رویی

. ببرد خود با را او و آیدبی دنبالش به ظهر از بعد دو ساعت قرارست

 آرام به راجع و زندمی زنگ امگوشی به بار دو میان این در هم نسترن

 هر نیز من کند،می وجوپرس نه؟ یا کندمی اذیتم کهاین و نغمه بودن

 اشبهانه کم و سطحی خیلی بار چندین که کنممی راحت را خیالش دفعه

 را حواسش خوراکی و بازی اسباب با امتوانسته راحتی به که گرفته را

 .بکنم پرت

. استخوابیده آرامی به من،  تخت روی بر نغمه و ایمخورده را نهارمان

 کرده سرگرم بهنام و مادر نغمه، با را خود امکرده سعی شدت به امروز

 هم ایذره حتی اگرچه نکنم، فکر امروزش قرار و رایمون به اصال و

 دیشبش هایحرف و رایمون درگیر ذهنم مدت تمام. امنشده موفق

 تواندمی من با زدن برای مهمی حرف چه او هکاین است،شده

 چه نروم، شاپ کافی آن به عصر امروز وقتی کهاین یا باشد؟داشته

 را سرش پشت دیگر که زنممی حدس خودم داشت؟ خواهد العملیعکس

 دیدنم چشم دیگر دارد امکان حتی. نیاید امخواستگاری به و نکرده نگاه

 خوشایندی العملعکس هست، که چه هر دانمنمی. باشدنداشته هم را

 .داشت نخواهد

 و کنممی متر وجب، به وجب را اتاقم عرض و طول عصبی و کالفه 

 ایذره رایمون العملعکس که برسانم باور این به را خود کنممی سعی

 از را شتوجه تمام و برود همیشه برای اگر حتی نیست، مهم برایم هم
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 قلب از جانیکم و آرام نوای هایم،خواندن رجز تمام ته   اما بگیرد من

 بروم امروز قرار به حتما خواهدمی ازم عاجزانه که خیزدمی بر امدیوانه

 .نشوم رایمون رنجش باعث و

 باید چرا دانمنمی ام،کالفه و عصبی هایمبودن دودل این و خودم دست از

 شک بی خب، اما خیلی نه ست،مهم اما باشد؟ مهم برایم او ناراحتی

 خواهدمی دلم جورهایی یک. نیستم هم تفاوتبی رنجشش و او به نسبت

 اعصاببی پیرمرد   و جنگلیچشم دختر به راجع دیشبش غیرت و او

 .باشد دار ادامه

 از کوتاه، یضربه چند زدن با همراه بهزاد که اتاقم در صدای شنیدن با

 و کشممی امشدهبافته موهای به دستی خواهد،می ورود یاجازه من

  .دارممی بر قدم در سمت

 و مردانه یچهره روی بر عمیقی لبخند و کنممی باز برایش را در خودم

 دارست حالت کمی موهایش آزیتا همچون نیز بهزاد. پاشممی مهربانش

  .بهنام و من از تر سبزه کمی نیز پوستش و

 .نباشی خسته خوبی؟ خانوم، آوینا سالم -

  .روممی کنار اتاق در مقابل از و فشارممی دست رد را دستش

 .اومدی زود چه باشی، سالمت خوبی؟ تو خوبم، سالم -

 چرخدمی سمتم متعجب که ستخواب در غرق ینغمه سمت رفتن حال در

 .کشدمی باال اششقیقه سمت به را ابرویش تای یک و

 اصال شهمی معلوم اومدم؟ زود من که مطمئنی آوینا؟ خوبه حالت -

 نیستا؟ ساعت به حواست
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 کوچک یعقربه دیدن با و دوزممی چشم اتاقم دیواری ساعت به متعجب

 لب بهزاد جواب در شده گرد چشمانی با ،رفته نشانه سه عدد سمت که

 :زنممی

 .نبود ساعت به حواسم اصال من، خدای وای -

 و نشیندمی تختم روی بر آرامی به است،گرفته و متفکر کمی اشچهره

 آرامی به خودش نزدیکی در اینقطه درست تختم، روی بر را دستش

 :خواهدمی ازم محو، لبخندی با و کشدمی

 .ببینمت بشین، اینجا بیا -

 به را نفسم. نشینممی کنارش و دارممی بر قدم سمتش آرام و نرم

 یک یا آه به تبدیل تا دهممی بیرون نرمک،نرم و آهسته خیلی سختی،

 .نسازد شده، برپا دلم در که آشوبی متوجه را بهزاد و نشود عمیق سنف

 ای،کالفه درگیره، ذهنت نداری، حوصله ای،گرفته نیست، خوب حالت -

 اما بگی بهم و خرابت حال دلیل که خوامنمی ازت منم هستی، عصبی

 دکترافخم  با چهار ساعت مگه ای؟خونه اآلن چرا تو بپرسم ازت شهمی

 اری؟ند قرار

 گردنم رگ که چرخانممی سمتش را سرم پرقدرت و شدید قدری به

 .نشیندمی آن در بدی درد و گیردمی

 ایچهره با دادنش، ماساژ و گردنم روی بر دستم کف گذاشتن با زمانهم

 :پرسممی بهزاد از سوالی و گیج رفته، فرو هم در درد شدت از که

 دونی؟می کجا از تو -

 :گویدمی شوخی به و آوردمی لب بر زیآمی شیطنت لبخند
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 بابا به اول که نگفته بهت یعنی ها،شیطونیه عجب دکترم آقای این -

 گرفته؟ اجازه ازش امروز قرار واسه و زده زنگ

 گردنم روی بر نشسته دست همان و داده قورت سختی به را دهانم آب

 .دهممی شانهول باال سمت نرمی به و برده موهایم سمت را،

 .نزد حرفی هیچ که من به نه -

 .خنددمی ریز

. کرد تحسینش شعورش و فهم واسه امخیلی و داد اجازه بهش بابا -

 به واسه جونش دیگه االن بود، شده عاشقش اول همون از که مامان

 .میره در دومادشاه خودش قول

 حال و حس و مادر توصیف از دارم، که خرابی حال وجود با

 .گیردمی امهخند هایشامروز

 و کارهاش از بزن، حرف آوینا با بیا که زده زنگ بهم دفعه صد امروز -

 دوباره قراره و بره خوادنمی شهمی مشخص اشکوله و کج یقیافه

 .کنه بازی فیلمی یه سرمون

 .کنممی گرد چشم

 کوله؟ و کج فتگ من یقیافه به -

 را سوالم جواب سرش، دادن تکان با و زندمی خنده زیر به بلند بهزاد

 .دهدمی

 گرفتن اجازه و رایمون به سکوت در و چرخانممی چشم اکراه با

 .کنممی فکر ساده، قرار یک برای همآن پدر، از اشغیرعادی
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 یشانه روی بر آرامی به سرم و شودمی حلقه امشانه دور بهزاد دست

 .نشیندمی اشبرادرانه

 و هاناراحتی کنم، لوس بهزاد برای را خودم داشتم عادت تنها بچگی از

. بریزم اشک صدا بی آغوشش در ها ساعت و ببرم او برای را هایمگریه

 و من او، از پس و بهزاد یارش و مونس اولین من همچون هم آزیتا

 خواستممی احساساتم بروز رایب را بهزاد تنها من اما بودیم بهاره عمه

 !بس و

 برای تنها بچگی همان از بود، خواستنی برایم بهزاد هایکشیدن ناز تنها

 کم بی پرسیدمی که را چه هر. نداشتم ایکاری پنهان و غرور هیچ بهزاد

 من که نشده حال به تا بود، َبر از مرا. دادممی توضیح برایش کاست و

 در و فهمیدمی مرا باشد،نفهمیده او و اشمبشده ناراحت موضوعی از

 بوسید،می را امگونه و کردمی نوازش را موهایم گرفت،می آغوشم

 بی خود به خود شد،می خوب حالم وقتی خنداند،می مرا و کردمی شوخی

 اتفاق برایم که را چهآن خود باشد، او پرسیدن سوال به نیازی کهآن

 .کردممی بازگو برایش بود، شده امناراحتی باعث و بود افتاده

 یکی الدنگ مرتیکه اون با و دکترافخم آوینا، بزن حرف باهاش برو -

 خودت که دونممی. فرقه شونبین آسمون تا زمین! نگیر بهم و نکن

 آدم افخم دکتر اما بود عوضی شیاد   یه اون. دونیمی اینارو من از بهتر

 بینیمی اگه قائلن، احترام و ارزش واسش دنیا یه سرشناسه، حسابیه،

 اما بودی مغرور خودت بچگی از تو بده، حق بهش داره، غرور

 دکتر غرور هم اآلن دونممی اومد،می بدت مغرور آدمای از برعکس

 بود،می اون جای هم ایدیگه کس هر بدون رو این اما کنهمی اذیتت

 موضع همجبور که بفهمی و کنی درکش کن سعی داشت، و شرایط همین
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 جوری باید و هست هم مجرد هنوز که مخصوصا کنه، حفظ رو خودش

 ...باشه همه اعتماد قابل که کنه رفتار

 در را هایمشانه چرخد،می سمتم تربیش کمی و کندمی جدا خود از مرا

 کندمی نگاهم دلسوزانه و گیردمی دست

 بگیره گرم هرکسی با و کنه بخند و بگو همه با راحت خیلی بخواد اگه -

 گوش هاشونغصه و درد به وقت بی و وقت و بذاره وقت همه واسه یا

 که هست ماه چند از تربیش رسه،نمی کارهاش از کدومهیچ به بده،

 هستی، که شمبیمارستان جریان در خودت زده، مطب و ایران اومده

 یه اون. نداریم خبر ازش تو و من که داره هم ایدیگه یمشغله تا هزار

 خالی تایم همه واسه برگرد، برو بی بتونه که نیست کاربی و آزاد مرد

 رو بقیه و شهمی قائل استثنا رو نزدیکانش فقط هم همین برای کنه،

 پس! کرده مشخص کاریش بحث واسه که مرزی و حد هم پای ذارهمی

 به منحصر و استثنائی موقعیت از هم ایذره که چرا باش حالخوش

 چیزهارو این خودت بگم، من نیست نیازی کنه،نمی ادهسوءاستف فردش

 خواست،می اگر دکتر، مثل مردی یه دونی،می ایدیگه کس هر از بهتر

 کنه جمع خودش بر و دور تیپی، و استایل هر با دختر هزارتا تونستمی

 این مرد اصال که، بینیمی اما ببره و لذت نهایت تجردش دوران از و

 فکر بهش. خبربی خدا از غیرت   بی اون خالف بر تنیس کثیف هایبازی

 برخالف هم ما خواستی،می خودت رو قبلی. نگذر ازش سرسری و کن

 ما رو یکی این اما کردیم قبول و گذاشتیم احترام نظرت به مونمیل

 خودت به هم بکنی، رو تالشت هم تو داریم توقع ازت داریم، قبولش

 .دکتر به هم و بدی فرصت

 مقابلم در کشد،می آغوش در را نغمه و خیزدمی بر جای از بهزاد

 .رودمی و زندمی را آخرش حرف ریز چشمکی با و ایستدمی
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 و برو. هست چیز همه به حواسش که باشه باالیی همون به امیدت تو  -

 که قدمی هر با. بگو هاروگفتنی و بشنو هاروشنیدنی بزن، حرف باهاش

 بری عقب به قدم یه که نباش دشمنش مثل تو ره،دامی بر تو واسه دکتر

 قدم تا دو اون قدم یه با که باشی نمیخواد هم کور و کر عاشق یه مثل ،

 یاندازه که باشی تونیمی معمولی دوست یه مثل کنم فکر اما برداری،

 .یبردار قدم واسش خودش، و خودت

 مکان یک در را رایمون قرارست کهاین از ندارم، رودروایسی که خود با

 ایبچهدختر همچون ببینم، رسمی هایمهمانی و کار محل از متفاوت

 را اشغیررسمی تیپ خواهدمی دلم ام،آمده شوق و شور به ساله، هجده

 .بینممی قبل روزهای از تر متفاوت خیلی را او امروز مطمئنا ببینم؛ هم

 به شلواری و شال  با همراه را رنگی توسی کفش و مانتو نیز، خود

 همان زنم،می را امهمیشگی عطر باراین و کنممی تن به مشکی رنگ

 هیچ جای رایمون، دقت و تیزبینی. نیست خاص برایم که عطری

 .گذاردنمی باقی برایم را ایانگاری سهل و پرتیحواس

  

 اشاره با بهنام که کشداری" جون" جواب در و کنممی خداحافظی همه از

 خارج خانه از و زنممی کمرنگی لبخند تنها گوید؛می پایم تا سر به

 .شوممی

 و شاخ روی بر نشسته برف از اعظمی قسمت و ستآفتابی هوا امروز

 آن و بهترست قبل هایروز نسبت به هم هوا و هشد آب هادرخت برگ

 .ندارد را همیشگی وحشتناک سوز

 سمت و کنممی پیدا ماشینم برای پارکی جای زحمت و زور هزار با

 .افتممی راه به ،گفته رایمون که شاپیکافی
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 خوب اصال این و دارم تاخیر دقیقه بیست اندازم؛می ساعتم به نگاهی

 .نیست

 را فکرش حتی اما شدممی حاضر شاپکافی در موقع به خواستمی دلم 

 .بپذیرم را او پیشنهاد باالخره که کردممین هم

 از. ندهم دست از این از تربیش را وقت تا دارممی بر قدم سریع و تند

 نزدیک شاپ کافی به چه هر و گذرممی سرسبزی و بزرگ پارک میان

 و زده چنگ دلم بر اندکی، اشتیاق و شور چاشنی با استرس شوم،می تر

 .سازدمی دگرگون را حالم

 و کشیده عمیق نفس چند بگذارم، شاپکافی داخل به قدم کهاین لقب

ت با که شوممی براقی و زیبا سالن وارد سپس  سفید، و ،مشکی قرمز س 

 .استشده آراسته زیبایی به

 حتی اند، قرمز سفید، هامیزی رو و مشکی ،سفید، هاصندلی و میز

  .هستند رنگ سه همین از نیز سالن در شده برده بکار که هایگل

 چه هر اما کنم، پیدا را او تا چرخانممی سالن جای جای در را نگاهم

 .یابممی شاپکافی این در حضورش و او از اثری ترکم گردممی بیشتر

 هایمهمان به و ایستاده سالن یگوشه یک که روممی گارسونی سمت

 و ستجوان زوج یک به کردن تعارف سرگرم گوید،می آمدخوش کافه،

 نه؟ یا بگیرم او از را رایمون سراغ دانمنمی من

 :زنممی صدایش کردن پا آن و پا این کمی از بعد باالخره

 آقا؟ ببخشید -
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 کندمی دعوت دونفره میز یک سمت را دو آن موقرانه، لبخندی با همراه

 ایجاد تغییری اشچهره حالت در کهآن بی چرخد،می من سمت و

 :پرسدمی و کرده باز دهان مجواب در باشد،شده

 .خدمتم در بنده خانوم، بفرمایید رو امرتون -

 پرسممی ازش او، به رایمون مشخصات دادن از بعد و کرده تشکر او از

 نه؟ یا استدیده شاپکافی این در را مردی همچین آیا که

 جیبش داخل را دستش و آورده لب بر کمرنگی لبخند بالفاصله هم او که

 .آوردمی بیرون را کوچکی کاغذ و بردمی فرو

 هستین؟ رستمی خانوم شما ببخشید -

 .دهممی تکان سر متعجب

 مگه؟ طورچه هستم، خودم بله -

 :گویدمی و گیردمی سمتم را کاغذ تکه همان

 جااین به اگه که خواستن ازم و دادن من به رو یادداشت این افخم آقای -

 .برسونم دستتون به حتما اومدین

 تشکر او از وار زمزمه کهاین از بعد و گیرممی دستش از را یادداشت

 کافه، در قدمی یک در و کرده دور از را خود کوتاه قدم چند با کنم،می

 را اشنوشته و کنممی باز هم از را کاغذ تای. ایستممی حرکت از

 .میخوانم

 فردا ارمامیدو رسیدی، دیر دقیقه پنج تو و بود چهار ساعت قرارمون -

 .ببینمت شاپکافی همین چهار، ساعت سر
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 این به و خوانممی زیبایش خطدست روی از دیگر باریک ناباوری با

 کند کنسل را قرار دقیقه، پنج برای تنها توانسته طورچه اون کنممی فکر

 برود؟ و

 اطراف در را نگاهم عصبی و کالفه شوم،می خارج که شاپ کافی از

 حتی از دریغ اما ببینم هانزدیکی همین در را او دارم دامی چرخانم،می

 !...شاپکافی و پارک این در حضورش و او از کوچک ینشانه یک

 اعصاب و شده کور شدتبه که ذوقی با و زنممی خودم دور چرخی

 را راهم شود، تر خراب هست که اینی از ندارد امکان دیگر که خرابی

 .کنممی کج ماشینم سمت

 به چشمم نمیخواهد دلم حتی دیگر گویممی خود با که امعصبی ریقد به

 را خود دیوانگی روی یک جدیدا هم من اما بیفتد نحسش شمایل و شکل

 چه هر دیوانه آدم از که چرا دارم، هراس آن از شدتبه که امکرده کشف

 باقی اآلنم تصمیم سر بر فردا تا دانمنمی نیز من و آیدمی بر بگویی که

 نه؟ یا ماند واهمخ

 داشبورد روی از خورد،می زنگ امگوشی که هستم خانه به رفتن راه در

 هایکالفگی تمام خیالبی آزیتا، نام دیدن با و برداشته را گوشی ماشین

 :دهممی را پاسخش و شده روزهایم این

 جانم؟ -

 :رسدمی گوشم به اشگرفته و ستهخ صدای

 کجایی؟ خوبی؟ -
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 شده ایجاد ترافیک به که حالی در و چرخانممی راست سمت به را فرمان

 پاسخش و کاسته خود سرعت از شوم،می نزدیک قرمز چراغ پشت در

 .دهممی را

 مگه؟ طورچه. خونه گردممی بر دارم خیابونم، تو -

 .امامینی دکتر دنبالم؟مطب بیای تونیمی -

 خیره قرمز چراغ به و فشارممی ترمز روی بر آرامی به را خود پای

 .شوممی

 .بفرست واسم رو آدرس فقط آره، -

 آزیتا که کشدنمی طولی کند،می قطع را گوشی و گویدمی ای" باشه"

 به قرمز، چراغ شدن سبز از بعد نیز من و کندمی پیامک برایم را آدرس

 .افتممی راه به مطب سمت

 او از و زنممی زنگ آزیتا به بارمان، مطب به رسیدن از قبل دقیقه چند

 آزیتا رسم،می مطب به که زمانی بنابراین شود خارج مطب از خواهممی

 است،ایستاده منتظرم و زده تکیه خیابان کنار سردکن  آب به که را

 .بینممی

 دور را ماشین نیز آزیتا ایستم،می حرکت از سردکنآب همان مقابل در

 .شودمی ماشین سوار سریع خیلی و زده

 خوبی؟ سالم -

 .دهممی را پاسخش و آورممی لب بر لبخندی

 خبر؟چه خوبی؟ تو قربونت -

 .دهدمی تکان تاسف با را سرش و کشدمی آهی
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 این واسه دارم که منم فقط وقتی باشه؟ خبر چه خواستیمی هیچی، -

 نخواد، حامد تا. برسم هم جایی به داری توقع نم،کمی تالش لعنتی زندگی  

  .آدنمی بر من از کاری هیچ

 دل   دانممی خوبی به که چرا دهم،می تغییر بیمارستان سمت را مسیرم

 .بس و خواهدمی را بهاره عمه تنها شرایط، این در آزیتا

 گفت؟ چی گفتی؟ حامد به خب -

 ایذره و دارد اشراحتینا و بغض کنترل در سعی شدت به که حالی در

 :دهدمی پاسخ نیست، موفق هم

 امنکرده و کرده از که انداخت راه فیلمی یه ولی گفتم بهش آره -

 شده، قبلش روزهای از بدتر برابر هزار روز، اون از. شدم پشیمون

 زنه،نمی حرف. نبینمش اصال من که رهمی و آدمی خونه به هاییوقت

 دیگه شم،می دیوونه دارم کشم،نمی دیگه. دهنمی پیام و زنگ جواب

 پیام بهش امروز شد؟ جوریاین چرا و شدچی یهو که دهنمی قد مخم

 و خودم تکلیف خواممی ،بزنیم حرف هم با تا خونه آدبی گممی و دممی

 ...خوادمی جدایی دلش واقعا اگه. کنم روشن باهاش

 زدن حرف برای تالشی دیگر هم او و بریده را حرفش اشگریه هق هق

 کردن صحبت به بار چندین بهزاد ام،عصبانی شدت به حامد از. کندنمی

 بهزاد تالش و رفته در زیرش از جوری یک بار هر اما کرده، اقدام او با

 .است مانده فایده بی نیز

 آزیتا تا مانممی منتظر کمی و کنممی پارک جدول کنار را ماشین

 .برود بین از اشچهره رخیس و شود تمام هایشگریه

 نپرسیدن؟ ازت حامد و من به راجع هیچی نکردن؟ شک بابا مامان -
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 کردن پاک مشغول کاغذی دستمال با که پرسدمی حالی در را سوال این

 .است چشمش از آمده پایین ریمل و هااشک

 خوش شناسی،می که و مامان ولی کرده شک کمیه بابا کنممی فکر -

 دارین اختالف باهم حامد و تو کنه فکر که هاستحرف این زا تر باور

  ...شدت این به هماون

 .کندمی نگاهم مشکوکانه

 زده؟ بابا به حرفی بهنام -

 .دهممی تکان نیز سری ام،شانه انداختن باال با زمان هم

 ،نزده حرفی من روی جلو که البته ،ننشسته جااون مظلوم امخیلی خب -

 .هکرد راهنماییش بهنام آقا یا کرده شک خودش اباب دونمنمی

 ضد کرم و شودمی خیره کوچک یآینه در خودش به حرصی آزیتا

 .زندمی پوستش روی بر را آفتابش

 قدرچه آخه شد؟ نکبت قدراین که رفت کی به بهنام این موندم من -

 .خدا به بدتره زنونه تا صد از باشه، زنکخاله تونهمی

 .گیردیم امخنده

 سعی مدام توئه نگران چون اون. بچه سر پشت نزن حرف جوریاین -

 داری و نیستی خوب و خوش تخونه تو که بفهمونه اینا بابا به کنهمی

 غرغرهامه، و من ترس از نزده حرفی هم اآلن تا اگه. شیمی اذیت

 حاال تا باش مطمئن وگرنه

 .بود گذاشته بابا مامان دست کف رو چی همه 

 .شوندمی اشک از پر چشمانش و شده متاثر زود خیلی معمول طبق آزیتا
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 واقعا اما گیرممی کچلی دارم دهمی حرصم بس از درسته براش، بمیرم -

 که خودت وگرنه دیگه، گممی چیزی یه ناراحتم. دارم دوستش خیلی

 .نیست دلم تو هیچی دونی،می

 :زنممی لب مهربانی با و دهممی تکان سر

 توکردن اذیت قصد بهنام بدونی زدم هاروحرف این من عزیزم، دونممی -

 .ازش نباشی دلخور نداره،

 .گذارممی در یدستگیره روی بر را دستم هم بعد و

 یاب داری؟ کردن آرایش حوصله ناراحتی قدراین وقتی جوریچه تو آخه -

 !شد دیر دیگه، بریم

 می هم روی بر را لبانش و زندمی لبش روی بر را رنگش صورتی رژ

 .کشد

 نکنم؛ هم آرایش شده، داغون دنیا یه امچهره امجوریهمین دیگه، خب -

 .زاره دلم حال قدرچه فهمنمی همه

 از و بسته را کیفش در شود،می راحت که اشچهره بابت از خیالش 

 .شودمی پیاده ماشین

 .افتیممی راه به بیمارستان ساختمان سمت دیگریک با دو هر

 در که مادرجون با ابتدا و شوممی بهاره عمه اتاق وارد آزیتا دنبال به

 با هم بعد کنممی پرسیاحوال و سالم ست،مناجات و دعا خواندن حال

 .بهاره عمه

 مرا که ادرجونم به من و شودمی بهاره عمه با زدن حرف مشغول آزیتا

 .دوزم چشم دهد،می قرار مخاطب
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 معاینه رو عمه دیگه بار یه آدبی بگو خواستگارت این به مادر؟ آوینا، -

 !انداختن روزی چه به موبچه ببین تو آخه کنه،

  .لرزدمی بغض شدت از اشچانه

 .کشممی دستش یچروکیده پوست روی بر را دستم دلسوزانه

 جراح ها،نزنین و حرف این جایی وقت یه رجون؟ماد چیه خواستگار -

 به برم من آخه. افخم دکتر نه هستن یوسفی دکتر هم، عمه متخصص

 حالش زود خیلی که شاءهللاان باشه، خدا به توکلت بگم؟ چی ایشون

 .خونه گردیممی بر هم با همه و شهمی خوب

 رها هاییدمروا آزادم، دست با نیز من و دهدمی تکان عجز با را سرش

 .چینممی را اشگونه روی بر شده

 بگه چی بهاره بیمارستان، این تو شممی دیوونه دارم دیگه من خدا به -

 خوبه باز اتاق؟ این شده روزش و شب همه و جااین اومده ماهه چند که

 که زدن، قدم بیمارستان محوطه تو رفتن دوستت مریم با کمیه امروز

 و شکوه نشده بارم یه واسه حتی مبچه. ندنگردو برش ویلچر با اونم

 .کنه شکایت

 و گوییممی دیگریک به وارزمزمه مادرجون و من را هاحرف این

 .نشود هایمانحرف متوجه بهاره عمه که هست مانحواس

 .بوسممی را مادرجون یگونه و شوممی خم

 کن سعی سپ نداریم، ایدیگه یچاره هیچ کنیم توکل خدا به کهاین جز -

 .بگیره قلب قوت شما از همعمه تا باشی قوی

 را هایشاشک یدوباره ریزش جلوی سختی به و گرفته گاز را لبش

 .گیردمی
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 مادرجون و شوممی ملحق بهاره عمه و آزیتا یدونفره جمع به نیز من

 .گذارممی تنها هایشتمناجا و دعا با را

. پرسدمی اشخواستگاری به نسبت جوابم و رایمون به راجع بهاره عمه

 :دهممی پاسخ نیز من

 .خوادمی چی خدا ببینم تا کنم،می فکر بهش دارم فعال دونم،نمی -

 .شودمی امخیره لذت با و آوردمی لب بر مهربانی لبخند

 .بشی عروس خوایمی که شدی بزرگ قدراین شهنمی باورم -

 .کنممی هایملب نقش را گرمی لبخند

 .نیست معلوم هیچی که هنوز -

 .دهدمی فشارش نرم و کشدمی بازویم به دستی

 من ،نبین شوسخت ظاهر. مهربونیه و خوب مرد خیلی کن، فکر بهش -

 دوست همیشه که بسازی رو ایزندگی همون رایمون با تونیمی مطمئنم

 .داشتی

 دیشب، مهمانی یا خواستگاری شب همان مثل. شودمی طوفانی دلم حال

 !کور شوقم و ذوق و بود شده امید نا امیدم که پیش ساعت چند مثل

 دور هم از کمی قلبم و من ها،روز این خواهم؟می چه دانمنمی هم خودم

  .را او حال من نه و فهمدمی مرا حال او نه ایم،شده

 نه...رام و آرام قلب همان خواهد،می را خفته و شخامو قلب همان دلم

  !حال آشفته و َشر قلب این

 شرایطش و او و کرده فکر رایمون به حتما که دهممی قول نیز عمه به

 .کنم سنگین سبک، خود با را
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 دهد،می دست آزیتا و من با کهاین از بعد و زندمی را عمه اتاق در مریم

 .شوم خارج اتاق از دنبالش به خواهد،می من از اشاره با

 روانه مریم دنبال به و گویممی جمع به رو ای"اجازه با"  نیز من

 به و گیردمی دست در را دستم بندم،می را اتاق در که همین. شوممی

 .کشدمی خود دنبال

 گفتین؟ بهم چی شد؟چی قرار، سر رفتی امروز ؟ببینم کن تعریف خب -

 نچسبید؟ تپاچه و لنگ به دوباره ن؟رسیدی هم اینتیجه به

 و عصبی و کشممی هم در را اخمانم عصر، امروز قرار آوری یاد با

 :زنممی لب دلخور

 رسیدم، دیر دقیقه پنج کهاین خاطر به کمه، شتخته یه یارو این خدا به -

 .بود رفته و بود کرده ول

  .همانا نیز خنده از مریم رفتن ریسه و همانا من حرف شدن تمام

 ادامه خنده از رفتنش غش به توجه بی و گیرممی او از رو اکراه با

 :دهممی

 گذاشته واسم یادداشت یه اون اما رسیدم دیر ساعت نیم من که البته -

 همین چهار ساعت سر فردا امیدوارم رسیدی، دیر دقیقه پنج که بود

 .ببینمت شاپکافی

 را دستش و گراییده سرخی هب اشچهره خنده شدت از که حالی در مریم

 صدای تا گیردمی دندان به نیز را لبش کوبد،می پایش ران روی بر مدام

 .نرود باال اشخنده

 مثال بکن، و فکرش خدایی. خنده از ترکیدم نکشتت، خدا آوینا وای -

  بیا ساعت فالن که زنیمی زنگ بهش و آرایشگاه ریمی عروسی، روز
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 آرایشگاه از تاخیر دقیقه چند با تو و آدمی شپی مشکلی یه ولی دنبالم،

 نه هست، عروسی ماشین نه داد،بی داد ای بینیمی بعد آی،می بیرون

 هست خطی دو یادداشت یه فقط... افخمی دکتر نه رایمونی، نه شوهری،

 چند و نبودی تایم آن شما عزیزم؛ همسر جان، آوینا: که مضمون این با

 ساعت، فالن سر فردا، امیدوارم اومدی، یرونب آرایشگاه از دیر دقیقه

 .تمام نقطه. رایمون تو دوستدار ببینمت، آرایشگاه همین جلوی

 تکان طرفین به نیز را سرش و زندمی خنده زیر به خود هم باز و

 .دهدمی

 قبل بکشیم، نقشه یه باید نظرم به ولی. اومد خوشم واقعا باحاله؛ خیلی -

 رو پررو بچه این حال توام شده که بارم یه واسه بگیرتت، و بیاد کهاین

  !شهمی جفا مظلومیتت حق در داره کنممی فکر. بگیری

 دقیقه چند هر بودیم، زدن حرف مشغول مریم با که را ساعتی چند تمام

 اشخنده و آوردمی یاد به را عصرش امروز العملعکس و رایمون

 .گرفتمی

 نا پرسند،می رایمون و من قرار به راجع همه و روممی خانه به وقتی

 در تنها و  کنممی پرهیز ها،آن به حقیقت یهمه گفتن از خواسته

 :گویممی شانجواب

 کار دکتر واسه هم رسیدم دیر خیلی من هم. شد کنسل امروزمون قرار -

 .اومد پیش مهمی

 پدر که سوالی با اما داریم قرار هم امروز بگویم خواهدنمی دلم هیچ

 :پرسدمی

 گذاشت؟ قرار ایدیگه روز واسه یا شد کنسل کال -
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 :دهممی پاسخ اجبار به

 .گذاشت قرار امروز همین واسه نه -

 زندمی ورق را کتابش و آوردمی لب کمرنگی لبخند پدر

 رو بدونه افخم دکتر دونیمی مالز که هاییحرف همه باشه یادت فقط -

 و خواست خدا بعدها اگه که بمونه باقی ایناگفته هیچ نذار. بگی بهش

 .بریزه بهم رو تونزندگی بخواد و شر بشه همین گرفت، صورت وصلتی

 اتاقم به را خود خستگی، کردن بهانه با و گویممی آرامی ی" باشه"

 .نشینم می تختم روی بر و رسانده

 دوست هم. خواهمنمی هم و بروم خواهممی هم درگیرست، شدت هب ذهنم

 همچون هم باز دارد زور برایم خیلی هم و بشنوم را هایشحرف دارم

 دقیقه پنج برای که بریم اویی با قرار سر به و کنم کاله و شال ابله یک

 ازدواج قصد و رفته اشخواستگاری به که را دختری با قرار قید تاخیر،

 .زندمی دارد، ار او با

 آن به تاخیر با ساعت نیم که بوده اشتباه خیلی من کار مادر؛ نظر از

  .امکرده خود معطل را چارهبی خدایبنده آن و امرفته شاپ کافی

 و نشده من معطل تربیش دقیقه پنج او ندارد خبر که من خیال  خوش مادر  

 .استرفته و گذاشته کولش روی بر را دمش

 خانه از دیگری معطلی هیچ بی و پوشممی را دیروزی هایاسلب همان

. نزنم حرفی هیچ و باشم شنونده فقط که امگرفته تصمیم. شوممی خارج

 جواب در بدهم، را جوابش کوتاه و مختصر پرسید، هم سوالی اگر حتی

 سری هم هرازگاهی و بشوم اشخیره تفاوتی بی با فقط نیز، توضیحاتش

 .شوممی اشکالفگی و عصبانیت باعث شک بی گونهنای. بدهم تکان
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 آن از و کنممی پارک رنگ سفید پراید یک جلوی جدول، کنار را ماشینم

 .شوم می پیاده

 از قبل و دارممی بر قدم شاپ کافی سمت آهسته و آرام هاییقدم با

 به را موهایم و برده شالم سمت را دستم خواسته، نا سالن، به ورودم

 .دهممی هول الش داخل

 احساس خود روی بر را نگاهش سنگینی سالن، به ورودم با زمانهم

  .چرخممی سمتش و کرده

 قرار سالن ورودی در روی به رو که استنشسته ایصندلی روی بر

 .دارد

 چشمان آن از نگاهم گرفتن با و کنممی خرجش کوتاه نگاه یک تنها

 .دارممی رب قدم سمتش به آرام، و نرم بدجنس،

 .دهممی نگاهش دست   به را نگاهم بار دومین برای میز، به رسیدن با

 خوبین؟ سالم -

 سالم، ینشانه به سرش کردن خم با زمانهم و خیزدمی بر جای از

 .کشدمی عقب برایم آرام، و نرم خیلی نیز  را صندلی

 خوبی؟ تو مرسی سالم -

 خیزد بر جای از من، احترام به کردمنمی هم را فکرش حتی! جنتلمن چه

 .بکشد عقب نشستنم، برای را صندلی و

 .خوبم مرسی -

 صندلی، روی بر من گرفتن جای از پس و کندمی نشستن به تعارف مرا

 .نشیندمی اشصندلی روی بر نیز، خود
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 نگاهی رنگش، مشکی و نرم موهای داخل به دستش، کشیدن با همزمان

 نفوذش، پر و براق چشمان همان اب و اندازدمی اشمچی ساعت به

 .کندمی شکار است، گرفته نظر زیر را حرکاتش تمام که را نگاهم

 نیم که دیروز به نسبت اما اومدی تاخیر ثانیه سی و دقیقه یک با -

 .ستودنیه پیشرفتت کردی، خودت معطل و من ساعت

 ساعت نیم من داندمی کجا از او. شودمی گرد تعجب فرط از چشمانم

  ام؟آمده دیرتر

 ندیدمش؟ من و بود یا! نبود اصال که او

 تنها نه که هاییهمان از واقعی، لبخند یک زند،می لبخند بار این

 .خندندمی هم صورتش اجزای تمام بلکه هایش،لب

 مجبور برم؟ و بذارم ندیده، رو تو میومد دلم من کردی فکر واقعا یعنی -

 .بیای تا کنم صبر شدم

 کشممی فریاد املعنتی قلب سر بر و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 گوش رایمون هایحرف به تردقیق و تربیش بگذارد و شود خفه تا

 تک تک راحتی، به بتوانم روم،می خانه به وقتی که دقیق قدرآن ،بسپارم

 در کیفیت، همین با و مردانه و جذاب صدای تن همین با را هایشحرف

  .کنم سمتج ذهنم

 بزنیم؟ حرف باهم تا نموندین چرا پس -

 .گیردمی سمتم را منو

 بدی؟ سفارش داری دوست چی -



 

  

REPACK BY DIAKOV 435 

 

 رفیق نیمه راه

 حواسی با. استکرده سردرگم و گیج هایشحرف با مرا اول همین از

 در گذرانممی نظر از را هایشگزینه نمایشی و کنممی باز را منو پرت

 یادم و امخوانده شایدم یا مانخوانده هم را اشگزینه یک حتی که حالی

 .دانمنمی. نیست

 و ساعت یک نه بزنم حرف ساعت دو باهات خواستممی چون نموندم -

 .نیم

 حرفش جواب در و گذرانممی نظر از را لیست دیگر دور یک کالفگی با

 و سازیجمله برای ذهنم و امکرده گم را کلمات. کنممی سکوت تنها

 .سازدنمی امیاری دیگریک کنار کلمات چیدن

 بدم؟ سفارش خودم مثل هم رو تو واسه خوایمی -

 در بار اولین برای" شممی ممنون بله" گفتن با و کشممی راحتی نفس

 .کنممی تشکر حسابی و درست پیشنهاد یک خاطر به او از دل،

 از نیز من شود،می گارسون به دادن سفارش لمشغو او که همین

 بر را پایش تا سر نگاهم، با فرز و تند و برده را استفاده نهایت فرصت

 .کنممی انداز

 کفش و رنگ کرم کتان شلوار همراه به جذب، و رنگ سفید تیشرت یک

 چرم کاپشن است، مشکی و سفید کرم، های،رنگ از تلفیقی که اسپرتی

 .استکرده آویزان هاصندلی از یک پشتی به یزن را رنگش مشکی

 موهای.شودمی مشخص خوبی به اشورزشکاری هیکل ها،لباس این در

 بویشخوش و گس عطر و زده شانه باال سمت به مرتب نیز، را براقش

 .بود آمده آشنا مشامم به شاپ،کافی به ورود یلحظه همان از هم،



 

  

REPACK BY DIAKOV 436 

 

 رفیق نیمه راه

 داخل کوچک هاییخ دیدن با میز، ویر بر هااسموتی گرفتن قرار از بعد

  .نشیندمی لبم روی بر کمرنگی لبخند لیوان،

 .هستم زمستان در سرد هاینوشیدنی خوردن عاشق او، همچون نیز من

 چشمانم در و آورده باال را سرش زند،می هم را اشاسموتی که حالی در

  .ستجدی کامال نگاهش باراین. شودمی خیره

 تو؟ یا کنم شروع من اول -

 جاییآن از و شوممی اماسموتی زدن هم مشغول او، از تبعیت به نیز من

 را حرفم و شوم خیره چشمانش در آرام و خونسرد توانمنمی او مثل که

 لیوان داخل آرامی به که دهممی هایییخ به و گرفته او از را نگاهم بزنم،

 .اندچرخش حال در

 !یدبفرمای شنوم،می هاتونوحرف -

 اشگذشته از و دهدمی اشصندلی پشتی به را اشتکیه خونسردی با

 برایم کردنش باور شنیدم،نمی خودش زبان از اگر که ایگذشته گوید،می

 که اشنکردنی باور نبوغ و هوش. بود ممکن غیر حتی یا سخت

 شدنش جراح بودم، خبر بی جزئیاتش از اما بودم شنیده زیاد را تعریفش

 سن سال سه و سی دانستمنمی لحظه همین تا حتی سالگی، سی سن در

 همچین به بردن پی از مانع اشمردانه و جذاب ظاهر که چرا دارد

 .شدمی حقیقتی

 به پوستسیاه دختر یک به سالگی شانزده سن در خوبش حس از حتی

لی نام  خیلی و بوده متنفر هاسفیدپوست از شدت به اشخانواده که ا م 

 نیز من. کندمی تعریف هم شوند،می املی و او و جدایی ثباع زود،

. گیردمی امخنده و نشده موفق نخندیدن، برای تالشم تمام رغمعلی
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 تعریف بوده کاکتوس گل یک که اشهدیه و املی از که وقتی مخصوصا

  .کندمی

 از گل، همین مثل توام بگم تا دادم بهت و کاکتوس گل این گفتمی بهم -

 به هم شدن نزدیک بهت احتیاط بی ولی دلفریبی و جذاب لیخی دور

 .خطرناکه تونهمی جذابیتت، یاندازه همون

 را او خوب چه پسندم،می شدت به را کاکتوس گل به رایمون تشبیه اما

 .بود شناخته

 !قشنگی تشبیه چه -

 نیز را سرش تایید ینشانه به و شودمی هایشلب طرح زیبایی لبخند

 .دهدیم تکان

 دارای حتما اش،تیره رنگ وجود با دختر آن احتماال کنممی فکر خود با

 بنابراین ،کرده جلب خود به را رایمون توجه که بوده خاصی هایجذابیت

 :پرسممی او از کنجکاوی با

لی -  بود؟ جذابی دختر ا م 

 .دهدمی پاسخ معمولی خیلی و نوشدمی را اشاسموتی از کمی

 قد و بود تپل داشت، پرپشتی و فر موهای بود، معمولی خیلی اتفاقا نه -

 موقع که لپی چال یعالوه به رو هاشچشم معصومیت من ولی کوتاه

  .داشتم دوست خیلی افتاد،می هاشلپ رو خندیدن

 :گویدمی ادامه در و کندمی کوتاهی مکث

 تعریف واسش رو املی ماجرای که هستی کسی اولین میدونستی -

  ؟کردم
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 راز که کسی تنها همچنین و او، زبان از هم آن لپ چال نام شنیدن با

 و میماسد لبانم روی بر لبخند گفته، او به را اشنوجوانی دوران بزرگ

 دارد نظر زیر را حرکاتم تمام دانممی. کنممی جور و جمع کمی را خود

 و باشم تفاوتبی هایشدلبری و او مقابل در توانمنمی کنممی چه هر اما

 .بگذرم کنارش از ساده

 خصوص به بود، کننده سرگرم و جالب برایم رایمون یگذشته تمام

 فکر املی به هم هنوز آیا بپرسم او از خواهدمی دلم آخرش؛ یتیکه

 برای مناسبی فرصت اصال االن حداقل دانممی خوبی به اما نه؟ یا کندمی

 .نیست سوالی چنین این پرسیدن

 موضوعی هر از ت،گذشته و خودت از. کن تعریف تو حاال آوینا، خب -

 بدونم من که الزمه کنیمی فکر که

 باقی تا دهممی را فرصت این نیز او به و خورممی را اماسموتی از کمی

 .بسپارد گوش هایمحرف به دل فراغ با و بخورد را اشاسموتی یمانده

 بگم زمانی از دممی ترجیح اما ؟بگم کجا از و چی از باید نمیدونم دقیقا -

 بهم بورسیه شدم، قبول پزشکی خوب یرتبه یه با و دادم کنکور که

 به بنا ولی بودم جااون رو سالی چند رفتم، آمریکا به و گرفت تعلق

 و برگردم ایران به دوباره دادم ترجیح داد، رخ واسم که مشکالتی

 .بدم ادامه رو درسم جاهمین

 دستش دو بین آرامی به را اشاسموتی از شده خالی نلیوا که حالی در

 :پرسدمی مشتاقانه حرفم، شدن تمام با و شده امخیره دقت با چرخاند،می

 شد باعث و داد رخ واست آمریکا تو که مشکالتی اون از شهمی خب؟ -

 حرف بگذری، نیویورک دانشگاه بهترین تو خوندن درس خیر از که

 بزنی؟
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 که حاال کنممی فکر خود با اما بزنم حرف مشکالت آن از خواهدنمی دلم

 هم فرفری مو دختر آن از حتی که دانسته راز مرحم مرا قدرآن او

 و ندهم را سوالش پاسخ من که ستاحترام و ادب از دور پس بگوید،

 .کنم عوض را بحث

 مرد یه با ولی بود گذشته ماه چند دونمنمی دقیقا رفتم، آمریکا به وقتی -

 ازدواج برای گزینه بهترین تونهمی کردممی فکر روزها اون که جوونی

 از بعد اما بود خوب خیلی موننامزدی اول سال یه کردم، نامزد باشه،

 که شناختی و اون به راجع فهمیدم من که افتاد اتفاقاتی سری یه اون،

 فرار واسه و زدم بهم مونامزدی. کردم اشتباه دارم، ازش کردممی فکر

 هر با داشت، واسم رو زندان حکم که شهری تو موندن و اون از

 .برگردم ایران به تا دادم انجام رو کارهام بود، که ایسختی

 :دهدمی تکان سر متفکر

 نامزد؟ یا بودین کرده ازدواج -

 :دهممی پاسخ سریع

 بهزاد و بابا اما بکنیم شناسنامه وارد بود قرار یعنی مزد،نا فقط نه -

 وسیع و بهتر شناخت واسه بود این نظرشون و نبودن موافق کدومهیچ

 .بمونیم نامزد بهتره فعال تر،

 نظر در را جوانب یهمه سوالی، هر پرسیدن برای که من خالف بر

 خیلی او ذرم،گمی سواالتم اکثر پرسیدن خیر از هم آخر در و گیرممی

  .کندمی ارضا را اشکنجکاوی حس و پرسدمی را سوالش راحت و رک

 انتخاب با نامزدی این و داشتی؟ عالقه آقا اون به خودت تو یعنی -

 بود؟ خودت
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 .نبود این جز چیزی حیقیت اما بودم کرده حماقت

 :دهممی جواب کوتاه

 .بله -

 حس و شودمی دگرگون شدت به حالم اشتباهاتم، و گذشته یادآوری از

 .زندمی چنگ را گلویم خفگی

 حداقل یا بودنمی امزندگی یدفترچه در سیاه یگذشته این خواهدمی دلم

 .رفتمی خاطرم از و شدمی پاک

 ...اینه منظورم یعنی بود؟ حد چه در تونرابطه -

 و کوتاه و کرده درک خوبی به را منظورش پرم،می حرفش میان به

 :دهممی را خشپاس مختصر

 نشدیم، دیگههم محرم که زمانی تا بود، این قرارمون هم اول از -

 اون بابا، شرط هم و بود من شرط هم این کنه، حفظ من با رو اشفاصله

 یکی این سر هاش،دروغ و هابدقولی تموم برخالف و کرد قبول هم

 .موند قولش

 فرو تیشرتش ییقه داخل به را اشمیانه و سبابه انگشت دو که حالی در

 و داده فاصله گردنش از را اشیقه کمی شصتش، انگشت کمک با برده،

 .آوردمی در حرکت به اشیقه روی بر را انگشتانش افقی

 :زندمی لب وارزمزمه

 .آورد شانس خیلی پس -

 :پرسممی منگ و گیج اما شنوممی خوبی به را حرفش

 چی؟ -
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 را نگاهش جدی و خونسرد و کندمی هم قفل سینه روی بر را دستانش

 .زندمی گره امدرمانده و کالفه نگاه به

 خواممی. بدونم تربیش هاشبدقولی و سابقت نامزد از خوادمی دلم  -

 بوده؟ جنسی چه از هاشدروغ بدونم

 خواهممی او از عاجزانه و کشممی صورتم بر دستی تاببی

 بهش کردن فکر بزنم، حرف بهش راجع ندارم دوست اصال من اما -

 .کنهمی معصبی و ناراحت

 .شودمی رنگش مشکی و پرپشت ابروهای بخش زینت کمرنگی اخم

 به ت،گذشته به راجع رو چی همه که مهمه واسم بدونم، باید من اما -

 .بدونم سابقت نامزد خصوص

 به راجع بخواهد دلش باشد، او جای هم دیگری کس هر شاید خب

 کاملی و جامع اطالعات کرده، انتخابش ازدواج برای هک دختری یگذشته

 تلخش اتفاقات و گذشته بازگویی شرایط اآلن، حداقل من، اما باشد داشته

 ندارم را

 .بعد برای بذارین خواهشا نیست، خوب حالم اصال من اما -

 نامزد به راجع بحث یادامه تا کندمی قبول اجبار، به و سخت خیلی

 .کنیم موکول بعد یزمان به را سابقم

  !من نه و دارد زدن حرف به اصراری او نه دیگر

 شویم؛ جدا هم از کهاین از قبل شویم،می خارج شاپکافی از که زمانی

 شودمی خیره چشمانم در شیطنت با هم باز قبلش؛ یدقیقه چند برخالف

 :گویدمی و
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 اگه دم،فهمی و این دیروز همون من اما آدمی بهت خیلی توسی رنگ -

 رو هادیروزی لباس همون و دادیمی خودت به زحمت  یه امروز

 یزمینه تو دیگه، جدید   کشف یه تونستم می هممن پوشیدی،نمی

 .بکنم آدمی بهت که هاییرنگ

 قدم قدم برده، فرو کافشنش جیب داخل را دستش که حالی در هم بعد و

 خجالت مرا هم باز ریز، چشمکی زدن با همراه و رودمی عقب به

 :دهدمی

 و خوشبو عطر همون هستم، من جا هر بده قول تو آوینا؟ راستی  -

 دیگه و باشم خوبی پسر دممی قول بهت منم بزنی، رو داشتنیت دوست

 .تمزندگی مهم و خاص هایآدم جزء که نیارم روت به

 با و کندمی گرد عقب ،ام وارفته یچهره و من به توجه بی هم بعد و

 .شودمی محو دیدگانم مقابل از آرام و نرم بلند، و محکم هاییمقد

 پسر امروز که اگرچه! نیستی بشو آدم بکنن، که هم جان به جان را تو

 خودش زهر آخری دم   هم باز که شد چه دانمنمی اما بود مودبی و خوب

 .است شده آدم کردممی فکر که بگو را ساده من  . رفت و ریخت را

 بی سرسری؛ و کوتاه سالم یک دادن با و شوممی خانه وارد خستگی با

 به بپرسد؛ سوالی رایمون با امروزم قرار از کسی تا شوم معطل کهآن

 .شوممی اتاقم وارد و کرده فرار جمع از سرعت

 پایین یطبقه از را رجونماد صدای که هستم موهایم بافتن حال   در

 کوچک گیره یک با و رسانده اتمام به را موهایم کار آرامش با. شنوممی

 .بندممی را آن انتهای رنگ، زرد و
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 بر که بینممی را مادرجون. روممی سالن به و شوممی خارج اتاق از 

 پاهای دادن ماساژ مشغول هم پدر و نشسته پدر کنار دونفره، مبل روی

 .اوست

 در را دستم و دارممی بر قدم شانسمت عمیق، نسبتا لبخندی با

 .گذارممی شده، دراز سمتم که شاندست

 .پرسممی را شانحال و گفته دو هر به رو سالمی 

 را دستانم. نشینممی مبل روی بر و کنممی اشغال را مادرجون چپ سمت

 .دوزمیم اشخسته نگاه به را نگاهم و گذاشته پدر دست روی بر

 .دممی انجام و کاراین من کنین استراحت شما -

 همیشگی، یجذبه پر و جدی صدای همان با اما کندمی نگاهم مهربان

 مبل پشتی به را سرش. کشدمی عقب به کمی را خودش و کندمی تشکر

 هایگوشه دادن ماساژ مشغول اشاره، و شصت انگشت با و داده تکیه

 .شودمی چشمش

 این در که پیرزنی شوم،می خیره مادرجون به و گیرممی پدر زا نگاه   

 کمر و آوردنمی خود روی به اما شده شکسته بار هزار روزی سال، چند

 .کندنمی خم

 ماساژ مشغول و دهممی قرار اششده چرب پاهای روی بر را دستانم

 .کندمی تشکر محبت پر. شوممی دادنش

 توناذیت و دادم زحمت شماها به فقط مدت این تو عزیزم، ببینی خیر -

 .کردم

 .کشممی پایش ساق روی بر مناسب، و کافی فشاری با را انگشتانم
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 از نگاه یه کنین،می اذیت رو خودتون فقط شما آخه؟ حرفیه چه این -

 و افتاده گود هاتونچشم زیر قدرچه ببینین بندازین، خودتون به آینه

 تونریختن اشک و کردن داریزنده شب ،شما نخوردن غذا با! شده سیاه

 باشین، همخودتون فکر به کم یه پس! بشه درست چیزی نیست قرار که

 اینی از تربیش هم رو عمه دل و آینمی در پا از بدین ادامه جورهمین

 مراقب شما که باشه راحت خیالش حداقل بذارین. کنینمی خون هست که

 .هستین تونسالمتی

 خسته یچهره از جزئی هاروز این که هاییاشک اشروسری یگوشه با

 :دهدمی تکان سر حسرت با و کندمی پاک را اندشده اشزدهغم و

 هزار روزی ندارم، غذا خوردن به اشتهایی مادر؟ کنم کارچی گیمی -

 بهش رو دخترم سالمتی اما بگیره ازم و من سالمتی خواممی خدا از بار

 بهاره، به بده مونده من عمر از چی هر و بگیره و من جون برگردونه،

 ...روزی یه باشه قرار اگه نباش و بمیرم امراضی که خدا به

 ناراحتی با پدر و گیردمی او از را زدن حرف ی اجازه گریه هقهق

 کشدمی مادرجون یشانه به دستی

 آخر تا و شهمی خوب حالش که شاءهللاان مامان، باشه خدا به امیدت -

 !کرده مقاومت خوب خیلی که حاال تا آره،می دوام درمانی شیمی

 ساقش و پا مچ روی بر چرخشی را دستم دو هر شصت انگشتان نیز من

 :گویممی پدر حرف تایید در و آورممی در حرکت به

 بخواد خدا اگه بشه، تموم مانیدر شیمی تا مونده دیگه یهفته چند فقط -

 .رسهمی آخر به سختم هایروز این
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 که را دهانش آب سختی به و کرده اکتفا سر دادن تکان به تنها مادرجون

 قورت شده، سد عبورشان راه گلویش، در بغض شدن سیب دلیل به

 .دهدمی

 زدن تا مشغول و داردمی بر سر از را نمازش چادر که حالی در مادر

 اش،سجاده و چادر کردن جمع از بعد و رودمی اتاقش به شود،میآن

 به بیندمی که را نفر سه ما بین سنگین جو. گرددمی بر سالن به دوباره

 کوچکی دیس و چای سینی یک با که کشدنمی طولی و رودمی آشپزخانه

 سالن به ؛پخته را هاآن خودش که طعمیخوش هایکیک از شده پر که

 .نشیندمی ما روی به رو و آید می

 :پرسدمی سوالی مادر که بروم آشپزخانه به تا خیزممی بر جای از

 .بخور رو تچای و کیک بشین ری؟می کجا داری وا -

 .کنممی کج را سرم کمی و آورممی باال را امشده چرب دستان

 رممی خورد، رو شما یخوشمزه هایکیک شهنمی که هادست این با -

 .بشورمشون

 آوردمی لب بر لبخندی هزد خجالت کنم،می هایشکیک بابت که تعریفی از

 .کندمی تایید را رفتنم سر، دادن تکان با و

 نیز من بار، این و برگشته سالن به مجدد هایم،دست شستن از پس

 .نشینممی نفره تک مبل یک روی بر مادر، همچون

 همراه به و برداشته را کیک از کوچک برش یک سکوت در کدام هر

 .خوریممی مانچای



 

  

REPACK BY DIAKOV 446 

 

 رفیق نیمه راه

 بهتره آوینا" گفتن با که مادر دنبال به و گذارممی سینی داخل را هافنجان

 از" هستن خسته هم بابا و مادرجون وقته، دیر دیگه، کنیم آماده رو شام

 .شوممی روانه آشپزخانه سمت به و برخواسته جای

 هافنجان شستن مشغول و گذارممی شوییظرف سینک داخل را سینی

 شوممی

 آوینا؟ -

 :زندمی صدایم مظلومانه قدراین دلیل چه به نمدامی خوب

 جانم؟ -

 رسیدین؟ هم اینتیجه به شد؟چی زدی؟ حرف دکتر با -

 گیرممی آب شیر زیر اند،شده پر شوییظرف مایع کف از که را هافنجان

 .کنممی شانآویزان چکانآب به دانه دانه و

 .بدم جواب شبه و بکنم رو فکرهام من شد قرار زدیم، حرف آره -

 میز روی بر را شده آماده هایظرف و بنددمی آرامی به را کابینت در

 دهدمی قرار

 فردا تا جان آوینا شهمی اگه: گفت و زد زنگ امشب افخم خانوم آخه -

 جوابش خدا میدا به اگه و بگیرم خبر عصر من که بکنه رو فکرهاش

 .بشیم تونمزاحم فرداشب برای دوباره بود، مثبت

 خورشت ظرف و شوممی غذاخوری میز روی بر هاظرف چیدن مشغول

 آینده، از ترس گیرم،می استرس هم باز. گیرممی مادر دست از نیز را

 باید که چهآن از تر وحشتناک کمی ام،خورده زخم که منی برای همآن

 .هست باشد



 

  

REPACK BY DIAKOV 447 

 

 رفیق نیمه راه

 .دممی بهتون رو خبرش فردا تا شهبا-

 !من نه زندمی حرفی مادر نه دیگر

 به ایتقه و روممی باال طبقه به بهنام زدن صدا برای چینم،می که را میز

 :زنممی اتاقش در

 ...بیا بیداری؟ بهنام؟ -

 پردمی حرفم میان به که کنم تمام را حرفم من گذاردنمی

 ساعته؟ دو کنینمی کارچی! گشنگی از یممرد شد؟ حاضر شام باالخره -

 هم در چهره اشریخته همبه اتاق دیدن با و کنممی باز را اتاقش در

 .کشممی

 تو؟ گیرینمی سرگیجه بکش، اتاقت این به دست یه خدا رو تو -

 .داردمی بر قدم سمتم به خستگی با و کشدمی تن به را اشرکابی

 بچه این مثل شه،می بد حالم باشه، تو مثل اتاقم من. گیرمنمی که نه -

 خواهر باش لوتی کمیه آخه؟ منظمه و مرتب همیشه چیه.... سوسوال

  !...من

  .روممی اشمسخره استدالل و او به رو ایغره چشم

 یحوصله وجه هیچ به و سترایمون درگیر شدت به ذهنم هم هنوز

 در که ایستصیغه چه دیگر این دانمنمی ندارم؛ را بهنام با کردن کلکل

 خاص هایشیطنت با یا زند،می حرف که زمانی درست او، خود   کنار

 اما خواهدمی را او به دادن مثبت جواب دلم کند،می عالقه ابراز خودش،

 زند،می چنگ دلم به عجیبی یدلشوره شوم،می دور او از که همین
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 دنیا این از داندنمی و کرده گم را پایش و دست هم دلم نباشد، که رایمون

 !خواهدمی چه زندگی و

 بدهم، اشخانواده و رایمون به را نهایی جواب باید فردا کهاین فکر با

 تکراری هایروز در تغییری نه؟ یا بماند ثابت امزندگی مسیر کنم انتخاب

 امآینده سخت هایلحظه برای همیشگی رفیق یک و بدهم امزندگی

 .کنممی حس وضوح به را دستانم شدن سرد نه؟ یا کنم انتخاب

 ها،دلشوره و هابودن دودل تردید، و شک دلهره، ندانستن، همه این از

 اما بخورم، غذا قاشق چند از تربیش توانمنمی و شده کور کل به اشتهایم

 قوانین خالف بر که چرا کنمنمی ترک را هاآن جمع شام؛ اتمام تا

 .پدرست

 میز پشت از خستگی با و کشدمی ایخمیازه بهنام د،شومی تمام که شام

 .شودمی شانشستن مشغول و کند می جمع را هاظرف. شودمی بلند

 جااین و ببندم بندپیش هیکل، و قد این با باید من که خجالته یمایه -

ی پس بشورم، ظرف وایسم  کنین؟ تمومش و کثیف بازی این خواینمی ک 

 را اشتحتقاری و دردانه پسر پای تا سر حالیشخو با و خنددمی مادر

 .گذراندمی نظر از ،شده مردانه حاال که

 به ام؛خسته ذهن یریخته همبه افکار به دادن سامان  برای نیز من 

 .نشینممی اممطالعه میز پشت و روممی اتاقم

 محواس که اگرچه. زنممی ورق و دارمبرمی را امدرسی هایکتاب از یکی

 با که هستم اندکی خاطرات کردن مرور درحال و نیست کتاب محتویات به

  .امداشته رایمون



 

  

REPACK BY DIAKOV 449 

 

 رفیق نیمه راه

 دو کنم،می چک و برداشته را آن ام،گوشی زدن چشمک چراغ دیدن با

 به اقدام که همین ام، داشته ناشناس یشماره یک از پاسخبی تماس

 در صدا به که زنگش صدای شنیدن با کنم،می امگوشی کردن خاموش

 را نگاهم شود،می روشن و خاموش مدام که آن یصفحه دیدن و آیدمی

 برقرار برای زیادی تالش گویی که کنممی ناشناسی شماره همان میخ

 .استبوده ناموفق حال به تا و داشته را من با ارتباط کردن

 حس به هم و دهممی پایان او انتظار به هم تماس، آیکون کردن لمس با

 !خودم کنجکاوی

 بفرمایید؟ بله -

 .پیچیدمی گوشی در ناشناسی مرد صدای

 !شممی مزاحم موقع دیر که خوبه؟شرمنده حالتون رستمی؛ خانوم سالم -

 ابروهایم چاشنی ظریفی، اخم بابت این از و امنشناخته را او هنوز

 .شودمی

 ...ممنون مرسی -

 :دهممی ادامه تردید و شک با آن از بعد و کنممی مکثی

 کنین؟ معرفی رو خودتون شهمی نیاوردم، جا به ببخشید -

 .هستم رستمی بهنام آقای درسی پشتیبان -

 :پرسممی کنجکاو و شودمی باز ابروهایم گره

 اومده؟ پیش مشکلی امرتون؟ بله -

 تو پیشرفتی هیچ تنها نه رستمی یآقا بخوایین، رو راستش -

. کنندست امید نا واقعا که داشتن شدیدی افت بلکه نداشتن هاشونآزمون
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 اول بار دو. کنننمی شرکت هم شهمی برگذار که هاییآزمون تو جدیدا

 هم رو بعدی آزمون دو وقتی ولی پذیرفتم هم من و آوردن بهونه رو

 نیست قرار و ندارن رو هاآزمون در شرکت قصد شدم متوجه نیومدن،

 فقط مشکل بروز صورت در بودن کرده تاکید که جایی اون از. بیان دیگه

 خلوت سرم کمی اآلن همین تازه متاسفانه هم من و بگیرم تماس شما با

 فعلی وضعیت جریان در هم رو شما زودتر چه هر دادم ترجیح شد،

 .بذارم برادرتون

 سرم تاسف ینشانه به و گیرممی اندند به را لبم ناراحت، و خشمگین

  .دهممی تکان را

 پیگیری حتما کردین، رسانی اطالع که مرسی ممنون، خیلی باشه -

 .کنممی

  را او با زدن حرف  کهآن بی عصبانیت، شدت از کنممی قطع که را تلفن

 حجت اتمام او با امشب، همین دهممی ترجیح کنم موکول دیگر زمانی به

 .کنم روشن را یفمتکل و کرده

 را بهنام وضعیت شوم،می تلگرامم یبرنامه وارد سرعت به بنابراین 

 یصفحه به شوم،می مطمئن بودنش آنالین از که وقتی و کنممی چک

 کنممی تایپ سرعت به و و رفته اششخصی

 بیداری؟ بهنام -

 تایپ مشغول و کندمی سین را پیامم باالخره تا بردمی زمان ایدقیقه چند

 .شودمی کردن

 !دهمی پیام بهت داره و آنالینه که روحمه ماین خوابم په نه په-

 نویسممی جوابش در و کنممی ارسال برایش پوکرفیس اموجی یک
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 .دارم کارت اتاقم بیا -

 شودمی ارسال برایم ثانیه از کسری در جوابش

 کار؟چی -

 حوصلهبی. شوممی خارج تلگرام یصفحه از و دهمنمی را پاسخش اما

 .آیدبی بهنام تا مانممی منتظر و دهممی هل میز یگوشه به را امگوشی

 شده باز در آن، دنبال به و خوردمی اتاقم در به ایتقه که کشدنمی طولی

 .دارد همراه به نیز را اشگوشی که حالی در شودمی اتاق وارد بهنام و

 داشتی؟ کاری جانم؟ -

 .دارممی بر قدم تختم سمت به و خیزممی بر صندلی روی از

 .دارم حرف باهات بشین بیا آره -

 .بنشیند کنارم هم او تا مانممی منتظر و نشینممی تخت روی بر خود

 به حوصله. کندمی پرتاب تخت روی بر محکم را خودش همیشه مثل

 .شود تمام تخت هایتکان تا کنممی صبر و دهممی خرج

 .بود دهز زنگ پشتیانت -

 چرخدمی سمتم و کرده خاموش را اشگوشی یصفحه

 اآلن؟ -

 زنممی لب حوصله بی

  .اآلن بله -

 زنگ مردم ناموس به شب موقع این گفته کی اصال کرد، غلط خیلی -

 ...الدنگ مرتیکه بزنه؟
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 کنممی نگاهش چپ چپ

 در کردی تاکید بهش خودت کهاین مثل ولی نیستم جریان در که من -

 هرکس یا بابا با نه بگیره تماس من با حتما مشکل بروز رتصو

 !ایدیگه

 گویدمی و کشدمی موهایش داخل دستی پرتیحواس با

 گفت؟می چی حاال خب؟ نبود، یادم اصال! گیمی راست آره آخ -

 امناراحتی میزان تا کشممی هم در نیز را اخمانم و چرخممی سمتش کامل

 .شود متوجه صحبتم لحن از آن از پس و چهره از را

 کهاین کرد، تعریف شازده هایهنرمایی از بگه؟ چی خواستیمی هیچی، -

 که هم هاروآزمون جدیدا. پسرفت حال در تو ولی پیشرفتن حال در همه

 چند کنی؟می کارچی داری هست معلوم مریزاد، دست واقعا پیچونی،می

 رو اونی. نیست بارت یهیچ اآلن مطمئنم من و داری کنکور دیگه ماه

 خودت به لطفا. رفته و پریده مخت از دیگه اآلن تا بودی خونده که هم

 درسته این شدی، مردی خودت واسه شدی، بزرگ دیگه تو بهنام، بیا

 به رو عمرت هایروز بهترین داری برنامهبی و هدفبی قدراین تو که

  نه؟ یا داری؟ آیندت واسه ایبرنامه هیچ اصال گذرونی؟می بطالت

 از هم خودش شودمی معلوم که حالی در شود،می دگرگون کمی حالش

 داخل چنگی کالفه ست،نارحت و دارد وجدان عذاب کمی وضعیت این

 .دهدمی تخت تاج به را اشتکیه و کشدمی موهایش

 درس از حالم. بخونم درس خوادنمی دلم من آوینا؟ کنم کارچی گیمی -

 من باشن؟ داشته دولتی کار باید همه مگه. خورهمی هم به خوندن

 خودمم، آقای خودم هم بهتره، آمدش در هم آزاد، کار تو برم خواممی

 من اگه گفته کی تازه. بشنوم دستور اون و این از بشینم جا یه نباید
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 هاخوندهدرس درصد نود که فعال کار؟ سر برم تونممی حتما بخونم درس

 و آوردن رو تضمینی هایرشته که دانشجوهایی دمعدو اون جز بیکارن،

 .دادن ادامه رو درسشون

 کشممی لختش موهای داخل دستی دلسوزانه

 کاری؟چه مثال آزاد کار -

 .نشیندمی سرجایش صاف و خنددمی زده ذوق

 لوازم کفش، و کیف! لباس بزرگ فروشگاه یه یا فروشی، طال مثال -

 !داغه داغه فروششون بازار االن که هاییهمین از دونمنمی آرایشی،

 آزاد؟ کار تو بزنی که بود کجا تسرمایه تو من، عزیز   آخه-

 :دهدمی جواب جانب به حق

 !دیگه کنه کمکم بابا خب -

 کنم می گرد چشم بودنش پرتوقع و پررویی از

 خوندن درس خرج کلی هم اآلنش همین تا خدا بنده که بابا. پررو بچه -

 ناراحت دستت از خیلی بخونی درس خواینمی بفهمه اگه کرده، تو

  .شهمی

 بابا زحمت قدر یا حالم؟خوش وضعیت این از خودم من کردی فکر تو -

 جرئت ندارم، خوندن درس به عالقه کنم؟ کارچی خب ولی دونم؟نمی رو

 حرفی همچین دونممی. ندارم هم رو بخونم درس امخونمی کهاین گفتن

 .مسینه رو ذارهمی برهمی بیخ تا بیخ رو سرم بابا بزنم

 .گیردمی امخنده

 سربازی؟ بری خوایمی یعنی -
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 گویدمی و کشدمی موهایش داخل دستی بار حسرت

 آزگار سال دو و بزنم رو مشتی موهای این آدمی حیفم آخه دونم،نمی -

 .خریدمی واسم رو سربازیم بابا کاشای باشم، کچل

 .شوممی اشخیره ناباور و کوبممی بازویش به محکمی نسبتا مشت

 گوش بابا و مامان حرف به تو که قدرهمون. بهنام پررویی خیلی -

 پاشو اآلنم. کننمی کمکت هم اونا کنی،نمی جگرشون به خون و کنیمی

 درس خواینمی واقعا اگه ن،بک رو فکرهات خوب اتاقت، تو برو

 فکر فقط سربازی، بری و نکنی تلف رو وقتت الکی بهتره پس بخونی،

. کن بیرون مخت از بده بهت رو آزاد کار یه زدن یسرمایه بابا کهاین

 شاید کنی، جور رو سرمایه اون نصف حداقل و بکشی سختی باید خودت

 .کرد کمکت بابا رو شبقیه

 زندمی صدا را نامم دلخورانه

 آوینا؟ عه -

 کوبممی اشتنه به آرامی یضربه و کشممی هم در را اخمانم

 فرصت سر بکن؛ رو فکرهات خوب و اتاقت تو برو پاشو نداره، آوینا -

 .بردارم حالت به فکری یه تا بگو، من به هم رو اشنتیجه

 د،دارمی بر عقب به را هایشقدم که حالی در و خیزدمی بر تخت روی از

 .شودمی امخیره تردید و شک با

 گرفت کارم وقتی خدا به ده؟نمی بهم رو آزاد کار سرمایه بابا مطمئنی -

 .گردونممی بر بهش

 زنممی لب مطمئن و شوممی موهایم بافت کردن باز مشغول
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 خوندن درس با نیست تضمینی اگه. دهنمی بهت که راحت خیالت نه -

 کارت و بشی پولدار آزاد کار با نیست امتضمینی هیچ کار، سر بری

 خودت بدون و این ولی برو؛ آزاد کار تو بری خوایمی اگه پس بگیره،

 .کن خاموش اتاقمم برق ریمی داری! بکشی زحمت باید

 با اتاقم، برق کردن خاموش از بعد و دهدمی تکان سر درمانده و متفکر

 .شودمی خارج اتاقم از" بخوابی خوب بخیر، شب" گفتن

 درپی،پی بار چندین بهاره عمه ماه، چند این در بار اولین برای امروز

 تشنج به که شدیدی هایدرد سر شده؛ مغزی تومور شدید حمالت دچار

 .شودنمی آرام مسکنی هیچ با و استشده ختم

 درپیپی بار چند که نشده چنین این حال به تا اخیر یهفته چند این در

 !...امروز اما بشود شدیدی حمالت همچین دچار

  .استافتاده فشارم و امگرفته تهوع حالت نگرانی و استرس از نیز خود

 و کشدمی راحتی نفس مان،گوش بیخ از خطر گذشتن با نیز یوسفی دکتر

 دراز تخت روی بر آرامی به حاال که بهاره عمه به را نگاهش

 .دوزدمی استکشیده

 .نشه سردرد دچار دیگه شب تا امیدوارم -

 از خیس پیشانی به دستی و کندمی فوت بیرون به خسته را نفسش

 .کشدمی عرقش

 پرستارها از چندتا سپارممی مونده، خیلی شب تا و ظهره سر هنوز -

 !باشه بهش حواسشون

 به و گویممی ستاتاق از خروج حال در که او به رو ی"نباشید خسته"

 .نشینممی گذاشته، عمه ختت کنار که ایصندلی روی بر آرامی
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 تک التماس عاجزانه و کشیدمی درد زور از که هاییفریاد یادآوری با

 کشنده درد این از رهایی برای تا کردمی یوسفی دکتر تیم اعضای تک

 امگونه روی بر اشکی قطره و جوشدمی اشکم چشمه کنند، کمکش

  .غلتدمی

 بود،کشیده جیغ که بس زا آمد،نمی در هم صدایش هاآخری دیگر حتی

 بودکرده تشنج هم آخر در و بودخواسته کمک و بود زده صدا را خدا نام

 .بود رفته هوش از و

 که اتاقی  از سرعت به و بندممی هم روی بر محکم را چشمانم عجز با

 یهدیه هیچ خفگی حس جز و دارد کم کشیدن نفس برای اکسیژن گویی

 .شوممی دور و کنممی فرار رد؛ندا کردن پیشکش برای دیگری

 شکالت. رودمی سیاهی چشمانم جلوی بار چندین و افتاده فشارم

 .گذارممی دهانم داخل و دارممی بر کیفم داخل از کوچکی

. بندمیم را چشمانم و نشینممی سالن داخل هایصندلی از یکی روی بر

 .امساخته خود برای که وضعی و حال این با نه اما بروم، خانه به باید

 شک و استرس طرف، یک عمه حال شدن تروخیم بابت امدلهره و ترس

 .طرف یک هم رایمون خواستگاری مورد در هایمتردید و

  .استشده بهتر کمی حالم و شده آب دهانم داخل شکالت

 حرف تنها. کنممی کج بارمان اتاق سمت را راهم و خیزممی بر جای از

 کمکی او از بهاره عمه مورد در شاید. کند آرامم کمی تواندمی او با زدن

 تواندمی شکبی اش،خواستگاری پیشنهاد و رایمون برای اما نیاید بر

 .باشد تابمبی و دیوانه دل برای خوبی مسکن
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 نشینممی نفره تک مبلی روی رب بارمان، با پرسی احوال و سالم از بعد

 !مقابلم در نیز او و

 قرار مبل عسلی روی بر کرده، تعارف که را کیکی از برش یک و چای

 .دوزممی چشم کند،می نگاهم مهربانی با که او به و دهممی

 .دممی گوش منم بزن، حرف شما خدمتم، در بنده خانوم، آوینا خب -

 .گیردمی جان لبم یخسته کویر بر لبخندی تعارفش، از

 .ممنون مرسی -

 نیز را چایش از کمی" کنممی خواهش" گفتن با و دهدمی تکان سری

 .نوشدمی

 کنارش در توانیمی که ستهاییآدم آن از بارمان ولی چرا؟ دانمنمی

 قدرآن خواهدمی دلت که بودنی راحت باشی؛داشته بودن راحت احساس

 همچون که آرام آنقدر شوی، آرام تا کنی دردودل و بزنی حرف او برای

 !...شیرینت رویاهای آسمان   آبی سمت بکشی پر بال،سبک ایپرنده

 کنارش در که باشی مطمئن و کنی فکر رایمون با ازدواج به مثال 

 قدرآن بماند، تا آمده  او که باشد راحت خیالت شوی؛می خوشبخت

 در دست عالی، و مطبوع یهوای در آفتابی، روز یک در که بماند کنارت

 که را گوشتبازی هاینوه بازی تراس، هاینرده بر زده تکیه هم، دست

 دستان. ببری لذت و ببینی دوند؛می هم دنبال به حیاط دور تا دور

 را ارزشمندترند دنیا این در چیزی هر از برایت حاال که را اشچروکیده

 نرم لذت از و کنی لمس را اشجوگندمی موهای. ببوسی هم و ببویی هم

 از را خدا عمیق، نفس یک با و ببندی هم روی بر را چشمانت بودنشان،

 .بگویی شکر عمیقا و دل ته
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 که اینگرانیدل و استرس و رایمون خواستگاری ماجرای بارمان برای

 جزئیات وارد که اگرچه کنممی تعریف را دارم نامعلومم یآینده از

 دودل همان را استرسم دلیل تنها. گویمنمی هیچ ماگذشته از و شومنمی

. کند کمکم که خواهممی او از و کنممی تعریف دخترها همیشگی بودن

 .کند رام را اموحشی و آرام نا خیال این و کند تعریف برایم را رایمون

 چند برای را لبانش و انداخته دیگری پای روی بر را پاهایش از یکی

 اما ستچیزی چه به کردن فکر حال در دانمنمی. کندیم جمع هم در ثانیه

 .شودمی تمام زود هست که چه هر

 و شک دچار و باشی داشته استرس باشی، نگران که دممی حق بهت -

 سازیهسرنوشت و بزرگ انتخاب یه ازدواج، یمقوله که چرا باشی تردید

 راجع رو نظرم هم قبال من. گرفت تصمیم موردش در شده حساب باید که

 که اگرچه ایه،العادهفوق مرد من نظر به بودم،گفته بهت افخم دکتر به

 صدالبته که داره زیادی   منفی و مثبت نکات افراد، مابقی مثل هم دکتر

 و اخالقی منفی نکات که داره بستگی شما به دیگه این. طبیعیه کامال

 قابل برات الاص باشه؟ دهنده آزار واست حد چه تا افخم دکتر رفتاری

 کمکی هیچ تونمنمی من باره این در بگم باید متاسفانه نه؟ یا باشه تحمل

 خیلی رفتی سقف یه زیر دکتر با خودت زمانی یه اگه رو اینا بکنم، بهت

 دادن مانور بخوای، رو من نظر اگه هم باز اما شیمی شونمتوجه زود

 به دکتر، هم و شما هم که چرا نیست، درست اصال هم موضوع این روی

 از فهمتون و درک و میدین تشخیص بد از رو خوب که رسیدین سنی

 تونینمی راحت خیلی پس شده، کامل دارین اون برای که هدفی و زندگی

 دکتر شاید که هست مورد این در نگرانیت اگر اما آینبی کنار دیگههم با

 بزرگی انصافی بی این کنممی فکر دیگه که نباشه خوبی و درست مرد

 .باشه دکتر حق در
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 من از مهربان، و کمرنگ لبخند یک با و کرده مکث را ایلحظه

 :پرسدمی

 نیست؟ انصافی بی چیه؟ شما نظر -

 چشمانش راست تا را اشسبابه انگشت بدهم، را جوابش آیممی که همین

 پرسدمی جدیت با و آورده باال را

 خودت، نظر به اواقع. بده و سوالم این جواب و کن فکر خوب -

 باشی؟؟ داشته افخم دکتر مثل مردی مورد در بدی فکر نیست انصافیبی

 و دهممی بیرون نرم را ام سینه در شده حبس نفس کنم،می سکوت

 .گیرممی نگاهش از را نگاهم

  .نیست خودم دست هم من نگرانی خب اما ستانصافی بی شاید

 ارتباطش از رو این زندگیه، و خانواده عاشق که مردهایی اون از دکتر -

 .دوقلوها و مادرش خصوص به بفهمی، تونیمی راحتی به اشخانواده با

 دهدمی ادامه خنده با

 دوتا این که بس از بیای، ستوه به شوهرات خواهر دست از بعدا شاید -

 .انوابسته شبه و دارن دوسش رو دکتر

 که وابستگی. شودمی نگارینقش رنگم، صورتی لبان بر عمیقی لبخند

 .ستجالب برایم خیلی زندمی حرف آن از بارمان

 گین؟می جدی...عزیزم وای -

 همراه کند،می تعارف امچای خوردن به مرا دوم بار برای که این از بعد

 .دهدمی تکان اییدت ینشانه به را سرش شده، تر عمیق که لبخندی با
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 زیادی مدت افخم دکتر که این نه بود عجیب خیلی منم خود   واسه آره، -

 عالقه و وابستگی از حجم این بوده، خانواده از دور به و  خارج رو

 .تصوره از دور خیلی

 اتاقش از او از کردن تشکر از بعد و زنممی حرف بارمان با دیگر کمی

 عمه به دیگر باری کنم، ترک را بیمارستان هکاین از قبل. شوممی خارج

 راحت خیالم کمی است،خوابیده راحتی به که او دیدن با و زنممی سر

  .شودمی

 شد، سردرد دچار دوباره عمه اگر که سپارممی بخش پرستارهای به

  .کنند خبرم و بزنند زنگ من به حتما

 در را امروز رجونماد که امکرده شکر را خدا بار هزار حاال تا صبح از

 و حال دیدن با نبود معلوم وگرنه بودنیامده بیمارستان به و مانده خانه

 .آمدمی روزش به چه عمه، وخیم روز

 را ماشین در خورد،می زنگ امگوشی شوم،می ماشینم سوار که همین

 دیگرم دست بخاری، کردن روشن و استارت زدن با زمان هم و بندممی

 پیدایش باالخره.  گردممی امگوشی دنبال به و برده فرو مکیف داخل نیز را

 .کنممی لمس را پاسخ آیکون شود، قطع که این از قبل و کنممی

 جانم؟ -

 که ستمعلوم کامال پیچد،می گوشی در مادر مهربان و خسته صدای

 برق مهمانی برای را خانه و نمانده من جواب منتظر هم خیلی

 .استانداخته

 گوشیت حاال تا چندبار خونه؟ آینمی چرا کجایی؟ خوبی؟ زیزمع سالم -

 .ندادی جواب ولی گرفتم رو
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 .دهممی تکیه آن به را امچانه و کشممی آغوشم در را امکوله

 همینم واسه بود شلوغ سرمون کمیه امروز خوبین؟ شما خوبم قربونت -

 .موندم تربیش

 خونه؟ یآمی داری اآلن ،نباشی خسته بسالمتی، -

 .بندممی هم روی بر خستگی با را چشمانم

 ...باشی سالمت مرسی -

 با ولی بداند خانه به را رفتنم دقیق زمان خواهدمی چه برای دانممی

 :میپرسم و شوممی بدجنس حال؛این

 دارین؟ کاری مگه؟ طورچه ولی آره -

 :رسدمی گوشم به ناباورش و حرصی صدای

 هیچ اآلنم و کنی فکر دکتر خواستگاری به رفته تیاد که نگو آوینا؟ وا -

 خبر من به عصر و بکنی رو فکرات شد قرار! نداری گفتن واسه جوابی

 دفعه زده، زنگ مونخونه به افخم خانوم بار دو حاال تا صبح از. بدی

 .بگیره خبر دیگه ساعت نیم گفتم بهش آخری

 :پرسدمی نگران و کندمی مکثی

 ه؟چی نظرت عزیزم خب -

 استرسی آن با دلم، در نشسته استرس جنس اما دارم استرس هم هنوز

 .دارد فرق آسمان تا زمین بود، افتاده جانم به قبل، ساعت   چند که

 دوباره و آمدنش تاببی ام، زده هیجان لعنتی، استرس آن برابر صد حاال

 با رهدوبا دیدار خودش، از تردیوانه منه از امدیوانه دل. زدنم حرف او با

 .دارد تمنا را شرور هایشبرنگ آن
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 هایعالقه ابراز و خاص هایشیطنت آن تنگ  کمی دلم کنممی حس حتی

 یک سینه، در نیز قلبم اش،جمله هر شنیدن با که شده اشپوستی زیر

 .رودمی خود برای بندری

 یا بیان دختر، کردی لبم به جونآوینا؟ گرفتی سکوت یروزه بابا، ای -

 .ستکلمه یه جوابش نه؟

 خودم دست شدنشانپاک که آیدمی هایملب سراغ هاییلبخند همان از

 ستخندانم دل   دست و نیست

 برسه تا خونه رسونممی و خودم زود خیلی منم. بیارن تشریف بگو بله -

 .بشم آماده

 .شنوممی گوشی پشت از را مادر یخنده صدای

 .یاب زودی منتظرتم حتما، عزیزم باشه -

 .افتممی راه به و زنممی لبخند همگوشی بوق ممتد صدای به حتی

 یورش سمتم به آزیتا و نسترن کنم،می باز را سالن در که همین

 و کندمی برانداز را پایم تا سر نسترن کشند،می آغوشم در و آورندمی

 .فشاردمی خود به مرا محکم دیگر باریک

 .بشی خوشبخت امیدوارم عزیزم، واست حالمخوش خیلی -

 آغوش از مرا نشسته، گلویش در کوچکی بغض که حالی در نیز آزیتا

 .چالندمی بهم محکم و کشدمی بیرون نسترن

  .شیمی عروس داری شهنمی باورم آوینا، ایندیده خواستگار خیلی -

 به را هاآن هایمانبچگی عادت همچون و بوسدمی را لپم محکم بعد و

 .کشدمی طرفین
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 :گویممی دو هر به رو و خندممی

 .نکنین شلوغش نیست، معلوم هیچی که هنوز -

 :گویدمی و آوردمی در را ادایم معمول طبق هم آزیتا که 

 خبر رخسار رنگ گن،می دیدی! گیمی راست که تو خودت، جون آره -

 خبری که معلومه بازت نیش از توئه، حکایت دقیقا درون؟ سر زا دهدمی

 نه؟ یا هست

 .کنممی نازک چشمی پشت و کرده کنترل سختی به را امخنده

 تنها هستن، امخانواده افراد یهمه خواستگاری، قبلی یجلسه همچون

 اشخواستگاری و او به اصال دلم و نبودم آوینا این هفته، آن در من

 ام،خانواده افراد دیگر همچون نیز من. نه دیگر حاال اما بودن بینخوش

 و زده هیجان رسیدن، مطلوب ینتیجه یک به و هاآن آمدن برای

 .امسراسیمه

 اتاقم به را خودم سرعت به و کنممی پرسی احوال سالم همه با

 فرز و تند بنابراین ندارم، شدن آماده برای زیادی وقت ۰رسانممی

 مرتب و دارممی بر کمد داخل از بودم؛کرده آماده قبل از که را ییهالباس

  .چینممی تخت روی بر

 کوتاهی دوش شده حمام وارد کنم، تلف را تریبیش وقت کهآن بی

 .شوممی خارج حمام از و کنممی تن به را امحوله. گیرممی

. نشینممی صندلی روی بر و روممی امآرایشی میز سمت راست یک

 مت و پت همچون نسترن و آزیتا زنم،می برق به را سشووار که همین

 .زنندمی بدجنسی لبخند دیدنم با و شده اتاقم وارد
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 کن استراحت و ببند رو چشمات فقط تو ،کنیممی درستت خودمون بذار -

 تورقلمبیده چشمای اون با باشی داشته حال اومدن، آقاتون وقتی که

 .نسترن و من به بسپر رو شبقیه دی،ب قورتش و بدبخت درسته

 .بندممی را چشمانم آزیتا، یگفته طبق و گیردمی امخنده

 آرایش هم آزیتا و شودمی موهایم کشیدن سشووار مشغول نسترن

 .چهره

 هیجان شود،می تر نزدیک آمدنش یلحظه به هرچه. نیست دلم تو دل

 .بردمی تاراج به مرا وجود آرامش هم تریبیش

 او چه هر که ایمبسته عهد آسمان تاریکی با قرارم،بی دل و من وییگ

 .شویم تر آرام نا هم معرفتمبی دل و من شد، تر تاریک

 :زندمی لب زده ذوق آزیتا که کنممی باز چشم وقتی

 تو؟ بودی کی جیگر -

 :گویدمی و خنددمی ریز آزیتا جواب در نیز نسترن

 باشه؟ تونهمی کی جیگر رایمون جز ه،دیگ معلومه کامال کهاین خب -

 .کشممی امشده بافته موهای به دستی و خیزممی بر جای از زده خجالت

 دست هم تا دو شما دارم استرس بخدا! نکنینا لوس و خودتون عه -

 .نیستین بردار

 .گیرندمی پهلویم و باز از نیشگونی و خندندمی هردو

 رفتن با و ریزممی امپیشانی روی به جک شانه، با را موهایم از ایطره 

 .شوممی هایملباس پوشیدن مشغول آزیتا، و نسترن
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 نیز را سفیدم شال کنم،می تن به کرمی رنگ به کت، طرح مانتوی یک

 دهممی قرار سرم روی بر ،اندشده تزئین رنگی کرم هایتوپ توسط که

 جذب شلوار. کنممی شاندرست تریبیش دقت با را سرم جلوی موهای و

 همان هایم،صندل کردن پا به از بعد و کشممی پا به هم را رنگم سفید و

 خالی خود روی بر آساسیل را رایمون داشتنیدوست و خوشبو عطر

 .کنممی

 قصد وار دیوانه قلبم آید،می در صدا به که خانه زنگ صدای

 دستی امدهز یخ دستان همان با ،کندمی را امسینه کردن شرحهشرحه

 داندمی خدا فقط که آرام و نرم هاییقدم با و کشممی رویم و سر به دیگر

 و کرده ترک را اتاقم است،شده پنهان هاآن پس در شدیدی لرزش چه

 .شوممی سالن وارد

 خود ذهن در ها رنگ و هالباس اقسام و انواع با را او همیشه همچون 

 مثل نیست قرار هم باراین که دانمیم را این خوبی به اما کنممی تجسم

  .نشود امغافلگیری باعث او و آید در آب از درست حدسم قبل دفعات

 از که منی برای دارد  را غافلگیری دنیا یک حکم پررنگش وجود و او

 .امخسته اشعادی روزهای و زندگی این از هاستمدت

 !او سپس و شوندمی سالن وارد مادرش و پدر ابتدا

 اندام خوبی به که کرده تن به را زیبایی و رنگ مشکی شلوار و کت 

 که را براقی و سفید پیراهن است،گرفته قاب را اشورزیده و چهارشانه

 کراوات حتی. استکرده خاص را او دیگری جور یک پوشیده، کتش زیر

 نظر به داشتنی دوست هم هست مشکی و سفید رنگ به که راهشراه

 .آیدمی
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 کنم،نمی کات چشمانش و او از را نگاهم قبل یدفعه خالف بر دفعه، این

 اشمشکی و قرمز رز هایگل با شده تزئین گل دسته و او خوبی به بلکه

 .کنممی رصد دقت و حوصله با را

 چرخدمی سمتم سوس،نامح خیلی که انپرسی احوال و سالم مشغول همه

 لعنتی لبخند همان با همراه شود، جلب مانسمت کسی توجه کهاین قبل و

 و مغرور یچهره چاشنی هم را ریزی چشمک اش،داشتنی دوست و

 .فرستدمی برایم ریز بوس یک و کندمی پیروزش

 لبم و کرده حس دارمتب هایگونه روی به را خون جهش که جاستهمان

 !گیرممی داندن به آرام را

 را هایمسلول تک تک بلکه را، قلبم تنها نه... داشتنی دوست یدیوانه

 .داردمی وا تپش به کارهایش همین با نیز

 یا شود،می قرارتر بی امدیوانه دل   هاشیطنت همین با داندنمی که دانمنمی

 ؟کندمی را کارها این عمد از و داندمی

 اما آورد،نمی خود مبارک روی به اصال و ستمسلط خود به کامال که او

 همچنان شک بی بود،نمی کوبد،می پهلویم به آزیتا که ایسقلمه اگر من

 دو، آن از تروحشتناک یا چشمک و لبخند آن هضم و او تماشای محو

 .بودم فرستادنش بوس

  خوبین؟ خانوم، آوینا سالم -

 .دهممی را جوابش میآرا به و گیرممی نگاهش از را نگاهم خجالت با

 .اومدینخوش خیلی خوبین؟ شما مرسی سالم -
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 بی من و زنندمی برق شرارت از اش،مشکی هایشبرنگ. کندمی تشکر

 دراز گرفته، سمتم که گلیدسته گرفتن برای را دستم جا، همه از خبر

 .کنممی

 و ریز خیلی شود،می حلقه هاگل یدسته دور به انگشتانم که همین

 عطر. کنندمی برخورد اشمردانه و گرم دستان با سردم دستان کوچک

 دیگر برداشته، را خانه کل ورودش، یلحظه از که هم خوشبویش و گس

 بگذارم؟ دلم کجای را نزدیکش حضور این دانمنمی

 .نشیندمی امپیشانی بر ریزی عرق و شودمی داغ صورتم هم باز

 و زور هزار به و کنممی رها را امسینه در شده حبس نفس دار صدا

  .گویممی او به" مرسی" یک زحمت

 او...معمولی نه اما گذارد،می کنارم از و نشیندمی لبش کنج کجی لبخند

 چگونه باید که نداده یادش کسی انگار نیست، بلد را بودن عادی که

  .باشد معمولی

  .شودمی کشیده هم به بازوهایمان که نزدیک آنقدر اما گذاردمی کنارم از

 آن و او توانممی چگونه بگذرم، که هم هایششیطنت این خیر از 

  !بگیرم نادیده زنند،می برق شرارت از که را چشمانی

 مدت و رایمون درگیر ذهنم ام،نشسته بهزاد کنار که مدتی تمام در

 کهاین نه. بگذرانم او با اتاقم در دیگر باریک برای باید که ستزمانی

 .دارم دلهره هاششیطنت و او از کمی خب اما نه آیدبی مبد

 نظر به قبل یدفعه از تروحشتناک خیلی او، از جلوتر رفتن راه دفعه این

 ستاین آیدمی نظرم به که راهی تنها ندارم، این جز ایچاره اما آیدمی
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 اتاقم به زودتر را خود توانممی تا و ببخشم سرعت هایمقدم به که

 .نمبرسا

 .کنممی باز را آن در و کشیده راحتی نفس اتاقم، به رسیدن با

 !بفرمایید -

 :پرسدمی و کندمی گرد چشم متعجب

 وایسادی؟ چرا پس عه -

 دهممی تکان سر گیج

 کنم؟ کارچی پس -

 .شودمی خیره چشمانم در دقت با و اندازدمی باال شانه عادی خیلی

 خودم با اتاقت، به برسی تا دویدیمی وت که جوریاین دونم؟می چه من -

 .ندارم خبر من و کنیم بازیدنبال قراره شاید گفتم

 او و بدهم انجام غیرمعمولی کار من که نشد هم خدا رضای برای بار یک

 .ندهد خجالتم و نیاورد من روی به

 .کنممی اشاره اتاق داخل به و گیرممی او از رو حرصی

 .داخل بفرمایید نخیر، -

 .ایستدمی جاهمان سرتقی با و اندازدمی باال به ابرویی شیطنت اب

 .داخل برو شما خوام؛نمی -

 .شوممی اتاق وارد آرامی به و کشممی امپیشانی به دستی

 !تری جذاب خیلی بزن، قدم آروم قدرهمین همیشه آفرین، -
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 شده، اتاقم وارد کامل حاال که او به و چرخممی سمتش سرعت به

 .شوممی خیره صیحر

 ...هم صدایش شود،می نرم نگاهش

 !آوینا بود شده تنگ واست دلم -

 در ماندن خیره تاب این از بیش نگاهم و آیدمی بند هیجان از نفسم

 .ندارد را چشمانش

 .دوزممی اتاقم وسط کوچک یقالیچه به را نگاهم و گیرممی چشم او از

 بود؟نشده تنگ من واسه دلت چی؟ تو -

 سمت آرام را نگاهم مسیر و چسبانممی پایم ران به را دستانم کف

 .کشممی چشمانش

 من فهمدنمی چرا دهد؟می قرار منگنه الی مرا گونهاین چرا دانمنمی

 زبان بر را احساساتم ایدغدغه هیچبی و راحت او، همچون توانمنمی

 سازم؟ جاری

 به که فراری راه تنها. داردنمی بر چشمانم از چشم و شده امخیره منتظر

 سمت را دستم بنابراین. کنم عوض را بحث که ستاین رسدمی ذهنم

 .زنممی لب دزدم،می او از را نگاهم که حالی در و گیرممی خوابمتخت

 .بنشینید بفرمایید -

 طرز از زند،می صدا را نامم که کنممی را متخت سمت رفتن قصد خودم و

 .استنرسیده اتمام به هایششیطنت هنوز که ستمعلوم زدنش صدا

 تیز نگاه با بار چندین را پایم تا سر که او به متعجب و چرخممی سمتش

 .دوزممی چشم گذراند،می نظر از دقیقش و بین
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 بله؟-

 به را نگاهش و داردمی بر شمایلم و شکل کردن آنالیز از دست باالخره

 .دهدمی نگاهم دست

 رسیدم؟ اینتیجه چه به امشب دونیمی -

 :پرسممی کنجکاو

 ای؟نتیجه چه-

 .آدمی بهت که بشم رنگایی کردن پیدا خیالبی کهاین -

 :پرسممی گنگ و گیج و اندازممی امپیشانی به چینی

 مگه؟ طورچه -

 رساندمی حداقل به را مانبین یفاصله و داردمی بر سمتم دیگر قدم یک

 .آدمی بهش رنگی همه که مدلیه یه پوستت رنگ آخه -

 موهای به را نگاهش و پاشدمی رویم به نمایی دندان لبخند هم بعد و

 .زندمی گره شالم از آمده بیرون

 از خیس پیشانی و گونه از حرارت و استشده آتش یکوره تنم تمام

  .زندیم باال عرقم،

 اصال است،آمده بند زبانم و امشده زده هیجان هایشتمجید و تعریف از

 .دهم نشان العملیعکس چه و بگویم چه دانمنمی

 در نفس برد،می موهایم و شال سمت و آوردمی باال که را دستانش

 اجزای دقت با و کشدمی جلوتر را شالم کمی. شودمی حبس امسینه

 .گذراندمی نظر از را صورتم
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 مدلیه یه رفتارت و حرکات ات،چهره و استایل آوینا، منی یسلیقه تو -

 بهت رو مهم و ریز نکات سری یه دونممی الزم اما واسم جذابه خیلی که

 !کنیمی شونرعایت خودت دونممی که اگرچه بشم یادآور

 .داردمی بر قدم تختم سمت و رودمی کنار به شالم روی از دستش

 .بزنیم حرف و بنشینیم بیا -

 قدرچه. نشینممی آن روی بر و رسانممی تخت به را خود زحمت به

 کندمی هل نه زند،می هم را هایشحرف و کندمی را هایششیطنت راحت

 ...من اما و آرام و مسلط کامال. شودمی دستپاچه نه و

 راحت او همچون خواهدمی دلم ناراحتم، و عصبی خودم دست از قدرچه

 من به او نه و توانممی من نه توانم،نمی اما بزنم را هایمحرف و باشم

 .باشم خونسرد کمی تا سازدمی

 تایم آن باش، خوشبو برس، خودت به آوینا، باش مرتب و تمیز همیشه -

 سرخ غذای آد،می بدم شدت به بودن نامرتب و نظمیبی از من باش،

 ...تر ممه همه از و خورمنمی چرب و کردنی

 آوردمی بیرون کتش جیب از را کوچکی یجعبه و کندمی کوتاهی مکث

 .گیردمی سمتم و

 .بگیرش بیا -

 .دهممی تکان سر گیج و کنممی گرد چشم

 چیه؟ دیگه این -

 ستشرارت هم باز هست که چه هر اما دارد سر در اینقشه چه دانمنمی

 .باردمی چشمانش از که
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 کنممی بازش لرز و ترس هزار با و گیرممی دستش زا را جعبه اکراه با

 محتوای و او بین را نگاهم سوالی جعبه، داخل سبزهایچای دیدن با اما

 .آورممی در حرکت به جعبه داخل

 :زندمی لب شیطنت با

 این از همیشه دارم عادت من سبز، چای گنمی این به جان، آوینا خب -

 به ما. آوردی واسم قبلی یدفعه تو هک اونی نه خورممی سبز چای نوع

 .سبز چای نه سیاه چای گیممی آوردی تو که اونی

 .گیرممی سمتش و بندممی را جعبه در حرصی

 .تونرسونی اطالع بابت ممنون خیلی بله، -

 .کندمی اشاره جعبه به سخاوتمندانه خیلی و زندمی کجی لبخند

 دومین از یادگاری عنوان به نخوریشا، فقط خودت، واسه دار نگهش -

 .دار نگهش خودت پیش مونخواستگاری شب

 یک که هستم دختری اولین شکبی گیرد،می امخنده کارهایش و او از

 .گیردمی هدیه خواستگارش از سبز چای کوچک یجعبه

 آوینا؟ راستی -

  .شوممی متمایل او سمت کمی و گیرممی جعبه از را نگاهم

 بله؟ -

 که نیستم مردایی دسته اون از اصال من که بدونی هم رو این بهتره -

 خیلی پس باشم اون و این زدن دید اهل یا باشه خانوما دنبال چشمم مدام

 ...باشه تو دنبال اممردی نگاه نخوام که طبیعیه

 هستم فرمایشاتش یادامه منتظر چنانهم من و کندمی مکث
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 خب؟ -

 .نپوش اندامی لباس لطفا -

 .دهممی جواب جانب به حق

  .نیستن اندامی من لباسای -

 .شود می لجباز و سرتق یپسربچه یک همچون هم باز

 .هستن مجلسیات لباس ولی -

 اندازممی باال" نه" ینشانه به را سرم

 .نیستن نخیر -

 گویدمی جوابم در راست و رک

 .زدم دید تونستم تا رو تو اما نیستم کسی زدن دید اهل گفتم درسته -

 دوزممی چشم اشمغرورانه اعتراف و او به ناباور و کنممی گرد چشم

 .کردین اشتباه خیلی شما خب -

 .دهدمی تکان سر متفکر و اندازدمی باال به ایشانه

 که قشنگ اونقدر بود قشنگ خیلی بود که هرچی ولی شاید دونمنمی -

 .بکنم تکرارش عمرم آخر تا بخوام

 کردممی فکر چرا دانمنمی اصال آیم،نمی بر زبانش و او پس از من! نه

 !شوم خوشبخت توانممی او با

 جدیت با اندازد،بی نگاهی امکالفه و زده خجالت یچهره به کهآن بی

 دهدمی ادامه
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 یا نذاری سرم به سر اصال کن سعی ام،حوصله بی و عصبی که وقتایی -

 ...کهاین یا باشم تنها خودم با رو ساعتی چند بذار

 را کردنش مکث این و او گول باراین من و کندمی مکث هم باز

 نگاهش به را نگاهم نه و گردانممی بر سمتش را رویم نه. خورمنمی

 .دهممی

 :دهدمی ادامه شیطنت با و داردنمی بر تالش از دست نیز او

 .بکنیم شیطونی هم با بیا کهاین یا -

 اشخیره متعجب و خصمانه و چرخانممی سمتش را سرم تیز و تند

 .شوممی

 تا بکنم فرو حلقش در ته تا را جعبه همین است حقش...حیابی پرروی

 .ندارد دنبال به را خوبی عواقب اصال دختر یک کردن اذیت بفهمد

 لب زیر نچی که بیندمی چه امچهره و چشمان حالت در دانمنمی ولی

 دهدمی تکان را سرش تاسف با گویدمی

 منظورم نه؟ یا خرابه دخترشون فکر قدرچه که دارن خبر بابات مامان -

 ...کنیم بازی بخندیم، و بگیم کمیه تا بشینی کنارم بیای بود، این

 از وقتی حتی ندارم خود از را العملیعکس هیچ دادن نشان جرئت دیگر

 انصاف و رحم از بویی هیچ او گویی اما دزنمی حرف کردن بازی

 دهدمی ادامه بدجنسی با هم باز که چرا استنبرده

 راه نظر به کنم،می فکر بهش حتما ها،محترمه توام نظر البته -

 .آدمی تاثیرگذاری

 :گویممی جوابش در و کرده انکار را او حرف
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 .شدین متوجه اشتباه شما! نکردم فکری همچین من اما -

 .باشی راحت من با دارم دوست تو، و نه شما-

 از گونهاین و بردمی فرو دهانش داخل به را زیرینش لب سپس و

 .کندمی جلوگیری بدهد، لو را او ستممکن لحظه هر که ایخنده

 حرف چی به راجع من فهمیدی کجا از نکردی فکری همچین اگه پس -

 زدم؟

  .شوممی اشخیره مظلومانه و کنممی فوت را نفسم کالفه

 دلم در که هاییحرف تمام برسد آخر به وقت کهاین از قبل خواهدمی دلم

 .کنم راحت را خودم خیال و بگویم او به را استشده تلنبار

 اب زدن حرف صمیمانه شکبی بودنمی بازیگوش و شیطون قدراین اگر 

 را او با صمیمیت شودمی تر راحت نه، حاال اما شدمی ترسخت خیلی او

 پذیرفت

 بدی؟ بهم قول تا چند شهمی -

 گیرد،می آرام هم من دل  ! مردانه و نرم شود،می نرم نگاهش هم باز

 .کنممی جاجابه انگشتانم بین را کوچک یجعبه و گیرممی نفسی

 هم با مونوزندگی تا اومدی و داری و من زندگی   تو اومدن قصد که تو -

 و تلخ برگای و بنویسیم خودمون از واقعی یقصه یه که اومدی بسازیم،

 قصه این ته   تا پس بزنیم، ورق دیگه هم کمک با روز هر رو شیرینش

 من راه، نیمه رفیق یه نه همیشگی رفیق یه باش، رفیق بمون، من با رو

 رفیقم باشه، یار یارم کهاین شرط هب اما دارم دوست و رفتن جاده ته تا

 یه وسط ببینم که نیاد روزی یه نباشه، معرفتبی و رو تک باشه، رفیق

 وقتی جاده اون من برای نیستی، کنارم تو اما ایستادم بهشتی یجاده
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 باشه این غیر. کنم احساس خودم کنار و پررنگت حضور که بهشته

 یه که ایممارگزیده آدم ونا من. جهنمه و نیست بهشت جاده اون دیگه

 و تلخ طعم خوامنمی دیگه. کرده تجربه و جهنم اون تو بودن بار

 .بچشم شوگزنده

 یزمینهپس که خاصی غرور و قدرت شوم،می نگاهش اطمینان در غرق

 .دهممی دلش دست به را دلم و بینممی را شده رنگش تیره چشمان

 یلحظه لحظه کنم،می حس وضوح به قلبم در را مهرش گرفتن ریشه

 تنهایی برای گذارممی و کنممی ثبت امگرفته جان ذهن در را او با بودن

 خود با را خاطراتش باید من و نیست کنارم که هاییثانیه برای امشبم،

  .بشناسمش بهتر که کنم مرور قدرآن کنم، مرور

 جام،این ناال که بینیمی اگه نیستم، هاقصه گذاشتن تموم نا مرد   من -

 آوینا، کنم خوشبختت که اومدم ، باشم باهات تهش تا اومدم یعنی

 آخر تا و بگیرم زندگی این از و خودم سهم تا اومدم باشم، گاهتتکیه

 غم چی هر بکنی، تکیه من به شدی خسته جا هر خواممی وایسم، پاش

 تا اومدم باشی، غصه از خالی کوچیکت دل و خودت و من به بدی داری

 من هم برسه روزی یه که کنم پررنگ قدری به قلبت، تو و حضورم

 خواممی. نباشه دیگه چشمات تو لعنتیه غم اون اما باشی تو هم و باشم

 کنی فراموش رو گذشته تلخیای که کنم شیرین واست رو زندگی قدراون

 چشیدی جونت و پوست با رو تندش آتش و جهنم زمانی یه بره یادت که

  .ینزد دم اما

 به را نگاهم راه که را مویم از ایطره و چرخدمی سمتم کامل

 پشت به و گیردمی انگشتانش بین کرده، سد قدرتمندش هایشبرنگ

 خودآگاه نا که دهدمی انجام را کاراین آرام و نرم قدرآن. فرستدمی گوشم

 .شودمی بسته چشمانم ایلحظه برای
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 .آوینا خرممی جون به رو دردات یهمه تنه یه خودم من -

 را همانی هاچشم این. شوممی مهربانش نگاه در غرق و کنممی باز چشم

 .کنممی پیدایش باالخره و دنبالشم به هاستسال من که زنندمی فریاد

 آن به راحت خیالی با توانمی که ستهایی گاهتکیه همان از رایمون

 که ستهاییسپر نهما از نشد، مرگبار سقوط یک نگران و زد تکیه

 که شد هاییسنگ خیالبی و گرفت پناه پشتش جمع، خاطری با توانمی

 .کنندمی سد را راهت جلوی و روندمی نشانه سمتت به رحمانهبی

 روزی که نفسی به اعتماد و غرور همان آیدمی نظر به داشتنی دوست

 .بودم متنفر آن از شدت به

 دیگر یک مقابل در و خیزیممی بر جای از شودمی تمام که هایمانحرف

 .ایستیممی

 به را خطر زنگ و کندمی تغییر بارهیک به که بینممی را نگاهش رنگ

 و گذراندمی نظر از بینیذره را اتاقم جای جای نگاهش. آوردمی در صدا

 .گیردمی سر از مرا کردن اذیت هم باز

 بتونم تا باشی من دید   تو که بنشین جایی یه سالن، تو رفتیم وقتی -

 .بکنم نگاهت راحت

 هیچ بی و شوممی خیره غریبش و عجیب درخواست و او به متعجب

 که کنممی فکر این به دل در اما دارممی بر قدم اتاقم در سمت  جوابی

 به دیدی ترین کوچک که کنم انتخاب نشستن برای را سالن از اینقطه

 .باشد نداشته نشیندمی که مکانی و او

 از قبل بنابراین کشممی خجالت کمتر و امشده تر راحت او با باراین 

 خواهممی او از و ایستممی حرکت از کنم، عبور در چهارچوب از کهاین
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 بیام؟ من بعد بری اول شما شهمی -

 که پیش یدقیقه چند مثل یشههم کاشای ترسم،می نگاهش رنگ از

 .بودمی مهربان و جدی زدیم،می حرف مانزندگی به راجع

 بزنی؟ دید سر پشت از و من خوایمی توام مگه چرا؟ -

 از هایمگونه. شوممی سینه به دست و دهممی ابروهایم به ظریفی چین

 .افتدمی کار از ذهنم سازیجمله موتور و اندازدمی گل خجالت

 !نخیر -

 !رسدمی ذهنم به که ایستکلمه تنها

 دست با را کتش یلبه و کشدمی نرمش و لخت موهای داخل دستی

 .گیردمی راستش

 .کنم نگاهت بتونم من حداقل برو اول تو پس -

 برای جدید یسوژه یک بار هر است؟داده گیر من زدن دید به امشب چرا

 !کندمی پیدا کردنم اذیت

 اذیتم قدراین شه،می دیر داره بریم، بیا لطفا درسته، امنکنی نگاه نخیر -

 .نکن

 پرسدمی معمولی خیلی و اندازدمی باال به ایشانه جانب به حق

 از که دارم خانوم یه شهمی حسودیت نکنم؟ نگاهت نباید چرا آخه -

 برم؟می لذت دیدنش

 نمبز پررویی به را خود تو همچون کمی نیز من که رسیده آن وقت شاید

 .آورمبی زبان به زند،می جرقه ذهنم در که را حرفی هر و
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 یک با و کنممی هایملب طرح را دلربایی لبخند شیطنت با بنابراین

 :گویممی جوابش در ریز چشمک

 اگه که بشه خودم نصیب مردی یه قراره وقتی چرا؟ حسودی نه -

 م؟شنمی سیر دیدنش از کنم، نگاهش و بنشینم گوشه یه هاساعت

 از و کشممی را راهم چشمانش، در نشسته بهت به توجهبی هم بعد و

  .شوممی خارج اتاقم

 هر کار کردنش پاک که شودمی جاری صورتم پهنای بر عریضی لبخند

  .نیست کسی

 سر پشت را بلندش و محکم های قدم صدای و روممی پایین هاپله از

 .شنوممی خود

 دوشادوشم که رایمون ایستم،می حرکت زا جاهمان و شوممی سالن وارد

 با که شودمی گریطغیان و سرکش هایگوی درگیر فکرم ایستد،می

 .رسدمی نظر به بانمک و دلچسب عجیب تعجب، و بهت چاشنی

 ایفاصله با همآن دیگر؛یک کنار در رایمون و من حضور با

 دهدمی قرار مخاطب مرا که مادرش صدای و متریچندسانتی

 زوده؟ هنوزم یا بکشم کل رو دفعه این عزیزم، جان، آوینا -

 .شودمی من هایلب میخ ها نگاه و چرخدمی مانسمت سرها همه

  .کنممی امزده خجالت یچهره چاشنی را کوچکی و ملیح لبخند نیز من

  .مانممی باقی صامت و ساکت و دوزممی مادر و پدر به را منتظرم نگاه
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. خیزدمی بر جای از و داده پایان افخم خانوم انتظار هب من جای به پدر

 و پرابهت صدای و گذراندمی نظر از را پایم تا سر پرافتخار و مهربان

 اندازدمی طنین سالن فضای در اشمردانه

 .بشی خوشبخت امیدوارم دخترم، باشه مبارکت -

 کندمی پر را مانخانه بزرگ سالن فضای زدن، دست و کشیدن کل صدای

 که وصلتی و رایمون مهر از قلبم. کشممی پر پدر سمت آرام و نرم من و

 خود وجود در را دیگری تولد من و شده لبریز ست،شدن تکمیل حال در

 کنممی احساس

 رایمون با را وصلتم بار، دومین برای و کشدمی آغوشم در مردانه پدر

 امگونه اشک از پر چشمانی با و کرده بغض آزیتا مادرو گوید،می تبریک

 .بوسدمی را امپیشانی برادرانه هم بهزاد و بوسندمی را

 گوشم در آرام و کندمی گرد چشم ناباور کنم،می روبوسی که بهنام با

 :گویدمی

 گرفت؟ رو تو اومد و شد خر یکی آخرش کنم باور یعنی -

 دهممی هولش عقب به و گذارممی اشسینه روی بر را دستم

 !پررو بچه خودت، و تویی خر ببینم، برو -

  .او با نیز من و ستسروسنگین من با حامد

 در و کرده روبوسی سالن، در حاضر افراد تمام با رایمون و من وقتی

 عملی برای کنیم،می تشکر کردنشان خوشبختی آرزوی و تبریک جواب

 از را خود بدجنسی با و روممی سالن ینقطه ترین کور به امنقشه کردن

 .کنممی پنهان رایمون نگاه تیررس
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 نسترن کنار نشستنم از چیزی که چرا نیست، یار من با شانس گویی اما

 از پدر از گرفتن اجازه با و خیزدمی بر جای از رایمون مادر که گذردنمی

 .کنند انگشتم به را نشان انگشتر تا بنشینم رایمون کنار خواهد،می من

 هایدرخواست و هستند من کردن غافلگیر کار در خانوادگی کهاین مثل

 .ستارثی هم کردنشان غریب و عجیب

 حرص وجود با افتد،می که رایمون بدجنس و پیروز نگاه به نگاهم

 مبل سمت به طنازی با و زنممی کمرنگی لبخند نگاهم، در نشسته

 دارممی بر قدم نشسته آن روی بر که ایدونفره

 کمی فضای او، هم مبل یگوشه یک و نشسته مادرش مبل یگوشه یک

 .نشینممی رایمون کنار احتیاط با نیز من و دارد قرار شانبین

 نرم نفسم گیرم،می جای مبل روی بر او با برخوردی هیچ بی که همین 

 .شودمی آزاد عمیق و

 او، با تماسی ترین کوچک اب که چرا ترسممی رایمون به شدن نزدیک از

 حسی. گیردمی ُگر تنم همه و افتدمی جانم به بخشیلذت و خفیف لرزش

 .امنکرده تجربه را آن هم امگذشته در حتی که

 و کند باز را انگشتر مخملی و کوچک یجعبه در   مادرش کهآن از پیش

 نتشیط با و کندمی خم سمتم کمی را خود رایمون آورد، بیرون را آن

 آوردمی رویم به را شکستم

 خودم دل ور بیای باید که بودی نکرده رو اینجاش فکر. برات بمیرم -

  نه؟ بنشینی

 در خصمانه اما کنممی حفظ را هایملب بر شده حک لبخند اجبار به

 .زنممی زل چشمانش
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 !بگذره بد بهت زیاد نذارم که دممی قول نکن، اخم -

 از هایچشم دیدن با و چسباندمی پایم ران هب را پایش ران بالفاصله و

 .دهدمی تحویلم نما دندان لبخند یک من، یآمده در حدقه

 .اندازدمی زیر به سر و گیردمی ازم رو بزنم، حرفی کنممی باز دهان تا

 هر اما شیطنت ایذره بدون و جدی کامال شود،می رو آن به رو این از

 خودم دست حالم دیگر. کشدمی پایم به را پایش آرام و نرم ثانیه چند

 .هست اشیواشکی هایشیطنت و او پرت حواسم و نیست

 سمتش را سرم پرتی حواس با زند،می صدا را نامم که مادرش

 و ظریف انگشتر سمت به مهربانش؛ چشمان از را نگاهم و چرخانممی

  .دوزممی دستش در یشده کارینگین

 فرار برای و دهممی پرمحبت لبخند یک با را اشمادرانه لبخند جواب

 دسترسی یبهانه به اش،نشدنی تمام هایشیطنت و رایمون از کردن

 سمت را خودم کمی حلقه، انداختن برای دستم انگشت  به مادرش داشتن

 فاصله رایمون از کمی ایم،ج در شدن جاجابه با و کرده متمایل او

 .گذارممی مادرش سفید و استخوانی دست در را دستم و گیرممی

 چپم دست انگشت وارد آرام و نرم را انگشتر و گویدمی ی"هللا بسم"

  .کندمی

 انداز طنین کشیدن کل صدای هم باز امشب، در بار دومین برای

 حیا و شرم از تهگرف نشات و کوچک لبخندی با من و شودمی هایمگوش

 امپیشانی روی بر افخم خانوم که ایبوسه جواب در را چشمانم

 دور به کشیدنش، آغوش به برای را دستانم و بندممی نشاند،می

 .کنممی حلقه باریکش و ظریف هایشانه
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 زیبا لبخندی با شکند،می را سالن سکوت که ایهمهمه به توجهبی

 زینت زیبایی به که انگشتری به و کنممی باز هم از را دستم انگشتان

 .شوممی خیره شده، دستم بخش

 فکرش من که چهنآ از زودتر و کنندمی مشخص را عقد تاریخ و مهریه

 رایمون یخانواده ابتدا را عقد تاریخ رسند،می توافق به کردممی را

 ،پذیرندمی را آن مخالفتی هیچ بی نیز من یخانواده و دهندمی پیشنهاد

 .کنندمی اعالم جشن تاریخ برای را هفته همین آخر

 کرده تشکر پدر از متحرمانه رایمون پرسد،می نظر رایمون از پدر وقتی

 من با برخوردی ترینکوچک از جلوگیری برای را خود هم کمی حتی و

 و کنممی نصیبش" موزمار خط   هفت"  یک دل در نیز من! کشدمی کنار

 .مانمیم نظرش منتظر سکوت در

 چون. بریم دادن آزمایش برای فردا شهمی اگه فقط نیست مشکلی نه -

 .نیست آزاد وقتم دیگه هفته آخر تا من

 دارم، استرس ام،زده هیجان. پذیرندمی و کرده درک را او شرایط همه

 امگرفته شکل تازه احساس و من با زمان کنممی حس اما چرا؟ دانمنمی

 .رودمی پیش کندی به و کرده لج

 دنیای یک در پا که دارم را ایآمده دنیا به تازه نوزاد همان حکم من

 استشده زده هیجان آن های بلندی و پستی کشف برای و گذاشته جدید

 منتظر صبرانهبی من و ستغافلگیری دنیای همان من برای رایمون

 .کنم کشف را او بتوانم که امروزی

 رقص یک رایمون هم باز و شوندمی رفتن یآماده افخم یخانواده کم کم

 .کندمی پا به امدیوانه قلب در نور
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 راه هیچ دیگه روز چند میدونی وقتی کنی؟می فرار ازم قدراین چرا -

  نداری؟ فراری

 به را زیرینم لب. کنممی رها تر عمیق را بازدمم و گیرممی عمیقی دم

 زنممی لب آرامی و گیرممی دندان

 .نکردم رارف که من -

 بر جای از نیز او و من سالن؛ در حاضر افراد دیگر از پیروی به

 .خیزیممی

 نشی؟ تنبیه که کنیمی تبرئه و خودت داری اآلن -

 نگاه و او به و دهممی قورت بارهیک به را دهانم در شده جمع بزاق

 .دوزممی چشم بدجنسش

 کنم؟ تبرئه و خودم چرا نه -

 زندمی لب بدجنسی با و کندیم خم سمتم را سرش کمی

 داری؟ دوست تنبیه پس جان، ای -

 راه به سالن خروجی در سمت همه که بدهم او به جوابی رسدنمی

 .افتندمی

 از بهزاد همراه به که او از نیز را نگاهم اما دهمنمی را سوالش جواب

 .گیرمنمی شودمی خارج سالن

 .کنممی شانهمراهی خانه در دم تا نسترن و آزیتا همراه به هم من

 او هم شاید یا گیرممی قرار رایمون کنار هم باز که شودمی چه دانمنمی

 جیب از را اشگوشی! گیردمی قرار کنارم و رساندمی من به را خودش

 .کندمی باز را اشصفحه قفل و آوردمی بیرون کتش
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 آوینا؟ -

 .کنممی نگاهش سوالی

 بله؟ -

 گی؟می رو اتشماره -

 قلبم هم باز که شده پنهان چه او یساده سوال یک پس   در دانمنمی من

 .اندازدمی راه به مردانهناجوان بازی یک

 از پس نیز او و خوانممی برایش شمرده شمرده و آرام را شماره

 نگاهش! شودمی امخیره دلتنگ که خدا به شود،می امخیره آن، یذخیره

 .ندارد یدیگر رنگ هیچ دلتنگی جز

 دلم هوای من نداره، عیبی اما شهمی تنگ واست دلم خیلی هفته آخر تا -

 زود خیلی داره؛ نگه خودش تو زیاد رو دلتنگی این ذارمنمی دارم، و

 ...فقط کنممی جبران شواسه

 به اشاره با و دهدمی تکان ترحم و دلسوزی ینشانه به را سرش بعد و

 دهدمی پایان انتظارم به من،

 ...تو بیچاره فقط -

  !رودمی و

 قشنگی؛ بودن   چارهبی چه: بگویم او به تا ماندنمی منتظر و رود می

 .تو مثل ایدیوونه یه یبیچاره بمونم، بیچاره همیشه که بشه کاشای

 یلحظه همان از کنم،می فکر او به و کشممی دراز تختم روی بر

 در بار هزارمین برای را رفتنش یلحظه آخرین تا مانخانه به ورودش
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 که لبخندی کردن پاک برای تالشی هیچ و کنممی تجسم بیدارم ذهن

 .کنمنمی ،شده هایملب از جزئی امشب

 و هاشیطنت نگاهش، اطمینان هایش،حرف و رایمون تنگ که دلی به

 از  ترصمیمی دیداری قول دهم؛می را او قول شده، صدایش شرارت

 .را تر قوی و تر عمیق عشقی قول. دهممی را روزهایمان این دیدار

 شانرفتن از که شودمی ساعتی چند او، به کردن فکر از شومنمی خسته

 جان و عمیق لبخند یک با انرژی پر و هشیار چنانهم من و گذردمی

 .کنممی تصور او کنار در را هفته آخر گرفته،

 از موقع این هم آن تلگرام از پیام یک شود،می بلند امگوشی پیام صدای

 امسینه دریدن هم از مرز تا را قلبم تواندمی که ستاتفاقی همان ، شب

 ببرد

 به. دهم نسبت او به توانممی تنها را بازی دیوانه این اما چرا؟ دانمنمی

 لرزش هیجان از دستانم که حالی رد. نشینممی تختم روی بر سرعت

 .کنممی باز را امصفحه قفل اند،گرفته خفیفی

 پیام یک که ناشناسی یشماره دیدن با و شوممی تلگرامم یصفحه وارد

 وارد و کشممی پی در پی و عمیق نفس چند کرده، ارسال برایم را متنی

 .شوممی چتش یصفحه

 در سنگینی بغض که خوانممی درقآن خوانم،می و خوانممی را پیامش

 .جوشدمی نرمی به اشکم یچشمه و شودمی سیب گلویم

 :خوانممی را پیامش دیگر باریک اشک، یهاله پس   از

 !اینداشته دوست را کسهیچ که گونه آن بدار، دوست را نفر یک -

 !کن بغل عاشقانه را نفر یک
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 .کن خنده درگیر را لبانش عاشقانه

 رفتنش آمدنی هر که این به محکم، و امن آغوشی به کن قرص را دلش

 .نیست حتمی

 ! شنوا گوشی هایشخاطره تمام میان باش، مرحمی هایشزخم تمام میان

 ! ساده هرچند جوابی ذهنش، هایسوال تمام میان

 .ستدرست شما حرف بگویی نیست سخت

 .شماست با حق بگویی نیست سخت

 .بود گذار تاثیر ایتهحرف قدرچه بگویی نیست سخت

 .هاستاتفاق همین زندگی

 !نیست درد بی مردی هیچ نیست، زخم بی زنی هیچ

 !بساز زیباتر را آینده و گذشته برابر در کن سکوت

 !توانستیم هم با ما خدایا بزن فریاد بعد

 مرا خوب چه. ستهمین خواهممی او از که را چهآن تمام ست،همین

 دلهره و ترس بند از مردانه چه بود، کرده اممآر زیبا چه بود، فهمیده

 !بود کرده رهایم

 .بندممی هم روی بر را چشمانم و چسبانممی امسینه به محکم را گوشی

 زمزمه لب زیر آرامی به کشد،می فریاد سرم بر دلم که را ایجمله

 !رایمون کنیمی کارچی دلم و من با داری تو: کنممی

 یک برای که بازدیدش آخرین به را نگاهم و مکنمی باز را چشمانم

 .دوزممی ست،پیش یدقیقه
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 همراه و بودم شده بیدار خواب از آزمایش دادن برای زود خیلی صبح

 رفته بود، هفرستاد برایم رایمون را آدرسش که درمانگاهی به مادر

  .بودم

 بود رسانده را خود ساعت سر اتوکشیده و مرتب همیشه مثل هم ایمونر

 و آرام و نکرده شیطنتی ترین کوچک مادر، حضور احترام به اما

 .بود رفته و بود داده را آزمایشش مظلومانه

 اصال بود؛ مودب و مظلوم قدراین که او دیدن با اما چرا دانمنمی

 ابراز همان. باشد اشواقعی خود   خواستمی دلم. نشد طرف بر امدلتنگی

 و هاشرارت باشد داشته را اشپوستی زیر و یواشکی هایعالقه

 !نیز را هایششیطنت

 از خروج قصد و اندازممی امزده شانه موهای به آینه داخل از نگاهی

 .کندمی خوردن زنگ به شروع امگوشی که کنممی را اتاقم

 نگاهم که همین. کنممی حرکت میزم متس و گردممی باز را رفته قدم چند

 حس وضوح به را قلبم ضربان شدن پایین و باال افتد،می اششماره به

 .کنممی

 هیجان بابت این از و بزنم حرف او با تلفنی قرارست که ستباری اولین

  .امزده

 قطع تماس که این قبل نشینممی تخت روی بر و کنممی صاف را گلویم

 تا مانممی منتظر" بفرمایید بله" گفتن با و کنممی وصل را آن شود،

 .بشنوم را صدایش

 خواستممی و زدم زنگ چی یواسه رفت یادم اصال شنیدم که و صدات -

 !بگم چی
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 .بندممی را چشمانم و گذارممی قلبم روی بر را دستم

 و شودمی خفه تنگم یسینه همان در قلبم صدای که ستخوب چه

 و آمده بند زبانم بگویم، چه دانمنمی. رساندنمی او گوش به ار فریادش

 .اممانده گرفتن را او حرف یدنباله یا بحث کردن عوض بین

 خوبی؟ سالم -

 نیز او پرسممی را حالش و گیرممی بحث کردن عوض به تصمیم باالخره

 .کندمی رها خسته را نفسش

 خوبی؟ تو خوبم؛ خیلی دیگه اآلن آره -

 ام،کرده پیدا کلمات روی بر بیشتری تسلط حاال و شده آرام کمی مقلب

 پرسممی کنجکاوی با و کنممی ریز را چشمانم بنابراین

 نبودی؟ خوب قبلش مگهخوبی؟ اآلن چرا -

 که دارم کار سری یه دارم، خوابی کم و امخسته کوچولو یه خیلی، نه -

 خیلی شنیدم که رو تو ایصد ولی بدم شونانجام حتما شب فردا تا باید

 .شد خوب حالم

 موج و بود می کنارم در جااین یا داشت، شیطنت کمی صدایش کاشای

 دلتنگی از پر اشخسته صدای کهاین نه! دیدممی چشمانش در را شرارت

  .ببازم او به مظلومانه را خود قلب من و باشد

 برایم یشهاکالفگی و هاخستگی از شرطی و قید هیچ بی که او به

 که او به کند؛می دوری هاخستگی آن شدت گفتن از مردانه و گویدمی

 از بدتر و بازممی را قلبم داندمی خوبش حال مسبب مرا صدای شنیدن

  .برممی هم لذت بلکه نیستم ناراحت باخت این از تنها نه ها،این یهمه
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 به چه ایشهحرف با که گفتممی او به و کردمی یاری زبانم کاشای

 َمحَرم و نبودم خورده زخم او، همچون نیز من کاشای است،آورده روزم

 .دانستمنمی قلبم اسرار تراوش مجوز تنها را شدنمان

 آینده روز چند در که هایشخستگی و او نگران شوم،می نگرانش

 .شود چندان دو قرارست

 داری کار قدراین و شلوغه سرت  وقتی چرا بده، خیلی که جوریاین -

 یه واسه نذاشتی و عقد تاریخ ، بدی شونانجام شب فردا تا حتما باید که

 دیگه؟ وقت

 دهدمی را جوابم راست و رک

 دارم عادت همیشه منم. تری مهم خیلی کارا اون از من، برای تو چون -

 .اولویت تو بذارم ترینارومهم

 شاد یچهره شبخ زینت ایناخواسته لبخند و شده حبس امسینه در نفس

  .شودمی بشاشم و

  .کنممی تشکر او از قلبم ته از و ریزممی صدایم در را احساسم تمام

 .کنم تشکر ازت باید جوریچه دونمنمی واقعا من ممنونم، مرسی -

 کنی؟ تشکر ازم خوادمی دلت واقعا یعنی -

 تر عمیق نیز من لبخند و ستتشخیص قابل خوبی به صدایش شیطنت

  .دشومی

 خواهدمی کجا به را بحث این ببینم تا کنم اشهمراهی خواهدمیدلم

 .برساند

 جوری؟چه دونمنمی ولی اوهوم، -



 

  

REPACK BY DIAKOV 491 

 

 رفیق نیمه راه

 بین از هم صدایش در مانده باقی خستگی   دهم،می او به که جوابی با

 .رودمی

 !بدی انجامش بدی قول اگه البته جوریچه گممی بهت خودم من -

 روی بر خورده سر موی طره و شوممی جا هب جا تخت روی بر کمی

 .فرستممی گوشم پشت به را امپیشانی

 بدم؟ قول حتما باید که بدم انجام کاری چه قراره مگه -

 .داره شرط تا دو گفتنش البته بگیره ازم منو خستگیای یهمه که کاری -

 لذت برایش من، جانب از هم آن دادنش انجام که کاری دانستن برای

 و کنجکاو خیلی شود،می هایشخستگی شدن برطرف باعث و  ستبخش

 .امزده هیجان

 شرطی؟ چه -

 !نیاری کار تو نه و دیمی انجامش حتما بدی قول کهاین اول -

 .هستم او شرط دومین منتظر چنانهم من و کندمی مکث او

 خب؟ -

 .کنی صبر عقدم روز تا -

 .شودمی گرد چشمانم

 کنم؟ صبر عقد روز تا باید چرا -

 .دممی بهت عقد روز همون سوالتم این جواب -

 با بدهد، را اعتراضی ترین کوچک یاجازه من به کهآن بی هم بعد و

 زندمی لب بدجنسی
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 .بودم زده زنگت چی واسه افتاد یادم باالخره -

 تا مانممی منتظر صبرانه بی خارانم،می را امپیشانی یگوشه که حالی در

 لب طاقتبی را باراین من و شودمی طوالنی او سکوت. بگوید را کارش

 زنممی

 !دیگه بگو خب؟ -

 .گیردمی اشخنده

 .بخریم حلقه بریم تا شو آماده هست، امکانش و نداری کاری اگه -

 به که ابروهایی با و گیرممی خودم سمت را اماشاره انگشت متعجب

 پرسممی چسبیده، امپیشانی سقف

 تو؟ با من -

 و دهدنمی ؛پرسممی او از که را موردیبی هایسوال جواب معمول طبق

 :زندمی لب عوض در

 زنگت وقتی که باش آماده دیگه ساعت نیم گرفتم، بابات از تواجازه -

 .پایین بیای زدم

 :پرسممی و آورممی رویش به شاپفیکا در را اولمان قرار شیطنت با

 ری؟می و ذاریمی واسم یادداشت یه بکنم؟ دیر دقیقه چند -

 دهدمی را جوابم شیطنت با خودم، همچون نیز او

 .ثانیه سی و دقیقه یک -

 .نه ثانیه سیآن اما هست هضم قابل کمی اشدقیقه یک

 ثانیه؟ سی چرا -
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 .ادمد تخفیف بهت ثانیه سی عزیزی، واسم -

 .کنممی نثارش ای"دیوونه" و خندممی دار صدا! گیردمی امخنده

 به رایمون با همراه عقد از قبل باشد قرار کردمنمی هم را فکرش حتی

 هایشگیریغافل و او به باید کم کم که این مثل اما بروم حلقه خرید

 و داشته را هوایش حسابی هم پدر و مادر که خصوص به بکنم، عادت

 .دارند لشقبو

 آمدن در صدا به با هم من و آیدمی بودداده را قولش که ساعتی نیم سر

 به که او سمت به و کنممی باز را خانه در مغرورانه ام،گوشی زنگ

 .دارممی بر قدم زده تکیه ماشینش

 به عجیب که را اشآفتابی عینک نیز اون و ایستممی اشقدمی یک در

 .گذراندمی نظر از را پایم تا سر و ارددمی بر آید،می اشچهره

 خوبی؟ سالم-

 پیراهن به نگاهی گذرا و گیرممی چشم رنگش شکالتی اسپرت کت از 

 .دوزممی رنگش مشکی جین شلوار و رنگ سفید

 خوبی؟ تو مرسی -

 شودمی منتظر و کرده تشکر من از کند،می باز برایم را در که حالی در

 .شوم ماشین سوار تا

  .نیست خبری سوزدار و سرد هوای آن از دیگر و ستماه اسفند

  .کندمی حرکت آرامی به و گیردمی جای رل پشت

 آیدنمی خوش رایمون مزاج به گویی اما کندمی خواندن به شروع آهنگی

 سرعت به و بردمی ماشین ضبط سیستم سمت را دستش که چرا
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 اش،عالقه مورد آهنگ مدنآ با باالخره ،کندمی رد یکی یکی را هاآهنگ

 .چرخاندمی سمتم را سرش و نشیندمی لبش روی بر لبخندی

 آهنگی کردن پخش حال در که ماشین ضبط به و زندمی ریزی چشمک

 کندمی اشاره ست،عاشقانه و مالیم

 .بده گوش آخرش تا دقت با و آهنگ این -

 .دهممی تکان سر تنها و گویمنمی هیچ

 او کند،می خواندن به شروع جهانبخش بابک و دشومی شروع آهنگ

 اتمام به آهنگ. شوممی اشعاشقانه شعر لذت غرق من و خواندمی

 خواننده به نسبت را رضایتم"  قشنگی آهنگ چه" گفتن با من و رسدمی

 .کنممی اعالم آهنگ و

 آهنگ یه و رفتم گوگل تو خودم بار اولین برای کردم، دانلودش دیشب -

 .افتممی تو یاد شنیدنش با و حفظم از اآلن که آهنگی کردم، ددانلو

 من و نشسته ام متریسانتی چند در تنها و کوچک فضای یک در باراین

 !را اشمردانه یچهره و نگاه را، اشجدی کالم و او بینم،می را او

 که آشوبی به پی او تا کنم رها چگونه امگرفته که را عمیقی دم دانمنمی

  .نَبَرد شده، پا به دلم در

 و کرده دانلود برایم رایمون که آهنگی اولین به و اندازدمی گل هایمگونه

 .کنممی فکر است،شده حفظ از را او حاال تا دیشب از

 بروم خانه به باید من گذشت؛ ازش راحتی به شودنمی دیگر را یکی این

 کنم، فکر بخشلذت و شیرین اما پیچیده آناتومی این به هاساعت و

  .شوم َبر از را او هایحرف تکتک نیز من که کنم فکر قدرآن
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 هایشابرازعالقه جواب در توانممی که ستالعلمیعکس تنها سکوت

 .بدهم

 پس یکی را هاحرف و کردن سکوت اما او از شنیدن شیرین ستسخت

 .گلو در کردن مهار دیگری از

ی تا دانمنمی  مهمان را سکوت و بگذارم قلبم روی بر نیکخفه توانممی ک 

 حس قدرت   و او مقابل در توانممی حد چه تا دانمنمی بکنم، هایملب

 تا و کرده جزم را عجزم تمام خواهدمی دلم اما بکنم مقاومت کالمش،

 .نشکنم و کرده حفظ را زجرآور و لعنتی طلسم این پنجشنبه

 به تنها حتی که شوممی نیمدر و بزرگ طالفروشی وارد او با قدم هم

 .نیست لطف از خالی هم رفتن آن تماشای

 آشنا دیگریک با گویی که ستایگونه به رایمون با فروشنده برخورد

 .دارند دیگریک با عمیقی چندان نه رفاقت و بوده

 مانبرای را هایشحلقه جدیدترین رایمون، خواست در به فروشنده

 با را حلقه هایست از کدام هر بار صد ه،درماند و گیج من و آوردمی

 کدام باید دانمنمی من و هستند زیبا هاآن یهمه. گذرانممی نظر از دقت

 .بکنم انتخاب را هاآن از یک

 پسندی؟می تربیش رو یکی کدوم -

 دهممی جواب متحیر اندازممی باال به ایشانه

 یکی کدوم تو نظر به ،قشنگن و شیک خیلی شونهمه واقعا، دونمنمی -

 بهتره؟ اینا از

 جفت یک سرعت به و اندازدمی هاحلقه روی بر اجمالی نگاه یک

 نگین آن، وسط در کوچک مستطیل یک یاندازه به که را ساده یحلقه
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 ست به دیگری کوتاه نگاه. داردمی بر و کرده انتخاب است؛شده کاری

 گیردمی سمتم انشکردن امتحان برای و اندازدمی هاحلقه

 .کن امتحانش -

 دیدن از چشمانم کنم،می فرو چپم دست انگشت در آرامی به که را حلقه

  .شیک اما ساده زند،می برق زیبایی و ظرافت همه آن

 .برداریم رو همینا قشنگن، و شیک خیلی اینا -

 را مانوقت که آن بی کند،می امتحان را حلقه نیز رایمون کهینا از بعد

 از و خریده را همان بکنیم، دیگری یحلقه تماشای صرف مجدد

 .شویممی خارج طالفروشی

 طالفروشی همان نزدیکی در کوچکی و زیبا رستوران به نیز را شام

 .خورممی رایمون کنار در نیز را شامم اولین من و رویممی

 تنها بار اولین برای که چرا هاستتجربه اولین روز شکبی برایم روزام

 او کنار در و او با هم را شامم و امکرده خرید ام،رفته بیرون رایمون با

 .امخورده

 از کردن تشکر از بعد من و داردمی نگه مانخانه مقابل در را ماشینش

 قصد نفر، یک من برای حداقل عالی و خوب روز یک زدن رقم بابت او

. شنوممی را اشمردانه و بم صدای که کنممی را ماشین از شدن پیاده

 از و ستمالیم اما شرارت، نه و دارد شیطنت نه که صدایی همان

 .گیردمی نشات قلبش ته در اینقطه

 امروز مثل که ندارم ایبهونه یعنی ببینمت، تونمنمی دیگه روز دو تا -

 به فردا پس از باش، خودت مواظب فردا پس تا مت،ببر خودم با و آمبی

 .مواظبتم مردونه خودم من بعد
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 آب خیس، چشمانم رنگ زمردی یشیشه و شوممی احساساتی هم باز

 سرخ یگونه روی بر آرامی به را دستم دهممی قورت سختی به را دهانم

 !کشممی ملتهبم و

 بند و گیرممی ندید خواندمی او برای تنها که را قلبم یعاشقانه نجواهای

 .فشارممی مشت در را کیفم

 مواظبم تو بعد به اون از قراره که امروزی منتظر صبرانه بی من پس -

 .باشی

 به او، با کردن خداحافظی از بعد و شوممی پیاده ماشین از سرعت به

 .شوممی روانه مانخانه سمت

 دیگر و گذاشته روشن برایم را سالن داخل آباژور مادر معمول طبق

 .استرفته فرو محض تاریکی در خانه هایقسمت

 موجود آن از سرعت این به توانست چگونه او ست،سخت برایم باورش

 و داشتنی دوست موجود یک به نداشتم، را دیدنش چشم که منفوری

 دلتنگش نگذشته دیدارمان از دقیقه چند هنوز که شود تبدیل جذابی

 ام؟شده

 ینتیجه حتی استنشسته دلم در عجیب و شده امزندگی وارد کسب و تیز

 را لبانم روی بر گرفته جای عمیق   لبخند یک تنها او، به کردن فکر ثابت

 .قلبم در ناب و شیرین حس یک و دارد بر در

 به هم باز که کشممی دراز تختم روی بر و کنممی عوض را هایم لباس

 یناخوانده مهمان را نامنظم تپش یک ام،گوشی پیام آهنگ آمدن در صدا

 کندمی قلبم

 .اندازممی ساعت به نگاهی ابتدا و دارممی بر را امگوشی سرعت به
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 کند غافلگیر مرا شب هر که بسته پیمان شب دوازده ساعت با او گویی

  .ببرد دیوانگی مرز تا و

 را پیامش یصفحه و شوممی تلگرامم یبرنامه وارد قراربی و تاببی

 .کنممی باز

 حس که خوانمشمی قدرآن خوانم،می را پیامش صدبار و نه بار یک

 .استشده وجودم نشدنی جدا جزء خطی دو متن همین کنممی

 بودی تو شهر این دلبر ترین دیوانه -

 !پسندم دیوانه دل حال به وای ای

 لهله و نمچشما برق در را تاثیرش که عمیق قدرآن شودمی عمیق لبخندم

 .کنممی حس خوبی به پیامش، و او برای قلبم زدن

 کلیدصفحه بنابراین خواهدنمی را پیامش گذاشتن جواببی دلم باراین

 روی از بار یک! شوممی کردن تایپ مشغول و کرده باز را امگوشی

 هنوز شوممی مطمئن کهاین از بعد و خوانممی امنوشته که ایجمله

 .کنممی ارسال برایش را پیام ست؛آنالین

 !...بریمی جانم تو اما برندمی دل دلبران -

 بودنش، آنالین از دقیقه یک گذشت از بعد و شودمی خوانده پیامم

 .شود می خارج چت یصفحه از باالخره

  نه، را فکرم و ذهن اما گذارممی کناری در و کنممی خاموش را امگوشی

 و گرفتن شعله جز که ستاخورده عمیقی یجرقه روزها این من ذهن

 این در خصوص به نیست؛ دردش دوای دیگری مرهم هیچ ماندن روشن

 هایعاشقانه از دنیایی با او یک و هستم من یک که هایی شب ها،شب

 !آمیزشجنون
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 گرفتن وقت و لباس خرید درگیر شدت به اآزیت با را مانده باقی روز دو

  .بودیم عقد جشن برای آرایشگاه از

 که جایی آن از و بگیریم خودمان یخانه در را جشن که شد این بر قرار

 جشن خواهدنمی دلش بودگفته او به و بود زده زنگ پدر به رایمون

 دیگریک از جدا هاخانوم و آقایان که بهترست و باشد مختلط عقدمان

 و میز که بودخواسته بهزاد و بهنام  از  و بود پذیرفته نیز پدر باشند،

 برای را جاآن و بچینند پارکینگ داخل زودتر چه هر را ها صندلی

 .کنند آماده آقایان حضور

 کافی جای تا بودند داده انتقال باال یطبقه سالن به نیز را سالن هایمبل

 .باشد بودیمکرده اجاره که ییهاصندلی و میز دادن قرار برای

 در بودیم، خانه کردن آماده مشغول ما که را مدتی تمام مادرجون

 و زار حال از برگشت، خانه به وقتی و بود برده سر به بیمارستان

 در را مدت تمام که شدمی معلوم کامال اشکرده پف و خیس چشمان

 گریه و تهریخ اشک عقدم، جشن در نبودنش و عمه حال به جاآن

 .استکرده

 عمه به حتما جشن، از قبل شب بودیم گرفته تصمیم نیز آزیتا و من

 .بشویم جویا حالش از و بزنیم سر بهاره

 پایان به کارهایمان از بزرگی قسمت باالخره و شده تاریک هوا

   .استرسیده

 از بعد و رویممی حمام به دیگریک همراه به خستگی با آزیتا و من

 به را خانه سرعت به و پوشیممی مناسبی لباس کوتاه، دوش یک تنگرف

 .کنیممی ترک عمه دیدن قصد
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 به دستی که حالی در کنیم،می گیر قرمز چراغ پشت و شده ترافیک

 :پرسممی و داده قرار مخاطب را آزیتا کشممی خوابم از گیج چشمان

 .نداد جواب زدم زنگش چی هر امروز کجاست؟ حامد -

 ماشین یشیشه به را سرش و دهدمی اشصندلی پشتی به را اشیهتک

 .چسباندمی

 .ازش ندارم خبری! تو مثل منم -

 بزنین؟ حرف دیگه هم با تا آدبی بگی بهش نشد قرار مگه-

 .دهدمی پایین را ماشین یشیشه کمی

 بار چند حتی. نیومد و نکرد قبول که اون گذاشتم؛ و قرار این من خب -

 چه این دونمنمی من داخل، برم نذاشت شمنشی ولی شرکتش، رفتم

 و دیدم من که رمانی و سلایر و فیلم هرچی تو دارم، من که شانسیه

 تو رفتمی راحت خیلی هم زن   بودن، خانوم منشیا یهمه خوندم،

 و پایین انداختمی رو سرش بعدم و بردمی باال و صداش شرکت،

 َتَشنی غول یه شوهرم منشی هستم، منم! شوهرش اتاق تو رفتمی

کی گفته فیل به که هست  نگاهم همچین باال ببر و صدام اومدم بار یه! ز 

 خراب اون تو نذاشتم و پام هیچوقت دیگه روز اون از. گرخیدم که کرد

  ! شده

 .افتممی راه به و شودمی سبز چراغ باالخره

 !نخوردی سرما تا بکش باال رو شیشه -

 بردمی دارد، قرار در دسته روی بر که ایدکمه سمت را شدست اکراه با

 .زندمی لب ناراحتی با و
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 از تربیش منم ولی آوینا نشه باورت شاید. شده سهیل ستاره عینهو -

 .بینمشنمی شماها

 دهممی تکان را سرم درمانده و گیج

 به شاید کردممی فکر من! شد عوض قدراین چرا یهو؟ شدچی آخه -

 بارمان حرف اگه اما بشی داربچه تونینمی تو که شده سرد این خاطر

 شما دیگه؟ مونهمی چی پس نباشه، موضوع این مشکل و باشه درست

 داشتین؟! نداشتین ایدیگه مشکل که

 :گویدمی جوابم در و شودمی جا به جا صندلی روی بر کمی

 تونمنمی فهمیدم وقتی من بشه، خراب قدراین مونرابطه اینکه قبل -

 چی همه از و خودم و کردم بدخلقی خیلی رو ماهی چند بشم، داربچه

 تونستمنمی اصال کنه، آرومم تا سمتم اومدمی حامد هرچی. کشیدم کنار

! بودم شده دیوونه. زدممی پسش و کنم تحمل خودم کنار و حضورش

 بر ازم امکاری هیچ و منه از مشکل دیدممی وقتی شدممی اذیت خیلی

 همینم واسه مونده باهام که ترحمه رو از حامد کردممی فکر. نمیاد

 .کنم قبول شومحبت تونستمنمی

 پرسممی متعجب

 نگفته من به و این حاال تا چرا ماهه؟ چند دقیقا منظورت ماه چند -

 !بودی

 هوا در ندانستن ینشانه به را دستش و اندازدمی باال به ایشانه خیالبی

 هددمی تکان
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. نشد تربیش ماه هشت هفت، کنم فکر ولی ماه، چند دونمنمی دقیق -

 نداشتیم مشکلی هیچ و شد خوب باهم خیلی رابطمون اون، از بعد البته

 .نفهمیدم رو دلیلش هنوزه که هنوزم من و شد عوض حامد یهو کهاین تا

 .کنممی پارک جدول کنار را ماشینم دقت با و دهممی تکان سر رمتفک

 برخورد سرد حامد با ماه هفت که کردی اشتباهی کار خیلی حال هر به -

 .نداشت تقصیری که خدا بنده اون! کردی محلی بی بهش و کردی

 .کندمی باز را ماشین در و دهدمی تکان سر پشیمانی با آزیتا

 معذرت ازش خیلی شد خوب حالم کهاین از عدب اما دونممی خودم -

 .بخشید و من اونم و کردم خواهی

 یمحوطه از و زنیممی قدم دیگریک دوشادوش سکوت، در دو هر

 رسیم،می که عمه اتاق به. کنیممی عبور سالن و بیمارستان بیرونی

 خارج بهاره عمه اتاق از بخش، پرستارهای از نفر دو و یوسفی دکتر

 .دشونمی

 سمتش به و شود دور ازم خیلی گذارمنمی یوسفی، دکتر نام زدن صدا با

 .روممی

 به هم ی"نباشیدخسته" اشخسته یچهره دیدن با و پرسممی را حالش

 .رسانممی عرضش

 !باشی سالمت مرسی، -

 پرسممی و اندازممی عمه اتاق سمت کوتاهی نگاه نگرانی با

 نه؟ یا شده ملهح دچار امروزم طوره؟چه حالش -

 دهدمی را جوابم خستگی با و کشدمی سرش روی به دستی
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 آدنمی بر کاری من دست از دیگه. نیست خوب اصال حالش دوبار، آره -

 دوره پایان تا که شاءهللاان باشه، خدا به امیدمون باید رستمی، خانوم

 .شهمی خوب حالش و آرهمی طاقت

  .شوممی گرنظاره را رفتنش میدا نا و شکسته من و رودمی دکتر

 سیاه باید ندارد، عادت بودن خوش و دیدن خوش به من، روزگار گویا

  .بدبختی از پر و باشد

 و رایمون حضور از روز چند این در که اشتیاقی و شور تمام

 نه، که لبم به جان از بارهیک به بود؛شده نشین ته قلبم در هایشحرف

 از و غلتدمی امگونه روی بر کوچکی اشک طرهق و زندمی چشمم به اما

 .افتدمی زمین روی بر امچانه

 گذارممی قلبم روی بر را دستم. رودمی هم در امچهره و کشدمی تیر قلبم

 مابقی ریزش جلوی تا دهممی فشار هم روی بر محکم را هایملب و

 .بگیرم را هایماشک

 تمام حتی. را تندی تپش نه و کنممی حس قلبم در را هیجانی نه دیگر

 تهی ذهنم. برممی یاد از نیز لحظه آن در را رایمون با شیرینم خاطرات

 شکست قصد که ایغده و عمه جز به چیزی هر از تهی شود؛می

 .ندارد را خوردن

  .نیست ساز کار هم کشممی که عمیقی های نفس دیگر بار این

 .کنممی حس خوبی به را خورده زنجیر پاهایم به که سنگینی یوزنه

 باقی برایش نایی دیگر که ایخسته تن روی بر را وزنم شدن آوار

 و دارممی بر قدم اتاق سمت سختی به اما کنممی احساس عمیقا نمانده،

 .دهممی قورت لجبازی با را گلویم در شده سیب بغض
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 را ارهبه عمه دست که شوممی رو به رو آزیتایی با و شوممی اتاق وارد

 .کندمی گریه و ریزدمی اشک و گرفته دست در

 و سپارممی خاک دست به عمه، تخت کنار جاهمان را بودن قوی نیز من

 .دهممی باریدن یاجازه هایماشک به

 که نوری به کنم،نمی توجهی هم آیدمی که برقی و رعد صدای به حتی

 و کرده وشنر را آسمان ایلحظه برای زن، چشمک چراغ یک همچون

 رنگ عجیب که کندمی آسمان یهدیه را مطلقی تاریکی دوباره هم بعد

 !دارد مرا روزهای این زندگی

 پیروز و کردن تالش و ماندن برای دیگر که استعمه به حواسم فقط من

 .نمانده تنش در جانی شدن

 روی بر آرامی به و دارممی بر قدم سمتش آهسته و لرزان هاییقدم با

 .نشینممی تختش

 .گیرممی دندان به را زیرینم لب و بینممی را اشاشکی چشمان

 بهت تا...بگم بهت تا... بیای که منتظرتم روزه چند آوینا؟ بودی کجا -

  ...دیدم چشمام جلوی و مرگ بار صد... روز چند این تو... بگم

  .پوشانممی را صورتم دست با و لرزدمی امچانه

 یعنی این و کنندنمی یاری زدن حرف در را او هم شهاینفس دیگر حتی

 !نامردی ته

 زندگی و بشی خوشبخت منم جای ُمردم، من اگه بده قول تو ولی -

 خوب و حالت که باشه همونی زندگیت دفعه این بده قول... کنی

 ...بده قول...کنهمی
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 ...من و افتدمی سرفه به

 بیرون بیمارستان سالن از دیگری، زمان هر از تر شکسته و ترخسته

 بخیه معلوم نا اینقطه به که پریشانی و صامت نگاه با و زنممی

 .دارممی بر قدم ماشینم سمت به است،خورده

 با که زمستانی ست،زمستان یچله من، تن اما مالیم و ستخوب هوا

 رسوخ استخوانم مغز تا سرمایش و برده آوار زیر را مقلب هایشبهمن

 .استکرده

 نظر به دیگر هایشب از تر مشکی که آسمانی به و گیرممی باال را سرم

 مشامم خورده خیس خاک بوی و شده قطع باران. دوزممی چشم رسدمی

 .نوازدمی را

 .ستدیگه شبای از تر مشکی آسمون رنگ قدرچه امشب -

 .لرزاندمی را دلم آزیتا لرزان و لودآ بغض صدای

 عمه برای که تلخیه سرنوشت رنگ دیگه، منه نکبتی زندگی   رنگ -

 ...خورده رقم برگشته بخت یبهاره

 دهدمی ادامه قبل از تر عصبی و تر حرصی

  .خورهمی بهم تاریکیه و شب چی هر از حالم چیه؟ دونیمی اصال -

 رها  سنگین را بازدمم و کشممی شکما از خیس یگونه روی به را دستم

 .کنممی

 :گویممی و زنممی تلخندی

 .دارم دوست هاشتاریکی با و شب هنوزم من اما -

 .ستحسرت و آه از پر صدایش
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 !شده شیرین زندگیت خیلی روزا این چون داری حق -

 .شودمی ماشین سوار من بندپشت و زندمی دور را ماشین و

 به دستی. شودمی بلند امگوشی زنگ صدای که امنزده استارت هنوز

 از را امگوشی و کشممی  اشکم از خیس هایپلک و متورم چشمان

 تعداد با همراه رایمون یشماره دیدن با.  دارمبرمی ماشین داشبورد

 سرعت به و نداده هدر این از بیش را وقت پاسخ؛بی تماس زیادی

 .دهممی را پاسخش

 بله؟ -

 .پیچیدمی گوشی در نگرانش و هخست صدای

 دی؟نمی جواب زنممی زنگت چی هر چرا کجایی؟ هست معلوم آوینا؟ -

 پشتی به را سرم که آرام قدرآن! شوممی آرام و شنوممی را صدایش

 .دهممی را اشنگرانی پاسخ مالیمت با و داده تکیه صندلی

 ببینیم رو بهاره عمه اومدیم آزیتا با نبود، گوشیم به حواسم ببخش -

 .خونه گردیممی بر داریم اآلنم

 :پرسدمی مطمئن و کندمی مکثی

 کردی؟ گریه چرا  -

 ایهاله و کنممی بغض دوباره که هستم جمله یک همین منتظر انگار

 .دیدگانم مقابل در شودمی سدی اشکی،

 .نبود خوب اصال حالش -

 تون؟خونه آدمی یا شخونه بریمی رو آزیتا -
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 آزیتا سمت را سرم و دهممی پاسخ" دونمنمی" یک با را والشس

 چرخانممی

 تون؟خونه نمیری که امشب آزیتا -

 انداختن باال با کند؛می تمیز را اشبینی کاغذی دستمال با که درحالی

 دهدمی را پاسخم" نه" ینشانه به سرش

 بندش پشت  و دهممی رایمون به را امگرفته آزیتا از که جوابی هم من

 پرسممی

 مگه؟ طورچه -

  .تونمخونه در دم دیگه ساعت نیم من پس باشه-

 سعی و کنممی خیس زبانم با را لبم. خوردمی تکان قلبم ته در چیزی

 به لحظه را قلبم و کشیده شعله وجودم در که ایدلتنگی و ذوق کنممی

 .کنم آزاد هایمشش در شده حبس هوای با همراه کند، می تر گرم لحظه

 !ایخسته خیلی که معلومه صدات از کن، استراحت برو -

 رسدمی گوشم به ماشینش در شدن بسته و باز صدای

 که معروف یجمله این روی از بار صد کنم، مجبورت باید کهاین مثل -

 رهمی و کشهمی پر آوینا صدای شنیدن با رایمون خستگی   تموم" گهمی

 یه قدراین گرفتی یاد شاید تا بنویسی" نبوده لشماو از انگار که جورییه

 .نکنی تربزرگ و ترقشنگ یبهونه یه فدای و کوچک یبهونه

 تمام باراین و گیردمی جان لبانم روی بر عمیق لبخندی اختیار، بی

 .کنممی منتقل صدایم به را امدلتنگی

 .منتظرتم من پس -
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 امدلتنگی رفع و او یرهدوبا دیدن امید به و کنممی قطع را گوشی

 .افتممی راه به سریع خیلی و زده استارت

 پاک قصد وجه هیچ به که لبخندی با و گذارممی پارکینگ داخل را ماشین

 آزیتا که کنممی را پارکینگ از خروج قصد ندارد، را لبانم روی از شدن

 .زندمی صدا را نامم

 دوزممی مهربانش نگاه به را امسوالی نگاه و چرخممی سمتش 

 جانم؟ -

 کشدمی آغوشم در خواهرانه و داردمی بر سمتم قدمی

 این. بشه زندگیت شریک قراره رایمون مثل مردی که حالمخوش برات -

 با که خوبه خیلی. بشه نصیبت بهترینا و بشی خوشبخت که توئه حق

 که این واسه فقط زنهمی و هاشخستگی یهمه قید صدات، بغض شنیدن

 باشه خوب تو الح

 را اشگونه امشده لذت غرق آزیتا هایحرف شنیدن از که حالی در

 زندمی لب شیطنت با نیز او کنم،می تشکر زده خجالت و بوسممی

 .منتظرته دکتر آقای که برو بدو -

 سمت آن جدول سمت به" فعال"گفتن با و زنممی نمایی دندان لبخند

 خستگی دنیا یک وجود با رایمون، هک جدولی همان. کشممی پر کوچه

 به زیبا، و مردانه لبخندی با همراه نگاهش، شب آسمان در گرفته لنگر

 .استنشسته آن روی بر انتظارم

 را او سمت به کشیدن پر و کردن پرواز که دلم یخواسته خالف بر

 انتخاب را برداشتن قدم آرام و نرم منطقم و عقل پسندد،می تربیش

 .کندمی
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 .شوممی خیره لذت با خیزد،می بر جای از حضورم احترام به که او هب 

 خوبی؟ سالم -

  .بنشینم که خواهدمی ازم جدول به اشاره با و دهدمی تکان سر

 بهتری؟ تو خوبم، قربونت -

 احوال جواب کوتاه، تشکر یک با من و نشینیممی جدول روی به دو هر

 .دهممی را اشپرسی

 بودی؟ مطب االن تا -

 از را صورتم اجزای تک تک نگاهش با و چرخاندمی سمتم را سرش

 .گذراندمی نظر

 .بزنیم مخونه به سر یه بودیمرفته محمد با نه، -

 .کنممی نگاهش سوالی

  خونه؟ کدوم -

 .سازممی دارم که ایخونه -

 او به و گویممی هم ی"آهان" بازوهایم، کشیدن آغوش در با زمان هم

 .شوممی خیره مشکوک کند،می برانداز را پایم تا سر شیطنت با که

 رو بندازم و بیارم در تنم از فیلما مثل که ندارم کت امشب من شرمنده -

 ...هاتشونه

 دهدمی ادامه و کندمی ایاشاره پیراهنش به

 تو؟ برای بیارم در و این وایخمی هست، پیراهنم ولی -

 گویممی جوابش در و کرده کنترل سختی به را امخنده
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 چی؟ خودت پس -

 .دیگه شینممی جااین رکابی با منم خب -

 لرزد،می سرما از و نشسته جدول روی بر رکابی یک با که او تصور از

 .خندممی آرامی به و گیردمی امخنده

 بزنیم؟ حرف ماشین تو بریم خوایمی -

 بندممی را چشمانم و گیرممی باال را سرم

 .خوبه خیلی هوا مرسی نه -

 این یشکننده او هم باز و شده حاکم مانبین ایثانیه چند سکوت یک

 .ستسکوت

 آوینا؟-

 دهممی او به و گرفته آسمان از را امسوالی نگاه

 بله؟ -

 چرخدمی سمتم کامل

 خواد؟می چی دلم اآلن دونیمی -

 پرسممی کنجکاو و داده تکان ندانستن ینشانه به را سرم

 خواد؟می چی دلت دونم،نمی نه -

 .زندمی موج چشمانش در شرارت و شده بدجنس نگاهش رنگ هم باز

 .ببوسم لپتو خوادمی دلم -

 شودمی گرد چشمانم
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 ...تپیشونی و تگونه هم بعد -

 نگاهم و آیدمی بند هم من سنف شود،می ثابت لبانم روی بر که نگاهش

 ادامه را دلش یخواسته تا کندمی باز دهان. شودمی کشیده لبانش سمت

 .گیرممی دندان به را لبم انداخته، گل هاییگونه با من و دهد

 .بخوابی بری تا بفرستمت و ببوسم توچونه امآخری -

 .بود داده فریب مرا هم باز کنم،می نگاهش خصمانه

 .بکنی مغفرت طلب و بترسی خدا از بری بهتره توام زیزم،ع آره -

 :گویممی و خندممی

 !رایمون دارم استرس فردا واسه -

 چرا؟ استرس -

 گویممی و اندازممی باال ایشانه

 .نره پیش خوب چی همه ترسممی دونم،نمی -

 تزریق وجودم هایسلول تک تک به چشمانش طریق از را اطمینان

 کندمی

 خدا به بسپر اول هم رو کارها بقیه بخواب، راحت خیال با و برو تو -

 .بگذره خوش بهمون خیلی قراره فردا باش مطمئن. من به بعدم

 شوممی اشخیره دلتنگی با و خیزممی بر جای از

 .خدانگهدار فردا تا پس -
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 سمت به" بکن صبر لحظه چند"  گفتن با و خیزدمی بر جای از نیز او

 چند با که او از را نگاهم و مانممی منتظر. داردمی بر قدم ماشینش

 .دارمنمی بر آیدمی سمتم به بزرگ یجعبه یک و رز گل شاخه

 پرسممی کنجکاو و زده ذوق گیرد،می سمتم که را گل شاخه و جعبه

 منه؟ مال اینا -

 .بگیرم کادو واسش تا ندارم بیشتر آوینا یه که من دیگه، آره -

 .زندمی برق حالیخوش از چشمانم و گیردیم جان لبخندم

 ازت جوریچه و بگم بهت چی باید دونمنمی اصال جان، رایمون مرسی -

 کسی از یهویی کادو حاال تا آخه شدم غافلگیر خیلی من کنم؟ تشکر

 .بودم نگرفته

 لب عقب، سمت به قدمی برداشتن با زمانهم و خنددمی آرام و ریز

 زندمی

 .خدانگهدار فردا تا باشی، تهداش خوبی شب -

 به. ببندم را پارکینگ در من تا ماندمی منتظر و شودمی ماشین سوار او

  .کنممی روشن را اتاقم برق و رسانممی اتاقم به را خودم سرعت

 کنم؟ چه اما ستعجیب هم خودم برای زدگیذوق و هیجان از حجم این

 هایحس تمام خواستهنا که امشده مهربانی و ذوق خوش مرد اسیر

 .کندمی بیدار تک به تک را امدخترانه و لطیف

 در. نشینممی تخت روی بر و گذارممی میزم روی بر را رز گل هایشاخه

 که را داری نگین رنگ  زمردی پیراهن و کنممی باز آرامی به را جعبه

 .کنممی خارج جعبه داخل از زند،می برق اتاق نور مقابل در تشد به
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 روی به که را رایمون عطر و چسبانممی امسینه به محکم را لباس

 .کشممی نفس مانده، پیراهن

 در. کنممی تن به را پیراهن و کرده خارج تن از را هایملباس طاقت کم

 در را رایمون یسلیقه ،هانگین زدن برق دیدن با و ایستممی آینه مقابل

 .کنممی تحسین دل

 صدای آن دنبال به و شودمی زده اتاقم در که زنممی خود دور به چرخی

 .شنوممی نیز را آزیتا

 .بیدارم. آزیتا تو بیا -

 دارم تن بر که داری نگین پیراهن دیدن با و شودمی اتاقم وارد آزیتا

 .شودمی گرد چشمانش

 زندمی لب متحیر دارم،می بر قدم تمسم سرعت به که حالی در

 آورد؟ واست رایمون. نازه چه! اینو من خدای وای -

 گویممی و اندازممی خود آینه داخل از دیگری نگاه

. بیارمش در تنم از آدنمی دلم اصال. شدم غافلگیر خیلی خودمم آره، -

 چشمک چراغ و پیراهن سر تا سر انگار. زنهمی برق جوریچه ببین

 .کردن وصل زن

 گویدمی و کشدمی پیراهن روی به دستی نیز آزیتا

 واسه هم پیراهن این واسه هم رفت، غش که من دل   من، خدای وای -

 .نشسته تنت رو قشنگ و آدمی بهت قدراین که تو

 تردید و شک با و کنممی برانداز را خود آینه داخل از دیگر باری

 پرسممی



 

  

REPACK BY DIAKOV 514 

 

 رفیق نیمه راه

 د؟آمی بهم گی؟می جدی -

 گویدمی و بنددمی را پیراهن زیپ

 !شدی تر ماه بودی ماه آد،می بهت خیلی برم، قربونت آره -

 بوسممی را اشگونه تشکر برای و خندممی

  بپوشی؟ فردا واسه و این خوایمی -

 دهممی تکان را سرم متفکر

 .که خریدیم پیراهن خودمون فردا واسه آخه واال، دونمنمی -

 که پیراهنی به ایاشاره اکراه با و داده تکان هوا در ار دستش آزیتا

 کندمی بودیم خریده عصر امروز

 و رایمون و بپوش و همین کجا؟ اون و کجا این بابا، کن ولش و اون -

  .کن شدیوونه

 کنممی رها هایمشونه روی به طنازی با را موهایم و خندممی

 .لرزهمی دابا این به که نیست بیدی اون راحت، خیالت -

 گویدمی و زندمی امبرهنه بازوی به آرامی یضربه

 بندری اگه ببینه لباس این توی رو تو بذار. لرزهمی عزیزم، لرزهمی -

 !کپک اصغر ذارممی و کنممی عوض و اسمم من واست، نرفت

 .کند باز برایم را پیراهنم زیپ خواهممی آزیتا از و خندممی هم باز

 برداشتن با زمان هم و کرده جمع را پیراهنم نیز من تا،آزی رفتن با

 .کشممی دراز تختم روی به خوابیدن قصد به کردن، چک برای امگوشی
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 او با امشخصی یصفحه وارد صبرانهبی و شده تلگرام وارد عادت طبق

 .شوممی

 هم نیز درمان و دردست عاشقی -

 هم نیز آسان عشق این است مشکل 

 دلدادگی این به باید فدا جان

 هم نیز جان رودمی دادی که دل

 به و اندازممی گوشم پشت به را چشمانم روی بر افتاده موی طره

 کنممی تایپ سرعت

 تویی ما جان که دالرامی ای -

 ...نیست آرام نفس یک را ما تو بی

 یک. خوابممی راستم دست روی به و شوممی خارج تلگرام یصفحه از

 گیرممی عمیقی دم و کشممی آغوش در محکم را کوچک بالشت

 حتی. کنممی تصور رایمون کنار در را فردا جشن و بندممی را چشمانم

 .شودمی هایملب مهمان لبخندی و کنممی ذوق هم تصورش از

 از پاسی تا شودمی باعث کرده، رخنه وجودم در که هیجانی و استرس

 را چشمانم خواب و شده سنگین هایملکپ کم کم اما بمانم بیدار را شب

 .ربایدمی

. بودمگرفته کوتاه دوش یک و بودمشده بیدار خواب از زود خیلی صبح

 و صورت آرایش اتاقم در و آیدبی مانخانه به ایزدی خانوم بودشده قرار

 .دهد انجام را موهایم
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 به حسابی و بودند رفت و آمد مشغول زود خیلی صبح از آزیتا و نسترن

 .بودند کرده کمک ها کار در مادر

 دنیا یک من و بودند آراسته زیبایی به را خانه هم بهزاد و بهنام 

 .بودم شده هایشانخستگی تمام با هاآن یهمه یشرمنده

 نیز من و بودند آمده مانخانه به ساعت سر همکارش، و ایزدی خانوم

 راهنمایی اتاقم به خانه، اهل با پرسی احوال و سالم از بعد را هاآن

  .بودمکرده

 بر قرار باالخره آزیتا، و نسترن با وگوگفت و بحث ساعت چند از بعد

 .بود آورده برایم رایمون که بپوشم را پیراهنی همان من که شد این

 دیدن با همکارش و ایزدی ومخان بودم، کرده تن به را پیراهن که همین

 من. بودند گشوده تمجید و تعریف به لب و بودند شده زده ذوق پیراهن،

 بر وقت، اتالف از جلوگیری برای و کرده تشکر هاآن دوی هر از نیز

 زودتر هرچه تا بودمداده اجازه ایزدی خانوم به و نشسته صندلی روی

 .دهد انجام را کارش

 خشک تنم تمام و رفته خواب به پاهایم ام،شستهن صندلی روی بر بس از

 :گفتن با و شودمی تمام ایزدی خانوم کار باالخره. استشده

 امشب ماهت، مثل صورت و موها آرایش از اینم خانوم، آوینا بفرما -

 آقای تونیمی راحتی به که کن دلبری پیراهن، و آرایش این با حسابی

 .ببری جنون مرز تا و دکتر

 و مالیم آرایشم امخواسته طبق. نگرممی آینه در را خود و مخندمی

 .است ساده نسبتا نیز موهایم و دخترانه
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 و آزیتا هایتعریف و تمجید از و گیرممی آینه از را نگاهم رضایت با

 .کنممی تشکر هم نسترن

 یدنباله که نسترن و آزیتا کمک با و کنممی سر به ام،خریده که را شنلی

 جایگاهی سمت و روممی پایین آرامی به هاپله از اند،گرفته را راهنمپی

 .دارممی بر قدم اندکرده درست رایمون و من برای که

 و کنممی پرسی احوال و سالم ایندمی سمتم به که هاییمهمان تمام با

 .نشینممی مبل روی بر باالخره

 نظر از اند،کشیده را زحمتش نسترن و آزیتا که را زیبایی عقد سفره

 .کنممی نگاه آینه داخل از خودم به و گذرانممی

 همان در مرا که وقتی هم آن ببینم، را رایمون العملعکس خواهدمی دلم

 .استخریده برایم خودش که بیندمی پیراهنی

 حتی و هستند هامهمان از پذیرایی درگیر شدت به نسترن و آزیتا مادر،

 .نشینندنمی زمین روی بر استراحت منظور به املحظه یک برای

 داخل زیادی یهمهمه و آیدبی عاقد قرارست که رسدمی خبر باالخره

 .شودمی پا به سالن

 و رساندمی من به را خود سریع خیلی آزیتا عاقد، ورود با زمانهم

 .باشم آرام و باشمنداشته استرس خواهدمی ازم خواهرانه

 افخم خانوم بفرستند، صلواتی تا خواهدمی هاخانوم زا عاقد کهاین از بعد

 جایگاه سمت هم، همراه به و کرده همراهی را رایمون نیز دوقلوها و

 .دارندمی بر قدم

 خانوم با خیزم،می بر جای از شخانواده و رایمون احترام به نیز من

 .بوسممی را شانگونه و داده دست دوقلوها و افخم
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 جمعیت، این میان در و مکان این در شدت به اما کنمنمی درک را خودم

 هم خودم که صدایی با و آرامی به بنابراین. کشممی خجالت رایمون از

 .پرسممی را حالش و داده را سالمش جواب شنوم،می را آن زور به

 .خوبم قربونت -

 را پایش کف شیطنت، با هم باز رایمون و نشینیممی مبل روی به دو هر

 چرا که کنممی فکر این به نیز من و گذاردمی پایم سرد انگشتان یرو بر

 یاد شلوغی در همیشه چرا کند؟نمی هاشیطنت این از مانتنهایی در او

 افتد؟می هاشیطنت این

 تا کنممی تالش بار چندین من و کندمی خطبه خواندن به شروع عاقد

 بی تالشم دفعه  هر اما بکشم بیرون رایمون پای زیر از را خود پای

 .ماندمی نتیجه

 و زمان که شوممی هایششیطنت و رایمون حضور لذت غرق قدری به

 کم کم. شودمی دور ذره ذره وجودم از استرس و برممی یاد از را مکان

 را پایش خود باالخره نیز رایمون. گیردمی آرام دلم و شودمی گرم بدنم

 کندمی زمزمه گوشم زیر یآرام به و داردمی بر پایم روی از

 بگو بعد بخونه رو خطبه بار سه بذار بدیا، رو بله اول بار نشی هول -

 .نکنم فرار و بمونم جاهمین دممی قول منم بله،

 نم انتظار به سکوت در همه و استخوانده را خطبه سوم بار برای عاقد

 .اندنشسته بدهم، عاقد به قرارست که جوابی و

 از بعد که چرا ماند،نمی باقی برایم رایمون به دادن پاسخ برای فرصتی

 به رایمون پدر و مادر بهنام، حتی و بهزاد بابا، و مامان دادن اجازه

 خنده، و شوخی با لفظی، زیر دادن با و آیندمی سمتم به قلوها دو همراه
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 پسرشان این از بیش و بدهم را بله جواب زودتر چه هر خواهندمی ازم

  .نگذارم انتظار به چشم را

 :زنممی لب آرامی به و معذبم

 !بله ترها،بزرگ و پدرم و مادر یاجازه با و خدا به توکل با -

 باعث کند،می پر را سالن فضای که کشیدنی کل و زدن دست صدای

 برای را خطبه آن از بعد و ماندب منتظر را ایدقیقه چند عاقد شودمی

 .بخواند هم رایمون

 هم باز آن از بعد و دهدمی را بله جواب باوقار و متین نیز رایمون

 مریم و مهتاب! هامهمان گفتن تبریک از کردن تشکر و کردن روبوسی

 جواب در و گیرممی آغوش در هامهمان دیگر از تر طوالنی را

 .خندممی تنها هایشانشوخی

 و من گیرد،می جان سالن فضای در دوباره که کشیدنی کل میان در

 ترتیب به است،شده گرفته مانسمت به که را دفتری دو هر رایمون

 را عاقد بلند، صلواتی فرستادن با هم سالن داخل جمعیت و کنیممی امضا

  .کنندمی بدرقه

 قلبم، اعماق از اینقطه در او، از احساس و عشق دنیا یک گویی

 بارهیک به مان،بین محرمیت یصیغه شدن جاری با که بودشده نشینته

 .کندمی پر را وجودم تمام و جوشدمی

 دارم، دوستش کنم،می اعتراف خود، دل در منت بی و شوممی اشخیره

 همان از. امنکرده اشتجربه حال به تا که هاییداشتن دوست آن از

  .نیست نیشد تکرار گویندمی که هاییعشق
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 آهنگ و کندمی روشن را ضبط آزیتا بندد،می را سالن در عاقد کههمین

 .کندمی خواندن به شروع باالیی نسبتا ولوم با شادی

 مان،نشستن برای که اینفره دو مبل روی بر دوباره کهاین  از قبل 

 متمس به که رایمونی به و گیرممی باال را سرم بنشینم، بودند،کرده آماده

 .شوممی خیره چرخدمی

 را دستش آرام و دوزدمی چشمانم به را غرورش از پر و مهربان نگاه

 از آرامی به و کرده باز را آن نرم. آوردمی شنلم یخوردهگره بند سمت

 .دهدمی ُسر پایین به هایمشانه سپس و سرم

 مپای تا سر بخش،رضایت و متحیر چنین این نگاهی با که بارست اولین

 .کندمی انداز بر را

 ایشعله زند،می موج رنگ مشکی یتیله دو آن در که خواستنی موج از

 ملتهب و گرم قدری به کشد،می آتش به نیز مرا پای تا سر سوزان،

 شماره به هایمنفس و نشیندمی امپیشانی روی بر ریزی عرق که شوممی

 .افتدمی

 کندمی زمزمه گوشم زیر و شودمی خم شیطنت با نیز او

 وایستادیم شلوغ جمعیت یه وسط اآلن تو و من که شانسیخوش خیلی -

 اآلن همین تونمنمی که شانسم بد خیلی. ستبسته من پای و دست و

  .ببرم رو لذت نهایت بودنت خوشمزه از و بدم قورتت درسته

 لبانم روی بر شدن طرح قصد که را لبخندی همان کنم پاک تا تالشم در

 که هاییخنده همان از خندم،می و ماندمی نتیجه بی تالشم اما اردد را

 همان از. اندازندمی راه به بازی سفیدم و گرد صورت در هایملپ چال

 .ستعاشقش مریم که لبخندهایی
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 جدیدش دلبری منتظر و بینممی لپم چال به را رایمون یخیره نگاه

 به را ماننفره دو وگویگفت شیطنت با و سازدنمی آزیتا که مانممی

 رساندمی پایان

 .بنشینید بفرمایید ها،مونده عسل هنوز -

 .نشیندمی مبل روی به دنبالم به و کندمی نگاهم گیج رایمون

 دیگه؟ چیه عسل یقضیه -

 بابت این از تصورم، خالف بر او و دهممی توضیح برایش خنده با

 .شودمی زده هیجان

 ظرف آزیتا و شده زوم رایمون و من روی هب هامهمان یهمه نگاه

 .استگرفته مانمقابل در را عسل

 دقت با و کنممی فرو عسل داخل سطحی و کم را کوچکم انگشت

 .پیچممی انگشتم دور به را ظرف از آمدهکش هایعسل

 را عسلم به آغشته انگشت که حالی در و دوزممی او به را مشتاقم نگاه

 چگونه که کنممی فکر این به کنممی نزدیک دهانش سمت آرامی به

 البته صد و شرور نگاه آن و زیبا لبخند این با را مردی همچین توانممی

 باشم؟ نداشته دوست عاشق

 محبت و نپذیرم را او همچون امنی گاهتکیه یک توانممی چگونه

 نخرم؟ جان به را اشخالصانه

 که عسلی تمام زند،می نآ به عمیقی مک و گیردمی دهان به را انگشتم

 یبوسه آن، کردن رها از قبل و مکدمی را استنشسته انگشتم روی به

 .نشاندمی آن روی بر نیز را امشده متوجهش خودم تنها که آرامی
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 او از را نگاهم کوتاه ایلحظه برای من و زنندمی دست هامهمان

 .گیرممی

 به برد،می فرو عسل ظرف داخل را دستش کوچک انگشت که حالی در

 کندمی زمزمه آرامی

 !بکنیا مثل به متقابل باشه، یادت -

 است خواسته ازم او که بکنم را کاری همان حتما گیرممی تصمیم دل در

 یا و کشممی خجالت آورم،می کم رسم،می عمل یمرحله به که همین اما

 هاعسل مکیدن به تنها که شوممی معذب هامهمان حضور از هم شاید

 .کنممی آزاد لبانم حصار از را انگشتش و کرده اکتفا

 جواب در من و شودمی گم هاخانوم کشیدن کل میان اشخنده صدای

 گویدمی که توبیخش

 !من طلب یکی باشه، یادت -

 دهممی پاسخ سرعت به

 .ببینه یکی ترسیدم بودیم، جمعیت تو خدا به نه -

 زندمی لب بدجنسی با و اندازدمی باال به ابرویی

 و شوهرشون کردن، ازدواج وقتی خانوما این مگه خجالت؟ چرا -

 کردن؟ فوت بهشون صلوات و ذکر و طاقچه روی گذاشتن

 دهممی را جوابش خنده با و چرخانممی فکرش طرز و وا برای چشم

 .یمنیست تنها اآلن که تو و من اما نخیر -

 کندمی نگاهم مرموز و چرخدمی سمتم کامل

 نداری؟ مشکلی هیچ تو باشیم تنها یعنی -
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 بازیهم نیز من بعد به اآلن از ستخوب چه کنممی فکر خود با

 پایان تا هنوز که بسا چه! بروم پیش پایش هم و شوم او هایشیطنت

 دندار وجود اینگرانی هیچ جای و استمانده زمان خیلی هم جشن

 باشم؟داشته باید مشکلی چه نه -

 مادر و چرخاندمی را سرش معطلی هیچ بی و دهدمی تکان سر جدیت با

 .زندمی صدا ایستاده، ما از کمی یفاصله در که را

 رایمون به رو و داردمی بر قدم مانسمت مهربان، لبخندی با نیز مادر

 گویدمی

 پسرم؟ جانم -

 او از محترمانه است،برخواسته جای از مادر احترام به که رایمون

 خواهدمی

 بزنم؟ حرف باهاش تونممی کجا دارم، کار آوینا با دقیقه چند من  -

 یقفسه شدت به قلبم که منی به اشاره با و گرفته را رایمون دست مادر

 کند،می وارد آن به را اشپی در پی هایمشت  و رفته نشانه را امسینه

 .بروم شبالدن به خواهدمی ازم

 رایمون، توسط در شدن بسته و پدر و مادر خواب اتاق به رسیدن تا

 چه کهاین تصور از و کنممی تکرار خود با را" روانی یدیوانه" مدام

 پوستم زیر به شیرینی حس ام،شده تنها او با شدنمان، محرم از بعد زود

 .شودمی مور مور تنم تمام و دودمی

 که داغی هاینفس با بعد، لحظه چند و کندمی خاموش را اتاق برق

 را گرمش حضور. آیدمی استقبالم به نوازد،می را امشانه و گردن پوست
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 کوتاه ایلحظه برای را چشمانم و کنممی احساس سرم پشت در خوبی به

 .بندممی هم روی بر

 و نرم دهم؛می قورت آرامی به را دهانم در شده جمع بزاغ که حالی در

 .گیرممی باال را سرم و چرخممی سمتش امآر

 وجود به را زیبایی پارادوکس اتاق، بر حاکم تاریکی با نگاهش برق

 .کندمی رو و زیر را قرارمبی دل که آورده

 در تنها نه را قلبم ضربان من و شودمی کشیده باال به لبش یگوشه

 کنممی حس وجودم تمام در بلکه سینه، یقفسه

 را سرش کمی نشیند،می کمرم دور به آرام و نرم دستش که درحالی

 لب بدجنسی؛ و شرارت از شده پر که لحنی با و کرده خم صورتم سمت

 :زندمی

 !آوینا منتظرم من خب؟ -

 از شدن اره برای تابم،بی قلب و افتاده شمارش به نفسم زیاد هیجان از

 .کوبدمی امسینه یقفسه به را خود وار دیوانه کرده، اسیرش که زندانی

 اشخیره منگ و گیج کنممی سعی اما امفهمیده خوبی به را او منظور 

 شیطنت چاشنی با و سوالی هم بعد  زدن، پلک باریک حتی بدون بشوم،

 :بکنم سوال ازش بدجنسی و

 چی منتظر دقیقا بگی شهمی نشدم، منظورت متوجه من اما ببخشید -

 هستی؟

 شودمی تر عمیق لبخندش
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 ذهنت تو کرده، ثابت تجربه کافی، یاندازه به نه اما بود خوبی تالش -

 تقلب و کردن راهنمایی بدون رو بگیره باید که هایینکته و فعاله پیش

 !گیرهمی زود خیلی هم رسوندن

 را خود و کشممی خجالت کمی ،دارد من فکر   طرز به راجع که ذهنیتی از

 .شومنمی تسلیم اما کنممی جور و جمع

 حرف دار منظور تجربه که کنم گوشزد بهت هم رو نکته این بهتره پس -

 .کرده ثابت خیلیا ذهن کردن منحرف برای رو بعضیا زدن

 دوباره جانی لبخندش به و کندمی خم سمتم قبل از بیشتر را سرش

 .بخشدمی

 و نشیندمی دارمتب و ملتهب پوست روی بر هایش،نفس داغ نسیم

 .افتدمی تکاپو و تالش به کمرم، دور شدن حصار برای دستش

 و محبت از شده مملوء بلکه شرارت نه و دارد شیطنت نه دیگر نگاهش

 .َرمبَ  از را نگاهش زیبای رنگ! داشتن دوست

 دست بنابراین.  خواهدیم را امداده او به که قولی پای ماندن زنانه دلم،

 بلند پا یپنجه روی به سبک و نرم و دهممی قلبم یخواسته دل   به

  .شوممی

 زده خجالت و نشانممی اشگونه دو هر روی بر آرام و نرم را لبم ُمهر

 .دوزممی چشم شده، امخیره کمرنگ لبخندی و براق چشمانی با که او به

 .عزیزم داشتم انتظار ااین از بیشتر ازت من همین؟ فقط -

 دلم بر عجیب کالمش، شرارت از سوا گوید،می که ی"عزیزم"

  .نشیندمی
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 دقیق رفتارش و حرکات در جدیت با نرود، کاله سرم کهاین برای باراین

 و گیرممی استشده هایملب زوم   که بدجنسش نگاه از را نگاهم. شوممی

 نگاهم دوباره و کنممی کوتاهی مکث. دهممی هایشلب به ایلحظه برای

 سوق شده، خیره قبلی ینقطه همان به همچنان که چشمانش سمت به را

 زنممی لب صادقانه و خجول و دهممی

 .کشممی خجالت من که جوریاین خب؟ چی یعنی - 

 تای یک دارد، اشخنده کردن کنترل در سعی سختی به که حالی در

 :پرسدمی مشکوک و دهدمی کش باال به را ابرویش

 ؟داره خجالت ام پیشونی بوسیدن مگه چرا؟ -

 نگاهش رنگ و کالم لحن فریب  نیز من و انداخته دست مرا او هم باز

 .امخورده را

 حصار از را کمرم کنممی سعی و کشممی هم در را اخمانم حرصی

 .کنم آزاد دستانش

 .نبود پیشونی منظورت تو نگو، دروغ -

 عوض رنگ و گرفته گر خجالت از صورتم که گویممی حالی در را این

  .امکرده

  کشدمی فرو دهان داخل به را زیرینش لب که امشده اشخیره خصمانه

 اوردمی پایین را صدایش تن و

 اومدم همینم واسه آد،می خوشم خیلی فکرت طرز از آوینا، ولی -

 !گرفتمت و خواستگاری

 را دیگری العملعکس هیچ دادن شانن یاجازه من به که آن بی سپس و

 در و کشدمی چنگ به اشمردانه و مندقدرت دستان با را کمرم بدهد،
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 مرا قدری به و گیردمی آغوشم در محکم و سفت ناگهانی، حرکت یک

 خوبی به را هایماستخوان شدن قولنج که دهدمی فشار خود به محکم

 .کنممی حس

 به را چشمانم نیز من آید؛می کمرم از رباالت دستانش از یکی که حالی در

 .کنممی حلقه گردنش دور به را دستانم و بندممی آرامی

 و داردمی بر امشانه روی از را اشچانه که گذردمی مدت چه دانمنمی

 امپیشانی به را اشپیشانی کوتاه، مکثی با. گیردمی فاصله ازم کمی

 .گیردمی عمیقی نفس و چسباندمی

 رفته هم مهمونا یهمه و بود شده تموم جشن اآلن اگه شدمی چی -

 بابات؟ و مامان اتاق نه بودیم خودت اتاق تو هم تو و من و بودن؟

 این زدن از منظورش ببینم تا کنممی جدا اشپیشانی از را امپیشانی آرام

 باریک چشمانی با و شودمی خیره چشمانش در دقت با چیست؟ هاحرف

 کردن محکوم و خود گناهیبی اثبات برای سندی و مدرک بالدن به شده

 کنجکاو نگاه جواب در پررویی با و زندمی ریزی چشمک که گردممی او

 :زندمی لب وجوگرمجست و

 که همونیه دقیقا منم منظور! کردی فکر درست و بار یه این اتفاقا نه -

 !چرخهمی خودت ذهن   تو داره اآلن

. دهممی هولش عقب به و گذارممی اشسینه روی رب را دستم دو هر کف

 به قدمی خودم اما خوردنمی تکان هم متریمیلی حتی جایش از که او

 .روممی عقب

 در سمت و کرده گرد عقب بخورم، را امخنده کنممی سعی که حالی در

 دارممی بر قدم اتاق
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 .شهمی دیر داره دیگه، بریم بهتره -

 نزدیکی در را صدایش نشیند،می در یدستگیره روی بر دستم که همین

 شنوممی گوشم

 دوست خیلی و فکرت طرز من که بدون و این اما کن فرار نداره عیبی -

 .دارم

 من، به توجهبی که اویی به خیره خیره و چرخانممی سمتش را سرم تند

 به کرده، خوش جا لبش کنج که لبخندی با و گیردمی دست در را دستم

 .شوممی خیره کشاند؛می خود دنبال

. نشینیممی مبل روی بر و شویممی سالن وارد باهم دو هر دوباره

 چشم با حتی. کندمی امکالفه آزیتا و مهتاب مریم، شیطنت پر هاینگاه

 کهاین از قبل. روندینم رو از هم روممی شانسمت به که هاییغره

 توانممی تا و رقصممی سالن در او با دور یک بکند، رفتن قصد رایمون

 .کشممی نفس را خوشش عطر

 را زنانه مجلس رایمون که گذردنمی سالن به ورودمان از زیادی زمان

 .شودمی خارج سالن از و کرده ترک

 نفسم و کنممی شابدرقه نگاهم با در، شدن بسته و سالن از خروجش تا

 .دهممی بیرون سنگین را

 تاراج به خود با نیز مرا اشتیاق و شور از زیادی حجم رفتنش، با گویی

 .شوممی دلتنگ و  دمغ حد بدین تا که بردمی

 و تند و چرخانممی سر شود،می گرفته امبرهنه بازوی از که نیشگونی با

 مهتاب به رو و ددخنمی ریز ریز که شوممی خیره مریمی به تیز

 :گویدمی
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 .شد مجنون! رفت دست از مبچه مهتاب؟ بینیمی -

 رو تو جنون شد، مجنون و کرد ازدواج حداقل آوینا، به رحمت صد باز-

 به در و شدی مجنون نزده، حرکتی هیچ طرف هنوز که بذارم دلم کجای

 .میکنی موسموس و میدوی لیلی دنبال در

 در نیز مرا دست آورد؛می در شکلکی هتابم برای که حالی در  مریم

 .شودمی نشانم و حلقه تماشای مشغول و گیردمی دست

 و گذرانممی نظر از  بار چندمین برای را مریم پای تا سر متحیر نیز من

 .شوممی خیره ستتشخیص قابل خوبی به که وزنش کاهش به

 :زنممی لب ام،شده زده هیجان وزن کاهش این از شدت به که حالی در

  !تو کردی کم وزن قدرچه دختر، برم قربونت مریم، وای -

 نشان و حلقه خیالبی که ستمن زبان از جمله همین شنیدن منتظر گویا

 .گیردمی آغوشم در محکم و زده ذوق عوض در و شودمی

 خیلی تونممی برم پیش جوریهمین کردم، الغر کیلو هفت ماه یه تو -

 !برسم آلمایده وزن به زود

 گویممی تبریک او به بزرگ موفقیت این خاطر به و بوسممی را اشگونه

 :گویدمی که مهتاب جواب در و

 واسه و وقتم از ساعت چند روز هر بدونی اگه پس؟ شد چی من بوس   -

 رژیم و نکنه پرخوری تا دممی فنا باد به خانوم این به دادن مشاوره

 !کنی می بارون بوسه و پام تا سر کنه، رعایت رو غذاییش
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 قدرآن بوسم،می را اشگونه محکم و اندازممی گردنش دور دست خنده با

 وا خنده به را مریم و ماندمی پوستش روی بر لبم جای که محکم

 .داردمی

 موهایم در شده کار هایشکوفه سمت به را دستش مهتاب که حالی در

 :گویدمی و کندمی دراز

 .کنم درستش رو شکوفه این تا کن صبر لحظه یه آوینا-

 صامت و ساکت که حالی در. شودمی بلند نیز امگوشی پیام صدای

 بی و کرده باز را امگوشی قفل دهد، انجام را کارش مهتاب تا امنشسته

 بر کمرنگ لبخندی نخوانده؛ را پیامش هنوز. شوممی تلگرام وارد تاب

 .کندمی خوش جا لبانم روی

 شودمی تر عمیق لبخندم و خوانم می ار پیامش

 !من در شد چه دانمنمی -

 ...پریشانم دیدم فقط

 !دارم دوستت خیلی که فهمیدم لحظه یک در فقط

 کن نگاه خدا رو تو مهتاب: گویدمی مهتاب به رو که مریم به توجه بی

 تونهمی چی متنی پیام یه دونمنمی من! آخه ستضایع قدرچه! اینو

 بشه باز نیشش هاندیده شوهر مثل جوریاین نکبت، این که هباش داشته

  ببره؟ دختره چی هر آبروی و

 :کنممی تایپ سرعت با آن از بعد و کنممی فکری

 هابودنی تمام ز -

  !باش من آن از فقط تو
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 !ندارد آرزو دلم بودن، تو با غیر به که

 :گویدمی مریم جواب در که مهتاب برای و کنممی لمس را ارسال آیکون

 خوبه امخیلی آوینا تازه. خودتی بدتر همه از که نگو هیچی تو خدایی -

 .بره پیشم از ذاشتمنمی اصال بودم من

 حرف جواب در ریز، چشمکی زدن با زمان هم و فرستممی بوسی

 گویممی و کرده باز دهان مهتاب،

 .پیشم آدبی دوباره شام واسه کن دعا -

 شب واسه بذار و خوردن شام تنهایی آد،نمی نده، امید خودت به الکی -

 .باش ما جوار در و بده افتخاری و امشب عروسی؛

 .خیزممی بر مبل روی از و کنممی نازک مهتاب برای چشمی پشت

 و کرده آماده را شام شود،می جمع آهنگ و رقص بساط که این از بعد

 و اندنشسته ها میز دور به هامهمان یهمه. چینندمی ها میز روی بر

 .هستند خوردن غذا مشغول

 در را شام و اندنشسته مریم و مهتاب که روممی میزی سمت به نیز من

 .خورممی هاآن کنار

 موی به مو نیز هاآن و گیرممی را بیمارستان سراغ مریم و مهتاب از

 و گویندمی بارمان از. کنندمی تعریف برایم را جاآن در افتاده اتفاقات

 .رایمون و محمد با عمیقش رفاقت

 ترک را مانخانه یکی یکی هامهمان و شودمی تمام مهمانی باالخره

 از را پیراهنم نسترن، و آزیتا کمک با و رفته اتاقم به نیز من. کنندمی
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 به شلواری و روسری و رنگ کرم مانتوی یک با و کنممی خارج تن

 .کنممی عوض سفید رنگ

 به تاخیر کمی با نیز من و روندمی سالن به من از زودتر نسترن و آزیتا

 افراد یهمه که شوممی سالن وارد وقتی. شوممی روانه شاندنبال

 و میز از زیادی تعداد که جایی سالن؛ نشیمن قسمت در امخانواده

 !اش خانواده و رایمون حتی د،اننشسته اند؛کرده جمع را هاصندلی

 شود،می گرمنظاره لبخند با و آوردمی باال را سرش سالن؛ به ورودم با

 نشینممی کنارش در آرامی به و دارممی بر قدم سمتش مالیم و نرم

 رایمون دیگر دانممی من و هستیم سالن در حاضر جمع دید معرض در

 .ببرد لذت هایششیطنت از و کند شیطنت تواندنمی شرایط این در

 را خودش کمی که بردمی پ ی موضوع این از من حالیخوش به نیز او

 :کندمی زمزمه گوشم زیر و کندمی خم سمتم

 تونمنمی من ولی نشستی کنارم راحت خیال با که حالیخوش خیلی -

 بخورم؟ حرص باید و کنم اذیتت

 را سرم تند و تند! خندممی آرام و چرخانممی سمتش کامل را صورتم

 :زنممی لب زده ذوق و دهممی تکان

 ست؟ضایع حد این تا یعنی -

 نگاهم از را نگاهش و شود می کشیده باال سمت به لبش یگوشه

 .گیردمی

 !خیلی آره -

 هم داغ حسابی که نشابین بحث و جمع به را حواسم او همچون نیز من

 .دهممی شده
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 و چشم دهم،می گوش افخم آقای و پدر هایصحبت به که حینی همان در

 مدام و شده وسواس دچار همیشه همچون که روممی آزیتا برای ابرویی

 منظورم زود خیلی معمول طبق. است اشروسری کردن درست حال در

 بخت وسریر سر از دست و کندمی جمع را حواسش و گرفته را

 .گیردمی آرام و داردمی بر اشبرگشته

 هم آزیتا و بودرفته خانه به او از زودتر دیشب همچون هم امشب حامد   

 کند، مانکمک خانه کردن جور و جمع در خواهدمی کهاین یبهانه به

 .بماند جاهمین  شد قرار

 سرش چنانمه که افتدمی بهنام به نگاهم و چرخانممی سالن در چشمی  

  .ستکردن چت مشغول و گوشی در

 رفتمی وقتی اما رفتمی بیرون خانه از کمتر اخیر یهفته چند این در

 تلفنی و کردن چت مدت. کردمی خوشتیپ و رسیدمی خودش به حسابی

 تربیش توجهی قابل یاندازه به روزها این در نیز زدنش حرف

  .استشده

 به را نگاهش گاه بی و گاه که دهممی پدر به و گرفته بهنام از را نگاهم

. گیردمی چشم ازش او های سرتقی از ناراحت و عصبی و دهدمی بهنام

 رایمون دست کنار که را امگوشی کنم، راحت را پدر خیال کهاین برای

 بهنام شخصی یصفحه به. شوممی تلگرام وارد و دارممی بر گذاشته

 کنممی تایپ و رفته

 تو سرت ساعته چهار و بیست که باشه زشت کم یه کنینمی فکر -

 وقتی اونم نیست؟ دستش گوشی کسهیچ که جمعی یه تو اونم گوشیه؟

 به و کنار بذار رو گوشیت لطفا متنفره؟ کار این از شدت به بابا دونیمی
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 شهنمی ناراحت اگه بگو هم کنیمی چت باهاش داری که خداییبنده اون

 .بشه کردن چت خیالبی و کنه تحمل و وریتد دقیقه چند

 تعداد همراه به"  باشه" یک و خوردمی سین پیامم که کشدنمی طولی

 به نیز را اشگوشی بالفاصله و شودمی ارسال برایم خنده اموجی زیادی

 .گذاردمی کناری

 .هست تخانواده به حواست که خوبه چه -

 رایمون گوشی   روی به و کنممی خاموش را گوشی که حالی در

 .شوممی اشخیره و اندازممی باال به را ابروهایم متعجب ،گذارممی

 فهمیدی؟ کجا از تو -

 کمر روی بر و داده عبور مانتویم زیر از که را انگشتانش نوک نوازش

 و کنممی صاف را کمرم ناخوداگاه کنم،می حس دهد،می قرار امبرهنه

 و شده تند قلبم ضربان. دهممی سرم پشت پشتی   به تربیش را امتکیه

 .کندمی پوستم زیر دویدن به شروع شیرین حسی

 !توئه سمت منم حواس یهمه که جایی اون از -

 هایی طرح کشیدن حال در و امانداخته پایین به را سرم که حالی در

 و نرم های نوازش از خراب حالی با هستم، زانویم روی بر نامفهوم

 شدنم قلقلک باعث و رویستپیش حال در پهلویم سمت هب که او مالیم

 لب ثانیه چند از بعد و نگیرد امخنده تا گیرممی گاز را لبم شود،می

 زنممی

 .شهمی قلقکم بردار، و دستت خدا رو تو -

 و خنددمی من همپای نیز او. کنممی خندیدن به شروع آرام آن از پس و

  .دهدمی قلقلکم بیشتر
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 تربیش و کنممی خم او مخالف جهت را خودم ارادی غیر طور به

 با اما شوندمی مانمتوجه همه دهممی نشان که العملیعکس با! خندممی

 از غره، چشم یک رفتن با من و گرفته ما از را شاننگاه لبخند یک

 گیرممی رو شده، امخیره جدی ایچهره و خندان چشمانی با که رایمون

 .کنممی حفظ او با را امفاصله و

 تهدیدوار بار این و کشدمی سمتم را خودش نرم نرم که کشدنمی طولی

 کندمی زمزمه گوشم زیر

 ببرمت خودم با دیگه ساعت نیم قراره کنی؟وقتیمی فرار چی از آخه -

 !بزنم چرخ خیابونا تو باهات صبح خود   تا و بیرون

 عوض در و گیرممی اردد قرار پایم ران کنار که چپش دست از را نگاهم

 مشغول آرام و نرم و گذارممی اشمردانه دست روی بر را دستم

 .شوممی نوازشش

 مطب؟ بری نباید صبح مگه -

 لبانم روی به آخر در و کرده فتح را صورتم اجزای تک تک نگاهش

 شودمی ثابت

 تو مال مثل کدومهیچ لب چرا فرمه؟ خوش قدراین رفته کی به لبات -

  نیست؟

 !کشممی هم روی بر را لبانم و شوممی معذب نگاهش رنگ از

 !ها بره فرستادی و کردی بندی بسته و مطب بحث خوب -

 دمغ که قلوها دو به را نگاهش  و چسباندمی امشانه به را اششانه سر

 !دوزدمی اند،شده اشخیره
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 دمبع خودم، یخونه بری بفرستمت و کنم بندی بسته رو تو بشه ک ی -

 حرف بدنت و صورتت اجزای تک تک به راجع مفصل و وقتت سر آمبی

 .بزنیم

 که چرا ماندنمی باقی  رایمون حرف به دادن جواب برای فرصتی

 بر جای از شانبدرقه برای همه و کنندمی رفتن عزم اشخانواده

 .خیزندمی

 و کشندمی آغوش در مرا دیگر باری رایمون پدر و مادر خانه، در دم

 .گویندمی تبریک پسرشان با را وصلتم

 خیلی دلیل همین به هستند مهربان و خونگرم بسیار رایمون پدر و مادر

 خیلی کم زمان مدت همین در همه و نشسته امخانواده و من دل به زود

 اشخانواده و رایمون نام که رماد خصوص به اند،شده عالقمند بهشان

 .افتدنمی دهانش از املحظه یک برای حتی

 و اندایستاده رایمون مقابل در که قلوها دو جز اندکرده خداحافظی همه

 را همدیگه تنها و زنندنمی حرف یک هیچ. اندشده اشخیره گرفته و دمغ

 !گرفته و دلتنگ دو آن و خندان ایچهره با رایمون. کنندمی نگاه

 بود،کرده برایم دوقلوها ظاهری تفاوت از رایمون که تعریفی اساس بر

 مجدد و کندمی دراز رایمون سمت را دستش که رهاست زنممی حدس

 :گویدمی آن یدنباله به و گویدمی تبریک را ازدواجش

 باهامون تا نذاشتی وقت رویا و من برای ساعت دو حتی روزه چند -

 ...بزنی حرف

 دهدمی ادامه و گیردمی عمیقی نفس و کندمی یمکث
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 باهم رو مونهمیشگی قرار و کنیممی درکت ما نداره، عیبی خب ولی -

 سر بهمون خیلی نداری وقت دیگه دونیممی چون کنیممی فراموش دیگه

 !بزنی

 که برود شانماشین سمت تا گیردمی رو رایمون از دلخور هم بعد و

 را او و کندمی قدرتمندش انگشتان اسیر را ویشباز فرز و تند رایمون

 .کشاندمی خود سمت نرم

 و بوسد می را اشگونه پی در پی و محکم و شودمی خم حرفی هیچ بی

 .تونپیش آممی فردا پس اما نه فردا: گفتن با

 کشدمی آغوش در نیز را شده اشک از پر چشمانش یکاسه که رویایی

 :دهدمی ادامه و گیردمی شلپ از ریزی گاز خنده با و

 بازم اما درگیرم خیلی و نیستم روز چند این بودمگفته بهتون کهاین با -

 .خواممی معذرت تر، نازک مو از من گردن ببخشید،

 متحیر همه بلکه من تنها نه دوقلوها با رایمون برخورد دیدن از

 !لذت غرق و شوندمی

 جنس که خودخواهی و رمغرو افخم دکتر کردمی را فکرش کسی چه

 را ترشکوچک خواهرهای ناز گونه این بود تکبر و سنگ از نگاهش

 معذرت خانه در بودنش کم بابت  یا و کند؟ شانبوسه غرق و بکشد

 بخواهد؟

 گرفته شکل وجودم در صحنه این دیدن از که حسادتی حس باید دانمنمی

 حالیخوش را؟ بودنش دوست خانواده بابت حالیخوش یا کنم باور را

 هایشقول پای و بودن مرد را؟ بودنش دلسوز و بودن مهربان بابت

 را؟ ماندن
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 محکم دو هر که رسدمی خود اوج به زمانی رایمون به قلوها دو عشق

 بهشان که قولی و هایشحرف شنیدن با و شوندمی آویزان گردنش از

 بوسه را شصورت و سپارندمی فراموشی دست به را ناراحتی تمام داده،

 .کنند می باران

 و هادلتنگی از دارد دست در را رایمون دست که حالی در رویا

 که گویدمی و کندمی تعریف او به نسبت روزش چند این هایدلخوری

 .دارد زدن برای حرف کلی که چرا هست منتظرش حتما فردا پس

 مادیوانه ذهن در که موذیست موجودات آن وجود خاطر به دانمنمی

 یا بکنم؟ اذیت را رایمون و بشوم بدجنس خواهندمی دلشان و لولندمی

 بر قدم رایمون سمت به که قلوهاست دو دل   کردن حالخوش برای نه،

 گویممی قلوها دو به رو مهربانی با و دارممی

 یا بریم چهارتایی که هستین پایه دور، دور بریم قراره رایمون و من -

   نه؟

 به اما هویداست خوبی به براقشان چشمان از دوقلوها شدن زده هیجان

 دلشان یخواسته به باید دانندنمی و هستند تردید و شک دچار شدت

 بروند؟ خانه به و گذاشته آن روی بر پا نه، یا بسپارند گوش

 تا مانندمی منتظر و اندازندمی نگاهی خود مادر و پدر به مظلومانه

 زندمی لب مهربانی با افخم نومخا که چیست دو آن نظر ببینند

 رها و رویا باشین، راحت شما جان، آوینا محبتت و لطف از مرسی-

 نیست، درست. شونهکم بازم باشن رایمون با که امچهارساعته و بیست

 .عزیزم بشن مزاحمتون اولی بار

 حلقه هردویشان شانه دور به را هایمدست خواهرانه و شوممی خم کمی

 گویممی افخم خانوم جواب در و کنممی
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 مدرسه که هم فردا آن،بی بدین شوناجازه حرفیه؟ چه این آخه نه -

 .بمونن بیدار وقت دیر تا نداره عیبی ندارن،

 .ماندمی او نظر منتظر و انداخته افخم آقای به نگاهی افخم خانوم

 زن همچین که آرنبی جا به شکر یسجده روز چهل تا باید رویا و رها -

 !بگذره خوش بهتون دخترم باشه شده، شوننصیب مهربونی داداش

 بعد نیز من یخانواده و روندمی رایمون پدر و مادر خندند،می آرام همه

 من، همراه به ما یخانه به برگشتن برای رایمون به کردن تعارف از

 .شوندمی خانه وارد

 در کنممی قتو تازه شویم،می تنها دوقلوها با کوچه، وسط در وقتی

 و خط برایم نگاهش در که شرارتی برق از شوم، دقیق رایمون چشمان

 در و آوردنمی خود روی به اصال او اما گیردمی امخنده کشدمی نشان

 برین دوتا شما: گفتن با و گیردمی رویا سمت را ماشین سوئیچ عوض

 .آییممی االن آویناهم و من بشینین، ماشین تو

 به من و دارندمی بر قدم ماشین سمت خندان و تسرمس با دو هر

 شوممی خیره پیروزمندانه دارد،می بر قدم سمتم آرامی به که رایمونی

 فرار تونیمی هم موقع اون چی؟ شب فردا کنی، فرار تونستی امشب -

 کنی؟

 همچون اش،سبابه شتانگ با و آوردمی باال را دستش و کند می مکثی

 زندمی لب تهدیدوار و شمرده و نوازدمی را امگونه نرم، پری

 !نیارم گیرت تنها جایی کن دعا و برو فقط -

 گیرممی دست را کردنست بازی حال در امگونه روی به که دستی همان

 .چسبانممی لپم به را دستش پشت و
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 در خفته حرص و او روی به ریزی چشمک و کنممی خم را سرم کمی

 خود دنبال به نیز را او افتم،می راه به و زنممی هایش رنگشب

 .کشانممی

 این به موهای حیفه خیلی که نخور حرص برم، قربونت بریم بیا -

 .بریزه قشنگی

 را هایی لبخند همان از. چرخممی عقب به و ایستممی حرکت از ایلحظه

 انداختن باال با و شوند پیدا یقاعم هایملپ چال که کندمی هایملب طرح

 گویممی و کنممی اشاره موهایش به ابرو و چشم با شانه،

 .دارم دوست کچلتم من که چند هر -

  .شودمی پیاده آن از من دنبال به و داردمی نگه جدول کنار را ماشین

 و زندمی دور را ماشین آرام اما محکم هاییقدم با که را او چشمانم

  .کندمی دنبال رساند؛می من به را خودش

 و تخس یچهره دیدن از که ایخنده جواب در و گیردمی قرار مقابلم در

 نرم و گذاشته امسینه تخت روی بر را دستش کف دهم،می سر اشجدی

 .بدهم ماشین هب را امتکیه بشوم، مجبور تا دهدمی هولم

 و مردانه دستان اسیر را دستم دو هر مچ و شودمی خم سمتم نیز خود

 مچ صورتم، روی بر صورتش شدن خم با زمان هم. کندمی قدرتش پر

 ماشینش یشیشه به و آوردمی باال امشانه راست تا را دستانم

  .چسباندمی

 و اندتهگرف بازی به را روانم و روح آرامش هایشنفس هرم گرمی  

 .استشده مشکی گوی دو آن نگاه برق اسیر چشمانم،

  .شودمی بریده بریده هایمنفس و شودمی محو لبانم روی از خنده کم کم
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 امسینه مماس اشسینه که نزدیک قدرآن شود،می تر نزدیک هم باز

 .رساندمی خدا به مرا قلبم قراریبی و گیردمی قرار

 بدون هیچوقت دیگه ولی شدی رها و رویا خوشحالی باعث که مرسی -

 غافلگیریا نوع این از اصال من. نگیر تصمیم کنی، مشورت من با کهاین

 باشه؟ آوینا، آدنمی خوشم

 !شرارتی و شیطنت هیچ بی. نفوذناپذیرست و جدی کامال نگاهش

. خورممی جا بودم،کرده او با که ایشوخی بابت اشناراحتی اظهار از

 دانمنمی. کنممی نگاهش میخ را نگاهم متعجب و کنممی گرد ار چشمانم

 حداقل یا نگاه در را طبعیشوخ از اثری خواهدمی دلم که اصراریست چه

 .رسممی دلخواهم ینتیجه به ترکم گردممی هرچه اما کنم پیدا اشچهره

 فهمیدی؟ -

 را اشهمردان یجذبه دل در و دهممی قورت آرام و نرم را دهانم آب

 دهان. بینممی حاال که امندیده را جدیتش از نوع این حال به تا. ستایممی

 حواسم بعد به این از و امفهمیده را منظورش بگویم او به تا کنممی باز

 تمام و نداده مهلتم اما نکنم شیطنت ایمسئله هر سر تا کنممی جمع را

 را صورتم جایجای میقع و محکم قدرآن. کندمی بوسه غرق را صورتم

 یاد از را کشیدن نفس کوتاهی زمان مدت برای که کندمی باران بوسه

 عمیقی دم سرعت به گیرد،می فاصله صورتم از کمی که همین. برممی

 .کنممی رها تر آرام را بازدمم و گیرممی

 اما گیردمی ُگر گرفته بر در را وجودم که حیایی و شرم از تنم تمام

 هم نما دندان و عمیق لبخند یک زدن به شدیدی تمایل چرا دانمنمی

  دارم؟
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 و شرم قرارست که لبخندی همان نشستن از تا گیرممی دندان به را لبم

 .کنم جلوگیری ببرد، سوال زیر را نگاهم حیای

 وقتی مخصوصا بیبنم،می نگاهش در را همیشگی شرارت همان بار این

 :پرسدمی ازم شیطنت با که

 بفهمونم؟ بهت ایدیگه روش یه به باید یا فهمیدی حاال -

 .نشدم متوجه نه،: بگویم خواهدمی دلم خیلی

 اما دهد نشانم ترست، موثر کندمی فکر که را دیگری روش هم او تا

 .بینمنمی مناسب هم را کوچه فضای و کشممی خجالت کمی

 و سازممی رها انگشتانش بند از را هایمدست مچ که حالی در بنابراین

 لب آرامی به گذارم،می اشسینه تخت روی بر را دستانم کف عوض در

 زنممی

 !شدم متوجه عزیزم آره -

 به نقطه، همان از را دستانم و شوممی بلند پا نوک روی به هم بعد و

 آغوشش در تنگ و کنممی حلقه گردنش دور و داده سوق باال سمت

  .گیرممی

 وجودم به را شیرینی و ملس حس کمرم، دور به دستانش شدن حلقه

 با و برده فرو گردنش گودی در را سرم که شیرین قدرآن کند،می هدیه

 .کشممی نفس عمیق را تنش عطر چشمانم، بستن

 شب تا شیمی خسته خیلی کنی، استراحت که نرسید اصال و شد صبح -

 شب لیخی امشب بگم بهت باید اما بخوابی کمیه بتونی و خونه بری که

 .ازت ممنونم گذشت، خوش بهم و بود خوبی
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 و دهممی دستانش به را دستانم اما کنممی جدا او از را خود آرام و نرم

 دوزممی چشم اشخسته و مهربان نگاه به

 فردا اما پیشت، بیام نتونم امروز احتماال! خوابیا بی این از باشه تا  -

 اشک من دلتنگی   و دوری زور از بده قول توام. بینمتمی و آممی حتما

 .ندارم اشکاتو دیدن طاقت اصال که نریزی

 .خندممی و کنممی خم کمی را سرم

 اتاقم در را ساعتی چند و آیدبی مانخانه به که کنممی دعوت او از

 خداحافظی از بعد و کرده رد را پیشنهادم اما بکند استراحت و بخوابد

 .شودمی خارج مانکوچه از امیآر به و شده ماشینش سوار کردن،

 ایخمیازه کشیدن با زمان هم و کشممی دراز تختم روی بر خستگی با

 چشم اتاقم سقف به و کشیده باال گردنم زیر تا نیز را پتویم کوتاه،

 .دوزممی

 لبخند دوقلوها، و رایمون با ماندیشب گردش به کردن فکر از

 .شودمی هایملب مهمان ایناخواسته

 حوض در که آبشاری زیر شدن خیس خوردمان، بستنی و رفتن پارک

 با رها و رویا هایشیطنت و داشت قرار پارک وسط شکل ایدایره

 .بود جذاب و بخشلذت شدت به برایم همه رایمون،

 برای و گذردنمی رایمون با شدنم محرم از هم روز یک هنوز 

 کامال که ایستگونه به احساسم اما ستکوتاهی بسیار زمان گیرینتیجه

 تغییر چنین این به که دارم باور و هستم راضی امگرفته که تصمیمی از

 .امبوده نیازمند شدت به امروزمره زندگی در تحولی و
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 هم روی بر را هایمپلک خستگی با و خوابممی دست یک روی به

 و آورده در خود اسارت به را چشمانم خواب که کشدنمی طولی. بندممی

 بردمی خوابم

*** 

 کل دانای

 (رایمون)

 میز، روی از اشدفترچه برداشتن با که  پیرمردی جواب در خستگی با

 و داده تکان سری کند،می را اتاق از خروج قصد و کرده تشکر او از

 :گویدمی

 .باشین دهزن پدرجان، کنممی خواهش -

 از عجله با و دوخته ساعت به را نگاهش اتاقش، از پیرمرد خروج با

 سر آخر و دهدمی قرار کیفش داخل دقت با را وسایلش خیزد؛می بر جای

 قفل از بعد و کندمی ترک را اتاق کتش، جیب در گوشی دادن  قرار با

 :دگویمی ستاندامی الغر و جوان پسر که اشمنشی به رو آن، کردن

 کارهای یهمه و کنی قفل رو درها ریمی داری باشه، حواست سعادت -

 ول تموم نیمه و کارت پس نیستیم مطب فردا! کنی تموم رو امروزت

 .بری و نکنی

 بر دستش دادن قرار با و خیزدمی بر جای از احترامش به جوان پسرک

 دهدمی را جوابش سینه، روی

 .راحت خیالتون هست، حواسم دکتر، آقای حتما چشم -

 او به ی"نباشید خسته"  تایید، ینشانه به سر دادن تکان با رایمون

 .شودمی خارج مطب از و گفته



 

  

REPACK BY DIAKOV 545 

 

 رفیق نیمه راه

 دوخته قرمزی چراغ به را نگاهش کالفگی با و کرده گیر ترافیک پشت

 .شود سبز  تا منتظرست صبرانه بی که

 داخل را دستش دهد،می پایین کمی را ماشینش یشیشه که حالی در

 قفل کردن باز از بعد و داردمی بر را اشگوشی و برده فرو جیبش

  .کندمی خارج پرواز حالت از را آن اش،صفحه

 در پاسخ، بی هایتماس و هاپیام از رگباری گوشی، شدن فعال با

 ماشین فضای در گوشی زنگ صدای بالفاصله و شودمی لود اشگوشی

 پاسخ را تماسش معطلی هیچ بی ،بیندمی که را محمد نام. پیچدمی

 .دهدمی

 جانم؟ -

 عبور حال در که دوزدمی مردمی به را نگاهش و کندمی عوض را دنده

 هستند پیاده عابر خطوط از

 رو نذار و ماسکماس اون گفتم بهت بار صد تو؟ کجایی هست معلوم -

 !اآرممی گوشیم و گوشیت سر بالیی یه آممی آخرش خدا به! َپرَپر حالت

 :کندمی باز دهان و چرخاندمی غرغرهایش و او برای چشمی

 !مطب تلفن به زدیمی زنگ -

 توپدمی عصبی

 گوشیمم تو مونه،نمی من آکبند   مخ توی شماره اصال دونیمی که تو -

 آدم مثل تو و باشم داشته کارت رو تو من نشد بار یه. نداشتمش سیو

 !من اعصاب به نزنی گند و بدی جواب
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 دور را میدان و اندازدمی ماشینش بغل یآینه به نگاهی حوصلگی بی با

 زندمی

 .ندارم حوصله محمد؛ بگو و کارت -

 !سوالی و شودمی آرام کمی محمد لحن

 انگلیس؟ بری و عید یهفته دو قراره تو -

 بیشتر گاز پدال روی بر را پایش فشار و دهدمی ابروهایش به ایگره

 .کندمی

 مگه؟ ورطچه اره -

 پرسدمی مشکوک

 عوض تبرنامه یهو چرا ترکیه؟ بری نبود قرار مگه تو انگلیس؟ چرا -

  شد؟

 کندمی فوت خسته را نفسش

 !بدم توضیح بینمنمی دلیلی -

 توپدمی عصبی محمد

 شر دنبال رایمون، داغه تکله تو! بینینمی دلیلی که کردی بیخود -

 قبول و انگلیس دعوت و کردی کنسل ترکیه با قرارتو چرا. گردیمی

 انگلیس؟ رینمی دیگه نگفتی مگه کردی؟

 دهدمی را محمد پاسخ تفاوت بی با

 !شد عوض نظرم -
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 این اینکه مگه نمیگردی بر نظرت از راحت هیچوقت تو چرا؟ خب -

 .باشه داشته برات نفعی برگشتن

 درپی بوق چند زند،می چرخ تک ماشینش مقابل در که موتوری برای

 اتوموبیل صاحب تا چرخاندمی عقب به را سرش که او برای و زده پی

 کشدمی هم در را اخمانش ببیند، را

 هستی؟ چی نگران پس! نفع گیمی داری خودت -

 خود روی به اصال اما شنودمی را محمد حرصی هاینفس صدای

 .دآورنمی

 نباشی؟ و عید یهفته دو قراره که داره خبر خانوم آوینا -

 دهدمی تکان محمد یبیهوده هایسوال از کالفگی ینشانه به را سرش

 :زندمی لب اکراه با و

 کردممی فکر پیش یدقیقه چند تا من البته دونه؛نمی کسی هنوز نه -

 و تو فهمیدم زدی زنگ تو که حاال ولی نداره خبر و دونهنمی هیچکس

 پوک و جیک از ده،می بهت و من راپورت داره که احمقی اون

 .دارین خبر من هایبرنامه

 گویدمی و بردمی تر باال کمی را صدایش محمد

 خودمونم بیمارستان به زدیم گند بابات و من شی؟نمی خیالش بی چرا -

 که داری بدبختی کم برس، زندگیت و کار به برو تو کنیم،می درستش

 !نیستی بردارم دست الشی اون به چسبیدی

 کردن خاموش از بعد و دهدمی قرار بیمارستان پارکینگ در را ماشین

 .شود می پیاده آن،
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 بود قرار اگه بابا و تو من، نه باشی خودت بدبختیای فکر به بهتره تو -

 نکرده پیدا بیخ این از بیشتر قضیه تا. بودین کرده حاال تا بکنین کاری

 که نشو سنگم حداقل کنی کمک که نمیشی دست اگه. کنم درستش باید

 .راهم جلو بندازی و خودت

 طبق محمد دهدمی احتمال شنود،می بهم را جسم دو برخورد صدای

 .باشد کرده پرت اتاقش دیوار یا در سمت را ایوسیله معمول

 رفتی تپوک یکله اون به اومد عقل عمری بعد نگرانتم، من المصب د   -

 که نیستی بچه بدی؟؟ باد به و سرت تونیمی ببینم حاال گرفتی، زن

 تو. باشن خطرناک توننمی قدرچه آدما اون دونیمی من از بهتر خودت

 بشی؟ حریف رو اونا خوایمی جوریچه تنه یه

 راه به پارکینگ از خروج قصد به و بنددمی آرامی به را ماشینش در

 افتدمی

 و نذار سرم به سر قدراین توام کنممی کارچی دارم نمدومی خودم -

 و کردم بحث باهات روز چند این بس از شدم خسته. نریز بهم و اعصابم

 .کنم حالیت حرف نتونستم آخرشم

 دهدمی قرارش مخاطب تهدیدوار محمد

 انگلیس بری خوایمی کاری چه برای بفهمه خانوم آوینا اگه دونیمی -

 اصال که بدم و قول این بهت تونممی حتی شه؟می راحتنا ازت قدرچه

 .بیرون بذاری ایران از و پات دهنمی اجازه

 باز دهان محمد، تهدید به پاسخ در تمام، جدیت با را بار این رایمون

 گویدمی و کرده
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 که نیست قرار اصال چون فهمهنمی انگلیس به و من رفتن دلیل آوینا -

 در روزگارت از دمار گفتی، امخانواده یا آوینا هب کلمه یه بفهمم! بفهمه

 !محمد آرممی

 آیدمی پایین صدایش تن و شود می نرم کمی محمد زدن حرف لحن

 خبر؟بی قدراین چرا. آمبی باهات دادیمی خبر من به حداقل -

 گویدمی و دهدمی تکان سری" سالم" ینشانه به یوسفی دکتر برای

 .بیای نخواستم ازت که ندیدم الزم و وجودت حتما -

 را کلیدش بدهد، محمد به را دیگری حرف زدن ی اجازه کهآن بی هم بعد

 :زندمی لب عصبی و حوصله بی و چرخاندمی اتاقش قفل در

 کنم؟ قطع نداری کاری اگه بیمارستان، رسیدم -

 پاسخ ناچار به اما خواهدنمی را مکالمه این به دادن پایان محمد دل  

 دهدمی

 .خدانگهدار فعال قربونت نه -

 .کندمی قطع را گوشی و دهدمی را اشخداحافظی جواب کوتاه

 یگوشه دادن ماساژ مشغول و کشدمی صورتش به دستی خستگی با

 .شودمی اشسبابه و شصت انگشت با چشمش

 لحظه آن در را داشتنشان نگه باز و شده قرمز خوابی کم از چشمانش

 به زدن سر و بیمارستان از خروج از قبل اما داندمی دنیا کار ترینسخت

 و بزند زنگ آوینا به خواهدمی دلش ست،شدن ساخته حال در که زمینی

 .استشده تنگ محبوبش جنگلی   چشم برای دلش. بشنود را صدایش
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 که همین اما نویسدمی حفظ از را او یشماره و داردمی بر را گوشی

 بالفاصله و شودمی زده اتاقش در برد،می تماس آیکون سمت را دستش

 .شود می اتاق وارد محمد و شده باز در

 و کرده خاموش را اشگوشی و شود می آوینا با زدن حرف خیالبی

 .گذاردمی کناری

 محمد که شودمی وسایلش کردن جمع مشغول محمد، حضور به توجه بی

 دراز سمتش دادن مسال ینشانه به را دستش و رودمی او سمت خود،

 .کندمی

 باعث هابحث این از یک هیچ اما کنندمی بحث زیاد محمد با اگرچه

 .شوند دلخور هم از یا و کنند فراموش را شاندوستی که شودنمی

. پرسدمی را حالش و فشاردمی دست در را محمد یشده دراز دست

 .پرسدمی را او حال متقابال و کرده تشکر نیز محمد

 از توانمی خوبی به را خستگی این و است حوصلهبی و خسته رایمون

  .فهمید هایشچشم و چهره حالت

 از و کندمی موکول دیگر وقتی به را او با کردن بحث محمد بنابراین

 به را شام و کند جمع را وسایلش زودتر چه هر خواهدمی رایمون

 برای زود خیلی صبح که چرا بماند، جاهمان نیز را شب و برود اشخانه

 پیدا را باشد رایمون یسلیقه با مطابق شرایطش و مکان که زمینی خرید

 .استگذاشته قرار فروشنده با و کرده

 از او دنبال به و پذیرفته را محمد دعوت باز آغوشی با نیز رایمون

 .شودمی خارج اتاقش
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 تعارف جواب در و گذاردمی شوییظرف سینک داخل را غذایش ظرف

 گویدمی که محمد

 .بخواب برو تو شورم،می خودم بذار رو ظرفا -

 معمول طبق. رودمی خواب اتاق به راست یک و کندمی تشکر کوتاه

 با آن، از بعد و داده اختصاص نظافت به را وقتش از دقیقه بیست حدود

 دراز آلودخواب و داردمی بر قدم تخت سمت حتی،را لباس پوشیدن

 .کشدمی

 به و فهمدنمی هیچ دیگر گذارد،می هم روی بر را چشمانش که همین

 .رودمی فرو عمیق خوابی

 زنگ به شروع اشگوشی آالرم که صبح خود تا و شودمی خواب غرق 

 .کندنمی باز هم از را چشمانش همثانیه یک برای حتی کند،می زدن

 نیز او تا رودمی سالن به و کندمی جمع محمد با همراه را صبحانه میز

 مدت همین در خواهدمی دلش اما مانده باقی کمی فرصت. شود آماده

  صبح از موقع این در او داندنمی که اگرچه بزند زنگ آوینا به کم زمان

 نه؟ یا بیدارست

 به را او به زدن زنگ که شودنمی راضی تنگش دل   حال، این با ولی

 را اشمخملی و ناز صدای شنیدن دلش کند، موکول دیگر وقتی

 منتظر و کندمی لمس را تماس آیکون سرعت به بنابراین. خواهدمی

 .بدهد را پاسخش آوینا تا ماندمی

 قصد که او اما شودمی اشغال باالخره تا خوردمی آزاد بوق قدرآن گوشی

 قدرآن گیرد،می را آوینا خط دوباره و دوباره پس ندارد، شدن تسلیم

 و گیردمی اشوقفه بی تالش از را دلخواهش ینتیجه باالخره که گیردمی



 

  

REPACK BY DIAKOV 552 

 

 رفیق نیمه راه

 را اشانرژی و پیچدمی گوشی در آوینا یزده ذوق اما آلود خواب صدای

 کندمی چندان دو صبحی اول

 جانم؟ -

 دیگرش پای روی بر را پایش یک که حالی در نشیند،می مبل روی بر

 با و دهدمی تکیه مبل یدسته به نیز را دستانش از یکی آرنج انداخته،

 بعد بالفاصله تا کرده عهد اششنوایی هایتار با گویی که لبخندی همان

 شوند، اشچهره بخش زینت و هایشلب طرح او، صدای شنیدن از

 :پرسدمی بندش پشت و شودمی جویا را لشحا

 خوابیدی؟ خوب -

 .خوابیدم خوب خیلی خالی، جات آره خوبی؟ تو قربونت -

 تکان کوتاه و ریز را سرش و اندازدمی باال به را ابرویش تای یک

 دهدمی

 بود؟ خالی من جای فهمیدی توام پس -

 دهدمی ادامه و زندمی نما دندان لبخند یک پس نیست، کنارش که آوینا

 جوریچه و کجا من جای دقیقا بدی توضیح واسم شکل رسم با شهمی -

 من دست من؟ یسینه روی تو سر   سرت؟ زیر بازوم جای بود؟ خالی

 ...یا تو؟ کمر دور  

 .کندمی حس خوبی به هم تلفن پشت از را آوینا شدن زدههیجان

. ستحفظ از ار اشناگهانی سکوت این و منظمش نا های نفس صدای 

 چشمان و انداخته گل هایشگونه که حالی در را او واقعیت از تر زیبا

 دو دو چشمانش سفیدی در طاقت بی و براق رنگش، زمردی و درشت
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 تنگ برات دلم: گفتن با را بحث و کندمی تصور خود ذهن در زنند،می

 .ببینمت تا آممی حتما امشب بود، شده

 :گویدمی که یناآو جواب به و کندمی عوض

 ...بود شده تنگ واست منم دل -

 عطر آن با هم آن او کشیدن آغوش در برای دلش و زندمی لبخندی

  .رودمی غش بدنش یکننده مست و خوش

 نا یجمله رسید اتمام به برای بودنش دل دو پای نیز را آوینا کردن مکث

  .دمانمی منتظر و دهدمی زمان او به پس گذارد،می تمامش

 .زنیمی زنگ کردممی فکر بودم، منتظرت خیلی دیشب -

 و بگیرد تماس آوینا با حتما که بودداده قول دلش به هم خودش دیشب

 بی دل شدن آرام برای حداقل باشد، داشته را او خود تواندنمی اگر

 جور مناسبی فرصت اآلن همین خود   تا اما بشنود را صدایش قرارش،

 .بودنشده

 خونه اومدم تا. بزنم زنگ که نشد اما داشتم رو قصدش بخشید،ب آره -

  .بودشده وقت دیر

 پرسدمی بدهد، را حرفی هیچ زدن یاجازه آوینا به که آن بی هم بعد و

  آوینا؟ چیه امروزت یبرنامه -

 حالی در و شنودمی را گویدمی کردن فکر ینشانه به آوینا که ی"اوم"

 او جانب از پاسخی منتظر  کرده، سرش اهگتکیه را دستش مشت که

 .ماندمی

 .برم بیمارستان تا سر یه خوردم موصبحونه که این از بعد دارم قصد -
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 نیست و نبوده کسی زندگی از گرفتن خبر یا کردن پیچ سوال اهل اصال

 بر پا او، خاطر به حاضرست که شده استثناهایی جز آوینا روزها این اما

 از بشود، متوجه خود حتی که آن بی و بگذارد یشقرمزها خط روی

 .بکند عبور هاآن

  بهاره؟ عمه دیدن ریمی -

 .برم دیدنش به باید حتما شه،می بدتر حالش روز به روز آره، -

  دهدمی ترجیح فعال اما شوندمی را صدایش در گرفته کمین یدلهره و غم

 :بپرسد عوض در و ندهد او به بهاره وضعیت به راجع توضیحی هیچ

 داری؟ مرخصی هنوز یا بیمارستان؟ ریمی فردا از -

 نه؟ یا هستی بیمارستان فردا چی؟ تو. بیمارستان برم باید فردا از آره -

 و دوزدمی شده خارج اتاق از آماده و حاضر که محمدی به را نگاهش

 دهدمی نیز را آوینا جواب شود؛می بلند مبل روی از که حالی در

  .هستم منم آره -

 داردمی بر قدم آسانسور سمت به و کندمی ترک را سالن محمد از زودتر

 نداری؟ کاری برم، فعال باید من جان، آوینا -

 ُتن در خوبی به که تماسش کردن قطع بابت را آوینا رضایت عدم

 و ندارد این جز ایچاره اما کرده احساس کند،می دادبی صدایش

 .برسد نیز کارهایش به آوینا برای هایشلتنگید کنار در که مجبورست

 .باش خودت مواظب قربونت، نه -

 را آسانسور یدکمه گوشی،  کردن قطع و آوینا با خداحافظی از بعد

 به را خود زود خیلی نیز محمد. شودمی فلزی اتاقک وارد و زندمی
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 به را او هم االن همین تا داندمی خوبی به که چرا رساندمی رایمون

 برای او کردن تحمل و صبر ظرفیت امروز و کرده معطل کافی یاندازه

 .استشده تکمیل نشستن، انتظار به

 با که روندمی مکانی همان به و شوندمی محمد ماشین سوار دو هر

 به انگلیس به رایمون رفتن با محمد که اگرچه. اندگذاشته قرار فروشنده

 برایش همیشه که را رایمونی آیدنمی دلش اما نیست موافق وجه هیچ

 تا رایمون داندمی خوبی به محمد. کند رها هاسختی در بوده، گاه تکیه

 به را هایشریزی برنامه تمام شده که نحوی هر به انگلیس، به رفتن

 را خواب روزشبانه چندین باشد مجبور اگر حتی رساندمی عمل یمرحله

 سبک باعث کمی که بهتر چه سپ نکند استراحت و بگیرد چشمانش  از

 آیدمی بر توانش از که را چه آن و شود او کاری هایمشغله شدن تر

 .دهد انجام برایش

 اما داشت همراه به برایش را زیادی خستگی معامله این که اگرچه

 تنش از را هایشخستگی تمام دلخواهش، و مطلوب ینتیجه به رسیدن

 .برد و شست

. روندمی بیمارستان نزدیکی در رستوران یک به نهار خوردن برای

 فودفست یا رستورانی غذاهای خوردن به تن سختی به رایمون که اگرچه

 بیمارستان به را خود زودتر هرچه باید دو هر که جایی آن از اما دهدمی

 نهار برای غذا کردن درست و انهخ به رفتن برای وقتی و برسانند

 و خوردمی را غذایش از کمی تنها گرسنگی، رفع برای ناچار به ندارند،

 .کشدمی عقب

 را اتاقش در و گذاردمی دارد قرار پایش کنار که کیفش روی بر را کتش

 .کندمی قفل
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  .دادم انجام برات رو بودی خواسته ازم که کاری -

 ساعد روی بر اسپرتش کت انداختن و کیف گرفتن دست به از بعد

 شناسانه قدر سرش، دادن تکان با و چرخیده بارمان سمت دستش،

 دهدمی ادامه کردن، تشکر از بعد و دوزدمی او به را نگاهش

 فقط. کنم جبران رو کردی حقم در که لطفی روزی یه بتونم امیدوارم -

 و خودم فقط ه،ببر بویی موضوع این از کسهیچ خوامنمی باشه یادت

  .خودت

 ناچیز خیلی کردی، واسم تو که کاری مقابل در حرفیه؟ چه این قربونت -

 .آدمی حساب به حقیر و

 .کندمی تشکر کوتاه بارمان حرف جواب در و افتدمی راه به رایمون

 داخل به دستی و افتدمی راه به او دوشادوش تردید و شک با نیز بارمان

 پرسدمی و کشدمی دارش حالت موهای

 محمد؟ حتی -

 کندمی سعی همیشه! ستجدی کامال صدایش لحن همچون رایمون نگاه

 به صدایش تن و چشمی ارتباط طریق از را، هایشحرف اهمیت میزان

 عادت خدا، دادن رب یا و قسم به بچگی از. دهد انتقال مقابل طرف

 که شد خدا نداد قسم به راضی زمانی باید تنها داشت اعتقاد و نداشت

 .آیدبی پیش آدمی برای الینحلی و بزرگ موضوع

 .محمد حتی آره -

 به نگاهی دهد،می تکان دست برایش دور از که محمد دیدن با رایمون

 آور یاد او به محکم و شمرده اما کوتاه و اندازدمی اشمچی ساعت

 شودمی
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  .نشه دار خبر انگلیس به سفرت از کسی فعال بهتره راستی -

 را صدایش تن بارمان بنابراین نمانده، باقی محمد تا زیادی یفاصله

 پرسدمی سریع و تند و آوردمی ترپایین

ی؟ تا -  ک 

 جواب در مختصر و کوتاه و دهدمی تکان محمد برای دستی رایمون

 گویدمی بارمان

 .کنممی خبرت خودم شد، که وقتش -

 گرفتن با رایمون و دارندیم بر نیز را محمد تا مانده باقی قدم چند

 زندمی لب و داده قرار مخاطب را او محمد، از ماشینش سوئیچ

 کردی؟ پارک کجا و ماشین -

 نیز او و دهدمی رایمون به کرده پارک را ماشین که مکانی آدرس محمد

 محکم، و بلند هاییقدم با دو، آن با خداحافظی و کردن تشکر از بعد

 .رساندمی ماشینش به را خود و گذاشته پا یرز را بیمارستان یمحوطه

 شاگرد صندلی روی بر نیز را کیفش و کت و گیردمی جای رل پشت

 یحوصله. وزدمی نیز خنکی و مالیم نسیم و شده غروب. گذاردمی

 .ندارد را اشگوشی کردن روشن

. ستگرم آب دوش یک گرفتن و خانه به رفتن پذیرای دلش فقط فعال 

 حمام از بعد همیشه مادرش که سبزی چای فنجان برای دلش حتی

 .استزده لک نیز کندمی آماده برایش رفتنش

 خانه داخل به پا که همین. کندمی باز را در و چرخاندمی قفل در را کلید

 قلوها دو و مادر آورد، در پا از را هایشکفش تا شودمی خم و گذاردمی

  .آورندمی یورش سمتش
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 خونسردی کمال با بنابراین دارد، عادت هاآن واکنش این به نیز او

 که شانکردن جواب و سوال جواب در و آوردمی در پا از را هایشکفش

 خانه به زودتر چرا و بوده کجا حاال تا یا نداده؟ جواب را گوشی چرا

 نگاهش متعجب و کرده حلقه مادر گردن دور به را دستش تنها نیامده؟

 سوالی و اندازدمی زند،می برق تمیزی از که خانه سالن دور تا دور را

 چرخاندمی مادر سمت را سرش

 داریم؟ مهمون -

 دلخورست، هایشنبودن و پسرش دست از کمی که حالی در نیز مادر

 :گویدمی و کرده نازک چشمی پشت

 .کردم دعوت و عروسم داریم، مهمون که بله -

 و کت که حالی در و چسبدمی اشپیشانی سقف به رایمون ابروی تای دو

 مادر به رو سپارد،می رها و رویا یشده دراز دستان به را کیفش

 گویدمی

 شاید بگیری؟ اجازه تونعروس آقای از باید اول گینمی خبر؟ بی چه -

  .بدم اجازش نخوام من

 گردن دور از را دستش و کوبدمی رایمون بازوی به آرامی مشت مادر

 داردمی بر خود

 امزبونی بلبل حاال دادی، جواب تلفنتم خیلی ببینم، اونور برو بیا -

  کنی؟می

 رایمونی برای داردمی بر قدم آشپزخانه سمت به که حالی در هم بعد و

 گویدمی و داده تکان تاسف از سری ست،خندیدن حال در که
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 آماده رو تچای واست منم شی،می آماده و گیریمی دوش تو ات -

  .کنممی

 کند، روشنش تا کندمی دراز ساز چای سمت را دستش که حالی در

 لب مادرانه و گذراندمی نظر از را رعنایش و بلند قد پسر سرزنشگرانه

 .گشایدمی نصیحت به

 بگم؟ تو به چی باید دونمنمی من آخه -

 به کند،نمی درک را مادرش ناراحتی دلیل وجه هیچ به که رایمون

 برداشتن با زمان هم و داده ابروهایش به تابی و پیچ ندانستن ینشانه

 قرار خطاب مورد را مادر گذاشته، اپن روی بر که سبدی از موز یک

 پرسدمی و داده

 .بگو خوادمی دلت چی هر مگه؟ طورچه -

 در بستن با و داردمی بر ابینتک داخل از را سبز چای یجعبه مادر

 دهدمی تکان سر تاسف با رایمون جواب در کابینت،

 کنی، ایجاد تغییر رفتارت تو باید کمیه گرفتی، زن دیگه تو جون، پسر -

 پیش مشکلی یه شاید گینمی. خاموشه گوشیت شب تا صبح که چی یعنی

 وقتی از مروزا نیست معلوم باشه؟ داشته باهات مهمی کار آوینا و آدبی

 هر تو و گرفته رو گوشیت حاال تا بار چند کردم، دعوتش و زدم زنگ که

 عادت که اون داریم، عادت تو کارای این به ما. بودی خاموش دفعه

  .باشه داشته نبایدم اصال نداره،

 به موز پوست انداختن برای و زندمی موزش به گازی متفکر رایمون

 .شودمی نهآشپزخا وارد آشغال، سطل داخل
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 به گوش همیشه و نکنم خاموش و گوشیم دیگه گینمی یعنی آهان -

 باشم؟ زنگ

 رایمون به را نگاهش مهربانی با و کرده خاموش را ساز چای مادر

 دوزدمی

 اصال شاید تو برای که کوچیکی کارای همین جان، مامان دیگه آره -

 یه. برنجونه و تردخ یه دل تونهمی باشه، معمولی و عادی یا نباشه مهم

 عالقه و توجه دلش ای،دیگه چیز هر یا ثروت و پول از بیشتر دختر

 .خوادمی

 لپ شیطنت با  و گیردمی اشخنده بیند،می که را مادرش نگرانی رایمون

 کشدمی آرامی به و گرفته را او

 بال؟ شیطون خوادمی چی تو دل   ببینم بگو -

 و گیردمی اشخنده رایمون، زبان از هم آن" بال شیطون" لفظ از مادر

 .کندمی خندیدن به شروع

 که زمانی و کندمی ترک اتاقش به رفتن قصد به را آشپزخانه رایمون

 به حق که شود می رو به رو رهایی و رویا با شود،می اتاقش وارد

 طلبکارانه و اندنشسته تخت روی بر منتظرش سینه، به دست و جانب

 .اندشده اشخیره

 ستتنگ وقت اما دارد یاد به خوبی به را داده دو آن به که قولی رایمون

 .کند عملی را قولش تواندنمی فعال و

 باال هایشگوش راست تا تسلیم حالت به را دستانش بدجنسی با بنابراین

 گویدمی و آورده
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 تنگه، وقتم کرده، دعوت مهمون مامان تقصیرم، بی من دخترا، ببخشید -

 !دنبالش برم تا منه منتظر هم آوینا

 زندمی صدا را او عصبانیت و حرص چاشنی با معترضانه رها

 !داداش؟ -

 اشحوله تا کندمی حرکت هایشلباس کمد سمت که حالی در نیز رایمون

 :گویدمی رها جواب در و اندازدمی باال به ایشانه بردارد، را

 .جان رها نداریم ماداش داداش -

 عصبی و دلخور که دو آن سمت به و اندازدمی شانه روی بر را حوله

 .چرخدمی اند،شده اشخیره

 تواندمی ریز چشمکی همراه به نما دندان لبخند یک زدن مطمئنا

 .کند چندان دو را دو آن عصبانیت

 رو موضوع این کنین سعی دخترا، نیستم تنها و مجرد مرد یه دیگه من -

 مال نه آوینام مال دیگه من نکنین، حسادت اآوین به قدراین و کنین درک

 .شد تموم مرد، رایمون کنین فکر تونینمی بعد به لحظه همین از. شماها

 و خنددمی آورد،می در را رها ادای که رایمون زدن حرف طرز به رویا

 شودمی حمام وارد او  از تر فرز و تند که رایمون سمت سرعت به رها

 .داردمی بر خیز کند،یم قفل رویش به را در و

 از ولی آیدنمی خوشش وجه هیچ به رانندگی موقع هم آن زدن حرف از

 ماشین، فرمان پشت زدن حرف آویناست، او حساب طرف که جایی آن

 بنابراین شود،می خوشایند و بخش لذت برایش عجیبی طور به

 .گیردمی را آوینا یشماره و داردمی بر را اششیگو
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 سومین اما شودمی اشغال آخر در و خوردمی بوق کامل بار دو گوشی

 جواب دلخور و سرد کمی و کرده وصل را تماس آوینا باالخره بار،

 دهدمی

 بله؟ -

 در و اندازدمی خود یچهره به نگاهی ماشین، یآینه داخل از رایمون

 گویدمی اآوین جواب

 شدی؟ آماده خوبی؟ سالم -

 با آن از بعد و شنودمی راحتی به را کشدمی که عمیقی نفس صدای

 !را دادنش پاسخ مکث

  .مآماده آره قربونت، مرسی سالم -

 آن از اما. او کشی   ناز منتظر و دلخورست آوینا که داندمی خوبی به او

 به را آوینا ناراحتی ،رودمی بدجنسی به رو خرابش ذات گاهی که جایی

 زندمی حرف او با معمولی و عادی العاده فوق و آوردنمی خود روی

 .است نیفتاده اتفاقی هیچ که انگار

 .پایین بیا زدم که تک پس باشه -

 آوینا سمت از کوتاه جواب یک هم باز

 .منتظرم باشه -

 دستش کنار کوچک نسبتا یجعبه از را نگاهش که حالی در رایمون

 .کندمی قطع را گوشی و کرده خداحافظی آوینا با گیرد،یم
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 چند از بعد و زده تک آوینا به شان،خانه مقابل در ماشین توقف از قبل

 پیاده ماشین از نیز خود. داردمی نگه جدول کنار را ماشین دقیقه

 .ماندمی آوینا منتظر ماشین، به زده تکیه و شودمی

 این از. نیست آوینا از اثری هیچ و گذشته آمدنش از دقیقه بیست حدود

 ، آمده در آب از درست آوینا کردن تالفی گونه این به راجع حدسش که

 مجدد نه و زندمی را شانخانه در زنگ نه اما گیردمی اشخنده

 تا ماندمی او منتظر قدرآن کوچه در جاهمان تنها گیردمی را اششماره

 .آیدبی

 با آوینا و شودمی باز خانه در انتظار، دقیقه پنج و چهل از بعد باالخره

 نگاهی نیم حتی که حالی در رفته فرو هم در ایچهره اما آراسته ظاهری

 قدم ماشین سمت و شده خارج خانه حیاط از کند،نمی رایمون خرج هم را

 .داردمی بر

 مادمازل؟ خوبی خانوم، آوینا سالم -

 از کردن فرار برای راهی آوینا و زده تکیه شاگرد سمت در به رایمون

 .ندارد را هایششیطنت و او

 دهدمی را جوابش کوتاه و کرده نازک چشمی پشت بنابراین

 .خوبم قربونت -

 که شودمی خیره آوینایی به و رودمی کنار ماشین در مقابل از رایمون

 که ربعی سه آستین لباس. استکرده دراز در یدستگیره سمت را دستش

 به خوبی به را زیبایش و تراش خوش دستان است،کرده تن به ناآوی

 اندازدمی رایمونی جان به را دستانش لمس یوسوسه و گذاشته نمایش

 .اوست دلتنگ و تشنه که
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 اسیر را آوینا دست مچ بفهمد، خود حتی که آن بی ارادی، غیر بنابراین

 آوینا کوتاه، و امآر حرکت یک در و  کندمی اشمردانه و کشیده انگشتان

 .چرخاندمی خود سمت نیز را

 با و داده کف از طاقت دلش بیند،می که را آوینا یزده بهت چشمان 

 .گیردمی دست را اشچانه آزادش دست

 صورت به را صورتش و گذراندمی نظر از را او هایگونه شدن سرخ

 .کندمی نزدیک خود

 اشچانه از بدهد، را کردنی عتراضا هیچ یاجازه آوینا به که این از قبل

 آخر در و کندمی بوسه غرق را صورتش جای جای اش،پیشانی تا گرفته

 شدن قولنج صدای که تنگ قدرآن. گیردمی آغوشش در تنگ را او

 .شنودمی راحتی به را آوینا های استخوان

 .جنگلی چشم بود شده تنگ برات دلم  -

 درستش داشتن آغوش در را او ینا از بیش و اندایستاده کوچه در

 همیشه همچون که او به و کرده رها را آوینا زود  خیلی پس. نیست

 آورده، کم نفس و شودمی پایین و باال سرعت به زیاد هیجان از اشسینه

 .شود ماشین سوار تا دهدمی اجازه

 آوینا سمت شیطنت با آن از بعد و کندمی رانندگی سکوت در را مدتی

 خدچرمی

 بود؟ شده تنگ من واسه دلت توام -

 .زیاد نه -

 سمت را صورتش آن از بعد و دهدمی را جوابش کند نگاهش که آن بی

 چرخاندمی ماشین کناری ی شیشه
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 هستی؟ عصبانی پس -

 صادقانه و گرداندمی بر رایمون سمت را سرش تیز و تند آوینا بار این

 دهدمی را پاسخش راست و رک اما

 .امعصبانی که بله -

 فرو دهانش داخل به را زیرینش لب اش،خنده کردن کنترل برای رایمون

 کندمی کم را سرعتش گیر سرعت از عبور برای و برده

 قدر؟چه -

 زندمی لب آرام و کندمی فوت بیرون به حرصی را نفسش آوینا

 !خیلی -

 از ه،شد ایجاد ترافیک پشت را ماشین و کندمی نگاهش مهربان رایمون

 در و کرده خم ماشین داشبورد سمت را خود کمی. داردمی نگه حرکت

  .کندمی باز را آن

 از شده تزئین بزرگ، پاپیونی با که را رنگ صورتی زیبای یجعبه همان

 .گیردمی آوینا سمت و کندمی خارج داشبورد داخل

 چیه؟ این -

 است جعبه کردن کنکاش حال در که آوینا متعجب نگاه از را نگاهش

 گویدمی کوچک لبخند یک با جوابش در و گیردمی

 !ببین خودت کن، بازش -

 هیجان پوشاندن برای تالشی حال این با ولی شودمی زده هیجان آوینا

 چند همین تا که رایمونی مقابل در هم آن وجودش در گرفته شعله
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 گارد اشدلتنگی ابراز و خودش مقابل در شدت به پیش یلحظه

 .کندنمی بود،گرفته

 زیادی هایحدس کادوست، یجعبه کردن باز مشغول که حینی همان در

 راندن بیرون و او برای تواندمی را کادویی چه رایمون کهاین باب من

 .دهدیم عبور ذهنش باغ کوچه از باشد، گرفته دلش از امروز دلخوری

  و شودمی خشک لب روی بر لبخندش یغنچه کند،می باز که را جعبه

 تعجب، و بهت از دنیایی عکس، بر و بازدمی رنگ اشزده ذوق نگاه

 .شودمی رنگش زمردی و زیبا چشمان گراند بک

 به هم را موضوع این اما نشده آگاه جعبه داخل محتوای از هم هنوز

 جعبه داخل ترتیب به که زیادی و وچکک هایبسته که داندمی خوبی

 ...ادکلن و عطر مثال یا باشند بدلیجات و طال توانندنمی اند،شده چیده

 .زیبا و خرسی هایعروسک حتی یا

 با و کرده جدا نایلون داخل از را کوچک هایبسته از یکی که حالی در

 یآرام به را بسته مشکوک  و کنجکاو مشامش، به معطر بویی برخورد

 و داده کف از طاقت دلش کند،می نزدیک اشبینی به و آوردمی باال

 جذاب و جدی رخ نیم به خیره و گیردمی رایمون سمت را بسته متحیر

 :پرسدمی او،

 !میدن خوبی بوی چه رایمون؟ انچی اینا -

 به و خورده بخیه رویش به رو پرتردد خیابان به چنانهم رایمون نگاه

 آلبالویی ماشین با را نگاهش ارتباطی پل  بریدن قصد آیدنمی هم نظر

 .باشد داشته ست،رانندگی حال در مالحظه بی که رنگی



 

  

REPACK BY DIAKOV 567 

 

 رفیق نیمه راه

 و ریحان شاهدانه، نارنج، بهار قمی، نعنا بابونه، اسطوخودوس، پونه، -

 ...زعفرون

 و بهت و شده تر گرد لحظه به لحظه  رایمون توضیحات از آوینا چشمان

 .تربیش نیز تحیرش

 نه انگار کنه،می آروم و اعصابت سوته سه بخوری و کنی دم اینارو -

 هم ترکیبی دمنوش تا چند تونیمی همینا با. اومده خانی نه و رفته خانی

 همون تو و نوشتم واست شواستفاده طرز ست،معرکه که کنی درست

  .کنم عصبانیت بتونم عمرا دیگه بخوری که اینارو. گذاشتم جعبه

 چشمکی زدن با و چرخدمی آوینا سمت کوتاه؛ ایلحظه رایب هم بعد و

 در را ماشین و داده بغل یآینه به را حواسش و گرفته رو او از ریز،

 .کندمی پارک جدول کنار

 لب مهربانی با و چرخدمی آوینا سمت ماشین، کردن خاموش از بعد

 :زندمی

 .ببری خودت اب نره یادت برگشتنی که بمونه ماشین تو بذار اینارو -

 آن داخل محتویات و جعبه به دیگری نگاه و خنددمی ریز و آرام آوینا

 .اندازدمی

 گویدمی ادامه در و کرده رایمون نثار ای" دیوونه"

 مهمه، واست من ناراحتی واقعا اگه اما توجهت و لطف بابت مرسی -

 !کنی پاک رو مسئله صورت مسئله، کردن حل جای به نکن سعی

 گیاهی داروهای بابت بماند، رایمون از جوابی منتظر که آن بی مه بعد و

 .شودمی پیاده ماشین از آرامی به و کرده تشکر او از
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 کند،می ها قلو دو به شام های ظرف شستن برای که اصراری رغمعلی

 .شویندمی را هاظرف خودشان و نپذیرفته را او تعارف هاآن از یک هیچ

 و خانوم با وگوگفت مشغول و اندنشسته دیگریک کنار نرایمو و آوینا

 جواب در و شده خارج آشپزخانه از قلوها دو که هستند افخم آقای

 تشکر گویند،می بهشان سالن در حاضر جمع که ی" نباشید خسته"

 .کنندمی

 بر نشستن برای را دارد قرار رایمون کنار که اینفره تک مبل رویا

 اما و گیردمی جای آن روی بر ای استخاره و مکث هیچ بی و گزیندمی

 خانگی سینمای سمت پروراندمی سر در که شومی ینقشه همان با رها

 را خانگی سینمای دستگاه، داخل سیدی دادن قرار با و داردمی بر قدم

 شده جمع او سمت شانحواس که جمعی به رو بدجنسی با و کرده روشن

 آوینا کنجکاو و منتظر نگاه به را نگاهش پل آخر در و اندازدمی نگاهی

 زندمی پیوند

 کردیم درست رو سیدی این که شهمی وقتی چند رویا و من داداش، زن -

 ...بدیم نشون خانومش به کرد، ازدواج رایمون داداش موقع هر تا

 خوشت امیدوارم: گفتن از بعد و رودمی کنار یخانگ سینمای مقابل از

 .آدبی

 به را خود آن، هایدکمه از یکی فشردن با و داردمی بر را کنترل

 یشده ریز و مشکوک چشمان به توجه بی و رسانده مادر نزد سرعت

 مادر کنار ست،نگاهش رنگ و او بررسی حال در دقت با که رایمون

 .دوزدمی چشم سینما نمایش یصفحه به عریض لبخندی با و نشیندمی
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 العمل عکس ملیح، لبخندی زدن با تواندمی رها جواب در تنها آوینا

 که شود خیره نمایشی صفحه به مشتاقانه آن، از بعد و دهد نشان

 و اندکشیده را آن زحمت قلوها دو که دهد نشان را فیلمی همان قرارست

 بی محتوایش و فیلم آن از نیز رایمون ها،  این یهمه از تر جالب

 .خبرست

   

 و شودمی لود چاپلین چارلی آهنگ شدن پخش با فیلم که کشدنمی طولی

 در که دهدمی نشان را کوچک یبچه دختر دو همراه به جوانی پسر

 .هستند درختان آبیاری مشغول سبز سر ایخانه حیاط

 به شود،می زوم پسرک چشمان و چهره روی بر دوربین که همین

 تنها رنگ مشکی گوی دو  آن که چرا شناسدمی را رایمون سرعت

 !بس و باشد او به متعلق تواندمی

 دارد، پا به که رنگی مشکی شلوارک و رکابی و او دیدن از اشچهره 

 .گیردمی خود به را عمیقی لبخند طرح

 به را رنگش مشکی و لخت موهای همان االن، عکس بر که رایمونی

 روزهایش این اندام با متفاوت چند هر زیبا اندامی و زده شانه سمت یک

 .دارد

 سطل که گیردمی رویایی سمت فشار پر را آب شلنگ ناگهانی طور به

  خاطر به اما ستکردن بازی حال در و گرفته خود سر باالی در را بزرگی

 و شودمی رها دستش از سطل صورتش، به آب ناگهانی برخورد فشار

 .افتدیم سرش روی بر
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 رایمونی سمت را آن و داردمی بر را دیگری شلنگ سر پشت از نیز رها

 شده تبدیل قهقهه به اشخنده سرش، بر افتاده سطل و رویا دیدن از که

  .کندمی غافلگیر عمیقا را رایمون و گیردمی

 که ستقدری به رها یمنتظره غیر حرکت از رایمون خوردن جا

 .بردمی باال سرعت به را دستانش و شده گرد تعجب فرط از چشمانش

 به قدمی و چرخدمی عقب به آب منبع کردن پیدا برای که حینی همان در

 سطل روی بر و شودمی رها دستش از آب شلنگ دارد،می بر عقب

 .اندازدمی زمین بر را رویا و آیدمی فرود رویا سر بر افتاده

 همچون که رایمونی و افتدمی آب از خیس زمین روی بر که رویایی

 و خوشحال رهای دست از شلنگ گرفتن صدد در کشیده آب موش

 .آیدمی بر بدجنس

 سمت مستقیما را آب شلنگ و دودمی رایمون سمت خوشحالی با رها

 تندی به مونرای تا شودمی باعث او کار این رود،می نشانه چشمانش

 که اینقطه همان دقیقا یعنی بردارد عقب به قدمی و ببندد را چشمانش

 تا بود شده موفق فراوان، تالشی از بعد و بود افتاده زمین روی بر رویا

 خورد بر با اما بنشیند زمین روی بر و کند راحت سطل شر از  را خود

 داخل به رشس و افتدمی زمین روی بر دوباره پشتش، به رایمون پای

 .رودمی فرو سطل

 دنیا یک جای که اندشده چیده دیگر یک کنار ایگونه به اتفاقات این تمام

 فیلم این بارست اولین برای که آوینایی برای خصوص به دارند خندیدن

 .استشده جاری هایشچشم از اشک و بیندمی را
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 صدای ونهگ این سختی به که رایمونی حتی هستند خندیدن حال در همه

 این هایخنده صدای شنیدن به موفق کسی کمتر و شود می بلند اشخنده

 .است شده او چنینی

 آبرنگ و گواش با رویا، و رها که آیدمی دیگری فیلم  فیلم، آن از بعد

 از هم شدت به گویی کنندمی نقاشی را خواب در غرق رایمون صورت

 .رسندمی نظر به خوشحال و کرده ذوق  کار، این دادن انجام

 در که شده میکس هافیلم با رایمون و قلوها دو از هم عکس تعدادی

 هر رها و رویا و کشیده دراز زمین روی بر رایمون هاعکس آن از یکی

 نیز دستشان و اندگذاشته او یسینه روی بر را سرشان که حالی در دو

 .اند رفته فرو عمیقی خواب به شده، حلقه گردنش دور به

 دوربین لنز به کمرنگ لبخندی زدن با همراه رایمون هم دیگر عکس

 در را موهایش و سوارست کولَش روی بر رویا که حالی در شده خیره

 جای آغوشش در که هم رهایی کشد،می محکم و گرفته خود دست مشت

 تالش توان تمام با و گرفته دستش کوچک انگشتان بین را لپش گرفته،

  .بگیرد شاندندان بتواند تا کرده نزدیک خود باز ندها به که کندمی

 خاطره هایصحنه دیدن از همه! نه هاآن یخنده اما شودمی تمام فیلم

 نیز آوینا و شوندمی لذت  غرق بود،شده گذشته آور یاد که انگیزی

 .کندمی پیدا رایمون یخانواده با تریبیش صمیمت و نزدیکی احساس

 پود و تار در زایدالوصفی شادی امشبش، هایدهخن تمام پایان در

 شودمی لبخندی زیبای و سرخ گل آن، یثمره که کندمی رخنه وجودش

 به را او خستگی میزان که رایمونی جواب در حتی که لبانش روی بر

 به اتاقش دیدن برای تا خواهدمی او از مهربانی با و کرده درک خوبی

 ای" اجازه با" گفتن با و گرفته تریشبی وسعت لبخندش برود، دنبالش
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 بر جای از رایمون دنبال به و کندمی اعالم را خود رضایت جمع، به رو

  .خیزدمی

 ورودش از بعد و شودمی روانه او اتاق سمت آرام و کوتاه هایی قدم با

  .بنددمی خود سر پشت صدا و سر بی و آرامی به را در اتاق، به

 بر را دقیقش نگاه گذراند،می نظر از را آوینا حرکت تمام دقت با ایمونر

 تمیزی از چشمانش تحسین برق هایش،وسیله تمام و اتاق ینقطه نقطه

 به لب و آوینا نیاوردن طاقت آخر در و هاوسیله شدن چیده مرتب و

 !گشودنش تحسین

 برق و جوره و جمع اتاقت قدرهمین همیشه مرتبی، و تمیز اتاق چه -

 ست؟انداخته

*** 

 آوینا

 کت با را خودش تصویر که زیبایی نقاشی تابلو به را نگاهم که حالی در

 اند،کشیده آن روی بر واقعی و طبیعی کامال مشکی، رنگ به شلواری و

 دریافت وا جانب از را جوابی هیچ اما پرسممی سوال او از و ام دوخته

 و کننده خیره تابلوی آن از را نگاهم اکراه با البته صد و متعجب کنم،نمی

 مشکی و شرور چشمان با بار چندین را سرتاپایم که او به و گرفته زیبا

 یفاصله. دوزممی ؛داردبرمی سمتم قدمی و گذراندمی نظر از رنگش

 در خیره همچنان وا و است رسیده ممکن یفاصله ترینحداقل به مانبین

 .ستچشمانم

 هولش پایین سمت به آهسته و نرم و آورده شالم سمت را دستش

 .دهدمی
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 وقتی حتی بکشم؟ موهات تو و دستم خواستمی دلم همیشه دونستیمی -

ت! نداشتم بهت حسی هیچ و نبودی خودم مال  موهات اما نداشتم دوس 

 .کردمی اموسوسه

 احساس پوستم زیر را گرمی مایع حرکت و رسیده هزار به قلبم ضربان

 .کنممی

 به بار هر و کنممی تکرار خود با چندین آورده؛ زبان بر که را ایجمله

 برایم امشبش متفاوت یعالقه ابراز قدرچه که رسممی نتیجه این

 .ستدلچسب اما هضم غیرقابل

  بوده من درگیر قدریآن هم شدنمان محرم از قبل او ذهن یعنی همیشه؟

 کند؟ فکر نیز موهایم در کشیدن دست به که

 و گیج شیرینش اعتراف و موهایم خرمن در دستانش حرکت از هنوز

 برده فرو موهایم داخل را سرش غیرمنتظرانه، و ناگهانی خیلی که گنگم

 !کشدمی عمیقی نفس و

 و داردبرمی موهایم کشیدن بو از دست باالخره تا گذردمی ایثانیه چند

 .کندمی صورتم قاب را انشدست

 به سینه در قلبم که نمایشی از او که بود این امدلگرمی تنها لحظه آن در

 و داغ هایگونه سرخی تنها و ندارد خبری ترین کوچک انداخته راه

 .کندمی حس را دارمتب

 دلم همیشه. خوشبون خیلی موهات زدممی حدس که جورهمون -

 امدیوونه موهاش و تنش_عطر که کنم ازدواج دختری با خواستمی

 !بکنه
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 از شاید تا گیرممی عمیقی نفس و دهممی قورت سختی به را دهانم آب

 شاید ،شوم راحت افتاده، شماره به که داغی و لعنتی هاینفس این شر

 همچون خشکی و مغرور مرد تواندمی تنم عطر واقعا که کنم باور بتوانم

 باعث و کند خود بی خود از پنداشتمشمی پذیرنفوذنا شدت به که را او

 .بشود اشمستی سر

 نا که کندمی بدل و رد پاهایم و دست با را هاییپیام چه مغزم دانمنمی

 آرام و نرم و نشسته سفتش و ورزشکاری شکم روی بر دستانم خودآگاه

 .رودمی باال و کندمی پیشروی ستبرش یسینه تا

 بین از را او با مانده باقی یفاصله اندک ،هیجانم از شده سست پاهای

 ...شودمی زانوهایش قفل زانوهایم و بردمی

 داخل رفتن فرو دستانم و خواهدمی را گردنش دور به شدن حلقه دستانم

 ...را لختش و نرم موهای

 تک که دهممی ایخواسته همان به دل و گذارمنمی اجحر به را وقتم 

 .کشندمی فریاد را آن بدنم هایسلول تک

 نهایت گردنش دور به شانشدن قفل و دستانم رفتن باال از نیز رایمون

 نفس. کندمی کج مانتویم هایدکمه سمت را دستش راه و برده را استفاده

 تمام دانه دانه نیز او و کنممی رها آرامی به را امسینه در شده حبس

  .کندمی باز هم از را هادکمه

 از را خود کمی نیز من دارد،می بر امشانه از را شال که حینی همان در

 .کنممی رها سمتم دو در آزادانه را دستانم و دهممی فاصله او

 .گیردمی امخنده ام،چهره اجزای تک تک روی بر لذتش پر نگاه از
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 به هایمشانه از را مانتو و آوردمی لب بر لبخندی یمچهن نیز خودش

 .دهدمی هول پایین

 کمکش و شتافته دستانش یاری به هم خودم تنم، از مانتو خروج برای

 .کنممی

 مانتویی سمت را نگاهم و کرده خارج آن هایآستین داخل از را دستانم

 .دهممی کش افتدمی تختش روی بر و شده دچار شالم سرنوشت به که

 که ایپروانه طرح با سفید رنگ به ایحلقه آستین تاپ یک مانتو زیر

 همیشه. امکرده تن به شودمی شامل را شکمم یناحیه و سینه از قسمتی

ت جین شلوار با را رنگم سفید های شرتتی و تاپ  به که چرا کنممی س 

 . آیدمی نظر به شک  بسیار سادگی عین در نظرم

 آنالیز دقت و مکث با را پایم تا سر بار چندین که رایمون یرهخی نگاه از

 بی نگاه به را شرورش نگاه شودمی باعث که خندممی صدا بی کندمی

 .کند باز هم از کشیدنم آغوش در برای را دستانش و بدهم تابم

 را خودم و کشممی پر آغوشش آسمان سمت کوچک، ایپرنده همچون

 .سپارممی او رتمندقد و مردانه دستان به

 از صورتش دادن فاصله با آخر در و کندمی بوسه غرق را صورتم تمام

 زندمی لب آرامی به صورتم،

 یه به ذاشتمنمی که نکن شک هستی خواستنی قدراین دونستممی اگه -

 .زدمتمی هوا رو خواستگاریت اومدممی زودی بکشه، هفته

 بر شدن مهمان خواهان زیاد ذوق از که لخندی از گیری جلو برای را لبم

 روی بر آرام و نرم را دستم و گیرممی دندان به دارد، را لبانم روی

 .گذارممی اششانه
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 ...شناختمتمی کم قدرچه -

 دهممی تکان طرفین به را سرم و شوممی پشیمان امگفته از

 االن اما  شناسمتمی که کردممی فکر روزا اون شاید  من! نه نه-

 حاال بستم، دلت به دل و جاماین که حاال شناختمت،نمی اصال که مطمئنم

 که خوبه خیلی فهمممی تازه کنم،می کشف و وجودت ذره ذره دارم که

 رو قلبش حس جوره همه و بایسته دلت خواهشای پای مردونه َمردت،

 هزار روزی و داشتن دوست این و باشه داشته دوستت کنه؛ ثابت بهت

 این و بشه دلتنگت مدام. بفهمونه بهت عملی چه و بونیز چه بار

 گوشت تو و اسمش داره ثانیه به ثانیه قلبت که تویی رخ   به رو دلتنگی

 ...بکشه زنه،می فریاد

 دهممی ادامه هم باز و گیرممی نفسی

 و تو با بذاره رو هاشخوشی همه زندگیت، شریک که خوبه چه -

 که خوبه قدرچه. کنه خالی تو برای فقط و فقط رو وقتش ، اشخانواده

 جواب کردارش و رفتار تک تک برای مردم یهمه به تا بینهنمی نیازی

 .بده پس

 به آرام و نرم را سرم و کنممی حس موهایم روی بر را لبانش نشستن

 سمت همان به موهایم تمام شودمی باعث که کنممی کج راست سمت

 را چشمانم و پیشانی  از قسمتی نیز مموهای از ایطره و شوند ریخته

 .بپوشاند

 گویممی براقش نگاه در خیره و دهممی ابروهایم به ظریفی َخم

 رو گوشیش شب تا صبح محترم آقای اون که نیست خوب اصال ولی -

 دنیا یه  و نگرانی با که اییخدبنده اون فکر به اصال و کنهمی خاموش

 شنیدن با بار هر  ولی  گیرهمی رو اششماره بار هزار دلتنگی،
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 و شهمی امید نا امیدش" باشدمی خاموش نظر مورد مشترک دستگاه"

 !نیست ره،می راه هزار دلش

 !طورهمین نیز صدایم تن شود،می مظلومانه و نرم نگاهم

 باش، دسترس در همیشه. نکن خاموش رو گوشیت دیگه خدا رو تو -

 پیش جوریهمین بخوای تو ُمردم و افتادم من یهو. شهنمی که جوریاین

 .بگیره تماس باهات و کنه خبرت تونه نمی کسی شهمی رد چهلمم بری،

 شودمی امشنوایی های تار انداز طنین رایمون، یمردانه یخنده صدای

 .رودمی عقب به خنده شدت از سرش و

 به اشپیشانی روی بر موهایش از ایطره که آمیزی شیطنت زیبا به

 یصحنه کنممی سعی و شوممی خیره لذت و ولع با اند،انداخته راه

 .کنم ثبت خود روان و ذهن در ابد تا را او خندیدن زیبای

 دعوت مرا. کندمی هدایتم تخت سمت به و گیردمی دست در را دستم مچ

 کنارم در و تخت روی بر دنبالم، به نیز خود و کندمی نشستن به

 .نشیندمی

 :گویدمی چشمانم در خیره و چرخدمی سمتم کامل

 مطمئن. خوام می معذرت ازت قد تمام و دارم قبول و امروزم اشتباه -

 ...شهنمی تکرار دیگه باش

  که کنم تشکر او از تا کنممی باز دهان و زنممی تواضعش به لبخندی

 و شصت انگشت بین را لپم و آورده جلو صورتم سمت را دستش

 .کشدمی را آن محکم نسبتا و کندمی اسیر اشسبابه

 او اما شودمی خارج دهانم از ناخواسته ریزی آخ و کشممی هم در چهره

 دهدمی ادامه جدیت با من، کشیدن درد  به توجه بی
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 جواب و زنممی زنگت وقتی چه. کنیا خودت معطل و من نبینم دیگه-

 تو بازم و شهمی سبز علف پاهام زیر و دنبالت آممی وقتی چه دینمی

 !آینمی

 .شودمی نقطه همان نوازش مشغول و کندمی رها را لپم هم بعد

 معطل و گذاشت کار سر و من قدراین امروز بچه الف یه شهنمی باورم -

 ...کرد خودش

 تمام را تمامش نیمه یجمله نما دندان لبخندی با من و کندمی سکوت او

 کنممی

 !بری نکردی ول دادی، خرج به حوصله و صبر توام و -

 دراز تخت روی بر آرام و شودمی کشیده باال سمت به لبش یگوشه

 .کشدمی

 شکمش روی بر را دستم آرنج که حالی در و کشممی او سمت را خود

 که را سوالی او از دهم،می تکیه دستم مشت به را امشقیقه و داده قرار

 میزان به راجع و بود کرده درگیر را ذهنم شدنمان محرم از قبل

 !پرسممی بود، املی با ارتباطش

 به را نگاهش و کشدمی هم در کمرنگ را اخمانش کردن فکر ینشانه به

 .دوزدمی اتاقش سقف

 را روابطش تا دارد  روزهایش آن خاطرات تجدید به شدیدی نیاز گویی

 تعریف کرده، هندوستان یاد فیلم تازه که منی برای و آورد یاد هب املی با

 .کند
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 بکند؛ تعریف باید که را چهآن باالخره کردن فکر دقیقه چند از بعد گویی

 ددوزمی نگاهم به را نگاهش خندان، چشمانی با که چرا آورد،می یاد به

 :گویدمی و

 روزا اون آدمی یادم! آوینا بودیم معمولی دوست تا دو مثل املی و من-

 من سمت وقتی ولی شدنمی دوست باهاش املی ظاهر خاطر به هیچکس

 من. کردم قبول رو پیشنهادش باشیم، دوست باهم تا خواست ازم و اومد

 اهرظ باشه، داشته خوبی و زیبا باطن باید آدمی هر داشتم اعتقاد

 ...بود مهربونی و خوب دختر واقعا املی. نیست مهم هم قدرااون

 با را ابرویش تای دو و کندمی اشچهره طرح نمایی داندان لبخند

 اندازدمی باال به شیطنت

 زیبا اینکه: گممی تو به االنم گفتم، املی به روزا اون. خودت مثل دقیقا -

 و خوب دختر خیلی که اینه مهم نیست، مهم اصال نیستی جذاب و

  !هستی مهربونی

 زنممی بازویش به آرامی یضربه و خندممی صدا با

 زشتم؟ من بگی خوایمی یعنی -

 زشت دخترای نصیب خوشگل پسرای کرده ثابت تجربه واال، دونمنمی -

 .زشت پسرای نصیب خوشگلم دخترای و شنمی

 بهم نسیبدج با و بردمی فرو سرم جلوی موهای داخل را دستش

 .ریزتشانمی

 .من زشت دارم دوستت -

 دهدمی ادامه او و خندممی هم باز
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 تازه بودیم، نشسته پارک نیمکت روی هم کنار املی با بار یه یادمه -

 چرا دونمنمی. بود حوصله بی کمی هم املی و بود شده تموم مونکالس

 تو و دستم لمافی تو مثل منم آدمی مالیمی نسیم که حاال رسید فکرم به

 همون بود، وز و فر موهاش بس از اما بدم دلداریش و بکشم موهاش

 جیغ جیغ قدراین کنم، آزادش اومدم تا و کرد گیر موهاش تو دستم اول

 قهر بعدشم. گرفت اشگریه و اومد دردش که شد کشیده موهاش و کرد

 قساب آدم همون هیچوقت روز اون از دیگه منم. شونخونه رفت و کرد

 .نشدم

 که را گیجش و پکر یچهره و شودمی تموم که کردنش تعریف خاطره

 .روممی ریسه خنده از بینممی

 دستانم روی بر را سرم و کنممی هم قفل شکمش روی بر را دستانم

 هزارمین برای را املی و رایمون یخاطره و خندممی دل ته از. گذارممی

 .کنممی تجسم ذهن در بار

 کنممی چه هر اما استآمده بند نفسم و لرزدمی خنده شدت از هایمشانه

 بر دستم روی از را سرم که بار هر. کنم کنترل را خود یخنده توانمنمی

 تا گیردمی امخنده دوباره افتدمی رایمون یچهره به نگاهم و دارممی

 که را هایی گیاهی معجون لیوان دو و کوبدمی را اتاق در مادرش اینکه

 شب چند ایهفته رایمون دستور به و ستخوب اعصاب کردن آرام برای

 !آوردمی برایمان کند،می درست خانواده اهل برای

 دیگر یک با و مانیممی اتاقش در دیگر کمی معجون، خوردن از بعد

 پایین به میوه خوردن برای مادرش دعوت به آن از بعد زنیم،می حرف

 .رویممی
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 شب برای اشخانواده اصرار خالف بر که بود گذشته دوازده از ساعت

  کنممی بهانه را لباسم نداشتن و بیمارستان فردا شیفت آنجا، در ماندن را

 .برساند خانه به مرا خواهممی رایمون از و

 از محکم و تند هاییقدم با که یوسفی دکتر دنبال به ناراحتی و بغض با

 .افتممی راه به شود،می خارج بهاره عمه اتاق

 از سادگی به بتوان که نیست موضوعی بهاره عمه حال از امنگرانی دل

 صدا را نامش ملتمسانه و مستاصل بنابراین آشفته، و نگرانم! گذشت آن

 زنممی

 یوسفی؟ دکتر -

 قدم سرعت  به تنها گردد،یم بر عقب به نه و ایستدمی حرکت از نه

 کشدمی گردنش به دستی کالفگی با و افزایدمی هایش

 جون تخت رو داره بهاره بکنین، رو تونتالش دوباره خدا به رو تو -

 رها خودش حال به رو عمه جوریاین کنممی خواهش ازتون ده،می

 ..نکنین

 گلویم اهر سمی ایغده همچون که را گلویم در شده سیب بغض سختی به

 بی و دهممی قورت ست،پیشروی حال در لحظه به لحظه و بسته را

 صدایی با و چکدمی چشمم یگوشه از که لجوجی اشک قطره به توجه

 دهممی ادامه شده، مرتعش ناراحتی و غم از که

 آقای کنهمی دق مادرجونم... بیفته اتفاقی عمه برای اگه....اگه-

 رو تو! بدین نجاتش دممی قسم تونکس عزیزترین به رو شما...دکتر

 ...کنید کمکش خدا

 .چرخدمی عقب به و ایستاده حرکت از اتاقش در قدمی یک در باالخره
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 اشکم از خیس صورت در خیره غمگین و ناراحت کالفه، و خسته

 زندمی لب مالیمت با و شودمی

 من زا. نیست خوب اصال بهاره حال آد،نمی بر من دست از کاری دیگه -

 کار معجزه کنم؟ معجزه داری توقع رستمی؟ خانوم داری توقعی چه

 !همین ام،وسیله فقط من. دکتر منه نه خداست،

 را اتاقش در و گرفته نگاهم از را امیدش نا و بار تاسف نگاه هم بعد و

  .کندمی باز

 

 جانم به بدی یدلشوره و امگرفته تهوع حالت دلهره، و استرس شدت از

 هایشانه بهنام، بغض مادر، و مادرجون امان بی های گریه ،هافتاد

 در مدام لعنتی بغض این تا اندداده هم به دست همه و همه پدر، یخمیده

 و زار  چشمان بر سهمگین ایصاعقه همچون و بشود باال و پایین گلویم

 .بزند ستباریدن یآماده لحظه هر که امطوفانی

 بیمارستان به را خود زودتر چه هر که ایمردهک خبر را نسترن و بهزاد

 جواب یک هیچ گیریممی  چه هر را حامد و آزیتا یشماره اما برسانند

 چه هر که داده قول نیز او و امزده زنگ هم رایمون به حتی. دهندنمی

 .برساند بیمارستان به را خود زودتر

 لرزان اییپاه با و کرده پاک را اشکم از خیس صورت دستانم کف با

 .شوممی اتاق وارد

 ریزدمی اشک ذکر، گفتن با زمان هم و نشسته ایگوشه که مادر سمت 

 .دارممی بر قدم کند،می گریه و
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 این قبل. دهممی تکیه زانوهایم به را دستانم کف و شوممی خم سمتش

 در پی و هم سر پشت بار چندین بزنم، او به را حرفم و کنم باز دهان که

 آرامی و گرفته صدای با و داده قورت دهانم آب همراه به را غضمب پی،

 زنممی لب

 و خودمون زودی باشه عمه به تونحواس آزیتا، دنبال رممی دارم من -

 .رسونیممی

 اکتفا سر دادن تکان به تنها و بنددمی هم روی بر آرام را چشمانش

 .کندمی

 و جان بی جسم دیدن طاقت نه! دلم دو بهاره عمه نزد رفتن برای

 که را، امیدش نا و فروغ بی چشمان دیدن طاقت نه و دارم را اشخسته

 را سنگی هر دل و نشسته غم ساحل به دیگری زمان هر از تر شکسته

 .کندمی آب

 گونهچه. ندارد هم را گلویش در نشسته سنگین بغض آن دیدن تحمل دلم 

 تخت این روی بر جان بی نه، که جان کم دلم عزیز   ببینم خود، چشمان با

 نزنم؟ َدم و کشدمی را آخرش هاینفس افتاده، آهنین

 که دوزممی ایبهاره عمه به را نگاهم و دارممی بر قدم تخت سمت

 .کشدمی نفس سختی به و بسته را چشمانش

 دانممی دیگری کس هر از بهتر هم من اما بسته را چشمانش که اگرچه

 هایقراری بی که زده خواب به. زده خواب به را خود و بیدارست که

 .نبیند را پدر شدن شکسته و مادرجون

 که بنددمی را چشمانش اما شنودمی که را قلبش شدن شکسته صدای 

 رقم برایش که تلخی سرانجام از را قلبش یشده شکسته هایتکه حداقل

 .نبیند وردهخ
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 هیچ ترحم جز و کنندمی رصد را او که انگیزی ترحم چشمان به نگاهش

 روزگار به نگاهش و ببندد چشم. نیافتد آید،نمی بر ازشان دیگری کمک

 گویا و بود چشیده تلخ. نیافتد نوشت، تلخ برایش بار هزار که نامردی

  .نداشت را او از شدن دور قصد تلخی، این

 تیره ماندن، آبی و شدن آبی جای به او، دنیای آسمان یدشا ولی دانمنمی

  !بود َبر از بهتر را بودن

 بغض شدت از که صدایی با و شوممی خم صورتش سمت آرامی به

 زنممی لب شده گرفته و لرزان

 ...دیدمتنمی روز و حال این با رو تو و مردم می کاشای برات، بمیرم -

 تکان طرفین به ناراحتی و بغض شدت از را سرم و گیرممی نفسی

 بغض که کنم چه اما خواهدمی را او با زدن حرف دنیا یک دلم. دهممی

 .کندمی سلب درمانده من   از را اجازه این گلویم در شده سیب

 موقع اون تا! پیشت آییممی دو هر زود خیلی آزیتا، دنبال رممی دارم -

 .بذاریا هم رو چشم ذارهنمی ادبی آزیتا که بکن استراحت

 یگوشه از کوچکی اشک قطره اما داردنمی بر هم روی از را چشمانش

 قطره همین دیدن. چکدمی بالشتش روی بر و یابدمی گریزی راه چشمش

 چشمان همین دیدن.ستکافی من دردمند قلب شدن مچاله برای اشک،

 کستهش برای ندارد، باریدن برای هم ابری حتی دیگر که دنیایی از بریده

 .ستکافی گلویم، در نشسته بغض شدن

 .چسبانممی صورتش به را صورتم و بوسممی را اشگونه

 که کسی هر جون به رو تو عمه، باش خوب قسم خدا به رو تو -

 !عمه بشه خوب حالت قسم، داری دوسش و پرستیمی
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 .گیردمی شدت امگریه و لرزدمی امچانه

  آزیتا دنبال رممی من این، بشه آخرش که نکشیدی سختی قدراین تو -

 و مریضی و درد همه این از شدی خسته دونممی آم،می زودی ولی

 بیار، طاقت شده که هم ما دل خاطر به اما نشدن خوب و نبودن خوب

 !شو خوب خدا رو تو عمه، شو خوب

 با هم آن را اتاق فضای این از بیش توانمنمی برد،می را امانم گریه

 از تر رنگ پر را حقیقت که کسانم عزیزترین های زاری و یهگر صدای

 .کنم تحمل کشندمی رخ به گذشته

 را هایم گام اتاق، از خروج قصد به و کرده  گرد عقب سرعت به پس

 .دارممی بر معمول حالت از تر سرعتی

 رسید،می پریشانم و شفتهآ ذهن به را فحشی چه هر کالفه، و طاقت بی

 ماشین توقف با و دهممی تهران شلوغی و ترافیک و ماشین و خودم به

 .کشممی راحتی نفس حامد، و آزیتا آپارتمان مقابل در

 .شوممی ساختمان وارد و شده پیاده ماشین از سرعت به

 فهممنمی حتی که هستم خرابش حال و بهاره عمه درگیر قدری به

 وارسلسه را انگشتم و رسانممی حامد و آزیتا واحد به را خود گونهچه

 .فشارممی شانخانه زنگ روی بر

  شودمی آتشی نیز حامد و آزیتا ندادن جواب و درگیرست شدت به ذهنم 

 .زندمی دامن امشده ویران اعصاب به و

 را دیگرم یشده مشت دست و فشارممی را خانه زنگ دستم یک با

 .کوبممی شانهخان در به محکم

 .زنممی صدا را دو هر نام و برممی باال کمی را خود صدای
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 دو آن بودن از هست که چه هر اما گذردمی آمدنم از دقیقه چند دانمنمی

 با و زنممی خانه در به لگدی خسته و امید نا شوم،می امید نا خانه در

 بر مارستانبی به تا کنممی گرد عقب لب، زیر" لعنتی" کردن زمزمه

 .گردم

 ...آیدمی خانه در شدن باز صدای که امنداشته بر قدم از قدم هنوز

 و دادن جواب دیر بابت تا کنممی باز دهان و چرخممی عقب به زدهشتاب

 سرخ یرهچه دیدن با که بدهم قرارش شماتت مورد نبودنش دسترس در

 را بازم نیمه دهان متعجب، و خورده جا اش،گریه از کرده پف چشمان و

  .بندممی آرامی به

 او خراب حال بابت نگرانی و بازدمی رنگ اماشکی چشمان از دلخوری

 .کندمی پر را جایش

 اصال که کنممی فراموش کل به ثانیه چند برای اشحالی پریشان دیدن با

  ام؟آمده جااین به چه برای

 سر دارم،می بر سمتش به قدمی و آیممی خود به که کشدنمی طولی اما

 برای هم شاید یا آمده بیرون از تازه گویی کنم،می انداز بر را پایش تا

 به شباهتی هیچ تنش، هایلباس که چرا استشده آماده رفتن بیرون

 .ندارد راحتی لباس

 تک تک در را نگاهم هایش، انهش روی بر دستانم نشستن با زمان هم

 زنممی لب کالفه و درمانده و چرخانممی اشچهره اجزای

 شدی؟ شکلی این چرا آزیتا؟ شدهچی -

. شده خیره من، اشک از خیس هایپلک به نگران و متعجب نیز او نگاه

 پرسدمی عوض در و دهدنمی مرا سوال پاسخ
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 کردی؟ گریه چرا تو افتاده؟ اتفاقی -

 که موضوعی به راجع کردن صحبت گیرممی تصمیم او، همچون نیز من

 وضعیت از و بکنم موکول دیگر وقتی به رو شده اشناراحتی باعث

 .بگویم بهاره عمه وخیم

 شروع امچانه و شودمی آب از پر چشمانم یکاسه نکرده باز دهان هنوز

 کندمی لرزیدن به

 ...بهاره عمه -

 که کنممی مکث را ایلحظه دهانم، در هشد جمع بزاق دادن قورت برای

 دست و ببرد باال را صدایش کمی قبل، از تر نگران آزیتا شودمی باعث

 دهد قرارم مخاطب ملتمسانه و بگیرد دست در را اششانه بر نشسته

 شده؟چی کجاست؟ طوره؟چه حالش آوینا؟ چی بهاره عمه -

" نباش نگران" ینشانه به و چکدمی چشمم یگوشه از اشکی قطره

 دهممی تکان سری

 .بیمارستان بریم باهم دنبالت اومدم بده، خیلی حالش -

 به را سرش امید نا و بار تاسف و کندمی صورتش قاب را دستش دو هر

 دهدمی تکان طرفین

 !نه من خدای وای -

. زندمی را اشدکمه و دودمی آسانسور سمت من، به توجه بی سپس و

 .شوممی آسانسور وارد و رسانممی او به را خودم

 و کندمی پر را آسانسور اتاقک کوچک فضای اش،گریه هق هق صدای

 !من ی خورده ترک قلب روی بر شودمی سنگینی یوزنه
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 دستانش با را صورتش و زده تکیه آسانسور فلزی دیوار به که حالی در

 لب بتا بی و طاقت بی و کندمی خم پایین به را سرش کمی پوشانده،

 زندمی

 اومدی کاره یه تو که شده چی آخه بده؟ قدرچه حالش بگو خدا رو تو -

 من؟ دنبال

 آسانسور از آزیتا از تر جلو سکوت، در من و شودمی باز آسانسور در

 .شوممی خارج

 خودش آزادانه آزیتا و ریزممی اشک آرام من بیمارستان، به رسیدن تا

 هم باز من، یکننده امیدوار های حرف شنیدن رغم علی و کرده خالی را

 که آن بی نیز ماشین توقف با و شودنمی کم هایشقراری بی از ایذره

 عمه اتاق و بیمارستان سمت و شودمی پیاده ماشین از بماند، من منتظر

 .کشدمی پر بهاره

 قفل از بعد و کرده خاموش را ماشین تر،تمام چه ره سرعت با هم من

 تاثیر تحت رفته رفته اما کنممی تند قدم بیمارستان سمت ابتدا کردنش،

 همان یگوشه مظلومانه که او دادن دست از هراس و دلشوره

 به رو تنش در مانده جان اندک لحظه به لحظه و افتاده بیمارستان

 توانم تمام با و شودمی زدن دو به تبدیل رفتنم راه رود،می ویرانی

 .کنممی دویدن به شروع

 نالون و زار صدای که دارم فاصله بهاره عمه اتاق تا متر چندین هنوز

 نام دار سوز که آزیتا دلخراش کشیدن جیغ و جون مادر گفتن" زهرا یا"

 و آیدمی فرود سرم بر آهنین پتکی همچون زند،می صدا را بهاره عمه

 .پاهایم روی بر شودمی آوار موزن تمام
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 و شکستند را بالم و پر رحمانهبی اما بودم کشیدن پر حال در بالسبک

 .زدند وصله پاهایم به سنگین ایوزنه

 گویی که گذارممی سرگردانی قلب روی بر را دستم و ایستممی حرکت از

 .کرده گم ماندن زنده و تپیدن برای را اشانگیزه

 در به را خود محکم و تند ایلحظه برای طاقت، بی و واردیوانه که قلبی 

 ایستاده دلش دنیا، از بریده هم ایلحظه برای و کوبدمی امسینه دیوار و

 او از و امکرده گم را نازنینی وجود چه دانممی خود که منی از را، مردن

 .دارد طلب ترم،طاقت بی

 و پاک روح که شده زیعزی دلتنگ االن همین از...امچارهبی قلب 

 مهمان ابدی و عمیق خوابی و کشیده پر اوج به و شده آسمانی زاللش،

 .استشده پرفروغش و رنگ مشکی چشمان آن

 کنم؟ چه دلم در شده تلنبار غم و درد همه این با بگو تو...من خدای آه

 یک کدام دامن در را سوزانم و داغ هایاشک و بگویم که به را دلم داغ

 بریزم؟ امروزم دل   شکسته اغداران  د از

 و رحمبی دنیای این از نقطه کدامین در را امدلتنگی بگو تو اصال 

 بکشم؟ فریاد نامردت

 شلوغ شهر در چگونه را روحم و قلب در شده حک ی خاطره عمر یک

 بسپارم؟ فراموشی دست به ستحرفی و قصه هر از تهی که ذهنم

 خدایا؟

 هایخنده نبود و بنگرم رنگ کم را نگشپرر حضور چگونه بگو، تو

 بمانم؟ زنده و بکشم نفس اما کنم حس وجودم پود و تار با را دلنشینش

 آورد؟بی تاب را دستانش نوازش نبود موهایم چگونه
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 نشود؟ امداشتنی دوست راه   نیمه رفیق# تنگ دلم چگونه

 از خیس صورتی جانسوز، بغضی و خراب حالی با آهسته، و سنگین

 رحمبی قاتل که دارممی بر قدم اتاقی سمت لرزان، ایچانه و اشک

 .استشده عزیزم

 .رسانممی در چهارچوب به را خود و دهممی تکیه دیوار به را دستم

 فیدیس یپارچه و آرمیده تخت روی بر آرام که نازنینی به شوممی خیره

 .استکرده پنهان نظرها از را او پای تا سر

 شدن شکسته درد و کجا عمه از دوری درد اما کشدمی تیر درد از قلبم

 او اما کشیدمی تیر درد از قلبم بار هزار روزی کاشای کجا؟ من قلب

 کشید نفس را تنش عطر شدمی و بود او اما! کشیدمی نفس و بود زنده

  .خرید جان به را صدایش خوش آوای و

 خالی پایم زیر زمین   و کندمی لرزیدن به شروع گریه شدت از هایمشانه

 .شودمی

 به و دهممی تکان طرفین به درماندگی و بیچارگی سر از را سرم  

 آغوش در را شدردانه عزیز دختر سر که شوممی خیره مادرجونی

 به بهاره از و ریزدمی اشک بوید،می و بوسدمی را او مدام و کشیده

 چگونه کهاین از. کندمی شکایت و شکوه بودنش معرفت بی خاطر

 او جان به جانش که مادری برود؟ و بگذارد تنها را پیرش مادر توانست

 .رفت هم باز و دانستمی را هااین او بود، بسته

 زیر زیبایش و جوان دختر اما بکشد نفس و باشد باید او چرا کهاین از

 شود؟ دفن اکخ خروارها
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 عروس لباس سفید، کفن باید چرا که این از! کندمی گله هم خدا از

 باشد؟ اشبهاره

 تمام و شد پرپر زودی این به که داشت سال چند زیبایش گل مگر 

 سوخت؟ نشاطش و شادابی

 دردی پر ینتیجه و کشید که دردی از مهربانش، دختر تلخ سرنوشت از

 حکمت از. نگرفت جوابی و خواند که هاییمناجات و دعاها از. گرفت که

 یبهاره برای هایشقراریبی و تنگش دل از مهربانش، و بزرگ خدای

 .دلبندش

 خواهر سر باالی مردانه که پدری شود،می کشیده پدر سمت نگاهم

 بر نوازشی دست. ریزدمی اشک و ایستاده اشداشتنی دوست و کوچک

 .کندمی لرزیدن به شروع هایششانه و کشدمی عمه سر

 بر. زندمی زار دل ته از و گذاشته عمه یسینه روی بر سر که آزیتایی

 او با نکند باز را چشمانش اگر که کندمی تهدیدش و زندمی غر عمه سر

  .داشت نخواهد دوست را او دیگر و کرد خواهد قهر

 و چسبانده صورتش به گرفته، دست در را عمه دست که بهزادی

 جواب  و کرده باز هم از را چشمانش کندمی خواهش او از عاجزانه

 .بدهد را داده او به که هاییقول

 نباید بیافتد که هم اتفاقی هر گفتمی همیشه خودش که هاییقول همان  

 تنها را مدیگره و باشند معرفت بی نباید. کنند خالی را همدیگر پشت

 بی و ایکشیده دراز اینجا حرکت بی که شده چه حاال پس.! بگذراند

 ما به را بودن تنها و ایکرده خالی را همه پشت ای؟رفته خداحافظی

 ای؟داده ترجیح بودن
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 به نیز را سرش. استزده پشت دیوار به و نشسته زمین روی بر بهنام

 در صدا بی و آرام و دارد قرار زانوانش روی بر که داده تکیه دستانی

 .ستریختن اشک حال

 دستش کف آرام که حالی در و نشسته صندلی روی بر ایگوشه نیز مادر

 اشک و کرده زمزمه لب زیر نیز را عمه نام کوبد،می اشسینه بر را

 .ریزدمی

 مادرجون کردن آرام در سعی ریزد،می که اشکی وجود با نیز نسترن

 .کندمی نوازش آرام و نرم را شهایشانه و دارد

 تصویر ترین انگیز غم ، چشمانم مقابل در که گرفته جان تصویر شکبی

 .شد خواهد ذهنم در شده حک

 باالی به را خود و دهممی کش تخت سمت را جانم کم و لرزان هایگام

 .رسانممی بهاره عمه سر

 خوابیده، تخت این روی بر که جانیبی و آرام دختر کنم باورم چگونه

 پیش، هاسال که ایبهاره عمه ست؟من شوق و شور پر یبهاره عمه

 کردن پایین و باال مدام و زدن حرف تند تند شدت از شنفس اوقات گاهی

 همیشه برای اشداشتنی دوست هاینفس آن حاال اما و آمدمی بند هاپله

 ندارد؟ بازدمی و دم دیگر و آمده بند

 در حرکت به سفید یپارچه سمت را دارم عفض و مرتعش دستان

 .زنممی کنار صورتش روی از را آن آرامی به و آورممی

 نفس ایلحظه برای بینممی که را سردش و رو و رنگ بی یچهره

 .برممی یاد از را کشیدن
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 اتاق ناکاسف فضای انداز طنین هقمهق صدای و گیردمی شدت امگریه

 .شودمی بیمارستان

 بوسه غرق را اشچهره اجزای تکتک و شوممی خم صورتش ویر بر

 .کنممی

 او تنگ االن همین از گویممی برایش دلی از زنممی صدا را نامش

 .استشده

 در باید که تلخی روزهای از. نیست شدنی خوب او بی که خرابی حال از

 از. کشید باید اشدوباره دیدن برای که انتظاری از. گذراند نبودش

 خود با باید که دلنشینش و زیبا هایخنده صدای شنیدن دوباره آرزوی

 من   اما باشدداشته را او تواندمی که خاکی به حسادت از. برد گور به

 از. او با امجدایی تلخ طعم از. امکسی بی و تنهایی حس از! نه دلتنگ

 و وا به شدیدم وابستگی از. او به اماندازه و حد بی یعالقه و عشق

 .او با خوشم و خوب خاطرات مرور با شدنم دیوانه از! آغوشش

 پرستاران از جمعی همراه به مهتاب و مریم رایمون، که کشدنمی طولی

 .شوندمی اتاق وارد

 خوشحال اما متعجب بسی بیمارستان در مهتاب و مریم حضور از

 درک را قلبم در گرفته جان درد خوبی به عزیز دو این شکبی. شومیم

 !جانم در نشسته داغ روی بر شوندمی مرهمی و کنندمی

 کج سمتم را هایشقدم اشک از خیس صورتی و اشکی هاییچشم با مریم

 من. کندمی باز کشیدنم آغوش در برای خواهرانه را دستانش و کندمی

 .زنممی زار دل ته از و کرده رها آغوشش در را خود نیز

 دل از ام،شده آسمانی یفرشته از. گویممی شده آوار سرم بر که بالیی از

 به خاطرات از! او با ماننشنیندل و خوب هایخاطره از ام،شکسته
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 حیاط در هایمانخنده صدای از. بود خورده رقم او با که اییادماندنی

 زیر زیبا و چوبی تخت آن روی بر نمانخورد میوه از مادرجون، یخانه

 و کوچک حوض آن دور تا دور هایمانبازی آب از. توت درخت یسایه

 یصفحه از عمه، شدن بیمار با که کوچکی و قرمز هایماهی زیبا،

  .شدند پاک خانه آن رنگی حوض

 .شوممی خالی کمتر گویممی بیشتر هرچه انگار

 گفتن تسلیت جواب توانمنمی تادهاف جانم به که هقیهق شدت از حتی

 .بدهم را مهتاب و مریم

 نامم گریه با و کشدمی پر سمتم مهتاب شوممی خارج که مریم آغوش از

 .دهدمی تکان طرفین به را سرش ناباور و زده صدا را

 همیشه که ایبهاره عمه نبود و بهزاد آزیتا، مهتاب، مریم، وجود با

 هایششعله که افتدمی جانم بر آتشی ودب هایماندورهمی بانی و باعث

 .کشدمی آتش به و سوزاندمی را تنم تمام

 .ریزممی اشک دل ته از و دهممی تکیه اششانه به را سرم 

 را مادرجون که شودمی رایمون تالطم پر و غمگین چشمان میخ نگاهم

 مردانه هایش،شانه و کتف کردن نوازش با زمان هم و کشیده آغوش در

 .دارد را کردنش آرام قصد و داده دلداری را وا

 دستمال که دوزممی چشم مریمی به و گرفته رایمون از را تابم بی نگاه

 .باشم آرام کمی خواهدمی ازم و گرفته سمتم را کوچکی

 یگریه خاطر به که صدایی با و دهدمی ماساژ را هایمشانه نیز مهتاب

 :زندمی لب بغض و ناراحتی از ییدنیا با شده، گرفته و بم کمی زیاد



 

  

REPACK BY DIAKOV 595 

 

 رفیق نیمه راه

 امروز. بوده بد حد این تا بهاره عمه حال که نداشتم خبر اصال من -

 ...کرد خبرم و زد زنگ بیمارستان از رایمون

 از که اشکی قطره به توجه بی و کندمی پاک دستمال با را اشبینی

 زندمی لب یابد،می ادامه اشچانه تا و لغزدمی چشمش یگوشه

 خودش گفت. بدم خبر مریمم به و بشم آماده زود خیلی خواست ازم -

 تا متاسفانه بازم ولی بود ما یخونه مریم کهاین با. دنبالمون آدمی

 .بود شده دیر خیلی رسیدیم

 دهدمی ادامه بغض، از شده لرزان صدایی با و کندمی کوتاهی مکث

 مونبین گهدی و رفته که نمیشه باورم اصال کنه، رحمتش خدا -

 کاشای شمال، بودیم رفته جمعی دسته که بود دیروز همین انگار.نیست

 اول از و سرنوشت شدمی کاشای. گشتمی بر عقب به زمان شدمی

 ...نوشت ترقشنگ ولی

 را صورتم دست با. کندمی ترتازه را دلم داغ مهتاب هایحرف شنیدن

 .دهممی تکان طرفین به را سرم ناباور و پوشانممی

 و شودمی خفه گلو در که ستفریادی گواه تنها هایمشانه شدید لرزش

 روی بر را راهش و جوشدمی چشمم یکاسه در صدابی که هاییاشک

 .یابدمی صورتم پوست لطافت

 تلخ حقیقت این هضم. سوزستجان و سخت برایم دادنش دست از باور

 و جانکاه بسی داشتم را ماندنش زنده و بودن خوب به امید که منی برای

  .ستهضم غیرقابل
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 دلداری امخانواده افراد تکتک به که رایمون اندوه پر صدای باالخره

 لحظه که محکمش و بلند هایگام صدای عوض، در و شده قطع دهد،می

 .شودمی امشنوایی تارهای ازاند طنین شده، ترنزدیک لحظه به

 یخ و سرد دستان روی بر پرمحبتش و گرم دستان که نکشیده ثانیه به

 .زندمی کنار صورتم روی از نرمی به را هاآن و نشیندمی امزده

 اندک همین در حضورش تنها ندارم، را چشمانش در کردن نگاه تاب

 ته هایغصه و غم متما یافتن جریان به برای دارم، او با که ایفاصله

 .ستکافی دلم در شده نشین

 و کندمی حلقه هایمشانه دور به را اشمردانه دستان حرکت، یک در تنها

  .روممی فرو گرمش و امن آغوش در حال پریشان و طاقت بی من،

 زمزمه گوشم زیر آرام و چسباندمی ستبرش و سفت یسینه به را سرم

 :کندمی

 ...عزیزم گممی تسلیت بهت -

 حرکت به هایمشانه و کتف روی بر وارنوازش را دستانش که حالی در

 به داده ادامه را تمامشنیمه حرف آرامی، و نرم لحن با آورد،می در

 .رساندمی اتمام

 دختر توام اما بزرگیه داغ بده، صبر تونهمه به که خواممی خدا از -

 خودت با تونیمی زود خیلی  مطمئنم من! آوینا هستی محکمی و قوی

 زود یا دیر آدما ما تکتک برای که رو تلخی حقیقت این و بیای کنار

 !کنی هضمش رو میافته اتفاق

 دهدمی ادامه هم باز او و گذردمی سکوت در ایثانیه چند
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 به ایمرحله یه از بهاره برای موندن زنده نیست، بد هم همیشه مرگ -

 که اتفاقی به دید این از چرا. بردن لذت تا بود کشیدن عذاب تربیش بعد

 اش،ثانیه هر بهاره برای سال چند این تو کهاین کنی؟نمی نگاه افتاده

 روزی کهاین صبح؟ شب هر شد شب صبح؛ هر تا کشید طول هاساعت

 سرم و آمپول شد؟ زنده و مرد لعنتی تومور اون هایحمله با بار هزار

 بودن مریض و کشیدن درد. نشد خوب اما خورد قرص و کپسول زد،

 نتونی اما باشی زنده تو اگه بدتره مردن از بار هزار آوینا، سخته خیلی

 بتونه که جایی رفت بهاره که کنینمی فکر این به چرا. کنی زندگی

  درد؟ بدون و خوب زندگی یه کنه؟ تجربه رو بهتری زندگیه

 خود از و زدن حرف برای مرا نیز هایم نفس و گیردمی شدت امگریه

 گفتممی و زدممی زار جوابش در حتما وگرنه سازندنمی یاری کردن دفاع

 دیگر که چرا. ُمرد شناختیمی که محکمی و قوی دختر آن... ُمرد

 زیرو تا نیست کند، ستایش را کالمم و نگاه قدرت تا نیست امبهاره

 آن خاطر به بخواهد من از و شود یادآور من به را هایمتوانایی بار هزار

 را بودنم قوی قدرچه بگوید تا نیست. بگویم شکر را خدایم هستم که چه

 نیست دیگر امبهاره! نیز را بودنم محکم و نفس به اعتماد دارد، دوست

 حالیخوش و ذوق از چشمانش تنم، بر پزشکی مقدس لباس دیدن با تا

 او به شزاده برادر نبوغ و هوش داشتن خاطر به و بدرخشد خوش

 یک با برای شیرینش هایخنده دیدن با من تا نیست دیگر او. کند افتخار

  .بگیرم انگیزه و امید جنگیدن دنیا

 و پزشکی پس است گذاشته تنهایم و رفته او که حاال نیست، او که حاال

 و چه برای را امخوانده که درسی ورد؟خمی دردم چه به بیمارستان این

  بگیرم؟ کار به که
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 توانستم بودنم محکم و قوی با مگر باشم؟ محکم و قوی باید چرا اصال

 بماند؟ زنده توانست بودنش محکم و قوی با او مگر بکنم؟ کمک او به

 یخواسته روی بر پا اما خواهدمی را رایمون با زدن حرف هاساعت دلم

 .گویمنمی هیچ و کرده پیشه سکوت م،گذارمی دلم

 سیب بغض حفظ برای تالشی دیگر گذشت که هاییروز برخالف بار این

 که بشکنم را آن جوری خواهدمی دلم کنم،نمی گلویم در شده

 .برود بیرون جانم از نرم نرم و شده حل اشکم هایقطره در هایشخورده

 سالن کف هایرامیکس روی بر را تخت هایچرخ حرکت صدای کههمین

 جدا رایمون آغوش از را خود تیز و تند هاگرفته برق همچون شنوم،می

  .دوممی تخت سمت به و کرده

 از گریه با و چسبیده محکم را تخت یپایه که شوممی ملحق آزیتایی به

 را شانتکتک عصبانیت با و نبرند خود با را عمه خواهدمی پرستاران

 .کندمی تهدید

 اسیر را عمه تخت مضاعف نیرویی با که را آزیتایی سختی به زادبه

 سمت به خود با و کشدمی آغوش در کرده، اشکشیده و ظریف انگشتان

 .بردمی اتاق دیگر

 و زنممی زار سارا و الناز به رو گریه با که را منی نیز رایمون

 که چرا ندنبر خود با را امبهاره عمه خواهممی هردویشان از مظلومانه

 شلوغ برش و دور همیشه خواهدمی دلش و آیدمی بدش تنهایی از او

  .باشد

 از را خود کنممی تالش هرچه. کندمی دور تخت از و گیردمی آغوش در

 .شومنمی موفق سازم رها آغوشش
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 سرها یهمه زند،می صدا را بهاره نام و کشدمی مادرجون که فریادی با

 و شده بسته چشمانش ثانیه از کسری در که شودمی چرخیده اویی سمت

  .رودمی هوش از

 کندمی کمکم احتیاط با و آورده من برای صندلی یک سرعت به رایمون

 بنشینم آن روی بر تا

  جاهمین از چشمانش که حالی در. آوینا باش آروم کنممی خواهش ازت -

 را خود رامشآ که خواهدمی من از کندمی آنالیز را مادرجون شرایط

 .برگردد تا کنم حفظ

 که گویم می سارا و الناز به هرچه اما نشینممی خود جای سر بر نیز من

 یک هیچ ست،سخت برایش آن تحمل و نداشته دوست را سرما امبهاره

 و تخت ثانیه؛ از کسری در و نکرده توجهی هایمالتماس و هازجه به

 فرو ابدی و عمیق خوابی به آن روی بر آرامی به که ایهبهارعمه

 .شودمی محو چشمانم مقابل از است،رفته

 نظر به وحشتناک و انگیروهم شدت به که قبری داخل طابوت گذاشتن با

 ام،شده سست زانوهای و شده آوار پاهایم روی بر تنم وزن تمام آید،می

  .شودمی اند،شده رانده بیرون به زمین قعر از که هایینرمه خاک قفل

 به را سرم و گذارممی ها ریزهخاک همان روی بر را دستم دو هر کف

 نرم نرم که شودمی اشکی هایقطره جلب نگاهم. کنممی خم پایین سمت

 ادغام باران کوچک و ریز هایدانه با و چکندمی زمین روی بر

 .شوندمی

 شودمی برداشته چشمانم مقابل از لحظه به لحظه که خاکی از را نگاهم

 بر شود،می ریخته امرفته دست از عزیز   جان بی جسم روی بر و

  .گیرممی باال آرامی به را سرم و دارممی
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 صدایی و هست که تصویری شوم،می خیره امخانواده افراد تصویر به

 .شنودنمی که هاییگوش و بیندمی که چشمانی. نیست که

 تاب و پیچ در او دلنشین هایخنده صدای جز صدایی هیچ پژواک

 .آوردنمی در لرزه به را امشنوایی تارهای و پیچدنمی هایمگوش

 دیدگانم مقابل از هست، رویم پیش که اسفناکی و تلخ یمنظره کم کم

. کندمی پر دلبرانه و زیبا چشم جفت یک را هاآن جای و شده محو

 !نافذ و براق نگاه یک با چشمانی

 بودشده امزندگی آوای زیباترین که اشدخترانه و نرم صدای همان با

 .زندمی صدا را نامم

 دلنشین لبخند چکد،می چشمم یگوشه از که اشکیقطره جواب در

  .کندمی امهدیه را اشهمیشگی

  .ستزالل و معصوم گذشته همچون نگاهش

 کردن شکایت و گریستن آغوشش در خواهد،می را او با زدن حرف دلم

 اشخیره دلتنگ چشمانم تنها و چرخدنمی دهانم در زبان اما را

  .شوندمی

 که نکنم فراموش تا خواهدمی من از اشهمیشگی مهربان لحن همان با

 هم باز بروم، که کجا هر به و باشم که کجا هر دارد، دوستم هنوزم

 به حواسش همیشه او که باشم داشته یاد به خواهد می ازم. دارد دوستم

 همچون دارد، ماندوست خیلی که نکنم فراموش هم باز و هست ما

 !همیشه همچون گذشته

 باید نیست، کافی مانداشتن دوست تنها بگویم او به تا کنممی باز دهان

 این. ببریم لذت وجودش حس از تا باشد باید. باشد کنارمان در و برگردد
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 حتی نیست منصفانه! نیست عادالنه رفتن تنها و گذاشتن تنها گونه

 .نیست هممردانه

 که گونه همان اش،نشدنی تکرار و زیبا تصویر زدن هم بر چشمی در اما

 .استنبوده هم اول از انگار که چنان آن شود،می محو بود آمده

 در او زا ایخاطره هم باز و نوازدمی را مشامم خورده خیس خاک بوی

 .شودمی زنده قلبم

 که بود خوشی عطر ترینعالقه مورد خورده، خیس خاک بوی و باران

 لذت باران زیر به زدن قدم از. داشت دوست را آن عاشقانه بهاره عمه

  .بردمی

 چرا نبودیم امان در او دست از ما از یک هیچ بارانی هایروز تمام در

 و سرما. زدیممی قدم باران زیر در و رفتیممی خیابان به او با باید که

 روزمان آن واجبات از آن زیر در زدن قدم بود که باران. نداشت هم گرما

 .شدمی

 در که ایجنازه و شوند می ریخته قبر داخل به ذره ذره که هاییخاک

 .شودمی پنهان یدگاند مقابل از زدن، هم بر چشمی

 عقب به برگردم قدرآن یعنی خواهد،می را گذشته به بک فلش یک دلم

 بهاره عمه با مانوقت تمام که خوشی روزهای همان به برسم که

 .گذشتمی

 معمول طبق و شدمی مانبحث پدر و مادر با که روزهایی همان حتی

 نیز خود او که چرا .رفتیممی مدافعان و حامی تنها بهاره، عمه سراغ

 به مادر و پدر دل   به هم طرفی از کردمی ماندرک خوبی به و بود جوان

 که خواستمی هاآن از همیشه بنابراین بود احترام قابل و عزیز شدت

 دوست هایمانشیطنت همین با را ما و کنند درک را مانجوانی غرور
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 ایگوشه باید و گذشته روزها این زود، خیلی که چرا باشند، داشته

 .خورد را شانافسوس و نشست

 خانه مرد هم پدر و میردمی پدربزرگ که بود سال و سن کم بهاره عمه

 طورهمین و پدر به بهاره عمه یعالقه. کندمی پدری او برای و شودمی

 افراد از یک هیچ چشم از حقیقت این و داشت زیادی شدت بالعکس،

 .نبود پنهان فامیل

 انجام بهاره عمه کمک به را هایمانشیطنت تمام که افتممی اییروزه یاد

 به پدر نزد را او اعتبار که دوری اما نزدیک روزهای همان. دادیممی

 در همیشه نیز پدر سازیم، عملی را هایماننقشه تا گذاشتیممی حراج

 :گفتمی خنده و شوخی با مانجواب

 من ده،می درس و شیطون تنه یه و شماست یدسته سر خودش بهاره -

 دستش؟ بسپرم رو شماها و بکنم اطمینان جوریچه

 زدن گره همراه به ساختگی دلخوری یک هم،عمه همیشگی العملعکس

 را" داداش"  دارکش و غلیظ هم آخر  در که بود سینه روی بر دستانش

 وا خنده به را خشک همیشه و جدی پدر و کردمی تلفظ حرصی

 .داشتمی

 تصویر و او صدای او، کالم تنها حرفی، و نکته هر از شده تهی مغزم

 .استکرده پر را ذهنم و فکر تمام که اوست

 تا مرا. شوم بلند تا کنندمی کمکم و گیرندمی را بازوهایم مهتاب و مریم

 .بنشینم صندلی روی بر تا کنندمی کمکم و برندمی شینما نزدیکی

 بمونی منتظر گفت. کنهمی کمک امانتم و مادرجون به داره رایمون -

  .آدمی اآلن
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 خیس صورت کردن پاک مشغول که گویدمی حالی در مهتاب را جمله این

 .استمچاله و چروکیده دستمالی با اشکش، از

  !بارهمی روش و سر از داره خستگی خدا بنده -

 تالشش تمام حاال تا دیروز از که او به را نگاهم مریم، حرف جواب در

 قربان دل در و اندازممی بود، کرده مانتک تک کردن آرام برای را

 و مطب بیماران به هایشخستگی تمام با حتی. روممی اشصدقه

 بود نکرده خالی شانه کار زیر از و کرده رسیدگی هم بیمارستانش

*** 

 بعد روز چند

 بهاره عمه هفتم طورهمین و عید اول روز از روز چندین کهاین با

 .ستمغموم و گرفته مان تکتک حال چنانهم اما استگذشته

 و شادی از بود پر که قبل هایسال برخالف سال، تحویل یلحظه امسال

 .گذشت گریه و اشک با خنده،

 ساعت تنها است،شده رایمون من دلخوشی تنها بهاره، عمه مرگ بعد از

 گاهی و نکرده حس را زمان گذر گذرانممی او با که را هاییلحظه و ها

 حرف از دلم و کنممی خوشبختی احساس قلبا. خندممی دل ته از اوقات

 .شودمی رو و زیر قشنگش های

 استشده بیشترم وابستگی باعث روزها این در بیشترش حضور دانمنمی

 .بهاره عمه مرگ بابت امروحیه تضعیف یا

 احساس او به را عمیقم وابستگی حس خوبی به هست که چه هر اما

  .کنممی
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 اشمردانه و بم صدای به سپردن گوش و اشروزه هر دیدن به اعتیاد

  .را اشدلبرانه و زیبا هایحرف شنیدن به کردن عادت. را

 رفع هم تا آید،می دیدنم به حتما شب که بود زده زنگ زود صبح امروز

 میان در من با را مهمی موضوع خواهدمی کهنای هم و کند دلتنگی

  .بگذارد

 گفته هم مهم موضوع آن دانستن بابت امنگرانی و کنجکاوی جواب در

 با اما نیست ایکننده نگران یمسئله نکنم، نگران را خود اصال که بود

 صبرانه بی و کنم دور خود از را نگرانی بودمنتوانسته من حال این

 .بگوید برایم مهم موضوع همان از و آیدبی او تا منتظرم

 به که هیجانی و اضطراب از من و نمانده باقی آمدنش به زمانی دیگر

 سرد بارهیک به و داده دست از را تنم گرمای نشیند،می دلم در هم دنبال

 .شوممی

 برای زمان کمی آمدنش تا هنوز اندازم،می ساعت به نگاهی وسواس با

 دست از را زمان این از بیش پس مانده، باقی کوتاه گرفتن دوش یک

 با و چینممی تخت روی بر و دارممی بر کمد داخل از را هایملباس نداده،

 .شوممی حمام وارد ام،حوله برداشتن

 خود به نگاهی آینه داخل از و کرده تن به را رنگم مشکی شلوار و تاپ

 داخل دستی بنابراین ندارم را موهایم کشیدن سشوار حوصله. اندازممی

 .کنممی شانپریشان ام،برهنه هایشانه روی بر و کشممی خیسم موهای

 زنگ صدای با و زده تاپم و گردن به را معروفم عطر همان از مقداری

  .َکنممی دل آینه داخل خودم یشده منعکس تصویر از خانه

 را اتاق هایم،صندل کردن پا به با و کرده گردعقب اتاق از خروج قصد به

 .کنممی ترک آرام اما بلند نسبتا هایی قدم با
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 جین شلوار داخل را دستش یک که بینممی را او آیفون دوربین داخل از

  .است ایستاده منتظر و برده فرو رنگش مشکی

 .رودمی غش اشمردانه تجذابی برای دلم هم فاصله همین از حتی

 :پرسدمی زدهذوق که مادر سوال جواب در

 رایمونه؟ آوینا؟ کیه_

 که کمرنگی لبخند با و فشارممی امسبابه انگشت با را آیفون یدکمه

 جان، مامان آره"  گفتن و سر دادن تکان با است، شده هایملب طرح

 .دهممی را پاسخش." رایمونه

 انداخته، سایه دلمان یخانه روی بر اندوه و غم که روزهایی این در

 و دلخوشی امخانواده افراد تکتک برای بلکه من برای تنها نه رایمون

  .است شده انگیزه

 منتقل مانخانه فضای به را وصفی غیرقابل صمیمت و گرما حضورش

 و شکسته هایقلب برای قلبی قوت اش،کننده امیدوار هایحرف و کرده

 .استشده بهاره عمه از جدایی و فراق غم در غرق

 کج سالن خروجی در سمت را راهم رایمون، از کردن استقبال منظور به

 جانبی و سرخ ایچهره و کرده پف چشمانی با نیز مادرجون که کنممی

 .شودمی خارج اتاقش از مدت، طوالنی غذایی اعتصاب و زیاد یگریه از

 و داده قرارم مخاطب زند،می موج قاشتیا و امید آن در که غمی با

 :پرسدمی

 اومده؟ رایمون مادرجون؟ کیه_
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 شدن زدهذوق از که لبخندی با و چرخانممی عقب به را سرم تنها

 :دهممی را پاسخش و زده لب شود،می ترعمیق مادرجون،

 .اومده رایمون برمقربونت آره_

 اشچهره بخشزینت مهربان لبخندی و زده برق خوشحالی از چشمانش

 .شودمی

 .شوممی خارج سالن از و نداده دست از این از بیش را زمان

 و پیموده را حیاط مسافت بیشترین نیز او شوممی حیاط وارد وقتی

 .ندارد ساختمان با چندانی یفاصله

 درحال که اشخیره نگاه برای و کشممی آغوش به را بازوهایم دیدنش با

 در را دستم و دهممی سر داری صدا یخنده است، پایم تا سر دادن قورت

 .دهممی قرار شده، دراز سمتم به که دستش

 متفکر و اندازدمی باال ابرویی است، کردنم برانداز درحال که همچنان

 :پرسدمی و کشدمی هم در را اخمانش کمی

 کی به خانواده این تو من، آوینای هایجنگلی چشم همیدمنف من آخرشم_

 !رفته؟

 :زندمی لب جدیت با و شودمی دقیق نگاهم در نیز او. خندممی ریز

 !نگیرم؟ و سوالم جواب آخرشم و بمیرم نکنه_

 و حالت شیطون، و تخس ایبچه پسر همچون که اویی برای بار این

 .خندممی قبل از لندترب شده، بزرگی معضل برایش چشمانم رنگ

 موج آن در ایخنده ته هنوز که صدایی با و کنممی نثارش" ایدیوونه"

 :پرسممی دلتنگ و کرده باز دهان زند،می
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 !خوبی؟_

 منتظر که آن بی و کرده رها آرامی به را امسینه در شده حبس نفس

 :گویممی بندش پشت بمانم، او از جوابی

 .منتظرتن درجونما و مامان تو، بریم بیا_

 به آن، به آوردن فشار با و گذاردمی کمرم روی بر را دستش که درحالی

 :دهدمی نیز را پاسخم کند،می هدایتم سالن در سمت

 !خوبن؟ مادرجون و مامان! خوبی؟ تو برم قربونت _

 من از شیطنت با که رایمون یاشاره با و کنممی باز را سالن در

 :زنممی لب و خندممی صدابی شوم، سالن اردو او از جلوتر خواهدمی

 داشت، رو دخترش حکم مامان برای بهاره عمه! واال بگم چی_

 ...دونیمی خودت دیگه که مادرجونم

 .آورددر پا از را هایشکفش رایمون تا مانممی منتظر و کشممی آهی

 گذارد،می کفشی جا داخل مرتب را تمیزش و شیک هایکفش که را او

 و مردانه اندام که رنگی مشکی پیراهن از را نگاهم و گیرممی نظر یرز

 سوق براقش و لخت موهای سمت به گرفته قاب را اشورزشکاری

  .دهممی

 خاطر به اما خواهدمی را طناز هایبازیگوش آن با کردن بازی دلم

 و زده دلم یسینه به رد دست دارم، قرار آن در که شرایطی و موقعیت

 .کنممی مشت شده، رها امتنه طرف دو در قید بی که را آزادم دستان
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 بیرون حمام از تازه که پدری همچنین و مادر مادرجون، به را نگاهم

 هستند؛ او استقبال به آمدن حال در زدهذوق و مسرور ایچهره با و آمده

  .دوزممی

 :گویممی رایمون به خطاب و آورممی پایین را صدایم ُتن کمی

 و گیرنمی روحیه کلی شونهمه مون،خونه آییمی تو که همین ولی -

 صبح از امروز مادرجون همین گیرن،می رو سراغت مدام. کننمی ذوق

 رو خونه زنگ تو تا اما نگذاشته بیرون اتاقش توی از رو پاش حاال تا

 .گرفت رو سراغت و بیرون اومد اتاق از زودی زدی،

 سمت را دستش و گیردمی دلتنگم نگاه از را نفوذش پر و براق چشمان

 .شودمی هاآن تکتک با پرسی احوال و سالم مشغول و کندمی دراز پدر

 را مادرجون دست که حالی در و بوسدمی را مادرجون و مادر روی

 :گوید.می او به رو که پدر تعارف جواب در دارد، دست در همچنان

 .پسرم اومدی خوش خیلی خیلی -

 بر نشستن برای مادرجون به کردن کمک از بعد و کرده تشکر موقرانه

 هاآن با زدن حرف مشغول و نشیندمی او کنار نیز خود مبل، روی

 .شودمی

 و کنم دم برایش را مخصوصش چای تا روممی آشپزخانه به نیز من

 وسواس با را شانهمه و کرده همت مادر صبح امروز که هاییمیوه

 .بچینم ایمیوه جا داخل شسته،

 که هستم کوچک دیسی و ایمیوه جا داخل شیرینی و میوه چیدن مشغول

 .شنوممی را رایمون و بهنام کردن پرسی احوال و سالم صدای
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 آن بی و کرده احساس آشپزخانه در را بهنام حضور که کشدنمی طولی

 میوه آخرین بکنم، خرجش را نگاهم یا و بچرخانم سمتش به را رمس که

 از نیز را هاپیشدستی که خواهممی او از و گذاشته ایمیوه جا داخل را

 .ببرد سالن به هاچنگال و چاقو همراه به و بردارد کابینت داخل

 دلش اما کندمی باز را کابینت در و گویدمی ای" باشه"  حرفم جواب در

 با و چرخدمی سمتم ثانیه، چند مدت به سکوتی از بعد و نیاورده طاقت

 :زندمی صدا را نامم تردید و شک

 آوینا؟ -

 دهممی را جوابش که هستم شیرینی یجعبه کردن باز مشغول

 جانم؟ -

 آگاهم کند، جو و پرس آن به راجع خواهدمی که موضوعی از خوبی به

 را درخواستش خود تا مانممی رمنتظ و آورمنمی خود روی به اصال اما

 .کند تکرار

 به را خود و کنممی محلی کم تربیش نیز من گویدنمی هیچ او چه هر

 .زنممی چپ علی یکوچه

 اما امفراری بزند، حرف بهشان راجع خواهدمی که موضوعی دو از

 .ندارم را او به کردن کمک آن از پس و شنیدن و ندنما جز ایچاره

 بخونم؟ درس خوامنمی گفتی بابا به -

 هنوز اما امزده حرف موضوع این به راجع بارها او با که این وجود با

 موضع از آمدن پایین قصد و مانده خود حرف سر بر هنوزست، که

 .ندارد را اشانتخابی
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 و بکنم پنهان آرامم و خونسرد یچهره پس   در را امکالفگی کنممی سعی

 :بدهم را جوابش عادی

 بشه، عوض نظرت نیست قرار و گرفتی رو نهاییت تصمیم اگه اما نه -

 .گممی بهش امشب همین

 :زندمی لب قاطعانه و چرخدمی سمتم کامل طور به

 امید به قدراین. کنممی کارچی دارم دونممی خودم من لطفا، بگو بهش -

 گوش پشت بابا به و موضوع این گفتن بشه، عوض من نظر کهاین

 .نیانداز

 های شیرینی و چینممی دیس دور تا دور را شیرینی شکالتی هایدانه

 .آورممی در پروانه شکل به شده ایجاد یحلقه وسط در را رنگ کرمی

 تصمیم یه و باشیکرده رو جا همه فکر امیدوارم گم،می بهش باشه -

 .باشی گرفته عاقالنه

 صدا را نامم مظلومانه دوباره و داردمی بر جعبه داخل از شیرینی یک

 :زندمی

 آوینا؟ -

 دهممی قرار ایمیوه جا کنار را دیس و کنممی جمع را جعبه

 جانم؟ -

 زدی؟ حرف مامان با -

 و توانمنمی اما نخندم و کرده کنترل را خود یخنده کنم،می سعی چه هر

 .گیردمی امهخند آخر در
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 را شانهمه و گذاشته هاپیشدستی داخل را هاچنگال و چاقو معترضانه

 .داردمی بر جایک

  خندی؟می چرا بپرسم شهمی -

 نشناس، وقت هایخنده این با که آن از پیش تا گیرممی دندان به را لبم

 .بگیرم را خود جلوی بتوانم شود، ناراحت یا و خورده بر او غرور به

  .نزدم حرفی هیچ نه -

 :زندمی لب دلخور و عصبی و کشدمی هم در را اخمانش

 شهمی عروس سر آخر تا کنیمی دست دست قدراین خب؟ چرا! بابا ای -

 و بودیمی من جای خودت اگه بدونم خواممی! هاپرهمی دستم از و

 باشی؟ خیالبی و ریلکس قدرهمین تونستیمی باز شدی؛می عاشق

 را میوه دیس و روممی موردش بی نگرانی دل و او برای ایرهغ چشم

 دارممی بر اپن روی از

 زودی این به بخواد که سالشه چند اون مگه نخور، غصه شما نه -

 کردیمی تعریف ازش تو که قدریهمون واقعا اگه ضمن در کنه؟ ازدواج

 به ،بشه جور ازدواج برای تو شرایط که موقع هر تا پس داره، دوستت

 .کنهمی صبر پات

 دهممی ادامه و دارممی بر سمتش به قدمی

 سن این تو اونم رو کردن ازدواج و رفتن خواستگاری فکر بهتره توام -

 تا! کنی بیرون سرت از داری، که هوایی در لنگ شرایط و کم سال و

 نکنی، جور خودت برای حسابی و درست کار یه و نری رو سربازیت

 خودت به بهتره پس. نیست کردن ازدواج از بریخ هیچ باش مطمئن

 هم کمکی هیچ نیستم، نفر یه من مورد این تو چون ندی الکی امید
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 هیچ به پس زنمنمی حرف بهش راجع امهیچکسی با. بکنم بهت تونمنمی

 .نکن حساب من کمک رو وجه

 با که بگوید مادر و پدر نزد اعتبارش و رایمون از تا کندمی باز دهان

 گویممی و کرده خفه گلو در را حرفش دیتج

 .رو رایمون هم و من هم بکش، خط رو دومون هر دور -

 با و گذرممی او کنار از اش،گرفته و دمغ یچهره به توجه  بی هم بعد و

 شوممی خارج آشپزخانه از" بیار رو هاپیشدستی"  گفتن

 و بگذارد شانکدام هر مقابل در را هادستیپیش بهنام تا مانممی نتظرم

 .کنممی تعارف خانواده اعضای تک تک به را هامیوه من سپس

 خواهممی بهنام از که درحالی و گذارممی عسلی روی بر را میوه ظرف

 مونرای کنار خود آورد،بی سالن به را شیرینی و برود آشپزخانه به

 .گذارممی آن داخل را سیبی و موز و برداشته دستیپیش یک. نشینممی

 میوه کندن پوست مشغول کهآن از قبل و همدمی مبل پشتی به را امتکیه 

 پرسدمی درسش و بهنام به راجع پدر که سوالی به بشوم، رایمون برای

 گوش ام،کرده آماده آن به دادن پاسخ برای امشب را خودم نیز من و

 سپارممی

 کنی؟می چک رو هاشآزمون وضعیت! خبر؟چه بهنام  کنکور از_

 هست؟ بهش حواست

 نیز را قلبم در گرفته جان یدلهره توانمنمی اما امکرده آماده را خود 

 .ستعادی شرایط و ستخوب چیز همه بگویم و کنم کتمان

 زمانی و کنممی دلب و رد رایمون و مادر بین را امدرمانده نگاه بنابراین

 کنم،نمی دریافت دو آن جانب از رساندن یاری و کمک از نشانی هیچ که
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 نگه ثابت را آن دست با و داده قرار پایم ران روی بر را دستیپیش

 لب صادقانه و دهممی قورت آرامی به را دهانم آب. نیافتد تا دارممی

 :زنممی

 اصال هاشآزمونش هنتیج و درس وضعیت اما هست بهش حواسم آره_

 !نیست خوب

 :پرسدمی شوکه و شده گرد پدر چشمان

 هاشآزمون نتیجه که کنهمی کارچه مگه! نیست؟ خوب که چی یعنی _

 ره؟نمی رو هاشکالس مگه نمیشه؟ خوب

 زیر به را نگاهش معمول طبق اما طلبممی کمک مادر از نگاهم با

  .کندمی رواگذا خودم به را چیز همه و اندازدمی

 و گذاشته را شرطش قبل از و کرده ناامید را امیدم که هم رایمون

 یا نکنند کمکی درخواست و نخواسته نظر او از مادر و پدر تا بودگفته

 .بیندنمی کردن دخالت برای دلیلی نخواهند مشورت

 نیز را نگاهم و کنممی سیب کردن پوست مشغول را خود بنابراین

 رنگ سرخ سیب پوست روی بر مهارت با که دستم در چاقوی معطوف

 :زنممی لب تردید با و کنممی کند،می حرکت دستم در

 بره خوادمی و بخونه درس خوادنمی دیگه بهنام بخواین رو راستش_

 کار به ایعالقه گهمی. آزاد کار تو بزنه آینده در میده ترجیح و سربازی

 .ندارم دانشگاه و درس و دولتی

 تند لحنی با و گذاردمی مبل عسلی روی بر را اشدستیپیش عصبی پدر

 هم روز به روز که بهنام هایخودسری به نسبت را اعتراضش دلخور و

 :دهدمی نشان ست،پیشروی حال در
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 سربازی بره که هخودش دست مگه بخونه؟ درس خوادنمی که چی یعنی_

 از و گیرهمی تصمیم خودسرانه قدراین حاال تا کی از آزاد؟ کار تو بزنه و

  !خواد؟نمی نظر ما

 به که بهنامی  تا. زندمی را هایشحرف و بردمی باال را صدایش کمی

 را هایشحرف نیز بودمش فرستاده آشپزخانه به آوردن شیرینی یبهانه

 .بشنود دیوار تا گویدمی در به معروف، حکایت آن قول به. بشنود

 سال چند این تو خودش که زحمتایی دم،می اجازه من کرده فکر اگه _

 سر کردم، خرج موفقیتش و پیشرفت برای من که هاییهزینه و کشیده

 درسش سر باید. خونده کور هوا، بره و بشه دود هاشبازی شقکله

 قرار و هست وقت هنوز فتنر سربازی برای بخونه، رو درسش و بشینه

 .بشه دیر که نیست

 آرامش بر تسلط و شودمی افزوده عصبانیتش بر لحظه به لحظه

 !ترسخت اعصابش

 جا از  و نیاورده طاقت دلش سر آخر کندمی تا دو یکی خود با چه هر

 صدا را نامش هراسان و نگران مادر اما برود آشپزخانه به تا خیزدبرمی

  .کندمی آرامش به تدعو را او و زده

 :گویدمی او به و کرده تکرار را مادر درخواست نیز مادرجون

 اوضاع شه،می بحثت بچه این با ریمی اآلن! جان بهرام باش آروم  -

 از راهی شهنمی که دعوا و بحث با. کنیمی هست که اینی از بدتر رو

  .برد پیش

  مادرجون، و مادر مکرر هایدرخواست و رایمون حضور احترام به پدر

 شدت به همچنان اما نشیندمی سرجایش و کرده کنترل را خود سختی به
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 و است پریشان و آشفته امداده او به که ایمنتظره غیر خبر شنیدن از

 و نکند بحث موضوع این به راجع بهنام با تا ستواضح کامال چهآن

 موضع از و شودنمی باورش نشنود، خودش زبان از را هاحرف همین

 .آیدنمی پایین خود

 آرامش و زده حرف او با تا خواهد می رایمون و من از ملتمسانه مادر

 .شوممی ناراحت و آرامنا پدر آشفتگی دیدن با هم خود من اما کنیم

 و کنکور در موفقیت کسب عوض در بهنام که بود کم بهاره عمه مرگ

 قصد و شکسته را دانکنم قلبش، در شده ایجاد زخم به بخشیدن التیام

 .دارد را مان تکتک زخم روی بر ریختن نمک

 آرزوهایی از خوبی به او شوم،می عصبی و دلخور بهنام از قبل از بیش

 به حال این با اما  دارد خبر پروراند،می سر در و داشت برایش پدر که

 را اشزندگی مسیر دادن تغییر قصد و کرده عوض را خود تصمیم یکباره

 !اردد

 شاگرد زمانی یک که بهنامی آیدمی مانحیف ما همه بلکه پدر تنها نه

 به زدمی مدرسه آموزان دانش بین را اول حرف و بود شانکالس اول

 بعد و برود سربازی به بگیرد تصمیم و بزند را خواندن درس قید یکباره

 .کند پا و دست خود برای آزادی کار هم

 و کنهمی اشتباه داره جاهله، و جوون وزهن اون! باشین آروم لطفا _

 دنیای از. دیده نه و چشیده نه رو روزگار سختی و گرم و سرد هنوز

 که گرگایی از خبر اما ستبره یه خودش نداره، خبر مشکالتش و بیرون

 "نداره نشستن کمین به خونه این از بیرون

 در و کشدمی گلگونش و دارریش ته صورت به دستی کالفه پدر اما

 :زندمی لب قبل از ترآرام رایمون جواب
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 دنیا یه وقتی باشم؟ آروم خوایمی من از جوریچه آخه جان، رایمون -

 و افسوس جز قراره ولی داشتم دل تو پسر این برای آرزو و امید

  نمونه؟ باقی ازشون چیزی حسرت،

 دهدمی ادامه و کندمی اشاره آشپزخانه به ناراحتی با

 به امیدی اگه سوخت،نمی دلم که داشتنمی استعدادی و هوش اگه -

 دونممی وقتی. زدمنمی رو درسش حرص قدراین که نداشتم موفقیتش

 بدبخت رو خودش دستی دو خوادمی اما بشه کسی خودش برای تونهمی

 .نزنم دم و بشینم اکتس گوشه یه تونمنمی کنه،

 اما کرده تایید را هایشگفته سر تکان با پدر حرف جواب در رایمون

 گویدمی پدر به و کندنمی کتمان نیز را حقیقت

 درک متاسفانه اما گینمی چی شما فهمممی من شماست، با حق بله -

 در و داره که کمی سال و سن خاطر به که بهنامی برای مطلب این کردن

 تغییر عقایدش زمان مرور به رفیقاش از سری یه با نشینی هم تاثیر

 کم کم باشین مطمئن بدین زمان بهش اگه شما اما شده سخت کمی کرده،

 .بشه باید که شهمی همونی و شهمی درست چی همه

 به نفرمان چهار هر را این و دارست منظور کمی رایمون هایحرف

 .شویممی متوجه خوبی

 ولوم کمی کنجکاوی با پدر اما کرده اختیار سکوت جونمادر و مادر من،

 به را دقیقش نگاه اطمینان با که رایمون از و آورده پایین را صدایش

 :پرسدمی داده، او نگاه

 خوندن درس خیالبی امروز اگه داره امکان جوریچه مگه؟ طورچه -

 سمت دوباره برگشت سربازی از که دیگه روز دو سربازی، رفت و شد

  برگرده؟ درس
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 قرار مخاطب را رایمون مجدد و داده تکان را سرش کالفگی با هم بعد و

 دهدمی

 دادم اجازه بهش امروز اگه نیست، ممکن چیزی همچین جان، پسر نه -

 خودم با رو خوندنش درس آرزوی باید دیگه کنار، بذاره و خوندن درس

 .ببرم گور به

 به اعتماد از که غروری و نفس به اعتماد با همیشه همچون رایمون

 دیگرش پای روی بر را پایش یک گرفته، نشات نبوغش و هوش

 به ذره ذره را مطلق آرامشی ناخودآگاه که اطمینانی با و اندازدمی

 و کرده باز دهان پدر جواب در کند،می تزریق وجودت هایسلول تکتک

 :گویدمی

 من بسپارین، من به رو چی همه و نخورین رو هیچی یغصه شما -

 .خوایینمی شما که بشه همونی دممی قول بهتون خودم

 مشکوک اما پدر  ایم،.دوخته چشم او به متعجب مادرجون و مادر من،

 و گذاردمی پایش ران روی بر را دستانش آرنج و کرده ریز را چشمانش

 .کندمی خم رایمون سمت را خودش کمی

 کنم؟ کارچه یدبا من دقیقا یعنی پسر؟ چیه منظورت -

 سمت کوتاه را اشبرنده و تیز نگاه خورد،می چین لبش یگوشه

 و منتظر چشمان به را اشارتباطی پل آخر در و کندمی پرت آشپزخانه

 !دوزدمی پدر متعجب

 .سربازی بره بدین اجازه بهش -
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 رایمون که کند چه و بگوید چه داندنمی و مانده راهی دو بین پدر

 مشکی هایگوی روی بر که ُپری هایمژه و براق شمانیچ با دوباره،

 :گویدمی انداخته، سایه اش،طوفانی دریای در ور غوطه رنگ

 مطمئن من، به بسپارین هم رو شبقیه سربازی، بره بدین اجازه بهش -

 پیش دممی بهتون من که ایبرنامه طبق  اگه. شیننمی پشیمون باشین

 سر گردهمی بر و خورهمی سنگ به سرش تنها نه باشین مطمئن برین،

 کاذبش هایبازی تخس و غرور این از اثری بلکه دانشگاهش و درس

 .مونهنمی باقی هم

 .دهدمی تکان سر متفکر پدر و کندمی سکوت رایمون

 کنهمی فکر که بده انجام رو کاری همون دین،می اجازه بهش شما -

 رو ذارینمی شواسه شما که اییهشرط بده، قول باید هم بهنام و درسته

 .کنه قبول

 با که شودمی چرخیده اویی سمت سرها یهمه" شرط" نام شنیدن با

 و لخت موهای داخل دستی مردانه و شده خیره پدر به مرموز لبخندی

 .کشدمی اشپرکالغی

 بازی فیلم و بودن بیدار از که اطمینانی از کم کم آوینا صدای لحن

 .شودمی تردید و شک دچار و شده خارج گرفته؛ نشات کردنش

 نامش مجدد دودلی، با و مظلومانه صدایش، تن آوردن پایین با زمان هم

 ولی لرزاندمی و کرده سست را او قلب محکم هایپایه و زندمی صدا را

 .گویدنمی هیچ و کرده مقاومت هم باز حال این با
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 که قادرست خوبی به هم بسته چشمان با را آوینا دلتنگی و گیکالف

 داخل را اشسبابه انگشت شیطنت با که وقتی مخصوصا بدهد تشخیص

 .آوردمی زبان بر را نامش مدام و بردمی فرو لپش

 نامش قدرچه کرده، ازدواج آوینا با که زمانی از کندمی فکر این به او و

  .آیدمی تر آهنگ خوش و زیباتر نظرش در

 دست قصد کهاین مثل و رودمی فرو رایمون لپ در همچنان آوینا انگشت

 غیر و نکرده لطفی کم نیز او ندارد را آزاری مردم این از برداشتن

 حرکت یک در و کندمی باز هم از را بدجنسش و شرور چشمان منتظره

 .ندکمی اسیر هایشدندان بین را آوینا انگشت سریع، و ناگهانی

**** 

 کل دانای

 نگاه به توجهبی و کندمی باز را پیراهنش هایدکمه دانه دانه خستگی با

 روی بر را خود و َکندمی تن از را پیراهن آوینا، کنجکاو و متعجب

 خواستگاری، شب که تختی همان. کندمی رها راحتش و نرم خوابتخت

 و بدهد خجالت را آوینا تا بودکرده بهانه را نبودنش راحت بیهوده

 .کند شرمنده

. گذاردمی چشمانش روی بر را دستش ساعد و بنددمی را چشمانش

 و وقفهبی که آوینا سواالت جواب در و کندمی رها نرم را اشخسته نفس

 :شودمی پرسیده پی در پی

 سربازی بره بده اجازه بهنام به بابا گفتی کهاین از منظورت رایمون؟ -

 سال دو که کسی ممکنه جوریچه بود؟ چی بشه باید که بشه همونی تا

 چه باید بابا خوندن؟ درس سمت برگرده دوباره شد دور درسش از

  نگفتی؟ رو شرطت چرا کنه؟ قبول بهنام که بذاره شرطی
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 :ددهمی ادامه هم باز آوینا و کندمی سکوت

ری یه که درسته من نظر به ولی -  درسشون سربازی، از بعد پسرا از س 

 خوندن درس به اونا. نیست هاسری یه اون جز بهنام اما دنمی ادامه رو

 برای موضوع این اما دارن عالقه آمد در پر و دولتی شغل یه داشتن و

 صدق ره،می هدر وقتش فقط خوندن درس با کنهمی فکر که بهنامی

 .کنهنمی

 تمام موهایش، داخل آوینا ظریف و نرم هایدست رفتن فرو با زمان هم

 لطیف پوست تماس از و شودمی شیرین و ناب حسی از لبریز وجودش

 تن و خسته ذهن از آهسته و نرم خستگی اش،پیشانی و سر پوست با او

 ولع با را گل شهد که کوچک ایپروانه همچون. شودمی خارج اشکوفته

 همان همچون را هایشخستگی که ستآوینا حضور تنها مکد،می تلذ و

 .شودمی طرواتش و شادابی باعث و مکیده گرسنه، و کوچک یپروانه

 یدلبرانه صدای به سپردن گوش و کردن سکوت دلش چنانهم رایمون

 .خواهدمی را دلبرش

 ازیطن بود،می دور او از را جدیدش سال بهاری روزهای باید که دلبری

 و سی عمر طول در بار اولین برای قرارست و ربوده سخت را دلش که

 .بکند فرسا طاقت کمی و سخت برایش را سفر اش،ساله چهار

 دستان با و زندمی صدا آمیز اعتراض را نامش که آوینا جواب در

 چشمانش روی از را دستش ساعد تا کندمی تالش اش،مخملی و دخترانه

 .زندمی خواب به را خود و کرده کنترل را اشندهخ سختی به بردارد،

 جنگلی چشم کنار در اشمردانه هایشیطنت و سرکش هایحس تمام

 .کنندمی وجود ابراز ناخودآگاه و شده فعال زیبایش،
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 چشمانش روی از و شده آوینا ظریف انگشتان اسیر دستش ساعد

 تعداد کندمی سعی و نکرده باز را چشمانش اما شودمی برداشته

 .بکشد نفس آرامی به و داشته نگه منظم را هایشنفس

 اشچهره اجزای تکتک روی بر را اشخیره نگاه و آوینا هایزدن صدا

 هایالعملعکس منتظر و آوردنمی خود روی به اصال اما کندمی احساس

 .ماندمی باقی او بعدی

 بازی فیلم و بودن بیدار از که اطمینانی از کم کم آوینا صدای لحن

 .شودمی تردید و شک دچار و شده خارج گرفته؛ نشات کردنش

 نامش مجدد تردید، با و مظلومانه صدایش، تن آوردن پایین با زمان هم

 ولی لرزاندمی و کرده سست را او قلب محکم هایپایه و زندمی صدا را

 .گویدنمی هیچ و کرده مقاومت هم باز حال این با

 ُتن از قادرست خوبی به هم بسته چشمان با را آوینا دلتنگی و کالفگی

 اشسبابه انگشت شیطنت با که وقتی مخصوصا بدهد تشخیص صدایش

 .آوردمی زبان بر را نامش مدام و بردمی فرو لپش داخل را

 کرده، ازدواج آوینا با که زمانی از ندکمی فکر موضوع این به نیز او و

  .آیدمی تر آهنگ خوش و زیباتر نظرش در نامش قدرچه

 دست قصد کهاین مثل و رودمی فرو رایمون لپ در همچنان آوینا انگشت

 غیر و نکرده لطفی کم نیز او ندارد هم را آزاری مردم این از برداشتن

 حرکت یک در و کندمی باز هم از را بدجنسش و شرور چشمان منتظره

 .کندمی اسیر هایشدندان بین را آوینا انگشت سریع و ناگهانی

 و بزند بیرون حدقه از مانده کم که آوینا یشده گرد چشمان دیدن با

 نسبتا هینی کشیدن با زمان هم و نشسته قلبش روی بر که آزادی دست

 و دهدمی ورتق را اشخنده کشد،می عقب به را خود کمی ترسیده بلند،
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 براقش و سفید هایدندان بین از آرامی به را شده اسیر انگشت همان

 .کندمی آزاد

 .شدم ترک زهر  ! دیوونه -

 پشت به را سرش جلوی موهای که گویدمی حالی در را جمله این آوینا

 انتظار از دور و ناگهانی العملعکس از چنانهم و راندمی گوشش

 .ستشاکی رایمون

 جفت از را نگاهش هایش،ریه داخل به عمیق نفسی کردن اردو با

  .دوزدمی اتاق سقف به متفکر و گرفته او زیبای و دلربا چشمان

 برایش بسی کرده، رسوخ تنش و جان در روزها این که حالی و حس

 .آشناست نا و غریب

 انجام به و انگلیس به رفتن برای امروز، که مردی کند باور گونهچه

 زحمت شانتکتک برای هاماه و روزها که مهمی  کارهای رساندن

 کوک را عقلش با ناسازگاری ساز دلش و شده دل دو چنین این کشیده،

 یپرخاطره تخت روی بر و اتاق این در که اوست خود   همان است؟کرده

 ندارد؟ را انگلیس به رفتن پای دلش و کشیده دراز دلبندش،

 کنار را هایشخستگی و هاآشفتگی مامت که اویی کند، باور چگونه 

 همیشه که ستمردی همان سپارد،می فراموشی دست به زیباش آراملد

 سفرهایش تکتک به جان و دل با بلکه منطق، و عقل با تنها نه

 و ویزیت را بیمارهایش دانه دانه و پذیرفتمی را هایشدعوت رفت،می

 خود آمد،می کم هم پول هایشجراحی برای اگر حتی کرد؟می جراحی

 هر به را اشجراحی بایستمی اما کردمی پرداخت را مانده باقی یهزینه

 عذاب و آسوده خیالی با آن، از پس و برساند اتمام به شده، که نحوی

 هست؟ سابقش خود   کند؟ ترک را بیمارستانش و کشور آن آرام، وجدانی



 

  

REPACK BY DIAKOV 623 

 

 رفیق نیمه راه

 در شدت به تر،پررنگ دیبای کنار هاباید آن تمام اکنون که اویی خود

 .آیدمی نظر به کمرنگ و زده ذوق

 انجام به را آن باید تنها نه که ستسفری انگلیس، به اشکاری سفر

 .باشد داشته نظر مد نیز را آن رساندن اتمام به کیفیت باید بلکه برساند

 بزنی؟ حرف من با مهم، موضوع یه به راجع خوایمی بودی گفته تو -

  !منتظر و گوشم پا ات سر من خب

 وقت دیگر اما شده دوخته اتاق سقف به چنانهم اشطوفانی و نافذ نگاه

 جنگلی   چشم گوش به را فردایش سفر ناخوشایند خبر رسیده، آن

 کند دلجویی او از حتما رفتنش، از قبل تا کند سعی و برساند محبوبش

 .شوند داج هم از ناراحتی و دلخوری با خواهدنمی دلش هیچ که چرا

 و زدن حرف مدام برای کافی وقت انگلیس در ستممکن که خصوص به

 هیزمی آوینا، دلتنگی   و وقت نبود همین و باشدنداشته را او با کردن چت

 بارانی رفتنش، از قبل باید پس قبل، از مانده باقی دلخوری آتش بر شود

 اما کوچک قلب بر نشسته هایدلتنگی و غم روی بر وارتازیانه و بشود

 به ستممکن که غبارهایی و گرد آن تمام کند پاک و ببارد اش،دریایی

 که ب َبرد و بشوید گونهآن کند؛ غبارآلود و چرکین را او دل زمان مرور

 .اندنداشته خارجی وجود هم اول همان از ها،آن از یک هیچ  انگار

 به آسانی به حتی یا و سختی به که را چهآن نداشت، عادت وقتهیچ 

  .بدهد دست از آورده دست

 که بیافتد اتفاقاتی بعدها ستممکن داندمی خوبی به نگرشآینده خود  

 به حواسش باید پس شود، چرکیندل یا و شکسته دل رویشپیش دخترک

 پیش از هایبرنامه طبق و باشد او یزنانه و لطیف احساسات تکتک

 .بکند عمل اششده تعیین
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 چشمان سمت به را سرش و دهدمی قرار سرش زیر را دستش دو هر

  !چرخاندمی او کنجکاو و منتظر

 او دلتنگ و َبشاش نگاه   به را چشمانش اطمینان و جدیت کندمی سعی

 کردن تکرار بار چند یحوصله هیچ شرایط این در که چرا بدهد، انتقال

 ثابت صرف را وقتش از نیمی خواهدنمی دلش. ندارد را هایشحرف

 .بکند هایشحرف بودن جدی کردن

 !انگلیس برم باید فردا من -

 حال   کردن   ناخوش برای مفهوم، پر اما کوتاه جمله همین گفتن تنها

  .ستکافی رویش، پیش دخترک   خوش  

 حرف، از دنیایی با توام مختصر و کوچک یجمله یک همین گفتن تنها

 و بودپرورانده سر در که ایدخترانه و زیبا رویاهای کردن ویران برای

 .ستکافی کند، سپری او با را عیدش یهفته دو که داشت قصد

 را قلبش دست   سختی به بیند،می که را اشرفته وا یچهره و مات نگاه

 کندن جان و زور هزار با. ندهد نشان خود از ضعفی و نلغزد تا گیردمی

 دو آن مقابل در تا گیردمی دست به را شرورش و سرکش چشمان افسار

 .نخورد ُسر پایین سمت به و نیاورد کم غمگین، و زیبا چشم

 از پر چشمان از را اشقوی و محکم نگاه قفل و ماندمی منتظر قدرآن

 هر زمانی اندک گذر با نیز، او که که کندنمی باز او طوفانی و تشویش

 با ،شده کنترل اما عصبی صدایی با و آیدمی خود به کم کم کوتاه، چند

 قرار مخاطب با و داده تکان هوا در را دستش گیج، و ناباور نگاهی

 به که احساساتی کردن فوران و زدن غر به شروع رگباری او، دادن

 .کندمی اند،گرفته جان قلبش در بارهیک
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 مگه انگلیس؟ برم خواممی فردا هک چی یعنی رایمون؟ چی یعنی -

 برم خواممی گیمی راحت قدراین که عبدالعظیمشاه بری خوایمی

 زنی؟می حرف بهش راجع و انگلیس

 به اشاره با و کوبیده خود یسینه به آرامی یضربه دست با حرصی،

 زندمی لب قبل از  ترعصبی خود،

 بشم؟ خبر با انگلیس یبر خوایمی تو کهاین از باید اآلن من یعنی -

  آره؟

 خبر شنیدن از که غمی و حرص تمام از را خود دارد سعی چه هر انگار

 قبل از تربیش بکند، خالی نشسته، استخوانش و پوست در امشب، تلخ

 از یک هیچ کنترل که ُپر قدرآن. شودمی ُپر و برده پی فاجعه عمق به

 که لبریز قدرآن شود، بریزل باید. ندارد و نداشته را حرکاتش و هاحرف

 یا بدهد قورت کرده، سد را گلویش راه که بزرگی بغض بتواند بالسبک

 جاری و جوشیدن یاجازه چشمانش اشک یچشمه به و بشکند هم شاید

 .بدهد را شدن

 که تو قدر؟چه رایمون؟ باشی معرفت بی تونیمی قدرچه تو آخه -

 العادهفوق طور به که تلخ، روزای این تو من دلخوشی تموم دونیمی

 برای اومد دلت طورچه! تویی گذره،می ُکند داره آوری عذاب و مسخره

 کنارم که شبایی تموم تو که منی بذاری؟ کار و سفر یبرنامه عیدت

 لعنتی وابستگی این از م،عالقه و عشق از احساسم، از بهت بودی

 تربیش و بمون کنارم رتبیش سخته، واسم دوریت بودم گفته بودم،گفته

 ندادی قول من، خواهش جواب تو وقتهیچ کن، خالی من برای رو وقتت

 لعنتیت سفر این از شده، که هم بار یه برای حتی اما باشه نگفتی و

 ...بمونم تنها و عید قراره نگفتی! نگفتی من برای
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 و خواهش از دنیایی با تردید، و شک با بعد و کرده مکث را ایلحظه

 دو چشمانش سفید اقیانوس در که رنگی زمردی هایگوی همان با نا،تم

 پایین آن ولوم شدت به که صدایی با و شودمی اشخیره زنند،می دو

 :پرسدمی آمده،

 درسته؟ دیگه؟ نیستی و عید هفته دو -

 و غمگین دخترک دل این از بیش و بگوید" نه" یک خواهدمی دلش

 ضعیف از او و ستدیگری چیز حقیقت. ندتوانمی اما نشکند را دلخورش

 نیست قرار که گفتنی دروغ خصوص به. زارستبی گفتن دروغ و بودن

 زیر و دهدمی تکان سر بنابراین. بکند دوا دردهایش از را دردی هیچ

 کندمی زمزمه لب

 و بکشه طول هفته دو از تربیش کارم هست مممکن نیستم، هفته دو  -

 ...اما بشه تر طوالنی اومدنم کمی

 تمام از خسته و کالفه را نفسش و کشدمی موهایش داخل دستی

 رها آرامی به شود،می زیبایش گل   از ماندنش دور باعث که هاییمشغله

 :گویدمی ادامه در و کندمی

 تو به حواسم باشم، که مبزرگ دنیای این جای هر من بدون، و این اما -

 ...هست ذارممی جا پیشت که قلبی به حواسم هست،

 آلودبغض که آوینایی یچانه زیر به را دستش و نشیندمی تخت روی بر

 و انداخته لرزد،می ناراحتی شدت از اشچانه و افکنده زیر به سر

 .بشود خیره چشمانش در و بگیرد باال را سرش کندمی مجبورش

 ...نکن قهر حاال باشه -
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 سمت یگونه سمت به آرام  را نشسته او یچانه زیر که دستی همان 

 دهد؛می قرار آن روی بر نرم را دستش کف و داده سوق راستش

 دارتب و داغ یگونه روی بر و آورده باال نیز را دیگرش دست زمانهم

 .دهدمی قرار دیگرش

 نوازش را او لطیف پوست دستش، شصت انگشت دو هر با که حالی در

 خفته دلتنگی و غم خالف بر و انداخته باال به ابرویی شیطنت با کند،می

 :زندمی لب کرده، آغاز را گرفتنش بهانه اآلن همین از که قلبش در

 رفتنم، از قبل خواینمی سازیه، خاطره شب نیست، قهر شب که امشب -

 بسازیم؟ دیگههم برای رایمون و آوینا جنس از هماون خاص یخاطره یه

 نشان مخمورش، و درشت چشمان در نشسته کنجکاوی و شک رنگ  

 .رساندمی را هدفش به شدن نزدیک از کوچکی

 دلخوری هم که دادنی ادامه خواهد،می را بازی این دادن ادامه دلش

 .بکند تر نزدیک اشخواسته به را او هم و ببرد بین از را آوینا

 قرار بازخواست مورد را او که آوینا دلخور و سوالی گاهن جواب در

 :دهدمی

 دونمنمی واقعا. ناراحتم امخیلی خیلی رایمون، ناراحتم ازت من -

 که تویی سمت از هماون رو، شدنم گرفته نادیده این باید جوریچه

 تو من جایگاه واقعا کنم؟ هضم هستی، من زندگی شریک و همسر

 باشم؟داشته خبر سفرهات تاریخ از نیست قرار حتی وقتی چیه؟ زندگیت

 از نیستی حاضر وقتی تو. ستساده و افتاده پا پیش واقعا که موضوعی

 از قراره بعدها که باشه راحت خیالم جوریچه بگی، من برای سفرت یه

 خبر با چینیمی من حتی یا خودت برای که هاییبرنامه و زندگی یهمه

 بشم؟
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 سمت به هایششانه سر از را دستش و دهدمی انتک را سرش متفکر

 داردمی نگه ثابت و داده سوق بازوهایش

 ...اما دممی حق بهت من -

 شده خفه گلو در شود،می ادا غیظ پر لحنی با که آوینا توپیدن با صدایش

 .بزند نیز را غرهایش بقی ما تا ماندمی منتظر و

 کردی فکر آره؟ بزنی؟ نم به رو حرفی هر تونینمی اما چی؟ اما -

 دلت که کنیمی رو کاری همون بازم و دیمی من به رو حق کهاین

  شه؟می آب و نون من برای خواد،می

 و کشیده بیرون اش،مردانه انگشتان بین از را ظریفش بازوهای عصبی

 و رایمون دسترسی از تا. کندمی متمایل عقب سمت به رو خود کمی

 .کند جمع را حواسش تمرکز گونهاین و ماندب دور خود به دستانش

 یه از دادن خبر واسه قدراین باید چرا کنمنمی درک! فهممنمی واقعا من -

 اگرم بگو، منم به هست مشکلی اگه کنی؟ رفتار محتاطانه کاری سفر

 چیه؟ دادی خبر من به دیر قدراین کهاین دلیل پس نیست

 دستش، آرام حرکات با و رساندیم آوینا زانوی به را دستش شیطنت با

  .شودمی دادنش قلقلک باعث

 و درماندگی که نگاهی با و کندمی جمع را خود پای سرعت به آوینا

 .زندمی زل او به شده عصبانیتش چاشنی نیز کالفگی

 که اینقطه هر به را نگاهش لذت با و بیندمی را او نگاه رایمون

 راندمی هست، دلخواهش

! خطرناکی خیلی که جوریاین چون کرد آرومت باید رو تو مهه از اول -

  .بگیری گاز موپاچه تونیمی راحت پامه، شلوار منم
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 با اما شمرده شمرده و کوبدمی او ستبر یسینه به آرامی مشت دخترک

 :گویدمی جوابش در شاکی و عصبی لحنی

 گاز چهپا نیستم مریض نکنی، اذیتم باش مطمئن! نکرده الزم نخیرم -

 به منی نگران خیلی اگه تو بشم، آروم جوریچه بلدم خودم من. بگیرم

 قانع و منطقی توضیح یه ازت فقط االن من! کن توجه من یخواسته

 .خواممی کننده

 طوفانی دریای سمت برنده و تیز تیری همچون را اشخسته و جدی نگاه

 زند؛می لب کوتاه و رفته نشانه او چشمان

 !بزنیم حرف هم با تا بیا شدی آروم وقت هر پس باشه -

 خود اوج به آوینا عصبانیت تا ست،کافی جمله یک همین گفتن تنها

 در نیز را دستانش حرص، از صورتش شدن سرخ با زمانهم و برسد

 :بزند لب جوابش در و بدهد تکان هوا

 آروم و من که داری وظیفه تو یا بشم آروم خودم باید من. که واقعا -

 شدی که آروم برو گیمی که شدم ناراحت خودم پیش از من مگه کنی؟

 چیه؟ تو نقش پس بیا؟

 شودمی خیره خواهدمی چه داندنمی نیز خود که دخترکی به منگ و گیج

 :زندمی لب بالتکلیف و

 کردن آروم به نیازی و بشی آروم نهاییت بلدی گفتی خودت عزیزم خب -

 !نداری من

*** 

 آوینا#
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 از یا رایمون؟ موقع بد بازی خنگ از بخورم؟ حرص باید چه از دانمنمی

 !استنکرده انگلیسش سفر به ایاشاره ترینکوچک امشب، به تا کهاین

 پدر و مادر جواب است، خورده خودم ذوق در حسابی کهاین بر عالوه 

 از قبل شب تا و نکرده حساب آدم مرا همسرم بگویم بدهم؟ چه یدبا را

  است؟نگفته من به هیچ رفتنش

 همان تکتک و چسبانممی آمپر دوباره ذهنم، از فکر این کردن عبور با

 و سازممی جاری زبان بر را جانم و روح بر انداخته سایه مسموم افکار

 .شوممی اشخیره طلبکارانه

 ثابت لبانم روی بر آشکارا بازیگوشش و شرور نگاه اما شودمی متعجب

 !ندارد هم خوردن تکان قصد و مانده

 نزدم حرفی انگیس به سفر از من آوینا؟ زنیمی که حرفیه چه این -

 فقط. که باشه جوریاین همیشه نیست قرار. زدممی حرف نباید چون

 که ریدا نگه دلت تو رو چیزها سری یه شهمی الزم اوقات گاهی

 کار این اسم وجه هیچ به من و نشه خبر با اون از خودت جز کسیهیچ

 .طورهمین خانوادتم. ذارمنمی نکردن، حساب آدم رو

 ساعت دو گویی. ستآرام و ریلکس او امحرصی و عصبانی من چه هر

 .او نه امکرده صرف اتاقم دیوار و در برای را وقتم از

 همین؟ فقط -

 ناباور و چسبیده پیشانی سقف به ابروهایم که پرسمیم حالی در را این

 .شدم اشخیره برافروخته و

 جواب در بردارد، تخت پایین از را کیفش تا شودمی خم که حالی در

 :گویدمی کرده باز دهان آرامش با تنها کردنم شکایت
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 ...همین فقط عزیزم آره -

 شودمی شقفل کردن باز مشغول و گذاردمی تخت روی بر را کیفش

 از امشب خونه، برم باید زود صبح من فرودگاه، بیا حتما فردا راستی -

 فردا سفر برای و نکردم کاری هیچ هنوز جا،این اومدم بیمارستان راه

 تونیمی اگه تو ولی بزنم سر بهت دوباره تونمنمی دیگه من. نشدم آماده

 !فرودگاه بیا حتما

 یباریکه از که شومی هاینقشه به و کرده سکوت تنها جوابش در

 به راجع گیرممی تصمیم و داده پر و بال هستند، عبور حال در ذهنم،

 فکر حسابی و درست آید،می مهم برایش نظر به که او درخواست آخرین

 .کنم

 تاپ من، یریخته همبه یهچهر به توجه بی و کندمی باز را کیفش در

 .گیردمی سمتم به و کرده خارج آن داخل از را زیبایی و رنگ سرخ

 نه؟ یا آدمی بهت ببینم بپوش و این بیا -

 تا چشمانم شرایطی، چنین این در هم آن او، یمنتظره غیر درخواست از

 پلکم پشت به که هاییمژه از را این. شودمی گرد ممکن حد آخرین

 .شوممی متوجه خوبی به اندهچسبید

 زنممی لب غضبناک و گیرممی او از را رویم قهر حالت به

 تاپ تو بعد ناراحتم و دلخور هنوز من! باش جدی دقیقه دو خدا رو تو -

 نه؟ یا آدمی بهم ببینی تا بپوشمش خوایمی ازم و سمتم گیریمی

 شودمی لجباز و تخس هم باز

 این من دیمی ترجیح نه؟ یا کنی؟می عوض تاب این با و لباست خودت -

 بکنم؟ حقت در و لطف
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 .ستشرارت و بدجنسی با توام اشجدی کالم

 نشده، استفاده آن برای پارچه هم متر نیم که را کوتاهی و دارمدل تاپ

 .کنممی اشبررسی و گیرممی دست در

 !جوریه؟چه تنت تو ببینم خواممی بپوشش، -

 خیالیبی با کنم،می لمس انگشتانم با را باریکش بند دو که حالی در

 :دهممی جواب

 !بعدا باشه -

 .اآلن همین نه -

 .دهممی تکان" نه" ینشانه به را سرم و کرده نازک چشمی پشت

 !ببینمش تنت تو تا بپوشش جاهمین آوینا، باش زود -

 روی بر را انگشتانم و گذارممی پایم ران روی بر را تاپ حوصله بی

 .کشممی آن، در شده برده کار به هایطرح

 !بعد برای بذار رایمون، ندارم حوصله -

 شمرده شمرده سرش، دادن تکان با همراه و اندازدمی باال ابرویی

 :گویدمی

 جاش سر آدمی تمحوصله بپوشی که و تاپ دممی قول بهت من -

  .عزیزم

 :زنممی لب درمانده

 به بری و بشی بیدار باید زود صبح توام ست،قعمو دیر بخوابیم بهتره -

 .برسی کارهات
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 !بینممی نگاهش در را شیطنت برق

 کار باهات کلی من بخوابیم؟ باید چرا اصال بخوابیم؟ کجا بخوابیم؟ بریم -

ی دیگه بخوابی االن دارم،  کنی؟ رسیدگی مشکالتم و من به خوایمی ک 

 مشکلی؟ هچ و کار چه: بگویم تا کنممی باز دهان

 تنها دهممی ترجیح و گیرممی دندان به لب نگاهش نوع دیدن با اما 

 .کنم سکوت

 :کندمی کندمی تکرار را تهدیدش  بدجنسی با نیز او 

 کنم؟ تنت خودم یا پوشی؟می و تاپ عزیزم، خب -

 هم باز من، اما ستدادن جوالن حال در قلبم درون متفاوت حس هزاران

 که منطقم و عقل هایفریاد خالف بر و شوممی او هایشیطنت اسیر

 کوتاه رفتارش و او به نسبت زود قدراین خواهد؛می من از عاجزانه

 .دهممی احساسم و قلبم یخواسته به تن نیایم،

 تن از تا رودمی خوشرنگم ای  حلقه آستین تاپ سمت دستم ناچار به 

 آرام مرا و کندمی لقهح کمرم دور به را دستانش نرم که آورمبی بیرونش

 گرمش و امن آغوش در و نکرده مخالفتی نیز من. کشاندمی خود سمت

 .مانممی باقی

 باشم آرامشی منکر توانمنمی باشم، ناراحت و دلخور او از که هم هرچه

 .گیرممی وجودش گرمای از که

 :کندمی زمزمه گوشم زیر آرامی به و نشیندمی لباسم روی بر دستش

 .بدم یاد بهت خودم رو لباس آوردن بیرون صحیح ینحوه بذار -
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 گر تنم تمام بدنش، گرمای لمس و نزدیکی حس از همیشه مثل هم باز

 حبس امسینه در نفس. شودمی گلگون دارم، تب هایگونه و گیردمی

 تا نیست قرار که انگار. افتدمی تندش دور روی بر قلبم ضربان و شده

  .شوند تکراری دلم یبرا هایشحس و او ابد

 !شد حاال آهان -

  .چرخاندمی آغوشش در نیست، خودم دست حالم دیگر که مرا آرام

 باال را نگاهم نرمی به کنم،می احساس خوبی به را نگاهش سنگینی

 با که بینممی را نگاهش. دهممی سوق چشمانش سمت و آورممی

 چشم قصد و شده رهخی گردنم از تر پایین قسمتی به شیطنت و خیالیبی

 را سرش ریز ثانیه، چند از بعد باالخره. ندارد هم را آن از برداشتن

 :زندمی لب دار منظور و داده تکان

 مثل. آنمی در آب از درست و زنممی که هستم حدسایی عاشق من -

 تو که شدن همونی شونمتکتک و زدم تو به راجع که حدسایی تموم

 .بودن من ذهن

 مانممی اظهاراتش مابقی منتظر و شوممی اشخیره مشکوک

 بودم مجبور وگرنه. خواممی من که هستی مدلی همون تو خوشبختانه _

 .تننه بابا خونه بری بفرستمت و کنم خداحافظی باهات تریبون همین از

  .این جز بودم کرده آماده دیگری چیز هر شنیدن برای را خود

 دلخواهش مدل همان من اگر که اوست بر اجباری چه دانمنمی دقیقا

 بفرستد مرا یا کند؟ خداحافظی من با تریبون همین از بود مجبور نبودم،

 زندگی امننه و بابا یخانه در هم اآلن همین من! امننه و بابا یخانه

 .کنممی
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 با را تاپم و بینممی را شرارتش و شیطنت از مملوء نگاه سنگینی هم باز

 ینقطه همان به را نگاهش سد و گیرممی مخود مقابل در شیطنت

 .شکنممی دلخواهش و داشتنیدوست

 تن بر که جدیدی تاپ با زوایا تمام از را خود و ایستممی آینه مقابل در

 .کنممی ینتحس را رایمون یسلیقه دل در و گذرانممی نظر از ام،کرده

  .قشنگه خیلی مرسی -

 نگاهش مدت تمام که اویی سمت به و َکنممی دل آینه مقابل از سختی به

 .چرخممی است،کرده من حرکات میخ را

 شبش رنگ به چشمان در که هستند هاییحس تنها شیطنت و شرارت

 .کنندمی حکمرانی

 کنم،می زکنا برایش که چشمی پشت با و کشممی موهایم داخل دستی

 .کشممی تنم در تاپ به دستی و گرفته او از را نگاهم

 سمتم به که بلندی قدم دو و تخت روی از شدنش بلند متوجه   خوبی به

 حضور او که انگار. آورمنمی خود روی به اصال اما شوممی داردمی بر

 !بینمشنمی هم من و ندارد خارجی

 از نیمی که موهایی کردن جمع برای تالشی حتی گیرمنمی باال را سرم

 بر کوتاه قدم یک تنها. کنمنمی هم اندپوشانده را ابرویم و چشم و پیشانی

 انگشتان اسیر دستم ظریف مچ که برسانم تخت به را خود تا دارممی

 .شودمی قدرتمندش و مردانه

 از تر عمیق را نفس همان و گیرممی عمیقی نفسم. ایستممی حرکت از

 .دهممی بیرون پیش یلحظه چند
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 دستش از دستم مچ رهایی برای تالشی نه و چرخمنمی سمتش به نه

 نیز مرا حرکت، یک با و چرخدمی سمتم به خود او عوض در کنممی

 .چرخاندمی خود سمت

 به که چشمانی. شودمی کشیده براقش چشمان سمت  ناخودآگاه نگاهم

 ثابت لبانم روی رب آخر در و کشدمی سرک امچهره اجزای تکتک

 .ماندمی

 و انداخته راه به بازی دارم،تب پوست روی بر داغش هاینفس هرم

 حضور و او جز چه هر از را حواسم و هوش هایشحرف خوش   آهنگ

 .کندمی پرت ستاتاق این در اشداشتنیدوست

 بدم؟ یادت باید یا بلدی؟ رو سازیخاطره -

 .امشده متوجه خوبی به سازیخاطره از را او منظور

 الزم آمادگی جدید دنیایی به شدن وارد برای هنوز کنممی حس کهاین با

 هایشجوانه و دوانده ریشه قلبم در او از که عشقی اما ندارم را

 که بسپارم اویی دستان به را خود شودمی باعث گرفتهبر را تنم جایجای

 .استگرفته تنشا قلبش قعر در جایی از نگاهش تمنای و خواهش

 هاشیطنت تمام با که اویی از. ستکافیمن دل   برای نگاهش تمنای همین

 دلخواه   ولی نیست بلد را کردن التماس و خواهش هایش،مهربانی و

 .ستکافی برایم خواهد،می من از نگاهش زبان با را دلش

 دیشب. نشینممی تخت روی بر و پیچممی موهایم دور تا دور را حوله

 غیر کاری دانستممی که اگرچه نروم، فرودگاه به خواستمی مدل

 بروند، فرودگاه به اشخانواده و امخانواده بود  قرار که چرا. ستممکن

 آیدبی پیش اطرافیان بین سوءتفاهمی شدمی باعث که این جز من، نرفتن

 آن از نیز من که خصوص به. نداشت دیگری مطلوب ینتیجه هیچ
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 همه و بزنم جار را مشکالتم یا و ناراحتی بخواهد دلم که تمنیس هاییآدم

 .بکنم دارم که ناخوشی یا خوش حال متوجه را

 قبل دارند قصد که چرا. اندکرده ترک را خانه من از زودتر پدر و مادر

 .بزنند سر نیز حامد و تاآزی به افخم، یخانه به رفتن از

 شوممی خارج اتاق از سرعت به بنابراین کشد،می طول کمی شدنم آماده

 .بندممی را آن در و

 از کفشی جا کنار سالن، از عبور از بعد و کنممی طی تا دو یکی را هاپله

 و ایستممی حرکت

 هزد را آسانسور یدکمه کنم،می پا به را رنگم مشکی اسپورت هایکفش

 .شوممی فلزی اتاقک وارد و

 رسم،می کوچه وسط به که همین اما کنممی خارج پارکینگ از را ماشین

 شودمی وارد ماشین به ریزی لرزش غریب، و عجیب صدایی شنیدن با

 .شودمی خاموش موتورش آن از پس و

 کنم؟ چه دانمنمی و امدرمانده. شودنمی روشن زنممی استارت هرچه

 تعمیر و ماشین از هم من و ستتنگ وقت نیست، خانه در کسهیچ

 .آورمنمی در سر چیزی آن کردن

. کنممی باز را امگوشی پیام یصفحه و برداشته را امگوشی ناچار به

 کنممی تایپ سرعت به و کرده باز را کلید صفحه

 نکنم فکر کنم؟ کارچی باید دونمنمی. شد خراب کوچه وسط ماشینم -

 .برسونم فرودگاه به و خودم مبتون

 کردن لمس از پس و گذارممی پیامم انتهای در نیز گریه ایموجی یک

 .بدهد پاسخ تا مانممی منتظر و گیرممی را بهنام یشماره ارسال، آیکون
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 روی بر شوندمی خطی شوند،می ختم اشغال بوق به که آزادی هایبوق

 .ضعیفم و خراشیده اعصاب

 روی بر را سرم کالفه و خسته. بهنام نه و دهدمی خیپاس رایمون نه

 در نشسته بغض دادن قورت برای تالشی کهآن بی و گذارممی فرمان

 یاجازه اند،شده اسیر هایمپلک پس   در که هاییاشک به. بکنم گلویم

 .دهممی را هایمگونه روی بر غلتیدن

 من که حاال باید چرا. ترکیدن حال در دلم و امحرصی زمان و زمین از

 برسانم، فرودگاه به را خود دیگر ساعتی تا باید حتما و شده دیرم

 شود؟ خاموش و افتدبی کار از کوچه وسط در درست ماشینم

 به آرامی یضربه که امنشسته ماشین داخل ستمدت چه دانمنمی

 .خوردمی ماشینم یشیشه

 منتظر ماشین یشیشه پشت که فردی سمت به و گرفته باال سر

 .چرخممی است،ایستاده

 و اندایستاده دیگریک کنار امید جوانش پسر با که بینممی را همتی آقای

 .اندشده امخیره نگرانی با

 جواب در پرسی، احوال و سالم از بعد و دهممی پایین را ماشین یشیشه

  است؟آمده پیش برایم مشکلی چه کهاین به راجع شانپرسش

 :دهممی پاسخ

 یهو کوچه وسط اومدم تا ولی. که باشه خراب بودمنفهمیده. دونمنمی -

 روشن زنممی استارت چی هر. شد خاموش و داد بدی صدای یه

  .شهنمی

 دهممی ادامه ناراحتی با و دهممی تکان سری درمانده
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 ماشینم دونمنمی اما. برم فرودگاه به بود قرار من و داره زپروا همسرم -

 و بذارمش کوچه وسط تونمنمی. شده خراب بدجایی کنم؟ کارشچه رو

 .برم

 لبخند مهربانی با دارد، پرپشتی و جوگندمی موهای که همتی آقای

 پیاده ماشین از تا خواهدمی ازم محترمانه و آوردمی لب بر کمرنگی

 .اندازدبی ماشین به هینگا او و شوم

 به و شوممی پیاده ماشین از آشفته و نگران کردن، تشکر از بعد نیز من

 به. دارممی بر قدم دارد، قرار ماشینم با راستا هم که آپارتمانی سمت

 .آورممی بیرون مانتویم جیب از را امگوشی و دهممی تکیه دیوارش

 علت به گوشی صفحه دیدن هم باز اما امایستاده سایه در که اگرچه

 .ستمشکل و سخت زیاد، نور وجود

 آن از پس و کنممی زیاد خود یدرجه آخرین تا را گوشی نور ابتدا

 .گیرممی را بهنام یشماره

 از هر و امگرفته دندان به را لبم یگوشه عصبانیت، و حرص شدت از

 .َجَوممی را آن نیز گاهی

 باید که وقت هر. باشد دسترس در و باشمداشته نیاز او به نشده باریک

 را اشلعنتی گوشی همیشه. هست باشد نباید که وقت هر و نیست باشد

 تا باشیداشته مهمی کار او با که برسد روزی مبادا اما دارد دست سر بر

 و گوشی از اثری که باشد ایگونه به روز، همان در او ریزیبرنامه

 .نباشد آن در تکنولوژی

 و شده وصل تماس آسایی، معجزه طور به که ستتماس پایانی هایبوق

 .پیچدمی گوشی در صدایش
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 جانم؟ -

 ادامه در و شودمی شوخ لحنش بماند، من از جوابی منتظر کهآن بی

 :گویدمی

 سرم نذاشتم گیرپیغام من مگه. زدی زنگ بس از ترکوندی رو گوشی -

 گیرم؟می تماس خودم کن قطع شلوغه

 اشمواخذه تماس ندادن پاسخ خاطر به اما آورممی پایین را یمصدا ُتن

 کنممی

 تو و باشم داشته کار تو با من شد بار یه بهنام؟ تو کجایی هست معلوم -

 پیام و زنگ یه جواب تا دیمی دق و آدم بار هر بدی؟ جواب آدم مثل

 .بدی

 زندمی لب خیالیبی با و گویدمی ایکشیده" اوه"

 تا خوردی ایبسته در کدوم به ببینم بگو شده؟ چی مگه حاال خب -

 .بدم بهت و کلیدش

 را ماجرا عصبی و حوصلهبی و چرخانممی چشمی هایش پرانیمزه برای

 خواهممی او از ملتمسانه آن از پس و کنممی تعریف برایش

 برسم تا ترسممی. شهمی دیرم داره. خونه برسون و خودت زودی لطفا -

 .باشه رفته رایمون فرودگاه،

 آقای به بسپار و ماشین تو. نباش نگران. امخونه دیگه دقیقه پنج -

 بگیر تاکسی یه خودتم. رسونممی و خودم زود خیلی من که بگو و همتی

 .فرودگاه برسون و خودت نشده دیر تا و
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 انجام را بودخواسته من از او که کاری همان و کرده تشکر بهنام از

 .دهممی

 محبت و لطف از کردن تشکر از پس و روممی پسرش و همتی آقای نزد

 بهنام تا باشد ماشین به شانحواس خواهممی ازشان ها،آن دوی هر

 .برساند را خودش

 کوچه انتهای به را خودم و بخشیده سرعت هایمقدم به نیز خود

 .رسانممی

 گذر حال در که چنانهم ندارم، را تلفنی تاکسی هب زدن زنگ یحوصله

 تاکسی یک تا دوزممی خیابان به را نگاهم هستم، رو پیاده جدول کنار از

 .کنم پیدا مسافر از خالی

 نظرم مد شرایط همان با رنگ، سبز تاکسی یک که کشدنمی طولی

 تا کنممی پیشروی خیابان سمت به کمی. کندمی جلب خود به را توجهم

 تمام که لحظه همان در اما بایستد و ببیند شده، بلند برایش که را دستی

 مشکی ماشین است، تاکسی راننده کردن   توجه جلب معطوف من تالش

 لبخند ماشین، شیشه دادن پایین با و ایستدمی حرکت از رویم پیش رنگی

 شودمی نمایان رایمون شیطنت پر

 این در هم آن روز از ساعت این در را او حضور توانممی شکبی

 چرا کنم تلقی امروزم اتفاقات ترینغیرمنتظره از یکی منطقه، و خیابان

 در و جااین نه بودمی فرودگاه در باید اآلن او باشد درستش اگر که

 !اشهمیشگی و معروف تشیطن پر و شرور لبخند با هم آن من، مقابل

 نماییدندان لبخند با و شده چشمانم گراندَبک شگفتی و بهت که حالی در

 سمت به ام،زده لپ، چال دو با زیبایی طرح هایملب به آن یوسیله به که

 .دارممی بر قدم رسدمی نظر به ناآشنا برایم که ماشینی و رایمون
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 نیز رایمون دهم،می ک ش ینماش در   یدستگیره سمت را دستم که همین

 خم جلو سمت به را خود کمی و گرفته من از تفاوتیبی با را نگاهش

 سر پشت در اینقطه به را اشجدی و باجذبه نگاه ارتباطی پل. کنممی

 مرا هم او و ندارم خارجی وجود من انگار که ایگونه به دوزدمی من

 هیچ هم اول از گویی که نانچ آن کند،می تغییر اشچهره حالت بیند؛نمی

 که را ثالثی شخص. استنشده اشمردانه یچهره بخشزینت لبخندی

 زندمی صدایش و داده قرار مخاطب دارد، قرار من سر   پشت در احتماال

 خانوم؟ ببخشید -

 سرم سرعت، به اما شوممی متعجب و گیج شود،می خشک هوا در دستم

 قرار خطاب مورد رایمون توسط که را خانومی تا چرخانممی عقب به را

 .ببینم گرفته

 گذر حال در که افتدمی اندامی الغر و پوشخوش پیرزن نگاه به نگاهم

 منتظر و ایستدمی حرکت از رایمون، صدای شنیدن با اما روستپیاده از

 خود خوردن فریب و رایمون زیرکی به دل در من و نگردمی را او

 نه و بزند صدا" مادر" را او توانستمی رایمون که چرا. خندممی

 حس و بشود من حساسیت باعث تا نکرد را کاراین اما" خانوم"

 .بکند برانگیخته را امکنجکاوی

 .مادرجان خدمتم در بنده آد،می بر دستم از کمکی اگه -

 زندمی دل ته از لبخندی. دوزدمی رایمون به نگاهش مهربانی با پیرزن

 چین قبل از ترعمیق لبخندش خط و چشم دور هایچین شودمی باعث که

 و کندمی خیر دعای برایش او، از کردن تشکر از بعد سپس، و بخورند

 توضیح و کرده اشاره ندارد، فاصله آن با بیشتر متر چند که آپارتمانی به

 :دهدمی
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  .جاستهمین مخونه بده، خیر بهت خدا پسرم، نکنه درد دستت -

 دعای از و داده را او پاسخ مالیمت با و داده تکان سری نیز رایمون

 آن او، از مهربانی و تواضع این. کندمی تشکر کرده؛ حقش در که خیری

 که چرا ستهضم قابل اما عجیب برایم غریبه فرد یک مقابل در هم

 .ستداشتنی دوست و سالخورده پیرزن یک نظر مورد شخص

 لحنی با رایمون و داردمی بر قدم اشخانه سمت به دوان دوان پیرزن 

 :دهدمی قرار خاطب مرا سوالی

 خانوم؟ ببخشید -

 دست. اندازممی باال به را ابرویم تای یک و گیرممی پیرزن از را نگاهم

 گویا و انداخته راه که فیلمی به و چرخممی او سمت شوم،می کمر به

 .دوزممی چشم ندارد، را کردنش تمام قصد هنوز

 و رفته نشانه خندانم چشمان سمت به مستقیم را بدجنسش و شرور گاهن

 :زندمی لب

 شین؟می مسافرم بشم، تونشخصی تاکسی -

 با را شود شلیک لحظه هر ستممکن که بلندی یخنده صدای سختی به

 .خندممی آرامی به و گرفته دهانم، مقابل در امشده مشت دست دادن قرار

 در. گیرممی جای صندلی روی بر آرامی به و کنممی باز را ماشین در

 و کشممی شالم به دستی گذارم،می پایم ران روی بر را کیفم که حالی

 .دهممی کرده؛ اشرانندگی جمع را حواسش که اویی سمت به را سرم

 باشی؟ فرودگاه اآلن نباید مگه ی؟کنمی کارچه جااین تو -

 .زندمی دور را میدان و اندازدمی ماشین وسط یآینه به نگاهی
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 .آمریکاست هایتوطئه از یکی هماین احتماال دونم،نمی -

 .چسبانممی صندلی پشتی به را سرم و خندممی دار صدا

 من از زودتر خودت، دیدم که کنم خنثی رو تو یتوطئه بودماومده -

 .کردی شخنثی

 چشمانم آورم،نمی خود روی به اصال اما گیرممی خوبی به را او منظور

 :پرسممی سوالی و کنممی معمول حالت از ترباریک کمی را

 ای؟توطئه چه -

 .شودمی کشیده باال به نرم به لبش یگوشه

 گاز پاچه از کنم، یادآوری بهت مجدد و دیشب الزمه کهاین مثل -

 مثل آخری تا که تجویانه انتقام نگاه اون از... سازیخاطره تا گرفتنات

 ...بودگرفته نظر زیر و من زخمی ببر یه

 گرد ممکن حد آخرین تا را چشمانش و چرخاندمی سمتم کامل را سرش

 کندمی

 در برات کاسه تو از و چشمات کنی، نگاه جوریاون و من دیگه بار یه -

 فهمیدی؟! ضعیفه آرممی

 .گیردمی قرار لبم با مماس امشدهمشت دست و گیرممی شدت امدهخن

 دیگر و کندمی سکوت شده؛ هایشلب مهمان کمرنگی لبخند که حالی در

 .گیرممی آرام و شودمی قطع امخنده کم کم نیز من گوید،نمی هیچ

 ساعت تا کمی زمان دهدمی نشان که افتدمی ماشین ساعت به نگاهم

 با اما تاخیرست با اکثرا هاپرواز ایران در که اگرچه مانده، یباق پروازش

 پروازش به نکند که دارم را موضوع این استرس هم باز من وجود، این
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 من قلبی یخواسته که اگرچه. آیدبی پیش برایش مشکلی یا برسد دیر

 حاال اما همیشه برای هم آن بماند کنارم در و باشد باشد، او که ستاین

 سالمتی به مشکلی و دردسر هیچ بی دهممی ترجیح پس شودینم که

 خانه به کامل سالمتی با هم باز و بدهد انجام را کارش برود، را سفرش

 .برگردد

 بودزده او به رایمون که تعارفی و پیرزن یاد وقت، کمبود وجود با 

 شد؟می چه بودنمی هانزدیکی آن در پیرزن یخانه اگر کهاین به شوممی

 در وقت سر هم و برسد اشخانه به را پیرزن هم خواستمی گونهچه

 شود؟ حاضر فرودگاه

 او از پاسخی منتظر طلبکارانه و پرسممی او خود   از را سوال همین

 دهد انجام خواست می که خیری کار و نیت اصل   با کهاین نه. مانممی

 موقعی بد محبتش و لطف آتشفشان نظرم به اما نه باشم،داشته مشکل

 .بودکرده فوران

 با. ستخونسرد و ریلکس خودش ام،شاکی رفتارش و او از من چه هر

 سرعت به دنده، کردن عوض با و اندازدمی باال به ایشانه خیالیبی

 :افزایدمی ماشین

 !کجاست اشخونه دونستممی چون کردم تعارف بهش من -

 متعجب و خورممی جا این، جز دارم را دیگری پاسخ هر شنیدن آمادگی

 .کنممی نگاهش

 منطقه این تو ساله همهاین کهمن دونستی؟می جوریچه کجا؟ از -

 شهمی موقع اون کنه،می زندگی کجا کی، دونمنمی کنم،می زندگی

 فهمیدی؟ رو مخانو اون   زندگی محل کجا از تو بپرسم،
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 جدیت که کمرنگی اخم با و شده رویش پیش خیابان میخ نگاهش

 سبقت دیگری از پس یکی هاماشین از کشد،می رخ به را اشچهره

 .گیردمی

 و بودشده خیره بهش سرهیک که آپارتمان اون به امیدوارش نگاه از -

ت برای که وسواسی از. برداره چشم ازش نبود حاضر  رنگ کردن س 

 خرج به اتاقش، هایپرده رنگ با شخونه کلید َسرسوئیچی و کیف

 َسرسوئیچیش و کیف رنگ با زمانهم اشپرده رنگ ماه هر. دهمی

 هفته این اما بودن رنگ یاسی شونهمه قبل، ماه. شهمی عوض

 و کرده حک سرسوئیچیش باالیی قسمت روی رو اشفامیلی. شکالتی

 و روز همین تو هم همیشه. کنهمی زندگی آپارتمان اون چهار یطبقه

 که جاییاون از و آدمی بیرون خونه   از کردن خرید برای ساعت همین

 پس شهمی دیده همگربه و طوطی غذای هاش،خرید مابین هفته هر

 و سر از و داره عالقه خونگی حیوون داشتننگه به گرفت نتیجه شهمی

 ...برهمی لذت هااون با زدن کله

 به تنها هم آن آمده دست به اطالعات همه این از دهانم که منی سمت به

 خم کمی را سرش و چرخدمی مانده؛ باز نظیرشبی تیزبینی و دقت سبب

 را اندآمده در رقص به رنگش مشکی هایگوی در که برقی. کندمی

 شوندمی ساطع هایششبرنگ از خوبی به که نفسی به اعتماد و بینممی

 کنممی دریافت قاعمی را

 !کجاست اشخونه پیرزن اون کهاین فهمیدن نبود سخت زیادم دیدی؟ -

 این هضم. ستسخت برایم کردنش باور! دهممی تکان سر ناباور و گیج

 ستچندماه تنها که اویی توسط خصوص به پیرزن، آن از اطاعات همه

 برایم اقعاو شده، آغاز منطقه این به آمدش و رفت مانازدوج سبب به که

 .ستهضم غیرقابل
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 برای ساعت همین و روز این همیشه اون که فهمیدی کجا از تو اما -

 این نشده هیچوقت حاال تا که تو  آد؟می بیرون شخونه از کردن خریدن

 شدی؟ موضوع این متوجه   کجا از پس باشی، جااین روز از موقع

 کشدمی را دستی ترمز و کندمی پارک پارک؛ جا در را ماشین دقت با

 مغازه وارد سعادت خانوم کهاین از قبل مارکتی سوپر که جاییاون از -

 دادنشون تحویل موقع و بودکرده آماده شواسه رو هاشخرید بشه،

 کهاین بدون همسعادت خانوم و چسبوند هاخرید به رو همیشگی پسوند

 بیرون غازهم از و کرد پرداخت رو هزینه بپرسه رو هاشخرید قیمت

 .اومد

 هایمشش اسارت از را امزدههیجان نفس و کشممی امپیشانی به دستی

 .دهممی بیرون نرمی به و کرده آزاد

 سرتاسر پرقدرتش، و ارزش با وجود و او خاطر به لحظه همان در

 .نفس به اعتماد و غرور از شودمی پر وجودم

 حضور و بارمان دیدن با بودیم،رسیده فرودگاه به که زمانی

 رایمون از نیز را آمدنش دلیل و شده متعجب جاآن در اشغیرمنتظره

 با را انگلیس به سفرش قرارست داد توضیح برایم هم او که بودمپرسیده

 نیز بودآمده بالمدن به آن با که ماشینی به راجع. محمد نه و برود بارمان

 بودم،شده متوجه بودمکرده دریافت که جوابی از و بودمکرده جووپرس

 .استگرفته قرض او از را ماشین و محمدست آن صاحب

 و مادرش خالف بر بودمکرده سعی شدت به نیز خداحافظی هنگام به

 هایماشک ریزش از و کرده خفه گلو در را خود بغض دوقلوها،

  .نمبک جلوگیری



 

  

REPACK BY DIAKOV 648 

 

 رفیق نیمه راه

 بکنم، خداحافظی او با بتوانم که بود سخت هم خودم برای باورش

 بودمتوانسته اما نکنم گریه و بشوم دلتنگش نرفته هنوز ببینم، را رفتنش

 قدری به که چرا بودم او خود   مدیون را توانستن این اعظم بخش و

 عبدالعظیم شاه به قرارست واقعا گویا که کردمی رفتار معمولی و عادی

 و بود سپرده گوش حوصله و صبر با نیز هایمتوصیه تمام به. برود

. بشود جویا حالم از و بگیرد را خبرم زود به زود کندمی سعی بودگفته

 نهایت نبودش در بودگفته و بودخندیده تنها نیز امدلتنگی ابراز جواب در

 خود مجردی از کوتاه یدوره یک برای و ببرم امتنهایی از را استفاده

  .کن زندگی خودت برای هفته دو این در و بکش نفس گفتمی. ببرم لذت

 و بودمکرده اکتفا کوچک لبخند یک زدن به تنها هایشتوصیه جواب در

 و او با اصال دلم در اما بودمداده تکان تایید ینشانه به را سرم

  .نبودم موافق هایشحرف

 یدوباره کردن تجربه نه و خواستمی را او بدون تنهایی نه دلم من

 خواستنمی هم را کشیدن نفس او بدون دلم حتی من. را مجردی دوران

 خواستمی دلش وقتی باشد محکم و قوی قدراین توانستمی او وقتی اما

 و اشک ریختن با و بودممی ضعیف باید چرا پس ببیند نیز مرا قدرت

 دیدن که خصوصبه. دادممی نشان را خود ضعف تنها کردنگریه

 .شدمی اشناراحتی باعث کافی یاندازه به دوقلوها و مادرش هایگریه

 ینقطهنقطه روی بر آمیزششیطنت هاینگاه از دست هملحظه آخرین تا

 باعث و کردمی شیطنت توانستمی تا و داشتنمی بر امچهره و اندام

 بشود، یشهاشیطنت متوجه کسی شاید کهاین برای من استرس شدمی

 .بشود تربیش

 او به و کردمی گریه او با خداحافظی موقع خانومترانه همپای نیز مادر

 که هر که ایگونه به باشد اشسالمتی و خود مواظب کردمی توصیه
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 نیز سفر این و ستساله بیست پسر یک رایمون کردمی فکر دانستنمی

 .باشدمی او خارجی سفر اولین

 بودند ناراحت و متاثر پسرشان رفتن از شدت به نیز نبارما پدر و مادر

 هاآن دوی هر که بود این تنها لحظه آن در مانتکتک مشترک نقطه اما

 به هم باز و برسند خواهندمی آنچه به بروند، را سفرشان سالمت به

 .برگردند سالمت

 یگوشه از را خود راه که اشکیقطره و کشممی دراز تخت روی بر

 دست یک روی بر. کنممی پاک انگشتم نوک با کرده، باز چشمم

 جای به که نگاهم. کشممی باال هایمشانه روی به تا را پتویم و خوابممی

 کجی دهن تا بندممی هم روی بر را چشمانم تیز و تند افتد،می اشخالی

 کجا از من خب اما نکنم دعوت قلبم مهمانی به را غم و نبینم را کردنش

 پر حقیقت حتی چشمانم، دنیای شدن سیاه با قرارست که دانستممی

 آید؟بی سراغم به هست که چهآن از تررنگ

 مانآشنایی یلحظه از هایمان،خاطره تکتک تا گرفته دیشب یخاطره از

 مرور قدرآن کنم،می مرور ذهن در را گاهفرود در مانخداحافظی تا گرفته

 بر و شده سنگین هایمپلک صبح، میش و گرگ در باالخره که کنممی

 .افتدمی هم روی

 و شودمی قطع خوردن زنگ بار هر از بعد که امگوشی زنگ صدای با

 از یکی گیرد،می سر از را خوردن زنگ هم باز که کشدنمی طولی

 از صدایش که امگوشی دنبال به دست با و کرده باز سختی به را چشمانم

 .گردممی آید،می هانزدیکی همان
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 تماس آیکون روی بر را دستم بسته چشم و کنممی پیدایش باالخره

 لب گلویم، کردن صاف با و کنممی نزدیک گوشم به را گوشی. کشممی

  زنممی

 بله؟ -

 کمبود بر نیز انمچشم کردن باز خشدارست، و آلودخواب شدت به صدایم

 .رسدمی نظر به دنیا کار ترینسخت برایم لحظه آن در خواب،

 کجایی؟...آوینا؟ -

 و پردمی سرم از خواب شنوم،می که را آزیتا آلودبغض و گرفته صدای

 .چسبدمی چشمم پشت به هایممژه

 چرا صدات کنی؟می گریه داری چرا تو؟ خوبی مگه؟ طورچه ام،خونه - 

 گرفته؟ قدراین

 جواب در. دهدمی اشپریشان و خراب حال از نشان ناالنش و زار صدای

 در و شکندمی بغضش ام،کرده ادایشان نگرانی و بهت با که هاییسوال

 دلیل کهآن بی ُبَرد،می گلویش در سخت را نفسش که هقیهق میان

 به را خود زودتر هرچه خواهدمی من از تنها بدهد توضیح را هایشگریه

 این در و مردن دلش فقط و ستترکیدن حال در قلبش که برسانم اشخانه

 .خواهدمی را نبودن دنیا

 رحمانهبی را هایشپنجه که وحشتناکی یدلشوره با و شوممی دستپاچه

 را خودم زود خیلی که دهممی اطمینان او به برده، فرو وجودم اعماق در

 کند حفظ را خود آرامش حتما که کنممی خواهش و رسانممی اشخانه به

 به را اشرفتهدست از آرامش عمیق، و پیدرپی هاینفس کشیدن با و

 .گرداند باز خود
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 سرویس وارد بکنم تلف را وقت کهآن بی گوشی، کردن قطع از بعد

 به رفتن برای را خودم و بشورم را صورتم و دست تا شوممی بهداشتی

 .بکنم آماده آزیتا یخانه

 به بهنام جز امخانواده افراد یهمه که ستاین امروزم شانسیخوش تنها

 اندک چند هر آرامشی و بزنند سر بهارهعمه به تا اندرفته زهرا بهشت

 پرپر گل برای قبل، روزهای از بیش روزها این که مادرجون به را

 .برگردانند شده، اشدردانه عزیز تنگ  دلش و کندمی طاقتی بی اشهشد

 :گویدمی لجبازی با که بهنام جواب در

 .آزیتا یخونه آمبی خواممی هممن -

 .دارممی بر قدم کفشی جا سمت به و دهممی ابروهایم به ظریفی   گره

 تنها باید و دارم کارش اآلن من برو، تنهایی خودت بعدا خواستی اگه -

 .ببینمش

 !دارستنیش لحنش

 که نزده زنگ تو به اون احیانا و داری؟ کارش رو آزیتا تو که مطمئنی -

  پیشش؟ بری

 .گذارممی زمین روی بر و دارممی بر جاکفشی داخل از را هایمکفش

 جااین. زندگیت و کار دنبال برو. ندارم حوصله بهنام، نذار سرم به سر -

 بشه؟ چی که کنیمی جواب سوال و من وایسادی

 کمک هایمکفش کردن پا به برای هایمدست از تا نشینممی زمین روی بر

 .بگیرم
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 حامد اون به دادن بها و کردن صبر ینتیجه ببینم وایسادم جااین -

 رو آزیتا هاتکاری مخفی با تونستی بشه؟ چی قراره یا شد؟چی عوضی

 آشغال اون از نباید کسی و داره ادامه نهضت هنوز نه یا کنی بدبخت

 ...و

 به خیزم،می بر جای از عصبانیت با و کنممی پا به نیز را کفشم دومین

 را نامش تهدیدوار سمتش، به امسبابه انگشت گرفتن با و چرخممی عقب

 .زنممی صدا

 !...بهنام ببین -

 و مرتب ابروهای جان به کوری گره و بردمی باال را صدایش شاکی

 دهدمی یزشتم

 چی درسته چی فهمهنمی کره، کوره، عاشقه، آزیتا هان؟ چی؟ و بهنام -

 طرفداری دارین خری یه از اون؟ دست دادی و عقلت چرا تو آخه غلط،

 آزیتا با زندگی به دلش بفهمه تونهمی امفرسخی ده از آدم که کنینمی

 ...نیست خوش

 سر بر کالفه، و اندهدرم که منی به را خودش بلند قدم چند با عصبی

 رساندمی امایستاده خود جای

 بدبخت اون. رو بازی مسخره این کن تمومش! بسه خدا به آوینا؛ بسه -

 کشیمی ماست از رو مو و هستی کلعقل مثال که آورده رو تو به

 غیرتبی اون فک  برم من دینمی اجازه  تنها نه تو موقع اون بیرون،

 حداقل. گینمی هیچی هم بابا و مامان به آرم،یب پایین و خبربی خدا از

 ...رفتی اشتباه و راه از قدرچه بگه بهت اون تا گفتیمی رایمون به

 عقب به دهد،می تکان هوا در را دستش دلخور و عصبی که حالی در

 .کندمی کج پلهراه سمت را راهش و چرخیده
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 سر از من اومدن اباب و مامان وقتی بدون و این اما آزیتا یخونه برو -

 خوادمی دلت که هرکاری توام کنم،می تعریف شونواسه رو ماجرا ته تا

 خواهرم کهاین تا کردم غلطایی چه من بفهمه بابا دممی ترجیح من. بکن

 خیالشم عین غیرتبی اون اما نزنه دم و بسوزه پوککله اون یخونه تو

 ...نباشه

 دلم. کنممی دنبال نگاهم با را اشچهارشانه و مردانه استایل مهربانی با

 که استشده بزرگ قدرآن حاال که امدردانه و کوچک برادر برای

 آب کشد،می هوار و شودمی غیرتی ترشبزرگ خواهر برای گونهاین

  .شودمی

 خوبی حس منکر توانمنمی هم باز حامد، به تنسب هایشادبیبی تمام با

 تکتک مشکالت به نسبت که مسئولیتی احساس و نگرانی او، از که

 .بشوم دهد،می نشان واکنش و گیردمی خانواده اعضای

 در را نفسم کالفگی با و دهممی تکان خانه، نابسمان اوضاع برای سری

  .کنممی رها سالن فضای

 برای تاسف از سری و اندازممی سالن ریدیوا ساعت به نگاهی

 . دهممی تکان بشود، دیرم شده باعث که ایدیوانه

 معطل را خود کهآن بی پس امداده دست از را وقت کافی یاندازه به

 .شوممی خارج سالن از بکنم دیگری موضوع

 و شودمی باز در باالخره تا فشارممی زنگ  روی بر وقفهبی را دستم

 .شودمی ظاهر در چهارچوب در کرده پف چشمانی و خراب حالی با آزیتا

 به رنگی و شده خشک لبانش داشته،نگه باز هم از زور به را چشمانش

. افتاده گود چشمانش زیر و ستسرخ زیاد یگریه از صورتش. ندارد رو
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 نفس تنها دنیا دار از شاید که ایمرده با و استشده خشک نگاهش برق

 .ندارد فرقی هیچ باشد،برده ارث به را کشیدنش

 برای را خودم کوتاه قدم یک با و زنممی صدا را نامش مبهوت و مات

  .رسانممی او به کشیدنش، آغوش در

 نیز او. شوندمی قدمپیش هایششانه دور به شدن حلقه برای دستانم

 بر باراین که تفاوت این با کندمی رها آغوشم در را خود خسته و حالبی

 و سکوت همین کند،می گریه نه و ریزدمی اشکی نه قبل، هایبار خالف

 نگرانی و اضطراب و اندازممی جانم به شدیدی یرعشه بودنش صامت

 .فشاردمی توان تمام با و کرده مچاله خود   مشت در را قلبم

 هدایت سالن مبلمان قسمت سمت به نمانده، تنش در جانی که را او

 و نشینممی کنارش نیز خود. بنشیند تا کنممی کمکش آرامی به و کنممی

 تکتک در را نگاهم نگرانی با. گیرممی دست در را دستانش خواهرانه

 بی و آورممی در حرکت به اشخسته و پژمرده اما زیبا یچهره اجزای

 :زنممی لب طاقت

 روز به چه ببین شدی؟ شکلی این چرا تو برم؟ قربونت شده چی آخه -

  آوردی؟ خودت

 تمام گویا که اویی به ملتمسانه و دهممی دستش به ریزی تکان

 شوممی خیره اند،شده غرق هایشکشتی

 رو تو جوریاین تونسته که افتاده اتفاقی چه بگو. آزیتا بزن حرف من با

 بشه؟ خرابت حال باعث و بریزه بهم

 تکان طرفین به را سرش متاسف و بسته را چشمانش ناامیدی و عجز با

 بیرون دستم از را دستانش گیرد،می دندان به را زیرینش لب. دهدمی
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 از را ایبرگه. کندمی خم مبل عسلی سمت به را خودش کمی و کشدمی

 .اندازدمی مپای ران روی به را آن کالفگی با و داردمی بر میز روی

 و آورممی در حرکت به اشاشکی چشمان و برگه بین را نگاهم متعجب

 .دهممی جای دستانم بین را آزمایش یبرگه آرامی به

 بر ام،زدهشگفت و متحیر چشمان و گرداندمی بر من از را رویش او

 .چرخدمی آزمایش یبرگه هاینوشته روی

 ناشدنی وصف شوقی و ذوق از که لبخندی با و دهممی تکان سر ناباور

 و متعجب و داده تکان هوا در را برگه است،نشسته صورتم پهنای بر

 .گذرانممی نظر از را او پای تا سر شاکی

 آزمایش برگه این داشتن با آدمی دلت جوریچه تو آزیتا؟ شدی دیوونه -

 باشی؟ زارون و گریون جوریاین

 .کشممی آغوش در سخت را او و مگردانمی بر عسلی روی به را برگه

 هیچی که خدا به. شیمی مامان داری تو عزیزدلم، گممی تبریک بهت -

 .بکنه حالخوش حد این تا امروز، و من تونستنمی خبر این از بهتر

 اش،دوباره یگریه صدای شنیدن با و فشارممی خود به ترمحکم را او

 دست در را هایششانه عجبمت کنم،می دور خود از را او زده، بهت

 .دهممی او به ریزی تکان و گیرممی

 :پرسممی منگ و گیج و دهممی تکان سری ناباور

 و همین مگه کنی؟می گریه داری باز که تو خوب، دختر آخه -

 بچه گفتینمی مگه شده؟ سرد ازت حامد گفتینمی تو مگه خواستی؟نمی

 دهمی نشون بارداری، االن تو کهاین شه؟می حل چی همه بیاری که
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 توجه کم بهت نسبت و نشده سرد ازت حامد گفتیمی که هم اونقدرا

 ...نیست

 :کشممی هم در را اخمانم و اندازممی باال به ایشانه

 رو گوشه یه که نیستی ساله هجده دختر. ببینم کن جمع و خودت پاشو -

 ....بابا و مامان به و خبر این باید! گیریمی آبغوره و کردی کز مبل

 شتاب. افتممی بودکرده که تهدیدی و بهنام یاد بابا، و مامان نام آوردن با

 کردن باز مشغول که حالی در و دارممی بر جیبم داخل از را امگوشی زده

 را آزیتا شوم،می بهنام یشماره گرفتن سپس و آن نمایش صفحه قفل

 مانپیش ساعت چند بحث دادن توضیح مشغول و داده قرار مخاطب نیز

 .شوممی بهنام با

 سبز آیکون هم باز کالفه من و شده اشغال گوشی، آزاد بوق معمول طبق

 .کنممی لمس را تماس رنگ

 و مامان به کنم پیداش تا ترسممی بهنام، این دست از من خدای وای -

 !باشهگفته رو چی همه بابا

 که شوممی مانخانه یارهشم گرفتن مشغول و کرده قطع را بهنام تماس

 بر نشستن از قبل انگشتم آزیتا، بغض از پر و حرصی صدای شنیدن با

 .شودمی خشک آن با متری میلی چند یفاصله در گوشی، یصفحه روی

. گممی بهشون خودم من نگه اون اگه چون بگه بذار داری؟ کارشچی -

  .کنم سقطش برم خواممی خوام،نمی هم رو بچه این

 از را آن نفرت با و داردمی بر عسلی روی از را آزمایش یبرگه صبیع

 .کندمی پاره وسط
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 مسخره و نکبتی زندگی   این نه و رو، حامد نه خوام،می رو بچه این نه -

 .رو

 نخواستن از نفرت تمام با که آزیتا یبرافروخته و غضبناک نگاه دیدن با

 زمانی که حامدی و نیست بیش اینطفه هنوز که معصومی یبچه

 اما شودمی بسته و باز دهانم. خورممی جا پرستیدش،می عاشقانه

 که گذشته او به چه مدت این در و شده چه دانمنمی! بگویم چه دانمنمی

 چیز یک اما شده بزرگی و وحشتناک تصمیمات همچین گرفتن به حاضر

 مهمی و بزرگ موضوع شکبی که ستاین هم آن و دانممی خوبی به را

 .ستمشکل و سخت بسی آزیتا برای هضمش که ستمیان این در

. کندمی تعریف است،آورده بار به حامد که افتضاحی از برایم آزیتا وقتی

 .ندارد اوضاعش و حال و او از کمی دست هم من خراب حال

 به نسبت که عمیقی معرفت از دلم ست،خراب او وفاییبی از حالم هم من

 هم من. سوزدمی بود،رفته تاراج به هاروز این گویا اما داشت خواهرم

 .شودمی امیدنا اشمردانگی و او از امیدم

 کهاین نه گفتمی آزیتا به را حقیقت که بودمی مرد قدرآن حداقل کاشای

 و هاگریه صدای ببیند، چشم به را اشلحظه به لحظه شدن آب

 زندگی این داشتن نگه پا بر برای را او تالش بشنود، را هایشالتماس

 .نزند دم و نیاورد خود روی به اما کند احساس عمیقا

 زن امروز پرستید،می بتی همچون را آزیتا روزی که حامدی شدمی مگر

 .باشد باردار هم زنش و باشد آورده در خود عقد به را ایمطلقه

 و آمدنمی آزیتا سراغ به خانوم آن خود   اگر کهاین! اممانده حامد کار   در

 بیرون عشقش و او زندگی از را پایش که کشیدنمی سرش هوار و داد
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ی تا حامد بکشد،  مثل و بدهد؟ ادامه را مسخره بازی این خواستمی ک 

 د؟بکن اکتفا نگفتن هیچ و ماندن ساکت به تنها ترسو هایآدم

 از سهمش عاشقانه، زندگی عمر یک از بعد که خواهری برای دلم حال  

 خیانتکار و وفابی مرد یک هایش،ورزیدن عشق و هافداکاری تمام

 .ستطوفانی عجیب ؛بودشده

 بودشده عاصی هایشداشتن ضعف و ترس از هم دومش زن که مردی 

 هایپایه روی بر که جدیدی زندگی داشتن نگه برای بودگرفته تصمیم و

 کار به دست شده، ساخته دیگر نفر یک زندگی و خانه یشده سست

 .بشود

 او هستی و جان تمام و بکند حمله خود جنس هم انسانی سمت قدرت پر

 و غرور از مانده باقی هایذره آساسیل و کند نابود نه، که ویران را

 .ببرد تاراج به خود با نیز را شخصیتش

 برای و کنممی گوش دقت تمام با را آزیتا هایفحر جزء به ءجز

 گوش بهنام حرف به چرا که کنممی نفرین و لعن را خود بار هزارمین

 من. امنداده قرار حامد و آزیتا مشکالت جریان در را مادر و پدر و نداده

 باید هم من. نبودم مقصر کم بودآمده خواهرم سر به که بالیی در نیز

 حامد آمیزتوهین رفتار با را خواهرم تکلیف تا کردممی تریبیش تالش

 قدم پیش هاآن تا ساختممی مطلع را مادر و پدر باید هم من. کنم روشن

 .کنند حل را مشکل و شده

 شده باعث همه از بیشتر که موضوعی ها،افسوس و هاحسرت تمام از

 تنها د،بسوزان را وجودم قبل از تربیش لحظه هر جانم، به افتاده آتش

 .اوست بارداری
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 چیست؟ شرایطی همچین و زمان این در بچه، این وجود حکمت دانمنمی

 موافق معصوم طفل آن شدن سقط با اصال من هست که چه هر اما

 .نیستم

 بین که چهآن از بیش و کم نیز مادر و پدر رفتیم، خانه به آزیتا با وقتی

 هنوز اما بودندشده خبر با بهنام لطف به بود،افتاده اتفاق حامد و او

  .دانستندنمی را اصلی موضوع

 کردن تعریف جرئت پدر، عصبی یچهره دیدن با آزیتا و من واقع در

 نگاه هم کار جایهمین تا که چرا نداشتیم را بودداده رخ که ایفاجعه

 از شدت به که دادمی موضوع این از نشان نشگرش،سرز و غضبناک

 اگه مطمئنا. دلخورست و ناراحت هردویمان هایکاریپنهان  دست

 نظر در نفرمان دو هر برای را شدیدی توبیخ فهمیدمی را اصلی مشکل

 .گرفتمی

 رمقی دیگر که مادرجونی حتی داریم، حضور سالن در مانتکتک

 ببیند چشم به را عزیزانش از دیگر یکی دینابو تا نمانده باقی برایش

 کشدمی رخ به را قدرتش میان، این در که ستسکوت تنها حالاین با اما

 هر از بیش رایمون خالی جای قدرچه امروز که کنممی فکر این به من و

 و امنیت حس نبود قدرچه. کندمی خودنمایی دیگری، یدقیقه و ساعت

 .شود تر پررنگ و رنگپر برایم تواندمی قدرتش

 هایاسترس و ترس تمام میان در توانممی گونهچه که کنممی فکر این به

 که سوزانی آتش از گرفته نشات هاینگرانیدل و هاآشفتگی امروزم،

 مردی تنگ  دلم دارد، را آزیتا قشنگ رویاهای و آرزوها سوزاندن قصد

 تماشای تنها و کرده پر را امزندگی تمام مردانه هایش،خاطره که بشود

 من طاقتبی   قلب کردن رو و زیر برای ریزش، و کمرنگ لبخند همان

 .ستکافی
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 کاریپنهان برای و داده قرار مخاطب را دو هر سرزنشگرانه پدر

 .خواهدمی منطقی و کامل توضیح یک موردمانبی

 و او در قبل قوت همان به هم هنوز که هایشبچگی عادت همچون آزیتا

 و گویدنمی هیچ و گیردمی اشگریه سکوت، در مانده، باقی شخصیتش

 سمت او یگرانهتوبیخ و منتظر نگاه همیشه همچون گذشته، مثل هم باز

 به محکوم بهزاد نبود در همیشه که منی سمتی. رودمی نشانه من

 .بودم مانتکتک هایگندکاری و هاشیطنت از دفاع و دادن توضیح

 سر بر حامد که را بالیی یخالصه پیام، یک در هم ناآل که هرچند

 خواهش هم آخر در و بودمنوشته بهزاد برای بود،آورده خواهرمان

 و برساند خانه به را خودش نسترن همراه به زودتر چه هر که بودمکرده

 .بزند حرف پدر با

 تنها. باشم محکم و قوی کنممی سعی پدر، بازخواست جواب در اما و

 از پرقدرت و قاطع که ستهمین کرد آرام کمی را او توانمی که یراه

 .کنی دفاع و بزنی حرف کارت دلیل و منطق

 خیره چشمانش در خودش، همچون و گیرممی باال را سرم بنابراین

 و کنممی تزریق صدایم به را هست وجودم در که نرمشی تمام. شوممی

 مبل هایدسته روی بر نیز را دستانم مبل، پشتی به زدن تکیه از بعد

 همان دادن و کرده باز دهان عمیق، نفسی گرفتن از بعد و دهممی قرار

 کنممی آغاز را منطقی و کامل توضیحات

 خواهش ازتون بگم، تونواسه رو مدت این کاریپنهون دلیل کهاین قبل -

 نشدین، قانع شما اگر بعد بزنم رو هامحرف تموم تا کنین صبر کنممی

 قبول منت بی بگیرین، نظر در مونواسه که توبیخی هر آزینا و من چشم

 .کنیممی
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 دهدمی پاسخ طاقتبی و دهممی تکان سری جدیت با

 .بیاد در جور من منطق با تونمنطق امیدوارم فقط آوینا منتظرم -

 روح رحمانهبی استرس تا ستکافی گویدمی که ایجمله یک همین تنها

 بخش زینت سردی عرق و آوردبی در خود اسارت به را روانم و

 .شود امپیشانی

 حاال زندگیش، مشکالت کردن فاش با خوادنمی ایبچه هیچ مطمئنا خب -

 به الینحل هست مممکن که بزرگه همون تا گرفته ترهکوچیک اون از

 اون که مخصوصا بکنه، ناراحت و درگیر رو اشخانواده آد،بی نظر

 فشار کافی یاندازه به. بودیم بهاره عمه سرطان درگیر مونهمه روزها

 خودمون که مادرجون و شما خصوص به بود، مونتکتک روی روحی

 بر ازمون امکاریهیچ و دیدممی چشم به رو هردوتون شدن آب ذره ذره

 آزیتا مشکل که بود این بکنیم تونستیممی که یکار حداقل پس اومدنمی

 به شاید بدیم، فرصت بهش دادیم ترجیح. بعد برای بذاریم رو حامد و

 حامد و آزیتا شاید موقع اون برگشت، زندگیش به دوباره و اومد خودش

 دل مگه اما شونزندگی و خونه سر رفتنمی و شدنمی خوب دیگه باهم

 شد؟می صاف شده، دخترتون ناراحتی اعثب که مردی از مامان و شما

 مثل دختر روز یه که مردی همون کنین، فراموش تونستینمی شما مگه

 از که گرفتین مردونه قول ازش و سپردین هاشدست به رو گلتوندسته

 باعث حاال باشه، مراقبش هاشچشم مثل و نگه بهش ترنازک گل

 شده؟ روزش و شب هایگریه

 را آزیتا و مادرجون مادر، هایگریه کنممی سعی و مگیرمی عمیقی نفسی

 را بهنام ینشستهخون به چشمان و رفته هم در یچهره بگیرم، ندید

 نرمش و کنم کنترل را حواسم تمرکز بتوانم تا نبینم هم و ببینم هم نیز،
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 همچنان بود،شده نگاهش مهمان تازگی به که را پدر چشمان سطحی

 .بکنم حفظ خود برای

 احوال و حال نگران سوزونین،می دل ماها برای شما که جوریهمین -

 برای بشه، تموم وقتهیچ نیست قرار هم هانگرانی این و هستین دلمون

 روز خوادنمی دلمون ماهم کنه،می صدق مامان و شما به نسبت هم ما

 از رو فشاری یه داریم دوست. کنیم اضافه هاتونغصه و غم به روز به

 تونواسه برابر صد رو زندگی فشار کهاین نه داریم بر شما یرو

 هست مونتوان در که جاییاون تا خوادمی دلمون. بکنیم ترسنگین

 همین مثل نشد، اگه اما کنیم، حل رو مونمشکالت خودمون و بجنگیم

 تو بیایم بشه، نیست قرار که دیگه هایوقت خیلی مثل نشده، که اآلن

 مثل دلسوزی مهربون   یه و شما مثل محکم گاهتکیه یه که ایخونه همین

 روز، چند برای شده حتی مشکالت، و هاسختی تموم از داره، رو مامان

 مونخیال که امنی آغوش دوتا به دقیقه، چند فقط شایدم یا ساعت چند

 .ببریم پناه بشه، بسته رومون به نیست قرار هم داریم عمر تا راحته

 بودشده باعث هازدن حرف آن تمام ینتیجه و بودمزده حرف پدر با من

 تا بودرفته آشپزخانه به نیز آزیتا. بگیرد قرار و آرام کمی تنها او، که

 بیفتد خرابش روز و حال و گریه از کرده پف یچهره به کمتر پدر چشم

 به بهزاد که وقتی آزیتا و من تالش تمام اما نچسباند مپرآ دوباره و

 کرد تعریف او برای بود،افتاده اتفاق که را چهآن تمام و آمد مانخانه

 و رفت هوا به و شد  دود و سوخت گرفته، آتش که ایپنبه همچون

 .شد بود؛ که چهآن از تر وخیم اوضاع

 و خشم شدت از هک ایچهره با و بودشده خشمگین شدت به پدر

 بودشده بلند جا از سرعت به بود،رفته کبودی و قرمزی به رو عصبانیت

 در سیلی یک زدن از بعد و کند پیدا را حامد شده که جوری هر تا
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 هوو او سر که داشته کم چه دخترش که بپرسد او از تنها گوشش،

 کم چه او برای ما کی؟ تا شکستن نمکدان و خوردن نمک است؟آورده

 لطف آن تمام روی بر را چشمش توانسته راحتی همین به که ایمگذاشته

 کند؟ خفه خود دستان با را آزیتا با اشزندگی و ببندد هاخوبی و

 نسبت عاشقی و عشق از دم که زمانی آن شود آور یاد او به خواستمی

 رفت؟ کجا به و شد چه داد،می را اشخوشبختی قول و زدمی را آزیتا به

 شد؟ خاموش هایشدلبستگی داغ تب کرد؟ فروکش آتشین عشق آن متما

  .بکند حجت اتمام او با و کرده روشن حامد با را خود تکلیف خواستمی

 بود، انفجار به رو عصبانیت از که را او جلوی تا بودیمشده بسیج همه

 از چشمانش و بودزده تکیه دیوار به خیالبی که بود بهنام تنها. بگیریم

 را او حال و برود حامد نزد خواهدمی پدر که زدمی برق حالیوشخ

 اگر احتماال که بود حدی به او غضب شدت که مخصوصا. بگیرد

 او با منطقی و آمیزمسالمت شکبی بیاورد، گیر را حامد توانستمی

 نیز او بودزده بهنام به مادر که َتَشرهایی با باالخره اما کردنمی برخورد

 و دارند نگه خانه در را پدر که بودکرده کمکش و شتافته بهزاد یاری به

 .بگیرند را رفتنش جلوی

 قدم قصد به را خانه پدر ها،درگیری و بحث آن از بعد ساعت یک حدود

 .بودکرده ترک مطبش، به رفتن آن، از بعد و زدن

 لاشغا را سالن از ایگوشه خیال، و فکر در غرق و کرده بغ مانکدام هر

 صدای کرده، پر را سالن فضای که صدایی تنها. ایمنشسته و کرده

 می خارج نغمه صورتی تارهای از که ستمفهومی نا کلمات و هاخنده

 زند،می حرف او با و رودمی مادر سمت به پا و دست چهار کمی. شود

 .بهزاد و نسترن نزد هم کمی
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 شاخ از کردنش آرام. کندمی گریه ریزیک و نشسته ایگوشه نیز آزیتا

 صدا را نامش تا که چرا. آیدمی نظر به ترسخت هم شکستن غول

 شدت قدری به اشگریه بزنی، حرف او با کنیمی سعی و زنیمی

 !گذریمی کردنش آرام و زدن حرف خیر از ناخواه، یا خواه که گیردمی

 ندارم را کاریهیچ یحوصله. امزده تکیه آن به و امنشسته مبل پایین

 آماده شیرینی و میوه هم شاید یا ریختن چای و رفتن آشپزخانه به حتی

 پذیرایی مسئولیت خواهممی او از و کرده اشاره بهنام به بنابراین. کردن

 .بگیرد عهده بر را

 .رودمی آشپزخانه به و خیزدمی بر جای از اکراه با

 و شودمی خم ست،کردن گریه حال در که مادر ام،گوشی زنگ صدای با

 گیردمی سمتم به را آن عسلی، روی از گوشی برداشتن با

 .خورهمی زنگ داره بگیر رو گوشیت جان، مامان بیا -

 و کج طرح اگر البته کنم تشکر او از لبخند یک زدن با کنممی سعی

 لبخند یک با تشابهی وجه هیچ ام،هزد هایملب به که را ایکوله

 .باشدداشته

 قرارمان، و قول طبق. بینممی را رایمون نام و کنممی باز ار گوشی رمز

. بدهم را پاسخش من تا منتظرست و گرفته تماس ایمو یبرنامه از

 هایملب بخش زینت واقعی اما کمرنگ و نامحسوس لبخند یک باراین

 توانست،نمی شرایط این در او تماس جز چیزی هیچ شک،بی. شودمی

 .گرداند باز من به را امریخته بهم اعصاب و هحوصل آرامش   گونهاین

 راه سمت به را هایمقدم دلتنگی، با و گویممی جمع به رو" ایاجازه با"

 تکتک باید. اوست با زدن حرف محتاج شدت به دلم. کنممی تند پله
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 باره این در نیز را او نظر و کنم تعریف برایش را آمده پیش اتفاقات

 .بپرسم

 کمد سمت به ابتدا و بندممی خود سر پشت را در شوم،می اتاق وارد

 و کرده خارج کمد داخل از را امراحتی شلوار و تاپ. روممی هایملباس

 را گوشی که حالی در. دارممی بر گام اممطالعه میز سمت به راست یک

 به و کرده متصل را تماس دهم،می قرار هایمکتاب از تونس یک روی بر

 .شوممی خیره گوشی یصفحه

 افتد،می دلتنگم نگاه به نگاهش که همین اما منتظرست و جدی اشچهره

 باال به را ابرویش تای دو هر و آوردمی لب بر نمادندان لبخندی

 .اندازدمی

 یاجازه بدون اونم کردی؟ کاله و شال جوریاین که ریمی کجا داری -

  من؟ خود   بدون تازه من؟

 شالم شده، دمغم و خسته یچهره مهمان دائمی، لبخند یک که حالی در

 .شوممی موهایم از سر گل   برداشتن مشغول و دارممی بر سرم از را

  هماجازه تازه بگیرم؟ اجازه ازت مثال یا ببرمت؟ خودم با که هستی تو -

 وقتی یه تا بمونم منتظر همیشه باید من بزنم، زنگ بهت من که دینمی

 .بزنی زنگ بهم خودت بکنه، و من هوای دلت و بشه خلوت سرت که

 نگاهش شیطنت با نیز او که شوممی مانتویم هایدکمه کردن باز مشغول

 زیر را حرکاتم تکتک دقت با و دهدمی سوق دستم انگشتان سمت را

 زند؛می لب قلدرانه و دهدمی تکان را رشس خاصی لحن با. گیردمی نظر

 !کنیمی پرت و حواسم داری نزن، غر قدراین -
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 با او چه هر. خندممی بدجنسی با و کنممی باز را مانتو یدکمه آخرین

 به را بحث موضوع دارد سعی" کنیمی پرت و حواسم داری"  گفتن

 قدرانهم هم من خواهد،می خودش که دهد جهت سویی و سمت همان

 شنا و زده پا و دست اوست، میل باب که جهتی برخالف خواهدمی دلم

  .بکنم

 پاسخ بود، زدن غر به راجع که حرفش اول یتیکه به تنها بنابراین

 دهم؛می

 از تو که بود مالیم شیب با آروم زدن غر یه زدم اگرم زدم؟ غر کجا من -

 حساب به زدن رغ اصال کنی نگاه بهش بخوای که هم ایزاویه هر

 .آدنمی

 نیز او تا رودمی کنار به کی ببیند که هست مانتویم میخ نگاهش چنانهم

 .برسد دلش مراد به

 !طوراین که پس آهان، -

 خواهد،می دلش که بشود همانی تا گیردنمی را بحثم یدنباله کهاین از

 .گیردمی امخنده

 به را موهایم سرم؛ دادن تکان با و آورممی در تن از نیز را مانتویم

 .کنممی پریشان امسینه یقفسه و برهنه هایشانه روی

 یصفحه به توجهی قابل طور به صورتش و زنندمی برق چشمانش

 داده تکان را سرش متفکر. شودمی ترنزدیک تابشلب هم شاید یا گوشی

 .دهدمی ابروهایش به کمرنگی خم و

 و بم صدای لحن در که ستهاییتعریف تنها شیطنت، و تمسخر

 .دهندمی نشان خودی و کرده علم قدم اش،مردانه
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 ماشین با و موهات من اگه بپرسم ازت شهمی دون،چیهمه خانوم   خب -

 سخت؟ یا نرمه جنسش چی؟ شهمی اسمش بزنم؛ ته از تراش ریش

 تند؟ یا مالیمه شیبش

 و آیدبی بند امخنده کنممی صبر ابتدا. افتممی قهقه به و گیردمی امخنده

 در کند،می سواریموج آن در خنده یمانده ته که صدایی با آن از پس

 کرده باز دهان است،شده امخیره و نشسته منتظرم جدیت، با که او جواب

 گویممی و

 ینتیجه احتماال که تند، شیب با سخت، جنس از سرد، جنگ شهمی -

 .باشهداشته هم باریمرگ

 به لبش یگوشه خوردن چین  با زمانهم و اندازدمی باال به ابرویی 

 .کندمی زمزمه را تکراری دیالوگ همان باال، سمت

 .طوراین که پس آهان، -

 و شکم یناحیه شدت به که شلوارم یدکمه اولین کردن باز با زمانهم

 سمت را دستم و کشممی راحتی نفس داده، قرار فشار تحت را پهلویم

 کنم تن به و بردارم میز روی از را آن تا برممی تاپم

 نتیجه که جوریاین ندادی؟ ادامه آخر تا رو نرمت جنگ چرا پس -

 .رهمی آخر تا کرد شروع یا کنهنمی شروع رو کاری یه یا آدم. گیرینمی

 .فشارممی مشتم در را تاپ و خندممی حرفش جواب در

 واگیر شود،می ساطع کالمش و نگاه از که شرارتی و شیطنت گویا

  .امشده ویروسی و کرده پیدا سرایت نیز من به که چرا دارست،

 .کنمنمی حال باشمنداشته رقیب من. شهنمی طرفه یه که نرم جنگ -
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 تمام تخس، هایبچه پسر مثل و بشود تهدید تا منتظرست همیشه مثل

 .کند کم را مقابلش طرف روی که بدهد قرار مبنایی بر را تالشش

 سمت را دوربین کند،می خارج تن از را اشرکابی حرکت، یک در

 :زندمی لب بدجنسی با و گیردمی شلوارکش

 جنگ با خیلی من که البته چیه؟ نرم جنگ دادن ادامه به راجع نظرت -

 .پسندممی تریشب و سخت جنگ و نیستم موافق نرم

 .کندمی پر را اتاقم فضای که ستصدایی تنها من، یقهقه صدای هم باز

 رو ریزیخون و جنگ االن همین خوادمی دلم و امخسته من ولی -

 .کنیم تمومش

 گوشی و آوردمی باال را خود دست و خوابدمی تخت روی بر پشت   تخت

 .گیردمی سلفی حالت به را

 خبرا؟چه عزیزم، خب -

 بیرون نرم اند،شده اسیر تاپ زیر که را موهایم و کنممی تن به را تاپم

 .کنممی آزادشان اسارت، بند از و آورده

 اتفاق که چهآن تمام ام،شده کردن عوض شلوار خیالبی که حالی در

 و خونسرد یچهره به منتظر و کرده تعریف او برای را استافتاده

 .شوممی خیره آرامش

 خیلی و کندمی خم راست سمت به را سرش تفکر، ثانیه چند از بعد

 :زندمی لب جوابم در عادی

 سمتشون، آدبی کی هر که مهربونن قدراین عزیزم، دیگه همینن مردها -

 ...مهربونه حامدم. بزنن اشسینه به رد دست آدنمی دلشون
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 .کندمی نگاهم سرزنشگرانه و گرفته دندان به را لبش

  داره عیبی چه کنین؟ برخورد جوریاین مهربون مرد یه با نصافها آخه -

 جمعیت ازدیاد به داره هم گرفته؟ هم رو دیگه نفر یه بال و دست زیر که

 ..سرشه پشت هم دیگه یخانواده یه خیر دعای کهاین هم کنه،می کمک

 .زنممی صدا را نامش شاکی و معترض و کرده گرد را چشمانم

 !رایمون؟ وا -

 آمیز،شیطنت لبخند یک با و زندمی کوچک و ریز چشمک یک کههمین

  :گویدمی حرفم جواب در

 هستم، انگلیسم که االن تازه. اومده خوشم کارش از خیلی منم اتفاقا -

 بچه و زن زیاده، آمدم و رفت که کشوری هر تو دارم نیاز واقعا

 تو برم هاآواره مثل جااین آمبی چرا! نیازه واقعا چون باشم،داشته

 برن باال کولم و سر از هامبچه خودم؟ یخونه تو برم تونممی هتل؟وقتی

 همون قول به اصال کنه؟ درست و مخصوصم چای مواسه خانومم و

 نژادش همه از زنم خوبه، رنگش همه از گل داشتنی،دوست معروف  

 .خوبه

 و خورممی را امخنده شوم؛می جمع خاطر هایش،حرف بودن شوخ از

 .برممی فرو دهانم داخل به را زیرینم لب

 نیست؟ افخم رایمون داشتنی،دوست معروف اون اسم احیانا -

 تاج به را اشتکیه نشیند،می و برخاسته درازکش حالت از که حالی در

 .داردمی نگه ثابت مکان یک در را گوشی و دهدمی تکیه تخت
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 آزیتا. منطقیه و درست حرفش که نهای مهم گفته؟ کی کنهمی فرقی چه -

 خواست، که رو کدوم هر تونهمی که هست روش پیش راه تا چند هم

 ...بده انجام

 نمی رونمایی آن از هم شیطنتی هیچ و ستجدی کامال اشچهره باراین

 .شود

 اشخانواده و حامد هایالتماس و اصرار تموم وجود با تونهمی آزیتا -

 فرصت، اولین تو و اجر بذاره رو اشمهریه و هبزن رو حامد قید کال

 طوالنی مدت یه تا و اجرا بذاره رو اشمهریه فقط یا بگیره، رو طالقش

 دنیا به رو اشبچه که طوالنی قدراون مثال بمونه، بابات مامان خونه تو

 و کرده رها یکی اون بند از رو خودش حامدم موقع اون تا آره،بی

 بشه جدا اون از اگه بذاره شرط اول همین از هم یا. سقط هم رو اشبچه

 زندگیش خونه به و شهمی بخشیدنش به حاضر ببره، بین از رو بچه و

 .گردهمی بر

 از را هاآن تمام و برده فرو بازیگوشش و سرکش موهای داخل دستی

 دهدمی هول عقب به اشپیشانی روی

 زندگی این به ونهتنمی دیگه کنهمی فکر و جداییه قصدش اگه ولی -

 .ببره بین از هم رو بچه اون بهتره بده، ادامه

 انتخاب را راه کدام بود،می آزیتا جای اگر او بپرسم تا کنممی باز دهان

 :گویدمی و کرده پیشدستی خود که کردمی

 واسه جوابی هیچ که کردم؟می کارچی بودم یتاآز جای اگه نپرس من از -

 با که تو اما. جداست شما با کامال بحثم و َمردم یه که من. ندارم سوالت

 بذاری، اون جای و خودت تونینمی هیچوقت ،هستی جنسمهم آزیتا

 در و بگیری نظر در و جوانب همه کنی، تحلیل و تجزیه رو شرایط
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 اون و بگیری رو تصمیمت حامد، و دتخو به کردن فکر از بعد نهایت

 تو نه! تو اون نه و هستی اون تو نه چون! کنی عرضه آزیتا به رو

 اون نه کنی؛می درک رو داره حامد به آزیتا که حسی اون تونیمی

. بکنه هضمش و بگنجونه قلبش و مغز توی رو تو قضاوت تونهمی

 تو، گریز راه که ممکنه پس. سواست هم از کامال آزیتا و تو شخصیت

 .اون برای باتالقی بشه

 به و دهممی تکان سری هایشحرف بودن منطقی و درست برای متفکر

 نگاه قضیه به زاویه این از حال؛  به تا چرا که کنممی فکر این

 شدنمان، احساساتی سبب به ما از یک هر شده، بارها کهاین. بودمنکرده

 را تصمیمی همان و بگذاریم یدیگر جای را خود منطقی و فکر هیچ بی

 به محتاج یدرمانده آن برای باشد داری طناب حکم شاید که بگیریم

 !کمک

 که او جواب در و دهممی صندلی پشتی به را امتکیه و گیرممی نفسی

 .دهممی پاسخ" جانم" یک گفتن با زند،می صدا سوالی را نامم

 جنگیه؟ نوع چه کرده امدح که کاری این ببینم، بگو من به تو حاال خب -

  بهتره؟ ب ُبریم، شواسه حکمی چه مالیم؟ یا تنده شیبش جنسیه؟ چه از

 قفل سینه روی بر دستانم و آیندمی ک ش نگاهش، شرارت از هایملب

 شوندمی

 درس تا ُبریممی اعدام حکمشم. تند شیب با سخت جنس از سرد، جنگ -

 زنم خوبه، رنگش همه از گل دارن؛ عقیده که آقایونی برای بشه عبرتی

 .خوبه نژادش همه از

 و شده امشنوایی تارهای انداز طنین که اوست یقهقه صدای باراین

 .شودمی قلبم در پایکوبی و جشن ساززمینه
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 و کرد شکنی قانون آقایون، اون از یکی و نشد عبرت درس اگه احیانا -

 یکی این واسه شهمی چیه؟ تکلیفش بشه، دوتا شلوارش خواست دلش

 بشی؟ قائل استثنا حکم، بریدن توی

 برایش آرام و نرم را سرم دار منظور و شودمی کشیده باال سمت به لبم

 .دهممی تکان

 حتما خانومش، سر آورد هوو و کرد جسارتی همچین آقا اون اگه -

 یاد تا ُبرممی رو سنگسار حکم شواسه منتها شممی قائل استثنا شواسه

 خوب نژادیش هر از زن اما خوبه رنگش همه از گل که رستهد بگیره

 .نیست

 ریز، چشمک یک زدن با زمانهم و خنددمی قبل از تر آرام باراین

 .کندمی پاک چهره از را لبخندش

 بینممی کنم؛می دقت خوب که حاال چون بود ساز کار تهدیدت کنم فکر -

 زیادیه سرمم از تازه .امراضی دارم که شلواری دونه یه همین به من

 .بره و بخوره لیز دستم از نکنه که باشه بهش حواسم باید مدام آخه

*** 

 آزیتا برگرداندن جهت اشخانواده و حامد هایالتماس و اصرار برخالف

 .پدر نه و بود کرده قبول آزیتا نه خانه، به

 کردن سقط برای هم تصمیمی و بماند خانه در دارد قصد آزیتا فعال

 او به را بودگفته رایمون که هاییراه همان نیز من. ندارد اشبچه

 رو پیش در که هاییراه تکتک به دقت با خواهممی ازش و گویممی

 تصمیم یک با آخر در و بگیرد نظر در را جوانب یهمه بکند، فکر دارد،

 .بکند روشن او با را خودش تکلیف عقالنی، و درست
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 ظریفم و کشیده انگشتان اسارت به که لیوانی رنگ  شرابی محتوای به

 هنوز. نوشممی را آلبالو شربت از ایجرعه و شوممی خیره آمده، در

 از آن مابقی خوردن به نسبت را اشتهایم که نشده خالی هم لیوان نصف

 و کوتاه نگاهی و گردانممی بر مبل سلیع روی بر را آن و داده دست

  .اندازممی سالن دیواری ساعت به گذرا

 در بایستمی گذاشته، ما یخانه زنگ با هاروز این حامد که قراری طبق

 آوای دقیقه پنج هر و آیدبی در صدا به خانه زنگ  هاثانیه و دقایق همین

 .بشکند را سالن بر حاکم سکوت آن، تکراری

 و بدقولی دنیا یک او، با قرارهایش و قول و آزیتا به نسبت هک اگرچه

 خوش بسی ما یخانه زنگ به نسبت اما بودگرفته پیش در را خیانت

 .ستتایمآن و قول

 و شودمی روشن خانه آیفون یصفحه بار دومین برای کهاین از بعد

 یصدا کند،می اعالم خانه در   پشت در را او حضور زنگ، مجدد صدای

 گوش به کند،می طی یکی دوتا را هاپله که بهنام محکم و تند هایقدم

 .رسدمی

 خوبی به اندازم،بی اشچهره و او به نگاهی و بچرخم عقب به کهآن بی

 ابروهایش جان   به که کوری گره. کنم تصور را اشچهره حاالت توانممی

  .استشده منقبض عصبانیت شدت از که فکی و افتاده

 بر جای از سرعت به نیز من سالن؛ در سمت به او حرکت به مانزهم

 .دَوممی نشسته در یدستگیره روی بر دستش که او سمت به و خیزممی

 برای که را لختش بازوی کند، باز کامل طور به را در کهاین از قبل

 .کشممی عقب به و گیرممی دست در ست،بزرگ زیادی من، دستان
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 در   به حامد آمدن به نسبت او واکنش دیدن با که اخمانی همان با

 :توپممی او به رو شده، ابروهایم مهمان یمان،خانه

 من گذاشتی بیرون سالن این تو از رو پات بهنام؟ ریمی داری کجا -

 !تو و دونممی

 سمتم به و کشیده بیرون دستانم از را خود بازوی عصبانیت و خشم با 

 :چرخدمی

 هان؟ مثال؟ کنی کارچی خواییم گذاشتم بیرون -

 دهدمی تکان هوا در را دستانش و کشدمی فریاد قبل از تر بلند

 مرتیکه این یعنی؟ ندارین غیرت جو یه تونه؟چه شماها هست معلوم -

 دقیقه پنج هر ایسته،می ساعت یه ما، یخونه در آدمی روز هر آشغال

 هان؟ چی؟ بگه که زنهمی زنگ

 هایمگوش حفاظ را دستانم که کشدمی فریاد بلند دریق به را آخر هان

 .بندممی هم روی بر محکم و تند را چشمانم و کنممی

 حاال نبود، ما و آزیتا یاد   بود هاشکاری کثافت دنبال که روزی اون -

 به اگه که خدا به جا؟این آدمی شهمی پا راه به راه شده آدم من، واسه

 رو عوضی این فک  وقتی، یه حاال تا ودبنمی شماها و آزیتا خاطر

 .بسته دخیل بهش که ایکوچه همین آسفالت کف   بودمآورده

 در چهارچوب از را او کنم،می تالش و گیرممی دست در را دستش مچ

 .بکشانم سالن داخل به

 و بابا یخواسته این. بهنام نباش شقکل قدراین کنممی خواهش ازت -

 تا فعال دنمی ترجیح دو هر. باشیم نداشته امدح به کاری که آزیتاست

 آزیتا. کنیم محلیبی بهش و باشیم تفاوتبی بهش نسبت تونیممی
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 شایدم یا بشه مدیون اون به حامد، با تو کاریکتک خاطر به خوادنمی

 به بدهیش از کوچولو یه جوریاین که کنه فکر خودش پیش بخواد اون

 رو فکرهاش داره فعال آزیتا هااین یهمه از جدا. شده صاف آزیتا

 منتظر و بدی خرج به صبوری کم یه بقیه، مثل توام بهتره پس کنه،می

 .بمونی

 نیز من کشد،می بیرون دستم از غضب با را دستش مچ هم باراین

 سالن وارد تا کنممی رها را دستش مچ و کرده باز هم از را انگشتانم

 .شوممی روانه دنبالش به و بندممی آرام یضربه یک با را در. بشود

 صاف رو آزیتا طلب زدمش، من اگه کنهمی فکر که کرده غلط حامد -

 ...کرده

 دهدمی آن پشتی به را اشتکیه و کندمی رها کاناپه روی بر را خودش

 امجایی حامد مگه دقیقا؟ کنهمی فکر چی به هدار آزیتا ببینم، بگو اصال -

 به داره و اتاق تو چپیده روزه چند اون که گذاشته باقی کردن فکر برای

 قدراین هم بکنه رو غلطا این اینکه قبل حامد کنه؟می فکر احمق اون

 مونه،می دخترها شما کار تو آدم واقعا. باشه اآلن که نبود کردنی فکر

 .اه اه...آرینمی در رو چی همه شور وقتا بعضی

 را خود یخنده اما گیردمی امخنده هایششدن غیرتی و غرغرها خاطر به

 .گیرممی جای کاناپه روی بر کنارش و خورده

 دونی؟می چی آزیتا خراب روز و حال از تو بهنام؟ فهمیمی چه تو آخه -

 به روزها این زندگیش بت   تنها که رو زنی حال و حس تونینمی تو

 حال تونینمی. کنی درک شده، شکسته و خورد ممکن نحو بدترین

 اما رسیده آرزوش به هامدت از بعد باالخره که بفهمی رو آزیتایی

 بهنام؟ رسیده آرزوش به جوری چه مهمه، خیلی رسیدنش جوریچه
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 و بچه قید آزیتا. بگیر نظر در و شرایط کمیه و بذار آزیتا جای و خودت

 و خیانتکار مرد یه یا بزنه؟ رو پرستیدهمی عاشقانه مانیز یه که مردی

 آخر تا و داره نگه رو بچه یا ببره؟ بین از هم رو بچه اون و کنه رها

 ازدواج یه شد، جدا برد، بین از رو بچه شایدم بمونه؟ تنها عمرش

 مطمئن تونیممی دوباره موقع اون. نشد داربچه دیگه اما داشت همموفق

 نه؟ یا مونهمی پایبند تعهداتش به مرد، ناو که باشیم

 راست سمت به را ها آن یهمه و کشممی لختم موهای داخل دستی

 .کنممی متمایل صورتم

 و غم کافی یاندازه به همه. پسرگل نکن اذیت رو خودت و ما قدراین -

 مدام نذار بگیر، آروم تو حداقل هست، درگیر ذهنشون دارن، غصه

 سر بری یهو که باشیم داشته و موضوع این استرس و بلرزه مونتن

 تو آزیتا بذار. باش خوبی پسر. بندازی راه کاریکتک و دعوا حامد وقت

 چند این تو که بینیمی. بگیره رو تصمیمش و بکنه رو فکرهاش آرامش

 به حتی گذرمون پدرجون نه و مادرجون نه مامان، نه من، نه روز

 باهاش و بریم اتاقش به بخوایم که برسه چه نیفتاده اتاقشم نزدیکی

 هم مسئله این اما سخته شرایط این تحمل ماهم برای. بزنیم حرف

 کنارش از سادگی به بخوایم که نیست ایساده و افتاده پا پیش یمسئله

 ب کَنیم رو قضیه قال و بگیریم عجوالنه تصمیم یه سرسری و بگذریم

 برو" هوا در دستش تکان با و خیزدمی بر جای از عصبی و دلخور

 .کندمی کج هاپله سمت به را راهش و گویدمی ای" بابا

 جای از و دهممی تکان هایشغدبازی و او برای تاسف از سری

 .خیزمبرمی
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 هم مادرجون و تهرف کوچه سر فروشگاه به غذایی مواد خرید برای مادر

 عمه با دیدار از که شودمی ساعتی نیم نیز من. است خوابیده اتاقش در

 گرفتن دوش یک خواهان   دلم و امبرگشته خانه به زهرا، بهشت در بهاره

 از عبور حین در و خیزممی بر کاناپه روی از. ستخنک آب با کوتاه

 را اتاقم به رفتن قصد ،شالم و کیف برداشتن با و شوممی خم مبل، کنار

 .کنممی

 مکث آید،می در صدا به خانه تلفن زنگ امبرنداشته قدم از قدم هنوز

 میز سمت به را راهم پا، یپاشنه روی بر چرخیدن با و کنممی کوتاهی

 .کنممی کج تلفن،

 روی بر و بینممی تلفن یصفحه روی بر را بهزاد یخانه یشماره

 آن گذاشتن و تلفن روی از گوشی برداشتن با انهمزم. نشینممی صندلی

 پاسخ و گذارممی میز روی بر نیز را شالم و کیف گوشم، روی بر

 دهممی

  بله؟ -

 جیغ صدای با دهممی نسترن کردن پرسی احوال و سالم به که پاسخی

 هایخنده و او برای دلم شودمی باعث و شده ادغام نغمه کردن   جیغ

 از و بروم اشصدقه قربان وقفه، بدون ثانیه چند و برود غش دلبرش

 .آیندبی جااین به شام برای بخواهم نسترن

 .جااون آییممی داریم بگم که زدم زنگ همین برای هم خودم اتفاقا -

 لب حالیخوش با و چرخانممی امسبابه انگشت دور به را تلفن سیم

 زنممی

 .شیممی حالخوش ین،بیار تشریف حتما کنین،می کاری خوب -
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: گویدمی او به و داده قرار مخاطب را نغمه که اشحرصی صدای

 آروم و ناز چه ببین رو خرسی. دیگه بگیر آروم دقیقه دو! جانمامان

 .ترین ناز یکی کدوم ببینم بشین توام نشسته، جااین

 .کندمی هایملب مهمان را لبخندی

 تربزرگ چی هر که، ارهذنمی واسم حواس! شدی معطل شرمنده -

  .شهمی تر وجوشجنب پر و ترشیطون شه،می

 لپ حای به را تلفن و روممی قربانش به دوم بار برای و خندممی ریز

 .بوسممی نرمش و تپل

 کنه؟می چیکار طوره؟چه حالش خبر؟چه آزیتا از -

 ف،تاس ینشانه به سرم و آیدمی بیرون دهانم از آرام و صدابی صوتی

 .رودمی راست و چپ سمت به برگشتی و رفت حرکت یک

 بیرون اتاقش از. بهتره حالش نه و شده خبری نه هیچی، که هنوز -

 خورهمی لقمه چند فقط  آد،نمی پایین نهارم و شام واسه حتی آد،نمی

 خونه َجو. باشم تنها خواممی گهمی و کنهمی گریه فقط. اجبار به اونم

 همبهنام. انعصبی و ناراحت بابا و مامان. نیست اعدمس و خوب اصال

 منتظر گوشه یه هماون انگار. بزنه رو حامد و بره خوادمی داده گیر که

 .آدبی و بزنه بره بهنام که نشسته

 اکراه با هایش،کار و بهنام دست از و شنوممی را نسترن یقهقه صدای

 .کنممی نازک چشمی پشت

 غد و بهنام کردن مهار ،طرف یه هامونبدبختی یهمه. خدابه واال -

 .طرف یه همهاشبازی
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 پر، دستانی با مادر و شده باز سالن در کنم،می قطع را تلفن که همین

 سمت به و کندمی سالم آرامی، به سر، دادن تکان با و شده سالن وارد

 .داردمی بر قدم آشپزخانه

 هم تا روممی اتاقم به و دهممی او به را نسترن و بهزاد آمدن خبر

 آمدن تا شود،می وقت اگر کهاین هم و بکنم عوض را هایملباس

 .بگیرم هم کوتاه دوش یک هامهمان

 بودرفته آزیتا اتاق به را ساعتی نیم بهزاد نسترن، و بهزاد آمدن از بعد

 که چرا. بودندنرسیده اینتیجه به یک هیچ اما بودزده حرف او با یکم و

 مطمئن آن بودن درست به که بگیرد تصمیمی بودنتوانسته هنوز آزیتا

 فکر برای را تریبیش زمان که بودگفته هم بهزاد به بنابراین باشد،

 جمع در کند، فکر تنهایی به خودش فعال خواهدمی دلش. خواهدمی کردن

 کسی با. خودش نه و بشود بقیه ناراحتی باعث نه تا شودنمی حاضر مه

 از تربیش بقیه، نظرات تاثیر تحت خواهدنمی که چرا زندنمی حرف هم

 زندگی این. بشود خارج اصلی مسیر از و شده سردرگم هست، که اینی

 افکارش که زمانی و بکند فکر تنهایی به خودش باید پس اوست؛ برای

 نیز را بقیه نظرات آخر در و کند بازگو جمع در را آن رسید، نتیجه به

 اشزندگی و بچه خود، برای منطقی، و درست تصمیم یک و بشنود

  .بگیرد

 از اعظمی سهم که شدمی معلوم بود؛زده بهزاد به که هاییحرف طبق

 چرا است اشبچه نداشتن یا داشتن نگه بابت هایشنگرانی و هااسترس

 .اوست از جدایی قصدش  و کندنمی فکر خیلی حامد به که

 نشینممی تخت روی بر ، سرم باالی از گوشی پیام زنگ صدای شنیدن با

  .دارممی بر را گوشی و
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 باید آمده برایم که هم جدیدی پیام بنابراین دارم او از پاسخبی تماس یک

 .باشد خودش از

 با مرتبط که پیامی و تماس آیکون دیدن با عادت طبق و امشده او دلتنگ

 پیدا را ایناخوانده مهمان حکم عریض، لبخندی اراده بی باشد، او

 .هایملب میزبانی به کندمی

 دارم، کار جنگلی چشم عدد یه با من"  جواب در و خوانممی را پیامش

 "بزنم زنگ بهش تا کنه خبرم بگو بهش اومد، وقتی

 وصل تصویری تماس تا مانممی منتظر و کرده لمس را تماس آیکون

 رایمون یزنده تصویر و شده فعال تماس تایمر که کشدنمی طولی. شود

 .شودمی امگوشی نمایش صفحه یزمینه پس

 با و دهدمی ک ش باال سمت به نرم را خود ابروی دو ابتدا همان از

 که امتنه از قسمتی تا آن از پس و امچهره اجزای در را نگاهش شیطنت

 .چرخاندمی شده، جا وربیند قاب در

 دادی؟ جواب دیر قدراین که بودی کجا -

 کنممی گرد چشم

 زدم؛ زنگ بهت که اآلن همین تا دادی پیام که زمانی از دیر؟ قدراین -

 !که نشده تربیش دقیقه دو

 :گویدمی و دهدمی تکان" نه" ینشانه به را سرش

 موقع اون گذشت،می همیگهد یثانیه چهل اگه. ثانیه بیست و دقیقه دو -

 .دقیقه سه شدمی
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 شانتکیه تخت تاج به و چینممی هم روی بر را کوچک هایبالشت

 فاصله گوشی از کمی و داده قرار هابالشت روی بر را گوشی. دهممی

  .گیرممی

 شوم،می موهایم زدن شانه مشغول که زمانهم و دارممی بر را امشانه

 :سمپرمی او حرف جواب در

 بیرون؟ بری خوایمی یا بودی؟ بیرون -

 .کندمی قفل سینه روی بر را دستانش و دهدمی مبل پشتی به را اشتکیه

 .بودم بیرون -

 کت از را نگاهم و دهممی هول عقب سمت به را سرم جلوی موهای

ت چشمانش رنگ با که اسپرتی  .گیرممی شده س 

 نکردی؟ عوض رو هاتلباس چرا خب -

 گویدمی و اندازدمی خود پای تا سر به نگاهی رتشرا با

  .کنم عوض رو هاملباس دوربین جلو خواممی چون -

 سقف به ابروهایم و چسبدمی هایمپلک پشت به هایممژه تعجب، از

 .امپیشانی

 دوربین؟ جلوی چرا! وا -

 روی بر آرام و مرتب و آوردمی بیرون تن از را کتش خیالیبی با

 .گذاردمی ل،مب یدسته

 کسی منت و دین زیر ندارم عادت اصال عزیزم، شناسیمی که و من -

 هاملباس دوربین جلوی کردی، عوض رو هاتلباس دوربین جلوی. باشم

 .کنممی عوض رو
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 لحظه به لحظه من، لبخند و کندمی باز را پیراهنش هایدکمه دانه دانه

 .شودمی تر عمیق

!  َکَندمی تنش از را پیراهن حرکت یک با و کندمی باز را دکمه آخرین

 سمت به نگاهم و شده جاری صورتم پهنای بر نمادندان و عمیق لبخندی

  .شودمی کشیده نشیند،می رنگش سفید رکابی روی بر که دستش

 خارج سرش از و داده سوق باال سمت به کمرش از نیز را رکابی

 روی بر آمیز، شیطنت و شرور لبخند یک از کمرنگی طرح. کندمی

 دریای سرتاسر    غرور، و جسارت از ایهاله و انداخته سایه هایشلب

 .پوشاندمی را شبش رنگ  به و بلوری

 دو دو اشورزشکاری یتنه باال روی بر چشمانم رنگ زمردی مردمک 

  .آیدمی باال ایشهشبرنگ تا و زده

 سمت به کمی و زده امچهره حالت و چشمان زدگیذوق به ریزی چشمک

 در را آن و داردبرمی را رنگش مشکی یشانه. شودمی متمایل چپ

 .داردمی نگه دوربین، با فاصله تریننزدیک

 سمت به را شانه کمی و کرده کج راست سمت به مالیم و نرم را سرش

 .دهدمی تکان راست و چپ

 من بگی نشی شاکی بعدا که بزنم شونه رو موهام دوربین، جلوی منم -

 !نزدی تو ولی زدم شونه رو موهام

  .شوممی خیره موهایش در شانه منظم حرکت به و خندممی

 مقابل در امشخصی هایکار دادن انجام بابمن اشطعنه متوجه خوبی به

 او حرکات تمام که چنانهم و آورمنمی خود روی به اما شوممی دوربین
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 باالی در را موهایم تمام آرامش در دارم نظر زیر تیزبینم، چشمان با را

 .بندممی اسبی دمُ  رنگم، یاسی موی ک ش با را هاآن و کرده جمع سرم

  .دهممی قرار پایم ران روی بر و کرده جدا موهایم از را دستانم

 محکمش و ستبر یسینه تراس تا و کرده جدا موهایش از را اششانه

 متعجب و شاکی بعد و کرده نگاهم خیره خیره ثانیه چند. آوردمی پایین

 !کندمی گرد را چشمانش

 و رنگم صورتی کش   منم داری توقع حتما شی؟ادامه منتظر نکنه چیه؟ -

 ببندم؟ خرگوشی رو موهام و بیارم در جیبم از

 خنده کنترل خرگوشی، موهای با او تصور و متعجبش و شاکی لحن از

 در شودمی ایزنده موسیقی تنها امقهقه صدای و رودمی در دستم از

 .اتاقم کوچک فضای

 اما باشه دلبر و ناز هاتخنده کردممی فکر دیدمت، که اولی همون از -

 !حد این تا دیگه نه

 شرارت و شیطنت چاشنی با دیگر یعالقه ابراز یک هم باز

 صدایی با و شودمی کم امخنده شدت از که کشدمین طولی. اشهمیشگی

 جواب در کند،می سواری موج آن در خنده از ای ماندهته هنوز که

 :پرسممی اشدلبری

 حد؟ چه تا یعنی -

 بزنگاه سر زرنگی، با و کشدمی اشسینه یقفسه و گردن روی بر دستی

 گیردمی را مچم

ی از -  بیرون حرف من زبون زیر از که شدی این خواهان   حاال تا ک 

  بکشی؟
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 دلم همیشه آد،می یادم که وقتی از"  بگویم تا کنممی باز دهان که همین

 بفهمم و کنم کشف رو مرموزت شخصیت و تو تونممی تا خواست،می

 از که سوالی به خود که جوابی با اما" گذرهمی چی ذهنت و قلب تو دقیقا

 خنده دیگر باری و کرده خفه گلویم در را صدا دهدمی بود، پرسیده من

 .کندمی هدیه هایم لب به را

  بگیری؟ باج من از بعدا خوایمی آوینا؟ چیه هدفت دقیقا -

 .دهممی تکان تایید ینشانه به را سرم و خندممی ریز

  .درصد هفتاد سود با شایدم باال نرخ با سنگین، باج یه آره -

 دو انگشتان دهد،می تکیه یشپا ران روی بر را دستش دو هر آرنج

 امخیره متفکر و کندمی اشچانه گاهتکیه و کرده قفل هم در را دستش

 .شودمی

 نفع به سود و نرخ که ممکنه بدم رو سوالت جواب من اگه موقع اون -

 بشه؟ تموم من

 و گیرممی دست در را امپیشانی از ایگوشه بر نشسته یطره شیطنت با

 .پیچانممی امابهسب انگشت دور به

 !ممکنه اوهوم -

 .اندازدمی سایه رنگش مشکی و ُپر ابروهای روی بر کمرنگی اخم

 دلبر و ناز حد این تا هاتخنده کردمنمی فکر هیچوقت: گفتم بهت من -

 هر تو که حد این تا یعنی گممی منم حد؟ چه تا یعنی پرسیدی تو. باشه

 چرا که کنممی نفرین و لعن و خودم بار هزار خندیمی من برای بار

 یلقمه یه خندیدنت با بار هر تا نموندم پیشت جاهمون و انگلیس اومدم

 !بگیرم تگونه به افخمی دکتر نوع از گاز یه و بکنم چپت
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 یچشمه از قلبم، در مانده خالی های گودال و هاحفره تمام بارهیک به

 و کندمی غلیان. وشدخرمی و جوشدمی اش،دلبرانه هایحرف جوشان

 خالهای تمام و کرده نفوذ قلبم اعماق تا شفاف، و کوچک رودی همچون

 .کندمی لبریز و سیراب را آن در مانده باقی

 تا ببینم بگو رو بشه تموم من نفع به قراره که سودی و نرخ حاال -

 !حده چه تا من جنگلی  چشم سخاوت بفهمم

 از. نبودنش از شوممی دلخور. کرده را آغوشش و او هوای عجیب دلم

 .دستانش لمس نبود از نداشتنش،

 .درصد پنج سود با برابر دو شهمی نرخت سنگینی -

 شنیدن انتظار شکبی. خوردمی جا و شده متعجب شنودمی که جوابی از

 .داشت را تریعاشقانه و دلنشین یجمله

 غیرمنصانه قدراین که داشت ایراد کار کجای دقیقا عون؟مل چرا آخه -

 بریدی؟ نرخ من یواسه

 .خندممی صدا بی و گیردمی امخنده ملعون لفظ از

 .رایمون دارم حرف باهات. لطفا باش جدی دقیقه دو -

 همچون چشمانش آهنی قفس از شرارت و شیطنت رنگ امخواسته طبق

 .ودرمی و کشدمی پر کوچک، ایپرنده

 .خدمتم در پا تا سر بنده بگو بفرما جونم؟ -

 تر سفید باعث که رنگی قرمز الک به و گیرممی چشمانش از را نگاهم

 .شوممی خیره شده پایم پوست شدن دیده
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ی پس رایمون، شده تنگ تواسه دلم -  من ایران؟ گردی بر خوایمی ک 

 رفتم هم سر  تپش روزی چند گذشت که مدتی این تو دلتنگی زور   از حتی

 اونا دیدن با شاید گفتم خودم با. زدم سر اینا و مامانت به و تونخونه

 بدترم حتی هیچ نگرفت که آروم و قرار اما بگیره قرار قرارم،بی دل   کمی

 که شبی هر رایمون، خوادمی رو تو من دل  . شد ترم آروم نا شد،

 تو اسم فقط و فقط ب،ش هر. گیرهمی و تبهونه قبل از تربیش گذرهمی

 ...زنهمی فریاد گوشم توی رو

 به شدن متحیر ینشانه به را لبش و شودمی قبل از ترغلیظ اخمش

 .گیردمی دندان

 که بدی توضیح من برای شکل رسم با شهمی ببینم، کن صبر لحظه یه -

 چرا گرفتن؟ ازش رو روز مگه افته؟می من یاد   هاشب فقط قلبت چرا

 هاشب فقط که چمه من مگه گیره؟نمی و من ینهبهو روزها

 زنه،می مشکوک خیلی قلبت نظرم به نه؟ روزها اما امداشتنیدوست

 برسه بهم دستش اگه که کشیده من یواسه پلیدی ینقشه کنممی حس

 .کنهمی سیاه و روزگارم

 اصال. آوینا داری سفیدی چشم و حیابی قلب   چه تو گذشته؛ اینا یهمه از

 یه ای؟اجازه چه با و حق چه با زنه،می داد تو گوش تو که کرده غلط

 وقتی. دهنش تو بزن محکم و عقب ببر و دستت زد، داد که دیگه بار

 بگه، من آوینای به ترنازک ُگل از نداره حق دیگه بگو بهش شد ساکت

 دیگه روز سه تا باشه، زیریسربه و خوب قلب اگه بگو بهش

 ...ایران گردمبرمی

 دهدمی ادامه ریز چشمک یک با و کرده مکثی
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 ولی گرفتهمی و من یبهونه که هاییشب اون خجالت از موقع اون -

 .آممی در بخونم الالیی شواسه تا نبودم

 غیرممکن و سخت بسی برایم هایشحرف نبودن یا بودن شوخی هضم

 برگردد یرانا به دیگر روز سه تا قرارست واقعا دانمنمی. آیدمی نظر به

 دارد؟ مرا گذاشتن سر به سر قصد هم باز یا

 بازگردد ایران به دیگر روز سه تا قرارست که مجهول یجمله این اگر

 اظهار و او به هاساعت تا توانستممی بود،نمی هایشحرف مابین در

 در هایشگیری بهانه به مربوط اشحیاییبی و قلبم به نسبت نظراتش

 و بشود سرازیر چشمانم از اشک که بخندم قدرآن. مبخند وقفه بی شب،

 شدن روشن که ستمیان این در مهم موضوعی حاال اما بیاورم کم نفس

 .ترستمهم هم دیگری مهم   موضوع هر از دنیا، این در برایم آن

 از بویی هم باز اما کنممی آنالیز دقت مامت با را اشچهره تمام باریک

 ریز را چشمانم کمی بنابراین برمنمی کالمش نداشتن یا داشتن حقیقت

 و کنممی نزدیک دوربین به توجهی قابل یاندازه به را صورتم و کرده

 پرسممی مشکوک

 برگردی قراره واقعا رایمون؟ بود چی زدی که حرفی از منظورت -

 منه؟ کردن   اذیت و آزار دتقص فقط یا ایران؟

 به کوتاه، مکثی از بعد و کندمی نزدیک دوربین به را صورتش نیز او

 که ایبوسه کاشتن. کاردمی دوربین لنز روی بر محکمی بوس دفعهیک

 آیدمی نظر به ناممکن کمی کردنش درو

 جوریاین هیچوقت دیگه نیا، دوربین نزدیک جوریاین هیچوقت دیگه -

 پرت و حواسم. نکش تابم لب دوربین و من رخ به رو هاتچشم بادومی  

 دو هایخاطره دست   به و حواسم من اگه که نکن هاتچشم جنگل  
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 همین دیدی یهو تنگت، دل   دست   داد رو عقلش دلم و دادم موننفره

 آوینای یه دیگه موقع اون! پیشتا اومدم و کردم ول رو چیهمه امشب

 خیر از نیست قرار حتی که رایمونی یه با مونهمی دلبر و خواستنی

 !بگذره دلبرشم نفسای

 دلم و شوممی مجنون شوم،می دیوانه و شنوممی را قلبش هایعاشقانه

 .رودمی هم فضا به حتی او داشتن برای شدن، هوایی کنار در

 جاآن در را اشزندگی و کار یهمه امشب همین واقعا که شدمی کاشای

 مناتاق به و ما یخانه به هم راه از. بازگردد ایران هب و کرده رها

 نگاهش، تماشای و هاحرف شنیدن با دلم که حاال شدمی کاشای. آیدبی

 خریدار را نازم حضوری و بودمی جااین است،شده تمام نه؛ که تنگ

 .شدمی

 همین جدی جدی که بکشونمت جنون مرز به جوری یه شدمی کاشای -

 .پیشم بیای و کنی ول رو چی همه امشب

 گویدمی جوابم در تهدیدوار و خنددمی دار صدا

 خودت چشم به رو دار جنون   رایمون حاال تا که شانسیخوش خیلی تو -

 چه کردینمی فکرم خودت کنار داشتنش و جنونش به حتی وگرنه ندیدی

 !کنی آرزوش بخوای کهاین به برسه

 ایران به او آمدن درگیر قدری به اما فهممنمی را حرفش منظور دقیقا

 که حالی در و کرده خارج هایمشش از آه، همچون را نفسم که هستم

 و کرده باز دهان مظلومانه ام،شده براقش چشمان یخیره ملتمسانه

 :پرسممی

ی لطفا، بگو بهم رو راستش نکن، بازی من یبیچاره دل   با قدراین -  ک 

 برگردی؟ قراره
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 آرام، و ریز چشمش؛ دو از یکی و خورده کمرنگی چین لبش یگوشه

 .شودمی بسته و باز

 تهمت بهش شبی یه که تختی همون روی دقیقا کنارتم، شب فرداپس -

 روی به رو هست، که اینه واقعیت اما نیست خوبی تخت اصال زدم

 ولی گرفتم ایراد بدجنسی با چیدمانش به شبی یه که قشنگی میز همون

 کنار آخر؛ در و. نداشت گرفتن ایراد برای جایی اصال که بوداین حقیقت

 اشدخترونه حیای و حجب از شبی یه که خوشبویی دختر همون

 کس هر از بهتر دلم، و خودم اما بدسلیقه  گفتم بهش و کردم سواستفاده

 .ستسلیقه خوش قدرچه که داشتیم خبر دنیا این تو ایدیگه

 اظهار قدری به شب آن. شودمی گرد ناباوری و تعجب شدت از هایمچشم

 بودکرده بیان جدیت با لوازمش و اتاقم دکوراسیون به راجع را نظراتش

 احساس بلکه نداشتم شک هایشگفته داشتن حقیقت به تنها نه من که

 رنج چیدمانش طرز و هاوسیله نوع با اتاقم وضعیت از واقعا کردممی

 دکوراسیون تمام، وسواس با مانازدواج از بعد روز چند حتی. بردمی

 تختی تعویض برای بودمگفته رایمون خود   به و بودمداده تغییر را اتاقم

  .کند اقدام حتما ست،تر راحت و بهتر کمرش برای که

 ایگونه به اتاقم فضای دامبا که بودمکرده اذیت بیهوده را خودم قدرچه

 او از را آرامشش نکرده خدایی یا برده رنج آن در بودن از او که باشد

 .کند سلب

 حرصم بینم،می اند،آمده کش هم از شیطنت با که را هایشلب وقتی

 کنممی نازک برایش چشمی پشت و گیردمی
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 فقط شبت اون حرفای که بودینگفته بهم زودتر چرا! رایمون که واقعا -

 اتاقم، فضای و تو حرفای به نسبت داشتم دیگه من بوده؟ شوخی یه

 ...کردممی پیدا وسواس

 رنگکم اخم یک چاشنی با که او یخیره و متفکر نگاه متوجه وقتی

 سکوت و افتممی صدا از متعجب شوم،می خود روی بر ستهمراه

  .کنممی

 به طاقت اما آیدبی بیرون تهپرو عالم از تا بمانم منتظر گیرممی تصمیم

.  دهممی تکان دوربین مقابل در را دستم بنابراین ندارم را ماندن انتظار

 :زنممی صدا را نامش متحیر

 خوبه؟ حالت رایمون؟ -

 نامم بندشپشت و دهدمی تکان" بله"  ینشانه به را سرش باریک تنها

 زندمی صدا را

 آوینا؟ -

 تلف با خواهمنمی که چرا دهممی" جانم" گفتن با را پاسخش معطلی بی

 حتی و بگیرد سکوت یروزه هایمانزدن حرف میان هم باز وقت، کردن

 لحظه چند همان مثل. نشود متوجه هم را من هایحرف از کلمه یک

 اتاق در تنها نه حواسش و او و زدممی غر جانش به من که پیش

 .نبود هم عالم این در بلکه خودش،

 هامحرف تکتک به دقت با پس بدی، انجام که خواممی ازت کاری یه -

 نه و بپرس سوالی نه زنم،می حرف دارم که زمانی تا و کن گوش

 !هامحرف و من سمت   بده رو حواست دنگ شش فقط. بکن اعتراضی
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 تحریک هایحرف شنیدن با امکنجکاوی حس به متصل هایشاخک

 شدت به باشد، حیاتی و مهم رایشب آیدمی نظر به که رایمون یکننده

 باقی مهمی هایحرف و کارها آن شنیدن منتظر طاقت بی و شودمی فعال

 .اندکردههدیه تابمبی دل   به را استرس نشده بیان هنوز که ماندمی

 تواسه رو اششماره خودم بزنه زنگ بهت محمد قراره صبح فردا -

 معطلی بی زد زنگ بهت وقت هر که باشی زنگ به گوش تا فرستمیم

 محمد که کاری هر کنممی خواهش ازت عزیزم، ببین. بدی رو جوابش

 .. .بده انجامش تمام دقت با رو خواست ازت

 .کشدمی رنگش مشکی و لخت هاییاغی داخل دستی و کندمی مکثی

 ست؛خونه یه سآدر. دهمی بهت محمد که آدرسی همون به برو -

 از گهمی بهت محمد که راهی همون از جا،اون رفتی وقتی! من یخونه

 وقتی. شدی خونه وارد که راهی اون از نه شو خارج شی؛ خارج خونه

 کنی معطل خیابون تو رو خودت کهاین بدون بیرون اومدی خونه از

 تونخونه از وجه هیچ به عصر فردا پس تا و خودتون یخونه برگرد

 ...نیا بیرون

 به عجیب اندازه از بیش کمی امشب که شوممی مردی مات   منگ، و گیج

 !نگویم هیچ بهترست که هایشحرف از. آیدمی نظر

 لبش یگوشه روی بر نرم را شصتش انگشت که شده اویی میخ نگاهم

 ماندمی این مثل. دهدمی ابروهایش به هم نازکی گره زمانهم و کشدمی

 موضوعی و باشد حیاتی و مهم یمسئله یک کردن حل یردرگ ذهنش که

 .دهد آزار را روانش و روح هارمزگشایی این کنار در هم

 بودیاومده بیرون خونه از که راهی همون از دوباره عصر، فرداپس -

 یخونه توی گیمی مهتاب و مریم به و گردیبرمی خودمون یخونه به
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. بیام من که وقتی تا مونیمی خونه ونهم تو خودتم. بیان دیدنت به جدید

 و باشم کنارت در و خونه اون تو شب، هشت ساعت راس که دممی قول

 هایدست اسیر و من آغوش توی تو دقیقه، یک و هشت ساعت راس

 باشی من

 حساسیت و جدیت با توام که ییهاحرف هضم گوید،می چه فهممنمی

 این به باید چرا دانمنمی.  دشوارست و سخت برایم کندمی شانبیان

 چیست؟ هابازی موشکقایم همه این دلیل اصال! برگردد ایران به زودی

 یا ست؟مخفی خروج راه یک دارای که باشدداشته ایخانه باید او چرا

 داشتم؟می خانه آن داشتن دوجو از خبری هیچ امشب تا نباید من چرا

 به هم را مهتاب و مریم و بروم خانه آن به من که دارد دلیلی چه اصال

 خودمان یخانه در را روز سه این عنوانی چه تحت یا کنم؟ دعوت جاآن

 نروم؟ بیرون جاآن از وجههیچ به و بمانم باقی

 نهخا از بیرون در را من حضور که کندمی چه انگلیس در او مگر

 بیند؟می خطرناک

 خیره اشطوفانی و ابهت پر نگاه و او به منگ، و گیج که حالی در

 که هاییسوال تمام و دهممی تکان نفهمیدن ینشانه به را سرم ام،شده

 قانع جواب هیچ اما کنممی بازگو اند،آورده در خود تصرف به را ذهنم

 همه و برگردد ایران به تا بمانم منتظر کهاین جز کنمنمی دریافت ایکننده

 .دهد توضیح حضوری برایم را چیز

 !نکنی بازیگوشی و باشی خوبی دختر نره، یادت پس -

 خود   مثل کنممی سعی اما امآشفته و ریخته بهم کامال درون از کهاین با

 شدیدی واکنش نیز من کند،می رفتار معمولی و عادی العادهفوق که او

 حفظ را خود خونسردی و ندهم نشان خواسته ازم که هاییکار به نسبت
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 ازش که توضیحاتی و برگردد ایران به که زمانی تا حداقل. بکنم

 .بکند تعریف برایم را بودمخواسته

 تا اما کشممی دراز تختم روی بر خواب قصد به و کنممی قطع را تماس

 انمچشم حوالی در حتی خواب نگرانی و استرس از صبح، یهانزدیکی

 به و نشسته هاآن در بخواهد کهآن به برسد چه نمیزند پر هم

 .برود شانمهمانی

 را دارمپف چشمان شوم،می بیدار خواب از کرختی با صبح که هنگامی

 با پیش ساعت دو که را کابوسی کنممی سعی و کرده باز هم از سختی به

 به تربیش هرچه انگار اما آورم خاطر به را بودمهپرید جا از دیدنش

 .رسممی نتیجه به ترکم کنممی تالش و آورممی فشار ذهنم

 به و کرده ترک را تخت سرد، آب با صورتم و دست شستن قصد به

 پف و ورم از کمی بتواند سرد آب شاید. روممی بهداشتی سرویس

 .بکاهد هایمچشم

 آماده"  که مضمون این با پیام یک رایمون که عصرست هفت ساعت

 به راست یک و بیرون برو خونه از زد زنگ بهت که محمد آوینا، باش

 "بودمفرستاده تواسه صبح که برو آدرسی همون

 هایملباس کمد سمت به عجله با و کرده پرت تخت روی بر را گوشی

 و شال با و دارمبرمی کمد داخل از را لی طرح مانتوی یک. روممی

 .کنممی تن به رنگم مشکی شلوار

  که هستم آگاه موضوع این از خوبی به که چرا باشم شجاع خواهدمی دلم

. نیست هم انداختن خطر به را من اهل نیست، کردن خالف اهل رایمون

 دلشوره و استرس خود به چرا بترسم؟ و باشم نگران باید چرا پس

 بکشم؟ دوش به بیهوده را عصبی و روحی فشار این بار   یا بدهم؟
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 هم باز چرا که دانمنمی فقط دانممی خوبی به که را هااین یعنی. دانمنمی

 نشسته عرق زده؟ یخ دستانم چرا یا! دلواپسم و زندمی شور دلم نگرانم؟

 خیالبی که هم را گلویم شدن خشک گوید؟می چه امپیشانی روی بر

 توانم؟می بگیرم، نادیده توانمنمی که را قلبم هایکردن قراریبی بشوم،

 سمت را خود معطلی بی شنوم،می را امگوشی زنگ صدای که همین

 نمایش صفحه روی بر که ناشناسی یشماره به و کرده خم گوشی

  .شوممی خیره کرده خوش جا امگوشی

 :زنممی لب آرامی به و کرده متصل را تماس

 بله؟ -

 مانمکالمه صدایبی آوای تنها سکوت صدای ثانیه، چند یاندازه به

 .شودمی

 .بخیر عصر! رستمی خانوم سالم -

 :پرسممی سوالی و کرده تر زبانم با را لبم

 محمد؟ آقا -

 !بعد و ایثانیه چند سکوت یک هم باز

 درسته؟ بودی محمد منتظر خیلی کهاین مثل -

 .کندمی تجربه را قلبی ایست یک قلبم

 از زودتر من که باشین حالخوش بهتره شماهم ولی نیستم محمد من - 

. بگیرم تماس باهات تونستم بزنه، زنگ بهت پست کفتار   اون کهاین

 !شما شانسیخوش یا محمده بدشانسیه از این دونمنمی



 

  

REPACK BY DIAKOV 695 

 

 رفیق نیمه راه

 حکم گلویم. شودمی بریده نفسم و کندمی لرزیدن به شروع دستانم

 .ندیده خود بر را آب رنگ هاستسال گویی که کندمی پیدا را کویری

 .نشین مزاحم لطفا چیه؟ هاحرف این زدن از منظورتون آقا؟ چی یعنی -

 صدای آورم،می در حرکت به تماس کردن قطع برای را انگشتم کههمین

 شنوممی را ابهامش از پر و برانگیز شک

 دوست اون و یزتعز همسر   واقعیه یچهره خوایمی اگه نکن، قطع - 

. بشنو رو حرفام و بمون. نکن قطع بشناسی، رو خودش از تر عوضی

 حماقت پای مردونه باش، شجاع. نکن فرار حقیقت از ترسو آدم یه مثل

 رذل پست   دوتا همین که گشادی کاله پای. بایست تاحمقانه سادگی   و

 یه مثل رو سرت وقتی که شیمی متوجه زود یا دیر. بمون گذاشتن سرت

 ابلهانه تو و گذشتهمی چی برت و دورت بودی، کرده برف زیر کبک

 به حوصله کم یه پس! بودیکرده خوش دروغاش و رایمون به و دلت

 !نکنن سواستفاده ازت کودن یبازیچه یه مثل این از تربیش تا بده خرج

 و رایمون به چه و خودم به چه آمیزش، توهین هایحرف خاطر به

 گفتمی که هایشحرف از قسمت آن اما آیدمی جوش هب خونم محمد،

 آورده بند به را زبانم گفته، دروغ من به و گذاشته کاله مرا سر رایمون

 را هایمرگ در یافته جریان خون تمام سهمگین، بهمنی همچون و

 .بنددمی

 شده خشک بزاق عوض   در را حلقم در شده محبوس هوای که حالی در

 و داده تکیه تخت تاج به را دستم دهم،می قورت معده داخل به دهانم در

 .کنممی رها تخت روی بر را خود ناتوانی و عجز با
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 به صادقانه باید بوده آرامم روان   و آرامش کاخ کردن ویران او قصد اگر

 که شده همانی و رسیده هدفش به که کنمب اعتراف تلخ حقیقت این

 .بوده دلش خواهان

 ایجاد لرزش ام،ریخته صدایم تن در که نفرتی و خشم با کنممی سعی

 تواندنمی هاراحتی همین به که بفهمانم او به و بگیرم را آن در شده

 قلبم در را عشقش و بکند اعتمادبی من چشمان مقابل در را رایمون

 .بکشد

 برعکس کامال من اتفاقا! محترم ظاهر به یآقا بزنید حرف درست لطفا -

 که کودنی هایاحمق به تربیش شما من نظر به. کنممی فکر شما

 نه من. من تا دارین شباهت کردن، برف زیر کبک یه مثل رو سرشون

 من میشه ادعاتون که شما اما بشناسم که خواممی نه شناسممی رو شما

 با هم روابطمون کیفیت از باید مطمئنا شناسینمی خوب رو همسرم و

 که شدیدی یعالقه و داریم دیگه همبه که عمیقی اعتماد از. باشین خبر

 هم سعیدی آقای و همسرم به که هاییتوهین جواب در. هست مونبین

 این تونممی فقط.  متاسفم تونواسه واقعا که بگم باید کردین

 حسادتتون و بودن بخیل پای بذارم ور توننزاکتیبی و شخصیتیبی

 بیشتر داره روز به روز که گیریچشم هایموفقیت و همسرم به نسبت

 ...دشمن که شده باعث هم همین و شهمی

 بر ناخودآگاه دستم و شودمی خفه گلویم در صدا اش،قهقه بلند صدای با

 به لبم،ق تند حرکات شدت از که ایسینه. نشیندمی امسینه یقفسه روی

 محکم و تند هایتپش آن نبض وضوح به و شودمی پایین و باال سرعت

 .ستلمس قابل دستم زیر

 برای شما حیف بگم باید متاسفانه ولی خانوم زنیمی قشنگی حرفای -

 ...فطرتپست رایمون   اون
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 که بکنم دفاع او هایفحاشی برابر در رایمون از تا کنممی باز دهان

 زدنم حرف لحن به حواسم دیگه! باشه باشه: گفتن با و کرده پیشدستی

 کلمه و بکنی گوش هامحرف به خوب دختره یه مثل بهتره توام اما هست

 نه من که بدونی رو موضوع این و. بسپاری خاطر به رو شونکلمه به

 سر و بچه دختر یه با کردن بازی وقت نه و دارم رو تو زدن گول قصد

 ...رو گذاشتنش سر به

 مشغول آرام و نرم و نشیندمی گلویم سیبک روی بر دستم خودآگاهنا

 .شودمی دادنش ماساژ

 دلت واقعا اگه هم شما. برم باید کم کم و شهمی تموم داره من وقت   -

 ساعت سر صبح فردا بهتره بشناسی، رو عزیزت همسر باطن خوادمی

 یه با تمهس منتظرت جااون من. برسونی رو خودت... رستوران توی ده،

 رفیق   اون و رایمون بودن شیاد از مطمئن و کن ُپر دهن مدرک مشت

 به تواسه رو ضرری ترین،کوچک کردنش امتحان شکبی. عوضیش

 و ببینی و کردم آماده تواسه که چیزی اون و بیای تونیمی نداره، دنبال

 یه لمث امتونیمی. ببری پی شده، پنهون ابر پشت ماه مثل که حقیقتی به

 به همچنان رایمون که بدی اجازه و بزنی گول رو خودت احمق

 ...بده ادامه ازت احساسی و ابزاری یاستفاده

 صدای خواهدنمی دلم وجههیچ به دهم،می فاصله دهانم از را گوشی کمی

 .ببرد پی اندرونم خراب احوال به و بشنود را امبریده و منقطع هاینفس

 یمکالمه و من امروز   تماس رستمی، ومخان باشه حواست فقط -

 قرار. مونهمی باقی دوتا خودمون بین فقط و فقط که الزمه مون،بین

 و رایمون شامل کسهیچ بشه، خبر با موضوع این از کسهیچ نیست

 دور فکر به و باشی خوبی دختر   بهتره. شنمی هاتدوست و تخانواده
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 هم. شهمی تموم گرون یلیخ برات که نکن شک وگرنه نباشی من زدن  

 ...جونت از تر عزیز همسر   هم و تخانواده برای هم و خودت برای

 :توپممی او به رو تردید و شک با و پرممی حرفش میان به

 که کنم راضی و خودم جوریچه بکنم؟ اعتماد شما به باید کجا از من -

 چرا شما الاص نمیارین؟ من سر   بالیی شما اومدم؛ رستوران اون به اگه

 به کمک و خدا رضای برای مطمئنا بکنین؟ کمک من به خوایینمی

 هست؟ نیست؟ که اشبنده

 .امخراشیده اعصاب روی بر شودمی خطی پوزخندش صدای

 باهم منصفانه یمعامله یه که قراره شما و من. نیست که معلومه نه -

 شما قراره که کمکی عوض   در کنممی شما به من که کمکی. ببندیم دیگه

 .بکنین من به

 گیرممی گارد خطرناکش و غیرمنطقی پیشنهاد و او مقابل   در سرعت به

 یه پس بکنم روشن شما با رو خودم تکلیف اآلن همین از بهتره -

 من اگه حتی که هست این هم اون و بدونین حتما باید رو موضوعی

 فقط و طفق که باشین مطمئن بیام، رستوران اون به فردا شدم حاضر

 حقیقت این شما به هم و خودم به هم همیشه؛ برای باریک که اینه برای

 حرف ازش شما که اونی نه واقعیه مرد یه رایمون که بکنم ثابت رو

 !کردین توصیفش و زدین

 :دهدمی را پاسخم اطمینان و تمسخر با

 اون به اومدین اگه فردا! گینمی شما که طورههمین حتما بله -

  .شینمی چیزهمه متوجه خودتون رستوران،

 دهدمی ادامه کوتاه خیلی هم بعد و کندمی مکث را ایلحظه
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 !خدانگهدار بعد تا برم، باید دیگه من -

 د  نبو که بوقی و کرده قطع را گوشی بماند، من از پاسخی منتظر کهآن بی

 .کشدمی فریاد خط، پشت در را او

 که بگیرم را اششماره دوباره تا روممی اخیرم هایتماس لیست به

 .استگرفته تماس عمومی تلفن از شوممی متوجه

 امکرده عرق و خیس پیشانی روی بر دستم و خیزدمی بر نهادم از آه

 اموریتیم استرس قدری به بکنم، صحبت او با کهاین از قبل. نشیندمی

 بودمنشده متوجه حتی که داشتم را بودگذاشته امعهده به رایمون که

 .اول همراه خط نه و ستعمومی تلفن از تماس

 بر را هایمپلک و پوشانممی بغض و ناراحتی با را صورتم دستانم کف با

 .بندممی هم روی

 بسیار بددهن، و مرموز مرد   آن هایحرف بودن دروغ به هنوز من

 .بشوم منکر نمیتوانم هم را افتاده جانم به که ایآشوبه دل اما یدوارمام

 حتی که چرا خواهدمی را ریختن اشک و کردن گریه سیر دل یک دلم

 ستمساوی مرد، آن هایحرف داشتن حقیقت به کردن فکر درصد، یک

 رفتن تاراج به و شدن له با شودمی برابر من، شکست   و شدن ُخرد با

 تمام و او به اعتمادم و عشق تمام کشیدن طغیان به. خصیتمش و غرور

 .سرزمینم هایمرد

 باریک. بکنم اعتماد دلم حرف   به تنها توانمنمی که هستم ایخوردهزخم

 هم را تاوانش شدم، مرتکب را اشتباه این کردم، را حماقت این گذشته در

 توانمنمی م،بکن ریسک توانمنمی دیگر. دادم پس ممکن نحو بدترین به

 هایشعاشقانه و رایمون به من بگذرم، سادگی به موضوع این کنار از

 ستجمع هم دارم دل در او از که اعتمادی و او به خاطرم دارم، ایمان
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 هایحرف سبب به امروز که تردیدی و شک بذر   سوزاندن برای باید اما

 کنم ثابت مخود به و بروم رستوران آن به حتما نشسته؛ دلم در مرد، آن

 ایران به رایمون که شبی آن از بعد. امنکرده فکر اشتباه او به راجع که

 به و کنممی تعریف مو به مو برایش را افتاده اتفاق که چهآن هر بیاید،

 معذرت و کرده دلجویی او از سفارشاتش از کردن سرپیچی خاطر

 .کنممی خواهی

 زنگ با گیرممی تصمیم و مکنمی آرام را خود هاحرف این زدن با کمی

 خواسته من از او که کاری و بروم رایمون یخانه به حتما محمد، زدن

 .ترستآرام نیز وجدانم گونه این. بدهم انجام نیز را

 زندمی شور نیز دلم ست،کویری و خشک عجیبی طور به گلویم هم هنوز

 استدهبر خود با و ربوده را ذهنم آرامش تمام هم نگرانی و استرس و

 آب همچون دارم، اطمینان اشدرستی و رایمون به دلم در کههمین اما

 .کندمی خاموش را وجودم تند   آتش   که شودمی خنکی

 یصفحه بر ناشناس یشماره یک طرح هم باز که کشدنمی طولی

 دهممی احتمال و کنممی دقت شماره به بار این. اندازدمی سایه امگوشی

 .باشد محمد خود   یکی این که

 نامحسوسی لرزش که دستانی با و کرده خیس زبانم با را امخشکیده لب

 .کنممی وصل را تماس دارند، همراه به خود با را

 بله؟ -

 .شودمی شنیده وقفهبی صدا

 خوبین؟ خانوم آوینا سالم -

 .بزند را حرفش تا مانممی منتظر و دهممی را پاسخش کوتاه و مختصر
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 برین رایمون یخونه به شما که نیست نیازی دیگه. شد لکنس برنامه -

 موضوع این داریم شما از من هم و رایمون هم  که ایخواسته تنها فقط

 رو خونه ایران، به رایمون برگشتن تا شرایطی هیچ تحت لطفا که هست

 .ندین هم رو ناشناسی یشماره هیچ جواب و نکنین ترک

 یک که زمانی در درست محمد، و یمونرا هایحساسیت از شوم،می گیج

 در را هاآن دوی هر تا کندمی سعی و گیردمی تماس من با غریبه مرد

  .شوممی سردرگم قبل از تربیش و کنممی تعجب بکند، خراب من نظر

 تنیده هم در ایکنندهگیج و عجیب طور به نخ کالف   یک همچون چیزهمه

 کار شانکردن باز هم از که ریکو هایگره. استخورده گره و شده

 .نیست هرکسی

 طاق رفته، وا و ُشل و کرده خداحافظی او از" حتما باشه"  یک گفتن با

 و شصت انگشت با که حالی در. اندازممی تخت روی بر را خود باز

 یشده کاریگچ سقف به شوم،می امشقیقه دادن ماساژ مشغول سبابه؛

 .کنممی فکر امروز تاتفاقا به و دوزممی چشم اتاقم

 آن به کهاین چیست؟ درست کار دانمنمی ام،شده تردید و شک دچار

 در اگر بمانم؟ خانه در و بگویم رایمون به را چیزهمه یا بروم؟ رستوران

 یک و من تکلیف وقتآن چه؟ باشد دیگری چیز   حقیقت و بمانم خانه

 شود؟می چه دروغین دنیای

 که ایمنتظره غیره تماس دنبال به ادب بی و ناشناس مرد   آن  هایحرف

. استگذاشته من روی بر قدرت پر و آشکارا را خود تاثیر بود،گرفته

. ندارم شام خوردن به هم اشتهایی و کندمی درد شدت به سرم که چرا

 رفتن جهت مادر؛ هایزدن صدا جواب در یشپ ساعت نیم همهمین برای
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 هم را سردردم و کرده رد را درخواستش شام، خوردن و پایین به

 .بودمکرده نداشتن اشتها این یبهانه

 عنوان به که زیبایی و بزرگ یمجسمه از را نگاهم و کشممی آهی

 وشآغ در را زانوهایم و گیرممی بودم،گرفته بهزاد از تولدم روز کادوی

 مناسب به حیواناتم، عاشق من دانستمی بهزاد که جاییآن از. کشممی

 اسبی. بودگرفته کادو برایم را زیبا اسبی از مجسمه یک تولدم، سالروز

 .ستکشیدن شیهه حال در و ایستاده دوپا روی بر که

 هست؟ من هایخواسته و عالیق به حواسش هم رایمون یعنی! دانمنمی

. هست حتما: کنممی زمزمه خود با و نشیندمی زانویم روی بر امچانه

 رو اون ایدیگه کس   هر از بهتر و کردم زندگی رایمون با من

 درست بهش راجع کنم ثابت خودم به که رممی فقط هم فردا. شناسممی

 هم عمرم آخر تا شده اگه حتی که دونممی خودم موقع اون. کردممی فکر

 انداختم زمین رو حرفش چرا که بخوام معذرت ازش و بکشم رو منتش

 شناختمشمی نه که رفتم مردی با قرار سر به و بیرون زدم خونه از و

 که بگم بهش باید. بکنم رو کاراین باید بودم؛دیده و اون حاال تا نه و

 مرد یه حرفای خاطربه اونم کردم بهش که شکی بابت امشرمنده خیلی

 !حسود و تربیتبی

 امگوشی صدای که گذردمی تخت پایین نشستنم از ساعت ندچ دانمنمی

 .روممی در جا از و کشیده بیرون اممشمئزکننده افکار دنیای از مرا

 تا کشممی تخت روی بر را دستم تنها بچرخم، تخت سمت اینکه بدون

 به را انگشتانم معطلی بی و آیدمی دستم زیر باالخره. بکنم پیدا را گوشی

 .کنمیم حلقه دورش
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 امسینه بر را خودش واردیوانه قلبم و افتدمی رایمون یشماره به نگاهم

 قدرچه روز یک در من با یعنی. گیرممی استرس هم باز. کوبدمی

 این در هم آن او از پیام و تماس از حجم این باشد؟داشته کار تواندمی

 .ست غریب و عجیب اندازهبی فشرده، و کوتاه تایم

 .کشممی امشده خشک لب روی بر را زبونم و گیرممی یقیعم نفس

 جانم؟ -

 چیست؟ من با کارش ببینم تا هستم منتظر و امکرده وصل را تماس

 کجایی؟ عزیزم؟ خوبی -

 وا اگر ست،زرنگی مرد او. نباشد برانگیز شک صدایم لحن کنممی سعی

  بدهم

 افتاده اتفاقی و نیست عادی شرایط شودمی متوجه سریع خیلی شک بی

 .است

 چرا کنممی سعی تنها البته بدهم را پاسخش همیشه همچون کنممی سعی

 !ندارم خبری هیچ تالشم ینتیجه از که

 .کنممی پرت تختم روی بر و دارممی بر سرم روی از اکراه با را شالم 

. بده جواب رو ایغریبه هیچ تماس نه. عزیزم گفتم بهت چی نره یادت -

 من تا بمون منتظر. برو بیرون خونه از شرایطی هیچ تحت کهنای نه

 ...پیشت برگردم

 بریده را نفسم روانی، مردک آن هایحرف کنار در رایمون هایحساسیت

 .آوردمی در لرزه به را جانم و تن یهمه و

 دهدمی پاسخ مهربانی و شیطنت با او و دهممی را پاسخش هم باز
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 نرخ یه با اونم. ذارممی جا تو پیش   و قلبم لیو بیرون برم باید من -

 چرا؟ دونیمی درصد، هفتاد سود و سنگین

 .گیردمی امخنده

 چرا؟ عزیزم نه -

 ولی دممی قشنگا چشم به فقط که، دمنمی هرکسی به و قلبم من چون -

 هوای جورههمه که خودم مثل تا گیرممی سود ازشون مجانی، نه

 االن من مثال. باشه من قلب به حواسشون هماونا دارم، رو شونقلب

 ناراحته، ست،حوصله بی گرفته، دلش قشنگمچشم دونه یه دونممی

 همون شدم االن و. گرفته اون دل   از بیشتر خیلی من، دل   همینم یواسه

 ایدیگه حساب حرف هیچ دلتنگی، جز که داغونی و عصبی عاشق  

 شایدم. نداره هم رو خودش یحوصله دیگه حتی شاید و نیست حالیش

 هم رو اومده جااین به خاطرشبه که رو ایجلسه به رفتن پای حتی

 خیالش وقتی و بزنه حرف باهات صبح خود   تا خوادمی دلش حتی! نداره

 از و برداره خوشگلت سر   از دست نیستی، ناراحت دیگه که شد راحت

 خودت. بده تتقور رو تو درسته فاصله، از حجم این با و گوشی همین

 دوست حرکت این دادن انجام پتانسیل روانی، یاغی   اون که، میدونی

  !داره رو داشتنی

 .چسبانممی زانوام به ناراحتی با را امپیشانی و کنممی بغض

 کشدمی نهیب عقلم سر بر قلبم! شودمی او محبت و عشق از لبریز دلم

 که کنی؟ شک اتدگیزن مرد   تنها به شودمی راضی دلت چگونه تو که

 مرد با قرار سر بر او، از گرفتن اجازه بدون  بشوی حاضر حتی

 او به آیدمی دلت گونهچه نداری؟ او از شناختی هیچ که بروی ایغریبه

 به و بگیری نادیده را محبت و عشق همه این کنی؟ خیانت اعتمادش، و
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 نسبت او انبج از اعتمادیبی و شک به انتها در که بروی سرابی دنبال

 رسید؟ خواهی تو به

 .آورممی بیرون تن از و کنممی باز هم از را مانتویم هایدکمه دانهدانه

 خیالم. صداست مانبین ارتباطی   پل تنها نیست، تصویری تماس

  .بیندنمی باسل تعویض موقع را من باراین که ستراحت

 آد؟نمی یادم کنممی فکر چی هر چرا -

 :پرسدمی متعجب و کنجکاو

 آد؟نمی یادت رو چی -

 سعی ها،آن داخل به دست بردن فرو با و کرده باز هم از را موهایم بافت

 .بکنم شادشان دیگر؛ عبارتی به یا و کرده بازشان هم از کنممی

 شدن داده قورت درسته قدرچه دمبوگفته بهت حاال تا من که رو این -

 دارم؟ دوست رو روانی یاغی   یه توسط

 در که شودمی سحرآمیزی لوبیای یدانه همچون آرامش یخنده صدای

 ریشه قلبم درون از ثانیه از کسری در. شد معروف جک داستان

 بر شودمی لبخندی آن گل  . کندمی رشد هایملب تا اشجوانه و دواندمی

 !کندمی رشد هایملپ روی تا آن، کوچک یمیوه دو و یمهالب روی

 همه خودش چون بشنوه، رو چیزی هر که نداره نیازی این به یاغی یه -

 مثال! نور علی نور   شهمی دیگه که باشه امروانی اگه. فهمهمی رو چی

 وقتی اما بده قورت درسته رو جنگلیش چشم دهمی ترجیح فقط یاغی یه

 اول میخواد دلش. کنهنمی راضیش دادن قورت فقط دیگه شد، روانی

 نگاهش سیر دل یه کرد بازی باهاش که بعد. کنه بازی شطعمه با کمیه

 که بعد. ببوستش و بکنه نوازشش تونهمی تا کرد نگاهش که بعد. کنه
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 خودش با بعدم کنه نگاهش کوچولو یه دوباره بوسیدش و کرد نازش

 من که نیست خوشمزه و خوشگل یمهطع این حیف  آخه خیالبی بگه

 آدنمی دلش جورههیچ دید که وقتی بدم؟ قورتش درسته بخوام

 بازی باهاش دوباره که گیرهمی تصمیم بخوره رو ملوسش جنگلی  چشم

 !...و کنه

 کنممی نثارش" روانی" یک. اندازدمی گل هایمگونه و خندممی دل ته از

 کس هر بابای گور. دارم را او ستبخو قدرچه که کنممی فکر این به و

. بشود مانجدایی باعث یا بکند دور او از مرا میخواهد دلش که ناکسی و

 خرجش را امعالقه و عشق تمام! نیز آرزویم و امید. اوست با من دل  

 سیراب وجودش در ورغوطه محبت و مهر تمام از مرا نیز او و امهکرد

 .استکرده

 که اگرچه. ستکافی همین من برای دنیا؟ این از خواهممی چه دیگر

 و فکر تمام کردن سوراخ حال در وارمته هم هنوز مرد آن هایحرف

 .بدهم ربط رایمون به را تلخم یگذشته نیست روا اما شده ذهنم

 برای جایی که قدری به. دارد فرق آسمان تا زمین نامرد آن با رایمون

 .گذاردنمی  باقی اموردهخ زخم که منی برای حتی تردید، و شک

 پست را تلخی یگذشته و بودمی من جای دیگری کس   اگر شاید دانم،نمی

 کنار از. گذشتمی موضوع این کنار از راحتی به بود،نگذاشته سر

 هم باز اما ستتهمت و دروغ ُبن، و بیخ از مطمئنی خودت که هاییحرف

 برای خواهد،می تو از کشیدن فریاد با و زندمی باز سر قلبت قدیمی   زخم

 !بروی فردا   قرار به شده که هم خودت دل   گرفتن آرام

 گوش رایمون هایعاشقانه به و گیرممی ندید را بیمارم ذهن   یخواسته

 تا اشعاشقانه هایزمزمه. شنوممی نیز من و گویدمی او. سپارممی
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 هم روی بر امهخست هایپلک نشسته، طورهمان که یابدمی ادامه زمانی

 .فهممنمی هیچ دیگر و افتدمی

 به قوسی و کش. شوممی بیدار خواب از گوشی زنگ صدای با صبح

 که کنممی فکر خود با باال، سمت به دستانم کشیدن با و دهممی خود

  .گذراندم را ایدغدغه بی و آرام خواب چه دیشب

 .وندش می باز هم از سختی به که کشممی چشمانم به دستی

 شروع دوم بار برای و شودمی قطع گوشی زنگ صدای باریک که وقتی

 که را امگوشی و برممی تخت زیر به را دستم. کندمی زدن زنگ به

 زیر به و افتاده دستم از خواب، از شدنم بیهوش از بعد دیشب احتماال

 تلفن از هم باز که ناشناسی یشماره به و دارممی بر را خزیده تخت

 .شوممی خیره ستومیعم

 و گریزدمی چشمانم چنگال از ترسو دزدی همچون بارهیک به خواب

 بزرگ تبل. آوردمی هجوم سمتم به بد هایحس و منفی افکار از لشکری

 ذهنم، یخسته میدان   در و کوبندمی هم بر پرشتاب و محکم هم را قلبم

 .کنندمی آغاز را ایمردانهناجوان جنگ

 باید شرایطی چنین این در دانمنمی ام،کرده گیر راهی دو یک بین هم باز

 مرد   آن هم باز بدهم را جوابش اگر شاید نه؟ یا بدهم پاسخ کنم؟ چه

  .بروم قرار این سر به که کند ترغیب مرا هایشحرف با ناشناس

 .بندممی هم روی بر را چشمانم و کرده رها هایمشش از لرزان را نفسم

 آورممی خاطر به بودخوانده گوشم در دیشب که را ایعاشقانه نجواهای

 .گردانم باز مجدد چونهم را امرفته دست از آرامش کنممی سعی و
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 و بودشده متوجه صدایم از مرا  ناراحتی   دیشب که اویی شودمی مگر

 احوال به پی   نیز هایمنفس صدای از تواندمی ودش؛خ یگفته به حتی

 حتی یا و باشد؟کرده خیانت باشد؟ دروغ هایشحرف تمام ببرد، درونم

 باشد؟ نامردی و پست آدم

 به و شده رها انگشتانم بین از گوشی و شودمی قطع گوشی زنگ صدای

  .خوردمی ُسر پایین

 گوشی پیامک صدای که خیزمبر جا از تا کنممی تخت گاهتکیه را دستانم

 به و داردمی باز برخاستن از مرا بزرگ، و قوی رباییآهن همچون

 .کشاندمی گوشی سمت

 بر افتاده زمین روی بر پایم کنار در که را گوشی شتاب پر باراین

 .کنممی باز را رمزش و دارممی

 کپا گوشی نوتیفکشن از را اینستاگرام و تلگرام از ارسالی هایپیام

 .روممی امگوشی رسانپیام به مستقیم  و کرده

 برایم ناشناس ایشماره از دراز و دور طومار یک نه؛ که پیام یک

 من! دختر کودنی و احمق خیلی که واقعا: که مضمون این با شده ارسال

 کنممی بهت که کمکی ازای در گفتم بهت اول از. جلو اومدم صداقت با

 شدن اون و این دست یبازیچه تو کهاین مثل ولی خواممی کمک ازت

 اون میالد که پیش سال چند کردممی فکر نه؟ مگه داری دوست خیلی رو

 رو حواست تربیش که شهمی عبرتی درس تواسه آورد، سرت رو بال

 خیلی مرد   یه هم میالد. نخوری هاروآدم یقیافه و ظاهر گول! کنی جمع

 بودی؟شده نرمش و چرب زبون قعاش نه؟ مگه بود جنتلمنی و جذاب

 این جلد زیر دونستینمی. داشتی دوست هم رو نزاکتش و ادب که البته

 اومدم من که االن ولی. شده مخفی ایدرنده گرگ چه متین و آروم ظاهر
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 از ترعوضی و ترزرنگ اون، از بدتر یکیه رایمون گممی بهت دارم و

 تقصیری. رفت کاله تسر و نداشتی خبر بگی تونینمی دیگه اون،

 و رفتممی وگرنه دارم نیاز کمکت به که حیف! خوردی فریب و نداشتی

 نیم کردم، پست تواسه پاکت یه. کردمنمی نگاه هم و سرم پشت دیگه

 خونه در دم   از و برو خودت ترجیحا فقط رسهمی دستت به دیگه ساعت

  !بگیر تحویلش

 !بعد تا فعال. رتممنتظ ده، ساعت سر قبلی مکان همون فردا

 و خشم از تنم تمام بودم،گذرانده او با که دورانی و میالد یادآوری با

 .سوزان شود؛می جهنمی غضب

 در من بودیم،کرده سپری دیگریک کنار در را خوبی روزگار میالد و من

 اصال رایمون به اموابستگی و عشق که اگرچه. داشتم آرامش او کنار

 را میالد واقعا روزها آن اما نیست او به حسم و میالد با قیاس قابل

 قوی مرد را او. داشت محترمی و ارزشمند شخصیت برایم. داشتم دوست

 کنی تکیه او به توانستیمی راحت خیالی با که دانستممی ایخودساخته و

 وجه اولین شک؛بی و نترسی دنیا این در ترسناکی چیزهیچ از دیگر و

 همین کردم کشف هردویشان شخصیت از یمونرا دیدن با که تشابهی

 ازدواج برای مرا هایمالک ترینمهم از یکی که اینکته. بود نکته

 بودند مندبهره آن وجود از هاآن هردوی و دهدمی پوشش

. 

 برای که کلماتی حتی. دارند یکدیگر با زیادی هایتفاوت دو آن این جز

 .ستمتفاوت مه کنندمی استفاده شاناحساسات بیان

 که اگرچه زن و مرد جوان، و پیر با. داشت خوبی برخورد همه با میالد 

 اما آمدنمی خوشم وجههیچ به هازن و هادختر با خوبش برخورد از
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 از یکی اش؛برخوردی خوش دانستممی که چرا کردمنمی هم مخالفتی

 کرمتف طرز که اگرچه. ستغرض و قصد بی و اوست ذاتی   هایخصلت

 تربیش هرچه ایران، به بازگشتم از بعد اما بود گونه این روزها آن در

 و شناختممی کم قدرچه را او من که حقیقت این به تربیش گذشتمی

 .بردممی پی شناختم؛نمی اصال همشاید

 پوشیدن با و خیزممی بر جای از سرعت به خانه زنگ صدای شنیدن با

 از رفتن پایین حال در. کنممی ترک را اتاقم باز؛ جلو مانتویی و شال

 که دارد فاصله آیفون با قدم چند تنها. بینممی را بهنام که هستم هاپله

 :گویم می و زده صدا را نامش

 .دممی جواب خودم بذار. دارن کار من با -

 و او به رو ایغره چشم کنم،می طی را سالن طول که حالی در

 باشد، سرکار باید که روز از موقع این در همآن خانه، در حضورش

 :گویممی و روممی

 کردن؟ بیرونت کار سر از باز ای؟خونه چرا تو -

 رها کاناپه روی بر را خودش و دهدمی تکان هوا در را دستش عصبی

 کندمی

 بعد بکشن کار آدم از خر مثل خوانمی. الشخور عوضیای شن گم برن -

 اون تو که اینه از بهتر بشم خواب کارتون برم. بدن دستمزد چندرغاز

 .کنم کار مکانیکی

 برداشتن با و دهممی تکان هایشبازیبچه و او برای تاسف از سری

 دهممی پاسخ آیفون؛ گوشی  

 بله؟ -
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 دهدمی خپاس و گیردمی باالی کمی را شده پست پاکت چیپست

 یبسته و پایین بیارید تشریف میشه اگه. نباشین خسته خانوم سالم -

 .بگیرید تحویل رو تونپستی

 برای مادر غرغرهای آن از بعد و آیدمی اتاق در شدنبسته و باز صدای

 .بهنام

 سرکار رنمی جوریچه ملت نمیدونم من. ایخونه تو که باز! بابا ای -

 ماه یه هنوز تو ولی. نمیان بیرون اونجا از عمرشون آخر تا دیگه و

 هر از اومدن بیرون یواسه و کردی عوض رو کارت بار سه نشده،

 نرفتی؟ چرا دیگه رو یکی این آوردی، اسرائیلی بنی هایبهونه هم کدوم

 تواسه بابا که شرطایی مگه. هاشهمی عصبانی ازت خیلی بفهمه بابا

 و چون بی و انداختی پا روی پا خانی ثلم روز اون توام و بودگذاشته

  نیست؟ یادت کردی، قبول رو شونهمه چرا

 دهممی پاسخ کوتاه، را چیپست جواب و گیرممی دو آن از نگاه

 .رسممی خدمت اآلن. ممنون مرسی -

 .کنممی احساس وضوح به را دستانم شدن یخ. نیست دلم توی دل

 امانگشتی بند هایدمپایی با را طحیا طول و شوممی خارج خانه سالن از 

  .گیرممی تحویل چیپست از را بسته و کنممی باز را در. دوممی

 را در. شوممی خانه وارد او از تشکر از بعد و کنممی امضا را ایبرگه

 ولی کنممی اشبررسی را بسته کمی. زنممی در به را امتکیه و بندممی

 نمی باشد، تواندمی چه آن داخل ایمحتو کهاین بر مبنی حدسی هیچ

 .بزنم توانم
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 مادر که گیرممی پیش در را اتاقم راه و گردممی بر سالن به دوباره

 :زندمی صدایم

 در؟ دم بود کی جان آوینا -

 رسانممی صدا

 .داشتن کار خودم با. مامان هیچی -

 :گویدمی و داردمی بر کابینت داخل از را چای سینی

 .بریزم چای خواممی. االهاب نری دیگه -

 :گویممی مانتویم و شال به اشاره با و داده تکان را سرم ناچار به

 .گردممی بر کنم، عوض رو اینا برم من پس -

 داخل پستی یبسته گذاشتن بعد و روممی اتاقم به خورد اعصابی با

 دلم. گردممی بر سالن به مانتویم و شال آوردن بیرون و میز کشوی

 شور دلم. بکنم باز را بسته و برگردم اتاقم به زودتر هرچه خواهدمی

 .ستمشغول شدت به فکرم و درگیر ذهنم و نگرانم. زندمی

 که بینممی تلویزیون روی به رو را بهنام شوم،می سالن وارد وقتی

 نشیمن قسمت در نیز را مادرجون و مادر و ستسلایر تماشای مشغول

 .کنممی پیدا سالن

 و پرسممی را حالش. نشینممی مادرجون کنار و روممی شانسمت به

 .دارمبرمی را مچای فنجان

 .بیاد زدیمی صدا هم رو آزیتا خوبی؟ تو. عزیزم خوبم -

 از را آزیتا کل به که بودشده خودم شخصی مسائل درگیر ذهنم قدری به

 .بودمبرده یاد
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 اون داره حقم. نداشت حوصله اصال اما اتاقش تو رفتم امروز من -

 !که نذاشته جا شواسه حوصله گندمم یدونه یه اندازه الدنگ

 تکان ناراحتی با را سرش و زندمی صدا آمیز اعتراض را بهنام نام مادر

 دهدمی

. بخورم رو کدوم یغصه باید موندم. آزیتا و حامد از اونم. بهنام از این -

. گیرهمی رو کارش و بهنام غسرا خونه آدمی بابات شهمی شب دوباره

 .شهمی عصبانی خیلی نرفته امروزم بگم بهش

 .گویممی و اندازممی باال ایشانه

 آخر تا االن از که کرده قبول خودش. نخور رو بهنام یغصه شما -

 رو تومن میلیون یه الی نهصد هم ماه هر. سرکار بره هرروز شهریور

 پایان تا تونست اگه. کرده باز شواسه بابا که حسابی همون به بریزه

 نتونست اگرم خب، که بده انجام رو خواسته ازش بابا که کاری شهریور

 سال کنکور برای و شینهمی مهر از خوب یبچه یه مثل! بهتر چه که

 .خونهمی درس بعد

 و داردمی بر سینی داخل از را چایش فنجان درمانده و مستاصل مادر

 گویدمی

 کار سر مریض کجدار جوریهمین شده که املجبازی واسه ترسممی -

 .بمونه سرکار حسابی و درست نه و بخونه درس نه ولی بره

 اطمینان هایم؛پلک کردن بسته و باز با و نوشممی را چایم از ایجرعه

 کنممی القا او به را کالمم
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 و شهمی خسته نکشیده ماه دو به گفتمی رایمون. راحت خیالتون نه -

 البته. ترهراحت قدرچه خوندن درس فهمهمی. شهمی کردن کار خیال بی

 .بچرخه آزاد نذاره و بگیره سخت بهش بابا اگه

 باال به و بمانم پایین نهار کردن درست برای که خواهدمی من از مادر

 که ببرد پزشکیدندان مطب به را مادرجون دخواهمی او که چرا نروم

 مادرجون هایدندان جنس. استگرفته وقت او از پیش ماه یک برای

 الهی، نعمت این کنار در او سالم یتغذیه و ستمرغوب و خوب خیلی

 کهاین مثل اما بماند سالم  هم گذاشته سن به پا که حاال حتی شده باعث

 همین به. کندمی درد کمی و شده خراب یشهادندان از یکی هاتازگی

 خرابی   وضعیت کهآن از قبل و زودتر هرچه که گرفته تصمیم مادر دلیل

 کاربلد دندانپزشک یک به را او شود ترمیم غیرقابل و وخیم دندانش

  .بدهد نشان

 نه اما بروم باال به خواهدمی دلم. خیزممی بر جای از و کشممی آهی

 غذا میز سر آن از بعد و بکنم درست نهار باید که مانیز در نه حاال،

 بسته آن محتوای که باشد قرار واقعا اگر. بنشینم امخانواده با خوری

 ساعت چند که بکنم باز را آن زمانی دهممی ترجیح بریزد بهم مرا تمام  

 و قلب هستم؟ چند چند خود با دانمنمی. باشمداشته خود برای خالی وقت

 آن شکبی گویدمی منطقم و عقل و گرفته را رایمون رف  ط احساسم

 .نیست خالی صاحبش یچنته و دارد گفتن برای حرفی بسته

 سر دچار و کرده حس دهانم در را قلبم ضربان درماندگی، و استرس از 

 بهم را اعصابم قبل از تربیش هم تلویزیون بلند صدای. امشده درد

 آن خوردُکن اعصاب صدای که کنممی زدگوش بهنام به بنابراین ریزدمی

 .بکند کم را
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. ایستممی حرکت از آشپزخانه وسط جاهمان ولی روممی آشپزخانه به

 دستی حرص با. بکنم درست چه نهار برای بودگفته مادر که رودمی یادم

 بر را دستانم. نشینممی صندلی روی بر جاهمان و کشممی امپیشانی به

 .چسبانممی دستم ساعد به را امپیشانی و مگذارمی اپن روی

 آن به جز بدهم ربط توانمنمی دیگری چیزهیچ به را امپرتی حواس

 خوب که دلم حال   باشد، درگیر که ذهنم. اتاقم کشوی در پستی یبسته

 پرتیحواس باشد،نداشته قرار خودش جای سر   در که اعصابم و نباشد

 .واگیردار شودمی ویروسی

 خوبه؟ حالت یناآو -

 .دوزممی بهنام به را نگاهم و دارمبرمی ساعد روی از را سرم

 .شهمی خوب خودش و جزئیه که کنهمی درد سرم کمیه فقط خوبم آره -

 اپن روی بر را دستش دو هر کف. شودمی آشپزخانه وارد نگرانی با

  .کشدمی باال را خودش و گذاردمی

 اپن روی بر نشستنش به اشاره با و وبمکمی بازویش به آرامی یضربه

 :گویممی او به

 خالیه؟ کششمگس و مامان جای قدرچه که کردی حس توام جان بهنام -

 آشپزخانه تخت روی بر هم من نگاه و دهدمی سر ایخنده آرامی به او

 خاطر به را مادر حرف ناگهان و ماندمی ثابت هاماهی روی و چرخدمی

 .کنم درست ماهی و پلو شوید نهار برای دبوگفته. آورممی

 و هاحوصلگیبی تمام وجود با ولی شوممی کردن آشپزی مشغول من

 بهنام ناتمام سواالت هایم؛روز این خوردکن اعصاب هایفکری یمشغله

 سال ده به برگردی اگه تو: که قبیل این از سواالتی. دهممی پاسخ نیز را
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 چه از داری؟ دوستش که کسی از بگیری ایهدیه چه خوادمی دلت قبل؛

 و بشه دعوات رایمون با اگه تو مثال یا آد؟می خوشت بیشتر ایهدیه

 از واقعا بخوابم خواممی آدمی خوابم من یا نزن حرف من با بگی بهش

 که تو مثال کنی؟یامی ناز داری نه؟ یا زنیمی رو حرف این داری قلبت   ته

 ازش نیستی حاضر کنی اشتباه اگه ییعن داری، دوسش رو رایمون

 خواست ازت که کاریهر یا کنی؟ اعتراف اشتباهت به و بخوای معذرت

 بدی؟ انجام شواسه رو

 رسیدن پایان به با شودمی زمانهم من کردن   آشپزی رسیدن اتمام به

 .بهنام هایکردن جواب و سوال

 خیره شود؛می جخار آشپزخانه از متفکر که او به و شورممی را دستانم

 .شوممی

 تند زبان و او پس   از که استافتاده ایپارهپاچه دختر   گیر   آمدمی نظر به

 .آیدنمی بر تیزش و

 چینیممی که را غذا  میز. آیندمی هم مادرجون و مادر که کشدنمی طولی

 اتاقش به را آزیتا نهار من خوریم،می که را نهارمان. آیدمی هم پدر

 نیز من کندمی پاک را هایشاشک سرعت با اتاق به من ورود با. برممی

 .ستکردن گریه حال در امفهمیده که آورمنمی خود روی به

 .زندمی تلخی لبخند و کندمی نگاهم سکوت در 

  .کشممی کمرش روی بر وارنوازش را دستم و گیرممی آغوشم در را او

 زنگ بهزاد نهار قبل. کن تاستراح کوچولو یه و بخور رو نهارت -

  .داره حرف باهات. بیاد جااین به خوادمی گفتمی و بودزده
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 تکان سر" باشه" ینشانه به و گیردمی را اشبینی کاغذی دستمال با

 .دهدمی

 .کردممی دق حتما وگرنه دارم رو شماها من خوبه -

 .کشممی یشبازوها روی تا و دهممی قرار هایششانه روی بر را دستانم

 دیگه ،هستی محکمی و قوی دختر خیلی تو! نکنه خدا حرفیه؟ چه این -

 .نزن خودت به راجع رو هاحرف این وقتهیچ

 .دهدمی تکان سر مصرانه و شودمی اشک از پر چشمانش

 نتونستم وقتهیچ. نبودم محکم و قوی تو مثل وقتهیچ من آوینا، نه -

 احساس تو مثل  زندگیم تو وقتهیچ. کنم کنترل رو احساساتم تو مثل

 بهترین از رو صدمه بدترین که بود سالت بیست فقط تو. نکردم قدرت

 ایران برگشتی فقط. نیاوردی ابروت به خم بازم اما خوردی زندگیت فرد

 هیچ انگار که کردی رفتار جوری هی. گرفتی فاصله اون از تونستی تا و

 من مثل نه. نشده بهت امخیانتی هیچ و نبوده زندگیت تو نامی میالد

 از فقط تو. گرفتی کنار خانواده از نه و انداختی راه زاری و گریه قدراین

 و رفتار. کردی پیشرفت جورایییه و گرفتی عبرت درس تلخ، اتفاق اون

 همینم یواسه. کرد رشد سنت و خودت از زودتر سال َده شخصیتت؛

 .دارم و داشتم دل به رو بودن تو مثل حسرت همیشه من که هست

  هم من. نیست ساده گویدمی آزیتا که هم قدرهاآن قضیه. گیردمی امخنده

 میالد اما خوردم غصه و کشیدم سختی بودمدیده که ایصدمه یاندازه به

 و میل با من و بودن مخالف نوادهخا. بود خودم انتخاب هایش،نامردی و

 بکنم رفتار طلبکارانه توانستمنمی پس بودمبرگزیده را او خودم اشتیاق

 از را شانمخالفت که ببرم ایخانواده برای را هایمزاری و گریه تمام و

 احساساتی آزیتا یاندازه به من که اگرچه. بودندکرده اعالم ابتدا همان
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 مقایسه قابل همخیلی آزیتا و من مورد، ینا در ولی نیستم و نبوده

 .نیستیم

 به بسته آن کردن باز برای صبرانهبی و زنممی حرف آزیتا با دیگر کمی

 .روممی اتاقم

 را کشو. نشینممی میزم مقابل در و کنممی قفل خود سر پشت را در

 و صبر با   اعصاب. دارمبرمی آن داخل از را بسته و کشممی بیرون

 قیچی؛ و ستفراوان هایشکاریچسب. ندارم را آن کردن باز هحوصل

 .ستشرایطی چنین این در بسته، کردن باز برای ممکن راه ترین سریع

. کنممی پیدا کشو داخل از را قیچی و کشممی باال سمت به را خود کمی

 از و کنممی باز را بسته. بردنمی زمان هم دقیقه یک حتی کردنش باز

 انگشت. آورممی بیرون را شکلی مربع بزرگ پاکت کی آن داخل

 و برممی شده؛ زده آن در   به که کوچکی و ریز چسب زیر   به را امسبابه

 .کنممی باز را آن حرکت یک با

 حس تهوع، حالت و زندمی چنگ دلم به تربیش لحظه به لحظه استرس

 .یندنشمی وجودم در اضطراب و استرس یدنباله به که ستمزخرفی

 باعث هااین از یکهیچ اما کنممی حس تنم تمام روی بر را عرق نشستن

 بیرون را آن داخل محتوای و نبرم پاکت داخل به را دستم که شودنمی

 هزار مرا حاال تا صبح از که ستچیزی آن تمام عکس قطعه چند. نیاورم

 .استرسانده لب به را جانم و خدا به بار

. کنممی کنکاش دقت با را عکس اولین و گیرممی دست در را هاعکس

 هستند خارجی. پسر و دختر زیادی تعداد با ستجمعی دست   عکس یک

 !شهری؟ چه و کشور چه از بفهمم توانمنمی اما



 

  

REPACK BY DIAKOV 719 

 

 رفیق نیمه راه

. سترایمون حضور گیردمی را چشمم اول، نگاه همان در که اینکته

 یشده حلقه ست  د. استایستاده بلوند و زیبا دختری کنار در که رایمونی

 !قلبم بر شودمی نیَشتری همچون رایمون؛ گردن دور به دختر

 حلقه سینه روی بر که کندمی دنبال را رایمون هایدست نگاهم

 کنارش که دختری اما ستجدی هم نگاهش و چهره حالت. استشده

 .استنگرفته آغوش در را او حسی هیچ بی و عادی ایستاده؛

 کت آن نباشد، انگلیس به رایمون مسافرت از سعک این که دارم امید

 .باشد عقدمان جشن با مشابه کت   یک هم

 که بینممی را رنگی چشم دختر آن هم باز و زنممی ورق را بعدی عکس

 هم موهایش از ایطره و کرده کج رایمون سمت به طنازی با را سرش

  .نشسته رایمون یسینه و کتف روی بر

 را اشکی یهاله تا زنممی برهم پلک و دهممی نتکا را سرم منگ و گیج

  .ب َرهانم چشمانم پس   از

 هایششعله و گرفته نشات وجودم اعماق از که ستحسی تنها حسادت

 کرده پر را صورتم تمام عرق، کوچک هایقطره. کشدمی آتش به را قلبم

 .لرزدمی وضوح به دستانم و

 لبم، روی بر هایمدندان فشار زا اما کنممی حس دهانم در را خون شوری

 .کنمنمی کم هم اندک چند هر ایلحظه برای حتی

 انگیزنفرت جمع آن در هم را بارمان و زنممی ورق را بعدی عکس

 تخت به و کرده رها زمین روی بر را خودم رفته وا و سست. بینممی

 .زنممی تکیه
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 که هم دختری. ستانگلیس به رایمون سفر برای هاعکس این پس

 چشم دوربین لنز به که رنگی مشکی شبرنگ جفت یک به عاشقانه

 انگلیس در داشته، نگه او بازوی کیپ را بازویش و شده خیره دوخته؛

 .کندمی زندگی

 از یک هر بار هزار دل،ساده و برگشتهبخت من   اما اندشده تمام هاعکس

 و رایمون جز اندوهم و غم از پر اشکی چشمان و کنممی نگاه را هاآن

  .بیندنمی را دیگری کسهیچ دختر؛ آن

 شوممی جهنمی همچون و کنممی نگاه. ریزممی اشک و کنممی نگاه

 بهمنی و یخبندان بعد ایلحظه برای و کنممی نگاه. داغ و سوزان

 !سرد زمستان در شوممی

 که شنوممی را قلبی برداشتن ترک صدای. شوممی نفرت و خشم از پر

 !کندمی درد سخت، هایش؛گسل جای

 هر از ترخسته که منی از هم آن ستخواهان را نبودن زنده و مردن دلم

 امکرده کز اتاق از ایگوشه در مظلوم، و دفاعبی دیگر ایلحظه و زمان

  .کنممی واریسوگ امآزرده و قراربی قلب   برای و

 که بالیی و فاجعه عمق به قبل از تربیش هاعکس دیدن بار هر با انگار

 و گرفته شدت امگریه لحظه به لحظه که چرا برممی پی آمده سرم بر

 بالشت در را سرم شوممی مجبور آن هقهق صدای کردن خفه برای

نتشبی دامن   در را هایماشک صدابی و ببرم فرو نرمم و کوچک  خالی م 

 .کنم

 در امیدم، قدیمی   و فرسوده هایکشتی دیگر باراین شاید! دانمنمی

 کار از و نشسته خاک به قلبم، ینشسته خون به ساحل از کوری ینقطه

 .باشد افتاده
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 بر را رفتن که باشد خورشیدی دلم، ابری هوای و حال مسبب هم شاید 

 گرفتار سیاه، ابری بند   در احساسم کوچک  ماه   یا و داده ترجیح ماندن

  !باشد آمده

 دلم جان   به که را دردی   آورمالل  و گس طعم   هست که چه هر دانمنمی

 .کنممی احساس عمیقا افتاده

 که گذشته هاعکس تماشای و بسته آن کردن باز از ساعت چند دانمنمی 

 جوابش در. زندمی صدایم شام خوردن برای مادر و شودمی زده اتاقم در

 به. کشممی دراز تخت روی بر ثانیه از کسری در و کنممی سکوت تنها

 .زنممی خواب به را خود و خزممی پتو زیر

 کرده باز آرامی به را اتاق در کند،نمی دریافت من از پاسخی هیچ وقتی

 :زندمی صدا را نامم متعجب کوتاه، مکثی از بعد و

 مادر؟ خوابی آوینا؟ وا -

 هایمنفس صدای تا برممی کار به را تالشم تمام و کنممی سکوت هم باز

 .باشد آرام و نرم

 هایشقدم صدای دیگر؛ ایثانیه و شودمی بسته اتاق در. شوممی موفق

 .رسدمی گوش به شود،می دورتر لحظه به لحظه که

 مقاومت. کشممی پایین شکمم روی تا و مدارمی بر سرم روی از را پتو

 کردنم خفه قصد و شده سیب  گلویم در که بزرگی بغض مقابل در کنممی

 نگاهم. شودمی اشک از پر چشمانم یکاسه و لرزدمی امچانه. دارد را

  .کاودمی را اتاق رنگ سفید سقف
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. امخانواده کمر شدن خم با شودمی مساوی بارم، این شکست   شکبی

 اگر! امدیده چه امروز من که بفهمند روزی اگر شوندمی پیر شبه یک

  .استداشته حقیقت امدیده من که چهآن بفهمیم روزی

 راهی هیچ. کنممی خفه دل در صبح فردا تا را انتظارم و کشممی آهی

 گویی که بروم مردی با قرار سر به کهاین جز نیست فهمیدن برای

 و میالد از. دارد خبر امزندگی از بکنم را فکرش هک چهآن از تربیش

 .... و رایمون از. آورد سرم بر که بالیی

 که کشدمی فریاد قلبم ته از ضعیف صدایی. دانمنمی را رایمون! دانمنمی

 این تمام در که ستمردی همان رایمون نیست، دیگر میالد یک رایمون

 بسیار منطقم و عقل هایولندغر صدای گویا اما ایشناخته را آن روزها

 چرا ستاحساسم و قلب ثمربی و بیهوده هایتالش از ترواضح و رساتر

 غریبه مرد   آن با دیدار برای تصمیمم هاتنش این یهمه وجود با که

 .ستجدی

*** 

 شستنی رخت. شوممی پیاده آن از و کرده پارک جدول کنار در را ماشین

. کنممی احساس دلم در خوبی به را زندمی حرف آن از همیشه مادر که

 همچون او مقابل در نباید من. کنم حفظ را خود خونسردی   کنممی سعی

 به که بدهم نشان او به باید. کنم رفتار پا و دست بی و ضعیف زنی

 .نیست طرف کودن احمق   یک با وجههیچ

 که مانیز تا قصدم تنها و امکرده آماده چیزی هر شنیدن برای را خودم

 هست این امنشسته ناشناس مرد   آن روی به رو و هستم رستوران داخل

 حتی کنم دفاع شود،می زده او به که اتهاماتی مقابل در رایمون از که

 !دندان و چنگ با شده اگر
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 دارم وقت کافی یاندازه به احساسم و خودم با درگیری و جنگ برای

 .شوم تنها اقمات در و برگردم خانه به که زمانی مثال

 ایشیشه در. دارممی بر رستوران سمت به را محکمم و کوتاه هایقدم

 بر رستوران داخل خنک و مطبوع هوای و شودمی باز خود به خود

 .دودمی صورتم پوست روی

 تنها نه بودنش مدرن و شیک تمام با رستوران یشده کاریگل سالن

 ایدهنده آزار و بد حس بلکه آیدنمی دلفریب و جذاب نظرم در هم ایذره

 .نشاندمی وجودم در نیز را

. را ندادن گوش رایمون حرف به یا و کاری پنهان دروغ، خیانت، حس

 حالت یک شاننتیجه بگیرند، قرار هم کنار وقتی شاید که بدی هایحس

 وجود به استثنا هم اوقات گاهی. بشود وحشتناک د  در سر یا و تهوع

 امروز گمانم به. کندمی رخنه وجودت پود و تار در درد دو هر و آیدمی

 .امگرفته قرار استثناءها همان جز هم من که ستهاییروز آن از یکی

 من به پشت که ماندمی ثابت مردی روی بر نگاهم و چرخانممی چشم

 تا بودکرده نشان را آن که کرده تن به را رنگی کرم کت   همان و نشسته

 .بشناسم را او من

 عادی حالت به را قلبم ضربان تا کشممی پیدرپی و عمیق نفس چند

 اما امشده موفق قلبم هیجانات کردن آرام در حد چه تا دانمنمی. برگردانم

 .دهم ادامه بخشم آرامش بازدم و دم به تا نمانده باقی فرصتی دیگر

 گذرممی نشسته؛ آن پشت او که میزی کنار از و کشممی شالم به دستی

 او به ادب، رسم به تا کنممی باز دهان. گیرممی قرار مقابلش در و

 دهانم در سالم نشسته، مقابلم در که مردی دیدن با اما بکنم سالمی

 .شودمی گرد تعجب و بهت شدت از چشمانم و ماسدمی
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 رنگ  از. کندمی برانداز را پایم تا سر نگاهش با و گیردمی باال را سرش

 همان از نگاهش. گیرممی بدی حس و شوممی معذب خود به نگاهش

  .شده عجین لذت و هوس با که ستهایینگاه نوع

 هم از را هانگاه رنگ که بودم بچه زیادی هاسال آن من یا دانمنمی

 زیادی حال به تا پیش هاسال از او نگاه رنگ یا و دادمنمی  تشخیص

 .استکرده تغییر

 لب بر لبخندی. کشدمی عقب برایم صندلی یک و خیزدمی بر جای از

 این که هاییگذشته همان. بردمی دور هاییگذشته به مرا که آوردمی

 .بود هایشرفتن صدقه قربون ثابت یپایه نما،دندان و ژکوند لبخند

 شهنمی باورم اصال. بودشده تنگ تبرا دلم عزیزم؟ خوبی آوینا، سالم -

 .بینمتمی دارم دوباره سال، چند از بعد که

 از و امآمده رستوران به چرا که  خودم از. شوممی متنفر او و خودم از

 شرم از که اویی از. رسانیده خود نهایت به  را پررویی و وقاحت که او

 حرف پروایب و راحت چنین این متاهل زنی با و نبرده بویی حیا و

 .زندمی

 از داغی یکوره ناراحتی و خشم از تنم تمام و گیرممی وجدان عذاب 

 آرام و نرم لمس با را امپیشانی روی بر نشسته عرق. شودمی آتش

 .کشممی هم در را اخمانم و گیرممی دستم

 .شودمی تر سخت اما بود سخت امچهره

 از غیر یکی. داشتم قرار دیگه یکی با من کنین؟می کارچی جااین شما -

 !شما

 دهدمی تکان سر متفکر و کشدمی باال سمت به را ابرویش تای یک
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 و اخم شده سالمم جواب که شهنمی باورم. آوینا شدی عوض قدرچه -

 حرف رسمی قدراین دلیل. شما شده که هاتمگذشته هایگفتن عزیزم. تخم

 پشت هفت از انگار که گیریمی فاصله من از جوری یه چرا چیه؟ زدنت

 ترم؟غریبه برات امغریبه

 خونسرد شده پا بر درونم که آتشی خالف بر و آورممی لب بر پوزخندی

 .زنممی لب آرام و

 که دارین رو ایغریبه همون حکم من برای شما که نکنین شک اتفاقا -

 ...کردین تعریفش کوتاه یجمله یه تو االن همین خودتون

 هایمریه در شده حبس نفس کردن رها با زمانهم کنممی یکوتاه مکث

 :دهممی ادامه

 حرف شما با اشتباهاتم و گذشته به راجع که جااین نیومدم من درضمن -

 رقم مواسه که تلخی روزهای تموم با رو گذشته که وقته خیلی. بزنم

 از افتاده و پرت یگوشه یه توی و سپردم فراموشی دست به بود،زده

 راجع که اومدم جااین تا خاطر این به فقط و فقط من.  کردم دفنش ذهنم

 رایمون که کنم ثابت خودم به اومدم. بزنم حرف زندگیم دلیل موزندگی به

 دغل اهل تونهنمی. باشه نامرد تونهنمی که مردی. واقعی مرد   یه. َمرده

 تنها هاروز این که عشقی و خودم از کنم دفاع اومدم. باشه فریبکاری و

 .شده زندگیم دلیل

 دارد، قرار میز روی بر که را زیبایی رز گلدسته هایمحرف به توجهبی

  .گیردمی سمتم به و داردبرمی

 قدرچه یادمه خوبی به هنوزه که هنوزم. توئه مال   این بگیرش، بیا -

 .شدیمی زدهذوق دیدنش با و بودی رز گل عاشق
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 حفظ برای و کنممی گرفته سمتم به که گلی هدست خرج   را پرنفرتی نگاه

 تمام و نشسته ما از ترطرف آن میز چند که مردی نگاه جواب در ظاهر

 .گیرممی دستش از را گلدسته شده، جلب مانسمت به شتوجه

 و چرخدمی مخالف جهت به مرد سر که َبردمی زمان ثانیه چند تنها

 گذردمی قرن یک من برای که ایثانیه چند. شودمی پرت ما از حواسش

 از را نفرتم و خشم تمام و اندازمبی پایم زیر به را گل بتوانم باالخره تا

 گناهیبی گل  دسته. کنم خالی گناهبی گلدسته آن سر کفشم، یپاشنه طریق

 .شودمی قصاص صاحبش بودن گناهکار سبب به که

 خیانت رستوران این در او با را خود حضور. آمدنم از شومیم پشیمان

 تا. خواهدمی را کردن گریه زار زار دلم. رایمون حق در بینممی بزرگی

 که امنشده پشیمان حد بدین تا امنکرده و کرده از هیچوقت حال به

 کشتن قصد گویی و شده گریبانم به دست وجدان عذاب چنیناین امروز؛

 .دارد را نمروا و روح

 پیش که بفهمم تونممی نه و کنم درک تونممی رو شما نه من که واقعا -

 جااین تا دروغ و حیله با و من امیدی چه با و کردین فکری چه خودتون

 شما مثل نامردی مرد   یه به رو رایمون من کردین فکر کشوندین؟

 که خزعبالتی تاثیر تحت بهش؛ نسبت رو اعتمادم تموم و فروشممی

  کنم؟می نابود و نیست دادین، تحویلم

 :کنممی جاجابه شانه روی بر را کیفم بند و زده پوزخندی

 دور لطفا پس. دارم اعتماد ساختم اون با که ایزندگی و رایمون به من -

 بدبخت یه انداختن دام به یواسه برین. بکشین خط رو همسرم و من

 و شما گول که باری یه همون من. بپاشین دون و آب ایدیگه یبیچاره



 

  

REPACK BY DIAKOV 727 

 

 رفیق نیمه راه

 یه که نیستم احمق. بود بس پشتم هفتاد یواسه خوردم رو هاتونحرف

 .بکنم تکرار دوبار رو اشتباه

 هایشحرف و میالد حضور با اما قرارست چه از قضیه بفهمم تا امآمده

 من به را رایمون بودن بد خواهدمی میالد که همین. شوممی پشیمان

 و دغل از بویی و رنگ باشد او که جا هر. ستکافی برایم کند ثابت

 حاال که نخواسته را کسی خیر وقتهیچ او. بود خواهد هم فریبکاری

 من از تا بودمگذشته دلم و جان از او خاطر به که زمانی آن. بخواهد

 و خیر و نداشت مرامی و معرفت هم باشدداشته ستمدو و باشد راضی

 دوری او از که هاستسال و امکرده ازدواج که حاال نخواست را امخوبی

 خواهد؟می مرا به کردن کمک و سوخته من حال به دلش امجسته

 :زندمی صدا را نامم که بکنم ترک را رستوران تا دارممی بر قدم از قدم

 ری؟می داری و زدی رو هاتحرف یهمه! کن رصب لحظه چند آوینا؟ -

 .بشنو هم رو من هایحرف و بمون

 که بینممی راهزنی همچون را حضورش. لرزدمی خشم از پایم تا سر

 .استبرده تاراج به را آرامشم تمام

 پس اومدینمی جااین تا که داشتی اعتماد زندگیت و رایمون به اگه تو -

 لنگ داره زندگیت یپایه یه فهمیدی ودتمخ کهاین یعنی اومدی وقتی

  .زنهمی

 :زندمی لب اطمینان با و زده نیشخندی

 تو از خواستگاریش و رایمون ناگهانی حضور که شده باورت تو واقعا -

 داشته بهت که ایعالقه و عشق خاطر خاطر به مثال نه؟ یا بوده واقعی

 سمتت؟ اومده
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 بی و کندمی ایاشاره کشیده، بیرون مبرای ابتدا همان از که ایصندلی به

 :زندمی لب نرمشی هیچ

 بشنو هم و من حرفای پس اومدی، جااین تا که تو. آوینا بشینی بهتره -

 .بکن خواست دلت که هرکاری بعد

 در هایشحرف شنیدن با که طوفانی اما. امکرده گیر رفتن و ماندن بین

  .گرفت اهدنخو آرام گریختن و رفتن با شده پا بر دلم

 که بغضی راندن بیرون توان اما امکرده حفظ را امچهره سختی   همچنان

 .ندارم دارد را گلویم در نشستن قصد

 میز پشت از خودم برای صندلی یک و گیرممی نگاهش از را نگاهم

 فهممنمی! قهوه زنممی لب کوتاه هم گارسون جواب در. کشممی بیرون

  .بشنوم را هایشحرف یادامه تا تظرممن تنها چیست؟ میالد سفارش

 برای و امکرده هنگ گونهاین که کرده اتصالی مغزم هایسیم گویا

 زمانی مدت با ساکت اتاق یک به مبرم نیازی هایشحرف کردن حالجی

 .بینممی  آن از بیشتر هم شاید و روز شبانه یک یاندازه به

 امچهره اجزای تمام دانهپیروزمن و شودمی قفل سینه روی بر هایشدست

 نگاهم در که تحقیری و تمسخر با و زنممی پوزخندی. کندمی برانداز را

 از دست اما بازدمی رنگ نگاهش کمی شاید. شوممی اشخیره امریخته

  .داردنمی بر کردن تالش

 همه از محمد و رایمون و من اما باشی خبربی چیزا خیلی از تو شاید -

 هر از هدفمون و کنیممی کارچی داریم دونیممی خوب. داریم خبر چی

 تو و کردم بد بهت پیش سال چند من گیمی تو! چیه کشیممی که اینقشه

 از گرفتن انتقام برای رو تو که رایمونی اما نخواستم خودت خاطر به رو

 عاشق کنیمی فکر داری؟ اعتماد بهش و کردی قبولش رو خواسته من
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 رایمون بر و دور کرده؟ ازدواج باهات و اومده هک شده ابروت و چشم

 پاک مرد یه با نکن فکر پس! شکلی همه و رنگ همه از. دختره از پر

 خیالبی شهمی حاضر تو، خاطر به که کردی ازدواج معصومی و

 هم اونا سهمت، یاندازه به تو عزیزم، نه. بشه برش و دور هایحوری

 .سهمشون یاندازه به

 چه هر تمام، رحمی  بی با که اویی به خشمگین و افروختهبر چشمانی با

 شوممی خیز نیم و شده خیره ریزد،می بیرون را آیدمی در دهانش از  را

 .برخیزم جای از تا

 .نشده تموم باهات هامحرف هنوز! بشین -

 شنیدن به هم تمایلی و نداشته حرفی او با که بگویم تا کنممی باز دهان

 بر قهوه فنجان دو گرفتن قرار و گارسون حضور با اما مندار مزخرفاتش

 .نشینممی خود جای سر بر آرام و کرده سکوت میز، روی

 بپرسم شهمی خب آوردم، جااین به رو تو فریب و دغل با من گیمی  -

 تو که اینه مهم باشه؟ کی حسابت طرف که کنه می فرقی چه تو یواسه

 کمک ازت بکنم، بهت خواممی که کمکی عوض   در من دونستیمی

 از و خودم من! دلسوزی نه ستمعامله یه این بودمگفته بهت. خواممی

 کردن تبرئه دنبال. کنمنمی تبرئه شدم مرتکب گذشته توی که اشتباهاتی

 .نیستم خودمم

 :توپممی او به خشمگین

 خوای؟می زندگیم و من جون از چی هستی؟ چی دنبال پس-

 کردن حل مشغول. ریزدمی آن داخل شکر قاشقی و داردبرمی را فنجانش

 :زندمی لب خونسردی با و شودمی قهوه درون شکر



 

  

REPACK BY DIAKOV 730 

 

 رفیق نیمه راه

 .گممی بهت. عزیزم نکن عجله -

 که چشمانی با و گیرممی صورتم مقابل در تهدیدوار را اماشاره انگشت

 هایشگفتن" عزیزم" و او به ور اند،شده گرد حرص و خشم شدت از

 غرممی

 نگاه هم رو سرم پشت دیگه و رممی عزیزم، بگین من به دیگه باریک -

 .کنمنمی

 دهدمی تکان" باشه" ینشانه به را سرش و خنددمی تمسخر با

 بهتره خوردن، حرص جای به توام. عزیزم گمنمی بهت. قبول باشه -

 !نیفتاده دهن زا و نشده سرد تا بخوری رو تقهوه

 خشم و غیض از پر لحنی با و گیرممی قهوه از را نگاهم انزجار با

 دهممی را پاسخش

 هرچه  لطفا پس. بخورم قهوه یا بزنم گپ شما با که جااین نیومدم من -

 .برم باید و دارم عجله من چون بزنید رو حرفاتون زودتر

 امشنیده او از االن هب تا که هاییحرف. جوشدمی سرکه و سیر مثل دلم

 هایحرف شنیدن با و بمانم ترسممی. استکرده کیش مرا ناخواه یا خواه

 باتالق   در امزندگی و برود نیستی به رو امهستی. شوم مات اشبعدی

 .برود فرو هاناامیدی

 کمی. کندمی باریک را چشمانش و نوشدمی را اشقهوه از ایجرعه

 دور به  دستش دو هر انگشتان و کرده خم جلو سمت به را خودش

 .شودمی حلقه فنجان

 سر رممی اول همین از پس زیاد، هم حرف و تنگه وقت آوینا، ببین -

 ...زنممی اول رو آخر حرف و مطلب اصل
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 ران روی بر را امشده قفل هم به انگشتان و شوممی اشخیره منتظر

 .دهممی قرار پایم

 کردممی فکر روزی یه. دارم نیازشون. آوینا برگردون بهم رو مدارکم -

 رو من بخوای. کنی شکایت من از و دادگاه ببری تا برداشتی رو مدارک

 و خوب خیلی تو اما بگیری رو انتقامت جوریاین و بندازی زندون

 این تموم توی. کردممی رو فکرش من که بودی اونی از ترمهربون

 ازم رو من زندگیه تموم بخواد دلت که زمانی هر تونستیمی هاسال

 دست به برای رایمون. بده پس بهم و مدارک پس. نگرفتی اما بگیری

 شاهد عنوان به رو تو پای خوادمی. سمتت اومده مدارک اون آوردن

 رو مدارک فقط تو. رسهب شخواسته به نذار. کنه باز دادگاه توی اصلی

 ...عوضی اون! کنم کارچی دونممی خودم رو شبقیه. بده من به

 :غرممی کوبنده و تند و دوممی حرفش میان به

 ...وگرنه بزنین حرف درست همسرم مورد در -

 عمیقی نفس عصبی و کفری و بردمی باال تسلیم حالت به را دستانش

 :دهدمی تکان" باشه" ینشانه به را سرش و گیردمی

 هم باز حال این با اما توئه دست من مدارک   کهاین با آوینا؛ ببین -

 شد باعث که مدارکی.  کنه جمع من علیه رو مدارکی تونست رایمون

 تا هزار با. بگذرونم زندان هایمیله پشت رو مجوونی از سال چند

 سرم از دست نیست قرار انگار ولی بیرون اومدم بازی پارتی و بدبختی

 .زندگیم و کار دنبال برم بذار و بده پس بهم و مدراک. برداره

 شده ایجاد من ذهن در که ابهام از ایهاله اما شودمی تمام او هایحرف

 :پرسممی سوالی و داده تکان را سرم گیج. رودنمی بین از
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 چه اون و شما اصال بگیره؟ انتقام شما از باید چی برای رایمون خب -

 دارین؟ بهم ربطی

 تکان هوا در را دستانش و برده فرو دهانش داخل را لبانش حرص با

 :دهدمی

 از خوادمی چرا که واضحه کامال خب آوینا؟ میاری در بازی گیج چرا -

 کالهبرداری ازش من که بیمارستانی اون چون بگیره، انتقام من

 قدراین رایمون دونستمنمی من. بود افخم دکتر بیمارستان بودم،کرده

 اآلن که کردم اشتباهی یه. نداشتم ازش شناختی واقع در. خرابهکله

 رو مدارکم تو اگه. نیست قضیه کن ول رایمون کهاین مثل اما پشیمونم

 چیهمه بذارم و ببرم بین از رو شونهمه تونممی من برگردونی، بهم

 و داری نگه خودت پیش رو لعنتی مدارک اون اگه اما بشه تموم جاهمین

 اآلنشم همین من چون آخر، سیم به بزنم مجبورم بیاری، در بازی بخوای

 با بهتره. گریز و تعقیب همه این از شدم خسته دیگه. رسیدم خط ته   به

 ...احمقش رفیق اون و رایمون سر بالیی یه تا بیای راه من

 با. خیزممی بر جای از و دارممی بر میز روی از را کیفم سرعت به

 و نفرت تمام لرزد،می بغض و خشم از که ایشده مرتعش دایص

 و ریزممی چشمانم در ایمداشته هم با که ایگذشته و او از را امدلخوری

 .دوزممی نگاهش به را نگاهم

 ببینم هاتچشم تو رو پشیمونی تونستممی کاشای. میالد متنفرم ازت -

 پسر یه گذشته مثل هنوزم تو چون چرا؟ گیمی تونم،نمی متاسفانه اما

 عبرت درس تگذشته از تنها نه که شرور قدراون. بدجنسی و شرور

 حقت در ایبدی هیچ که کسی از گرفتن انتقام فکر به بلکه نگرفتی

 هااشتباه از بعضی مورد در که فهمیدیمی کاش ای. افتادی هم نکرده

. پشیمونم ولی دمکر اشتباه: بگی و اندازیبی پا روی پا راحت تونینمی
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 تاوان باید شیمی مرتکب زندگیت توی که هاییاشتباه از بعضی یواسه

  !بدی پس

 :زنممی لب صادقانه و آیممی بیرون میز پشت از

 روی از وقتمهیچ. مهمه قدراین مدارک اون دونستمنمی امروز تا من -

 بهشون به نه حاال تا اما نشه باورت شاید. برنداشتم رو مدارک اون عمد

 از دارامانت یه عنوان به فقط. انداختم بهشون نگاهی نه و زدم دست

 فکر چون کردم نگهداری بودنرسیده دستم به سهوا که هاییامانتی

 بر بهت سالم و صحیح من بهتره و بیاد کارت به زمانی یه شاید کردممی

 همون خلدا تو مدراک   باید که بود خدا کار شاید! دونمنمی. گردونمشون

 .بود منم مدارک که باشه کشویی

 من که دانستهنمی حال به تا مطمئنا. شده امخیره زده بهت و برده ماتش

 .دانمنمی هیچ و خبرمبی مدارک آن محتوای از

 سمتم به را کوچکی پاکت و آمده خود به عجله با که کنممی رفتن قصد

 .گیردمی

 .توئه مال این. بگیر بیا -

 .شوممی خیره دستش در پاکت و او به مشکوک

 دیگه؟ چیه این -

 :زندمی لب آرام و شمرده و انداخته باال به را ابرویش تای یک

 !هاشمعشوقه با عزیزت همسر هایشاهکار از دیگه عکس تعداد یه -
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 به نیازی من. گیرممی او از را رویم و گرفته پاکت از انزجار با را نگاهم

 میالد نه. اوست خود   من حساب طرف. ندارم یمونرا علیه مدراکش و او

 .دروغینش اظهارات و

 .شنوممی را اشحرصی و خشمگین صدای دارممی بر که را قدم اولین 

 دست   مدارک اون دونستنمی محمد و رایمون که بفهمی خواینمی چرا -

 بذار پس دادم پس رو اشتباهم تاوان من دختر، نباش ساده قدراین ؟توئه

 مطمئن. برگردون بهم رو مدارک. بدن پس رو شوناشتباه تاوان هم اونا

 و مدارک اگه. کن فکر خوب هامحرف به راجع. شینمی پشیمون باش

 ...دممی قول بهت! شهمی تموم مونهمه نفع به برسونی، دستم به

 :شودمی گونه تهدید لحنش و کرده کوتاهی مکث

 خودت چشم از دیدی چی هر وگرنه بیا راه من با خوب دختر یه مثل -

 به و خودم و کنم ریسک شدم حاضر که منی از بفهمی خودت باید! دیدی

 .آدمی بر کاری هر بدم، نشون رایمون همسر

 هایهقطر و شکندمی بغضم. شوممی خارج رستوران از و کنممی تند قدم

 همچون و کرده پیدا صورتم روی بر را خود راه اشکم، غلطان و کوچک

 .آیندمی پایین امچانه زیر تا خروشان هاییباریکهآب

 بر را دستم و کرده رها جانبی و لرزان را امسینه در شده حبس نفس

 .چسبانممی سینه روی

 امافتاده هایشانه روی بر شوندمی آواری هایشآدم تمام و دنیا سنگینی

 وضوح به شده زندانی آن در که حصاری پشت را قلبم شدن مچاله من و

 .کنممی حس



 

  

REPACK BY DIAKOV 735 

 

 رفیق نیمه راه

 کرده باز را قفلش. رسانممی ماشینم به را خودم زحمت و زور هزار به

 حرکت از آشنا صدایی با بشوم، سوار تا کنممی باز را آن در کههمین و

 گردمبرمی عقب به و ایستاده

 .نیست خوب حالتون شما. کنممی انندگیر من بذارین -

 تا منتظرست و دوخته نگاهم به را نگاهش دلسوزانه که بینممی را محمد

 .بروم کنار

 حبس امسینه در نفس جا،این در حضورش و او از ایلحظه برای

  .روممی در جا از ترسیده و شودمی

 من از رایمون کهاین هم آن و ستمعنی یک به تنها جاستاین او کهاین

 برایم که کردهمی بینیپیش مرا واکنش این و دارد خبر میالد با مالقاتم و

 .باشد هایمالعملعکس و من به حواسش تا گذاشته پابه

 مستقیم ینتیجه که دهدمی رخ تنم هایسلول پود و تار در سونامی یک

 به توجهبی هم باز من و شودمی هایمرگ در خون بستن یخ شامل آن

 .اندازممی زیر به را سرم دستانم، لرزش

 و نشینممی ماشین داخل. زنممی دور را ماشین و کرده تشکر کوتاه

 .دهممی بیرون آه با همراه راه نفسم

 باشه؟ ندیده جااین رو شما میالد -

 محمد حضور از ترسممی که چرا. کنممی بیان رو جمله این نگرانی با

 .شود ترخراب هست که اینی از اوضاع و بشود خبردار

 .رفت و شد ماشین سوار. بود بهش حواسم نه -

 صورت سپر را دستانم کف و دهممی تکان آرامی به را سرم بغض با

 .کنممی اشکم از خیس
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 حتما نیازست که هست میان این در زیادی یناگفته هایحرف دانممی

 و خودش با مرا تکلیف و بزند حرف شانتکتک به راجع رایمون

 خالف بر کاری خواستنمی دلم هیچ اما کند روشن هایش کاریپنهان

 .بدهم انجام میلش

 توضیح تونواسه خودش و برگرده رایمون تا کردینمی صبر کاشای -

 ... بده

 :پرسممی مظلومانه و چرخممی سمتش به نگران

 عصبانیه؟ من از خیلی -

 اندازدمی انداخته سایه چشمانم بر که ترسی و نگرانی به کمرنگی لبخند

 دهدمی تکان سر شیطنت با و

 !خیلی آره -

 :دهدمی ادامه او و گیردمی شدت امگریه

 فقط. نیست عصبانی خیلی دیگه نیفتاده تونواسه اتفاقی که حاال ولی -

 .کنه تصفیه رو حسابش میالد با حتما قراره که عصبانیه کوچولو یه

 بر کاغذی دستمال یجعبه داخل از دستمالی و گیرمیم باال را سرم ناباور

 دارممی

 گین؟می جدی -

 .کندمی کم را سرعتش کمی و زده دور را اصلی خیابان

 از و بدین گوش رایمون حرف به دیگه امیدوارم فقط. گممی جدی بله -

 میالد. ندین جواب هم رو هاغریبه تماس وجههیچ به. نیاین بیرون خونه

 .بزنه صدمه شما به کنه سعی ممکنه. ناکیهخطر آدم
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 کندمی باز را آن در و داردمی نگه حرکت از خانه در مقابل در را ماشین

 روزا این دونهمی. هستین شما رایمون ضعف نقطه تنها دونهمی آخه -

 !شده خالصه نفر یه با زندگی توی فقط؛ و فقط هاش،قرمز خط تموم

 صدای اما رودمی محمد. شودمی اشک از پر چشمانم یکاسه

 نقطه تنها دونهمی آخه" گویدمی من به مهربانی با که اشبرادرانه

 توی قرمزهاش؛ خط تموم روزا این دونهمی هستین، شما رایمون ضعف

 .شودمی ماندگار ماشین فضای در" شده خالصه نفر یه با زندگی

 قاتل ستاین بر تالشش و سعی تمام که باشد جنگی میدان ذهنم شاید

 و رایمون از پر قلبم بهشت   که ندارد خبر اما باشد دلم خوب   حال و حس

 شده هایشعاشقانه

 هایحرف شنیدن برای فقط و فقط را هایمگوش. بمانم او منتظر باید من

 .کنم هایشحرف صداقت مکیدن پذیرای را دلم و کرده آماده او

 یک و داده استعفا راحتی به هایش مردانگی تمام از تواندنمی او شکبی

 .دهد هدیه من به را نامردی دنیا

 یک مریم. کنممی تعارف هردویشان به و گرفته دست در را میوه ظرف

 سیب عدد یک برداشتن به تنها مهتاب و داردمی بر خیار و سیب دانه

 و کندمی تشکر هم خیار برداشتن برای من اصرار جواب در و کرده اکتفا

 .ستکافی سیب دانه یک همین و ندارد میل که گویدمی

 بگو رو راستش. آوینا شدی الغرتر قدرچه کردی ازدواج که وقتی از -

 بانو؟سلیطه چیست در موفقیتت راز ببینم

 کنممی خندیدن به شروع و گیردمی امخنده بانوسلیطه لفظ از

 .نیستم سلیطه مطمئنا ولی باشم بانو شاید من -
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 و شوممی کندنش پوست مشغول و دارمبرمی ایمیوه جا از سیب ایدانه

 :زنممی لب ادامه در

 بهاره عمه فوت بعد از من. نده ربطش ازدواج و رایمون به امالکی -

  .شدم الغر

 برای آمرزش و مغفرت دعای که مهتاب و مریم جواب در و کشممی آهی

 سایز تغییر و مریم به اشاره با و کرده تشکر لطافت با کنند،می عمه

 .خندممی چهره پهنای بر گیرشچشم

 .گممی تبریک بهت. کردیا الغر خوب خیلی تو ولی -

 مریم به رو کند،می بررسی را دستش در بزرگ سیب که حالی در مهتاب

 :گویدمی و کرده

 ازدواج بگی که گردیمی بهونه دنبال میشهه چرا تو دونمنمی من -

 که کشهنمی هفته یه به کنی ازدواج اگه تو اما خوبه ازدواج! خوبه

 هم با پیش یهفته که شیمی ایپشمکی خرس همون مثل دوباره

 یکی بتونیم حداقل بگیر رو رژیمت فعال. دلبندم نکن ازدواج پس. خریدیم

 کردن عروسی و ازدواج سمتت، بندازه نگاه یه کنه رغبت کنیم خر رو

 .پیشکشت

 چهار به را سیبش چاقو با و رفته مهتاب به رو ایغره چشم مریم

 .کندمی تقسیم قسمت

 دهن به باید علف بعدشم. کنممی رعایت رو رژیمم هست، حواسم دیگه -

. لطیفه و نرم. تره جذاب باشه تپل که امدختری. آدبی شیرین بازی

. شیننمی چاق و خورینمی که شماهایی. تهس معصومم و مهربون

 .خواهرم خرابه ذاتتون که اینه واسه
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 چشم فقط مریم حرف جواب در و زندمی سیبش از بزرگ گاز یک مهتاب

 .چرخاندمی

 از کوچکی بخش و دهممی سر ایخنده شاننفره دو هایکلکل برای

 گذارممی دهانم در و برممی چاقو با را سیبم

 خوبه؟ حالش کجاست؟ خبر؟چه آزیتا از آوینا، راستی -

 با قرارم عوض در ولی دمنمی مشکالتش و آزیتا به راجع توضیحی هیچ

 که هاییحرف فقط. کنممی تعریف هردویشان برای نیمه و نصف را میالد

 میالد درخواست و گرفته فاکتور را بودزده محمد و رایمون به راجع

 .کنممی وبازگ را مدراک گرفتن پس جهت

 .کوبدمی دستش پشت به حرص با شودمی کفری مریم

 ...کشهنمی خجالتم. دریده چشم پرروی یپسره واه، واه -

 :گویدمی و کشدمی هم در را اخمانش سپس و

 !شدیا دهن به دهن الدنگ نکبت   این با نیومد خوشم هیچ -

 :زندمی بل من به اشاره با و کوبدمی مریم یشانه به ایضربه مهتاب

 .ناراحته خودشم رو، بچه نمیبینی. توام حاال خب -

 دوزممی مهتاب به را نگاهم ناراحتی با و کشممی آهی

 .کردنمی کار مخم موقع اون کنم کارچی ولی پشیمونم خیلی -

 کندمی نوازش و گیردمی دست در را دستم دلسوزانه مریم

 داره؟ خبر رایمون -

 .کشممی عمیقی نفس و کنممی تفااک سر داد تکان به تنها



 

  

REPACK BY DIAKOV 740 

 

 رفیق نیمه راه

 نکرد؟ دعوات -

 .دوزممی ساعت به را نگاهم و خندممی تنها مهتاب سوال جواب در

 .کنهمی دعوامم بیاد، و بشه شب بذار حاال -

 :پرسدمی کنجکاو و کوبدمی هم به را دستانش زدههیجان مریم

 دعوات جوری شده حاال تا بپرسم ازت افتاد یادم دعوا، گفتی آوینا وای -

 بترسی؟ ازش که کنه

 .خندممی ناز با و کرده نازک چشمی پشت

 .کنه دعوام بخواد که  نیفتاده اتفاقی حاال تا خداروشکر نه -

 سمت به را لبش یگوشه بدجنسی با و دهدمی گردنش به قری مهتاب

 دهدمی سوق باال

 رو دهنت خوب همچین آدبی که امشب جاش به شم،فدات نداره عیبی -

 .آوینا بانو کنی فرار سوراخ کدوم از ندونی که کنهمی سرویس

 خنده زیر به باهم زمانهم  و انداخته دیگریک به نگاهی سه هر

 .زنیممی

 به. مگردمی باز ساختمان داخل به و کنممی بدرقه در دم تا را دو هر

 .نشینممی بهزاد کنار در و روممی مبلمان قسمت

 بزنی؟ حرف آزیتا با رفتی -

 دستم به و کندمی پوست برایم را شکالت دانه یک و داده تکان سری

 دهدمی

 .زدم حرف باهاش آره -
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 .شوممی خوردنش مشغول و گذارممی دهانم داخل را شکالت

 گفت؟ تبه چی اون گفتی؟ بهش چی تو شد؟ چی خب؟ -

 نوشدمی را آن از ایجرعه و داردمی بر را چایش لیوان

 دیدم کوچه سر و حامد که خونه گشتممی بر داشتم پیش هفته یه -

. سوخت شواسه دلم. بود آشفته و ناراحت خیلی. بودایستاده منتظرم

 ...بیاد تا ایستادم منتظر

 :زنممی لب مشتاقانه

 خب؟ -

 :دهدمی امهاد و انداخته باال ایشانه

 اصرار خیلی و شرکتش بودهرفته آقایی یه پیش روز چند گفتمی -

 دیده که بعد اما کردهنمی قبول اول. بزنه حرف باهاش حتما که داشته

 حرف باهاش خوادمی شده که جور هر گفته و نمیاد کوتاه جورههیچ

 ...بزنه رو حرفش و بیاد که بدن اجازه بهش که گفته منشیش به بزنه،

 .کندمی باریک را چشمانش کمی و چرخممی سمتم کامل

 ازش گفتمی. اونه از الهه یبچه که شده مدعی آقا اون گفتمی حامد -

 عهده به خودش رو سرپرستیش بذارن اومد، دنیا به بچه وقتی خواسته

 مثل زنی دست زیر شبچه خوادنمی و نداره اعتماد الهه به چون.  بگیره

 نمیخواد که دادهمی اطمینان بهش مرده گفتمی. بشه بزرگ اون

 به هرچی. خوادمی رو بچه اون فقط و کنه درست دردسری شواسه

 حامد که شده مجبور و بده بهش رو بچه نشده حاضر کرده اصرار الهه

 خیلی فهمهمی وقتی حامد کهاین مثل. بخواد اون از و کنه پیدا رو
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 که خوادمی ازش و الهه به نهزمی زنگ موقع همون و شهمی عصبانی

 ...بره شرکتش به

 حرف میان به شده، گرد هیجان و بهت فرط از چشمانم که حالی در

 :پرسممی طاقتبی و دوممی بهزاد

  نیست؟ حامد از بچه یعنی گی؟می جدی من خدای وای -

 تکان سر خنده میان در و گیردمی اشخنده شدنم زده هیجان برای

  .دهدمی

 کرد؟ رو در رو و سابقش همسر و الهه حامد؛ شد؟ چی بعدش خب -

 ره؟نمی بار زیر نه یا نیست؟ اون از بچه که کرده قبول الهه یعنی

 :گویدمی و کشدمی موهایش داخل دستی

 تونهنمی بینهمی وقتی اما رفتهنمی بار زیر که اول همون طبیعتا خب -

 زنه،می حرف منطق و دلیل با هم سجاد و بکنه متقاعدش رو حامد

 .سجاده از و نیست حامد از بچه که کنهمی قبول باالخره

 .شوممی خیره بهزاد به ناباور و کرده نازک چشمی پشت

 دروغ الکی چرا نبوده حامد از بچه اگه! شنامی پیدا هاییآدم عجب وا -

 حامده؟ از بچه که گفته

 به و گیردمی اشمیانه و سبابه انگشت دو بین را امبینی نوک بهزاد

 .کشدمی آرامی

 تونهمی بچه طریق از فقط دونستهمی کهاین یواسه! دیگه معلومه خب -

. بشه جدا آزیتا از که کنه مجبورش و داره نگه خودش یواسه رو حامد

 قرار هفته اون یشنبه گفتمی حامد. خورده سنگ به تیرش که فعال اما
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 راحت الهه دست از رو خودش و بده طالقش خوادمی. دارن دادگاه

 .بکنه

 بر را مچای فنجان و کنممی خم مبل عسلی سمت به را خودم کمی

 .دارممی

 گفت؟ چی آزیتا خب -

 :گویدمی چشمکی زدن با همراه و قاپدمی دستم از را چای فنجان

 حرف من از قدراین که رو چای یکی اون. نکنا نگاه و من جوریاون -

  .رفت پایین گلوم از جوریچه و خوردم چی نفهمیدم کشیدی

 آورممی در برایش شکلکی و خندممی

 زورگویی؟ قدراین داره خبر خانومت -

 تکان تاسف ینشانه به را سرش و گذاردمی دهانش داخل خرما دانه یک

 دهدمی

 هوای اصال که توام. استخون پوست شدم. آوینا کنهمی اذیتم خیلی -

 یه مامان جااین آممی هرازگاهی خوبه باز االح. نداری رو داداشت

 .موندنمی من از هیچی دیگه که وگرنه رسهمی بهم خورده

 استآمده بیرون کمی هاتازگی که شکمش به ایضربه و خندممی صدا با

 :زنممی

 امنگی شده، قلبمه جااین همه کشیدی سختی هرچی. بینممی آره -

 .فهمیممی خودمون

 خیزدمی بر جای از و گذاردمی عسلی روی بر را چایش از خالی فنجان
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 حامد به دیگه خوادنمی و جداییه همون نظرش گفتمی که فعال آزیتا -

 برای داره نیاز تریبیش زمان به هنوز من نظر به اما کنه فکر

 .گیریتصمیم

 کنممی نگاهش سوالی و خیزممی بر جای از دنبالش به نیز من

 ر؟قدچه مثال -

 یه منطق روی از بتونه. باشهکرده فروکش رو خشمش که قدریاون -

 .بگیره زندگیش برای حسابی و درست تصمیم

 سمت به راست یک و گردمبرمی اتاقم به بهزاد، با خداحافظی از بعد

 .روممی امگوشی

 از. کنممی چک را بازدیدش آخرین و شوممی تلگرامم یصفحه وارد

 .استنشده آنالین دیگر داده من به که پیامی آخرین

 وقتی که بودمگفته بهت کنم فکر" خوانممی را پیامش آخرین ناراحتی با

 زنگ نه موقع اون تا دیگه پس زنیممی حرف دیگه باهم حتما برگشتم

 مثال یا باشه اومده پیش تواسه لیمشک کهاین مگه بده، پیام نه و بزن

 کارهای بلدی خوب خیلی خودت تو که هرچند باشیداشته مهمی کار

 این با اما نداری من به چندانی نیاز و بدی انجام تنهایی به رو مهمت

 من دل   افتاد سو و سمت این به اشتباهی گذرت موقع یه اگه حال

 که میدونه خوب لیخی! بعضیا برخالف بلده، خوب رو خودش یوظیفه

 ترمهم کار یه به و بگذره داره که مهمی کار از باید شده جوری هر

 باشه، جنگلیچشم جفت یه به مربوط که تریمهم کار مثال کنه، رسیدگی

 " !بعضیا خالف بر بامعرفته؛ خیلی آخه

 هرگز که اگرچه. بودکشیده رخم خوبی به پیامش در را شکایتش و گله

 که بودم کرده بغض حال این با اما ندهد را تماسم بجوا نداشتم توقع
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 نا را امیدش و بشوم اشناراحتی باعث حد این تا شد راضی دلم چگونه

 .کنم امید

 باز اما کندمی توبیخم امنافرمانی خاطر به حتما بازگردد که وقتی دانممی

 .ستمن از تربیش خیلی زمینه این در او اشتباه کنممی فکر چه هر هم

 بیمارستان از کهاین از حتی من. بگوید را چیز همه من به توانستمی او

 شخص آن کهاین به برسد چه نبودم خبر با هم شده کالهبرداری پدرش

 .استبوده من سابق نامزد میالد همان کالهبردار

 .بودنزده من به حرفی هیچ او اما بدانم را هااین یهمه که داشتم حق من

 مورد در که بودکرده بازی نقش من برای مانآشنایی اول هایروز حتی

 این که صورتی در. داندنمی امگذشته از هیچی و کنجکاوست امگذشته

 .نیست و نبوده گونه

 هاعکس یهمه در که دختری و عکس آن مورد در ترمهم همه از

 کهمن. بدهد توضیح باید هم بودچسبانده او به را خودش عاشقانه

 اشتباهی تنها خاطر به و بکنم پوشیچشم او اشتباهات تمام از توانمنمی

 وقت که زمانی اما هاکنممی دلجویی یعنی کنم دلجویی او از امکرده که

 و برنگشته ایران به او که زمانی تا حداقل.  برسد او از کردن دلجویی

 امکرده که کاری برای توانمنمی نشده روشن هاچیز از خیلی تکلیف

 .بکنم خواهی معذرت

 نکرده خواهی معذرت او از تنها نه من باشد میالد با حق اگر که چرا

 .گذشت نخواهم هم هایشدروغ و او از سادگی به بلکه

*** 

. زنممی شانه را موهایم حوصلهبی و غمگین و امنشسته اتاقم یگوشه

 .متنفرم شدت به کرده امدوره که دلگیری هوای و حال از
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 دلی. ستناکوک همیشه سازش که دلی. احساسم و عقل ناتمام نگج از

 به کجاست؟ ببینم و بزنم زنگ رایمون به کندمی اموسوسه مدام که

 هستم دیدارش خواهان و زده لک برایش دلم بگویم نه؟ یا برگشته ایران

 کنم؟ چه را منطقم اما

. بگذرد خود حق از نیست قرار و گرفته کار به را توانش تمام که منطقی

 دنبالم به و کرده خبرم رایمون تا بمانم منتظر قدریآن باید معتقدست

 .آیدبی

 زنگ صدای که امشده هایمانخاطره و رایمون خیال و فکر در غرق

 بر عمیق لبخندی و افتدمی توپ و تاپ به قلبم. شودمی بلند امگوشی

 .گیردمی جان لبانم روی

 گیر تخت یلبه به پایم کوچک انگشت. دوممی تختم سمت به سرعت با

 با اما کندمی سوراخ وارمته را استخوانم مغز تا وحشتناکی درد و کندمی

 .بکاهد نشسته، دلم در که ذوقی و هیجان از هم ایذره تواندنمی حال این

 نمایان باالخره ام،گوشی تکراری نمایش یصفحه دیدن روز دو از بعد

 به هاستساعت من که کندمی ایجاد را عیتنو همان اششماره شدن

 .امنشسته انتظارش

 هیجان از کمی تا کشممی عمیقی نفس تماس، کردن وصل با زمانهم

 .کنم کنترل را صدایم لرزش و بکاهم وجودم در شده قلمبه

 جانم؟ -

 از بویی نه. محبت پر نه و سردست خیلی نه. ستادیع کامال او صدای

 .تلخی نه و دهدمی شیطنت

 خوبی؟ -
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 .دهممی را جوابش مالیم و نرم هم باز او خالف بر و بازمنمی را خود

ی خبر؟چه خوبی؟ تو قربونت مرسی -  من به زودتر چرا اومدی؟ ک 

 نگفتی؟

 صدایم تن به وا همچون نیز را سرما اما رومنمی اشصدقه قربان

 .چسبانمنمی

 نشنیده را سواالتم تمام بلکه دهدنمی را امپرسی احوال جواب تنها نه

  خوش، خبری دادن با عوض در ولی دهدنمی پاسخ را یک هیچ و گرفته

 .بردمی هاآسمان اوج تا مرا

 .تونمخونه در پشت  . کن باز رو در ایخونه اگه -

 صورت پهنای بر حالیخوش و ذوق از و گذارممی قلبم روی بر را دستم

 خستگی و شود پشیمان کهآن از قبل! صدابی اما عمیق لبخندی. خندممی

 دهان کند، موکول دیگر وقتی به را دیدار و کرده بهانه رفتن، برای را

 :گویممی و کرده باز

 .آممی اآلن. نریا جایی پس باشه -

 حال به تا که ممتدی بوق یصدا زیباترین شکبی. کندمی قطع را گوشی

 !صداست همین امشنیده عمرم در

 رنگی سفید تاپ به نگاهی و ایستممی آینه روی به رو دستپاچه و هول 

 شلوار روی بر دستی و اندازممی گرفته قاب زیبایی به را امتنه باال که

 .ستراحت و نازک بسیار که کشممی جذبی و جین

 اتاقم از دو حالت به و دارممی بر امشیآرای میز روی از را مویم ک ش

 صدای کنممی یکی تا دو را هاپله زدهشتاب که حالی در. شوممی خارج

 اهل به ندارم، را کردنش پنهان توان که ذوقی با و برده باال کمی را خود
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 قرارست و ایستاده مانیخانه در پشت رایمون که دهممی خبر خانه

 .آیدبی داخل

 باز ثانیه از کسری در و شده کاشته لبانشان یشاخه سر بر که ایغنچه

 به که خبری شنیدن از را شانشادمانی و سرور دهد،می گل و شودمی

 .کشدمی رخ به خوبی به امداده هاآن

 اما بگیرم جبهه او همچون و باشم سرد کمی نیز من کندمی حکم عقل

 رایمون گویدمی مدام. شودنمی اشحالی آدمیزاد زبان که دلم

 از توانیمی تا پس. گویدنمی دروغ و نیست خیانت اهل. تقصیرستبی

 ُپر آغوشش به کشیدن َپر با را اتدلتنگی تمام و باش حالخوش دیدنش

 .کن

 و کشممی پا به لنگه به لنگه را دمپایی جفت یک کنم،می باز را سالن در

 هرازگاهی و اندشده شانپری هوا در که موهایی به توجهبی حیاط، در تا

 باز را در قفل. دوممی نفس یک دیدگانم، مقابل در شوندمی سدی هم

. کشممی نفس را عطرش ابتدا خودم، سمت به در کشیدن از قبل و کنممی

 .استآمده استقبالم به او خود از زودتر که آشنایی و خوشبو عطر

 در چهارجوب در اشورزشکاری و مردانه قامت و شده باز کامل در

 .شودمی نمایان

 جان که را لبخندی بهار   تواندنمی ستزمستانی و سرد نگاهش هم هرچه

 .ببرد بین از و بخشکاند داده، هایملب به ایدوباره

 خانه حیاط سمت به را دستم کف و کشممی کنار راهش جلوی از را خود

 .گیرممی خانه ساختمان و

 زنممی نگاهش به را نگاهم قفل   نگیدلت با و زده نمایی دندان لبخند
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 .بده در دم تو، بفرما -

 با سکوت در تنها. شود نمی ایجاد اشچهره بودن سخت در تغییری هیچ

 متوقف جایش سر ثانیه چند از بعد و شودمی حیاط وارد کوتاه قدم چند

 چرخدمی سمتم به که اویی به و بندممی سرش پشت را در. شودمی

 .شوممی خیره

 ذوق هایمانسلبا رنگ بودن ست از که شده بیدار درونم کودک گمانم به

 .آیدمی کش هم از قبل از تربیش هایم لب و شوممی زده

 تا را هایشآستین و کرده تن به که رنگی سفید و جذب پیراهن دیدن با

 .رودمی غش اشمردانه و گرم آغوش و او برای دلم زده باال آرنج

 و رسانده استایلش خوش و مردانه اندام به را خودم هکوتا قدم یک با

 همان به دقیقا نیز را امپیشانی. کنممی حلقه کمرش دور به را دستانم

 یدکمه دو بودن باز خاطر به که چسبانممی اشسینه یقفسه از قسمتی

 .ستلمس قابل خوبی به تنش گرمای و بوده لخت پیراهنش باالیی

 اشمردانه دستان به را نگاهم و کشممی نفس عمیقا را تنش عطر

 .استافتاده بدنش اطراف در حرکتبی که دستانی دوزممی

 رفتارش، بودن سرد که چرا. ترم ضعیف کردم،می را فکرش که آنچه از

  .کندیم طوفانی را دلم هوای و کرده طاق را طاقتم

. را شیطنت از پر و شرور رایمون همان. خواهممی را خودم رایمون من

 را نشستن جایک صامت و ساکت و گرفتن آرام ایگوشه در که رایمونی

 تمام اشچهره غرور و سردی برخالف که مردی. استنگرفته یاد

 .گیردمی جان عمیق محبتی و عشق از وجودش
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 دیگه باشی، ناراحت کسی از وقتی هک هستی اونایی از تو یعنی -

 شی؟نمی دلتنگشون

 باز کمرش دور از را دستانم یحلقه و کرده دور من از کمی را خودش

 .کندمی

 اندازدمی باال به را ابرویش تای یک و گذراندمی نظر از را پایم تا سر

 خیلی دلخورم ازشون که کسایی واسه دلم که اماونایی از من اتفاقا نه -

 یه که ایخونه حیاط توی تونمنمی که قدریاون. شهمی تنگ تریشب

 یه به نیاز. بدم نشون رو دلتنگیم یاندازه نشستن، دیدنم منتظر خانواده

 .دارم ترکوچیک و ترخصوصی فضای

 و رنگ مشکی چشمان در که شرارتی پر و همیشگی برق همان

 .ستافیک من دل   شدندیوانه برای شده، پدیدار دلربایش

 خانه داخلی ساختمان سمت به را راهش و چرخدمی پا یپاشنه روی بر

 هایی گام با و گیرممی رنگش آبی جین شلوار از را نگاهم. کندمی کج

 را دستانش. شوممی قدمش هم و رسانممی او به را خودم کوتاه و تند

 .دهممی جای انگشتانش بین ما را انگشتانم و گیرممی دست در

 بین از را آن ثانیه از کسری در و  رسانممی حداقل به را مانبین ایفض

 زمانهم و چسبانممی دستش ساعد روی بر عمدا را دستم ساعد. برممی

 و داده قرار مخاطب را او شیطنت با تَنش، پوست گرمای از بردن لذت با

 :پرسممی

 جاناو تونیمی چی؟ تو و باشم من فقط که کوچیک اتاق یه توی -

 بدی؟ نشونم رو دلتنگیت
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 سرش و گرداندمی باز دوباره را بودمبرده بین از که ایفاصله شیطنت با

 امگرفته نظر زیر را حرکاتش تمام مستقیم که منی سمت   به را

 .چرخاندمی

 و گریزدمی دستم ساعد زیر از ریز، و ملموس شیطنتی با دستش ساعد

 شود،می بیان گوشم با فاصله ترین نزدیک در که بدجنسش و آرام لحن

 .کندمی مور مور خوش، حالی و لذت از را تنم تمام

 !تونمنمی که نه -

 باز هم از انگشتان بین از را دستم و ایستممی حرکت از دلخوری با

 .آورممی بیرون اششده

 مشغول و نشیندمی زمین روی بر ام،چهره یطلبکارانه حالت به توجهبی

 .شودمی رنگش ایقهوه اسپرت کفش هایبند نکرد باز

 برایم قدرچه هایشمحلیبی تحمل که داندمی خوبی به هم خودش احتماال

 .استگرفته دادنم شکنجه جان   به دست گونه این که ستتلخ و آورعذاب

 شه؟نمی چرا بپرسم شهمی -

 به را نگاهش. گذاردمی کفشی جا داخل و داردمی بر را هایشکفش

 .شودمی امخیره سکوت در ثانیه چند و اندازدمی نگاهم

 دلتنگیمو بتونم شاید. کوچیکه اتاق   یه از تربیش خیلی من دلتنگی   آخه -

 تو اگه البته. بدم نشونت تو و باشم من فقط که کوچیکی یخونه یه تو

 .بخوای

 کمربند که دستش حرکت سمت به را نگاهم و شوممی اشخیره مشکوک

 .دهممی سوق کند،می مرتب را رنگش ایقهوه م  چر
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 مدلیه؟ چه دلتنگیت مگه -

 .کشدمی و گیردمی گونهنوازش حالت به را لپم

 خوبی دختر بعد به این از  بدی قول اگه. زنهمی روپایی که اوناییه از -

 رو دلتنگیم و جااون ببرمت شبی یه حتما که دممی قول بهت منم باشی

 .دمب نشون بهت

 و شودمی باز سالن در که چرا بیندنمی را امشده گرد چشمان احتماال

 .گیردمی بر در را او ایپدرانه آغوش بالفاصله

 ناخوادآگاه بار هر و کنممی تکرار خود با را او یجمله آخرین بار چندین

 .شودمی لبانم طرح قبل یدفعه از  ترپررنگ لبخندی

 امحسودی نه، من اما اندکرده روبوسی او اب همه که بینممی وقتی

 حتی. نه من با اما کندمی برخورد گرم و ستمهربان همه با او. شودمی

 تا اندنشسته آن روی بر پدر و بهنام که نشیندمی مبلی روی بر عمد از

 که ستتوصیفی تنها مریض گر  شکنجه. بنشینم کنارش نتوانم من

 حتما وگرنه ندارم را امگوشی.  بدهم ربط هایشمحلیکم و او به توانممی

 ...و دادممی پیامش

 چه خواستممی داشتممی را امگوشی اگر دانمنمی کنممی فکر چه هر

 که مادر جواب در و شوممی گوشی خیالبی بنابراین. بدهم او به پیامی

 آشپزخانه به و شوممی بلند جای از زند،می صدایم آشپزخانه داخل از

 .رومیم

 خیره کمدست، داخل از چاقو برداشتن مشغول که مادر به سوالی

 .شوممی

 داشتی؟ کاری جانم؟ -
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 سماور به و گذاردمی اپن روی بر ای؛میوه جا کنار در را هاچنگال

 .کندمی اشاره

 چای توام چینم،می ایمیوه جا توی رو هایوهم من تا جان، مامان آره -

 بریزی چای بقیه یواسه تا. کردم دم سبز چای رایمون برای. ببر و بریز

 و بریزی مخصوصش فنجون توی رو چایش نره یادت. کشهمی دم اونم

 .برداری هم رو خرما

  و اندازممی رایمون مخصوص فنجان و خرما بشقاب به نگاهی خبیثانه

 .دهممی تکان آرامی به را سرم

 هیچبی و اندازممی هاستمیوه گرم حواسش که مادر سمت به نگاهی نیم

 قدم سماور سمت به و دارمبرمی را فنجان از شده پر سینی حرفی

 .دارمبرمی

 سیاه چای از را هافنجان یهمه بریزم، سبز چای رایمون برای آنکه بی

 و مخصوصش فنجان از را نگاهم کمرنگی، نیشخند زدن با و کنممی پر

 هیچبی خود قبلی سرجای بر همچنان که خرمایی از پرشده بشقاب

 .گیرممی اند،مانده باقی حرکتی

 به همه نگاه. شوممی سالن وارد لب بر کمرنگی لبخند و آرام هاییقدم با

 تربیش که ستهایش کردن محلیبی همین! او جز شود،می کشیده سمتم

 که ایبدجنسی خاطر به شودمی باعث و آوردمی در را لجم قبل از

 وجدان عذاب و نباشم ناراحت تنها نه بکنم حقش در خواهممی

  .باشم هم زدهذوق و حالخوش بلکه باشمنداشته

 رد گیرم،می مقابلش در را سینی. کنممی تعارف شانتکتک به را چای

 همنقطه همان روی بر و آیدمی گردنم زیر تا کنم،می دنبال را نگاهش
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 چای فنجان روی بر ُکندی، به و کوتاه مکثی با آن از بعد و ماندمی ثابت

 .نشیندمی قندان و

 حرکت از دستش کوتاه ایلحظه خورد،می جا سبز چای نبود   دیدن با

 چای سینی سمت به را دستش و آمده خود به زود خیلی اما ایستدمی

 لحنی با را نامم نیز مادرجون لحظه همان در که کندمی دراز

 .گیردمی دندان به را لبش و زده صدا سرزنشگرانه

  !مادر رفته یادت رو خرما و سبز چای کهاین مثل! جان آوینا-

 را خرما و سبز چای و برود آشپزخانه به تا خیزدبرمی جای از سپس و

 :زنممی لب و کرده پیشدستی که آوردبی

 گفت خواد،نمی که گفت خودش رایمون. دبنشینی لطفا مادرجون نه-

 واسش خودم من که وگرنه خورهمی قند با رو چای همین امشب

 .ریختممی

 تمام کردن خرج حال در که چرخانممی اویی سمت   به را سرم سپس و

 چنین این در که دفعاتی تمام خالف بر مبادا تا شده احتیاطش و دقت

 و کوتاه هرچند شده، که جور ره شیطنت روی از کردمی سعی شرایطی

 روی بر را پایش کف یا و کند لمس را دستم دستش، حتما ای،ثانیه

 پایش یپاشنه فشار لحظه به لحظه شیطنت؛ با و دهد قرار پایم انگشتان

 گونه هیچ امشب، که ستجمع حواسش کند، زیاد هاآن روی بر را

 را چای فنجان سپس و باشدنداشته بدنم از اینقطه هیچ و من با تماسی

 .داردبرمی

 با و گیرممی دندان به باالست سمت به حرکت حال در که را لبم یگوشه

 .دهممی قرار مبل عسلی روی بر را چای سینی پیروزی
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 حالت در تغییری هیچ تا دهدمی اجازه نه و کندمی نگاهم نه که اگرچه 

 مجبورست کهاین از درقچه که دانممی خوبی به اما شود ایجاد اشچهره

 و ریخته هم به اعصابش قند، با هم آن بنشود سیاه چای شب؛ در

 .استشده عصبی و حرصی

 روی بر را دستانم نشینم،می اشرویی به رو مبل روی بر طمانینه با

  .اندازممی دیگرم پای روی بر را پایم یک و کرده قفل سینه

 از. خوردمی پیوند اهمنگ به نگاهش کوتاه، چند هر ایلحظه برای

 به کمی ناز با را سرم و برده را استفاده نهایت آمده وجود به فرصت

 امچهره در که شرارتی و ژکوند لبخندی با و کنممی خم امشانه سمت

 سردش و سخت یچهره و او به کوچکی و ریز چشمک کند،می دادبی

  .گیردمی من از را رویش و دزدمی نگاهم از را نگاهش سریع. دهممی

 اما امدوخته چشم کند،می دلبری دیدگانم مقابل در که جذابش رخ نیم به 

 فکر که هاییروز همان. بودمدیده را او که امشده اولی روزهای غرق

. نیست گونه این که دانستممی هم خودم اما هستم متنفر او از کردممی

 به. هایشموفقیت و او به. خوردممی حسرت هایشبرتری و او به من

 جذابش و مردانه یچهره یشایسته بودن سخت و غرور تیپ که اویی

 .بود

 رایمون تالش خالف بر که شودمی موهایش از ایطره پرت   حواسم 

 دلربایی و افتدمی اششقیقه روی بر لجبازی با فرستادنش، باال برای

    .کندمی

 او به را هایشگوش مثال و شده دوخته پدر به جدی نگاهش که اگرچه  

 تمام که دانممی خوبی به هم من خب اما استسپرده هایشحرف و

 که هاییشیطنت است؛شده هایمشیطنت و هابازیگوشی و من پی   حواسش
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 خودش یگفته به و بودکرده بیدار و زنده وجودم در را تمامش او خود

 .بردمی لذت هایمشیطنت کردن لمس از

 دست چایش، فنجان که کسی تنها اما هستند چای شیدننو حال در همه

 .اوست مانده، باقی نخورده

 اما افتدمی آن داخل محتوای و فنجان به باریک ثانیه چند هر نگاهش

 به حتی باریک برای حتی خواهدنمی را آن خوردن دلش واقعا انگار

 .کوچک فنجان یک یاندازه

 را فکرش من که چهآن زا اشروزمره قوانین گذاشتن کنار گویی

 !است ترسخت کردم،می

 به. نوشممی را آن از ایجرعه و کنممی نزدیک دهانم به را چایم فنجان

 او از را نگاهم هم کوتاه چند هر ایلحظه برای حتی و امشده خیره او

 و بهنام پدر، با بینممی وقتی اما گیرممی وجدان بعذا کمی. امنگرفته

 اما کندمی هاآن خرج را اشمردانه هایخنده و کرده شوخی مادرجون

 اندازد،بی امنشسته من که قسمتی سمت هم نگاهی نیم حتی نیست حاضر

 از خالی فنجان که چرا کرده غلبه من بر شیطانم و خبیث روح دوباره

 قرار مخاطب را او بدجنسی با و داده قرار سلیع روی بر را امچای

 دهممی

 !شد سرد دیگه کنم فکر خوری؟نمی رو چاییت چرا! جان رایمون -

 هم باز رایمون چشمان مردمک اما چرخدمی او سمت به هانگاه یهمه

 .کندمی اتراق نقطه همان در و کندنمی رویپیش امسینه یقفسه از

 تعویض جهت و برخیزد تا شودمی خیز نیم هدلسوزان دوباره مادرجون

 از خیلی"  گفتن با و کندمی مخالفت رایمون که برود آشپزخانه به چایش
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 سرد اصال اتفاقا. خوبه همین اما نکنه درد شما دست ممنونم، لطفتون

 "شده خوردن یآماده تازه و نیست

 مادر هک بنوشد را آن تا کندمی نزدیک دهانش به را چای فنجان سپس و

 سبز چای فنجان یک با و رسانیده او به را خود نجات ایفرشته همچون

 .کندمی استقبال او از خرما از پر بشقابی و

 آماده رو تچای و خرما گفتم آوینا به. پسرم کنار بذار رو چای اون -

 !رفته یادش که کجاست حواسش نیست معلوم اما کردما

 بر را خرما بشقاب و گیردمی شسمت به را مخصوص فنجان بالفاصله و

 .دهدمی قرار مبل عسلی روی

 بر کوتاه ایلحظه کند،می پیشروی امچانه روی تا رایمون نگاه باراین

 .کندمی پیدا کش هایمچشم تا و ماندمی ثابت هایملب روی

 طرح و خندندمی و اندشده براق عجیب پیروزش و شرور چشمان

 .شودمی لبش از ایگوشه نشینخانه مه لبخند از کوچکی و کمرنگ

  .گیردمی او دست از را چایش فنجان و کندمی تشکر مادر از

 اما بگیرد امنقشه که بودنمانده چیزی دیگر. امشده پنچر نه، که دمغ

 بودکرده خراب را چیز همه بدموقعش آمدن با مادر

 فرقی سشوا گفت خودش رایمون اما بود حواسم! خانوم مامان نخیرم -

 !باشه چای کدوم که نداره

 عسلی سمت که رایمون به هم لبخندی حرصی و گویممی مادر به را این

 .زنممی بردارد، خرما تا شده خم
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 از خوادنمی گفته و کرده تعارف بهت رایمون اگه. زنیامی حرفا وا -

 چرا نداره دوست اصال سیاه چای دونیمی که تو. متنانتشه و خوبی

  نریختی؟ شواسه

 را رویش غلیظ، ایغرهچشم رفتن با و کندمی نگاهم چپ چپ هم بعد و

  .گیردمی من از

 و پت لبخند از را نگاهم اکراه با و زنممی امچانه زیر به را دستم پکر

 .گیرممی شده رایمون یزدهذوق یچهره مهمان که پهنی

. کشیدن نقشه یحوصله نه و دارم را کردن شیطنت یحوصله نه دیگر

 و در به و بکشم را موهایش قدرآن و کنم پیدا را یکی خواهدمی دلم فقط

 در حرص رایمون مثل که یکی. شود خنک دلم کمی تا بکوبمش دیوار

 .بشود زدنش کتک به راضی دلم تا. نباشد او خود   اما باشد آور

 دور امصندلی و من از کمی عمد به را اشصندلی هم شام هنگام به حتی

 نزدیک در نامحسوسی طور به را صندلی که همیشه عکس بر. کندمی

 خواست، دلش که وقت هر بتواند تا دادمی قرار ام صندلی با فاصله ترین

 قول به. کند شکوفا یا و کرده رها را ایشلحظه و آنی هایشیطنت

 خود به ظلمی هم را هایششرارت و هاشیطنت کردن خفه خودش

 با که هایشحرف به روزها آن که اگرچه. من به ظلمی هم و دانستمی

 به عمیقا امشب اما خندیدممی شدمی بیان طبعیشوخ و مزاح چاشنی

 .امبرده پی کالمش حقیقت

 یخ قلب م،شادابی و نشاط یپرنده و امکرده گم را وجودم از ایتکه انگار

 .استکرده کوچ دیگر اینقطه به و کرده ترک را امزمستانی و زده

 اصال. بزنم گریه زیر به مانده کم. استکرده رفتن قصد و شده موقع دیر

 طرف بر امدلتنگی تنها نه. بگذرانم او با گونهاین را امشبم نداشتم توقع
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 نفس را تلخش و گس عطر که حاال. استشده هم تربیش که نشده

 و شرور نگاه طمع و امگرفته دست در را اشمردانه دستان ام،کشیده

 یک کهآن بی توانممی گونهچه امکرده مزه مزه چشمانم با را شیطانش

 شبم بشنوم، را هایشعاشقانه و دهم جای آغوشش در را خود سیر دل

 !کنم سر مهربانش و گرم آغوش و او بدون را

 مونی؟نمی جااین امشب جان رایمون -

 را پاسخش بانیمهر با و فشاردمی دست در را مادر دست رایمون

 دهدمی

 ...نه -

 پشتم به را دستش و اندازدمی من سمت به نگاهی نیم سپس و

 و لحن همان. دهدمی را مادر پاسخ اشهمیشگی لحن همان با. رساندمی

 کردنش حس و شنیدن تنگ  دلم و پرستمشمی عاشقانه من که صدایی

 .استشده

 !ببرم خودم اب رو آوینا خواممی نیست مشکلی اگه امشب -

 کل دانای

 (رایمون)

 عصبانی را او. بگذرد آوینا نکردن تنبیه خیر از که ندارد قصد هنوز

 خیلی آمدنمی دلش که اگرچه. دادمی پس هم را تاوانش باید پس بودکرده

 به را موضوع این باید آوینا اما شودب رنجشش باعث و آزاردبی را او

 را دمش بودمی او جای دیگری کس هر اگر که دانستمی خوبی

 به کوچک یزباله یک همچون را او چرخشی، حرکت یک با و گرفتمی

 اینقطه همان. کردمی پرت اشزندگی از ممکن ینقطه ترینافتاده دور
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 ارتباط یکننده طعق و ندارد او جان و روح در جایی ترینکوچک که

 حسابش طرف باراین منتهی شودمی دنیایش و او با دارُدم یزباله همان

! تنفسی ستاکسیژنی بلکه ریختنی دور ایستزباله نه و دارد دم نه

 یک طوفانی دریای در غرق و شوندمی را قلبش آمیز صلح هایزمزمه

 .شودمی سبز جنگل

 گم را هایشنفس نباشد که ویناآ داندمی خوبی به خودش که اگرچه 

 سقوط یک دچار شاید و دهدمی دست از را اشزندگی جریان. کندمی

 !بارمرگ سقوطی شود؛ احساسی

 زیر به را سرش. کندمی بلند سر و شوندمی را آشنایش هایقدم صدای

 .شده مانتویش یدکمه آخرین بستن مشغول و انداخته

 که لبخندی. آوردمی لب بر نمادندان لبخندی و گیردمی باال را سرش

 خوش و زیبا هایلپ در زیبایی به را نمکینش و کوچک های چال طرح

 .زدمی فرمش

 به سری و داده را لبخندش جواب بکند حفظ را قضیه ظاهر کهاین برای 

  .دهدمی تکان" خوبه چی همه" ینشانه

 کوتاه مانتویی با. گیردمی قرار کنارش شیرین و خوشبو عطری با آوینا

 .استگرفته قاب ممکن نحو بهترین به را نقصش بی اندام که زیبا و

 هم اآلن همین تا. بهتر زودتر هرچه. خواهدمی را او با شدن تنها دلش   

 با زدن حرف این از بیش تواندنمی دیگر و داده خرج به صبوری خیلی

 .اندازدبی تعویق به را او

 از امشب پذیرایی و شام بابت و دهدمی ستد خانه اهل با بنابراین

 ناخودآگاه دستش سالن، از خروج هنگام به. کندمی تشکر شانتکتک

 .نشیندمی آوینا کمر روی بر
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 رستمی یخانواده جمع از کامل طور به هنوز. کندمی فکر کمی خود با 

 او دست حرکت   متوجه رستمی یخانواده که قدریآن نه نشده، خارج

 مشکوک او کردن اعالم بسآتش به را آوینا که قدریآن نه و دشون

 را چیزی ، باریکش کمر کردن   نوازش و شیطنت کمی بنابراین. سازد

 .کرد نخواهد عوض

 سر پایین به آرام و نرم دستش سالن، در شدن بسته با زمانهم  

 ینش،زیر لب گرفتن دندان به با. آیدمی پایین زانویش پشت تا و خوردمی

 .کندمی جلوگیری شانآمدن کش هم به از

 نگاهش با. چرخدمی عقب به کوتاه مکثی با و ایستاده حرکت از آوینا  

 اشسوالی نگاه و او به منتظر و گذراندمی نظر از را تبدارش هایگونه

 .شودمی خیره

 بریم؟ خوایممی کجا -

 .کندمی جمع هم در کمی را لبانش و گیردمی خود به متفکر یچهره

 ببینی؟ رو دلتنگیم خواستی نمی مگه -

 باال به ایشانه بنابراین خوردمی تکان تایید ینشانه به آوینا سر

 گذاشته او تراشخوش کمر روی بر را دستش کف مرتبه دو و اندازدمی

 .دهدمی هولش جلو سمت به و

 ...قبلش ولی بدم نشونت تا بریم بیا پس -

 به کامل را او و شود می حلقه نحیفش و ظریف بازوی دور به دستش

 و زیبا یچهره جایجای مشتاقش نگاه با. چرخاندمی خود سمت

 دور به شدن حصار یاجازه دیگرش دست به و کرده فتح را دلفریبش

 .دهدمی را دفاعشبی بازوی
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. شودمی خم صورتش سمت به که بیندمی که را آوینا چشمان درخشش

 پوست روی بر را داغش هاینفس هرم نشستن که نهمی. آرام و نرم

 و رسانیده صفر به را او با مانده باقی یفاصله کندمی حس صورتش

 زیر را کوچکش قلب ضربان. چسباندمی خودش به قبل از تربیش

 نگاه و زندمی چنگ را کمرش که دستانی. کندمی حس خود یسینه

 .کندمی ددابی وجودش در تمنا که دلتنگی و منتظر

 وجودش تمام و جدا هایشلب! شودمی اسیر معصوم دخترکی همچون  

 تنها هایشلب گرمی   و گیردمی بر در را او تماما هایشدست. جدا هم

 و او از شدن سیراب. دارد دنبال به را عطش فقط و فقط که ستاکسیری

 کمی تنها و آوردمی کم نفس. رسدمی نظر به ممکن محال تنش گرمای

 .شودمی جدا او از

 و برجسته یگونه روی بر را دستش کف  و گیردمی عمیقی نفس

 نرم را دارشنم پیشانی و شودمی چشمانش در خیره. گذاردمی گلگونش

 .دهدمی قرار گرمش پیشانی روی بر سبک و

 بود؟شده ضعیف هایشدلبری و او مقابل در چنین این کجا و کی

 آن متوجه خود حتی کهآن بی بودکرده عالما را بسشآتش اختیاربی

 .باشد

 !بزنیم حرف باهم باید قبلش ولی -

 ماشین از سکوت در. کندمی پارک و بردمی پارکینگ داخل را ماشین

 هاپله سمت به ینا،آو شدن پیاده با. ماندمی آوینا منتظر و شودمی پیاده

 گیردمی قرار کنارش آوینا. رودمی باال را هاآن آرامی به و کرده حرکت

 .ستآپارتمان این کنار و گوشه کاویدن حال در کنجکاوش نگاه اما

 کجاست؟ جااین -



 

  

REPACK BY DIAKOV 763 

 

 رفیق نیمه راه

 در شیطنت با آورد،می بیرون جیبش از را کلیدش دسته که حالی در

 :زندمی لب آوینا سوال جواب

 زنین؟می صداش چی شما خونه، گیممی بهش که ما. دونمنمی -

 بر. کندمی نزدیک او به را خودش دلتنگی با و خنددمی آرامی به آوینا

 سریع خیلی که ببوسد را اشگونه تا شودمی بلند پایش هایپنجه روی

 باال مخالفت ینشانه به را ابرویش تای دو هر و کشیده عقب را خود سر

 .اندازدمی

 ...وگرنه کن حفظ من با رو تفاصله -

 :گویدمی تمسخر با و پردمی حرفش میان به عجوالنه آوینا

 بزنی؟ جیغ قراره چی؟ وگرنه -

 لحن با سالن، داخل به آوینا دادن هول با زمانهم و کرده باز را خانه در

 دهدمی را او شیطنت پاسخ بدجنسی و مرموز

 !من نه تویی بزنه جیغ قراره هک اونی عزیزم، برعکس اتفاقا نه -

 یک بیند،می اشچهره در خوبی به را داده آوینا به که جوابی ینتیجه

  .آن کردن جمع برای بیهوده تالشی و پهن و پت لبخند

 ست،خواب هایاتاق و خانه سالن زدن دیدن حال در که آوینا کنار از

 .شودمی آشپزخانه وارد و گذردمی

 با سپس و داردبرمی آن داخل از را میوه سبد و کندمی باز را یخچال در

 دادن قرار از پس. شودمی سالن وارد چاقو و دستیپیش دو برداشتن

 شکالتی ینفره دو مبل سمت به عسلی، روی بر دستش داخل وسایل

 .دارد قرار تلویزیون روی به رو که رودمی  رنگی
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 شود می پیراهنش هایکمهد دانه دانه کردن باز مشغول ایعجله هیچ بی

 هایلبه. نشیندمی مبل روی بر رسدمی که دکمه آخرین به که زمانی و

 از را آن خستگی با و کندمی باز هم از عجیب وسواسی با را پیراهنش

 .آوردمی بیرون تنش

 تو؟ یا بزنم حرف اول من -

 دهدمی قرارش مبل یدسته روی بر سپس و کرده تا دقت با را پیراهنش

 .تریراحت تو که هرجور. دونمنمی -

 دستش مبل، یدسته به آرنجش چسباندن با و دهدمی مبل به را اشتکیه

 تا کندمی تالش سختی به که آوینایی به متفکر و زندمی چانه زیر به را

 .شودمی خیره بدهد فریب را او و کرده بازی خوب را نقشش

 رو سرت من، یاجازه بدون چرا بگی! بگی اول تو که ترم راحت من -

 هاشحرف. میالد با قرار سر   رستوران رفتی هلک هلک و پایین انداختی

 کوچولو یه. بیرون اومدی جااون از گریون و زار حالی با و شنیدی رو

 کافی شدنت آروم واسه این انگار اما شدی آروم و زدی حرف محمد با

 !پرسیدی ازش رو عکسا یقضیه و دادی پیام محمد به دوباره که نبود

 ینشانه به را دستش رایمون اما کند دفاع خود از تا کرده باز دهن آوینا

 دهدمی ادامه قبل از ترعصبی و برد می باال سکوت

 رو دندون من، و خودت خاطر به نتونستی روز سه حتی تو کهاین -

 تواسه رو چیز همه و برگردم خودم من تا کنی صبر و بذاری جیگر

 من به خواستی محمد از که اینه ها،این یهمه از بدتر و. بدم توضیح

 ...دادی پیام بهش که نگه
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 قفل هم به هایپنجه و داده تکیه پایش هایران به را دستش دو هر آرنج

 .زندمی چانه زیر به را اششده

 هیچ بی که شودمی خیره ایکرده بغ و ترسیده آوینای به غضبناک

 به را اشاشکی چشمان و کرده جمع مبل از یگوشه در را خودش حرفی

 .استدوخته دستش در یحلقه

 مردی میالد؛ با قرار سر ریمی داری وقتی نگفتی خودت با تو یعنی -

 بیاره؟ سرت بالیی ممکن   نداره، ابایی خالفی کار هیچ دادن انجام از که

 حتما که ارهد اصرار و برگشته سال همه این بعد وقتی نگفتی خودت با

  هست؟ کفشش تو ریگی یه حتما بزنه حرف باهات

 شده، جاری صورتش پهنای بر که هاییاشک به نسبت نرمشی هیچ بی

 .دهدمی قرار مخاطب را او جدیت با و کشیده صورتش به دستی

 اومدیم. ببینم رو کردنت گریه من و کنی گریه تو که جااین نیومدیم ما -

 نداشت؟ جواب من هایحرف از کدوم چهی یعنی. بزنیم حرف تا

 و رفتارها آوینا؛ از قدری به. ستناراحتی و خشم از پر نگاهش

 کندمی گمان که استرنجیده اخیر روز چند این در هایش العملعکس

 .برود یادش هازودی این به ستمحال

 اشتباهی هیچ تو یعنی منه؟ از تقصیرها یهمه بگی خوایمی یعنی -

 از میالد کالهبرداری داشتم حق. رایمون توام زن من دی؟نش مرتکب

 شاید. داری خبر من یگذشته از تو که بدونم داشتم حق. بدونم رو بابات

 هاتحرف و تو به هیچوقت من. بودی تو اما نبودم خوبی بازیگر من

 ممکنه نکردم فکر شده که هم ثانیه یه برای حتی وقتهیچ. نکردم شک

 داشتم حق من. باشیداشته خبر بودافتاده بینمون که اتفاقی و میالد از تو

 که ندونستی رازت محرم منو تو چون بشم ناراحت هاعکس اون دیدن از
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 همون بودن؟ بهزیستی از هابچه اون بگی و بدی زحمت خودت به

 یواسه کهاین بودن؟ خودت پوشش زیر ساله سیزده که ایبهزیستی

 من نظرت به واقعا داری؟ رو بزرگ قهرمان یه حکم پسرها و دختر اون

 بدونم؟ رو هااین نداشتم حق

 تویی خود   من اشتباهات تموم مسبب اما کردم اشتباه که دارم قبول من

. آدبی پیش هاناراحتی این شدی باعث هاتکاری پنهون با تو. رایمون

 انجام به دلم خودمم که بکنم رو کارهایی بشم مجبور من شدی باعث

 !نبود راضی دادنش

 را خودش ریزان اشک که آوینا از را نگاهش و اندازدمی باال به ابرویی

 .گیردمی رساندمی او به

 کنارش در او، از متریمیلی ایفاصله با آوینا و شودمی پایین و باال مبل

 .نشیندمی

 به منم. هست منم برای نه. توئه برای فقط ناراحتی این که کنن فکر -

 اومدی یهو تو چرا نفهمیدم هنوزم چون ناراحتم تو از خودم یاندازه

 رایمون؟ بودی چی دنبال من؟ خواستگاری

 و چرخاندمی شده، خیره او به طلبکارانه که آوینا سمت به را سرش تند

 :زندمی لب پرغیض و متعجب. دکنمی برانداز را او پای سرتا ناباور

  خواستگاریت؟ اومدم که بودم چی دنبال من -

 دهدمی ادامه و زده پوزخندی

 به باید حتما که امچلفتی پا و دست قدراون من کردی فکر نکنه چیه؟ -

 هفت و بیست دختر یه دامن به دست عوضی اون انداختن گیر خاطر

 تو آمبی ایمسخره دلیل همچین خاطر به که احمقم قدراین یا بشم؟ ساله
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 یعنی ندارم؟ بهش ایعالقه هیچ که بسازم یکی با رو زندگیم و بگیرم رو

 دادگاه تا بشم نزدیک بهت کهاین بدون تونستم نمی کردی فکر

 دادم،می بازپرس به شاهد عنوان به رو اسمت بود کافی فقط بکشونمت؟

 .دونستنمی ایدیگه کس هر از بهتر رو شونوظیفه بقی ما هم اونا

 وجههیچ به. برود اتاقش به تا خیزدمی بر جای از عصبانیت با

 به خود که چرا ندارد را مسخره و بیهوده بحث این دادن ادامه یحوصله

 راحتی همین به نتواند دیگر یدقیقه چند تا ستممکن داندمی خوبی

 او حاال و داده آوینا خورد   به میالد که بشود هاییپرت و چرت خیالبی

 .هست کردنشان بازگو حال در فکری هیچ به نیز

  .شودمی حلقه بازویش دور به محکم آوینا دستان

 توضیح مواسه و بمون پس. منم احمق   که اونی. نیستی احمق تو نه -

 با تونی می کردی فکر که شد چی اومد؟ خوشت من از یهو چرا که بده

 و غرور همه اون با که شد یچ بشی؟ خوشبخت و کنی ازدواج من

 مگه بگیری؟ رو مثبت جواب شده که جوری هر تا شدی من پاپیچ تکبر،

 نامزد من که فهمیدی و کانادا رفتی تو که نبود این از بعد هااین یهمه

 میالدم؟ سابق

**** 

 (آوینا)

 او روی در رو به را خود بلند قدم یک با و گیردمی شدت امگریه

 لب قبل از تر تاببی و کوبممی اشسینه به آرامی تمش. رسانممی

 .زنممی

 حقیقت یهمه توام دونممی اما نگفت رو راستش میالد که دونممی من -

. بگی من به باید که هست اینگفته هایحرف هنوزم. نگفتی من به رو
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 که منه یوظیفه این کنیمی فکر چرا. بفهمم تا. بشنوم تا. بدونم تا بگی

 ایکننده غافلگیر و جدید اتفاق هر مقابل در و بکنم درک رو تو تهنگف

 دیوونه دارم. خیال و فکر از شدم خسته کنم؟ سکوت میفته داره که

! بذاری زندگیت تموم   جریان در رو من که توئه یوظیفه این. شممی

 !وظیفته فهمی؟می

 نالممی عاجزانه و چسبانممی اشسینه به را امپیشانی

 رو خودم اشتباه من. کن تعریف واسم رو اولش از. رایمون بگو من هب -

 از قسمت این با نتونستم هنوز اما خواممی معذرت تو از و دارم قبول

 دوباره که دونممی. جونم به افتاده خوره مثل. آمبی کنار میالد هایحرف

 از ور حقیقت دارم نیاز که کن باور اما کنممی اذیت خودمو بیهوده دارم

 شدچی من؟ خواستگاری اومدی که شدچی. بشنوم تو خود   زبون

 کانادا؟ از برگشتنت از بعد چرا آخه رایمون؟

 .شوممی اشخیره منتظر

 گرفتن با و کشدمی صورتش به دستی. دهدمی بیرون کالفه را نفسش

 .کندمی جدا خود از مرا هایمشانه

 زندمی لب خستگی با توام آرام لحنی با و دوزدمی نگاهم به را نگاهش

 ...آوینا نیست سخت و پیچیده کنیمی فکر تو که هم اونقدرها قضیه -

. شوممی کشیده مبل سمت به و خورندمی ُسر بازوهایم روی تا دستانش

 مبل روی بر کنارم نیز خود سپس کندمی نشستن به وادار مرا ابتدا

 .نشیندمی
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 نامزد میالد با شنیدم که زمانی از. عزیزم گشتممی تو دنبال   همیشه من -

. شدمی کشیده میالد و تو به بحث آخرش رفتم،می که کجا هر کردی؛

 ...بشم کنجکاو بهت نسبت که شد باعث هابحث تو بودنت پررنگ همین

 یدسته روی بر آرنجش و درومی فرو موهایش داخل نرمی به دستش

 .نشیندمی مبل

 که کردمی ترغیبم تربیش میالد، برای تو حیف   گفتنمی همه کهاین -

 نه؟ یا گنمی هابچه که هستی همونی واقعا ببینم خواستممی. ببینمت

 از من. بدم نجاتت میالد دروغین دنیای از رو تو. کنم کمکت خواستممی

 فهمممی رفتارشون و نگاه نوع از. شناسممی هاروآدم اول نگاه همون

 همون رو این. اومدنمی خوشم میالد از هیچوقت نه؟ یا اعتمادن قابل

 دوشون هر به ببندن قرارداد میالد با خواستنمی محمد و بابا که زمانی

 ...بودمگفته

 .شودمی امخیره سکوت در ثانیه چند و چرخدمی سمتم به

 آد؟یم یادت رو بانی و رز -

 پر نگاهم و شودمی گرد چشمانم رایمون زبان از بانی و رز نام شنیدن با

 را پاسخش زدهشوک و دهممی تکان سر! ناباوری و بهت از شودمی

 دهممی

 شناسی؟می رو تا دو اون کجا از تو ولی...آره -

 بر روی من از آرامی به و شودمی کشیده باال سمت به لبش یگوشه

 .گرداندمی

 ...بودن میالد و محمد و من مشترک هایدوست -

 دوممی حرفش میان به
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 نه؟ نشدی رفیق میالد با هیچوقت تو یعنی -

 دهدمی. ادامه و گفته" نه" جدیت با و قاطع

. کنم برخاست و نشست یا بشم دهن به دهن میالد با نخواستم هیچوقت -

 با میالد که بودشده باعث این و داشتن رفاقت هم با محمد و میالد ولی

 مسافرت یا دورهمی توی نداشتم وقت خیلی من. بشه آشنا ما اکیپ

 باهاشون میالد نبودم من که هاییوقت همینم یواسه کنم شرکت هابچه

 خودش با جاهیچ رو تو که بود این جالبش ینکته اما رفتمی

 ...آوردنمی

 .دارد گیتاز برایم رایمون هایحرف. دهممی تکان سر منگ و گیج

 همیشه. مسافرت و دورهمی رهمی بودنگفته من به وقت هیچ میالد اما -

 دارم کار. ببینمت آمبی تونمنمی دارم کار گفتمی. کردمی بهونه رو کار

 .مزخرفات این از...و دارم کار بزنم حرف باهات تونمنمی

 جا داخل از سیب یک. شودمی خم مبل عسلی سمت به و زده پوزخندی 

 .شودمی اشبررسی مشغول و داردبرمی ایمیوه

 و بزنن حرف باهات تا فرستادم رو رز و بانی بار چندین من ولی -

 هیچوقت تو اما گذرهمی چی اطرافت و دور داره بدونی که کنن روشنت

 دارن رو مردی که انگار نه انگار.  ندادی نشون توجهی ترینکوچیک

 کنی ازدواج اون با آینده در قراره هک برنمی سوال زیر تو روی جلوی

 جای من یواسه تفاوتیتبی از حجم این همیشه. زندگیت مرد   بشه و

 تا بودم مناسب موقعیت یه منتظر مدام که بود همهمین برای داشت سوال

 ...بزنم حرف باهات شد اگه حتی و بشم آشنا باهات و ببینمت
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 ام،بوده خبربی آن از هاسال این تمام در که اطالعاتی از حجماین 

 .استکرده طوفانی را بازدمم و دم و گرفته بازی به را قلبم ضربان

 منتظر همیشه چرا بزنی؟ حرف من با که نیومدی وقتهیچ خودت چرا -

 ببینیم؟ رو همدیگه تا هستی تو که جاییهمون آمبی من که بودی

 .دبرمی باال را ابروهایش و کندمی نگاهم جانب به حق

 نبود من یوظیفه این و نداشتیم دیگه هم به ربطی هیچ تو و من چون -

 گذشته اون از. بدم نشون بهت رو حقیقت و بگیرم رو گوشت و آمبی که

 بیفتم راه به راه من که نداشت دلیلی و بودی دیگه یکی ناموس تو

 تو. بدم نشون بهت رو میالد واقعی ذات یا بدم نجاتت که بخوام و دنبالت

 دیگه پس کردی رد رو بودمکرده بهت غیرمستقیم که کمکی بار چندین

 کنم کمک کسی به و اندازمبی زحمت به رو خودم الکی که دیدمنمی دلیلی

 رهمی داره گازک ش و هاشچشم رو گذاشته پوشچشم یه خودش که

 تو بسته بن یه فقط بلکه رو در راه نه داره در نه که دیواری سمت

 !خالیه

 فهمم می ترکم من دهدمی توضیح تربیش او چه هر گاران 

 گشتی؟می دنبالم هاسال این تموم توی گیمی چرا پس -

 پشت به را امپیشانی بر نشسته موهای و آوردمی بیرون سرم از را شال

 .فرستدمی گوشم

 و بابا سر کالهی چه و کرده غلطی چه میالد فهمیدم من زمانی چون -

 هیچ دیگه برگشتم و فهمیدم که اموقتی. نبودم کانادا که گذاشته محمد

 دونمنمی. گشتممی دنبالت علنا که بود موقع اون از. نبود تو از اثری

 در حتی! بانی و رز با حتی نشدی صمیمی هیچکس با وقتهیچ تو چرا
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 اطالعاتی هیچ واقع در! بودینگفته رو راستش هم فامیلیت و اسم مورد

 .بودی نداده کسی به گیتزند و خودت از

 هایحماقت از کالفه و عصبی و دهممی بیرون آه با همراه را نفسم

 .کشممی امُگرگرفته صورت به دستی ام،گذشته

 به گفته دروغ رو فامیلیم و اسم میالد که نبودم جریان در خودمم من -

 اسم با رو من همه و بودگذشته کار از کار دیگه که فهمیدم اموقتی. همه

 و رز گفتمی. نشم صمیمی کسهیچ با بودگفته میالد. شناختنمی سارا

 .باشم داشته رفاقت کدومهیچ با نباید من و نیستن خوبی دخترای بانی

 چرخدمی سمتم به کامل و شودمی کفری

 میالد. خواست من از میالد. گفت میالد که چی یعنی آوینا؟ چی یعنی -

 نداشتی؟ عقل خودت مگه تو کرد؟ رو کار اون میالد. کرد رو کار این

 خودت دیدی رو بانی و رز وقتی تو یعنی نداشتی؟ گوش و چشم مگه

 میالد که باشن هاییدختر تونننمی وقتهیچ نفر دو اون که نفهمیدی

 و دروغ این پشت که نگفت بهت تدخترانه حس یعنی کرده؟ تعریفشون

 سوال تواسه وقتهیچ ست؟کاسه نیم زیر ایکاسه یه میالد هایدغل

 کنه؟نمی آشنا هاشدوست با رو تو میالد چرا که نشد

 این به تا. شکندمی را دلم پیش از بیش رایمون، زبان از گذشته یادآوری

. بودنکرده ندهز چشمانم مقابل در را هایمحماقت گونه این کسهیچ حال

 میالد یمکارانه هایبازی دست به را خود لوحانهساده قدرچه کهاین

 بازی این از خودم کشیدن بیرون برای هم تالشی هیچ و بودمداده

 از را خود تا بود الزم دقت و هوشیاری کمی تنها کهاین. بودمنکرده

 تمام ردمک سعی ثانیه هر و روز هر اما بدهم نجات سخت و تلخ شکستی

 و کنم دور خود از سازد دور من از را میالد کندمی تالش که را چهآن
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. دهم پرورش جسمم و روح در را میالد از خود رویایی و فانتزی افکار

 به نسبت مناسبم و درست انتخاب بر مبنی را هایملجبازی تمام کهاین

 اصرار که بودم کسانی تمام با جنگیدن حال در و بودمداده قرار میالد

 .شناسممی دل در من که نیست مردی میالد  بگویند داشتند

 گلویم در افتاده جریان بغض تا گیرممی عمیقی بازدم و دم بار چندین

 .شود پنهان دردمندم یچهره پس   در صدایم لرزش و بگیرد آرام کمی

 هیچی دیگه کرد، َکَرم و کور عشق بگم که نبودم میالد عاشق من -

 که بشم حقیقت این منکر تونمنمی اما شنیدمنمی هیچی و نمیدیدم

 اون. بودمشده شدلبسته و داشتم دوستش واقعا چون نداشتم دوستش

 قائل زیادی احترام شواسه من و بودشده زندگیم مهم افراد جزء هاروز

 خیلی. کردمی کمک من به خوب دوست یه مثل همیشه میالد. بودم

 رو باور این من به و کرد ثابت من به رو ودشخ جاهاخیلی و هاوقت

 کامل رو میالد کردممی فکر من. کرد تکیه بهش شهمی که رسوند

 قراره که مسیری از آدمی که نسیمی هر با نیست نیازی دیگه و شناختم

 بودیمداده قول دیگه هم به میالد و من. بشم منحرف کنیم طی دیگه باهم

 رو اون با خودم وقتی کردممی فکر من. مباشی روراست هم با همیشه که

 بودمساخته ذهنم توی که میالدی من. هست هماون پس صادقم و راست

 !رو واقعی میالد نه داشتم دوست رو

 امچانه زیر تا و کرده باز را خود راه چشمم یگوشه از اشکی قطره

 .غلتدمی

 داده انجام دمیال که کارهایی تموم به تربیش گذره،می تربیش چی هر -

 ابراز و هاحمایت. هاشکمک. هاشمحبت و مهر تموم به. کنممی شک

 .هاشعالقه
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 به. نشیندمی صورتم روی بر ناخودآگاه دستانم و لرزدمی امچانه

 دارجریحه هاسال از پس که را امقدیمی احساسات توانمنمی وجههیچ

 .کنم مهارشان ها،آن روی بر گذاشتن سرپوش با یا و کنم کنترل شده

 ایدختربچه همچون و شودمی حلقه بازوهایم دور به اشمردانه دستان

 .کشدمی آغوش در سبک و نرم مرا کوچک

 اشسینه به محکم را سرم. امراضی اما آغوشش در شوممی مچاله

 و شود باران تا دهممی اجازه گلویم در شده سیب بغض به و چسبانممی

 .ببارد

 صورتم از آرام و نرم را موهایم و چسبدمی امپیشانی به مونرای هایلب

 سمت یک اما شودمی جدا امپیشانی از داغش هایلب. زندمی کنار

 بازویم ریز و نرم شصتش انگشت و نشیندمی موهایم روی بر صورتش

 دهدمی نوازش را

 تو تماح که دونممی خوبی به هم رو این اما متنفرم میالد از کهاین با -

 که بوده این واسه شاید هم هاشدروغ و دغل تموم. داشته دوستت رو

 اگه اما میان دست به سخت خیلی هاآدم از از بعضی. نده دست از رو تو

 تو شاید. رنمی دست از آسون خیلی نباشه هاشونقرمز خط به حواست

 هک بودشناخته خوب خیلی رو تو اون اما بودی نشناخته خوب رو میالد

 سالته؟ چند که بفهمه هیچکس بودنذاشته حتی کردمی قایمت همه از

 نیستی اگه و خونیمی رو ایرشته چه داری هستی اگه نه؟ یا دانشجویی

 !کنیمی چیکار

 آن یلحظه به لحظه دارد باور هم رایمون که همین. گیرممی آرام کمی

  .شودمی امدهش خورد غرور بخش التیام کمی امنخورده فریب را سال دو
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 را دستمالی و کنممی جدا اشسینه از را سرم بنابراین ام آورده کم نفس

 هایم،اشک کردن پاک با زمانهم و گیرممی دستش از گرفته سمتم به که

 .سپارممی هایشحرف به دل و کرده تشکر او از

 تنها بگم اگه نگفتم دروغ. آوینا نیست شکی هیچ تو بودن خاص ویت-

 چه. کردی خودت درگیر منو فکر هاسال این تموم توی که بودی دختری

 کنجکاو بهت نسبت ولی شناختمتنمی و بودمت ندیده که هاییروز اون

 بهت نسبت و شناختمتنمی ولی بودمت دیده که هاییروز اون چه. بودم

 بهت و شناختمت بودمت،دیده که روزی اون چه و داشتم یخاص حس یه

 .شدم مندعالقه

 و بزند حرف احساسش و دل هوای و حال از رایمون شودمی مگر  

 خوشی از چشمانم و نیاید کش هم از هایملب. اندازدنی گل من هایگونه

 .نزند برق

 نزدیک بهت که کرد تهدیدم کردم پیدات رو تو که فهمید میالد وقتی -

 ..بینیمی بد بخوره بهش دستت و بری آوینا سمت گفتمی. نشم

 لپش راست سمت به نیز را لبش یگوشه و زندمی چشمکی شیطنت با

 دهدمی سوق

 خورد، بهت دستم هم و سمتت اومدم هم بهت، شدم نزدیک هم من اما -

 بهت رو واقعیت تونستمنمی ولی. دیدم خوب امخیلی هیچ، ندیدم که بد

. نبود داشتم تو به نسبت من که دیدی مثل من، به نسبت تو دید   چون بگم

 من به وحشی گراز یه مثل همیشه. نه تو اما بودم مندعالقه بهت من

 رو حقیقت یهمه اگه دونستممی خوب خیلی منم و کردیمی نگاه

  .بینممی هم رو آوینا دیدم رو گوشم پشت بفهمی،
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 غرق. کنممی خم امشانه روی بر شیطنت با ار سرم و گیردمی امخنده

 دادنت دست از ترس احساست، و قلب حاکم   تنها کههمین. شوممی لذت

 !خوشبختی یعنی باشدداشته را

 هفته دو از کمتر توی که بود این هدفم تنها گشتمبرمی کانادا از وقتی -

. آدبی بیرون زندان از میالد که این از قبل دقیقا یعنی. کنم ازدواج باهات

. سمتت آدبی کنهنمی جرئت وقتهیچ دیگه بشی من زن اگه دونستممی

 خودش حدود و حد از فراتر رو پاش و کرد رو اشتباه این که حاال اما

 سرویس رو دهنش. نیست بخشش برای جایی هیچ دیگه گذاشت،

 .کنممی

 به را امپیشانی. کنممی حلقه گردنش دور به را دستانم و خندممی

 .گذارممی هم روی بر را هایمپلک و چسبانممی اشپیشانی

 گراز درضمن. کنیم سرویس رو دهنش دیگه هم با تا کنممی کمکت منم -

 .خودتی اموحشی

 سوزد می هایشلب داغی از گردنم و شودمی جدا امپیشانی از اشپیشانی

 بابا؟ خوشگل   چیه نظرت هوم؟. آریممی در هم رو پدرش -

 آرامی به و گیرممی براقش و نرم موهای با کردن بازی جان   به دست 

 خندممی

 .عزیزم بگی تو هرچی -

 در نگاهم و نشیندمی اشبرهنه و لخت هایشانه روی بر دستانم

 .شود می غرق شیطنتش از پر و رنگ مشکی هایشبرنگ

 .بیاریم در بازی ناقاُل کوچولو یه بیا پس -
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 هوا در بلندم موهای. کنممی پرت عقب به را سرم و زنممی خنده زیر به

 .شودمی قدرتمندش هایدست اسیر کمرم و شوندمی پریشان

 .نیستم بلد بازی ناقال من  -

 زیر به دیگرش دست و رودمی پایم ران زیر به هایشدست از یکی

 .گردنم

 را نگاهش شرارت .خیزدمی بر جای از و کشدمی آغوشم در کامل

 .کالمش شیطنت به برسد چه گرفت نادیده انتونمی

 با کردنش بازی باش، ناقال تو. دممی یادت خودم. عزیزم سرت فدای -

 .من

 .چسبانممی اشسینه به را سرم و خندممی سرخوشانه

 ایصبحانه میز به اجمالی نگاهی و گذارممی میز روی بر را مربا ظرف

 به تا شوممی خارج آشپزخانه از شوق و ذوق با. اندازممی امچیده که

 خواب بکنم؛ رایمون کردن بیدار جهت ایدوباره تالش و بروم اتاق

 .روزگارست عجایب از صبح موقع   این تا هم آن ماندنش

 را خود پای ات سر و ایستممی آینه مقابل در ابتدا شوممی که اتاق وارد 

 .گذارنممی نظر از

 کامال استآورده انگلیس از برایم رایمون که جذبی و زیبا دامن و تاپ

 رنگ حتی دهدمی نشان همیشه از زیباتر را اندامم و بوده تنم سایز

 تحسین دل در را اشسلیقه حسن و پسندممی بسیار نیز را اشآلبالویی

 .کنممی

. شوممی موهایم زدن شانه مشغول و ارمدمی بر میز روی از را شانه

 را موهایم مابقی و کنممی رها امپیشانی روی بر را آن از ایطره
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 هالباس کنار در که هم را رنگی سفید و ریز هایشکوفه. بافممی

 .زنممی موهایم به و دارممی بر بودخریده

 قطره چند و رژ یک. شوممی پشیمان اما دارمبرمی عقب سمت به قدمی

 .خواهدمی دلم که شوم همانی من تا ستالزم هم عطر

. دارممی بر تخت سمت را آرامم هایقدم و اندازممی خود به آخری نگاه

 رایمون یبرهنه کتف   روی بر را دستم و نشینممی تخت روی بر

 به تکانی. زنممی صدا نیز را نامش دادنش، تکان با زمان هم و گذارممی

 صدا را نامش دوباره لجبازی با. کندنمی باز را چشمانش ماا دهدمی خود

 .کنممی قبل از تربیش را هاتکان شدت و زده

 صبحونه داری دوست که نگفتی من به دیشب تو مگه. دیگه شو بیدار -

 بخوریم؟ هم با رو

 محکم نیز را بالشتش و کندمی من به را پشتش هایم،حرف به توجهبی

 .کشدمی آغوش در

 هم روی بر محکم را هایملب و کنممی گرد حرص روی از را هایمشمچ

  .فشارممی

 خود سمت به را او کنممی سعی. گذارممی بازویش روی بر را دستم

 صدا آمیز اعتراض نیز را نامش کردنم، تالش با زمانهم و خانمبچر

 .زنممی

 !تواما با! رایمون -

. خوردنمی تکان خود جای از هم ایذره حتی هیچ دهدنمی که را پاسخم

 به را او توان تمام با و گذارممی بازویش روی بر نیز را دیگرم دست

 .زنممی صدا رسا و بلند صدایی با را نامش و کشممی خود سمت
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 .کوبممی بازویش به محکم مشت چند و داده استراحت خود به ثانیه چند

 نه؟ یا شیمی بیدار هستما، تو با -

 در جانم کم و ظریف انگشتان اسارت به را بازویش که یآخر بار

 با بچرخانم خود سمت به را او تا برممی کار به را زورم تمام و آورممی

 انگشتانم حصار از را بازویش و چرخدمی سمتم به ناگهانی حرکت یک

  .کندمی آزاد

 با.  افتممی پایین به هم تخت روی از خفه، جیغی کشیدن با زمانهم

 بر محکم نیز را چشمانم ترسیده کمرم، یناحیه در خفیفی درد پیچیدن

 هم روی از را هایمپلک آرامی به کوتاه، مکثی از بعد و بندممی هم روی

 .دارمبرمی

 خیره و شده آویزان تخت از کمر تا که رایمون خندان یچهره دیدن با

  و او یبرا چشمی و کرده فوت را نفسم کالفه کند،می نگاهم خیره

 .چرخانممی چشمانش، در ورغوطه پیروزی

 دستپاچه و هول بس از دیدیمی و من وقت هر زمانی یه خیر،به یادش -

 مخ کارهات همین با آخرشم. زمین روی افتادیمی جوریهمین شدی،می

 .زدی منو

 حرکت یک در و زده هایشپرانی مزه و او به حرص سر از لبخندی 

 به توانم تمام با را او و کرده حلقه گردنش دور به را دستانم ناگهانی

 .کشانممی خود سمت

 کش هم از تربیش هایملب ناخودآگاه بینم،می که را اششده گرد چشمان

 .شودمی قبل از تر پهن لبخندم و آیدمی
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 بر تنم، کنار دستانش و افتدمی پایین به تخت روی از ثانیه از کسری در

  .نشیندمی زمین روی

 بر در را هایملب نیز هایشلب دهد،می وجودم به که را وزنش سنگینی

 و دوزممی بدجنسش و شرور چشمان به را امشاکی نگاه. گیردمی

 دستانم کف دادن قرار با و اندازممی باال"  نه" ینشانه به را ابروهایم

 را او کمی عقب، سمت به دادنش هل با کنممی سعی هایش،شانه روی بر

 یمانده باقی یفاصله بلکه شومنمی موفق تنها نه اما کنم دور خود زا

 آغوشش در قبل از تربیش لحظه به لحظه و رسیده صفر به هم مانبین

 .روممی فرو

 موهایش و گردن سمت به هایششانه روی از دستانم که کشدنمی طولی

 .شودمی سنگین هایمپلک و کرده پیشروی

 پیوند او گرم   آغوش به را ساحلش که پهناوری یدریا در شوممی غرق

 پوست بر گرمش هایلب جای و شودمی لذت غرق وجودم تمام. امزده

 !سوزان شودمی آتشی یکوره همچون تنم،

 نگاهم. شوممی جدا کند،می رهایم. آورممی کم نفس آورد،می کم نفس

. کنممی شنوازش کشد،می آغوشم در تنگ. شوممی اشخیره. کندمی

 نوازش اش،گونه کند،می طلب را اشمردانه دستان نوازش موهایم

 .خندممی دلبرانه خندد،می مردانه. را امدخترانه و ظریف انگشتان

 صبحونه دیگه هم با حتما امروز که بودیداده قول من به تو -

 .خوریممی

 .دهدمی را پاسخم آمیز شیطنت و چسبانده امپیشانی به را اشپیشانی

 نخوردیم؟ دیگه، خوردیم رو مونصبحونه اآلن همین خب -
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 .کوبممی پهلویش به آرامی یضربه و خندممی ریز 

 صبحونه این صبحونه، از دیشبت منظور که دونیمی خوب خودت تو -

 .نبود

 .گیردمی دندان بین آرامی به را امگونه و ودشمی خم صورتم روی به

 رایمون؟ -

 روی از و کرده جدا من از را خود زنممی صدا آمیزاعتراض که را نامش

 به و داردبرمی کمد داخل از را اشحوله که حالی در. شودمی بلند زمین

 بدجنسی با و کشیده موهایش داخل دستی. کندمی حرکت حمام سمت

 دهدمی را پاسخم

 ...عزیزم بود صبحونه همین صبحونه از من دیشب   منظور اما -

 دهممی تکان سر لجبازی با

 .بدی فریب منو نکن سعی پس نبود نخیر -

 .چرخدمی سمتم به و شودمی حمام وارد

 برگردم دوباره شممی مجبور میفته فشارم وگرنه عزیزم نکن لجبازی -

  .بخورما ته تا رو مصبحونه پیشت،

 .آرام و شودمی مهربان بیند،می که را امدهخن

 از دیگه هم با بیرون اومدم که حمام از. عزیزم محترمه توام نظر ولی -

 .داری دوست تو که خوریممی هاییصبحونه همون اون

 و جذاب اما کمرنگ لبخند و او برای هوا در بوسی و خندممی رضایت با

 لپش به و گیردمی هوا در که را امخیالی بوس. فرستممی اشمردانه
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 شود؛می ایخنده به تبدیل لبم؛ روی بر گرفته جای لبخند چسباند،می

 .عمیق و دار صدا

**** 

 به شروع رایمون گوشی که نمانده باقی مانیخانه تا زیادی یفاصله

 .کندمی خوردن زنگ

 کتش جیب داخل از را گوشی نیز من و کاهدمی ماشینش سرعت از کمی 

 .دهممی دستش به و برداشته

 را خط پشت فرد پاسخ" محمد؟ جانم" گفتن با و کندمی وصل را تماس

  .دهدمی محمدست؛ گویی که

 که را رایمون یبرافروخته یچهره اما شنومنمی واضح را محمد صدای

 محمد زبان از را جالبی هایحرف که برممی حقیقت این به پی بینم،می

 .استنشنیده

 و شده منقبض فکش. اندرفته هم جنگ به توان تمام با وهایشابر

 را رایمون از ایجذبه با و ترسناک یچهره گردنش، رگ برجستگی

 .ستغریب و متفاوت بسی برایم که ساخته

 هایدندان بین از تهدیدوار شده، صدایش چاشنی که غضبی و خشم با

 :غردمی اششده کلید

 رو گردنش هامدست تا دو همین با! ناموسبی آشغال   یمرتیکه -

 .شکونممی

 گرفته کاربه رایمون کردن آرام برای را سعیش تمام محمد آیدمی نظر به

 را آدرسی او از فریاد با رایمون که زمانی تالشش تمام اما

 .ماندمی نتیجهخواهد،بیمی
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 از را آدرس که شودمی موفق و رسیده اشخواسته به زود خیلی گویا

 .بگیرد مدمح

 برافروخته یچهره و او به را نگاهم نگرانی با کندمی قطع که را گوشی

 :زنممی صدا را نامش و دوزممی اشناراحتی و خشم از

 قدراین چرا گفت؟می چی محمد شده؟چی خوبه؟ حالت رایمون؟ -

 ناراحتی؟

 نگه حرکت از خانه مقابل در را ماشین و کشدمی اشپیشانی به دستی

 .داردمی

  .خونه برو فعال. زنیممی حرف باهم بعدا. خوبم عزیزم آره -

 برای قدرچه که شوممی متوجه خوبی به و کنممی درک را خرابش حال

 ماشین از و نگرفته را وقتش این از بیش بنابراین. دارد عجله رفتن

 .شوممی پیاده

 او از انهملتمس و ریخته جمله یک در تنها را استرسم و نگرانیتمام

 .خواهممی

 !باش خودت مواظب خدا رو تو -

 تکان" باشه" ینشانه به را سرش و آوردمی لب بر لبخندی نیمچه

 .دهدمی

 بندممی که را در. شوممی خانه وارد و دهممی را اشخداحافظی پاسخ

 به و شده ترکمرنگ لحظه به لحظه که شنوممی را ماشینش گاز صدای

 .رودمی دوردست
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 فکرم. گذارممی میزم روی بر و گردانممی باز پوشه داخل به را مدارک

 من و نشده خبری رایمون از هنوز اما شده شب. ستمشغول حسابی

 حد بدین تا که بودشده باعث موضوعی چه صبح امروز دانمنمی

 .بشود عصبانی

 صبر تحمل نه و دارم خوردن شام به اشتهایی نه. امحوصله بی و فهکال

 در و بودمفرستاده برایش نهار خوردن از قبل که پیامی جزء به. کردن

 تماس من با کارش، شدن تمام از بعد بالفاصله که بودمخواسته او از آن

 .ستانشده بدل و رد مانبین تماسی یا و پیام گونه هیچ دیگر بگیرد،

 تالشم تمام. زنممی قدم اتاقم در هدف بی و خیزممی بر صندلی روی از

 تماس من با خودش تا کنم صبر و بدهم خرج به حوصله که کنممی را

 به اتاق کف کردن متر از دقیقه چند یا و ثانیه چند دانمنمی .بگیرد

 ونبیر خیال و فکر از گوشی زنگ صدای با که گذردمی هایمقدم یوسیله

 .رسانممی آن به را خودم سرعت به و آیممی

 افتد،می مریم نام روی بر که نگاهم و رودمی گوشی سمت به که دستم

 خالی باشد،شده سوراخ کوچک خراش یک با که بادی پر توپ همچون

  .شوممی

 .کنممی متصل را تماس و کشممی موهایم به دستی کالفه

 جانم؟ -

 !پیچدمی شیگو در شنگولش و شاد صدای

 سرکار؟ میای شنبه از کجایی؟ خوبی؟ -

 فردا که آوردمنمی خاطر به وجههیج به زد،نمی زنگ مریم اگر شاید

 .بروم بیمارستان به باید من فردا پس و درست به سیزده
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 .سرکار آممی شنبه از بخواد خدا اگه آره خوبی؟ تو برم قربونت -

 :پرسدمی ادامه رد و گویدمی ی"خداروشکر" خوشحالی با

 خرید؟ بریم مهتاب با میای فردا -

 ینشانه به را سرم و فشارممی هم روی بر محکم را لبانم حوصله.بی

  .دهممی تکان طرفین به درماندگی

 هم آن دیگری، کردن تفریح هرگونه یا و کردن خریدن دانممی خوبی به 

 تنها است،شده نمگریبا به دست و داشته قرار آن در االن که شرایطی در

 .کنمنمی فکر آن به اصال که ستچیزی

 مامانش هم رو شب دعوته، ما یخونه رایمون ظهر فردا عزیزم، نه -

 .جااون بریم که کرده دعوت

 برای و بودگرفته را امشماره رایمون مادر غروب امروز. امنگفته دروغ

 .بودکرده دعوت شانیخانه به رسما مرا شام شب، فردا

 تصمیم اما بگیرد تماس رایمون با نشده موفق هنوز کهاین با نیز مادر

 .بکند دعوت نهار صرف به را او ظهر فردا برای دارد

. بکشین خجالت. دیگه بسه هنوز؟ نشده تموم تونبازی نامزد! بابا ای -

 رو دهنت بود قرار آخری بار خوبه حاال. جااین اون یا جاییاون تو یا

 .هابکنه سرویس

 که بودداده قول بلکه نکرد سرویس را دهنم تنها نه. گیردمی امخنده

 .کند سرویس را میالد دهن

 بابات مامان یخونه تو هنوز تو کردم ازدواج من شهمی حسودیت  -

 موندی؟
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 زنگ یه برم من نداری کاری اگه. گیرممی آتیش حسودی از دارم آره -

 .کنن خاموشم بیان بزنم، پونزده و صد به

 از بعد و خندممی شده جاسازی هایشحرف بین ما که حرصی به

 .کنممی قطع را گوشی او، با کردن خداحافظی

 کند نیز ساعت هایعقربه سرعت مانم،می منتظر تربیش چه هر انگار

 و داده انجام را کارهایش تمام شب، دوازده ساعت تا مطمئنم. شودمی تر

 دو موقع، آن تا هنوز اما بگیرد تماس نم با تواندمی مشکلی هیچ بی

 خود کمی و بروم سالن به گیرممی تصمیم بنابراین. مانده دیگر ساعت

 خود به وقتی و نکنم حس را زمان گذر تا بکنم مشغول پدر و مادر با را

 .باشند رفته نشانه دوازده عدد سمت به ساعت هایعقربه که بیایم

 آن دنبال به و شودمی زده اتاقم رد که دارم را اتاق از خروج قصد

  رسدمی گوشم به آزیتا صدای

 هستی؟ آوینا -

 برای و استکنده اتاق آن در خود کردن حبس از دل آزیتا باالخره کهاین

 جویباری همچون را هایمکسالت تمام شده قدم پیش من، با زدن حرف

 .روبدمی و شویدمی خود با روان

 قدم پیش کردنش باز برای و رسانممی اقات در به را خودم سرعت به

 در خواهرانه و گذرانممی نظر از را ظریفش اندام و بلند قامت. شوممی

 .کشممی آغوشش

 .هستم من بخوای تو که وقت هر. هستم که معلومه -

 .نشیندمی امشانه روی بر سرش و شودمی حلقه کمرم دور به دستانش

 .بزنم حرف باهات سیر دل یه خواممی. شده تنگ تواسه خیلی دلم -
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 .بوسممی محکم را اشگونه و کنممی جدا خود از را او کمی خوشحالی با

 .عزیزم تو بیا -

 جواب در. نشینیممی تخت روی بر دو هر و گیرممی دست در را دستش

 نگاهم از را نگاهش و خنددمی ریز زنم،می رویش به که لبخندی

 بین و داردمی بر تخت یگوشه از هم را کوچکی بالشت و گیردمی

 .کندمی مچاله دستانش

  خبرا؟چه خوبی؟. ببینم کنن تعریف خب؟ -

 .دهدمی تکان سر عمیق نفسی گرفتن با و کشدمی آغوش در را بالشت

 ...خداروشکر خوبم -

 .شودمی امخیره الیسو و کندمی مکثی

 شده؟چی گفت بهت بهزاد -

 !داره دادگاه قرار شنبه حامد که گفت آره -

 هیچ و بدهد طالق را الهه قرارست حامد که خبر همین شودمی معلوم

 خون و گوشت از اصال معصوم طفل آن که همین یا ندارد او به ایعالقه

 و آید بیرون خود کال از شود باعث که بوده موثر قدری به نیست، حامد

 .بگذارد کنار را خودش با کردن قهر

 کردی؟ رو فکرهات چیه؟ نظرت خب -

 هوا در را دستانش درماندگی با و داده بیرون آه با همراه را نفسش

 .دهدمی تکان

 با حامد که خیانتی یاد وقت هر. آوینا شکسته دلم خیلی. دونمنمی -

 تونمنمی. گیرهمی رو گلوم ضبغ افتم،می کرده حقم در تموم رحمیبی
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 اون و من کنار از راحتی همین به تونست جوریچه اون که کنم باور

 چیز همه توی که منی بگذره؟ داشتم بهش که محبتی و عشق از حجم

 همون. ریختم پاش به رو زندگیم تموم. بودمگذاشته تموم سنگ واسش

 رو زندگیم تا کردممی رو تالشم تموم داشتم من که هاییثانیه و هالحظه

 فکر مشغول حامد بردارم، رفتن جلو سمت به برای قدمی و کنم حفظ

 ...بوده شکمش توی یبچه و زن اون به کردن

 بند گوشش پشت به و کرده جمع اشپیشانی روی از را موهایش  

 تلخ، لبخندی و کشدمی آغوش در را نگاهم مظلومانه نگاهش. کندمی

 .گیردمی یباز به را هایشلب

 و خودم به خوب خیلی که وقتی. نیست حالیش هاحرف این که دل اما -

 یا و داشتیم دیگههم با که خوشی و خوب هایروز به کنم،می فکر حامد

 هنوزم که بینممی گذشتیم، ازش هم کمک با که تلخی هایلحظه اون حتی

 دنبالم، نهخو در دم اومده فهمممی وقتی. شممی دلتنگش. دارم دوستش

 هامگونه انداختن گل افته،می گوشیم روی اششماره وقتی. کنممی ذوق

 شده؛ تنگ مواسه دلش که دهمی پیام وقتی. کنممی حس خوب خیلی رو

 فهممنمی خودمو حال. بیاره در جا از رو مسینه خوادمی قلبم انگاری

 باید کنم، تعریف کلمه یه توی رو خودم باشه قرار اگه دونمنمی آوینا،

  دیوونه؟ یه یا عاشقم یه بگم

 و حس. کشممی آغوشش در و کنممی نزدیک او به دیگر کمی را خود

 کردممی فکر که پیش روز چند هم من. کنممی درک خوبی به را حالش

 را حال و حس همین بوده؛ دادنم فریب مشغول مدت، این تمام در رایمون

 و منفی افکار سبب به اوقات گاهی تیح و بودم دلخور شدت به. داشتم

 جویدن؛می را اعصابم یخرخره و رفتندمی رژه ذهنم در که مسمومی

 هااین یهمه اما کردممی پیدا حضورش و او به نسبت هم تنفر احساس
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 و شدمی شروع ثانیه از که عمری طول با کوتاه؛ و گذرا بودند هاییحس

. شدمی شروع قلبم خروش و جوش آن از بعد. کشیدنمی هم دقیقه به

 رو به بودشده نشینته وجودم قعر در محبتش و عشق از که موادی

 بودانداخته گردنم به منطق که زنجیری. شدمی سرریز قلبم از و آمدمی

 و قلب دنبال به اسارتی هیچ بی تا کردممی پاره دندان و چنگ با را

 او به برای و کشیدمی دفریا را رایمون نام تنه یک که بروم احساسی

 .پذیرفتمی را هامنطق ترینمنطق بی رسیدن،

 ت؟خونه برگردی خوایمی یعنی -

 رو شرابطه همیشه برای و نداده طالق رو زن اون که وقتی تا نه -

 .نکرده قطع باهاش

 نشان خوب   آدم را خود و کنم دفاع کسی از جهتبی بخواهم کهاین از

 این بابت از حامد به داشتن شک نظرم به اما آیدمی بدم شدت به بدهم

 و داد خواهد طالق را الهه حتما او که چرا ستانصافی بی کمی موضوع

 عوض دنیا این در دیگری چیز هیچ با را او با زندگی و آزیتا دیگر

 .کرد نخواهد

 خوب خیلی من هم و تو هم اما کنم دفاع حامد از جهت بی مخوانمی من -

 ترینکوچیک و پشیمونه کرده که اشتباهی از واقعا حامد که دونیممی

 برای و دهمی طالق رو الهه شنبه حتما. نداره الهه به هم ایعالقه

 دونیمی من از بهتر خودت تو. کنهمی جدا اون از رو راهش همیشه

 دهمی انجام رو کار اون واقعا دممی انجام رو کاری یه گهمی وقتی حامد

 راه دلت به نگرانی و کنی اذیت بابت این از رو خودت نداره دلیلی پس

 .بدی
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 طالق و شدن جدا برای تصمیمی من. باتوئه حق هم شاید دونمنمی -

 باهاش دلم قراره کی که نیستم مطمئن هنوز اما ندارم حامد از گرفتن

 .خونه برگردم ونمبت و بشه صاف

 .کشممی دراز تخت روی بر و بوسممی را اشگونه

 پالسی؟ جااین حاالها حاال یعنی پس -

 :زندمی لب هایشخنده بین ما و گیردمی بازویم از نیشگونی

 زودیا این به ندارم قصد شده که توام چشم کوری یواسه عزیزم آره -

  .برم و کنم ولت

 اتاق در که کنم پرتاب آزیتا سمت به تا دارممیبر سرم زیر از را بالشت

 .رسدمی گوش به بهنام غرولند صدای بندش پشت و شودمی زده

 !اه...زنممی صدات دارم دوساعته هستی؟ آوینا -

 به 《شده؟ چش این باز》: پرسدمی متعجب که آزیتا برای ایشانه

 :گویممی بهنام جواب در و اندازممی باال ندانستن معنی

 .بهنام تو بیا -

 باال را سرش که همین. شودمی اتاق وارد اخمالو و کندمی باز را در

 را او متحیر و شکفدمی گلش از گل بیند،می اتاقم در را آزیتا و آوردمی

 دهدمی قرار مخاطب

 ساقیت یا کردی گم راه داداچ؟ ورااین از عجب چه خانوم آزیتا به، به -

 کپک یهو نکنه گفتم. بزنما سر بهت خواستممی اآلن همین شده؟ عوض

  .بیفتی ور امهستی که همینی از باشی، زده مپکی
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 دستش که حالی در نیز او و خندیممی هایش پرنیمزه جواب در دو هر

 .داردمی بر قدم تخت سمت دهد، نشانم تا آورده باال را

 که ازنینمن دستای اون حیف  .  شده خراب قدرچه دستم ببین بیا آوینا -

 میفته،جون هامدست به نگاهم وقت هر. شده زخم و زده تاول جوریاین

 .زنممی کهیر جفتتون

 تکان برایش تاسف ینشانه به سری و رفته او به رو ایغره چشم آزیتا

 .دهدمی

 سیب و بادمجون به راجع داری انگار جفتتون جون گیمی جوری یه -

 آخر نخور، قسم الکی منو جون گفتم بهت بار صد. زنیامی حرف زمینی

 میفتم گوشه یه من، یکله پس   زنهمی خدا تو، خوردنای قسم این سر از

 .میمیرم و

 داخل کوچک یداروخانه سمت به و خیزممی بر جای از که حالی در

 .خندممی بهنام و آزیتا کلکل به روم،می اتاقم

 تو. زنیمی گول حرفا ینهم با منو داری که ساله هجده آزیتا، خیالبی -

 !شدی ضدضربه دیگه المصب. بودیمرده حاال تا بمیری بود قرار اگه

 دهدمی ادامه بهنام و رودمی ریسه خنده از آزیتا

 زمینی؟ سیب یکی کدوم بادمجونین تونیکی کدوم حاال -

 .گردمبرمی بهنام و آزیتا سمت به و دارممی بر داروخانه داخل از را پماد

 چیه؟ تو نظر -

 بهنام با بازی این دادن ادامه از گویی که پرسدمی آزیتایی را سوال این

 .استآمده خوشش بسیار
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  .زمینی سیب آوینا بادمجونی، تو دیگه معلومه -

 باز را پماد در  . گیرممی دست در را بهنام دست و نشینممی تخت روی بر

 .شوممی اشزده تاول انگشتان کردن چرب مشغول و کنممی

 زمینی؟ سیب آوینا و بادمجون من چرا حاال -

 از تر سبزه نموره یه همچین پوستتم بلند، قد و الغری تو آخه -

 خیالبی طرفی از. توئه از تر سفید و تر ُپر تو آوینا ولی. آویناست

  .شهبودن زمینی سیب اثبات برای دیگه دلیل یه همبودنش

 پرسممی او از خنده بین ما

 خیال؟بی چرا -

 نه شد حسودیت نه دارم، عالقه دختری یه به بودمگفته بهت من مثال -

 ...که زدی باال مواسه آستینی

 توپدمی او به رو و دودمی بهنام حرف میان به آزیتا

 توقع بعد بشی، عاشق خیابون کوچه توی بری بود مونده کم همینم وا -

 پسری فعال ما بگو دختره اون به برو. باشیداشته زدنم باال نآستی

 پهن رو دامت دیگه جای یه برو توام. کنیم دامادش بخوایم که نداریم

 .کن

 .بوسدمی محکم را امگونه و کشدمی بیرون دستم از را دستش بهنام

 بادمجون یه از خدایی ولی نیست زمینی سیب کرد ثابت که آزیتا خب -

 تهدیدش و بکشه نشون و خط من، خانوم   واسه جوریاین اشتمند توقع

  کنه
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 دستان اسیر بهنام، گوش و کندمی پر را اتاق فضای من یخنده صدای

 .شودپیچانده تا شودمی آزیتا

 .اندازممی باال به ایشانه و دوزممی پدر به را نگاهم

 کننمی قبول دونمنمی. شدم دعوت شونخونه شام فرداشب، برای آخه -

 نه؟ یا بیرون بریم که

 بهتر آزیتا حال که حاال اما نداشتیم رفتن گردش برای تصمیمی امسال  

 خود، تصمیم در پدر و مادر است،آمده بیرون خود تنهایی الک از و شده

 امسال حتما هست امکانش اگر که اندتهگرف تصمیم و اندکرده نظر تجدید

 .کنیم در به را مانسیزده و برویم بیرون قبل، هایسال مثل هم

 صبح، تا کنیممی صبر حاال"  گفتن با و دهدمی تکان سری متفکر پدر

 "شه؟می چی ببینیم

 آمدن کوتاه قصد بهنام اما دهدمی خاتمه بدرسیزده به راجع بحث به

 بازگو تهدیدوار را اشخواسته و چسبدمی حرف به رهدوبا که چرا ندارد

 .کندمی

 با خواممی و گذاشتم قرار دوستام با من پس؟ شهمی چی من تکلیف -

 .بیرون برم اونا

 گویدمی و خیزدمی بر مبل روی از او با کردن کلکل از خسته پدر

 یبعد یدفعه من، طلب یکی ولی بیرون برو دوستات با رو فردا باشه -

 .کنیمی قبول چرا و چون بی خواستم، ازت کاری

 برای زنانبشکن و کندمی قبول را پدر شرط خواسته خدا معمول، طبق 

 برای و خنددمی او برای آرامی به بهزاد. آیدمی ابرو و چشم آزیتا و من

  .خیزدمی بر جای از خداحافظی
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 :گویدمی که مادر جواب در و دهدمی دست پدر و مادر با 

 خیلی. بیارشون رو نغمه و نسترن حتما بیای خوایمی که بعدی یدفعه -

  .شده تنگ شونواسه دلم

 .بوسدمی را مادر یگونه و شودمی خم بهزاد

 شواسه سرزده مهمون ولی بیان بود قرار امشبم. حتما عزیزم چشم -

 .بیاد نتونست دیگه اومد

 به را سالمش که خواهدمی او از و بوسدمی را بهزاد یگونه نیز مادر

 .برساند نسترن

 کند،می دراز سمتم به کردن خداحافظی برای را دستش بهزاد که موقعی

 در و دهمنمی را اشخداحافظی جواب اما دهممی دستش به را دستم

 :گویممی او به بزدایم آن از را نگرانی کنممی سعی که لحنی با عوض

 .آممی باهات در دم ات. دارم کارت دقیقه چند یه -

 تکان" نباش نگران"  ینشانه به سری آزیتا سوالی نگاه جواب در

 برای خانه، اهل به گفتن بخیر شب از پس که بهزاد دنبال به و دهممی

 .شوممی روانه افتد،می راه به سالن از خروج

 جاییآن از. نشده خبری او از هم باز و استگذشته هم دوازده از ساعت

 یشماره بودمکرده سعی کنم، نگران را مادرش و پدر خواستممین که

 یا و دارند رایمون از خبری که بپرسم دو آن از و بگیرم را رویا و رها

 تلفنش هم محمد حتی بودندنداده پاسخ را تلفنشان شانکدام هیچ که نه؟

 به را استافتاده جانم به که ایدلشوره و استرس. بودنداده پاسخ را

. بگذارم میان در کسی با را آن تا دارم نیاز. کنم هضم توانمنمی نهاییت

 حال در یروحیه خواهمنمی که چرا دانمنمی کاراین مناسب را آزیتا
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 دل باعث و کنم آسیب دچار هایم،نگرانی کردن بازگو با را ترمیمش

 و دهدمی سبزی قرمه بوی اشکله کال که هم بهنام. بشوم اشنگرانی

 او به کهاین به برسد چه خوردنمی خیس دهانش در آلو. ستلق نده

 که مخصوصا. ندارم خبر رایمون از که شودمی روزی یک بگویم

 او برای خواهدنمی دلش وجههیچ به و دارد دوست بسیار را رایمون

 .بیافتد ناگواری اتفاق

 و زنممی صدا را نامش شکنم،می را سکوتم شویم،می خارج که سالن از

 از حیاط وسط در و دارممی بر دیگر قدم چند" جانم"  شنیدن از بعد

 .ایستممی حرکت

 .زنممی بخیه مهربانش چشمان به را آلودم اشک و نگران نگاه

 جواب هم رویا و رها. ندارم رایمون از خبری هیچ حاال تا صبح از -

 دسترس در زدم زنگ بهش چی هر محمدم حتی. ندادن رو تلفنشون

 .میرممی نگرانی از دارم کنم؟ کارچی دونمنمی. نبود

 مهم برایم اصال اما کنممی احساس گلویم در را بغض شدن پایین و باال 

 .کنمنمی نیز امچانه و صدا لرزش بردن بین از برای تالشی حتی نیست

 .شونخونه به زدیمی زنگ نگفتی؟ زودتر چرا -

 اکثر چون زنهمی زنگ بهم حتما بشه که دوازده کردممی فکر من آخه -

 آخه نزدم زنگ شونمخونه به. کشهمی طول موقع این تا کارش روزها

 شب دوازده از ساعت که اآلن اما کنم نگران رو شخانواده خواستمنمی

 واسش ترسممی. کنم پیدا تونمنمی نبودنش برای دلیلی هیچ دیگه گذشته

 نگرانی و استرس از دارم ،بهزاد خدا رو تو. باشه افتاده بدی اتفاق

 ...میرممی
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 به و گیرممی نادیده را چکدمی چشمم یگوشه از که اشکی قطره

 .شوممی خیره بهزاد متفکر یچهره

  .دنبالش بریم تا بپوش رو لباست برو. نکنه خدا -

 چی؟ نشه پیدا اگه -

 .شده رگه دو بغض شدت از صدایم که پرسممی حالی در را سوال این

 زندمی لب اطمینان با و بوسدمی را امپیشانی

 کردیم پیداش وقت هر دنبالش ریممی. نداریم شاید و اگر و اما -

 .خونه گردیمبرمی

 محکم وجود   خاطر به وارزمزمه و کشممی آغوش در را او قدرشناسانه

 .کنممی تشکر او از اشبرادرانه و

 خاموش آباژور یک جز به هابرق یهمه گردممیبر سالن داخل به وقتی 

 اتاقم به را خودم و روممی باال را هاپله پاورچین پاورچین. استشده

 دارممی بر کمدم داخل از شال و مانتو یک دقتبی و عجله با. رسانممی

 .کنممی ترک را اتاقم و

 مشغول هایمقدم کردن تند با نزما هم شوم،می خارج که سالن از

 .شوممی نیز شالم و مانتو پوشیدن

 ماشینش سوار کهاین از قبل. شویممی خارج خانه از بهزاد با قدمهم

 بشود متحمل من، خاطر به قرارست که زحمتی خاطر به او از بشوم،

 بگوید او به و بزند زنگ نسترن به تا مانممی منتظر و خواهممی عذر

 .برود خانه به دیرتر امشب ستممکن که
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 دور از که ماشینی نور ولی بشوم ماشین سوار تا کنممی باز را در

 دستم و بندممی را چشمانم جاهمان. زندمی را چشمانم شدت به آید؛می

 .دیدگانم مقابل در کنممی سپری را

 کنارمان از که منتظرم شود،می ترنزدیک لحظه به لحظه ماشین یصدا

 هم انتظارم، خالف بر اما ببندم را در و بشوم ماشین سوار تا  کند عبور

  .ایستدمی حرکت از بهزاد ماشین با راستا

 به رو تصویر. کنممی باز هم از تردید و شک با و آرامی به را چشمانم

 وضوح باالخره تا زنممی پلک پی در پی ار  ب چندین .تارست و تیره رو

 .گرددمی بر دیدگانم

 به را جانم امروز که شودمی پیاده آن از مردی و شودمی باز ماشین در

 و هوش تمام باشم؛ مطلع یا و بخواهم خود آنکه بی و بودرسانیده لبم

  .بودرفته و بودکشانده خود دنبال به قوی، آهنربایی همچون را حواسم

 هایمپلک و شودمی گرد چشمانم. بردمی ماتم اش،منتظره غیر حضور از

 .شودمی بسته و باز ناباوری و بهت از دیگر باریک

 بودمکرده باور که خاطر این به شاید چرا؟ دانمنمی ولی گنگم و گیج 

 این را او که نداشتم توقع نه؟ هم شاید یا و افتاده اتفاقی برایش حتما

 از که خرابی روز و حال با هم آن ببینم، کوچه این در و شب از موقع

 .باردمی رویش و سر

 پر سمتش به نگرانی دنیا یک با و دهممی قورت دار صدا را دهانم آب 

 ییقه حتی و ریخته بهم موهایش. است کالفه و خسته نگاهش. کشممی

 مهم هااین از یک هیچ اما استشده معوج و کج نامنظم هم پیراهنش

 هیچ دهدمی نشان که حضوری. اوست قدرتمند حضور مهم. نیست

 .برنداشته خراشی ترینکوچک و ندیده آسیبی
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 رفتی؟می کجا داشتی شب موقع این -

 از شدن پیاده حال در که بهزاد به و گیرممی دست در را دستش

 کنممی اشاره ست،ماشین

 هست معلوم. بودمشده تنگران خیلی. دنبالت اومدممی بهزاد با داشتم -

 من گینمی دی؟نمی جواب رو گوشیت چرا کجایی؟ حاال تا صبح از

 .شممی نگرانت

 و کندمی دراز رایمون سمت را دستش و رسانیده ما به را خودش بهزاد

 بهزاد جواب در و داده را پاسخش برادرانه رایمون. پرسدمی را حالش

 :گویدمی که

 .نیست خوب اصال حالت که آدمی نظر به افتاده؟ اتفاقی -

 همان پرسیده بهزاد که سوالی. شوممی خیره رایمون به منتظر

 با رایمون دانممی که جاییآن از. آمده پیش هم من برای که ستسوالی

 حتما که ستراحت خیالم دارد، ایصمیمی و خوب یرابطه بهزاد

 .دهدمی را پاسخش

 داده هول رو رها عمد از موتوری یه. بودم درگیر خیلی امروز آره -

 گفتمی رویا. پاش هم و شکسته سرش هم خیابون، کنار جوی توی

 اما نشناختتش و بوده سرش سیکلت کاله چون ندیده رو سوار موتور

 جز ایدیگه کسهیچ کار. فطرته پست عوضی   همون کار مطمئنم من

 .باشه تونهنمی اون

 نسبتا هین و گذارممی قلبم روی بر را مدست ام،شنیده که خبری جواب در

 نامرد و پست حد بدین تا بتواند میالد که شودنمی باورم. کشممی بلندی

 گناهبی که هستند ساله شانزده یبچهدختر دو تنها رها و رویا. باشد

 را دو هر حال ناراحتی با. آیندمی حساب به کثیف بازی   این افراد   ترین
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 رها بهترن، االن خداروشکر" گفتن با نیز او شوممی جویا رایمون از

 خاتمه بحث این به. " شده ترآروم هم رویا. خوابیده و خورده مسکن

 .دهدمی

  کجاست؟ ببینی دنبالش نرفتی -

 در و ایستاده ونرایم دوشادوش که پرسدمی درحالی بهزاد را سوال این

 .زده تکیه ماشینش به او کنار

 پیداش نتونستیم ولی بودیم دنبالش محمد با حاال تا صبح از اتفاقا چرا -

 ...رو ناموسبی حیوون   شکوندممی رو گردنش که کردممی پیداش. کنیم

 الشی اهل و نیست درستی آدم فهمیدم دیدمش که اولی روز همون از -

 از ترخط هفت اما کانادا رفتم کردنش پیدا برای هم باری چند حتی بازیه

 .بده نشون رو خودش که بود حرفا این

 دستم از ذارمنمی دیگه. کنممی پیداش شده، که جوری هر دفههاین -

 .بره در قصر

 بر آرامی فشار و نشیندمی رایمون یشانه روی بر برادرانه بهزاد، دست

 .کندمی وارد آن

 تا که دارم باهاش حسابی خرده یه. کن حساب حتما منم کمک روی -

 وجودش، که عزیزی یه با رو امبدهی تونمنمی نکنم، صاف باهاش

 .کنم صاف دنیاست، وجود ترین نازنین

 و شده سخت یچهره از را این. ستخشمگین و عصبی بسیار رایمون

 با اما فهمید توانمی خوبی به اش،مردانه صدای تن در خفته غیض

 که منی سمت. شودمی کشیده من سمت نگاهش زندمی بهزاد که رفیح

 و روممی فرو آغوشش در. امشده خیره بهزاد به اماشکی چشمان با
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 اشسینه به را امپیشانی. کمرش دور به شودمی حصاری دستانم

 و شدن خورد یاجازه گلویم، در شده سیب بغض به و چسبانممی

  .دهممی شکستن

 گوش حرفت به و کردم اذیتت روزها اون که ببخش. بهزاد ببخش منو-

 تونسرافکندگی باعث هامحماقت با و کردم حماقت که ببخش. نکردم

 ...نبودم تواسه خوبی آبجی   که ببخش.  شدم

 کردن سکوت به مرا گرفتنم، آغوش در تنگ با و دودمی حرفم میان به

 .کندمی دعوت

 دونیمی! عزیزه من برای خاطرت قدرچه که دونیمی خوب خودت تو -

 بابای باش، مطمئن پس. ندارم تربیش آوینا دونه یه من دنیا دار از که

 .میارم در بشکونه رو تو کوچیک دل   بخواد که اونی

 خان رایمون یعنی. هابشنوه دیوار که گهمی در به داره کنم فکر -

 رو بابات خودت دیگه آوردی؛ دخترمون ابروی به که خم باشه، حواست

 .کن فرض اومده در

 را امپیشانی و خنددمی هم بهزاد. گیردمی امخنده گریه، میان در

 .بوسدمی

 کاری تنها بهزاد، و رایمون به دادنشان پس و مدارک آن آوردن شاید

 کرده، پا به غوغا وجودشان در که التیابی و خشم از کمی بتوان که باشد

 آن، گرفتن برای هاستسال که را انتقامی نندبتوا گونهاین شاید. کاست

  .بگیرند اند،نشسته آن انتظار به

 .هستند هاآن دوی هر مخاطبم اما شده دوخته رایمون به نگاهم
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 کمک بهتون بتونه شاید که دارم چیزی یه من کنین، صبر لحظه چند -

 .کنه

 به ند،بپرس سوالی کهآن از قبل اما شوندمی امخیره کنجکاو دو هر

 .روممی خانه داخل به و شوممی دور هاآن دوی هر از سرعت

 به دادن تحویل برای عصر امروز که را ایپوشه و شوممی اتاق وارد

  .دارممی بر میز روی از بودم،کرده جدا رایمون،

 تولید که صدایی و سر به هم توجهی هیچ و زیادست هایمقدم سرعت

 دست به را مدارک زودتر چه هر خواهدمی دلم تنها. ندارم شودمی

 مدارک، این داشت با که بگویم هاآن به ک برسانم بهزاد و رایمون

 اآلن تا چرا که این خاطر به شوم سرزنش اگر حتی ایمرفته را راه نصف

 خود من که نکنند باور اگر حتی. امنزده مدارک آن داشتن از حرفی هیچ

 .امنداشته خبر مدارک آن اهمیت از پیش روز چند تا نیز

  .گیرممی رایمون سمت به را پوشه

 رو بابات پول یا که کنه کمک بهت بتونه مدارک این شاید. بگیرش بیا -

 به که کنی کاری و کنی شکایت میالد از کهاین یا و برگردونی بهش

 .سهبر عملش سزای

 عجله با کوتاه، مکثی از بعد ولی کندمی نگاهم خیره خیره کمی ابتدا

 .کندمی باز را آن و گرفته دستم از را پوشه

  مدارکی؟ چه زنی؟می حرف چی به راجع -

  .کنممی ترنزدیک او به را خودم و کنممی قفل سینه روی بر را دستانم

 بودنکرده امضا بیمارستان خرید و ساخت برای که ایهقولنامه کنم فکر -

 ایصدمه هیچ میالد نخاع هم اول از کنهمی ثابت که مدارکی طورهمین و
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 بازی خودش از شیادتر بابای کمک به رو هافیلم این یهمه و بودهندیده

 ..بگیرن خسارت بیمارستانش و بابات از تا بودنکرده

 به را توجهش مامت و کشدمی هم در کردن فکر ینشانه به را ابروهایش

 کمکش به هم بهزاد. استآورده بیرون پوشه داخل از که دهدمی مدارکی

 .هاستآن از تعدادی یمطالعه حال در و رفته

 در هایبرگه امیدوارانه و شده ترباز هم از رفته رفته رایمون یچهره 

 .گیردمی باال را دستش

 اگرچه گردممی نبالشوند دارم ساله ده من که هستن مدارکی همون اینا -

 حال این با ولی باشنشده نابود میالد دست   به حاال تا کردممی فکر که

 و گذاشته کاله رو محمد و بابا سر کرد ثابت بشه که بودم راهی یه دنبال

 .روش آبم یه خورده هم هاروپول یهمه

 مردمک در که امیدی. دید را رضایت رنگ  توانمی دو هر یچهره در 

 .نیست پوشیچشم قابل وجههیچ به زد،می دو دو چشمانشان

 کردی؟ پیدا اینارو کجا از کنه؟می کارچی تو دست   مدارک این ولی -

 مشکی و درشت چشمان که پرسدمی حالی در رایمون را سوال این

 .استشده امخیره کنجکاوی با و کرده باریک کمی را رنگش

 دیدن آسیب به راجع و کرده خیانت همب میالد فهمیدم که روزی همون -

 و بردارم رو دانشگاهیم مدارک تا اشخونه رفتم گفته، دروغ نخاعش

 بودناومده بابا و بهزاد. بدم انجام ایران به برگشتن برای رو کارهام

 کهاین مثل خب اما متاسفانه یا و خوشبختانه بگم باید دونمنمی. دنبالم

 ...بودمبرداشته خودم مدارک با همراه اشتباهی هم رو میالد مدارک

 دهممی ادامه و اندازممی باال به ایشانه
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 که روزایی همون با بودشده مصادف ایران، به من برگشتن کنم فکر -

 و بودگرفته قرض خونه خریدن برای بابات از که پولی خاطر به میالدهم

 گرفتن سپ برای تونستنمی و بود تعقیب تحت بود، برنگردونده بهش

 که کردمنمی هم رو فکرش هیچوقت من همینم برای سراغم؛ بیاد مدارک

 همین برای هم شاید. باشنداشته میالد برای ارزشی مدارک اون

 هست چی پوشه اون داخل ببینم نشدم کنجکاو حتی من که بود موضوع

 فهمیدم دیدم، رو میالد و رفتم رستوران اون به وقتی اما! ؟ نیست چی و

 تو و من فهمیده وقتی اما بوده مدارک همین دنبال هاسال این تموم توی

 واسش هااون گرفتن پس برای راهی دیگه و کردیم ازدواج دیگهباهم

 .خریده جون به رو کردن ریسک و زده دریا به رو دلش نمونده،

 مخاطب را بهزاد و من و گرداندمی باز پوشه داخل به را مدارک رایمون

 .دهدمی قرار

 از قبل بتونم اگه البته کنم شکایت ازش تونممی راحت خیلی دیگه حاال -

 .کنم پیداش کردن، شکایت

 که خواهدمی او از برادرانه و کشدمی رایمون بازوی به دستی بهزاد

 کنند پیدا را میالد همدیگر کمک با تا برود دنبالش به حتما صبح فردا

 دیگر وقتی به را گشتن الدمی دنبال به شوممی معترض من که اگرچه

 اما کرده دعوت را همه مادر نهار، برای فردا که چرا کنند موکول

 ترمهم را کردنش پیدا و میالد و آیندنمی پایین خود یجبهه از هیچکدام

 .دانندمی دعوتی و نهار از

 و رویممی ماشین پشت به رایمون با همراه رود،می بهزاد کهاین از بعد

 همچون سکوت و ستخنک هوا. نشینیممی جوی کنار ولجد روی بر

 .کرده رویایی را کوچه فضای زیبا آوایی
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 همان رایمون، که کشدنمی طولی اما دارد وجود مانبین فاصله کمی

 قرار پایم ران با مماس پایش، ران و برده بین از را فاصله اندک

 .گیردمی

 !خلوتی یکوچه چه -

 .دهممی تکان سر تایید ینشانه به و زنممی لبخندی

 .آرومه و ساکت امخیلی -

 .دهممی تکان سر هم باز

 .امخسته که منم -

 را شرورش چشمان   برق نگاهم، با و چرخانممی سمتش به را سرم

 .کنممی شکار

 خب؟ -

 .کشدمی خود سمت به مرا و شودمی حلقه هایمشانه دور به دستش

 نه؟ یا رهمی در خستگیم بوس و بغل یه با نظرت به -

 چسبانممی اشسینه به را سرم

 .میره در خستگیت کردن، استراحت و خوابیدن با که من نظر به نه -

 .گیردمی آغوشم در کامل و چرخدمی سمتم به

 مچکرم؟ خود از و ایر خود قدرچه که بودمگفته بهت حاال تا -

 .بوسممی محکم را اشگونه و کنممی حلقه گردنش دور به را دستانم

 ست؟بیان به حاجت چه ستعیان که چهآن قدیمیا، قول به -
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 پشت تا و کرده حرکت کمرم روی از آرامی به اش،مردانه و گرم دست

 .یابدمی ادامه گردنم

 .کشدمی نفس آرامی هب و چسباندمی امپیشانی به را اشپیشانی

 شد؟می چی کردی،می پیدا رو میالد اگه امروز -

 .شدمی شکسته گردنش ممکن، حالت بهترین تو -

 .زنممی لب پشیمانی با و دهممی بیرون آه با همراه را نفسم

 شانس خیلی. ندادما گوش حرفت به روز اون که کردم حماقتی چه -

 .نیاورد من سر   بالیی که آوردم

 .گیردمی فاصله من از کمی و کندمی باز آرامی به را انشچشم

 نیاورد تو سر   بالیی که اورد شانس خیلی اون. نکن اشتباه عزیزم، نه -

 شدمی کم تو سر از مو تار یه خواستمی دلم فقط. نداشت بهت کاری و

 با خودم برسه، پا و دست و گردن به کار ذاشتمنمی دیگه موقع اون

 .کشتمشمی و کردممی خالصش هام،تدس دوتا همین

. دارم دوست را اشچهره مهربانی اما نفوذناپذیرست و جدی نگاهش

 دیگر حاال اما بود مهم برایم کوچه در بودنمان قبل یدقیقه چند تا شاید

 .نه

 کردینمی خودت نگران و من قدراین کاشای. بودشده تنگ واست دلم - 

 .دادیمی بهم خبر یه حداقل و

 .سوزاندمی را گردنم پوست لبانش، داغی

 رو عاشقشم من که عطری حداقل یا نبودی خوشمزه قدراین کاشای -

 .زدینمی
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 .آیدمی باال گردنم تا دوباره و گذردمی امسینه یقفسه از هایشبوسه رد

 .داری دوسش تو چون زنممی رو عطر این اتفاقا -

 صورتم پوست روی بر را اغشد هاینفس هرم و بوسدمی را امچانه

 .کندمی رها

 زنده زنده سند خودت، دستای با خودت که کنیمی اعتراف پس -

 کردی؟ امضا افخم رایمون یوسیله به رو خوردنت

 مشکی هایشبرنگ در و کشممی عقب کمی را صورتم. گیردمی امخنده

 .شوممی غرق رنگش

 کنی؟ شروع رو کارت تا هالزم چی دیگه. زدم مهر هم کردم، امضا هم -

 سمت به مرا طاقتبی و شودمی کشیده باال سمت به لبش یگوشه

 .کشاندمی خودش

 سوختن  ! سوزاندمی را هایشسلول ذره ذره و افتدمی لبانم جان   به آتش

 تمام اگر یا نشود تمام وقتهیچ کاشای کنممی دعا دل در که شیرینی

 به. بماند باقی لبانم روی بر رینششی و داغ لبان جای حداقل شودمی

 .آرام اقیانوسی قعر در کوچک سنگ یک ماندگاری

 بر هایملب کشیدن با و زنممی لبم روی بر را خوشرنگم و کالباسی رژ

 .شوممی آن روی بر رژ شدن دست یک باعث هم، روی

 انتخاب را ربعی سه آستین پیراهن و آورممی بیرون تن از را تاپم 

 از ترپایین قسمتی تا اشبلندی و تورست از هایشآستین جنس که کنممی

 امسانتی سه پاشنه هایکفش با را پیراهنم کالباسی رنگ. آیدمی کمرم

 بیرون کمد داخل از پوشیدن برای نیز را سفیدم شلوار و امکرده ست

 .امآورده
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 باالخره گذرانم،می نظر از را هاشال دانه دانه و کنممی باز را کمد در  

 سفید یزمینه با شالی. کندمی جلب را نظرم هاشال از یکی میان، این در

 .ایفیروزه و صورتی کالباسی، رنگ  به هاییگل و

 تن به را پیراهنم و گذارممی تخت روی بر شلوارم کنار در هم را شال

 .را کفشم و شلوار هم بعد. کنممی

 موهای. زنممی شانه را موهایم و ایستممی آینه مقابل در دیگر باری

 را هاآن مابقی و ریزممی صورتم روی بر کج، صورت به را سرم جلوی

 کردن خالی با و کنممی تنظیم سرم روی بر را شالم. بندممی اسبی دم

 مانتوی دارم،می بر را کوچکم دستی کیف شالم، و پیراهن روی بر عطر

 .شوممی خارج اتاق از و کنممی تن به پیراهنم روی بر هم را بلندم

 نبودن اما کند دعوت  نهار صرف به را همه مادر امروز بود قرار 

 مادر عوض در اما کند کنسل را اشدعوتی که شد باعث بهزاد و رایمون

  .استکرده دعوت شام رایب را امخانواده و من ،(خانوم ترانه) رایمون

 کج آزیتا اتاق سمت به را راهم ابتدا همان از ولی شوممی خارج اتاق از

 شنیدن از بعد بالفاصله و زنممی اتاقش در به ایتقه. کنممی

 .شوممی اتاقش وارد و کنممی باز را در گویدمی که ی"بفرمایید"

  بهتری؟ -

 تا را پتو. نشیند می تخت روی بر و شودمی خارج درازکش حالت از

 .پیچدمی خودش دور به و کشیده باال هایششانه روی

 هرچی انگار خوابم؟ گیج چرا دونمنمی ولی بهترم خداروشکر آره -

 .شممی سیر خواب از کمتر خوابم،می تربیش



 

  

REPACK BY DIAKOV 808 

 

 رفیق نیمه راه

 وصل دستش به ظهر که سرمی. رسانممی تختش به را خودم و خندممی

. نمانده باقی شدنش تمام به چیزی دیگر و ستاتمام حال در بودمکرده

 زباله سطل داخل به و کشممی بیرون دستش از را سرم بنابراین

 .اندازممی

 رو تو انرژی یهمه شیطونه، خیلی کوچولوت اینکه یعنی این خب -

 اون خوابی، گیج   همیشه تو که شهمی این. کنهمی تخسته و گیرهمی

 .رفتن باال شکمت دیوار از و کردن بازی مشغول هم جوجه

 .کشدمی شکمش روی بر دستی و خنددمی آرامی به

 .دارم دوستش خیلی -

 مهربان. گذارممی دستش روی بر را دستم و نشینممی تخت روی بر

 .کنممی هدیه او به را نگاهم از ترمهربان لبخندی و کنممی نگاهش

 .دارم دوسش خیلی رو جوجه منم -

 چشم آزیتا به نگرانی با زند،می صدا را نامم که مادر صدای شنیدن با

 .دوزممی

  .بود ترراحت خیالمون جوریاین. میومدی ما با هم تو کاشای -

 بسته و باز آرامی به را هایشپلک و زندمی اطمینان روی از لبخندی

 .کندمی

 این با من. بگذره خوش بهتون کنید سعی. عزیزم نباشین من نگران -

 که دعوتم طرفی از. ندارم رفتن مهمونی یحوصله اصال روزم و حال

 .اونجا بیام پاشم زشته. نشدم

 .دهممی تکان را سرم اعتراض، ینشانه به و کشممی هم در را اخمانم
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 حتما جاییاین تو دونستمی اگه خانومترانه. نیست زشت بخدا نه -

 .کردمی دعوتت

 نگران. جاماین من که بفهمه کسی خوامنمی من. جاستهمین نکته خب -

 یهمه میری، که هم اونجا خوامنمی. خوبه حالم خدا به ،آوینا نباش من

 .هاباشه من درگیر ذهنت

 باال یطبقه به هم مادر. بوسممی را اشگونه و گیرممی آغوشش در

 کرده دیکته او به بار صد حال، به تا صبح از که را سفارشاتی و آیدمی

 خانه در را آزیتا خواهدنمی. نیست آمدن به راضی دلش. گویدمی هم باز

 .شودنمی هم او بدون رفتن مهمانی اما بگذارد تنها

   

 در که مالیمی موزیک به و ایمنشسته عقب صندلی روی بهنام، با همراه

 .دهیممی گوش شود؛می پخش ماشین، کوچک فضای

 رنگی سفید پیراهن به ار نگاهم و کشممی نفس را بهنام تند   عطر 

 را اشتفنگی لوله جین   شلوار. بودیمخریده را آن دیگریک با که دوزممی

 جین شلوار خریدن برای بار چندین که چرا. بودخریده برایش مادر نیز

 قسمت و بود آمده پیش مشکلی دفعه هر اما بودکرده اقدام رنگ، ذغالی

 حالخوش را او اینکه برای ادر،م دلیل همین به بخرد را آن که بودنشده

 و کرده پیدا برایش را اشعالقه مورد شلوار فرصت، اولین در کند

 بودکشیده زحمت تنهایی به خودش هم را اسپورتش هایکفش. بودگرفته

 .بودخریده و

 چنینهم و آیدبی یمانخانه به نهار برای ستنتوان که بابت این از رایمون

 یشانخانه به ما که موقعی و بیاید خانه به دیرتر کمی امشب است ممکن

 باشد،نداشته حضور گویی آمدخوش برای اشخانواده کنار در رویممی
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 ناراحت او از که بودخواسته امخانواده و من از و بودکرده تاسف اظهار

 .نکنیم تلقی خود به احترامی بی نوعی را نبودنش و نباشیم

 بود کرده دارجریحه را مادر احساسات دوباره رایمون العمل عکس این

 رفتن، رایمون یصدقه قربان به از را ما یهمه دهن که بودشده باعث و

 ستمحترمی و شعور با مرد   رایمون، داشت،عقیده که چرا. کند سرویس

 کنسل بابت از و آمده یمانخانه تا و کوبیده را راه همه این کاره یک که

 تاسف اظهار خودشان، دعوتی در کردن پیدا حضور دیر و نهار کردن

 .استکرده

 حال در تعارفات. ستگرم پرسی احوال و سالم بازار شویم،می خانه وارد

 با. استگرفته قرار رایمون پدر دست در من، دست   و ستشدن بدل و رد

 ترانه سراغ به احواالتش، و حال پرسیدن از بعد و کنممی روبوسی او

  .روممی رویا و خانوم

 سالن از ایگوشه سمت به را دستش که گیرممی را رها سراغ رویا از

 دهدمی نشانم کشیده، دراز تخت روی بر که را رها و گیردمی

 خیلی اشروحیه برای گفتمی مامان. سالن توی آوردیمش امروز -

 .بهتره

 .کرده خوبی کار مامان. عزیزم آره -

 نیز را رویا دست دارم،می بر رها تخت سمت به را هایمقدم که حالی در

 .کنممی نوازشش آرامی به و گیرممی دست در

 ندیدی؟ که ایصدمه خوبه؟ حالت بهتری؟ تو -

 از بیشتر اما داشتم جزئی خراش تا چند. خوبه حالم من خداروشکر -

 .بودم ترسیده شم،ب زخمی کهاین
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 .کندمی اشاره رها به ناراحتی با و کشدمی آهی

 خیلی جورایی یه. دیده آسیب هم و ترسیده هم. بده حالش خیلی رها -

 .شده زودرنج و عصبی

 .شهمی بهتر حالش کم کم. عزیزم طبیعیه -

 سرش باالی به را خود و زنممی صدا را نامش رسم،می تخت به

 یچهره در را نگاهم مهربانی با من و کندمی باز ار چشمانش. رسانممی

 هم هاکبودی و هازخم وجود حتی. چرخانممی زیبایش و معصوم

 .کند کم ش،نمکین یچهره زیبایی   از چیزی نتوانسته

 بهتری؟ خوبی؟ عزیزم، سالم -

"  ینشانه به تنها و شودمی اشک از پر چشمانش ثانیه از کسری در

 .دهدمی تکان ریز را سرش" آره

 و میالد به بار، هزارمین برای و سوزدمی مظلومیتش حال به دلم  

 .فرستممی نفرین و لعن بودنش، عوضی

 کنممی نوازش را دستش. بوسممی را اشگونه محبت؛ با و شوممی خم 

 .نشینممی تخت روی بر کنارش و

 سخت کم یه. شیمی خوب زودی. برم قربونت نباش ناراحت قدراین -

 ایماهه یه استراحت به و نکنی فکر بهش زیاد کنی سعی اگه اما هست

 باش مطمئن نکنی، نگاه شدن زندانی و اسارت چشم به دادن، بهت که

 .شهمی خوب حالت دوباره و گذرهمی هم روزها این زود خیلی

 را پاسخم شده، رگه دو بغض شدت از که صدایی با و لرزدمی اشچانه

 .دهدمی
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 به سرم اگه و بوده زیاد ضربه شدت گفتمی دکتر. بمیرم بود نزدیک -

 ...بشم مغزی ضربه بود ممکن خورد،می جوی یلبه

 گویند،می اما بگویند نباید که را چیزهایی همیشه که دکترهایی دست از 

 نیازی بود،گذشته گوشش بیخ از خطر که حاال مطمئنا. گیردمی حرصم

 بازگو او برای دهد، رخ بود ممکن که را تناکیوحش احتماالت که نبود

 .کند

 اتفاقات یه سر ممکنه ما یهمه. عزیزم خداست دست زندگی و مرگ -

 زندگیمون یپرونده کنیم،نمی هم رو فکرش حتی که کوچیک و ساده

 و بنشینیم گوشه یه که نیست نیازی پس. بشه بسته همیشه برای

 که اومدیم دنیا این به ما. کنیم داری عزا هاشاید و اگر و اما خاطربه

 تموم کهاین نه ببریم، لذت مونزندگی یلحظه به لحظه از و کنیم زندگی

 اونچه برای ترسیدن یا گذشته برای خوردن افسوس صرف رو عمرمون

 .بدیم هدر نیفته، یا بیفته اتفاق آینده توی قراره که

 .کندمی کپا را اشکش و زندمی لبخندی

 بیفته واسم بود ممکن که اتفاقی برای نباید من. عزیزم توئه با حق آره -

  .کنم ناراحت خودمو قدراین نیفتاده، خداروشکر ولی

 خواهدمی ازم که رویا جواب در و دهممی تکان تایید ینشانه به را سرم

 بیرون جهت و کرده تشکر او از باشم، راحت و بیاورم بیرون را مانتویم

 .روممی رایمون اتاق به مانتویم، و شال آوردن

 اتاقش از رفتن بیرون برای اما آورممی بیرون تن از را مانتویم و شال

  .ندارم ایعجله هیچ
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 وسایل یهمه. ستمرتب و تمیز مدرنش، و بزرگ نسبتا اتاق سرتاسر

 مشاهده ایریختگی بهم ترینکوچک و دارند قرار انخودش جای سر بر

 خودم. دارممی بر قدم شده نصب دیوار به که تابلویی سمت به. شودنمی

. ایستممی پایم هایپنجه روی بر و کشممی باال زحمت و زور هزار با را

 یپاشنه و کنممی جدا دیوار از را خود. کشممی تابلو روی بر را انگشتم

 ایسبابه انگشت روی بر نگاهم. نشیندمی فرش، نرم سطح روی بر پایم

 .ماندمی خیره کنم، بررسی را قاب غبار   و گرد میزان تا امگرفته باال که

 سمت به و گیردمی امخنده! غباری و گرد هیچ بی تمیزست؛ انگشتم

 هم کنار ترتیب به که ادکلنی و عطر هایشیشه. دارمبرمی قدم میزش

 در و کنممی بو را یشاندانه به دانه. گذرانممی نظر از را اندشده چیده

 واجبات از یکی هاروز این که رسممی آشنایی عطر همان به آخر

 همین و عطر همین عبورشان، راه مجوز تنها گویی که شده هایینفس

 .بوست

 نزدن یا زدن بین   اممانده مردد من و شده خودم عطر به آغشته پیراهنم

  !خودم به خوشبویش عطر

 آینه داخل از خودم به متفکر و کرده خوش جا دستانم بین عطر یشیشه

 .روممی در جا از و شودمی باز اتاق در که امشده خیره

 را رایمون. گذارممی قلبم روی بر را آزادم دست و چرخممی عقب به

 حجم و شودمی راحت خیالم. شده امخیره مرموز لبخند یک با که بینممی

 .کنممی رها بارهیک به را امسینه در شده حبس هوای از سنگینی

 خوایمی وقتی که ندادن یادت ادب تو به. ترسیدم خیلی! دیوونه وای -

 تو؟ بیای بعد بزنی در اول بشی، اتاقی یه وارد
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 باید بشم، خودم اتاق وارد خواممی وقتی که اینه به داشتن ادب اگه -  

 .ندادن یادم متاسفانه عزیزم، نه که بگم بهت باید بگیرم اجازه و بزنم در

 .کنممی نگاهش بدجنسی با من و بنددمی سرش پشت را در

 یادت بخوام خودم که هستی عزیز واسم اونقدر شم، فدات نداره عیبی -

 .بدم

 دستش. ایستدمی حرکت از مقابلم در و داردمی بر سمتم به را هایشقدم

 .دهممی قرار دستش در را دستم کند،یم دراز سمتم به را

 بهم را حواسم تمرکز و شودمی بیشتر دستم روی بر دستش فشار

 .ریزدمی

 خوبی؟ -

 دنبال را نگاهش رد. گیردمی دستم از را عطر و کندمی رها را دستم

 .ماندمی ثابت امسینه یقفسه روی بر و آیدمی پایین چشمانم از. کنممی

 سمت به را آن و کندمی پیراهنم ییقه بند را شستش و سبابه انگشت

 .کشدمی خود

 به که بدنم از قسمتی همان به و آوردمی باال امسینه یقفسه تا را عطر 

 همان. کندمی بارون عطر را، شده برهنه پیراهنم ییقه گرفتن سبب

 به را داغش هاینفس و کرده باران بوسه را شده خوشبو تازه یمنطقه

 .دواندمی امگرفته آتش وستپ

 .آوردمی لب بر کمرنگی لبخند و شودمی جدا

 .دیمی منو بوی دیگه حاال -
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 بیرون هامهمان اما نیست میلم باب او از شدن جدا. آورممی کم نفس

 تا داردمی بر را هایشلباس. کنممی دنبال را او نگاهم با. هستند منتظر

 خواهدمی من از آن، از قبل اما بگیرد کوتاه دوش یک و برود حمام به

 .بیاید بیرون حمام از تا بمانم منتظر که

 گشت حال در و امبرداشته را رایمون گوشی. امنشسته تخت روی بر

  .هستم اشگالری داخل زدن

 پوشیدن مشغول و شودمی خارج حمام از. شودمی باز حمام در باالخره

 به حال در که او به و زنممی رقب به را سشووار. شودمی هایشلباس

 .شوممی خیره ست،رنگش ایفیروزه پیراهن کردن تن

 .برات بکشم سشووار رو موهات بیا -

 .نشیندمی صندلی روی بر و اندازدمی باال به ابرویی

 مشغول بکشم، سشووار را موهایش کهاین از بیشتر. کنممی شیطنت

  .هستم نوازشان

. شودمی کالفه باالخره. نیستم بردار دست من ماا شده تمام موهایش کار

 .خیزدمی بر جای از و کندمی شکار موهایش داخل از را دستم

 در تنگ غافلگیرانه حرکت یک در و زندمی دستم روی بر ایبوسه

 به وقتی. کندمی حلقه کمرم دور به محکم را دستش. کشدمی آغوشم

 جدا زمین از پاهایم کف و امچسبیده او به سخت و سفت که آیممی خود

  .استشده

 که هستند هاییحس خنده، و ترس و هیجان. چرخدمی سرم دور به اتاق

 را خود و کشممی ایخفه جیغ .اندکرده لبریز خود از را وجودم تمام

 بر مرا و شودمی بلند اشخنده صدای. چسبانممی رایمون به ترمحکم
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 و چسباندمی امپیشانی روی بر محکم را شلبان. گرداندمی بر زمین روی

 .شودمی جدا ازم کوتاه، مکثی از بعد

 !ی ر به ی ر شدیم. دممی رو تو بوی منم دیگه حاال -

 پاسخ را اشبوسه ،انداخته سایه لبانم روی بر که عمیقی لبخند با

 .شوممی خارج اتاقش از او، با دوشادوش و دهممی

. نشسته کنارم بهنام. ستافخم آقای و پدر با کردن صحبت درحال رایمون

 دست به را روغنی یشیشه که رویا به کنم،می دنبال را نگاهش مسیر

  .استشده خیره کند،می اشاره مادرش به آشپزخانه داخل از و دارد

 او از و دهممی تکان هوا در دستی. نشیندمی نگاهم در رویا نگاه

 :پرسممی

 شده؟ چی -

 کندمی اشاره آن به و گیردمی باال را شیشه

 .رایمون نه هست حواسش مامان نه کنم، بازش تونمنمی -

 .کندمی زمزمه لب زیر و زدمی پایم ساق به آرامی یضربه بهنام

 .کنم باز واسش من تا جااین بیاره بگو -

 را خود و آوردمی لب بر لبخندی شیطنت با که کنممی شنگاه مشکوک

 .زندمی پررویی به

 .نکن اذیت! دیگه بگو -

 .جااون بریم پاشو تو -

  .شودمی روانه دنبالم به و خیزدمی بر جای از خواسته خدا از
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 بهنام به و گیرممی رویا از را شیشه ایستم،می حرکت از اپن پشت

 .گذاردمی اپن روی بر و کندمی باز را آن ودهآس و راحت خیلی. دهممی

. کندمی تشکر بهنام از و اوردمی لب بر کمرنگی لبخند شرمگین، رویا

 :گویدمی و دهدمی تکان سری جنتلمنانه بهنام

 .خانوم نداشت رو شما قابل کنم،می خواهش -

 رتشک به نیازی که گویممی او به نیز من و کندمی تشکر هم من از رویا

 .ندارد کردن

 به را دستانم. گردممی باز بهنام نزد دوباره شوم،می جدا که رویا از

 .شوممی خیره او به سوالی و زنممی امسینه

 .میاد خوشم ازش کن باور - 

 .کنممی گرد چشم

. بکش خط رو یکی این دور. کنی بیرون سرت از رو رویا فکر بهتره -

 .کنهمی آویزت حلق خونه، همین سقف از بفهمه رایمون

 .کندمی اشاره خود به طلبکارانه

 .باشه خداشونم از. زنیامی حرفا چمه؟ من مگه -

 ممکنه ستبچه اون. نپلک رویا بر و دور الکی توام. نیست که فعال -

 .بکنه نباید که بکنه رو کاری همون و بخوره رو تو ظاهر گول

 شمرده شمرده گوشم در و کندمی تر نزدیک من به را خودش کمی بهنام

 گویدمی تحکم با و

 .ازش میاد خوشم. ندارم رو دادنش بازی قصد خودت، و خودم جون   -
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 .کنممی نگاهش خیره خیره

  .عزیزم خیالبی -

 .کنممی اشاره رایمون به

 بینی؟می رو نشسته بابا پیش که مردی اون -

 دهدمی تکان سر کالفه

 کن درست دردسر خودت برای نه پس. حساسه اشخواهر رو شدت به -

 .ما برای نه و

 دنبال به دویدن حال در او مشتاق نگاه اما زنممی حرف او برای من

 .رویاست

 !بهنام؟ -

 .کندمی نگاهم مظلومانه

 کی دیگه نیست معلوم. کنم نگاهش دارم دوست. نازه خیلی آخه -

 .ببینمش

 می لب زیر ایدیوونه و کوبممی بازویش به ایضربه. گیردمی امخنده

 .گویم

 ترسنگین و سر هرچی. نیاری در بازی ضایع باشه، حواست فقط -

 .میاد خوشش تربیش تو از هم رویا باشی،

 .شودمی گرد تعجب فرط از هایشچشم

 گرفته؟ شوخیت! آوینا خیالبی -

 .زنممی لب خیالبی و اندازممی باال به ایشانه
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 .شنمی پسرایی مدل چه جذب بیشتر دخترا بگم بهت خواستم فقط نه -

 .کندمی درست برایم قلب یک انگشتانش با و زندمی ریزی چشمک

 منو؟ ببین -

 .شوممی اشخیره

 .مشتمه تو رویا بعد، به امشب از. عاشقتم -

 و خندممی پس. بگیرم هم را امخنده جلوی توانمنمی اما نیستم راضی

 .ببرد را لذت نهایت رویا رحضو در اشمهمانی از گذارممی

 میوه رویا. دارد وجود مانبین هم اندکی یفاصله. امنشسته رایمون کنار

 و سیب هم. داردمی بر میوه نفرمان هردو برای رایمون و کندمی تعارف

 !موز هم

 میز روی از را پیشدستی بشود، کندنشان پوست مشغول کهاین از قبل  

 :گویدمی من به رو و داردمی بر

 .تنهاست خیلی فنجولکم کنممی حس  بنشینیم؟ رها پیش بریم -

 غش رویا و رها به نسبت اشبرادرانه محبت برای دلم لحظه همان  

 و بگیرم دستانم با محکم را صورتش طرف دو خواهدمی دلم. رودمی

 .بکنم بوسه رقغ را هایشلپ

 و توجه از حجم این خاطر به تونممی شدیم، تنها که بعدا ولی. بریم آره -

 بیارم؟ در بازی عروس  کنی،می آبجیت خرج داری که ایعالقه

  .بازی عروس نه بیاری در بازی نامزد داری اجازه فقط شدیم، که تنها -

 .کندمی نگاهم مرموز او و گیردمی امخنده
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 دست وقت اون بیارم، گیر جا یه تنها رو تو من کن، فکر درصد یه -

 یه باید منم احتماال! بیاری در بازی زنک خاله تو تا بذارم دست روی

 .کنم نگاهت و باشمنشسته سروصدا بی و مظلوم گوشه

 دنبال به لبخندم نامحسوس،. شویممی روانه تخت سمت به دو هر

 !دشومی عمیق هایش،شیطنت شدن تر پررنگ

 پس. بیارم در بازی زنک خاله بلدم خوب وگرنه خوادنمی خودم دل   -

 .عشقم نیاری در منو لج کن سعی

 .کنممی چیکارت ببینی تا کن لجبازی مجانیه، امتحانش -

 تصمیم بنابراین. امزده هیجان کند،می کارم چه ببینم کهاین برای  

 دهم دامها ام،انداخته راه او با که کلیکل به گیرممی

 کنی؟می چیکارم مثال -

 .نشینممی کنارش من و کندمی سکوت او بنابراین ایمرسیده رها تخت به

 .بوسدمی را اشگونه و شده خم رها سمت رایمون  

 درخواست و کرده تشکر او از رایمون، پرسی احوال جواب در رها

 .بنشیند تخت روی بر کند کمکش تا کندمی

 سر به بدجنسی با ولی دهدمی انجام را بودخواسته اره که کاری رایمون

 دهدمی قرار مخاطب مرا و کرده اشاره او پای تا

 نه؟ یا کیلو ده شه؟می تر چاق کیلو چند بشه، خوب حالش تا نظرت به -

 کیلو؟ پونزده
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 کنم همراهی را همسرم دانممی خود یوظیفه. نیستم که راه نیمه رفیق 

 را تفریحش و شودمی بدجنس خیلی اآلن مثل اوقات گاهی که اگرچه

 .دهدمی قرار دیگران اذیت و آزار بر مبنی

 که هامدوست از یکی اما نیستم که تغذیه متخصص. واال دونمنمی -

 و هیکل از و شد چاق خیلی شد خوب تا بود،افتاده واسش اتفاق همین

 .شد ترچاق کیلویی ده حدود کنم فکر. افتاد قیافه

 :پرسدمی نگران و شودمی خیره رایمون و من به ناراحتی اب رها

 جوریاین بشم، چاق خوامنمی من گین؟می جدی خدا رو تو وای -

 .شنمی تنگ واسم بودممخریده پیش یهفته که لباسایی

 دهدمی تکان سر تاسف با و جدی رایمون

 رهمینجو رویا خوشبحال. عزیزم شهمی تنگ که معلومه دیگه، آره -

 .مونهمی خوشگل و هیکل خوش

 .دهممی لو را او و سوزدمی دلم بینممی که را رها یکرده بغ یچهره

 چاق ماه یه به هیچکس. کردیم شوخی نباش، ناراحت...عزیزم آخی -

 .بشی تو که نشده

 شک با که دارد هم رایمون تایید به نیاز خیالش، شدن راحت برای انگار

 شودمی خیره هم او به تردید و

 !بده ماچ یه داداش بغل بیا پس خواستنیه تپلتم تو. عزیزم خیالبی -

 بوسدمی را لپش. دهدمی جای رایمون آغوش در را خود و خندد می رها

 این با حتی و گذاشته سرش به سر چرا که کندمی بازخواست را او و

 !داردنمی بر کردنش اذیت سر از دست هم روز و حال
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 خداروشکر که درازته و طویل زبون من، حساب طرف چته؟ تو مگه -

 کهاین واسه کنم فکر ولی جزئیه خراش یه بقیشم ما. کنهمی کار قبل مثل

 نظر هوم؟ کافیه؟ بکشن رو نازت بقیه و کنی لوس همه برای خودتو تو

 گم؟نمی درست من؟ تپلی   چیه تو

 کوبدمی نرایمو بازوی به محکمی مشت رها و زنممی خنده زیر به من 

 !امباربی هنوز من. تعمه و تویی امتپلی گی،نمی که نخیر -

 قرار آن در کمپوت محتوای که ایکاسه و دهدمی سر آرامی یخنده  

 .بخورد را آن ته تا خواهدمی او از و دهدمی رها دست به را دارد

 ندت زبان دو هر هرچه. شودمی اضافه مانجمع به هم رویا شام، وقت تا

 با و کندمی اذیت را دو هر. رسندنمی رایمون پای به اما دارند تیزی و

 عجیبی بوی و رنگ نگاهش. شودمی خیره خورندمی که حرصی به لذت

 !پدرانه محبتی با توام برادرنه حسی. دارد

 جاآن دیگر کمی شد قرار. نرفتم پدر و مادر با من شام، خوردن از بعد

 که کارم. بکنم کمک خانه کردن تمیز در رویا و خانومترانه به و بمانم

 .برساند خانه به مرا رایمون  تا شوم آماده شد، تمام

 ترانه به رو. گذارممی کابینت داخل و کنممی خشک را ظرف آخرین

 خونه برم و بشم آماده من ت،نیس کاری اگه"  گفتن با و کنممی خانوم

 "شهمی وقت دیر داره. دیگه

 .بوسدمی را امگونه مادرانه و آیدمی سمتم به مهربانی با

 .دادم زحمتت ببخشید. دردنکنه دستت عزیزدلم، نه -

 .کنممی تشکر و بوسممی را اشگونه متقابال

 بری؟ خوایمی کجا خب، جاهمین بمون امشب -
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 .بیمارستان برم باید فردا. خونه برم بهتره ولی ممنون مرسی -

 کندمی تعارف که را او صدای هنوز ولی شودمی خارج آشپزخانه از

 .شنوممی بریزد چای برایم تا بمانم منتظر

 دیگه هم شما. خورمنمی چای غذا از بعد من ولی جان مامان مرسی -

 .کنین استراحت کمیه و برین بهتره شدین خسته

 دارم، را شانبستن دوباره قصد و امکرده باز را موهایم کش که حالی در

  .شوممی رایمون اتاق وارد

  .ببرد خانه به مرا تا شده آماده بودم،خواسته او از که طورهمان

 .شودمی موهایم بستن مشغول و روممی آینه سمت به راست یک

 .عزیزم نباشی خسته -

 نشیندمی دستم روی به دستش. کنممی احساس سرم پشت را حضورش

 هایمشانه روی بر و گریخته دستانم بین از شیطنت با موهایم دوباره و

 .شوندمی آبشار

 .نیستم خسته -

 قفل دیگریک به جاهمان و کرده رویپیش ام سینه روی تا دستانش

 .شوندمی

 کنم؟می کارتچی بشی زنک خاله اگه گفتم بهت -

 !بگی که منتظرم اما نگفتی نه -

 شودمی ام خیره آینه داخل از و نشیندمی سرم روی به اشچانه
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 بار؛ یه ساعت، نیم هر صبح، خود   تا و تخت همین روی کنممی پرتت -

 .َکنممی پوست رو پات سرتا

 زنممی قفل کمرش به را دستانم و چرخممی آغوشش در. گیردمی امخنده

 مجازات نکرده، خطا تا امراضی من عزیزم؟ هستی چی منتظر پس -

 .بشم

 جذب خود سمت به را چشمانم سبز   عجیبی طرز به براقش هایشبرنگ

 !رباآهن ناهمنام قطب دو همچون. کندمی

 هایمپلک و شودمی خم سمتم به سرش! محکم و قوی ایجاذبه نیروی

 یسینه روی تا دستم و شده حبس امسینه در نفس. افتدمی هم روی به

 .کندمی رویپیش مشمحک و ستبر

 تنها تنش، تند تب. ستاتاق این یزنده موسیقی تنها هایش،نفس صدای

 .کندمی دلبری و دودمی پوستم زیر به که ستبخشی آرامش گرمای

 .نشیندمی صورتم پوست روی بر وارپروانه هایش،نفس داغ هرم  

 اقیانوس در عسل، یک شیرینی همچون دیگر باری تا امآماده... امآماده

 وقت مزاحمی همچون ام،گوشی زنگ صدای که شوم حل آغوشش آرام

 بودیم،شده غرق آن در که شیرینی یخلسه از را نفرمان دو هر نشناس،

 .کشدمی بیرون

 آن یصفحه به نگاهی. داردبرمی میز روی از را امگوشی و شودمی خم 

 .گیردمی سمتم به بعد و انداخته

 .باردمی کالمش و نگاه رنگ از که ستیحس تنها کالفگی
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 تصمیمی توی دیگه یدقیقه چند تا بود ممکن وگرنه داد نجاتت گوشیت -

 جاهمین صبح، خود تا و کردممی نظر تجدید بودم،گرفته بردنت برای که

 .داشتممی نگهت

 به بینممی که را آزیتا نام. گیرممی دستش از را گوشی و گیردمی امخنده 

 .کنممی وصل را تماس عتسر

 جانم؟ -

 مونی؟می جاهمون یا خونه میای امشب آوینا؟ کجایی-

 مگه؟ طورچه خونه؛ میام عزیزم نه -

 .برگردی تا بیدارم. بزنم حرف باهات خواممی -

 یدقیقه چهل تا که دهممی اطمینان او به و اندازم می ساعت به نگاهی

 .رسممی خانه به حتما دیگر

 دهممی تکان سر رایمون مرموز نگاه جواب در و کنممی قطع را گوشی

 ندیدی؟ خوشگل کنی؟می نگاه جوریاین چرا وا -

 .داردمی بر را مانتویم و شال و رود می لباسی چوب سمت به

 .بینممی رو خوشگلی یه دارم شب هر و هرروز اتفاقا چرا -

 .شودمی کوچک و ملیح لبخندم و اندازدمی گل هایمگونه

 دیگه که شب خود   تا ایستممی آینه جلوی رممی که صبحی همون از - 

 و شهمی تنگ خودم واسه دلم دوباره حال،این با ولی شده خواب موقع

 .آینه جلوی رممی
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 از را مانتویم و شال و چرخانممی نفسش به اعتماد و او برای چشمی

 .گیرممی دستش

 !تو نه بودم خودم خوشگل، از من منظور اما -

 .کندمی مرتب سرم روی بر و گیردمی دستم از لجبازی با را شال

 داره؟ چیکار باهات آزیتا بزنم حدس خوایمی -

 !شوممی کنجکاو

 کار؟چی -

 .گممی بهت راه توی شو، آماده -

 را دستم و کنممی قبول پس آید،می اینصفانهم و خوب پیشنهاد نظر به

 .برممی فرو داشته نگه آماده برایم او که مانتویی آستین داخل

 !باشینسوزنده آتیشی امیدوارم -

 این توی خودم از تربیش خیلی که دارم رو یکی من خداروشکر نه، -

 ...داره تخصص زمینه

 :زندمی ریزی چشمک و کندمی لمس وار نوازش را امگونه

 درسته؟ گممی رو کی که دونیمی -

 .شوممی خارج اتاق از دنبالش به و گیرد می امخنده

 حال در که آهنگی صدای از کمی و دهممی پایین را ماشین یشیشه

 منتظر و چرخانممی او سمت به را سرم آرام و نرم. کنممی کم ست،پخش

  .شوممی اشخیره
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 تا هایشلرزه پس. لرزدمی دلم بینم،می که را لختش موهای با باد بازی

 حسش. شودمی ختم گسل یک به و کندمی رویپیش دلم یدریاچه قعر  

 از پر و مردانه لبخند دیدن با که را قلبم یبارهیک شدن خالی: کنممی

 .کنممی احساس عمیقا رفته، نشانه سمتم به عشقش

 خندی؟می چی به -

  .گیرممی چشمانش و او از سرعت به را نگاهم و آیممی خود به

 !بودزده زنگ من به چی برای آزیتا بگی شد قرار. نپیچون منو -

 :دهدمی پاسخ عادی و معمولی خیلی

 حامد شایدم نه؟ یا داشته آقاشون با کوچولویی وگویگفت یه کنم فکر -

 رو خدا! باشهکرده دعوت تونخونه به جانانه پذیرایی یه صرف به رو

 آزیتا تخت روی خستگی با حامد خونه رفتی که االن شاید دیدی؟ چه

 .باشه برده خوابش

 .کنممی گرد چشم 

 با باید چرا آزیتا چیه؟ حرفا این زدن از منظورت رایمون؟ چی یعنی -

  کنه؟ دعوت خونه به رو اون یا بزنه حرف حامد

 و نینک دخالت بهتره تو باشه، شده تنگ حامد واسه دلش شاید خب -

 .خودشون یعهده به بذاری رو تصمیم

 امشب یه چرا فهممنمی. فهممنمی زنیمی که حرفایی از رو منظورت -

 رو آزیتا تا مونخونه در بیاد باید هم حامد چرا نیستیم، خونه ما که

 بزنه؟ حرف باهاش که کنه قبول آزیتا مثال یا ببینه؟

 دهدمی پاسخ سرخوشانه
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 رو شانسش دوباره گرفت تصمیم نیستین شما ونستدمی که چون اتفاقا -

 .تونخونه در دم بره و کنه امتحان

 .شوممی شاکی

 نیستیم؟ خونه امشب ما فهمیده کجا از اون که بپرسم ازت شهمی -

! گفته بهش باشم من قضا از که جذابی و خوشتیپ آقای یه کنم فکر -

 .نیستم مطمئن زیاد کنمامی فکر البته

 شرایط که بوده کسی او کنم باور توانمنمی. کنممی نگاهش خیره خیره

 از پدر اگر شکبی. کرده فراهم را آزیتا و حامد برای مخفیانه قرار یک

 .شودمی ناراحت شدت به ببرد، بویی قضیه این

 شه؟می ناراحت ازت قدرچه بفهمه بابا اگه دونیمی -

 من از باید چرا اصال که کنمنمی درک هم وجههیچ به! دونمنمی نه -

  کردم؟ کارچی من مگه بشه؟ ناراحت

 کارچی که دونیمی ایدیگه کس هر از بهتر خودت کردی؟ کارچی -

 وارد بابا بودن مطلع بدون که دادی رو اجازه این حامد به تو! کردی

 .ببینه رو آزیتا و بشه خونه

 .شودمی شاکی

 اون. ستغریبه مرد یه انگار زنیمی حرف حامد مورد در جوری یه -

 رو خودتون تکلیف باید. بچه اون پدر طورهمین و آزیتاست شوهر

 کهاین اما کرده اشتباه حامد که دارم قبول من. دیگه کنید روشن

 خیلی نظرم به زنهمی پا و دست بالتکلیفی جهنم توی داره هاستمدت

 هاشونسنگ و بزنن حرف   باهم آزیتا و حامد بود بهتر. سترحمانهبی

 دوسش یا. خوادنمی یا خوادمی رو حامد یا آزیتا بکنن، وا هم از رو
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. دیگه نداره یا داره عالقه اون با زندگیش دادن ادامه به یا! نداره یا داره

 بهتره پس بشه جدا خوادنمی اگرم چیه؟ منتظر پس شه، جدا خوادمی اگه

 سالها که ایبچه و همسر کنار در تونهمی حامد که هاییروز بهترین

 .نگیره ازش رو بوده اومدنش منتظر

 ...اما -

 انجامش باید شما که کردم رو کاری همون من. آوینا نداریم اگر و اما -

 کس هر از بهتر خودت تو. ندادین و کردین کاری کم اما دادینمی

 له غرور خاطر به دفعه هر که دونیمی. شناسیمی رو آزیتا ایدیگه

 باهاش خوادمی دلش! کنهمی مقاومت حامد مقابل در داره بابات یشده

 اما زندگیش و خونه سر برگرده خوادمی دلش زنه،نمی اما بزنه حرف

 اما بده نجات بالتکلیفی این از رو حامد خوادمی دلش! گردهنمی بر

  .دهنمی

 به خودش آزیتا. نیست هم کنیمی فکر تو که جوریاین رایمون، نه -

 و گیج خیلی افتاده اتفاق واسش که هاییقضیه یدرباره گفت من

 اما داره دوسش رو حامد! کنه کارچی باید دونهنمی گفت. سردرگمه

 زمان به نیاز گفت می. کنه فراموش رو کرده باهاش که کاری تونهنمی

 رو چی همه و ببخشه رو حامد بخواد که نرسیده اون وقت هنوز و داره

 ...بسپره فراموشی دست به

 :دهممی ادامه بینم،می منتظر و ساکت را رایمون وقتی و کنممی مکثی

 رو بگذره خودش از بابا خاطره به ممکنه آزیتا که رو حرفت این من -

 داره که حساسی یروحیه از چون. کنم هضمش تونممی و دارم قبول

 من به حتما خواستمی رو برگشتن دلش واقعا اگه مطمئنم اما دارم خبر

 .گفتمی
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 .کندمی نگاهم نارضایتی با و چرخدمی سمتم به

 ساده و خیالیخوش همین. شم فدات دیگه جاستهمین تو مشکل خب -

 بیرون رو دلش حرف آزیتا زبون زیر از حاال تا نتونستی که بودنته

 توی که هرچی و نشینهمی تو پیش آدمی آزیتا کردی فکر چرا. بکشی

 داره مدام وقتی اونم دایره؟ روی ریزهمی رو رهمی رژه داره دلش

 ببخشه رو حامد اگه کنهمی فکر. کنهمی مقایسه تو با رو خودش

 خیلی که کنین فکر خودتون پیش ترسهمی. شینمی ناامید ازش تونهمه

 وحشت. دهمی وا داره حامد اومدن بار دو با که ستچارهبی و ضعیف

 که بگن بهش و سرش توی بکوبن رو تو بابات و مامان کهاین از داره

 زندگیش، و خونه سر برگرده اگه که دونهنمی اون! کرده ناامیدشون

 نرم پنجه و دست مریضی افکار با داره. ترین حالخوش شماها یهمه

 کوچیک ذهن جز ندارن، حقیقت واقعی دنیای توی کدومهیچ که کنهمی

 !خودش

 تجزیه خود، ذهن در را رایمون هایحرف تا دارم نیاز تریبیش زمان  

 حال به تا. بودمنکرده نگاه قضیه به ُبعد این از حال به تا. کنم تحلیل و

 ساخته خود ذهن در من از که بودنی قوی و من به آزیتا که هاییحسرت

 کنارش از ساده و بودمشنیده ساده. بودمنگرفته جدی را خوردمی بود،

 دلیل که بودم نداده زحمت خود به حتی حال به تا حتی! بودمگذشته

 کردن پیدا برای تالشی. کنم پیدا آزیتا هایدرماندگی برای دیگری

  .بودمنکرده هایشنگرانیدل و هاآشفتگی تمام یسرچشمه

 پیدا خروج رایب را خودش راه و گریزدمی نفسم دست   زیر از که آهی

 نظر در عمقش برای حدودی و حد بتوان که ستآن از ترعمیق کند،می

 .گرفت

  !دونستمنمی و بودم بدی خواهر چه من -
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 همچون دلم، هوای و حال. ایستدمی حرکت از خانه روی به رو ماشین

 .ستطوفانی و ناالن سرم، باالی سفید و سیاه هایابر

 را جدیتش با توام و مهربان صدای که رودمی در یدستگیره سمت دستم

 .شنوممی

 این توی آدم تقصیرترینبی تو که نکن شک. عزیزم نباش ناراحت -

 کار همین بودمی تو جای که هم ایدیگه کس هر باش مطمئن! ایقضیه

 نه آزیتاست نبوده، صادق و روراست وسط، این که اونی. کردمی رو

 !تو

 چشمانم، طوفانی جنگل در رحمانهبی که غمی با و چرخممی سمتش به

 .شوممی اشخیره ست،دادن جوالن حال در

 آزیتا بود،می این از غیر اگه که نبودم بودم می باید که جوریاون من -

 نه. زدمی رو شدل حرف کردن؛ خودخوری جای به و کردمی اعتماد بهم

 من کنه سعی توخالی، و پوچ یبهونه تا چند آوردن با دفعه هر کهاین

 خودش تنهایی برای که حصاری تو برگرده و بکنه وا خودش سر از رو

 .کنه داری عزا اون از دوری و حامد برای باشه داشته وقت تا کشیده

 کشدنمی لیطو. زنممی تکیه ماشین به جاهمان. شوممی پیاده ماشین از

 .کنممی حس خودم مقابل در را پررنگش حضور  که

 کردممی فکر که بودمساده قدر چه. دونستمنمی و بودم غریبه قدرچه -

 خیلی جا،همه از خبربی اما هامتریننزدیک از یکی اون، برای حداقل که

 !دور خیلی خیلی. بودم دور

 زندمی صدا را نامم وارسرزنش
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 امتناع بهت حقیقت گفتن از دیگه که نکن کاری کنممی شخواه آوینا؟ -

 ازت وقتی! تقصیریبی واقعا یعنی تقصیریبی تو گممی بهت وقتی. کنم

 رو خودت کردن اذیت حق یعنی نکنی اذیت رو خودت که خواممی

 !نداری

 بفهمی تونستی بودی دور آزیتا از قدراین که تو طور چه تقصیرم؟ بی -

 خیر کنارشم، همیشه خواهرشم، کهمن اما گذره؟می یچ داره دلش توی

 چیه؟ دلش ی خواسته بخونم نگاهش از نتونستم شناسمش می سرم

 تقصیرم؟بی من نظرت به واقعا

 پهن یسینه در را سرم. فشاردمی خود به تنگ مرا و کشدمی آغوشم در

 .سپارممی گوش بخششآرامش صدای به و کنممی پنهان محکمش و

 رو منطقت خواهرت مورد در تو چون! تقصیری بی تو عزیزم، هآر -

 خودت با! کردی نگاه قضیه به احساست روی از مدام و کنار گذاشتی

 مرد یه دیدگاه از من اما باشه ناراحت حامد از که داره حق آزیتا گفتی

 خودم من. کنممی نگاه پیچیدن بهم آزیتا و حامد که داستانی به دارم

 عشق خودش، از قدری به داره رو این قدرت مرد یه که ونمدمی و َمردم

 خیالش شد، هم اشتباهاتی مرتکب روزی یه اگه که بذاره مایه محبتش و

 و عشق سرزمین   ینقطه به نقطه تو قدری به رو پاش جای باشه راحت

 جا بار یه یاندازه به حداقل که کرده محکم اشعالقه مورد زن عاشقی  

  !باشههداشت بخشش برای

 کنی؟ محکم من قلب توی رو پات جای که کردی رو تالشت تموم توام -

 و کنم رهات نتونم من شکستی؛ رو دلم و کردی اشتباه روزی یه اگه که

 ببخشمت؟ بشم مجبور
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 بی! خالص و مستقیم. شودمی خیره چشمانم در و بوسدمی را امپیشانی

 .تردیدی و شک هیچ

 کاری هر ام،ساله چهل و سی عمر توی ال؛ح به تا من عزیزم، ببین -

 مهم. رسیدم خواستم که هرچیزی به. دادم انجام خواسته دلم که رو

 که اینه اونم دونممی خوب هم رو چیزی یه اما تویی خود ترینشم

 بر پسش از تونمنمی وقتهیچ که کاریه تنها تو، مهربون قلب شکستن

  .کنمنمی فکر خششب برای اجبار و اشتباه به هرگز پس بیام

 در بشوم غرق عاشقانه من تا نشود پیدا نجاتی غریق هیچ کاشای

 نجاتم کسی کاشای. امبرده تاراج به او از که محبتی و عشق دریای

 !ندهد

 به رسیدن تا ام،داشته لب بر رایمون؛ از خداحافظی موقع که را لبخندی

 را لبخندم اتاقش، در به زدن ضربه با زمانهم اما کنممی حفظ تاآزی اتاق

 .زنممی صدا را نامش و کرده جمع نیز

 آزیتا؟ -

 قبراق و شاد مراتب به که آزیتایی و شود می باز در که کشدنمی طولی

 .شودمی ظاهر در چهارچوب در است، شده پیش ساعت چند از تر

 از بعد نیز خود. کشاندممی اتاقش خلدا به طاقت بی و گیردمی را دستم

 وارد شود، جمع خاطر راهرو داخل کسی نبود از تا کشدمی سرک کهاین

 به رو لبخندی. بنددمی خود سر پشت آرامی به را در و شودمی اتاق

 :پرسممی و زنممی خندانش لب و براق چشمان

 خونه؟می خروس کبکت عزیزم؟ چیه -

 .شوممی کشیده دنبالش به تخت تا و شود می دستانش اسیر دستم مچ
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 اسیر هنوز دستم مچ که حالی در نشینممی تخت روی بر او با  زمان هم

 .اوست ظریف انگشتان

 گذشت؟ خوش بهت بود؟ خوب مهمونی ببینم بگو تو اول -

 شوممی اشخیره قدرشناسانه و بوسم می را اشگونه

 .بود عالی خالی، خیلی جات عزیزم، آره -

 :زندمی لب زده هیجان کوتاه، مکثی از بعد و گویدمی داروشکریخ

 آوینا؟ شدچی امشب دونیمی -

. بداند را این او که نیست قرار اما دارم خبر چیز همه از من که اگرچه

 :کنممی سوال او از متعجب و کنجکاو بنابراین

 شده؟چی ببینم کن تعریف تو بدونم؟ باید کجا از من نه -

 زدم حرف باهاش و دیدم و حامد شبام من -

 و درشت چشمان در که استرسی قرارست، چه از قضیه دانممی که حاال

 .کنممی حس خوبی به هم را کندمی سواری موج رنگش، ایقهوه

 نه؟ یا رسیدین توافق به باالخره شد؟چی خب؟ - 

 هیجان کوتاه، مکثی از بعد و گذاردمی کنار را تردیدش و شک باالخره

 داشته، حامد با امشب که ماجرایی کردن تعریف به شروع ذوق پر و زده

 !کندمی

 آوینا نشه باورت شاید! خونه در دم اومد حامد نبودین شما که امشب -

 اون گفت می بهم حسی یه شنیدم، رو خونه زنگ صدای کههمین اما

 با! حامد جز باشه تونهنمی کسی ایستاده، خونه در پشت اآلن که آدمی

 هر کردممی حس ولی بودمنشنیده رو صداش و بودمشندیده هنوز کهاین
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 رو خودش محکم، و تند که قدراین بیرون بزنه امسینه از قلبم ممکنه آن

 و در دم رفتم وقتی! خیلی بود خوبی حس خیلی. کوبیدمی امسینه به

 تونمنمی من! ببخشمش تونم می که شدم مطمئن زدم، حرف باهاش

 که اشتباهی روی فقط و ببندم حامد هایخوبی یهمه روی رو چشمم

 من. زندگیم و خونه سر برگردم خوادمی دلم! بدم مانور شده مرتکب

 خیلی حامدهم. شده تنگ خودم یخونه برای دلم! بمونم جااین تونمنمی

. ببینم هاشچشم تو رو پشیمونی تونستممی من. بود ندهشرم و ناراحت

 اذیتم و شکنهنمی رو دلم وقتهیچ دیگه که داد مردونه قول بهم اون

 وقتهیچ دیگه دونممی! آوینا کردم باز حساب قولش روی من. کنهنمی

 .زنهنمی قولش زیر

 .گیردمی دست در را دستم دو هر و زندمی شرمگینی لبخند

 دوستم و شده دلتنگم خیلی گفت بهم! قبل حامد همون شده دوباره -

. بود عاشقم واردیوانه که کردمی نگاهم روزایی همون مثل. داره

! زدمی حرف هاشدلتنگی از و رفتمی مصدقه قربون جوریهمون

 و شکست بودمزده چهره به که نقابی باالخره تا گفت و گفت قدراین

 !آوینا مکرد آشتی باهاش من. خندیدم

 نظر از را اشچهره بشاش   اجزای تمام حالیخوش با و خندممی

 .گذرانممی

 کردین؟ نکردین، که شیطونی -

 .دهدمی تکان سر عشوه با و زندمی زل چشمانم در پررو پررو

 یه که بردم حقیقت این به پی واقعا امشب من! کردیم امشیطونی اوهوم -

 .عاشقم و دیوونه زن
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 که وقته خیلی من چون کن اضافه لیستت به حتما دنمبو گیج پس -

 !ایدیوونه و عاشق زن یه تو دونممی

 :پرسممی او از من و خنددمی

 هم رو بابا و مامان صبح فردا بهتره گرفتی رو تصمیمت واقعا اگه پس -

 چیه؟ نظرت بذاری، جریان در

 .کندمی نگاهم نگران

 تنها؟ خودم -

 دهممی جواب عادی

 کی؟ پس دیگه، آره -

 دو هر هروقت کنممی صبر. بیاد بگو رایمونم به! خدا رو تو بیا توام -

 .بگیم بابا و مامان به دیگه باهم موقع اون خونه اومدین

 به هامدت از بعد حاال و کردی رو فکرهات تو نه؟ تنها خودت چرا آخه -

 بهت خودش بابا رو فرصت این که نره یادت! رسیدی دلخواهتم ینتیجه

 که تصمیمی هر تو باش مطمئن. بترسی چیزی از نیست نیازی پس داد

 طالق یا زندگیت ریختن بهم از یقینا و ذاریممی احترام بهش ماهم بگیری

 دممون با حالیخوش از و بگیریم جشن نیست قرار حامد از گرفتنت

 که خوشحاله و کنهمی افتخار بهت بابا که بدون رو این! بشکونیم گردو

 و مهربون دل یه و کنیمی تالش داری زندگیت داشتن نگه برای قدرینا

 تموم روی رو چشمش و باشه بخشنده تونهمی که داری بزرگی

 هاخیلی اگه شاید که ببنده کشیدی مدت این تموم توی که هاییناراحتی

  .باشن بخشنده تو مثل تونستننمی هرگز بودن تو جای
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 آغوشش در. غلتدمی اشگونه روی به اشکی قطره و بنددمی پلک

 .کشممی پشتش روی بر وار نوازش را دستم و کشممی

 شایدم یا و بهتر تو از من که فکر این با رو خودت خوادنمی دلم -

 شرایط گم،می بهت بازم بودمگفته بهت بار یه. کنی اذیت هستم ترقوی

 فرق آسمون تا زمین داری اآلن تو که شرایطی با من قبل سال چند

 من دادن توضیح به نیازی که هست زیاد قدراون هاتفاوت. آزیتا داشت

  !شیمی متوجه خودت کنی فکر که خوب. نباشه

 و زنممی بشکنی شیطنت با! خیزممی بر جای واز بوسم می را اشگونه

 دهممی گردنم به قری

 از شما. کن آماده رو خودت دیگه ماه یه برای خانوم، آزیتا ضمن در -

 مبارک، پیوندمان! شدی دعوت باحال و مشتی عروسی   یه به اآلن همین

 .رایمون و من

 حالیخوش با. کشدمی ایخفه جیغ و کرده پاک سرعت به را هایشاشک

 .کندمی موچ و ماچ را امگونه و کشیده آغوش در مرا سخت و سفت

 یه واسه زده لک دلم. گفتم کم عاشقتم بگم هرچی یعنی آوینا، وای -

 .واست ذارممی تموم سنگ! عروسی

 دیگر که کنممی تاکید هم باز آخر در و زنممی حرف آزیتا با دیگر کمی

 .نکند مقایسه خود حال با مرا یگذشته هرگز

 زبان به را لمد حرف کهآن روم،بیمی اتاقم به و شوممی دور او از

 هرچند ،فاصله یک روزی؛ باشد قرار اگر که بفهمانم او به و بیاورم

 رخ دلبرم و من میان   ناپایدار، و گذرا هرچند کوتاه، چند هر کوچک،

 به را دنیا یدلداده ترینضعیف رکورد که شوممی زنی من شکبی دهد،

 پس دل در اما ستَبر از را دادن دل که ایدلداده. استکرده ثبت خود نام
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 و او که جهنمی و زندمی لنگ پایش دو هر نه، که پایش یک گرفتن،

 کم را دلبرش هاینفس عطر قرارست که بهشتی به را باشد نگاهش

   .دهدمی ترجیح باشد؛داشته

*** 

 که بینممی را رایمون. کنممی باز را خانه در و دوممی را حیاط طول تمام

 زنممی لبخندی. دهدمی تکان برایم دستی دیدنم اب و نشسته فرمان پشت

 از بیش کهآن بی و داده تکان برایش سالم ینشانه به را دستم متقابال و

 .شوممی سوار و رسانده ماشینش به را خود بدهم، دست از را وقت این

 .امشرمنده واقعا! کردم دیر ببخشید -

 .گیردمی بازویم از نیشگونی و افتدمی راه به

 یه. کنممی عادت کردنات دیر این به دارم کمکم عزیزم، کنممی خواهش -

ر انگار جورایی  !دیگه شدم س 

 .کنممی آزاد دستش زیر از را بازویم و کشممی کنار را خودم

 .رایمون نکنم پیدا رو دارم دوست که لباسی ترسممی -

 .نخور غصه پس میاد بهت بپوشی که امگونی تو. عزیزم سرت فدای -

 و من هم باز اما باشد جدی کنممی تقاضا عاجزانه او از و خندممی

 .گیردمی مسخره به را امنگرانی

 گیر نیستی؟ بردار دست امبپوشی چی باید دونیمی که شبی یه این -

 کنهمی فرقی چه دیگه، عروسن لباس شونهمه طرحش؟ و مدل به دادی

 یا باشه برق و زرق پر نه؟ یا اشهب ُپفی ُپف نه؟ یا باشه دار نگین که

  نه؟
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 !انگار دهمی نشون پهن و پت و آدم! باشه زیاد دامنم ُپف خوادنمی دلم -

 .چرخاندمی چشمی و کشدمی نفسی کالفه

 تنها فقط کنی، انتخاب قشنگ و شیک لباس یه کنممی کمکت خودم -

 یهو. ینکن کردنت خرید معطل منو زیاد که اینه دارم ازت که خواهشی

! خونه برمتمی و دوشم روی اندازمتمی میره، سر محوصله بینیمی

. عروسی شب تا یخچال توی ذارمتمی و کنممی گونیت یه توی

 از بعد تونممی منم مونیمی ورگل و ترگل! زنینمی کپکم دیگه جوریاین

 دسر عنوان به و بیارم بیرونت گونی از مجلسی و شیک خیلی عروسی،

 .بخورمت

 باال به شیطنت با را ابرویش دو هر و چرخاندمی سمتم به را سرش

 .اندازدمی

 نرمنرم یگزینه دو بین. عزیزم دممی انتخاب حق توام به که البته -

 از رو نظر مورد یگزینه تونیمی دادن، قورت درسته یا و خوردن

 که اشب مطمئن! کنی ارسال ناز بغل یه یشماره به آبدار، ماچ یه طریق

 .هستم شما درخواست پاسخگوی بعضیا، برخالف من

 دارد، دست در رایمون را هایمانلباس خرید یبسته دو هر که حالی در

 !ایمرسانده اتمام به را هایمانخرید تمام دو هر. شویممی خارج پاساژ از

 اول همان از که خریدیم را هاییلباس همان دو هر آخر رد که اگرچه

 تا چرخاندم پاساژ کل در را او تمام، ساعت پنج من اما بودیمکرده نشان

 هالباس دیگر از یکی کدام ببینم و کنم چک را هالباس اقسام و انواع

 !بهترست
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 دخو روی به من اما بودشده کفری و کالفه حسابی بابت این از رایمون

 به تر دراز پا از دست باالخره کهاین تا دادم ادامه خود کار به و نیاوردم

 .کردم خریداری را موردپسندم لباس و بازگشتم اولم انتخاب همان

 اندازممی اممچی ساعت به نگاهی و شوممی ماشین سوار

  خونه؟ ریمی -

 !دهممی را پاسخم خستگی با

 .مطب برم باید نخیر، -

 شود؛می باعث موضوع، همین و باردمی رویش و سر از خستگی 

 و کرده خود معطل را او قدراین چرا که بیاید سراغم به وجدان عذاب

 .شوممی اشخیره مظلومانه دلیل همین به. شدم اشخستگی باعث

 !شدی خسته. کردم اذیتت خیلی امروز عزیزم، ببخشید -

 .کنممی تالفی بعدا سرت، فدای -

 دهدمی پاسخ خیالیبی با و کشممی ایخمیازه

 .کردناتم تالفی و تو عاشق من که؟ هستی جریان در! خوب چه -

 :پرسدمی و خنددمی آرامی به

 بیمارستان؟ بری باید -

 .کنم کنسلش نتونستم زدم زور هرچی اما امخسته امخیلی آره، -

 بعد تانبیمارس برسونم رو تو اول تونممی نداری کاری خونه اگه پس -

 !مطب برم خودم

 پرسممی و گذارممی گرفته را فرمان که دستش ساعد روی بر را دستم
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 دنبالم؟ میای شبم -

 کش باال به را ابرویش تای یه و چرخاندمی سمتم به را سرش شیطنت با

 دهدمی

 !عزیزم داره بستگی خب -

 چی؟ به -

 نه؟ یا باشه خواسته رو دیدنت دلم نه؟ یا باشم شده دلتنگت کهاین به -

 باشه خواسته رو شدنت مچاله بغلم؛ نه؟ یا باشمکرده موچ و ماچ هوس

  نه؟ یا

 را اخمانش شودمی باعث که کشممی بدجنسی با را دستش موی تار چند

 .کندمی نگاهم شاکی و بکشد هم در

 !گونیا تو بندازمت و کنم تمچاله االن همین گهمی شیطونه -

 بر ساعدش روی از را دستم و گیردمی امخنده نی،گو نام شنیدن با

 .دارممی

 برسه که دنبالم بیا ساعت سر فقط آرایشگاه، رممی خودم صبح فردا -

 !آتلیه بریم

 :گویدمی طعنه با و برساند را خودش وقت سر حتما که دهدمی قول

 راحت، من از خیالت َنکاری، آرایشگاه در دم منو دوساعت بده قول تو -

 .برسونم رو خودم ساعت سر دممی قول هتب

 از و کرده تشکر او از بیمارستان، ساختمان مقابل در ماشین توقف با

 .شوممی پیاده ماشین



 

  

REPACK BY DIAKOV 842 

 

 رفیق نیمه راه

 و کرده کج بیمارستان سمت به را راهم نیز من افتد،می راه به که ماشین

 .بخشممی سرعت هایمقدم به کمی

. امداشته تاخیر دقیقه ده. اندازممی ساعت به نگاهی و شوممی اتاقم وارد

 حال در. کنممی تن به را روپوشم و آورممی بیرون تن از را مانتویم

 تنم بر حسابی قبل، ماه چند برخالف که هستم روپوشی هایدکمه بستن

 .نیست تنم فیت دیگر و زندمی زار

  .شوممی خارج اتاقم از و گذاشته روپوش جیب در را امگوشی

 را وضعیتشان و زده سر بیمارها از تعدادی به سعیدی استاد با قرارست

 .کنیم چک

. خورد می مریم و مهتاب به چشمم شوممی خارج سالن از کههمین

 .روممی شانسمت به و داده تکان هاآن هردوی برای دستی

 :پرسدمی زده ذوق مهتاب رسممی انشقدمی یک به کههمین

 رایمون رنگیه؟ چه گلت دسته چی؟ کفش و تاج خریدی؟ عروس لباس -

 یا زنهمی پاپیون چیه؟ مدلش برداشت؟ رنگی چه رو شلوارش و کت

 کراوات؟

 دهممی پاسخ و خندممی

  !عزیزم شیمی متوجه خودت کنی صبر که شب فردا تا -

 عکس حتما جشن، از قبل باید کندمی دیدمته که مریم به توجه بی بعد و

 .کنممی حرکت سعیدی استاد کالس سمت به بفرستم، برایش را خریدهایم

 !دمنمی کسی به عکس من. نکنید خسته رو خودتون الکی -

 .شوممی کالس وارد و کرده باز را کالس در هم بعد و
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 از جمعی و استاد از مهتاب و مریم با و کشممی ایخمیازه خستگی با

 دور پرسند،می را اشکاالتشان و اندزده حلقه او اطراف و دور که هابچه

  .شوممی

  .نشینیممی نیمکت روی بر و رویممی بیمارستان یمحوطه به

 چشمان بستن با زمانهم و دهممی کتنیم پشتی به را امتکیه

 گذارممی مریم یشانه روی بر نیز را سرم آلودم،خواب

 در حسابی و درست خوابیدن یه واسه داره جونم. هابچه امخسته یخیل -

 بره هم روی هامچشم گذاشتم بالشت روی رو سرم تا خوادمی دلم. رهمی

 کنممی فکر بازم هانخوابیدن و هاخستگی تموم وجود با اما ببره خوابم و

 خیال با تونمنمی خیال، و فکر و استرس از نشه رد عروسی جشن تا

 .بخوابم سیر دل یه احت،ر

 :گویدمی خیالیبی با و کندمی کج" بابا برو" معنی به را اشقیافه مهتاب

 خوش و دور بریز رو فکروخیال و استرس! داریا حوصله بابا، خیالبی -

. نکن اذیت رو خودت امالکی. عمرته روزهای بهترین روزا این. باش

 جشن شب فردا رارهق که ایدیگه نفر صدهزار مثل قراره توام

 رو بعدش. بخت یخونه بری و کنی عروسی بگیرن، رو شونعروسی

 واست بدبخت منه نباید دیگه و دونیمی من از بهتر خودت دیگه که هم

 ...بشم جزئیات وارد و کنم سازیشفاف

 گویدمی و زندمی صدا را مهتاب منا آمیز،اعتراض مریم

 و باشه نزدیک عروسیت جشن که شهنمی. موافقم آوینا با منم اتفاقا -

 چیزها خیلی حرص باید آدم هرحال به باشی؟ نداشته استرس اصال توهم

 !دیگه بزنه رو
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 دو با انگار که کندمی نگاه خیره خیره مریم و من به ایگونه به مهتاب

 .طرفست هالخلقعجیب موجود

 از کشممی هرچی من. خدا به راحتین ندارین مخ شماها خوشبحالتون، -

 .اندازمه و حد بی شعور   و پخته مخ   این دست  

 قفل کردن باز از بعد و آوردمی بیرون جیبش از را اشگوشی هم بعد و

 دنبال به انگار که ایگونه به شودمی خیره اشصفحه به دقت با صفحه،

 باالخره. استبرخورده مشکل به کردنش پیدا در اما گرددمی مهمی چیز

 گویدمی خوشحالی و ذوق با دقیقه چند از بعد

 .کردم پیداش اینه آهان -

 گیردمی سمتم به را گوشی

 نیست؟ ناز نظرت به.  آوینا کن نگاه اینو -

 ناز را آن وحشتناکی طرز به مهتاب که امشده خیره آرایشی و مو مدل به

 .بیندمی زیبا و

 .نیست من میل باب اما خوبه -

 آوردمی را بعدی عکس و رودنمی رو از اما کندمی نگاهم چپچپ

 چی؟ یکی این -

 مدل هم و غلیظه آرایشش هم. ندارم دوست اصال که رو یکی این -

 ترافتضاح رنگشم. نداره خاصی طرح اصال! وجقه عجق خیلی موهاش

 .مدلش از

 دارم؟ دوست رو مدل این یخیل من چرا پس! وا -
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 کهاین به برسه چه دیگه خوادمی کفاره دیدنشم. ایسلیقه بد که بس از -

 !کنی پیاده صورتتم و سر روی و طرح این بری و بشی خر

 گویدمی و کوبدمی مریم بازوی به مشتی مهتاب

 از و دارین تشریف دمده خیلی آوینا و تو. نیست طوراین هیچم نخیر -

 .بورسه رو مو مدل این االن. ندارین خبر دم دنیای

 .نباشم بورس رو سیاه سال صد خواممی واه واه -

. سروصداست بی و آرام یخنده یک تنها مهتاب، و مریم کلکل به جوابم

 .استشده عجین عجیب لذتی با که ایخنده

 پس. کردم انتخاب قبل از رو صورتم آرایش و مو مدل خودم من -

 قراره که باشین خودتون فکر به فعال! نکنین بحث دیگه باهم قدراین

 خوش و خوب خیلی من، موشگالی خوشگل ساقدوش عنوان به فردا

 .بدرخشین مجلس توی

 مایه هایشانبهترین از فردا که دهندمی قول و بوسندمی را امگونه دو هر

 .یابند حضور جشن در ممکن، حالت ترینعالی با و بگذراند

 امنداده تغییر که را موهایم رنگ. اندازممی آینه داخل از خودم به نگاهی

 از یکی ام،داده نشان آرایشگر به که عکسی و خودم درخواست به و

 غلیظ آرایش از و کرده پیاده موهایم روی بر را خطی شنیون هایطرح

 .استکرده پرهیز صورتم روی بر لعاب و رنگ پر و

 دارد نگین. زیبا هایطرح از پر و ستربع سه آستین نیز عروسم لباس 

 .درخشد می زیبایی به مهتابی نور زیر و
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 از بعد و کرده تشکر او از کوتاه آرایشگر هایتمجید و تعریف جواب در

 خارج النس از کردم،می پرداخت او به باید که ایهزینه کردن حساب

 کنممی متصل را رایمون تماس و شوممی

 جانم؟ -

 پیچت گونی و جااون نیومدم خودم تا بیرون بیا بدو! رسیدما من -

 .نکردم

 گویممی و خندممی ریز

 .عزیزم اومدم -

 پایم که همین. شوممی خارج آرایشگاه سالن از و کنممی قطع را تماس

 به او خود از زودتر شبویشخو و ناب عطر گذارممی کوچه داخل را

 خود مقابل در را جذابش و پررنگ حضور آن از بعد و آمده استقبالم

 از را پایم سرتا چندبار و چندین بشاش و زدهذوق چشمانی با که یابممی

 امخنده باالخره که رودمی پایین و باال نگاهش قدراین. گذراندمی نظر

 .خندممی و گیردمی

  !تشنه تربیش و شممی سیر کمتر کنم،می نگاهت تربیش هرچی انگار -

 به مرا آرام اما غافلگیرانه حرکت یک در و گیردمی دست در را بازویم

 .کشاندمی خود سمت

 .فشاردمی خود به مرا سخت و سفت و گیردمی آغوشم در تنگ

 باید رو تو بخورمت؟ بعد و کنم گونیت تو من که نیست تو حیف آخه -

 و بری ناز و خوشگل جوریهمین تا. داد قورت درسته ناآل همین

 .دلم توی بشینی
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 و بردمی هاآسمان اوج به مرا کندمی دادبی صدایش تن در که هیجانی  

 دارد معنایی زمان نه آن در که اینقطه. داردمی نگهم هم نقطه همان در

 !گرمش آغوش مکان؛ و اوست هاینفس زمان؛. مکان نه و

 رو نگاه شیداترین و زمینی ماه   ترینماه تو که بودمگفته بهت حاال تا -

 رو دنیا هایلب خوارترینبوسه که بودمگفته بهت داری؟ هاتچشم توی

  کردی؟ خودت مال

 و عشق دنیا یک با و کندمی جدا خود از مرا کوتاه ایلحظه برای

 .کندمی نزدیک صورتم به را صورتش مهربانی

 دنیایی بغلیه ترینبغلی بودمگفته منی؟ دریایی پری تو که بودمگفته بهت -

  نه؟ یا بودمگفته من؟ واسه

 خود به مرا توان تمام با دوباره و بوسدمی محکم را امپیشانی

 .چسباندمی

 تموم و ببوسمت اگه که بوسیدنت؟ برای بگیرم اجازه ازت شده حاال تا -

 نه؟ یا شیمی ناراحت بره، افن به کشیده چارهبی آرایشگر یه که زحمتی

 دهممی پاسخ سرعت به

 !نه. رایمون نه -

 .شودمی امخیره شیطنت با و کندمی جدا خود از مرا هم باز

 برای من چون پرسمنمی بعدم به این از. کردم خوبی کار چه پس -

 حتی! دیگه کسهیچ نه گیرممی اجازه دلم و خودم از فقط زنم بوسیدن

 .خودش

  .کنممی نگاهش تند و کشممی هم در ار اخمانم
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 رو خوشگلش اخمای ببینم اگه حتی نیستم بیا کوتاه هم وجههیچ به - 

 .کنهمی نگاهم وحشیش و سبز هایجنگلی با داره و کشیده هم توی

 هاحرف این از تر سریع باید نگارا که کنم اعتراض تا کنممی باز دهان

 از هایملب شدن جدا از قبل که چرا امجنبیده دیر خیلی ولی بودم می

 ام،حنجره از صدایی و صوت ترینکوچک شدن خارج از قبل دیگر،یک

 اسارت به و چسبندنمی هم روی بر دوباره قوی، ایجاذبه نیروی توسط

 .آیندمی در عطش پر و داغ هاییلب

 ابد تا که نیست هم قرار اما کورست و سوت فعال که هستیم خیابانی در

 من اما نمانده باقی جشن آغاز به هم زیادی زمان. بماند کور و سوت

 .امشده اسیر

 دستانی شمایل و شکل به هایمیله با گرم آغوشی جنس از زندانی اسیر

 زندانم هوای از. اندشده قالب باریکم کمر دور به که قدرتمند و مردانه

 هایینفس یا شده؟ عجین قلبم تند هایتپش با که عطری از بگویم؟ چه

 شده؟ هایشنفس بند که

 من بگویم باید محبوبم؟ زندانبان از یا و اسیرم؟ خود   از بنالم؟ که از

 را اسارتش که اسیری. آغوشش و او بودن اسیر عاشق. امشده عاشق

 .نامدمی خود گمر حکم را اشآزادی و خردمی جان به

 هایمپلک. شده حلقه گردنش دور به دستانم که آیممی خود به زمانی من

  .نمانده برایم نفسی دیگر و اندکرده سقوط هم روی بر

 که شرورش های مشکی. شوممی جدا اکراه با شود،می جدا سختی به

 رویدنباله و خندندمی چشمانش. خندممی صورت پهنای بر زنن،می برق

 .آیندمی کش هم از نیز هایشلب ن،آ

 .آرایشگاه توی برو دوباره کنه،نمی گونیت تو آرایشگره اگه -
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 چرا؟ -

  .بودخوشمزه خیلی آخه چیه؟ بودزده واست که رژی طعم بپرس ازش -

 .کنممی قالب انگشتانش مابین را انگشتانم و خندممی

 بهت.  عزیزم کنی رت لب کافیه فقط خواستی وقت هر بود، خودم از رژ -

 .کنی اشمزه خواست دلت که قدرهرچه تا دممی

 .کندمی باز برایم را ماشین در و دهدمی دستم به را گل دسته 

 شی؟می ترخوشمزه خیلی شیمی شیطون که وقتی دونستیمی -

 زدن با و شوممی شده پنهان کالمش پشت که تهدیدی متوجه خوبی به

 .شوممی ماشین سوار سکوت رد نما،دندان لبخند یک

 صدای با که هامهمان جیغ و سوت صدای باغ، به ماننفره دو ورود

 خرامان خرامان بود،شده آمیخته هم در شانپیاپی هایزدن دست

 ها،مبل روی بر ماننشستن آخر در و جایگاه سمت به مانرفتن

 کنار در رایمون یعاشقانه هایزمزمه مان،نفره دو هایرقص

 آزیتا، هایکردن اذیت رایمون، با رویا و رها هایکلکل هایش،شیطنت

 بودشده خیر باعث که چرا بود کردن اذیت نامش تنها که مریم و مهتاب

 نغمه به رایمون که شدیدی یعالقه. انداختمی خنده به مدام مرا و

 که بودشده باعث و بود کرده پیدا زیبا عروسکی پیراهن آن در کوچولو

 !ببوسد و بکشد آغوش در را او مدام

. بودشده امغافلگیری باعث که سام و بارمان یمنتظره غیر حضور 

! رقصیدمی و کردمی ب َپربپر مدام که آزیتا حال برای حامد هاینگرانی

 به رفتن آخر در و مانکردن ستد ساعت و حلقه مان،خوردن نوشابه

 !دونفره شام یک خوردن برای عاشقانه و زیبا فضایی
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 تشکر دارد، رفتن قصد که بردارفیلم از و گذارممی کنار را غذایم بشقاب

 .کنممی

 .شودمی خارج اتاق از و کرده جمع را هایشوسیله که کشدنمی طولی

 روی بر آرنجم دادن قرار با و چرخانممی رایمون سمت آرامی به را سرم

 .زنممی تکیه چانه زیر به نیز را امشده مشت دست میز،

 .کندمی نگاهم خیره خیره و انداخته سایه هایشلب بر لبخند یک طرح

 .بره پایین گلوم از خوش یلقمه یه نذاشت ولی رفت باالخره -

 .کنممی هاشار غذایش از شده خالی بشقاب به و اندازممی باال به ابرویی

 از سخت سخت لقمه  قدرچه که مشخصه غذات ظرف از عزیزم، آره -

 !خوردی غذا هم ظرفیتت از تربیش که امشب اتفاقا. رفتهمی پایین گلوت

 دعوت شدن بلند به نیز مرا دستم، گرفتن با و خیزدبرمی صندلی روی از

 .کندمی

 !ببینم اینجا بیا -

 پوست داغش هاینفس هرم. دارم قرار او با ممکن یفاصله کمترین در

 تند تپش چسبیده، اشسینه روی به که دستم کف و سوزاندمی را صورتم

 .کندمی حس وضوح به را قلبش واردیوانه و

 جای کوچک و ریز هایرگه که نزدیک قدرآن شود،می ترنزدیک هم بازم

 شوممی لذت غرق و بینممی هم را چشمانش مشکی مردک در گرفته

 بیرون اتاق این توی از رو پامون تو، و من کهاین از قبل خواممی -

 پای مردونه که بگم خودت به بدم، بابات به رو خوشبختیت قول و بذاریم

 شروع رو جدید زندگی یه قراره تو و من. ایستممی کردم که انتخابی
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! باشیم داشته نظر اختالف وقتایی، یه یا جاهایی یه که ممکنه. کنیم

 هاییدلخوری یه ممکنه. باشه متفاوت دیگه هم با مونسالیق و عقاید

 هر توی که بده رخ ایجزئی و کوچیک هایبحث یه بیاد، پیش مونبین

 رو چیزی یه خواممی ازت اما عادیه کامال و دهمی رخ مشترکی زندگی

 !بدونی خوب

 .شودمی ترنزدیک هم باز و فشاردمی امسینه به را دستم  

 چی؟ -

 داره نفس این زمانی تا زنه،می داره قلب این که وقتی تا ابد، تا کهاین -

 هر باشم، بد که امچی هر من! تویی من زندگی   دلیل تنها میاد، و رهمی

 و حوصلهبی اوقات بعضی که قدرم هرچه باشم، ناراحت که قدرمچه

 هدف و کنمنمی گم رو زندگیم دلیل وقتهیچ باش مطمئن باشم؛ عصبی

 !کنمنمی سرشکسته رو زندگیم

 .کندمی لمس را امگونه مهربانی با و بوسدمی را امپیشانی

 کنم؟ ناراحتت بیاد دلم و ببینم رو تو ناز چشمای من، شهمی مگه اصال -

 بابات پیش بری خواستی! سرم فدای کردم کردمم، ناراحتت اگه حاال

 ...کنی اعتراض

 :گویممی و دوم می حرفش میان به

 کنی؟می گونیم توی -

 به نیز مرا هایشخنده میان در و زندمی خنده زیر به پرصدا و بلند

 .کشدمی آغوش

 .شودمی باالخره اما شود آرام هایشخنده تا کشدمی طول کمی
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 قول ازم تا نشسته منتظرم در دم چماق یه با اتباب االن. بیرون بریم بیا -

 از یکی خودم من دونهنمی نه؟ یا کنم خوشبختت تونممی ببینه بگیره

 دل یه کردی، اذیتم که بار هر تا دارم آماده خونه توی چماقارو همین

 .بزنمت سیر

 .افتممی راه به دنبالش به و خندممی

 ی؟گون تو بندازی منو خوایمی حتما بعدشم -

 خنددمی آرام

 .زنمتمی دوباره بعد بگیرم، جون تا کنممی کوچولو استراحت یه نه -

 بازویش به آرامی یضربه و خندممی صدا با که هستم من باراین

 .کوبممی

 !کنیمی تهدیدم داری االن همین از گممی بابام به! پررویی که واقعا -

 رو تو که حاال بترسم؟ باید چرا اصال ترسم؟می بابات از من کردی فکر -

 چرا منی، سهم که حاال شدی؟ من مال که حاال دارم؟ خودم مشت توی

 .من نه عزیزم، باباته ترسهمی که اونی بترسم؟

 هرکسی پیش و برم هرجا من دونهمی. راحته امخیلی بابا خیال اتفاقا -

 .خودشم خود   دختر آخر و اول بنشینم، که

 .چسباندمی سرم به را سرش و کندمی حلقه ایمهشانه دور به را دستش

 توی شب هر هرکسی، همون گفتن الالیی با قراره داره خبر بابات -

 نظرش کوچولو یه بشه، باخبر یکی این از اگه کنم فکر بخوابی؟ بغلش

 .بشه عوض

 گویممی و کوبممی پهلویش به ایسقلمه
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 بازم بیفته که اماتفاقی ره ننداز، هم جون به رو بابا و من الکی. نخیرم -

  .بابامم دختر من

 و مریم ام،خانواده برای دستی کنم،می پاک را هایماشک که حالی رد

 که ایکاغذی دستمال. شوممی ماشین سوار و دهممی تکان مهتاب

 .کنممی تشکر لب زیر و گیرممی شدست از را گرفته سمتم به رایمون

 و گذاردمی جای قلبم در دلتنگی همراه به را درد بهاره، عمه خالیه جای

 مادرجون، هایگریه. گیردمی جان دیدگانم جلوی در دق، یآینه همچون

 بودنشسته گلویم روی بر سنگی، ایوزنه همچون که را سنگینی بغض

 .شکندمی هم در نرم نرم و کرده سست نداشت، ریختن فرو قصد و

 آغوش  از کندن دل. باردمی رگباری و شودمی طوفانی چشمانم هوای

 استقبال به تا خریدم جان به را سختی این اما بود سخت پدر و مادر

 !کشدمی را انتظارم هاستمدت که بروم ایکاشانه و عشق

 ویت دوساعت چی مامانم بگی شهمی شده، تموم گیریت آبغوره اگه -

 کرد؟می غیبت من سر پشت گفت؟می بهت اتاق اون

 :گویممی و کنممی نگاه شده امخیره بدجنسی با که او به چپچپ

 وقتی بیای، که گفتمی بهت بدونی، توام بود قرار اگه عزیزم، ببین -

 !بشنوی رو هاشحرف ندونسته نیازی یعنی باشی تو نخواست

 قراره خونه برسیم وقتی تازه. شدیا هاپو که نشده تموم عروسی هنوز -

 .بشه شروع اصلی عروسی

 سیاهی و شده کشیده امگونه روی تا که را چشمانم آرایش دستمال، با

 .کشممی باال را امبینی و کنممی پاک کرده، پخش را چشم خط و ریمل

 !نچسبید تنم به. نداشتم دوست اصال کهمن نبود؟ چرب خیلی شام -
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 دارد، را آن در رویپیش قصد گازتخت که ایانحرافی رمسی کنممی سعی

 .ستباطل و بیهوده تالشم گویی اما بکشانم مستقیم مسیری به

 که بود ناچیز و کوچولو دسر یه اون. نخوردم شامی هنوز کهمن -

 خونه، رفتیم وقتی! تویی من، امشب شام  . نگرفت رو شکمم جایهیچ

 رفت، که هاتچربی شورم،می تمیز و تر رو پات تا سر حموم، برمتمی

 ذره آروم، آروم نرمک، نرم همچین بعد کنم،می خشکت بیرون؛ میارمت

 !تر خوشمزه هم تریسالم هم جوریاین. خورمتمی آسه آسه ذره،

 .کشممی پایین را ماشین یشیشه و کشممی ایخمیازه

 زنمت نمی اقچم با که نکنی اذیتم اگه کردی؟ گریه قدراین چرا حاال -

 !من عزیز  

 از هوا جریان عبور لذت، با و برممی بیرون ماشین یشیشه از را دستم

 کنممی لمس و بلعممی وجود تمام با را انگشتانم الیالبه

 و شممی دور بابا و مامان از دارم هامدت از بعد! سخته خیلی خب -

 باعث هاشون،اشک دیدن و دلتنگی! بچشم رو جدید زندگی یه طعم قراره

 .بگیره امگریه و کنم کنترل رو خودم نتونم شد

. ریختنمی شوق اشک داشتن نبودن، ناراحت که بابات و مامان ولی -

 مدام. گرفته رو دخترش و شده پیدا یکی باالخره شدنمی باورش مامانت

! شوق اشک قطره چند بعدم تو، به نگاهم یه انداخت،می من به نگاه یه

 دستش وقتی نه یا امواقعی من ببینه تا کشید بازوم به دست مداو بارم یه

 خودمم خیال که خندید و شد حالخوش جوری یه نشد، رد بازوم توی از

 یه برم، قربونش که مادرجونم! کشیدم راحتی نفس یه و شد آسوده

 بستهدل بهش داشتم کمکم دیگه که بودکرده بغل سفت و من جوری

  !تو جای به خونه بیارم خودم با اونو بودمهگرفت تصمیم و شدممی
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 ینشانه به رایمون بازوی به هم آرامی یضربه و دهممی سر ایقهقه

 .کوبممی اعتراض

 !مچکر خود از پرروی -

. رویممی خواب تاقا به مستقیم و گذریممی سالن از شویم،می خانه وارد

 ساختمان یبقیه و ایمکرده انتخاب قرمز و مشکی را خوابمان اتاق ست

 !سفید و مشکی توسی، را

 که رایمون به آلودخواب چشمانی با و نشینممی تخت روی بر خستگی با

 ترپایین قسمتی تا رنگ مشکی شلوار یک با هایشلباس تعویض مشغول

 .شوممی خیره زانوست، از

 .ترکهمی داره سرم. رایمون کن باز منو موهای بیا خدا رو وت -

 .کندمی نگاهم مهربان و آیدمی سمتم به صدا و سر بی

 .بیاریم در رو لباست اول بذار -

 به و داده تکان سر تایید، ینشانه به کنگوش حرف یدختربچه یک مثل

 .کند ازب برایم را پیراهنم پشتی قسمت هایبند تا دهممی اجازه او

 گفتی؟ بهش چی  شنیدی، مامانو هایتوصیه وقتی -

 .شکفدمی لبانم روی بر کوچک، لبخندی یغنچه

 .بدم انجامش که کردم قبول -

 .شودمی بدجنس

 .شهمی ناراحت مامان وگرنه! دیگه بمونی دادی که قولی پای باید پس -
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 و کندمی کمکم. بیاورم در تنم از را لباس تا خیزممی بر تخت روی از

 .کشدمی بیرون دستم از را هاآستین

 دادم بهش که قولی پیشا وقت خیلی که نداشت خبر مامان. عزیزم نه -

 باهام و کردنمی خسته رو خودش دوساعت امشب وگرنه کردم عملی رو

 .زدنمی حرف

  .امخسته خیلی. بخوابیم و کنیم باز رو موهات بیا پس باشه -

 محبت پر و مردانه دستان به را خودم و شینمنمی صندلی روی بر 

 افتاده دام به هایگیره کردن باز بینابین در که دستانی. سپارممی رایمون

 و داردنمی بر اشزیرپوستی هایشیطنت سر از دست موهایم، در

 کندمی وجودم تمام نثار وقفهبی را اشعاشقانه هاینوازش

**** 

 گویممی و اندازممی مریم به نگاهی

 خونه؟ بری باید -

 دهدمی پاسخ و اوردمی بیرون تن از را روپوشش

 هنوز؟ رینمی تو عزیزم، آره -

 .بریم باهم بشه تموم کارش رایمون مونممی منتظر نه -

 گذاردمی کیفش داخل را لوازمش

 ول خیابون و کوچه تو یا خونهمی درس خبر؟چه بهنام از راستی -

 گرده؟می

 پزشکی خوادمی گهمی. خوندنه درس مشغول سخت و سفت که فعال نه -

 !بیاره
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 گفتم بهش گرفت، و میالد سراغ زد، زنگ بهم بارمان پیش روز چند -

 که شد خوشحال خیلی خوره،می خنک آب داره که هست ماهی چند

 .زندون یگوشه انداخت رو میالد و رسید شخواسته به رایمون باالخره

 پرسممی مریم از و کنممی درست سرم روی را اممقنعه که حالی در

 خواستگاری؟ میاد کی نداره؟ برگشتن قصد هنوز بارمان -

 دهدمی پاسخ پوستی زیر ذوقی با و آوردمی لب بر خجولی لبخند

 راجع شخانواده با. ایران گردهبرمی همیشه برای بعد ماه اواسط گفت -

 !انگلیس از برگرده انبارم تا منتظرن اوناهم. زده حرف من به

 از ارسالی پیام. خیزممی بر جای از تلگرامم، کردن چک با زمانهم 

 و شوممی اششخصی یصفحه وارد کند،می جلب را توجهم رایمون

 .خوانممی را پیامش

 بیشتر هرچی چرا بپرسم شهمی جنگی؛ چشم عدد یه به رایمون از -

 خودم تا پس شده کم خونم ینایآو کنم؟می پیدات کمتر گردم،می دنبالت

 یه بلکه نیست درخواست یه این ضمن در. پیشم بیا خودت نکردم، پیدات

 .تنده شیب با سخت جنس از تهدید، نوع

 تایپ سریع و تند شده، کشیده باال سمت به لبم یگوشه که درحالی

 کنممی

 یاب خودت جانم، نه  تو؟ پیش بیام باید من شده، کم تو خون   آوینای -

 .کن پیدام و دنبالم

 کردن تایپ مشغول رایمون و شودمی زده سرعت به پیامم دوم تیک

 .شودمی
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 کنمانمی رحم بهت کنم، پیدات من. عزیزم نفعته به بیای خودت اگه -

 رحمبی که وقتایی بودمنگفته بهت حاال تا من مگه عزیزم، بشی خب -

 تری؟ برودل تو و ترجذاب خیلی شیمی

  !خواستی خودت باشه، یادت پس باشه -

 همین. کنممی خداحافظی مریم از و گذارممی روپوشم جیب در را گوشی

 از عبور حال در که بینممی را محمد شوممی خارج اتاقش از که

 را رایمون سراغ و رسانممی او به را خودم سرعت به. ستسالن

 .گیرممی

 .شماست با کردممی فکر. اومد بیرون شما اتاق از االن همین -

 .کنممی تشکر محمد از و زنممی شیطنتی پر لبخند

 ندهم لو رایمون به را خود مسیر، طول در تا کنممی جمع را حواسم تمام

 .نشوم آفتابی چشمانش جلوی در و

 مکان، ترینامن پس گشته، را اتاقم پیش یدقیقه چند همین او که حاال

 .کنممی باز آرامی به را در و روممی اتاقم سمت به. جاستهمان

 وقتی و کنممی چک را سرم پشت دیگر باریک اتاق، به ورود از قبل

 را چشمانم. دارممی بر خیز اتاق داخل به بینم،نمی رایمون از اثری

 امافتاده تکاپو به یسینه ویر بر دستم. زنممی تکیه در به و بندممی

 اما کنممی باز را چشمانم نرم و خندممی موفقیتم، از زده ذوق. نشیندمی

 چشمانی با سینه، به دست و نشسته میزم پشت که رایمون دیدن با

 .خورممی جا شده امخیره بدجنس و شرور

 یگوشه که مرموزی لبخند. کشممی هینی ترسیده و شودمی گرد چشمانم

 .دهدمی خورَدم به را قلبی ایست یک شده، نشین خانه لبش
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 ...محمد اما -

 عزیزم؟ داشتی بفروشه؟ تو به منو نداشتی توقع که تو چی؟ محمد -

 حرکت از میز پشت. دارمبرمی قدم سمتش به و گیرممی فاصله در از

 را لبم که حالی در. گذارممی میز روی بر را دستانم کف و ایستممی

 دهممی پاسخ بگیرم، دست در را خندیدنم کنترل تا گزممی

  !بردی تو قبول، باشه -

 به. ایستدمی سرم پشت. زندمی دور را میز و خیزدبرمی صندلی روی از

 .گیرممی باال را سرم و چرخممی سمتش

 !زیبایش آسمان سیاهی   در شوممی غرق

 اونجا. بیمارستان سالن وسط ببرمت و کولم روی بذارمت خوادمی دلم -

 برای تونهمی خوبی جای چه که کنم فکر این به و زمین روی بذارمت

 ...بوسیدنت به کنم شروع و ببندم رو هامچشم بعدم. باشه بوسیدنت

 .کنممی گرد چشم

 !کننمی اخراجمون که جوریاین شدی؟ دیوونه وا -

 دهدمی پاسخ جدی

 .بشم دیوونه که ودنب نیازی بودم، دیوونه اول همون از من -

 به قدمی و کشممی ایخفه جیغ بکشد، آغوشم در تا شودمی خم که همین

 خود سمت به مرا و کندمی اسیر را دستم مچ اما دارممی بر عقب

 کشاندمی

 پس! بری در قصر تونینمی من دست از باشی، که هم تیزپا آهوی -

 .عزیزم نکن بیهوده تالش
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 گلگون و داغ هایمگونه و کوبدمی امینهس به وقفه بی و تند قلبم

 .استشده

 یبرگه دستپاچه و هل که ستزمین روی از شدن جدا حال در پاهایم

 .گیرممی سمتش به و آورممی بیرون روپوشم جیب از را آزمایشم

 .نیست خوب مونبچه برای رایمون، زمین بذارم -

 که ایجمله مفهوم تا بردمی زمان ایثانیه چند. شودمی شوکه

 که آزمایشی یبرگه از درستی درک و کند حالجی خود با را استشنیده

 .کند پیدا را شده گرفته سمتش به

 را برگه ساکت و صامت. شودمی شل کمرم دور از دستانش آرام و نرم

 .شودمی خواندنش مشغول و گیردمی دستم از

 از تربیش ایشهلب. شودمی بازتر اشچهره خواند، می تربیش چه هر

 پرت میز روی بر را برگه. شودمی تر عمیق لبخندش و آیندمی کش هم

 اشسینه روی بر را دستانم. کشدمی آغوش در تنگ را کمرم و کندمی

 .کشممی عقب را سرم کمی و گذارممی

 بسته بوسه رگبار به شود،می غرق که خندانش چشمان در نگاهم

  .سوزدمی هایشلب ارتحر از صورتم جایجای. شوممی

 .کنممی مچاله بغلش را خودم و خندممی شیرین و ریز

 تازه ینطفه یه بابای االن من یعنی شیم؟می داربچه داریم ما یعنی -

 صبر ماه چند باید نیست؟یعنی معلوم هنوز جنسیتشم که ام؟شده تشکیل

 دختر مونبچه که بخوری چیزی یه شهنمی چیه؟ مونبچه ببینیم تا کنیم

 !چیزی نیازی، و نذر بشه؟
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 زدگی ذوق به لذت با و کنممی جمع هایملب روی از را خنده سختی به 

 .دوزممی چشم رایمون

 خم کمی کشد،می تختم شکم روی بر آرام، و نرم را دستش که حالی در

 دهدمی قرار مخاطب را شکمم داخل کوچک ینطفه و شودمی

 قول منم بشی، دختر بدی قول اگه بابا، نارس   کوچولوی جوجه سالم -

 ببرمت بخرم، واست موشگل خوشگل عروسک عالمه یه دممی

 ناز موهای. بخرم خوشمزه خوراکی عالمه یه واست پارک، و شهربازی

 و پیراهن واست. ببندمشون خرگوشی و بزنم شونه رو خوشگلت و

 اگرم. آرام آبجیتم اسم آوا، ذارممی اسمتو شدی، دختر اگه. بخرم کفش

 دختر باالخره تا میاریم بچه قدراین عزیزکم، سرت فدای نشدی دختر

 .دلم توی بشینی بیای و بشی

 مشتاقم چشمان. ایستدمی راست و زندمی شکمم روی بر آرامی یبوسه

 ثابت هایشلب روی بر آخر در و گذراندمی نظر از را صورتش تمام

 .ماندمی

 دخترمون یاندازه به باید پسرمونم. نشو لقائ تبعیض هامونبچه بین -

 دیدی یهو. نمیشه زوری که داشتن دختر ضمن در. باشیداشته دوست

 !نشد دختر و نخواست خدا ولی آوردیم بچه تا ده

 سراغ بریم تونیممی پس هستی، که توام هستم، من. عزیزم سرت فدای -

 !یازدهمی

 دعوت آغوشی هم به را هایم لب هایش،لب. بخندم تا دهدنمی امانم

 سرازیر قلبم درون به مستقیما شیرینش، و ناب عشق طعم و کندمی

 .شودمی

 بعد سال دو
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 رایمون زنم،می آوا کوچک و نرم موهای به را آخر یگیره که درحالی

 چند. شدکمی آغوش در را آوا حرکت یک با و کندمی تن به را کتش هم

 خود سر باالی را او و کندمی تپلش هایگونه مهمان آبدار ماچ

 اشبچگانه و ریز هایگفتن" بابا" با و خنددمی زده ذوق آوا. چرخاندمی

 !َبردمی را رایمون دل پاک،

 !برگردیا بره یادت دوباره نری. باشین خودتون مواظب -

 دهدمی را پاسخم ندزمی آوا پیراهن به را عطرش از کمی که حالی در

 بستنی یه خواممی. پارک برمشمی. هست حواسم عزیزم چشم -

 .بگیره جون کم یه بگیرم، مپلم تپل دختره واسه خوشمزه

. نگیریا بیشتر بستنی یه. ترکهمی داره گرفته جون بس از دیگه -

 !بخور خودت رو شبقیه آوا، بده رو کمشیه

 زده ذوق آورد،نمی در سر چیزی نرایمو و من شوم ینقشه از که آوا

 .کندمی اشاره خانه در به و چسبیده سخت و سفت را رایمون گردن

 را شام برای الزم تدارکات تا روممی آشپزخانه به نیز من دو، آن رفتن با

  .ببینم

 

  !تویی پایانش که کنممی تعبیر شروعی را عشق

 هایتلحظه تلخی و ریزمیم نگاهت آفتابی دریای در را هایمروز   شیرینی

 .مکممی قلبم درون به ذره ذره قلبت، نقاط ترینافتاده دور از را

 تقدیم   صمیمانه را هایمخوشی و خرممی جان به عاشقانه را دردهایت

 .کنممی دلت آرام و امن ساحل  
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 شیرینت باشی، که فرهاد! گردممی دورت به دلبرانه باشی، که دلبر

 من. باشیداشته کندن کوه به نیازی من، با بودنت ایبر آنکهبی شوممی

 و بگردم دورش به وارلیلی که خواهممی را مجنونی دنیا، این تمام از

 و پیچ پر یجاده این آخر تا که خواهممی رفیقی. بسازم او با را ابدیتم

 در من، همچون که رفیقی ؛شوم نفس هم او با را دلدادگی و عشق خم

 در که عبارتی. باشد معنابی عبارتی" خط سر نقطه"  یشهاواژه دنیای

 ماندن و بودن برای جایی هم، ذهنش هایکوچه پس کوچه ترینخرابه

 !ندارد

 راهنیمهرفیق_پایان#
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