
 

 رمان:  خالصه 

هر   ی بی سراش نی مرگ قرار داد، در ا  یبی ام مرا در سراشاحمقانه مات یتصم
ام و  آنچه را که ترس از دست دادنش را داشتم گم کردم. اکنون من مانده

 . پشت سرم یشکسته یهاهراس و پل ا یدن کی

  ن یکه به آن تعلق داشتم برگردم؟ چگونه خود را از ا  ییبه جا  چگونه 
  ز ی توان تم پنداشتمیم  شهی نجات دهم؟ هم یعشق و عاشق  یمهلکه

  شهی اند ز ین ن یگذارد من هستم اما ا  یها اثر م اتفاقات را دارم و آنچه بر آن
هست اما   ی کن یکه فکر م  هاشهیبود از همان اند  حاصل یپوچ و ب  یا
 . شودیاما نم  شود یم  یکن ی... فکر مستین

جانم تمام شود. من   مت یاگر به ق یراه را خواهم رفت حت  نیا  انیتا پا من
تا حسرت   رومیام نجات دهم من م را که از دست داده یتا کسان  روم یم
 نکشاند.  یمرا به قعر آتش زندگ   یپوچ و ته  یها

 جز من فدا نشود. یتا کس  کنم یممن خود را فدا   دهمیمن ادامه م یآر

 

 



مسخره تموم   یعروس  نیتر ا اعصابم بود. کاش زود یبلند آهنگ رو  یصدا
  ی بود؛ اما حس خوب قم یرف ن یتریم یو صم   نیبهتر یبشه. درسته عروس 

 سمت مادرش رفتم.  صبا رو تکون دادم و به  لچر ینداشتم. و

 . م ی . اگه بشه ما داخل بر کنهیم  یتابیخانم حکمت، صبا ب -

 . الیزد و موافقت کرد. چشمم به برادر صبا افتاد، دان   یلبخند

رو با حرص حرکت   لچر ی. و آوردیصورتم هجوم م  خون به دنش،ید با
که    ییالی سمت و صورتم انداختم و از باغ به طرفهی دادم. موهام رو 

 درست وسط باغ بود، حرکت کردم. 

  جا نیهم دیتاالر نگرفتن و اصرار کردن با   یرو تو یچرا عروس   دونم ینم
خونه، ُسر   ی پشت اط ی مخوف وسط ح  نیرزم ی ز برگزار بشه؟! نگاهم به

 خورد. 

حرف   یبود و با گوش  ستادهی ا ن یرزمیز  کیمضطرب، نزد یابا چهره الیدان
  یبود، دختر الیو نگاهم به دان  رفتم یداخل خونه م  که به  جور نی. هم زدیم

 . م یهم برخورد کرد  اومد و به رونیاز خونه ب 

 گفت.   یخورد و آخ   نیبرخورد، دختر زم ن یا با

اش بود،  شونه یکه رو   یکرد با شنل  یاش کردم که سعچهره به ینگاه 
 .زدی مشکوک م  ی لیخودش رو بپوشونه. خ



چاه کنده بود. خواستم   یکه انگار  یقدر خاکبود. ان یخاک   لباسش
نسبتًا   ی بلند شد. موها نی از زم ع یپاچه و سردستکنم،   یخواه معذرت

ساده از کنارم گذشت   دیببخش  ه ی. با ختی رنگش رو دورش ر یکوتاه شراب 
 خارج شد.  الی عجله از و  و با

. ممکن بود مهمون  وردمیخودم ن  یرو  بهش شک کرده بودم؛ اما به یلیخ
 ساز بشه. باشه و برام دردسر  ژه یو 

داخل خونه   ی داخل خونه شدم که چراغ ک یتار  یموندم. وارد فضا  ساکت
 خونه رو روشن کرده بود.  یسقف، فضا یهاروشن نبود؛ فقط هالوژن

 حرکت دادم.  ،یسمت سالن فرع   رو به لچر یو 

طرف اتاق خانم جون کج  رفتن سمت اتاق خودمون، راهم رو به یجا به
 کردم. 

 آشفته بود.  ال  ی زدن دان  د ید کارم،نیا  لیتنها دل دیاش

 سازگار بود.  م، هی تر و با روحباز اتاق، دل نیا

 اتاق که شدم، شوکه شدم.  وارد

  یچوب  یمی است؟ در کمد قد ختهیهم ر به یچ خبر شده؟ چرا همهچه جانیا
تخت خانم جون بود، باز مونده بود.    یدراور که گوشه یهاباز بود. کشو
 بود. خته ی تخت بهم ر



از   یامردونه یلوستر بزرگ وسط اتاق رو روشن کنم که صدا  خواستم 
 . دمیپنجره اتاق شن

 کنه.   یرو آروم کردم و عروسکش رو دادم تا باهاش باز صبا 

  تر برم. لباسم رو باکه جلو  شدیم  نیبودم مانع از ا دهیکه پوش  یبلند لباس
 دستم، نگه داشتم. 

شدم.   می بود، قا وانی که وسط ا  یاتاق رو باز کردم. پشت ستون  وان ی ا در 
و    خوردیصورتم مگرم تابستون به  یهوا یتند و گرمم تو  یهانفس
سردم، حالم رو بد کرده بود. همتا رو    یها. تپش قلبم و دستگشت یبرم

 .دمید  یپشت  اطیوسط ح

 کرد؟یکار م   یجا چجشن بود؛ پس اون نی که عروس ا   همتا

 ستاده؟ یا  نیرزمیبه ز   کینزد چرا

  یل یآشفته همتا، خ یبه همتا داد. چهره ی زیاومد و چ ک ینزد الیدان
 طرفم برگشت. دستم از لباسم رها شد. الی . دانکردینگرانم م 

فقط دهنم بود. گلوم خشک شده   دنمیدادم. راه نفس کش هیستون تک  به
بود، پاهام   کیکه نزد  الیدان یصدا  دنی. با شن اومدیبود و صدام در نم 

 سست شد. 

 و در رو قفل کردم.  دم یداخل اتاق پر آن،کی در 

 دردسر افتادم.  ی گل کرد! باز تو  م ی باز فضول یوا



دادم.   رش یتغ ،ی و شلوار ست صورت ک یتون هی لباسم رو درآوردم و با  زود
 سرم بستم.  یبلندم رو باال یموها

 .دیرسیبه گوش م تر فی خف  یل یاتاق، خ نی آهنگ به ا یصدا

 نگاهش قورتم بده.  در اتاق رو باز کنه و با الی آماده بودم که دان هرلحظه

 خودم اومدم.  به  یکم  قه،یگذشت چند دق  بعد

 تخت دراز بکشه و استراحت کنه.   یرو آماده کردم تا رو  صبا 

  لرزه به یبی مه یکه صدا   کردمیم می سرش تنظ ر یلشت صبا رو ز با داشتم 
شکستن کل   دم، یکه با برگشتن صورتم د   یزیچ  نیتنم انداخت. اول 

 وسط اتاق بود.  به  هاشهیشدن ش  اتاق و پرت یهاپنجره

  رهیخ وان ی و مبهوت به ا و من مات  خوردیوسط اتاق داشت تاب م  لوستر 
 شده بودم. 

هام،  رگ ی. با دستم بالش رو چنگ زده بودم و خون تودمیلرزیم  داشتم 
 بسته بود.  خی

دهنده و  مثل سوت قطار، آزار  دادیگوشم رو خراش م   ،یزنگ بلند یصدا
 آور بود. عذاب

 .دمیشنیضربان قلبم رو م  یصدا  داشتم 

 بوم... .... بومبومبوم



باز شد و  افتادم. در  نیچهار زانو به زم  یشماره افتاد. رو   به هامنفس
 به داخل اتاق و صبا هجوم آوردن.  یادیجماعت ز

آروم،  اتاق افتادم. آروم ی هاپارکت یرفت و کاماًل رو  ی اهیس هام چشم 
 . زدیم  غی گوشم ج  یتو یهام بسته شد. در لحظه آخر، کس چشم 

 بود، عروس ُمرد.« نیرزم یز ی تو  »عروس

 *** 

  ی تو  شهی وسط آسمون بود. من هم  دیو خورش  یبود. هوا آفتاب  یخوب روز 
همه دختر   نیا ن یچون ب  دیموسسه احساس آرامش داشتم؛ شا

 بودم.  یسندروم  یهاکوچولو

  نی بهتر کردیکمک م   شهیبود. هم  ایدوست من داخل موسسه پر  تنها 
 باشم. 

.  م ی موسسه شد  اطیکوچولو وارد ح  ز یقبل با دن یهاهم مثل روز   امروز 
 . م ی زنیسرسبز موسسه م اط یح  یتو  یو گشت   م ی ایم هم   با یگاه   ها،روز نیا

. حاال باز از  رفتیهوا مهاش بهغرغر  یکه صدا  دمی رو د  ایراه پر  وسط 
 شکار بود، خدا داند.  یدست ک

 : دمیبا لبخند پرس  دیبهم رس   یوقت

 ؟ یپر شده یباز چ  -

 کنه. داد زد:   یرو سرم خال تشیعصبان  ی بهش زدم تا همه یتلنگر یانگار



 کرده.   موونهید مون یمش سل  نیخسته شدم بابا! ا  -

 ش رو با حرص طرف گلوش برد و ادامه داد:اشاره  انگشت

 رسونده من رو.  جا نیبه ا-

  کی ی وقت هم آبشون تودعوا داشت. هيچ مون، یگاهًا با مش سل  ایپر
 . رفتیجوب، نم

بهم بزنه. از کنارم   ی اکارم سبب شد با حرص تنه  نی زدم. هم یاخنده تک
 کنان داخل موسسه رفت. غر رد شد و دوباره غر 

  هیافتاد که با    یچشمم به خانم  کردم،یکه داشتم نگاهش م  طور نی هم
 وارد موسسه شد. لچر یو 

هاش زده بود و داخل  به چشم  ی نکی . عدیرسینظر مبلند بهدور قد از 
 . رفتیموسسه م

نشسته بود. حدس زدم که   ییطال ییبا موها  یی دختر کوچولو  لچر، یو   یرو 
 هست.   یدختر اون خانم سندروم 

و    م ی کردی. دستمون رو وارد آب مم ی نشست اطیکنار حوض وسط ح  ز یدن با
 . م ید یکشیهورا م 

 تق گذاشته بود. آب، تقرو آب  یباز نیاسم ا  ز یدن

. بلند شدم و مانتوم رو  دیگوشم رسموسسه خانم موالفر به  ر یمد  یصدا
 شدم. ره یتب کردم و به خانم موالفر خ مر 



 : گفتیم  یلرزون  یموالفر با صدا   خانم 

 اتاقم کارت دارم.  ا یلحظه ب  هی  ؟ییجارزا؟ اون ؟یبهادر -

هم تا داخل موسسه، قدم   رو گرفتم و با ز یتکون دادم و دست دن یدست
 سپردم.  ، یسندروم یهااز بچه گه ید  یکی رو به مونا پرستار  ز ی. دنم یزد

لباسم   دم، یرفتم. به پشت اتاق رس  تی ریمد  اومدم و به اتاق نییها پا پله از 
 رو مرتب کردم و در اتاق رو زدم. 

 خانم موالفر وارد اتاق شدم. یصدا  دنیشن  با

اتاق پر از   طرفهی.  یادار یهاخانم موالفر بزرگ بود؛ درست مثل اتاق اتاق
اتاق قرار داشت؛ چون طرف   ه گیبود و در تضاد با طرف د اه ی و گ  گل
  یایفلز یهادار و کمدچرخ یهایکنفرانس با صندل  ز ی م  هیاتاق  یگهید

  ،ها موسسه رو داخل اون کمد یسندروم  ی هادختر   یهابود که پرونده
 . م ی کردیجاساز م

 نبود.  ی خال  وقتچیروش هبهرو  ی  تا صندلو چند  تیریمد  ز یم

 خانم موالفر داشتن.  یبرا یحرفهی نی والد  هميشه

خانم موالفر نشسته   تی ریمد  ز ی اتاق که شدم تعجب نکردم. پشت م وارد
  یرو به. رو دمید شیپ  یلحظه که چند  یبلندروش خانم قدبهبود و رو 
  ی  سندروم یدختر کوچولو ا یاخمالو و کنار پر یابا چهره ایبلند پر خانم قد
 بلند. خانم قد



که سمت چپ    یا یخال  یصندل   یکردم. رو   یرو پشت سرم بستم. سالم  در 
 بود، نشستم.   ایپر

 گفت:   ای به من و پرموالفر رو   خانم 

  یدنبال پرستار  ! خانم حکمت مادر صبا جان هستند و بها یرزا جان و پر -
از   ی کی تا   کنه. شما دو   یدگیهستن تا داخل خونه خودشون به صبا رس

پرستار صبا کوچولو    دیخوایم  یک ی. کدوم ن یموسسه من هست  یهانیبهتر
 ن؟ یبش

  ی کوتاه مشک  یهاخانم قد بلند رو برانداز کنم. ابرو  تونستم یتر م راحت حاال
جوون نبود اما خوب   ادی ش زداشت. چهره ی رنگسبز  یدهیکش  یهاو چشم 

 مونده بود. 

 هاش بود. کنار چشم   یاندک  ی هاو چروک  نیچ

فرم بودن. اما  ش هم خوشهاداشت. لب یک یو صورت کوچ  یعسل   یموها
 زن، حس کرد.  نی ا یاز نگاه اول تو  شدی رو م  نیهاش غم بود. ا چشم  یتو

تو ذهنم فکر   کم هیخانم موالفر، خشکش زد؛ اما من    یهابعد حرف  ایپر
 کردم و با خودم کلنجار رفتم. 

بودن و   ر یگ رو قبول کنم؛ بابا و مامانم سخت شنهادی پ نی ا  تونستم ینم من
کنم و خودم    یرو معرف ایزود پر  دی. پس با دادنیرو بهم نم کار نیاجازه ا
 کردم.   ر ی گ  ،ی ابد مخمصه ی کنم که تو  ینینش عقب



 تحکم گفتم:  با ایاز پر  زودتر 

م اما  اتجربه نظر اصلح هستن؛ من کم  از همه ینظر من خانم نظربه -
 مناسب هست.  ت یموقع  نیا  یبرا ،ی دوستم خانم نظر

و نگاهش کردم. کارد    دمیحرص زل زده بود و من لب برچ  رو بهم با  ایپر
 . اومدیخونش در نم زدن،یم

 گفت:   ایبه پر رو   یحکمت فور خانم 

جور  همون دوارم ی . امیظرخانم ن  نمتونی بیمون م خونه  یاز فردا صبح تو -
 . نیباش  گهیکه دوستتون م 

خانم موالفر   یاجازه  جا بلند شدم و بازور نگه داشته بودم. از  رو به  مخنده
 موند. استیاتاق ر یتو ای رفتم و پر  رونیب

 زدم.  تمیخاطر موفق تا بشکن به اتاق دو  رونیب

و   شون یکی  یبودن. نشستم رو  یخوشگل ی هایصندل  ت یریاتاق مد  یجلو
 اتاق مديريت تصور کردم.  یرو تو  ا یپر  یچهره

 . شدیدار م خنده  یل یخ ای سرخ شده از خشم پر یچهره

  رونیهم ب  با ایباز شد و خانم حکمت و پر  تیر یدر اتاق مد ربعکیاز  بعد
  یامانهیسرخ بهم زل زد. خانم حکمت تشکر صم ییهابا گونه  ایاومدن. پر

 نم موالفر کرد: از خا

 بهت زحمت دادم.  یل یجون. خ ما یمچکر س  یلیخ -



که از    یشمی   یدار خانم حکمت رو برانداز کردم؛ مانتومارک ی هالباس
  ی بلند و روسرپاشنه ی هاورق بود. کفششق ی لیها چاک داشت و خکناره
  خاص یلی بود و خ ر یحر  شی بسته بود. روسر یاطرز حرفهکه به  یمشک 
 سرش بسته بود. یرو 

  ییطال  یو ابروها  ییبراق کهربا  یهاروشن و چشم  ی صورت  صبا با دخترش
 .دادیرنگش با لبخند بهم دست تکون م 

واقعًا   نک یع  ر یهاش از ز کرده بود؛ اما چشم   یرو انگار خدا نقاش  هاشلب
 زدم و متقاباًل براش دست تکون دادم.  ی. لبخنددیرسینظر م العاده بهفوق

  شگونم ی شد. محکم ن ک ینزد یعصب   یابا چهره  ایحکمت رفت و پر  خانم 
 گرفت. 

 : دمیگفتم و پرس  یبلند آخ

بعد دو برابر  به  نیظرف عسل انداختمت؟ از ا  یچته خب؟ بد کردم تو -
 . یریگ یحقوق م 

 با ناله جواب داد:  ایپر

از   ی کنترل کنم. وا  تونم یبچه رو من نمحقوق تو سرم بخوره رزا. اون -
 دست تو!

 و گفتم:   دمیخند



نشون بده. حقوقش   یکه شده. برو و خود  هیباشه حاال. نق نزن! کار -
 . یشی هم خالص م  مونیسل  دست مش، از ضمنخوبه در 

 زدم.  یش بهم زل زد و لبخند آشفته یچهره با

 *** 

ش فکر  تنها شده بودم و همه ی لی. خاومدیموسسه نم  ای پر  گهی اون روز د از 
بود و کنارش   ده یخواب ز یاز موسسه بره. دن ای من باعث شدم پر  کردمیم

 . لرزهیبود. حس کردم که داره م برهیو ی رو   م ینشسته بودم. گوش 

 زدم.   یبه شماره کردم. لبخند یمامانه. نگاه   حتماً 

 بود. تماس رو وصل کردم.  ا ی. خود  پرستزادهحالل

 ؟ یانوم خوبالو سالم خ -

 ؟ی سالم رز. تو خوب-

 . نم ی ها بگو بب چه خبر  -

 گفت:   یاناله با

 رو کاخ مخوف گذاشتم.   هانی ا  یرزا اسم خونه -

 : دمیم گرفت. پرس حرفش خنده از 



  یزندگ  یهست؟ با ک  یها چاون ی. خونه ایچرا؟ چرا؟ بگو. بگو پر -
شون کجاست؟ صبا خوبه؟ تو خونه چند نفر هستن؟ صبا  خونه کنن؟یم

 داداش داره؟ 

 صدام کرد:   یبلند غیج  با  ایکه پر  دادمیرو داشتم ادامه م هامسوال

 . گم یدونه بپرس، اصاًل نپرس، خودم م رزا. دونه-

 کالفه فوت کرد و ادامه داد:   ینفس

  بچه به نی کرده. ا  موونهی رزا د ی. وا کنم یهمه از صبا شروع م  اول از  -
شون  همه ترسم، یخونه م یهارزا؛ از آدم شهینم  م یمستق  ی صراط  چیه
تا خدمتکار و نوکر دارن.  هزار   ،یبزرگ  نیا به یالی و  ن یا  ی. تونیجور هی

و    متکه خانم حک  دمی. فعاًل امروز فهمستین  ادیخانواده هم ز یاعضا
  ال،ی جون، خانم حکمت، صبا، دانندارن؛ مادر ی خوب یونهیهم م شوهرش با

 ... . رهیو م  زنهیم  مادرش سرخونه و به  ادیم  یکه گاه   فرزانی آقا

هستن. رزا لواسانات رو  خونه  یتا خدمتکار توبا صد ها نیهم   آره
 گه؟ ید ی شناسیم

 ادامه داد: ا یگفتم که پر  یهوم  یکنجکاو   با

ها با اون  ودم آژانس بانوان گرفتم؛ شبخ  یشون لواساناته. براآره. خونه -
دوره.   جا نیقدر از ا مون چهکه خونه  یدون ی. خودت م گردم یبه خونه برم

آلمان   یگرده؛ توبزرگ خانواده از آلمان برقراره پسر  دمیشن  ی راست
 . ام... پ پرناز؟ نه پرفام. عه نه...پرهزهیسازه. اسمشم چبرج



 جمالتش گفت:  ون ی م  ایبودم که پر  دهیخنده ترک از 

 پدرام.   ،ی رو آب بخند -

 : دمیپرس  یرک یز با

 ه؟ یک   الیدان  ا؟یپر -

 صداش رو آروم کرد و ادامه داد:  ایپر

نگاه   ه ی. خرهیل ی. اما خ ترهکیاز پدرام کوچ  دمیبرادر بزرگ صباست. شن -
جون  ها تولدشه؛ از مامانروز  نی . فکر کنم هماندازهینم هم تو صورت آدم

 . دمیشن

ساله  ...فکر کنم دو و یس ال یبزرگه. انگار دان فرزانیمادر آقا  جونمامان
 . رهی زن بگ خواد یم  گهی جون م بشه. مامان

 ادامه داد: ایگفتم و پر   یآهان

  جانی مثاًل ا  افتم؛یاز ترس پس م  یکی هست، من    جانیا  یی ها ز ی چ ه یرز.  -
 . یکیفرزان   یداره و آقا  نیماش  ه یداره، خانم حکمت   نیماش ه ی الیدان

داشته باشن، پنج تا دارن. ربابه خانوم   نیسه تا ماش  که، نیجا ابه بعد
. اصاًل تو کار  کنهیمتنوع درست م  یها خدمتکار خونه است. هر هفته غذا

شون  نعمت، داشته باشن اما بچه  همهنیا  هانیمثل ا  یکی خدا موندم؛ 
بدبخت باشه که   همهنیمثل من، ا   یکی بشه اما  یسندروم  ی جورنیا
 . کنم یشون رو تحمل مو بچه ام یم  جانیچندرغاز پول، ا خاطر هب



 تکون دادم و گفتم:  یسر

جا  ...پس اونم ی ندارن. بگذر  همنی هم هایل یکفران نعمت نکن، خ  ایپر -
 . گذرهیخوش م  یبهت حساب

 و جواب داد:  دیخند

 . ادیم  شی پ  یچ  م ین ی بب گهیرو شکر د آره خوب. حاال خدا -

اطالع دادم. زود   ای پر  شد. آروم به  دار یافتاد که از خواب ب ز یدن به نگاهم 
دارم   ی. از کنجکاو رفتم یمن م  ا یپر ی جاکردم؛ کاش به  یباهاش خداحافظ

 . رمیمیم

 *** 

  دنم یبعد رس خونه برگشتم. مامانم  باالخره تموم شد و به م ی کار   ساعت
 گفت که: »دوستم همتا بهم زنگ زده«. 

 . رمی ازش بگ یخوردن شام تصميم گرفتم سراغ  بعد

بوق   صداش بعد  دن یشن همتا رو گرفتم. با  یو شماره دمیتختم دراز کش   رو 
 لبم اومد.  یگوشهبه  یدوم لبخند

 خواهر؟  ی سالم رزا خوب -

 : دمیو پرس  دمیزدنش تعجب کردم. خند   طرز حرف از 

 هست؟  شت یپ  یناقال، کس  یهمتا -



 کرد و گفت:   یاسرفه تک

خوشگلم صدات   االغ یها. دوست دار یخوردن عادت داربه فحش -
 بزنم؟ 

 : دمیو پرس  دمیخند

 ؟ینکرد  دا یمن نذار. چه خبر؟ شوهر پ یاسم خودت رو رو -

 شد و گفت:  یمن جد  یخنده دنبالبه

 ره؟ یگینم ره؟یگیم  شه؛یم  یچ  نم یکردم. حاال بب  دایو چل پخل هیچرا...  -

رو پنهون   یزی چ  ای  گهی. حس کردم داره دروغ م دیلرزیصداش م  کم هی
گفتم، تماس قطع    کیهام رو جمع کردم و بهش تبر. زود حرفکنهیم

 کردم. 

زور   به خوان یش م شده؟ نکنه باز خانواده ی چ یعن یفکر رفتم.   یتو
 شوهرش بدن؟ 

ش مشکل داشت. با برادرش  با خانواده شهی بود. هم یدختر حساس  همتا
باهام قرار داشت   بار هی ادمه یبا همتا بود.   تر شی. البته حق بکردیدعوا م

 که برادرش تعقيبش کرده بود. 

حد.   ن یا اش حق داشتن اما نه در خانواده دیبود؛ شا یخوشگل  دختر 
 هام اومد. همتا جلو چشم  یافهیق



  ی لینازک اما خ  یها لب ،ی اقهوه یبادوم یهاو چشم   رهیت  ییخرما  یموها
 شکلش.  یفرمش و صورت قلب خوش

ازدواج کرد و به آلمان   الی خواهر خودم ن کهنیزدم. بعد از ا  یلبخند
 متا بود.کالم من ه مهاجرت کرد؛ تنها هم 

 *** 

 

  ناله زدی. هر روز زنگ مگذشتیبه کاخ مخوف م ا یاز رفتن پر یاهفته دو 
 . اومدیراه نم ا یواقعًا با پر  ی. صبا انگارکردیم  تیو شکا

از پشت سرم   ییکه صدا   زدمیقدم م  ز یدن  دوباره با اطیح  یمحوطه  یتو
 . ه یبه گر هی شب  ییصدا  دم؛یشن

  کار یچ  جانی ا ،استی. اگه پردمید ای به پر ه یدور شب رو از  ی. دختربرگشتم 
وارد ساختمون موسسه   ز یهمراه دن ع، ی افتاده؟ سر ینکنه اتفاق  کنه؟یم
 . م یشد

مونا    رو دوباره به ز یباز بود. دن  تی ریبه سالن کردم. در اتاق مد  ینگاه 
که    ایپر دن یرو زدم و واردش شدم. با د تیری سپردم. در اتاق مد

  ی حدس بزنم که چ تونستم یخون شده بود، مهاش اندازه کاسهشم چ
 شروع شد.  هاشهیهق گر بغلم، هق یبغلم کرد. تو  دنم یبا د  ایشده. پر 



با تأسف تکون   ی شدم که خانم موالفر سر رهیموالفر، خ   به خانم  تعجببا
 : دمیبلند پرس  یکم   یصداداد. با

 چت شده؟  ؟یپر -

 گفت:   دهیبردهیجدا شد و بر ازم

.  دونستم یخدا نمداره...به تیحساس ب یس به دونستم یخدا من نم به -
 خل نبودم که... .  دونستمیاگه م

  ینشوندمش. نگاه  یصندل یدادم و رو  شیحرف زدنش شدم. دلدار مانع 
  کمهیدادم تا صورتش رو پاک کنه.   ی هاش کردم. دستمال کاغذبه چشم 
 آروم شد.  یکم   ختم،یآب ر 

 : دمیدوباره پرس ینگران  با

 . یشده؟ فقط آروم باش پر ی کن. چ  فیاز اول ماجرا رو تعر   ایپر -

 کنان، شروع کرد: هقو هق  دیکش  یقینفس عم   ایپر

. صبا از اولش  م یهم نشسته بودو صبا با  . منمیبود الیتو جشن تولد دان  -
 ... .کردیم  ی هم بد عنق

که دستش داده بودم، خورد    یآب وانی از ل یدهنش رو قورت داد و کم  آب
 و ادامه داد:

حواسم به   ی. همهدادینشون نم  یواکنش  چیصبا ه   کردم،یم  یهر کار -
.  کردمیدستم بشکنه. کاش نم یپوست کندم. اله  وهی صبا بود. براش م



  دونستم یساعت تاول زد. نم م ی هاش بعد نرو خورد، دست بیبچه س 
هوار کرد.  و بردم دستاش رو بشورم که صبا دردش گرفت، داد ته، ی حساس

 کردن.   اخراجمحاال هم که 

 : دیگرفت و نال  شهیگر  ایپر  باز 

  ه ی د یجبران خسارت، با ی بهم گفت برا  کهیکنم؟ اون زن   کار یاالن من چ  -
  بیبهش بدم اون هم از ج  پرداختشی تازه، پ  رم؛یصبا بگ  یبرا ی پرستار
 خودم. 

 : دیوالفر کرد و نالبه خانم م رو 

که اگه به    یدونی. میمن خبر دار  یزندگ  تیجون تو که از وضع  مایس -
 پولش نبود، امکان نداشت قبول کنم. 

 تاسف گفت: موالفر با  خانم 

  غی کمکت کنم در  تونستم یبگم. اگه م  دیبا  یچ دونمی. نم ایمتأسفم پر -
 . کردمینم

 گفتم:   یجد یحالت  رو گرفتم و با ا یپر دست

 .فتهیپات ب اون زن به کنمیم  ینباش. کار یچ ینگران ه  -

 و ادامه دادم:  دمیهام رو جوناخون حرصبا

  شه؟ی دراز م متر م ی حقوقت رو بده زبونش واسه من ن  کهنیا ی جاحاال به -
 دارم براش. 



 گفتم:   یطانیش  یلبخند جام بلند شدم و با از 

 . رمیم  یپر  ی جامن...من به -

 خشکش زد. خانم موالفر خواست اعتراض کنه که ادامه دادم:  ایپر

 لطفًا. د یکن  یصبا معرف یمن رو به خانواده -

 ذوق بغلم کرد و گفت:  با  ایپر

 م رزا، من رو ببخش. شرمنده -

انجام   خواستمیکه م   ییهازدم. تمام نقشه یو لبخند دم یرو بوس ش گونه
 بدم رو تو ذهنم مجسم کردم. 

 *** 

 

  ی دادم. همه حیرو به مامانم توض یچ کار برگشتم؛ همهاز سر  کهنیاز ا بعد
هاش جواب  سوال  یهمه ی کرده بودم. برا  ینی بشی هاش رو از قبل پرفتار 

حرف من  کار، باهاش حرف زدم. بابا اصواًل باداشتم. بعد برگشت بابا از سر 
 . ستین  یزیهم چ . فقط مامان مخالف بود؛ اونشدیم  ی زود راض

گرفته بودم    ایمامان رو جلب کنه. آدرس رو از پر  ت یطور رضابلده چه بابام
ها بودم فکر  نیهم  ی کاخ مخوف برم. تو  کنجکاو بودم که زودتر به  یلی و خ

کم    رو نیهمه ماجرا فقط هم  نیزنگ زد. اوه اوه. وسط ا  م ی که گوش
 داشتم. 



 زک کردم:رو نا صدام

 الو؟  -

 جواب داد:  دهیبردهیبر برسام، 

 ن؟ی شناخت ن؟ی . خوبیسالم خانم بهادر  -

 زدم و خودم رو اون راه زدم و جواب دادم:  یز یآمطنتیش لبخند 

 . اممم...راستش نه. شما؟ دیببخش -

 جواب داد: زد،یاز صداش موج م یدیامنا

 برسام هستم. مهندس فکور.  -

 انگار تازه متوجه شدم، گفتم:  که یجور

 نشناختمتون.  دیببخش  ن؟ییآه...بله بله. شما  -

 شد و گفت:  هول 

 موقع زنگ زدم. که بد  دی. شما ببخشکنم یخواهش م -

 . ستم یکار ن . سر دیینه نه بفرما  -

البته   م؛یهم، قرار مالقات اولمون رو بذارزنگ زده بودم، اگه بشه با -
 ها. جسارت نباشه

 : دمیپرس  انداختیم  ی رانیا  یهالم یف  ادیزدنش من رو حرف طرز 



 نظرتون هست؟ مد  یزمان. چهکنم یخواهش م -

 .نی شما بگ ی می هر تا -

 گفتم:   زود

 طوره؟ چه االن نیامممم. هم -

 درخواست رو ازم نداشت. جواب داد:  نی؛ انتظار ا من کردشد، من هول 

 االن؟ ساعت هشته ها.  -

 . کنم یم  ر یگرو غافلهمه  شه،یزدم. من هم  یلبخند

 جواب دادم:  یزرنگ با

  نی که من فقط ا  نه م؛ی ذاریپس بعدًا قرار م  ست،ین   یاگه وقت خوب -
 درسته؟   گه،ید د یانیجر روز فرصت دارم؛ خودتون در مدت از شبانه 

 گفت:   یفور

اجازه ندن؛ که انگار   دیتون شا . نه...من فکر کردم خانوادهانم یجر  بله در  -
 . امیدنبالتون م ن ی. حاضر باشنیندار  یمشکل 

 وا رفتم.  یکردم و بعد قطع کردن گوش   یتشکر

 مثاًل آشنا بشه.  بود که قصد داشت،  وانهی د یخواستگار

 روش اضافه شد. هـــوف.   هم نیخودم داشتم؛ ا  ی بدبخت کم

 بابا گفتم: زدم. رو به رونی حاضر شدم و از اتاق ب یزورک 



هم بعد کار    . مننمت«ی بب ا ی»عشقم ب گه یخواستگار  زنگ زد م ن ی؟! اپدر  -
ه  اکبر جوج ی. لطفًا اجازه بده باهاش به چلو کباب گهیم دزمان خونه نی هم
 و بلبل نباشه.   فکر گل یرو دستش بذارم تا اول زندگ  ی خرجهیبرم. 

 و گفت:   دیخند  بابا

 بابا.  یمراقب خودت باش رزا -

بابا   . وسطش بهدمیپر رون یتا بخواد اعتراض کنه از در خونه ب  مامان
 زدم.  چشمک هی

 : دمیمامانم رو شن یصدا

 خونه قانون داره؟  ن یبفهمه ا دینبا  ن یباشه؟ ا یگ یم  گه، یم  ی چچرا هر  -

آسانسور رو زدم. با خودم فکر   نگ  ی پارک  یباال انداختم و دکمه یاشونه
  دا یشون پخونه یعلف باغچه  یبوتهر ی من بابام رو از ز یکردم که انگار ننه

 خب مادر.   یکرده بود؛ خودت هم مثل من بود

ا دستور صادر  هبعد به بچه دنیرو انجام م  ی کارهیخودشون   هامامان
 خب. یدادیکه تو انجام نده. واقعًا که! خودت انجام نم   کننیم

زنگ خورد؛ خودش بود.   میبرم که گوش  رون یب خواستمیم  نگی پارک از 
 رو بهتر کردم: صدام

 سالم.  -



تون هستم. اگه امکانش  در خونه ی سالم مجدد رزا خانوم. من جلو -
 . دییهست، بفرما

 قراره زنش بشم مثاًلها.  زنهیحرف م یچرا رسم  یوا

 ام؟ یتا ب   دیصبر کن   یکم  دیتونی. مکشهیکارم طول م   کم هیمن    دیببخش -

 . دییای و بعد ب  دی. کارتون رو انجام بد مونم یبله... من منتظرتون مبله -

قدر منتظرم  چه نم یبب  خوام یها نشستم. مپله  یفوت کردم. رو  ینفس
 . مونهیم

.  کردمیم یباز  یها نشستم و با گوش پله  یکه رو   شدیم ی ساعت مین
 !ندهی. چه مظلوم! شوهر مظلوم آ ومدهی صداش درن چاره یب

بهم    ینی اومدم. چراغ ماش رون ی در ب ها بلند شدم. از دماز پله باالخره 
 شدم.  کینزد نش،ی ماش  خرامان بهخونه رو بستم و خرامانعالمت داد. در 

ناراحت   کمیکالفه و    یل یبود، خ یدنیواقعًا د   شافهینشستم. ق نی ماش  یتو
 . اوردیخودش ن یرو بود اما به

 گفتم:   آروم

داشتم، وقت نکرده   مهی ن نصفه  یهاکار   نیزنگ زد   یشد؛ وقت ر ید  دیببخش -
 بودم آماده بشم. 

 که تو صداش بود گفت:   یاحترام با



 ن؟ یاشکال نداره. شام خورد  کنم؛یخواهش م -

 بگم:  دهیکشکردم خجالت  یسع

 منتظرتون بزارم.  ن یاز ا شتر ی نخواستم ب ی ها ولآماده بود یعن یاممم نه!   -

 رو روشن کرد. نی زد و ماش  یلبخند

  ،ی نظام مهندس  یمن تو  یت. پدرش با باباداش یجذاب   یچهره برسام
 . م یهم آشنا شدبا قیطر نی همکار بود. از هم

اش،  کوتاهش به چهره  یهاو ابرو   رهیت  یهاروشن، چشم   یکم   یهامو
 داده بود.  تیجذاب

  نی داشت. از شغلش هم فقط ا یپهن  یهاو لب  یاستخوان  یکم   صورتش
تک   کنه؛یرو اداره م   یکه همراه باباش، شرکت مهندس  دونستم یرو م

 چشم خانواده.  فرزند بود و نور 

  یاز طال بود. حت  نشی ماش  چی. سوئخوبهیلی خ شونیبود وضع مال  معلوم
بد نبود اما برسام،   مون یالبته ما هم وضع مال  طور؛نی هم  شی گوشقاب

 شد.  دهیش هاش کست. نگاهم به سمت لباسپرودهناز  ی لیانگار خ

  یلی. خ زینوک ت   ی هابا کفش ی مشک ن یشلوار ج هی بود و  دهیپوش ی باران
 بود. دهیخودش، رسبه



تولدم    یقرمزم که بابا برا ی با بارون یکردم. شلوار مشک   سهی مقا  خودمبا
بود،   اه یو س   از قرمز  یبی بود که ترک دهیکه مامان برام خر  یبود، شال دهیخر

 . یدوش فی اسپرت و ک یهابا کفش

 بودم.  یهم اوک   من

گوش    به نیاز ماش یم یآهنگ مال ی . فقط صدام ی نزد ی حرف چ یراه ه  یتو
شد. منتظر   اده یپارک کرد و پ  ک یرستوران ش ه ی یرو جلو ن ی. ماشدیرس یم

متوجه شد، خودم   ر ید یلینه که خ  ا ی  کنهیشدم بفهمم که در رو برام باز م
 رو بست. نشیکرد و در ماش   یخواه در رو باز کردم. ازم عذر

 .یمشک  یسانتافه هیبدک نبود؛   نشی ماش

قدش ازم   گرفتم، یکنارش قرار م  ی. وقت م یسمت رستوران رفت به  هم،با
 بلندتر بود. در رستوران رو برام باز کرد و واردش شدم. رو بهم گفت: 

 . طرفنیًا از ا رزو کردم، لطف VIP ز یم -

داشت  یقد یهارستوران که پنجره یگهی طرف د هی باهاش رفتم و  همراه
  یکه گوشه  یزی. سمت م م یدیرس  شد،یباز م  یسرسبز بهار اطیو به ح

 . م ی و نشست میرستوران بود، رفت 

  یمعمار  ک،یو کالس مدرن  یهایو صندل  ز یبود؛ م  یجور و جمع رستوران 
 بود.   یسنت ی و کم یروم  یاز نما یبی که ترک   بای ز یداخل



رستوران   رسه،ینظر م  . بهدیرسیبه گوش م  ،یآهنگ فرانسو یصدا
 بود. ی منظم

کرد، در مورد    چم ی پها، سوالاز خوردن غذا و جمع شدن بشقاب بعد
 .دیپرس   دمیشه  یها و عموموسسه و بچه

.  زدی رو م یپاور گوش   یدکمه قه،یدق بهنظرم بود. دم ر ی حرکاتش ز یهمه
 . زنهیبهش زنگ م یمتوجه شدم که کس

 رو خودم بهش اطالع بدم.  یبعد  تیشد، د قرار 

 . مامان زنگ زد جوابش رو دادم. میشد  نیماش  سوار 

 بود.  شی گوش  ر یخوشم اومده بود اما فکرم، درگ  ازش

 ذهنم اومد. یتو یزی آم طنتیش یجرقه

 بهش گفتم:  رو 

 هاش محشره. جا قهوهاون م؟ی دانشکده قهوه بخر ک یاز نزد شهی م -

 حرکت کرد. ، یبخش توان یسمت دانشکده کرد و به  قبول

و    هی ک  زنهیداره بهش زنگ م کهیبود که اون  ن یفکرم ا یراه، همه  یتو
 ده؟ی چرا جوابش رو نم 

 . رهیشد تا دو تا قهوه بگ   ادهیو پ  م ی دیدم در کافه رس به باالخره 



  ی بود برداشتم. تا دکمه  یدسترو که کنار ترمز  شیمحسوس، گوش نا یلیخ
 داده:  ام یپ  یک ی دمیپاورش رو زدم، د 

  یجور آدم ت بگم که چهنکن برم به خانواده یرو بردار. کار  یبرسام گوش-
 . یهست

به کافه کردم، پول رو   یدستم بود که دوباره زنگ زد. نگاه شیگوش 
 تا برگرده.  کردیحساب م 

  عی شد. سر نی جاش گذاشتم. قهوه رو بهم داد و سوار ماشرو سر   یگوش 
 کردم:   رشیغافلگ

 . خوردیزنگ م تون یام... گوش -

رو برداره    یو هول شد؛ تا خواست گوش د یجمله، رنگش پر نیا  دنیشن  با
 و فالن. بال زد که سوختم بال .ختی قهوه رو لباسش ر 

 نکردم.  ییهم اعتنا   من

 . دمیصداش رو شن  هو یفکر بودم که   یراه رو فقط تو  تموم

 رزا خانوم؟ با شما هستم؟ -

 : دیرو برگردوندم که پرس صورتم 

 شده؟  یزی حالتون خوبه؟ چ  -

 زل زدم.  ابونیرو به منظور »نه« تکون دادم و دوباره به خ سرم



کردم. اگه بهم زنگ    یحافظسرد، ازش خدا  یلی. خ م ی د یمون رسخونه به
 . دمیجوابش رو نم گه یبزنه د

بابا با  و وارد خونه شدم. مامان  حالیجور، ببود و همون ازده ی  ساعت
 : دیپرس  عی بلند شدن، مامان سر دنم ید

 خبر؟ رزا چه -

کردم، بهونه آوردم که خسته    یبهش انداختم و ازش عذرخواه  ینگاه 
 شدم.

طور به بابا بگم. اگه بپرسه چرا  رو چه  هیقض  دونم ی. نم دمیتخت پر   رو 
 بگم؟  ی چ ،ی باهاش مالقات کن یخواینم

 کرده بود.  ر یواقعًا ذهنم رو درگ   امی پ اون 

 هم نذاشتم.   صبح چشم رو   تا

  ر یفکرم رو درگ  یی ها بود. چرا ال،یخواهرم ن ی خودم، همتا، حت ر ی درگ فکرم
گر    کردم،یها فکر م اون چرا  یاحتمال ل یدال به  یکرده بود که وقت 

 . گرفتمیم

 کتاب فروغ نشسته بودم، در افکارم غرق شده بودم.  یجلو

 *** 

 . رمیبگ نیانتقام خون  رمی. م ادهیحاضر شم که امروز کارم ز  پاشم



که    شدی دور م  ی لیراهش خ  بابا کلنجار رفتم که من رو نرسونه؛ چون  با
  ی کلنجار، من شدم. به آژانس بانوان زنگ زدم و فور  نیا  روز یباالخره پ 

 زدم.  رونی هاش از خونه، بغر غر   دنی. بدون شندمیمامان رو بوس 

نه انگار، شب رو خوب   نداشتم. انگار  یایحس خستگ  چ یراه ه  یتو
 بودم.  ده ینخواب

 : دیبهم کرد و پرس ینگاه نه، ی راننده از آ   خانم 

 ؟یر یکه کجا م  دوننیبابات م  و   مامان -

 :دمیشدم. سرم رو تکون دادم و پرس جیگ

 بله؟ -

 : گفت

 . ی مشک ن یماش  ه ی اد؛یپامون داره مبه تون، پادر خونه ی نفر از جلو هی -

 فکر کردم.  کمهیکردم؛    یزیر  اخم 

 : دمیپرس   آروم

 ر؟ یپ ای ش جوونه راننده -

 کرد و جواب داد:   نهیآ به ی راننده، نگاه  خانم 

 پسر جوونه.  هی -

 زدم و گفتم:  یپوزخند



 سانتافه؟ هی  حتمًا با -

 :رو تکون داد و با حرص ادامه دادم سرش

 . رسم یحسابش رو م -

 و گفتم:   دمیکرد که تو حرفش پر   یباز فضول راننده 

 ن؟ یها دارکار   نیا  به کار ی. چنی بکن   یشما رانندگ -

  ی رو شکر من رو نگرفت . خداهیرزا ک دم ی! نشونت میمافنگ   ی. پسره..هه
 مهندس فکور.  ذاشتم، یت نمکه زنده  یگرفتیکه اگه م

بست  به راننده عالمت دادم و همون بن عی بست بود. سربن ه ی جلوتر 
 . دیچ یپ

 شدم.  ادهی پ ن یاز ماش یبست، فوربه ته بن دنی و رس  دنیچ یپ  بعد

شدم و   کینزد  نشیعقب برگرده به ماش که نتونه دنده  یسرعت، جور به
 شد.  اده یبعد چند لحظه پ نی. از ماش ستادمیا  نهیبه س  جلوش، دست

خشم  هاش، باچشم شدم. به کیبه نفس خاص خودم، بهش نزد اعتماد با
 :دمی لب، پرسنگاه کردم؛ خدا رو شکر، الل شده بود. پوزخند به

 ؟فکور  یآقا د یخوب -

  ده یبردهیشد که بر  شتر ی. پوزخندم ب دیلرزیهاش نگاه کردم، م دست به
 گفت: 



 . م ی...حرف ب...ز...بزننی نی ...ب...ب...ش...بششهیم...م...م  -

 حرص گفتم: زدم با یدارصدا  پوزخند

 ندارم.  ی با شما حرف گهیفکور. من د  یآقا دی مزاحمم نش گهید -

شت، صدام کرد اما  آژانس نشستم. از پ نی ماش یزد که تو  خشکش
 برنگشتم. 

 گفتم که برگرده.   یراننده، دستور به

 . م یرو روشن کرد، برگشت و راه خودمون رو رفت نی ماش  راننده،

 .کردیبود و نگاهم م  ستادهیبست، ا بن یجا توهمون  برسام

واقعًا ازش    شب،ید ان یاز جر  نسبت بهش داشتم؛ بعد  یبد یل یخ حس
 متنفر شده بودم. 

 من گفت:  به وسط راه نگه داشت، رو   راننده،

 برم برات آب بخرم. -

 شدم.  ادهیپ  ن یحالت تهوع داشتم، از ماش کم هی

دست دادم.   رفت و تعادلم رو از  جی گ  هویشلوغ بود، سرم   ی لیخ  ابونیخ
شم گو  کیرو نزد نی ماش  هیوحشتناک ترمز کردن   یکه صدا  نینشستم زم 

 . دمیشن

 . اومدیدور م راننده، از  خانم  یصدا



 . جهی گو سر  از ترس یحاک  یبهم دست داده بود؛ حس  یبد یل یخ حس

 : دینگران خانم راننده به گوشم رس  یاطرافم شدم. تازه صدا متوجه

 ببرمت؟  مارستانیب ؟ یدختر؟ خوب یآ  -

 دستم مخالفت کردم.  یاشاره بهش کردم؛ با ینگاه 

 نشستم؟   نی من چرا زم  اصالً 

و    یابلوز سرمه  هی ، یشلوار کتان مشک  هیبود.   ستادهیروم ا بهرو  یمرد
 بود. دهیپوش  ز ینوک ت  ی ورن  یهاکفش

 بود. پیت گفت خوش  شدیم

 :دیپرس ی لهجه خاص اومد با کم یبهش زل زدم نزد   دیفهم یوقت

 د؟ ینشد  یخانم؟ زخم  د یخوب -

ش خاص  لهجه ه،یآب خوردم. حس کردم خارج ی دادم و کمتکون  یسر
 بود. 

  یجورنشستم. مرد همون نیماش  یخانم راننده بلند شدم، تو  کمکبه
 نظرم آشنا اومد؟  بود. چرا به ستادهی جا ااون

  ی نازک، صورت ی هالب ده،ینازک کش   یهارنگ، با ابرو   یشی م  یهاچشم 
 و روشن. شکل یض یب

 .داشتیازم برنم  چشم



 : دمیاز خانم راننده پرس عیسر

 بود؟!  ستادهی سرم ا چرا باال ه؟ یآقا ک نیا -

 آشفته جواب داد: یاراننده با چهره  خانم 

رو نگه   نشیآقا ماش ن یکه ا  یشدیم  کینزد  یداشت  ابون یبه سمت خ -
 داشت.

 گفتم.   یآهان

 سمتم گرفت و گفت: رو به ی لحظه، خانم راننده آب معدن چند بعد

 دختر.  یرو ندار خور. رنگ بهب -

 رو روشن کرد.   نیرو باز کردم که ماش  یآب معدن در 

 خاطر آب تشکر کردم. به ازش

  یشدم و تو  ادهیپ  نیکه چرا از ماش   زدیمامانم سرم غر م ن یع  راننده،
دادم و چشمم رو   هیتک   نشی دردسر انداختمش؟! سرم رو به پنجره ماش

 بستم. 

 . م یدی ساعت به لواسانات رس کی  باً یتقر  بعد

  هی  یکردم. ساعت تازه نه صبح شده بود. خانم راننده جلو  ز یرو ر  چشمم 
 نگه داشت و زمزمه کرد:  الی و 

 دختر جون.  جاستنی دو...خودشه. هم و یپالک س -



 روم کردم. بهرو  یالی به و  ی رو چرخوندم و نگاه چشمم 

  دهید الیفرفوژه، داخل و یادر نرده  ه یبزرگ جلوم بود با  یل یخ ی الیو   هی
 .کردیحالم رو بهتر م  ی لیخونه خ  یبزرگ باغ و سر سبز   یها. درختشدیم

 حساب کردم.  شتر ی رو ب  هیشدم و از راننده تشکر کردم. کرا  ادهی پ ن یماش از 

رو برداشتم و از   فم یاضافه، ک یهیمورد کراکل با خانم راننده در کل  بعد
 شدم.  ادهیپ  ن یماش

 تا بوق زد. در پارک کرد و دو  یجلو  ین یرو خواستم بزنم که ماش فون یآ 

  ن یاومد و در رو باز کرد چشمم رو به داخل ماش الی سمت و از اون باغبون 
 . وتای تو نیماش هی دوخته بودم؛ 

باهام تصادف   کردیبود که جلوم نگه داشته بود و فکر م یهمون   نیع
 کرده. 

 داد و جلوم نگه داشت.  یگاز  آروم

 باز شد، کپ کردم.  ن یپنجره ماش  یوقت

 .می دیست که تو راه د همون مرده  نیا

 گفت:   یلبخند با

 دختر خانم.  رسوندمت یم  م،یر یمس هم   دونستمیاگه م -

 گفت:   یشد و فور  شتر یکردم که لبخندش ب   منمن



 بپر... . ؛یشی خسته م  یبرس  یوسط باغه تا بر  الی بپر باال. و  -

شدم.   ن یجور که مات نگاهش بودم، سوار ماشمکث کردم و همون  کم هی
  . تا برم بهگفتیباغ بود، راست م   ن یوسط ا  یاشد که خونه ی وارد باغ

  یل یدو طبقه خ یالیو  هی شدم، یمعطل م   یساعت م یبرسم، فکر کنم ن الی و 
  ال یفاصله داشت. از باغ تا و  کم هی ن ی سطح زم بزرگ، وسط باغ بود که با

 . خوردیپله م  دوتا

  یجلو ی. استخررشیز مکت ی پر بود از انواع اقسام درخت و چندتا ن باغ
  شدی و م  دیرسیم  الی خوشگل بود که به پشت و   یراه سنگ ه یبود و  الی و 

 بود.  نگ یجا پارک بگم اون

  اهی، گل و گاش درختاستخر بزرگ داشت که کناره ه یپشت هم  اط یح
 بود.  یادیز

  اط ی ح یرو تو نی باشه. ماش  تر شیب ی حت ایمتر  هزار   جا،نیمساحت ا  دیشا
 لبخند رو لبش رو بهم گفت:  نگه داشت و با یپشت 

 من پدرام هستم. و شما؟  -

 بهش کردم و هل شدم گفتم:   یو نگاه  دمیرو از اون بهشت کش  چشمم 

 هستم.  .ص...صبا...من صباص.. -



  ن یرو کنار فرمون ماش شیدود نکیلبخندش پر رنگ شد و ع  پسره
که بهش    یشد. تازه متوجه حرف  انیسبز خوشگلش نما  ی هاگذاشت. چشم 

 کردم.   یازش عذر خواه  عیزده بودم شدم و سر

 گفت:   پسر  

 ؟ ییپس خواهر من تو -

 باال انداختم و جواب دادم:  یاشونه

 . من...من پرستار صبا هستم. صبا فرزان. دینه. ببخش  -

 : دیتکون داد و پرس  یسر ع ی. سرگمیم  یتازه متوجه شده بود، چ   پدرام

تو رو دختر خانم    دیمن همش با  ؟ی کن  یمعرف شهی. نمطورنیکه ا  پس -
 صدا بزنم؟ 

 .یرزا. رزا بهادر -

 زد و گفت:  یرنگ پر  لبخند 

 با هستم. پدرام فرزان. تر ص رزا. من برادر بزرگ یخوش اومد  یلیخ -

 . یتر از موسسه باشراحت  جانی دارم ا دیام

و    دیفهم یتعجب نگاهش کردم که فور سمتم دراز کرد. با به یدست
 : دیخند د یدستش رو کش



  Any. ستم ی تازه. متوجه رفتارم ن  دمیمن، ببخش. من از آلمان رس  -
way...تو.  ا یب 

 خونه نه قصر.   م،یرد خونه شد وا  ال،یو ی پشت از در  م؛یشد  ادهی پ ن یماش از 

که روش پر از    ز یمبل و م   یروم بود با کل شیبزرگ پ  یل یسالن خ هی
 بود.  قهیو البته ظروف عت  یاشراف یهامجسمه

خانم، صدا زد.    اسم ربابه به یگوشه از خونه رفت و کس   هیسمت   پدرام
سمتش اومد و با پدرام حرف   ،ی گلگل  یدامن و بلوز با روسر خانم با کی

 زد و برگشت. 

 ش از دور هم معلوم بود.بود که خطوط چهره یانسال ی م  خانم 

ابرو و   ک،یکوچ  یمشک   یهاالغر، چشم   یصورت ره، ی ت ی با پوست ی خانم
 . یجوگندم  یهامو

 :دیرس  روم بهرو 

 ن؟ی هست  دیسالم خانم. شما پرستار جد -

 ام، بله.  -

 راست، اشاره کرد و گفت:  سمتبه

 . طرفنی از ا -



که    شدیختم م  ی بزرگ منیگوشه از خونه به نش  هیراه افتادم.   دنبالشبه
 .رفتیکه به طبقه باال م  یبزرگ یپلهطرفش، راه کیآشپزخونه داشت و 

نشسته بود، که پشتش بهم بود.    یشراب یهابا مو ی خانم منی نش یتو
 . خوندیم  ی زیانگار داشت چ

 تکون داد و بلند شد.  یبهش گفت، سر یزیخانم چ ربابه

 برگشت.  سمتم 

اش بود جلوم  صاف که از شونه ی لباس بلند و موها هیحکمت با   خانم 
 .ستادیا

شد و با انگشت صدام کرد تا به سمتش   ره یبهم خ  ییکهربا  یهاچشم  با
 برم. 

 اومدم.  رون یب گفت یم  ا یکه پر  یهمون کاخ مخوف   ای  ال یاز شوک و گهید

تاپام رو برانداز کرد و شروع کرد  . سر ستادمیلب کنارش ا به پوزخند
 : یسخنران

و بعد استخدام پرستار    یهست  جانی ا  یاما موقت یدوستت اومد یجابه -
 . نهیی . صبا اتاقش طبقه پایگرد یبرم  مای س شی تر از خودت، پخبره

 کرد و ادامه داد:  مکث



  ما یو س  یانجام بد خواد، یدلت م ی کارتا هر  یاومد جانیفکر نکن ا -
گوش    یاگهیپس جز حرف من، حرف د   سم؛ییمن ر  جا نیپشتت دراد. ا 

 ؟یشد  رفهمی. ش یدینم

 .دادمیهام رو بهم فشار م هاش زل زده بودم. دندونبه چشم  حرصبا

 جواب دادم:  ،یطوالن  ی مکثاز  بعد

 بله خانوم.  -

 خانم رو صدا کرد تا اتاق صبا رو بهم نشون بده.  ربابه

تا در  که پنج  م یدی بود رس تر کیکوچ   یاز قبل کم، یکه   یها به سالنکنار پله  از 
 داشت.

 ها رو باز کرد و گفت: از اتاق  یک یخانم، در  ربابه

 . ارمیمن بگو تا برات ب ود بهالزمت ب  یچاتاق صبا خانم هست؛ هر  جانیا -

از سالن قبل بود اما باز هم   تر کیسالن کردم؛ درسته کوچ به ینگاه 
ها نگاه  به در  دی فهم یفضا داشت. ربابه خانم وقت یادیز ی لیخ  یاندازهبه
 کرد و گفت:  یابا دستش اشاره کنم یم

اتاق خانم جون، مادربزرگ   طرفنی هست. ا یی و دستشو جا حموماون -
 . ذارهیهاش رو م هست که کتاب ال یآقا دان یخونهکتاب  جانیصبا، ا 

 رو به چپ اشاره کرد:  دستش



 هم، اتاق لباسه.   طرفنیا -

به   یعکس خانوادگ و قاب  انویطرف از سالن کاناپه بود و جلوش پ کی
 بود.  وار ید

  باً ی تقر  یاتاق صبا شدم؛ اتاق کنم. وارد   ز یگرفتم که اول صبا رو سوپرا  م ی تصم
با واالن   یامات اما روشن پرده  یهاپنجره وان،یرو به ا یمتر هشتاد
 . یاقهوه

  هیکه با    دمیتخت د یو صبا رو رو   دمیرو با تأسف تکون دادم. چرخ سرم
 بود، نشسته بود. لچر یو یهم رو خانم مسن که اون

  یخشکشون زد. لبخند دنمید  با یول  زدنیهم حرف مو خانم مسن با صبا 
 هم زد. هاش رو بهبه صبا زدم و صبا دست

متعجب، زل زده بود. نگاهم رو از صبا گرفتم؛ به اون   ینگاه  مسن با  خانم 
 دادم.  ی خانم، سالم

 خانم، پشت سرم بود که گفت:  ربابه

 انم هستن. صبا خ د یپرستار جد  شونیجون. ا سالم خانم  -

  یرو بهطرف صبا رفتم و رو تکون داد. به یزد و سر ی مسن لبخند  خانم 
 کنم:   یتا خودم رو معرف  ستادمی خانم مسن ا

بعد، من    به نیعشق. از ا  یهستم از موسسه آوا یسالم. من رزا بهادر -
 مراقب صبا جان خواهم بود. 



 گفت:  عی خانم سر ربابه

 مادربزرگ صبا هستن.  شون یرزا. ا  -

 زدم و رو به مادربزرگ گفتم:  ی پررنگ لبخند 

 . نمتونیب یخوشحالم که م -

 : دمیزد و باالخره صداش رو شن ی متقابل لبخند 

ما،    یمثل دوستت از خونه دوارمیها. ام فرزان یبه خونه ی خوش اومد -
 . یطرد نش

؛ البته من هم  تر شده بودشاداب ی ل یاش خچهره دنم ی . صبا با ددمیخند
برد و من کنار صبا   رونی خوشحال بودم. مادربزرگ رو ربابه خانم ب یلیخ

بلند  شعر، بلند  هیرو آروم گرفتم و باهاش حرف زدم و  نشستم. دستش
 براش خوندم. 

  رو به  وانیاتاق صبا برسه، ا  ها رو کنار زدم تا نور بهبلند شدم و پرده یفور
  ن یرزمیز  هیرو شب  یی جا هی اط یح یرو که باز کردم، تو  وان ی. در ا بود اط یح
 ترسناک!  چه یی . وا دمید

خونه رو کاخ مخوف گذاشته بود؛ البته   ن یاسم ا ایپر  ن،ی هم   خاطر به  حتماً 
 . شدیتر هم مها مخوفشب

 صبا گذروندم.  شیاتاق، پ  یروز رو تو کل

 دعوت کرد.   یغذاخور و صبا رو به  ناهار بود که ربابه خانم من وقت



فرزان   یخانواده ی سالن که خواستم خارج بشم نگاهم به عکس خانوادگ از 
 گره خورد.

  یپروفسور شی و ر   یجوگندم  یمرد مسن با موها  ه یسمتش رفتم.  به
  یآدم خفن  یل یمعلوم بود خ   بتشیبود. از ه ستادهیخانم حکمت ا شیپ

 هستش. 

قرمز و دستکش کنار صبا »معلوم   شنلهی  ،یپهلو  کالههیحکمت با   خانم 
 بود.  ستاده یکوچولو بود« ا   یل یبود خ

کروات زده و دست    ک،یشلوار ش و   کت  دستهی پسر بود؛ با   هی  یبعد نفر 
 بود. ستادهی کت ا  به

اون   ی هاهم شباهت داشتن اما لبو اون پسر، به  پدرام بود. پدرام یبعد
 متفاوت بود.   یل یپسر فرمش خ

در کل   یتر بود ول از صورت اون پر  یو صورت پدرام کم   ی خوناست  صورتش
 هم بود.   هیچشماشون شب 

 بود و پدرام ابروهاش صاف بود. دهیپسر ابروهاش کش اون 

 و هشت ساله بودم.   ستی عکس، من ب  نیا  یتو -

 صدا برگشتم.  ی رندهیطرف گرو گم کردم و به  خودم ی امردونه  یصدا با

 لب داشت. به یارهیزل زده بود؛ لبخند خ  ب،ی ج  دست به پدرام

 صورتم هجوم آورد و زود صبا رو آماده کردم. به خون 



 خارج شدم.  یلب گفتم و از کنار پدرام گذشتم. از سالن فرع ر یز  یدیببخش

 گفت:  هو یبه من بود. خانم حکمت  ز یم  سر  یها تک آدمتک  نگاه

  نداره که پرستارش باهاش سر  یغذا بخوره اشکال  تونهیچون صبا نم -
 . نهی سفره بش

 کردم؛ خانم حکمت، خانم جون و اون پسر.   یوارس رو   ز یم افراد سر  یهمه

عکس کاماًل با االن   ی تو  شافهیق فهمم یتازه م  نم،یبیم   کیکه از نزد  االن
 فرق داره. 

تًا بزرگ  نسب ی هاچشم  ،ی مشک ده یکش  یهابلند، ابرو  یکم   یمشک   یموها
فرم. رنگ  کوتاه اما خوش  یهالب ،یاستخون  یرنگ با صورت  یش یم

 .ره ی ت  یکم  یبود؛ گندم یصورتش، گندم 

 . م ینشست  ز ی و من سر م رو ازش گرفتم. صبا  نگاهم 

 خانم آروم گفت: به ربابه یبود با کالفگ  ز یرأس م  حکمت که در  خانم 

 کجا موند پس؟ برو صداش کن.   -

  ز ی عجله سر م . پدرام باستادیگفت و خواست بره که ا   یخانم چشم ربابه
 و کنار من نشست.   دیرس

 ؟ین یمن بش  شیپ  دیدرست با جاست،نیا  یصندل همه نی! ااه

 و مأجوج بودن.   أجوجی قوم



چرا   یم بود. واگرسنه  یلی. من هم خزدینم  ز یم  دست به کسچیه
 خب.  ن ی! بخورن؟ یکن یه م استخار 

 . هام ی رو نذاشتن نگاه کن غذا

همه غذا   ن ی. از ادنیبا حوصله غذا کش  یل یشروع کرد آروم و خ مادربزرگ 
 خدا؛ ظلم در حق خود. ظلمه به ر؟یگ کفهیفقط 

 . ریگکفهیاما همه مثل هم؛ فقط   دن یکشیداشتن غذا م  همه

راحت   الم ی. خدی پر برنج کش   ر ی گسه کف یبه من کرد و فور ینگاه  پدرام
 .شدیم دایآدم پ  ه یخونه  نی ا ی شد؛ حداقل تو

 . دن یکشیخورشتشون رو هم نم  یحت  کرد،ینم یسفره کارسر  کس، چیه

 بلند گفتم:  ، یلبخند ژکوند که با  دمیکشیدوم غذا رو م  ر یکفگ  داشتم 

 . نی. منتظر نمون نیبخور  د ییبفرما -

 گفته باشم.   یبد یل یخ ز یهم نگاه کردن. انگار، چ   به  همه

که  من  ه؟ی. خب چدادیش رو قورت مبه پدرام خورد. داشت خنده نگاهم 
 نگفتم.  یزیچ

  یاههیسف. نگاه عاقل اندر کردنیهم نگاه مهام، بهخاطر کار  به ز ی سر م  همه
 شون کردم. همهبه

 :  گفتم 



 بابا.  ن یخورهست؟ ب" downtown aby" جا نیمگه ا  -

زد. زمزمه   یبلند ینتونست خودش رو کنترل کنه؛ قهقهه گهی د پدرام
 کردم: 

 چته؟ وا... .  -

 صبا رو تکون دادم. لچر یبلند شدم، و  ز ی م  از سر  محابا یغذا، ب  بعد

جا،  حکمت من رو همون خانم  یرو حرکت دادم که صدا لچر یو ، یلبخند با
 کرد.   کوبخیم

گلومون    یو صبا رو اتاقشون ببر؛ غذا تو دختره نیبعد، ناهار ابه نی از ا -
 موند. 

 . جادوگر شهر اوز نظر داد. شیا

 که بشنوه، زمزمه کردم:   یزدم و آروم جور  یلبخند

 گلوت گذاشتم.   یرو شکر که غذا رو تو خدا -

 شدم.  یوارد سالن فرع   ،یاصل  از سالن عیسر

 کردم.  یاتاق با صبا باز  یتو

  ی بود؛ فقط کم ی دختر خوب و مهربون ی لیتصوراتم، صبا خ برعکس
 موارد به مامانش رفته.   نیا  یبداخالق بود که تو یو کم   ر ی گگوشه



خونه   رو برداشتم تا به فم یو من راحت ک  دیهفت بود؛ صبا خواب   ساعت
 برگردم. 

  انویکه با پ   م ی مال  ییصدا دم؛یشن ییکه اومدم، صدا  رونیسالن ب از 
 هماهنگ شده بود. 

you look happier / saw you walk inside a bar/ he said  
something to make you laugh   … 

(ed sheeran _ happier ) 

 حرکت کردم.  انو یبه طرف پ  یواشکیبود؟   ی ک  یصدا

من بود    زدنش موندم. پشت نوازنده به انو ی به خوندن و پ رهیخ جور همون
 اون پدرامه.  دمیفهم  کلشیو از ه

حرکت   بوردی ک  یراحت رو  یلی شطرنج، خ یهامثل مهره  هاشدست
 کرده بود.   جادیفضا، ا  یتو ی که داشت، آرامش خاص  یبم  ی. صداکردیم

. برادر پدرام با  و برگشت  دیتماشاش بودم که دست از کار کش غرق
 ینگاهم کرد. ترس به وجودم اومد که باعث شد فور  ن،ی خشمگ  یهاچشم 

 از سالن، خارج شم. 

 شدم؟   رهی دلم، هزاران بار، خودم رو سرزنش کردم که چرا بهش خ یتو

 *** 

 : شدیگوشم زمزمه م  یتو ا یپر یها حرف اط،یح  یتو



 .« اندازهیآدم نم  ی رو نگاه، به هیخره.  یلیخ  الی»دان

 . نشستیدر م  کینزد شه،ین باغ همرفتم. نگهبو رونی ب ، یپشتدر  از 

 و به آژانس زنگ زدم تا برگردم.  ستادمیا  الیو در  یجلو

 . ادیب  رسهیداره و نم  س یراننده بهم گفت سرو اما

 . شهی به ساعتم کردم. داره هشت م  یکار کنم؟! نگاه  یاالن چ  یوا

  نی برم تا ماش اده یرو پ یاصل  ابون یاز کوچه تا خ یریمس   هیشدم  مجبور 
 . ادیب رم یگ

جلوم نگه داشت؛    یدیسف ن یکه ماش  داشتم یتند قدم برم   تند  رو،ادهیپ  یتو
نداشتم از   یزی اشتباه گرفته بود، تنها بودم و چ ها یچون من رو با بعض 

 خودم دفاع کنم پس سکوت کردم. 

 . شدیم  نشیگزی جا  گهید ن یماش هیرفت و    نیماش  اون 

 کر کننده، حرصم گرفته بود.   یها! از تعدد بوقای خدا یوا

  ی مشک نیماش  ه ی دفعه، نیکه ا   ستم ی خسته شده بودم، خواستم با یلیخ
 داشت. نگه

ور  حمله ن، یبرداشتم و به راننده ماش   رو ادهی سنگ از پ هیشدم،   ی عصب  یلیخ
 شدم.



  نی شبار رو کاپوت ما دو  کرد،یتولوپ مکه تاالپ  یمحکم و قلب  یهاقدم با
 شد.  اده یپ  نیاش از ماش که راننده  دمیکوب 

 دهن باز کنه، من رو ببلعه.  نی زم   خواستیجا دلم مزدم. همون خی

 . دیلرزیهام م زده بود. دست خشکم 

 بود کردم؟! یکارچه یوا

شده بود. سنگ از دستم، ناخودآگاه افتاد و   رهیباز بهم خ  یبا دهن  پدرام، 
 گرفتم.   نییسرم رو پا

گفت    یاصطالح هی  یس یسر داد و به انگل  یالحظه، پدرام قهقهه چند بعد
 . دمیکه نفهم

 شد، با همون حالت گفت : کم ینزد پدرام

 . رسونمتیحاال. م   نیبش  ، یجسور باش  کردم یفکر نم  -

آروم   فرستادم،یخودم م  که به  ین ی ناله و نفر رو مشت کردم و با  دستم 
 نشستم.  نی ماش  یتو

 نگفتم.  یزیخجالت چطول راه از  در 

 :دیکه پدرام پرس   م یمون بودخونه کینزد

 راحت باش دختر! اشکال نداره.  -

 بگم.  تونستم ینم  یچی سرخ شده بودم وه من



 و ادامه داد:  دیخند پدرام

- come on. Forgive it . 

 ( ال یخی )فراموشش کن. ب

 کردم و آروم گفتم:   ابونیبه خ ینگاه 

 . شم یم  ادهیپ  جا، نی من هم -

 : دیاطراف کرد و پرس به یتعجب کرد و نگاه  پدرام

 جاست؟نیتون اخونه -

 جور آروم گفتم: رو تکون دادم و همون سرم

 . ننمونیبا هم بب ستی بشم بهتره. خوب ن ادهیپ ه، یینه کوچه جلو  -

 جا نگه داشت. و همون  دیچی کوچه پ  یتو  پدرام

 شدم.  ادهیآپارتمانمون ازش تشکر کردم و پ دن ید با

سرخ شده بودم، دستم رو   یلیکردم . خ  یخودم نگاه  آسانسور به یتو
آسانسور بازشون   یهام رو بستم و با صداهام گذاشتم و چشم گونه  یرو 

 کردم. 

 

 رفتم تا آب رو بردارم.  خچالی سمت  یخونه شدم و فور وارد



رو که   یزیچاما من هر  کردم؛یرو پشت سرم حس م  یمنتظر  یهانگاه
 به مامان بابا بگم.  تونم ینم

 گفتم:   یبابا فور به

 . خوامشینم  ن، یاز فکر اون پسره خارج ش  -

 مامان، شوک وارد کرده بودن.به انگار 

 بلند گفت :  یکم   یبا صدا هو ی

 وا. چرا؟ -

 خالصه گفتم:  طور بهشون دروغ بگم؛ پس به تونستم ینم

  بم یتعق   رفتم یکار مراه که سر  یبابا جون! اون پسر مشکوکه، صبح تو  -
 که چزوندمش.   کردیم

 . دیا یب رون ی . از فکرش بستیمن ن  لیباب م ومده،ی ازش خوشم ن کالً 

 گرفت، گفت:  یحق به جانب  یافهی ق مامان

خب   ،ی ریم  یکیکار کردن تو خونه    یبرا ایور دن خب حق داره مادر. اون -
 شک... . حق داره  

 اجازه نداد حرفش رو تموم کنه و به مامان گفت:  بابا

فکر   ی قرون وسط یهاچرا مثل آدم ؟ یزنیم  هیها چحرف نیگلناز؟ ا   -
 . دهی. از تو بع ی زشته گل ؟ یکنیم



 رو بهم گفت:  بعد

.  ومدهی دخترم از پسرتون خوشش ن گم یبابا! اشکال نداره من م یرزا -
 . زمینگران نباش عز 

به مامان زدم، زود   یو چشمک   دمیش رو زود بوسگونه  دم، یزدم پر   یلبخند
 داخل اتاقم رفتم. 

  یکه گوش  خوندمیتاپ لم داده بودم و داشتم کتاب م شام، جلو لپ بعد
 زنگ زد. 

رو برداشتم و رو گوشم   ی تاپ بود گوشکه چشمم به لپ  یجورهمون
 گذاشتم : 

 خسته.   یسالم سالم رزا -

 مد و جواب دادم: م او به چهره  یلبخند

 ؟ ی. خوبیپر   یایسالم بر پر -

 رفت؟  شی طور پتا دردسر؟روزت چهخبر؟ روز اول و هزار رزا. چه ی مرس -

 گفتم:   یدار کش  یخنده با

 قدر حرصش دادم که خفه شد. ئم. سر سفره ناهار، انجلو چیه  ک یفعاًل  -

 بود:  یدادناز پشت تلفن گوش  ایپر  یخنده یصدا

 ؟ یمار افع  ،ی ختی پس زهرت رو ر -



 و گفتم:   دمیخند

 آوردن.  ف یاز آلمان، تشر   ی خارج برادر  ی. راستیبی کورس بآف -

 رزا؟ خوشگله؟  هیعه واقعًا؟ چه شکل -

 و گفتم:   دمیخند

 . استیکلم اسپانگل  هیشب -

  نیبا ا  تینها  و در مورد اتفاقات امروز حرف زدم که در  میزد  یاقهقهه هم با
 شدم: ر ی حرف، غافلگ

ها باالست. از خدمتکار  ی طبقه الینه که اتاق دان ای  یدونیم  دونم یرز. نم  -
  به ستی داره، معلوم ن یمخف   کتابخونه داره که در   هیاتاقش   ی تو  دمیشن

 جون. مادر  ی نداره؛ حت ی خبر یکس   یعن ی . شهیکجا باز م 

 و گفتم:   دمیخند

 . کنم یرو هم حل م تو نگران نباش، اون -

 و تمام.  میمرکز، حرف زد  یو هوا  در مورد حال هم با

 *** 

برون آقا  امروز اوضاع خونه، متفاوت بود. امروز، بله یهفته گذشت ول کی
 اخمو بود.  الیدان



چلغوز   نیزن ا  خواد یکه م   هیبخت ک اهیس اون دختر   دمیفهم یم  یکاشک 
 بشه؟!

کنه؛ اما مادر    یعروس  خوادیم ال یهفته، متوجه شدم دان  هی  نیا  یتو
 مخالفه.  شدندهکی

 وهوار اومد. داد یاتاق صبا بودم که صدا یتو

هاشون، گوش  مشغول کردم و از پشت در به حرف یصبا رو با کار  زود، 
 دادم.

 ت گفتم. بار به رو هزار   نیا ستن، یحد ما نها در ! اونالیدان -

حرفم رو زدم اگر اجازه   من  ؟یکن یم   یجورنیتمومش کن مامان. چرا ا -
 مجبورم خودم... .  یند

 خفه شو.  -

عروس، کدوم   نی حکمت اومد. ا کفش خانم   یپاشنه یصدا
 بود؛ خدا داند.  یابرگشتهبخت

  نییرو تز   اطیاز ح  یاکه گوشه  دمیاتاق، چندتا خدمتکار رو د  یپنجره از 
هم حرف   و مادر جون با ها، خانم حکمتخدمتکار  کی. نزدکننیم
 . زدنیم

 عروس باشه؟   یخونه یبرون توبله د ینبا مگه

 . ارم ینم در خانواده، سر  نی ا یهاکه از کار   من



 ناهار دعوت کرد.  یظهر بود که ربابه خانم برا اواسط 

 ظهر بود.  کیکردم؛ چون تازه ساعت    تعجب

 بردم.  ز ی سمت م م و صبا رو بهاومد  رونی اتاق ب از 

 کنه؟ یم   کار یچ  جانی وارد سالن شدم شوکه شدم. همتا ا  یوقت

 بهش زل زده بودم.  ستاده، یا

 . بعد تموم شدن حرفش بهزدی خونه، حرف م یهااز خدمتکار  یکی با  داشت
 .نهیکه حتمًا اومده من رو بب   دیذهنم رس 

و دست هم رو   ستادیکنارش ا   الیو خواستم به سمتش برم که دان  دمیخند
 گرفتن. 

 شد؟ ربابه خانم صدام کرد.  یجورنیزد. چرا ا  خشکم 

 که گفت:   برگشتم 

  گنی هم خوبه؛ اما خانم م  یلیخ  گم یمن که م ؟ین یب یعروس رو م -
 . هیدختر خوب یل یمن، خ  نظر  به فرهنگن، یب

 : دمیکه تو صدام مشخص بود، پرس  یتعجب با

 فرزانه؟ یاون دختر، عروس خانواده -

 تکون داد.   یزد و سر  یلبخند



...  الیآخه دان ال؟ی . چطور ممکنه؟ همتا و دانشدیگرفتم؛ چون باورم نم   گر 
. 

 . دمیشن  یاهیگر  یمات بودم که صدا جا همون

 بود: بهم زل زده  ون، یگر  یها رو که برگردوندم همتا با چشم  سرم

 ... . شعوری ب  ؟یکنیم  کار یچ  جانیاالغ! ا  -

 : دمیزدم و بغلش کردم پرس   یلبخند

 محل کار منه نه تو.  جانیا ؟ یکنیم  کار یچ جا نیتو ا -

 شد و ادامه داد: یقاط ه یگر  با شخنده

 . گهیخب شوهر کردم د -

 رو نشون داد:  ال یدستش دان با

 اون هم شوهرم.  -

زدم، بغلش کردم و   یثابت موند که زود لبخند الیدان  یزده نگاهم رو  خی
 گفتم: 

  شهیهم   جا،نیا  یایمهربون. اگر ب  ی همتا ،ی خوشبخت ش دوارم یام -
 . نمتی بیم

 و گفت:   دیخند

 . م یکن   یجا زندگ قشم، خونه داره، قراره اون ینه. شوهرم تو -



 شوک بودم.  یمات مونده بودم و تو هنوز، 

 خوند؟ یخاطر همتا م اون آهنگ رو هم به ،الی دان یعن ی

 نجات داد: من رو از افکار مرموزانه  یامردونه یصدا

 . یسالم رزا. خسته نباش -

 زدم:   یسمت پدرام برگشتم. لبخند به

خانم غذا  من با ربابه ن، یباش  ز یم. ام...شما سر نی سالم ممنون، همچن -
 . خورمیم

 کرد و گفت:  یزیر  اخم 

نه...حتمًا    یتونینههه م  ،ی ما غذا بخور با ز ی بعد، سر م به نی از ا یتون یم -
 .یرو بکن   کار نیا  دیبا

 صبا رو برد. رفت، یصبا م  یقربون صدقه کهیزد و درحال یچشمک 

  ی لیخ  خوردم،یآشپزخونه غذا م  یخانم تو هفته بود که با ربابه ک ی من
 .گذشتیم  هم خوش

 شد و گفت:  ک ینزد همتا

 . م ی بش ینم قراره جار فکر ک -

 و گفتم:   دمیخند

 مسخره.  -



 رو آروم کرد و گفت:  صداش

 . یش یگراست اما محشره. عاشقش م درون یباور کن. پدرام کم -

 نچسب«. . آدمادیدلم گفتم: »اما من ازش اصاًل خوشم نم یتو

  گید آشپزخونه، ته یخانم تودادم با ربابه حیرو فوت کردم و ترج  نفسم
 . نم ی نش بی عج یهاآدم نیبا ا ز یم  بخورم و سر 

خانم   بودن، نشستم و ربابه جانیا  یهاو طاهره که از خدمتکار   یتی گ  کنار 
خنده و  نشست و با ن یزم یما رو  شی خانواده رو داد، پ  یکه غذا  نیا بعد
 من گفت:  رو به جان ی ه

 ت نگه داشتم. واسه  گیدته -

ربابه خانم   هویکه   م ی دست منتظر بود هبشقاب ب  جان،یه  و با  م ی دیخند
 گذاشت.  نیبشقاب رو زم

 گفتم:   یاعتراض   یصدا بهش کردم و با ینگاه 

کش.  -  ا  وا! ربابه خانم غذا رو ب 

سرم  خر پشتپدرام  کله دمیپشت سرم بود. برگشتم و دبه نگاهش
 . ستادهیا

 : دمیپرس  یجد یافهیق با ع یشدم و سر بلند

 ن؟ یدار یکار  -



 : کردیرو داشت کنترل م  لبخندش 

 رفت؟  ادتون ی. ن یغذا بخور ز یم  هی  قرار شد با ما، سر  -

 کردم:  یسکوت طوالن  هیام،  نگاه کالفه با

 ترم. راحت  جا، نی هوم. من ا -

 نگاهم کرد و گفت:   ییپررو با

 . نیی ایکه غذا بخوره. لطفًا ب  تونهیاما صبا نم  -

  یخانم، کردم. عصبو بعدش به ربابه گید به ته ز یانگ غم   یو نگاه   برگشتم 
 . دمیرس  ز یو تند از کنار پدرام گذشتم و به م 

هم نشسته بودن. خانم حکمت و  با ال یصبا نشستم. همتا و دان  کنار 
 صبا.   ش  ی هم و پدرام کنار من، من هم پ  مادرجون با

اجازه   ی. پدرام عوض رفتینم  نییبه غذا خوردن. از گلوم پا  میکرد   شروع
 جا غذام رو بخورم. نداد اون

  دیاون خونه، بمونم. شا ی تو خواستیدلم نم  گهیچرا اصاًل د  دونم ینم
اما   دونمی...نم ایفرزان شده بود   ی همتا، عروس خانواده که نیا  خاطر به
 که زودتر اخراج بشم.   کنمیروز آرزو م   هر 

 جون صدام کرد. که خانم   م یسفره بلند شد  سر  از 

 خدمتکار باغ اومد و صبا رو ازم گرفت و رو بهم گفت:  ونس، ی  حاج



 جون رو اتاقش ببر.  تو خانم  -

  دیلب منتظرم بود، اون شا تعجب نگاهم به مادر جون افتاد. لبخند به با
 دوستش داشتم.  یل یخونه، خ ن یا یبود که تو ی تنها کس

 ودن، زدم. ب  دهیباال رس یبه طبقه که  الیو دان   به همتا  یغره ا چشم

 حکمت شدم.  متوجه خانم   هوی که   ستادمی جون ا  مادر  لچر ی و   پشت

بود،   بود و دستش رو سرش گذاشته ستادهی ها اسالن کنار کاناپه وسط 
  و به دم یجون کش خانم   لچر یمبل افتاد. زود دستم رو از و  ی دسته یرو 

 . دیلرزیحکمت داشت م . خانم دمیوسط سالن دو 

لرزون ربابه خانم رو صدا   یی صدا  شده بود. با خ یبودم و بدنم  دهیترس
 کردم. 

 . دیکش  ی غی ج د، یحال داون یخانم تا بلند شد و من رو تو ربابه

 . جا«نی ا ار یزدم: »آب...آب ب داد

چشمش رو باز    کردمیحال رفته بود. هر چه صداش م حکمت از  خانم 
 که بغلم گرفتم.   شدی و داشت کبود م کردینم

  دونستیما، هول شد و نم دنید  پدرام اومد و با ادمی و فر  داد یصدا با
 حکمت رو باز کنم تا نفس بکشه.  کردم دهن خانم   یکنه. سع   کار یچ

 . شدنینم کی دورمون جمع شده بودن و نزد همه



 اما داد زدم  ره یاومد تا از بغلم، مادرش رو بگ  پدرام

 تا نفس بکشه.«   م ی. کمک کن دهنش رو باز کن هیعصب ینزن! حمله »دست

 در تالش بود دهن مادرش رو باز کنه.  پدرام

داد   الیبار، سر دان ن یکه ا  کردنیبا ترس داشتن نگاهمون م  ال یو دان  همتا
 زدم:

 اورژانس خبر کن؛ زود باش. ؟ یکنینگاه م یدار یسادی وا -

  یصدا  روش بود باکه    یآورد. پدرام با فشاررو در  شی گوش   عیسر  ال،یدان
 بلند گفت: 

 دهنش بزارم تا بسته نشه.   نیار یب ی زیچ هی -

طناب شد و وسط   هیتند بافتمش. مثل  شالم رو باز کردم و تند عیسر
 خانم حکمت گذاشتم.  یهادندون

. آب رو از وسط  م ی مبل درازش کرد  یبلند شدم و با کمک پدرام، رو  زود
 روم شه. آ  یتا کم  ختم ی هاش، داخل دهنش ردندون

 . ستادمیو سمت پدرام ا  رفتم 

گرفتن به    م ی کردن نبضش، تصم  اورژانس اومد و بعد چک باالخره 
خانم و مادر   رو از ربابه هاش یماریاطالعات ب یاورژانس منتقل کنن. همه

 . دنیجون پرس 



  کهنیا  اومد و از  دمیلرز یسمت من که داشتم از ترس مبه یپزشک   تیفور
نذاشتم دهنش بسته بشه، تشکر کرد. رو مبل نشستم و پدرام همراه  

کنارم    یاهیسا هیازش خوردم.  یخانم برام آب آورد؛ کم مادرش رفت. ربابه
 .دمید

 بود.  الیسرم کردم، دان  یباالبه ینگاه 

 سردش، بهم زل زده بود و گفت:  یهاچشم  با

 ممنون ازت. -

 نفر تشکر بلده.   هی خونه، نیا یرو گفت و رفت. چه عجب! تو نی هم

برسه.   یساعت، نگران کنار صبا نشسته بودم و منتظر بودم خبر چند
 . گرفتم ینم  یاما جواب دم؛یپرسیخانم م نبود و از ربابه ی چی ه  حواسم به

سمتم اومد. با   ال یهمتا خونه رو ترک کرد؛ دان کهنیا بعد از  باالخره 
 شد و گفت:  رهی هاش بهم خچشم 

 مارستان؟ ی ب م ی بر  یایم -

  ر یدزدگ نگ،یپارک ی سرش، راه افتادم. تورو برداشتم و پشت فم یک  یفور
حرکت   هیبا   ال یاز و الی نشستم. دان ن یماش  یتو ع، یرو زد. سر   نشی ماش

 خارج شد. 

 

 بکنم.  یازش سؤال  تونستم ینم ینگاه کنم؛ حت الیبه دان تونستمیراه نم   تو



 شد.  ادهی نگه داشت و پ ،ی خصوص یمارستان یب  یرو بهرو 

  یزیچ دن یبدون پرس ال، یپشت سرش حرکت کردم. دان  ،ی حرف چیه  بدون
 شد.  یطبقه دوم رفت و وارد اتاق از پرستار، به

 . شدمیبهش برسم. خسته م تونستم یو من نم رفتیراه م  ع یسر  یلیخ

 واردش شد.  ش،یلحظه پ چند الیشدم که دان یاتاق وارد

رم به یحکمت رو  خانم    ال یبود و پدرام و دان دهیدست دراز کش تخت، س 
 اومد:  کینزد دنمیبودن. پدرام با د ستادهی کنارش ا

 ؟یاومد الیسالم رزا. با دان -

شدم. دستش رو گرفتم،   کیتکون دادم و به خانم حکمت نزد  یسر
 :دمیزد. نگران پرس یلبخند دنم یهاش رو باز کرد با دچشم 

 ن؟ یخوب -

 و بسته کرد. آروم گفت:رو باز   هاشچشم 

 جون. ازت ممنونم، دختر  ؛یتو جونم رو نجات داد -

 رو فشار دادم و گفتم:  دستش

 . دیاستراحت کن -

همراه شدم تا به کاخ   الی پدرام با دان  یهیکنارش موندم. به توص  یکم
 . م یمخوف برگرد



بود؛ اما   دهیرس نی به ماش الیمعمول دان   . طبقم ی اومد رونیب  مارستان،ی ب از 
نگاهم   ی ظیبرگشت و با اخم غل هوی  الیبودم. دان  دهیمن هنوز بهش نرس 

 شدم.  ن یچرخ ماش شدن چهار  شدم متوجه پنچر  کیکه نزد  نیکرد. به ماش 

گوشش    رو دم ل یگرفت و موبا  یاشماره شی شگی اخم هم با الیدان
 گذاشت. 

 : دمیآشنا از پشت سرم شن یمرد ی لحظه صدا همون

 رو کرده باشه؟  کار نیا تونه یم  یک  ن؟ی پنچر کرد یآخ -

 بود. ستادهیجلوم ا  یااحمقانه ی لی...برسام بود. با ژست خ یعوض

 : دیشد و پرس کمی نزد الیدان

 ش؟ ی شناسیم -

 دار کرد و گفت: کش  یل یش رو خمن، جمله  یجا به برسام

 با تو باشه، با من بود.  کهنیبله چرا نشناسه. قبل ا -

 زده و خون به صورتم هجوم آورد. خیگرفتم. تموم تنم   گر 

 کوره در رفتم و محکم داد زدم:   از 

 خفه شو.  -

 لب ادامه داد:  پوزخند به  برسام

 گذره؟یخوش م د،یپسر جد با دوست -



 زد: بمش داد یبا صدا ال یخواستم جوابش رو بدم دان تا

 . نیبش  نی ماش  یتو برو تو -

رو    خواستیکه م  یآگاه کارخودکه تو صداش بود باعث شد نا  یتحکم
که منتظر ما بود،    ین یماش  ی تنها گذاشتم. تو الیبکنم و برسام رو با دان

 .ی دود ی هاشهی رنگ با ش دیسف  یکمر  وندای ه  هینشستم؛  

  کیتر از کم   یتو فاصله ل ایروم زل زدم. برسام و دانبهرو  یبه صحنه نگران 
به برسام   یزیچ  لب ر یز  کرد،یفقط نگاهش م  الی بودن و دان  ستادهیقدم ا
 گفت. 

نشست   نی ماش یتو   الیبرگشت و برسام خشکش زد. دان نیبه ماش  الیدان
 بود گازش رو گرفت و رفت.  یو راننده، که مرد جوون 

 گفت که برسام، کپ کرد؟   یچ آخه

 کرده بود.   ر یسوال، ذهنم رو درگ نیا

 . م ید یرس  الیو به

  و اطالع دادم که حمالت  دیحکمت پرس خانم  تی خانم در مورد وضع ربابه
 بود.  ی تشنج

 زدم.  یرو باز کردم. لبخنداتاق صبا در 

 گوشش گفتم: کردم و دم  بغلش



 نگران نباش.  گرده؛یمامانت برم -

 *** 

و بحث   جر   یخوف برم که صدابه کاخ م شدم یکم آماده مکم   داشتم 
هم دعوا نکرده بودن.    با وقت چیحاال، هها تا. اوندمی مامان و بابا رو شن

 ؟ مگه  شدهیچ

 . دیدر اتاقم باز شد و مامان وسط اتاقم پر ناگهان

 رو به مامان گفت:  ینزار با حال بابا

 . یگل  ستی االن وقتش ن -

 تقريبًا بلند گفت:   یصدابا مامان

 اتفاقًا االن وقتشه. -

 :دمیشدم پرس  آشفته

 افتاده بابا؟ یمامان؟ اتفاق  شدهیچ -

 بلند گفت:  یصدابگه که مامان با  یزیخواست چ  بابا

 هان؟ ؟یذاریعاشقانه م  ی هاجا قرار اون ا ی یریکار م تو سر  -

 تنم وارد شد.به یبد حس

 زنه؟ یکه مامان م  هی ها چحرف نیا ؟یچ  یعن ی

 : دمیدر اومد و پرس  یسختبه صدام



 مامان؟   هیها چ حرف نی ا ؟یچ  یعن ی -

 ور شده بود داد زد سرم: سمتم حملهکه به  جور همون

  ی کس  یالزم نکرده خونه ؛یکار برسر   یخوای. اگه م کاریاز امروز کار، ب -
!  ؟یدیفهم  نیالسافل به اسفل ،ی ریبه موسسه برگرد. اگر هم نم  ،یبر
 نه؟! ا ی یدیفهم

جام خشکم  افتاده؟ سر  ی چه اتفاق شده؟یبه گلوم نشست. مگه چ  بغض
 زده بود.

سرش راه افتاد و صداش زد.   هم پشت رفت و بابا رون یاز اتاق ب  مامان
 کردم.   هیبلند، گر یصدا  صورتم گذاشتم و با  ی. دستم رو رو دمیلرز یم

 شده؟یچ گهیاز مامان نشد. اصاًل بهم نم  یخبر گذشت و   یساعت چند

 جواب بدم.  یچ  دونم یو من نم زنن یزنگ م  یحکمت و پدرام ه  خانم 

گفته که    یمامان چ وچل بهاون پسر  خل  دونم ی. نم دمیتخت دراز کش   یرو 
 تند بود.   ششیآت ، یجورمامان اين

 تو دلم گفتم:   تیاتاقم رو مامان قفل کرده بود. با عصبان  در 

 . کنم«یم   کارتیچ نی برسام! صبر کن بب ی »وا

 اومد.  فون یآ   یتخت بودم که صدا یرو  جور همون

 :دمیبابا رو شن یصدا



 باال.  دییشما؟ بله بله بفرما  دی. امممم. ببخشجاستنیبله هم  د؟ ییبفرما -

 : دیپرس  مامان

 د؟ یبود حم یک  -

 . ینی بیادم یاالن م -

 . ستادمی ا شدم و پشت در اتاقم  بلند

 خانم حکمت بود.  یصدا

 خوب شده؟  حالش

 . کنهی! االن مامان فکر بد م کنه؟یم  کار یچ  جانی ا یوا

 د؟ی سالم خوب هست  -

 کنه؟ یم  کار یچ  جا نیپدرام بود! اون، ا  یصدا  یوا

 گفت:  یطوالن یحکمت بعد سکوت  خانم 

 ندارن؟ فیرزا جان تشر  -

 جواب داد: بابا

 اتاق استراحت کرده.  ی حالش خوب نبود، تو کمهیرزا...ام...رزا   -

 گفت:   یحکمت با نگران خانم 



. پس  دهی دختر چرا تلفنش رو جواب نم نیا  گم ی . م دادیداد ب یا -
 نبود.  موردیب مون، ینگران

 گفت:   مامان

 ن؟ یشما از دوستان رزا هست-

 من کرد و گفت: من ، یمکث طوالن هی حکمت بعد   خانم 

  نیکه ا   یفرزان؛ همون دختر ام. من مرجان حکمت هستم. مادر صبا -
 جان مراقبشه.  مدت، رزا

 گفت:   صداشیبا تعجب تو  مامان

 !نیدار یی رو واقعًا که چه -

 با قدرت گفت:  بابا

 .ادیرزا رو صدا کنم ب  د یجان. من با یلحظه صبر کن گل هی -

و    دمیلت خواب دراز کش حاتخت به  یاز در، فاصله گرفتم و رفتم رو  عیسر
 هام رو بستم. چشم 

 در اتاق رو باز کرد وارد شد. کنارم رو تخت نشست و گفت:  بابا

.  خورمینم  یچی درد ه رو نشناسم به پاشو؛ خودت رو لوس نکن. من، تو -
 . اری ادا در ن

 هام باز کردم. زدم و چشم   یلبخند



 هام آروم گفت: چشم  دن یبا د بابا

 . بدو. رونیب ا یبعد ب یض ی خودت رو بزن به مر -

 ناله گفتم:  با

 شده.  وونه یبابا نجاتم بده، مامان د -

سر کردم و با    ی . شالدمیگفت از تخت بلند شدم و لباس پوش  یچشم
 رژگونه صورتم رو سرخ کردم. 

حکمت و پدرام رو مبل نشستن و با   خانم  دم یشدم که د  ییرا یپذ  وارد
 د شدن. جا بلنمن از  دنید

 گفتم:   فی ضع  ییلبخند و صدا با

 ن؟ یحکمت؟ بهتر شد خانم  ن یخوب -

. بغلم کرد و  لمهیف م ی ضی بفهمه مر  دمیترس یشد. م کم یحکمت نزد خانم 
 گفت: 

 بد نده.   رزا جان؟ خدا یخودت خوب  -

 زدم و گفتم:   یلبخند

 حالم خوب نبود.  کم،هی شبی...ام د شبید-

 دخترم؟ یاالن بهتر -

 زدم و دستم رو گرفت و من رو کنار خودش، نشوند.  یلبخند



 زنگ زدم اما... .  ت یبه گوش ادیرزا جان ز  -

 وسط حرفش و گفتم:  دم یپر  عیسر

 بله. خواب بودم.  -

 به خانم حکمت گفت: من مونده بود که بابا رو  به  رهی،خ  پدرام

 ... . نیداره اگه اجازه بد از یبه استراحت ن کم هیرزا   -

 و تند حرفش رو قطع کرد: یورف  مامان

  جا کار کنه. لطفًا دست از و اون ادی ب  ستی قرار ن گهیخانم حکمت! رزا د -
 .نی من بردار  سر دختر 

 :د یکه پرس   آوردیحکمت از تعجب داشت شاخ درم خانم 

 م؟ ی افتاده که ما خبر ندار  یاتفاق -

 جواب داد:  یفور شه، ی هم  بگه که مامان مثل  یزیخواست چ  بابا

  گر ی د یصبا مراقبت کنه، نه از اعضا  شماست تا از  یمن خونه  یبچه -
 خانواده. 

 به مامان بودم و خشکم زده بود. ره یخ

 تحکم گفت:   حکمت با خانم 

که کدوم عضو خانوادمون خواسته رزا پرستارش باشه؟    دییبفرما شهی م -
 . م ی اطالعیحتمًا ما ب



 زد:  یپوزخند  مامان

. پسر  گذرهیم  ی تون چخونه یتو  نیندون ده یخانم حکمت، از شما بع -
 یعن ی  نی من گفته رزا نامزد داره تا مزاحمش نشه. ا  شما به خواستگار دختر 

 ؟یچ

زد.   خیو بدنم   خته ی به صورتم رکرد. خون    دنیشروع به لرز هامدست
 .گفتیپدرام م یداشت جلو یمامان چ 

 به من شد. رهیبه پدرام کرد که پدرام خ  یحکمت نگاه  خانم 

 دهن وا کنه، من رو ببلعه.  نیزم   خواستم یاون لحظه م  فقط

 آروم گفتم:  و جور کردم و  خودم رو جمع زود

حرف رو   نیفرزان ا یمامان. آقا  ستی ن د یکنیطور که شما فکر ماون -
 نزدن. 

 باالخره صداش در اومد:  پدرام

  یحرف نیچ هم   یک   من به ن؟ یشما با من هست یخانم بهادر دیببخش -
 زدم؟! به رزا خانوم؟! 

 از دست مامان! یوایشده بودم. ا ی قالیگل ها  هیخجالت، شب  از 

 گفتم:   کردمیکه کنترلش م  ییلرزش صدا  با

 هستش.  الی دان ی. آقانیستیمنظور مامان شما ن -



 گفت:   یحکمت فور خانم 

 کرده رزا؟!  یکار  ن یچ هم  ه ی الیدان -

 بهش انداختم و گفتم: یشرمسار  نگاه

رو   الیدانیآقا یهاکیالست   یعنی. اون آقا مزاحم شد دونم ینم یعن ینه،   -
 گفته.   یجوربهش اون  شونیخاطر همون، احتمااًل اپنچر کرده بود؛ به

 رو گرفت:  ی ارو درآورد و شماره شی گوش  حکمتخانم 

. )سکوت( تو به  گم یم  دارمیچ  نیگوش کن بب   ؟یی کجا  ال؟ی الو دان -
. رزا پرستار صبا  ال ی! واقعًا که دانه؟ی )سکوت( رزا ک ؟یگفتیخوستگار رزا چ

 . )سکوت( گم ی رو م

گذاشت.    فونیآورد و رو آ  نییرو از گوشش پا  یگوش   یحکمت فور خانم 
 :دیچ یپ  ی گوش  یتو  ال، یسرد دان  یصدا

کرد. من به رزا    د یرو پنچر کرد بعدش رزا رو تهد نم یاون پسر  الدنگ ماش -
نفهم فکر    زبون  پسر   ه؟یچ ه یتا بفهمم قض  نهی فرزان بش ن یگفتم بره تو ماش 

ر دار  و من، َسر   رزا کردیم داره تا مزاحمش   . به پسره گفتم رزا نامزدم ی و س 
  کیما کش یدر خونه ی روز، جلو مامان جان؛ هر  یدون ینشه. آخه نم 

 ... . گنیم  یچ  هیو همسا  . زشته خب. در دادیم

 رو قطع کرد و گفت:  ی مات مونده بود که خانم حکمت گوش  مامان

 چرا بهتون نگفته.  دونمی. نمدونهیرو رزا هم م  نینامزد داره. ا الیدان -



 نگاه انداخت.   بهم 

 : بگم. آروم گفتم  دیبا  یچ  دونستم یبود و نم نیی خجالت سرم پا از 

 نامزدش هم، همتاست. -

 . خانم حکمت ادامه داد: دمیاز مامان نشن ی حرف چیه

 قراره به آلمان برگرده.  یزود و به  شهی نم داشیپدرام، خونه پ -

 : به من گفت رو 

بهم تا فردا   یبرگرد یدار م ی اگه تصم کنه؛یم  یتاب یب یل یا خ جان! صب رزا -
 . ادیرو بفرسته ب  ی قبل خبر بدم تا دختر  مای س اطالع بده اما اگه نه؛ من به

کرد و ازشون    شونیبرن. بابا همراه رونیمون ب شدن تا از خونه بلند
 کرد.   یخداحافظ

خانم   یرفتارش، جلو رو بسته بودم و واقعًا از مامان و طرز  هام چشم 
 حکمت شرمنده شده بودم. 

وارد    ،ی حرف چیهیبهش کردم و ب یفوت کردم. بابا صدام کرد نگاه  ینفس
 . دمیتخت دراز کش   یاتاق خودم شدم و رو 

جا برگردم. واقعًا حال  اون تونم یوقت نمکه شد؛ هيچ  یایزیرآبرو  ن یا با
 تم. داش یبد

 رو انتخاب کردم.  از اول اشتباه کردم که کاخ مخوف دیشا  دونستم ینم



سقف زل زده بودم. بابا در اتاقم رو زد و    اتاقم نشسته بودم و به یتو
 جور رو تخت بودم. همون  یکار خاص   چیهیداخل شد. ب

 کنارم نشست و دستم رو گرفت:   بابا

. اما تو خودت رو  ی ل یکرد، خ  یبد کار   یل یمامانت خ دونمیرزا جان بابا. م -
 اون بزار. خب نگرانته قربونت برم... .  یجا

 جواب دادم:  یحالیبابا با ب یها به حرف توجهیب

 حکمت و پسرش نگاه کنم؟  خانم  یها چشم  یتو یجورآبروم رفت. چه -

 دستم رو فشرد و ادامه داد: بابا

 . گهی صبا برگرد. مادرت فقط نگرانته د  شی رزا جان تو پ-

 برگردم.   تونمی. آبروم رفت. اصاًل نم تونم ینم -

 : دیسکوت پرس یبعد کم  بابا

 کنه؟یم  تت یبرسام اذ ی چرا بهمون نگفت -

 . نیش قضاوتم کردبگم؟ همه ی زیدهن وا کنم چ ن یمگه گذاشت -

 شد:  ده ی در شن  مامان از پشت یصدا

 رزا؟ اجازه هست؟ -

 به بابا کردم که مامان وارد شد. ینگاه 

 : ستادی  در ا   چارچوب یتو



ناراحت   یل یخ دم،یرو از خانم فکور شن  رو ببخش. من تا موضوع رزا من -
که    دیداره. ببخش  قتیحق گه یماجرا که اون م   نیکردم واقعًا ا   الیشدم و خ

 رو بپرسم.  تیاز دخترم، واقع ومدمین

 گفتم:   آروم

که باهاش رستوران رفتم.    یهمون شب قاً یدق دادیم  امی هش پدختر، ب هی -
  یرو نبرم. تو رو زدم. بهتون نگفتم تا آبروش دشیشب، ق من از همون

  هی ن یا ی و تو کردیم  بمی بردار نبود. تعقدلم گفتم گناه داره. اما اون، دست
 . کردیم  تم یاذ تونست یکه م   ی ق یهفته، از هر طر

هم  برون، بهبرون پسرش بود. بلهحکمت بد شد. بله  خانم  حال شب، ید
خونه   ی که تو  گهیمن و چند نفر د شدن؛ جز  مارستان ی ب ی خورد و راه

داد   شنهادی خاطر نگران بودنم بهم پ  به ال ی. بعد خوابوندن صبا، دانم یموند 
 . م یش  ا یرو جو تشی حکمت ببره تا وضع خانم  شی رو پ که من

  از مالقات با خانم  بود. بعد یبستر تگرهیچ  کیکه نزد  تای تر  نمارستا یب  یتو
چرخش   قرار شد من رو برسونه که متوجه شد؛ هر چهار  ال یحکمت، دان
 پنچر شده. 

بهش   ال یخاطر دان  بود که من، به نی لحظه برسام اومد و توهمش ا همون
 نه گفتم. 

 . رهیانتقام بگ خواستیم

 . ادیجا بمونم. به دوستش زنگ زد تا دنبالم باجازه نداد اون الیدان



حرف زد و   کم ی با برسام   الینشستم و دان   الیدوست دان نی ماش  یتو من
 بعد برگشت. 

جور  گفت بهش که اون  یزد و چ  یچه حرف دونستم یهم نم   خودم
گفت    یچبهش بگه من نامزد دارم. حاال هر  کردم یفکر نم  ی خشکش زد ول

و شما رو    من  نیب  ی. عوضش اومد و رابطهزنهیزنگ نم گه یبرسام، د
 خراب کرد.

 دستم رو نوازش کرد و گفت:  بابا

 کارت برگرد. سر  -

 به سقف موندم.  رهیرفتن و من، خ رونیهم از اتاق ب  و بابا با  مامان

 لبم اومد و تماس رو وصل کردم:  به یبود. لبخند ا یزنگ خورد. پر میگوش 

 . یاسم رزا دار  به ،ی دوست هینه انگار  ها. انگار  یری گ یازم نم  یخبر -

 و جواب داد:  دیخند

 ؟ یحال خبر؟ در چهچه ؟ یسالم. خوب -

 ون؟ی شهر پر یایخبر پر . تو چهیسالمت -

 : دیخند



.  تاستی شده. اسمش گ نی گزیجا  گهیدختر د هیتو  ی جاخبر، به چیه -
. دلم  یعهده گرفته. کاش برگرد رو به ز یدن ی . پرستارهیدختر ماه یلیخ

 برات تنگ شده. 

 عروسشون شم.   دمی. شا ایموندگار شم پر  دی. شادونم یهوم. نم  -

 زد و گفت :   یخفه ا غ یج  ایپر

 ؟یرو زد یک ی . مخ کدومشهیرز واقعًا؟ باورم نم  یوا -

 : یمسخره باز  که شروع کرد به  دمیخندیم  داشتم 

  الیدان یآقا ی شگی و هم   یشما را به عقد دائم  لم یوک  ایآ  یخانم رزا بهادر -
 لم؟ یوک ای آ  اورم؟یمعلوم در ب  یمهر  فرزان، با

 و گفتم:   دمیخند

 اون زن داره.  -

 صدا ادامه داد:  همون ولوم با

  یآقا یعقد دائم   شما را به لم یوک ا یآ  ی. خانم رزا بهادردمیبه. فهم به -
 لم؟ یوک اورم؟یدربپدرام فرزان 

 صدام رو نازک کردم و گفتم:   رفتم،یم  سهی که از خنده ر  جور همون

 داماد، بلهههههه.  یریکب یا  یها مخصوصًا ننهتر بزرگ  یهمه  یبا اجازه -

 ادامه داد: تر یجد هوی که    م ی دیخند  هم با



 رز؟ هی. پدرام چه شکلیوا -

 رو جمع کردم و گفتم :  ام خنده

 اد؟ یازش چرا اصاًل خوشم نم  دونم یتر. نم برادرش؛ اما نچسب  هیشب -

 رفته، پولداره. ساز، خارج. برجستکردهلیخداتم باشه. طرف، تحص از  -

 بله. نچسب هم اضافه کن. بله -

 و گفت:   دیخند

وا رز؟ چرا نچسب؟ مگه چه -  ه؟یجورا 

 زدم:   یلبخند

 . ادیاصاًل ازش خوشم نم  ی ول  دونم ینم  هم  خودم -

 ت چطوره؟ با صبا رابطه ؟ی هوم. خودت چ  -

 .شهی همخوب. مثل -

 ؟یکرد   دایرو پ یمخف   اون در  ؟یرفت  الیرز؟ سراغ اتاق دان  -

 کردم و ادامه دادم:   ینوچنوچ

برام   کمی خاطر همون . بهنهیینه هنوز. وقت نشده. آخه اتاق صبا طبقه پا  -
 مطمئن باش.  رم،یسخته اما م 

 ؟ یندار یبهم خبر بده. کار یرفت -



 نه عشقم. مراقب خودت باش. فعاًل.  -

 رو قطع کردم.  تماس

بودم. واقعًا ازش    ر یدست مامان، هنوز دلگ بود. ناهار آماده بود. از  مگرسنه
رو   اتاق برگشتم و کتاب بکنه. بعد از ناهار، به یکار  نینتظار نداشتم همچ ا

پدرام بود، من چرا   شیفکرم پ  یشدم. همه  رهی باز کردم؛ به کلماتش خ
 اومد؟ یقدر ازش بدم مان

صبا    یمثبت فکر کنم. دلم برا  یزهای کردم به چ   یرو رها کردم و سع نفسم
 ذره شده.  هی

  بود که من ی. اون تنها کسکردمیم   یبود و باهاش باز شمی االن پ کاش
 . دادینجات م م یی رو از تنها 

 صدام کرد.   بابا

 رفتم و کنار بابا نشستم.  رونی اتاق ب از 

 ؟یدیرس  جه یبه نت  ؟یفکرهات رو کرد -

 تکون دادم.  یسر

 دادم و رو به بابا گفتم: رونی رو ب نفسم

 صبا.  شی پ گردم یفردا برم -

 باال انداخت که به اتاقم برگشتم.  ی یابرو مامان



 *** 

مشوش، به    یل یبهم غلبه کرده بود. ناراحت بودم و خ یادیز  استرس
  ی صبا تنگ شده بود ول یبه روم زل زده بودم. درسته دلم براساعت رو 

 کردم؟ یخونه تحمل م  یتو  یطورپدرام رو چه

 . رفتیم  رون یکم از خونه ب  یلی خونه بود و خ شهی هم

 و خودم رو آروم کردم.  دمیکش   یق یعم نفس

در با   یشدم و زنگ در رو خواستم بزنم که نگهبان جلو ادهی پ ن یماش از 
  ، یکه فور  کردیم  یکنجکاو   یلیکرد. خ  یپرسدر رو باز کرد و احوال دنم ید
 دستش خالص شدم.  حرکت از  ه یبا 

  بهم  ی خوب خوشگل باغ گذشتن، حس ی هاو درخت ها اهیو گ   گل  نی ب از 
 . دادیم

  ن یشمرده وارد خونه شدم. ا یهاقدمباز بود. آروم و با ی اصل یورود در 
 باال کردم.  یطبقه به ی نبود نگاه ی خونه کس طرف

و بغلم کرد. بعد از    دیپر  دنم ید  که با  دمیخانم رو شن  ربابه یصدا
 گفت.   شیع یطب یهایقراریمورد صبا و بدر  ،ی پرساحوال

خانم وارد اتاق صبا   نفعم بود. با ربابه به ن یخونه نبود و ا ی کس  انگار 
 . م یشد

 اتاق، اصاًل متوجه حضورم نشد.  ورودم به با



 صداش کردم:   آروم

 سالم صبا خانوم.  -

افتاد   ادمی  هویبهم زد. خواستم بغلش کنم که  یباال آورد و لبخند یسر
 . تسی خوب ن ییهابچه نی همچ  یبرا ،ی شکل نی ا یهارفتار 

 رو درآوردم.  و شروع کردم لباسم  ستادمیجلوش ا پس

  ش سر مشغول بودم که صبا حوصله یهوش یبود که با صبا و باز ی مدت
  ی تو  یدور ک یو   م ی دادم بر  شنهادینشوندمش و بهش پ لچر یو ی رفت. رو 
 .میبزن  اط یو ح   خونه

  یهاداشت بباره. رنگ آسمون مثل رنگ پر  میبود و آسمون تصم  یابر هوا 
 بود تا بباره.  یبود و منتظر تلنگر ی کبوتر خاکستر

. هر  م یها زل زد کوچولو  یو کنار استخر به ماه   م ی اومد رون ی ب الی صبا از و  با
  کوچولوش رو به  یهاو دست  دادیرو بهم نشون م  یماه ک یصبا   یگاه  از 

 . زدمی م  یهم، لبخند  . منزدیهم م 

باغ، نگه   شد و وسط الیداخل و  نیماش   کیکه   م ینشسته بود جا نهمو
  دیصبا رو تکون دادم و سمت درخت ب لچر یباال انداختم. و  ی اداشت. شونه

 . م ی نشست رشیو ز میرفت

 خنده گفتم: صبا با به رو 

 . م«ی را بهتر بشناس  عتی درس امروز: »طب  -



روم نگه   یرفت که جلو  الیدان نی انداخت. فکرم به ماش ن ییرو پا سرش
 سرم رو چرخوندم.  ،یی در موردش کنجکاو بودم. با صدا  یل یداشته بود. خ

  یل یخ ال،یدان نی سر ماش شد و درست پشت  الیداخل و وتا ی تو ن یماش هی
 به ما تکون داد و رفت.  ی اومد. دست رونیمحکم نگه داشت. پدرام ازش ب 

 شدن.  وونهی برادر، د دو  هر 

و صبا ناگهان دستش  د یکه آسمون غر  زدمی حرف م عتی ب صبا در مورد ط با
 گوشش گذاشت.  یرو رو 

  ال یو   رو تکون دادم تا به داخل لچرش یزدم و آرومش کردم. و  یلبخند
بودم که چند قطره بارون   ده یرس  الیو یدر ورود یرو به. به استخر رو م یرفت

 رو صورتم افتاد.

و    ستادمیموهام خورد. ا به ینگاه کردن به آسمون، شالم افتاد و باد با
 رو مرتب کردم.  بلندم یموها

  شکستن، از داخل یصدا  نی . ادمیمتر باال پر  هی یزیشکستن چ  یصدا با
 هل دادم.  الی داخل و  رو به لچر یبود. هراسون، و  الی و 

چرا   نمی . گوش کردم بباومدیو پدرام داشت م  الیدان یدعوا یصدا
 زنن؟ یبلند، حرف مبلند جور نیا



کشتن    که؟! اون دختر بدبخت رو به  یباش  کارهی. چیکنیتو غلط م  -
اون قاچاق،   یتو هم تو  م ی دونستیما نم  ی کنی! فکر مست؟ی بس ن یداد

 !؟یشرفیقدر ب تو چه  ال،یدان  ی. وایدست داشت

 داد زد:  الیدان

زمون کجا   تو اونخاطر خانواده بود. کردم به  یکارشو. من، هر خفه -
  یبابا . برو بهیاجنب ؟یتر از آش شدداغ ی من، کاسه  االن واسه ؟یبود

 تو... .  ن یهم عکالهبردارت بچسب. اون

تو هم هست. تو    ی. اون بابا، باباالیدر مورد بابا درست حرف بزن دان -
 !یبزرگ، نقشه بکش بابا نیزم  یبرا ییتنها یحق ندار

 نوشته؟! یچ  نامهتی وص یتو  یدینشن  ؟ی. انگار کر شدیندار  ی او ربط به -

  ی. فورفتهیب یاتفاق بد دم یترسی. مدیکوبیها قلبم محرف نیا  دنیشن  با
گوش بدم. زود    الیدان ات ی نخواستم به چرند گهیرو حرکت دادم و د  لچر یو 

 اتاقش بردم و در رو بستم.  صبا رو به

  . زود سمتش رفتم. بادیچ یپ یهم م  ش رو بهعروسک  یداشت موها صبا 
کردم صبا رو آروم کنم و حواسش رو از    یخودم آروم نبودم اما سع  که نیا

 خونه، پرت کنم.   ی بلند تو ی صداها

از   زدم، یصبا نشسته بودم و داشتم باهاش حرف م یکه جلو   جور همون
 . شدیم  تر کیلحظه نزد هر  ال، یدان ی. صدا دمیجویهام رو ماسترس ناخون



 خودم کنم.   تیبه وضع  ینگاه   کهنیا . بدوندمیپر  رونی از اتاق ب زود

با    کردنیو بحث م و پدرام که جر   ال یبه دان  و خشن رو   نگران یچهره با
 محکم و بلند داد زدم:   یل یخ یی صدا

 . شهی. صبا ناراحت م نیخفه ش -

شدن.   رهیهم خنشون موند و بهده ی حرفشون تو  هوی دو،  من هر   یصدا با
و    دمیهم کش   شده بودم و ابرو در  ره ی خ الی ام به دانگر گرفته  یبا چهره
 زنان ادامه دادم:نفس

  یزندگ  یسندروم  یبچه هی  جانی. ا ستین  جانیاختالف، ا حل یشورا -
 . دینکن  جاد یلطفًا. تشنج ا ن یاون الل ش یجلو کنه؛یم

رو برگردوندم و به اتاق برگشتم.   خشم به پدرام بود. سرم نگاهم با نیآخر
 .دمینشن یی صدا  گهید

به صبا سوق   نیدادم. نگاهم رو از زم  ه یتک  وار یرو بستم و به د چشمم 
 خندان صبا.  یدادم؛ چهره

که    ینمک لبخند با هاش داد زدم. باخوشحال بود که من، سر داداش انگار 
 صورتم اومد و سمتش رفتم.   به  یحی مل  یداشت، خنده

 *** 

  ی ناهارتون رو اتاق ببر. امروز خانوم جلسه دارن؛ کس  ایجان سالم. ب رزا -
 . ادیخونه نم



 زدم و گفتم:   یلبخند

 طور؟ کجاست؟ جون چه  خانم  -

 باال انداخت و گفت:  ابرو خانوم،  ربابه

 ؟ یدونیمگه نم -

 که ادامه داد:  دمیهم کش   در  چهره

هم،   ی. زود نهی سفر شهرستان رفتن. رفته خواهرش رو بب روز ید -
 . گردهیبرم

تر  خانم که جلو . ربابهم ی رفت  رونیهم از اتاق ب  صبا رو تکون دادم و با لچر یو 
 تعجب پرسيد: نگاهم کرد و با کرد یحرکت م 

 ؟یار یصبا رو کجا م -

 . گهی د م ی غذا بخور میا یعه. م -

 خانم شونه باال انداخت.  ربابه

و حرف    دنیخندیآشپزخونه جمع شده بودن و داشتن م  یهمه تو ها دختر 
 جا شدن تا برام، جا باز بشه. بهجا  ی کم  دنم یو طاهره با د   یتی . گزدنیم

 صبا رو بدم، بعد غذا بخورم.  یغذا  دیرها. من اول با دخت نیراحت باش  -

 گفتن.   یاو طاهره باشه  یت یگ

 داشت:  یخاص جان ی . صداش هدمیپدرام رو شن  ی لحظه صدا همون



 هم تنهام. من میهم غذا بخور با ن یایرزا رزا. ب  -

 . م ی غذا بخور ز یمیرو ن یایب  نیخانوم پاش ربابه دخترها،

 داد: ادامه

 .گهی شو دشو طاهره؟ د  پاپا  یتی . گنیایب -

  ز یم  یرو   م ی تا بر کردیبه پدرام که داشت همه رو متقاعد م  نگاهم 
 موند.   م،یغذا بخور   یغذاخور

ها  ذوق بلند شدن و بشقاب با یت یخانوم و گبشر رو مخمه! ربابه نی ا یوا
هم نگاه   به ، یآورچندش یو طاهره با چهره  بردن. من ز ی رو سمت م

 . م ینشست  ز ی پشت م ن یسنگ یها قدم و با   م ی کرد

بود.   یخال ،یصندل ش گهیخانم نشسته بود و طرف د  ربابه  شیپ  پدرام، 
 پدرام.  یروبهو صبا هم رو  پدرام نشست و من  شی پ ی فور یت یگ

  . علتش هم اومدیتر از همه نشست. اصاًل از پدرام خوشش نمدور  طاهره 
رفته    از دهنش در  یبارداشت. چند  یی هاانگار حس یت یمعلوم نبود؛ اما گ 

 بود. 

و بعد غذا.   خوردی. صبا اول آب م دیمون غذا کشهمه یخانم، برا ربابه
از آب کرد و    رو پر   ی وانی ل یبراش که پدرام فور  زمیآب بر  ی بلند شدم تا کم

 سمتم گرفت. به

 تشکر کردم.  بلر یبهش کردم و ز  ینگاه 



حواسش به پدرام بود و کاماًل تابلو بود که به پدرام حس    یلیخ  یت یگ
 داشت که همه عاشقشن جز من.  یپدرام چ   ن یا دونمیداره. نم

 به من گفت:  که پدرام رو   دادمیصبا رو داشتم م یغذا

 رزا؟  یخوریتو خودت نم  -

 بهش کردم و گفتم:  ینگاه 

 صبا... .   دیاول با  -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم 

 .یخودت هم بخور یتونیم  ن،یب   نیا در  -

دوست داشتم بهش بگم   یلی. خ بزرگیل یسکوت خ هیکردم؛    سکوت
 .شدینداره اما... نم یتو ربط   شو، بهخفه

 هاش. اون، قرص بود و بعد شییغذا مکمل خوردن صبا، وقت از غذا بعد

خونه جز   یتو کسچیچون ه کردم؛یخودم درست م  دی رو با  ییغذا  مکمل
 . کننیدرست م  ی جوررو چه که اون  آوردنیدر نم حکمت سر   من و خانم 

 به ربابه خانم گفتم:  بلند شدم. رو  ز یم خوردن غذا از سر  بدون

 کنم. صبا باشه من مکملش درست    لطفًا حواست به -

 تکون داد.  یسر



  یبهانه که من، وارد آشپزخونه شدم پدرام اومد و به  نیبعد از ا ی کم
 . ستادی کنارم ا   یکنجکاو 

حوصله، بهش جواب  بد یلی هم خ  و من  کردیم یصبا کنجکاو مورددر 
 باهاش حرف بزنم.   اومدی. اصاًل خوشم نمدادمیم

 : دیپرس  ناگهان

هنوز   ا یشد  التیخ یب  شهیهم  یشد رز؟ برا  یخواستگارت چ  ی راست -
 !کنه؟ یم  تتیاذ

 بهش رفتم که سکوت کرد. یاغرهبرگشتم و چشم  یجدیلیخ

 نداره. پدرام دوباره گفت: ی ربط چیبفهمه بهش، ه  خواستم یم

 . ی. اوکشهی مزاحمت نم  گهیپس د  -

 " یهم مزاحم نش دلم گفتم:" کاش تو یتو

 رو شکر اومد و نجاتم داد. . خدادمیسرم شن  از پشترو   یتی گ  یصدا

 ها رزا؟ خبر چه -

  یزدم و فور ی کرده. برگشتم و لبخند  یصداش معلوم بود، حسود  از 
 گفتم: 

  ترسمیم  کنه،یرو پرت م داره حواسم  ؟ یصحبت آقا پدرام باشهم   شهی م -
 کنم.  یدرست کردن مکمل اشتباه  یتو



 گفت:   عیزد و پدرام سر  ی پررنگ لبخند 

  کدومتونچیهام برسم. مزاحم هکار دارم؛ برم به کار   کم هیهوم. من  -
 . شم ینم

 من ادامه داد: به رو 

 . شهیکه حواستون پرت م   نی گفتیم دی هم زودتر با  شما -

 کرد.  ینوچنوچ یتی گذشت و رفت. گ  یتیکنار گ   از 

که وسط آشپزخونه    یت یبه گ یو لبخند ختمیر  وانیل یمکمل رو تو   عیسر
 خشکش زده بود، زدم.

کردم.    ر ی آشپزخونه گ یگذاشتم که به فرش جلو  رونیآشپزخونه، پام رو ب  از 
  هو ی که   دمیکش  یا خفه غ یهام رو محکم بستم و ج اشهدم رو خوندم. چشم 

 و هوا گرفت.  نیزم   نیرو، ب  من  یکی

فشرده بودم تا   امنهیس  رو به  وانیشده بود و ل خته ی صورتم، ر ی رو  موهام 
و راست، تکون دادم. موهام    چپ رو به . دستش به کمرم بود. سرمزهینر

 از صورتم کنار رفت و چشمم رو که محکم بسته بودم، باز کردم. 

 سرم کردم.   به باال یرو باال گرفتم و نگاه  سرم

  یهام اندازهه بود. چشم بغلش گرفت یرو تو من یظ یبا اخم غل  ال،یدان
 .دمیکش   رونیرو از بغلش ب خودم ،یگرد شد و فور  یاکاسه

 انداختم. نییبرداشتم و سرم رو پا  امنهی س  یرو از رو  وانیل



 : زمزمه کردم  آروم

 . ممنون. خوامیمعذرت م -

خانم   ربابه شی پ  ز،یصبا که کنار م  رو به  وانی از کنارش گذشتم و ل یفور
 . زدیرو دستمال م  ز ی بردم. طاهره، منشسته بود 

صبا رو برگردوندم. موهاش رو نوازش   لچر یبلند شد، و  دنمیخانم با د ربابه
 کردم. 

و مکمل    خوردمیم  نیهام شدم. واقعًا اگه زم لرزش دست متوجه
 کردم؟ یرو درست م  دوباره مکمل د یبا  یجورچه دونستم ینم خت؛ی ریم

 رو کنار زدم و صورت خوشگل صبا رو نوازش کردم. موهام 

رو گرفت؟ اصاًل   من یجوربودم. چه ال یبغل دان یو هوا  حال ی تو  هنوز 
 بوده باشه؟   رونیب  دیمگه االن نبا  کرد؟یم  کار یخونه چ  یاون تو

 *** 

خسته   یلیبود. خ ومده یحکمت ن  ساعت گذشته بود و هنوز خانم  چند
 .بود دهیبودم و صبا خواب 

 اومدم.  رونی ب یواشک ی رو برداشتم و از اتاق صبا  فم یشش شد و ک ساعت

آشپزخونه   یحکمت جلو  که شدم، ربابه خانم و خانم   یسالن اصل وارد
 حکمت نشده بودم.  . متوجه اومدن خانم زدنیبودن و حرف م ستادهیا



 گفت:   عیسر  دنم یحکمت با د کردم. خانم   یرفتم و احوال پرس سمتشون

باالست. لطفًا   یباهات صحبت کنه. طبقه  خوادیمون. همسرم م رزا، ب -
 تا ربابه صداش کنه.  ن یبش

اومد و با   نیی ها پافرزان از پله ی نشستم که آقا من ینش ی ساعت، تو مین
 لبخند زد.  دنم ید

 پر پشتش انداخت.  دیسف  یموها  به  ی. چنگستادمیتکون دادم و ا یسر

  یش، رو شلخته یبود و موها دهیپوش ی ادهیو شلوار اتو کش  کت
 بود. شده  ختهیر  شی شونیپ

و    نیداشت. چ  ی خاص ییبای ز نک،ی رنگش از پشت ع ی تونیز  یهاچشم 
  یهاپوست برنز و لب هاش، رنگهاش و دور لبدور چشم  ق یچروک عم

ُپر    یموها  ،یپشت جوگندم پر  یها و ابرو  و بزرگ یعقاب   یدماغ ک، یبار
 بود.  دینبود، کاماًل سف  ی تصورم جوگندم  پشتش برخالف

تصور کرده بودم که   یجورنیتر ازش بودم ادفعه قبل چون دور  دیشا
 .ه یموهاش جوگندم

  ی . صدادم یشنیم  بار نیاول یبهم زد. صداش رو برا یو لبخند  ستادیا  جلوم
 و شکوه داشت. و مردونه اما پر از ابهت  بم 

 دستش چند تا ورق بود.  تو



هم گذاشت. سرش رو باال آورد    ها رو کنار . ورقهنم یتعارف کرد که بش  بهم 
 بهم کرد. یو نگاه 

 : دیکرد و پرس   یرو نگاه اش یرو دوباره زد. گوش  نکشیع

 دخترم؟ ی هست  یاز کار کنار صبا راض -

 تکون دادم. ادامه داد: یزد و سر یگرم   لبخند

  . هر دیصبا بمون   شی پ  یروزشبانه خوامیمن ازتون م  ؛یبهادر  خانم  -
 . م ی کنیحقوقتون اضافه م یرو   دیقدر هم بخواچه

 . دیکن  یزندگ دیتونیم  نی جا بخواهر   ه،یبزرگ یخونه دی نی بیکه م   خودتون

 تأسف جواب دادم: زدم و با  یلبخند

خودم،  بمونم. هم  جا نیا تونمیفرزان، اما من نم یمتأسفم آقا -
 . شنیم موذب مخانوادههم 

 گفت:   عیسر

ما همه    دینی ب یمجبورتون کنم. خودتون م خوام یاصاًل نم  دیباور کن  -
دختر   نی موذب بودن وجود نداره. شما هم ع یبرا یلی. دلم یخانواده هست 

 د؟ یمونیتون صحبت کنم، م. اگه با خانوادهدیهستمن  

من کردم که  نه. من ا یبمونم  دونم یهم نم  بگم؟ خودم یزد. آخه چ  خشکم 
 ادامه داد:



.  زنم یو باهاشون حرف م  رمی گیمن خودم شخصًا با پدرتون تماس م  -
 د؟ یدار یاگهیمشکل د   جا،نیا یموندن تو  ی شما برا

رو   یاها شمارهورقه  یاز رو  عی"نه" تکون دادم و سر  یبه نشانه یسر
 گرفت. 

 به من گفت:  رو 

 لطفًا.  د یطرف، منتظرم بموناون دیتون یم -

 فکر کردم.  یچاک. بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. کم بزن به یعن ی  نیا

  ی! من چرا الل شدم و اعتراض ی. وا ادیمخوف خوشم نم کاخ  نی از ا من
 بمونم؟  تونم ینم نکردم؟ چرا نگفتم 

 کردم.   ر یگ   ،ی سی دروارو   یتو

  ن ی. اره همامیها بشب خوام ینم گهید گمی بعدش م مونم، یسه شب م  دو 
 فکر خوبه. 

بابا اجازه   دونستم ی. م ستادمی ا نان، یفرزان صدام کرد. جلوش با اطم  یآقا
 نداده.

 لبخند گفت:  با

  شی از امشب پ دیتونیندارن. م  ی و مادرتون هماهنگ کردم. مشکل  با پدر  -
هم    یها، پلک رو . همسرم شبم ی شیما واقعًا نگرانش م   د؟یصبا بمون

 . ذارهینم



  یدیجد یداد کارگفتم و قرار   یناچارًا چشم ی طوالن یزد و بعد مکث خشکم 
 رو که آماده کرده بود، امضا کردم. 

فردا چند ساعت   شهی م اوردم، یرو ن  میمن لوازم ضرور.  دیب...ب بخش  -
 تا... .  رمی ازتون بگ یمرخص

 زد و گفت:  مانهیرو قطع کرد و لبخند صم حرفم 

 . یاریو ب  یبر ی تونیزمان م  نیهم   یعن ی فردا بعد تموم شدن کارت؛  -

به" نه" گفتن بابا بود که   دم یام یصبا رفتم. همه گفتم و به اتاق  یممنون
 بهم نه بگه.  خوادینم  گهیآخر برسام، د یم انگار بعد ماجراه  اون

بود که کنارش   دهیتخت خواب  یرو  مامان اجازه داد بمونم؟ صبا یطورچه
 نشستم. 

 ؟شهیم  دار یب  یکه صبا ک    دیدر رو زد و ازم پرس ونسی  حاج

 و گفتم:   دیاز دهنم پر  یاتفاق یلیخ

 طور؟ . چهگهیساعت د کی -

تخت و کمد نصب   خوانیصبا م شی اتاق پ ن یهم یگفت که برام تو  بهم 
 زدم و بهش گفتم:  یکنن. لبخند

صبا نشسته بودم و داشتم   شی. پدمیشد بهت اطالع م  دار یوقت ب   هر  -
زدم و به   یصبا توجهم رو جلب کرد. لبخند  یکه صدا  خوندمیکتاب م
 گفتم:  یمی مال یباز صبا نگاه کردم و با صدا مهین  یهاچشم 



 زم؟یعز  یشد  دار یب -

رو برگردوندم.   بهم بفهمونه که در اتاق زده شد. سرم ی زیخواست چ صبا 
 در ظاهر شد.  چارچوب یپدرام، تو

 دلم گفتم:  تو

 . «ی! باز که اومد ه؟ ی»چ

 زد:  یلبخند

براتون    یو کمد مناسب تا تخت دی ببر  رونیب د یسالم. صبا رو آماده کن -
 . م ی اریب

 اومده باشه، ادامه داد: ادشیباال دادم که ناگهان انگار تازه  ییابرو

 جا؟ نیکه ا   دیهوم. راحت هست  -

 رو آماده کردم.  صبا  ،ی کالفگ  تکون دادم و با یسر

 فلج بود.  یمادرزاد ، یسندروم  یبرخالف دخترها صبا 

 راه بره.  تونستینم وقتچیه  اون 

 . م یرفت  رونیصبا، از اتاق ب با

خانم   آباژور نشسته بود و با ربابه یرو بهرو  یسالن اصل  ی وجون، ت مادر 
 .زدی حرف م



صبا رو کنار مبل نگه داشتم.    لچر یدادم و و یزد. سالم   یلبخند دنم ید با
 جون نگه داشتم. خانم  ی به رو رو 

 به من گفت:  خانم رو  ربابه

 ؟ یکنیرو م صبا یکه پرستار   یدار یرزا تو مشکل مال  -

 و جواب دادم:  دمیخند

حکمت گفتن که   اومدم و خانم  ایدوستم، پر  یجا نه اصاًل. من فقط به -
 رو بهم زد.   حرف نی شما ا یرو   یجلو ن؟ یدیهستم. مگه نشن   یموقت 

 گفت:   یشون ی پر یخانم با چهره ربابه

عنوان   کس، بههر   یعنی اد؛ی م جانیکس اهر   یدونی. مدونم یبله م  -
طاهره و   نیداره مثاًل هم یمال مشکل اد،یخونه م نیا  یکننده توخدمت

 . ارنیهاشون فوت کرده و مجبورن پول درب . پدر یت یگ

 : دیاز تاسف تکون دادم و خانم جون پرس یسر

 ؟ یبرادر دار ای  تا خواهر رزا تو چند -

 خواهر دارم که ازدواج کرده و به آلمان مهاجرت کرده.  هیمن   -

 تره؟ بزرگ یلیازت خ -

 زدم.   یلبخند

 هشت سال.   باً یبله. تقر  -



 لب گفت: ر ی ز کردیکه فکر م  یبه چونه، در حال جون دست خانم 

 . طور نیا  هوم. که -

 شد:  دهیحکمت از آشپزخونه شن خانم  یصدا

 قهوه؟  ای یچا -

  ینگران، چنگ یل یست خ حکمت آشپزخونه خانم تا متوجه شد خانم  ربابه
 صورتش زد و هراسون گفت: به

وا. خدا مرگم بده خانم. شما چرا؟ بفرما -  . نی نیبش  د ییا 

 . دیناراحت به آشپزخونه دو  یلیحرف بلند شد و خ نیگفتن ا  بعد

انم که داشت  خ  ربابه غ یج  غیج یمن بود. صدا   یجون، نگاهش رو  خانم 
 . دیرسیبه گوش م کردیکل محکمت، کل با خانم 

 : دیپرس  یجون با زرنگ  . خانم دمیخند لبر ی به آشپزخانه کردم و ز ینگاه 

 و بابات کارمندن؟  رز! مامان -

  ی رنگ یها هاش گرفتم و به چشم کلخانم و کل رو از ربابه  نگاهم 
 جون دوختم: خانم 

 دار. هست و مامان خانه ینه...فقط بابام. بابا کارمند نظام مهندس -

.  انیخصوص  ی لیها، خ حرف نی ا کردمیداشتم. فکر م  ی ناراحت حس
 . چونمشی گرفتم بپ  م ی تصم



 : دمیپرس  ی نگران صبا کردم و از جام بلند شدم. بابه ینگاه 

 به اتاق بزنم.   یمن سر ن؟ یمراقب صبا باش شهی م -

 . دمیهاش خالص شدم و به اتاق رسجون و حرف م دست خان از 

کنار    یدیجد یوارید تخت صبا و کمد ی رو بهدرست، رو  ی رنگ دیسف  تخت
دستور پدرام از اتاق   ها، بهشدن کار، کارگر  تخت نصب شد. بعد تموم

 رفتن.   رونیب

 : »خوب شد؟« دیبهم انداخت و پرس یلبخند نگاه  با پدرام

  یاخانم سفره حکمت و ربابه رفتم. خانم  رونی تکون دادم و از اتاق ب یسر
 . دنیچیم  ز یم  یرو 

رو هل دادم و به    لچرش یصبا بود. و  یخوندن برا از شام، وقت کتاب بعد
 .می رفت دش یاتاق جد

به اتاق   ی بلند کرد و نگاه یبه اتاقش نداشت. ناگهان سر ی توجه صبا 
 کرد.   یوسکش باززد و با عر  ی کرد. لبخند کوتاه 

  باً ی کوچولو رو باز کردم. تقر  تخت دراز کردم و کتاب شازده یرو رو  صبا 
 صفحه، خوابش برد.  بعد  دو 

جون   خانم اومد و اطالع داد که خانم  آروم باز شد و ربابه یلیاتاق خ در 
 .نهیرو بب من خوادیم

 جونه. مال خانم  ، یاتاق بغل  دونستم یاومدم. م   رون یاتاق آروم ب  از 



لوازم داخل اتاق،   یداشت؛ همه یم ی قد یاتاق شدم. کاماًل اتاق سبک  وارد
 بودن.  یمیقد

که داشت، جلوه    ییهایکار  کنار تخت بزرگ با منبت  یاقهوه ی چوب کمد
 .دادیبه اتاق م  ییبا یز

  یاسرمه یهابا واالن د یسف یهابود. چشمم به پرده یتقريبًا بزرگ  اتاق
روش،    کیکوچ  یها پرده و درخشش گل یرو  یهاو نگار رنگ افتاد؛ نقش

 اتاق رو روشن کرده بود. 

  عطر گل  یداشت. بو ی بزرگ اتاق، هماهنگ با لوستر  یخاکستر یهاپارکت
 بود.  دهیچیفضا پ  یتو یمحمد

  یهااهی و گ  تادور اتاق پر از گلدور  شد،یخانه باز م  اط ی به ح  یاپنجره
به خانم    یروم بود. نگاهبهرو  یبزرگ  ینهی بو بود. آ وشرنگ و خخوش

 زد.   یتخت نشسته بود کردم که لبخند یجون که رو 

کوتاهش به    یداشت و ابرو ها یصبا بود. پوست صورت روشن  ه یشب یلیخ
به   ی چروک صورتش حس مهربون  و نی. چومدیگردش م   یهاچشم 

پشتش   کم   یهارنگ بود و ابرو  یهاش عسلبود. چشم  دهیصورتش بخش
 بودن.  ی در تضاد خاص رنگشدیپرپشت سف یبا موها

 به من گفت:  رو در آورد. رو  نکشیبود. ع  ی مهربون زن

  یخوای. البته اگه نمبرهیخوابم نم ؟یخونیها کتاب برام م رزا شب -
 !؟ی بخواب



 . دیاتاق چرخ  یدستش بود. نگاهم تو  یزدم و قبول کردم. کتاب  یلبخند

 اتاق بود.  یشدم که گوشه یامتوجه کتابخونه تازه 

و    یرنگ یرنگ یهاکه پر بود از کتاب؛ کتاب  یبزرگ  یم یقد یکتابخونه
 . زدنیکه بهم چشمک م   یمیقد

به   جون زدم. بهش کمک کردم تا دراز بکشه و کمرش رو به مادر   یلبخند
گذاشتم و   تخت کی کنار تخت بود. نزد  یایچوب  ی دادم. صندل هیتخت تک 
 نشستم. 

 :دیرو برداشتم و باز کردم تا خواستم بخونم مادر جون پرس  کتاب

 چند سالته رزا؟ -

 زل زدم:  شی رنگ   یهاچشم رو باال گرفتم، به سرم

 جون.  سالمه خانم  ست یمن ب  -

 دامنش پاک کرد. ادامه داد:  یرو با گوشه  نکشیع

 دختر.  یرو تموم کرد قدر زود دانشگاهتچه-

وارد   ، یبدم که چطور در سن هفده سالگ حیشدم بهش توض  مجبور 
 دانشگاه شدم. 

  یواکنش   نیمن، ا یکرده بود البته برا  تعجبیلیهام، خحرف دنیشن  با
 : دیبود. پرس  ی عیطب



  ر،کانی به ا کهنیاز ا  ه؟یچ  تعجبم از  ی دونی. مم ینخبه طرف هیپس با -
  یتونست یم  کهنی با ا یصبا شد بود. تو پرستار  نیی . توقعت پایشد ی راض
 . یرو انتخاب کن  یاگهیکار د

 گرفتم :  نییپا  رو سرم

گرام،  . خودم کمالومدمیبه بار ن  ی جورنیچون ا ست؛ین  ادیتوقعم ز  -
  نیتر از کم  دیش نداره بااز رشته یاتجربه چ یکه ه  یخود؛ اما آدم یجانیا

 برسه.  نی ترشی شروع کنه تا به ب

مکث به خوندن کتاب ادامه   ی هم، بعد کم  نگفت و من یزیچ  جونمادر 
 دادم.

 **** 

 :جون بعد تشکر ازم گفت اول رو تموم کردم و خانم  فصل

 خوابت رو گرفتم.  ! وقتدیدخترم. ببخش  ی مرس -

 زدم:  یدراور گذاشتم. لبخند ی رو رو  کتاب

تا براتون کتاب بخونم. خودم    نیبعد بهم بگ به نیا  . از کنم یخواهش م -
 . شم یهم سرگرم م 

 کردم.  یشدم و از خانم جون خداحافظ بلند

 بود.  ده یتخت خواب  یها، رو اتاق که شدم صبا مثل فرشته وارد



 نشستم.  دمیتخت جد یرو باز کردم و رو   بافت موهام  آروم

 آوردم. پام در   رو از   هامصندل

 . مردم یپاهام م  ی! راحت شدم. داشتم از خستگ شیآخ

 راحت نبودن؛ اما مجبور بودم تا فردا تحمل کنم.  هاملباس

جور که زل زده بودم  زل زدم. همون اطیح  و به  دمیتخت دراز کش   یرو 
 هست؟  یک  اطیح  یوقت شب تو نی . کنجکاو شدم بفهمم ادمید یاهیسا

باز   رون یب وان یا  رفتم که به اطیح ی سمت پنجره و به  بلند شدم  آروم
 . شدیم

عنوان  ازش به تونستم یبود و م  وانی وسط ا ی رو باز کردم. ستون بزرگ در 
 استتار استفاده کنم. 

و    خوردیصورتم م  به یشدم. باد سرد کیو لرز به پشت ستون نزد ترس با
 حس ترس بهم غلبه کنه.  شتر، ی ب شدی باعث م

  ییهاانگار آدم یک یتار  یبلند بود که تو یهاپر از درخت  ال،یو   کیتار  اط یح
 رو باز کرده بودن.   هاشونبودن که دست

 کردم.   اطیبه اطراف ح یهام رو کنترل کنم. نگاه کردم لرزش دست  یسع

 . شدیمشترک، باز م  وانیا  نیهم به الی و   طرفنیا یهااتاق یتموم در  

 . نهیکردم جلوتر نرم تا مادر جون من رو نب   یسع



 کردم.   م یرو، پشت ستون قا  جون اومد. خودم از سمت اتاق مادر  یی صدا

  کم بهپاهاش کم   یو صدا زدی حرف م یمرد بود که آروم با کس هی یصدا
 . شدیم  کیمن نزد 

 نفسم رو نشنوه.  ی دهنم گذاشتم تا صدا یرو رو   دستم 

  یفضول  دیکه نبا  دادینشون م  دمیکش یمکه    یو کوتاه  تند  یهانفس
 . کردمیم

 آشنا بود. گوش کردم:  ییصدا   صدا،

 ...چطور ممکنه؟ ن یرزمی. آخه زستی ن ی مناسب  یجا جا،نیاما ا  -

 صاحب صدا بندازم.   به ی خودم جرأت دادم تا نگاه به

 بود؛ نفسم بند اومد. یکس   چه کهنیا دن ید با

اصاًل چرا   کنه؟ یم  کار یچ جانی ا الی هام اعتماد نداشتم. دانچشم  به
و به سمت    زدیحرف م  یشب؟ نگاهم بهش بود که با گوش   وقتنیا
 جون بود.  جا، مقابل اتاق خانم باغ بود حرکت کرد. اون  که وسط  ین یرزمیز

داخل اتاق   عیوسط باغ شد و من سر  کیکوچ   نیزمر یرفت و وارد ز الیدان
 . مدیپر

م  گر گرفته  یهاگونه  یسردم رو رو  یهافوت کردم و دست ینفس
 گذاشتم. 



تختم برم و   یگرفتم رو  م ی بد، تصم  نکردن اون حس  دوباره تجربه یبرا
  یمامان، تو  یهاحرف شدمی م کیکه به تختم نزد   طور نیبخوابم. هم
 زد:  گوشم زنگ

 نداشته باش...«  ی هم کار کس چیکار خودت باشه. با ه   ی! سرت، تو»رزا 

قلبم که هنوز آروم نشده بود،   یرو رو و دستم   دمیتخت دراز کش   یرو 
 بخوابم.  تونستمیو نم   دیرس یبه ذهنم م بی و غر  بیعج  یهاگذاشتم. فکر 

. از ترسم کم شد و تونستم  شدی کم هوا روشن مپنج شده بود و کم   ساعت
 هام رو ببندم و بخوابم. چشم 

 *** 

اما مجبور بودم به   ختیر یهام ماز چشم   یرو باال بستم. خستگ موهام
 خونه برم و لوازمم رو بردارم. 

 سرم، مرتب کردم.  یرو رو   شالم 

 شده بودن.  دار ی هنوز خواب بود اما افراد خونه، ب  صبا 

 دم. اوم رون ی ب  اطی احت  اتاق با از 

هم    آشپزخانه با یخانوم جلو حکمت و ربابه سالن خارج شدم. خانم  از 
حکمت   که شدم خانم   کی. نزدکنن یکل م که انگار کل  یجور  زدن؛ی حرف م

 . دمیطرف من برگشت. لب برچ  خانم نگفت و به به ربابه ی زیچ گهید

 خودم جرأت حرف زدن دادم:  به



  ل یمون برگردم و وسابه خونه تونمیفرزان گفته بودن امروز م  ی آقا -
 برم؟  تونمی. م ارمیرو ب  م ی ضرور

دست گرفتم. از خونه خارج   رو به فم یتکون داد و من ک  یحکمت سر خانم 
همه در مورد ازدواج    ها،روز نیاما ا ه؛ یبحث در مورد چ   دونستم یشدم. نم 
 . زدنیحرف م ال یدان و   همتا

 باغ نشستم تا برسه.  نس زنگ زدم و کنار نگهبانآژا به

ها دورش رو احاطه  درخت کهنی ا بود. با  اورانی ن کاخ  هیدور، باغ شب  از 
  ی لیقرمزش خ یروان یش و سقف  الی و   خود یدیکرده بودن؛ اما سف 

 . دیرس ینظر م رنگ بهخوش

 جا بلند شدم.  بوق خانم راننده در  با

 *** 

فکر   ی بابا، خونه باشه. هنوز وقت زدمیدس مپنجشنبه بود و ح  امروز 
شده از تعجب شاخ   ی مخوف راضکاخ  یمن، تو  مامان به موندن کنم یم

 . ارمیدرم

  یعنیحکمت بود.   زنگ زد. خانم  م ی که گوش  شدمیم  ک یخونه نزد به
 داره؟ تماس رو وصل کردم:  کارمیچ

 الو سالم! -

 عجله گفت:و با  عیسر



  الی عقد دان  جشن یهم با خودت برا یلباس مهمون  ه ی یرزا جان! برگشتن  -
 . اریب

 فوت کردم:  ینفس

 چشم.  -

  اومدیآوردم. اصاًل خوشم نم قطع شد. با حالت مسخره، اداش رو در  تماس
 جونش باشم.  الیدان  یعروس  یتو

 همتا بود؛ اون ازم انتظار داشت.   یمجبور بودم چون عروس   گهید  یول

 شدم.  ادهی اننده تشکر کردم و پر  از 

مامان آماده کرده بودم. وارد خونه که   یهاها و سوالحرف ی برا رو خودم
 و کور بود. جا سوت شدم همه

 باال انداختم و وارد اتاقم شدم. یاخونه نبود. شونه ی کس  انگار 

هم    و بابا برگردن. حتمًا با  و منتظر بودم مامان  دمیتختم دراز کش   یرو 
 . رهینم  ییجا یی و اگر نه مامان، تنها رفتن

زنون، وارد خونه شدن با    و بابا حرف  که مامان  ختم ی ریم   ییخودم چا یبرا
 من خشکشون زد.  دنید

 زدم:   ی. لبخندننی رو بب اصاًل انتظار نداشتن من انگار 

 چرا ماتتون برده؟   ه؟ی . ا  وا چیسالم بابا سالم مام گل -



 گفت:   عی من کرد و سربا حرفم من بابا

 .ی حتمًا اخراج شد -

 : دمیو پرس  دمیخند

 بابا؟   یخواستیاخراج شدنم رو م  -

 رو بردارم.  ازم یمورد ن  یضرور  اومدم تا لوازم نه

داخل گذاشت و در   به یدر ماتش برده بود، قدم  چارچوب یکه تو  مامان
 سرش بست. رو پشت

 گفت:  یو جد   خشک مامان

 ؟ یرو برنداشت تلی وسا -

 باز شده بودن.  سی تن توپ یگردم به اندازه  یهاکنم چشم   فکر 

 . شدهیچ دمیبود. اما من فهم  یدنیمامان، د واکنش

  یکنن منتظرن من زودتر برم تا به مخف  م ی رو ازم قا  یزیچ خوان یم
 ادامه بدن.  شونی کار

فکر بودم که مامان تند وارد آشپرخونه شد و   ی . توزدم ی م  رو هم   ییچا
 روم نشست: بهرو 

 رزا؟  یگردیبرم  یخب ک -



دست   یچا  یزدن نبات، تو باشم. از هم  یتصميم گرفتم جد بار نیا
 برداشتم: 

 ن؟ یقدر مشکوک تا چرا ان شما دو  -

خودم تو    ای نی کنیمن به لواسان برگردم؟ اعتراف م   ن یخوایم  یه  چرا
 م؟ حالت سرچ بر 

 مامان نشست :   یاومد و پهلو کرد یم  ز ی رو تم نکشیکه داشت ع   بابا

 برات دخترم؟  م ی بگ  یخب چ -

 شدم:  ره ی هاش خچشم  به

 بدونم.  خوامیرو م  قتیتمام حق -

 مکث گفت:  یانداخت و بعد کم  ن ییرو پا سرش بابا

 بهت.  گمی. م ییباشه بابا -

 به مامان ادامه داد: رو باال برد و رو  باز اعتراض کرد که بابا دستش مامان

 . یشناسیانگار دخترت رو نم  ،ی کنیم  یازش مخف  ی! جوریگل  -

و به    م ی بهتر که خودمون بگ . پس چهکنهیکنه، م  دایرو پ  یزیبخواد چ  اون 
 . مشی زحمت ننداز

 . شناختیرو خوب م  من  بابا

 بهم کرد سر تکون داد:  رو  بابا



 . گردهیم بر   ران ی داره به ا الین -

 : دمیپرس  هویکردم و   یاخم

 چرا؟! -

 . دیبه صورتش کش  رو باال گرفت و دست سرش یکم   بابا

 شروع شه بابا ادامه داد:  هاشهیسرخ شده بود و کم مونده بود گر مامان

 هم اختالف دارن.   با ی لی. انگار خ رهیتا طالق بگ  رانیا ادیبرگرده ب  خوادیم -

رو    ییقلوپ از چا  ک یصحبتمون حاکم شد.   یفضا یسکوت تو ی کم
 : دمیسرد پرسخوردم و خون

 ؟ نیخب...هم  -

 :دیصداش بود پرس  یکه تو  یبا بغض  مامان

  یسرد نشست تو اما خون  بزرگهیلیبحران خ  هی ن ی! ا؟یشد وونهی وا رزا؟ د -
 ؟یخور یم  ییو....چا 

 زدم:  یبزرگ  لبخند 

نداره اگه خواهرم از اون   ی، کوه نساز. اشکال. از کاهالی خیمامان ب  -
کارشون دارن. چرا    یمحکم برا لی دل هیجدا بشه؛ حتمًا   وونهی د یپسره

رو   الی ن یهاحرف دیبا  م؟ی هاشون قضاوت کنکردن به حرف  بدون گوش
  کهنینه ا  ن، یراهنماش باش دی. شما با م ی ریبگ  میتصم  یو بعد منطق  م ی بشنو



درسته و   یچ نی که بهش بگ   ستی. اون بچه ن نیزخمش بپاش ینمک رو 
 .دونهیرو م ز ی چ غلط. اون، فرق همه یچ

از   شتر ی ب یلیخ دی شا یحت  دونه؛یکه م  دیباور کن ی چ یعن یطالق   دونهیم
 تمام معناست.  احمق به هیکه انگار   دیحرف نزن ی. پس جوردونهیشما م

 تکون داد:  دییاز تا یسر بابا

رو    شینگران  تونه یاما نگرانه. نم  گمی م  یرو دارم به گل ن یهم هم  من -
 کنترل کنه. 

 رو گرفتم:   به مامان زدم و دستش  یلبخند

 حق با اونه مامان.  د یحرف بزنه. شا اد،یبذار ب  -

 کرد.  هیصورتش گذاشت و گر  یرو رو   هاشدست مامان

آب آوردم و اجازه دادم مامان   وانیل  هی. بلند شدم و  دمیکش   یق یعم نفس
 بشه.  یکاماًل خال 

 به مامانم.  امیبودنم، به بابام رفته و خوشگل   یمنطق

داد زودتر   شنهادیآروم شد باهام درد دل کرد و بهم پ  کهنیبعد ا مامان، 
 رو جمع کنم.  امیبرم و لوازم شخص 

 برندارم؟  یرو بردارم و چ  یفکر بودم که چ ی . توستادم یاتاقم ا  وسط 

 رو باز کردم.  پشیتخت، ز  یرو از کمد اتاقم برداشتم و رو چمدون



. از کمد  دم یچمدون چ یرو تو  شهیالزمم م   دونستم یهام که ملباس همه
  ادمه یبودم برداشتم؛   ده یپوش   الین  ی عروس  یبلند که تو یمجلس لباس هی

 انتخاب کردم.  ده یبود و من لباسم رو پوش   یپات یقاط ال ین  یعروس 

  لباس هیرو کنار خودم قرار دادم.  و لباس ستادم ی اتاقم ا یقد نهی آ  یجلو
 . یو مشک   دیبلند سف  ی مجلس

بلند و   نشیقرار داشت و آست ییبا یز  یهایدوز دیمروار  اش،نهیس  یرو 
 راحت بود.

مامانم   ه یشب یلین خ زدم. م  یرنگبه خودم افتاد. لبخند پر  نه یآ  یتو  نگاهم 
 بودم. 

  ی هاخمارم و ابرو  یاقهوه یهابه خودم کردم. چشم   نهیآ  یتو ینگاه 
 مامان بود.   هیرنگ بلندم شب یدود

  دماغم رو عمل کردم و من کردیفکر م شهی هم ا یصورتم، پر یمورد اجزا در 
 . ادیصورت بدم م   یاز عمل کردن اجزا دادمیم حی بار توض هم، هزار 

بچه   ی وقت ادمه ی روشن.   یلیخ  یداشتم با پوست  یشکل  یالماس  صورت
 »گل آفتابگردون«.  گفت یخاطر رنگ پوست روشنم بهم م  بودم، بابا به

  ر یها تأثبودم. لب ی بودنشون راض فرماز خوش شهی هام؛ هم اما لب و 
 لبخند داشت. یرو  یادیز



  یی نما م خوددهن یتو  دمیسف یهادندون دم،یخندیم   یهم وقت  شهی هم
 . کردیم

 م گرفت.مامان بودم. خنده  دیورژن جد انگار 

رفتن داخل   راه یپاشنه بلندم رو برداشتم. چندتا صندل برا یهاکفش
 الزمم بود.  یل یخونه، خ

 بود.  یعال یچ  همه  باً ی چمدون گذاشتم و تقر یرو تو  امیش یآرا  لی وسا

  دینداشتم. علتش هم شا شه، ی همتا داره عروس م کهنیاز ا  ی خوب حس
 موندنم بود. تنها

هام رو عوض کردم و با  انداختم. وقتشه برگردم. لباس ی ساعت نگاه به
 اومدم.  رون یچمدونم از اتاق ب 

م  در، بدرقه مراقبش هست. بابا تا دم  دونستم یرو به بابا سپردم م   مامان
 کرد و از خونه باالخره دل کندم. 

  یل یکرد. خ  یگرم  یپرسو احوال  شدم خانم راننده سالم  ن یسوار ماش  یوقت
 : دیپرسیکه م   دمی و من اصاًل حواسم بهش نبود. صداش رو شن زدی حرف م

 ه؟ی اسمت چ ی راست -

 زدم و گفتم:   یلبخند

 رزا.  -



 بگو خب. یزیچ ه یرزا.  یکم حرف  یلیخ -

صورتش   ی هاو چروک  نیدارش افتاد. چو لک  رهیت یها به دست نگاهم 
 شه ی هم شد؛ی عوض نم وقتچیهاش ه. لباسدادیسختش م  یاز زندگ  خبر 

 . دیپوش یرو م   همون لباس

 : دمیو پرس  دمیکش   یق یعم نفس

 اتن؟ یح  دیشوهرتون در ق -

 سکوت گفت:  یناراحت شد بعد کم  ی ش معلوم بود کمچهره از 

 واهلل شوهرم رو اعدام کردن.  -

ن خیجمله، تنم  نیا  دنیشن  با ن کردم. داشتم خودم رو کنترل  بست و م  م 
 : کردمیم

 بپرسم چرا؟ تونم یم -

 زد:  یعوض کرد و پوزخند دنده

کرده بودم که شوهرم    مانیتر بودم. تازه زاواهلل اون زمون، من جوون -
قدم   هم فکر کردم پا  کرده. من  دا یپ  یو حساب  اومد و گفت کار درست

 بوده.   ر ی دخترم خ لوفر، ین

 بهش بود که ادامه داد:  نگاهم 



که شوهرم تونست    یوضعمون خوب شد. جور ی لیدو سال اول، خ ی کی -
 رو بخره.  م یکن یم  یکه االن توش زندگ  یاخونه

که از    نیشده بود. هم ی لیرو نبخشه؛ شوهرم راننده تر  شیو بان  باعث خدا
  کی. اون شب،  کردمیبود خدا رو شکر م  دهیساختمون دست کش یکارگر

  یهاچرخ ر یمواد ز   یمحموله به عراق داشت. نگو دوست معتادش چند بار
جا   گذاشته بود که در   ییجا یبار ول  نیشوهرم گذاشته بود. ا ن یماش
 رو گرفتن.  هرمشو

 فوت کرد ادامه داد:  ینفس

پاش   رو نداشتم برم به یرو نداشتم، کس  ییبود. جا اکیتر  لویک  پنج -
 و پنج ساله با دوتا بچه بودم.  ستی زن ب ه ی. فتم یب

 : دیکش  یآه

همش    هانیدار نه. ا یاما باال ره؛یدار م یچوبه یپا  گناهیسر ب گن یم -
 قاجاره.  ی دوره یعده تو   هیخرافات  

رو کشته بودن؟    شوهرش یراحت ن یهم  گرفتم. واقعًا به  نییرو پا سرم
 چرا؟

 شدم.  اده ی. ازش تشکر کردم و پم ی دیرس  کاخ فرزان  یجلو به

 . اومدیم  رونیتا وانت از خونه بچند ،ی از گاه خونه باز بود و هر  در 



از   یک ی یداره. جلو قت یواقعًا حق  یعروس  دمیکه شدم، فهم  الی و   وارد
  ی رو تا جلو م منرو گرفتم و گفت شدی که داشت وارد خونه م  هایوانت 

 خونه ببره. 

  م ی . فضولدمی د  یپشت  اطیح یرو تو الیو دان   شدم، همتا ادهیوانت پ  از 
دور از چشم   و به  یواشک ی . گنیدارن م  یگل کرده بود که بفهمم چ  یلیخ

 شدم.  م یشدم و پشت ستون قا کینزد  یپشت  اطیها به حخدمتکار 

هاشون رو  پس؟ حرف  هیچجور عشق کنن،یکه دارن دعوا م  هانیا
هستن و دارن دعوا    یعصب  دمیفقط از حرکاتشون فهم  دمیفهم ینم
 . کننیم

 تو گوش همتا زد و داد زد: »خفه شو«.   الیدان هو یکردم که    اخم 

جا دور  از اون عی جدا شد و رفت. سر  یخورده بود، فور نی همتا که زم  از 
 ه. من بشکن ی غرور همتا، جلو  خواستم یشدم. نم 

انجام کارها رو    یها تالطم و عجله براخونه شدم. از چهره خدمتکار  وارد
 . دید شد یم

  ی صدا ،یکنار  شدم. از اتاق کی کنارشون رد شدم و به اتاق صبا نزد  از 
 . اله یدان یبود که کتابخونه یهمون اتاق اومد؛یم  ی بیعج 

 اتاق بود:  یتو الی. دان ستادمی ا گوش 

 و زنش بشه.   بره  دیقصدش اماراته. شا دونم،ینم -



 رو بستم.   و زود وارد اتاق صبا شدم و در   دمیشن  ی ازنانه ی پا یصدا

خونه نشده بود. با صبا مشغول بودم که   یمتوجه حضور من، تو  کسچیه
 تعجب کرد و گفت:   دنم یجون داخل اتاق شد و با دمادر 

 ؟ یاومد -

 گفت:  مقدمهیشد. ب کم ی زدم و نزد   یلبخند

فردا جشنه. همتا اصرار داره زودتر جشن برگذار بشه. جشن عقده اما   -
 . گهی هم هست د  یعروس  یی جوراهی

 انداخت و گفت: یکاماًل کنارم بود. به صبا نگاه  گهید حاال

مغزش   گن یها مرو نگه ندار؛ دکتر  بچه ن یزمون به مرجان گفتم که ا اون -
بچه   یض یدختر داشته باشه و مر  هی د یناقصه. گوش نکرد و اصرار داشت با

و مرجان شروع شد.   پسرم نیزمون، اختالف ب   رو انکار کرد. از همون
 مرجان، عاشق بچه بود. 

 کرد و ادامه داد:  یبغض 

بچه   نیرو. ا  طفل معصوم یبچه نی هم ا  ده، یخودش رو داره آزار م هم  -
رفته،   رو نداشت. رفته حرکت ی اول، پاهاش قدرت الزم برا از همون

کمکش کرده که    یکم   یوتراپ یزیرفت و ف لی هاش هم تحلعضالت دست
 مثل پاهاش فلج نشه. 

 برقرار شد که من شکستمش:  نمونیب  یبزرگ سکوت



 سرنوشت صبا بود. هم نیمتأسفم اما ا  -

 کرد:   ز ی هاش رو ربهم زد و چشم  یلبخند مادرجون

ها؛ فکر نکن حواسم   یتون برگردتو امروز قرار بود بعد از کار خونه -
 . ستین

 زدم:  یاشدم. تک خنده هل

 . دیببخش -

 : دیپرس  هو ی

 ؟یتو عاشق شد -

هاش سکته من رو با حرف  خوادیجون چرا امروز م خانم   ن یا دونمینم من
 بده؟ 

 رو بپرسه.  سوال ن یرک، ازم ا جور نیطور تونست اجمع شد. چه  مخنده

 سرخ شد:  هام گونه

 نبودم.  ینه من تا حاال...با کس  -

 کرد:   یاخنده

  ی منگل  حرف، گل نیا  دنیکه با شن   یهست  ی امعلومه از چجور خانواده -
 . یش یم

 گرفتم.   نییرو پا سرم



 بود؟  ی ها، چسوال نی منظورش از ا  دونستمینم واقعاً 

 *** 

  اورم یروش ن  من بود. به  یسفره شام نشسته بودم و همتا با اخم جلو سر 
و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور    چون معتقدم زن دم؛یرو د یچ که همه
 کنند. 

به   رو   مقدمهیجون، ب  که مادر   دی کشیآشپزخانه غذا م  یخانم تو ربابه
 همتا گفت: 

 .نهین بشمو سفره شگون نداره عروس، نامحرم باشه و سر  -

 جون رو قطع کرد:  حکمت، زود حرف خانم  خانم 

 همتا عروسمونه.  ه؟ یها چحرف نی جون ا  ام! خانم  -

 هم رفت. ناگهان بلند شد و گفت:   هاش در اخم  همتا

 دوماد باشه. یخونه ،ی شگون نداره عروس روز قبل عروس  -

  رونیب برداشت و  ز یم  یرو از رو  فشی حکمت کردم. همتا ک  به خانم  ینگاه 
  یجون کنارم بود. آروم تو نشسته بود. خانم  الی خ یب ال، یرفت. دان

 گوشش گفتم: 

. شما  خورهیزود برم ، یحساسه. بهش همه چ  یلیجون! همتا خ  خانم  -
 عروس شماست.  گه ی. اون دنینکن  تشیاذ  دیکن  یبزرگ



 همه گفت:  یبلند و جلو یجون، با صدا  خانم 

.  م ی دیها که نشنحرف چه م؟ یحساسه که حساسه. مگه ما عروس نبود  -
 بچرخونه.  ی قراره زندگ یاز االن خودش رو نشون داد که چجور نیا

دخالت   ادیکردم ز  یهم سکوت کردم. سع زمزمه کرد و من یزیچ  ال،یدان
 " خاره؟یچه رزا؟ تنت م نکنم. تو دلم گفتم: "به تو

  صبا رو داده بودم، خودم هر  یها م. دارو خواب بود و نگران بود وقت
 بخش خوردم، خوابم نبرد.قدر آرامچه

 . دادیآزارم م  ن یکنم و ا  ین یبشی فردا رو پ تونستم یاتفاق امروز، نم  با

ها  حال شب ن یبا ا   شدیم  گرم یل یها، هوا خ مرداد ماه بود و روز  ل یاوا
 تحمل بود.  سرد بود اما قابل ی خوب بود. کم

  ی. نفس راحت دمی کش  رونیکش ب   یرو باز کردم و موهام رو از ال  وان ی ا در 
  ی هابا نور  ی رنگ یها درخشان بود. چراغ اط،ی ح یجا . امشب همهدمیکش

 روشن بود. ز یچ  گرفته بود و همه  جا رو فرا خوشگلش همه

 به موتورخونه افتاد.  نگاهم 

فردا متمرکز کنم و اجازه ندم به   یهاه اتفاقکردم ذهنم رو ب  یسع
 بد فکر کنم. یهاز یچ

رو شونه کردم. رشد    کمندمسویگ   یموهام رو برداشتم و موها  یشونه
 موهام هم مثل مامانم بود. 



 :گفتیم  شهی حرف بابا افتادم که هم ادی

 ار« یشدم و بعد خود   ار یعاشق زلف  »اول 

 زنگ زدم.   رو برداشتم و به مامان یگوش  زود

 . دهینخواب ال،یگرفتن نهنوز از استرس طالق  دونستم یم

 : دیچ یپ  ی گوش  ی آرومش تو یصدا

 . کردمیفدات شم دختر نازم، داشتم بهت فکر م یاله -

 و جواب دادم:  دمیخند

 حالت چطوره؟   زم؟یعز  یهات برم. خوب خدا نکنه قربون چشم  -

فردا   ی آشوبه دارم. گفتدارم رز. حس بد دل ی. حس گنگدونم ینم -
 ه؟ یعروس 

فدات بشم؟ گفتم که   ی همه نگران باش  نیا  دیبله مامان فرداست. چرا با -
 . ریآشوبه بگ هاش رو بشنو بعد دلحرف اد، یب  الی بذار ن

 گفت:  یحس تلخ با

هام رو گوش  که حرف  الی . نجوشهیم  ال ین  یو سرکه برا  ر یمن دلم مثل س  -
 . دهینم

 . غصه نخور. شهیحل م   ی چ قربونت برم نگران نباش، همه -

 : دمیپرس



 بابا خوابه؟  -

 کار بره.   فردا قراره زودتر سر  ده، ی. زودتر خوابزمیآره عز -

 . قربونتون برم. رهید یلیکه خ   دیپس شما هم بخواب -

بود. شب   یجورچه یها. بهم بگو که عروس   یباشه مامان. بهم زنگ بزن  -
 . ریبخ

 . ریچشم عشقم. شبت بخ  -

که    دیوز ی. باد سردشدیخوب م   شهی حرف زدن با مامانم حالم، هم بعد
 رو بستم.  وارد اتاق شدم و در 

جون که قرض گرفته   خانم  یهااز کتاب یکی و   دمیتخت دراز کش   یرو 
 بودم رو شروع به خوندن کردم. 

 **** 

  سی و قرار بود بعدش، بابل دم یل اتو کشبرق زدم. موهام رو او  مو رو به  اتو
 جمع کنم.  یبکشم و کم 

 یموها کوتاهش رو درست کنم. کش  یموها خواست یدلش م  ی لیخ صبا 
خودش   دن یها موهاش رو درست کردم و بعد دداشتم که با همون یزیر
 خوشحال شد.  یل یخ نه،یآ  یتو

همه    دادمیم ح یترج یول   اومدیم  یادیز  یهمهمه یاتاق، صدا  رونی ب از 
 نداشته باشن. یو صبا کار بکنن و با من خوانیم  یکار  هر 



خوشگل شده.   اطی قدر حکه چه  دمیپنجره د . از پشتم یرو اتاق خورد  ناهار 
 . م ی وارد مجلس بش  تر ر ینشه قرار بود د تیصبا اذ   کهنیا یبرا

 بلند رو نداره.  یتحمل صدا ادیز  صبا،

صبا به خودم اومدم. زود   ن عروسکافتاد  یفکر بودم که با صدا یتو
  رو مرتب کردم و موهام رو برداشتم و دستش دادم. لباس بلندم عروسک

 . ختم ی رو، پشت کمرم ر 

  یروز عروس  یاتاق بمونم و تو ی تو ن، یاز ا  تر شیب  شدیشام بود و نم  وقت
 کتاب بخونم. 

 رو حرکت دادم. صبا لچر یو 

و دوماد بود که هنوز    عروس گاه یجا دمیباغ د یکه تو   یزیچ ن یاول
 بودن.  ده ینرس

  ششون ی دادم پ حی هم نشسته بودن و ترج   جون کنار  حکمت و خانم  خانم 
 . م ی غذا بخور  م ی رو کم کرده بود تا بتون  آهنگ یباشم. ارکستر صدا 

 کرده بودن.   ر یبودن که د یو داماد  منتظر عروس  همه

 . زدیزنگ م الی به دان شیش با گو  قهیبه دق حکمت نگران بود و دم خانم 

 و همتا اومدن.   الیبلند شد و دان ن یماش   یساعت، صدا م ی بعد ن باالخره 

شدن. به قول    و داماد داخل رو اجرا کرد و عروس یآهنگ  ارکستر 
 . "ستنیهنوز محرم ن   هانیجون "اخانم 



تصورش   تونستمینم  ی واقعًا حت افه؟ی ق نیبستم. چرا با ا  خیهمتا   دن ید با
 عروس نشست.   گاه ی جا یاومد و تو  روحیب  یجورنیهم بکنم که همتا ا  رو 

  یرو  یی با یو ز  م ی مال   شیشده بود. آرا  ی خوشگل ون ین یبلندش ش  یموها
  یهاو چشم   دیرس ینظر متر بهبلند  شهی هاش از همصورتش بود. ابرو 

 داشت.  ی خاص ییبای رنگش ز  یاقهوه یبادوم 

تا آخر   اشنهی س یرو  یهابود. دانتل ده،یو پوش  یهم مدل ماه  لباسش
 شده بود. دهیدامنش کش

 اما حال خودش... .  زدیبرق م   لباسش

 بتونم بفهمم گفت: »خوبم«.  که یلب جور ر یبهم انداخت و ز  ینگاه 

 دعوا بشه.  دمیترس یلحظه م هاش در هم بود و هر اخم  ال،یدان

  زده ونی رنگ و پاپ دیسف  راهنیبا پ  کی رنگ ش  ی او شلوار سرمه کت  ال،یدان
 بود.  دهیپوش 

و داماد انداختم، اما نه عروس بود و    عروس  گاهیبه جا ی از شام نگاه بعد
 به اطراف کردم و بلند شدم.  ینه داماد. نگاه 

مسخره   ی عروس نیهم حالم بد شده بود. کاش ا   بد همتا، من درک حال با
 تموم بشه.  زودتر 

 ببرم.  ال یه صبا رو داخل وحکمت اجازه گرفتم ک خانم  از 



  یخونه با گوشکه کنار موتور   یالیبود. نگاهم به دان دهیرو بر  امانم  شوره دل
 افتاد.  زدی حرف م

 . دمشیرو د که... همتا  ارهیسر همتا ب  ییبال  دم یترسیم

 بود.  ستادهیا  الیکنار دان   یپشت  اط یح  یتو

بود   د یقدر شدبرخورد کردم. برخوردمون ان یکه شدم با دختر  الی و   وارد
اش رو  بود و مشکوک بود چون چهره یافتاد. لباسش خاک  ن یکه دختر زم

 . دیعجله دو   گفت و با  ید یپوشوند و ببخش

 نبود؟ پس چرا؟  یمهمون  نی همتا عروس ا  مگه

باشه؟   ختهی، بهم ر همه  نیاتاق ا  دی قلبم رخنه کرده بود. چرا با  یتو ترس
تاپ تاپ   ی. صداگشتم ینبود. کاش به اتاق صبا برم ز یچ چیحواسم به ه

 گوشم بود.  یقلبم، تو

 . گردمیو برم  کنم یرو گرفتم؛ صبا رو آماده م  مم یتصم

قدر کند  هام ان. نفسدمیجویهام رو م سر صبا رو مرتب کردم. لب بالشت
بدم تا   ی سستم جون ی کردم به پاها  یبشمارمش. سع   تونستم یبود که م

 اتاق برم.از  رون یبه ب

کنار    یبه من، رو به پنجره . پشتدم یاتاق رو که باز کردم پدرام رو د در 
 بود.  ستادهیا  انویپ

 اومد. در  صدام



 فرزان؟ یآقا -

خودم   یقدر آروم و لرزون بود که حت بود. صدام ان ییصدا چه  نی! ایوا
 . دمیهم نشن

 تر : قدرتتر و پر بار لرزون نیکردم صداش کنم؛ ا   یسع  دوباره

 پدرام! -

رو   صدام دنیعقب رفت. معلوم بود انتظار شن  هوی صدام،   دنیشن  با
 نداشت.

  به ی زده قدموحشت یافهیدر، با ق ی  هشت  یمن تو  دنیو با د  برگشت
 شد.   کیطرفم نزد

 دار گفت: آروم و کش یو با صدا  یگرد، عصب   یهاچشم  با

 ؟ ینکیم  کار یچ جا نیتو ا -

هوا    یدادن بهش رو نداشتم؛ لرزش بدنم از سردزدم. توان جواب ی پلک
 نبود. 

 بهم زل زد. نیو خشمگ   ستادی جلوم ا پدرام

 رو بهش بگم :  کردم موضوع  یسع  یناهماهنگ   یصدا با

 ... اتاق... من... .جانی .. من... نه... ام. -

 رو تکون داد و داخل شد.   محکم سرش  پدرام



  هیرو به کمرش تک  و پدرام دستش ستادم ی شدم. کنارش ا کیصبا نزد  به
 طور بهم زل زده بود. داده بود و همون

 حبس شد.  نهیس  ی . نفسم توم یدیشن  اطیاز ح یی صدا

دهنش گذاشت؛   یاش رو رو بگم که پدرام انگشت اشاره یزیچ  خواستم 
 "ساکت".  یعن ی  نیا

.  زدمیبه بالش م ی من چنگ  شد،ی م  ک ینزد وانی قدر که پدرام به اچه هر 
رو لرزوند،    نیزم  یبی مه  یبود؛ صدا وانیپدرام و ا  نیب  یادیهنوز فاصله ز 
قدر بلند و وحشتناک بود که لوستر وسط اتاق تکون خورد.  اون صدا ان

  ی. رو دیحرکت برگشت و از وسط اتاق پر هینگاهم به پدرام افتاد که با  
 سر خورد. ن یزم

 : زدیم  ادیفر داشت

 . نی . بشنیزم ن یرز. بش نیی پا  ار یرو ب  سرت -

و تمام    دیشدت لرز  اتاق، به یقد ی پنجره  یهاشهیخودم بجنبم ش به تا
 حرکت شکست.  ه یبا  هاشهیش

وسط اتاق    طور نی برده که ا ورشی  هاشهی به ش رونی از ب یادیز ی انرژ انگار 
 شدن.  دهیپاش

 : دیرس یبه گوش م یادیفر یصدا

 جا بود...« بود... عروس اون نیرزم یز ی تو  »عروس



 *** 

هالوژن    دمیکه د  یزیچ نیهام رو باز کردم. اول چشم   یدیسردرد شد  با
خواب   من چرا اتاق  شده؟یرو چرخوندم. چ هامسقف اتاقم بود چشم 

 خودمم؟ 

 چشمام اومد. یجلو  نما ی س یاتفاقات، مثل پرده یهمه هو ی

 خواب بود.  ه یحتمًا  ن یا نه

شدم که با سوزش دستم متوجه   ز یخم ی خواب باشه. ن ز یچ  داشتم همه دیام
رم  که بهم وصل بود، شدم.   یس 

  یرو، رو  از تخت بلند شم. دستم  شد یکه داشتم مانع م  یدیشد سردرد
 رو صدا کردم. صدام چرا گرفته؟ سرم گذاشتم و آروم مامان

اقم شدن. مامان با  و مامان وارد ات  لحظه بعد، در اتاقم باز شد و بابا چند
 سمتم اومد و بغلم کرد:  کردیم  ه یداشت گر کهیو در حال  ی نگران

 مامان؟ دلز ی عز یشد  دار یب ی ک  ؟یفدات شم رزا. خوب  یاله -

 بستم و بعد باز کردم:  ی مدت  ی رو برا هامچشم 

رم بهم وصله؟ دستم درد گرفت. یمامان؟ چ  -  شده؟ چرا س 

دار بابا  خش ی رو نوازش کرد. صدا هام نگاه کرد صورتمبه چشم  مامان
 بلند شد: 



 نشده که. بلند شو تا رز استراحت کنه. یز یبلند شو. چ یگل  -

 گفتم:   یبه بابا، با حال التماس  رو 

 شده؟ یرو خدا. بهم بگو چ بابا تو-

 به اتاقم برگشت.  قه یاز چند دق برد و بعد رونیرو از اتاق ب ی مامان گل  بابا،

رم بهش وصل بود  اتاق در  رو    رو بست و اومد کنارم نشست. دستم که س 
 آروم گفت:  یصدا   گرفت و با تن

رم رو از دستت در ب انیاالن م -  .ارن یس 

هام نگاه انداخت.  بابا رو فشردم. سرش رو باال آورد و و به چشم  دست
صدا ادامه    پنهان شده بود با همون تن  یسرخش، خبر بد ی هاداخل چشم 

 داد:

 . برمتیهمتاست. خودم م یجنازه عی فردا تش -

 : زدم  غیبلند ج مهین  یصدا با

 ؟ یکنیام ممسخره یدار ه؟ یها چحرف نی بابا؟ ا یگ یم  یچ -

 سرش رو تکون داد: بابا

همتا وارد موتور خونه شده و... اون بال سرش اومد.    ،یشب عروس  -
 بود.  یخودکش  گنیم  ی ول  دونم؛ینم



. بغض به گلوم فشار  شدی بود که به سرم زده م یا مثل توپ باب یهاحرف
 دارم گفتم: خش یو با صدا  ختم ی آورد اشک ر

رو   کار نی. امکان نداره نه. همتا ا دمشینه امکان نداره بابا. من خودم د -
 . کنهینم

 گفتم:   دهیبر دهیبغلش بر  یبغلم کرد تو بابا

 . ستی اصال ممکن ن کنه یرو نم  کار نیامکان نداره بابا. همتا ا ن ینه ا -

 *** 

 طور گذشت که حاال سر قبر همتا نشستم. ساعت چه  دونم ینم

 منتقل کردن.   مارستانیبه ب  شی پ  یلحظه چند  نیرو هم  مادرش

بود؛   ستادهیهام اچشم  یچون قاتل همتا جلو ختم ی ر ینم یاشک  گهید
 افتاده بود. ینه انگار اتفاق بود و انگار  ستاده یا راحت یل ی. خالیدان

کرده.    یهمتا خودکش کردن ی. همه باور مکردنیم هی گر   یبه آروم   همه
  ن، یکرده بودن؛ اما ا   دایرو پ شیخودکش  یاز لوازم همتا نامه ها سیپل
 کرد.  یکه اون شب، دوستم خودکش  کنهیمن ثابت نم  یبرا

  بار عروس نیرو لو بدم و بگم آخر ز یانگ نفرت الی دوست داشتم دان یلیخ
 . ارمیباز کارش در  سر  خواستمیم  یاما از طرف  دمید ال یرو با دان

 شد. ک یها نشسته بودم نزدخاک یحکمت به من که رو  خانم 



 لرزونش گفت:  یگوشم با صدا  در 

م از دست  ار بچهاز اون شب، صبا حالش بد شده رزا. دستم به دامنت! نذ  -
 ؟ یمن باش یو کنار صبا   یایاز فردا ب شهی بره. فقط با تو راحت بود. م

 رو برگردوندم و سر تکون دادم. صورتم 

راهم رو گرفت.    ی. پدرام جلوم یکمک مامانم بلند شدم تا برگرد   به
 با بابا و مامانم کرد.  یایپرساحوال

 شده بود.   یچی پباند شیشون ی بهش کردم. پ ینگاه 

 من گفت:  به

 د؟ یدیند  ی بی رزا خانم. شما حالتون خوبه؟ آس -

 رد شدم:  یال ی خی کنارش با ب  از 

 تونه. دنبال مقصر نباش. خونه یقاتل همتا تو -

  ادیچشمم م  یجون، جلو ناراحت خانم  یافهیق یراهم ادامه دادم. وقت  به
 .شهیواقعًا حالم بد م

باور کنم که دوستم، خودش رو کشته؛ آخه اتفاق بدتر از اون   تونم ینم من
 رو نکشته بود. قباًل سرش اومده بود و خودش

 ها سفر کردم.هام رو بستم و به گذشتهچشم   ن،ی ماش  یتو



مشوش دانشگاه اومد   یاروز، همتا با چهره هیدوم دانشگاه بودم که   سال
 عموش بدن.   رو به پسر   زور اون  ش قصد دارن بهو بهم گفت خانواده

 بود و نه همتا.  یپسر عموش راض  نه

  یاهمتا، نقشه یعموپسر  د، یو مج  شدم و همراه همتا ر ی سبب خ من
 کنن.  دایتا از مخمصه نجات پ مید یکش

منتظر بود تا من بهش خبر بدم که   شگاه یآرا  یروز عقد، همتا تو  ادمهی
  بره سر  گهیدختر د هیبا  دیبود مج  نیمون ا بهم خورده. نقشه یعروس 
 که دوستش داره..   یبا کس   یعنیعقد؛   یسفره

طالقش داده بود و ترکش   یابی شده بود که شوهرش غ یعاشق زن  دیمج 
 با اون زن ازدواج کرد. دیکرده بود. مج 

االن داره خوشبخت با همون زن،   یاز خانواده طرد شد ول  دیمج   درسته
 همتا رو نجات داد.  د،ی. مج کنهیم  یزندگ 

 . دمیکش   یرو باز کردم. آه هام چشم 

م و  خاطرات گذشته یهمه ی صبا، برا  یهمتا، برا  یتنگ بود. برا  یل یخ دلم 
 دانشگاه.  یبرا یحت

 به اتاقم رفتم و در رو بستم.  میمستق 

همتا رو   یرو باز کردم و شماره میام روانه شد. گوشاز گونه یاشک  ی قطره
 گرفتم. 



 رو چک کردم. لشیپروفا یهاخاموش بود. رفتم تلگرام و عکس اما

کاخ فرزان بود. شروع کردم به    یهامورد اتفاقبهش، در  اممیپ  نیآخر
 نوشتن: 

نگرانتم. تو رو خدا برگرد. مگه بهم قول   ؟ییهمتا کجا ؟ی " سالم همتا خوب
االن تو؟ من   ییکجا  ؟یت دعوت کنرو خونه بعد از ازدواج من ینداد
  ی هر چ ا، ی و غر بزن. اصاًل تو ب  ایصدات رو بشنوم. ب   نمت،ی بب خوامیم
 " زنم یبهم بگو، من دم نم یخوایم

حرف دلم رو به   خوامی. م دیگم ش  یلعنت  یها. اه! اشکدیلرزیم  هامدست
 دوستم بگم. 

دهنم گذاشتم و اجازه دادم   یرو رو   ودم. دستم هق افتاده ب به هق ه یگر  از 
 . زهیهام برتموم اشک

 . شعوری . قاتل برمیگیم  ال،یانتقام همتا رو از دان من

 *** 

  کاخ  نی آب چشم دوخته بودم. ا ر یدوش آب سرد نشسته بودم و به ش ر یز
  الیلحظه دان  هفته از اون اتفاق گذشته و هر   کیمخوف واقعًا شوم بود. 

 نظر منه.  ر یز

و رو کنم   ر یهفته نتونستم به خودم جرأت بدم که اتاقش رو ز   هی  نیا  یتو
  دمیچی . حوله رو دورم پرمیم  االننی است؟ اما هم کارهیو چ  هیو بفهمم ک



نشستم و موهام رو خشک کردم. هنوز   یصندل ی اومدم رو  رونی و از اتاق ب
رو عوض   خوام اتاقحکمت ب  از خانم  دینگاه کنم. با  اطیبه ح تونم ینم
 . م ی کن

.  کردیم  یتابیب شدی م  دار یب یمواقع خواب بود چون وقت  شتر ی ب صبا 
 کرده بود تا آروم بشه.   ز یبخش تجو پزشکش براش آرام

 نشه.  دار یخارج شدم تا صبا ب ی واشکیو از اتاق   دمیرو پوش  هاملباس

و به   ادی ب فرزان قرار بود یو کور بود. امروز دوشنبه بود و آقا سوت خونه، 
 بزنه. یجون سر خانم 

  حکمت با فرزان و خانم  یهم حدس زده بود آقا  ایکه قباًل پر  طور همون
 . کردیحکمت اداره م  فرزان رو خانم  یآقا اما مادر  کردنینم ی هم زندگ

 ها باال رفتم. بار از پله نیاول  یبرا

هدف، درخواست    نی و دوم  نم یدوم رو بب یبود طبقه ن یهدفم ا ن یاول
 حکمت بود. اتاق صبا توسط خانم  ر یتغ

  نیطبقه اول بود با ا نی . درست عستادمی ا دم، یپله که رس ن یآخر به
  ستادهیکه ا   ییجابود و از اون یهال خصوص  ه ی یها توتفاوت که اتاق

 . جاستنی تا اتاق اچند شدی بودم مشخص نم

  یمبل هجده نفره ؛شدی باز م ی طرف پنجره بود که به تراس بزرگ  هی
بود،   ینت ی آباژور ز هیتا مبل  هر چهار   نی که ب  خوردیبه چشم م  ی سلطنت



داشت،   ی جلوه خاص جانیا  یهاپارکت یرو  یران یفرش دستباف ا 
روش رو   یرنگ دیو سف   یارنگ براق که فرش سرمه  یفندق یهاپارکت

 پوشونده بود. 

گرد بود و دور تا دور سالن، پر از    یخورغذا  ز یها، م مبل ی گهید سمت
 داشتند.  ی خاص  لی و شما  کدوم شکل  که هر   قهیو عت  ی متی ق یهامجسمه

 بود.   یکنار هال خصوص  یبزرگ  ستادهیا  ساعت

  یخاکستر یهاو کاناپه ونی بود که تلوز من ینش  ی خصوص چپ هال سمت
 داشت.  یرنگ  و زرد

آشپزخونه بود که فکر نکنم   هی، بودم  ستادهیها ا پله یمن که باال  یرو بهرو 
  یخصوص بسته شدن در، نگاهم رو به هال یاستفاده کنن. صدا اد یازش ز
 . دیکش

زد و جلوم   ی. لبخندشدیم  کیاومد و بهم نزد رون یب ی فرزان از اتاق ی آقا
 :ستادیا

 ؟یکمکتون کنم خانم بهادر  تونم یم -

 زدم و گفتم:  ی متقابل لبخند 

 بدونم اتاقش کجاست؟ شهی حکمت کار داشتم. م با خانم  -

 تکون داد و گفت: یسر

 . نیای همراهم ب -



تا اتاق  بزرگ بود و پنج یل یخ یخصوص  دنبالش به راه افتادم. هال به
جا اتاقش هست«.  دوم اشاره کرد و گفت: » اون داشت. به اتاق

 فتم. رو زدم و داخل ر  اتاق رفت و من در   فرزانی آقا

چشم، پشت    به نکیبسته بود و ع  یاحکمت، موهاش رو گوجه خانم 
 نشسته بود.  یزیم

 صبر کن تا کارم تموم شه«.  ی کردم که گفت: »کم  یسالم 

 اتاقش مشغول شدم. ی هم به بررس  من

بزرگ مثل اتاق صبا بود و تنها تفاوتش رنگ دکوراسيون اتاق بود   اتاق هی
 خاص بود. یلی که خ

اتاق ست بود؛ البته لوستر   ی هارنگ با پرده ینفت  یآب  یدو نفره تخت
 بود.   یوسط اتاق هم آب 

  نو  یهادستباف، وسط اتاق پهن بود و روش مبل یمتر دوازده یران یا فرش
 قرار داشت. ی و سلطنت

و    بود، کنار تخت زونیازش آو  یستالیکر   یهایکه گو  ستاده ی آباژور ا تادو 
از   وجود داشت که پر  یایاز تخت کتابخونه قد یها قرار داشت. طرفمبل
 .دادیم ی بود که بهم حس خوب  یو بزرگ  کیکوچ   یهاکتاب



شده   دهیها کشخونه بود و چون پرده یجلو اطیبه ح اتاق، رو  یپنجره
  ی و صندل  ز ی م یهی خبره در هر حال سا  تراس چه  یمعلوم نبود تو  ادیبود، ز 
 . دیتوش د شدی رو م یفلز

بود که البته از   یها خانوادگاز تابلو  یکی اتاق افتاد؛   یهابه تابلو نگاهم 
بود که   ییبا یرنگ روغن ز  یها نقاشتابلو ه ی. بقشدیم  دهینظرم کج هم د 
 بود. دهیکش  ،ر یتصو رو به  یاهر کدوم منظره

  تخت بود، نشسته بود و چند یرو که روبه  یکار  ز ی حکمت، پشت م خانم 
 تا برگه به دست داشت.

  و گل ی گل اطلس  یواتاقش شدم. ب  یکنار پنجره  یهااهیو گ گل  متوجه
 : دمیبود. ناگهان صداش رو شن دهیچیاتاق پ  یتو یداوود

 ؟ی بگ یخواست یم یز یرز؟ چ   شدهیچ -

 . دمیکش   اهیو گ چشمم رو از گل زود

 کردم:   منمن

رو عوض   اگه امکان داره اتاق صبا خواستمیحکمت! مخانم  دیببخش -
 . دیکن

 اگه اتاقش عوض بشه، حالش خوب بشه.  دیشا

و   د یهاش رو مالآورد. چشم رو در  نکشیتکون داد و ع  یحکمت سر خانم 
 گفت: 



 . کنم یم  شیکار   هیباشه.  -

  کار یچ خوام یم   رسهیبه فکرم م  ی اومدم. وقت رونیتشکر کردم و ب ازش
 . افتهیکنم قلبم به تپش م 

 بودم.  ستادهی ا یخصوص  هال وسط 

  اسباب شترشون ی باز کردم. ب یک ییکی ها رو  و در اتاق دمیش ک  یق یعم نفس
 مونده بود. ینخورده، باق  داشت؛ اما دست هیو اثاث 

 نامرتبه.   یکم  جا نیهم از اتاق آخر. حس کردم ا  نیا

بود و با    یپشت اط یبستم. اتاق رو به ح اط یرو، با احت  اتاق شدم و در  وارد
 شده بود.  دهیها چلوازم ی میخوشگل قد یل یسبک خ

  ی بنفش ارغوان  ی بود با روتخت یمی و قد  یپنجره چوب یخواب، جلو  تخت
 ها، ست بودن. که با رنگ کمد

 شده بود. ده یتخت چ  یجلو ی ونی و تلوز  مبل

. چشمم به در تراس  زدیاتاق، برق م  یتو  یم یقد یهاو مجسمه آباژور  باز 
 افتاد که باز مونده بود.

 متش رفتم. س  به اراده یب

زدم  یاخفه غی ج دمیکه د  یزیرو که باز کردم و سرم رو باال گرفتم با چ در 
 و قلبم به تپش افتاد.



  کردینگران و متعجب بهم نگاه م یا عقب رفتم. پدرام با چهره زنان، نفس
 گفت:   دیحال، د اون یو من رو که تو

 ؟ یدار کار یمن، چ اتاق ی تو تو -

. متوجه نشده بودم که  دیلرزیهام عرق کرده بود و م شدت ترس، دست از 
 شده. خته ی شالم افتاده و موهام دورم ر

 جواب دادم: دهیبر دهیبر

 ... من...خب... . جانیمن.. من... ا  -

  بردیچنان که به طرف مبل م رو گرفت و هم  زد و دستم  یلبخند پدرام
 : گفت

 . ینی رو بب  من یکه. فقط اومد   فتادهین  ینترس. اتفاق -

رو   من  یمبل، زورک یبهم زد. رو  یزیرو برگردوند و چشمک ر  سرش
 روم نشست. بهنشوند و خودش رو 

 رفت:سمتم گ  و به خت یر  وانیل یرو برداشت و تو  پارچ آب ز،یم  یرو  از 

 قدر نلرز. بخور! ان -

قلوپ ازش خوردم. نگاهش بهم بود که   هیآب رو ازش گرفتم و   وانیل
 گفت: 

 خب؟ -



 مکث کردم: ی حالم بهتر شد. کم ی و کم دمیکش   یق یعم نفس

رو عوض کنم تا   اتاق صبا خوام یحکمت صحبت کردم، م  من با خانم  -
 . فتهیاون اتفاق ن ادی  دیشا

 فت: زد و گ یلبخند پدرام

 رو بهتون بدن.  اتاق نی هم  دمیخوب. به مامرجان اطالع م  چه -

 شدم. گفتم:  هول 

 هست... .   جانی همه اتاق، ا نینه. ا -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم 

  یتا بتون   م ی تراس بذار  یتو یب یسطح سراش میتون یکه م  هیتنها اتاق  جانیا -
 . یاریو ب  یرو راحت ببر صبا

صبا، کنار   یباالبر برا د یتونی. م فرزانیآقا ستی الزم ن یب یسطح سراش -
 . دیها نصب کن پله

 بهتر!. چهیگ یآره راست م -

 بهش زد:  ی برداشت. با فندک روشنش کرد و پک  ی گاری س ز یم  یرو  از 

 . راحت باش اسمم رو بگو. ستم یفرزان ن  یرز! من آقا  ی راست -

 که من بشنوم آروم گفت:   یجور  گرفتم و بلند شدم.   نییرو پا سرم

 خوشگلن.  یلیموهات خ  -



  یو واکنش   دیچپ زدم که انگار خودش هم فهم یعل یرو به کوچه خودم
 نشون نداد. 

 شدم که گفت:   کیتشکر کردم و به در اتاق نزد  ازش

 ؟ یدون یکه افتاده نم   یدر مورد اتفاق یزیرز. تو چ  -

 رو برگردوندم:  سرم

 طور مگه؟ نه چه -

 شد:  کیزنان به من نزدله کرد و بلند شد. قدم یگاریسجا یرو تو گارش یس

گفتن    یبرا یزی چ  دی. با خودم گفتم شایهمتا بود یم یتو دوست صم  -
 .یدار

 . دونم ینم  یزیمن چ  -

 ادامه دادم.  رونیراهم به ب  به

تاق  که از ا  شدمیخارج م  ی خصوصهال  یاتاقش رو بستم. از راهرو  در 
 . دمیرو شن  الیدان یصدا  ،ی اول

 : زدی. با تلفن حرف مستادمی ا گوش 

باشه بهتر   یچ قطر اما هر  ایامارات   دی شا  دونم ی. نم جاستنینه فعاًل رزا ا -
 شو.  ای جو س ییرو داره اما اول از ر  تشی نکبت االنشه. قابل ی از زندگ



  سکوت کرد. بدو  ال ی داد. هول شدم و دان یی به در اتاق خورد و صدا دستم 
 . دمییکردم و به اتاق صبا دو  یطبقه باال رو ط ی هابدو پله

 دادم.  هیبا وحشت در اتاق رو بستم و به در تک دمی اتاق صبا که رس به

  یباره که در مورد امارات با کس  نی دوم نی من داره؟ ا  یبرا یانقشه نکنه
 . زنهیحرف م

 *** 

 صبا اومد تا اوضاعش رو چک کنه.پزشک مخصوص    عصر،

  دار یبگم در روز، فقط دو ساعت ب  تونم یو روز صبا اصاًل خوب نبود. م  حال
 . کردیم  یقراریفقط ب  موندیم  دار ی ب  شتر ی بود و اگه ب

  چون خانم  دادم؛یبودم و به پزشک گوش م  ستادهیپشت در اتاق ا  من
جا  از خانواده، اون لحظه اون ی هر عضو  ایمن   دادیحکمت اجازه نم 

 . میباش

 تکون داد:  یمختلف رو به خانم حکمت کرد و سر  ناتی بعد از معا پزشک

و   رن یم  لی سرعت دارن تحل نداره. عضالتش به یخوب  ی جسمان ت یوضع -
اما   شه یخطرناکه. سندرومش داره کنترل م  یادختر بچه ن یچهم  ی برا نیا

 ارم. بهش ند ی دیوضع ام  نیبدنش نه. با ا 

کرد.    هیگذاشت و گر  یشون یپ  یرو رو  شد و دستش  شونی حکمت، پر خانم 
 و از اتاق دور شدم.   دیقلبم لرز 



  ی تصور کنم اتفاق  تونستم ینم یبه گلوم فشار آورد. واقعًا حت ی سفت بغض
 . فتهیصبا ب  یبرا

  تونستمی. حال صبا رو نم دیشام خورد و خواب  یحالیشد و صبا با ب  شب
 جونم انداخته بود.  از دست دادن صبا، لرزه به درک کنم. ترس

 حکمت کارم داره.  خانم وارد اتاق شد و بهم خبر داد که خانم  ربابه

  گذشتم. در اتاق خانم   الیاتاق دان یو لرز از جلو  طبقه باال رفتم و با ترس به
 به صدا در آوردم و وارد شدم.  حکمت رو 

بلند   دنم یتخت نشسته بود که با د یحکمت رو  . خانم ستادمی در ا یجلو
 .نمیکارش رفت. بهم اشاره کرد که جلوش بش   ز یشد و به م 

حکمت شروع کرد به   نشستم. خانم   یصندل ن یاول یاتاق رو بستم و رو  در 
 حرف زدن: 

که اتاق پدرام    یاتاق آخر نیاتاقم که بگم هم  یایرزا جان! ازت خواستم ب -
ندارم اما   یدیتا حال صبا بهتر بشه. هر چند ام  دمیرو بهتون م  هم هست

 کنم اما نکردم.   یکار   تونستم یرو بخورم که م  نیبعدًا حسرت ا  خوامینم

که    یدونیبشه امشب لوازم خودت و صبا رو از اتاق جمع کن. م  اگه
منتقل    دشیصبا فردا به اتاق جد خوامیبره. من م زمان  ل،ی وسا  یآرو جمع
 بشه. 



  میصبا باالبر نصب کن  یها براپدرام صحبت کردم که از سمت چپ پله با
 . کنهیکه فردا اقدام م

 نه؟ ای  هیکار درست  دونم یبپرسم ازت. نم  تونم یهست، نم   یزیچ  هی فقط

 زدم و مشتاق گفتم:   یلبخند

 باشم.  ی خوب یپاسخگو  کنمیم  یلطفًا. سع  د یبپرس -

مکث   قهیشد و بعد چند دق ه ر یناراحت بهم خ یاحکمت با چهره خانم 
 ادامه داد:

 رو از دست بدم وجود داره؟  صبا  که نی امکان ا ایآ  -

 هاش چشم دوختم. پلک زدم و سکوت کردم. لب به

 :گفتیافتادم که م  ،یفراهان دکتر  میحرف استاد روانشناس  ادی

با   د؛یصداقت بگبه مراجع، با شهی رو هم چه که هستو آن  تی»واقع 
 . «یادبیو نه ب   دیکن   ینه گستاخ  دیصداقت بگ 

 دادم:  ادامه

بره   ای دن از  یدختر سندروم  ادیم  شی کم پ   یل یخ گه یکه علم، م  ییتا جا  -
حرکت کنه و   تونه یداره؛ صبا نم  یخاص  طیشرا  ی اما... صبا از لحاظ جسم

حکمت اما... ترس   خانم  ستم یحرف بزنه. من دکتر ن  تونهیدرست نم 
 رفتن، عضالتش محتمله.  لیتحل 



االن تنهاش بذارم. بلند شدم و   دی هاش رو بست. باحکمت، چشم  خانم 
و   ادی بگه ب ونسی  خانم سپردم که به آقا آروم اتاق رو ترک کردم. به ربابه
 . میباال ببر ی کمک کنه لوازممون رو به طبقه

  یهاش رو توآروم باز کردم و لباس من آماده بود. کمد صبا رو  چمدون
 موند.  رهیصبا خ  یوتراپ ی زیلوازم ف ی. نگاهم رو دمیسبد چ

  یی هاز ی چ یآروم  مرد اتاق اومدن و به ی هاتا از خدمتکار و چند  ونسی آقا
 رو با خودشون بردن. با خودم گفتم:   بودم ده یگوشه چ  کیکه 

 ." ایهات کنار ب "رزا با ترس

بار، پونزده روز   نی آخر یطرف پنجره رفتم که برا به زد، ی قلبم م کهنیا با
 وجود اومد.  فاجعه به رفتم و اون شیپ

 مخروبه بود، شدم.   هیکه حاال    ینی زمر ی به ز رهیرو باز کردم و خ وانی ا در 

 شده بود.  م ی و نبضم تنظ  زدیقلبم تند نم  گهی آروم شدم. د یکم

 بهت بزنم همتا.  نمتویم جا نیرو هم حرفم  نیآخر

 . م یداشت  یو دراز دور  ی هاآرزو  م ی تر بودها که بچهزمون اون 

 اما... .  ی با من عروس بش یخواست یم  شه یهم   ادمهی

و    ی. کاش برگردامی کنار ب  تونم یکه رفتنت رو باور کردم با نبودنت نم  حاال
 بود."  یشوخ ه ی" االغ! همش یبهم بگ  ت یشگ یلبخند هم  با



که    شعور یب یرودو  یهاآدم نیکه از شر ا  . حاالیندارم برگرد یدیام اما
  خوامی. ازت م ی. حاال که راحت شدیرو گرفته بودن، خالص شد دورت
 .یبدم ببخش   یهاهام و حسخاطر تموم قضاوت رو به من

اتفاق   نیحقت رفاقت نکردم. اگه من حواسم بهت بود ا در  دیشا  من
 . افتادینم

سخت بود   یلی . واقعًا خختم ی ریاشک م وانیمدم وسط ا خودم که او  به
 رو باور کنم.  نبودن همتا

رفتم. واقعًا االن دلم   رون یاتاق پاک کردم و ب  ینهیآ   یرو جلو  هاماشک
 . خواستیجون رو م خانم  یهاکتاب

 *** 

نظر گرفته بودم اما   ر ی رو ز  الیمدت، دان  نی. تمام ا دیچهلم همتا رس مراسم 
  رون یاز خونه ب ی وقت  شهی هم  یعن ی نتونسته بودم وارد اتاقش بشم؛ 

 . کردیاتاقش رو قفل م رفتیم

اعتماد کرد. از روز انفجار تا   یراحت  بهش به شد یبود، نم  یمرموز آدم
 خونه مثل قبرستون، سوت و کور بود.  نیامروز ا  نی هم

  از اتاق ییبرم که صدا نییتا به طبقه پا  گذشتمیم  یخصوص  یراهرو  از 
 : دمیشن  الیدان



  سییر  شرط ی. مطمئن کنم یم  شی راض زنمیباشه باهاش حرف م -
 رزاست؟ باشه فعاًل خداحافظ. 

 زود از در اتاق فاصله گرفتم.  ه؟یچ  سییر  ه؟یک   سییر

 زد. رونی ب الی عجله از و  با ال،یآشپزخونه بودم که دان داخل

  یی رایسالن پذ یبه سرم زد. زود به آژانس زنگ زدم. از پنجره یفکر
 بود، کردم. اطیح ی که تو  یالیبه دان ینگاه 

 رو بکنم.  کار نی ا دیداشتم اما با استرس

 دره.  داد که دم ام یبهم پ آژانس

  الی و   نیسرعت، کل مسافت ب  رفت. با رون یب  الیاز در و  الی شدم. دان آماده
 کردم.   یرو ط  و باغ

  از کوچه الیدان نی به اطراف کردم. ماش  یدر بود. نگاه  آژانس دم ی انندهر 
  نشی ماش یراننده که جلو   زنان به خانم . نفسدیچی پ  یاصل ابون یبه خ
 بود گفتم:  ستادهیا

ساعت بهم امانت   رو چند  نتی. فقط ماشدمیقدر پولش باشه م هر چه -
 رو خدا.  بده، تو

رو روشن کردم   نی رو از دستش گرفتم. ماش  چییبگه که سو یزیچ  خواست
 و گاز دادم. داد زدم:

 کنه؟ یحرکت م یجورچه نیا -



 راننده گفت:   خانم 

 ؟؟یندار نامه ی... گواهیترمز دست  -

وسط راه    ن،یبار هم ماش و چند  دمیچ یرو پ  کوچه  ،یاانهیطرز ناش به
 خاموش شد. 

 گرفته بودم.   ادی  یی کوچولو  یهاز یچ  هیاز بابا   ی نداشتم؛ ول نامهیگواه   من

. باهاش  دمیرس  الیلکسوز دان  نیسرعت صد، اتوبان رو رفتم تا به ماش با
چون حواسم پرت   خورد؛یزنگ م یه   م ی رو حفظ کردم. گوش مفاصله

 جواب بدم.   تونستم ینم شد،یم

  که جاده چالوسه. اما راه  جانی! ای. وادیچی شمال پ یجادهبه ال یدان ن یماش
 ش هست؟ کله  یتو   یاقاتل چه نقشه نیا  دمیفهم یم دی نداشتم. با  یاچاره

ام ازش منظم شد به همون  فاصله که نیا  . بعددیچی پ  یخاک  یجاده به
 .دمی چی پ  یخاک یجاده

  الی. دانکردمیرو خاموش م  نیسخت بود و زود ماش  یلیبرام خ  یرانندگ
 رو نگه داشتم.   نی ها، ماشو واردش شد. پشت درخت  دیرس  یابه خرابه

به اطراف خرابه بزنم و بفهمم   یَسر هیتصميم گرفتم    دم،یترسیم  کهنیا با
 خبره؟  چه



رو    و دستم   دمیکوتاه بود. پر   وار یشدم. د ک یخرابه نزد  اون وار ی به د  آروم
  کسمیرو شکر بارف . خدادمیم رو باال کشقفل کردم. خود وار ید  یبه باال

 خوب بود. 

 به داخل خرابه کردم.  ینگاه 

  کیهم براشون   الیهم جمع شده بودن و دان و زن دور  تا مرد چند
 . دمیشنیکه نم  کردیبلغور م  ییهاز یچ

به   رخشم ی بود و ن ستادهیا  الیجلب کرد که کنار دان  یرو دختر  توجهم 
 .سمتم بود

، لحظه  یخوان دوختم تا لب الیدان یها رو به لب چشمم    یاکنم. دختر 
 برگشت. 

حس   یافتادم اما درد ن یجا زمهام شل شد و از هموندست دنشید با
 باور بود. خشکم زد. قابلر ی بودم غ  دهیکه د  یزی. چ کردمینم

افتاده باشه؟ گلوم خشک شده بود و   یاتفاق نیچممکنه هم   طور چه
 نشسته بودم.  ن یجور رو زمهمون

 رو برداشتم.   م ی شدم. گوش کینزد ن یو مبهوت به ماش و مات  ستادمیا

 دادم. ه یحکمت زنگ زده بودن. سرم رو به فرمون تک راننده و خانم   خانم 

 . دمیآوردم و دراز کش ن ییرو پا یکه صندل  دمی شن ین یماش یصدا

 رد شد و به داخل خرابه رفت.   نم ی کنار ماش  از  ن یماش



 رو بلند کردم.  سرم آروم،

شدن و داخل خرابه رفتن. من هم از    اده یپ  نیاز ماش  کلیه یتا مرد قو دو 
 شدم.  ادهیپ  ن یماش

 گرفته بودم دوباره چک کنم.   م ی تصم

 افتاده بود؛ برداشتم.  ی گالن  ،ی رونی ب  وار یاز د ی اگوشه

 تم. پام گذاشتم و باال رف  ر یز

 خرابه انداختم.  اطیداخل ح به ینگاه  دوباره

  یهااهیو گ  بزرگ داشت با گل  اطیح  هیبود که   گاهیمخف  هی  هیشب  جا اون
 . یخاک ی نیپراکنده و زم 

ل   یمی تا ساختمون قددو   اط، یاز ح ی اگوشه بود که دخترها رفت و آمد   یگ 
بود که کنار   ی. حواسم به دختر گنی م  ی. اصاًل مشخص نبود چکردنیم
 .رفت یراه م   ال،یدان

 م قرار گرفت. شونه ی رو   یبودم که دست ستادهی ا جا همون

 گفت:   گوشم یدهنم گذاشت و تو یرو رو و عقب رفتم که دستش دم یترس

 ." فتیراه ب یری بم  یخوای"اگه نم 

 بسته بود.   خیتنم  تموم

 کردم.  بشیتعق فهمهیم نه یاگه بب  شناسه؛یرو م من الیدان



 :در گوشم داد زد زنانهیزده بود که اون صدا خشکم 

 !اال ید  -

  ال یکمرم بود و من رو وارد داخل و   یرو یابه حرکت افتادن. اسلحه پاهام
  رهیبد بهم خ یلی خ ی بودن و با نگاه دهیچماق، صف کش قل یهاکرد. مرد

 بود.  ده یگوشت د  ،یسگ  یشده بودن. انگار

و به سمتم برگشت.    ستادی سرم بود ا  که پشت  یزن یصدا  دنیبا شن الیدان
غرورم  ال یدان یو اصاًل دوست نداشتم جلو  دمیکشیم نی زم   یرو رو  پاهام
 بشکنه. 

  ی بیعج   یهالباس اومدن همه رونی از ساختمون سمت چپ، ب ها دختر 
  هم لباس  یگاه   ب،یشش ج ی هاشلوار  ،ی خاک یهابودن؛ لباس دهیپوش 

 ساحل. 

 هل داد. ال یدان یرو جلو  رو بست و من ها و دهانم دست زن

 زانو زدم.  ال یدان ی پاها یجلو

  ییبود که بال نی. ترسم از اخوردیهم م هام بهو دندون  دمیلرز یترس م از 
 نبود.  دی ش بعاز  اره،ی سرم ب

 کنه.   ر یرو با نگاهش تحق من خواستمیرو باال نگرفتم، نم سرم

 گفت:   الیاز پشت سرم به دان نز

. خدمت خودت ر پروندیها کالغ مور  ن ی»ا  . س«یی. بهنام خبر داد، رادار 



 . دمیدیرو م  الی دان یپاها فقط

 از اندازه شد.  شیب  سکوتش

 سر زن داد زد: هو ی

 ؟یکرد  یغلط چه -

که از خشم بود رو    الیدان یها زدن نفس. نفسد یصداش تنم لرز با
 زد:  ادیصدا فر  همون، تنکه با  دمیشن یم

 و دهنش باز کن تا چالت نکردم. دست -

 . آوردمیشاخ در م داشتم 

کردم؟    بیرو تعق  یاگهیکس د  یو من اشتباه   ستی ن  الیدان  نیا  نکنه
 انداخت.  ی رو سمت  دهنم  شال دور رو باز کرد،   هامدست

رو    رو جمع کردم و سرم أتم شد. تمام جر   رهی جلوم نشست و بهم خ الیدان
که    دادیم یرنگش، خبر از اتفاقات بد ی شیسرد م  یها بلند کردم. چشم 

 . آروم گفت: ارهیقراره سرم ب 

 . ن یاریآب ب  -

درش رو باز کرد و به دستم داد.   الی دادن و دان الیرو به دان  زدم. آب پلک
 بهم بود گفت:  ره ی جور که خهمون

 بخور.  -



بود دستور  ستادهیکه پشت سرش ا  یسرش رو عقب گرفت و به کس  ی کم
 داد:

 کن.   ییرو به اتاقم راهنما دختر  نیا -

 داد زد:  الی. دان ستادمیبلند شدم و ا   یسخت به

 . ن یکن  یخواه ازش عذر  -

 هم گفتن: همه با هو ی

 خانوم. م ی غلط کرد -

 بهش کردم.   یشد، نگاه ک یسرم بود نزد که پشت  یزن

هم    یل ی. پوست صورت روشن و گرد، خیابرو مشک  و چشم   یشراب یموها
 خوش اندام بود.

 رو گرفت:  و لرز دستم  ترس با

خدا من   . بهریرو خدا از آقا برام مهلت بگ   رو ببخش. تو خانوم من -
 . ییشما مهمون آقا  دونستم ینم

 به دهنش زد و ادامه داد: یلیس  محکم 

  ر ی رو خدا از آقا برام فرصت بگ ، غلط کردم. شکر خوردم. توبشکنه دهنم -
 رو خدا.   تو



زن   نی کرده ا  کار یچ  الی. دانکردم یباز به لرزشش نگاه م یدهان  با
 کنه؟ یبه من التماس م ی جورنیا

 گفت:  یبلند یبا صدا الیدان

 راهش برو کنار.  زر نکن، از سر  زر  -

  یابگم کاره تونستم ینم  یبگم؛ حت  تونستم ینم یزی زده بود. چ خشکم 
 . ستم ین

پروتز شده   یها که نقاب رو صورتش بود با لب  گهیدختر خوشگل د  هی
 اومد. جلوم خم شد و گفت: 

 طرف خانوم.  نیاز ا  دیبفرمائ -

  یو دختر با صدا  مید یراست رس دنبالش راه افتادم. به ساختمون سمت به
 نازکش گفت: 

 . ارنیم  فیداخل، آقا االن تشر  د ییشما بفرما -

ل هی روم بود شدم. بهکه رو   یاتاق وارد   ی چوب یتا صندل  که فقط دو   یاتاق گ 
 بود.  زون یمصرف به سقف آو   المپ کم   هیداشت و  

نظر   شکسته به ها یاز صندل یک یاصله داشتن هم، سه قدم ف  از   هایصندل
 . دیرس یم

وسط در    یب یطرز عج  بود و به ی نبود. در اتاق چوب تر شی متر ب   ستی ب اتاق
 . کیسالم و کوچ  یپنجره  هیپنجره وجود داشت؛  هی



سرم   رو از پشت الیدان یصدا  کردم،یم  یکه اتاق رو وارس   طور نی هم
 : دمیشن

 داخل.  ا یب  ؟یستادی چرا ا -

 بهم زد و وارد اتاق شد. یاکه تنه  برگشتم 

 نشست.  ها یاز صندل  یک ی  یبهش زد و رو  یلب داشت. پک  به یگاریس

  د یروش رو عقب کشبهرو  یزد و با پاش صندل   گار یبه س  یاگهی محکم د پک
 بهم کرد: یو نگاه 

 . نیبش -

 داد. رون یرو از دماغش ب  گار یس دود

دستش رو باال    الی بگم که دان یزی نشستم. لب باز کردم چ  ی صندل  یرو 
 برد:

 . ی بپرس یچ ی خوایم  دونمیم -

 .یجواب بد  یو تو مجبور  پرسم یفقط من م جانیا  متأسفم 

 نگاهم کرد و ادامه داد: چپ

 کنه؟   بی رو تعق من د یپرستار خواهرم چرا با -

رو تونستم  هاش گردنش پرت شد و تازه لباس  یرو  یکوب به خال حواسم 
 انداز کنم. بر 



  رون یب  راهن،یهاش رو از پ بود که آرنج دست دهیپوش  یمشک   راهنیپ  هی
  ی رو  ی عقرب  یکوب و خال شدیم  ده یتا نصفه د اشنهی انداخته بود. س

 شده بود. یسمت چپش نقاش  ینهیس

 افتادم.  ها لم یف یتو  یهاکار خالف ادی

 شده بود.  رهیداده بود و بهم خ ه یهاش تکرو به زانو آرنجش

 گفتم:   دهیلرزون و بر یصدا با

 ... من... . یمن... ن... نم -

ها و  . تمام عضالت شونهستادیبلند شد و ا  ی صندل یزد و از رو  یلبخند
 اومد.  ک یبازوهاش مشخص بود. نزد

 گرفته بودم.  نییرو پا  گوشم بود. سرم  یکفشش تو   یصدا

 و گفت:  ستادیچراغ برق جلوم ا  ر ی ت  مثل

 قاتل همتام. درسته؟  یکردیدنبال من؛ چون فکر م  یحتمًا اومد -

 به بدنم اومد.  یادی اسم همتا، جرأت ز دنیشن  با

 : دمیهاش زل زدم و پرسجسارت به چشم  با

 ش؟ی چرا کشت -



  یاکم به قهقههدر اومد و لبخند کمرنگش، کم  یحالت جد از  صورتش
که    یکلیبه پسر قد بلند ه  جور با خنده، رو شد و همون ل یتبد  نیخشمگ 
 بود گفت:  ستاده ی در ا یجلو

 همتا مرده... . گه یم -

 بهم زد.  یخندشی ن ی کلیه  پسر 

  شو خنده ستادیجلوم ا  بی به ج نفس افتاده بود. دستخنده به نفس از 
 رو تموم کرد: 

اون جنازه،   یباش  دهیکه فهم   یقدر باهوش باشهمتا نمرده. فکر کردم ان -
 همتا نبود. ی جنازه

 سرم رو برگردوندم:  کالفه

 ... . ی قانون یاما پزشک  -

 رو قطع کرد: حرفم 

  ا ی ؟یشهباز دکتر   ایرو امضا کرده... هوم   برگه ر یزاده ز   حتمًا دکتر منفرد -
 ده؟دکتر سپنتا. کدوم امضا کر  خانم 

داده بودن   یها گواهاون پزشک یهر سه  گفتیکم فکر کردم. راست م   هی
 : دمیبه همتاست. پرس کرده و اون جنازه متعلق  یهمتا خودکش

اصاًل چرا باهاش   ؟یرو کرد است کجاست؟ چرا اون کار اگه همتا زنده -
 ؟یازدواج کرد



رو    سرش و هی بود که  ن ییروم نشست. سرش پا  زد و جلو یپوزخند الیدان
 باال آورد و گفت: 

 ؟یبرادرم  ی مخف یمعشوقه یدونست یم-

 . ادامه داد: چونهیرو بپ  شدم. خوب بلد بود موضوع جیگ

  یازت خواستگار هاروز نی پدرام هم یدونست ینم ی عنی! یچه خنگ  -
 کنه؟ یم

 جواب دادم: جیرو قورت دادم. گ دهنم  آب

 چرت نگو.  -

 . ادامه داد: دیشن یمن رو نم   یهاحرف یانگار

 . یاون زمون تو با من ازدواج کرد چون تا افته؛ینم وقتچیاتفاق، ه نیا -

 بلند گفتم:  یگرد نگاهش کردم و با صدا  یهاچشم  با

 ال؟ یدان هیفازت چ ؟یزد یچ -

 و محکم بهم نگاه کرد و گفت:   یجد یل یخ الیدان

 گله. خوش یزنیباهام حرف م یجور نی بار آخرته ا-

دهنت،   یرو تو  هاتدندون شم؛یتکرار بشه مثل االن بهت خشک نم   اگه
 . کنم یخورد م

 شد.  تر شی قلبم ب تپش



رو   یگاری. سکردمیخودم رو سرزنش م  ز،یو گر   بیتعق ن یا ی دلم برا یتو
شد. دودش رو به صورتم فوت   کیگرفت و به صورتم نزد   یکل یاز مرد ه 

 هام رو با نفرت بستم. کرد. چشم 

 . شی نیب یکو همتا؟ تا شب صبر کن م  یگفت  -

 گفت:  یکلیبه مرد ه  رو 

بهش چپ نگاه کنه   یمهمونه. هر کس   جانیمنه. ا  یندهی دختر، زن آ  نیا -
 . کنم یکه م  یدونی. م ُبرمیگوشش م

 که بلند شدم:  ترفیم  رونیاز اتاق ب الیفوت کردم. دان ینفس

 ؟یمن رو گروگان گرفت -

 بهم بود که آروم گفت:  پشتش

 . یریبعد م ، یگ یبله رو م -

سرش زدم.   ی ممتد یهاغی فقط ج تیاز اتاق دور شد. از عصبان  الیدان
 زدم:  غی آخرش ج

 . یعوض -

و من به خونه برنگشته بودم. االن صد در صد   شد یم  کیهوا تار  کم،کم 
.  کردیم  جمی گ  الی دان یها. حرفستم ی که سر کار ن  دنیام فهم خانواده

خاطر دوست داشتن،   به  دونستم یم  یسرش بود ول   ی تو  یچ  دونم ینم
 سرشه.  یتو  ی ارو نداد. اون نقشه شنهادیپ  نیا



 رگز. وقت و ههيچ دم، ی. وا نمخورمیهاش رو نم گول حرف  من

 کار بکنم؟   یچ  دونستم یام بود. نم اتاق رو قفل کرده بودن. گرسنه در 

  تموم امیقراریرو صدا زدم. ب  الیوسط در که پنجره بود، داد زدم و دان  از 
  م ی . آخرش دست به تصمدادمیرو از دست م امینبود. انرژ یشدن

شکست   شهیپنجره زدم که ش یشهی زدم. با دست، انقدر به ش  یااحمقانه
 نشستم و زخم دستم رو فشار دادم. نیو دستم رو خون برداشت. زم 

 . اومدنیکه به سمت اتاق م  دمیشن یی پا  یصدا  شه،یشکستن ش  یصدا با

 . کردیم  موونهی درد داشت و داشت د م،ی زخم دست

وارد    الیکه در اتاق باز شد و دان   شدی م  تر شی صورتم هر لحظه ب  یتو عرق
 ق شد. داد زد سرم:اتا

 !؟یکرد  یچه غلط -

 بلند گفت:  یبود با صدا ستاده یکه کنارش ا  یمرد به

 بدو.  ار، یکشو سمت راست ب  یرو از تو ه یاول یها برو جعبه کمک -

 . فشارم افتاده بود.رفتیم  یاه یس  هام،چشم 

 هم افتاد.  یهام رو دستم رو گرفت که چشم  الیدان

 *** 

 ؟ی رزا؟ رزا؟ خواهر -



حتمًا   ا ی نمیب ی. حتمًا دارم توهم م زدیگوشم زنگ م  یهمتا تو یصدا
 همتا هستم.   شیام و پ مرده

 رو باز کردم. هام چشم 

آروم   فمیضع  یشده بود. با صدا  رهیپر از اشک، بهم خ  یی هابا چشم  همتا
 : دیزد و دستم رو گرفت و پرس یصداش زدم. لبخند 

 من باعث دردسرت شدم، من رو ببخش.   ؟یخواهر ی خوب -

ُرم  ز یخ م ین  که بهم وصل بود شدم.   یشدم که متوجه س 

 کجاست؟   جانیواقعًا کنارم نشسته بود. ا  همتا

. از  یم یبود و قد ک یامکانات توش بود. کوچ ی که همه  کیاتاق کوچ  هی
 تخت بلند شدم.  یرو 

رم از دستم در بود   حواسم  زدم و    ینره. نگاهم به همتا افتاد. لبخندکه س 
 آروم گفتم: 

ت   وقت چی. هیجذاب  یکه زنده بود  ییها هنوز مثل وقت - از خون 
 . گذرمینم

 صورتش و گفت:  ی شد و دستم رو گرفت و گذاشت رو  ک ینزد همتا

 . یواقع  ی رزا! من همتام. همتا  ستم ین  ا یمن خواب و رو  -



. از ترس حالت تهوع بهم دست داده بود. با  دمیو دستم رو کش  دمیلرز
 بلند گفتم:  مهی ن یصدا

 ؟ ییهمتا  هیقدر شب چرا ان  ؟ یهست  یتو... ک -

رو   مون یلرزونش شعر دوران نوجوان   یتلخ. با صدا یخنده  هی د؛یخند  همتا
 با همون آهنگ خاص خودش خوند: 

 ا… روز  ن یبغضم، ا  ز  ی ق…لبری رف ی"دلم گرفته؛ ا

 حال و هوا… ."  نی ام، از امنو؛ خسته  فهمهینم  ی شکی ه

 ش رو خودم خوندم:. ادامهختی ش رگونه  یرو   هاشاشک

 موندم انگار، از همه!  ق…جای رف ی"دلم گرفته؛ ا

 بگم، بازم کمه! یروزام برات؛ هر چ   نیحال  ا از 

 از روزگار... ."  شدم، یتو؛ کم م   هیمنم شب  یکاشک 

 : میرو با هم تکرار کرد یبعد  مصرع

 تا بهار؟" بگو مونده چند دنتی"واسه دوباره د

 . اومدیم  نییهام پا گونه  یهام از رو تک اشکو تک  نیزم یرو  نشستم

 . نم یبب  یجورنیا ، یهمتا رو روز  کردمیفکرش رو نم وقت چیه

 رو سر دادم.  هامهیبلند، گر  یبغلش با صدا یشد و بغلم کرد. تو کینزد

 : دمیشدم پرس  ره یپر از سرزنش بهش خ   یهابا چشم   م ی شدکه   آروم



شد؟   مارستان ی ب ی مامانت چند بار راه ی دونیدرک. م حاال من به -
 بود؟  یک  یهمتا؟ اون جنازه  ؟یتو واقعًا ُمرد کننیفکر م یدونیم

 و جواب داد:  کردیم  یهاش بازگرفت با انگشت  نیی سرش رو پا همتا

ها  که خانواده  یمن کار   یبرا وقتچیمن بودن؛ اما ه  یها خانوادهاون -
 نکردن.  کنن،یم

 نبودن.   گر تیمن، پدر خوب و برادر حما  یبرا وقت چیه

  از یسرم آوردن. من ن ییچه بالها یدی. دیها کنارم بودسال نیا  یتو
 داشتم مستقل باشم، خودم باشم. 

آخرش رو   یهاانگار داشت حرف کهی. جورزدیرو قاطعانه م   هاشحرف
 . زدیم

 بهم افتاد ادامه داد: نگاهش

 رو شده بود.  دیمج یماجرا  شی چندوقت پ ن یخدا هم رزا! به -

 ... . کهنیبرم تا ا رونی ب تونستم یاز خونه نم یحت من

 کرده؟   دایرو از کجا پ ال یدان کردم. منتظر بودم بگه که  ز ی رو ر هام چشم 

  ی  باز کرد ادامه بده که در اتاق باز شد. برگشتم و نگاهم رو به هشت دهن
  یهااومد. به چشم  کمی داخل شد و نزد خت ی با همون ر  الیدر دوختم. دان

 سردش چشم دوختم. 



نفسش رو رها کرد و   ستادیجلوم ا   بیرو باال گرفت و دست به ج  سرش
 رو به همتا گفت: 

  س ینگران بشن، به پل شتر ی ش ب. اگه خانوادهم ی تمومش کن وقت ندار -
 . زننیزنگ م 

 زدم.  یعقب رفتم، پلک یقدم

هاش  . آب دهنش رو قورت داد و با دستستادی روم ابلند شد و روبه همتا
 دو طرف بازوهام رو گرفت. 

 حالت التماس گفت: با

  ال یکه دان  یخرابش نکن. هرکار کنمیانتخاب منه. خواهش م  نیرزا ا  -
طور که  مطمئن باش مراقبت خواهد بود. همونرو انجام بده و   گه یم

 مراقب من بود.

 ملتمسانه ادامه داد:   اشیمشک یها و با چشم   دیو لب گز  دیلرز  صداش

هست. اون   کار نیا  یبرا  یلیباهات ازدواج کنه؛ چون دل  خوادیم  الیدان -
 حتمًا جونت در خطره.  زنه ینم  یحرف  چیه  ل، یدلیب

  یبرا دیمن رو ببخش اما... با  ،یفت یهچل ب ن یا یباعث شدم تو تو من
 کردم؟   یبزرگ سک یچه ر  ی نی بیتالش کنم. م می زندگ

ش افتاد و  رو آروم کرد و اشک از چشم سمت راستش به گونه صداش
 طور ادامه داد:همون



داره.   یو من به انتخاب تو بستگ الی حد بدون که جون ن نیرزا... در هم -
رو   الی ها نجون ما در امان هست، اگه نه...اون ، یرو انتخاب کن  الی اناگه د

 در چنگ خودشون دارن.

 : دمیتکون دادم و پرس  یجی از گ  یبرام نامفهوم بود سر  کلماتش

  الیبا دان  دیکنه؟ چرا با   تیو تو رو اذ  الی ن خوادیم  ی ک  ؟یها؟ ک اون -
 ازدواج کنم؟ 

تکون داد.   یبه همتا تذکر داد که تمومش کنه همتا سر   یفور الیدان
آورده بود. با هر قطره اشکش قلبم به  هاش بدنم رو به لرزه در لرزش دست

 . افتادیتپش م 

 خاطر خودم... ت... ت... تو رو معامله کردم.رز. من.... به -

 . دیکش  ر ی ت ام یشدم. گلوم خشک شد و دست زخم ره یباز بهش خ یدهن  با

 هق ادامه داد:با هق همتا

  یرو معرف  یبدم. گفتن به جاش کس  هاینداشتم به قاچاقچ یمن پول  -
خدا االن   کردم. به  یتو رو معرف  خوان،یم  یچ  یبرا  دونستم یکن. من نم

 ... . خواستنتیم  ی چ یبرا دمیفهم

باز   ینشستم. با دهان  نیزم   یرو قطع کرد. پاهام سست شد و رو  حرفش
 بودم. شده  رهیخ  نیبه زم 

 جلوم نشست و همون حالت عجز و التماس گفت:  همتا



  ال یکه تو رو ببرن. دان  دهیاجازه نم  ال ی که جبران کردم. دان  ین یبیم  یول -
 بهت بگم... . تونم یرو نم ال ین ی هیقدرتش رو داره. من قض

  اومدیمفهوم مشده بودم و کلمات به گوشم نا رهیکه بهش خ  جور همون
 به صورت همتا زدم و صورتش برگشت.  یمحکم ی لیس  اراده،یب

  ی زده بودم. باعث شد کم  نهیآ  یخودم تو  ر یرو به تصو   یلیاون س  انگار 
 سر همتا داد زدم: تیکردم و با عصبان   یظیشم. اخم غل ار یهوش 

. ازت  یرو بدبخت کردخاطر خودت، من   تو به ؟یکرد   یتو چه غلط -
 . گذرم ینم وقتچی همتا. ه  گذرمینم

 من... .  یبا جوون  ؟یکرد  یمن چ  ی  با زندگ   تو

 در حقت... .  یایمن چه بد همتا

چشمم پلکم رو سوزوند که مجبور شدم با دستم محکم چشمم رو   اشک
کنار    ز یبره. نگاهم رو از همتا برداشتم و به م ن یپاک کنم تا سوزشش از ب

 تخت چشم دوختم:

  ی هر جا خوادیدلت م ی شو برو هر غلطهمتا. گم  نمت یبب  خوامینم  گهید -
نداره.   یارزش  برام گه ی نداشته باش که جونت د  یبکن. با من هم کار ایدن

 . کنم یازدواج نم  ال یخاطر تو با دان وجه، به چیبه ه 

نگاه کرد و بلند   الیهاش شل شد. با حالت برافروخته به دان دست همتا
 شد رو بهش گفت: 



به اون عرب فروخته بشم...من   خوامی...من نمالیدان ه؟ یچ  فم یاالن تکل -
 بشم... .  ی اسیس  یطعمه خوامینم

 موهاش زد و گفت:  به یچنگ الیدان

اما اگه   ؛یشی پرت م ا یدر یتو ق یاز قا  یبه دوب  دنیقبل رس یخوایاگه نم -
 کار رو نکنن.   نیا د یشا  یبش  خ یزن ش

 : دیپرس ی آروم به

 خواهر رز؟ ؟یچ  الین -

 عقب رفت آب دهنش رو قورت داد و چپ به همتا نگاه کرد:  ی قدم الیدان

 ؟ یکن یفکر م  یخودت چ -

 کشنش؟ یم -

  ن یاز ا ز یاون هم به سرنوشت تو دچار بشه. همه چ  دینه در اون حد. شا  -
 داره.  یبه بعد، به رزا بستگ 

رو    الی. دانکردمیهاشون رو باور نم از حرف  کدومچیکرده بودم. ه  سکوت
 ه داد: به همتا ادام

و بعدش...بعدش رو    شهی. از آرش جدا م رسهیم  رانی به ا الیفردا ن پس -
...  ایمواد رو انجام بده  ی کار آشپزخونه  مشیبر یم  ای که   م ی کن یم  ن یما تع
. 



 زدم:  ادیگوشم گذاشتم و فر  یرو رو   هامدست

 کلمه هم بشنوم!  هی  خوامینم گهی ! درون یب ن یو بر  نیخفه ش -

لرزونش پشت بازوم رو گرفت و دستم رو از گوشم   یهابا دست همتا
 گوشم گفت: آورد دم ن ییپا

خبر   ندهیرخ داده و تو از آ  ییهاچه اتفاق ی دونی. تو نمیمن نبود یجا -
معرکه بخوابه. به سرنوشت من فکر    نیرو قبول کن تا ا   الی. دانیندار

 باش. الی نکن، به فکر ن

. رز! اگر  شنی ها از هم جدا نماون یرو انتخاب کن  الیداره. اگه تو دان گناه
 حالل کن. دوست دارم.  م ی دیرو ند  گهی همد

اتاق   یتو الیاتاق رو ترک کرد. دان ه، یو در عرض چند ثان  دیرو بوس  صورتم 
 مونده بود. 

رم از دستم در رفته و از رگم خون ب تازه  .  زدیم  رون یمتوجه شدم سوزن س 
  ی شد و دستم رو باال گرفت. به آروم  کیبهم نزد  ن یسنگ  یهابا قدم الیدان

 آورد و با پنبه، خون دور آرنجم رو پاک کرد. سوزن رو از دستم در 

 گفت:   آروم

انتخاب   اگه داداشم رو  ستی . مهم هم نیستیتو مجبور به انتخاب من ن  -
برابر   تا ازت در   یازدواج کن یبا مرد دیبود با  نی. همتا منظورش ایکن



  ی. الیبا اون پسر، خواستگارت ازدواج کن  یتونیها محافظت کنه. ماون
 . ذارمتیمنگنه نم 

 : ستادی چارچوب در ا یرو گفت و تو نی هم

و برات   یکه تو گم شد  کننیبرو وگرنه خانوادت اعالم م جانی زودتر از ا -
 . یکه کجا بود  یبد حیتوض   سیبه پل  دیوقت بااون شه؛یدردسر م 

بود   ختهیتشک تخت ر   یکه رو   یبه خون ره ینشسته بودم و خ  ن یزم یرو 
 شدم.

هاشون رو  از حرف  کدومچی. هدیچرخیسرم م ی همتا تو  یهاحرف یهمه
ها و  زدن به آدم بیقدرت آس  ی ک  ؟یک   یعنیها درک نکردم. اون

 رو داره؟ نکنه همش دروغه؟  هاشونیزندگ 

در   یخرابه کرده بود جلو  نیکه من رو وارد ا  یاومدم. زن  رونی اتاق ب از 
 بود. رو به من گفت:  ستادهیا

 . ایخانوم دنبالم ب  -

خانم   نی ماش یاومدم و جلو  رونیب  سرش راه افتادم و از اون خرابه  پشت
 . ستادمی راننده ا

رو که زدم ساعت   ن یبودم. استارت ماش ر یاخ  یهاشوک اتفاق ی تو  هنوز 
 روشن شد. 

 صبح بود. حاال به خونه برگردم و بگم کجا بودم؟  ۵:۲۵ ساعت



 گذاشتم و ساکت به فکر فرو رفتم.   نیفرمون ماش یرو رو  سرم

منطقه   یشد و حاال من تو  یط  یجورچه یلعنت ر یمس  نیا  دونم ینم
 کار کنم؟ کجا برم؟   ی. چ زنم یچرخ م  نیخودمون دارم دور خودم با ماش

شده که    یراض  الیتلفن افتادم. بهم گفت ن  یحرف مامان پشت گوش  ادی
 برنگرده.  ران یا

 در آوردم. فم یرو از ک امیکردم گوش  توقف

 تا از خانم راننده.  ۶۰تا از مامان،   ۱۰۰از خانم حکمت،  کال سی م  ۳۰

 . کنم یکار م   یدارم چ دونستم یحالم بد بود نم قدر ان

خانم راننده رو بهش پس بدم و باهاش   نیماش   دیفکرم اومد که اول با به
 کنم.   هیتسو

 ساعت هشت صبح بود که باهاش تماس گرفتم. گه ید حاال

 ؟یتو؟ باز دردسر درست کرد ییالو دختر کجا -

 :دمیکش   یق یعم نفس

 بدم.  ل یرو بهتون تحو نی ماش دیبفرست   شنیبرام لوک  ن؟ ییکجا  -

 به خودم افتاد. نی ماش ینهی آ  یرو قطع کردم. چشمم تو یگوش 

 . امیبود و کاماًل مشخص بود که از کجا م خته یر  شم یآرا  تموم



لباس بخرم.   دیپاره شده بود کردم، با  ی به مانتو و شالم که کم ینگاه 
  ی شدم و مانتو  ادهیبود. پ  کیبوت   هیجلوتر   ی به اطراف کردم. کم ینگاه 
 .دمیو شال خر  دیجد

ها نداشتم. خانم راننده،  به مدل لباس ی توجه  چیحال خودم نبودم. ه یتو
 حرکت کردم. شنیرو فرستاده بود. به همون لوک شن یلوک

اگه جواب   دونستم یسر هم زنگ زد. من واقعًا نم  دوباره پشت میگوش 
 بگم؟  یمان رو بدم بهش چما

درک کنه   تونست یهم م   یاز پشت گوش  یاصاًل خوب نبود اون حت  حالم 
 . م یکه در چه حال 

مامان، جواب   ی هاسوال یگرفتم جوابش رو ندم تا بتونم برا  م ی تصم
 کنم.   دایپ  یمنطق

تنگ و   ی کوچه  هی. دمیکه خانم راننده برام فرستاده بود رس  یاکوچه  به
 شهر.  نییو پا  ی میمحله قد  هی  یتو  کیبار

 رو پر کرده بودم. نیراه، باک ماش  وسط 

  رونیخانم راننده ب ،ی در چوب هیکوچه از   شدم که از ته ادهی پ ن یماش از 
 رنگ.   یاقهوه ی بود با روسر دهیپوش یکهنه و مشک   یهااومد. لباس

 گفتم:   عی ازم بپرسه و سر یزیشد اجازه ندادم چ کینزد  بهم 



دو روز رو باهاتون حساب کنم.   یهیتا کرا ن یبهم بد ی لطفًا شماره کارت -
شده بهم   یزی. اگه چدیخودتون چک کن دهینرس نتون یبه ماش  ی بیآس  چیه
 . کنم یرو تقبل م  اشنهی هز  نیبگ

  هیجا نگفت با اصرار ازش شماره کارت گرفتم و از همون ی زیچ دنم ید با
 مون برگردم. اسنپ گرفتم تا به خونه

به   ی لیجور دلبگم. همه یفکر بودم به مامان چ  نیفقط به ا نی ماش  یتو
 به مامان و بابام دروغ بگم. تونمیمن نم  یول  دیذهنم رس 

 ا؟ یالو پر -

 جواب داد:  ی دارکش  یصدا با

دختر؟ مادرت بهم زنگ زده، خانم حکمت، خانم موالفر،   ییرزا تو کجا  -
 همه زنگ زدن. 

تون هستم. لطفًا آماده باش باهات کار دارم. تو رو خدا  سمت خونه  ا؟یپر -
 . کشهیسوال نکن مخم نم ادیز

 کرد:   یمکث 

 . ستم ی . من خونه نفرستم یم شن ی رزا برات لوک -

 راننده گفتم:  یرو قطع کردم. رو به آقا  تماس

 بدم؟ ر یآدرس رو تغ تونم یمن آدرسم عوض شد م   دیببخش -



 بهم انداخت: ینگاه  نهی آ  از 

رو   یتا سفر تموم شه و سفر بعد دیرو پرداخت کن  ر ی مس  نیا  یهیکرا   دیبا -
 . دیخودتون باز بزن

 . کنم یباشه االن از اعتبار حساب پرداخت م  -

راننده فرستادم تا حرکت کنه.   یرو برا شنیفرستاد. لوک شنی لوک ایپر
 .ستادیا  یاکافه  یجلو

کافه    یشدم که از داخل کافه برام دست تکون داد. جلو ادهی پ ن یماش از 
 .ادیب  رونی تا ب ستادمیا

 بود. دهی پوش ی سر تا پا مشک ی اومد. لباس رون ی تعجب از کافه ب با

 داخل؟ یومدیسالم رز چرا ن  -

 دهنم رو قورت دادم: آب

 ؟ یبرام بکن  یکار  هی شهی م -

 :دیو پرس   دیکرد. شالش رو جلو کش  یزیر  اخم 

 . یاانگار آشفته شده؟یچ کار؟ یچ -

دور از چشم مادرش   ، یاانگار بچه کردمینگاهش م ی. جور دمیرو جو   لبم 
 مرتکب شده.   ییخطا

 زدم:  ی پلک



که من با تو    یمانم بگ مون و به ماخونه م ی بر  یایباهام ب شهی من... م -
 بودم؟ 

 :دیمکث پرس  یکم   بعد

رز؟ چرا حرف   یتا حاال کجا بود  روز ی تو از د ؟یبگم تو با من بود دیچرا با  -
 ؟ یزن ینم

 نگران ادامه داد: یانداختم. با صدا ن ییرو پا سرم

چند بار بهم زنگ   روز ی چون د ؛یبه مامانت بگم باهام بود تونم یمن نم -
 ؟ یبگم تو با من بود یجور. حاال چهدمیزدن و گفتم که تو رو ند 

 کردم. قاطع جواب دادم:   یزیر  اخم 

 . یکه با من بود  یکه اجازه ندادم تو بگ  رمی گینگران نباش. من گردن م -

خدا   بود. خدا ای ام پرراه چاره نی هاش دوختم. آخر رو به لب هام چشم 
 که گفت: قبول کنه   کردمیم

 . شدهیچ  یبهم بگ دیبا  م،یبا هم بر   رمیگ یآژانس م  -

 و آدرس خونمون رو دادم.   م ی گرفت   ین یانداختم. ماش  ن ییرو پا سرم

 :دیپرس  ایپر  نی ماش  یتو

  یبد یدار یما چه جواب  یخونه ی و اومد یچرا قهر کرد دنیاگه پرس -
 رز؟



که    م ی مون بودخونه کیحاکم شد. نزد  نمونیب  یتکون دادم. سکوت  یسر
 لرزون گفت:  ییبا صدا  ایپر

 کرده. خوبه؟   تتی برسام اذ م ی گیبهشون م -

  ی تونیحرف رو زد. م  نیا  شهی حل شده. نم ه ی. چون اون قضشهینه نم  -
 .ادی به ذهنم نم یزی ! چ یکه... وا  یبگ

 دستم رو گرفت وگفت:  ایپر

.  کنم یشون نگو من حل مبه  یچی . تو هشهینم یزی ناراحت نباش چ  -
 بپرسن. یزیچ ذارم ینم

 افتاد.  کردم یم  میکه داشتم قا  امیبه دست زخم نگاهش

 ؟یکجا بود  روز ی د یبگ  یخواینم -

 .دمی م  ح یبرات توض م،یبذار به خونه برس  -

 : دیپرس د یترد با

 ه؟ی دستت چرا زخم  -

 برگردوندم.  ن یماش یبستم. سرم رو به پنجره یباز کردم و فور  لب

کشون به  من رو کشون ای . پرم یشد  اده یپ  نیمون از ماش در خونه یجلو
  یآورد. صدارو به صدا در  فونیبگم که آ  یزیبرد. خواستم چ  فونیطرف آ 

 : دیچیاف پ اف یمامان، تو



 شما؟  -

 من کرد و با لبخند گفت:من  ایشده بودم. پر  م ی قا ا یپر  پشت

 هستم.  ای پر ، یخانم بهادر -

 ادامه داد:  فونیآ  ی جلو دمیکه پر   دیدستم رو کش  محکم 

 رزا رو آوردم.  -

که بابا    کردیم  ف یذوق زده، کلمات رو پشت هم رد  فونیپشت آ   مامان
 رو گرفت و زود در رو باز کرد. فون یآ  یگوش 

 هولم داد:  ا یرمق نداشت. پر پاهام

 . م یخفه شد  رون، یاز آسانسور ب  اید  ب -

  یپنجره یجلو یصندل ی قند به دست رو خونه شدم. مامان، آب وارد
. با ورود زدی سرش داشت باهاش حرف م ینشسته بود و بابا باال ییرایپذ

 من به خونه، بابا به سمتمون اومد. 

 کرد و گفت:   ای به پر ینگاه 

 . م ی زنیت کن بعدًا حرف مرزا جان. برو اتاقت استراح -

 گفت:   هیزنان با گرنفس مامان، 

 شده بچپونش.   صاحبیاون اتاق ب ی بعد تو نمی م رو بببذار بچه دیحم -

 قربونت برم؟  ی. کجا بود یجون کردفدات شم رزا. تو که ما رو نصف یاله



  ا ینگفتم. پر ی چ یبه مامان کردم. دلم براش سوخت. ه  یزیانگ غم   نگاه
 گفت:   عیسر

 . رزا تو برو.دمیم حیمن...براتون توض  -

داشتم پانسمانش    از ی. ن دیکشیم  ر یت  یگاه   م یاتاقم شدم. دست زخم  وارد
 رو عوض کنم. 

 . هیدستم در چه حال  ست ین  معلوم

  یرو مثل حرکات دارکوب   الیهمتا و دان  یهاتخت نشستم و حرف  یرو 
 .شدیم  ن ییمخم باال پا

برگرده تا از   ران یقراره به ا  ال یبدونم واقعًا ن  خوام یتا فردا صبر کنم. م بهتره
 شوهرش جدا بشه؟

زل   وار یتختم به د  یجور رو ساعته که همون  ای ه یثان قه،یچند دق  دونم ینم
 .دی کش   رونیافکارم ب ی ایتق در، من رو از دنتق  یزدم. صدا

 و بدون تعارف وارد اتاق شد.  ستادی چهار چوب در ا ی تو  ایپر

  اورده یلباسم رو هم در ن  یبه من که حت  ی زد و کنارم نشست. کم  یلبخند
 بودم نگاه کرد و گفت:

  شبی مورد د در  یمادر و پدرت ازت سوال  وقتچی مطمئن باش ه -
  یو چون کس  یشد ی کاخ مخوف زخم  یچون بهشون گفتم تو کنن؛ینم

ت، فقط به من  خاطر نگران نشدن خانواده. بهیرفت  مارستانی بنبوده، تنها 



شده   یچ  یگ یرو ها. حاال...م ه یقض ن ینره ا  ادتیتا کنارت باشم.  یزنگ زد
 رز؟

هام  . لبکردیذهنم پراکنده بود و هر لحظه نابودم م  یتو  شونم یپر  افکار 
 . دستش رو گرفتم: دمیرو به هم مال 

 .یکه برام کرد  یکار نیبا ا ونم ی ازت ممنونم. بهت مد -

موردش بگم. از  در  یزیچ خواستمیداد. نم  ش ینی به ب ی نی زد و چ  یلبخند
 تا نگم.   کنهیولم نم ا یهم اطالع داشتم که پر  نیا

 تر کردم:  لب

بهت بگم. پس   ستیهست که االن وقتش ن  ییهاز یچ  هی  ایهوم. پر  -
 .یاصرار نکن که بدون 

رو   ی چ کردم همه  دایپ  نان ی اطم یو وقت   ستم یخودم، هنوز مطمئن ن  من
 . گم یبهت م 

 : دیم رو بوسزد و گونه یلبخند ایپر

 معذبت کنم.   خوامیبگو. نم  ی وقت دوست داشت اشکال نداره. هر  -

 که دردسر درست شه.   یکنینم یکه کار  دونم یاعتماد دارم و م بهت

 . شهی من برم که مامانم نگران م  ،ی باهام ندار یکار  گهی هم اگر د  االن

 . یکاش بمون  -



 برم.  دیاما اگر نه با  مونمیم  یدار ی اگه کار -

 زدم:   یلبخند

 برگرد.  رم،ی. صبر کن برات آژانس بگ یدیزحمت کش  یل یممنونم ازت. خ -

 زودتر خونه باشم.  دیبا  میچون مهمون دار  یریزودتر بگ  شم یممنون م  -

 کرد.  یازم خداحافظ ا یو به آژانس زنگ زدم. پررو برداشتم   میگوش 

تخت   ی گذشته بود که مامان در اتاقم رو زد. رو   ایاز رفتن پر ی ساعت چند
 بودم که با ورود مامان از تخت بلند شدم.  ده یدراز کش 

زدم که    ی. لبخنددید شدی و غصه رو م  یش ناراحتنشست. از چهره کنارم
 مامان گفت: 

 ؟ یه؟ خوب طور رزا االن حالت چه -

 تکون دادم.  سر 

 من ادامه داد: . با منکردیم  یهاش بازبا ناخون داشت

هام خام شده اما... نشده رزا.  با حرف کردمی. فکر م ادیقراره ب الیفردا ن -
 . رهیتا طالق بگ  گردنیدارن برم

 رفتم.  وا

  خوادینم گهی نرم شده و د الیکه ن  نیمامان شما که بهم اطالع داد -
 طالق... . 



 رو قطع کرد: حرفم 

  شی شقکله  یبه دنده الی . واقعًا، نشدهیچ دونمیرزا! خودم هم نم یوا -
 زده. 

 دلم.  ز ینگران نباش عز  -

 ؟یرز! از خانم حکمت خبر دار ی راست -

 انداختم و گفتم:  نییصبا افتادم. سرم رو پا  ادی

ب نده مامان.  . لطفًا اگه زنگ زدن، جوا رم یها نماون یخونه گهید -
 تنها باشم.   خوامیم

 شده رزا؟  یزیچ -

رفت و من،   رون ی کردم. لبم رو به دندون گرفتم. مامان از اتاق ب  ینوچنوچ
اول   ی ول  رمیبگ  یم یقراره چه تصم  دونستم یخودم غرق شدم. نم  یایتو دن 
 . شم ی مرتکب نم ی مطمئن باشم اشتباه  خوامیم

 *** 

اتاقم   ی برن. من، تو  الیو بابا آماده شده بودن تا به استقبال ن   مامان
هام، سوراخ کردم. حس لرزش  چمباتمه زده بودم و سقف رو با چشم 

 . رفتینم رونیهاش از ذهنم ب همتا و التماس  یهادست

  دهیبا طرح طاووس پوش  ی زرشک یمانتو ه ی. ستادی در ا ی هشت  یتو مامان، 
بلوندش رو مرتب    یانتو رو گرفته بود. موهام  یهاطرح  اش، یبود و روسر



  ی. لبخند پررنگ شدیم  دهیاز موهاش د  ک یخط کوچ کی شونه زده بود و 
 زد و گفت: 

 رزا؟  یست ی حاضر ن -

 جواب دادم:  ی حوصلگیب با

 . دیرو ندارم مامان. لطفًا خودتون دنبالش بر الی ن  یواقعًا حوصله -

 و گفت: دیکش   یآه مامان

 . م ی گردی. زود برمم ی ریباشه. پس من و بابات م  -

 مراقب خودت باش مامان.  -

 تو هم. فعاًل.  -

براش تکون دادم و مامان در اتاق رو بست. با بسته شدن در،   یدست
 نشد.   یخبر الیهام رو بستم. از خانم حکمت و دانچشم 

 بود.  آور رتیح یل یخ  نیازم نگرفت و ا  یسراغ  کسچیه

  ی لیخ  طی شرا نی ا  یو دستور بده. تحملش االن تو ادیقراره ب باز  ال ی! نیوا
 . دمیسرم کش یسخته. پتو رو رو 

تخت بلند   یباز شدن در خونه اومد. از رو  ی گذشت که صدا  یساعت چند
بودن و   ستادهی اومدم. مامان و بابا وسط هال ا رونیشدم و از اتاق ب

 . زدنیبا هم حرف م  آرومیلیخ



 شدم: کیتعجب نزد با

 کو؟   الیمامان؟ ن  -

 به دست برگشت:  یگوش   مامات

 خاموشه. رمشی گیم  ی . هر چستین -

 هام شروع کرد به لرزش: تند زد. دست  قلبم 

 که نباشه؟ بابا؟   هیباز مگه اسباب ست؟ی ن یچ  یعن ی -

 تکون داد و گفت:   یبه بابا کردم که بابا سر رو 

. دو  دهیت رساس   قهیگفتن پرواز هامبورگ، پنج دق  دم؛یپرس   رشیاز پذ  -
 . م ی خب. برگشت  میکردیم  کار ی. چومدی اما ن  م یجا موند ساعت اون

 خورد: چیسرم پ  ی تو  الیدان حرف

 ... .ایمواد   یآشپزخونه مشیبر یم  ای -

داشت.   یبه من بستگ  ز، یچ  مامان زل زده بودم. همه ی ترس به گوش با
 بابا ادامه داد:

  ه یقض دونم یبود. نم مای هواپ  ی. گفتن تودمیپرس  رشی اسمش رو از پذ -
 رزا.  هیچ

کردم لرزش صدام رو کنترل   یصبح بود. سع  ازدهیبه ساعت کردم.  ینگاه 
 کنم: 



 رو خوند کجاست؟  الی که عقد ن  یابابا. دفترخونه -

 مکث کرد و جواب داد: ی شد و کم   جیگ  بابا

 طور مگه؟بود. چه یرفتیکه تو، قباًل م   ییسرا زبان کینزد -

 گفتم:   نانی اطم با

 لطفًا.  نیرو بد  نتون یماش   چییبابا سو -

ن  بابا ن کرد: م   م 

 ؟ یبرون یتو مگه...بلد -

رو برداشتم. با عجله از اتاق   م ی . لباس عوض کردم و گوشدمییاتاقم دو به
 . فقط گفتم: دمیرو از دست بابا قاپ چییاومدم و سو  رونیب

 . گردمیزود برم -

ها  بگه که در رو بستم. منتظر آسانسور نموندم و از پله  یزیخواست چ  بابا
 رفتم.  ن ییپا

  یتربابا کار ساده نی شدم. روندن ماش کیبابا نزد نی زنان به ماش نفس
 بود.  کی ش، اتومات بابا دنده ن یبود؛ چون ماش

کوچه    یترمز تو  یدادم که صدا  یرو روشن کردم و گاز محکم  ن یماش
 . دیچ یپ

 . خدا رو شکر درش باز بود. دمیدفترخونه رس یجلو به



ها  . پلهدمیپارک کردم و با عجله به طرف دفترخونه دو  دقتیرو ب  ن یماش
 خوردم. نیکه چندبار زم   رفتم یرو باال م

زنان داخل شدم. همه به من  دفترخونه رو با شدت باز کردم و نفس در 
 شده بودن.  ره یخ

 گفتم:   دهیبر دهی بر شده بود. رهیشدم. با تعجب بهم خ  کیدفتردار نزد به

 اومد؟  جا نیطالق؟ ا یبود؟ برا جانیا ؟یبهادر الین -

 خشکش زده بود که جواب داد: دفتردار 

 ؟ یهست  یدخترم. شما ک  دونمینم -

 کنم:   دایحرفم پ  یها رو براهکردم واژ   یسع

 اومده؟  یاسم  ن یطالق همچ یبرا د ینیبب  دیتو رو خدا چک کن  -

بود که از سفارت، نامه   ی طالق داشتم اونم زوج کیدخترم امروز فقط  -
 داشتن. فکر کنم سفارت آلمان بود. 

 شدم:  هول 

 . ی. تو رو خدا حاجنیاسمش رو نگاه کن شهی م -

 رو ورق زد و گفت: دفتر 

 د؟ی . آشنا هستهاستنی. بله همیبهادر ال ی و ن  یآرش قباد -



قرار   م ی شونیپ  یشدم؟ سرم رو رو من چرا زودتر متوجه ن  یرفتم. وا وا
 : دمیدادم. پرس

 طالق گرفتن؟ یک    یخواهرش هستم. حاج -

 بود که با دو نفر اومدن و طالق گرفتن و رفتن.  شی ساعت پ هیفکر کنم   -

 :دمیکردم پرس  یاخم

 بود؟ شاهد طالق بودن؟  یدو نفر؟ اسمشون چ -

 بله. اسمشون... .  -

 به دفترش انداخت: یکرد و نگاه  م ی صورتش تنظ یرو رو   نکشیع

 هم بود.   یفرزان و خانم سوزان شولز که خارج  الیدان یآقا -

 بکنم.  دیکار با  یچ  دونستم یکردم. خشکم زده بود. نم  تشکر 

واقعًا    فتهیب ال یهمتا و ن ی برا یشد و اگه اتفاق خواستیم  الیدان  یچ  هر 
 کنم.   دایآرش رو پ  تونم یاالن م  کنم ی. فکر مبخشم یهرگز خودم رو نم 

 آرش رو گرفتم.  ی شماره ومدمی م ن ییدفترخونه، پا یها از پله کهیحال در 

 : دیچ یپ  یگوش  یبمش تو یبوق چهارم، صدا بعد

 الو؟  -

 ؟ ییآرش کجا  -

 تو؟  -



 فوت کردم:  ینفس

 رزام.  -

 : دیپرس  کالفه

 ؟یدار یکار  -

 ؟یی آره واجبه. کجا -

 . ازم جدا شد.ستی خواهرت با من ن  -

 . امی بفرست ب شنی لوک ه ی. دونم یم -

 گفت.  یاباشه یزورک 

فکر   ی. توادیدستم ب شن، ی تا لوک ستادم ی و ا دم یبابا رس نیماش   یجلو به
پشت رول نشستم و به سمت    عیاز آرش اومد. سر  یام یرفته بودم که پ

 که آرش داده بود حرکت کردم.  یآدرس

  یهاپله یرو یدرنگ یسف  رتشی. آرش با تدمیرس ی ساختمون یجلو
 بلند شد.  نی ماش   دنیساختمون نشسته بود و با د 

 اصالح کرده بود.   یابود و موهاش رو خامه دهیپوش   ینی ج شلوار 

 شدم.  کیرو خاموش کرد که بهش نزد گارش یس



  ی. صورت گندم شدیم  دهیتر دالغر  دمشیکه د  یقبل  یاز دفعه صورتش
رنگ،  پشت و کم کم   یهاو ابرو  ی مشک  یهاداشت با چشم  ی ادهیو کش   رهیت

 . ی گوشت  یهاو لب  یعقاب  ی دماغ

محکم بهش   یها . با قدماومدیم ی ل یخ اشدهیبه صورت کش ششی ر ته
 شدم.  کینزد

  یکش قراره منت کردیلبش بود. حتمًا داشت فکر م ی گوشه  یخندشین
 دلم گفتم:  یخواهرم بود. تو نیکنم. ع

 "کنهیم  دا یرو پ یگود   گرده،ی"آب م 

 رو از صورتش برداشت: شی دود نک یع

 سالم بر خواهرزن. -

 فوت کردم:  ینفس

 کجا رفت؟  الین -

 شد:  ره ی به اطراف کرد و بعد به صورتم خ ینگاه  کالفه

 ؟ یپرسیخواهر شماست. از من م  -

رفت؟ با    یبا ک الی . آرش بگو ننی خونه گفتن از هم جدا شددفتر  یتو -
 ال؟یدان

 رو صورتش اومد:  یکج   لبخند



 دشه؟ یپسر جددوست ال،یدان -

نه؟   ا یرفت  ال یبا دان الی ن گمی خبر دارم. م یچ  آرش! من از همه یوا -
 سوال رو دادن؟ نیسخته جواب ا یلیخ

  یبنز دوست پسرش رفت. من خبر ن یبا ماش ال،ی. نشناسم ینم  الی من دان -
 . گهیازش ندارم د

 : دمیپرس  هو یفکر رفتم.   یتو  نگران،

 چرا ازت جدا شد؟  -

 تکون داد: ی ازد و شونه ی طانیش یاقهقه

 ؟یدون یتو نم  یعن ی -

 بود؟  یش چ. بگو چرا ازت جدا شد؟ بهونهاریدرن یباز  آرش مسخره -

 گفت:   یهاش رو خورد و با نفرت بهم زل زد. بعد از مکثخنده آرش

من درخواست طالق بدم، اون   کهنیجا ا اهر تو کوره؛ بعد بهاجاق خو -
 چه جالبه؟  ی نی بیداد. م

 کردم:  ز یرو ر  چشمم 

 ؟ یمطمئن -

 دکتر گفته بود بله. مطمئنم.  -

 ؟ یدیتو خودت از دکتر شن -



 کرد:   منمن

 . م ی شیدار نم بچه گه ی...خودش رفت و اومد گفت دکتر مزهینه. چ -

  یزیبود. از آرش تشکر کردم و چ ی قهار یوگ دروغ ال، یزدم. ن یپوزخند
 زنگ زد: میبهش نگفتم. پشت رول نشستم که گوش

 ؟ ییالو رزا کجا -

 طور؟ام. چهراه برگشت به خونه  یبابا تو -

 خونه زود باش. ایب -

 !شده؟ یچ -

 مامانت، حالش بد شده.   ایب -

دادم و به خونه    نی به ماش ی انداختم و گاز محکم یصندل  یرو رو  یگوش 
 حرکت کردم. 

کردم که نه راه پس    ر ی گ  ،ی دوراه کی  یتو که نی داشتم. حس ا یبد حس
 . شی دارم و نه راه پ

  ال یبود؟ مگه دان ی . پس شاهد عقدش کشناسهیرو نم الی گفت دان  آرش
 م؟ ی دار یاگهید

 گوشم گذاشتم.   یسرعتم کم کردم و هدفون رو تو  ی کم

 خواهر زن؟ هیباز چ  -



 بود آرش؟  یشاهد عقدتون ک  -

بودن. فقط اسم دختر رو   یبودن. خارجک الی چه بدونم بابا! دوست ن -
 که سوزان بود.  دمیفهم

 بود؟  یشاهد مرد چه شکل -

 بابا چه بدونم؟! ه؟یسوال  ست یب -

 فوت کردم: ینفس کالفه

 بود؟ یآرش تو رو خدا بگو. اه! بگو چه شکل  -

 بود.  ی کلیمرد قد بلند ه  هی -

 : دمیکش  یآه

 بود؟ یهاش چه رنگ ! آرش چشم یوا -

نداشت،   یها. چه بدونم؟ رنگ خاص   یبریم رو سر م حوصله یدار گهید -
 هاش، نظرم رو جلب کرد.انگشت یرو  ی بود. من فقط تتو اه یس

 هاش؟ انگشت -

بود.   یس یبه انگل یرآگاه. انگشتش تتو داشت. فحش بدبله خانم کا -
 بود.  یبگم چ تونم ینم

 . فعالً یباشه. اوک  -



هاش هم هاش تتو نداشت. چشم اصاًل انگشت الیرو درآوردم. دان هدفون 
 رنگه.  یشی م  که سبز 

 . دونمی... نم ایشاهد طالق بوده.  ال،ینام دان اون آدم به پس

به آسانسور   ع ینگه داشتم و سر انهیناش ی لیخآپارتمانمون   یرو جلو ن یماش
 . دمیپر

  ی لیکاناپه نشسته بود بلند شد. خ  یورود من به خونه، بابا که رو  با
 : دیمشوش بود. سمتم اومد و پرس

 ؟یکرد  داشی؟ پشد رزا یچ -

 تکون دادم:  سر 

 . مفصله. مامان کو؟ گم یحاال بهتون م -

 تر کرد و گفت: صداش رو آهسته  بابا

 . الی. هم نگران تو بود هم نکردیم   یقراری. بدیبخش دادم خوابآرام -

پرت    یخورغذا  یصندل یآوردم و رو رو پشت سرم بستم. شالم رو در  در 
 رو به بابا دادم و ناراحت گفتم:  نی ماش   چییکردم. سو

 ... . الی . ندیند ب یآس نتونی. ماش دینترس -

 شد.  تر کیم نزدقد ه ی بابا



  الی از ن یزود از هم جدا شدن. سراغ آرش رفتم؛ اما خبر یلیو آرش خ   الین -
 .دیو بهم تا فردا فرصت بد  دینگ یزینداشت. شما به مامان چ

 بابا.  د یسرشه. بهم اعتماد کن یتو یچ  ال،ی ن دونمیم  من

 : دینگران پرس  یبهم با چهره ره ی خ بابا

 رزا؟! ی کنیم  داشیپ  یجورچه -

 : دمیهام رو مالزدم. مانتوم رو درآوردم و چشم   یلبخند

شد بهش   دار یبابا! مامان ب ی. راست دی. فقط بهم اعتماد کن دینگران نباش  -
 تا بعد.  دیفعاًل بهش نگ  یزی. چ گردونهیکرده برش م  دایرو پ الی رزا، ن دیبگ

 تکون داد.  یسر بابا

 به بابا گفتم:  رو 

 . دیصدام کن  دیاستراحت کنم. کارم داشت ی کم  رمیام. م خسته یلیبابا خ  -

زور زد و به اتاقم رفتم. حاال انتخاب با من بود. جون همتا   به  یلبخند بابا
 بله بگم.  الیخودم بگذرم و به دان  ی از جوون  ای...  ایرو نجات ندم   الیو ن 

باشم تا مراقب   یبا مرد  دیگفت فقط با   الیفکر بودم. دان یتو ی ساعت چند
پدرام   ال، یقول دان کرد. حاال به  هیتک  شدی باشه. برسام رو پروندم؛ بهش نم

 موند و خودش. پدرام... . 



خودم   تونستمینم   ی. واقعًا حتشدی مور م  تنم مور  یفکر به پدرام، همه با
 رو کنارش تصور کنم. 

بفهمونم که   بهش  تونستم یخبر داره. م هاز یچ  یل یاز خ  الیاما... دان  الیدان
به بودن با   یدی عالقه شد الی . فکر نکنم دانم ی از هم جدا ش ه، یقض  ن یبعد ا

 من داشته باشه. 

 کار رو بکنم؟   نیا دیچرا با  اما

 اول رفتم که.  ی ! باز سر خونهیوا

. اصاًل چرا  ستم ی ن ال یرو محکم بستم. من مجبور به انتخاب دان هام چشم 
 برگرده؟ الی بدم تا ن یاوک  الیمن به دان  دیبا

 . یلعنت 

شده. اگه   الیهمتا و دان  یهافکر و ذهن و مغزم، هضم کردن حرف تموم
  ده یند یایبد الیدر حق خودم بکنم. من از دان  دیبکنم با یایقراره فداکار

 و بس.   نی کنه هم  تیاذ تونست یبودم اما فقط شرور بود. اون فقط م

 گذاشتم.   م ی شونیپ  یرو رو   دستم 

 بودم ساعت پنج بود.   یعصب  و   کالفه

صبا کردم. شماره    یپرونده یهابه عکس یرو برداشتم و نگاه  یگوش 
 صبا نوشته شده بود. یپرونده یدوم، تو یعنوان شمارهبه الیدان



مکث،   ه یبهش بگم؟ بعد چند ثان یچ  دونم یکردم. مردد بودم نم   ادداشتی
 . جکتی ش روگرفتم. بوق چهارم... و رشماره

. دوباره  جکتیدوباره گرفتم. باز ر ؟ی هست ی ! کدوم گورالی بهت دان لعنت
 . خسته شدم. کردیم  جکتی و دوباره شماره رو گرفتم اما هربار ر

 هام گرفته بودم. دست نیرو بسته و سرم رو ب  هام چشم 

  شی داده بود که همراهسفارش  تزا ی هم گذشت. بابا پ گهیساعت د کی
قاچ تونستم بخورم و بعد نگران   هی بود فقط   ر ی قدر درگکردم اما ذهنم ان
 به اتاق برگشتم. 

 هفت شد.   ساعت

 : الیهام رو باز کردم. تماس از طرف دان چشم  ، یلرزش گوش  با

 ؟یمنصرف شد  ه؟یچ -

 .شهی همون م ، یتو بگ  یچ  . هر ادی رو ول کن ب ال ی! نالیدان -

 . یبله بگ یآهان پس زنگ زد -

 کردم که ادامه داد:   سکوت

 تونه. در رو باز کن. دم در خونه الین -

شد و   اده یپ یبنز ن یاز ماش الی نگاه کردم. ن نیی شدم و از پنجره به پا بلند
 رو قطع کردم.  یبه سمت آپارتمان اومد. گوش 



 اومد.  الیو به بابا اطالع دادم که ن  دم یپر  رونی اتاق ب از 

من رو نداشت اما حتمًا االن   دنیچشم د  الین  کهنی رو زدم. با ا  فون یآ 
 من باعث شدم ولش کنن.  دونهیم

  دهیپوش یدیو شلوار سف ی گلبه  یوارد خونه شد. لباس صورت ی الیخ یب با
 بود و چمدونش رو وارد خونه کرد. خته ی بلندش رو دورش ر یبود. موها

 مامان.   هیبابا بود نه شب ه یبرعکس من، نه شب الین

داشت که   یرنگ  ی خمار عسل یهاخودشه. چشم  هیشب  ال ین  گم یم  یگاه 
 بود.  لیهاش به سبز متما رنگ چشم ته

منحصر به    ییبایبلندش ز  یمشک یها رنگ با ابرو   یگرد، ُپر و گندم  صورت
 اش داده بود. به چهره یفرد

صورتش    یرو  ی اچال گونه دیخندیم  یکه وقت   یکوتاه و قلوه ا  یهالب
 . شدی م  انینما

 صورتش گذشتم.  یهاش و براندازلباس از 

 گفت و به سمت اتاقش رفت.  یبه بابا سالم الیخ یو ب  آروم

.  دونستینم یز یچ دیازم تشکر هم نکرد. شا  یزده بود. اصاًل حت  خشکم 
 شد.  رهیخ کردم یاتاقش نگاه مبه  ال یرفتن ن ر یبابا به من که به مس



  الی گرفتم و به اتاق خودم رفتم. در رو بستم. اتاق ن  الیرو از در اتاق ن چشمم 
 ک یراحت بودم که بهش نزد یل یداشت. پس خ یادیز ی با اتاق من فاصله

 . ستم ین

 تکست داده بود :   الیانداختم. دان ینگاه  یگوش   به

 بشه.«   یموضوع ازدواجمون علن دیبه لواسان برگرد. با  »فردا

که    یازدواجم داشتم که با گل یبرا ییاهایبه گلوم چنگ زد. چه رو یبغض 
 همتا به آب داد، به باد رفت. 

ها  اتفاق نی ا  خواستیهام رو بستم. دلم متختم و چشم  ی رو   دمیپر
ش  همه  که  غی از خواب بپرم و بخندم اما در هو ی همش خواب باشه و 

 .کردمیباور م  دیتلخ بود که با  یقتیحق

 *** 

حرف   ال یکرد که با ن  یمامان هر کار  شبی شدم. د دار یزود از خواب ب صبح
 در اتاقش رو باز نکرد.  الیبزنه اما ن 

من هم به کوه    یبعد غصه  به نی. از ا سوختیبه حال مامان دلم م  دلم 
 . شهیهاش اضافه م غصه

 خشک کردن صورتم به ساعت چشم دوختم.  بعد

نسبت   دمیساعت من لواساناتم. با فکر کردن بهش، تموم ام  هی! بعد  یوا
 .شدیتموم م  یبه زندگ



باشه که    یآغاز راه نیا  دیبستم. شا  ی اسبرو شونه کردم و دم موهام 
  یهاباشه که به درد یهم درد  دیام رو تکون بده. شاخسته کننده یزندگ 
 .شهی اضافه م می زندگ

 رو به دست گرفتم.  فم یو ک  دمیپوش   یسرسر   یلباس

اما مهم   فتهیب یقراره چه اتفاق  دونستم یبه خودم نگاه کردم. م  نهیآ  یتو
زنده و   ی همتا که برا  نیکنم، ع   سکی ر م یزندگ ی برا خواستم ینبود من م

 کرد.  سکی مرده بودنش ر

 . رفتیرو به سرما م  ی ماه بود و هوا از گرم ور ی شهر اواخر 

داشتن حرف   ز یاز اتاقم خارج شدم و به مامان و بابا که سر م  آهسته
 شدم. کینزد  زدن،یم

 : دیشد بابا پرس  رهی حرفش تو دهنش موند و بهم خ دنمیبا د یگل   مامان

 رزا؟   یریکجا م  -

 . گردمیمن سرکارم برم  -

 کرد.   یاخم مامان

 جا؟ اون یبرنگرد ی مگه قصد نداشت -

 برگردم. دیمن... با -

 انداختن که ادامه دادم:  یهم نگاه  و مامان به  بابا



داشته باشه.    از ین  یترشیبرنگردم ها. صبا به مراقبت ب  دیمامان. شا -
 مراقب خودت باش.

 : دیشده بود و بابا پرس رهیباز بهم خ   یبا دهان مامان

 ؟ یکنیار مفر  یدار  ال،یاز دست ن  -

آوردم و با    نییبگم فقط سرم رو پا  تونستم ینم یز یزدم. چ   یلبخند
 کردم. مامان آهسته گفت:   یپانسمان دستم باز 

 . م ی باشه رزا برو. مراقب خودت باش قربونت برم. در تماس -

بغلش   ی شدم و بغلش کردم. تو  ک یرو باال آوردم و به مامان نزد سرم
بشه که خودم رو کنترل   ر ی هام سرازبود اشک کیبغض به گلوم اومد و نزد

 کردم. 

 کردم صدام نلرزه:   یرو هم آروم بغلم کردم و سع  بابا

 .یدوست دارم مامان. دوست دارم دد -

خبرها، شوکه   دنیبا شن دونستم یزد و به راه افتادم. م  یاتک خنده بابا
من رو منصرف   تونستینم  ی بودم و کس خواهند شد. من انتخابم رو کرده
 ش برم. شدم حاضرم تا ته ی باز ن یکنه. حاال که ناخواسته، وارد ا

  شیاز اتفاق دو روز پ  کردمیراننده کم حرف شده بود. حس م  خانم 
بروز   یزیزبونش بکشم که چرا ناراحته اما چ ر یکردم از ز  یناراحته. سع 

 شدم.  اده یپ  نیکردم و از ماش  رو حساب هینشدم. کرا  ر ی گینداد و من هم پ 



  دیبا کمر خمش به سمت در دو  ،یاز خوشحال دیمن رو د ی وقت  ونسی  حاج
 برخورد کرد.  مانهیصم   یلی و خ

 نشدم.  چیپ  پا  د،یرس یناراحت به نظر م  ی کم

  ن یمحکم، تموم مسافت ب  یهاکاخ مخوف سرنوشتم شدم. با قدم  وارد
 کردم.  یو خود  ساختمون رو ط  الیو اط یح

نبود. وسط   شهی و کور بود و مثل هم   خونه شدم. خونه، کاماًل سوت وارد
ربابه   یبودم و به آشپزخونه زل زده بودم که صدا ستادهیا  ییرایسالن پذ 

 . دمیخانم رو از پشت سرم شن 

 : دمیاش پرس چهره دن یکردم و با د  یزی. اخم ربرگشتم 

 !شده؟ یچ -

آشپزخونه   ی و طاهره تو  یت ین رو به سمت آشپزخونه برد. گکرد و م   بغلم 
 نبودن. 

 کرد.   یباز شی روسر ی رو گرفت و ناراحت با گوشه  دستم 

 سکوت گفت:  قهیچند دق بعد

 زد رزا؟  بتی کجا غ  هویاون روز،  -

 : دمیشدم. دستش رو فشار دادم و پرس  نگران 

 افتاده؟ خانم جون خوبه؟  ی شده؟! اتفاق یچ -



 با تاسف تکون داد و جواب داد: یخانم سر ربابه

 . تو کماست.مارستانهیب یصبا بعد رفتنت تشنج کرد. االن تو -

 : دمیپرس   هیشل شد. بغضم شکسته شد. با گر دستم 

 کجاست؟ حالش خوبه؟   مارستان؟ یکدوم ب   -

 انداخت:  ن ییخانم سرش رو پا ربابه

کارت رو ترک    دیات تماس گرفت. تو نبا باه یل یخانم حکمت خ -
  یهم ناراحت. اگر تو مونده بود  ی لیازت دلخوره و خ  یل ی. خیکردیم
 صبا... .   دیشا

  ی تا بفهمم ربابه خانم چ دادیهام امون نمرو قطع کرد. اشک حرفش
بهم   یبرگشتم. پدرام با اخم و ناراحت  دم یاز پشت سرم شن یی . صدا گهیم

هام به دست  . نگاهش از چشم دیبار یش نفرت مها زل زده بود. از چشم 
 ُسر خورد. رنگ نگاهش عوض شد: م ی زخم

  ی. از خونهیچون اخراج ی کن  هیهم گر د ی. بایآورد فی چه عجب! تشر -
 . رونیما برو ب

شده   لی بلند تبد یناله ه یبه  مهیدهانم گذاشتم و حاال گر  یرو رو   دستم 
نداشت. با   ی ارزش چیبود. از اخراج بودنم ناراحت نبودم چون برام ه 

  یکه تو  یقیفشار دادم و از درد عم  یپشت  وار ی رو به د م ی حرص، دست زخم 



  م نشستم که ربابه خانم برا نیبدتر شد. زم  هام هیتمام وجودم نشست، گر
 آب آورد. 

 : شدیپدرام تو گوشم منعکس م  یصدا

 ... . م ی ندار از یمثل تو ن   ی. ما به پرستاررونیبرو بما  یپاشو از خونه -

 حرف پدرام رو قطع کرد:  کینزد ی لیخ  یاز فاصله الیدان یصدا  ناگهان

.  رمی گیم  میموردش من تصم . در یکه اخراجش کن   ستیاستخدام تو ن  -
و از    ادیبلکه من ازش خواستم ب  ست ین  جانی عنوان پرستار صبا ا رزا به

 خانم جون مراقبت کنه. 

شده بود. با   لی وز جهان تبد وز   ن،ی تر گوشم به آزار دهنده  یتو  صداشون
 همون حالم داد زدم:

 صبا.  شیپ  مارستانیمن رو ببره ب ی کی.  دیخفه ش -

 رو به من گفت:  پدرام

 . ستیچون واقعًا حالت خوش ن مارستان ی حتمًا ببرتت ب د یبا ی کی -

  دم یشدم که د رهیردم و با حرص بهش خهام رو پاک ک چشم  اشک
 . مهینگاهش به دست زخم

 پانسمان دستم شدم.   ر ی از ز یزیر خون متوجه



به پدرام زد و   ی پوزخند  الی. دانستادمیرفتم و کنارش ا   الیسمت دان به
 . م ی بر نشیکمک کرد با هم به ماش 

رو گرفت و بازش کرد. با اخم   م ی و برگشت. دست زخم  ستادی ا اط یح  یتو
گاز آغشته به الکل و چندتا لوازم    هیشد و با   کینزد نشی به ماش ی ظیغل

 پانسمان برگشت. 

دستم   نم یبب  تونستم ی. حاال م دیچکیدستم باز بود و ازش خون م پانسمان 
 کردم.   کار یرو چ 

به زخم کرد و   ی نگاه یاحرفه یلیخ  الی بود که دان دهی امانم رو بر دردش
 زمزمه کرد: 

 . «ید یتاوانشم م ،یاری مدر  یباز ی »وحش

کردم که با حرکتش، داد و هوارم به آسمون رفت. دستم رو کنار    اخم 
 و داد زدم:   دمیکش

 چته؟! -

نتونستم در   گه یکه د  یپر از نفرت و خشم نگاهم کرد. جور ی نگاه با
 بکنم.  ی برابرش اعتراض

. با اخم مشغول به الکل زدن به  دی رو گرفت و سمت خودش کش   دستم 
برداشته بود و با هر   ق یعم  ادینه ز  یترک بلند ول  ه یدستم شد. کف دستم، 
 . اومدیو صدام در نم  دم یلرزیفشار الکل به دستم م



  یکرد که خون زخمم بند اومد. تموم حواسم به موها  کار یچ  دونم ینم
بردن   نییشده بود و با باال و پا   ختهی ر شیشونی پ  یدارش بود که رو حالت

 .رفتیسرش موهاش کنار م

 بهم زل زد و آهسته زمزمه کرد:  ی شگی اخم هم با

 صبا.   شی پ  م ی بر ن یبش -

راه   یوحرکت کرد. ت  مارستانیو به ب دم یپر  نشی ماش  یتو  یاوقفه بدون 
. حواسم به  اومدیم  گذشت،یکه از کنارمون م   ییهانی ماش  یفقط صدا
بود پرت شد؛ تتو نداشت.   نیفرمون ماش  یدستش که رو  یهاانگشت

 نداره.   دونستم یم

که نشسته بودم کاماًل    ییجا فرمون بود از همون یدستش که رو  یهارگ
به   ن یماش  باز مهی ن ی و از پنجره   دمیمشخص بود. نگاهم رو ازش کش

 گفت:   هویشدم که  ره یخ  رونیب

تو رو به عنوان عروس    ستی . االن وقتش نیاز امروز پرستار مادربزرگ -
  یکه باش   نم ی. نبیکنم. حواست باشه دور و بر پدرام نباش   یخانواده معرف

 . شهی م مچون برات گرون تمو

  دیدور و برش بودم که با  یهاانگار من هم مثل نوکر  زدی حرف م یجور
 . هیرزا ک دمیآقا باشم. بهت نشون م ی« گو»بله چشم قربان

 و تماشا کن.   نیبش  فقط



پشت سرم   الیدان کهنینظر گرفتن ا  و بدون در   م ید یرس  مارستانیب به
اتاق صبا رو   رشیرفتم و از بخش پذ  مارستانینه به داخل ب ا یهست 
 هست.  وی  ی س یآ  ضی که پرستار گفت که صبا، مر  دمیپرس

 . دمیرس  وی  ی س یآ  ی شهیو به پشت ش دم ییسمت طبقه دوم دو  به

کنارم    الی رو بزنم که دان  فونیکنار در بود. خواستم آ   یفون یقفل بود و آ  در 
 .ستادیا

  رتیح ال یدان دنیمد با د او رونیب  یی که باز شد و ازش آقا  وی  ی س یآ  در 
 : دیزده پرس

 اومده؟ شی پ  یدکتر. مشکل  یسالم آقا -

 ال؟یدکتر؟ دان  شنوم؟یم  ی دکتر؟ چ یآقا

 :د یمغرور پرس  ال  یدان

 . نمشیبب  خوام یهست؟ م یکدوم اتاق بستر  یخواهرم تو -

 :دی آقا که معلوم بود هول شده پرس اون 

  نی از ا دییدکتر؟ آهان بله بله. بفرما   یصبا فرزان خواهر شما هستن آقا -
 طرف.

 به من کرد و رو به مرد گفت:  ی نگاه یچشمر ی رو باز کرد و ز وی  ی س یآ  در 

 خانم با منه.  نیا -



که    ییها به حرف  تونستم یشده بودم و نم جیشد. کاماًل گ و ی  یس  یآ  وارد
 اعتماد کنم.  شنوم یم

  شیبه بودن من، پ یازیدکتر بود؟ خب اگه دکتر بود چه ن  الیدان  واقعاً 
 ک یصبا بود. اصاًل اگه دکتر بود اون روز که خانم حکمت غش کرد چرا نزد

  ی ذهنم به صورت دوران ینکرد؟ همه سؤاالت تو یمادرش نشد؟ چرا کار
 .خوردیداشت چرخ م

و به داخل زل زد. به   ستادیا  اششهی پشت ش  الیکه دان  م ی د یرس ی اتاق به
تخت و خانم حکمت رو کنار تخت   ی و صبا رو رو  دمیسمت اتاق چرخ 

 . دمیصبا، قرآن به دست د

که خانم حکمت سرش رو باال آورد و    کردمیم  هیصبا زل زده بودم و گر به
 .دیمن رو د 

کتاب رو بست و آروم از    خوند،یکه داشت م  یاخوندن کامل سوره بعد
 اومد.  رونی اتاق ب

و من کنار هم   ال یانباشه شده بود. دان یادی ز یهاش دلخورچشم  ته
 گفت:   الیکه خانم حکمت رو به دان  م ی بود ستادهیا

 فه؟ یاوضاع رد ال؟ یچه خبر دان -

 گفت:  ی سر تکون داد که خانم حکمت رو به من با ناراحت  الیدان



االن   یکردیاون روز کارت رو ول نم یکن   هیگر   جا،نی ا که نیا  یبه جا -
 آواره نشده بودم.  مارستان یب  یتو طور نیا

آروم   ینشستم. با صدا نیزم   یدهانم گذاشتم و رو  یرو رو  م ی زخم دست
 گفتم:   ونی و گر

 بشه... .  یطورنیا  خواستم یمن نم -

کاماًل از صورت و    یحکمت دستم رو گرفت و بلندم کرد. ناراحت  خانم 
 گفت:   شدیهاش حس م چشم 

 . نشی برو بب -

  د یداشتم. شا یبد  ی لیهام رو پاک کردم. حال خ تکون دادم و اشک یسر
 نبود.  جا نیصبا ا  رفتم،یاگه من نم

 و وارد اتاق صبا شدم.   دمیمخصوص رو پوش  لباس

 نشستم و دست کوچولوش رو به دست گرفتم.  کنارش 

خندش رو  صبا چشم باز کنه و لب  خواستمیلحظه، فقط م خدا همون از 
 . نم یبب

 اومدم.   رونیکنارش نشستم و با اعتراض پرستار از اتاق ب   یکم

.  کردینگاه م یجور خاص   هینگاهش فرق داشت.  گهیحکمت حاال د  خانم 
 لبخند زد و گفت: 



. حتمًا واجب بود  دمیرو د  تتی اگه ناراحتت کردم من رو ببخش. وضع -
 . یبزن  رونیکه از خونه ب 

  کردمیشالش افتاد. واقعًا اون لحظه حس م  یهام رو کردم و اشک  بغلش
از مادرش وابسته   شتر یب  یل ی. من به صبا خدمیرو از دست م ای دارم کل دن

 هم خوب بود هم بد.   نیشده بودم و ا 

  رون یب ال یو با دان  م ی کرد  یآوردم و از خانم حکمت خداحافظرو در  ها لباس
 . م یاومد 

ابر پر از بارون   هی . انگار کردیم  ی نیسنگ  امنهیس  یتو یز یصبا، چ دن ید بعد
  ی . تموم راهرو دادنیگذاشته بودن و فشار م   امنهیرو داخل قفسه س 

 . رفتم یهوا راه م  یزل زده بودم و رو  نیرو به زم  مارستانیب

 رو به من گفت:   ال یدان م ی دیکه رس   مارستان یب  اطیح به

ات اطالع بده که قراره  موضوع رو به مامانم گفتم؛ تو هم به خانواده -
 ها. حرف ن یو ا یفات یو مراسمات تشر  م ی ایب  یخواستگار

به بابا و مامان   یطور جا خشکم زد. چهراه افتاد. همون  نشیسمت ماش  به
 بود.  ا ی کار دن  نیتر سخت  نی خواستگارمه؟ ا  الیکه دان   گفتم یم

  الیدان  شدینشستم. هنوز باورم نم نشیماش  ی تو ن، یسنگ   یهاقدم با
 برم دعا کنم تا صبا حالش خوب شه.  د یدکتره. از امروز با



تمام فکرم به صبا   ر ی مس ی. توبخشم یمن خودم رو نم   فتهیب  یاتفاق اگه
 . م یدی به کاخ مخوف رس  یک    دمیبود و نفهم 

 رو بهم گفت: الیدان

. از  گهی د یست یتو پرستار صبا ن  یدی شن شی طور که چند ساعت پهمون -
رفته حالش    مارستانی صبا ب  یجون باش که از وقت به بعد، مراقب مادر  نیا

 . ستی خوب ن

کرد که    یم  یریشدم. ربابه خانم گردگ  ادهی پ ن یتکون دادم و از ماش یسر
 : دیشد و پرس کیبا عجله نزد دنم یبا د

 چه خبر رز؟  -

که لباس    ییلباسشو  نی درش آوردم. دلم مثل ماش یتر کردم و از نگران  یلب
داشتم.   ی دائم یها یتوش پر کرده بودن شده بود. استرس و نگران یادیز

 .ره ی حرصم بگ شد یکه باعث م  دیرس یبه ذهنم م یی هانکنه

. مادر جون سر  ستادمی جا ااتاق مادر جون رو زدم، باز کردم و همون در 
 زد.  ی. لبخندد یدر د ی  هشت  یبرگردوند و من رو تو

  ی جون حاال تو خانم  ،ی عروس یاتاق شدم و در رو بستم. از روز حادثه وارد
لوازم اتاق عوض شده بود   ی. همهمونهیاتاق پدرام که قباًل اتاق صبا بود م

 . انداختیاون شب م  ادیاز لوازم، من رو   یو تعداد کم 



کردم    یحالش بده و دلش گرفته سع  دونستم یخانم جون نشستم. م کنار 
 . گردهیبدم که صبا برم   ی واه  دیباهاش حرف بزنم و بهش ام

به اتاق   یخانم جون رو از ربابه خانم گرفتم و وقت ی هابود. دارو  عصر 
بود   ی دستش کتاب ینشسته بود. تو  ی پشت  اطی شتم خانم جون رو به حبرگ

شم اما فکر کردم   کیکردم آروم بهش نزد   ی. سعکرد یکه نگاهش م
 حواسش رو پرت نکنم بهتره. 

دختر دستش بود و داشت   هیشدم. عکس   ک یپشت، آروم بهش نزد از 
 عقب رفتم و آروم صداش زدم:   ی. قدمکردینگاهش م

 هاتونه. قرصمادرجون وقت  -

  س یبه صورتش کردم که خ ی و عکس رو به سمتم گرفت. نگاه  برگشت
 اشک شده بود. آروم گفت: 

 حادثه از دستش دادم.  ه ی یدخترمه. تو -

  هیشدم. عکس رو با احترام ازش گرفتم.   ره ی باز موند و به عکس خ دهنم
 . نینشو دل  بایز  یادختر مو کوتاه بلوند با خنده

رنگ، صورتش از   ی درشت عسل ی هاداشت با چشم   یایکمان  یهاابرو 
که زده بود به صورت    یو دماغ نسبتًا پهنش با لبخند  زدیبرق م  یدیسف

 داده بود.  یی بایبزرگش ز



  ی صورت  یهااش، نقش بسته بود و گونهچونه یرو   یف یخف یل یخ چال
 داشت.  یرنگ

 : دمیزدم و پرس  یخانم جون لبخند به

 د؟ ید دخترتون بگدر مور  ن یخوایم -

آوردم و جلوش   یشد. صندل رهی خ م ی زد و به دست زخم  ی محو لبخند 
 نشستم که عکس رو ازم گرفت و گفت:

زود از دست دادم؛ ازش   ی لیخ  یلیاسمش نبات بود. من شوهر اولم رو خ -
کردن    و پدرام هست اما بعد بزرگ  الی پسر داشتم که حاال پدر دان هی

 گرفتم ازدواج کنم.   م ی و سر و سامان دادن بهش تصم وش یپسرم، دار 

داشتم. چهل ساله بودم که   یادیز یجوون بودم و آرزوها  یل یهنوز خ آخه
کرد و باهاش ازدواج کردم. فرزندم    یازم خواستگار مانی شوهر دومم، نر

 دومم از شوهر دومم بود. 

داشت بعد دست و پنجه نرم کردن با سرطان کبد   ی کوتاههم عمر    مانینر
 که نبات بود.   شیادگار یاز دستش دادم و من موندم و  

تنها بودم که عروسم حاضر   ی زمون، نبات ده ساله شده بود و من زن اون 
 کنه. خدا مرجان رو برام حفظ کنه.   یداربود از من نگه

 دوستش دارم.  دخترم  ن یعروس بودن رو در من تمام کرده و ع حق



  ن یسقف هم  ر یز  ،ی واقع  یهابرادر و خواهر  ن یع الیپدرام و دان  نبات،
که نبات خواست از    یو بزرگ شدن. تا روز  دنیقد کش یی الی و   یخونه

 کردم مانع بشم نشد.  یبره و من رو تنها بذاره. هر کار ران یا

 بود.  ده یفایهم باهاش حرف زدن اما ب   الیو دان   پدرام

  یکردن. دستش رو فشردم و بهش دلدار  هیجون شروع کرد به گر مادر 
 هاش رو پاک کرد و ادامه داد:دادم. اشک

نباتم عاشق   دمیچرا نفهم  دونم یم نبودم. نم بچه یبرا یمن مادر خوب  -
بود   ی رانی . اکردیم  یآلمان زندگ  یشده بود که تو  یشده. اون عاشق مرد

  یاومد و گفت نبات برا الیروز دان  هیجا بود. همون  شیاما کار و زندگ 
  ی ول  گردهیکه نبات برم  موندیرفت. هر روز چشمم به در م   شهی هم
 . عوضش... . نگشتبر 

 همتا افتادم.   ادیشدم.    رهی پر از اشک مادر جون خ ی هابه چشم  نگران 

سر   ییچه بال  نم یبیش رو باور نکرده و االن مهمتا هنوز ُمردن بچه  مادر 
 مادرش اومده. 

 و بهش دادم.   ختم یمادر جون ر   یآب برا وان ی ل هی

 شد و ادامه داد:  آروم

از مرز   یداشت قاچاق ی وقت  یآورده بود. انگار الیدان  ا،یش رو از در جنازه -
 . شنیافراد غرق م   یو همه شکنه یم ق یقا  شد،ی رد م یآب



سالش بود که اون اتفاق براش افتاد. امروز سالگردشه و   ست یمن، ب  نبات  
 ... . افتمینباتم م ادی  نم ی ب یتو رو م  یدلم براش تنگ شده. وقت

 مادر جون رو گرفتم و گفتم:  دست

 بهشت زهراست؟  -

 زدم و گفتم :  یرو تا کرد. لبخند سی خ  یکاغذتکون داد و دستمال یسر

 بلدم.   یمن رانندگ  م؟ی با هم به بهشت زهرا بر نی اگه دوست دار -

 اومدم. رونیزد و از اتاق ب ت یاز سر رضا یجون لبخند مادر 

برخورد   الیها به دانپله  یکه رو   دمیدویاتاق خانم حکمت داشتم م  به
که دستم رو    افتادمیم  نیی و پا دادمیکردم و داشتم تعادلم رو از دست م 

 گرفت و نگهم داشت.

 گفتم و از کنارش رد شدم.  یکوتاه  دیرو باال گرفتم و ببخش سرم

قراره با خانم جون   کهنیاتاق خانم حکمت رو زدم. داشتم از ذوق ا در 
 .افتادمیبرم پس م رونیب

نداشت.   ی بود و حال مساعد ده یتخت دراز کش یحکمت رو  خانم 
وارد اتاق که شدم خواست بلند شه که    صباست. ر یذهنش درگ دونستم یم

 اجازه ندادم و کنارش رفتم. 

 زدم و آروم گفتم:  ی پلک



 ببرم؟  رونی ب نتون یخانم جون رو با ماش  نیدیاجازه م  -

 : دیش باز شد و پرسبسته یهاچشم 

 ن؟ یبر  نیخوایمادر جون ازت خواست؟ کجا م -

  یمن رانندگ  . م یبه بهشت زهرا بر  م ی خوایبله مادر جون خواستن. م -
 ببرمشون؟  شه یبلدم. م 

 مکث کرد و جواب داد:  یبهم کرد. کم  ینگاه 

فقط   ؟یبر یخوا یم  یبرده. با چ  رگاهیمن رو پدرام تعم  نیآخه ماش  -
 هست.  اط یح  یتو ال یدان ن یماش

برم. البته اگر بزاره.   الیدان  نینداشت اگه با ماش یفکر رفتم. اشکال یتو
 : دمیپرس

 رم؟یرو قرض بگ نشون ی که ماش  دنیاجازه م شون یا -

 بهم کرد و گفت:  یدارزد و نگاه معنا  یلبخند

 اما به تو... .  ده ینم نیماش ی به کس الیدان -

 اش رو کنترل کرد: کرد و خنده  یمکث 

  ر شتیب  یل یخ یلی . فقط مراقب خانم جون، خریخودت برو ازش اجازه بگ -
 باش.

 بخوام؟! نیماش  یجورچه الیاالن از دان یزدم و تشکر کردم. وا  یلبخند



رو حاضر   میبند قلبم داشتم جمله یاومدم. تو نییها آهسته پا پله از 
 بگم که قبول کنه؟  ی جورچه الی که به دان  کردمیم

به چشم داشت.   ینک یوسط هال نشسته بود و ع  یکاناپه  یرو  الیدان
بهم کرد و   ی پام سرش رو بلند کرد و نگاه  یشدم که با صدا کیبهش نزد

جلد کتاب به   یمشغول شد. رو   یانداخت و با کتاب نییدوباره سرش رو پا 
 "madam bovaryنوشته شده بود: " ن یالت

 :دمیدهنم رو قورت دادم و آروم پرس  آب

 رم؟ ی رو قرض بگ نتی ماش شهی م -

سردش بهم زل زد. با نگاهش براندازم   یهارد و با چشم ک  یاخم بزرگ باز 
 نگاهش آب شدم و ادامه دادم: ر ی کرد. ز

 ... . یبلدم. م  ی. من رانندگ م یبهشت زهرا بر م ی خوایبا خانم جون م  -

مکث ربابه خانم   ی نگفتم. بعد کم  یزیچ  گهیانداخت و د ن ییرو پا سرش
خرامان به طرف اتاق   ازش فاصله گرفتم و خرامان یدیرو صدا کرد. با ناام 

 خواستم برم که ربابه خانم از پشت سر صدام کرد و گفت: 

 . طرفنیاز ا ای ب ؟ یخوایرو نم  نی ماش  چ ییمگه سو -

مبل نشسته   یرو  اعتنایطور خشک و بکردم که همون  الیبه دان ینگاه 
 به صورتم اومد.  یپشت سر ربابه خانم راه افتادم و لبخند ،ی بود. فور

 اش کردم. رو از ربابه خانم گرفتم و به اتاق خانم جون رفتم آماده  چییسو



رو برداشتم و با خانم جون به    فم یو ک   چییو سو  دمیهم لباس پوش  خودم
  الیه لکسوز دان نگه داشتم و ب نگی . خانم جون رو کنار پارکم ی رفت اط یح
. نشستم  دیبه مشامم رس یعطر تند یشدم و درش رو باز کردم. بو  کینزد

 . تونم ی! اما من م فرق داره نیا  یرو روشن کردم. وا ن یو ماش

  یشدم. واکر خانم جون رو تو کی عقب رفتم و به خانم جون نزد دنده
رو    لچر ی. ونهیبش  نیماش یبلندش کردم تا تو لچر ی گذاشتم و از و   نیماش

 ربابه خانم داخل برد.

  هی  نیرو استارت زدم که ماش نیاسترس پشت رول نشستم. لرزون ماش با
. خودم هم کم از خانم جون نداشتم. با  دی. خانم جون ترسدیمتر جلو پر 

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند ی خنگ

 .... کم یبلدم. فقط   -

افتاد.   کردیم  خونه، نگاهم  ییرایپذ  یکه از پشت پنجره  الیبه دان چشمم 
 پاچه شدم.  دست ره؟یچرا نم یزود استارت زدم و گاز دادم. وا

 گفت:  دهیجون که معلوم بود ترس  خانم 

 رو صدا کنه؟  ال یبه ربابه بگم دان یخوایم -

 دار گفتم: بلند و کش یبا صدا یفور

 . م ی رینه االن م  -

 .یکردم؛ ترمز دست   دایحل رو پ راه باالخره 



خونه نگه داشتم و حاج   یدر خروج  یبه راه افتاد. جلو  نیدادم و ماش گاز 
 زدم و به راه افتادم.  ی در رو باز کرد. بوق ی فور ونسی

و چون بهشون    رمیراه خانم جون فقط مراقب من بود که سبقت نگ  یتو
 شده بود.  شتر یندارم استرسم ب  نامهینگفته بودم؛ گواه 

بزرگراه به سمت بهشت زهرا حرکت کردم.   ق یو از طر می دیتهران رس به
کنم. از سر    یرانندگ تونم یکنار اومدم و راحت م   الیدان ن یبا ماش  گه یحاال د

کردن  پاک یو چند تا دستمال مرطوب برا   م ی دیراه، چند شاخه گل خر
 سنگ قبر. 

آوردم تا   ن ییواکر خانم جون رو پا نی رو پارک کردم و از پشت ماش  ن یماش
 . م ی ت قبر نبات بربه کمکش به سم

شد. کنارش و   کیرو قفل کردم و خانم جون به قبر وسط نزد   نیماش  در 
که با    م ی دیرس  یاه یقبر با سنگ س هی  یبه باال رفتمیقدم باهاش جلو مهم 
خوش روش اسم نبات رو نوشته بود. به خانم جون کمک کردم  خط هی
 و با دخترش، درد و دل کنه.  نه یبش

:  فوت افتاد خیخوندم. چشمم به تار یاهم نشستم و فاتحه  خودم
۹۲/۶/۲۴ 

نشستم تا با   نی ماش  یخوندن فاتحه از خانم جون فاصله گرفتم و تو بعد
 .ومده ی ن  جانیوقته ا   یل یخ دونستمیدخترش حرف بزنه؛ م



زنگ خورد.   ام ینشسته بودم که گوش ن یبود که تو ماش یاقهیدق چند
 اش رو گوشم گذاشتم: برش داشتم و بدون دقت به شماره

 الو؟  -

 زده از پشت تلفن داد زد:  جانیخانم ه  ربابه

 رزا... صبا... .  -

 رو بستم و منتظر بودم بگه صبا رفت. که ادامه داد: هام چشم 

رفتن دنبالش رزا. االن خونه   الیشده. صبا... مرجان خانم و دان  دار یصبا ب -
 . ارنشیم

  یبلند یهام جمع شد و با صداچشم  ی و ذوق، اشک تو  یخوشحال از 
 گفتم: 

واقعًا.   ی . مرسیرو داد ای خبر دن نیربابه خانم، بهتر ی! وایخدا مرس  یوا -
 . گردمیبرم  الیاالن با خانم جون به و

 . کنهیم   هیداره گر  دمیشدم که فهم رهیلبخند به خانم جون خ با

  نییبه پا  یبه دنبال آب گشتم. دست  نیماش یرو پاک کردم و تو  هاماشک
نه. در حال گشتن بودم که   ا یهست   یزیچ  یایبدونم بطر دمیکش   یصندل

 داشبورد رو باز کردم.

افتاد. برش داشتم و   ن یسرنش ی صندل  یو رو   دیپر  رونیاز داشبورد ب  یعکس 
 بهش کردم.  ینگاه 



به سمت   رخشم ی دن. دختر، نبو  ستاده ی دختر کنار هم ا ک یو   الیدان
به    ی. آب دهنم رو قورت دادم و بلند شدم تا نگاهدیخندیبود و م  الیدان

. من  دیخند یدل ماز ته الیخانم جون بندازم. هنوز سر قبر نشسته بود. دان 
 بودم.  ده یاش رو ندتا حاال خنده

  رون یب دشیسف  یهاو تمام دندون  دیخندیم  یوقت  شدیجذاب م  چه
 دختر رو برانداز کردم. ی. چهرهموندیم

کرده بود،    باترشیز ششی داشت که آرا ی سبز رنگ  یی آهو  یهاچشم 
هر    اومد؛یم  یل یخ  شافهیبه ق شیو دماغ عروسک  یبلند مشک  یهامژه

 هاش پروتز. بود و لب  یچند دماغش عمل 

روشن    یداشت و صورت صافش گندم یرنگ   یبلند صاف و مشک یموها
به شکل قلب بود. زود عکس رو سر جاش گذاشتم که   شبود و چهره

 نوشته.   یزیمتوجه شدم پشتش چ

 برش داشتم.  دوباره

 ال« یدان ا، یپزشک دندندان نیتربه مهربون م ی »تقد

 فکر کردم و ماتم برد.  کمی

داشبورد انداختم و درش رو   یجون صدام کرد که زود عکس رو تو خانم 
 بستم و به کمک خانم جون رفتم. 



کرده بودم و فقط به عکس و متن پشتش فکر    رو فراموش ز یچ  همه
خانم جون   دمی نفهم ینشوندم. حت  نیماش   ی. خانم جون رو توکردمیم
 بهم گفت.  یچ

و من اصاًل   زدیتمام راه، خانم جون حرف م  یرو روشن کردم. تو ن یماش
 »بله«.  دادمیو فقط جواب م کردم یگوش نم 

فکر بودم و داشتم خودم رو متقاعد   ی تهران تا لواسانات تو  ر یمس   کل
 بوده.  الیدان یکه اون دختر، عشق گذشته  کردمیم

 نی . ا یبهش ندار ی: »تو که حس گفتم یو م  زدمیم یبه خودم تلنگر یگاه 
  یکس   الی نداره اگه دان ی پس به من ربط شهی و زود تموم م ه یازدواج موقت

 .« شه یتو زندگ 

  ک یرو آماده کرده بود و نزد لچر یو ربابه خانم با ورود ما و  شدم  الی و   وارد
صبا و اتفاق   ادیربابه خانم بود. تازه  ی چهره یتو یا آورد. خنده ن یماش

 خوش امروز افتادم. 

که    بردیگذاشته بود و داشت م   لچرشیو   یخانم، مادر جون رو رو  ربابه
 :دیخانم جون برگشت و پرس 

 صبا برگشته؟   یرزا؟ چرا به من نگفت -

گفتم و با همون    دیبگم اما ساکت شدم. آروم ببخش یزیباز کردم چ  لب
هال نشسته بود با ورود ما    یشدم. پدرام که تو الی عبوس، وارد و   یچهره

 . روم رو ازش گرفتم و به اتاق صبا رفتم. ستادیبلند شد و ا 



مخصوص صبا داشت باهاش  بود و پزشک   ستاده ی حکمت کنار صبا ا خانم 
 . کردیصحبت م

 گفت:  یفور دنم یرو زدم که خانم حکمت با د در 

 باش لطفًا رز.  رونیلحظه ب هی -

منتظر خانم حکمت شدم. بعد چند    ، یهال خصوص  یگفتم و تو   یچشم
رفت و من وارد اتاق شدم. خانم حکمت با    رونیپزشک از اتاق ب قهیدق

 . زدیلبخند با صبا داشت حرف م 

شدم. با لبخند    کی. به صبا نزددمی فهمینم  ی چی باز حواسم نبود و ه من
 که زد من هم لبخند زدم.   یکوتاه 

 حکمت رو به من گفت:  خانم 

ها رو به  همه کار  ست یاستخدام کردم؛ تو قرار ن  یروز پرستار شبانه -
 رزا.  ی دوشت بکش

  ی مهربون و نازک بود. انگار همون مرجان خانم ناراحت تو  یلیخ  صداش
 نبود. گه ید مارستانیب

  خواد یبهم اطالع داده بود که به مادرش گفته م  الیافتاد که دان ادمی
 باهام ازدواج کنه. 

 زدم. یجواب خانم حکمت فقط لبخند در 



و    امروز بسه یبرا  گهی که بهم اعالم کرد د  خوندمیخانم جون، کتاب م یبرا
 بخوابه.  خوادیخسته است م

اومدم. تموم ذهنم شده   رون یشب بود. از اتاق خانم جون ب ازده ی  ساعت
 کردم.   دایپ  الی دان نیماش  ی که تو  یبود عکس 

 جلوم سبز شد.  ال یکه دان  رفتم یم  اطیسمت ح به

بهش کردم و تا خواستم از کنارش رد شم، دستم رو   تفاوت یب  ینگاه 
آهسته   یهل داد و من هم با صدا  اطیسمت ح گرفت. به زور، من رو به

 . دیشنیمن رو نم  یاما انگار صدا کردم یاعتراض م 

خارج   الیبود و با هم از و ده یپوش  دی رنگ با شلوار کتان سف  ی شمیخز   بلوز 
دستم رو رها نکرد. با خشم بهش زل زده   ی ول  ستادی . وسط باغ ام یشد

 کردم تا از دستش خالص شم نتونستم.   یبغلم کرد. هر کار هویبودم که  

بهم   ی سرد و عصب یل یازش گرفتم که ازم جدا شد و خ یمحکم شگون ین
اومده و   رونیش برافروخته بود که رگ گردنش ب قدر چهرهنگاه کرد. ان

 سرخ شده بود.

  کیکه بهمون نزد  دمیرو شن ییپا ینگفتم. صدا  یزیخفه شدم و چ گهید
به من   ی به سمت راست کرد. پدرام ناراحت و عصب ینگاه  ال،ی. دانشدیم
 شد و فقط به من زل زده بود. کینزد

 لب گفت:  ر یطور که زل زده بود ز و همون  ستادی ا د یکه رس  بهمون



 .یکرد   یازم دور ن،یخاطر هم  پس به -

از   ی کی  الی. دانخت یصورتم ر   یو موهام رو باال برد و رو   دیوز  یسرد باد
 و زود موهام رو از صورتم، کنار زد.  د یهاش رو از دستم کشدست

 خشکش زده بود؛ البته من هم کم از اون نداشتم.  پدرام

و صورتم گر گرفته بود. اون    دمیلرزیم  فته یب یاتفاق بد که نی ترس ا از 
نداره پدرام.«   تی واقع  ،ی نی بیچه که م ونداد بزنم که »ا خواستم یلحظه م 

 . دیدو  الیازمون فاصله گرفت و به و عی اما... پدرام سر

 بهم زد، ازم فاصله گرفت و رفت.  یشخندین  ال،یدان

 . باشه دارم برات. الیبود آقا دان نی ت انقشه پس

به    دیروم زل زدم. بانشستم و با اخم به استخر روبه اطیسرد ح  ن یزم یرو 
 م بود. چارهراه  ن یآخر ن یکه ا  دادمیسرنوشت تن م 

 آوردم. در   بمی رو از ج میگوش 

 نه؟  ا ی داره یمامانم ب   دونستم ینصف شب بود و نم کی  ساعت

 زنگ بزنم؟«  ؟یداریدادم: »مامان ب ام یپ

 جواب اومد »بزن«  یفور

 فوت کردم.  ینفس

 . یسالم مامانالو  -



 خبر؟ چه  ؟ یسالم رزا خوب -

خواستگارمه   ال، یبه مامان بگم که دان دم یترس ی. م دیباریاز صدام م  استرس
 : دمیکش  ی. آهخوامشیو من م

 طوره؟ چه الی خبر؟ نخوبم مامان ممنون. شما چه -

تا  زنه ی. مگه با آدم حرف م یشناسیخواهرت رو که م نی بگم؟ ا  یواهلل چ  -
 خبر؟ چه ؟ یبفهمم چه مرگشه؟ تو چ

 :گفتمیبهش م  دیرو جزم کردم با  عزمم 

 بهت بگم.  یزیچ هی  خوام یمامان م -

 زم؟ یبگو جانم عز  -

 :دمیکش   یق یعم نفس

 ؟ یشناسیرو که م  الیدان -

 سکوت کرد و ادامه داد: ی کم

 نامزد همتا؟  -

 ...قسمت نشد.یعن ی بله. ازدواج نکردن  -

 شده؟ یخب خب چ  -

 گفتم:   عیسر

 باهاش ازدواج کنم.  خوامیخواستگارمه. م -



 لحظه مامان سکوت کرد. صداش زدم: هی

 ؟ یدیمامان؟ شن -

 که از صداش مشخص بود جواب داد:  یحرص با

 ؟یندار  یحرفشم نزن. کار یرزا حت -

 رو قطع کرد. یکردم و گوش  یازش خداحافظ دانهیامنا

 خوب مخالفت کرد اما... .  یبرخورد اول، کم یبرا

که    یزیبلند شدم و به داخل خونه رفتم. بهتره مامان با چ ن یزم یرو  از 
! از واکنش بابا  یتر اصرار کنم. واتا بعد، بتونم راحت ادیگفتم کنار ب 

داشتم که    نی از ا یادیز  یلیوحشت خ  یترس که نه ول  دم،یترسیم
 . فتهیب ال یهمتا و ن  ی برا یخراب شه و اتفاق یچ همه

 *** 

و پنج ساله با   یزن س  هی.  کردمیم ی رو وارس دیپشت پنجره، پرستار جد  از 
 بلند.  یو قد  یمشک   یموها

  ا یهاست و پنج ساله ی س هی واقعًا شب ا یداد آ  ص یتشخ  ادیز  شدیدور نم از 
 معلوم بود سنش باالست.  کلشینه اما از قد و ه 

 پرستار به خانم جون جلب شد.   جون صدام کرد و حواسم از زن خانم 



  ر یخانم جون حالش تغ م،ی بهشت زهرا رفت ی بهش زدم. از وقت  یلبخند
 کرده و بهتر شده. 

 . م ی اومد رون یکردم و با هم از اتاق ب  شآماده

دستم به   شدی داشتم که باعث م یاناهار آماده بود. سردرد ضربه ز یم
 رو مالش بدم. هام قهیسمت سرم بره و شق

نگاهش   تونستمی. حاال راحت م م یستادیورود پرستار، من و خانم جون ا  با
 کنم. 

  ی رنگ، پوست صورت  یکوتاه و مشک   یهابا چشم  نگید یکروبل یم  یهاابرو 
که زده بود    یپودر کرم  یاز رو  یم یقد یهااسکار جوش یروشن که جا

 . زدیرق مکوتاه و نازکش ب  یهالب ی رو  ی صورت یمشخص بود، رژ لب 

  ز یکرد. خانم جون رو پشت م  ییحکمت پرستار رو به اتاق صبا راهنما خانم 
 کمک، به آشپزخونه رفتم.   ینشوندم و برا  یغذاخور

ها رو به ربابه خانم  بودن و داشتن ظرف ستادهی کنار هم ا  یت یو گ طاهره 
شد و   لیلبخندش به اخم تبد  ی تی . با ورود من، گدادنیغذا م   دنیکش  یبرا

 رو برگردوند. 

 ها رو به سمتم گرفت و گفت: غذاها، ظرف  دنیخانم بعد کش  ربابه

 . م ی اریرو م  ش هیببر. من و طاهره بق ز یرو به سر م   نیرزا تو ا -



  کینزد  ز ی ها رو از دست ربابه خانم گرفتم و به مگفتم و ظرف  یاباشه
 شدم.

با هم وارد سالن شدن. خانم   الیدان  خانم جون نشستم که پدرام و کنار 
 اومد.  ز یحکمت هم از اتاق صبا به سمت م

 گفت:  الی دان هویکه    م ی خوردیغذا م  م ی با آرامش داشت یلیخ

  ی حاال که صبا بهتر شده موضوع خواستم یامم...خانم جون، مامرجان م  -
 بذارم.  ونیم  رو باهاتون در 

 افتاد.قلبم به تپش  دن، یدست از غذا خوردن کش همه

 :یبود شروع کرد به سخنران  ی نی بشی پ قابلر یغ  یل یخ الیدان

مامرجان، قباًل به شما اطالع دادم اما داداش پدرام، بابا و خانم جون از   -
با هم ازدواج   میگرفت  م ی من و رزا تصم که نیاطالعن و اون ا  یب  مم یتصم
شون  رزا به خونه یخواستگار یکه برا   خوامیازتون م ییجوراهی.  م ی کن
 . م یبر

 تر شدم.شد و سرخ و سرخ و سرخ  ختهی به صورتم ر  خون 

 گفت:   یمهربون  یانداختم که خانم حکمت با صدا ن ییرو پا سرم

 ؟یندارم. خانم جون شما چ یمن که حرف -

 ادامه داد: یکوتاه   یجون دست من رو فشرد و با خنده خانم 



 مخالف باشم؟   شهی مگه م -

. موهام  کردمیخودم، حس م  ینگاه پدرام رو رو  ین یخشک شد. سنگ گلوم 
 رو پشت گوشم زدم و لب تر کردم. 

 به خانم جون و خانم حکمت چشم دوخته بودم. آروم گفتم:  ی چشمر یز

 ... . دیببخش -

 فاصله گرفتم.  ز،یبلند شدم و از م  ز یسر م  از 

و طاهره    یتی دور شدم؛ نگاه ربابه خانم، گ ز ی و تا از م دمیکش   یق یعم نفس
که مثل گربه از کنار ستون آشپزخونه به من زل زده    دمیخودم د   یرو رو 
 بودن. 

 . دمیلب گفتم و به اتاق دو  ر ی ز یکوتاه   شیا

عصرش رو به من کرد و با نگاه   یهابود که خانم جون بعد از قرص عصر 
 گفت:   یمهربون

 رگرد رزا. تون ببه نظرم امروز به خونه -

زد و    یشدم که صداش رو آهسته کرد و لبخند ره یباز بهش خ یدهان  با
 گفت: 

  یبرا م ی ایو ب  م ی ریت اجازه بگخونه منتظر باش تا ما از خانواده یتو -
 و بله برون.   یخواستگار



 بود.  یحرمت یب  جانی . موندن من اگفت یم  راست

 کنم.   یازدواج راض نی ا یام رو برابرم و خانواده دیبا  من

لب گفتم و به سمت چمدونم رفتم. لوازمم رو جمع کردم و   ر ی ز ی چشم
 به ساعت کردم. ی رو برداشتم. نگاه فم یک

 به خونه برسم بابا به خونه است.  ی عصر بود. اگه االن برم، وقت هفت

رو که ربابه خانم بهش    یاییبود و چا ی پشت  اطیجون رو به ح  خانم 
 .ادی آژانس رو گرفتم تا دنبالم ب ی. شمارهدینوش یتعارف کرده بود، داشت م 

 لواساناته.  کیسر  تصادف، خانم راننده گفت که نزد از 

  یناچار از خانم جون خداحافظ . بهرسم یزودتر به خونه م   یلی خ یعن ی  نیا
 زدم.  یکردم و به صبا سر 

 شدم.  کیزمزمه کرد که بهش نزد ی . سالمستادیا  دنم یبا د پرستارش

 بهش زدم و گفتم:   یلبخند

  دمیم  شنهادیهستم. قباًل پرستار صبا من بودم. بهت پ  یمن رزا بهادر -
صبا مورد    ،ی کشو اول  دراور تخت هست رو مطالعه کن  یش که توپرونده
 . هیخاص

 به سمتم دراز کرد:  ی کردم و دست  افتیاز زن پرستار در ی متقابل لبخند 



عروس خانم.   نمتون یبیهستم. خوشبختم که م انیاخچی ال یمن سه  -
 . یخوشبخت بش شاال یا

 بهش گفته من عروسم؟ مگه هنوز عروس شدم که...  ی شدم. ک یجد

 : دمیپرس  یفور

 خانم حکمت گفتن من عروسم؟  -

  ال یبه صبا انداختم و از سه یتکون داد. نگاه   یزد و سر  یلبخند
 اومدم. رونیکردم و از اتاق ب   یخداحافظ

کردن مامانم  متقاعد  یکار  من رو برا  ن، یهست و ا یموضوع کاماًل جد  پس
 . کنهیتر مسخت

 *** 

  ال  یخاطر دانبه  ی. وقتاومدیکل بلند مامان و بابا تا اتاقم مکل  یصدا
با اون ازدواج کنم« نگاهش پر   دیو گفتم »من با  ستادمی بابا ا  یخر جلوکله
 و خشم بود.   یدیس نااماز ح

به اتفاقات خونه نداشت. ناگهان در اتاقم به شدت باز    یواکنش   چیه  ال، ین
 خورد.  یکنار  یوار یشد و به کمد د

 داد زد: نیبلند و خشمگ یوارد اتاقم شد و با صدا  مامان

برسام درست بود. دختر من عاشق   چاره،یپس حدس من و اون پسر ب -
فرض   یتو ما رو چ   م؟یمن و پدرت احمق   یشده. هه. رزا تو واقعًا فکر کرد



اون پسره   یگی و م  یایم  تیو در نها   یکنیم  یبا احساسات ما باز ؟یکرد
  یسر همتا دوستت اومد؟ اصاًل تو چه فکر  ییچه بال  ید یند  ؟یخوایرو م
تو   پ،یچون پولداره و خوشت یکن یم حتمًا فکر   ؟یحرف رو زد نیا  ،یدکر 

دخترم بدبخت بشه. چند   دم ینه رزا! من اجازه نم کنه؟یرو خوشبخت م
شد   نی به حرفم گوش نکرد و زن اون آرش  وا مونده شد و ا الی ن ش، ی سال پ

 . دمیمثل اون بشه اما من اجازه نم  تندهی آ  یخوایسرنوشتش؛ تو هم م

و من در سکوت نگاهش    کردیپشت  سر هم، سرزنشم م  طور نیهم   مامان
دروغه اما...  ه یمعامله است،   هیازدواج  ن یبگم ا خواستی. دلم م کردمیم
. 

  یرفتن مامان، بابا تو  رونیرفت. بعد ب  رون یهاش رو زد و بحرف مامان
 شد. وارد اتاقم شد و در رو بست.  رهیو بهم خ ستادیچهارچوب در ا 

گرفتم. سردردم،    نییو سرم رو پا  ستادمی. ادمیکشیخجالت م ازش
بلند شدم    ی. وقتشدیخوب نم  ییقرص و دارو  چیشده بود و با ه  دتر یشد
 رفت اما تعادلم رو از دست ندادم. جیسرم گ ی کم

رو جلوم گذاشت و   وتر ی کامپ  یشد. صندل کیکوتاه بهم نزد  یهابا قدم بابا
 نشست. 

تخت    یروش، رو . روبهکردیو نگفتنش حالم رو بد م  گفتینم  ز ی چچیه
 گفت:   هوی نشستم که بابا 

 ؟ یازدواج کن الیبا دان   دیبا  یکنیبابا؟ چرا فکر م  یرزا -



  تونستم یبابا بود. م یگره خورده  یها بود اما نگاهم به دست  نییپا سرم
 بدم. آروم گفتم:  ص یتشخ  مش،یضخ   یمردونه  یهااسترس رو از دست

 باهاش... .  دیباهاش ازدواج کنم. با خوام ی. ممن.. -

گذاشت. نگران شدم و سرم رو باال گرفتم.    شیشون ی رو پ  یکالفه دست  بابا
 فوت کرد و رو بهم گفت:  ینفس

  لت یدل ،یاز همون روز که برسام رو رد کرد یعن یبهم بگو از روز اول... -
 نه؟  ای رد کردن برسام اون پسره بود  یبرا

 بود. ی لحظات سخت ستادن،ی دهنم رو قورت دادم. در برابر بابا ا  آب

 کم جواب دادم:   یهمون تن صدا با

 . الیخاطر دان که کرد رد کردم نه به  یخاطر کارمن برسام رو به -

بابا،   ی  سرخ شده از ناراحت یهاهام آوردم و به چشم چشم  ی رو تو جرأت
 شدم:  ره یخ

 . ستیچهار ساله ن   یپزشکه. اون، پسر بچه  الیبابا! دان -

من رو   تونهیکه م   دونم یو بالغه و من بهش اعتماد دارم. م  عاقل
  ی کنم؛ کس  دایپ تونمینم  وقتچیمثل اون رو، ه ی خوشبخت کنه. من کس

 ب و هم پول خوب. که هم شغل آبرومند داشته باشه و هم خانواده خو 

 رو داره. من شناختمش... .   آلدهیمرد ا  هی   طیتمام شرا   اون،



 : دیزد و پرس  یجی از گ یزیهام نگاهش عوض شده بود. اخم  ر با حرف بابا

 پزشک؟ واقعًا اون پسر پزشکه؟  -

 تکون دادم و ادامه دادم:  یسر

ن رو  و خودشو   انی شون بخانواده  نیدندون پزشکه. بابا لطفًا اجازه بد  -
 کنن.   یمعرف

  ومد،ی حداقل خودشون رو به شما ثابت کنن و بعد اگه خوشتون ن نیبذار
 که باهاش ازدواج کنم.   نیاجازه ند ستی ن قمیال  الیدان دیاگه متوجه شد 

بهم   یبلند شد. نگاه ی صندل یو از رو  دیکش  ششی به ته ر ی دست بابا،
 انداخت و گفت: 

بدونم   خوامیتا خودش رو ثابت کنه. م   دمیباشه رزا. من بهش فرصت م  -
 ده؟ یبهم م  ین یتضم  تو، چه ی خوشبخت یبرا

  ی تو که پاره ینشو، مادرت حساسه مخصوصًا رو ر یگهم از مادرت دل  تو
 . یتنش هست 

قبل، مامانت قضاوتت کنه   یمثل دفعه دم ینباش دختر بابا. اجازه نم نگران 
 . ی حکمت سرخ نشخانم  یو جلو

باهاش   تونستمیبود که راحت م  نیخاطر هم بود. به یمنطق شه یهم   بابا،
 . رم یارتباط بگ

 کل بابا و مامان بلند شد. کل  یاز ظهر بود که باز صدا بعد



  ربعکی. بعد یکرد  جادی مون تنش اکه تو خونه  یش لیذل  ی! الهال یدان یوا
 . دیبابا و مامان خواب یصدا

زدم که   یبه لب داشت. پلک  ی روزیدر اتاقم رو زد و وارد شد. لبخند پ  بابا
 بابا کنارم نشست و گفت:

  یدار از ین  یرو گذاشتم. اگه لباس یرزا آماده باش. شب، قرار خواستگار  -
 .رم یم  دیکه دارم به خر   م ی بخر  میبر  ایب

 زدم و آماده شدم.   یلبخند

تراس نشسته   یو مامان تو  الی . نمیمفصل به خونه برگشت  دیخر ه یاز  بعد
 بودن. مامان واقعًا ناراحت بود. 

 اشتباه کرده.  شدی و بعد متوجه م کردیبد قضاوت م شهی هم

 . م ی گذاشت  خچالی رو داخل  م یبود دهیکه خر  یکمک بابا تموم لوازم  به

 کرد تا آماده بشم و مامان رو متقاعد کنه.   ییمن رو به اتاق راهنما  بابا،

بودم و استرس، تمام وجودم رو فرا گرفته بود.   ستادهیدوش آب ولرم ا ر یز
 داشتم.   ی احساس خوب یلی خ یلیبابا رو داشتم، خ  کهنیواقعًا از ا 

 اومدم.  رون یو ب دمی چ یرو دورم پ  حوله

 اول مهر بود.  فردا،



  هیطور پشت سر بابا و مامان گر افتادم که چه م ییاول ابتدا یهاروز  ادی
 مدرسه بمونم.  یتو خواستمیو نم  کردمیم

  یلی بلندم رو خشک کردم تا زودتر آماده بشم که خ یزدم و موها  یلبخند
 بود. ر ید

کاله    هیبابا ناراحت نشه  کهنی ا  یو برا  ختم ی رو صاف دورم ر موهام 
 بودم تا سرم کنم.  ده یخر  یفرانسو

 به لباسم انداختم.  ی ام بود. نگاهباالتنه ن  ییدم تا پا بلن یموها

بود که با    یلباس ن یگفت اول  شدی. مدم یلباس رو با حقوق خودم خر نیا
 بودم.  دهیحقوق خودم خر

بود و از جلو گره   یمدل خفاش   راهنش،یپ  نیرنگ که آست   یاسی کیتون 
 . خوردیم

و   د یسف یراهن یو پ  دادیهام رو پوشش مگشاد و بلند که کفش  یکم  شلوار 
  یخفاش  یها نیآست  یبپوشم. رو  تونستم یکوتاه م   کیاون تون ر یساده که ز 
  ده یبه لباس بخش یخاص  ییبا یشده بود که ز  یفیظر یها یدوزنی لباسم نگ
 بود. 

دار  هاش موجروشن، لبه ی بودم به رنگ طوس ده یکه خر  یایفرانسو کاله
 پر کوچولو قرار داشت رو کنار گذاشتم.  هی سرش  یو رو  بود

 داشتم.  یخنث ی نبودم اما ناراحت هم نبودم. حس خوشحال



 خوشگل.  شیآرا هیو شروع کردم به    دمیرو پوش  لباس

به پشت   طور یا و قهوه  یاسموک  یهیسا  هی هام شروع کردم؛ از چشم  اول
  لر یکردم و بعد ابروهام رو مرتب کردم. کرم و کانس   کسشی پلکم زدم و ف

 رنگ. کم   یزدم و رژلب براق صورت

  در  خواستم ی. نمخواستم یرو م  نی فوق العاده شده بودن. هم  هام چشم 
 . ارمیبرابر خانم حکمت کم ب 

چارچوب در   یوارد اتاق شد و تو یکه مامان با ناراحت   زدمیالک م   داشتم 
 د و گفت: . با حرص بهم زل ز ستادیا

 . نم ی گردنبند  من رو ببند، بب  نیا  ایب -

بود   ستادهیجا که ابهش زدم و بلند شدم. همون یلبخند نهیآ  یتو از 
 بغلش کردم و گفتم: 

 دوست دارم مامان.  -

 و گفت:  دیرو با اکراه، عقب کش  سرش

 .یدادیبه حرفم گوش م  یاگه دوستم داشت  -

 صورتش مهر انداخت. یلبم رو که رژ   دمیصورتش رو بوس   محکم،

کرد و زود گردنبندش رو بستم. مامان صداش رو    لبر ی ز یغرغر   مامان
 آروم کرد و گفت: 



 . نگران نباش. رهیدوستش م  یامشب خونه الین -

 کردم.   لی رنگ تبدخوش ی الب رو به رژ گونهرژ   یبهش زدم و جا  یلبخند

 داد: ادامه

داده   یها! بابات چون اوک  ی بش ته، ی عفرعروس اون    ذارمیفکر نکن م  -
گرنه من هنوز  دخترم رو ببرم و  ینتونستم بگم. نخواستم آبرو  یزیبود چ

 ازدواجم.  نیمخالف ا 

 بهش کردم. سرم رو کج کردم و آروم جواب دادم:  یبا مهربون  ینگاه 

کن که    کیقربونت برم. فقط امشب ش شه یهمون م  ی تو بخوا  یهر چ -
 . ارهیمامان خانومم کم ب خوام یباکالسن. نم   یل یخ یلیها خ اون

 به صورتش اومد و ازم جدا شد. ی محو لبخند 

هام رو پام کردم و تا از اتاقم  نه شب شد و آماده بودم. کفش ساعت
 اومد. فون یزنگ آ  یاومدم، صدا  رونیب

شدم که   کی در رو باز کرد و مامان با استرس صدام کرد. بهش نزد  بابا
 !یبه... الحق که مامان خودم به دمید

  یمشک   یهارنگ با جوراب یاسرمه  ی دهیو دامن زرق و برق دار  پوش  کت
 . خواستم یبود که م   یو کفش پاشنه بلند همون

  یونیگره پاپ   هیشدم و با دقت  کیسرش بود که بهش نزد یریحر  یروسر
آوردم.   رون یبلوندش رو ب یتل کوچولو از موها هی زدم و  شیبه روسر



شده   دهیدقت کشرنگش با ی اکوتاه قهوه  یهاچشم  ی خط چشمش، رو 
 بود.  الی بود. کار ن

طالش رو که کج شده بود درست کرد و با هم به   ر ی کارت  ر ی زنج مامان، 
 . م ی سمت در رفت

 . انیب رون یها از آسانسور بکه خواستگار   م ی و منتظر بود میستادی بابا ا کنار 

  دش یسف یهاقرمز با دندون یلبآسانسور باز شد و خانم حکمت با رژ  در 
 لبخند به لب وارد خونه شد. 

  اشنهیس ی که رو   یارغوان کیکوچ   یهارنگ با گل یبلند خاکستر  لباس
  یدستش بود با روسر رنگیکالچ خردل  فیک   هیو    دهینقش بسته بود، پوش

 گل خوشگل، سر کرده بود.  هیح طر

به داخل   دنشی و بوس   یپرس به صورت داشت. بعد احوال ییبایز شیآرا
  دست، کت هی به! فرزان وارد شد. به  یکردم. پشت سرش آقا  شیی راهنما

 بود.   ده یخانم حکمت پوش  ی هارنگ با لباسو شلوار ست و هم 

با   الیشد و اما دان کرد و وارد خونه   یگرم  یپرس با بابام احوال یلبخند با
 وارد خونه شد.  یشی سرد م  یهاچشم 

به بابا و مامانم زد و کنار مامانش   یشوکه شد اما لبخند یکم   دنم ید با
به تن   یبا کراوات قرمز رنگ  دیسف  رهنیپ  ،ی نشست. کت و شلوار مشک

  یمون برقخونه یهانور لوستر  ر ی ز زش،یبراق نوک ت  یهاکرده بود و کفش
 زد.



گلدون هم    هی از پشتش اومد و  یپسر  ،ی بعد از احوال پرس ستادی در ا کنار 
که دوستش کمکش    دیرسیوارد خونه کرد، زورش نم  یع یگل طب   الیقد دان
 کرد. 

 داشت.  ییبایرنگ و ز یی گلدون طال  هیداخلش بود.  ی نوع، گل  همه

خوشش تمام   یبود اما بو  یمصنوع   هایو بعض ی عیها، طب از گل یبعض 
 ه رو برداشت.خون یفضا

قد بلند، گلدون رو کنار مبل گذاشتن و پشت سرش چند تا خانم   یهاپسر 
 بودن اجازه گرفتن و وارد خونه شدن.  دهی که لباس فرم پوش

 دستشون بود. ی شکل ی ضی ب  ییباکس طال  هیها، از خانم  کدوم هر 

رنگ رو که داخل باکس بود به سمت گلدون   یابزرگ نقره ینهی آ  ،ی کی
 گذاشت.  ییرایبزرگ پذ  ز یم  ی برد و رو 

 . یبرون بود نه خواستگارمجلس بله ن یتماشاشون بودم. پس ا  محو

و شمعدان    نه یهم کنار همون باکس آ   گهی رنگ د یی باکس طال  چندتا
فرم،  و خوش  بایرنگ ز   یقند، نبات، جام عسل، لباس نباتکه کله  دنیچ

 بود.  گهی د یزهایچ ی لیو خ  ییندرالیس  کفش

 . رفتن یم  رونیو ب   دنیچیم  ز یم  یها رو رو ها، باکسخانم  یهمه



بهشون   ره یمحو تماشاشون شده بود البته من هم مثل مامان خ  مامان
آوردن و کنار   ینی ریبزرگ ش  یبسته  سه ،ی دوتا خانم آخر تینها  بودم. در 
 و رفتن. دن یها چباکس

شده بودم که بابا   ره ی ها خباز به باکس یهمراهشون نبود. با دهان   پدرام
 در رو بست و به خودم اومدم. 

و سرم   مینشست   الیدان ی خانواده  یرو بهمبل، رو  یهمراه مامان رو به
 کرده بود.   جادیا  هیهام سا پلک  یبود. کالهم، رو  ن ییپا

  اد یب یی رایپذ یبراخانم محله اطالع داده بود  هیرو شکر، مامان به سم  خدا
که خانواده فرزان داشتن، من واقعًا در برابرشون    یدک و پز نی وگرنه با ا
 شدم یشرمنده م

تعارف کرد   ین یریکرده بودم با ش  نییخانم شربت آلبالو رو که من تز  هیسم
 و به آشپزخونه رفت.

 :یفرزان شروع کرد به سخنران  یکه آقا  دمیکش   یق یعم نفس

مجلس برگزار   نیا  دیکه قبول کرد  م یخوشحال  یل یما واقعًا خ یبهادر یآقا -
 بشه. 

 احترام ادامه داد:  با

 . م یهم متشکرم که اجازه دادن ما خدمت برس  یاز خانم بهادر -



گلدون    دیو سف یصورت  ی هابه گل رهیگرم صحبت شدن و من خ   هابزرگتر 
 شدم.   ییطال

ش  داشتم اما همه یداشت. کاش احساس  تیواقع  ها نیا  یهمه  کاش
 به گلدون.  ره یبودم و خ ی خنث

 خانم حکمت نرم شده بود.  یهاکم با حرفکم   مامان

طور  ها رو نداشت. همونباکس نی مجلس و ا ن یچبود انتظار هم  معلوم
 که حدس زده بودم، مراسم بله برون بود. 

 : دمیبابا رو شن یکه صدا  کردمیم یموهام باز  یشهی ر با

 . م ی رزا گذاشت  یعهده  . ما انتخاب رو بهشهیرزا بگه همون م   یهر چ -

 ه؟ یجان بابا؟ تو نظرت چ  رزا

 ه؟یچ  ی! نظر من در مورد چیشدم. وا هل

 زد و گفت: یانداختم که بابا لبخند ی استرس به بابا نگاه با

 برون انجام بشه؟  بله ای  یآشنا بش  تر شی ب یخوایم -

کرده بود،    ر یبزرگ تغ  یکه حاال اخمش به لبخند  یبه مامان گل  ینگاه 
 شدم. آهسته گفتم: 

 با مامانم حرف بزنم.   خوامیم -



. کنار  م ی حرف من رو به جمع اعالم کرد که با مامان به آشپزخونه رفت  بابا
 . ستادی و مامان رو به روم ا  ستادم ی در تراس ا

 : دمیپرس آهسته

  نیبا ا  دیخوایباز هم نم  دیهمونه. اگه بگ دیبگ  یمامان شما هر چ  -
 .خانواده وصلت کنم من از حرف شما... 

زد و آهسته    ی دستم رو گرفت و حرفم رو ناتموم گذاشتم. لبخند مامان
 گفت: 

 رزا. ی خوشبخت بش -

به گلوم چنگ زد. آب دهنم رو قورت دادم و نگاهش کردم. انگار   یبغض 
رو   دم یازدواج، " نه" گفتن مامان بود که حاال کاماًل ام ن یفرارم از ا تنها راه

 از دست دادم. 

 : دیپرس  مامان

 ؟ یحرف بزن الیبا دان یدار اجیاحت -

  یی را یبه نشانه »نه« تکون دادم و مامان دستم رو گرفت به سمت پذ یسر
 و بلند گفت:  د یکش

 مبارکه.  -



درآورد و به من، که کم   یاجعبه فشیک  یزد و از تو یحکمت لبخند  خانم 
حلقه رو باز کرد و دو   یشد. جعبه کی شه نزد ر یهام سراز مونده بود اشک

 هام رو گرفت:طرف بازو 

 دخترم.   ی خوشبخت بش -

 گفت:   عی. بابا سردیتک تاش رو دستم کرد و من رو بوس ان یبرل  انگشتر 

 م؟ تنها حرف بزن الیمن، با آقا دان شهی م -

 موند.   ره یو بابا به اتاق من رفتن و من چشمم به در خ   الیدان

 دونه باز کرد و بهم نشون داد.رو خانم حکمت دونه  هاباکس

 تمام حواس من به در اتاقم بود.  اما

 نشون نداد. یموضوع شد و واکنش   نیحکمت متوجه ا خانم 

 و خانم حکمت گرم صحبت بودن.  مامانم

خندان   ی در اتاقم باز شد و بابا با لب هو ی ساعت دوازده نصف شب بود  حاال
 بلند گفت:  یوارد هال شد و با صدا

 . نی شاءاهلل خوشبخت بشان -

 از کف دادم. الیرد کردن دان  یرو برا   دمیام تموم

 : دمیمتر باال پر   ه یخانم حکمت  یافکارم غرق شده بودم که با صدا  یتو

 تو فکر؟ ی تو؟ از االن رفت  یی رزا جون؟ کجا  -



رو دستش   یرنگ ینبات راهن یتکون دادم که پ یسر ج یزدم و گ  یلبخند
 گرفته بود و گفت: 

 ؟یخودمه دوستش دار یقهیسل -

به طرح   با یز یها یزدو  دیبا مروار   دهیرنگ و پوش  یساتن نبات راهنیپ  هی
 گل دستش بود. 

 گفت:   یزدم که خانم حکمت با شوخ   یلبخند

 .هی عروسمون خجالت -

 : دی. مامان پرس دن یبا هم خند  همه

 د؟ یبرگزار کن  نیخوا یم  یمراسم عقد رو ک  -

 متوجه دستبند طال و گردنبند خانم حکمت شدم:  تازه 

 هر زمون که عروسمون بگه.  -

 افتاد. مامان ادامه داد: ال یبه دان نگاهم 

.  رنیرو بگ یسالمت پزشک  یبرن. گواه شی قبلش آزما  دیخب باالخره با -
 . کشهیطول م 

شد با احترام   جی! آبروم رفت. خانم حکمت گیحرف مامان گر گرفتم. وا با
 : دیپرس

 ؟ یسالمت پزشک یگواه   -



 زدم و گفتم:  یامامان چشم غرهصدام در اومد. به   زود

 قبل ازدواج هست.  ی آموزش ی هامنظور مامان، دوره -

 زد و گفت:  یحکمت لبخند  خانم 

ندارن و در عرض دو روز انجام   یکه کار   زهایچ  نیآهان اشکال نداره. ا -
هم که آماده   یچ  بهتره. همه  م یری چه زودتر عقد بگنظرم، هر  . بهشنیم

 است.

 دم و گفتم: فوت کر  ی راحت نفس

 نظرم بهتره.  هفت مهر. هفت مهر جشن عقد باشه به -

  الیتموم شد. اما من تا آخر مجلس به دان  یو خوش یمراسم به خوب  تمام 
 نگاه هم نکردم. 

هاش نگاه  بودم اصاًل به چشم  ستاده یکه کنارش ا   یوقت عکاس   یحت
 نکردم. 

دروغه، جز من   فاتیمراسمات و تشر  نیا  یکه تمام   دونستینم کسچیه
 و خودش. 

 .دادمیبروز نم  ی جانی و ه  شدمیزده نمنداشتم. ذوق ی حس پس

 شون کردن. تموم شدن مراسم بله برون، بابا و مامان با احترام بدرقه بعد



ساب، چشم دوخته  نبات و قند یها مبل نشسته بودم و به باکس  یرو 
 به مامان گفت:  ی بودم. بابا فور

  نیا  ه؟یچ  یسالمت پزشک یخانوم؟ گواه یبود زد یاون چه حرف ؟یگل  -
 منسوخ شده.   گهی ها دحرف

  ؟یگفت   یجورنیها به دخترمون شک دارن که ااون ا یما به دخترمون   مگه
 جان.  ی نزن گل گهی ها، دحرف نیزشته از ا 

  زدهجانی ها اومد و هبابا به سمت باکس ی هابه حرف تیاهم یب مامان، 
 .گذاشتیجاش مو بعد سر  کردیو نگاه م  داشتیمهمه رو بر 

استراحت   رمیم و م آوردم و رو به بابا گفتم که خستهرو از سرم در  کاله
 کنم. 

 . شدیداشت منفجر م هامقهیشروع شد. آخ شق میجگاه یگ   نبض

 صورتم رو پاک کردم.  شیعوض کردم و آرا  ی لباس عیسر

 . دمیتخت پر   یرو 

 . دیچرخ یسرم م یهمتا تو   یهاحرف

 *** 

دروغه؛   یهمه چ   دونستمینداد. من م یام یبرون، بهم پ   بعد روز بله الیدان
 . خوانیم   شی و از من آزما  هی اما عقد که واقع



  شگاهی اومدم. به مامان اطالع دادم که آزما رونیشدم و از اتاقم ب  آماده
 . رمیم

  نیتر کیزدبست گرفتم و به ندر   ی. تاکس دینپرس یا اضافه ز ی چ مامان، 
 رفتم.   شگاهی آزما

  ی بود. با نگران ستادهی ا رشیپذ  ز یپشت م   ،یشدم که دختر واردش
 : دمیپرس

همسرم هم حضور داشته    دیقبل ازدواج، با شی آزما  یسالم خانم. برا -
 باشن؟

 زد و جواب داد:  یلبخند دختر 

 . نیار ی ب فی با نامزدتون تشر د یبا ی شی آزما  ن یچهم   یبله برا -

 : دیتعجب پرس  با

 ومدن؟ی نامزدتون ن -

 اومدم.  رون یب  شگاهیاز آزما  ینگفتم و فور  یزیچ

 . دونهیرو نم  ها ز یچ  نیهست که ا  ی شعوریقدر دکتر بگاو! چه  الیدان

 زنگ زد. خانم حکمت بود.  م ی زدم که گوش  یچرخ  ابون،یخ  یتو

 ؟یسالم رزا جان خوب -

 صبا چطوره؟ د؟یسالم ممنون. شما خوب  -



  یبرا ی سیهفت مهر از خانم ادر ی . رزا جان، من برازم یهمه خوبن عز  -
 وقت گرفتم.  شگاه یآرا

  یهمون  قاً یکن تا دق  نیرو تع شتی تا روز عقد، مدل مو و مدل آرا لطفاً 
 . زمیعز یبشه که دوست دار 

 ادامه دادم:  یرفتم. با کالفگ وا

 بله چشم خانم حکمت.  -

 :زد و گفت یاخنده تک

رزا!    ی. راستیعروس ما هست گهیبه من بگو مامرجان. راحت باش تو د -
 رسه؟یبه دستتون م یک   شتونی جواب آزما

 بده. گفتم:  شیت اصاًل مگه اومده آزما شدم. خواستم بگم پسر شازده هل

 . دیبپرس  الی از دان دونم،ینم -

لباست   یرزا. راست رسونه یسالم م ی لیدلم. مامان جون خ  ز یچشم عز  -
 طور بود؟ اندازه شد؟چه

 . یبله. عال  -

. مراقب  شم یتون نم مزاحم خلوت دو نفره  گهیخب خدا رو شکر. د -
 خداحافظ.  ن یخودتون باش

 تلفن رو قطع کرد. و 



 گفته بود که با منه.  یبه مادرش، دروغک الیکه! دان   واقعا

 ه بود. از تاسف تکون دادم. تا روز عقد فقط دو روز موند یسر

 گرفتم و به خونه برگشتم.   یتاکس

 *** 

بود،   دهیکه خانم حکمت برام خر  یراهنیبودم. پ  ستادهی ا  نهیآ  یرو بهرو 
 شده بود.  ی تنم عال ی واقعًا تو

  ، یاحرفه یهایدوز  دیزانو بود و مروار  ر یز ی بود. قدش تا کم با یز  یلیخ
 داره.  یی چه ارزش باال  دادینشون م

ببره؛ البته اگه دست خودش    شگاهیودم تا من رو به آراب   الیزنگ دان منتظر 
  ی چی سرپ تونست،یحاال مامرجان باهاش بود و نم ی ول اومد یبود دنبالم نم

 کنه. 

نداشتم، فقط   یجانی حس ه چیرو برداشتم. ه فم یو ک دمیکش   یق یعم نفس
  یتموم شه؛ چون حوصله و اعصاب کاف یدوست داشتم زودتر همه چ 

 نداشتم.  الیکردن دان  تحمل یبرا

بابا گذاشتم. مامان از   یبرا ز ی م  یلواسانات رو نوشتم و رو  آدرس
 دل تو دلش نبود. ی حالخوش

رو به صدا   فون ی. مامرجان، آ کنم یم ی قابل باور بود که دارم عروس  ر یغ  برام
 ر شدم. آورد. من، حاضر و آماده وارد آسانسودر 



 دارم انداختم. بلند حالت ی روح و موها یبه صورت ب  ینگاه 

 شدم.  ره ی خودم خ  یهاسرم مرتب کردم و به چشم  یرو رو دم یسف شال

 اما... .  کردمیانتخاب رو نم ن ی. کاش اکردمیرو سرزنش م خودم

 آسانسور ظاهر شد.  یجلو یآسانسور باز شد و مامرجان با لباس بلند در 

  رونی. دستم رو گرفت و با هم بکردیرو جارو م   ن یبلندش زم لباس
 . م یاومد 

بود که از شونه تا پهلو هاش   دهیپوش  یرنگ یشم ی و  یبلند مدل ماه  لباس
 شده بود. ی دوزپولک

 دار سرش گذاشته بود. کاله زرق و برق  هیبه گردن داشت و   ییطال گردنبند 

رجان بود، حرکت  که دوست مام  یشگاهی نشستم و به آرا نی ماش  یتو
 . م ی کرد

 نشده بود. نییتز  ن یماش

 بهش کردم.  ی کنار من بود. نگاه  ،یصندل  یرو  الیدان یو شلوار داماد   کت

 . زیسوخته، براق و نوک ت  ی اقهوه یهارنگ با کفش  یو شلوار کرم   کت

 شدم.  رهیخ  رونیو به ب  دمی رو ازش کش  نگاهم 

  شگاه یراحت آرا ی  صندل  یچند ساعت از نشستن من، رو   دونم ینم
 . گذشتیم



 رو به گوشم زده بودم.   رپادیرو بسته بودم و ا  هام چشم 

 : دیچ یگوشم پ   یمامرجان تو  یاومد و صدااز گوشم در  ها رپادیاز ا  یک ی هو ی

 .یشد  یاافسانه یهاییا یدر یپر  هیشب -

 هام رو باز کردم. زدم و چشم   یلبخند

 من بود اما من نبودم.  هیکه شب  دمیرو د یدختر نهیآ  یتو

  نم یبیم  نه یآ  ی که تو  یکه متوجه شدم، اون  دمیم کشرو به چهره  دستم 
  تونستم یشده بود که نم شیآرا  م ی و مال با یز یهام به قدرخودمم. چشم 

 چشم از خودم بردارم. 

رژ    یکه حاال از رو   ییهارنگ، پوست شفاف و صاف، لب  ییهلو یگونهرژ 
و    مدهیصاف و کش  یها. ابرو دادینشون م  یداشت خود ی لب مات گلبه

 بلندم.  یهامژه

 .دی آفر یم  یجورنیخدا من رو هم کاش

 شکل، کاشت شده بود.  یهام افتاد که فرنچ شده و بادام به ناخون نگاهم 

ک خانم حکمت که مثل من، خوشگل  تشکر کردم و به کم یس یخانم ادر  از 
 . م ی رفت  ونی نی شده بود به سمت سالن ش

بلندم رو با هزار زحمت، جمع   یموها  یس یخانم ادر  یهاار ینفر از دست  چهار 
 کردن. 



 جور که حالت داده بودن بمونه. و چسب زدن تا همون  یجور اسپر هزار 

و کج،   طرفه کی رو   دمیسف  کیکه کاله کوچ  رفتیم ام سر حوصله کمکم 
 وسط موهام گذاشتن.   یرو 

 شد و بغلم کرد.  ک یبهم نزد ز، یبرانگنیبا لبخند پررنگ و تحس  مامرجان 

 . ادیزنگ زد تا دنبالمون ب  الیدان به

  ،ییبای ز ی لیتنش نشسته بود. موهاش به طرز خ یکاماًل تو  الیدان لباس
بودن کاماًل    دهیکه به موهاش کش   ییها شده بود و رد شونه شیآرا

 مشخص بود. 

به   ییبای بود جلوه ز الی دان یصورت استخوان  یکه رو   ییبای ز شی رته
 صورتش داده بود. 

 شده بود گرفتم.  رهیرو از نگاهش که روم خ  نگاهم 

همون    کرد،یدستش بود. اگه مامانش اشاره نم ی تو ی ادهیگل ارک  دسته
 .دادیرو هم به دستم نم 

  یرفتم. تا خواستم صندل  نیدسته گل رو ازش گرفتم و به ماش  ال،یخیب
جلو رو برام باز کرد.   یدر صندل الیمامرجان اجازه نداد و دان  نم یعقب، بنش 

 حرکت کرد.  الی نشستم و دان نی ماش  یتو

 فکر بودم.  یو تو  کردمیرو نوازش م دهیارک دیسف یهادستم گل با

 . م ید یشد و به کاخ مخوف رس ی ط یجورچه ر یمس دم ینفهم



شر آب از حوض و  شر  یرو برام باز کرد. متوجه صدا نیدر ماش  الیدان
 شدم. ال یاستخر وسط و

 داشت. ی بخشآرام حس

با    الیدر و یجلو  ده،یو پوش   بای ز ییهابا لباس ی تی خانم، طاهره و گ ربابه
 بودن و منتظر ما بودن.  ستادهیدسته گل رز قرمز به دست ا  کی

به من نگاه   زدهجانی اومدن و ه رون یب  الی مامانم و بابام هم از و   م،ککم 
  یاتاق چ  یبه بابام تو ال یسؤال مونده بود که دان یکردن. هنوز برام جا

 ازدواج شد.  نیبه ا  یگفت که راض 

دست و آهنگ   دن،یکل کش   یشدم که صدا ک ینزد الی قدم به داخل و  قدم
 جا رو برداشت.همه

 مهربونش زدم.   یبه چهره ی. لبخندشناختیخانم سر از پا نم ربابه

  یاافسانه یبای. مامان با لباس زختنی ریو سرم م  کردنیپر مرو پر  هاگل
 بود.  ستادهیا

چشم بود و   یکه طرح و نقش خاصش تو  یادهیبلند کرم رنگ پوش لباس
. اسفند رو  خوندیم  ییلب، دعا ر یند بود و زدستش اسف ی . تودیدرخشیم
 .ختیر یآتش م یتو

بود و دست   ستاده ی راهش کنار در ابا کت و شلوار راه پمی خوشت یبابا
 . زدیم



 شدم.  الیبهشون زدم و وارد و ی محو لبخند 

شده بودن و با   رهیخ  الیمنتظر به من و دان  یی ها ها با چشم مهمون  یهمه
. همه  شناختم یرو نم هایل یو دست زدن. خ  دنیورودمون همه کل کش

 بودم. دهیشب فاجعه د یرو تو  هایبودن اما بعض به یغر

گوشم رو پر    ییها پچپچ  یعروس و داماد، صدا  گاهیجا  ینشستن تو بعد
 کرد. 

  ییهاز یچ  یو رنگارنگ، در گوش   ظیغل  یهاشیجوان جمع با آرا  ی هادختر 
 : خوردیکه گاهًا به گوشم م  گفتنیم

 ست« ی خوشگل ن گفتن یکه مرجان جون م  طور »اون

 « بود؟ نی ا گفت،یعروسم م   »عروسم 

 .« یا خانواده نیچ بود هم  د یمرجان بع »از 

 ده؟« یدختر رو پسند نی طور ا چه ال،ی»دان

 "مونه؟ یزنده م   ای کشنیم  یعروس رو هم، مثل قبل  ن ی»ا

  ن یا ی عالوههاشون گوشم رو پر کرده بود. حال بد خودم، بهحرف تموم
تلنگر   ه یگلوم بود و با   یتو  یام کرده بود. بغض محکمها، کالفهحرف

 بشکنمش.  تونستمیکوتاه م 

ها رو خواست. مامانم،  گذشت که عاقد اومد و شناسنامه  یمدت
 .ستادیها رو به عاقد داد و کنارش ا شناسنامه



  رهیکنار مامان با حرص به من خ   ال،یهاش حلقه زده بود. نم چش  یتو اشک
 شده بود.

بود و   دهیزانو پوش ی رنگ باال یکرده بود و لباس صورت   یمختصر شیآرا
 بسته بود. ،یاسب موهاش رو دم

 زدم.  یکه من پوزخند  دیپرس  شگاهی در مورد جواب برگه آزما عاقد

رو درآورد و به مادرش داد.   شی برگه آزما  ه یکتش   بیاز ج   الیدان هو ی
رو به دست مامرجان داد تا    یبه دستش بودم که عاقد، دفتر بزرگ ره یخ
 . م ی و ما امضا کن   ارهیب

  یبازیمورد هم با پارت ن یبود. حتمًا ا شیآزما یتعجب نگاهم به برگه از 
 حل شده.  الیدان

  یامضا زدم تا دست از سرم برداشتن. گاه ست ینظرم هزار و صد و ب  به
 .دادمیو استراحت م  گرفتیدستم درد م

 سند ازدواج رو آوردن و امضا کردم.  ت، ینها  در 

مجلس بله برون،    یهم تو  هیمورد مهر که بابا و مامان در   دمیفهم جا همون
 حرف زده بودن اما من حواسم نبود. 

و حق حضانت فرزند رو   از شروط ضمن عقد فقط حق خروج از کشور  بابا
 . رهیبگ الیتونسته بود از دان 

 شاخه نبات بود؛ عند المطالبه.  ۱۰۰و شمعدان با   نهیسکه، آ  ۴۰۰ مهیمهر



 شده بود. ن ییعقد افتاد که با شکوه تز  ی به سفره چشمم 

 سفره عقد بود.  یبرون برامون آورده بودن، حاال توکه روز بله  یزیچ  هر 

 دعا خوندن.  الیمن و دان   یبلند شروع کرد برا ییبا صدا عاقد

 به جز خودم.  گفتنیم  ن یآم همه

رسا، شروع به خوندن خطبه   ییکه با صدا  دمیاز دعاهاشون نفهم یچی ه
 عقد کرد. 

 ی رو بستم و با صدا هام چشم 

 لم؟« یبنده وک  ای آ  پرسم یبار سوم م  یخانم برا »عروس

 مامان و نگاه نگران بابا کردم و آروم گفتم:   سیخ یها به چشم  ینگاه 

 پدر و مادر مهربونم؛ بله.   یبا اجازه -

 شد.  ر یم، سرازگونه  یچشمم به رو  یاشک از گوشه یقطره ن یاول

  رو به انگشتم کرد و  یانگشتر الی. داننهی اشک رو نب نی ا  یکردم کس   یسع
 انگشتش جا دادم. یمن هم متقاباًل انگشتر ست رو تو

گذاشتم    الیقاشق به دست دهن دان  ،یعسل آوردن و با حالت چندش  جام
 و اون هم دهن من.

دوست ندارم،   کی که من حوصلم سر رفت و گفتم من ک  م ی دیرو بر  کیک
 . شیآخ



 مهلکه، فرار کردم. از 

 !شی. ا ذاشتم یرو دهن شازده م کی ک   دیهم با بار نیا

خونه رو برداشته بود که احساس کردم   یکل و همهمه همهکل  یصدا
 . خورهیزنگ م میگوش 

 رفتم.  ال یو   اطیکردم و به ح  یاز جمع عذر خواه زود

 ناشناس بود اما جواب دادم.  شماره

 بله؟ -

 رزا. ی خوشبخت بش -

 . بغضم رو شکستم : دیچی پ  یگوش  یهمتا تو یصدا

 ؟ ییکجا   ؟ییهمتا؟ تو -

 انداخت: ه یلرزون همتا من رو به گر یصدا

. رزا! من رو ببخش که باعث  کنهینم ه یفدات شم. عروس که گر یاله -
  نیا  وقت،چیکه ه  دمی...بهت قول مدمیاما قول م  یازدواج کن ی شدم زورک

ش  سالم و سالمت. همه دم، یرس  یلطفت رو فراموش نکنم. رزا! من به دوب
 . ونم یمد  یکه االن گفت   یارو به بله

 و گفتم:  دم یرو کش دماغم 

 بود؟  یها ک و اون  سیی منظورت از ر  یبگ یتون یباز نم -



 و گفت :  دیلرز  صداش

. مراقب خودت باش.  رمیبا تو ارتباط بگ د ینبا گهیبه بعد، من د نی از ا -
زه داد بعدًا بهت زنگ  اجا الیدوستت دارم. اگه دان  یل یخ ی لیخ  یلیخ
 . مراقب خودت باش. زنم یم

 . دمیکش   یهام رو بستم و آهبگم که تماس قطع شد. چشم  یزیچ  خواستم 

 در کار نبود.«  یرو انتخاب کردم، زور و اجبار   الیهمتا! من خودم دان »اما 

درآوردم و به صورتم زدم تا رد    یپنکک  فمیرو پاک کردم و از ک  صورتم 
و اون    الیدان  لیو فام   در برابر فک خواستمیهام پاک بشه. نماشک
 . ارمیها کم بدختر 

ها رو  پچوارد مجلس شدم. پچ یهام رو پاک کردم و با لبخند چشم  ر یز
 همتا به خودم اومده بودم.   یهاحرف  دنیبا شن گه یگرفتم؛ چون د  دهینشن

پدرام بود   نی ا ای... آ ت یو در نها میگرفت  یو دونفر ی دسته جمع یهاعکس
 شد؟ یم  کیکه داشت بهمون نزد

و    بیبه تن داشت و دست به ج  ی رنگ ی بود. کت و شلوار زرشک خودش
 مغرور وارد مجلس شد.

به من   رهیمبل نشست و خ یرو  ،یا عکس باهامون انداخت و گوشه  چندتا
 . دیکش   گار یس



جعبه   هی  یکی   یاقهیو هر چند دق  دنیرقصیرقص م ستیپ  یتو همه،
 .گرفتیو باهام عکس م   اومدیکادو به دستش م 

 : دیچ یمامرجان تو گوشم پ   یگذشت چند ساعت، صدا  بعد

 . پاشو. نیبرقص ن یرزا؟ د  پاش -

سرد، دستم  خون ی لیخ  الیفرستادم و دان ال یبه دان یدلم لعنت بلند  یتو
تو صورتم بود که   یگ کشون من رو وسط برد. اخم بزر رو گرفت. کشون

به اخمم دستش رو دورم گذاشت که مجبور شدم من هم   توجهیب
 کنم.   شی همراه

 شروع شد.  یآهنگ 

What day is it? And in what month- 

This clock never seemed so alive 

I can’t keep up and I can’t back down 

I’ve been losing so much time 

‘Cause it’s you and me and all of the people with nothing to do  ,
nothing to lose 

And it’s you and me and all of the people 

And I don’t know why I can’t keep my eyes off … 



(Lifehouse _ you & me ) 

 . دیکشیسر م   یدن یافتاد که داشت نوش ال یچشمم به ن ال، یبغل دان  یتو

 . م یدیبا تأسف تکون دادم. تا آخر آهنگ همون مدل رقص  یسر

پدرام رو   ی هاچشم  ین یسنگ  ال، یتموم شدن آهنگ و جدا شدن از دان بعد
 . دمیکردم و نگاهم رو دزد  یخودم حس کردم. اخم  یرو 

مادر جون با   ت، یکه از پشت جمع  م ی عروس و داماد نشست  گاهیجا  یتو
 شد.  ک یبهمون نزد ی لبخند پررنگ

رو   میشون ی از جام بلند شدم و به سمتش رفتم. بغلم کرد و پ مهابایب
 بهم داد و با بغض گفت: یا. جعبهدیبوس

رو بهش بدم که قسمت نشد االن به تو   ن ینبات ا یعروس یقرار بود تو -
 برکت بباره.  تونیبه زندگ  شاالیا  دم،یم  هیهد

مادر    یگهیتبع اون، دست د من هم به  دیدست مادر جون رو بوس الیدان
 و بغلش کردم.  دم یجون رو بوس

که وسطش چشم نظر داشت بهم    ییطال  یبای رو باز کردم. گردنبند ز  جعبه
گردنبند رو    نیزدم و گردنبد خودم رو درآوردم تا ا یچشمک زد. لبخند 

 کنم.   نشی گزیجا

و    کردنیم  یها ازمون خداحافظکم مهمونشده بودم و کم   خسته
 . رفتن یم



که با مامانم    دمیرو د  یدختر کردنیم یکه خداحافظ  یتی جمع نی ب از 
 . استی . دقت که کردم متوجه شدم پرزدی حرف م

 تعجب از جام بلند شدم و به سمتش رفتم. صداش کردم: با

 اما... .  یبود جانیتو ا  ا؟یپر -

 بهم زد. بغلم کرد و آروم دم گوشم گفت :  یو لبخندبرگشت   ایپر

 . یلند شد یزنید یها پرنسس  هیشب -

 جدا شدم و نگاهش کردم. صورتم رو نوازش کرد و گفت:  ازش

 . زمیباشه عز  یبرات دعا کردم تا آخر عمرت، حالت عال -

 لرزونم گفتم:  یو بغض کردم. با صدا  دمیخند

 . اه!وونهی جمع دنبالت بود د ی. چشمم تویاوونهید  یلیخ -

 زد: یلبخند  یشد و شالش رو سرش کرد و با اخم ساختگ  بلند

 .زنهیعروس، زار نم  -

 کرد.  یرو برداشت و ازم خداحافظ فشیک   د،یرو بوس  مگونه

خوب با هم ارتباط   یل یشد. مامانم و مامرجان خ کی بهم نزد مامرجان 
 نفعم بود. به  دیشا نی و ا  کردنیبرقرار م

 و مامرجان رو به من گفتن:   مامان

 خونه خودتون.  دیبر یم  فی بعد شام تشر -



 :دمیشد و پرس یلبخند صورتم جد حالت

 نکردم.  یمن که هنوز عروس -

 م قرار داد و گفت:رو شونه ی دست مامان، 

داماد عجله داره دخترم رو ببره. شوهرته حق داره خب. اگه دوست   -
 . م ر یگیهم برات م  یعروس  هی  یداشت

 خنده ادامه داد: با

 . یحامله نباش  گه،ی البته اگه تا چند ماه د -

 به مامان زدم.  یکج   لبخند

باز کردم و به اتاق خانم جون رفتم تا   ونشی نیاز شام، موهام رو از ش  بعد
 رو پاک کنم و چمدونم رو بردارم.  شم یآرا

 افتاد.  یپشت  اطیچشمم به ح شم،ی پاک کردن آرا  بعد

هر لحظه باهام بود.   وونه ی د یهمتا  ادی  رم؟یانتخاب رو بپذ نیا  دیبا  یعن ی
 ازم مراقبت کنه تا سرنوشتم مثل همتا نشه.  ال، یمن انتخاب کردم دان

آوردم. بعد  در   کردیم  ین یهام سنگ چشم  یرو که رو   یمصنوع   یهاپلک
  عی به صورتم زدم و رژ لب ما یاکنندهمرطوب  شم،یپاک کردن کامل آرا 

 دم. به لبم ز  یبراق

 کردم.   یاز کاخ مخوف و اتاق مادر جون خداحافظ  شهیهم یبرا



اتاق صبا اومدم و پرستارش کنارش نشسته بود. بغلش کردم و   به
 نبودم.  جا نیمن هم ا د ی. اگه صبا نبود شادمشیبوس

 رفتم.  رون یکردم و ب   یو صبا خداحافظ  الیسه  از 

 بود افتاد.  ستادهیا  انویبه پدرام که کنار پ  نگاهم 

  کهنیدوستم داشت و بعد از ا ی لی قلب پدرام رو شکستم. اون خ من
 کردم.  یازش دور  دم، یفهم

خارج   ی کردم و تا از سالن فرع  یخوشبخت  یدلم، آرزو  یدور براش تو از 
 بودن و منتظر من بودن.  ستاده ی که ا  دمیصف از بزرگان رو د  هیشدم 

با   الی بام، مامان مهربونم و دانفرزان بزرگ، با یجون، مامرجان، آقا خانم 
 . شیخ ی ها و قلب چشم 

شدم و بغلش کردم.   ک یشد. به خانم جون نزد دیهم بعد از شام ناپد  الین
 . زمی اصاًل اشک نر کردمیم  یسع

من بود.   تگر یحما  نیهام رو محکم بستم. بابا، بهتر بغل بابا، چشم  یتو
مامان که داشت  ازش سؤال داشتم پس از بغلش زود جدا شدم. به بغل 

 . دمیپر  کردیم ه یگر   یمثل ابر بهار

 کردم که تنهاش گذاشتم.   یو ازش عذرخواه  دمیرو بوس صورتش

 کردم و رو به بابا گفتم:   ینگاه  الیدان به

 باهات حرف بزنم بابا؟  شهی م -



. کنار  م ی تر خونه رفتزد و دستم رو گرفت. با هم به طرف خلوت  یلبخند بابا
 مبل نشستم.   یبابا رو 

 : دمیزدم و پرس ی دستم بود. لبخند کوتاه  یتو  دستش

نه؟   ا ی کنه یخوشبختم م الیدان دی بدون نیخوا یم نی شما گفت  ؟ییبابا -
 د؟ یدیبرون فهم روز بله یساعت و تو   هیرو در عرض  ن یجور اچه

 م رو کنار زد. صورتم رو نوازش کرد و آروم گفت:موها   بابا،

 . ییکنجکاو بابا   یبهت نگم اما خدا رو شکر هنوز رزا  وقتچیه  خواستم یم -

 که ادامه داد:   م ی زد  یلبخند

 . کنهیداد که خوشبختت م نیتضم  هیبهم   الیدان -

اولش رو باز کرد و به دستم   یدر آورد و صفحه ی کیقرآن کوچ بش،ی ج از 
 داد:

 بخونش رزا.  -

 بود که نوشته شده بود:  یاول قرآن کردم. دست خط ی به صفحه ینگاه 

  یتا جان در بدن دارم از رزا بهادر خورم یفرزان، قسم م الیدان »من 
  نیش به او احترام گذارم. اچون خانوادههمسرم، مراقبت کرده و هم 

 فرزان«  الینقض نخواهد شد. امضا دان  یطیشرا  چیخط هرگز و در ه دست



  شه؛یقسم خورده؟ باورم نم الیبود؟ دان الیدست خط دان  نیزد. ا  خشکم 
و امام    غمبر یقرآن، پ  ال، ینشناخته بودم. دان یجورنیرو ا  الیچون دان
 . شدیسرش نم 

. به بابا قرآن رو  دمیدهنم رو قورت دادم و قرآن رو بستم و بوس  آب
 . ستادمی زدم و ا ی برگردوندم. لبخند

 من رو قانع کنه.   یبابا تونست ینم  نیجز ا یزیچ

. برگشتم و  ستادمیجلوتر رفت اما من ا  الی. داندمی شن ی اهیگر  یصدا
 بدرقه بود کردم.   یکه پشت سرم برا  یبه جمع  ینگاه 

 جمع بود.  نیصدا، دور از ا  نیاما ا  کنن یم  هیگر   همه

 : دمیپرس   آروم

 نکردم؟ یمونده که ازش خداحافظ  یکس  -

لرزون   یو طاهره بلند شدن و با صدا  یت یاز آشپزخونه ربابه خانم، گ  ناگهان
 همه با هم گفتن: 

 ؟یچه زود ما رو فراموش کرد -

 شد.  ی م با هم قاطا. اشک و خندهدمیکش   یق یعم نفس

بغل ربابه   یو تو   دمیی. به سمتشون دوشهی دلم براشون تنگ م قدر چه
 کردم.   هیخانم گر 



  عیاز بغلش جدا شدم. سر  ی و فور ادیباشکم در  ن، یاز ا  تر شی ندادم ب اجازه 
 تو گوشم گفت:  یت یکردم که گ  یو طاهره خداحافظ  یتی از گ

 . یتو قراره با پدرام ازدواج کن کردمیمن رو ببخش رزا. اون روز فکر م -

 . آروم زمزمه کردم: دمیش رو بوسزدم و گونه  یلبخند

 .یتون ی. تو م اریبراش بجنگ و به دستش ب  یاگه عاشقش  -

 براشون تکون دادم و به سمت چمدونم رفتم.  یدست

  الیبه دان  ی نگاه یرسر. س کردیاسفند دود کرده بود و بهم فوت م مامانم
 . م یرفت  رونی ب الی کردم و از و 

 و رو بهشون گفتم:   برگشتم 

.  ییا یمادر دن  نی. مامرجان شما بهترنی کرد  تم ی مامان، بابا ممنونم که حما -
 یباشه. آقا یبه بعد عال نیبراتون که حالتون از ا  کنم یخانم جون دعا م 

 دارم.  یسالمت   ی و شما و پدرم آرز   یبرا د یفرزان شما مثل پدر من هست

تکون   ی . دستکردمیبهش نگاه م کردمیجمالتم خطاب م یرو تو ی کس  هر 
  یگذاشت و تو  الیلکسوز دان  نیپشت ماش ونس، ی دادم. چمدون رو حاج 

 با آرامش نشستم.  ن یماش

 افتادم: جا نیکه اومده بودم ا   یاول  یهاروز   ا، یپر  یهاحرف ادی

 کن.«   داشیهست، پ  ی در مخف هی الیاتاق دان یتو »رزا 



رفت   ادمیخونه رخ داد که کاًل   نیا  یجور واجور برام تو یهااتفاق قدر ان
 هستم.  جا نیا  یچ یبرا

کاخ نمونم اما    نی ا  یها توو شب  ارمی ب یارفت تا بعد چند روز، بهونه ادمی
 کار رو بکنم.   نیبه صبا اجازه نداد ا  امیدلبستگ 

نگران بابا و   یهابار به چشم  نیآخر یرو روشن کرد و برا نیماش   ال،یدان
 شدم و لبخند زدم.  رهیمامان خ 

به   یهام بسته بود. باد سردفکر بودم و چشم  یفقط تو  ر، یمس   یتو
 . دادیم  ر یو حال قلبم رو تغ  خوردیصورتم م

. مطمئنم اگه روز بله برون، حواسم بود حتمًا  م ی بود ر یمس   یساعت تو سه
  کیهام رو باز کردم. ساعت کجاست. چشم   میمحل زندگ  مدیفهم یم

  الم یخ  لومتر«یک  ۵»چالوس    یبه اطراف کردم. تابلو  ینصف شب بود. نگاه
 کجا هستم.   دمیرو راحت کرد و فهم

من چالوس   یهام رو بستم؛ پس محل زندگ وارد چالوس شد. چشم  ن یماش
.  م ی دیرس دمیکم شد. فهم  نیگذشت که حس کردم سرعت ماش   یبود. مدت
 به اطرافم کردم. ینگاه 

 تر از کاخ مخوف. باشکوه یل یروم بود، خبهرو  یی الی و 

و به حوض    م یعبور کرد   الیو اط یح  دار چیکوتاه و پ   یاز راه سنگ  نیماش  با
وسطش قرار داشت و از    یافرشته ی که مجسمه  یبلند یبزرگ سه طبقه

 . م یستاد ی ا شدی م  ختهیحوض ر  یميومد و تو  رون یدست مجسمه، آب ب



شده بود.   دهیپوش  یسرسبز یهابود که با درخت اطیح  الیتا دور و  دور 
 کنار هم قرار داشت.  الی رنگ، سمت راست و   دیسف  قیدوتا آالچ 

بود،   دهیها تابپنجره ر یکه از ز  یو نور  ی دیاز سف اطی وسط ح  ساختمون 
 درخشان شده بود. 

قرار   یباغ  یستادهی چراغ ا ،ی منظم  ی با فاصله الی و  یرو نیماش   ر یمس   کل
 رو منور کرده بود.  اطیداشت و ح 

مقابلم قرار    یسرخ رنگ یروان یمرمر دو طبقه با سقف ش  دیسف ساختمون 
و   د یو در سف کردیخونه وصل م  وانی رو به ا اط یح یپله بلند داشت. راه

 نشون داد.  یخود  وان ی ا ی ساختمون تورنگ   ییطال

 داشت و کنارم قرار داد.بر  نی چمدون رو از پشت ماش ال،یدان

 تو واقعًا!  یشعوریقدر بها وارد خونه شد. چهاز پله خودش

 . دیرسیم  وانی بلند ساختمون به ا ی هاستون

ر  هر چها   یبود و تو نی ها باال رفتم. سنگداشتم و از پلهرو ناچارًا بر  چمدون
 . فرستادمیم  ال یلعنت به دان ه ی ستادمی ایپله م 

  تونمیم گه یفوت کردم. حاال د یاز خستگ یو نفس   دمیرس   وانیبه ا  باالخره 
 بکشم.  نیزم   یچمدون رو رو 

که    ییشدم. تنها صدا ال یبلند چرخ چمدون رو باز کردم و وارد و یدسته
 کفش پاشنه بلند خودم بود.  یصدا  ومدی م



که    یدو طرفه، منحن یاروم بود با راه پلهبهرو  ی بزرگ  ی لیخ  طیمح 
  ی. طبقهرفتیفرشته داشت و به طبقه باال م یهاش دو تا مجسمهکناره

 . شدینم ده یبودم، د ستادهیکه من ا  ییباال از جا 

ها و  وجود داشت که باز بود و مبل  یطرفه، دردو  یهاپلهراه ن ییپا
 . زدیجا، برق م نو اون ی رنگ و کارامل  یفسفر ی هاکاناپه

  ی هاو پرده یقد  یهاسقف و پنجره  یاون سالن که شدم متوجه بلند وارد
 ها شدم.رنگ کاناپههم 

رنگ دوازده نفره با    یفسفر یدست مبل راحت ه ی ،یی رایچپ پذ سمت
دستباف و   ی رانی ا یهاشده بود، فرش ده یرنگ چ یی طال یهاز یم

 .زدیبرق م  ها ز یکنار م  یخاص  یهامجسمه

قرار داشت و    یچهارده نفره چوب راش فانتز یغذاخور ز ی م  روم،بهرو 
بزرگ   ون ی روش تلوزرنگ که روبه یکارامل  یهاکاناپه  ،ییرایسمت راست پذ 

 وجود داشت. وا! ینچ یو هشت ا   چهل

 کجاست پس؟   آشپزخونه

 که گفت:  دمین سرم ش یرو از باال ال یدان یصدا

.  یانتخاب کن  ی تون یم  ،ی ها طبقه باالست هر کدوم دوست داشتاتاق -
 . ریشب بخ 



و بعد    دمیازش د ی کوتاه  یهیبرگشتم و به باال نگاه کردم فقط سا  یوقت
 که بسته شد.   یدر یصدا

  کیدو طرفه نزد یهاپلهدل کندم و به راه یی را یبودم پس از پذ  خسته
 شدم.

  دیسف ی سنگ یهاآروم، پلهرو برداشتم و آروم  نیدو دستم چمدون سنگ با
 کردم.   یرنگ رو ط

گذاشتم. عرق صورتم رو پاک    نی چمدون رو زم دمیطبقه باال که رس  به
گرد، سمت    یراهرو  ه یشدم.  رهی روم بود، خبهکه رو   یکردم و به سالن 
 سمت چپ.  یک یراست بود 

  خواستم یسمت چپ رفتم. م ی رو بستم و به سمت راهرو  هام چشم 
 برخوردم.  یواریبه د یانتخاب کنم که اتاقم کجا باشه. بعد مسافت ی شانس

  وار یاز د یآخر راهرو هست و طرف  دمیرو که باز کردم فهم  هام چشم 
 بود. نییبه سمت پا   یاپلهروم، راهبهرو 

 بودن.   یقسمت، چوب ن یا ی هاپله

خوبه. راحت   نی . تو دلم گفتم: »هم دمیها دپلهرو کنار راه  یو اتاق  برگشتم 
 برسم«  نییپا  یجا به طبقهاز اين تونم یم

  یراهرو  یراهرو بود و دوتا تو نیا  یتو  گهی جز اتاق من، سه تا اتاق د به
 . گه یسمت د



 ها روشن شد.اتاق رو باز کردم که با ورودم، چراغ دیسف در 

 روم بود. بهکه رو   یبود با تراس بزرگ  ی بزرگ یل یخ اتاق

تناژ   ای بودن و  دیسف  ا یلوازم اتاق  یبود و همه ی آسمان یبه رنگ آب  اتاق
 داشتن.  یآب

پنجاه متر بود. تخت کنار پنجره قرار داشت و کمد    باً یزدم. اتاق تقر  یلبخند
 داشت. نهیکنار تخت بود که دو تا آ   یرنگ دیبزرگ سف  یوارید

دست   ه یرنگ، کنارش دار خوشچرخ  یکار بزرگ و صندل  ز یتخت، م  یجلو
 و به فکر فرو رفت.  د یروش دراز کش شد یراحت که م  یمبل چهار نفره

رنگ نشستم و چمدونم رو کنار تخت گذاشتم. کمد   یتخت بزرگ آب   یرو 
 رو باز کردم. 

.  دمیرو انتخاب کردم و پوش  شیکیتوش بودن.  یخوشگل  یاهخواب لباس
 خوابم برد. ده ینکش  قهیو به چند دق  دمیتخت دراز کش   یرو 

 *** 

شده بود   ی هام اشککرد. چشم   دار یب قمیها، من رو از خواب عم پرنده یصدا
با   دیسف یو به پهلو برگشتم. چشمم به پرده دمی کش  یاازهیکه خم 
 شدم.  ز ی خم ی به بدنم دادم و ن یو قوس   خورد. کش یآب یهاواالن

بود که ساعت هشت صبح رو   ده یچسب وار یبه د  یبزرگ   یواری د ساعت
 و از رو تخت بلند شدم.   دمیکش   ی. نفس دادینشون م



ها  جن زده هی! چرا شبیچشمم به خودم افتاد. وا ش،ی آرا  ز ی م  ینهیآ  یتو
اتاق،   یگوشه  یا شهی . حموم شنم یرو بهتر بب  جا نیا  تونستم یشدم؟ حاال م

 نظرم رو جلب کرد. 

 مات حموم رو باز کردم و واردش شدم.  یاشهی ش در 

 هام رو بستم. آب رو باز کردم و وان پر شد. توش نشستم و چشم  ر یش

.  دمیرو شن  الیدان ی پا یکه صدا  کردمیموهام رو خشک م   نهی آ  یجلو
 ل شد. حوله رو دورم محکم کردم که در رو باز کرد و داخ

. پشتم بهش بود و  ستادیبود که شق و رق جلوم ا  دهیو شلوار پوش  کت
 . آروم گفت: کردمینگاهش نم

 بهت زنگ زد؟  روز یهمتا د -

 . گفتم: دمیاز خشک کردن موهام کش دست

 بعد از عقد.  -

راهرو   یپاش تو   یرفت. صدا رونیگفت و از اتاقم ب  یزیلب چ ر یز
که با خودم از خونه    یتخت گذاشتم و هر چ ی. چمدونم رو رو دیچ یپ یم

 جاش گذاشتم. آورده بودم رو سر 

 اتاق گذاشتم.  یبود؛ پس چمدون رو گوشه یموقت  موندنم 

 که چمدونم، پر بشه و باهاش به خونه برگردم.  یروز دیام  به



  یباال  کی. توندمی لبم مال یرو رو   م یکننده صورتم رو زدم و رژ انار   مرطوب
از اتاق   بافتم یداشتم موهام رو م کهیو پا برهنه در حال  دمیزانوم رو پوش 

 اومدم.  رونیب

آشپزخونه   ی طرح روم یهانتیکم کاب رفتم. کم  نییکنار اتاقم، پا   یپلهراه از 
 . شدی م  انینما

 پله به آشپزخونه، راه داره. راه  نیا  پس

آشپزخونه   یرهیجز  یپشت صندل الی که دان  دمیرس  یبزرگ یآشپزخونه به
 . دینوشیم یز ینشسته بود و چ

و لوستر    دیسف ی هانتیبلند شد و از آشپزخونه فاصله گرفت. کاب  دنم ید با
 داده بود.  جا نیبه ا یبه فرد منحصر   یی بایمدرن وسط آشپزخونه، ز یسقف

همه    نیا  دنیهام با درو باز کردم. چشم   خچالیرفتم. در   خچال ی سمت  به
 رفت. ی اه یس  یید غذاموا

چشمم بود   یآلبالو رو که جلو یقدر شلوغه؟! مرباچرا ان خچالی  نی ا یوا
 آشپزخونه شروع به خوردنش کردم.  شخوانی پ یصندل یبرداشتم و رو 

 .ستادی ا رهیجز ی جلو ال یکه دان  ختم ی ریقهوه م  داشتم 

 سمتش که گفت: برگشتم 



و    نهی. االن پروازش قراره بش کردمیم   یبا دوست دخترم زندگ جانیمن ا  -
تو خدمتکار   گمی. من بهش مشهی ناراحت م نهی خونه بب یاگه تو رو تو

 بدم.  حیموضوع رو بهش توض   نی تا سر فرصت، ا  یاخونه

 رو تماشا کردم. محکم و بلند گفتم:   شیگرد، گستاخ   یهاچشم  با

  یکه من ک   یحال، تو اگه بهش نگ هر   . بهشهی درک که ناراحت م به -
 . نگران نباش. هه... .گم ی هستم خودم م

 . ادامه دادم: دمیترس یم  یموند. ازش کم رهیروم خ  روحشیسرد و ب  نگاه

هامون  چون طبق رسم، امروز خانواده اد؛ین جا نیبهتره دوست دخترت ا  -
 . انیم

 نگفت.  یزیرو برگردوندم. چ سرم

 زد.  رون یکه از خونه ب  دمیپاش رو شن   یصدا فقط

فوت کردم. حس نفرت و خشم   یدادم و نفس هیتک  نتیرو به کاب  خودم
 ازش متنفرم متنفر.   فهمم ی. حاال مدی دلم زبونه کش یتو

 آخرش تو گوشم بود.  یهاحرف

 آوردم: رو در  اداش

 .« کردمیم  یدوست دخترم زندگ  »با

 . شنی عاقل نم ها بعد ازدواج همپسر  ی . واقعًا بعضهه



 زنگ خورد.   م یکه گوش   خوندمیاتاقم نشسته بودم و داشتم کتاب م یتو

 ام اومد. به چهره ی بود. لبخند مامانم

 .ی خسته نباش  ؟ی. خوبیسالم مام گل -

  ی زیچ یسالم پرنسس مامان. فدات شم حالت خوبه؟ حالت تهوع  -
 ؟یندار

و جواب   متوجه شدم  عی گرفت. حالت تهوع؟ منظورش رو سر  امخنده
 دادم:

 ن؟یا یمون منه قربونت. امشب خونه -

 گفت:  یمهربون   یصدا با

. ما از لواسان همراه  م ی کنیچرا که نه؟ مرجان جون گفته عصر حرکت م  -
 . م یکن یبه چالوس حرکت م وشی مرجان و آقا دار

 : دیزدم که مامان پرس   یلبخند

 رزا حالت چطوره؟ -

 دلم گفتم:  تو

 مامان.«  یپرسیحالم رو م ی که ه  فتادهین ی »اتفاق

 جواب دادم:  زود

 . ستم ی درست کنم؟ بلد ن یشام چ ی به خدا خوبم. مامان برا -



 و گفت:  دیخند مامان

 . م ی کنیدرست م   میا یدرست نکن. خودمون م  یچی ه -

 گفتم:   ینگران  با

  یقورمه چ  ی. مامان، سبزکشم ی! نه مامان. از مامرجان خجالت میوا -
 بود؟

نوشته رو   نشییهاش که پافقط اون نکته فرستم یرو م  ش هی برات طرز ته -
 فعاًل.  نمتیبیکن. م   تیحتمًا رعا 

درست   یشام، قورمه سبز ی زدم و تماس رو قطع کردم. اگه برا  یلبخند
حرصم داده بود    الی فکر کردم. چون دان یدرست کنم؟ کم  یکنم االن چ 

 حرصش بدم.  خواستم یم

هر    یرو آماده کردم. برا ا یمواد الزان  یفور گرده،یبرم یک   دونستم ینم
 شه.  دایتا پ   گشتم یرو م  هانتیبار، کاب  صدی س  خواستم یکه م   یمواد

فر گذاشتم و اومدم تا خونه رو   یرو تو  ایظهر بود که الزان کی  ساعت
که چند تا فرش دستباف    دمیرس  یبزرگ طی کنم. از آشپزخونه به مح  یبررس

  ییکه گذشتم به راهرو   طی روش قرار داشت. از اون مح و چندتا کاناپه 
 . دمیهمون تاالر بزرگ رس ی گوشه

بود.   یی در، دستشو ه ی. اون یکی تا در بود که همه قفل بودن جز   چند
 . الی و   یورود ی عنی  د؛یرس یدو طرفه م یهاپلهراه  طیبه مح  تیراهرو در نها 



ها رو باز کردم.  دونه اتاق کردم. دونه  یجا رو بررس طبقه باال رفتم و اون به
  ی کی  نیزرد، ا  یکی  نیبود، ا  ی خاکستر یک یداشتن.  یهر کدوم رنگ خاص 

 . الهیقفل... حتمًا اتاق دان  ی کی  نیو ا   ینارنج 

 اتاق خودم رفتم.  ی راهرو  به

اتاق من   یش و بعدبنف یبود، بعد دیاتاق سف  نیاتاق اول رو باز کردم؛ ا در 
و    ییشو به دست ی ازیداشتن و ن ییشو ها حموم و دستاتاق یبود. همه

 حموم، خارج از اتاق نبود. 

  غیدر  ،یبزرگ  نی به ا یشدم. خونه ره یلوکس خ  یی رایها به پذنرده یباال از 
 . یذره احساس خوب و شاد هیاز 

درش   و یکروی رو از ما ا یاومدم و به آشپزخونه رفتم. الزان نییها پا پله از 
 آوردم و گذاشتم سرد بشه. 

بشقابم گذاشتم    یرو تو ا یاز الزان یا بود و قرار بود بباره. تکه یابر آسمون
 . دمیخونه شن  اط یاز ح  ییکه صدا  خوردمیچه داشتم مبه و چهو با به

 و با خودش آورده؟ . نکنه دختره ر دمیشدم و به طرف پنجره دو بلند

که ازش دختر و    دمیآزرا د  وندایو ه  س یجنس   وندایه   نیدو تا ماش  هو ی
  جا؟نیداره ا یمهمون   الی. نکنه دانشدن یم  اده یپ  یشاد و خندان یهاپسر 
 !یوا



جا  وارد خونه شدن. من همون یبلند یها با سر و صداو دختر   هاپسر 
با   دن یپنجره، خشکم زده بود که دوتا دختر به آشپزخونه که رس  یجلو
 زدن.  غ یمن هل شدن و ج  دنید

دهنش بود   یآدامس تو شیک یمو بلوند و قد بلند و خوشگل.  ی هادختر 
 : دیزدنش پرس غی و بعد ج

 ؟یهست   یک   گهیتو د  -

 . هل شده بودم و قلبم به تپش افتاده بود.زدمیپلک م فقط

 . دنیها به سمتشون اومدن و من رو ددختر  یصدا با سر و    هاپسر 

 :دی ها پرساز پسر   یکی

 ؟یدزد ؟ یکنیم  کار یچ جا نیتو ا -

 تکون دادم.  یتند، به نشونه منف  رو تند سرم

 گفت:   یها با خوشحالاز پسر   یکی

 دختر امروزم جور شد. . دوستخواستمیم  گهی د ز یچ  ه یکاش از خدا   -

به   جور خشکم زده بود. همون پسر اما من هنوز همون دن یبا هم خند  همه
 گفت:   یک یاون 

جلو جوجو.   ای دختر نازه. انگار دست هم بهش نخورده. ب نیقدر هم ا چه -
 تو! ی . چه راپونزلنتتیعمو بب   ایب



من    شدیم  کیو ازش دور شدم. هر قدم نزد  دمیشد. ترس کیبهم نزد پسره
شد.   تر کیخوردم و اون نزد وار ی من به د  تی. که در نها شدم یدورتر م 

 . دم یکش  یمحکم  غی دستش به سمتم دراز شد که ج

  بی و غر  بیداشت. موهاش رو عج یبلند  یهاو ابرو   یمشک  یهاچشم 
بود که کل بدنش مشخص بود.   دهیپوش یبلوز هیکرده بود و    شیآرا
 داشت.  یبود و قد بلند. رنگ پوست روشن یکل یه

 هاش از پشت سرش گفت:از دوست  یکی

 کوچولو الله.   نی احسان فکر کنم ا -

 شده بود جواب داد: کی که بهم نزد  یپسر

 زد؟  غی ج  یدینه بابا ند -

. محکم هلش دادم و  دیلرز یتنم از ترس م   یبه صورتم خورد. همه دستش
 . دمیدو یغذا خور  ز ی به سمت م

داد   سر  یایطانیش  یشده احسان بود. ناگهان، خنده کی که بهم نزد  یپسر
 و گفت: 

 جون! ،یباز  ایب  ؟یکن   یباهام باز یخوایجون! م -

من چهار قدم   شد،یم  ک ی. هر قدم بهم نزدادیبمونده بود که اشکم در  کم
 .رفتمیدورتر ازش م 



  ی. آب دهنم رو قورت دادم و نگاه دم یترسیشت بود و ازش مدر  کلشیه
 به اطراف کردم. 

برابر خودم   در  یک یکوچ   یدفاع وار یگلدون رو برداشتم باهاش د  ز یم  یرو  از 
 ساختم. 

 لرزونم رو بهش گفتم:  یصدا با

 . زنم ینشو وگرنه م کیبهم نزد -

 گفت:  یدارکش  یو با صدا دیدوباره خند احسان،

تو! انگار عروسکه   ی قدر نازمن رو بزن. قربونت برم. چه ا یجون! تو ب -
 . نگاهش کن. ثم یم

 زدم:   غیج

 خفه شو آشغال.  -

بودن به   ستاده یهاش که پشت سرش ا. دوستدمیرو شن ین یماش یصدا
 .دنی خند یو م  گفتن یم   یزیچ ه یها دختر 

بود   دهی. فهمدیبه موهام کش  یو دست   دیرس  میقدم  کیبه  احسان،
 . ترسم یم

 بود و آروم دم گوشم گفت:  رهیروم خ نگاهش

 نه؟  یدیترس-



دستم مونده بود و جرأت باال   یحبس شده بود. گلدون تو نهی س یتو نفسم
 . کردیو حالم رو بد م  خوردیهاش به صورتم مبردنش رو نداشتم. نفس

 گفت:   آروم

 خوشگل.  بخشمت یم  ،یالتماس کرد  ی وقت -

که داشتم، به بدنم جرأت داد تا پام رو باال ببرم و با    یشدم. خشم   یعصب
 به وسط پاش بزنم.   یزانو ضربه محکم

که به در    ییافتاد و داد و هوار کرد به راهرو  ن یپسره از درد زم  یوقت
 . دمیدو  د،یرسیخونه م  یورود

  الی و   یو من با تمام توانم، به در ورود  دنیاحسان، دنبالم دو  ی هادوست
 افتادم.  یبغل کس  یکه با باز کردن در تو  شدمیم  کینزد

آروم   یکم   دنشیسرش زدم اما با د یمحکم  غی ترس ازش جدا شدم و ج با
 .کردیباز نگاهم م یبا دهان ال یشدم. دان

 ها پنهان بود. سوال یل یگرش، خنگاه پرسش یتو

 شدم.  م یشدم و پشتش قا کی بهش نزد مهابایبند اومد بود ب زبونم 

 . دنیها به وسط سالن رس بهم کرد و ناگهان پسر  یچشمر ینگاه ز  الیدان

متوجه   هاش دنیاز نفس کش  تونستم یبودم اما م  ستادهیا  الیدان  پشت
 ها شوکه شده. اون دنیقدر با د بشم که چه



 :داد زد یترسناک یل یبلند و خ   یصدا با

 !د؟ یکنیم  یچه غلط  جانیا -

 منعکس شد و برگشت.   الی کل و   یتو ال یدان یصدا

  ال یخم و خشن، به من که پشت دان یکه زده بودمش با کمر  یپسر
 بودم زل زده بود.  ستادهیا

متوجه نگاهش    ال،یکه دان  دمیرو چسب الیدان  یاراده با دستم پالتو یب
 شد.

 . دیرو گرفت و از پشت سرش به جلو کش  دستم 

 با خشم و پوزخند به لب گفت: احسان 

با هم   م ی . داشتنییجانیشما ا میدونستیدختر مال منه. نم نی ! اس ییر -
 . م یکرد یم  یباز

که با همون    زدینفس مدستم رو فشار داد. آخ دستم شکست. نفس الیدان
 تن صدا داد زد: 

 ؟@ دختر، مال توعه؟! آره نیپس ا  -

 احسان هل شد و گفت:  دوست

.  م ی اومدینم  جانیوگرنه ا  نی ایشما م  م ی دونست ی. ما نمدی! ببخشس ییر -
 . م ی نش  سییمزاحم ر  ار یرو ب  هالیدختر  هم اصاًل مال شما. احسان برو وسا



دستم رو ول کرد و به   الی. داندمیلرزیبدنم عرق کرده بود و م  یهمه
 شد. احسان آروم گفت:  کیاحسان نزد

 به چاک آقا. میزن یم  م ی کن یاالن جمع م -

 . ستادمیخوردم که ا  یرفتم و به در ورود عقب

  ی لیس  یبه احسان زد. صدا یایلی دستش رو بلند کرد و محکم س  الیدان
 . دمیمتر باال پر  هی قدر بلند بود که ان

 : دیشد و پرس کیخورد. دوستش نزد  نیزم  ی خون ی با دهن احسان 

 !د؟یزنیآقا آقا؟! چرا م  -

 داد زد:  الیدان

 چالتون نکردم.   جانیتا هم  د یبر رون یب  من یاز خونه دیجمع کن -

 گفت:  یخون یبلند شد و با دهان  احسان 

 آقا حداقل دختر رو بده ببرم.  -

 دن یکه به طرف من برگشته بود، با شن  الیگرفت. دان   شگونشی ن دوستش
. قلبم  دیبا مشت، به دهنش کوب تونستیو تا م  دیحرف برگشت، دو  نیا
ها و  . لگدزنه یم  رونیاالن قلبم از دهنم ب  کردمیبود حس م  دهیقدر تپان

ها همه  آورده بود که پسر  ها رو در دختر  غی ج ال، یدان ی عصب  یهامشت
 داد زد: الی نجات دادن. دان الیدان شدن و احسان رو از دست  جمع



 . هایعوض  رونی ب دیگم ش   -

 وجودم برگشت. ترس به  نشی. از صورت خشمگ برگشت

 هام رو محکم بستم که دستم رو گرفت. که شد چشم   کینزد  بهم 

 برد.  نیی طبقه پا یی را یخودش به داخل پذ با

 . دمیشن یها رو از پشت سرم م دختر  یهاغی جغی احسان و ج یو ناله  آه

 در سالن رو بست و دستم رو رها کرد.  الیدان

هقم  هق  یدادم. صدا ه یبد شده بود. به سمت کاناپه رفتم و بهش تک حالم 
 هام رو بستم. که آروم چشم   رفتیم  جیاز ترس بود. سرم داشت گ

 افتاد. یجسم سرد یکردم بدنم رو  حس

 **** 

 ؟یداریب  زم؟یرزا جان عز -

 زر یم  یگس دهنم به تلخ   طعم 

 هام رو باز کردم. که چشم   د

 . زدیبود و صدام م ستاده ی سرم ا  یباال مامانم

زدم و به اطرافم   یبه قلبم نفوذ کرد. لبخند ی کنارم بود حس خوب  کهنی ا از 
 انداختم.  ینگاه 



زدم که متوجه مامرجان    یبود. پلک الیدان  یخونه یاتاق من، تو  جانیا
 شدم. سمت چپ تختم 

 "؟ی:" خوب دیپرس یم  یبود و ه ره ینگران بهم خ  ی ابا چهره مامرجان 

که افتاده بود    ی اتفاق یادآوریدادم. با   هیتکون دادم و به پشت تک یسر
 رفت.  جیسرم گ

رفت و با بابا برگشت. بابا نگران به سمتم اومد و   رونیاز اتاقم ب مامان
 : دیپرس

 ؟یندار از یبه دکتر ن ؟ یرزا خوب -

سرد بهم زل  و خون  بیو دست به ج   دیسر رس  الیپشت سر بابام، دان از 
 : دمیزدم و پرس یزد. پلک 

 ن؟ یوقته اومد  یل یساعت چنده؟ خ -

 دارم به گوش خودم هم آزاردهنده اومد. خش یصدا

 ب داد: جوا  مامان

 عروس خانوم. یدیوقته خواب  یلیساعت ده شبه و شما خ  -

 زدم. مامرجان رو به مامان گفت:  یکوتاه   لبخند

 . جهیاستراحت کنه فعاًل گ  میدورش رو خلوت کن  ایب -

 اتاق موند.  یتو ال یرفتن و فقط دان  رونیو مامرجان از اتاق ب   مامان



 نکردم.  ی کرده بودم و اصاًل بهش توجه  اخم 

 : دیپرس  یاخسته  یتختم نشست. با صدا یشد و رو  کینزد  بهم 

 که نکردن؟   تتی شدن؟ اذ الیوارد و  یها ک  اون -

  ر ی هام درک کنه. از زبهش کردم تا عمق نفرتم رو از چشم  ی نگاه ی ناراحت با
 : دمیپرس   امدهیبه هم چسب یهادندون

 ؟یدی نوکرهات م  یمهرو به ه  التیو دیکل  -

 به صورتش اومد و جواب داد: یمحو یل یخ لبخند 

ساختن. فردا قفل   دیکل   ،ی اصل دیکل  یها از رو . اوندمی نه به همه که نم -
 . شهیخونه عوض م 

 همون حالت ادامه دادم: با

 ست؟ ی زن منه و داف تو ن نی ا یبگ  یمردیم -

 :دی باال داد و پرس  ابرو 

 نه؟  ی زن من یانگار باور کرد -

شدم. آروم و خمار   ره ی ساعت خ یهاازش برداشتم و به عقربه چشم
 : دیپرس

 نکنه...؟  -

 . ادامه داد: ستادی نگاهش کردم که پوزخند به لب بلند شد و ا عیسر



 . ای. زود ب م ی منتظرت  نییطبقه پا  -

د دستم  افتاد که روز عق ی انگشتر  یرفت. نگاهم به حلقه رونی اتاق ب از 
رو   ال یدان ،ی زبون ر ی پرت کردم. ز  وار ی د یکردم. زود درش آوردم و رو 

 فحش دادم و از تخت بلند شدم. 

 نبود که تعادلم رو از دست بدم.  یداشتم اما جور جهی سرگ ی کم

  یکه صبح مرتبش کرده بودم بلوز کرم رنگ و دامن فسفر  یکمد  از 
 کردم.   رو پام م یی ندرالیس  یهابرداشتم و تنم کردم. کفش

 هستم که.  تی  م   ه ی. شبستادم یا  نهی آ  یجلو

مختصر   شی. آراختم ی صورتم ر یبستم و دو تا تل رو  ی رو دم اسب موهام 
 شدن کردم.  دهیدر حد خوشگل د

 رو عذاب بدم؟  ال یدان تونمیم  یطوربا خودم فکر کردم. چه کمی

 خوشگل کردن خودم.  با

هام رو  زدم و رژ قرمزم رو برداشتم. رژ قرمز لب یز یآم  طنت یش لبخند 
 . دادینشون م  تر یو گوشت   یاقلوه

 هام بدم.به چشم  یحالت خمار د ینداشت اما با ی نقص صورتم 

  ی هام دادم و چشمکبه چشم  ییبا یو ز  دهیو مداد چشم، حالت کش ه یسا با
 به خودم زدم. نه یتو آ 



که همون    ی شدم همون به موهام. حاال  یبه گردنم زدم و عطر ی ادکلن
، احسان م  .گفتیپسر 

بم بابا و   یکه صدا  ییرایاومدم و به سمت پذ  نیی دو طرفه پا یهاپله از 
 بود، قدم گذاشتم.  ده یچی فرزان توش پ یآقا

وسط سالن    کردیم  ییرا یکه داشت از مامانم پذ   ی ورود من، خانم با
 .ستادیا

سرش   یکه رو   یایزن چهل پنجاه ساله بود با بلوز و دامن و روسر هی
 چفت کرده بود. 

که    الیخدمتکار گرفته. نگاهم به دان الیدان  دمیبهش زدم. فهم  یلبخند
 بهم بود افتاد.  ره یگوشش بود و خودش خ  یرو  یگوش 

 و دهنش باز موند.  ستادیا  آشپزخونه ی گوشه

 زدم و به سمتش رفتم.   یلبخند

 و رو بهش گفتم:   دم یرو کش دستش

 . م ی . مهمون دارستی ن یعشقم االن که وقت گوش  -

 . رو بهش گفتم: ستادمی مامرجان ا یو جلو دمشیها کشسمت کاناپه به

 . نی دیاون حال، روز اول د یکه من رو تو  دیببخش -

 زد و گفت:  یزیآمطنتی لبخند ش  مامرجان 



  ادینم  ادم یخوشگل ازمون استقبال کرده، اصاًل  یجورنی حاال که عروسم ا -
 .دمی تخت د یتو رو رو 

کارخونه    ماتیبه مامرجان زدم. احساس کردم دارم به تنظ   یلبخند
 گفتم:  الی. با عشوه رو به دانگردمیبرم

 .می ن یبش ایعشقم ب  -

.  دمینکش  رون یب  الیو دستم رو از دست دان میمبل دو نفره نشست   یرو 
 بود که رو به خدمتکار کردم گفتم :  مات مونده  الیدان

 ... . زمیهوم عز  -

 : دمیگذاشتم و پرس  م یشون ی رو پ یدست

 رفت... .  ادمیگرفتم اسمت    یانگار فراموش دیببخش -

 با لکنت گفت: یطوالن  ی خشکش زده بود و بعد مکث خدمتکار 

 خانوم.  نته ی من... اسمم ز -

 زدم ادامه دادم:  یلبخند

استراحت   یآشپزخونه منتظر بمون اگر هم خواست یجون. تو نت یآره ز  -
 . زمی عز  کنم یداشتم صدات م از یکن. اگه ن 

چفت کرد   ی رو با خوشحال شی لحن مهربون صدام، جذبش کردم. روسر با
 و جواب داد:



 چشم خانوم.  -

به آشپزخونه رفت که رو به مامرجان با   نتی زدم. ز  یغرور لبخند با
 : دمیپرس یناراحت 

 ومده؟ یمرجان جونم؟ مادرجون ن ما -

 جواب داد: کردیاش رو مزه مزه م که داشت قهوه  مامرجان

 . ارمشیبعد، م  ی اما دفعه ادینم  رونیب  ادیز  یدونی. تو که مزمینه عز  -

 : دیپرس کندیپوست م وه ی بابا م یکه داشت برا   مامان

 !یی همون رزا  شهیباورم نم   ؟ ییرزا؟ واقعًا تو  -

 نگاهش کردم و جواب دادم: ی اخم ساختگ با

 ؟ یا  وا مامان؟! دختر خودتم نشناخت -

 : دمیابرو باال داد. زود پرس مامان

 ومده؟ ین  الین -

 کرد و گفت:   یخنده ا مامان

اون اتاق رو براش   دن یزحمت کش   الیخسته بود آقا دان کم یاومده...   -
 آماده کردن. 

که فقط    ینگاه کردم. آروم جور الیبه دان  ینگاهم عوض شد. جد رنگ
 خودش بشنوه گفتم: 



 کارت دارم.   ایباهام ب -

 کردم و با عشوه گفتم:   یهمه عذرخواه   از 

 ن؟ یشما شام خورد  دیببخش -

 انگار تازه متوجه شد زود گفت:  مامان، 

 تو هم برو بخور.   زمیعز  م ی فدات شم گرسنته؟ ما خورد یاله -

که به    ییراهرو  یزدم و بلند شدم. از سالن خارج شدم و جلو  یلبخند
 موندم.  ال یمنتظر دان  د،یرسیها م اتاق

صدام رو آروم    یابدون وقفه ،یجد یل یاومد. خ الیاز چند لحظه دان بعد
 :  دم یکردم و پرس

 کجاست؟   یداد الیکه به ن   یاتاق -

 کرد.  یادست اشاره با

ها که  از همون اتاق یک یبود.   نیی پا یبه اتاق کردم. اتاق طبقه ینگاه 
 .کردیدرش رو قفل م  شهی هم الیدان

 کردم و گفتم:  الیبه دان یخشم نگاه  با

 کو؟   دشیکل  -

 من کرد و گفت: شد. من جیگ

 طور؟تو خود  اتاقه. چه -



 زدم و گفتم:   یکی ضربه کوچ  اشنهی کردم و به س  ز ی رو ر هام چشم 

حالش مناسب   ،ی اون از لحاظ روح یدون ینه؟ تو نم  یندار  تو عقل -
  ست یخونه ن  کسچیه  یاالغ؟ وقت  اره؟یسر خودش ب ییو ممکنه بال  ستین

 ... . یوقت  یول  ی کنیدر اتاق رو قفل م 

 توش بود رفتم.  الی که ن   یتلف نکردم. به پشت اتاق وقت

بهش رفتم و   یا کنارم اومد. چشم غره  ال،یمعمول در قفل بود. دان  طبق
 رو صدا کردم: ال یآروم ن

 ال؟ ی ن ؟ییجا نیجان؟ ا  الین -

چشم دوختم و   ال ی. چپ چپ به داندمینشن   یجواب دندهکیغد و   یالی ن از 
 شدم :  کیشدم. به مامان نزد یی رایزود از راهرو وارد پذ

 باز در رو قفل کرده.  الی مامان؟! ن -

چه صداش  بلند شدن. مامان پشت اتاق رفت و هر  یو بابام با نگران  مامان
 نگرفت.  ی کرد جواب

 : دمیپرس الیو مامان در تالش بودن که رو به دان  بابا

 صاحبت؟یاتاق ب نیاضافه نداره ا دیکل  -

.  دیباال دو  یتکون داد و به طبقه  یبا اخم فکر کرد و سر یکم   الیدان
  یجا، آبرو همه الی شده بودن. ن ره یبه ما خ  یرانفرزان با نگ یمامرجان و آقا

 . برهیمن رو م



 برگشت و گفت: الیاز چند لحظه، دان بعد

 . م ی اضافه ندار  دی اون اتاق کل  یبرا -

  تونم یم  کار یتا بفهمم چ   ستادمی و ا  دمیخشم بهش زل زدم. لب جو با
ذهنم اتاق   یتا تو ستادم ی ا ی . کمدمیی دو اطیبه سرم زد. به ح  یبکنم. فکر

 . نم یاز کدوم پنجره داخل اتاقش رو بب دیرو تجسم کنم که بدونم با   الین

.  دمیپشت دو  اطیبه سمت ح  ی. فورکردیو نگاهم م  ستاد یکنارم ا   الیدان
سمت چپ   یکی بودم. دو تا استخر بزرگ  دهیرو من تا حاال ند طرفنیا
 روم بود. بهرو   یکی پشت و  اط یح

  الیمن دان دن یکه با دو   دمی. فهم دمیتوش بود رس  ال یکه ن  یاتاق یپنجره به
  دهیها کشزنان به داخل اتاق زل زدم. پرده. نفسدیدو یهم پشت سرم م 

 شده بود و داخل مشخص نبود. 

 :دمیپرس  دهیبر ده یکه بر  دیبهم رس الیدان

 ؟ یبشکن  یتون یپنجره رو م  یشهیش -

به سمت پنجره برگشت.   آب دهنش رو قورت داد و  کردیبهم نگاه م ره یخ
 به موهاش زد و رو بهم گفت:  یهاش رو دور کمرش گذاشت. چنگدست

 . ریاز پنجره، فاصله بگ -

شده بودم که با لگد محکم    رهی دادم. بهش خ هیرفتم و به ستون تک  عقب
 افتاد.  نی زم   الیو دان خت یفرو ر شه یش  ال،یدان



افتاده   نیکه زم   الین  دنیگذشتم و به اتاق هجوم بردم. با د  الیرو دان  از 
هام کوتاه شد. بهش زل  و نفس د یلرزیهام م . دستدمیکش  یغ یبود، ج 

مامان و بابا   یوارد اتاق شد و قفل در رو به رو  لنگان ال،یزده بودم که دان 
 باز کرد. 

 ها روشن شد.ورود مامان و بابا چراغ با

و نبضش رو   کنارش نشست  الیافتاده بود. دان نیزم  ی کنار تخت رو   الین
که تو    ییهالوله هی شب ب،یچندتا تکه کاغذ و لوازم عج نی زم یچک کرد. رو 

 بودم افتاده بود.  ده یخون د یهاشگاهی آزما

 برافروخته، روش رو برگردوند و گفت:  یبا چهره الیدان

 . نبض داره هنوز.دیاورژانس زنگ بزن  -

خود  ن من رو بهماما   غیج  یشده بودم که صدا رهیخ ال ی باز به ن یدهان  با
با   ال،یبغل گرفتمش. بابا رو به دان  یو تو  دمیآورد. به طرف مامان دو

 لرزون گفت: یی صدا

 . مشیبر ی. خودمون مالیپاشو دان -

رو بلند کرد و همراه با بابا از   ال ین الی که دان  کردمیمامان رو صدا م  داشتم 
 رفتن. بابا رو به من گفت:  رونی اتاق ب

 . م ی گردیمامانت رو آروم کن؛ برم -

 به لکنت افتاده بود:  زبونم 



 م؟ یا ی.. نیما... ما... ن -

 تکون داد:   یسر بابا

 .دمینه! بهت خبر م -

نداشت.   الی کار رو از ن  نیبه رعشه افتاده بود و معلوم بود انتظار ا  صداش
 آب خوروند.  یکم آروم کردم و مامرجان بهش   ی مامان رو کم

.  م ی رو بردبهفرزان و مامرجان، مامان رو به اتاق خواب رو  یکمک آقا  به
 و کنارش نشستم.   دیتخت دراز کش  یمامان رو 

 وحشتناک افتاد؟   یهاقدر اتفاق! امروز چرا انیوا

 از بابا نشد.  یگذشت اما خبر  مارستانیبه ب  ال یاز بردن ن ی ساعت چند

  ال یبود که ن یزی چ  ییبود حتمًا دارو   یچاما هر   ارمی نمسر در   لیاون وسا  از 
 کرده بود.  هوشیرو ب 

آروم شده بود و مامرجان کنارش نشسته بود. ازش اجازه گرفتم تا   مامان
 به بابا بزنم.  یبرم اتاق خودم و زنگ

 نبود.  یرو برداشتم. تماس  م ی اتاقم شدم و چراغ روشن شد. گوش وارد

 چرا زنگ نزدن.  دونمینم پوف

 نگرفتم.  یبابا رو گرفتم اما جواب یدو نصفه شب شده. شماره ساعت



!  ی . وادمیشن ییرا یپذ  یبابا رو تو یگوش   یکه صدا  رفتم یم  نییها پا پله از 
 . ستادمی آشپزخانه ا یخونه مونده. تماس رو قطع کردم و تو شیگوش 

 زنگ بزنم.  الی بودم به دان  ناچار 

  یگوش   یآروم و بمش تو ی تم. بعد چندتا بوق صدارو گرف ال یدان یشماره
 : دیچ یپ

 بله رز؟  -

 خوبه؟!  الی ! نن؟ یکار کرد  یشد؟ چ  یچ -

 مکث گفت: ی فوت کرد و بعد کم ی نفس دار صدا

 معتاده؟ ال یکه ن  یدونستیتو م -

  ی دادم به سخت  هیتک   نتیگذاشتم و به کاب   امنهیس یقفسه یرو رو   دستم 
 صدام در اومد: 

 ؟ یمعتاد به چ  -

 و خونسرد جواب داد:  یجد یل یخ الیدان

 به مواد مخدر.  -

  دونستمی. خودم رو گم کردم نمدیکش  ر یقلبم ت  ال، یدان ی هاحرف دنیشن  با
 نه؟  ایرو به مامان بگم. اصاًل بگم   قتیحق ن یا د یبا ی چجور

 حواسم رو پرت کرد: الیدان یصدا  ناگهان



 ؟یندار یکار  -

 شه؟ یطوره؟ خوب م حالش چه -

اون بود؛ حق به جانب شدم، انگار   الیانگار پرستار ن  دمیسوالم رو پرس یجور
 بندازم.   ال یرو گردن دان یهمه چ   خواستم یم

 ؟یندار ی. کاردونم ینم -

کردم که    یچپ چپ نگاه یگوش   یتماس رو قطع کردم. به صفحه زود
 عقب رفتم.  کمهی . هل شدم و  دمیمامرجان رو کنارم د

تلخ به   یل یلبخند خ هیچشم دوخته بود.   میزده به گوش   رتیح مامرجان 
 نشده:  ی زیلبم اومد و تظاهر کردم که چ

 ... انگار... .هییغذا تی مسموم  گه یم  الی... دانستی ن یزیچ -

  یهاچشم  یدیبر هم زد. سف  ی به من افتاد. لب ی نگاهش از گوش مامرجان 
 : دیبه گوشم رس یدراومده بود. صداش به سخت  یبه سرخ  ش ییکهربا 

 به من هم نگو.  ؛یگ یات دروغ نم به خانواده وقتچی طور که ه همون -

  بردم،یکه ازش حساب م  ی. حاال اون مقدار کمبردمیازش حساب م ی کم
 از آشپزخونه دور شد. ی تند  یهااضافه شد. مامرجان با قدم

 فرزان، متخصص عذاب وجدان دادن بودن.  ی خانواده

 *** 



و از   ومد ی م ن ییسرم هم پا  افتادیهم م  رو  یهام وقت چشم   ،یخستگ  از 
 . دمیپریچرت م

  ژن ی دهانم باز مونده بود تا اکس یکاناپه نشسته بودم اما از خستگ   یرو 
 از دهانم جذب کنم. رو  ی شتریب

  گه ینشد. د الی از بابا و دان یزدم. ساعت نه صبح بود اما خبر  ی پلک
 صبر کنم.   تونستم ینم

به   کینزد یها مارستانی به دنبال ب نترنتیا  یرو برداشتم و تو یگوش 
 که توش بودم، گشتم.   یامحله

  ستی پس ممکن ن که؛ی نیکل   شی کیداره که  مارستانیفقط سه تا ب چالوس
 باشه.  ک ینیکل   یتو

 هست. از جا بلند شدم.  یو طالقان یراز مارستان ی ب احتماالً 

به محل   ی رو چک کردم. کم یطالقان مارستانیب  شنیگرفتم و لوک   یاسنپ
 بود. ک یما نزد یزندگ 

 . رمیرفت به مامان مرجان بگم که کجا م   ادمی!  آخ

  رستان مای شدم. به داخل ب اده یپ  نیسرم مرتب کردم و از ماش یرو رو   شالم 
 نه؟  ا ی جاستنی ا الی ن ا یبپرسم که آ  رش یرفتم تا از پذ

مشغول بود. بهش   یانشسته بود با پرونده رشیپذ یکه تو  یدخترک
 . اوردیشدم اما سرش رو باال ن کینزد



 دهنم رو قورت دادم: آب

 ... . دیسالم. ام... ببخش  -

 به من نکرد. ادامه دادم: یباز هم نگاه   ،  دختر 

 کجاست؟   یبهادر الی اتاق ن -

 . دوباره سوالم رو تکرار کردم اما باز جواب نگرفتم. دی شنیانگار نم دختر 

گذاشت و با غرور به    رشیپذ ز یم  یرو رو  ی تخته شاس  ،یمرد  پزشک
 نشسته بود گفت: رشیکه تو پذ  یدختر

رم تخت سه رو عوض کن. پاراستامول تخت دو  - رو هم    نینره. ا  تاد یس 
 بزار.   ی قبل ستیل ی پهلو

 . لیاستا خوش یلی و خ   دیبود با روپوش سف یبهش افتاد. مرد جوون  نگاهم 

اصاًل   یپزشک رو اطاعت کرد ول  یها بود، حرف رشیپذ یکه تو  یدخترک
 به من نگاه هم نکرد.

 . ستادمیجا ابهم برخورد. اخم کردم و اون یلیخ

 : دمیپزشک مرد رو شن یصدا  ناگهان

 اومده؟ شی پ ی خانم؟ مشکل -



  یپدر سگ! مرد ی قدر خوشگل! تو چهیکردم. وا  یزدم و بهش نگاه  مژه
حالت   ،ی و براق مشک  دهیکش  یها سبزه و چشم  یبود با پوست صورت 

 افتاده بود.  شیشونیپ  یرو  ش یمشک  یخاص بود و موها یل یصورتش خ

 به صورتش اومد. سرش رو کج کرد. با عجز گفتم:   یلبخند

 . شنوه یمن رو نم  یخانوم انگار اصاًل صدا نیا -

کرد و دوباره رو    ینگاه  زدیحرف م  ی مرد به پرستار که حاال با گوش  پزشک
 تر کرد و گفت:  ی بهم برگشت. لب

 ن؟یگردیم  یدنبال کس  -

 زدم:  ی! لبخندیی چه چشما   ی! لعنتیوا

 مارستانه؟ ی ب نی هم  یبدونم تو خواستم ی. میبهادر الین -

تکون داد و با  یبرداشت. سر ز یم  یرو از رو  ی کرد و تخته شاس  یزیر  اخم 
 : دیپرس  رت یح

 ن؟ یدوز کرده؟ از آشناهاش هست! همون دختر که اور ؟یبهادر الین -

 جواب دادم:  یفور

 کجاست؟   دیبگ  شهی من خواهرشم. م  -

 سکوت کرد و گفت: یود کم تعجب کرده ب   یل یمرد خ  پزشک

 !د؟یدکتر فرزان هست ی از آشناها -



 از پشت سرم بلند شد: الیدان  یصدا هو ی جواب بدم که  خواستم 

 بله! همسرم هستن. -

 زد:  یشدم. پزشک مرد لبخند  رهی خ الی باز به دان ی و با دهان  برگشتم 

  تر عیهمسرت هستن وگرنه سر  دونستم یجان. نم الیدان  دیببخش -
 . کردمیم  ییراهنما

  شد یو پزشک رد و بدل م  الیدان  نی. چشمم بدیرس یم  یبه نظر عصب  الیدان
 لب گفت: ر یتکون داد و ز   یسر الی که دان

 ممنون حسام جان.  -

رو   الی رفت و دان مارستانیب  ییانتها یراهش رو گرفت و به راهرو  پزشک
 گفت:   یبه من فور

 ؟ یکنیکار م  یچ جا نیتو ا -

 : دمیکه ماتم برده بود پرس  طور همون

 نه؟ ستیمسلط ن  یبه فارس  ی انگار کس جا نیکجاست؟ ا  الی اتاق ن -

 کردم و ادامه دادم:  رشیبه دختر پذ  یااشاره

و    یستادیتو هم که ا پرسه،یم ی سوال  ستی ب ی کیکر شده، اون   یکی -
 !ی کنیم  مم ی ج نیس



پشت سرش رفتم.   ی سرخش گرفتم و به راهرو  یهارو از چشم   نگاهم 
 : دیبه گوشم رس  الیبلند دان یصدا

مراجعه   ی. همهیریمینم یبزار  نیشده رو زم صاحبیاگه اون ب -
 ... . یمیهستن سل   یها از دست تو و رفتارت شاککننده

 .زنهیبود، داد م رشیپذ   یکه تو  یشدم که سر دختر متوجه

 کر! «   یتو دلم گفتم: »حقت بود دختره  زدم و  یپوزخند

  کینبود. به اتاق آخر، نزد ال ین  کدومچی ه  یانداختم اما تو یها نگاه اتاق به
 .نه ییو سرش پا  ستادهی در ا یکه جلو  دمیشدم که بابا رو د

که سرش رو باال گرفت. با    ستادمی . جلوش ادمییسمت بابا دو  به
 :دیگرد پرس   یهاچشم 

 رزا؟  یکن یکار م   یچ  جانیا -

 ها. من هستم.   یفدات شم غصه نخور ی بابا! اله -

 شکست و بغلش کردم.  بغضم 

هام رو بستم و بعد آروم  بود. چشم  دهیبغض  دو روزه، امانم رو بر نیا
ش پاک کرد و  مردونه  یهاهام رو با دستشدن ازش جدا شدم. اشک

 گفت: 

 . شهی نشده، خوب م یزیقربونت برم دختر خوشگلم. چ -



. دست بابا رو فشردم و  دمیبه خودم شن کیرو نزد   الیدان ی پا یصدا
 گفت:   دیبه ما که رس  الیدان

 . مونم یمن م  دی! شما دو تا به خونه برگرد د؟یآقا حم -

 گفتم:   دمیکشیرو م   مین یداشتم ب   کهیتکون دادم و در حال یسر  محکم 

 من هستم.   د،یشما بر ر ی خ نه -

 با اخم گفت:  الیدان

 الزم نکرده! -

 *** 

 راحت بفهمم.  تونستم یدست و پاهام رو م  ی تو  یو کرخت ی سس احساس

 نکرده.  یری و حالش تغ  م ی نشست ال یساعت بود که پشت اتاق ن  چند

 . م ی به تهران منتقلش کن م ی تونیکه م   گهیم  پزشکش

 به خونه برگشت.  شیساعت پ  کیکنارم نشسته بود و بابا    الیدان

 گفتم:   الیرو به دان  یحال یب با

احساس   جانی . مامان  من ام ی و به تهران منتقل کن می کارهاش رو بکن  -
 بمونه.   ادیز تونه ینم  کنه،یم  یب یغر

 . اوردیبدنم رو داشت از پا در م  یتک اعضانگفت. ضعف، تک ی زیچ الیدان



بلند شد و به داخل   ال یدان قه،یگرسنه بودم و هم خسته. بعد چند دق  هم 
 اتاق پزشک رفت. 

  یبعد صدا قهیبدنم تموم نشه. چهل دق یرو بسته بودم تا انرژ هام چشم 
 : دیچیگوشم پ   یتو الیدان

 . تا یتر  مارستان ی به ب شهی. منتقل م م یبر  ایب -

رو جمع کردم و   میبود. تموم انرژ  ستادهیجلوم ا  الیباز کردم. دان  چشم
 . افتادمیس مداشتم پ یبلند شدم. از خستگ 

اتاقم بخوابم فکر   ی و برم تو  م یزودتر برس  کهنیفقط به ا نی ماش  یتو
من    از یچون؛ فقط خواب ن خواستمیخوردن نم  یبرا یز یچ  ی. حتکردمیم

 بود. 

کمکم کرد تا به اتاق برم. تا به    دنم یها رو باال رفتم که بابا با دپله  یسخت به
 هام بسته شد. چشم  دم یتخت رس

 . کنه یولم نم  ،ی شگ ی سردرد  هم نی از تخت بلند شدم. ا  یدیسردرد شد  با

 باهام هست.  یجگاهی سردرد گ  نی روز بله برون تا حاال ا از 

  یستادهی ا یهاشده بود و چراغ کیتراس افتاد. هوا تار   یبه پنجره چشمم 
اتاق روشن   یهاروشن بودن. با بلند شدن من از تخت، چراغ ی پشت اط یح
 شد.

 ! انگار مرده از قبر بلند شده. یبه خودم افتاد. وا  نهیآ  یتو چشمم 



 . دمیآب رو باز کردم. به صورتم آب پاش ر یحموم شدم و ش وارد

  هی. لباسم رو با  دمیبه صورتم رس یکم   نهیآ  یرو شونه کردم و جلو موهام 
  ییبود عوض کردم. دمپا یاکه به رنگ سبز پسته  ز یسا  یبلند فر کیتون 

  یزیبرم و چ نییاومدم تا به پا  رون ی رو پام کردم و از اتاق ب هام یخرگوش
 م بود.گرسنه  یل یبخورم چون خ

 خونه نبود.  یکس   یانگار

 برداشتم تا بخورم.  یی رو باز کردم و چندتا مواد غذا   خچال ی  حوصلهیب

 . شدیخود به خود چراغش روشن م  اشتم ذیجا پا مهر  به

خودم   یلقمه برا ه یبود.  ده یچی خونه پ  ی فضا یتو هامییدمپا یصدا
 اومدم.  رون ی درست کردم و مشغول خوردنش بودم و از آشپزخونه ب

.  دمیمبل کنار پنجره د ی رو   یاهیسا هی برم که  خواستمیم  من یطرف نش  به
 زدم.  غ یاز دستم افتاد و ج  وانیل

احمق   ال  یاومد. دان رون یب  یکیاز تار  ه یجام خشکم زده بود که سا سر 
 . ستادی به دست، جلوم ا گار یپوزخند به لب و س 

 دلم، هزار جور لعنت بهش فرستادم. یتو

 . یشرت یت  ای  راهنیبود بدون پ  دهیپوش یاسپرت  یراحت شلوار 

 اد، عقرب. افت   شنهیس  یکوب به بدن و خال نگاهم 



پام افتاده بود   یکه جلو   وانی ل یها. به تکهدمیرو از عضالتش کش   نگاهم 
 زدم.  ی چشم دوختم، پلک

    وانیل ی هاآشپزخونه برگشتم و فرچه و سطل رو برداشتم تا خورده به
 شکسته رو جمع کنم. 

  کیکوچ   یهاشهی و با فرچه، خورده ش  ختمیسطل ر  یبزرگ رو تو یهاتکه
افتادم و   نیبه زم  اراده یب  یزیشکستن چ ی با صدا هوی رو جمع کردم که  

 سرم گذاشتم.   یدستم رو رو  ،یب ی عج ی لیبه طرز خ

 قدر وحشتناک بود که از ترس پس افتادم.شکستن ان یصدا

مقابل خودم   الیدان  یپاها دم یکه د  یزیچ ن یرو که باز کردم اول هام چشم 
 بود.   ستادهیا  وانیل ک یکوچ  یهاتکه یبود که با کفش رو

فرق کرده. اخم   یل یرنگ رخسارش، خ  کردمیبهش کردم. حس م ینگاه 
 .کردمیبه چهره داشتم و نگاهش م  یبزرگ

 زمزمه کرد:  یصورتم خم شد. با لحن دستور به

 اون رو هم شکستم، جمعش کن.  -

 االن رو صورتش تف کنم.  خوادیشدم و دلم م  یعصب

 نارم گذشت و رفت. ها بود که از کفکر  نیهم   یتو



. دستم رو  دیبود چرخ ن یزم یکه رو   شهی ش یبزرگ بطر ی هابه تکه نگاهم 
. ناگهان داد  دمیکشیم  یکوتاه   ی هامشت کرده بودم و از نفرت، نفس

 زدم:

 .ی پاپت  یاو هفت جد و آبادت، پسر  عقده ی حمال خودت -

متوقف شد، بعد از    ادمیبود با فر   دهیچی خونه پ یکفشش که تو  یصدا
  یهاش تند شد و تا به خودم بجنبم، موهام توقدم یسکوت صدا  ی مدت

 چنگش بود. 

که غرورم    ادینکردم صدام در   یاما سع  دیتمام قدرت موهام رو عقب کش  با
  ر ی بود و خودش کنارم نشست، از ز دهینشکنه. موهام رو به عقب کش

 ش گفت: هم فشرده  به یهادندون

  یبه الالت بزارم و لوست کنم. تو ی لیهم مامانتم که ل  فکر نکن من -
  ،ی سر من داد بزن گهی بار د کی. ست ی کارها ن  نی از ا  یمن، خبر  یخونه
  نیم هست. ا جواب محترمانه نیچون ا  دم؛یجوابت رو م  یاگهیجور د

اسب عادت    الی من ببند؛ چون من به  یخونه یرو هم تو  هاتسیگ
 دار؟ الیاسب  یشد  فهم  ر یندارم. ش 

 قرار داد:  ر یکه صدام رو تحت تاث   شد یم  ده یدردناک کش  یبه قدر موهام 

 باشه. ولم کن.  -

افتاده   ر ی چنگ گربه گ یشده بود که تو یاون لحظه، صدام مثل موش  یتو
 . کردیو التماس م



 زل زدن بهم موهام رو ول کرد و رفت.  یمدت بعد

حرف مامان   ادیدر اومد.  مهیسرم موند و گر  یو باال  م ی ون شی پ  یرو   دستم 
 افتادم:

 .« یرو دار ایدن یموها  ن یباتریتو ز  »

 : دیچی گوشم پ  یبابا تو یصدا

 . کنه«یت کمک مچهره تیبه معصوم  »موهات 

که تو سرم تاب    یی هاموهام، هم از حرف  یشهیاومد. هم از درد  ر در  اشکم 
 کردم.   هی چمباتمه زدم و گر  نیزم  ی رو   صدای. آروم و ب خوردیم

 **** 

 .شدیبکنم م خواستم یکه م   یهام مانع از کاردست لرزش

کار رو    نیا الیبا حرف دان دیکه چرا با   دیچرخیسؤال م ن یذهنم ا  ی تو  یه
 کار رو نداره.   نیارزش ا ال یبکنم؟ دان

  هیف خاطر حر به تونم یرو کنار گذاشتم. نم  یچ یدستم موند و ق یتو موهام 
 . دم یتختم دراز کش  یموهام رو نابود کنم، رو  ی االغ وحش

که موهام    یهفته از روز ک ی گذشتیاتاق م ن یا ی تو شهی روز  من، هم  هر 
 گذشته بود.  دیرو کش



قهر بودم و هروقت خونه بود اتاق بودم و هروقت اتاق بود به   باهاش 
به اتاقم   ییغذا  با خودم مواد ای خوردم یم  ی زیو چ  رفتم یآشپزخونه م 

 . اوردمیم

کاخ    یقدر کارم رو تو د یم سر رفته بود. باچهار ظهر بود و حوصله ساعت
 . ارهی ب رونیب یی من رو از تنها تونست یچون؛ فقط کار م   دونستم یمخوف م

 نداشتم.  یخبر الی ن از 

  ی قیهوش اومده. نفس عم مامان خبر داد که به  ش،یدو روز پ  فقط
 رو برداشتم.   یو گوش  دمیکش

 حالم رو سر جا آورد: ،ی گوش  یمامان تو یآهسته یاز بوق سوم صدا بعد

  ترسمیخوابه م الی ها.ن   زنم یآروم حرف م  د یببخش  ؟یدلم خوب ز ی سالم عز -
 شه.  دار یب

 مکث بغضم رو قورت دادم: ی زدم و بعد کم  یلبخند

 طوره؟ چه  الیدلم برات تنگ شده بود. ن ؟یمامان خوب  -

  م،ی که خونه آورد  یهم چند روز ال ی. ن م ی قربونت برم دخترم. خوب یاله -
 کار کنم آخه رزا؟   یچ دونم ینم کنهینم  ی و کار  دهیفقط به تخت چسب 

خودت استرس وارد نکن. بابا   . به شهی نگران نباش خودش خوب م -
 خوبه؟ 

 قربونت. م ی خوب خوب -



 شدم و نتونستم لرزش صدام رو کنترل کنم:  ی احساس

 مامان؟! دوست دارم.  -

 سکوت کرد و زود گفت: یالحظه مامان

 شده رزا؟  یزیچ -

 . مالی. نه... فقط نگران ن یچ ینه ه  -

هم فشردم. مامان    هام رو به. لبدیکه گفته بودم لرز  یاز دروغ  صدام
 معمول رو زد. یهانگفت و حرف یزیچ

  یحق نداشت اون کار رو بکنه. صدا  ال یدان ی بودم ول ی نازناز  یادیز  دیشا
  نی دختر از ماش ک ی. با ستادمیتراس ا  یاومد و پشت پنجره  نشی ماش
 شد.  الی شد و وارد و  اده یپ

  یاومدم و تو رونیشد. از اتاقم ب  نیی مغزم باال پا   یهزار جور سؤال، تو هو ی
با   الیشام آخر چشم دوخته بودم که دان  ی نقاش ی . به تابلوستادمیراهرو ا 

 . دیهم کوب   کنان وارد اتاق شدن و در رو محکم بههمون دختر خنده

  شد یهام رو باز و بسته کردم تا هضم کنم. چباز مونده بود. چشم  دهنم
 ا داخل اتاق رفتن؟ هاالن؟ االن اون

 ... . طونی... لعنت به شاستغفراهلل

هاشون  خنده ی وارد اتاقم شدم و در رو بستم. در بسته بود اما صدا  زود
 .دیرسیهنوز به اتاقم م



  دمیکش  یسرم رو تکون دادم و حالت تهوع بهم دست داد. آه یچندش  با
 : گردوندمیخودم رو به خودم برم  یهاتختم نشستم. حرف  یو رو 

 خودمه... خودم خواستم«  »انتخاب

  ی هارابطه امروزشون رو زهرمار کنم؟ فکر   تونم یطور مفکر کردم. چه ی کم
 .دی رسیبه ذهنم م یدار و خنده  بیعج 

 . دونم یبود؟ هوم... نم  یچ  الیدان ی نگران نی تربزرگ

 نگرانش کنم؟   نم تویطور مخبر ندارم. چه الیدان  قیکه از عال   من

عواقبش رو که کتک خوردن بود   دیاما اول با دیبه ذهنم رس  آلدهیفکر ا هی
 . رمیبپذ

زدم و آماده   ی. لبخند شهی نداره کتک بخورم. عوضش دلم خنک م اشکال
 زدم.  یلبخند طنت یهاشون تموم شده بود. با شخنده  یشدم. صدا

 داره خب.  از ین  جانی ه  ،یزندگ 

  ی کردم اول کم  یو سع  دم یکش  ی ق ی. نفس عمکردمیرو آماده م  خودم
 .گرفتیم مخنده هامهیکنم. وسط گر   هیگر

 رو برداشتم.  فمیقلوپ آب خوردم و ک  کیبه تپش افتاده بود اما   قلبم 

 منتظرم بمونه.  یگرفتم و بهش زنگ زدم تا کم   اسنپ



نگه داشتم،   یاد یز  یلیخ  یاومدم. در رو با فاصله رونیاز اتاق ب  یواشکی
 م. کردن نقشه  یو شروع کردم به باز دم یهم کوب به یبعد فور

به دست داد   ی و گوش  گذشتم یتند از راهرو م  یهابلند و قدم  یصدا با
 : زدمیم

 ... . امی ب  فتم ی... به خدا االن راه م امیاالن م -

راهرو    یکردم و هق زدم. صدام تو  هی بلند گر یلیخ  یلیخ  یبا صدا و 
 بود.  ده یچ یپ

 . دمیرو از پشت شن الیدان  ی خارج شدم. صدا  ال یعجله از در و با

 اسنپ نشستم که مرد راننده هنگ کرد.  یتو مه یبا عجله و سراس قدر ان

 هام رو پاک کردم و گفتم: اشک یفور

 االن.«  نیهم   د،یلطفًا حرکت کن  »آقا

 :دی چی گوشم پ  یتو نی آهنگ ماش یصدا

ما بود / کاش سرنوشت ما جدا بود / از تو چشم من   نی ب ی کاش راه دور  -
ات خراب است /عشق  خانه یدی/ عشق د ار ی ی بودمت ا دهیرها بود گر ند

چه حق انتخاب است که ندارم خبر از    نیسراب است/ ا یاچه گفتههر 
 دلدار... .

 : دیتا بشکن زدم که راننده پرس دو 



 د؟یبریم  فی کجا تشر  دهی رو نشون نم   ییجا  شنی لوک دیببخش -

 گفتم:   یواال. فور برمیم  ف یکجا تشر   دونمیهم نم   خودم

 کجاست؟   رنیها م چالوس که گردشگر  یجا ن یبهتر -

 گفت:   یمازن   یبای لهجه ز با

شهرک   یولشت، تو اچه یداره مثاًل در ادیز  یدنید یواال چالوس جاها  -
 هست... بعد مرداب هسل هست، پل زغال...  نی نمک آبرود، تلکاب 

 رو قطع کردم: حرفش

 که داخل شهر باشه.   ییجا -

 سکوت کرد:  ی کم  راننده

هست، راحت   کیهم نزد  هادیخوبه خانوم. به مرکز خر   خورانیکاخ چا  -
 . دیبزن  دیبه مراکز خر یسر دیتون یم

 زدم:   یلبخند

 جا. برو همون -

 آهنگ رو زمزمه کردم:  یخوشحال  با

که به درد دل من    ی/ تو همان  ی دانیکه رگ خواب مرا م  یتو همان -
 ... . یمانیتا ابد م ی باورت کردم و گفت  /یدرمان

 )کاش_ رضا بهرام( 



که    زدیبهم زنگ م الی دان جانی تا هم الی رو حساب کردم. از خود و  ه یکرا
رو    یم سر رفت و حالت پرواز گوشحوصله ت یدر نها دادم؛یجواب نم 

 روشن کردم. 

 برداشتم.  ی بود قدم  خورانیکه اسمش چا  یساختمون  به

.  کنم یام و به مردم نگاه مبود که کنار حوض کاخ نشسته ی ساعت چند
اما االن وقت برگشت   شد؛ی م کی ساعت هشت بود و هوا داشت تار

 . ستین

 . دمیاز پشت شن  یی آشنا  یصدا

بودم،   دهید  مارستانیب  یکه اون روز تو  الی دکتر ن  دن ید و با  برگشتم 
 نگاهش کردم.  زدهرتیح

 دار جذابش کرده بود.خز  دیسف رهن یبا پ  ی آب ن یج شلوار 

 :دی زدم که پرس یشد. لبخند کیو دکتر بهم نزد   دیغر  آسمون

 د؟ ییتنها  -

 تکون دادم.  یسر

 . رسونمتونیم  ن یایب -

 دکتر.  یآقا رمیخونه نم -



جذاب بود. موهاش   ی لیش خ زدم. چهره یبهم نگاه کرد. لبخند  متعجب
خمارش رو باز   یمشک  یهابود، چشم  خته ی ر شی شونیپ  یمثل اون روز رو 

 و گفت:   دیکش   یو بسته کرد و نفس 

 خانم دکتر؟  دیکن یم  کار یچ یی تنها  جانیا -

 زدم :   یلبخند

 . ستم ی من دکتر ن -

 . دیهمسر دکتر که هست -

 : دمیم گرفت و پرسهحرفش خند  از 

 ؟ یخب که چ -

 الزمه براتون انجام بدم؟  یکمک   د؟یبر دیخوا یم  یی جا -

 به ذهنم زد: یاجرقه

  نیتون یم  ن،یهوا بخورم اگه دوست داشت ی هوم. من اومدم کم -
 . دیکن  م ی همراه

 خدا خواسته قبول کرد و همراه من قدم به قدم اومد و باهام حرف زد.  از 

  ی. فورالیبودن با دان یدانشگاهدر مورد هم  شتر یو ب  شیمورد زندگ  در 
 : دمیپرس

 ... .یآقا ی موضوع بحث رو عوض کن  شهی م  دیببخش -



 جواب داد:  یبا لبخند عیسر

 هستم.  ی چینکردم، حسام چا یخودم رو معرف دیببخش -

 و ادامه داد:   دیم گرفت. خودش هم خند اسمش خنده دنیشن  با

 دارم.  یع یضا یل یچه فام  دونمیم -

 گفتم:   دمیخند یطور که م نبود که همون ی تموم شدن ام خنده

 شه؟ی " میچی"چا شی لیدکتر مگه فام  -

 جواب داد: یباال انداخت و با شوخ  ی اشونه حسام

 رو عوض کنم. تشکرمندم واال! میل یکه برم فام  یمن رو آگاه کرد -

 که حسام گفت:   م ی دور باغ کاخ قدم زد ی کم

 ... . طشی... محکم یپادگانه  جانی ا  م؟ی بر رون یب جانیاز ا ن یخوایم -

 جواب دادم:  عی رو ناتموم گذاشت. سر حرفش

 پادگانه؟  -

 تکون داد گفتم:  یسر

 رو پادگان کردن. جانی آخه راننده اسنپ نگفت بهم که ا -

 باال انداخت و گفت: هشون

 خود قائم شهر بوده.  یحت  ای آبرود نمک یحتمًا اهل چالوس نبوده، از اهال  -



 گفتم و موافقت کردم باهاش برم.   یآهان

 کرد.   دنیآروم شروع به بار بارون

 . ارهیرو ب نشی تا بره و ماش ستم ی رو نشون دادم و گفت با  نشی ماش

  نی از ا شتر یب  ی لیخ  اومدیبود. بهش م  جیاسپورت  ا یک   دیسف ن یماش هی
 ها پولدار باشه.حرف

 نشستم که گفت:  نی ماش  یتو

  یخوایآخرش رستورانه، م یکه طبقه  شناسم یم دی مرکز خر  کیمن   -
 . م ی کن   دیخر ی و هم کم   م ی جا هم غذا بخوراون میبر

 . م ی دیراه فقط از اتفاقات جالب محل کارش گفت و خند  ی کردم و تو  قبول

 . م ید یآباد رسکه به کالر   م یبود یساحل  یادهج یتو

 بزرگ نگه داشت. با خنده گفت:   ی لیخ ی لیمجتمع خ  ه ی یجلو حسام،

مازندران   ی ساعت راهه. اصاًل کل شهرها م ی ن جانیاز چالوس تا ا  -
 . نیی. بپر پاکیو نزد   دهیهم چسبهستن؛ به ی جورنیا

بود و   دیمرکز خر  م،ی شدم و وارد مجتمع پانورما شد ادهی پ ن یماش از 
 وجود داشت.  کیرستوران ش   هیساختمون  نیبام ا  یتو ن یچنهم 

 . م ید یآخر که رستوران باشه رس یبه طبقه یپله برق ق یحسام از طر با

 نفس بکشم.  دادیو اجازه نم  خندوندیفقط من رو م حسام



 رفت که ناگهان متوجه شدم نصفه شب رو گذشت. از دستم در  زمان

به خونه   دیترس به وجودم اومد اما حسام رو مطلع کردم که با ی کم
 برگردم. 

رو لبم   یکه خنده  م ی رفتیم ن ییپا  ی زنان به طبقهپاساژ، قدم  یهم تو با
 خشک شد. 

، بهم  خونه با خشم یراحت  ی هاو لباس  ختهی با سر و وضع به هم ر الیدان
 زل زده بود. 

 گفتم:   دیتپیقلبم که داشت م به

 .« نهی صحنه رو بب   نیحقش بود که ا ست،ین   یزیباش چ »آروم

 کرد و رفت.   یازم آروم خداحافظ تی اون وضع یتو الی دان دنیبا د حسام

 . خواستم یرو م  نیهم هم  خودم

باد کرده بود و   ش یشونی شد، رگ گردن و پ کیبا خشم بهم نزد الیدان
 شده بود.سرخ 

 گرمش به صورتم خورد.   یهانفس

 بگم:   یزیسانت فاصله داشت. خواستم چ  م ی ازم، فقط ن حاال

 زحمت... .  گشتم یداشتم برم  -

 دهنم مزه کردم.  یخون رو تو یدستش، حس گرم  ن یضربه سنگ با



 . میدیجالب بود، پسند  یتو دهنم زد؟ اوک  الیاالن دان  یعن ی  نیا

 به پشت برگشت و دستم رو دهنم گذاشتم.  صورتم 

دستم رو محکم    ال،ی. دان کردمیخودم حس م یمردم رو رو   نیسنگ   نگاه
 برد.  رون یاز مجتمع ب د یکش

 هل داد و پشت رول نشست.   نشیوحشتناک من رو به ماش   یلیخ

 ناچار سوار شدم و در رو نبسته بودم که گاز داد.  به

برداشتم و   یدستمال کاغذ  فمیاز ک ی واشکیبود.   ومدهیدهنم بند ن  خون 
لق شده، زبونم رو روش   میدهنم رو پاک کردم. حس کردم دندون پشت 

 دهنم افتاد. ی که تو  دمیکش

 دهنم رو باز کنم و بگم نگه داره.  تونستم ینم

نگه   ع یرو سر  نیماش   د،یبه داشبورد زدم و نگاهم رو که د  یاضربه  محکم 
 داشت.

دهنم بود   ی که تو  ییهالخته خون ی شدم. همه ادهیبه سرعت پ ن یماش از 
 همراه دندونم رو تف کردم و به سرفه افتادم.  به

شده بود   ادهیپ نی که حاال از ماش  ال،ینامفهوم سر دان  یاد یفر ت یعصبان از 
 بلندم به سمتش هجوم بردم:   یو با صدا  دمیکش

 یشوهره. نامردکه فقط اسمت    یشوهر  کیهان؟   یهست  ی اصاًل تو ک -
و تماشات کنم    نم ی بش  یخوایم  ؟یخوایم  یچ  گهی. دید ید ینامرد یکرد



اما   یچون مرد هست  ؛یبکن یتون یم  ی! تو هر غلط؟یانجام بد  یتا هر غلط
وقته توسط من منسوخ    یل یقانون، خ نی! نه! ا تونم؟ یمن چون زنم نم

تو دهن    دیکه با  ی! اون ؟یکه چ   یزن یدهنم من م  ی. تو فهم شده، خر ن
دختر   کنم یم  یکه من توش زندگ  یا خونه یبزنه من هستم. تو تو یکس 
اما من حق آزادانه گشتن رو ندارم؛   یزن یباهاش حرف م  یو دار یآورد

  یبدونم تو ک خوام یمگه؟! من م ی هست   ی! اصاًل تو ک ؟یخوایچون تو م 
 !؟یهست

 نشستم.  نیاش عقب م یصندل   یگرفت که با حرص هلش دادم و تو  صدام

 رو باز گذاشته بودم.  نیماش  یپنجره خورد،یبه صورتم م  بارون

نگفت و فقط با   یزیچ  زدمیکه سرش داد م   یدر تمام مدت  ال،یدان
 نگاهم کرد.  یسرد یهاچشم 

پس بهتر نبود هر کدوم راه خودمون رو   میبه هم ندار  یو اون حس   من
 م؟ یبر

نشست و با   نیماش یبود تو ستاده ی بارون ا یو جلو  رونی که ب  یمدت بعد
 گاز داد.  یوحشتناک یصدا

 *** 

 گذشت.  ز یانگ کاخ نفرت  نی ا ینکبتم، تو  یهفته از زندگ  دو 



مطمئن   ی ول دم؛ی رو ند  خوابه یم الی ها با دان رو که شب یدختر وقت چیه
 . دمیعکسش رو د ن، یماش  یهست که تو  یهستم همون 

 . دمیکش   الیدان یها برا. نقشهروز خوش بود ن یا ان ی پا  امروز،

  یکوتاه آب   رهنی اومدم. پ  رونیظهر بود که از اتاقم ب م ی دوازده و ن ساعت
 اومدم.  نییبودم و پاهام لخت بود. پا برهنه، به طبقه پا دهیرنگ پوش

 . رهیخاطر دختر  نم  انگار به ره یهست که سرکار نم   یچند روز ال،یدان

دختر مو بلوند   هی کاناپه نشسته و   ی رو  الیدان  دمیکه شدم د  منی نش وارد
 کنن.  ینگاه م یی کا یآمر ال یسر ه یو دارن   دهیبغلش دراز کش

اما االن   زدم یالبته قبلش هم حرف نم زدم؛یحرف نم  الیاون شب با دان از 
 . کنم ینگاهش هم نم یحت

که برگشتم و دست به کمر    دمیدختر رو شن یصدا  نت،یدر کاب  یصدا با
 : گفت یم  ستادمیا

 . اریدو تا آب پرتقال برامون ب زم،یعز -

 قاطع و محکم گفتم:  یبود. با صدا  الیوقت چزوندن دان  حاال

 بله؟ -

 به سمتم برگشت.  الی من، صورت دان  یصدا با

 ادامه داد:  الیکرد که دان  الیبه دان  یمو بلوند نگاه   دختر 



 ؟ یدی. بازم نشناریآب پرتقال ب  گه یم  ی لیشا  ؟یکر شد  -

 بلند گفتم:  یبا صدا یم عوض شد. عصبان چهره رنگ

 گوه خورد با تو.   یلیشا -

  یوقت که توطور اون. چهیدیکه دستور م   ستم یبابات ن  یخونه خدمتکار 
عشقش، آب   یحال داره اما االن حال نداره بلند شه برا  کنهیاتاق هر هر م 
 پرتقال ببره؟ 

 تر کردم. آخر مسخره یجمله یتوصدام رو   لحن

 گفت:   الیرو به دان یل ینگاهم کرد. شا یگرد و عصب   یهابا چشم  الیدان

 خدمتکار... .  یمگه نگفت  گه؟یم  یدختر چ ن یا ؟یدان -

  ی ترس چیحرفش رو قطع کرد. ه یل یکاناپه، شا   یاز رو   الیبلند شدن دان  با
 دختر  رو جر بدم.   خواستم یفقط عرق کرده بودم و م کردمیرو احساس نم 

 ادامه دادم:  یمضحک  یبا لحن صدا ادیب  کیبهم نزد الیدان  کهنیاز ا شیپ

 هستم.  اشیو رسم   یمن زن قانون  ستم؛یخونه ن   نیمن خدمتکار ا  -

چند اگه من رو زن خودش به  بدون، هر  یدونست یکوچولو اگه نم  دختر 
 . ارهی حساب ن

وسط آشپزخونه به باال فرار   یها که از پله  دیرسیداشت بهم م  الیدان
 کردم. 



ها پام رو گرفت و با  پله  یسرعتش رو تند کرد و تو الی فرار کردنم، دان با
 و بلند داد زد:  یعصب  یصدا

 !ه؟ یتا نشونت بدم خدمتکار ک نیی پا ا یب ی ترسیاگه نم -

به   یوفق شدم و لگدبکشم که م  رون ی تقال بودم تا پام رو از چنگش ب در 
 و در رو قفل کردم.  دمیاتاقم پر  ی کتفش زدم. تو

 دستم فشار دادم. یو قفل رو تو   دمینفس کش ده یبر  دهیبر

بسته بود رو باز کردم و دور و برم    یاگوجه  الیرو که از دست دان موهام 
 . ختم یر

تفاوت که موهاش    نیعکس بود با ا   یبود که تو یهمون ی لیشا یچهره
 شده.  اد یرنگ شده بود؛ البته حس کردم پروتزش هم ز کوتاه و

داد زد و فحش   د،یو محکم در رو به هم کوب   دیبه پشت در اتاقم رس الیدان
 داد.

و    ختم ی ر ن یبود به زم ز یم  یرو  یچ شدم و هر   یها عصبفحش دنیشن  با
 تکه شدن. اتاق، تکه دیسف  یهاکیسرام یرو 

 : زدمیرو گم کرده بودم و داد م  خودم

دلت   یشو برو اتاقت هر غلطحمال.گم  زون،یخفه شو خفه شو، آو -
 بکن، لعنت بهت، لعنت به تو  کثافت.  خوادیم

 سر دادم.  هی بلند گر   ینشستم و با صدا ن یزم یرو 



 . دمیکشیرو نم ر ی و تحق  نیهمه توه   نیا  واقعاً 

خوب به گوشم   یل یخ ی لیشا یعوض صدادر  ومد؛ین  گه ید ال یدان یصدا
 : دیرس یم

  ی پست ی لی! خفهمم؟یمن نم  یفکر کرد یپست  یلیتو خ ال یشو دانگم   -
 ... . یلیخ

نگران   یشون رو خراب کردم حالم خوب شد و از طرفکه رابطه  نی ا از 
اسب سرکش   نیقراره ا  ی بره، ک یلیبود که اگه شا  نیفکرم ا ی. توشدمیم

 رو رام کنه؟ 

دور از چشم من با   یاگهید یبره و تو خونه تونست یمهم نبود. م  برام
 کنه.   یجونش زندگ  ی لیشا

که وسط اتاق شکسته بودمش افتاد.    ییهاها و مجسمهبه گلدون نگاهم 
 تخت تو افکارم غرق شدم.   یو رو  دم یهام رو مالچشم 

 *** 

  ی خونه جا نیا که نیبه ا  ی هستم اما حس  جانیکه ا  شدیماه م   کی داشت
 شوهرمه نداشتم. 

 ازش فرار کنم.  یفور ی لیخ  دیبرام زندانه و با کردمیم  حس



اتاقم، منتظر شکستن    یبود که با هر ضربه به پنجره یبارون به حد  شدت
  یشدت بارون، تو  ن یآبان ماه و ا لیبودم. امروز دوشنبه بود و اوا هاشهیش
 بود.  ی عی طب یل یخ یی جا  نیچ هم 

  ن یا ی کنم؟ من که تو  کار یرو هم تموم کردم. حاال چ  ن یرو بستم؛ ا  کتاب
 نداشتم.  یاگهیکاخ، جز حرف زدن با مامان و کتاب خوندن کار د 

 شده بود.  کی هوا تار   یخاطر بارندگ  بود و به عصر 

حالش بهتر   الی بار بهم گفته بود ن نیآخر کردم؛یروز با مامان صحبت م  هر 
 . رهیم  رونی و بشده  

  یاهیبود همراه با باد و بارون و... سا  یزیفوت کردم. غروب غم انگ  ینفس
 . دمیتراس د   یتو

  یاتاق رو تو دیکنه، لرزه به جونم افتاد. کل  تم یاومده اذ ال یدان  کهنیفکر ا از 
برابر خودم داشته  در  یبه اطرافم کردم تا دفاع   یدراور گذاشته بودم. نگاه

 باشم. 

  وهیاتاقم آورده بودم تا م  یافتاد که ظهر، تو یبه بشقاب و کارد چشمم 
 پوست بکنم. 

 برش داشتم و عقب رفتم.  زود

و با هر قدمش، فشار    ششدی م  ک یبود که به اتاق نزد یمرد  یهیسا
 . کردمیبه دسته چاقو وارد م  ی محکم



 کردم.   یدر تراس رو زد، اخم  آروم

که بشنوه    ییبا صدا  اد؟ یداخل ب کنه یکه باز بود چرا در رو باز نم   تراس
 گفتم: 

 ؟یخوایم  یچ  ؟یهست  یک  -

 کرد و گفت:  کیدر نزد  یرو به ال صورتش

 در رو باز کن منم.  -

 نبود. جرأت کردم و جواب دادم: الیآشنا بود اما دان صداش

 در بازه.  -

توش   یزی بود و چ کیدر رو چرخوند و وارد شد. اتاق تار  رهیدستگ
 مشخص نبود.

هام رو بستم و با باز  ها روشن شدن. محکم چشم ورودش ناگهان چراغ با
 کردنشون چاقو از دستم افتاد.

اومده؟ از کجا اومده؟ با من   یواشکی چرا  کنه؟یم  کار یچ  جانیا  پدرام؟
که با نگاه متعجب    تکوندیرو م   سشی خ یداره؟ پدرام داشت موها کار یچ

 :دیرو شد پرس من روبه

 رز.  نمتی واجب بود بب  ؟یتعجب کرد -

 ادامه داد: گفتمینم  یزیزدم و چ  ی پلک



تو اصاًل اون رو   ،ی ازدواج کرد الیتو ناخواسته با دان  دونمیمن م -
 . یشناخت ینم

  باز شد و  خم ی بودم؛ پس  دهی ند یزدم. من از پدرام بد  یپلک دوباره
 : دمیپرس

 ؟ی اومد جانیچرا ا -

که بهم    یدونیاز همتا م یزیاومدم در مورد قتل همتا بپرسم. تو چ -
 ؟ ینگفت

 !گه؟ ید یبهت اعتماد کنم تو هم برادر همون مرد دی دلم گفتم چرا با  تو

 انداختم و گفتم:  ن ییرو پا سرم

 اتاقم؟  یایب  یواشک ی باعث شده  یپدرام چ  -

 مون شکرآبه. ادامه داد: رابطه الیبود من و دان  دهیفهم  یزد. انگار  یلبخند

  ن یکمکت کنم از ا  خوامیدوستت دارم. من م یلیرزا من عاشقتم. خ -
 رز. یمخمصه رها ش 

 رو با نفرت برگردوندم و گفتم:  سرم

  نی. ازت متنفرم عادیازت خوشم هم نم یحت ستم؛یعاشقت ن ی من ول -
 ... . یبرادرت

 : دیکش زد و پرسخش پدرام



 رو آورده بود خونه نه؟   یلیشا  کنه؟یم  تتیاذ -

 من دخالت نکن پدرام.  ی نداره. تو زندگ یبه تو ربط  -

 کمکت کنم.   خوامیمن م -

 ندارم، از اتاق من بزن به چاک.  ی ازیبه کمکت ن -

 : دیشد و کالفه پرس  کینزد  بهم 

 ست؟ ی حس من برات مهم ن یعن ی -

 نه اصاًل.  -

به    ی. کاماًل سرد بودم و حسختیرو دستش ر یحرف زدنم، آب پاک  لحن
 شد و گفت:  ک یبهم نزد یاگهیپدرام نداشتم. قدم د

 و... .   یقلبم رو بشکن  یطورنیا کردمیازت انتظار نداشتم رزا. فکر نم  -

جز   یاچاره  یول  سوخت؛یم  ی لیرو ناتمام گذاشت. دلم براش خ اشجمله
 ردش کنم نداشتم.  که نیا

  یبهش نامرد ستمی ن ال یاما من که دان کنهیم  یبهم نامرد ال یدان درسته
 کنم و... . 

 دادم:  ادامه



خودت نگه دار پدرام، من... من و   یرو برا  یدونیم  ی لطف کن هرچ -
احمقانه بود که من   یباز هی  یدیهم د  یچ. هر م ی ندار یبا هم مشکل  الیدان

 و بس.   ن یراه انداختم هم

اشک رو   سشیصورت خ نی اما تونستم از ب دیچک ی از موهاش بارون م هنوز 
 فرزان بود.  یعذاب وجدان دادن خانواده ی هامتخصص  یبدم وا ص یتشخ

 هاش نگاه کردم و ادامه دادم: بار به چشم  نیآخر یشد برا کم ینزد پدرام

 نکن... .  الیدان  مسائل من و   یخودت رو قاط -

  ی م اومد و فوربه چهره ی حرفم رو قطع کرد و بغلم کرد. اخم بزرگ ناگهان
 ازش جدا شدم و فاصله گرفتم. 

 به موهاش زد و زمزمه کرد: ی چنگ پدرام

 ... . دیببخش -

کنار اتاقم رو بهش نشون دادم و    یپلهبره. راه رون یاتاق رو باز کردم تا ب  در 
 گفتم: 

 و... .  ی کن  دایپ  ی تونیو بعد راهت رو م   یرس یبه آشپزخانه م  جانیاز ا-

 . آروم گفت: دیخند

 نکن.  م یی پدر بزرگمه. راهنما   یخونه جانیا -

 بهم انداخت.   یدر نگاه ی هشت  یفاصله گرفت و تو ازم



 . رهیگرفته بودم و راحت بودم که االن پدرام م   نییرو پا سرم

 . دمیشن  اط یاز ح  ینی ماش  یرفت که صدا نیی ها پااز پله پدرام

 چه زود برگشت آخه! یبرگشت. وا  ال یخود خدا! دان ای

از   ی بلند پدرام رو صدا کردم. پدرام نگاه  یکم  یها با صداپله یاز باال زود
 گفتم:   یبهم انداخت که با نگران  ن ییپا

 شو زود باش.  م ی برو تو تراس قا ایاومده ب  الیدان -

هاش رو  کفش  یبه خونه، فور  الیورود دان  یسر برگردوند و با صدا پدرام
 .چهیخونه نپ  ی پاش تو  یدرآورد تا صدا

 و گفت:  ستادیتراس ا  یوارد اتاقم شد و در رو قفل کردم. تو  پدرام

 نه؟ ی من رو بب  ادین  جانیا -

 به شماره افتاده بود:  هامنفس

 . دونمی... نم ین... نم -

کردم خودم رو کنترل کنم.    یسع د یدر اتاقم اومد. بدنم لرز یصدا هو ی
 :دمی م گذاشتم و پرس زده خ یصورت   یگرمم رو رو   یهادست

 بله؟ -

 در رو باز کن کارت دارم.  -

 گفتم:   یدر رو باز کنم. فور  دیبا  یداشت، انگار  یزیآم تحکم  یصدا



 ؟ یدار کارمیرفت رو بگو. چ ح -

بود   دهیتراس چسب وار ی سکوت کرد. نگاهم به پدرام بود که به د الیدان
 از پشت در گفت:  الیدان

 در مورد همتاست. در رو باز کن.  -

کنم؟! نکنه    کار یچ  دونم ی. نم دیدر اتاقم و در تراس چرخ ن یب هام چشم 
 و... .  ادی ب الیدان

 صدام کرد و آروم گفت:   پدرام

  رونیاز اتاق ب ای  رهی. باز کن حرفش رو بزنه مکنهیشک م ی در رو باز نکن -
 ببرش. 

از    یحس چی هام رو باز و بسته کردم تا هرو مرتب کردم. چشم  لباسم
وارد    الیو دان  چوندمی صورتم معلوم نباشه. آروم قفل در رو پ  یاسترس تو
 اتاق شد. 

اما   دیلرزیهام از ترس م. دستستادمیش ا سمت تختم رفتم و جلو به
 خودم رو کنترل کردم.

لحظه، چشمم به تراس بود که  بدنم نشسته بود و هر  یرو  یسرد عرق
 نشه.  دهیپدرام د

 : دیو پرس ستادی رو به روم ا یبا نگاه سرد  الیدان

 !؟یبا همتا حرف زد هایتو تازگ  -



رو   ی لرزونم نگران یبگم، از صدا یز یاگه چ  دمیترس یتکون دادم. م  یسر
 متوجه بشه. 

 :دیبه دستم کرد و پرس  یزدم. نگاه  ی پلک

 طوره؟ بهتر شده؟ دستت چه -

قورت   یدورتر. آب دهنم رو به سخت یشد و من قدم  کیبهم نزد یقدم
که    ی. چشمش به آب بارون دیچرخ یاتاقم کم  ی دادم. سکوت کرد و تو

 : دیکرد و پرس  یابود افتاد اشاره  ختهی فرش ر یرو 

 ؟ یبود ستاده یبارون ا ر یز -

 و آروم جواب دادم:  دم یرو گز  لبم 

 شدم. س یخ  یآره کم -

زبونش گفت و به    ر یز  یبهم کرد و سرش رو باال گرفت. آهان ینگاه  دوباره
 شد.  تر کیو نزد   کیتراس نزد 

 سست شد. تخت نشستم؛ چون پاهام   یکنترل بود. رو   قابل ر یبدنم غ لرزش

 : دیپشت سرم بود که آروم پرس  الیدان

 ؟ یبه لرزش افتاد یجورنیچرا ا  ؟یترسیاز من م -

 کردم و آروم جواب دادم:   یبلندم باز یموها یشهی با ر عیدستم سر  با

 نه فقط سردمه.  -



 . بندمیآهان پس در تراس رو م  -

 جمله، صدام بلند شد:   نیگفتن ا  با

 بارون رو بشنوم. یصدا  خوامینه... م  -

 کرد و گفت:   ز یهاش رو ر چشم  الیدان

 ... . خوادیکرده و م  دای امارات کار پ  ی با همتا حرف زدم. تو -

 و داخل اتاق آورد.   دیدر تراس رو باز کرد و دست پدرام رو کش ناگهان

 : ستادمی تخت بلند شدم و ا یزدم، از رو  خی

 ... پد... پدرا... .یمن... ن... من... نم -

 گفت:   یبا پوزخند الیندا

تو   هیاولش با حسام مچت رو گرفتم، حاال با داداشم. واقعًا هدفت چ -
 رزا؟!

 اومده بود. در  م هیگر

  افتادیصورتم م  ی و رو   خوردیم سر م جور که از گونههمون  هاماشک
 گفتم: 

  یبگو... من... پدرام دزدک  ی زیچ هینداشتم که... اون... پدرام   یمن خبر -
 تو... .   کردیاومده بود اتاقم تا باهام حرف بزنه فکر م



. پدرام رو  کردمیم  هیخفه شدم و فقط گر  ال یدان ز یانگبلند و رعب  یصدا با
 گفت:   الیبه دان

کرده    رونیمن اتاقش اومدم، اون روحشم خبر نداشت. من رو از اتاقش ب -
 .یشم که بر م ی مجبور شدم قا  ،یبود که تو اومد

 شد و گفت:   بیدست به ج  یبا نگاه سرد  الیدان

که تو    یاخونه ی رو تو ی اگهیکردم و کس د  یبهت نامرد ی گیبه من م  -
 !؟یزاریم  یکارت رو چ   نیراه دادم. اسم ا ی توش هست

 و خشم، اجازه نداد از خودم دفاع بکنم.   یناراحت 

 داد زدم:  ده یبر  یو صدا ه یسمت پدرام هجوم آوردم و با گر  به

!  ؟ یخوایم  ی! چ ؟ی! اصاًل ... چرا اومد؟ یکنی... م یچه غلط  جا نیتو ا -
شو از اتاق  ! گم ؟یآب بنداز ما شکر  نی ب ی خواستیم  ؟یخواست ی... م نوی هم
 االن... .  نی... همرون ی... برونیمن ب 

 و داد زدم:  دم یکوب   اشنهیس یخشکش زده بود که با مشت رو پدرام

 . رونی شو بگم   -

 آروم گفت:  پدرام

 . یکن یاون رو انتخاب م ال،یمن و دان  نیپس از ب  -

 خشم ادامه دادم: با



 دارم، شوهرمه.   چون عاشقشم، دوستش کنم؛یآره اون رو انتخاب... م -

 شو. بسوز... گم  ، یاز حسود ر یبه اون بله گفتم نه تو. بم من

که پدرام    دمیکشینفس م تیشده بود. با عصبان  غیج  یصدا ه یشب صدام
 . دیچی ذهنم پ ی تندش تو یهاقدم یاز اتاقم خارج شد و صدا

 آروم در گوشم گفت:  الی موند. دان ره یبه در اتاق خ  نگاهم 

 !؟یدی. فهمیبد  ر ی گ  یل یبه رابطه من و شا یبه بعد حق ندار نی از ا -

 .دیرفت و در رو محکم کوب  رون یاتاقم ب  از 

 *** 

ها رو کنار بزنم و به  بود که از تخت خواب بلند شم، پرده  نیا  م ی روزمرگ
 زل بزنم.  ال یو   اطیوسط ح  یباغچه

 ود گذشت.ب جا نیکه پدرام ا   یهفته از روز کی

 به خونه برگشت و دوباره همون آش و همون کاسه. ی لیشا

باز شد و   الی تراس نشسته بودم که در و  ی هم طبق معمول، تو  امروز 
بنز و پشت سر   ما،ی اپت نیوارد خونه شد. پشت سر ماش  ما یاپت  دیسف ن یماش

 . یمشک  یاون فرار

  ا یپسر   هیقد بلند و خوشگل با   یها دختر و پسر  هانی هر کدوم از ماش   از 
 . شدیم  الیو وارد و شدن یم  ادهیدوتا پسر پ یحت



از اون   ی کی یکه صدا   دمینوش یتراس غمبرک زده بودم و قهوه م   یتو
 جمع، توجه من رو جلب کرد. 

  یجلو ،ی مرد که رو پوشونده بود با لهجه خاص  هیرو که برگردوندم   صورتم 
 و رو بهم گفت:   ستادیاتاقم ا 

 آدم؟ ای  یو عروسک ت -

 نداشتم، بلند شدم و به اتاقم رفتم.  ال یبا دان یاگهید یدعوا ی حوصله

خوندن   یبرا یمخم بود. تمرکز یآهنگ کر کننده سه ساعت بود رو  یصدا
 رمان نداشتم.  یادامه

ازش اجازه   که نی برداشتم بدون ا الیدان  یها رو از کتابخونهکتاب  نیا
 بهش بگم.  ا ی رم یبگ

 . شدیآهنگ قطع نم یاشده بود اما لحظه شب

  ال،یدان یو مهمون   نییگرفتم به طبقه پا  م یو تصم  دمیکش   یق یعم نفس
 بندازم.  ینگاه 

 ها خم شدم.نرده یباال از 

 ساز آواز... .  رقص،

 کاناپه، کنار هم نشسته بودن و حالشون خوب نبود.   یرو  یلیو شا   الیدان

 بهم افتاد. دیمن رو د اط یح  یکه تو  یمرد  نگاه



 . دیکش  ر یبرگردوندم و به اتاقم رفتم. در رو که بستم، سرم ت  رو 

 هام رو بستم. دادم و چشم  ه یتک  وار ید به

 گفتم:   یلحظه در اتاق زده شد. فور همون

 !؟یدار کارم ی! چ ال؟ یچته دان -

  رفعالیها رو غ. چراغستادی در ا یهشت  یتو یقد بلند ی هیباز شد و سا  در 
 کرده بودم؛ تا با نور آباژور کتاب بخونم.

 : گفتم 

 !؟یگی م ی ! چ ال؟ یدان هیچ -

 : دیچی اتاقم پ یتو یب یغر  یصدا

 . یستی اما انگار ن یااولش فکر کردم فرشته ،ی عروسک ه یتو شب -

 .زدی حرف م  یخوب فارس  یلیداشت؛ اما خ ی خاص  یعرب   لهجه صداش

 گفتم:   یو فور دم یترس

 . ی! اشتباه اومد؟ی کار دار  یچ  جانیا  ؟یهست  ی شما ک -

 انسان؟  ای یامن با تو کار دارم. واقعًا تو فرشته -

اومد که وحشت   یی هاوی ذهنم سنار یاومد. تو  بینظرم عج به صداش
قدر از  مدت، ان ن یا یکردم، زبونم به لکنت افتاد و از تخت بلند شدم. تو



  وهی آماده بودم. آروم کارد م ی همه چ ی ها افتاده بود که برااتفاق جور نیا
 ها رو زدم. فعال شدن چراغ یرو برداشتم و دکمه

 . دمیکش  یا خفه غیهام، ج تار شد و با باز بسته کردن چشم  هام چشم 

. باز هم رو پوشونده  دیمن رو د اطیح ی بود که تو یمرد همون مرد   نیا
 بود، کارد رو به سمتش گرفتم و با لکنت ادامه دادم: 

 . زنم ی... وگرنه... داد... مرونیبرو... اتاقم... ب  -

پر پشت. نفس   یها با ابرو  یمشک یها . چشم شدیم  دهی هاش دچشم  فقط
 و داد زدم:  دمیکش   یق یعم

 ... . الی... دانالیدان الیدان -

 سرش گرمه.  الی خودت رو خسته نکن کوچولو. دان -

 پر از حس بد بود. تو دلم گفتم: صداش

 آخر خطه رزا«.  جا،نی»ا

 زدم و گفتم:  یخودم تلنگر به

االن   کنهیسوءاستفاده م  ، ینباش خنگ. اگه ضعف نشون بد فی ضع  »
 زنانه است.«  استیوقت س

انجام بدم وحشت داشتم.   خواستم یکه م   یازدم. از نقشه یلبخند عیسر
 . نهی مرد بب  نیمن رو با ا  بار،نیو ا   ادیب الیباز دان دم یترسیم



 گرفتم و زمزمه کردم:   یآروم لحن

 ؟یشناسیمن رو از کجا م   ؟یهست  یتو ک  -

  یتا بهت بگم ک   نی. اون کارد رو بزار زم شناسم یوقته م  یل یمن تو رو خ -
 هستم. 

زدم و   یآوردمش. لبخند ن ییبه کارد دستم کرد و با استرس پا یه نگا
 گفتم: 

 .می ! ترسوندوونهید -

 رو به سمتم دراز کرد و گفت:  دستش

 ... . ای. بجانیا  ایب -

 ام؟یبعد جلو ب نم، یت رو ببچهره شهی م -

 گفت:   آروم

 ... . ایتو ب -

شدم.   کیزدم و دستش رو آروم لمس کردم و بهش نزد یطان یش لبخند 
 گفتم:   یوونگ ی. بغلش رفتم و با دکردمیو داشتم سکته م   زدیقلبم نامنظم م

 کن.   دامیپ  ایهات رو ببند بچشم  -

 گفت:   یدارکش  یصدا با

 کوچولو؟!  خوادیم   یپس دلت باز -



 خورده.  بیکه فر  دیفهم شد ی هاش مچشم  از 

هاش رو نبسته . چشم دمیو دورش چرخ  دمیکش  رونیرو از دستش ب  دستم 
 و گفتم:   دمیپلکش کش  یبود که با دستم، رو

 . وونهیهات رو دببند چشم  -

چنان باهاش حرف  رو بست و آروم به سمت در رفتم و هم   هاشچشم 
 زدم:

جا  . اونستی جلوتر! با ایطرفم... ب  ن یکن... راست نه نه! ا  دامیحاال پ  -
 ... . ستم ین

  دیکل   یرفتم و در رو بستم و با دستم نگه داشتم. وا رون یاز اتاق ب  یفور
 داخل موند!

.  دیکش یدر رو نگه داشته بود و م  ره ی و دستگ زد یم ادی پشت در اتاق فر از 
 که داد زدم:   شدیتوانم داشت تموم م

 کمک... کمک... .   -

 به ذهنم زد.  یفکر

 . دمییدو ن ییپا یدر رو رها کردم و به طرف طبقه کیشمارش سه، دو،  با

 سرم بود.  پشت ومدمیم  ن ییها که پاپله از 

 شدم.  یمهمون ت یجمع وارد



و    گرفتنیها، پارتنرهاشون رو باهام اشتباه مها گم شدم. پسر دختر  نیب
 . شدمیازشون جدا م  یفور

  دام یکه چشمم به اون مرد افتاد که پ  گشتم یم  الیجمع، دنبال دان نی ب از 
 کرده بود. 

به دست، کنار    یدنیکه نوش   دمیرو د  الی راهم رو کج کردم و دان یفور
 نشسته بود و تو حال خودش نبود.  ی لیشا

 .زدم ینفس م  نفس

  یسر، دست شم؟! به آشپزخونه رفتم که از پشت  م ی کنم؟ کجا قا  کار یچ حاال
 داشت.دهنم قرار گرفت و من رو بر  یرو 

 کرد و در رو بست.   یبود که من رو وارد اتاق ده یفا یکردنم، ب  تقال

 ها فعال نبودن، با لکنت داد زدم:. چراغدیرو از دهانم کش دستش

 کمک... ک... مک... .   -

 گفت:   عیرو فعال کرد و سر   هاچراغ

 کنه؟!  داتیپ  ادیب  یخوایا  داد نزن من هستم. اه! م  -

 . دمیکش  ید. نفس راحتبهش کردم، حسام بو ینگاه 

  وان ی آب دهنم رو قورت دادم که ل یدادم و نشستم. به سخت  ه یتک  وار ید به
 بهم تعارف کرد. یآب



 . دمیرو نوش  وانیو تا ته ل   دمیدستش قاپ  از 

روم نشست  نفسم سر جاش اومد و از حسام تشکر کردم. حسام روبه تازه 
 : دیو پرس

 هست؟! ی اگهیتو... شوهرت چرا با کس د -

 رو به زبون آورد: اتشی زدم که حدس یبهش کردم. پلک  یمعنادار  نگاه

حساب، اصاًل   نیبوده؟ آره؟ پس با ا  ینکنه... نکنه ازدواجتون سور -
 نداره؟ نه؟ ی باهات کار

 آوردم. آروم گفت:  نییم نگاهش کردم و سرم رو پا شر  با

 . دونهیمتاسفم که قدر تو رو نم  الی دان ی متأسفم؛ برا -

 کردم که ادامه داد:  نگاهش

 که؟!  یندار  یحس  الیرزا؟! تو به دان -

دارم.   یچه حس   الی به دان  دونستم یکرده بودم. من خودم هم نم   سکوت
 هاش متنفرم. از کار  دونستم یفقط م

 زد و بلند شد.  یدلبخن

 بهش انداختم که گفت: ی ترس نگاه با



  فهمهیاتاق هست. نگران نباش اون مرد نم ن یاما حواسم به ا  رم؛یمن م -
  یداشت  یکن.کار  فعالر ی ها رو غاست و چراغ دهیها کش. پردهییجا نیتو ا 

 ام. مراقب خودت باش رز. هم شماره  نیبهم زنگ بزن ا 

 گذاشت.   ز یم  ی آورد و رو کتش در   بیاز ج یاشماره

 گفت:   یتکون دادم و ازش تشکر کردم. فور یسر

 حاال ها مشغوله.  استراحت کن. شوهرت، حاال -

 بهم تکون داد. یاتاق، آروم خارج شد و با آرامش دست از 

به   اطیح یهاور چراغها رو خاموش کردم. نو چراغ دمیکش   یق یعم نفس
 بود. ی کاف  نیو هم  دی تابیداخل اتاق، م 

 *** 

. با  ومدیو مرد عرب، پشت سرم م   رفتم یترس و لرز به سمت تراس م  با
 : کردیو زمزمه م زدی قهقهه م یو ترسناک  ب یحالت عج

 . یامشب، مال من  -

و    کیتراس خوردم. مرد عرب نزد ی هاوحشت عقب رفتم و به نرده با
 افتادم.  نی تراس به زم ید. کمرم رو خم کردم و از باالش تر کینزد

 . ختی ریهام رو باز کردم. عرق از سر و صورتم مچشم  ،ی محکم غی ج با

 . نم یب یرو م  شیشب، کابوس ده شب پ  هر 



 بود. شی ترس به اتاق زل زدم. در تراس باز بود و هوا گرگ و م  با

 . داد زدم: دمیمتر به هوا پر  کیتق در، تق یو با صدا دمیکش   یق یعم نفس

 ه؟یک  -

 از پشت در گفت:  الیدان

 قفل در رو باز کن. -

اومدم، قفل اتاقم رو چرخوندم و به تختم برگشتم. به   رونی از تخت ب یفور
وارد اتاق شد و    الی سرم قرار دادم. دان یزانو خم شدم و دستم رو رو 

 : دیپرس

 اتاقته؟! یشده؟! فکر کردم کس یزیچ -

 گفتم:   ز یازش برگردوندنم و با لحن تمسخرآم رو  روم 

 فقط خواب بود. ر یخ -

 کردم:   زمزمه

 . یتو اتاقم بود، نبود ی کس  یوقت -

جا  باز پدرام رو اون  کرد، یبه تراس رفت و واردش شد احتمااًل فکر م الیدان
 کردم. هه... .   م یقا

که باهاش نصف پاهاش مشخص بود افتاد.    دشیبه شلوارک سف نگاهم 
 شده بود. ختهیگوشش ر  یهالختش کناره یو موها کردیدود م  یگاریس



 به اتاقم اومد و گفت:  دنشیکش   گار ی س بعد

 تو بخواب.  نم،یش یم  جانی هم -

 گفتم:   یلحن بد با

 ها.  کنهی. قهر م ششیبرو پ  مونه، یجونت تنها م ی لیشا -

 شد. ادامه دادم:  رهیسرخ سبز رنگش بهم خ  یهاچشم  با

 آرامش ندارم.  ییجانی ا ی. وقت رون یاز اتاقم برو ب -

 رو کج کرد و گفت: سرش

 . م ی معامله کن  ایب -

 بار معامله کردم، واسه هفت پشتم بسه... .  کی -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم 

 . یبکن  د یبا ی کار  هیعوضش تو   برم، یرو از خونه م ی لیمن شا  -

 بهش نگاه کردم که ادامه داد:  یجد یلیخ

و   یزیهات و رفتارت، به هم نر . اعصابم رو با کار یباهام جنگ نکن  -
 .یبه کار من نداشته باش  یکار  نیچنهم 

من بود؛    یاز خونه آرزو  یل یرفتن شا  یبهش اعتماد کنم ول تونستم ینم
.  دادیو جنگ زنان رخ م  کردیم   ر یتحق   د،یدیچون هر لحظه من رو م

 گفتم: 



 شرط... .  ه ی. قبوله با کنم یمن نم ی خب! تو اعصابم رو خورد نکن -

 گفتم:   عی کرد که سر   یاخم

 . رینگ ی مهمون جا نیتو ا -

 تکون داد و گفت : یسر

 . برمیرو م  ی لی. از فردا شایاوک ه،یمنطق -

  ی هام بسته بود که تختم کم. چشم دمیتخت دراز کش  یتوجه بهش رو یب
  ده یکه کنارم دراز کش   دمیرو د الیهام رو باز کردم و دانتکون خورد. چشم 

 بحث نداشتم پس به خوابم ادامه دادم.  یو به سقف زل زده. حوصله

 *** 

سفارش   نترنتیرو قرض گرفتم تا بتونم چند تا کتاب از ا ال یدان تاپ لپ
 عمارت شدم.  یبانو  کردمیرفت و حس م   یل یبدم. شا

شهر سفارش دادم و بعد چند ساعت به   یتا کتاب رو از کتابخونه چند
از کتاب    یکاناپه نشستم تا کم  یکردم و رو  فی . شام رو رددیدستم رس

 رو بخونم.  دمیجد

باال انداختم و تو دلم   یازده شد. شونه  فونیکتاب بودم که زنگ آ   اواسط
 گفتم: 

 . ومد«ی و م  کردیدر رو باز م !گهیداشت د  دیخودش بود کل »



 قلقلکم داد.  یکنجکاو   حس

 . دمید  ییپسر رو من جا ن یرفتم؛ ا  فونیسمت آ  به

 رو برداشتم و جواب دادم:  فون یآ 

 بله؟ -

! اومدم لوازم آقا رو  د؟یکن یلحظه در رو باز م ک یخانم فرزان  دیببخش -
 بزارم.  اط یح

 کردم و جواب دادم:   یمکث 

 . ایوقت ب آورد، اون فی وقت آقات تشر  . هر ریخ -

 رو سر جاش گذاشتم.  فون یآ  یگوش 

تلفن خونه   یشعله رو خاموش کردم. صدا  ر ی و ز  دمیغذاها سرک کش  به
 دراومد. انگار امروز من کاًل فضول شده بودم: 

 بله؟ -

 :  دیچی گوشم پ  یتو ال یدان یصدا

 طمئن هست. داخل، م ادیفرزام رو من فرستادم. در رو باز کن ب -

 ... . ی. هروقت اومدکنم یمن باز نم -

 گفت:   یخشن   یرو قطع کرد و با صدا حرفم 

 رزا! -



 . کنم یها رو قفل م ها، من در  ادیباشه حاال. فقط داخل نم  -

 کالفه و خسته بود. ادامه داد:   صدام

 خداحافظ.  ر ی از دم در هال ازش بگ ده،ی رو بهت م  یدیکل  -

  زدیبوق م تلفن که بوق یو رو به گوش   رو قطع کرد. حرص خوردم  تماس
 گفتم: 

 ! گاو!ی گاو   یلیخ -

وانت داخل شد. فرزام همون   ک یرو زدم و فرزام با  فونیآ  یدکمه
 نبود؟ الیدان ی راننده

 نشستم؟! آهان همونه، آره.  نشیماش  یبرسام، من تو یکه جلو  یهمون

گذاشتن و به ساختمون    اطی ح یرو گوشه  یتربزرگ یجعبه و جعبه چندتا
 قدم زد.

 کرد و گفت:   یمن سالم  دنیدر رو باز کردم. با د یفور

 .نی رو به آقا بد دیکل  -

هاش خشکم  انگشت دن یرو به دستم داد. با د دیتکون دادم که کل یسر
فحش   هی  ال،ی ... آرش گفته بود شاهد عقد ن یس یفحش انگل یزد. تاتو
فحش هم.... نکنه فرزام، قلدر   نیهاش هک شده. اانگشت یرو   یس یانگل
 ده؟یرو انجام م هاشیو گندکار  الهیدان



 کردم.   دایرو پ  ییمرد انگشت تاتو  پس

داشت، قد بلند و    ی هاش ته رنگ سبزکردم. چشم   یدقت به فرزام نگاه با
از   یهاش کمو ابرو  یی بود اما بور بود؛ موهاش طال  ال یمثل دان  کلشیه

 موهاش پررنگتر بود.

 رفت.  رونیب  اطیدر ح از 

سرک بکشم و بفهمم چه خبره اما   ال یاتاق دان یتو خواستمیم  یلیخ
 رو نداشتم.  الیدعوا با دان ی حوصله

پشت   یاشهی ش  یصندل   یوارد خونه شد. رو   الیشده بود که دان شب
 نشست و گفت: ره یجز

 فرزام اومد؟  -

 ن دادم.که سر تکو   دمی کش یغذا م  داشتم 

 : دمیخواست بره که پرس  الیخوردن غذا دان  بعد

 ال؟یدان -

 . برگشت

 بود؟ یاون شب... ک  یمهمون   یاون مرد، تو -

 :د یکرد و پرس   یاخم

 طور؟ چه -



 بدونم.   خوامیم -

 به لبش اومد و گفت:  یامسخره  یخنده

  یخوایازش خوشت اومده؟ م  هیکه بهت گفت عروسک؟ چ   یهمون -
 ؟ یبدمت ببره دوب 

 رفتم و گفتم:  یاغره چشم

 . رتیغ یب -

 و با لحن اعتراض گفت:   دیکوب   ز یم  یرو محکم رو   مشتش

 ... حرف دهنتو بفهم. یهو -

 ؟ یستی ن رت ی غیب  هیچ -

 کنم که ادامه داد:   رشیکردم تحق  ینگاهم سع  با

 !؟یبگ  یخوایم  یچ -

 ؟ یسراغم نفرستاداون مرد عرب رو، تو  یباور کنم تو شب مهمون  یعن ی -

 ؟ یچ -

 : دیدوباره پرس ی دارکش  یشوکه شد و با صدا یلیخ

 رز؟! اون اومد اتاقت؟! ی گفت  یچ-

 زدم و جواب دادم:  یپوزخند



خاص خودم از دستش فرار کردم. واقعًا تو بعد   یهااستی بله اومد. با س -
 نم؟ یی اتاق طبقه پا ی من تو یدیاون شب، نفهم 

 : دیکرد و سر جاش نشست و با اخم پرس  سکوت

 ازت خواست؟ یزیگفت؟ چ  یبهت چ -

 زن.  خواد؟یم  ی عرب چ هی -

 : دیرو قطع کرد. با لکنت پرس حرفم 

 نگفت؟  یا گهید ز ی... چ یچ ن؟یامم... فقط هم  -

بود،   کینزد کردمی. اگه فرار نم یشرم یب  یل یتو خ الیدان  ن؟یقط همف -
 ن؟ یفقط هم ی گی سرد مبعد، تو خون ؟یفهمیکنه م  یدرازبهم دست

 مثل ناله شده بود.  صدام

 زمزمه کرد:  آروم

 . یکه مال اون هست   تیدر نها  -

ام؟  مال اون  تیگفت؟ در نها   یچ  الی هام اعتماد نداشتم. دانگوش  به
 زنگ خورد.  شی بگم که گوش یزیخواستم چ 

و با    ستادیبه دست، جلوم ا  ی گوش  الیاز تعجب باز مونده بود که دان  دهنم
 .ختیر یبهم م د، یشنیکه م   یاهر جمله

 نگران بهم نگاه کرد و گفت:  یاقطع کردن تلفن با چهره بعد



 لواسان.   میبر  دی. با ستیص... صبا... حا... حال... ش خوب... ن -

 : دمیو زود پرس  دیشده؟ قلبم تپ یدوم بهم وارد شد. صبا؟ صبا چ  شوک

 صبا... صبا...؟   شده؟یچ -

 گفت:   یفور الیدان

 . م ی زود برس د یمنتظرم. بدو... با   نیماش یزود باش آماده شو! من تو -

 . دمیدستم بود پوش   یو هرچ   دمیآشپزخونه به اتاقم دو از 

 . کنم یدارم م کار یچ  دونستم یرو دستم گرفتم. شوکه بودم و نم یگوش 

 گاز داد.  الینشستم و دان  ن ی. داخل ماشدمی دو  اط یبه ح  یفور

 :دمی پرس یم  یتکرار یها قدر نگران بودم که سؤالراه ان  یتو

 ست؟ی گفت صبا خوب ن  یگفت؟ ک  یک  -

بهم   یاز گاه  . هر دمیجویهام رو با استرس م. ناخوندادیجواب نم  الیدان
 .دادیتر گاز م و محکم   کردینگاه م

 شده؟ نگفتن؟  یجور چرا اون شده؟یچرا؟ نگفتن چ -

 آروم گفت:  الیکه دان  دمیپرس قدر ان

 !گهیهم، مثل تو هستم، بسه د ! من؟ یپرسیقدر سوال ما  رزا؟ چرا ان -

 . شدینم  ی چالوس_تهران ط  یلعنت  ر ی زده بود و مس خی  هامدست



هام رو بستم و فقط به صبا و  راه، چشم   ر یمس   یتو م؟ی رسیزودتر نم  چرا
 سالمت بودنش فکر کردم. 

. باالخره به کاخ  ختم یچهار ساعته رو فقط دعا کردم و اشک ر  ر ی مس  نیا
 . م ید یرس  یمخوف لعنت 

  نهی به صف شدن و دست به س الی دان نیها، با ورود ماش خدمتکار  یهمه
 .ستادنی ا ن یرو به ماش

 . دم یدو  الیشد و من به داخل و ادهیپ  نیاز ماش لایدان

خانم جون و مامرجان خونه رو برداشته بود. وسط   یو ناله ه یگر  یصدا
کل   کردمیو اتاق صبا افتاد. حس م یو چشمم به سالن فرع   ستادمیهال ا 
هاش به  ربابه خانم و حرف ادیفر ی. صدا چرخهیداره دور سرم م  ط،یمح 

رو   دنشیشن  ییهام توانااما گوش گفت یم  یزیانگار چ د،یگوشم رس
 نداشت.

تر شد اما با  واضح  هیگر   یشدم. صدا کینزد  یآروم به سالن فرع آروم
 . دونن یها نمبه اتاق، قدم برداشتم؛ اون ی ناباور

 اما من بلدم.  ستنینشده، فقط بلد ن  شی زیچ صبا 

کرد و    هیگر  یبلند یمن با صدا دنی شدم و خانم جون با د اتاق صبا  وارد
 گفت: 

 رزا... صبا... .  -



صبا رو با   ی رو  دمی دست به تخت صبا اشاره کرد. روم رو برگردوندم و د با
 . دنیکش   دیلحاف سف

  یماتم برد، دو تا مرد، برانکار به دست داخل شدن. صبا رو رو  جا همون
 هام بردنش.چشم  یبرانکارد گذاشتن و جلو

کردم    یصبا چشم دوخته بودم. هر کار  یزده بود و به تخت خال  خشکم 
 کنم، نتونستم.  هیبزنم، داد بزنم، گر غیج

  نیحائل ب  ال یدان هوینگاهم به تخت برانکارد بود.   یدنبال صبا رفتم ول به
 اجازه نداد دنبالش برم.  گهیمن و برانکارد شد و د

بغلش گرفت و   یمن رو تو   کنه،یم ه یداره گر دم یبهش کردم که د ینگاه 
 . دیبغلم لرز  یتو

 *** 

قبر صبا بشم   کی نگه داشتن و نذاشتن نزد نی ماش یرو به اصرار، تو  من
هاشون،  و نه ناله  هاشونهیهاشون، نه گر نه اشک کردم؛یاما من باور نم 

 . خی ه ی. خشکم زده بود مثل کردمیرو باور نم  کدومچیه

 : دمیمامانم رو شن  یزل زده بودم که صدا الیدان نیماش  ی نهیآ  به

حالت خوبه؟ ببرمت سر   ؟یکن ینم  هیچرا گر  ؟ یخوب  زم؟ یرزا مادر؟ عز  -
 ؟ ینی خاک بش



  ک یقدم با مامان، به قبر نزد شدم و هم  ادهی پ ن یکرده بودم. از ماش  سکوت
مامرجان و خانم جون قلبم رو به درد    یهاو حرف  هیگر   یشدم. صدا

 . آوردیم

بودن و   ستاده ی که دور تا دور قبر بود، ا   یتی سر قبر نشستم و جمع یباال
بود که پدرام متوجه شد   دهیقبر دراز کش یرو . مامرجان  کردنیم  هیگر

 شده.  هوشیمادرش ب 

 . ومدیقدر صداش کردن به هوش ن قبر بلندش کردن و هر چه یرو  از 

 91/11/21قبر افتاد. صبا فرزان متولد  یبه تابلو چشمم 

 وش ی پدر: دار نام

 1398/8/22: وفات

آسمون  غرش  یچند ساعت بود که نشسته بودم سر قبر اما صدا  دونم ینم
  یرو   یبارون یسرم کردم که از آسمون، قطره یبه باال ی . نگاهدمیرو شن
 م افتاد. گونه

  میتون یرو م یچ مرگ همه ز،ییپا  ی چرا تو رحمه؟ یهمه ب  نیا  ز ییپا  چرا
 چرا؟!  افته؟یهمه اتفاقات بد م  ز یی پا یاصاًل چرا تو  م؟ ین یبب

شده بود، زل زده   س یکه حاال خ  یبارون نشسته بودم و به خاک قبر  ر یز
 آروم گفت:  الیکردم. دان  یبودم. دستم فشرده شد، نگاه 



  ا یهم منتظرتم، ب و من  ینشست  جانی رزا. االن پنج ساعته تو ا میبر  ایب -
 . م یبرگرد

تنها   جا نیکه خواهرت رو ا   یقدر پست قلبم گفتم: » چه یکردم و تو  سکوت
 .«یگردیو برم  یذاریم

پاهام سست شد و    ستادم،ی ا یبلندم کرد که وقت نیزور، من رو از زم  به
 . نم یبش  ن یماش  یمن رو گرفت و بلندم کرد و کمک کرد تو ال یافتادم. دان

تنها باشم و به    خواستی. دلم م گفتم یم  یزیو نه چ  ختمیر یاشک م نه
 عکس صبا زل بزنم. 

  یربابه خانم و طاهره به کمکم اومدن. صدا  م،یکاخ مخوف که شد  وارد
 ربابه خانم اومد: 

رزا؟ حالت   شده یچ ؟یش  یکن خال  هیگر   ؟یکنینم ه یدختر! چرا گر -
 ؟ خوبه

 به اتاق صبا رفتم.   دم،یکش  رونی بهش کردم و دستم رو از دستش ب ینگاه 

 . دیخوش صبا به مشامم رس یشدم بواتاق که   وارد

صبا بود، لوازم   لچر یبود، و  ی چهمه  جانیبه اتاق کردم. ا ینگاه 
صبا گرمش بود    یکه وقت   یایکولر گاز   ژن،ی دستگاه اکس ، یوتراپ یزیف

بود اما پس    جانیکمد، همه و همه ا  یهاش تولباس کردم،یروشن م 
 ست؟ ی تختش ن  یخودش کجاست؟ چرا صبا رو 



شده؟ نگران   سی بارون خ ر ینکنه ز  افته؟یاستخر ب  یو تو   اطیبره ح نکنه
 . دمیدو اط یشدم و به ح 

 بارون دنبال صبا گشتم.  ر ی رو باز کردم و ز اطیح در 

 ؟ ی! اگه االن سرما بخوره تب کنه و بدنش نتونه تب رو تحمل کنه چیوا

 اخراجم.  گهیبار د نی! ا کشه یحکمت من رو م خانم 

 افتادم. الیبغل دان  یو دنبال صبا گشتم که تو  دمیباغ دو یتو

 بلند گفت: ی گرفته و کم  ییبا صدا  الیدان

 رده. رزا؟! صبا مرده، صبا واقعًا م ی کنیها رو مکار   نیچرا ا -

 !؟یگردیدنبالش م اط،یح  یتو  نکنه

 کردم.   نگاهش

 اون نمرده. بهت دروغ گفتن. ، یگ یصبا نمرده، تو دروغ م نه

شدم. االن چه    الیوارد و ت یاومدم و با عصبان رون ی بغلش با نفرت ب  از 
 بگم؟  یو بگه صبا کجاست چ  ادیبه خانم حکمت بدم؟ اگه ب ی جواب

  یبود چشم دوختم. رو  ز ی م  یاتاق صبا نشستم و به عکسش که رو  یتو
 و خوابم برد. دم یتختش دراز کش

 *** 



هفته از خونه   ک یمامان و بابا    کهیهمه رو کالفه کرده بود؛ جور  سکوتم 
 . دمینم ان یسکوت، پا  نیدور موندن تا کنار من باشن اما من به ا

 بفهمه.  تونهیرو نم   نیا  کسچیدلم تنگه؛ ه من

صبا مرده؛ اما    گنیاما... همه م  گذرهیهفته از اون روز مرگ صبا م  دو 
 دروغه. 

صبا مرده.   گن یم  لی دل نیبه هم  رمی ازش نگ ی سراغ خوانیم  دونمیم  من
جواب بدم، من    خواستم یاما من نم دیپرس یمامان، هر لحظه ازم سوال م 

 بشم.  ره یخ  وار یتنهام بزارن تا بتونم به د خواستمیفقط م

وارد اتاقم شد.   یاتاق نشسته بودم که در اتاقم باز شد و خانوم  ی تو  امروز،
 . دیسف یدست  فی و ک  ین یدارچ یو پنج ساله با موها   یس  بایخانم تقر هی

 آور گفت: چندش  یبهم با لبخند رو 

 ؟ اجازه هست -

شدم. در اتاق رو بست و   ره یم خ جلو وار یرو ازش برگردوندم و به د  نگاهم 
 داشت :  یبخشآرام ی لیخ  ینشست. صدا میکنار صندل

 هستم؟!   یمن ک ی بدون یخوایرزا؟ نم -

 خانوم، زور نزن. شهی شکسته نم  سکوتم 



  یهست،من پرستار تو هستم. هر وقت بخوا یسمندر  نایمن اسمم ت  -
. من رو دوست خودت بدون...  کنم یرو برات فراهم م  یبخوا  یهستم هرچ 

. 

 دلم خوندم:  یهام رو بستم و توبهش گوش ندادم. چشم  گهید

  یکه سر بزارم رو شونه ها  دیخودم/ با  یهوا ینفس بکشم تو دی" با
 خودم/

 خودم /  یخودم/ شبونه گل ببرم خودم برا ی کنم واسه عزا  هیکه گر   دیبا

 تو /   دنیشم نفس کش تو/ نشد نفس بک  دنیبازم به د  امیشب نشد که ب هی

 منم منم منه تو "  یشد به یروشن تو /چقدر غر یتار منه شبا   یروزا

 _نشد( ی بان ن ی)ام

 *** 

  یک  الیدان دمیگذشت و من هنوز تو فکرم. نفهم   نای از رفتن ت ی ساعت چند
 وارد اتاقم شد و جلوم نشست. 

هاش  . حرفزنهیروم نشسته و داره حرف مآن، حس کردم صبا روبه کی
 .  دم یدیم  الیدان یصبا رو تو   یفقط چهره دم یشنیرو نم

 صبا شده.   هیکه موهاش رو به پشت شونه کرده شب   حاال

 شد.  ره یحرفش رو قطع کرد و بهم خ ال،ی اراده بلند شدم و دان یب



.  دم یدیصورتش بردم و نوازشش کردم. حاال صبا رو م  کیرو نزد  دستم 
 .دادیصبا رو نم ی . آروم بغلش کردم اما بودی خند یداشت بهم م 

  یبود. اخم  الیکه من بغلش کردم، دان  ینی اومدم. ا رونیاز بغلش ب عیسر
 کردم و هلش دادم.

 سمت تختم برگشتم.  به

ست نداره موهام باز  و دو  الدار«ی: »اسب گهیبهم م  الیافتاد که دان ادمی
 باشه. 

موهام رو دستم گرفتم و   عی پشت سرم برگشتم و بهش نگاه کردم سر به
 بستم.  یاسرم گوجه یمحکم باال

بهم    الیشدم. دان رهیخ  الیبا ترس به دان نهی نشستم و از آ  ی صندل  یرو 
  یهام رو رو هام رو محکم بستم و دستو چشم  دمی . ترس شدیم  کینزد

 قرار دادم.  یسرم به حالت تدافع

 : بعد صداش باز شد هام چشم 

 ندارم، نترس.   ت ینترس رز! کار -

شد. حاال موهام   ختهیموهام رو باز کرد و موهام پراکنده دورم ر   کش
 بلندتر از دفعه قبل بود. آروم زمزمه کرد:  یلیخ

 . ی لیخوشگلن، خ یلیموهات خ  -



به   دن یم رو برداشت و مشغول شونه کشکرد و شونه  یرو نوازش موهام 
 موهام شد و با لبخند گفت: 

بنداز قرصش رو   ادم ی؛ بدنت، کم شده B نیتام ی ها. و   زهیر یموهات م -
 . زهیموهات نر   گهیبرات بخرم تا د

 : دیپرس  الیدان هویزل زده بودم.    ز یم  یادکلن رو  به

 . یهوم؟ تو که ندار ؟یدار ی رانندگ نامه ی گواه  یگفت  یچرا بهم دروغک -

 . بافهیداره موهام رو م  دم ینگاهش کردم که د نهی آ  از 

 . دادیمور شدن بهم مگردنم، حس مور   یدستش رو  یگرم 

 : دیرو بافت و پرس موهام 

 ؟ خوشگل شد -

 زد و گفت:   یلبخند

 حده.   نیهم رو بلدم. استعدادم در   نیمن فقط هم -

و در   کردیو شونه م  بافتیموهام رو م شه یمامانم افتادم که هم  ادی
 :» خوشگل شد؟« دیپرس یم  تینها

هام رو  بود بغلش کردم و چشم  ستادهیبلند شدم. مامان پشت سرم ا   آروم
  یتو شه یهم  یبرا  خواستیبه قلبم نفوذ کرد. دلم م یبستم. حس آرامش 

 بغل بمونم و از جا جم نخورم.  نیا



 *** 

 

  یباور نکردن  یلی خ  رفت،یو م  زدیباهام حرف م ی و کل  ومدیم  نایروز ت  هر 
 بمونه؟! خوامیم  یبره و ک  خوامیم  یک   دیفهمیم  شهی بود و هم

دور   ی غبار  هیقلبم پر شده،   کردم یحس م  نا،یت  یهاروزها بعد حرف نیا
کنم اما    هیگر  خواستینفس بکشم. دلم م   ذاشتیقلبم رو گرفته بود و نم

 . تونستم ینم

 آذر ماه بود و هوا به شدت سرد شده بود.  یهاوسط

سفارش بدم، نتونستم با    یبسته شد و من نتونستم کتاب  نترنتیمدت ا  هی
 کتاب حرف بزنم. 

ه به قلبم اومده  گذشت   یهااز روز  شتر ی ب ی حس خفگ نا،یبعد رفتن ت  امروز 
 بود. 

بزنم و بگم من    ادیبزنم. فر غ یرو بغل کنم و بعد ج یکس   خواستیم  دلم 
 دلم تنگ شده. 

  رونیب  اطیکه چتر به دست از در ح  دمیرو د  نای ت د یباریبود و بارون م  عصر 
 سرده.   یحساب   رونیب یرفت. خونه گرم بود اما معلوم بود هوا

 . ستادمیا دی بارون شد ر ی رو باز کردم و ز اطیح در 

 خودم فرو رفتم.  یشوک شد و مثل حالت ترس تو  بدنم 



 اومد. از دلم در   یاناله کمکم 

 شم.  ی خال تونمیهق زدم و حس کردم حاال م  هق

 زدم:  غ یبغضم شکست و ج  دنشیبرگشتم؛ با د الیدان  یصدا با

 ده. . دلم تنگ شخوامیدلم تنگ شده... من صبا رو م  -

 و بغلم کرد.   دیدو  الیبه جونم افتاد که دان  یلرزش

  ینامفهوم  یهاحرف  غیو ج   هیکرد داخل ببره که تقال کردم و با گر  بلندم
 سر دادم. 

 .زدمی م  غی و ج دم یکوبیم  ال یدان یهاشونه  یهام رو مشت با

  یاز گرما به صورتم خورد و سوزش ی خونه شد و در رو بست. موج وارد
 . دم یکردم و لرز  هیچنان گر بغلش هم  ی گلوم حس کردم. من تو  یتو

 *** 

  یرو  ی میضخ   یپتو الی نشسته بودم و دان نه یفرش  کنار شوم یرو 
 .کردیم  تم ی گز پاهام که هنوز گرم نشده بود، اذهام انداخته بود و گز شونه

 نشست:  ن یزم یرو   رو در مقابلم قرار داد و کنارم ی فنجان

 ؟ یخوب -



بهش   ی. برگشتم و نگاه ومدی گرفته بود و صداش از ته چاه درم  شینیب
بود. آروم   دهیبه بدنش چسب بود و لباسش سی انداختم. موهاش هنوز خ

 گفتم: 

 .یخور یلباست رو عوض کن، سرما م -

کرده    دایپ ی دورگه و خشن یگرفته بود. صدا  الیاز دان تر شی من ب یصدا
 آروم جواب داد: الی بودم. دان

 شده.  ی خروس جنگ هی، صدات شب فعاًل به فکر خودت باش -

 بلند شد و گفت:  الی. دان م یدی بهم انداخت و خند  ی نگاه طنت یش با

آوردم   یی لباس خودم هم عوض کنم. برات چا  ارم،یبرات لباس ب  رم یم -
 بخور. 

 باال رفت. یزد و به طبقه ی کیکوچ   لبخند

 که مال خودش بود برگشت.   رهنیپ هی با   قهیچند دق بعد

 رو باال گرفتم. با تعجب گفتم:  سرم

 توعه! رهن یکه پ  نیا -

 من رو بپوش.   رهنیآره پ -

 : دمیم کنار زدم و پرس رو از شونه پتو 



و بلوزه که...   کیپر از تون  یکمد وسط   ی! تو؟یکن  دایلباسم رو پ  ینتونست  -
. 

راحت   یپوش یها که تو ماون لباس ،ی من رو بپوش رهنی پ  امخوینه! م -
 . ستنین

 اکتفا کردم.  الیدان  رهنینداشتم خودم، دنبال لباسم بگردم؛ پس به پ حال

 شد:  کینزد  الیبشم که دان نیی طبقه پا یهااز اتاق یکی شدم تا داخل  بلند

 . ای موند، ب ها نیا -

 و به اتاق رفتم.  دم یهام رو از دستش کشخجالت سرخ شدم. لباس از 

 :  د یپرس یا که با لحن مسخره  کردیبه چونه داشت نگاهم م  دست

 کجا؟!  -

 . گهیاتاق د رم یم -

 به سر تا پام کرد وگفت:  یاحهی عاقل اندر سف   نگاه

 نگاهت کنم.  ستمیقدر ها، هول نمن ان ؟ی کش یخجالت م -

 د:آروم زمزمه کر  بعد

 . یمن رو اشتباه گرفت -

رو با   سم یخ  ی هالباس نهی آ  یراهم به داخل اتاق ادامه دادم و جلو به
 زانوم اومد عوض کردم.   یکه تا باال  ال یدان دیسف  رهنیپ



رنگ،   یکمربند طوس   هی!  یبه خودم نگاه کردم و تصور کردم؛ وا  نهیآ  یتو
 رنگ. پر  ی صورت  فیها و ک با کفش  شه یمدرن م   یلیرو باال بدم، خ آرنجم 

که تنم کرده    یرهنی رفتم. هنوز نگاهم به پ  رونیزدم و از اتاق ب  یلبخند
 بلند شد.   ال یدان یبلند خنده  یبودم بود که با ورودم به هال، صدا

افتاد   ادمی  هویشده بودم که  رهیخ دشیمرتب سف  یهابه دندون  رتیح با
 شکسته.  ال یدندونم رو دان

 کاناپه نشستم.   یو رو  کردم   یاخم

 هاش رو بهم گفت:تموم شدن خنده بعد

 لباس به تو بهتر اومد.  ن یا ،یتر کوتاه  یلیاز شا  -

ام معلوم بود  که از چهره  یایبهش رفتم. با اخم و ناراحت یاغره چشم
 گفتم: 

 . ی هم خوشحال ش د یبا ، یدندون من رو شکوند یزد -

 شد و گفت :  یجد الیدان

 من؟! -

 تو دهنم، دندونم افتاد.  یبله. اون روز که زد -

 سکوت گفت:  یو بعد کم  ستادی به کمر ا دست

 کدوم دندونته؟   -



 . دونمیپشته. نم  یکم  -

بدنم به   ی. حالم بهتر شد و گرمادمیرو سر کش ییگفت و فنجون چا  یآهان
 وجودم برگشت. 

 اومد و گفت: کینزد

 نم؟ یباز کن دهنت رو بب -

 م بود که اخم کرد و گفت: چونه ر یو باز کردم. دستش زدهنم ر  اراده یب

.  شتر یب -  باز کن ا 

 و گفت :   دیم رو کش چونه  ر یباز کردم که با حرص ز  شتر ی ب ی کم

  ده،ید ب ی. دندون "سکند پرموالر" هست. فقط کراونش آسدمیآهان د -
 روتش سالمه. 

 کرد و گفت:   یکه نوچ نوچ   دمیفهمینم یچی ه  گفتیکه م  ییهاز ی چ از 

 ؟ یزنیمسواک نم  -

 گرد نگاهش کردم که ادامه داد:  یهاچشم  با

  تی. من به دندون حساس رمیهات رو بگجرم دندون  میپاشو! پاشو بر  -
 دارم ها. پاشو زود باش.

 رو بستم و با لجاجت گفتم:  دهانم

 . امیمن نم  ر ی نخ -



 نگاهم کرد و گفت:  یجد الیدان

  یریمخم جرم گ  یتو  دمیکه دندونت د. حاال  برمتی به زور م یاین -
 که.   یدندونات رفته. پا شو. ا  نشست

  دم یترسیبه شدت م ی حسیمن از آمپول ب  دم،یترسینشدم. راستش م بلند
 گفتم:   یفور

 . رمینم  رونی من گشنمه. ب -

 گفت:   یجد یل یخ الیدان

چون اتاقم   م ی رینم  رونی. در ضمن ب گهید زنیهات تمچه بهتر! دندون -
 لوازمم رو دارم. پاشو! یهمه

به سمتم هجوم آورد و از   هو ی که   ارمی.خواستم باز بهونه ب کنهی ! ول نمیوا
شده بودم. خون   ره ی کاناپه برم داشت. دهانم باز مونده بود و بهش خ  یرو 

دوست بود   هیمثل   الیبه صورتم هجوم آورد و از خجالت سرخ شدم. دان
 برام... . 

 من در مورد دندون حساسم.  -

 رو نشم. هاش روبهکردم تا با چشم   بغلش

 ها به اتاق دوم حرکت کرد و در رو باز کرد. باال رفتن از پله بعد

گذاشت و خودش    یصندل  یکه من رو رو   دمیدیاز اتاقش نم  یزیچ  هنوز 
 بلند شد. 



 توش بود.  ی زیکه هر چ  یاتاق صد متر  ه یبه اتاق کردم.  ینگاه 

هست اما تمام لوازم   یاتاق چ  ن یا ی تو  نم ی تک ببتک  تم نتونس
 .دادنینو بودن م  یبود و همه بو جا نیا الیدان ی پزشکدندون

معلق،    مثل اجل ال یچشم دوخته بودم که دان ، یلوازم دندون پزشک به
 گفت:   عی آمپول ظاهر شد و سر هیسرم با   یباال

 دهنتو باز کن.  -

.  دم یکش  یمحکم غ یگرد به دستش نگاه کردم و از ترس، ج  یهاچشم  با
 افتادم. یصندل   یپاشدم تا فرار کنم که دستم رو گرفت و رو 

 : دیهام زل زده بود. پرسو به چشم  خورد یبه نوک دماغم م  هاش،نفس

 ؟یترسیاز آمپول م  -

 : دیتکون دادم. دوباره پرس یسر می مال   یلیدهنم رو قورت دادم و خ  آب

 دهنت رو باز کن.   ،یندار ی فرارراه  -

 حرف خودم افتادم: ادی

 زنانه رزا«.   استی س »

  ی. توکردیآورده بود درد م منهی س ی که به قفسه  ی از شدت تپش  قلبم 
 رو پس زدم.  الیهمون حالت با دستم دان 

 گفت:  الیدان هو ی رو بستم که  هام چشم 



 !؟ یکنیم  یدار کار یچ -

 هام رو باز کردم و هل شدم. چشم  یقدر محکم بود که فوران صداش

  ال یهام رو محکم بستم و تو دلم به خودم لعنت فرستادم. دان! چشم یوا
 دوباره گفت: 

 دهنت رو باز کن.  -

 هام رو باز کردم و آهسته صداش کردم:چشم  اوردم،ین کم

 . ترسم ی! من مال؟یدان -

 سکوت کرد و گفت :  ی کم

 . رهیدردت نگ  کنمیم  یاد کن. کاربه من اعتم -

 اگه درد کرد بهت... .  ست؛ی ن  م ی زیآخه چ -

اخم کرد. با همون لحن ادامه   یجد  یل یفشار داد و خ رو محکم   دستم 
 دادم:

 . شهی م  ده یمونده و داره کش  رمیموهام ز -

و    دیکش   رونی کمرم ب   ر ی کرد و موهام رو از ز  م یشون ی به پ   ینگاه یفور
 دراز کرد و ازم جدا شد.  ی صندل  یدوباره من رو رو 

  تونم ی. انگار نم زدی که هر روز به خودش م   دادیم  یادکلن تند ی بو اتاقش، 
 مسخش کنم تا ولم کنه برم. 



 هام زل زد و گفت: به چشم  دوباره

 آروم بزنم.  دم،یقول مردونه م -

 زدم.  یتر کردم و پلک  ی . لبشدمیم  م ی داشتم تسل  کمکم 

 گفتم:   آروم

 .یقول داد -

 . دمیقول م  -

دهانم رو باز کردم که   د، یشم با ترد می تسل دیحاکم شد. با  نمونیب  یسکوت 
 ازم فاصله گرفت و گفت:  الیدان

 باز کن. تر شی ب کمی -

که با    فرستادمیدلم داشتم صلوات م  ی هم فشردم و تو  یرو رو  هام چشم 
اراده   یهام رو باز کردم و با وحشت، چشم م بلثه یحس آمپول رو 

 دستش رو گرفتم. 

 نگاهم کرد و داد زد: یفور

 رزا دستت رو بکش، تمرکزم رو به هم نزن، رزا! دستت رو بکش.  -

 . دمیکش  یداروحشتناک و خنده  غی آورد و جآمپول رو از دهنم در  هو ی



که فحشش بدم.    شدی با حرص بهم زل زده بود. بزاق دهانم مانع م الیدان
داخلش بود رو تف کردم و   یحسیاز ب  یبلند شدم و بزاق دهانم که کم

 داد زدم:

 . خر نفهم تف به روت. یروان  یتو قول داد ،ی واقعًا گاو  -

زد و ازم فاصله   یلبخند  ال یم گرفته بود اما دانهام خودم هم خندهحرف با
 : دیپرس یبا خونسرد گرفت 

 درد داشت؟! قدر نیواقعًا ا  -

کردم؟ حس کردم    یجورنینداشت؛ پس چرا من ا یفکر کردم. درد ی کم
 . جواب دادم: کنم یحس نم یچی حس شده و ه ی طرف صورتم کاماًل ب هی

 .شهی بخوابه دردش شروع م یحس  ی حسه، بزار ب یاالن ب  -

و اون هم فقط کار خودش    م گفت یم راه یربع رو داشتم بهش بد ب   کی تمام 
 .اوردی م  گهید ز یچ ه یو   داشتیبرم یز یچ ه ی کرد؛یرو م

از تأسف به من تکون   یسر  ،یو هر از گاه   کردیم ی رو ضد عفون  لوازمش
ها  حرف ن یتر از اخواستم از دستش فرار کنم؛ اما زرنگ  ی. چند باردادیم

  ییزهایچ ه یزبون   ر یز  دادیهام گوش مبه حرف که نی ا نی بود. در ع
 .دی خند یو م   گفتیم

 : دیپرس  یبلندش رو آورد و کنارم نشست با لبخند ی ربع، صندل  ه ی بعد



حداقل اجازه بده کارم رو   یدیفحش م یربعه دار ه یآمپول زدم،  هی -
 غر کن. شروع کنم، بعد غر 

 هام رو بستم. کردم و چشم   یاخم

بلند   ی و از صندل شد یحالم بد م  ومدیم  ی وقت  یپزشک لوازم دندون  یصدا
 رو نشنوم. یزیچ یآورد تا صدا یبرام هدفون  الی . دانشدمیم

 گوش دادم.   شد، ی که پخش م  یرو بستم و به آهنگ فرانسو  هام چشم 

. چپ چپ  دی هدفون رو از گوشم کش   هوی قدر گذشت که چه  دونم ینم
 بهم کرد و گفت: ینگاه 

 پاشو برو لوس! -

 ؟!تموم شد -

 .یکرد  موونهیبله. پاشو د  -

به   یانهی درار. بلند شدم که آ دار بود و هم حرص صداش هم خنده  لحن
 طرفم گرفت و گفت :

 طور شد؟!چه  نیبب -

 گفتم:   یدیرو ازش گرفتم و با ناام نهیآ 

 !؟یدهنمون رو آسفالت کرد یجور چه نمی بزار بب -



شده    رهی هام خمرتبم، دهنم باز موند. به دندون  دیسف ی هادندون دن ید با
 م هم اضافه کردن. چهره ییبا یشدن و به ز با یقدر زچه که نیبودم، به ا 

بود و اصاًل   دهیروکش کش  یی با یام کردم که با زبه دندون شکسته ینگاه 
 . ستی معلوم نبود که دندون خودم ن

 کردم تظاهر کنم خوب نشده:   یبهش کردم و سع ی عجز، نگاه با

 به هر حال.   یمرس   ست،یبد ن -

 و با اعتماد به نفس جواب داد:   دیخند

 . ستیمعلومه بد ن ت افهیهوم. از ق -

 بلند شدم.  یصندل   یزدم و از رو  ی محو لبخند 

بود و   الی دان یاز اتاق لوازم دندون پزشک یانگاهم به اتاق افتاد. گوشه تازه 
بود که   دینازک سف ی هاه نظرم رو جلب کرد پردهک  یزی گوشه، تنها چ   نیا

 به اتاق بتابه. یشتری نور ب شدی باعث م

  ز یبا ست دراور و م بای ز یدونفره د یاتاق، تخت خواب سف ی گهید سمت
 و کمد.  شیآرا

بودن که   یرنگ روغن و شاهکار  یهایپر از نقاش یوار ید  گه،ید سمت
  ی شده و اتاق پر بود از لوازم ورزش دهیروش کش  یادیمعلوم بود زحمت ز

 . گهید یزهایچ  یلی دمبل، دستگاه دراز نشست و خ کس، یمثل بارف

 گفت:   یاکارش نشسته بود که با حالت مسخره  ز ی م ی رو   ال،یدان



 و چهارصد هزار تومن.   ونیل یچهار م -

 بهش نگاه کردم که گفت:  ج، یگ

 آسفالت کردن دهنت.  ینهیهز -

 باال انداختم و پر رو گفتم:   ابرو 

 .یهمه حرصم داد نی بود. ا تفهیوظ -

 : دمیو پرس  ستادمی اومد. ا کیشد و نزد بلند

 ؟ی دکتر شد یتو ک  -

 به لب زد: یکج   لبخند

 . یقنداق بود یکه تو هنوز تو  یوقت -

 . یستی ن شیب یرمردیآهان پس پ  -

 .شکنن یو دست م خفته، سر  ر یپ  نیا یفعاًل که همه برا  -

 ؟ یدرس خوند یسراسر یجد یآره همه جز من... جد -

 فرانسه خوندم و برگشتم.  یمن تو -

 آها.  -

 داد:  شین یبه ب  ی نیشد و چ  کیفکر بودم که نزد یتو

 . یریرو بگ  تی رانندگ نامه یتا گواه  رمی گیم  یبرات معلم خصوص -



 . خوامینم -

 وقت؟چرا اون -

 حوصله ندارم.  -

نداشته باشه.   یحوصله داشته باشه و ک  یک   گم یمن، من م  یخونه یتو -
 ؟ یشد فهمر یش

 آروم زمزمه کردم: یلیخ

 تو خونته.  ییزورگو -

 فقط بلده نق بزنه.  م،یدرست کن بخور  یزیچ ه یپاشو   ی از گشنگ م ی مرد -

  نتیتا برم غذا درست کنم؟ واقعًا که. خب ز   یکن یا  وا! تو مگه ولم م  -
 !گه؟ ید ادیجون کجاست بگو ب 

 کار؟!  یچ  میخوا یرو م   نتیز  یتو هست  ی وقت -

 : دمی. پرس ادیحرص از اتاق خارج شدم و متوجه شدم پشت سرم داره م با

 هات رو بخونم؟ چندتا از کتاب یدیاجازه م  -

 دختر جون.   ستنیسطح تو ن -

زدم. با خنده ادامه   ی اه سمتش برگشتم و چشم غرهپاگرد بودم که ب  یرو 
 داد:



همه   ن ی. اگهی خب برو بردار د یچند تا کتاب برداشت   اجازه،یتو که ب -
 بشه؟   یکه چ  ید یکتاب سفارش م

 مسخره ادامه داد:   یحالت  با

  کی_ سووشون _ هزار و  یکرد  شی که رها  یاز تو _ دختر شیمن پ -
 _ من پس از تو... . یادیزن ز شب_ قرار نبود_ شوهر آهو خانم_

 گفتم:   یبلند  یصدا با

 .یهام رو هم که دار. آمار کتابگهیا  بسه د -

 !؟ یبله پس چ -

 کنت مونت... .   ،یخودکش ی. مغازهیرفت بگ   ادتیخودت   یهاکتاب  -

ها رو خوندم و  من فقط به زبون خودشون اون کتاب ی کنیباور م  -
 از قصه است؟  یاکاماًل سانسور شده و خالصه  یکه تو برداشت  ییهااون

 ؟ زنان کوچک ی هوم؟! حت -

 همون.   یبله حت  -

 راهم به داخل آشپزخانه ادامه دادم. شونه باال انداختم و گفتم:  به

ها رو  کتاب  یپس مجبورم ترجمه شده ستم؛ی بلد ن  یمن که فرانسو -
 بخونم. 

 گفتم:   الیرو باز کردم و رو به دان  خچالی



 باشه هم خوشمزه؟!  عیدرست کنم که هم سر  یچ -

 . یکوکو سبز  -

 آره خوبه.  -

  یرو  الی مدت هم، دان نی طول ا یبرداشتم. تو  ل خچای ها رو از مرغ  تخم 
 .زدی ها باهام حرف منشسته بود و در مورد کتاب یاشيشه ی صندل

 

با مکافات پخش    یچطور تاست، یام به اسم لولکتاب  مورد عالقه  کهارمان
 کتاب ممنوعه بود.   یاز چه قراره؟ حت شیشده و داستان اصل 

 .دمیپرس یازش سوال م  یو هر از گاه کردمیم شی همراه

 ها بودن. کتاب  الی من و دان نی تنها حرف مشترک ب دیشا

  یرو برش بزن ارشورهای ها و خگوجه  زنم یتا من کوکو رو برش م شه یم -
 ؟یبهم بد

 بده.  یاوک -

کردم و    نشییتز  شور ار ی. با خ دمیچ س ید یرو برش زدم و تو ها کوکو
 ها رو کنارش گذاشتم. گوجه

و    دمیها رو چ وارد آشپزخونه شد و چند تا سس آورد. و من بشقاب  الیدان
 غذا خوردن نشستم.  ی برا الی دان یرو بهبار رو  نیاول  یبرا



 ؟یخوریم  سس

 نه دوست ندارم.  -

  یل یخ یریبگ  دیاس  کیباشه از داروخونه فول  ادتی  ی رفتن  رونیرزا ب  -
 . هایخونکم 

 رو گاز زد و گفت :  ارشور ی شدم که خ رهیتعجب بهش خ با

  یخون کم   م یعال  نا یا ، یکن یقش م رهیخون ازت م  ا ی یترس یذره م  هی تا  -
 هست. 

 باال انداختم.  ی او شونه دمی رو ازش کش  نگاهم 

 ذهنم نقش بست.  یاز گذشته تو یا صحنه  ادیکه   م یخوردن بود مشغول

هم    وقتچی. ه دادمیم  تند بهش غذاتند  دیبا  خوردیم ز یر ز یکوکو رو ر   صبا
جمع   یبه اتاق برگرده و تو کردیخودم بخورم چون عجله م تونستم ینم

 نباشه. 

بشقاب   یچشمم رو  یاشک از گوشه هو یو    دمیاز غذا خوردن کش  دست
 گفت:  یمتوجه شد و فور  الیافتاد. دان

 ارم؟ یآب ب  ؟ ی؟ سوختشد؟ تند بود یعه چ  -

 بلند شدم و سرم رو باال گرفتم.  ی صندل  یرو  از 

 ام. بخوابم خسته رم یمن م -



 و به اتاقم رفتم.   د،یبهم دست از خوردن کش   رهی خ الیدان

تنگ   ی لیصبا خ  ی. دلم براکردمیم   هیبودم و گر  دهیتختم دراز کش   یرو 
 . نمشیهم وجود نداشت که از دور برم و بب یراه  ی شده بود، حت

.  رهیقدمم شومه و باعث شدم صبا بم گفتنیبهم م  یمراسم عزادار   یتو
 مردم ادامه داره.  ن یخرافات و جهل ا 

  ی در اتاقم رو به صدا درآورد و وارد شد. اشکام رو پاک کردم، در حال الیدان
 گفتم:   دمیکشیرو م  امین یکه داشتم ب 

 ؟یخوایم  یچ -

  ادیرفت بگم ز ادمی من  ؟یدار یافتاده؟ درد یاتفاق ؟ی کنیم  ه یچرا گر -
 .یاری به دندونت فشار ن

 : دیو پرس ستادیا  بیکردم. دست به ج   ینوچ  نوچ 

 چته؟! -

 م؟ ی شیاز هم جدا م ی ک  یعن ی  م؟ی قراره با هم باش  ی تا ک  یبگ  شهی م -

 و گفت:  د یکش   یق یعم نفس

 واقعًا. دونمی. نمم ی ریمن هم منتظرم که طالق بگ  دونم،ینم -

  ستی قرار ن ای  م ی از هم جدا ش ستی زدم انتظار داشتم که بگه قرار ن ی پلک
 . افتهیب ی اتفاق  نیهمچ



 : دمیپرس دوباره

 بدونم چرا باهات ازدواج کردم؟ شهی م -

 عالقه و عشق نبوده.  یمطمئن باش از رو  -

 جام مشخص شه.  خوامیم  یباز نی ا  یتو  دونم،یم -

 فوت کرد و ادامه داد: ینفس

 که هر روز...   یخونه بش مرد عرب هم  هی من، تو با   یجاد بهقرار بو -

 به موهاش زد : ی چنگ

 گند رو اون زده بود.   نیهمتا بهم التماس کرد که نجاتت بدم، چون ا  -

من رو از سر    خوادیو عاشقت شده و م ده یاون مرد عرب تو رو د حاال
 راهش برداره تا به تو برسه. 

 ؟ نکنه...عاشقم شده -

 کرد که ادامه دادم:  ز یهاش رو ر چشم  الیدان

 !الیدان  یبود... وا ی نکنه اون مرد همون -

 کرد و ادامه داد:  دمییتا  الیدان

 اومد اتاقت نوکرش بود. ی که شب مهمون  ینه، اون مرد -

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد.  -



 ؟یرو تو کرد یچ -

 عجز لب به هم زدم و ادامه دادم:  با

 کردم تا از دستش فرار کنم.   یمن افسونگر -

 و گفت:   دیکش  یقیتکون دادم. نفس عم  یو آروم سر دم یکش  خجالت

 تو رو داشته باشه.  د یو بگه با ادیب  ندهیرز، اما ممکنه در آ   یفعاًل در امان  -

 اون روز من رو ببخش.  یبهش نه بگم، برا تونم ینم من

 گفت:   الیشدم. دان  رهیردم و به ساعت اتاقم خک  اخم 

 تا آخر عمر نگهت دارم من خودم عاشقم!  شهیکه نم  یخب زورک -

 بهش کردم و جواب دادم:  ینگاه چپ

 ؟ یگ یرو م   یلینکنه عشقت به شا -

 باال و سرتکون داد. ادامه دادم:   ابرو 

 فقط زمان الزمه.  پرهیهوس زود گذره از سرت م  ست یاون عشق ن  -

 زد و ادامه داد: یاهقههق

 عاشق تو بشم؟   یخواینکنه م -

 لحاف رفتم:  ر یسرعت رو برگردوندم و ز  به

 . ریبخوابم شب بخ   خوامیم -



 اتاق رو بست و رفت. در 

من رو   نی نداشتم و ا  ی که تا حاال به کس  یحس ه یداشتم،   یحس  هی
 . ترسوندیم

 *** 

من   دادیکه امتحان م   یرو با اعتماد به نفس پارک کردم. نفر آخر ن یماش
  ی بود زل زده بودم، نگران سی که در دست پل  یابودم. با استرس به برگه

 بود.  ده یامانم رو بر 

 :دیاومد آروم پرس  کینزد  دنمیبا د الیدان

 . یشی قبول م یدیبعد امتحان م  یاشکال نداره دفعه -

به   ال یو با دان  رمیزشگاه رفتم تا کاردکسم رو بگبه داخل آمو  یدیامنا با
 خونه برگردم. 

 گفتم:   یبه خانم مظاهر  رو 

 ؟ یکنیانگار قبول نشدم کاردکسم رو لطف م -

تا    دادیبهت م ن یماش  یت رو توپرونده دیکه افسر با   یاگه قبول نشد -
 .یبر

 هان! -

 صبر کن چک کنم. -



 با لبخند گفت:  یجواب بودم که خانم مظاهر منتظر 

 آخه! یزنیحرفه م یچ  یکه تو دختر چ  یقبول -

آموزشگاه منتظر بود   رون یکه ب   الیش لبخند زدم و با غرور به دان خنده با
 شدم.  ره یخ

  کینزد  نیاومدم. با اعتماد به نفس به ماش  رونیب رشی کردم و از پذ  تشکر 
 جلوم رو گرفت:  ی که دختر  شدمیم

 خانم، اون آقا برادرتون هستن؟ دیببخش -

 گرفتم و جواب دادم:   یجد یافهیق

 شوهرمه.  ر یخ -

 واقعًا؟  -

 آور بود.حرف زدنش چندش لحن

 : دمیاز سمتش شن   یپچندادم و به راهم ادامه دادم که پچ تی اهم

شانس    ش،ی رو گرفته؟« »ا  نیچطور ا   یو پولدار  یپ یتخوش نیپسر به ا  »
 که خدا شانس بده!«   م یندار

 شدم.  ک ینزد الی و با لبخند مغرورانه به دان دمیکش   یق یعم نفس

 داده بود. بهم دست نه یها حس حسادت و ک حرف دختر  با

 : دیشد و پرس ادهی پ ن یماش از 



 ؟!شد؟ کاردکست کو یچ -

 قبول شدم.  -

 زد و سوار شد.  یخند شی ن الی نشستم. دان نیماش  ی زدم و تو یاغره چشم

 . رنیگیم ی رانندگ  نامهیکه، همه گواه  یخب حاال اتم کشف نکرد -

 رو روشن کرد و به راه افتاد.  ن یماش

 بدم.  الیبه دان یها پرت بود و نتونستم جواب دختر  ی هابا حرف حواسم 

 به من گفت:  رو 

  ن یتا تع  ادیزبان گرفتم ساعت چهار خونه م ی رزا، برات معلم خصوص -
 ه. سطحت کن

 کار؟   یچ  خوام یزبان م -

 . یریبگ  ادیخوبه که  شهیالزمت م  ندهیدر آ  -

تاتو فرزام و   ادی فرمون   یهاش رو انگشت دن یباال انداختم. با د یاشونه
 : دمیآرش افتادم. پرس  یهاحرف

 ؟ یرفته بود الی عنوان شاهد عقد ن تو چرا به -

 بهم کرد و گفت:  ی نگاه الیدان

 من نرفتم.  -

 و ادامه دادم:   دمیرو جو   لبم 



 . دمیطالق د یبرگه ر ی اما تو... من خودم اسمت رو ز -

جاده   یتو نیترمز ماش یترمز کرد و صدا  هوی ال یحرف، دان نیا  دنیشن  با
 به من با تعجب گفت:  رو  ستاد، ی کنار زد و ا  دیچ یپ

 ؟یدیتو خودت اسم من رو د   ،یچ -

 گفتن شاهد دو نفر بودن خانم شولز و تو...   دمیبه خدا آره، من پرس -

 ا؟ یمار ای شولز؟ سوزان  -

 سوزان.  -

 . دیفهم ی زیتکون داد انگار چ یسر

فرزان   الیبرگه طالق رو به اسم دان ر یکه ز   یگفت کس  دمیاز آرش پرس  -
فحش بد داشت اون روز هم که فرزام   یتاتو  هیامضا کرده رو انگشتش  
 . دمیاون د ی هاانگشت یاومد من اون تاتو رو رو 

 گفت:   یسکوت طوالن هیادامه ندادم. بعد   گهینگفت و من د  ی زیچ الیدان

  س یرنو یبا ز ییکایامر  یهالم یو ف  هاالی حتمًا سر  دیزبانت با  تیتقو یبرا -
  یجورنیخودم هم  من  یکن  شرفتیتا پ  ین یبدون اون رو بب ای  یس یانگل

 گرفتم.  ادی  یفرانسو

  ی انگشت ها یتاتو  ان یبدونم جر  خواست یدلم م  یلی فکر بودم و خ یتو
 من رو به خونه رسوند و خودش رفت.  الی! دان ه؟ یفرزام چ



ها هوا  روز   نیاتاقم رو روشن کردم. ا اتیکمد گذاشتم و راد   یرو تو پالتوم
 کم قراره برف بباره. سرد شده و کم  یلی خیلیخ

  یزنگ زد و آروم رو  م ی مشغول شده بودم که گوش  از یپوست کندن پ با
 هام رو پاک کردم. بلندگو گذاشتم. اشک چشم 

 الو؟  -

 قربونت برم."  جانی ". " ا؟ییکجا  ؟یل ی"عشقم؟ شا-

  نی با ا خواستیکرده؟م   دایمن رو از کجا پ یشماره  یل یزد. شا خشکم 
 . ششهیپ  الی م بفهمونه که دانتماس به

رو    از یشون گوش ندادم و تماس رو قطع کردم. پمکالمه  یبه ادامه گهید
 تاپ نشستم. لب یپرت کردم و پا  نکیس  یتو

 . کنم یم  یگوگل بررس   یرو تو  یعاشق  یهاساعت بود که نشانه کی

 مربوط به عشق، دوست داشتن.  یهاکتاب

 دلم زمزمه کردم:  ی!«. تو م؟ یا عاشق شده میچگونه بفهم  »

 . خوامیمعتبر م یسندهی نو -

 

 . دن«ی» هنر عشق ورز   ست«ین  یعشق هرگز کاف »

 . دم یرو سفارش م ها نی هم



قلبم نفوذ کرده و داره مثل خوره مغزم   یکه تو  یبودم، نگران از حس  نگران 
 . جوه یرو م

خودم رو   دیبا  هکنی و حس ا  یل یم نسبت به شاحس حسادت زنانه نگران 
 .ادیبه سمتم ب  ال یبکنم تا دان یل یبهتر از شا

بود کنار صورتم    ال یدان ز یم  یرو که رو  ی لیو عکس شا  ستادم یا  نهی آ  یجلو
  نی اول نیو ا  قی و ژل و تزر  ی بود و اون عمل ی عیام طبگرفتم، من چهره
 تفاوتمون بود. 

 ....شهیهم   هاششیداشتم اما اون آرا یمحسوس شیآرا  من

 فکرهام؟ ن یا ی! من چرا توکنم؟ یکار م   یخدا دارم چ  یوا

ها و  رو باز کردم، به کت الی گذاشتم و کمد دان  ز یم  یرو رو  عکس 
که    یبه ادکلن  یچشم دوختم. نگاه د یدرخشیم  ز ی آو  یکه رو  ییهارهنیپ
 داشتم و روش رو خوندم:بود انداختم. برش شی عسل ز یم  یرو 

 کرد تبرومه *   -

تلخ    یکردم که بو  یمحل نبض دستم اسپر یاز ادکلن رو رو  ی کم
 .دیکه داشت به مشامم رس   ییتنباکو

 چنان از اتاق خارج شدم. بود؛ و هم  ن ییعطر مشغول بودم و سرم پا ی بو با

 برخورد کردم و سرم رو باال گرفتم.  یزیچ به

 .کردیبهم نگاه م  یجد یلیبود و خ  ستادهی روم ابهرو  الیدان



  کردمیشدم. حس م   رهی هاش خقلبم به تپش افتاد و به چشم  دنشید با
 . شم یکم سرخ مگرممه و دارم کم 

 با لکنت گفتم:   آروم

 ؟ی... برگشت...یس...الم...ک...ک...ک  -

 : دیزد و پرس   مژه

 ؟ی خواستیکتاب م   -

 رد که گفتم: به در اتاقش ُسر خو نگاهم 

 اجازه وارد اتاقت شدم.  یب  دیاممم، ببخش د،یآره ببخش -

 گفت:  دیشنیهام نماز حرف یزیچ انگار 

 اتاقت منتظره.  یتو  تیمعلم خصوص  -

 ممنون.  -

چشمام رو از شرم باز   دن یدر حال دو   دم،یاتاقم دو  یبه سمت راهرو  یفور
 و بسته کردم. 

 حواس واردش شدم. یدر اتاقم رو باز کردم و ب  یحال نزار با

بلند   دنمینشسته بود. با د رمیتحر یصندل  یدختر جوون و خوشگل رو  هی
زدم و بهش   یافتاد معلم زبانمه. لبخند ادم یشد، اولش هل شدم اما زود 

 شدم.  کینزد



 ن؟ یمنتظرت گذاشتم معلم زبان من هست   دیسالم ببخش -

 ت: داشت. گف یجذاب  یشرق یچهره

 سطحتون اومدم. نیتع   یهستم، برا یشهراب  لوفر یمن ن  -

 با خجالت رو بهش گفتم:  نه،یزدم و تعارف کردم تا بش   یلبخند

 است، وقت نکردم جمعش کنم.  خته ی هم ربه یاتاقم کم  دیببخش -

 .دین ی اشکال نداره بش -

دادن روند کارش   حیروش نشستم، و شروع کرد به توضروبه ی صندل  یرو 
 سطح. ن یو تع

هاش رو تقاضا کردم چند بار  از سوال یل یسر جاش نبود و خ حواسم 
 بده.  حیتوض

 نوشت و با هم جمع کرد.  یزیچ ی اورقه  یساعت تو  م ی بعد ن تینها  در 

و من هم   ستادی به احترامش ا لوفر یوارد شد؛ ن   الیاتاقم باز شد و دان در 
 . ستادمیا  لوفر ی ن  ستادنیخاطر ا به

 . نهیی سطحش پا ی رزا جان کم د یدار  شیدر پ  یادی فرزان کار ز یآقا -

 گفتم:   یفور  آوردمیتعجب داشتم شاخ درم  از 

 سطحم مگه چند شد؟ -

- Pre_intermediate. 



 باز گفتم :  یدهان  با

 متوسطه؟ شیپ  یعن ی -

من و   نی زده نگاهش ب  رتیح لوفر یبلند بود که باعث شد ن یکم  صدام
 گفتم:   یبچرخه. فور  الیدان

 اصاًل امکان نداره! ؟یریامتحان بگ  گهیبار د  هی شه یم -

 شد. چطور ممکنه؟! یالملل   نیمن ب یدارم، مقاله یس یانگل  یمقاله  من

 گفت:   الی چشم دوخت که دان الیبه دان  لوفر ین

همه راه رو   ن یزبان رزا، ممنون ا تیتقو  یبرا  نیاریب فی شما از فردا تشر -
 . دیآورد فی تشر

 کرد و رفت.  یکتاب و دفترش رو جمع کرد و خداحافظ  لوفر ین

  یی کایامر لم ی ف هیرو روشن کرد؛  ون ی تختم نشست و تلوز یرو  الیدان
 داشت. یس یانگل  سی نور یبودمش، ز  دهیپخش شد که تا حاال ند

 رو متوقف کرد و گفت:  لم یف  ال یربع دان ک ی بعد

 لم؟ یاز موضوع ف یدیفهم  یچ -

 کرد افتادم.   ی ل یکه شا  یکار  ادی

 با حرص داد زدم:   دیچی گوشم پ  یتو ال یدان یصدا

 االن!  نیهم رون یگم شو از اتاق من ب  -



 که دوباره داد زدم:   کردیبا تعجب نگاهم م  الیدان

 االن.  نیم ه رون ینه منت تو رو برو ب  خوامیگم شو، من نه معلم م  -

چپ نگاهم که چپ یرو پرت کرد و در حال  ون ی زیبا حرص کنترل تلو  الیدان
 رفت.  رون یاز اتاقم ب  کردیم

افتاد اسکارلت   ون ی تلوز  یدهنم رو قورت دادم و چشمم به صفحه آب
 جانسون. 

 کردم.   هی بلند گر   یلیخ ینشستم و با صدا نیزم   یکرده رو   بغض

 

 ____________________ 

 *Creed Tabarome 

 

آروم به در اتاقش   دم،یرو از اتاقش شن الیدان یساعت بعد صدا چند
 شدم.  کینزد

نداره   ینداره، نه االن حال خوب  یخوب  ی اما حال روح  دونمیبله آقا، نم -
زبانش بکنم، بله چشم آقا. فکر کنم جلسات   تیتقو  یبرا  یاصرار تونم ینم

  نیخاطر هم  مونده به  یباق مه یبراش گذاشته نصفه ن نا یکه ت   یایدرمان
 امان اهلل.  ی چشم چشم ف شه،یحالش خوب نم 



خواه خودش  به دل کردیم  الیکارها که دان   نیاز ا  کدوم چیپس ه  هه، 
  یباشه منم باز م ی کن   یاگه قراره باز سشهیهمش دستور رئ   نایا  ست،ین
 . کنم یم

ها رو  رو نشم،، ظرفبهرو  الیآشپزخونه تندتند غذا خوردم تا با دان یتو
  یاومد و با صدا  نییوسط آشپزخونه پا یهااز پله الیکه دان   شستم یم

 گفت:   یخوشحال

 !ی بهتر شد ؟ یخوب -

 به ذهنم زد: یرو ندادم، فکر جوابش

 !ال؟یدان -

 برگردوندم به سمتش و ادامه دادم :رو  سرم

 رم؟ یازت طالق بگ  خوامیمن م  ی بگ ست یبه رئ  شهی م -

 که ادامه دادم:   کردیگرد بهم نگاه م  یهاچشم  با

بشم، تو قرار   یلیشا  چارهی و اون دختر ب  تیمزاحم تو زندگ  خوامیمن نم -
هم  رو به یهمه چ ت یزندگ ی و حضور من تو  یازدواج کن  یل یبود با شا

 خته یر

و    کردیبه قلب خودم اصابت م  یریمثل ت   گفتم یکه م  ییهاحرف تمام 
 جدا شم.  الیاز دان  خواستمیم  م ی قلب یانگار برخالف خواسته

 گفت:   هویسکوت کرده بود   الیدان



 ؟ی حرف رو بهش بزن   نیو ا   ینی بب یرو بر سی رئ یخوایم -

 آره چرا که نه؟! -

 . یحرف بزن سی د رئتا با خو  کنم یهماهنگ م -

 ممنون.  -

 سرد به اتاقم رفتم. خون  یل یرو خشک کردم و خ  هامدست

 *** 

من باهاش    م ی اخونه لحظه گوش کن آخه من و رز فقط هم  ه ی ی لیشا -
من چقدر   ی دونیندارم اون فقط اسمش تو شناسناممه تو م یارابطه

  حیخب گوش کن توض ،ی لیشا  یکن یم  تمی همه اذ نی دوست دارم چرا ا 
  سی رئ نیگوش کن، گوش کن بب  خواد؛یرزا رو م  س یرئ  ی لیشا  دم،یم

ازدواج کنه بهم دستور داد من   خوادیرزا م  د یفهم هعاشق رز شده و بعد ک
و    ادیب شیمناسبش پ  تیبهش بخوره تا موقع یاجازه ندم دست کس
  یکسنقشه بود تا رزا دست   ه یازدواج  نیکنه ا   یخودش رو به رز معرف

 . فتهین

 نشستم.  یا گوشم گذاشتم و گوشه  یرو رو   دستم 

کالف به    هیلحظه برام ممکن نبود انگار داخل  ن یدر ا  ال یجمالت دان فهم 
 خورم یم  چیشدم و دارم پ  ی ادهیهم تن 



و   الی بلند دان یخوردم، صدا ی کنم اما باز  یقصد داشتم باهاشون باز من
 : دمیرو شن  یشکستن گوش 

 اه دختر  احمق! -

از    کدومچی ه  ال یدان فهممیو نقشه بود؛ حاال م  لم یف ه یش همه  پس
 و خواسته خودش نبود.   لی به م دادیکه انجام م  ییکارها

 افتاد.  یبه آسمون برف چشمم 

 ! چطور؟!ام؟یب  رونیب  یباز نی از ا  تونم یم  چجور 

 

 پا تو اتاقم گذاشت:  یبا حال نزار الیچند ساعت دان  بعد

 . ین یرو بب سی رئ م ی بر دیپا شو آماده شو با  -

 !س؟ ییر -

 . مین یرو بب سی رئ دیجدا شدن ازم با یبرا ؟ یجدا ش ی خوایمگه تو نم  -

 . دمیسکوت کردم و بعدش لباس پوش  ی کم

زد نزدم چون   یل یکه به شا  ییهادر مورد حرف  ی زیچ نی ماش  یتو
 جدا شده.  یل یاز شا  دمیبدونه که فهم  خواستم ینم

که    ییالی. ومیشد  یبزرگ  یالی و وارد و   م ی دیرود رس آبشهرک نمک به
 بود.  فی قابل توص ر ی مساحتش غ



 ها قد علم کرده بودن. بود و درخت کیتار  هوا 

شد و پشت سرش به راه افتادم، از کنار استخر   ادهیپ  نیاز ماش الیدان
فاصله پشت سرش  برداشت. آروم و باقدم   الی گذشت و به طرف پشت و 

 رفتم؛ یها راه م برف یرو 

بود که جلوش دو تا   ده یسرپوش  یمحوطه ه ی م ی دیکه رس  الیپشت و  به
وارد    الیدر رو باز کردن و همراه دان  الیدان  دنیبودن با د ستادهینگهبان ا 

 . م ی شد یب یعج  یبا فضا یاستخر بزرگ

و من که    الیبودن و به دان ستادهیآب ا  رونی آب و ب یده تا دختر تو حدود
 . کردنینگاه م م ی زدیدورشون م  میداشت

اتاقم   یها که توبا اون چشم  یشباهت  چ یشد که ه کینزد  یبه مرد الیدان
 بودم نداشت.  دهید

  ی و البته کم ی مشک  یموها دار،شیو ر   یگندم   یبا پوست صورت یمرد
 جوون. 

داشت و تنها عضو بدن   یخوب کل یبود اما قد و ه رتر یپ ال ی از دان یکم   دیشا
 اش بود. مژهپر   یهاجذابش چشم 

ساله بود    ستیبود و انگار جوون ب ده یپوش اهیس  نیبا شلوار ج ی مشک بلوز 
و پشت    دمیازش ترس ی شده بود؛ کم رهیبه دست بهمون خ یدن یکه نوش

 شدم.  م ی قا الیدان



 و نه مرد.  گفتیم   یزیچ  الیدان نه

بدنم جمع کردم و ترس رو پس زدم االن وقت ضعف نشون    یورو ت قدرت
 و سرم رو باال گرفتم.   ستادمی ا الی دادن نبود کنار دان

 . ستادی که روش لم داده بود بلند شد و ا  یایصندل  یرو  از 

 شد:  کیبهم نزد یآور لبخند چندش با

 دلت رو زده؟! الیدان  دمیشن -

 زدم: یبهم نگاه کرد پوزخند  یچشم  ر ی ز الیدان

 که دلم رو بزنه.   ستم ی و بار ن  بندیب -

 گفت:  الیسر داد و به طرفم قدم برداشت رو به دان  یاقهقهه

 عاشقش شدم. نی خاطر هم! بهی نیب یم -

 دستش توجهم رو جلب کرد.  یرو   یو محکم بهش زل زدم تاتو یجد

 شده بود؛  ده یآرنجش کش یعقاب بود که تا باال یتاتو

 : ستادیها داد و جلوم ا از دختر  یک ی رو به  یدن ینوش

 ؟ یکار کن  یبعدش چ یخوایازت جدا شه م  الی اگه دان -

 . شمردیم  فی داشت من رو ضع یبود؛ انگار ر یپر از حس تحق صداش

 زدم:  ی محو لبخند 



 . افتم یمطمئن باش که مثل خواهرم تو خط مواد نم -

 

 ال؟ یمگه نه دان ی باهوش یلیخیلیخ  نیهوم آفر -

 .زدیحرف م ی مسلط به فارس  ی لیداشت اما خ  یخاص  ی عرب  یلهجه

 لبش گذاشت:  یروشن کرد و رو   ییکا یامر  گار ی نگفت، س ی زیچ الیدان

 !ادیاز من اصاًل خوشت نم   دمیشن -

 .یدیدرست شن  -

 . یکن یم  یدرازکه در برابر من زبون   یدل و جرات دار -

  ی از وجودت راض یاکه به پشه  ستم ی ندور و برت   یهامن مثل آدم -
 باشم. 

 گفت :   الیو رو به دان  دیخند

 !یلوسش کرد یادیهار شده ز -

 همتا کجاست؟  -

 صدام بود خودم هم در عجب بودم.   یکه تو  یتحکم از 

  یخودم کس   ینشده بودم انگار برا م ی و مثل موش قا  دمیلرز ینم  گهید
 بودم. 

 عرب.  ه یبا  -



  کیهام رو باز و بسته کردم و سرم رو باال گرفتم و بهش نزدحرص چشم  با
 شدم:

  یرانیا ی هادختر   یکن یمال تو هست نه! فکر م  ایکل دن  یکنیتو فکر م -
  ی هادختر  ؟یکن یهستن و هر جور دلت بخواد باهاشون رفتار م   تو یبرده

 !یی کا یامر هی مملکت االن کجان؟حتمًا با 

 گفتم :  کردنیاستخر بهم نگاه م ی تو که  ییبه دخترها رو 

که هر جور دلش بخواد    نیشد کهی مرت ن یا یچقدر بهتون داده که برده -
از   دیتونیم   دیکن یدرصد فکر نم  هی ی ! واقعًا حتکنهیباهاتون رفتار م

  نیو محتاج همچ  دیتون رو بچرخون ی سگ یزندگ ی اگهید یهاراه
 د؟ینباش   یپست فطرت  یهاعرب

 گرفت.   نییشون سرش رو پا  یک ی ینگفتن، ول  یزیها چ از دختر   کدومچیه

 زدم.  یبلند و محکم  غی شد که ج دهیاز پشت موهام کش هو ی

 . دنیمعلوم بود ترس  دنیخفه کش  غ یج  هیها هم من دختر   غی با ج همراه

 : گفتیدستش گرفته بود و با حرص م ی عرب موهام رو تو مرد

بدبخت بودن بهتر از   ی تا بفهم  یا بشحقت بود بزارم مثل دوستت همت -
 .دیبه هم محرم ش هیآ  ه یهست که با   نیا

 . دمید یرو م فشیعقب رفته بود و داشتم صورت کث  سرم



زدم و سمت در   جگاهشی به گ یا تقال بودم که با دستم محکم ضربه در 
 فرار کردم. 

 شده بودم.  ی زندان  جانیاستخر قفل بود و من ا  در 

هاش گرفته بود و  دست نی نشسته بود و سرش رو ب نی زم یعرب رو  مرد
 . کردیآه ناله م 

 دور و برش رو گرفته بودن.  ها دختر 

 .شد یم  شتر یشترب یموهام ب  یشهیر درد

 داد زد: الیعرب با ناله رو به دان مرد

 !ارش یب -

 و با نگاهش دستور داد باهاش برم. ستادی روم اروبه الیدان

 : دیو خند  ستادی عرب ا مرد

 ملوسک. هاتمیباز یوحش  نیاشق هم ع -

 داد: ادامه

 !ال؟یدان -

 دراز کرد:  الیکنار صندلش برداشت و به سمت دان  ز ی رو از م  یااسلحه

 بزنش.   خوامشینم  گهیسوخته است د یمهره -



گرفت و به من    رتیاسلحه رو با ح   ال یسوخته با من بود؟ دان یمهره  االن
من رو نشونه   الیدر نوسان بود که دان  سشیو رئ  الیدان  ن یزل زد، نگاهم ب

 هام هجوم آورد و با اعتراض نگاهش کردم. گرفت، اشک به چشم 

 داد زد: سیبند اومده بود که رئ  زبونم 

 بزنش نترس.  -

که    م یبه هم زل زده بود قهیدق  ک ینگاهش به نگاهم افتاد، تا  الیدان
 زدم و زانو زدم. یلبخند تلخ  ستمیروش با بهفتم رو گر   م ی تصم

 هام رو بستم. گوشم بود که چشم   یها تودختر  پچپچ

 زود باش بزنش.  -

که وارد کاخ مخوف سرنوشتم شدم    یخوبم با صبا افتادم، روز یروزها ادی
 بله گفتم.  الیکه به دان   یو روز

 بشه.  کیشل  یریو منتظر بودم ت  گذشتیهام مچشم  یاز جلو همه

 . دیبه گوش رس سی رئ یطانیبلند و ش یقهقهه یصدا   هیچند ثان  بعد

 باز کردم و سرم رو بلند کردم.  چشم

حاال  سی رو نشونه گرفته بود و رئ سی نشونه گرفتن من رئ یبه جا الیدان
 تله افتاده.  یتو  الیدان  دمیشدم و فهم رهیباز بهش خ   یبا دهن  دیخند یم

 داد زد:  هو ی بهم زل زد و  س یخ یهابا چشم  الیدان



 !یلعنت  -

تموم شد و   سی رئ یهااستخر پرت کرد قهقهه یرفت اسلحه رو تو عقب
 مونده بودم.   الیبه دان  ره یمن خ 

 بازوم رو گرفت و بلندم کرد و دم گوشم گفت:  سی رئ

 ؟ینکنه عاشق شد -

خودم رو به خطر   ییجوراهی  دیبخاطر من اون کار رو کرد و من با الیدان
 رو نجات بدم آروم گفتم:  الیتا دان انداختمیم

 شدم. -

 

 عرب گفت:  مرد

جرأت   ال ینظر دارم دان ر یمن خرم، من کل اون خونه رو ز  یکنیفکر م  -
 کار رو نداره.   نیا

 لرزون و پر از شهامتم گفتم:  یصدا با

 رفتم؟  الیچرا اتاق دان  شیند وقت پ چ  یکنیفکر م  -

 دندونت رو پر کرد. -

 کشه؟ یدندون پر کردن پنج ساعت طول م -



هام برگشت و با نگاهش سرزنشم  با حرف ال ینگفت، دان یزیعرب چ مرد
 تکون داد و داد زد :  یکرد، سر

 نه اون... نه دروغه به خدا... اون... .  -

 گفتم:   یبلند  یصدا با

البته من خودم   م ی خودش رو نجات بده ما عاشق همتا  گهیدروغ م  -
 نبود. یخواستم زورک

 هاش زل زدم و گفتم: کردم و به چشم   یمکث 

 من عاشقشم.  -

 . ستادم ی ا الیدان  ک یمرد عرب فاصله گرفتم و نزد از 

و صندل و    ز ی حرکت م هی  یو تو دی چرخ الیمن و دان  ن ی نگاهش ب سی رئ
 پرت کرد.  یبلند  ادیدم دستش بود رو با فر ی هرچ

  یهابه چشم   ستادمیجلوش ا  یحمله کرد و فور  الی به دان  تیعصبان با
 زل زدم و گفتم:  سی رئ یمشک 

 من ازش خواستم. -

 افتادم.  الیدان یپا  یبه گوشم زد که جلو یمحکم   یلیس

 زد : داد

 . نم یتون رو بب  خت یر  خوامینم رونی االن ب ن یهم رون، یب -



رو با دستمال پاک کرد. لرزش   م ی کمک کرد بلند شم و دماغ خون  الیندا
 حس کنم.   تونستمیدستم م  ی هاش رو تودست

 آروم گفت: ال یدان اطیکه تو ح   م ی اون قسمت خارج شد از 

 ؟یچرا اون کار روکرد -

 زدم :   مژه

 . کردمیکار رو م   نیهم ا  دیبا یتو جونم رو نجات داد -

آدم   تونه یم  ی حت نانشیاطم ی! اون برا کنهیولمون م   یکنیفکر م  -
 ببرتت.  ادیبفرسته ب 

 . م ی کنیم  شی کار  هیتا اون زمان   ستی مهم ن -

 . نم ی بش نینگفت و کمک کرد داخل ماش   یزیچ گه ید الیدان

 *** 

تا بفهمه   ره یمعلم زبانم قراره ازم امتحان بگ  لوفر یماه گذشت و امروز ن  کی
 نه؟  ایکرده    ر یسطحم تغ 

 ماه بود و هوا به شدت سرد شده بود. ید اواخر 

 گفت:   الیبهم زد و رو به دان یاز امتحان لبخند بعد

 رزا.  گم یم  کیتبر ده یرس  advanceفوق العاده است. سطحش به سطح   -



  تونستمیاون روز فقط حواسم پرت بود و نم  زم یبودم عز  advanceسطح  -
 به سؤاالت جواب بدم.

 رزا.  ی برو موفق باش شیپ  طور نی هم -

 تکون دادم.  یزدم و سر   یلبخند

تا دم در خونه بدرقش کنم، در رو که باز کردم با خانم   دمیپوش لباس
زدم و با   یرو شدم، لبخند بهرو   بردیکه من رو کاخ مخوف م   یاراننده

 : دمیپرس  رتیبغلش کردم و با ح  یخوشحال

 کجا؟   جانیشما کجا ا  -

 برسونم. اومدم دخترم رو خونه  -

 : دیخنده رو به دخترش پرس  با

 طون؟ یش  یو نگفته بود ی! تو معلم رزا بودلوفریعه ن  -

 شده بود که رو به من گفت:  رهی با تعجب بهمون خ لوفر ین

 ؟ یشناسیرز جون شما مامان من رو از کجا م  دیببخش -

 زدم و خانم راننده رو بغل کردم و گفتم:   یلبخند

 . ده یکش  یل یزحمت من رو خ شون یا -

 خانم راننده گفت:  هویشده بود که  جیگ  لوفر ین

 به خدا... .  ی زرنگ ؟یخونه شد ن یتو عروس ا ی راست راست -



 و گفتم:   دمیخند

 سرنوشتم بود.  گه یبله د -

چند کالم باهات حرف دارم   نیتو ماش نیبش   ایب دمتیرزا حاال که د  -
 شه؟ یم

 . دییچرا که نه بفرما یوا -

رو   نی ماش  یتم رو به هم زدم که خانم راننده بخارنشستم دس نی ماش  یتو
 روشن کرد و رو بهم با خجالت و لکنت گفت:

  ین یزم بیوانت س   یتو شی پسر دارم تا چند وقت پ  هیواال رزا من   -
  سانسیداره ها ل   سانسیل  کارشدهیگرون شده ب  یحاال همه چ فروخت، یم

شرکت کار کرد اما شرکت ورشکست شد.    هی ی مدت تو  هی  یحسابدار
دل من آروم   نیا  ی براش جور کن یز یچ  یکار  یتون یبدونم م خواستم یم
 . رهیبگ

 با اعتراض و خجالت گفت:  لوفر ین

 داره زشته.  یابیکار  یعه مامان مگه رزا اداره  -

 رو قطع کردم و جواب دادم: لوفر ین حرف

خودش   یخودش برا یعنیدندان پزشکه،   ستی دار نمن شوهرم کارخونه-
 اما...  کنهیکار م 

 . دونستم یعه نم -



 

  نیمن رو زم   یچون اون رو  سپارمیبله... اممم اما به پدر شوهرم م -
 . زنه ینم

ازت پس خبرش رو بهم بده   یخوشگلم مرس  ین یببب تیاز جوون  ر یخ  یاله -
 باشه؟  گهید

زحمت دادم    یلیمدت خ   نیا  یممنون تو ی لیجان خ لوفر ین ی چشم، راست-
 که بتونم جبران کنم.   شاالیا

کردم و وارد باغ خونه شدم. با دستم کاله    یو مادرش خداحافظ لوفر ی ن از 
 . دمییسرم نگه داشتم و به داخل ساختمون دو   یرو رو 

رو برداشت و رو به   نکشیع  دنمیلپ تاپ نشسته بود که با د یجلو الیدان
 من گفت: 

 ؟ی ن قهوه برام درست ک هیلطفًا   شهی م -

که با قهوه    طور نی رو تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم، هم سرم
 فرزان زنگ زدم.  یدرست کردن مشغول بودم به آقا

 رو شکر قبول کرد که با پسر خانم راننده مصاحبه کنه. خدا

 فرزان رو دادم.  یزنگ زدم و آدرس کارخونه آقا لوفر یبه ن  یفور

 .  کردیکر مساعت پشت تلفن تشکر و خدا رو ش  ک ی تا



رفتم و کنار پاهاش   ال یبه سمت دان ی نیو با س   ختم ی فنجون ر یرو تو  قهوه
 نشستم.  ن یزم یرو 

 ؟ ینشست ن یچرا رو زم -

 راحتم.  ی جورنیا -

 رو به دست گرفت و گفت :   قهوه

 تشکر.  -

ازش   ی حرف نزده و اصاًل سراغ ی لیهرگز با شا  الیماه دان کی  نیا  یتو
 نگرفته بود. 

و   شد، یم  شتر ی حس که هر روز داشت ب نی روز نگران بودم؛ نگران ا  هر 
 . کنهیفکر م  یل یهنوز به برگشت شا  دینکنه شا کهنینگران ا

 رو باز کردم و گفتم:  موهام 

 ؟ یبافیبرام م -

 بهم کرد و گفت : ینگاه 

 .ارمیبزار برم شانه ب  -

ها رو  بود که عکس خونه یفرانسو تیسا هیلپ تاپش چشم دوختم،   به
 بره؟ خوادیم  الیزده بود. دان  متیق رشیگذاشته بود و ز 

 اومدم.  رون یصداش از فکر ب  با



 ی راپونزل باق  یخوای م  یطورنیشده هم شیتر از چند هفته پ موهات بلند -
 ؟ یبمون 

 و گفتم:   دمیخند

 دار. اسب بال -

 ادامه داد: ی لحن شرمسار با

 .خوامیرو؟ معذرت م  ن یاون توه  ادتهی! هنوز دیاوه ببخش  -

 که گفت:   کردیزدم و موهام رو آروم شونه م   یلبخند

 . دنیم  یخوب  یموهات بو -

کردم و تعادلم رو از دست دادم و    یمحکم   یجواب بدم که عطسه خواستم 
 . ختی فرش ر ی لق شد و رو  ز یخوردم، فنجون قهوه از م  ز ی به م

 بلند شدم و گفتم:  عی شدم و سر هل

 . کنم یواقعًا! االن جمعش م  دیببخش یوا -

 ؟ یش ینشده که چرا انقدر هل م یزیچ ن یبش -

که    دیراحت شد و دستم رو کش  المی که زد خ  یبودم، با لبخند ستادهیا
 مبل افتادم.  یکنارش رو 

 ام گذاشت. شونه یرو رو  آرنجش

 دستم خواستم ازش جدا شم اما اجازه نداد.  با



 به خودم زدم:   یتلنگر  ناگهان

 .« کنهیعشق نابودت م ن ینطفه خفه کن و گرنه ا یعشق رو تو ن یا »رزا 

 بغلش جدا شدم : از 

 برم شام درست کنم گرسنمه.  -

 اومد رز.  تنامهیگواه   -

 عه واقعًا ؟چه خوب.  -

 پخت و پز کرده بودم.  آشپزخونه فرار کردم و خودم رو مشغول به

 رفته بود براش قهوه درست کنم.  ادم یاتاقش بود  یتو الیدان

 : ستادمی در ا یرو آماده کردم و به اتاقش رفتم در رو زدم و جلو  قهوه

 برات قهوه آوردم.  -

 تکون داد. ی شد و سر رهی بهم خ ی ناراحت با

 : گفتم 

 شده؟  یزیچ -

 تو رو ببره.   ادیجمعه م ی عمر الفان -

 جمله رو گفت گرفت.  نیا  یسرد و خشنش وقت یصدا

 باز و ترس بهش نگاه کردم: یدهان  با



 ببرن، همتا گفت تو ازم محافظت... .  یزاریمن رو نم ی تو گفت -

 رزا عمر زخم خورده است.  گهید  تونم یاالن نم -

 من... .   یعن ی -

 گذاشتم:   ز یم  یبلندش زد و قهوه رو رو  یبه موها  یکرد و چنگ  ینوچ  نوچ 

 ندارم؟  ی اگهی د یچارهراه -

 تکون داد.  یبرگشت و سر الیدان

 کنم؟   کار یاومدم حاال چ  رونی و شوکه ب  رتیاتاقش با ح از 

کار    یچ  ایازش جدا بشم. خدا تونستم یشده بودم و نم  الیعاشق دان   من
 کنم؟!

 *** 

به   دیرو نبا  یشنهاد ی گرفتم پ  تا من رو ببره، تصميم   ادیشب عمر م فردا
  ال یمن چرا... من جز دان ی نداشت اما برا یفرق الیدان یبدم. برا الیدان
 فکر کنم که کنارم باشه.  یبه کس  تونستم ینم

 بهم داشته باشه.  یحس   الیدان د یسترشای ن یل یکه شا  حاال

 : دمیکه شن   رفتم یم  الیراهرو به اتاق دان  یرو کنار گذاشتم و تو  خجالت

فقط تحمل کن. قربونت برم    شه یتموم م  یعشقم! همه چ ی لیشا -
 که چقدر دوستت دارم!  یدونیم



 

از   الی دان کردمیمن چقدر احمق بودم که فکر م ی. واستادمی ا جا همون
 . گذرهیم  ی لیشا

 اتاقم رفتم و در رو قفل کردم.  به

اغم  سر  ی گاه  الیاتاق نشستم و فقط به سقف زل زدم. دان یروز رو تو کل
و   شد یم  دیناام نم« یرو بب  ی کس  خوامی»نم   یو فقط با جمله  گرفتیرو م
 . رفتیم

 شده بود که چمدونم رو بستم.  شب

  ی عشق ناخواسته به وجود اومده بود؛ ول ن یا ست یمن ن   یجا  گهیجا د نیا
 من نابود خواهد شد.   یبه خواسته

  دهیخواب الیمطمئن شدم که دان  یساعت چشم دوخته بودم و وقت به
 آماده شدم. 

گذاشتم تا بدونه من خودم رفتم و من رو نبردن، البته    ز ی م  یرو  یانامه
 .کردیهم نم  یفرق

آوردم،   نیی کنار اتاقم تا آشپزخونه پا  یهاپله  چمدون رو از راه  یسخت به
 شده بود.  یک یخونه غرق در تار 

 از ساختمون خارج شدم.  واش ی به خونه کردم و   یبار نگاه ن یآخر یبرا

 . کردم یم  ه یگر  اطی ح یتو زنون قدم



  یکردم آروم رو   یو شال گردنم رو مرتب کردم سع دمیکش   یق یعم نفس
 نشه.  دار یبرف ها قدم بردارم تا ب 

 و آروم زمزمه کردم:  ستادمی در ا یجلو

 خداحافظ دلبرم.  -

 . ستهیعالمت دادم تا با   یتاکس  به

 ؟ی برسون  یتون یآقا تا تهران من رو م -

 گفت :  باشی ز ی راننده با لهجه مازندران یآقا

 ها. تا تهران چهار ساعت راهه جانیاز ا  یاوه آبج  -

 . کنم یهر چقدر باشه پرداخت م   شنهیهز -

 فکر کرد و گفت : ی کم

 اکه.نمون خطرن ابون ی سرما خ ن یا ی باال نصف شب تو ایب -

  یدیو هر لحظه ترد  کردمیکه گرفته بودم فکر م  یم یبه تصم نی ماش  یتو
رو به خطر انداختم اما   ال یکار جون دان  نیبا ا دیشا  نشست،یقلبم م یتو

  ی با من کار تونستینم یداشتم و کس یامن  یمامان و بابا جا شیمن پ 
 داشته باشه. 

  دمیزدم. به تهران که رس  نی ماش یتو  یگرم شد و چرت کوتاه   هامچشم 
 به راننده آدرس خونه رو دادم. 



  ابونیخ  یشکستمش تو یدرآوردم و به سخت  یرو از گوش  کارتم یس
 انداختم. 

رو    م ی تصم نی برون افتادم. االن چطور ا  مامان قبل بله  یهامخالفت ادی
 بهش خبر بدم. 

و راننده چمدون رو از    دمیهشت صبح بود و به در خونمون رس   ساعت
 و رفت.   دیکش   رونیصندوق عقب ب

 که چهار ماهه ازش جدا شدم.  یاموندم و زنگ در خونه  من

  یدر باز شد و بابا جلو هو یکه    رفتم یو با خودم کلنجار م   ستادمی در ا یجلو
 . ستادی در ا

 ذوق زده هل شد :  دنم ید با

تو   ا یکجاست؟ ب  ال یپس دان   ا،یداخل ب ا یب  یخوش اومد  ؟ییرزا دخترم تو  -
 هوا سرده. 

افتاده اما    یکردم. بابا حس کرد که اتفاق  یبابا رو همراه یحرف چیه  بدون 
 . دینپرس یزیچ

  کردیصبحانه رو جمع م ی در خونه که وارد شدم مامان که داشت سفره از 
 زد :   یچشمش بهم افتاد لبخند

داخل شوهرت کجاست؟ قالش   ایدلم؟ ب ز یعز  یاومد یفدات شم ک  یاله -
 ؟ یومدا  ی گذاشت



 گفتم:   حوصلهیآهسته و ب  یلیخ

ساعته زدم اگه    م یچرت ن  هیاما من کل راه رو فقط   دیمامان و بابا ببخش -
 استراحت کنم بعد به سواالتتون جواب بدم.  شه یم

 شد و خشکش زد.   رهیبه بابا خ مامان

و    دمیتخت پر  یوارد اتاقم شدم و در رو بستم و رو  ی حرف  دنیشن بدون 
 . خوابم برد یفور

 . دمیشن یاتاقم م  ک یپچ پچ بابا و مامان رو از نزد یصدا

 . گهی: حتمًا حرفشون شده قهر کرده اومده دمامان

 زنگ نزده؟ الی : دانبابا

شده   یچ  دونستیاون هم نم  جاستنی: چرا زنگ زد، گفتم که رزا امامان
 اصاًل با هم حرفشون هم نشده.  گه یم

 . گهیشه، خودش م دار یبگم بزار ب ی: واال چ بابا

دروغ   تونستمیبگم به خودم هم نم  تونستم یبه مامان بابا دروغ نم من
بودم و با حذف کردن خودم به   یاون مرد اضاف  یزندگ یبگم اما من تو

 کمک کردم تا به عشقش برسه.   یلیشا

 کار رو انجام دادم.  نی خودم بهتر نظر به

 و از تخت خوابم بلند شدم.  دمیکش   یق یعم نفس



 اومدم. رونیرو بستم و صورتم رو شستم و از اتاقم ب هام مو 

 . دنییپا یمن رو م ی چشم ر یو بابا ز   مامان

و   دم یجویبود که لبم رو م یاقهیمبل نشستم. چند دق  یبابا رو  یجلو
 شده.  یبگم چ  تونستم ینم

 هام رو خالصه کردم: حرف باالخره 

 جدا بشم.  ال یاز دان خوام یمامان بابا! من م  -

 : دیکوتاه پرس   ی لیبه خودش گرفت و خ جیگ  یاافهیباز ق  یبا دهان مامان

 ؟ یچ -

کردم، من فکر    یاشتباهم هستم من انتخاب اشتباه  یمن اشتباه کردم پا -
اما   هیمرد خوب  یل یرو عوض کنم اما نتونستم اون خ  الیدان  تونم یکردم م

 ... یمن نتونستم باهاش زندگ

 زود حرفام رو جمع کردم:  گم؟ی دارم م ی چ یوا

 ذهنم آزاد باشه. خوام یم  نمی رو بب  الیدان گهید  خوامیمن نم -

 : دیپرس کشه یداره نفس م یکه معلوم بود به سخت  بابا

 خودش خبر داره؟  ؟یجدا بش  الیاز دان یخوایم -

 

 . فهمهیوقت ماون  گهید شهیطالق بهش ارسال م ینه اما برگه -



کار رو    نیشده بود که بلند شدم و به اتاقم رفتم. چرا ا رهیبهم خ مامان
عاشق    الیخب دان یبجنگم ول  یلیبا شا   الیدان ی برا تونستم یکرد، من م

 بکنم.  کردمیکار رو با اون م  نی ا  دیمن نبا  ه یلیشا

 *** 

  یچی ه  لم یاز ف بار نی نشستم، ا یخارج  ی هاالیو سر   لم یف یجلو دوباره
  الیهم جز دان   یبود و کس  الیهنم مشغول دانتمام فکر و ذ دم، یفهم ینم
 آرومم کنه.  تونستینم

تنگ شده بود، چند بار دنبالم اومد اما حاضر نشدم   یل یبراش خ دلم 
 . نمشیبب

اما امروز قصد داشتم درخواست طالق   کردم؛یهر روز بهش فکر م   کهنیا با
 بدم.  یاب یغ

 داشتم. یمحکم و سفت و سخت ی هام ی تصم  م ی زندگ یبرا

  الیدان  شی به پ  خواست یو هر روز ازم م  کردیهر روز سرزنشم م   مامان
 ... . ی برگردم، ول

 باشم.  ر ینگران اتفاقات اخ  ادیز دی داشتم، پس نبا  م یزندگ  یبرا ییها فکر 

نبودم که ازدواج   یی کسا   هیبه خودم انداختم، من شب  نهیآ  یتو ینگاه 
 موهام رنگ نشده بود.   یکرده؛ ابروهام دست نخورده مونده بود، حت

 امروز قرض گرفتم.  یرو برا نشی رو برداشتم و از بابا ماش فم یک



  یشهی نشسته بودم که ش  نیماش یدرخواست طالق رو امضا کردم. تو ر یز
 اومد. به صدا در  نیسرنش  یپنجره

 بود. الیرو باز کردم دان پنجره 

حاال تونسته بود مچم رو   نه یهمه مدت که نذاشتم من رو بب ن یا بعد
 . رهیبگ جانی هم

که معلوم بود از    یبلند ی هاشی تر شده بود، با رفرق کرده بود الغر  چقدر 
 که رفتم اصالح نکرده.   یهمون روز

 .گفتینم یزینشست و چ نی ماش  یتو

 :  دم یپرس  کالفه

 ؟ یدارکارم   یچ -

  رهنشیپ  یهاو تموم دکمه  دیرو محکم کش رهنشیپ  هوی مکث کرد و   ی کم
 و شکمش اشاره کرد و با حرص گفت:  نهیس  یرو  یها به زخم  خت،یر

 . ییهازخم  ن یتو باعث ا -

 کرده؟   یخاطر من خودش رو زخمبه الی دان یعن ی

 : دمیافتاد که پرس هیو چند تا بخ   گار یس  یبه جا نگاهم 

 ؟ یکنیم  ی زن  خود ؟یایبه من چه تو روان  -



عمر من رو گرفت ناکارم کرد. فردا صبح عمل    یآره؟ تو که رفت میمن روان  -
درخواست   ؟یرفت ی کدوم گور  هویها تموم نشده.  شکنجه نیدارم هنوز ا 
 ه؟ یراحت   نیمگه به هم   ؟یدیطالق م

ه و صداش  زد ادیفر  یمدت طوالن  هیدورگه و خشن شده بود. انگار  صداش
 زدم و گفتم:  یگرفته بود. پوزخند 

چرا قبول   یخواستیرو م یل یتو که شا  یکرد  یباز نی تو من رو وارد ا -
 ... . الیتو اضافه بودم دان  یزندگ ی من تو  ؟یباهام ازدواج کن یکرد

 بلندش قطع کرد: یرو با صدا  هام حرف

فکر نکن   ین یب یرو م یکه کرد  یی هاتک کار خفه شو رزا عواقب تک -
 . ستنی دنبالت ن

  ادی ز دمیبه الالت بزاره من هم طالقت نم یل یکه ل  ستم ی من ن ی الفان عمر 
 زور نزن. 

  نشی ماش یشد و به سرعت تو   ادهی پ ن یبگم که از ماش یزیچ  خواستم 
 نشست و گاز داد و رفت.

از پشت بغلت کنم و بگم   تونستم یم  کاش  ،یلعنت  یجذاب شد چقدر 
 دوست دارم. 

 رو روشن کردم و به راه افتادم. ن یماش

 .دمیبخوام رو انجام م  یپس هر کار  ترسم ینم  ی زیاز چ من



 و برم.   رمی طالق نگ تونم یخروج از کشور با من هست و م حق

سمت سفارت حرکت کردم، از قبل وقت گرفته بودم و قرار مصاحبه   به
 داشتم.  زای گرفتن و   یبرا

با بابا و مامان صحبت کنم فکر نکنم اجازه   د یبود؛ پس با ی جد مم یتصم
 رها بشم.  یدیاس  طی مح نی ندن که برم و از ا 

. بعد  دیآخر موندم و ساعت دوازده نوبت به من رس قهیسفارت تا دق یتو
اطالع   سفارت  ر یمد  ی سی به زبان انگل لمیدال  حین مدارکم و توضچک کرد

 باالست.  ی لیبرام خ  یکار  یزایداد که امکان گرفتن و

 به سفارت برگردم.  یزبان ترک  b2با مدرک  یبعد یشد دفعه قرار 

فشرده   یهاکالس  ینداشتم پس سر راه با آموزشگاه زبان برا  یادیز وقت
 هماهنگ شدم.  ی استانبول

فرار   سشی و رئ الیاز دست دان یی جورا ه یبرم  رانیاز ا  د یتا قبل ع دیبا  من
 . کردمیم

شهرش گم   یشلوغ یمن رو نشناسه و تو  یبرم که کس  یی جا خوامیم
 بشم. 

 زبانم از فردا شروع خواهد شد.  یماه کالس فشرده کی

 فرصت داشتم.  هودهی ب یهاکار   یامروز برا فقط

 ابروهام و رنگ کردن موهام وقت گرفتم.  یشدم و برا  یش یسالن آرا  وارد



  دم یشنیرو از پشت سرم م ییهادختر  یکه شروع به کار کرد صدا  شگر یآرا
 قسمت تاتو.  زدن یحرف م  ی شی سالن آرا دیمورد قسمت جدکه در 

 به ذهنم زد و وارد سالن تاتو شدم. یازدم و جرقه  یلبخند

 شناخت.  تونستیمامانم هم من رو نم دی جد یچهره ن یا با

از هر موقع به   تر ز یرنگ کرده بودم و ابروهام تم  ی موهام رو صورت یساقه
 . دیرسینظر م 

 شده بود.  یکمرم عال  یتاتو

 بود و نصف کمرم رو پوشونده بود. یکمرم پروانه بزرگ  یرو 

لباس   ر یبودن که ز ییخبردار بشه، چون جا تونستیازش نم مامانم
 . مونیم

 . المی خونه که شدم بابا فکر کرد من ن  وارد

 برگشتم و گفتم:   یلبخند پررنگ با

مهم    یلی موضوع خ  هیقراره  نیا یب ییو بابا   یمامان  د،یجد یسالم بر زندگ  -
 بزارم.  ونیرو باهاتون در م 

هام و موهام  گرد به ابرو   یهاشده بودن و با چشم  زدهرتیو مامان ح   بابا
 . کردن ینگاه م

 



 گذاشتم و گفتم:   ز یم  یرو رو  زا یکه مدارک و   م یهم نشست   یرو بهرو 

که    ییاالنم بگذرم، از اون جا ی از زندگ دیبا  دیجد  یبه زندگ دنیرس یبرا -
ش  بدون اجازه تونمیبابا حق خروج از کشور رو از شوهرم گرفته پس م

 . رمیبگ  زا یو 

 به مامان ادامه دادم: رو 

تا خودم رو سر و   رم یم  ه یکار به ترک  یزایمدت با و  هیمامان جونم   -
ش رو بستم چون حق  لطفًا نباشه که پرونده ال یاز دان ی سامون بدم حرف

  ده یطالقم نم گهیبکنم اون م  یکار  نهی زم نیر ا د تونمیطالق با اونه من نم 
  دیبا ماهتا اسفند  نیکار استانبول رو گرفتم و به عنوان کارآفر  یزایمن و 

  ه یتا  دمیکنکور استانبول هم م   نیب  نیوارد استانبول بشم، البته در ا 
از   یکی  دیشا ل، یقبول بشم بعد تحص  هیمتناسب با کشور ترک   یارشته

چون موندن تو    برم شه یهم  یرو انتخاب کنم و برا  یی اروپا یکشورها
 بمونم.  تونم یمن رو به تنگ آورده و نم   جانیا

 و ادامه دادم:   دمیبابا چرخ  سمت

  نیا  یکار رو کردم، ول   نیشما ا  یبابا جون من رو ببخش بدون اجازه -
ازش دلسرد بشم از فردا دو نوبت   خوامیهست و بوده نم   یجد م ی تصم
وارد استانبول بشم و کار کنم تا دولت    یفور یلی خ دیزبان دارم و با  کالس

فرصت دارم بعد چند   دیتا ع  یعنیاستانبول من رو شهروند خودش بدونه 
 . رمیو م   شهی م  ل یتکم زام یو وز ر 



  ی مشکل ن یایباهام ب نیدوستتون دارم! اگر هم بخوا   یلیمامان خ  یی بابا
 اگه کنار... . شه یحالم بهتر م یلی ندارم خ

بلند شد و رو   یصندل   یحرفم رو قطع کرد و با اعتراض از رو  یفور مامان
 به بابا گفت: 

شوهر    جشی هم نت  نی بفرما ا ر یعقد رو از مرد نگ ط یچقدر بهت گفتم شرا -
انگار   داره،یابرو برم کنه یمو رنگ م  یتلل  یلل ی ه یترک  رهی رو ول کرده داره م

 . شوهر کرده...  دهیتازه فهم

  یبينواکنش رو پيش ن یرو گفت و با سرعت به سمت اتاق رفت ا نیا
 از تاسف تکون داد و گفت :  یکرده بودم، بابا سر 

اما با   تیسر خونه زندگ  یبرگرد خوامیازت م  م ی ستیبه رفتنت ن یما راض  -
 . ارت ینه صاحب اخت میرز ما مادر و پدرت هست  ی دونیحال خودت م  نیا

غم قلبم رو به درد آورد. آروم بلند شدم و   ن یبود، ا یصداش غم بزرگ  یتو
ها از  اون شهیاگه مامان باهام قهر کنه نظرم عوض نم  ی به اتاقم رفتم حت

 . دونم یماجرا خبر ندارن اما من م 

 همتا بشه.   یندهی مثل آ   امندهیآ  خوامینم

 *** 



  لشیتحو   هیدوخته بودم تا به سفارت ترک م ی به مدرک زبان استانبول چشم
پس انداز و پول    یچنداشتم و هر  هیترک  ی تو  یزندگ ی برا یچ یبدم. ه 

 کرده بودم.   لیتبد   ر یداشتم رو به ل 

ماه فرصت داشتم وارد خاک   ک یامروز تا  ن یرو دستم دادن و از هم زامیو 
 بشم.   هیترک

 نکنه.  یخداحافظازم  ادیروز تولدم برم تا مامان دلش ن ی دارم تو قصد

ها  کالس  نیحرف بزنم و بخونم، ا یترک   تونم یراحت م کردم یحس م  حاال
 واقعًا من رو ساخت.

  ر ی گی پ ی حت دم یرو ند ال یدان گهی که درخواست طالق دادم د  یروز از 
 درخواستم نشدم. 

 رها کنم و برم.  یجورنیمامان رو ا   ادیتولدمه و دلم نم  گهیروز د دو 

و بعد اون به اتاقم   بردیو مشاوره م ی شناسرو به روان ال یهر روز ن  مامان
 باهام قهره.  یعن ی  ن یا زدیسر هم نم

  یکه صدا  دادمیدرخواست م دانه یناام ی لباس یاتاقم به شرکت طراح یتو
 .دمی رو شن   فونیزنگ آ 

 رو نوشتم و ارسال کردم.  لی میا  یدر رو باز کرد و من ادامه مامان

داشته   ییاز جا  یدرآمد د یلباس بخونم اما با یطراح هیترک  یوت  خواستم یم
 نه؟   ایباشم  



 اومدم.  رون ی و از اتاقم ب دمی از هال شن  یی صدا

  یل یمامان خ ی وارد خونه شدن و در کمال ناباور الی حکمت و دان خانم 
 .زدیباهاشون حرف م لکس یر

اطالع   ی که ب  یمامان خبر داشت از اومدنشون و تنها کس ده ینشون م نیا
 بود من بودم. 

و   ده یهمون خانم اتو کش   گهی تر شده بود. دبعد فوت صبا شکسته مامرجان 
 خم شده بود.  ی ها نبود و االن کمرش کمبا کالس اون روز 

 بکنم.  یشدم موهام رو ببندم و بهشون سالم  مجبور 

 زدم.  یرجان نشستم و لبخند مام یبا اعتماد به نفس جلو یلیخ

 گرفته گفت:  ییرو به من با صدا  مامرجان 

اگه   میبکن  ی تا ازت درخواست  جانیا  م ی رزا جان من و همسرت اومد -
 خودت هست اما... .  م ی تصم یرینپذ

 فوت کرد و گفت:  ینفس

واقعًا   ی و نصف شب رفت هو ی  الیدان یاز خونه یچ یبرا  دونمیمن نم -
  ی دروغ شناسمینه اما پسرم رو خوب م ا یکرده   تتی اذ  الیدان  دونم ینم
و چند   یدرخواست طالق داد کهنیعلت ا شه ی. م دمیش ندچهره یتو

 . م ی کمکت کن   م ی تونست دیشا  ،ی رو بهمون بگ یماهه قهر کرد



انداخته بودم   نیی مامرجان پا   یهارو در طول گوش کردن به حرف سرم
 نهايت سکوت رو شکستم: در  یول

  ی مادر واقع کیمن مثل    یو برا دیهست   ایمادر دن  نین شما بهترمامرجا -
گفتم اما انگار    الیهست و چند بار به دان   یخصوص  مونیی علت جدا د، یبود

  د یطالقم بده من هم قبول کردم باور کن خوادیمتوجه نشده، بهم گفت نم 
  مخود ی تا زندگ  کنمیکنم من دارم مهاجرت م   تتونیخوام اذمن هم نمي

 که... .  دیدون یرو بسازم خودتون هم م 

 گفت:   بیبلند و عج یبا صدا مامرجان 

 مهاجرت؟  یچ -

  میبه بعد خودم تصم  ن یاز ا م ی زندگ  ی من قراره برا ی بله متأسفم مامان ول -
و    ستادیقاطعانه ا  ال یدان ی نشه ول یحرمتیجدا بشم تا ب   خواستم یم  رم یبگ

 ازم جدا شه.  خواد یاطالع داد نم

 از مادرش اجازه گرفت و رو به من گفت:  الیدان

 اتاق کارت دارم.  یای ب شهی م -

 به مامان کردم و به اتاقم رفتم.  ینگاه 

 وارد اتاقم شد و در رو بست. الی تختم نشستم که دان  یرو 

 شده بود. ا یمرد دن  نیتر جذاب کردم؛یم  نشی قلبم تحس یتو



  هاششی از حجم ر ی بود؛ کم ختهیر   شیشون یپ  یفر خورده و رو  موهاش
  دم یهاش سر خورد و دداشت، نگاهم به دست شیکم کرده بود اما هنوز ر

  یتو یزیبود و چ  ستادهیکرده. رو بهم ا   یهاش رو خالکوب کل دست
 . ترسوندیهاش بود که من رو مچشم 

 دوباره عاشقش شدم. جلو اومد و گفت:  کردمیم  حس

 برگرد.  گردهیدنبالت نم گه یمر دع -

شدم که   یدختر  یهااز خونه نرفتم من باعث اشک ستی خاطر رئمن به -
 رفتم.   یلیخاطر شا عشق تو بود؛ من به

 مهاجرت کرده.   هیمن رو ترک کرده به روس  ی لیشا -

رخ   یحرف رو گفت، انگار اتفاق خاص  ن یا تفاوت یسرد و ب ی لیخ  یلیخ
 نداده ادامه دادم:

 من تصميمم رو گرفتم.   الیدان نه -

 ؟یخوا یپس طالق م  -

حس بهش دارم  یکردم هر چ   یچشم دوختم و سع شی رنگ  یهاچشم  به
 هام نشون بدم. چشم  ی رو تو

  ی ازم جدا ش خوامیقلبم گفتم: » نه من نم  یدهنم رو قورت دادم و تو آب
 قلبم گفتم:  یها.« برخالف جملهشم یوقت نگرانت م اون 

 آره ازت جدا شم بهتره.  -



 فوت کرد و با پوزخند گفت:  ینفس

ازت   ؟یمثل حسام ش  یالدنگ  ه یرز من طالقت بدم تا زن   یکور خوند  -
چون من   تونم یاما من م ،ی ازدواج کن ی نتون وقتچیتا ه  شم یجدا نم
 مردم. 

 من قابل باور نبود. یقابل باور نبودن حداقل برا  هاشحرف

دلم   یحسرت تو ن یا خواستمیبار آخر بغلش کنم، نم یبرا  خواستیم  دلم 
 شدم.  ک یو بهش نزد  ستادمیپس ا   ادیب  شیپ  ی بمونه ممکن بود هر اتفاق

 :دم یپرس   یبا لبخند د یلرز یتند شده بود و قلبم م  هامنفس

 ؟ یهات اشتباه گرفترو با دست ی دفتر نقاش -

چشم در برابر   م ی ما حاکم شد و فقط به هم نگاه کرد ن یسکوت ب ی کم
 چشم. 

بودم احتمااًل غم از دست دادن   دهیبود که تا حاال ند  یهاش غم چشم  یتو
 . یلیشا

لحظه   نی کاش هم  نشون بدم تونستم ینم  یشده بودم و واکنش  شوکه
 لحظه بمونم.  نیهم  ی متوقف بشه و تو

 گرفتم.   نییچقدر سرخ شدم پس سرم رو پا   دونستم یم

 . دیپر  رونیبه موهاش زد و از اتاقم ب یکالفه چنگ محکم   یلیخ



لبم   یبودم؛ آروم دستم رو رو   ومدهیشوکه بودم و با لرزش بدنم کنار ن  هنوز 
 آخرم رو حس کنم.  یهاگذاشتم و کنار تخت نشستم تا اشک

 *** 

 

 به خودم گفتم:   نهیآ  یام چشم دوختم و تو چمدون آماده به

که برات افتادن    ییهاساله امروز اتفاق  کیو  ست یب یتولدت مبارک رزا  -
  هی. تو به  یذاریاونا رو پشت سر م شهی هم  یو برا ی کنیرو فراموش م 

اجازه   ره، یگیم  م ی خودش تصم یکه خودش برا  یشی م ل یتبد یقو یدختر
  نیتر سخت ی. تو، تو ادیهات فرو ب گونه  یبه رو  موقعیاشکات ب یدینم
  از ین  یمرد  چیتا زمان مرگ. تو به ه  ی ریگیرو نم یهم دست مرد ط یشرا
 . یهست یقو  یل یچون خ یندار

 زدم و چمدون رو از اتاق خارج کردم.   یلبخند

  ی منتظر بود، بغلش کردم و تو سی خ  یهاقرآن به دست با چشم  مامان
 بغلش آروم گفتم: 

قربونت برم غصه   ییا یمامان دن نی دوستت دارم مامان تو بهتر  یلیخ -
 عشق نازم.  گردمیچشم به هم زدن برم  هی  ینخور تو

گوشم    یو تو  کردی. بابا کمرم رو نوازش مدمیبغل مامان به بغل بابا پر از 
 : خوندیرو م  هایشعر بچگ 



چگونه   ،ی تخم خود را شکست  ،یی نوکت سرخ و حنا ، ییجوجه جوجه طال  -
 ؟ یجست  رونیب

از سنگ بود، نه پنجره نه در داشت، نه کس    وارشی تنگ بود، د  م ی جا گفتا
به جز ننگ، به خود دادم   اورد یتنگ، ن  یجا ن یز من خبر داشت، گفتم چن

 تکان  کی

 جستم... .  رون یب  کبارهی رستم پهلوان، تخم خود را شکستم،   مثل

 

 به بابا زدم و گفتم:   یلبخند

 .یو هست   یبود  تگرمی حما  ن یبهتردوستت دارم! تو  یلیخ -

هاش گود  چشم  ر یمعتاد شده ز  ال ین  م ی دیفهم یشد. از وقت کم ینزد الین
زدم و آروم هم رو بغل   یکم شده بود. لبخند  شییبا یاز ز یافتاده بود و کم 

 . م ی کرد

 و مامان آماده بودن تا من رو به فرودگاه ببرن.   بابا

 رفت و روشنش کرد.  نشیبه سمت ماش  بابا

 . ستادی جلوم ا ی نیبودم که ماش  منتظر 

 شد و رو به مامان گفت:  ادهیپ  نیاز ماش الیدان

 . یمامان گل   رسونمتونیم -



  شی شونیپ  یرو  یو چروک   نی بود. چقدر شکسته شده چ رهیروش خ  نگاهم 
 بود.  دهیو موهاش ژول   نقش بسته بود

 نشست.  نی ماش یشد و تو  ک ینزد بابا

 . نم یبش  نشیماش یشدم تو مجبور 

 هست که برم.  ی راض کردمیحس م  دم،ینشن ال یاز دان ز یچ چ یراه ه  یتو

اصرار کردم که مامان و بابا وارد فرودگاه نشن اما قبول نکردن،   یلیخ
  یمنتظر من بود تا ازش بگذرم و برا ت یها رو انجام دادم و گتموم کار 

 برم.  شهی هم

از   یاگوشه  الیهاش رو پاک کردم. دانمامان رو بغل کردم و اشک دوباره
 . کردیدود م گار ینشسته بود و س  یصندل   یفرودگاه رو 

بار به   نیآخر یبه مامان و بابا تکون دادم، برا  یرد شدم و دست ت یگ  از 
 چشم دوختم که ناگهان بلند شد و داد زد :  الیدان

 !ستای ستاوای وا -

 بهم بگه.   یزیچ خواست یکردم انگار م   یاخم

 بگو بمون، بگو.  مونم،یبمون م ی ! اگه بگیوا

 شد و بلند گفت:   کیرفتم نزد  شهیو پشت ش   ستادمیا

 تولدت رو جا گذاشتم صبر کن. یکادو   -



در آورد و به   یاجعبه فشیک  یهاش بود که بگه بمون. از توبه لب نگاهم 
 دست دراز کرد و جعبه رو گرفتم.  شه یش ی سمتم اومد از باال

 گفت:   بلند

 خارج شو بعد باز کن.  رانیاالن بازش نکن از خاک ا -

 داد و ازم دور شد. آروم زمزمه کردم: تکون دادم که دست تکون  یسر

 بغلت کنم.  خوادیدلم م  -

 باال رفتم.  یبرقمکث از پله  یکم   بعد

  خارج کردم و با استرس دلم  فمیجعبه رو از داخل ک  ما،ی آف هواپ کیت  بعد
 باز کنمش.  خواستیم

که داشت نگاه    یرو دستم گرفته بودم و به طرح مخمل و برند  جعبه
 به دستم خورد و جعبه افتاد.  یک ی  هویکه    کردمیم

که بهم    یافتاده بود کردم که مرد  ییجلو یصندل ر یبه جعبه که ز ینگاه 
 گفت:  یبرخورد کرده بود رو بهم با ناراحت 

 .د یببخش یل یخ ، خوامی معذرت م  یوا -

زمان  تکون دادم و خم شدم تا جعبه رو برش دارم که مرد هم هم  سر 
 : »آخ. «  میباعث شد سرم به سرش بخوره و با هم بگ  نی باهام خم شد و ا 

 : م ی ! همزمان گفتکنه؟ یکار م  یچ جانی بهش افتاد. عه وا، حسام ا نگاهم 



 تو؟  -

 که حسام گفت:   م ی دیخند

  نیسوار ا  کردمیطعًا غلط مق یدار ی پاتباهام تله  دونستم یمن اگه م -
 . شدمیگنده بک م  یمایهواپ

 گذاشتم.   فم یبغل ک بیج  یمن رو خندوند و جعبه رو آروم تو شه یهم   مثل

 به پشت کرد و گفت:  ینگاه حسام

دختر خوشگل برخورد کردم صدام   ه یبه  دهیفکر کنم خانم والده فهم  -
 تو سرشونه؟   یاچه نقشه نمی برم بب کنهیم

 رفت. شی به سمت صندل زدم و   یلبخند

 ه؟ یحسام هم قراره بره ترک یعنی  نیا ، ی چه اتفاق بد یوا

رو باز کردن و با   ها یهمه روسر  دمیسر چرخوندم و د  م ی د یکه رس  هیترک  به
 . رنیم  رونیراحت ب  یل یلباس خ

 !ن؟یوقت کرد  یک   هایلعنت آخه

 اومدم و وارد فرودگاه شدم.  نییپا   یفور مایهواپ  از 

 کار کنم؟ کجا برم؟!  یبرداشتن چمدون خودم رو گم کردم. حاال چ بعد

 

 فوت کردم و برگشتم.  یحسام نفس  یصدا با



 برسونمتون خانم دکتر؟ یریهر جا م -

 گفت:   یگرم با لبخند خاص   یپرسجلو اومد و بعد از احوال مادرش

 ؟یکه بر  یانقدر عجله دار امشب رو مهمون ما باش چرا  ای ب زم یعز -

 

 چشم دوختم و تشکر کردم :  شی مشک  یهاچشم  به

 ترم. هتل راحت  یتو شم یمزاحمتون نم   یچ یممنون خانم چا  یلیخ -

 با تعجب گفت: حسام

خودتون   یخونه نیخوا یاستانبول خونه داره، نم  یکه تو   الی عه دان -
 د؟یبر

نگفتم، بهتر نبود از حسام بپرسم که   ی زیکالفه به حسام کردم و چ  ینگاه 
 مدت بمونم؟   هی  دیکدوم هتل با

  هی هتله من  نی بدونم کدوم هتل بهتر   خواستم یدکتر م یببخشيد آقا -
 هام رو انجام بدم؟ کار   هیجا بمونم تا بقمدت اون

 : دیمادرش فاصله داشت و پرس  از 

 د؟ یتا بمون  نیشما اومد  -

 .بله -



  الیبدونه که من و دان  ی رگه شد، انگار اصاًل دوست نداشتم کسدو  صدام
 . م ی باهم رابطه ندار یی جوراهی

 گفت:   آروم

 . کنم یباهات صحبت م  ام یمن م  ستی در فرودگاه با یجلو -

 . ستادمیفرودگاه ا  یتکون دادم و جلو یسر

و من جواب    دن یپرس یم  یزیازم چ یبه ترک  هانی راننده ماش  یهمه
 . دادمینم

 نشستم.  مکت ین یفرودگاه رو یجلو

 ربع حسام اومد.   کیاز  بعد

 به چشم داشت.   یدود نکیبود و ع   ده یپوش   یخز پالتو

 :دیپرس   دیبهم رس تا

 شده رزا؟  یزیچ -

 دارم و اومدم تا بمونم.  هیترک  یبرا یکار   یزاینه من و -

 ؟یجدا شد  الی از دان -

 نگفتم.  یزیگرفتم و چ   نییرو پا سرم

 گفت:  یلحن مهربون با



  یش یاگه با مامانم موذب م  م یخونه دار ه یترک  یما تو  ن یاشکال نداره بب -
 مدت اونجا بمون.   هی  دمیواحد خودم رو بهت م  د یمن کل

کارات سر و سامون بده و بعد برو. راستش من بدون اطالع دادن به    به
 حساسه.  کمی بدونه  یزیچ  خوام ینم دمیواحد رو خر ن یمامانم ا

 داشتم.  از یکه آورده بودم ن  یبودم قبول کنم، من به پول   ناچار 

 گفتم:   یفور

 . کنم یهر ماه رو پرداخت م یپس بهتون اجاره -

 . ستین  یمشکل یر داراشکال نداره اگه کار و با -

خودم نداشتم،   یبرا   یچی رو بسازم و ه یافتاد که اومدم از نو همه چ  ادمی
 سرخ شدم و قبول کردم. 

 باز گفت:  حسام

که فرداست، البته تا    شیهما   هی یکار استانبول هستم برا   یمن هم برا -
 به تهران برگردم.   تونمیشش ماه نم 

 برد. یکرد و چمدون رو به سمت تاکس  کمکم 

  یلبخند دنمیمادرش با د م، ی شد یوارد تاکس  میزدیکه حرف م  جور نی هم
 هستم.  شون هیداد که من همسا حیزد و حسام بهش توض 

 . م ی دیرس  یبزرگ یل یخ یطبقه ستیساختمون ب  به



 شدم و چمدونم رو برداشتم.  ادهی پ ن یماش از 

 دستم گذاشت و دم گوشم گفت:  یتو  یدیآروم کل حسام

 . ی زده واحد دو شرقشان یطبقه -

 کردم و وارد ساختمون شدم.   یمادرش خداحافظ  از 

با   ی راحت  یهاداشت که پر از مبل و کاناپه یایبزرگ و الکچر  یالب
بود که سه مرد داخلش نشسته   یروم نگهبان بهمتنوع بود و رو   یهارنگ
 بودن. 

  یمل یها نشسته بودن و در مورد فدست از مبل ه ی یتا خانم و آقا رو  چند
 . دادن یواکنش نشون م  دادینشون م  ونی زیکه تلو 

 کردم.   یرفتم و خودم رو معرف ی سمت نگهبان به

 کردن و تشکر کردم.   م ییآسانسور راهنما  به

 . یبودم و حسام و مادرش واحد غرب  یواحد شرق   من

به چشم داشت حرف زدم. ترک ها   نکیخانم که ع   هیآسانسور با   یتو
 تهران بهم گفته بود.  یرو استادم تو ن یهستن ا ی خوش مشرب یهاانسان

دو   ییهاشدم که گلدون ینقاش یبایز  یهابزرگ با تابلو یراهرو  وارد
پام بود. هر طبقه چهار واحد    ر یز  یو قرمز ز یطرف راهرو بود و فرش تم 

 .شدنیبه هم مشرف نم کدوم چیبود که ه



 در واحد دو انداختم و وارد شدم.  یرو رو   دیلک

 پل خوشگل استانبول.  ی ویمبله با و ی صد و پنجاه متر ک یواحد ش  هی

نکردم با تلفن خونه به مامان زنگ زدم و اطالع دادم   یخونه رو وارس  ادیز
 .  فرستمیرو بهش م  دمیجد  یو شماره  دمیرس

  ونی زیراحت که جلوش تلو یهاکاناپه  یشش عصر بود که رو  ساعت
لباس عوض نکرده بودم که خوابم   یحت  دم،یقرار داشت دراز کش  یبزرگ
 برد.

بلند شدم   که،یاتاق تار ی هام رو باز کردم. واتق آروم در چشم تق  یصدا با
 . دمیکردم و به سمت در دو  دایپ  وار ی د یرو رو   یزیو به زور پر

 زد و گفت : یند. لبخدیرو که باز کردم حسام زود داخل پر  در 

 ؟یبود  ده یخواب ی شام؟ راست م ی بر  یاینم -

 تکون دادم که گفت: یسر

 .رون یب  م ی بر ا یاالن چه وقت خوابه؟ ب -

 

 و گفتم:   دمیکش  رونیرو از دستش ب  دستم 

 دکتر.  یدارم آقا یترمهم  یممنون من کارها  -

 به خود گرفت و آروم گفتم:  یجد افهیزد و ق ی پلک



 مادرتون کجا هستن؟!  دیببخش -

االن   یدیخند یو م  یزدیباهام راحت حرف م یبود رانی قبل که ا  یدفعه -
 ؟یعوض شد یجورنیچطور ا 

 چم شده. ادامه داد:  دونمیکردم. خودم هم نم  سکوت

 !گه؟ید  جانیا  یکار دار  -

 . رمینه! راستش فردا سراغش م  -

 دادم. جواب  د یترد با

 زد و گفت :   یکردن شغل تو استانبول. لبخند  دایبودم به پ دیناام  انگار 

  ی دوست هی  کنم یکار م  جانیکه ا   یمارستانیب ی من و تو ن یرزا جان بب -
من تو رو    یسالمندان هست، اگه دوست داشته باش ی سرا ر یدارم که مد
بعدش   یکه بر   یمشغول بش ی جا کماون یکنم تا بر  یبهش معرف

 ؟یدانشگاه، دانشگاه ثبت نام کرد

کجا    دونم یشدم نم  جیواقعًا گ ی کار رو بکن  نیاگه ا  شم یممنون م  یلیخ -
 دنبال کار بگردم، دانشگاه نه هنوز کنکورش رو ندادم. 

 : دیتعجب پرس  با

 ه؟ی تو چ ی زایو  -

 .یکار  -



  دیهم باشه با   یلی اگه تحص یحت زات ی و   ؟یاما کار ندار ه یکار  زاتیو  -
 دانشگاه نامه به سفارت بده. 

. پس  یندار یز یچ  هیترک  ی چون تو یستیهم که ن  یگذار   هیسرما ی زایو 
  ی ایکه ب  کنم ی... اصاًل ولش کن. باشه من فردا باهات هماهنگ م زاتیو 
 مصاحبه.  یبرا

 شده بودم که سر تکون دادم. ادامه داد: جیگ

 ؟ یحرف بزن  یکه بلد  یرز ترک -

 خدا رو شکر اره بلدم. -

شب من   یاستراحت کن اگر دوست داشت شمیتمام، من مزاحمت نم -
 فعاًل .  نمت یب یجا م اون  ایب  یساختمون بغل   نیکالب هم   رمیم

کردم و رفت. در رو تازه بسته بودم که باز در زده شد. به    یخداحافظ ازش
 گفتم:   یترک

- Efendim ( )بله 

 گفت :  یرو باز کردم که حسام با لبخند در 

خوبه   یلیخ یاگه دانشگاه ثبت نام نکرد ن یرفت بگم، بب  ادمی  دیببخش -
  ه یخودت  یتا برا  یآموزش  یهادوره یبر یتون یدانشگاه م یجاچون به
شش ماهه رو   ی دوره هی ی سی برنامه نو ی. مثاًل برایبش  یاستاد
 . یشیو محالت ترک استخدام م   هینشر  یو بعد تو  یگذرونیم



 بره. زمان کمی بهتر از دانشگاهه، دانشگاه  نینظرم ا  به

 . کنم یدکتر، حتمًا اقدام م  یآقا یممنون که اطالع داد -

 بهم زنگ بزن.  ی ار داشتک  ؟یشمارم رو که دار ی راست  کنم، یخواهش م -

  ز یم  یجا که گذاشته بودم موند رو حسام رو همون  یافتاد شماره ادمی
 . الیدان ی اتاق خونه شیآرا

 و با خجالت گفتم:   زود

 تون رو گم کردم. دکتر شماره یآقا دیببخش -

که    یدرآورد و روش در حال یکاغذ   بشی زد و از کت ج یگرم   لبخند
 گفت:   نوشتیم

 اسم ندارم فعاًل .  ن یبهم بگو دکتر. عادت به ا مارستانی ب یفقط تو -

 زدم.  یرو بهم داد و خودش رفت لبخند کاغذ 

 . رانم یو زنگ زدن به ا  نترنتیکارت بخرم چون لنگ ا  م ی س هی  دیبا  اول

مقدار   ه یزدم و  رون ی و موهام رو باال جمع کردم. از اتاقم ب  دمیپوش  یلباس
 پول برداشتم. 

  ه یترک  یکارت تو  م ی س دینگهبان در مورد خر  یاز آقا دمی که رس   یننگهبا به
کارت    م یس یجا براداد تا بتونم اون یبهم داد و آدرس  ی. اطالعات دمیپرس

 اقدام کنم. 



 اومدم.   رون یتشکر کردم و از ساختمون ب ازش

 . کننیرو غيرفعال م  کارتم یبد بعد سه ماه س چه

 رد دادم و فرم رو پر کردم. نامم ک که ثبت   یرو به خانم پاسپورت

 بار خوندم تا بدونم اشتباه ننوشتم.  نیرو چند  فرم

که    دمیحسام رو د ابون یخ یگهی که سمت د   زدمیقدم م  ابونیخ  یتو
 . کردیحرکت م  ابونی خ نیی به گوشش بود و داشت به سمت پا یگوش 

 بود.   یکو  یکاد  ابانیخ کردم  ابونیخ  یبه تابلو ینگاه 

 و به سمت خونه رفتم.   دمی! راهم رو کش کنه؟یکار م  یچ جا نیا  حسام

شدن و دارن دعوا    ز یکه با هم گالو  دمیجلوتر که رفتم دو تا مرد رو د ی کم
فکر کردم و به سمت   یبه کارشون نداره. کم یهم کار  کسچیه  کنن،یم

 حسام برگشتم. 

 اومد.  کیو نزد  دیدور من رو د  از 

 ؟ یکنیکار م  یچ  جانی! ا ؟یسالم رز خوب  -

ساختمون دعوا شده   یجلو ی کارت ول  م یثبت نام س   یاومده بودم برا -
 ؟یای تا داخل ساختمون باهام ب شهیم

 . هاگذرهیخوش م ؟ یمهمون  م ی بر  یایعه چرا نم  -

 حوصلش رو ندارم. -



 . م ی بر  ایب  یاوک -

باشه تا احساس   شم یمرد پ   هی دی کار رو کردم. چرا با  نیچرا ا   دونم ینم
 کنم؟   تیامن

ها بودم که  فکر  نی هم   یگذشتم و تو  کردنیکه دعوا م  ییها مرد یجلو از 
 بغل حسام افتادم.  یبهم خورد و تو شون یک ی هو ی

 گرفتم:   نییخودم رو جمع کردم و سرم رو پا  زود

 . دیببخش -

 رو گرفت و جاش رو باهام عوض کرد و گفت:   دستم 

 . ای تر بتند -

.  دمیآسانسور رس یبه داخل ساختمون برداشتم و به جلو ی قدم تندتند
 دستم رو ول کرد و گفت: 

 ؟ یخوب -

 

 . یکنیو م  یممنون که کمکم کرد  یلیخ -

 ها.   یبهم بگ یداشت  یکار  کنم یخواهش م -

ن به استانبول و لپ تاپم رو با  اومد ی عجله کردم برا یل یمن خ   دیببخش -
 ؟ یشما لپ تاپ دار اوردمیخودم ن 



 زد و گفت:  یلبخند -

 ندارم.  یبهت قرض بدم چون باهاش کار  تونم یاره م -

 ممنون.   یلیخ -

 آسانسور شدم و بهش دست تکون دادم.  وارد

به ساعتم   یمتوجه شدم مامان چند بار زنگ زده. نگاه  دم یخونه که رس به
  یشب تو ازدهی کرده بودم ساعت   م یتنظ ران یرو به وقت ا کردم؛ ساعتم 

تماس گرفتم و باهاش حرف زدم   ده، یبود. پس مامان هنوز نخواب ران یا
کارت باهاش    م ی س دیندارم و بعد خر  نترنتیدادم که ا  حیبهش توض

 . زنم یم  فحر  یریتصو

تا بخورم که در   کردم یغذا درست م  یقطع کردن تلفن داشتم کم  بعد
 خونه به صدا دراومد.

 حسام باز کردم. یانداختم و در رو برا یدر نگاه  ی چشم از 

لبخند وارد خونه شد که متوجه شدم مامانش برام شام فرستاده. تشکر   با
 مبل نشست.  ی کردم و حسام رو 

لب تاب   فشیبراش بردم که از ک یاراحت نبودم پس قهوه ی لیخ باهاش 
 ت و گفت: گذاش   ز ی م  یرو رو 

  دیداره ها فقط با  نترنت ی خونه ا نی ا  رزایبرات لب تاپ رو آوردم، راست -
 کنه.   داشیتا پ ی رو روشن کن  تیگوش  یفا یوا



 واقعا؟!-

 بدم.   ادتی  ار ی رو ب  ت یآره گوش -

بده،   ح یرو بهش دادم تا راه و چاه به نت وصل شدن رو بهم توض میگوش 
 تا بره.   ستادی تشکر کردم و حسام ا

 کردم که دم در گفت:   بدرقش

باهات   یراه تماس یکارت ندار   م ی نرو، چون هنوز س  ییفردا خونه باش جا -
 .یا ی مصاحبه ب ی برا فرستم یجز خونه ندارم بهت آدرس م 

 زد و رفت. یچشمک 

 قلبم گفتم:  یتو

 !« ؟ یباز که به مردها وابسته شد »

تا حقوق داشته    دمیکار رو انجام م   نیهستش من ا   یکار موقت   نیا  اما
 . یزندگ   یادامه یباشم برا

 که حسام گفت برم.   ییها به سراغ همون دوره دیبا

 لب تاب رو روشن کردم و در موردش سرچ کردم.  زود

وقت   مه یکه هم کار کنه و ن  خواستنی تا شرکت بودن که کارآموز م چند
 . ستهی لباس با  یو وردست استاد طراح ادیب

 زده بشه.   ینداشتم بهم زنگ یدیام  ی بت نام کردم ولرو ث   همه



کجاست    الیکه دان  نی فکر ا دم،یرو روشن کردم و جلوش دراز کش ونیتلوز 
 کرده بود.   وونم ید  کنهیکار م   یو چ 

 بهم داد.  الیافتادم که دان  ی اجعبه ادی  ناگهان

داخلش   یزیرو باز کردم جعبه رو باز کردم اما چ  فم ی به اتاق و ک دمیدو 
 جعبه بود؟  ن یداخل ا  ی افتاده؟ چ یینبود. نکنه جا

که    یزیو رو کردم اما چ ر یرو ز  فم ی نکردم. ک دایرو گشتم پ  ن یچه زم هر 
 نکردم.  دایباشم پ  دهیباشه و ند  دیلوازمم جد یتو

 !یافتاده لعنت  مای هواپ ی ! حتمًا تویلعنت  اه

 **** 

که حسام بهم فرستاد    یتا به آدرس رهیبرام بگ  یان خواستم تاکس نگهب از 
 برم. 

رو   یشد و تاکس   ک ینشسته بودم که نگهبان با احترام بهم نزد  یالب یتو
 بهم نشون داد. 

 نشستم.  ن یماش  یکردم و تو  تشکر 

کار    نیکه ا  کردمیمدارکم دستم بود و خداخدا م یترجمه شده  یپوشه
  جا نیا  یابیکار  یهاسراغ اداره دیراحت بشه وگرنه با  الم یقبول بشم تا خ

 شلوغ و پر تقاضا بود برم.  یل ی, خی لی که خ

 شدم. اده یو پ   دمیرس ییبای ز ابون یخ به



 بود. یالملل  نیبود که ب  یبزرگ خصوص  مارستان یب  هیروم   یجلو

شد و لبخند به   کی دوان بهم نزدکه حسام دوان  ستادمی ا مارستانی ب یجلو
 لب گفت:

 !؟یاآماده -

 تکون دادم که گف:  یسر

 . م ی پس بزن بر  -

 بنزش شد. نیماش  سوار 

 نشستم.  نیماش  ی زدم و تو  یلبخند

.  دیرسیبه گوش م ی آهنگ ترک یو صدا میراه فقط سکوت کرده بود  یتو
 :دیحسام پرس 

 ؟یرنگ کرد   یرزا؟ موهات رو چرا صورت -

 نگاه به حسام.  ه ینگاه به موهام کردم و    هیتعجب  با

در ضمن رنگ نکردم   هیصورت  یها هیما  یتو یزیچ ه ی  ستی ن ی صورت -
که از    ین یب یخودم رو م ی هاش رو خوشگل کردم وگرنه موهافقط ساقه

 . هیاقهوه شهیر

 و گفت :   دیخند

 ساله.  ستینه دختر ب  یاخانم چهل ساله هیانگار   اد یاصاًل بهت نم -



 زدم که گفت: یاغره چشم

  ی به کس یمراقب خودت باش دیبا  یل یخیلی خ م ی ریکه م   جانیا  نیبب -
  یچجور دونمینم کم،ی ترک  یهاراحت نباش مرد یاعتماد نکن و با کس 

. اگه الزم شد من رو دوست پسر  ارنیاخت  یاستانبول ب  یهابگم اما مرد
با   وقت چیو ترک کن، هکردن محل ر   یکن اگه بهت تعرض   یخودت معرف

هستن    یوحش   کم ی  هانیاتاق نرو حداقل در رو باز بزار ا  یتو ا تنه ستی رئ
  زونشونیآو   دیببخش  کنن، یفکر م  یهست  یران یو ا  ی تو هم که خوشگل

 کن.  تیرو رعا  اطیکاًل جانب احت  یهست

 : دمیگردم پرس  یهاچشم  با

 ؟ یکه همکارت هست اعتماد ندار  یمرد  نیمگه تو به ا  -

 باش.  یلیاعتماد ندارم کاًل مراقب خودت خ  یترک چیرزا من به ه  -

 تکون دادم و زمزمه کردم:  یسر

 هستم.«   »

ساختمون   یجلو نی و ماش   م ی دیرس یا یجنگل  ی و به جاده میشهر دور شد  از 
 تر نگه داشت. بزرگ یلی خیلیخ  اطی ح هی با   یبزرگ

 بمونه. جانیکه تا برگشتنش هم  از راننده خواست حسام

قرار داشت   یکیها اتاقک کوچ در  یو جلو   یانرده یهاساختمون در  اط یح
 که دو نفر مرد جوون نگهبانش بودن. 



 . م ی بهشون گفت که با دکتر قرار مالقات دار حسام

که    م ی از بهشت شد یهماهنگ کرد و در رو برامون باز کرد. وارد باغ   نگهبان
 شده بود.  انداز نیها توش طنانواع پرنده یصدا

 قرار داشت.  یرنگ   دیسف یهاآجر  ی با نما  یباغ ساختمون مدرن ن یا وسط 

 .شد یم  ده یدر هر طرف باغ د ییبا یو ز   ی چوب یهامکتین

  ینشسته بودن. صدا رمردیو پ  رزنی چند تا پ  رشیکه ز   یمی قد یهاقیآالچ
 . شدیم  دهیاز سمت چپ ساختمون شن یهورا و آهنگ 

و    شدنیبلند م ی کییکی تا مرد و زن کنار هم نشسته بود و  چند
 . دن یرقصیم

 . م ی زدم و با حسام وارد ساختمون شد  یلبخند

و مجلل    کیش یبزرگ با چهار پنج راهرو  یل یخ یساختمون تک طبقه هی
 شده بود.  ده یسالن چ  نیدور تا دور ا  ی عیطب  یهابزرگ گل یهاکه گلدون

  ک یکالس  یهایدوازده شاخه، صندل  یهاو براق، لوستر  د یسف  یهاکیسرام
  یرمردیپ یعاشقانه  یهااز بهار و تابستون، از بوسه ی نقاش  یو تابلوها

و    دیاط و ام که از عشق و نش  ییبا یز ی ش، تابلوهامعشوقه یهاگونه  یرو 
 داشت.  یدوست داشتن حرف 

تنش   ییبایکه لباس فرم ز  یو حسام با منش   م ی دیرس  یی راهرو  یانتها به
 . م ی بود، هماهنگ کرد تا داخل بش



 . م ی شد تی ریکرد و وارد اتاق مد  مونیبا لبخند همراه  ی منش  خانم 

 افتادم.  یستیبهز  یتو  م ی خانم موالفر و روز اول کار ادی

 اتاق گذاشتم.  یو قدم تو دمیکش   یق یعم نفس

  دیسف یهاو کمد  یچوب   یکار  ز ی م ، یچوب  ی هانسبتًا بزرگ با پنجره یاتاق
 مونده بود. رونیرنگارنگ ازش ب ی هاکه درشون باز مونده بود و پرونده

از اون   شنی قرار داشت و اتاق با پارت  تیریمد  ز یم  یجلو ییها یصندل
 قسمت جدا شده بود.

به لب   یکم پشت و لبخند  یبا موها  ت یبا شخص ییآقا  تی ریمد  ز ی م  پشت
 کرد.  یبود و باهامون احوال پرس ستادهیا

  دیهمسن پدرم شا  باً یو تقر   پیرنگ و خوشت  یابا کت و شلوار سرمه یمرد
 . ترشی هم ب

دادم تا   ر ی نشستم. مدارکم رو به مد ی صندل   یزدم و کنار حسام رو   یلبخند
بزش زد و شروع به خوندن مدارکم که  س  یهابه چشم  ی نک یبشه. ع  ی بررس
 ترجمه شده بود کرد.  ی سیبه انگل 

 : دیپرس یسرش رو باال گرفت و به ترک  یاز مدت بعد

 ن؟ یتا حاال کار کرد  ییها موسسه ن یچن یشما تو -

 تا صدام نلرزه:  دم یکش  ینفس



ها  کار کردم و بعد  یموسسه با کودکان سندروم  هی  یتو  رانی بله، من در ا -
  نیام کاًل در هم ها شدم، رشتهاون بچه یهااز مادربزرگ ی کیپرستار  
 مورده. 

  رانیچرا در ا  ستی شما ن ی برازنده یپس پرستار  د، یخوند ی شما توانبخش -
 !د؟یرو قبول کرد ی پرستار

 دهنم رو قورت دادم و به حسام نگاه کردم. حسام گفت: آب

 کشور باعث شد اون پرستار شه.   یموجود تو  ط یشرا -

 تکون داد و گفت:   یسر مرد

رو    یاگهیاون دکتر د یجابازنشست شد و به  روز یتوانبخش مرکز من د -
 کردم.   نی گزیجا

 برم. ادامه داد: رونیجا بحاضر بودم که بلند شم و از اون دانهیناام

  مدت ه ی جانی ا یتون یپس م یهست  جا نیا  یکارآموز  یاما شما برا -
و بعد در مورد    یکن یمن کار م یالبته با حقوق چون برا  ؛یکار کن   یموقت 

 . رمیگیم  م ی استخدامت تصم

 زدم که ادامه داد:   یلبخند

 .یخانم بهادر ن یموفق باش -

 گرفت و با مرد دست دادم.  خندم



بود و قرار    یکه دکتر توانبخش  یرو امضا کردم. خانم یقرارداد کارآموز  ر یز
قرار داد رو امضا کرد و با   ر ی مون اومد و زبود کارآموزش باشم هم به جلسه

 عجله رفت. 

دکتر کمال بوشکون هست، بهم   یبودم آقا  دهیکه حاال فهم  سیرئ یآقا
 .امیکار ب   یبرا تونمیگفت که از فردا م 

خوب    یلیبود. خ یواقعًا عال   ر ی بودم هفت هزار ل  یراض ی لیحقوقم خ  از 
 برسم.   م ی پس انداز کنم و به زندگ  تونستم یم

 . امیکردن برب  دایپس شغل پ تونستم از  یسادگ  نیبه هم شدینم  باورم 

که مستخدم آورده بود رو بنوشم و    یا راحت قهوه الیبا خ تونستم یم  حاال
 و حسام گپ بزنم.  س یبا رئ 

 

 *** 

که داشتم به    یاستراحت  م یشلوغ بود. هر تا  یل یروزها سرم خ  نیا
رو   د یدفترچه کلمات و لغات جد یو تو   کردمیگوش م  یترک  یهامکالمه

 . کردم یم  ادداشتی

از   تونمیراحت بود که م  الشی اون هم خ دیشده بود و شا  دا یپ  کم   حسام
 . امیپس خودم برب



و با    ومدمیم  جانی به ا  کردم یم  یکه توش زندگ  یمجتمع ن یروز با ماش  هر 
 .کردمیسالمندها کار م

اخمو   ی هارزنیو پ   رمردهایشده بود کتاب خوندن و انجام ورزش با پ کارم 
 خندون.  ی و گاه

"برامون کتاب   گفتنیوقت بهم مهر   شد،یتنگ م  یلیمادرجون خ  یبرا دلم 
 . افتادمیم   خانم جون و کاخ مخوف ادی بخون" 

 باال ببرم.  یلیخ  یل یرو خ ی تا زبان ترک  کردیبهم کمک م  یترک  یهاکتاب

ها هم با شوق و ذوق  و اون  دمیپرسیها م  رزنیلغات رو از پ  یمعن   یگاه 
 . دادنیجواب م 

کننده خواهد  کسل  یل یخ جا نیا ط ی مح کردم یتصورم که فکر م   برخالف
  حیدر حال استراحت و تفر  شهی ها همنبود؛ چون سالمند طور نیبود اصاًل ا 
 بودن. 

 

  یل یمدت خ  نیا یمن بود و تو   یاصل یباشاران، کارفرما  نبیدکتر ز  خانم 
موسسه حاکمه آشنا    نیا  یکه تو  یکمک کرد تا با اصول و قواعد  یلیخ

 بشم. 

 .سپردیها وقتش پر بود و کارها رو به من مزمان شتر ی ب متأسفانه

 نحو ممکن کارهام رو انجام بدم.  ن یبه بهتر کردمیم  یهم سع   من



 .زدندیبهشون سر م هارزنیو پ   هارمردیپ ن ی ا یهابچه یگاه 

موسسه    یمعروف ترک تو یگرهایاز باز  یک یبودم خانم بتول مادر  ده یشن
 هست. 

 . کردیزده م خاصش من رو شگفت ی هابا لباس شه یزن هم اون 

شخص بود؛ با  و چروک صورتش کاماًل م  ن یبود، چ د یکاماًل سف  موهاش
  دیبراش رژلب جد امیکه فردا که م  کردیبه من سفارش م  یحال گاه  نیا

  دادمیم  هیو بهش هد گرفتمیم  یرنگ  یبراش رژها  لیبخرم؛ با کمال م 
 خوب بود.  یلی خ اشهیروح

وقت احساس  . هيچدادیعشق و محبت م  ی موسسه همه جا بو  نیا
 نداشتم.  یحس بد چیه  ای  یخستگ 

بود که حواسم باشه همه با هم تعامل داشته باشن   نی کار من با ا  شتر یب
  یهمه با هم حرف بزنن و بخندن و شاد باشن، البته ناگفته نماند گاه 

  یی تنها  دونستم یچون م شدم، یها هم م و گفتاردرمان هاوتراپی زیف ار یدست
 . انیاز پس کارها برنم

ورزش   میردها داشتها و مبه زن شه یهم طبق معمول و عادت هم   امروز 
 ورزشمون رقص بود تا ورزش.  شتر یالبته ب  م ی دادیم

و بعد کمک   میدیرقص یم  یرومان هاواس  ها رزنیبرگشته بود. و با پ  م ی روح
 برن و صبحانه بخورن.  یخورتا به سالن غذا  کردمیم



  خوردیبود و هر لحظه که زنگ م   ده یتازه به دستم رس  د یکارت جد  م یس
  استیپر  ا ی دونستمیچون م  زدم،یحرف م یش فارسبدون توجه به شماره

 مامان.   ای

 ناراحت بودم.   ی لینداشتم خ  یاز همتا خبر که نی ا از 

که    گرفتیبعد از کار کردن دلم م  ینوروز بود و من گاه  دیع  کینزد
 . ستنی ن  شم یم پ اخانواده

  ییتعامل باال ها امروز که کدوم زن  کردمیم  یداشتم بررس اط یح  یتو
 وارد موسسه شد.   یپ یکه مرد جوون و خوشت   کردمیم  ادداشت یداشتن و 

 ها به سمتش هجوم بردن، ها و زنمرد شتر یورودش ب با

 !ه یبه مرد کردم تا بفهمم ک یکردم و نگاه   یاخم

 لرزونش گفت:  یکه با صدا  دمی محمد پرس  یآقا از 

 ! ؟یفاطما گل رو نگاه نکرد لمیهست، ف ورکیآک   نیاون انگ  -

 به نشونه نه تکون دادم.  یزدم و سر   یلبخند

همه دوستش دارن حالم   ن یا جا نیا ی هاکه آدم  نم ی بیرو م ی کس  کهنی ا از 
 . شهیخوب م 

من فرق    شهی مثل هم ی ها ارتباط نداره ولبا پرستار  ادی ز  نیانگ  یآقا مادر 
  یبود و بور نبودم بتول خانم باهام رابطه یام شرقچون چهره د یدارم شا
 داشت.  ی خوب



 شدم که گفت:  کی بتول خانم نزد به

 . شهیکرم پودرم داره تموم م   -

 زدم و گفتم:   یلبخند

 پسرتون اومده.  -

 گفت:   نانی اطم با

 . نمشیتا بب  ادیاگه از دست دوستام خالص شد م  دونمیم -

 : دمیرو از پشت سرم شن یا مردونه یزدم که صدا ی اخنده شین

 سالم مامان امروز حالت خوبه؟  -

  دنمیبود با د   یی لب بهش دادم مرد سن باال  ر یز  یو آروم سالم  برگشتم 
 : دیپرس

 ده؟ یپرستار جد  -

 من توانبخش هستم.  -

 خانم... .  دنتون یخوشبختم از د -

 .یرزا بهادر -

 . یباهادور -

 تم: زدم و گف یگرفت که با احترام لبخند  امخنده



 . ستنیها راحت نمن هستم، مادرتون با پرستار  ن یداشت ی اگه کار -

 بگه که بتول خانم گفت: یزیچ  خواست

 . کنهیرو پسرم پرداخت م  نشیهز  ؟یخریکرم م  نی رزا فردا برام از ا  -

 بهش کردم و گفتم :  یمهربون   نگاه

 . خرمیبراتون کادو م  ستی ن نه یالزم به هز  -

 گفت:  یفور پسرش 

 !ن؟ یچه زود تمومش کرد دیدیکرم پودر خر  شی پ یشما هفتهمامان  -

 بود.  لر یاون کرم پودر نبود کانس -

 اوه مامان خدا کمکم کنه.  -

  نجا یا ن یب ر یاومدم. کم کم وقت برگشتنم به خونه بود. مس  رونیسالن ب از 
 . گشتم یمجتمع برم  نیساعت فاصله داشت و هر روز با ماش  کیو خونه  

تونستم مستقل باشم خوشحال   نکهیو از ا   رفتیم  شی پ  ی عال  یچ  همه
 بودم. 

 

 *** 

 برگردم.  رانیگرفته بودم تا به ا  یمرخص   سی بود و من از رئ دیع  کینزد



خانواده تنگ شده   یدلم برا یل یبودم اما خ هیدو هفته بود که ترک  درسته
 بود. 

 کنم.   لیرو تحو د یبا مامان و بابام ع  شهی امسال هم مثل هم خواستم یم

 بود.  ها یران یما ا   یفردا بود و فردا چهارشنبه سور یبرا ران یا  تیبل

 لوازمم رو جمع کنم.  یرو آماده کردم و حسام کمک کرد تا همه چمدونم 

 برگشتم.  ران یکردم و به ا   یفرودگاه ازش خداحافظ یجلو

زدم و به   یچشمم به بابا افتاد. لبخند لیر  یبرداشتن چمدونم از رو  با
 بغل گرفتمش.  یو تو   دمیسمتش دو

 

دو هفته دلم براش تنگ شده بود. از بغل بابا و مامان که   ن یا ی تو  واقعا
 : دیچی گوشم پ   یتو الیدان یجدا شدم، صدا

 رزا.  ی خوش اومد -

و    یاستخوان  یمرد الغر با صورت  هی دم؟ یدیم  ی سمت صدا برگشتم چ به
 کهنه.   یهاو لباس  دهیژول ی بلند و موها یهاشیر

 زدم و آروم زمزمه کردم:  ی پلک

 ممنون.  -

 که بابا رو بهم گفت:   کردمیمامان صحبت م  با



 رسوند.   جانی جان ما رو تا ا الیدان -

 قراره ما رو برسونه.  الی بار هم دان نیا  یعن ی  نیا

 . افتادیهام رو هم مخسته شده بودم و چشم  یلیخ

دو هفته   نیو درمانش و آرش و اتفاقات ا  ال یفقط در مورد ن نی ماش  یتو
 . م ی حرف زد

  الیاما دان  اد یتعارف کرد که باال ب  ال یو بابا به دان مید یدر خونه رس به
 و رفت.   ومدین

 . حس غربت من رو گرفته دمی به تهران رس   یچرا اما از وقت  دونم ینم

 بود و هست.  هیترک  شه یمن هم   یمحل زندگ  انگار 

 !نم یاتاق نازن  آخ

تختم نشسته بود و چپ چپ   یرو  ایشدم، پر  ز ی ورود به اتاقم سوپرا با
 . کردینگاهم م

  یغر کرد و با صدالب غر  ر یز  دمیزدم و به بغلش پر یبلند غی ج دنشید با
 بلند گفت: 

 . احساسیدختر ب  یزنگ بهم نزد ه یهفته  هی   نیا  یگم شو تو  -

 نفسم.  دیقربونت برم، ببخش -

 



 *** 

 . خورهیزنگ م   ت یرزا جان گوش -

 بود احتمااًل از سالمندانه:  ه یترک یشدم، شماره کینزد  لمیبدو به موبا  بدو 

- Ayo( ? )الو ؟ 

 مبارک.   دتیسالم رزا جان ع -

به صورتم   یلبخند ارادهیو ب   دیچی پ  یگوش   یخوشحال حسام تو یصدا
 اومد: 

 چه خبر از اون ور؟   زمیمبارک عز   دتیع  ؟ یسالم خوب -

 . ننیرو بب  جانیا  ار ینظرم مامان بابات رو ببه ین یبب  یایب  دیرزا با  -

 .  دم یم شنهادیحتمًا بهشون پ   هیهوم فکر خوب  -

کردم و به بابا و مامان اعالم    یصحبت در مورد کار باهاش خداحافظ بعد
 . برمیها روهم ماون گردمیکردم فردا که برم 

دو   یکرد و خوشحال و راض   شی اولش قبول نکرد اما بعدش بابا راض مامان
 اضافه کردم. تیتا بل 

به اومدن نداشت و قرار بودن با آرش وقت بگذرونه پس    یادیز ل یم  الین
 نشدم.  شی پپا ادیز



رو   ل یکه فا  خوندمیمد و لباس کتاب م   یمورد طراح  بود و داشتم در  شب
 . دمیتختم دراز کش  ی کردم و تو  رهیذخ

 جا شد. بهکردم تختم جا  حس

که داشت با لبخند بهم نگاه    دمیرو کنار خودم د الیباز کردم و دان چشم
 :دمی . آروم پرس کردیم

 تو! -

 اومدم نگاهت کنم دلم برات تنگ شده بود. -

 صورتم رو نوازش کرد.   کردمینگاهش م طور نی هم

 کردم.   م ی به تخت خال  یترس از تخت بلند شدم و با وحشت نگاه با

 اتاق سرد شد.   یهوا  ژنیبدنم در تماس با اکس  عرق

 بلند و با وحشت.  یلیخ  غ یج  هیزدم،    غیخودم اومدم و ج به

هام رو باز و  و چشم   ستادی چهار چوب در ا یتو الیدان اتاقم باز شد و  در 
 گرفت.   م ی بسته کردم و گر

توهم دست از سرم   نیکردن، چرا ا   هیشروع کردم به گر یبلند  یصدا با
 !کنه؟ یعشق ولم نم   نیچرا؟ چرا ا دارهیبرنم

 . کنهیموهام رو نوازش م یکردم که کس   حس

 ترسون و با لرزشم گفتم:   یبا صدا  دم، یرو دوباره د الیجدا شد و دان ازم



 کنه؟ یحس ولم نم  نی چرا ا ؟یداریچرا دست از سرم برنم  ؟ییباز تو  -

 .یداریحالت خوبه تو ب یواقع  الیدان المیرز، من دان   ستم ی من توهم ن -

 شد و با ترس گفتم:   قیصداش ترس به بدنم تزر   دنیشن  با

 تو... .  ، ینه تو، توهم ذهن من  -

 نه من خودمم.  -

 صورتم گذاشت.   یباال داد و دستم رو گرفت و رو   ابرو 

 شدم گفت: ره ی اومده بهش خاز حدقه در  یهاشدم و با چشم  هل

 رز.  ید یزود خواب   یلیخ -

 جا بلند شدم و با استرس گفتم:  از 

...  یاالن... اصاًل... تو با چه حق نی ... همرونیاز اتاقم برو ب رون یبرو ب -
 من. اتاق   یاومد

 . ستادی انداخت و ا ن ییرو پا سرش

 . ومدییبه صورتش اصاًل نم هاششیر  زد،یاز صورتش موج م یناراحت 

 کرده بود.  ینقاش  ی بدنش رو با خالکوب کل

 لب گفت:  ر یشد و ز  ک یزنان به در اتاقم نزدو قدم  آروم

 !د یببخش -



 زد و رفت. رون یاتاقم ب  از 

 

 *** 

بودن و من داشتم لوازم لب تاپم رو   ستادهیاتاقم ا  یو مامان آماده جلو  بابا
 رو هم بردارم.  ازم یمورد ن ی لهیوس  نیتا آخر  کردمیجمع م

  یالهیحق نداشتم وس  شتر ی ب نی حاال دو تا چمدون رو پر کرده بودم و از ا تا
 ببرم. 

 م. باز کن  ما یهواپ  یتو  دیبا  دونستم یسرم کردم چون م  یی کوچولو   شال

غر   ی رفتم. بابا با نگران رونی سرم بستم و از اتاق ب یرو باال  م ی صورت  یموها
 : زدیم

 چه وضعشه.  ن یرز ا ی ستی هنوز آماده ن یپرواز دار کیساعت   -

 زدم و گفتم:   یلبخند

 خوب.  میبر  نیای م ب امن که آماده -

  یو آرش تو  الی ن گردن یکه برم  یرو به آرش سپرد، تا وقت  ال ین  مامان
 هاشون رو وا بکنن. کنن و حداقل سنگ  یما زندگ   یخونه

  گه یها از هم جدا شدن و دتوجه نداشت که اون  نیبار بابا به ا نیاول  یبرا
 . ستنی محرم ن



  دییتا  دم یبهم دست داده بود. از بابا که پرس ی شب گذشته حس سست از 
و هدف از  خونمون مونده بود   یبه اصرار خودش تو ال یکرد که شب دان

 کارش هنوز برام نامعلوم بود.   نیا

با بابا و مامان کنار   فی ردکردم و خودم هم   دایبابا و مامان رو پ ی صندل
 پنجره نشستم. 

  کهنیو غم بهم دست داد حس ا   یحس دلتنگ ما یشدن هواپاز بلند بعد
 .گردمیرو جا گذاشتم و دارم برم یزیچ

فرودگاه نشستن تا   یهایصندل یبابا و مامان رو م یدی استانبول که رس به
 .رمی بگ ن یماش هی من 

شد و با خنده بهم    دایش پ بودم که حسام سر و کله نیماش هی حال رزرو  در 
 شد:  کینزد

 !یخانم باهادور یآورد فیتشر  نت ی با والد  دمیشن -

 و گفتم :   دمیخند

 .یخاستگار م ی بله اومد -

 واهلل.   ستم ی ن ل یخدا خوشبخت کنه ما که بخ -

شدم تا حسام رو   کیزدم و همراه با حسام به بابا و مامان نزد یاقهقهه
 کنم.   یمعرف

 هم رفت.   مامان تو یهااخم 



 گفتم:   یفور کنم؛یم  یمعرف دشیدارم داماد جد  کنهیکردم فکر م  حس

 دعوتتون کنه مامان جون.  شیعروس   یحسام جان نامزد دارن و قراره برا -

 گرد گفت:   یهاباال داد که حسام با چشم  یی ابرو مامان

 نه من... .  -

 گرفتم که با خنده ادامه داد:   شگونشی ن  محکم 

 طرف.  نیاز ا  دییآخ بله درسته بفرما -

 و من و حسام پشت سرشون.  رفتنیو مامان جلو م   بابا

 گوشم گفت:  یتو  حسام

 واقعًا.  ده یرس  الیه داد دانها خدا ب یدست به زن دار  -

 نشستم.  نیماش  ی زدم و تو یاغره چشم

از استانبول رو   یی راه فرودگاه تا مجتمع حسام دونه به دونه هر جا   یتو
ساخته   ی که قدمتش چقدره و از ک  دادیم  حیبه مامان و بابا توض  دیدیم

 !؟ یشده و توسط ک

  یفت. اما جار  ادمی از  ایدن یغصه  یو همه  دمیخند یفقط م  هم من
 بود.  ال یاز ذهنم هنوز دان ی کیکوچ 

 کرد.  یچاخان ازمون خداحافظ  یو حسام بعد کل   م ی مجتمع شد  وارد

 مامان و بابا با ذوق گفتن:   م ی خونه که شد وارد



 گرون بوده باشه.   دیحتمًا با  یدیرزا اجاره چند م  جانیچه خوشگله ا  -

 بدم.  دیچند با دونمیماه قراره بدم، نم  نی از ا -

  یکردم تا استراحت کنن و خودم جلو  ییو مامان رو به اتاق راهنما  بابا
 " کردم. ریند ی" دوغدون او کادرالیسر  یلم دادم و شروع به تماشا ونیتلوز 

 

 *** 

حسام حس    یهاشهر و گوش کردن به چاخان یدور دور زدن تو بعد
 تموم بدنم رو گرفت.  یخستگ 

 . گردمیام و به مجتمع برم گفتم که خسته  بهشون

  چ یو با ه کردیبد درد م یل یروزا سرم خ  نیبرگشتم و به اتاقم رفتم. ا  من
 .شدمیو خسته م ومدی زود خوابم م شد؛یخوب نم  یمسکن

 استراحت شروع کردم به پختن غذا تا مامان و بابا برگردن.  یکم   بعد

 . کردمیهم نگاه م  ون ی تلوز  یبا آشپز همزمان 

 گفت:   یساعت بعد در زده شد و با باز شدن در حسام فور چند

و    حیهم مامان بابات صح  نیرو کالفه کرده ا   ننم من نیا   نم یرز من برم بب -
 . زنم یسالم بهت سر م

 و رفت.   دیکه دوبگم   یزیچ  خواستم 



 ن؟ی ؟ شهر رو دوست داشتچطور بود بابا -

جا رو  اون خوادیدلم م  ی لی! خ ؟ یکنیرزا جان تو کجا کار م  زم، ی عز ی عال -
 . نم یبب

 . دمیبابا! بهتون نشون م گردم یاز فردا سر کار برم  -

 . دمیچ  ز ی م ی و رو   دمیغذا کش یتکون داد و من فور  یسر بابا

 .دیی مامان بابا بفرما  -

رو درآورد و به کمکم اومد سر سفره بابا در مورد   شیروسر   مامان
و من هم بهش اطالع دادم که حسام    دیحسام ازم سوال پرس  یهاحرف
 .کنهیچاخان م  یلیخ

نتونستم   ادیو من ز دیحسام پرس   یال یهم فقط در مورد نامزد خ  مامان
 . رفتم یبگم چون دروغ بود و لو م  یزیچ

مجتمع و با    نگیسالن بول  ی تو  حسام و بابا قرار گذاشته بودن تا برن شب
 کنن.   یهم باز

  یو هر از گاه   م ینشست  یترک یهاالیسر ی رفتن بابا من و مامان جلو بعد
 . گهیم  یچ  گر یکه باز   دادمیم   حیبه مامان توض

 مامان گفت :  هو ی

از شوهرت   شتر یارزشش ب  یزندگ نی ا ؟یرو ول کرد الی واقعًا چرا دان  رزا -
 بود؟



 گذاشتم:   ز یم  یفوت کردم و فنجون قهوه رو رو  ینفس کالفه

به   هیتا خودم باشم من تک  نجام یمامان من اومدم خودم رو بسازم من ا -
فقط کمکم   نی همه روش حساس شد ن یحسام هم که ا کنم؛ینم  یمرد

 . نی کنم هم  دایکرد تا کار پ 

 حرفم رو قطع کرد و ادامه داد:  مامان

نداشت به نظرم اون عاشقانه   یبا مستقل بودنت ک مشکل الیاما دان  -
 . یهمه ازش دور بمون  ن یدوستت داره که اجازه داده ا

 

خط قرمز   هیذهنم به  یتو شه یهم الی نگفتم. دان یز یکردم و چ  سکوت
 برام تابو بود. ه یترک یشده بود که فکر کردن بهش تو  ل یتبد

  هیتک یمرد چی به ه شد یباعث م  نیبودم و ا  یراض  میاز وضع زندگ  من
 بود که همتا به آب داد... .  یدسته گل  نی نکنم. ا

  لی ذل الیاما تنها راه ارتباطم با همت دان گرفتم، یم ی از همتا خبر کاش
 خواستم غرورم رو دربرابرش بشکنم. یمرده بود و من نم 

 

 *** 

 شده بود و خواب مونده بودم. رمید  یلیخ



 بدو لباس فرم رو تنم کردم و موهام رو رها کردم.  بدو 

 درست کنم.  نی ماش  یتو تونستم یرو م  موهام 

 که گفتم:   رفتم یم   رونیدر خونه ب از 

 خداحافظ مامان من رفتم.  -

 صدام کرد:  عیسر  بابا

 ! ساعت چند؟؟یگردیبرم  ی ستاکی رزا وا -

 ساعت سه ظهر چطور؟ -

 . نم یجا رو بب دنبالت تا اون امیخودم با حسام م  -

 چشم فعاًل.  -

راهرو پام کردم   یهام رو تو وقت تلف کنم کفش ن یاز ا شتر یب  تونستم ینم
 آسانسور مرتب کردم.  یلباس فرمم رو جلو ونی و پاپ

با دامن   یزرد خردل رهنمیهفته پ  نی ا کرد، یم  ر ی فرمم هر هفته تغ لباس
 بودمش.  دهیزانوم کش ر ی بود که راسته تا ز یاسبز پسته

  ی شگی لباس فرم هم یتو ون ی پاپ یبا خودم بود ول  فی کفش و ک   انتخاب
 . شدیم  ونیبود که پاپ  یشال قرمز شه یبود؛ هم 

بره تا زودتر    تر عی و تا نشستم به راننده گفتم که سر دم یدو  نیماش  به
 برسم. 



  یباال ی اوصل کردم و موهام رو گوجه ی پشت صندل  تور ی رو به مان نهیآ 
 کردم.   یمختصر  شیسرم بستم آرا 

 .ومدیم   تار یگ   یساختمون که شدم صدا وارد

 من ی ها که نشاز راهرو  یکی زدم و به همون سمت حرکت کردم ته   یلبخند
  یهارمردیو پ ها رزنیاز پ  یتا مرد و زن نشسته بودن و بعض  بود چند 

  لمیو ف خوندن یو م  زدندیم  تار یخوش ذوق کنارشون بودن و داشتن گ 
 . گرفتنیم

 م قرار گرفت. شونه ی رو   یتماشاشون بودم که دست درحال

 دکتر کمال بوشکون.  یآقا دم،یرو د سی و رئ  برگشتم 

 زدم که در گوشم گفت:   یلبخند

بهم دست داده من مادرم   یحالشون رو خوب کردم حس شاد که نی از ا -
 به خاطر سرطان خون از دست دادم.  شی سال پ ی لیرو خ 

  گه یگرفتم تا به مادر افراد د  یمرکز  نیبه باز کردن همچ  م ی اون تصم بعد
 کنن.  یکمک کنم تا شاد و سرزنده زندگ

 .نیکار رو کرد  نیبهتر -

و کرم    لر یازش فاصله گرفتم و به سمت بتول خانم رفتم. براش کانس  زود
 بودم.  ده یخر  دیپودر جد

 ذوق زده نگاهم کرد و بغلم کرد. دشیکرم پودر جد  دنید با



که اومده بودن تشکر کردم و به افراد    ییها ها و نوازندهخواننده از 
 ستن. کجا ه   دونستنیکمک کردم تا به اتاقشون برن چون نم  یمریآلزا

  یانداشتم و عالقه یدوست  یجد یرابطه جانیا یاز پرستارها کدومچیه  با
 بشن.  کیها بهم نزدنداشتم که اون

  کننیبهم نگاه م  نییها از باال به پا پرستار   نیا  کنم یروزها حس م  نیا
و    م ی دار هاینسبت به افغانستان  ران یا  یکه تو  ینژاد ضی همون تبع قاً یدق
 دارن.  هایرانیها نسبت به ا ترک ه یترک  یتو

خودم رو دارم   تی ندارم چون من هو ن یینگاه باال به پا  ن یبه ا یتوجه  من
 که انسانم.   نهی نه، مهم ا ایترکم    ستی و مهم ن

  الیدان  یخونه یکه تو   ونم یمد  ییهارو به کتاب رم یهمه تغ  نیا  لیدل تنها 
 و خوندم.   دمیخر

.  ستیگر   چهی ن ی" و "وقت ستنی نگر دی به خورش  ره ی" خیها کتاب  مخصوصاً 
" 

 بتول خانم و آقا محمد گذشت.  ی درمانروز به گفتار  تمام 

صدام    واشی  یل یبزنم که بتول خانم خ رون یشدم تا از محل کارم ب آماده
 کرد. 

 شدم گفت:   کیکه نزد  بهش

 شکالت بخر.   یبا بو یگونهو برام رژ   ر ی رو بگ نیا -



 شده بودم زود گفتم:  رهی بود خ ر ی ل خنده به دستش که صد با

 . شهیپول الزمتون م نی ا خرمیخودم براتون م -

 کرد و رو برگردوند:   یمحکم  اخم 

 آشغال.  اندازم یم  یها، اگه بخر  یبرو نخر خوام یاصاًل نم -

 دار گفتم: رو گرفتم و کش ر ی خنده صد ل با

 . خرمیباشه م  -

 کرد.   م ی زد و تا دم در ساختمون همراه  یلبخند

 .دم یباغ بزرگ گذشتم و به دم در رس  از 

 شد و گفت:  کیبهم نزد دنم ی و حسام منتظرم بودم که بابا با د  بابا

 داخل؟  ام یب شه یم  باستیز  یلیدور از شهره اما خ  -

 به نگهبان کردم و گفتم:  ینگاه 

 !دونم یسوال کنم نم  دیبا -

 . نهیکردم که بابا داخل رو بب  یبان رو راضو نگه دم ینگهبان پرس از 

و وارد    م ی کرد  یبار با دقت با بابا ط نیرو که اومده بودم ا  یراه   همون
 . م ی سالن شد

بردمش تا با   من یبه نش  تینهاکردم و در   یجا رو به بابا معرف همه
 آشنا بشه.  رمی پ ی هادوست



محمد بابام رو   یکرد، به آقا  یپرسمحمد جلو اومد و با بابا احوال یآقا
 من اومده بود.  یبابا  مونه ینم ادشی  دونستم یحال م  ن یکردم با ا  یمعرف

 بود. ستاده یدکتر پشت سرم ا  یکه آقا  دم یچرخ  یلبخند با

 دکتر رو با هم آشنا کردم.  یو آقا  بابا

  یدوست داشتم بدونم تو یلیبود و خ ی جور خاص ه یبابا به دکتر   نگاه
 !گذره؟یم  یذهنش چ

 

قهوه بخوره، اما بابا دستم رو گرفت و   هیاصرار کرد که با بابا   یل یخ دکتر 
 ازش معذرت خواست.

 : دیکه پرس  م یشد یم  کینزد نی مجتمع به ماش اطیح  یو من تو  بابا

 هست؟   یآدم مطمئن  ست،ی رئ  ن یآقا هم نیا -

 گفتم:   یالی زدم و با خوش خ  یلبخند

. من تازه  دیزنیبا مامان تنهاتون گذاشتم مثال اون حرف م  یبابا از وقت -
 شه یم  ن، ینگاهش کرد یچرا اونجور دم،یاز دکتر ند یایاومدم و بد  جانیا
 که تو ذهنتون هست رو بدونم؟  یزیچ

 کن.   یمرد دور ن یاز ا شناسمیمن مردها رو م -



شده؟ نکنه مامان مخش رو زده تا من رو به تهران   یجورن یچرا بابا ا  واقعاً 
 کنه.   تم یهم اذ  جانی تا ا اله یهم کار دان  دیشا  ایبرگردونن؟  

 فوت کردم و گفتم:  ینفس

موسسه است    نیا  سی فقط رئ شونیمن خانم هست ا  یبابا، کارفرما -
 چقدر سنش بود. یدیخودت که د نی هم

 حواست رو جمع کن رز بهش اعتماد نکن.  -

کارم رو    یلیخ نی و ا   دمینفهم  یزیبابا چ ی هاباال انداختم، از حرف یاشونه
 . گفتیها اعتماد کرد راست م به مرد شدینم  که نیاما ا  کرد؛یسخت م

 *** 

دوست داشتم بمونن اما نگران   یلیبار مامان رو بغل کردم، خ  ن یآخر یبرا
 نداشتن.  ه یترک  یبه موندن تو ی لیتما   یلی؛ خو آرش بودن  الین

باهاشون حرف   ر ی دل س ه یها سر کار بودم و نتونستم وقت  تر شیب  من
 باشن.  رانیا  خوانیبدر م زدهیس  یهفته برا کی بزنم، حاال هم بعد  

 . ختم ی مامان و بابا اشک ر  یبدرقه بعد

  ها تگر ی حما نیهستم، اما بزرگتر کسیتنها و ب  کردمیفکر م شهی هم  من
 .دونستمیبودن و قدرشون رو نم   شم یپ

 شهر بهش اعتماد داشتم فقط حسام بود.  ن یا یتو جانیکه ا   یکس  تنها



اخالقش بود که   ن یخاطر همبود به یفکرمرد آگاه و روشن ی لیخ  حسام
 باهاش راحت بودم.

و    م ی شد ن یوار ماشبابا و مامانم همراه حسام س ی مایپرواز کردن هواپ بعد
 .می به مجتمع برگشت

 *** 

از   هایلیسالمندان شلوغ بود؛ فصل بهار شده بود و خ  یماه کاًل سرم تو  کی
 اومده و شاداب شده بودن.  رون ی ب  یفصل  ی افسردگ

  کردم؛یاز مامان سوال م رانیو اوضاع ا  ایو آرش و پر   الی روز درباره ن  هر 
  یانقد خسته بودم جلو ی ما گاه. ازدیمامان هم با حوصله باهام حرف م 

 . بردیکال خوابم م   وی دیو 

بعد گرفتن حقوق اولم خوشحال و   بهشت یارد لیگذشت و امروز اوا   روزها
 نشستم.  نی ماش یاومدم و تو  رونیخندان از سالمندان ب

به خودم استراحت   یکه کم کار کنم و کم   کردیداشت سرزنشم م  حسام
رو صرف   یانرژ  نی ا تونستم یگرفته بودم و نم  یادوباره یبدم اما انرژ
 کارم نکنم. 

  نیشخص ترک ب  ه یاز  یل یمی که ا  کردم یروچک م هالیمی ا نی ماش  یتو
 کردم.  دایپ  هام لیمیا

 ندادم پس... .   ییرو جا  لمیم یآدرس ا من



و لبخندم    شدیم  هام گردتک جمالتش چشم که کردم با خوندن تک  باز 
 : دیو پرس  ستادی زدم که راننده ا  یمحکم  غ یج ت یپررنگ تر در نها

 از دستتون افتاد؟ یزیشد؟ چ  یخانم چ -

 رو به راننده گفت:   حسام

 هست.  شیخبر حاملگ ستی ن یزیچ -

 گرد گفت:  یهاچشم  با

 بله؟ -

 زدم: غ یج ی فارس به

 حسام! یقبولم کرده هورا وا -

و هزار    شدمیم ره ی خ لی میبه ا  جور نیبه راهش ادامه داد و من هم راننده 
 . دمیخندیو م  خوندمیبار م

  وقتچیاگه خدا حواسش بهم نبود ه قلبم خدا رو شکر کردم یبار تو هزار 
 . دیرسیبه دستم نم ل یمیا  نیا

 : دیبهم انداخت و پرس  یاحهی نگاه عاقل اندر سف حسام

 پسر؟   ایدختره   -

 زدم:  یطانیرو با دستم به پشت سرم پرت کردم و لبخند ش موهام 

 شده؟  یبگو چ -



 دوباره جواب داد:  شی شگیهم ی با تعجب و شوخ حسام

 مثبته؟   گهید  تهیجواب تست حاملگ -

 و گفتم:   دمیخند

 مسخره مگه من شوهر دارم؟  -

 گذاشت و گفت:  شیشون یپ  یحالت مسخره دست رو رو  با

 ه؟ یکباباش   ستی نگو که معلوم ن  -

 گفتم:   یبلند غی ج با

 لباس قبولم کردن هورا... .  یآموزش طراح یدوره -

 کرد و گفت:   م ی صورتش تنظ یرو رو نکی ع  حسام

قراره رخ   یشده فکر کردم چه اتفاق بزرگ یحدس بزن چ  ی جور گفت هی -
 که حاال... .   ستین  یزیبده، چ

 !ونه ی د ستی ن یزیچ  نی عه حسام، ا -

 : دمیذوق پرس با

 ؟  ی شناسیرو م  تیتو راش ی راست -

ادا کردم؛ انگار مطمئن نبودم حسام   یدیآخرم رو با حس ترد  جمله
 رو بشناسه.   یطراح نیهمچ

 زد و گفت:  یلبخند حسام



 ؟ یباغل یباغز -

 تکون دادم که گفت:  ی ذوق سر با

اون کار   شی پ یری لباس مشهور ترک هست چطور م  یهااز طراح یک یبله  -
 ؟ یکن

 لب زمزمه کردم:  ر ی زدم و به پل استانبول چشم دوختم، ز  یلبخند

 .دیجد یسالم بر زندگ  -

 ؟یخوشحال شد قدر نیا -

 بود جواب دادم: یدیحسام پر از ناام یصدا

  لیسالمندان بمونم و فس   یاون سرا یتا آخر عمرم تو تونمیمن که نم -
 کنم و باالبرم باال و باالتر.   شرفتیپ  خوامیشم، من م 

 سکوت کرد و گفت:  یالحظه حسام

به هر حال   یول  یپول داشته باش   ایقدرت  که نیسخته مگر ا  ی لیخ  یلیخ -
 . یش یدارم تو موفق م دیام

 بهش انداختم و حسام رو به راننده گفت: ینگاه  خوشحال

 . م ی ریجشن بگ م ی خوایبه کالب برو م -

 . به من زد ی و چشمک  برگشت



قدم   کردمیشدن، باور نم دار یچشمم پد  یهام و اهدافم جلوآرزو  یهمه
 بهش برداشتم.  دنیرس  یاول رو برا

 و رو به حسام گفتم:   م ی دیکالب رس   به

 آخه. دم یمن لباس مناسب نخر  ونهید -

 من به تو.  یکادو   م ی خر یم ستین  یزیخب چ -

شدم   اده یپ  نیاز ماش یکالب کرد و با خوشحال  یرو بهرو   کیبه بوت   یااشاره
 و رو بهم گفت: 

 .یواسه خودت نقاب بخر زنن، یکالب همه نقاب م  نیا -

 . م یشد  ک یگفتم و با هم وارد بوت  یاباشه

  دمیخر  یانقره یها زانو با کفش یباال  ی دار مشکپولک  ی مجلس  رهنیپ  هی
 دادن.  هیکه نقابم رو روش هد

 تم : خنده رو به حسام گف با

 !شمیآرا -

 . م ی بر ا یب ی زشت  ی کاف  یبه اندازه گهید یدار شیآرا -

توش   یشاد  یکه آهنگ ترک  م یشد  ی ها وارد سالن بزرگهمون لباس با
 که صداش بهم برسه گفت:   ی. حسام دستم رو گرفت و جورشدیپخش م 

 ها.  یاز کنار من جم نخور -



 کردم.   طی مح  یتکون دادم و شروع به بررس  یسر

هاش خاموش بود و فقط چراغ  که چراغ  یهفتصد متر  باً ی سالن تقر هی
 رو روشن کرده بود. طی مح سکو یرنگارنگ د

 شده بود. بیدخترها ترک ن یریش  یهاتلخ با ادکلن یدن ینوش یبو

جوون نشسته   یها مبل بود که روش پسر  ا یست کاناپه  هیچهل قدم   هر 
 ن و کنارشون چند تا دختر. بود

 . م ی و نشست میرفت  یترحسام به سمت خلوت با

  ی دنیشدن و بهش نوش  کیافتضاح به حسام نزد یهاتا دختر با لباس دو 
 تعارف کردن. 

 برداشت و رو به من گفت:  یوان یل

 . یشیدچار م ی تی به چه وضع ستی تو نه، نخور که معلوم ن -

ک  تو  اومدم کالب خب.«  یدلم گفتم : » د 

دور   ی کنار حسام نشستن من آروم از کنار حسام بلند شدم و کم  هادختر 
 شدم.

دختر و پسرا هم وسط   خوند؛یآهنگ م کروفونیپشت م ی جید
 دادم. و بهش گوش   ستادمی ا یج ید ی جلو دن،یرقصیم

 شد.  کیبهم نزد  ی ترک جذاب مرد



سوم و   وان ی دوم و همچنان ل وانیاول که تموم شد ل  وان یکردم و ل  تشکر 
 چهارم. 

برام مهم   کنه، یم  م ی رو به رومه و همراه  یمرد ترک  دمیخود که اومدم د به
 . زدیهام دو دو م حالم بد شده بود و چشم  هینبود که اون ک 

دستم رو گرفته بود و با مرد  الی تا برگشتم دان دم یشن یداد و هوار  یصدا
 . ردکیترک دعوا م

فقط چشمم به لباسم افتاد  ؛دمیشن ینم  یزیشده بود و چ  نیسنگ  هام گوش
  یش پاره شده بود. آروم دستش رو از دستم رها کرد و من رو که گوشه

 کاناپه افتادم. 

 *** 

؟ من  کنمیکار م   یچ  جانیشدم، من کجام؟ ا دار یاز خواب ب یسردرد بد با
 کالب بودم؛ حسام کجاست؟   یکه تو

 : دیچ یگوشم پ  یتو صداش

 رز؟  یشد  دار یب -

 : دمیهام رو باز نگه داشته بودم که پرسزور چشم  به

 خونه؟   یتو من رو آورد -

 . ومدینم ادمی از کالب  یچی دار و گرفته بود؛ هخش صدام



 گفت:   لکسیشد و ر کینزد  یابا فنجون قهوه حسام

 م. دروغ بگ  تونمینم اوردمیمن ن  -

 هوم! -

 

 متوجه نشدم.   یزیحرفش چ از 

 رفت.  رون ی به بدنم دادم که در اتاق باز شد و حسام ب  ی و قوس  کش

 سرد و ناراحتش به سمتم اومد.  یهابا چشم  الی حسام دان یجابه

 توهم زدم خدا... .  باز 

 برداشتم و زمزمه کردم:  م ی شگی از توهم هم  چشم 

 .یدیبریوگرنه سرم رو م  ینبود ی مهمون یخدا رو شکر تو تو  -

 : دیچی اتاق پ یصداش تو هو ی

 . دمیرس یآره حسابت رو م  یحال خودت بود یاگه تو -

 گفتم:   یبلند  یشدم با صدا  ره یاراده برگشت و بهش خ  یب  صورتم 

نه! بابا ولم کن شب تو، روز تو ولم کن من   یداریدست از سرم برنم -
 . رمی آغوش خودم بم یتنها تو  خوامیم

 و قطع کرد و گفت: ر  حرفم 



 . یگیم  ون ی هذ یدار -

غول الغر که بدنش پر بود    نیبود؟ ا  ال یمرد دان  نیا یجد  یزد جد خشکم 
 ؟ یاز نقاش 

تهران   یطور بود که توزدم، کنارم نشست نگاهش کردم هنوز همون ی پلک
 بودم.  دهید

 و سرم رو عقب گرفتم.  دم یکرد که ترس  کیدستش رو به صورتم نزد  آروم

 و نوازشم کرد.  دیبه صورتم رس دستش

که    کردمیحال من هنوز باور نم نی هاش سرد نبود؛ با ا دست گه ید حاال
 . ستین  الیکه جلوم نشسته توهم و خواب و خ   چهره نیا

 لب باز کنم و بگم چقدر دوستش دارم.  تونستم ینم

 وم صداش زدم: . آر دیمحو تماشاش بودم که کنارم دراز کش  انقدر 

 ؟ ییتو الیدان -

 زدم.  یلبخند  کرد، یو حالم رو عوض م  خوردیبهم م هاش نفس

 نشم. دار یخواب ب  نی از ا خوام یخواب هم باشه م یحت اگه

 :دی چی ش تو گوشم پخشن دورگه یصدا

چه   یدون یبودم م   دهیرس  ر یکنه اگه د  یبهت دست دراز خواستیاون م  -
 افتاد؟ یم  یاتفاق



 : دمیجدا شدم و پرس ازش

 حسام؟   ا ی یتو من رو از دست اون مرد ترک نجات داد  شبید -

 لب گفت: ر یبهم کرد و ز یشد و نگاه  بلند

 دوست دارم! یلیدوست دارم رز، خ -

شده و کل   لی تبد  یرگ هام به آب سرد یزدم حس کردم خون تو خی
 بدنم رو ازم گرفته.  ی گرما

  د؟یهام درست شن نبود؛ گوش الیخ  بود، توهم نبود خواب و الی دان نیا
 : دمیپرس

 ؟ یچ -

 دوست دارم! یل یدوست دارم، خ  -

صورتش رو به موهام    زنه؟یحرف رو م نیهست که ا  ال یدان نی زدم ا  مژه
 .دی کرد و بوس  کینزد

حرف رو بهش   ن یبودم من هم هم یاگهی د تیموقع  یاگه تو دیشا
 اما... .  گفتم یم

  یسرخش مواجه شدم ول یهارو با زور عقب دادم با چشم   اشنهیس
 .ستادم یسرش ا  ینکردم و از تخت بلند شدم و باال یی اعتنا

 تنها باشم.   خوامیم  ؟یلطفًا اتاقم رو ترک کن شه یم -



همه حرف منطقم بود؛   هانیبه حرف قلبم گوش نکردم. ا شدینم  باورم 
 گوش کردن بهش بود. که اهداف و آرزوهام در گرو    یامنطق زنانه

 گفت:   هویخشکش زده بود که  الیدان

وقت  کاش هيچ  ؛یکنیکار رو م  نی حاال که گفتم عاشقت شدم ا -
 . گفتمینم

  کردمینم  افشیبه ق  ی. نگاهخورد یبه قلبم م  یر یمثل ت   هاشحرف
بعد گفتن اون   یکم   الی. دانپرمیاگه نگاهش کنم به بغلش م  دونستم یم

  دیاز اتاقم خارج شد به پشت در که رس بی و دست به ج  ستادی حرف ا
 برگشت: 

من قسم خوردم ازت    بیولت کردم تو کشور غر  صاحبیفکر نکن ب -
 . مونم یحرفم پاش م  ن یمحافظت کنم تا آخر ا

داشتم   ی. حال نزاردیچی سرم پ یدر اتاق تو  یرو بستم و صدا هام چشم 
 کار رو بکنم.   نیا خواستیواقعًا دلم نم

 مزدوج باشم.   تونم ینم  خوام یکه م  ییبه جا دنیرس ی برا من

م افتاد و  گونه  ی هام رو فرش اتاقم افتادم. اشک یسست شد و رو  پاهام
 . دمیبه سمت تختم پر  مهابایب

نره تا   نی بو از ب نی ا وقتچیتخت مونده بود. کاش ه یبوش رو   هنوز 
 بتونم هر شب با بغل کردن بالشت به خواب برم. 



  دم یکه د  یزیچ  دونمیو نم  گذرهیم   الیچند ساعت از رفتن دان   دونم ینم
احساساتم   یکه پا رو  دونم یرو خوب م ن یاما ا تی واقع  ا یخواب بود 
 . خواستم یکه خودم م  یبه دست آوردن استقالل  ی گذاشتم برا

رو بدون زحمت و   ارمیبه دست ب خوامیکه م   یزیهر چ  خواستینم  دلم 
 با پول شوهرم بخرم.

 . امیدر ب الیبه صورتم زدم تا از شوک رفتن دان یآب

  ی دوره یبود که برا از یرو برداشتم تا به حسام زنگ بزنم اما واقعًا ن یگوش 
 !ادیحسام هم باهام ب  م ی آموزش

 . رمیخودم م  نه

  شیو موهام رو بستم و بافتم. آرا  دم یپوش رنگیبلند و مشک  لباس
شدن زدم و بدون خوردن صبحانه از اتاق خارج   بای در حد ز  یختصرم

 شدم.

راننده خوندم تا    یبهم فرستاده شده بود؛ همون رو برا  لی میا  یتو یآدرس
 به راه افتاد. 

کرده بود:» من قسم خوردم    ر یذهنم رو درگ ال یآخر دان یراه جمله  یتو
 ازت محافظت کنم.« 

نکنه و سر از   بمیحواسم باشه که تعق  د یاست، با هیترک الی دان یعن ی  نیا
 . ارهیکارم درن



 نبود.  ی نیکردم اما ماش  ینگاه ن یپشت سر ماش به

که    یو راننده اطالع داد آدرس میدیاز شهر رس  یخوشگل و بزرگ کیبوت به
 .جاستنیبهش دادم ا 

 تابلوش نوشته بود :  ی بود که رو  یک یکوچ   کیبوت 

- rasit bagzibagli. 

 حرف زدم: یذهنم به ترک  یشدم و تو اده یپ

خوب   ن یخوشبختم از... نه ا  دتونیهستم کارآموز جد یمن رزا بهادر -
  یهستم... نه، سالم من بهادر یمن رزا بهادر  تیراش  یسالم آقا ست،ین

 !ی کردم... نه وا  افتیدر یل یم یهستم از شما ا

 

 خوشگل به سمتم اومدن.  یل یشدم؛ دو تا دختر خ کیبوت  وارد

 :دیپرس  یزدم که دختر خوشگل اول  یلبخند

 کمکتون کنم؟!  تونم یچطور م -

و سبزه از دور دختر    پیخوشت  یلیخ  یل یمرد خ هی بگم که  یزیچ  خواستم 
 رو صدا زد:

 جرن چه خبره؟  -

 . دیاریب  فیلحظه تشر  هیآقا  -



رنگ   ینبات  رهنیو پ  یزرشک یقهینداشتم و چشمم به جل ی توجه  کیبوت به
 بود. شدیم  کیکه از دور بهم نزد   یمرد

  بایتقر  ی و دماغ  یپرپشت مشک  یسبزه و موها  یمرد با پوست صورت  هی
  ا یو پنج  ی س باً ی شد که تقر کیکوتاه بهم نزد  یهاها و ابرو و چشم  ی عقاب
 . دیرس یو شش ساله به نظر م  یس

 گفت:   بیشد ابرو باال داد و دست به ج ک یکه نزد  بهم 

 . یمن خوش اومد ک یبه بوت یسالم خانم باهادور -

 بگم که آروم گفتم:  یچ  دونستم یزده بود و نم خشکم 

 ممنون.  -

 رو از کجا شناخت؟! من

 رو به دختر خوشگل گفت :   تیراش

 . امیببرش تا ب  یاتاق طراح  من هستش به  دیکارآموز جد  شونیا -

رفت.   زدیکه باهاشون حرف م  یبه من زد و به سمت زن و مرد  یلبخند
 دختر خوشگل رو به من گفت: 

 . تیراش یآقا ار یها و دست از مدل یک یمن اسمم جرن هستش  -

 زدم و گفتم :   یلبخند

 .یرزا بهادر -



 رزا.  ا یدنبالم ب -

 گذشتم.   ب یعج   یو گاه  کیش   یهالباس نی ب از 

  یهالباس ، یمجلس یهالباس نه،ی پر بود از رگال، کفش، آ   کیبوت  یهمه
 و رنگارنگ. کیکالس   یهااسپرت، لباس

  یپهن بود که از همون فرش قرمز که رو  ک، یدو طرف بوت  یقرمز فرش
  کیبوت یو به انتها میعبور کرد   دیدرخشیرنگ م ی اقهوه یهاپارکت
 ر رو باز کرد و واردش شد.در بود که جرن اون د هی.  م ی دیرس

  ینشسته بودن و صدا یاط یها، پشت چرخ خاز دخترها و زن ی گروه
 . دیچ یپ یگوشم م   یتو  هایاطی چرخ خ

 جنر بود.  یل یبه کا هی کنم کاماًل شب  یجرن رو وارس  یافهیق تونستم یم  حاال

 : دمیپرس زود

 . یجنر هست یلی کا   هیشب  ی لیتو خ -

 و ادامه داد:  دیخند

 . گهیباشم د هشیهمه عمل کردم تا شب  نیا -

هم که    هانیباشن؟ ا یل یکا  هیتا شب کنن یچه مدلشه عمل م گهی د نیا  وا
 هستن.  یران یا  یهامثل دختر 



  یاتاق بزرگ صد متر نیبود. دو طرف ا  بای به اتاق کردم، پر نور و ز ینگاه 
اول   فی رد یهااطی دوخته قرار داشت که خ مهی ن یهااز لباس ییها رگال

 . گشتنیو برم   ذاشتنیروش م  یزیو چ رفتنیبه سمتشون م

نشسته بودن و با دست   نیزم  ی رو   ییاون اتاق بزرگ دخترها  یانتها
 .دوختن یلباس م یرو رو ییهادیمروار

 زدم و برگشتم:   یآورد. لبخند رونیمن رو از اون فضا ب  تیراش  یصدا

 رز.  یمن خوش اومد  به کارگاه -

  نیها که ا خانم  نی بزرگه و ا  یخونهاطیخ  جور هی  جانیا  ی نی بیکه م   خودت
قرار هست   گهیماه د ک یهست که   ییشوعلتش فشن  کننیعجله م  همه
  ز ی خودم به ون یشده یطراح  یهابا لباس دیبرگزار بشه و من با  ایتال یا  یتو
 برم. 

که کارها رو به نحو    یکنیم  یمن سع  یدخترها ن یهم همراه با ا  تو
 .ی احسنت انجام بد

 زدم و گفتم:   یلبخند

 . رمیگ یتمام تالشم رو به کار م  -

 اول گفت:  اط یرو به خ   تیراش

 کن.  ییفاطما خانم لطفًا رزا رو راهنما  -

 به من کرد و گفت: رو 



  ی رانی من فقط به خاطر ا ،یکار ندار  نیا ی تو یاتجربه  دونستم یم -
  یباهوشن. ازت انتظار دارم تو یلیخ  هایرانی نتخابت کردم چون ابودنت ا

 . ینشون بد یماه خود هی  نیا

 . نمی کرد تا کنارش بش  ییزدم و فاطما خانم من رو راهنما  یلبخند

با   یمثل رانندگ  د یبا قهیآور بود. دم به دقعذاب ی اطیبا چرخ خ  کار 
 چرخ باشه. یهاحواست به پدال لی اتومب

پدال بزنم، اما   دیبا  یکه بهم بفهمونه ک  کردیخانم تمام تالشش رو م فاطما
 . شدمیم   دیو ناام  کردم یمن دوباره اشتباه م 

اش  بلند مردونه ی دو تا کف زد و با صدا ت،یراش یدو ظهر آقا ساعت
 گفت: 

 . دیتمام تمام، خسته نباش  -

 شد و گفت:  ک یفوت کردم که بهم نزد ینفس

 ! ؟یای از پسش برب یتونیم  ا یچطوره؟ آ  -

  یبهم داد و با همون اعتماد تو ی بزرگ  ی لیحرف اعتماد به نفس خ  نیا
 صدام جواب دادم: 

 . تونم یبله م  -

 زد و گفت:   یلبخند



 از فردا ساعت... .  یبه خونه برگرد یتون یم  ه یامروز کاف یبرا -

 

 رو قطع کردم و گفتم :  حرفش

من تا ساعت    ام،یبعد از ظهر ب  فتیمن از فردا ش   شهیم  د یمن رو ببخش -
رو حفظ   یامرار معاش الزمه که شغل قبل ی هستم. برا  یسه سر کار قبل

 . امیب جا نیبود که تونستم ا  لم یکنم، امروز روز تعط 

 کرد و گفت :   ز ی رو ر  هاشچشم 

 از فردا ساعت شش عصر تا دوازده شب خوبه؟  ه یعال -

 منفجر بشم.  یمن قراره از خستگ   یعنی نی تکون دادم ا یسر

رو داشتم که لباس    نیو فقط زمان ا  دم یرسیساعت چهار به خونه م من
 برگردم.  جانیعوض کنم و به ا

  کیبوت  ی. جلو بارهیاومدم که متوجه شدم بارون م رونیب ک یبوت از 
از پشت سرم من رو    یکس  یتا به راننده زنگ بزنم اما صدا  ستادمیا
 کرد:  خکوبی م

 . یشی م  سی خ رسونمتیخودم م ایب -

 .دیبه زور دستم رو گرفت و با خودش کش   الیکه دان  برگشتم 

 صورتم.  یحرص دستم رو از دستش رها کردم که بارون افتاد رو با



 بلند و خشن گفتم:   یبهم کرد که با صدا ینگاه 

هم   ب یمملکت غر  یباهام تو یکار دار  یز سرم بردار، ولم کن چ دست ا -
 از دستت آرامش ندارم. 

شدم، جرن رو   کی نزد  کیو به بوت  دمیش کشرو از صورت افتاده هام چشم 
شدم تا با جرن   کیبهش نزد ومد یم  رونیب ک یکه داشت از بوت  دمید

 برگردم. 

  ک یجرن نزد  سرم گرفتم و قدم زنان به  یرو باال فم یگرفت و ک   بارون
 بغلش افتادم. یو تو  دیکه از پشت دستم رو کش  شدمیم

  ن یا ی برا یخودم؟ جواب جانی از ه ا یهوا بود  یلرزش بدنم از سرد نیا
 بغلش غرق در لذت بودم.  یسؤالم نداشتم؛ چون تو

هر لحظه فشار دستش دور کمرم   الیو دان دیکوب یصورتمون م   یرو  بارون
 . شدیم  شتر یب

صورتش رو احاطه    یبلندش رو  یآروم ازم جدا شد. موها یاز مدت بعد
  ی عمرم بود دست سردش رو رو   یلحظه نیلحظه بهتر  نیکرده بود. ا 

 صورتم گذاشت و گفت:

 دوست دارم. یلیخ -

 زدم و گفتم :   شنهیبه س یمحکم  مشت 

 فروکش کرد؟ یک    نتیق آتش کو عش  ،یبود یل یتو عاشق شا -



نرفتم اما دنبال تو هر جا   وقتچیه  یل یعشق نبود؛ من به دنبال شا ی لیشا -
 . امیم یبر

 جدا شدم و گفتم:  ازش

 . ستی طور که عشق اون عشق نبود، عشق تو به من هم عشق نهمون -

گرفتم و به خونه    نیماش  ه ی عی رفتم و سر  ابونیبدو به سمت خ بدو 
 افتاده بودن.  تی فیشده بود و از ک س یهام خبرگشتم. تموم لباس

کاناپه نشستم و به    یشد که االن رو  یچطور ط ر یمس  نیا  دونم ینم
 خاموش زل زدم.  ونیتلوز 

  م ی مثل بختک وسط زندگ الی. دانکردیرهام نم  یالحظه االت یو خ فکر 
 م. از دستش خالص ش  تونستم یافتاده بود و نم 

 *** 

 

بودم آقا ممت و بتول    دهیفهم  ن یب ن یبود و در ا ز ی به همه چ حواسم 
و    م ی کن  یشدن و امشب قراره با چند نفر خاستگار گهی خانوم عاشق هم د 

 بله برون انجام بشه.

 .گردمیبرم جانیبه ا کی بوت یتو  م ی هم بعد از ساعت کار  من



سالمندان   یمن تو   یخسته بشم، دقت کرده بودم که وقت  یکل   قراره
  یرفتار به من حس بد ن یکه ا  پلکهیدور و برم م  یل ی خ سی هستم، رئ
 . کنهیمنتقل م 

منظور    کهنیا ای بود  یال یفکر خوش خ نی به کارم اعتماد نداره که ا ا ی حاال
 داشت.  یاگهید

 نشستم: بتول خانم رو کنار لوازمش گذاشتم و کنارش  یرژگونه

 امروز حالتون چطوره عروس خانم؟  -

 اشکال نداره.   یبهم بگن عروس اما چون تو گفت اد یاصاًل خوشم نم -

 و ادامه دادم:  دمیخند

 . زمیعز  ی خوشبخت بش -

 بغلش گذاشتم:  یعشوه اومد که رژگونه رو تو ی کم

 . دهیشکالت تلخ رو م یبو نیا -

 زد و رژگونه رو باز کرد و بو کرد. رو به من گفت:  یلبخند

 اسمت رز شده.  لیدل ن یهم حتما به ی تو مثل گل رز مهربون -

بود   ستاده یاتاق ا یجلو سی و از اتاق خارج شدم، رئ دمیرو بوس صورتش
 و آروم گفتم:   ستادمیمن صداش رو صاف کرد. ا دن یکه با د

 . دیخسته نباش  -



 ؟ یریم یدار -

کردم خودم رو کنترل کنم و با    یماًل گستاخانه بود، سع صداش کا   لحن
 تحکم گفتم: 

 تموم شده چطور؟!  م ی کار  م یبله تا  -

 .یکارآموز شد  تیراش یآقا شی پ  دمیشن -

 نحو... .   نی هر دو کارم رو کنترل کنم و به بهتر  کنم یم  یبله سع  -

 قطع کرد و گفت:  یآوررو با لبخند چندش حرفم 

هم   ی تا بتون یبه خونه برگرد کیعد ساعت  به ب نی از ا یتون یم -
 . یبرس  تی و هم به کار بعد  یو غذا بخور ی استراحت کن

 هر دو رو هندل کنم.   تونم یممنون من م  -

 راحت باش رز.  -

 اتاق خودش رفت.  یدور شد و به سمت راهرو  ازم

  تیکن تا راش   اد یتالشت رو ز  ی عنی  نیمن بود؛ ا  یبرا ماتوم ی اولت هی  نیا
 استخدامت کنه. 

 به فرق سرم زد.  دی اومدم و نور خورش   رون یساختمون ب از 

 انقدر که حالم بد بود.  رمیمیدارم م کردمیم  حس

 گفتم:   ینشستم فور نیحسام منتظرم بود، تا داخل ماش  نی ماش  یتو



 . رمیم یانگار دارم م  ر یفشارم بگ ایحسام ب -

 تهران؟ ای  م ی خاکت کن  جانیبکن که ا  تیعه چه خوب وص  -

 حسام زود باش. یوا -

رو درآورد و با دستش کمرم    شیپزشک  یگوش   فشیاز داخل ک ع یسر  حسام
 کمرم گذاشت.  یرو رو  یرو خم کرد و گوش 

  ی . به شوخدم یرو د ی نگران هیهاش بهش کردم که عمق چشم  ینگاه 
 گفت: 

 ؟ یریخودت م ایبگم راننده ببرتت قبرستون   -

 حسام؟  -

نگفت. بعد چند لحظه سکوت رو به راننده اعالم کرد   یز یکرد و چ   سکوت
 بره.   مارستانیکه به ب

 رو به من گفت:   م ی دیکه رس  مارستانیب  یجلو به

 . یریچک آپ بگ کی   دیبا  ایتو هم ب  -

شدم و باهاش وارد   ادهیپ نی حس بد بهم منتقل شد، از ماش  ی کم
  دهیپوش ی ها لباس فرم خاصار شدم که پرست یو مجلل  ک یش مارستانیب

 بودن. 



حسام و من اخم هاش در هم شد و حسام بهش   دنیاز پرستارها با د  یکی
 :د یشد و پرس کینزد

 باز هست؟  شگاه یامروز آزما  -

بود، با همون اخمش   ستادهیا  رش یپرستار که پشت قسمت پذ دختر 
 به من کرد و گفت:  ینگاه 

 دکتر.  یبله آقا -

 بهش به سمتم اومد و دستم رو گرفت.   توجهیب  حسام

 بود.  شگاه یکه انتهاش آزما   م ی شد ییهم وارد راهرو با

 با خنده رو به من گفت:  حسام

 من؟!  زمیچه عز  ینی ب یاون پرستار رو من کراش داره م -

 

 از تأسف تکون دادم و لبخند زدم. یسر

به   و حسام با هم شروع کردن   شگاهیو دکتر آزما   م یشد  شگاهیآزما  وارد
 حرف زدن و خوش و بش. 

 : دمیرو در گوشم شن یدختر یرو بسته بودم که صدا هام چشم 

 . نیبش  شی و وارد اتاق آزما  دیی خانم لطفًا بفرما -

 رفت.  جیسرم گ هویکه    ستادمیتکون دادم و ا یسر



 : دیصداش معلوم بود پرس  ی که تو  یو با استرس  دیبه سمتم دو حسام

 رد کنم امروز نرو.  ی امروز رو برات مرخص یخوایم  ؟ یرزا خوب -

 نه خوبم.  -

رو به حسام    شیاتاق شدم و ازم خون گرفتن قرار شد جواب آزما  وارد
 بفرستن. 

هام رو بسته بودم و دستم  و چشم  شدم یخارج م مارستانیاز ب باهاش 
 دستش بود.  یتو

 : دمیرو شن  ال یدان یصدا

و    دندهکی شهی هم یاما توجه نکرد یدار ی من بهت گفته بودم آنم -
 . یلجباز

 بگم اما از حال رفتم.  ی زیخواستم چ دنشیرو باز کردم و با د چشمم 

 

 *** 

  ه ی یبرا یموضوع جد  یل یخ نیداره ا  یاون آنم  یفهمیحسام چرا نم -
 چطور... .  یدختر هست تو دکتر



  یاگهید  م ی برم ازش بپرسم که چه عال تونمیاما من نم  دونم یم  الیدان -
بابا تو   م ی کن   قیتزر  یب ن یتامیو و  ونی که بهش نوروب  نهیتنها راهش ا  ؟یدار

 ؟ یستیمگه دکتر ن  یپرسیچرا نم یکه شوهرش

 از گلوم خارج شد.  یاناله یهم فشردم و صدا رو با فشار به چشمم 

 کردن. هاشون رو تموم  و حسام جر و بحث  الیدان

کنارم    الیپلک زدم، دان  ی. نگاهش کردم و به سختستاد یکنارم ا   الیدان
 نشست که آروم گفتم: 

 بود. شتر یب  جم ی ماه خوب بودم، فقط سردرد وسرگ  نیمن ا  -

خودم رو   یصدا  یبه سخت ی لیانقدر آروم بود که خودم خ صدام
بود رو کنار زد و آروم   ختهیموهام که دور صورتم ر   الی. دان دمیشن یم

 گفت: 

 ؟ یچرا دکتر نرفت -

 دارم؟  ی خونکف دستم رو بو کرده بودم که کم   -

 . یخونمن که بهت گفته بودم کم  -

 . دونم یم -

 مورد نپرسه.   نیدر ا  ی سوال گهیکلمه رو بهش گفتم که تا د   نی ا یجور



رم موهام    یشده بودم. آروم رو  ره یبهم وصل بود و بهش خ ی قرمز رنگ س 
 . دیرو بوس 

 اومد.  کمیحسام رو صدا کردم و حسام نزد  آروم

 اخراج شدم؟  -

هام َپر، اهدافم  بود که آرزو  ن یا یسکوت به معن  نینداد، ا یجواب  حسام
 َپر. 

 بالشت افتاد. حسام گفت:  یچشمم رو  یاز گوشه یاشک

 .زنمینگران نباش من باهاش حرف م  -

  ز یون یشوبه فشن  گه یماه د  کیداشت چون  از یاالن به کمک ن  تینه راش  -
 . رهیم

 گفت :   تیبا عصبان  الیدان

 . ستی برات مهم ن تیجا انقدر برات مهمه که حال جسماون -

 بهش کردم و با حرص گفتم:   ینگاه چپ

 .رون یاز اتاقم برو ب -

 : ستادی جلوم ا  گستاخانه

 !ه؟ یحرف رم ینم -



  ر ی ز یفوت کردم و نگاهم به ساعت افتاد ده شب بود. با ناراحت  ینفس
 زبونم زمزمه کردم: 

 بله برون بتول خانم هم َپر؟  یعن ی -

شروع کردم به    یبلند یبا صدا دم یسرم کش یو پتو رو رو  دیلرز  چونم
 کردن.   هیگر

 . دمیرو کنار تختم شن  یی پا  یچند ساعت که آروم شده بودم، صدا بعد

 با لبخند بهم گفت:  الیدم که دانرو کنار ز  پتو 

 ها.  شه یم  ر یهات رو بپوش بله برون دلباس ایب -

باال داد   ییخورد که ابرو ونشیو پاپ  شی مشک  کیبه کت و شلوار ش چشمم 
 اتاق اشاره کرد و لبخند زد.  یو با چشمش به گوشه

 بود.  ز ی آو  یبراق، رو یمشک یها رنگ با کفش یخردل ک یلباس ش هی

  الی که کار دان  نداختیباز که من رو به شک م  یلیلباس دکلته و خ  هی
 باشه. 

 گفتم:   آروم

 بپوشمش؟! یآخه بهم سرم وصله چجور -

شونم گذاشت   یدو طرف بازوهام رو گرفت و صورتش رو رو  الیدان
 وگفت:



 خوشگل.  کنم یکمکت م  -

  نیباتر ی لباس ز ن یا یدستم رو گرفت تو ستادم ی کمکش بلند شدم و ا  به
 شده بود.  ا یمرد دن

 آروم گفت :  الی برداشتم که دان ز ی رو از آو  لباس

 . اریلباست در ب -

 بهش زل زده بودم. یحس بد  چیه  بدون 

 

لباس رو از پشت   پ یکه ز  ختم یطرف صورتم ر  هی و موهام رو   برگشتم 
  یلحظه زندگ  یاتفاق افتاده بشم و تو  ی هر چ ال یخیب  خواستم یبست. م
 کنم. 

تا کارم    شدینم  ک یبهم نزد شیکنم، در طول آرا  شیجدا شدم تا آرا ازش
 تموم بشه. 

  شوونهی د دونستم یکردم با رژ لب قرمز که م  یم یو مال  یصورت شیآرا
 . کنهیم

 . ختم یرو بستم و دور و اطراف صورتم ر  موهام 

  الیتخت نشستم تا کفشم رو پا کنم، دان   یفر دادم و رو  سی با بابل ی کم
 رد و خم شد. کفشم رو آو 



 کفش کرد و بندش رو بست.  یرو تو پام

رم  تخت گذاشته بودم که برش داشت و آروم گفت:  یرو رو  س 

 هم تموم شده.  نی ا م ی جا برستا به اون میبر -

تند از مجتمع خارج    یهازدم و دستش گرفتم و با هم با قدم  یلبخند
 . م ی شد نی و سوار ماش  م یشد

  ابونیمدت که من به خ  ن یا یرو برگردوندم که متوجه شدم تو صورتم 
 . کردیبه من نگاه م  الیبودم، دان  ره یخ

 : دمیزدم و پرس   یلبخند

 قراره ادامه داشته باشه؟  یجشن تا ک   -

 مونده تا جشن تموم بشه.  گهی هوم فکر کنم دو ساعت د -

 ش گذاشتم. شونه یتکون دادم و سرم رو رو  سر 

 : دیپرس الیدان

 ؟یجعبه رو باز کرد  -

 خجالت سکوت کردم. با

 گفتم:   آروم

 گمش کردم.   -

 . شی اشکال نداره خوب شد گم کرد -



 : دمیزدم و پرس   یلبخند

 بود؟!  یتوش چ -

 . یچی ه -

 و زمزمه کردم: »مسخره.«   دمیخند

رو   دستم  الیشم که دان  ادهیپ نی و خواستم از ماش  می دیرس  یمهمون  به
 گرفت. 

رم رو درن  برگشتم   . اوردمی و متوجه شدم س 

رم رو از دستم خ   دستم   آروم درآورد. یلی رو گرفت و س 

 . م یبزن بر  -

بازم قرار   یهاشونه یرو رو  یزیچ  الیدان  هویکه   م یشد اطیهم وارد ح  با
 داد.

رو   م نهیس  ی هام و قفسهزرد رنگ بود که کل شونه یخز پشمالو هی
 . دادیپوشش م

 نبود.  شناختم یکه م  یالیدان کرد یکار رو نم  نیا

 . م یشد  ی زدم و با هم وارد مهمون  یلبخند

  یصدا  منی نش ی راهرو تو یرو پر از گل و نقل بود، در انتها راه ن یزم کل
 . دیرس یبه گوش م ی میآهنگ مال 



عروس و داماد اون وسط دارن   دم یدیو م  شدم یم  کینزد یمهمون  به
 . رقصنیم

راهمون    یجلو س ی شدم که ناگهان رئ ک ینزد منیخوشحال به نش یلیخ
 سبز شد. 

 رو به من گفت:  یجد ی لیخ س یلبم خشک شد که رئ  یرو  ام خنده

 رزا؟ یکرد  ر یچقدر د -

 فحشش دادم و گفتم :  تی دلم با عصبان یتو

فرزان   ال یدکتر دان شونی دکتر ا یکنم آقا  یهمسرم رو بهتون معرف  دیبا -
 همسر من هستن. 

 ؟ یمتأهل هست یاما شما نگفته بود  -

 به دستم داد و گفت :  یبا حرص فشار الیدان

 که شوهر داره؟!  کردیذکر م دیبا -

 . شدیاستخدام نم  گفت یبله اگه م  -

 د:اجازه نداد و جواب دا الیبگم دان یزیچ  خواستم 

 !د؟ یکنیمجرد رو استخدام م  یهادختر  شهی شما هم -

 ما رو شکست.  ن یب ن یبتول خانم جو سنگ یصدا

 تکون دادم.   یبه بتول خانم زدم و دست یزور لبخند با



 گفت:   یفور دکتر 

 ندارم.  یازیبود از فردا بهت ن  جا نیاومدنت به ا نیآخر -

 و گفت :  ستاد ی بهش زد و کنارش ا یاتنه الیدان

 . ییجانیروز خوشت هست که ا نیتو هم آخر  -

 کنارش رد شدم و دوباره دستم گرفت و وارد جمع شد.  از 

اما من   دن؛یکشیو سوت م  زدنیورود ما بتول خانم و آقا داماد کف م  با
 کار کنم؟!  یچ  د یبا دونمیبودم که از کارم اخراج شدم و نم ن ینگران ا

کن    یزدم: »در لحظه زندگ یبه خودم تلنگراومدم و  رونیاز فکرش ب زود
 رز.« 

عروس نشسته    گاهیجا  یکه کار خودش بود، تو  ییبای ز شی خانم با آرا  بتول
 رنگ. د یکوتاه سف  یلباس ساده هیبود با  

ش  بسته نهی پ یهابود و با دست دهی پوش  یممت هم کت و شلوار بزرگ آقا
 شد. کینزد  الیبه دان

جور  همون  ال یدان یم گرفت، آقا ممت جلورقصش خنده ینحوه از 
رو   الی و دان  دمیکنه تا برقصه من خند  کیرو تحر ال یتا دان   دیرقصیم

 کردم که باهاش ادامه بده.   قیتشو

با اون   دن یبه چپ و راست تکون داد و شروع کرد به رقص یسر الیدان
 اهنگ ترک. 



 خودش دعوت کرد.خانم به سمت من اومد و من رو به رقص با   بتول

دار بشکن  مسخره و خنده ی لیخ الیفقط بشکن زدن بود و دان  رقصشون 
 .کردیکار رو م   نیتا من قهقهه بزنم و دوباره و دوباره ا   زدیم

 تا تانگو برقصن. دنی آهنگ رو عوض کردن و عروس داماد به هم چسب  هو ی

و    ادیباعث شد با لبخند خوشگلش به طرفم ب الیدان یرو   مرهیخ  نگاه
 هاش رو دور کمرم حلقه کنه. دست

 کنم.   دایپ  تونمینم  جاچیآرامش بغلش رو ه  فهمم یم  حاال

  ی اگهیهر کس د  ایبغل حسام    یتو  داد،یبهم م  الیکه دان   یحس  اون 
 تجربه کنم.  تونستم ینم

 زمزمه کردم:  الیگوش دان   ی تو  یآهنگ ترک  با

- Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir 

 است  یک ی  مانی هاو قلب  هادست

- Vedalar denizler engeldir sevene 

 ندی آ یبه حساب نم یفرد عاشق مانع  یبرا اهایها و نه در کوه  نه

- Bu sarkı kalbimin tek sahibine 

 تنها صاحب قلب من است یآهنگ برا نیا

- Ömürlük yarime Gönül eşime 



 همدلم  یام، برا یعشق ابد یبرا

- Bahar sensin bana gülüşün cennet 

 و لبخندت بهشت  ی من بهار هست  یبرا  تو

Melekler nur saçmış aşkım yüzüne 

 . دندیصورت عشق د ی را بر رو  یدرخشندگ  ها فرشته

 

 . م یکه شدتموم شدن آهنگ از هم جدا   بعد

  کهنیشد بر ا   یلیدکتر مواجه شدم که دل یپر از خشم آقا یهانگاه با
 بچسبم و حرصش بدم. ال یتر به دانمحکم 

ساعت با   کی  نی ا یساعت مونده بود و تو ک یتموم شدن مجلس  تا
 برام بود. ایلذت دن نیتر کوتاه بود؛ اما بزرگ  کهنیا

 کردم و آروم گفتم:   الیبه دان  یکه نگاه  کردنیم  م یها رو تقد کادو   همه

 براشون بخرم.   یزیرفت چ  ادمی -

 :دیپرس  ی جعبه درآورد و با لبخند خاص هیکتش    بیج  یتو از 

 چطوره؟! نینگاه کن بب -

مسلط    یبه همه چ الی دان کردمیشدم، چون فکرش رو هم نم  ز یسوپرا 
 باشه. 



  ن ینگ هیود و وسطش  که طرح قو ب   انیگردنبند برل   هیرو باز کردم و   جعبه
 خوشگل داشت. 

و اون گردنبند   می شد ک یبه بتول خانم نزد  الیزدم و همراه با دان  یلبخند
 . م ی داد هی رو بهش هد

 . م ی کرد  یو ازش خداحافظ   م ی تا عکس گرفت چند

  ن یافتاد که اخراج شدم و ا ادمی و تازه   م ی اومد رونیهم از ساختمون ب با
 ساختمون بود. ن یا ی من با بتول خانم و تمام اعضا  دار ید نیآخر

  الی نشستم تا با دان  نیماش یتو یدیشدم و با ناام  ره یبه ساختمون خ ی کم
 . م ی به مجتمع برگرد

 ناراحتم گفت:  یل یکه متوجه شده بود خ  الیدان

  د یشغل جد هی ها با همون  یتو دیرو چک کن شا هاتلی م یاشکال نداره ا  -
 . یمواجه بش 

 ؟یچطور -

  رتر یکارفرماها د  یبعض  ؟یها رو ثبت نام نکرددوره یمگه تو همه -
 تا کارآموز رو تحت فشار بزارن بدو نگاه کن.   کننیاستخدام م 

 رو چک کردم. هام لیمیرو درآوردم و ا  میگوش 

شرکت اورکان ارز   یشرکت گلشاه ساراچوغل  نم؟یبیدارم م  یچ  ایخدا
 اوغلو.  کی ندیشرکت دالرا ف 



 کردم:   ز ی هام رو رکردم و چشم   الیبه دان رو 

 من رو قبول کنن آره؟  یداد شنهادیتو بهشون پ  -

 و گفت :  دیخند  الیدان

 . نیمن فقط پرسشنامه پر کردم هم -

 ش زدم : آروم به شونه یمشت 

 !یواقعًا که چقدر سر خود شد -

 زد و گفت :  یلبخند

 !؟ یگردیبهم برم  یخانم باهادور  هیاال نظرت چ ح -

 سکوت کردم و ادامه دادم: یشدم و رو برگردوندم. کم  یجد

نبود که دوستت دارم   ن یاومدم ا یمهمون ن یامشب باهات ا کهنیا لیدل -
 اومدم تا بهتر بشناسمش.  یمهمون   نیمن فقط با پارتنرم ا  گه، ی د ز ی چ ای

رو   ال یدان نیبعدًا نظرم عوض شد و بهت برنگشتم در ضمن من ا  دیشا
 خوام. نمي

 : دیگم پرس  سردر 

 کرده برات؟   یمگه فرق الی دان نیا -

رو قبول کن.   نیا  ی تو عوض شد ستیسابق ن  گاههی اون تک الیاوهوم دان -
رو بدنت،   هیچ  هاینقاش  نیا  یاون قدرت قبل رو ندار گهیو د   یشد فی ضع



من به تو بله نگفتم    ،یبود یشکل  نیمگه تو ا ه، یچ  دهیو تراش  بدن الغر  نیا
که    یمحکم و قدرتمند بود. انقدر  یلیخ  یل یبله گفتم که خ ی الیبه دان

بود که    یامن گاه هی برام تک الیاون دان یمشت و لگد له کرد  ر یاحسان رو ز 
  نینه ا یعاشقم   یبگ  کهیکه چ  یکرد   یشم بدنت رو نقاش   م ی پشتش قا
.  زارمیبدنت ب ی هایخالکوب  نیبود نه عشق، من از ا  تیوونگی اثبات د

 . کننیبهم منتقل م  یحس بد ها نیا

 : دیرو قطع کرد و آروم غر حرفم 

 کار رو کردم؟   نیچرا ا  یدونیم -

 درآورد و ادامه داد: عی رو سر  رهنشیشدم که پ ره یخ  بهش

و   تر کینزد  این بهام و اسکار رو بتونم پوشش بدم نگاه کزخم   یتا جا -
 کار کرده.   یاون چ نیبب

انگشتم به سمتشون   اراده یخورد و ب  الیبدن دان   یرو  ی هابه اسکار  نگاهم 
 رفت.

 همون لحن صدا ادامه داد: با

  یکنه اون برا  دات یولم کرد تا بتونه پ  دمیتو رو لو نم   دیعمر فهم  ی وقت -
انگار   زد یمطمئن حرف م  یل یمن رو بکشه رز خ تونه یم  یداشتن تو حت

 بار مرده و دوباره زنده شده بود.  کی



. دستم رو  ادیکردم تا داخل ن  یو دم در ازش خداحافظ  م ی دیمجتمع رس به
 و گوشزد کرد مراقب خودم باشم.   دیبوس

 شدم. هوشیب  دمیتختم دراز کش  یرو  تا

 *** 

 

 کدوم رو قبول کنم.   دونستم یهمه شرکت نم  نی ا نی ب از 

 کدوم شرکت بهتره؟   رمی بگ میتا تصم  ادیحسام زنگ زدم که خونه ب  به

 قرص آمپول و دارو وارد خونه شد:  سه ی ک  کیبا  حسام

 ... . اهللی  اهللی -

 من.  ی راه انداخته برا اهللی اهللی چه   گهیداخل د ایعه حسام ب  -

 : دمیتو حرفش پر  یها که فوردادن دارو  حیخنده شروع کرد به توض  با

 . جانیا  یایب شهیهست م ی حسام فعاًل کار مهم تر -

 دختر نامحرم.  کنم یتو چه م  یمن نامزد دارم تو خونه ر ی نه خ -

 چونم گذاشتم و آروم گفتم:  ر ی رو ز  دستم 

 کارت دارم.   نیکنارم بش   ایب -

 توبه.  ا یاستغفراهلل خدا -



 د زدم: و با خنده سرش دا  کالفه

 حسام آدم شو.  -

رو چک کرد و رو به من   هالیمی نشست ا  شمی باالخره اومد و پ حسام
 گفت: 

سالمندان افتاد به    یخانه یعن یمحل کار اولت    یکه تو  یواال با اون اتفاق -
  یک یسه چهار نفر فقط  ن یا ن ینظر من کارفرمات خانم باشه بهتره حاال از ب

 َمرد هست. 

 ها کرد و با ذوق ادامه داد:   لیمی دوباره به ا ینگاه 

 . نهیزم  ی مرد رو  ن یارز بهتر یرزا آقا یوا -

  شافهیباوقاره به ق  یلیو خ   نیالعاده مت فوق دمشید ک یاز نزد یبار چند
 نگاه نکن که... . 

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

  حیحساس و خوبن اما من فعاًل ترج   یل یموارد خ  نیا یدرسته مردها تو  -
 کار کنم.   با خانوم دمیم

  ه یخودخواه ی لیزن متکبر و خ  شناسمیها گلشاه رو م خانم  نیاز ب  -
رز خانم   ی بش دهید ی تونیدر کنارش نم  ستی ن ی جالب و عال هاش یطراح
  ی لیخ  یل یخ یزمون  هیاما   شناسم ینم   یلیکه خ   نیاوغلو با ا ک یندیدالرا ف



به نظرم با خانم دالرا کارت رو    طور نیشد. االن هم هم رالیکاراش وا 
 کن.   وعشر 

 . رمی گیهوم. باهاش تماس م -

 و گفت :  ستادیا  حسام

 آمپول رو بزنم بعد برم.  دیحاال با  -

بهش کردم و بالشت رو به سمتش پرت کردم و با خنده داد    ینگاه چپ
 زدم:

 الزم نکرده دکتر.  -

 بابا.  واش ی -

و حسام از خونه خارج شد شماره تماس شرکت رو گرفتم. بعد از    دمیخند
 :دیچ ی پ ی گوش  یتو یزن ی صدا قهیچند دق

 بهتون بکنم؟  تونم ی م ی چه کمک دیسالم شما با شرکت دالرا تماس گرفت  -

  یاومده برا یل یمیهستم از شرکت شما به من ا  یام... سالم من بهادر -
 کارآموز. 

 ت : تند گف  یلیو خ  تیبا عصبان زن

خانم دالرا به کارآموز   ی که تماس گرفت  یهست یفرد نی خانم شما چندم  -
 اشتباه بهتون ارسال شده.  هیندارن و اون اعالم  اجیاحت



  که یکرد؟ زن  یجورنی چرا ا نیتلفن رو قطع کرد. وا ا  یرو گفت و فور  نیا
 لب تاب چشم دوختم.  یبه صفحه یدیخر با ناام 

 گلشاه رو به ناچار گرفتم.   یشماره

و به   خوادیبرداشت و گفت گلشاه کارآموز نم یمثل قبل خانوم  دوباره
 سرشون شلوغ هست و تمام  یاندازه کاف

 ارز بود.  یآقا  یینها  یشماره

 داره نه کارآموز.  از یبه مدل ن گهی هم م  نی زنگ نزدم حتمًا ا گهید

من رو از   چکس ی ودم و همونده ب   یجو خنث ه ی ی حالم بد شد انگار تو یلیخ
 رها کنه.  تونستیخأل نم  نیا

 رفتم.  رون یخونه خارج شدم و ب  از 

  مونم یمجتمع نشستم، پولم تموم شه م  یسرسبز جلو یمحوطه یتو ی کم
پول   ن ینداشته باشم ا یاما کار یپول دارم ول ر ی و پنج هزار ل ست یاالن ب 

 تموم خواهد شد. 

 حسام رو پرداخت نکرده بودم.  یخونه هیهم کرا   هنوز 

  کیگرفتم به سمت بوت  م یدور زدم و تصم  یاطراف، کم  یهاابونیخ  یتو
تالش نکردم، به    ادیز  کهنیحسرت ا وقتچیبرم تا حداقل ه تیآقا راش

 دلم نمونه. 



  دانیبه سمت م ادهیداشتن پس پ یادیز  یلیو مجتمع فاصله خ  کیبوت 
 حرکت کنم.  یتاش شانیبشم و به ن  یرفتم. تا از اونجا سوار تاکس  م ی تاکس

از دور به داخلش   ی و نگاه دمیرس  ک یبوت یساعت به جلو ک ی بعد
که    دادمیم حی و توض  رفتم یم  دیاما با  دمیکش یخجالت م یانداختم، کم

 آخه دست خودم نبود که. ومدمی چرا ن

 شدم.  کیاز بوت  گهید یمتوجه دو طبقه تازه 

 سه طبقه است چرا تا به حال متوجه نشده بودم. کیبوت  نیا

لباس   هیاز دخترها در مورد  ی کیرو باز کردم و واردش شدم. جرن و  در 
 بلند گفت:   ییبا صدا زده جانیکه با ورود من جرن ه   کردنیبحث م

 رزا اومده.   تیآقا راش -

ن  سال  یانتها یهااز پله تیراش یشده بودم که آقا ره یباز بهش خ یدهان  با
 شد.  کیاومد و بهم نزد ن ییپا

 :دیمونده بودم که پرس   رهیخ جور همون

  دایازت پ ی اواقعًا هر جا رو گشتم شماره ؟یخاطر خدا رزا تو کجا بودبه -
 کنم نتونستم. 

 برخورد رو نداشتم زود لبخند زدم :   نیبند اومده بود انتظار ا زبونم 

 بله؟! -



 رو به جرن گفت :  تیراش یآقا

به فاطما خانم اطالع بده   میدار  اجیاحت  یلی به رزا خ  م یواقعًا از کارها عقب  -
 رزا برگشته. 

 

 شدم.  خونه اطیوارد خ روح یجور سرد و بشوک بودم که همون ی تو  هنوز 

 آماده بودن. ی رنگارنگ یهاشده بودن و لباس تر شیب  هااطیخ

 بدوزم.  له یبرم و مل دیباکرد و گفت که   م ییخانم راهنما  فاطما

  ادی شدم و کنارشون نشستم تا  کی نزد دوختنیم  لهیکه مل   ییدخترها به
 . کننیکار دارن م  یچ رم یبگ

که    یلیگرفتن و کار با وسا   ادی چند ساعت، آروم و کند شروع کردم به  بعد
 ها بود. دختر  ن یدم دست ا

از دخترها اجازه گرفتن و زودتر   یل یو خ میشب ساعت هشت کار کرد تا
 رفتن. 

ها کاماًل  شد که چراغ یچ  دونم یخسته بودم هم گرسنه نم یل یهم خ  من
 . دمیو خواب   دمیدراز کش   نیزم   یرو  حالیخاموش شد و من ب

 

 **** 



 هام رو باز کردم. که چشم   افتادمیم  یاز بلند داشتم 

  کمی بوت ی نوز توبه اطرافم کردم من ه یخدا رو شکر خواب بود. نگاه  آخ
 !یوا

 چقدر زنگ زدن بهم.  یرو چک کردم وا  یبلند شدم و گوش یفور

 شده بودم. ی زندان کی بوت  یچهار صبح بود، و من تو ساعت

 برم.  رونی ب تونستم یبسته بود و من نم خونهاطیخ در  

 کنم.   یطونیجا شاين  یکم  خوامیم  الیبه حسام زنگ زدم و نه به دان  نه

اگه قرار هست   ز ی م  یرو   یاتن مانکن افتاد و پارچه یرو یبه لباس  چشمم 
 کنم االن وقتشه.   یخراب کار

 . دیدرخشیمثل ماه م  یک یاون تار یشدم تو کیخنده به لباس نزد با

  ن یاز ا یکه طرح  دمید یابرگه هی ناقص بود و تموم نشده کنارش   انگار 
 لباس بود.

 زشت.  بشه چه جالب و چه ن یلباس قراره ا  نیا

 کردم.  یبندرو برداشتم و شروع به قالب  پارچه

 . رمیبگ  ادیخودم  د یبد بود اما با می اطیبا چرخ خ  کار 

 ها رو به هم دوختم. نشستم و قالب ی اطیچرخ خ  پشت



  یهاو خانم   تیراش دن یتا قبل رس   انداختم یم  یبه ساعت نگاه ی از گاه هر 
 رو ترک کنم.  جا نیا اط یخ

دار درست کردم و با  و طرح  بای ز یهایدوزلهیدنباله با پولک و مل هی
 سنجاق به کمر لباس بستم. 

 . یاشهی کل  نیچه آست یوا

از نظر خودم   ی نشستم و طرح  یاط یو پشت چرخ خ   دمشیبر  یچ یق با
 مانکن زدم.   یبهتر رو درست کردم و با سنجاق رو 

 . رسنیبه ساعت کردم، االن م ی بدنم نگاه ی حرکات کشسان  با

  دهیحسام رو گرفتم. به بوق دوم نرس یشماره  یبدو رفتم و با گوش بدو 
 : دیچ یپ  یگوش  یبلند و خشن حسام تو یصدا

 رزا؟   یهست یمعلومه کدوم گور  -

 . م ی رو کرد ر یرو ز  شهر 

 اما مفهوم نبود.  گفت یم  ییهاز یچ  هیکه    ومدیهم م  ال یدان یصدا

 گفتم:   آروم

 خوابم برد. تی راش  ک یهستم داخل بوت  کیمن بوت  -

.  دیچی سالن پ ی تو ت یراش یآقا یصدا  ی قطع شد با قطع شدن گوش یگوش 
 چرا انقدر زود اومد فعاًل که ساعت هشته هنوز.  یوا



 شدم.  م ی قا ی اطیپشت چرخ خ  یرو باز کرد که فور خونهاطیخ در 

که چشمش به    برق رو روشن کنه ز ی و اومد تا پر زدیحرف م  یگوش   با
 که به آب داده بودم افتاد.   یدسته گل

که پشت تلفن بود اطالع داد    یشد و به کس  رهیباز به لباس خ یدهان  با
 شد. کی و به لباس نزد زنهیکه بعدًا زنگ م 

لباس با   دن یشدن و با د  خونهاطیخانم وارد خسرش جرن و فاطما  پشت
 تر. افتضاح و افتضاح ی عنی  ن یسرشون قرار دادن ا یترس دستشون رو رو 

 خانم گفت: روبه فاطما تیراش یآقا

 ؟ یجور کرد ن یرو تو ا نیا -

 با استرس و لکنت گفت:  یلی هل شد و خ فاطماخانم

شما دست   ی اختصاص یهابه طرح ستمی ن یمن غلط بکنم آقا من در حد -
 بزنم. 

 رو به جرن گفت:   تیراش

 ؟یبود  دهیرو د  نیا  جانیتو قبل بستن در ا  -

 طرح افتضاح اومده.  نی شبه ا  کینه آقا  -

زنگ خورد صداش دراومد که   میرفت. گوش  رونیتند ب   یهابا قدم تیراش
 قطعش کردم. یفور



سالن اکو   یکه تو  یبلند یبرگشت و با صدا خونه اطیبه خ تی راش هو ی
 :دیپرس   شدیم

 هست؟ جا نیا  یکس  -

بلند شدم. سرم رو   ی اطیخبه خودم فرستادم و آروم از پشت چرخ لعنت
 کردم:  یانداختم و تند تند عذرخواه  ن ییپا

موندم و نصف شب    کیبوت  یخوابم برد تو  شبیمن د  دیسالم ببخش -
  یچ دم یافتضاح رو به بار آوردم دست خودم نبود و نفهم نی شدم و ا دار یب

 ... .یاجم من حرفواقعًا اگه مستحق اخر   دیکار کردم ببخش

  یگرد سرم رو بلند کردم که صدا  یها دست زد با چشم  هو ی  تیراش یآقا
  ز ی آمنیبلند و تحس یو با صدا دی چ یپ  خونهاطیسالن خ یزدنش توکف
 گفت: 

 ... . شهیکارآموز بوده باشه واقعًا باورم نم   هیکار    شهیباورم نم  -

 

به دهان باز جرن و خشک شدن    یگرد شد و نگاه  شتر ی ب هام چشم 
  یو نگاه ها تیراش  یزدگ جانی ها و هخنده نیخانم کردم. نگاهم ب فاطما

 موند.  ره یجرن و فاطما خ

 دلم گفتم :  یتو

 .« کنهیخنگ داره مسخرت م »



 . دیچ یپ  کیبوت  یتو الیدان  یمات مونده بودم که صدا طور نی هم

ه خبره؟داشتم قش  چ نهی کرد و به جرن اشاره کرد که بب  یاخم تیراش
و    کینزد الیدان ی عصب  یبار اخراج کنن. صدا صدی س دی من رو با  کردم؛یم
بره   رون یتر اخم کرد و تا خواست بنگران تیراش یو آقا  شدیم  تر کینزد

  شدیکه باعث م   یبلند یتو چار چوب در قرار گرفت و با صدا الی که دان
 بزنه گفت:  رونیب  شیشان ی رگ پ

 تا نصف عمر نشم.  ی شدنت زنگ بزن دار یموقع ب  شدیسختت م  -

 . الی شروع کرد به جر و بحث با دان تیراش یآقا

 بود گم شدم.  دهیچی سالن پ ی که تو  ییصداها  نیشده بود و ب  جیگ   واقعاً 

 زدم و گفتم:   غیمحکم ج  هو ی

 . نیکنیچهار ساله باهم دعوا م  یهابچه  نیع  دیبس کن  -

 گفتم:   یفوت کردم و به ترک ینفس

  خوامیاز شما عذر م ی لیافتضاح رو به بار آوردم خ  نیمن ا  تیراش یآقا -
هم دوست    نیشما رو خراب کردم ا  یمن طرح اختصاص  د یمن رو ببخش

 شما حمله کردن. ک یمن هستن که به بوت

 حرفم رو قطع کرد و مانکن رو بغل کرد و روبه من گفت:  تیراش یآقا



طرح   نیکه ا   یدار ی تو واقعًا ذهن خالق  یلباس نیرزا تو خالق ا  یوا -
  نیتر از بزرگ  یکیتو   ،ی کرد  لیتبد  لی بدیو ب  بایطرح ز  ن یرو به ا یاشهی کل

 دختر. ازت ممنونم واقعًا ممنون.  یمن رو برطرف کرد  یهاینگران

موندن که من    رهیخ  تیباز به مانکن من و راش ی م با دهانو حسا  الیدان
 سر دادم:  یاقهقهه

 . دونم یافتضاح هست من نم  نیا  گه؟ید د یکنیم  یشوخ  دیدار -

 به موهاش زد و ادامه داد:  ی چنگ تیراش یآقا

  ی بش ارمیدست خوامیازت م  دمیعمرم د  یبود که تو یطرح  ن یبهتر نیا -
 ؟! ی کنیقبول م  ی نمون یاط یبخش خ یو تو

حسام چشم دوختم و    یبازو مسخره ال یآروم دان یها به نفس  متعجب
 زود گفتم: 

صبحانه بخورم بعدًا حرف    نیبزار  فهممیهاتون نماز حرف یزیمن چ  -
 . میزن یم

 . شنومیرو اشتباه م  تیراش یآقا یهاحرف کردمیفکر م همش

 به حسام گفتم:  رو 

 . یاز گرسنگ جانیمردم ا   م ی بخور  ار یب  یزیچ هی  یبازدلقک یجا -

 . مینشست   نیماش ی و تو  م یخارج شد  ک یبوت از 



 رو به من گفت :  حسام

 ؟ یچ  یعنیبودن  تیراش  ار یدست یدونیاسکل م -

 حسام بس کن. یوا -

من هم با اشتها   گرفتیو فقط برام لقمه م  گفتینم ی زیچ الیدان
 . خوردمشیم

رفتم تا    کیبه سمت بوت ن یآروم شدم و از ماش الیدان ی هابا حرف باالخره 
 ه؟یبودن چ ار یحرف بزنم و بفهمم منظورش از دست تیبا راش 

 و با احترام گفت:  ستادیا  دنم ی اتاقش رو زدم و وارد شدم که با د در 

 .دین یبش  د ییبفرما -

 ها باهام در مورد روند کارش حرف زد.زدم نشست و تا مدت  یلبخند

در مورد رقابت    ن یشو و همچنهر طرح در مورد فشن ی هایمورد نقاش  در 
 شرکت ها.  گر یبا د

من   یداره، چون تو اجی ادامه داد که به من احت تیکردم و در نها  گوش
ارش رقم  خودم رو در کن نده یآ  تونم یوجود داره و م  یا استعداد نهفته هی

 بزنم. 

عنوان دست چپش کار کنم؛ اما واقعًا من  به ت یراش شی خدام بودم پ از 
 دارم؟! یاستعداد



  یمنگنه قرار داد که قرارداد شغل   یرو خالصه کرد و من رو تو  هاحرف
 باهاش ببندم. 

 .دمیقهوه سر کش یاجرعه یکار رو کردم و با خوشحال   نی هم

من و    تیحرف زد که در نها ز یر  کیتا مجتمع حسام   ک یدم در بوت از 
 . م یشد  اده یپ  نیو از ماش   م ی اعتراض کرد یبلند  غ یبا ج الیدان

 زده شده بود. جان ی من ه  یجابه حسام

  ک یفنجون قهوه بهم نزد کیبا  الیعوض کردم. دان یاتاقم رفتم و لباس به
 . دیشد ازش گرفتم و گونم رو بوس

 گفت:   آروم

 . رمیمراقب  خودت باش من م -

 رفت.  رونیاز خونه ب  الیو دان دمیتخت دراز کش  یتکون دادم و رو سر 

فکر   یزیبه چ ادیکه ز  دادیاجازه نم جانی استرس و ه یچرت زدم ول  ی کم
 کنم. 

  تیحسام رو اذ  کم یبلند شدم و آماده شدم هنوز ظهر نشده بود پس  زود
 محوطه رو دور بزنم.  ی کنم بعد برم کم

 رفتم.  یخونه خارج شدم و به سمت واحد غرب از 



  م ی و پشت گلدون قا دم یخند دمی رو دراه  یبر قضا حسام رو تو دست
 شدم.

 : دمیصداش رو هم شن  اراده یب

وسط من  ن یکار کنه ا  کهنیبه ا دهیکه دختر  چسب  ین یبیعمر تو خودت م  -
آخه، عاشق؟ هه   کنه یبه حرف من گوش م ی کنیواقعًا فکر م  امکارهچیه

 امکان نداره اون خودش عاشقه... . 

 

  یطوالن  گرفتم بعد سکوت  لم یازش ف یشد، فور شتر یهاش ببه حرف دقتم 
 ادامه داد:

ام؟ تو به  کاره  یاصاًل من چ  ؟یخوب شوهرشه من بگم چرا باهاش هست -
 عمر.  یکارها رو نداد  نی ا ار یمن اخت

رو من ضبط   لمشیو ف  زدیو حرف م  دیچرخیراهرو م  یکه تو  طور نی هم
با اعتماد کردن به حسام کردم   یمتوجه شدم چه اشتباه بزرگ  کردم؛یم

 از عمر نبود.  یبود خبر ن یخاطر هم پس به

 . دمیفرستادم و به خونه دو  الی رو به دان لم یف

  الیگم و گور بشم قبلش دان   شهی هم  ی رو بستم تا از اون خونه برا چمدونم 
 . رمیبدونه کجا م دیبا



شد و زنگ در تند تند به صدا در   دهی در خونه به شدت کوب قهیچند دق بعد
 اومد. 

 و در رو باز کردم.  دمیدر پر یرهیدستگ یرو 

  دهیآشفته و هراسون وارد خونه شد و بر  ی ابه دست با چهره یگوش  الیدان
 :دیپرس   دهیبر

 رزا؟  زدیبا عمر حرف م یمطمئن -

 عمر.  گفتیداشت م  یدیخودت که د -

 . ومدیم  رون ی از قعر چاه ب  صدام

 گفت:   الیدان هو ی

  نم یشی م  نیمن داخل ماش   م ی بش دیناپد  دیمدت با هی لوازمت رو جمع کن  -
 خوب؟  ایتو هم ب 

ها رو  لرزونم لوازمم رو جمع کردم. چمدون یهاتکون دادم و با دست سر 
 رو از آشپزخونه حس کردم.  یی که بو   دادمیبه در هول م 

باز رو باز کردم و متوجه شدم،   نتیشدم و در کاب  کیآشپزخونه که نزد به
 گرفته.   شی اتصال کرده و آت ز ی پر میس

ور  شعله ختم ی هر چه آب ر شیآت یگذاشتم و رو   رهی جز  یرو رو  یگوش 
 شد.



 .شدیاما در قفل بود و باز نم  دمیدر دو  به

 .دادیجواب نم کس چیاما ه  دم یزدم و در رو به هم کوب  غیج

من    شیآت  نیکم ا و کم  سوخت یگرفته بود، کل آشپزخونه داشت م  م ی گر
 . بلعهیرو هم م 

  ی گوش  رم،یرو بگ   الینجات دادم تا شماره دان  شی رو از آت ی و گوش  دمیدو 
 اتفاق افتاد. نیافتاد و دوباره ا  نی از دستم زم

 گفتم:   یمانند غ ی ج یلرزون و با صدا د یچی پ ی گوش  یکه تو   الیدان یصدا

 . شی آت  الیدان  شیآت -

 قطع شد. یبلند گفت و گوش  یزیصدام چ  دنیبا شن الیدان

عمل    قیاطفاء حر  یاز سنسورها کدومچیو ه  دیکش یداشت زبونه م شیآت
 دن. نکردن انگار از کار افتاده بو

 عقب رفتم و به پنجره خوردم.  عقب

 زدم و در پنجره رو تا خواستم باز کنم به سرفه افتادم.   غی ترس ج از 

جواب بدم و   تونستم یاما نم شد،یم  دهیاز پشت در خونه شن ال یدان یصدا
 شد. ک ینزد شه یبگم که به در خونه نم

 .ترقیمن عم یهاشد سرفه شتر ی و ب شتر ی ب  طور نیهم   شیآت



بار از   نیرو ا   الیدان ی هام رو بستم که صداافتادم و چشم  ن یزم یرو 
 . دمیپشت سرم شن

ها قفل بود و  . پنجره سوخت یتنم عرق کرده بود و داشت کم کم م  یهمه
 تا در تراس رو باز کنم.   زدیپشت پنجره داشت پر پر م الیدان

در که   و دستم به   دمیآروم و چهار زانو به در تراس رس  یل یخ کنان، سرفه
 گرفت.  یاهیرو س ایپس افتادم و دن دیرس

 همان روز   عصر 

 شو.  دار یرزا، رزا ب -

 هام رو بهم فشردم. گوشم بود که چشم   یتو  الیناهماهنگ دان یصدا

 زمزمه کردم:   آروم

 دوباره تو؟  -

  دنم ی. بعد دکردیبود و صدام م  ستادهی کنارم ا  شونیپر یابا چهره الیدان
 و آروم گفت :  دیهام رو بوسخم شد و چشم 

 قربونت برم؟ ی خوب -

که افتادم سر تکون دادم    یسوزآتش ادیسرفه کردم.   ی زدم و کم   یلبخند
 گفتم:   الیو رو به دان

 شده بود؟ یچ -



 در رو قفل کرده بود. ن یکرده بود همچن  رفعالی ها رو غعمدًا سنسور  ی کی -

 م : شدم و گفت  ره یباز بهش خ یدهان  با

 . شدمیاون خونه داشتم نظارت م ی پس من تو -

 فوت کرد و گفت :  ینفس  الیدان

 نگران نباش جات امنه... .  -

و   یضوی ب ی ابا پنجره ی که داخلش بود انداختم، اتاق بزرگ  یبه اتاق ینگاه 
 :  دمیرنگ پرس  یطوس  یهاپرده

 !ال؟یکجاست دان  جانیا -

 رو نوازش کرد و جواب داد:  صورتم 

 شوهرته موش کوچولو. یخونه انجیا -

 واقعًا؟! -

 زود گفت:   الیمتعدد شروع شد و دان   یهاسرفه

استراحت کن کوچولو زود خوب شو نگران شغلت هم نباش من حلش   -
 . کنم یم

  جانیچقدر ا  ی بودن اتاق شدم. وا با یو ز   یزدم که متوجه الکچر ی پلک
 خوشگله!



  یداشت، کمدها طرح روم  ی خاص  ی بود که طراح دیاتاق به رنگ سف  در 
از   یی ها مرمر که رگه  تیبود با سنگ گران د یسف شی آرا ز یبودن م دیسف
 بود.  ییو طال دیتخت هم سف ی داخلش داشت حت ییطال

ها  و پنجره نی شده بود و من به لوستر، سقف، زم رونیاز اتاق ب الیدان
 چشم دوخته بودم. 

بود   یکمرم شدم درست مثل درد  ی هیناح یتو یشدم و متوجه درد بلند
 . کردمیحس م زدمیکه قباًل آمپول م 

 توبه  ایخدا  ی بهم آمپول زده؟ وا الی نکنه دان یوا

 . ستادمی گرفت و ا  مخنده

زانوم ادامه داشت و    نییو قرمز که تا پا   یتنم بود، رکاب  یی بای خواب ز لباس
 از کنار زانو خورده بود.  ی از جنس ساتن بود چاک

که    یدست  زد،یو متوجه التهاب پوستم شدم که برق م ستادم یا  نهی آ  یجلو
 بود.   الیکار دان  هم نیشده ا ده یبهش مال ی متوجه شدم روغن دم یروش کش

شش عصر به وقت استانبول   دمیساعت رو پشت سرم د یقد ینهیآ  یتو
 . دونم ینم

کاسه    هیبا  الیدان  قهیکه بعد چند دق  کردمینگاه م یتعجب به همه چ با
شدم و کاسه رو ازش   کیبهم زد. بهش نزد یسوپ وارد اتاق شد و لبخند

 و آروم گفتم:   دمیگرفتم. پر 



 ... . خواستم یکه م  یهمون یدوستت دارم مرد من، االن شد یلیخ -

آغوشش غرق   یهاش رو دور کمرم حلقه کرد. تو زد و دست یاخنده تک
ازم با عجله جدا   الی به صدا در اومد و دان ال یدان یدر آرامش بودم. گوش

 شد.

 !الیدان تیبه گوش  لعنت

حاال   دونستمیکرد. م  یازم عذرخواه  الیبه حالت قبلم برگشتم و دان  یفور
 رفته. گ  شیهم از وجود گرمم آت  شیصورتم هم از التهاب آت 

 رو به من گفت:   ی حرف زد و بعد قطع کردن گوش یبا کس یبه عرب  الیدان

 باشه؟! گردمیبرم یو زود  رمیرزا جان عشقم سوپ رو بخور من م  -

 رفت. الی زدم و دان  یلبخند

 . کردیفکرش رو م الیها بودم که دانحرف ن یتر از ا کنجکاو   من

 به پشت پنجره کردم.  ی مزه کردم و نگاه  الیدان  یاز سوپ خوشمزه ی کم

گل کنار هم قرار داشت و    یهابود که باغچه ک یسرسبز اما کوچ  اطی ح هی
 ها کاشته شده بود. باغچه نیداخل ا  ییها یسبز

 شدم.   یخصوص ی رو زدم و وارد راه رونی اتاق ب از 

که    یخاص  یچند تا اتاق بود که با طراح  ی خصوص یطرف راهرو  دو 
 .دیرس یداشتن خاص به نظر م 



  یلی که خ  دمیرس  یایشکل نقل  یمربع  یی رای اتاق دور شدم و به پذ از 
 بود.  با یز  یل یخ یبود؛ ول الیاز کاخ چالوس دان  تر کیکوچ 

رنگ   ی اقهوه یبود با کاناپه ها من ینش کیمربع کوچ  طی مح  نی طرف ا کی
با طرح و   یمبلمان ی مربع  طیمح   ن یو وسط ا  نچیو دو ا   یس  ونیو تلوز 
شده بود هم لوکس بود و هم   ده یانتخاب و مرتب چ ال یدان یقهیسل
 .کیش

  یهانتیبا کاب  شدیم  دهید طی مح نی از ا یاگوشه  ییکوچولو  یآشپزخونه
 باشکوه.   یارهی مدرن و جز  ،یاقهوه ی چوب

 که نشستم.   رهیجز  یصندل  ی زدم و رو   یلبخند

 . کردیخوشحالم م   ن یاجا رو کرده بود و فکر همه الیدان

ش رو  خنده یجا نشسته بودم که صدا فکرش و همون یتو ی ساعت چند
 و برگشتم.   دمیشن

 در گوشم گفت: آروم

 کوچولو؟  یکردیفکر م  ی به چ یداشت -

 به شوهرم.  -

 خوش به حال شوهرت.  -

 



 : دیآروم پرس  م ی قد شده بودنشستم، حاال هم  نتیکاب   یو رو   م ی دیخند

 ؟یتو چرا انقدر ناز شد -

 اومدم و صدام رو بچگونه کردم:  یاعشوه

 شطور؟  -

 همچنان داد زدم:  دمیو به اتاق دو  دیخند

 . ریمن رو بگ  یتون یاگه م -

شد و   ده یکه در اتاق کوب   بافتم یاتاق نشسته بودم و موهام رو م  داخل
 اتاق بودم.  هی یهام رو باز کردم حاال باهاش تو چشم 

  ی دارم به اندازه از یمن ن شد یتصور گذشتم، من ازش چندشم نم  برخالف
 بغلم کنه.  شهی هم  ی باشه و برا یکاف

 . دمیتخت دراز کش  ی زدم و رو   یلبخند

صورتم    یرو  ی که چشمام رو بسته بودم پهلو به پهلو شدم و لبخند  من
 نقش بست. 

 در گوشم گفت: رومآ 

 نکردم کوچولو؟!  دات یچرا زودتر پ -

 زبونم گفتم:  ر یز  یشوخ  با

 خب سرت شلوغ بود دکتر.  -



 . دیرو بوس  م ی شونیسر داد و پ یاقهقهه

 رو نوازش کرد و گفت :  موهام 

 . یمونیم  ، یهست  ،یعشقم بود -

 

 *** 

ها  اتفاق ن یا ینکنه همه  دم،یخودم ند شیرو پ الی تخت بلند شدم و دان از 
و   دم یبلندم رو پوش ک یبود. زود تون  یداریخواب و ب  یتو  نیر یش ی ایرو  هی

در ظاهر   یبا لبخند خوشگلش جلو ال یاتاق رو که فشردم دان یرهیدستگ
که بهم    یوانی از ل یرو به دستم داد و آروم وارد اتاق شد، کم  یوانیشد و ل 

 پرسو هست. و متوجه شدم اس  دمیداده بود رو نوش 

  یبا نگران  الی. داندادیبود و ساعت چهار صبح رو نشون م   کیکاماًل تار  هوا
 کرد و گفت:  یبهم نگاه

 کرده بود رز.   رفعالی خونه رو غ  یهاعمر سنسور  -

با  ال یخبر داره؟! دان  م ی و پوک زندگ کی عمر از همه ج یعن ی باز موند،  دهنم
 ش ادامه داد: همون لحن آهسته

 . م یاستانبول رو ترک کن  دیبا -

 اعتراض گفتم :  با



 قرارداد بستم.  تیمن تازه با راش الیدان -

 زد و گفت:   یلبخند

 من بهش فکر نکردم. یکن یکوچولو فکر م   -

 . هان -

 : ستادی روم او بلند شد و روبه کردم یتعجب نگاهش م  با

آنکارا   ريمیو... م  ا یآنتال ر،یعبه داره. آنکارا، ازمش ه یترک ی همه جا  تیراش -
 رو به راه شه کوچولو.  مون ی تا اوضاع زندگ

 !کنه؟ یقبول م تیراش -

 . کنهیباهاش حرف زدم مطمئن باش قبول م -

 بغلش و داد زدم:  دم یذوق پر با

 . یامیدن  الی دان نیتو بهتر  -

 دستش گرفت.  یرو تو کمرم 

 : دیپرس ی بیفاصله گرفتم که آروم و با لحن عج  یکم   ازش

 رو بدنت؟  یتتو زد ینگفته بود -

 تکون دادم و نگاهش کردم.  یسر

 و گفت:   دیخند



 خودت.  ن یبود ع ی خوشگل یپروانه -

 به تتوهاش انداختم که گفت:  ینگاه 

  یتتو رو دستم بزنم، تو ه یکوچولو قراره همه تتوهام رو پاک کنم و فقط   -
آوردم نگران   ن ییپا یچمدونت رو هم از پله اضطرار  روز ید یسوزشیآت

 ها و مدارکت نباش که کاماًل سالمه.لباس

 برق زد و خمار ادامه داد:   هاشچشم 

 کوچولو... .   -

 : دمیو پرس  دم یحرفش خند با

 م؟ ی ریم  ی ک  یدان -

 . یهر وقت که تو بخوا -

 اتاق بود افتاد و گفتم:  یبه چمدونم که گوشه چشمم 

 م. ن من آمادهاال -

و   دم یبه خودم رس ی کم  نهیآ  یرفت و من جلو  رونیاز اتاقم ب  الیدان
 . دمیکش   ییرای باز نکرده رو دنبال خودم به پذ  یهاچمدون

کوچولو کجا    یخونه ن یا ی نگرفتم تو  یرو صدا کردم اما جواب الیدان
 رفته باشه؟  تونه یم



زده شد، با ذوق   شدیباز م  اط یکه به ح  یمبل نشستم که در ورود  یرو 
 در کپ کردم.  یتا در رو باز کنم که جلو  دمیپر

نر غول که اسلحه در   ه یهاش رو باال برده بود و پشت سرش دست الیدان
 دست داشت وارد خونه شد. 

 زدم و عقب رفتم.   یکی کوچ  غیج

 نقشه بود. ه ی نی ا دیشا کردینگاهم م یسرد با خون الیدان

  سی رد خونه شدن و پشت سرش عمر رئو اون مرد وا   الیهر حال دان به
 زنان وارد خونه شد. به لب و قهقهه  گار ی عرب س

 گذاشت و گفت:  بشی ج ی زد و دستش رو تو گار یبه س   یپک

 رزا خانوم.   یمراقب اپل واچت نبود -

من چرا انقدر خنگم! چرا اون اپل واچ رو با    یهام رو محکم بستم وا چشم
 خودم آوردم. 

 که ابرو نداشت وارد خونه شد.   یورود عمر به خونه زن با

 زده بود. غی ابرو نداشت و موهاش رو کاماًل مردانه ت زن

هم   تر کیاون همه مداد چشم و خط چشم کوچ  نی ب کشی کوچ  یهاچشم 
تر از پوست خودش  درجه روشن ه یو رنگ کرم پودرش   دیرسیبه نظر م
 بود. 



 

 شد.  ک یهاش رو درآورد و بهم نزدبود، دستکش دهیپوش  یب یعج ی هالباس

و   د یبهش داد. دستم رو کش  یدستور ی هام زل زد که عمر به عربچشم  به
 زد.  یپوزخند

 و با جرأت تمام، سر عمر داد زدم:  دمیرو از دستش پرخاشگرانه کش  دستم 

  ایتو که کل دن   یبرا  یکنیچرا ولمون نم  یداریچرا دست از سر ما برنم  -
 ... . یریبگ یهر کدوم دوست دار یبر  یتون یدختره م

 پاش له کرد و دودش رو به هوا فوت کرد.  ر ی رو ز  گار یس عمر 

رو    رشیصورت پ  اهشیس یها شیبلندتر بود و ر  یل یاز من خ قدش
 گفت:   یخاص یشد و خم شد با لهجه کیپوشونده بود، بهم نزد

 . شنیمن رزا نم یپر از دختر هست اما اون دخترا برا ای آره دن -

  ال یبه دان یشدم و سپس نگاه ره یخ  شیمشک   یهابا حرص به چشم  ی کم
به هم   یهادندون ر یزانو زده بود کردم. از ز  ن یزم  یجور رو که همون
 : دمیم غرفشرده

 !؟یخوایم  یچ -

 تو رو.  -

 سست شد و عمر ادامه داد:  زانوهام



 . کشم یزن برو و گرنه عشقت رو م ن یبا ا -

 گرفت.   الیدرآورد و به طرف دان بشیرو از ج  شاسلحه

 هاش رو بست و باز کرد. چشم  دنمیکردم که با د   الیبه دان ینگاه 

 که برم زن به سمت اتاق هلم داد و مجبور شدم برم.   کردیم  دییتأ

 دستور داد:  یاتاق که شدم زن با لهجه خارج  داخل

 . امیبخواب االن م  -

تخت نشستم که به زور پاهام رو گرفت که   یزدم جا خوردم رو  ی پلک
 بهش زدم.  یایلیمحکم س

 : گفتم   یبلند یعقب هلش دادم و از اتاق خارج شدم رو به عمر با صدا به

  ،ی فعال کرد ر یخونه رو غ یکه سنسورها  ییتو ی بدون  یخوایرو م یچ -
 ؟ یمطمئن ش یاز چ یخوایم  یخبر دار  یپس از همه چ

نگاه   الیبه دان یکه رنگ نگاه عمر عوض شد و فور  زدمینفس م  نفس
 کرد. 

 فضا حاکم شد.  یتو  یهاش بسته بود و سکوت هنوز چشم  الیدان

 داد زد:  هوکی

 ؟یکرد  یچه غلط -

 هجوم برد دوباره داد زد:  الیسمت دان به



 ماذا فعلت؟  -

 جسارت داد زدم:  با

  یربط  چیو به تو ه میبه من بگو من و اون زن و شوهر  یدار یاگه حرف  -
 نداره که... . 

 زد:  ینگاهم کرد و پوزخند دیپر از تهد یهاچشم  با

 . یرانیا  یدیکارت رو با جونت م   نیتاوان ا  -

 زمزمه کردم: ال یخیب

 برو باو.  ایب -

خوردم و   نیکه زم   دیبه صورتم کوب یسمتم حمله کرد و محکم مشت  به
 رفت.  جیسرم گ

 . دمیشنیرو م  ال یدان ادیداد و فر یصدا فقط

رو به   الیرو گرفتن و دان  ال یدو نفر دان دمیصورتم رو باال آوردم و د ی کم
 .زدیعمر داشت داد م 

 . شدیم   گفتیم  الیکه دان  یهر چ   دنیوز گوشم مانع از شن وز 

 . گردهیکل خونه داره دور سرم م  کردمیم  حس

 . دادیبهم دست م یو حس بد گشتیم  ی به صورت دوران هام چشم 



هام رو بسته بودم اما  دادم. چشم  ه یتک  وار یعقب رفتم و به د  آروم
 .دشیبهتر نم  جم یسرگ

 .شدیم ده یمونده بود و کش  رم یز موهام 

 . کردیگوشم بود، بوم بوم صدا م   ینبضم تو یصدا

 شد که چشمم رو باز کنم.  ی لیصورتم، دل  یرو   یدست یگرم  حس

کردم    یسع  د،یلرزیش مبود و چونه ستاده یسرم ا  ی باال هیبا گر  الیدان
 بهش بگم. آروم گفتم:  یزیچ

 نکن مرد من. هیگر  -

من    یول  دیپرس یم   یزیصورتش رو پاک کرد و بغلم کرد. داشت چ الیدان
 . دمیشن یکه نم

 آروم گفتم:  یی با صدا  باز 

 . یگ یم  یچ  شنوم یمن نم -

بلندم کرد. صورتم،   الیبهم دست داده بود که دان ی آلودگ خواب حس
 صورتش بود. کینزد

 آهسته تو گوشش گفتم:  دوباره

 . ادیخوابم م -

 قرار داد. ین یماش یشد و من رو تو قرار یب الیاند



رو با   ی کشور  هی ن ی بودم که مسؤل دهید  هالم ی ف یتو یبزرگ و بلند  ن یماش
هم با اون رفت و آمد    هاگر یها و بازخواننده یحت  ارنی م ا یو  برن یاون م 
 . کننیم

 بخوابم.  دادیبه صورتم زد، اجازه نم  یمتعدد ی هابا ضربه الیدان

 . کردمیخودم حس م   کیو صورتش رو نزد دم یپریدفعه از خواب م  هر 

قلبم هنوز   یصدا  ستاد،ی ا ن یکه ماش  شدیهام بسته مچشم  وستهیطور پ  به
 گوشم بود.  یتو

جنگل   نیا  د؛یدو یمثل جنگل م  ییجا  هی  یبغلش گرفت و تو ی رو تو من
که    یک یبار  یساختمون به راهرو  نیشد و ا  یبه ساختمون  لیتبد  هو ی

 شد.  ی منته خورد یبه صورتم م   دشیسف  یهاچراغ

 

  ی باال الی بودم و دان یتخت  یرو بستم، ناگهان که باز کردم رو  هام چشم 
 بود.  ستادهی سرم ا

رم  دن ید با که به بدنم    ی. من از هر نوع سوزن دمی در دست پرستار ترس  یس 
 . وارد بشه متنفرم

قرار   م نهیس  یدستم رو بستم و رو  ارادهیکه آورد ب  کیسوزن رو نزد پرستار 
 دادم.

رم رو از دست پرستار گرفت و بهم لبخند الیدان  زد.  یس 



مطلق فرو    یکیتار  ی بهش اعتماد نکنم چشمم رو بستم و تو تونستم ینم
 رفتم. 

 

م  هاکه باعث شد چشم   رفتیاز گوشم به مغزم فرو م ید یسوت شد یصدا
 هم فشار بدم. رو به

چشم   الیسرخ دان یهاسرم گرفتم و نگران به چشم   ن یرو ب  هامدست
 دوختم. 

 زمزمه کردم: آهسته

 دوست دارم.  -

. بغلم کرد و  ختهیر  یادیز اشک دادینشون م  الیدان  ی هاچشم   ر یز  پف
 آروم در گوشم گفت:

 صدام رو کوچولو؟   یشنویم -

 رو نوازش کرد و زمزمه کردم:   موهاش

 عشقم.  شنوم یبله که م -

شدم که سرم دور اون بسته شده بود.   یمتوجه پانسمان  د یخند ه یگر  با
 گفت:   الیدان

 موقع بستن.  ومدی یسرت خون م -



 گفتم:   یبه خودم گرفتم و بعد سکوت  یایجد حالت

 . الی دان م ی شیاز هم جدا م -

 : دیپرس  کرد و آروم  یخشکش زد اخم الیدان

 من.  یحالت خوبه رزا -

 زدم و ادامه دادم:  یلبخند

کنه و من    ییخودنما ادیتا ب   م ی من و تو از هم جدا بش خوادیاون م  نیبب -
به دست   تونه یمن رو نم   م،یکن یکار رو م   نیپس هم  ارهیرو به دست ب 

 از هم جدا... .  یدروغک  میزن یبا هم دورش م ارهیب

 ادامه داد:  ی مضحک   یشد و با خنده قرار یب الیدان

 رزا؟   یگیم یدار  یچ  یفهم یم -

 گوش کن به حرف منطقت گوش کن نه قلبت.   الیدان -

 من با قلبم انتخابت کردم.  -

به   دیپس با  میاز انتخابت بگذر من و تو از عشق هم مطمئن گمیمن نم -
و    یباهام رابطه ندار  گهیکه د  یکنیمگه نه تو تظاهر م  م ی هم اعتماد کن
 ... . رمیرو م  یباز نی من تا ته ا

  ن یته ا شهیبه خدا نم شهیتو رو تحمل کنم نم  یدور تونمیرزا؟! من نم  -
 ها رو نگو. چرت و پرت ن یا کنمیمرگه خواهش م  یباز



 زدم و گفتم:  یپوزخند

 باور کن.  ستی ن ز ی چ چ یکه در انتقام هست در ه  یلذت -

 : دیچی تو سرم پ الی دان یکالفه  یصدا

 اه«  »رزا 

 زدم و آروم گفتم:   یلبخند

 اعتماد کن. الیدان -

که مادرش داره ترکش    یابغضش رو قورت داد، مثل پسر بچه الیدان
 تر کرد.  ینگاهم کرد و لب  کنهیم

 لب زمزمه کرد :  ر یشد و ز  کینزد  بهم 

 عاشقتم کوچولو.  -

صورتم افتاد و   یرو  الیان د یهااز چشم  ی رو نوازش کردم که اشک  موهاش
 ازم فاصله گرفت. الیدان

 کنم.   یکنارش زندگ  یواقع  ی سقف واقع هی  ر ی ز گهیبار د کی  خواستم یم

  مارستان ی باشه. بعد مرخص شدن از ب تونستیدرخواستم م نیآخر حداقل
لحظه تا   نیاز هم خواستم ی. ساعت هفت عصر بود م م ی به خونه برگشت

 کنم.   یفردا با عشقم زندگ 

 نشد. خواستمیکه م   یمانع از انجام کار  نی داشتم اما ا سردرد



 کاناپه لم داد که به اتاقمون وارد شدم.   یرو  الیدان

 عشقم بپوشم.  یاز چمدونم درآوردم تا برا  ی بافتم و لباس عی رو سر موهام 

 ش استفاده کنم. از لحظه به لحظه دی بود پس با  مون یروز زندگ نی آخر نیا

کرده بودن    قیکه بهم تزر   یآورخواب یبه سردردم و داروها توجهیب
 کردم.   شی صورتم رو شستم و آرا

 . دینور اتاق درخش ر یلب قرمز و لباس قرمزم ز رژ 

 بگه که دهنش باز موند.  یزیخواست چ الی که اومدم دان  رونی اتاق ب از 

 شدم در گوشش گفتم :  ک یکوتاه بهش نزد  یهاقدم با

 . کم یسالم عل -

 کردم:  یبغلم کنه که از دستش در رفتم و نوچ نوچ  خواست

که    ی! پس آروم بخواب و وقتزهیبشه سوپرا ییایعشقم قراره امشب رو -
 چشمات رو باز کن.  گمیمن م

 زد و زمزمه کرد:  یلبخند الیدان

 من بالگردونت.  یاله -

 خدا نکنه.  -

 شو باشه؟  دار یب یدیغذا شن   یبو یوقت   بخواب

 



 دوست داره.  ی لیرو خ  ییچه غذا  الیدان  دونستم یآشپزخونه رفتم نم به

 باشه.   تونستیم ک یشام رمانت  هی یبرا   نه،یگز  نی... پاستا آلفردو بهترهوم

 هود و پنجره رو باز گذاشته بودم.  چهی تو خونه نپ یی کردم بو  یسع یلیخ

  تیسا  یتو ادمهی خونه کردم.  نییرو آماده کردم و شروع به تز ه یاول مواد
 بودم.   دهید هیترک  یتو نی آنال یفروشگل  هی

شاخه گل رز قرمز سفارش دادم به همراه چند   ستی سرچ کردم و دو  یفور
  ی جشن تولدبود که تا حاال ن یخاطر ابه  هانیا یتا بادکنک قرمز، همه

 نگرفته بودم.   الیدان یبرا

 رو مرتب کردم.  یخورغذا ز یهم سفارش دادم و م  یاآماده کیک

 ها رو برداشتم. رو گشتم و شمع هانتی کاب

ها    نی پس با ا  فرستادنیم  ونی با بادکنک ها برام شمع هم اشانت همراه
 . کنم یم  نیرو تزئ  ز یم  یرو 

شدن پاستاها داخل مواد   یقاط ی عنی آخر  یآماده بود و فقط مرحله پاستا 
 موند.  ه یاول

ها  و بادکنک  ک یبه ساعت کردم، نه شب بود و االناست که ک ینگاه 
 برسن. 

هم بود   یکه پسر جوون   یسواررفتم و موتور  رون یب  اطیاز در ح زود
 داد.  لیباکس بزرگ رو بهم تحو  هیزد،    یلبخند



و به    دیرس قهی موندم که اون هم بعد چند دق  کیکمنتظر   شتر ی ب ی کم
 خونه برگشتم. 

ها خود به خود به هوا پرواز کردن و به  رو باز کردم که بادکنک باکس 
 . دنیسقف چسب

باکس    نیها داخل اگذاشتم، گل رز   ز ی م  یقرمز رنگ رو رو  کیک   حالخوش
لدون  گ   یرو تو  هیو بق ختمیر  ز ی م ی بودن چند تاشون رو پر پر کردم و رو 

 گذاشتم.   ز یوسط م 

 داده شده بود. ون ی هم اشانت ی جز شمع چند تا باکس شکالت قلب به

  یصد و س باً یتقر  شدیخودم م یهاشمع یعالوهصد تا شمع بود به حدود
 . گهیشمع خوبه د

  ز یم  ی رو تند تند روشن کردم و هر کدوم رو به شکل قلب رو  هاشمع
 . دمیچ

 ها درست کردم. گل  نیب  یها راهنصف شمع با

 اش کردم.آماده یده شد و به سمت پاستا رفتم و فور ساعت

 ها گذاشتم. کنار گل  یدنینوش هیو   دم یرو چ ها بشقاب

بود. با لحن  داده   ییبای بادکنک به خونه جلوه ز  ییقرمز و طال یهاسهیر
 صداش کردم: ی مهربون

 . یجان، عشقم دان الیدان -



 به بدنش داد و تا بلند شد و به پشت سرش نگاه کرد.  ی کشسان  حرکت

شدم و دستم رو   ک ی. آهسته بهش نزد دیقدم عقب پر ه یشوکه شد و  هو ی
 گذاشتم.   شنهیس  یقفسه یرو 

 م؟ ی زندگ یدیخوب خواب -

 فورت کرد:  ی زد و نفس   یلبخند

 تولدته رزا؟ -

 . ایباهام ب  مونهیشب عاشق  نینه عشقم امروز اول -

 . دمشیکش   ز ی رو گرفتم و به طرف م دستش

 تا به بغلش افتادم.   دیدستم رو کش  ز یم  یو جلو میها گذشتبادکنک نی ب از 

 هام موند و زمزمه کرد :لب یرو  نگاهش

هست که ما باهم  شب  نی آخر نیاما نگو ا ، یل یدوست دارم رز خ یلیخ -
 . م ی هست

لبش قرار   یم رو روبگم انگشت اشاره  نیدر مورد آخر ی زیچ نخواستم 
 دادم :

 . سی ه -

 :  دیزد و پرس  یطان یش لبخند 

 ها.  رمی گیگازت م   -



 و ازش فاصله گرفتم :   دمیخند

 م؟ یشام بخور  -

 رو نوازش کرد. صورتم 

  یشد و چهره ی که روشن کردم بودم چراغون  ییهاخونه با نور شمع یهمه
 تر شده بود.و جذاب باتر ینورها ز نیا  ر ی ز الیدان

 و بعد خوردن شام گفتم:  مینشست  ز یم  سر 

حال  اومد و ما روز عقدمون خوش شی پ  یمسائل   هی ی دونیخب خودت م -
  دیها رو فوت کنشمع دییسالگرد ازدواجمونه بفرما   کیاالن نزد م ی نبود
 قربان. 

 زدم.  یرو جلوش قرار دادم و لبخند  کیک

 : دیپرس ی کرد و با لحن خاص  کیبه ک ینگاه 

 ی شد حاال منصرف شد ی چ ی دوست نداشت کیتو که ک -

 و گفتم:   دمیخند

 نه من دوست داشتم اما اون روز دوست نداشتم.  -

و نفرت    نهی داشتم، االن اون ک نه یک  الیروز عقد افتادم که چقدر از دان ادی
 شده بود.  لیتو قلبم تبد   یعشق بزرگ   هیبه 

 .دیرو برداشت و به صورتم مال  کی ک  یاز خامه ی کم



 خب.   یتو هم شمع فوت کن دیبا -

 آره اول تو.  -

 کرد:   کیبه ک ی نگاه الی و دان  م ی زد ی اهم قهقهه با

 آرزو بکنم؟  دیحاال با  -

 بله. -

 

 صدام بچگونه بود.   لحن

 بلند گفت:  یدستش رو به شکل دعا با آسمون بلند کرد و با صدا الیدان

عمرم   یلحظه نی تا آخر کنم یگل رز من رو برام نگه دار دعا م  ایخدا -
 مراقبش باشم. 

 . میها رو فوت کن تو آرزو کن تا با هم شمع حاال

که زود خودم رو جمع و جور کردم تا واکنشم    دیم لرزگرفت و چونه  بغضم 
 . نهی رو نب

 . خوامیکه شوهرم خواست رو م   یز یهمون چ  ایخدا -

  الی که دان  دمیهورا کش  م،یها رو با سه شماره فوت کرد زدم و شمع  یلبخند
 گفت :   یابا حالت مسخره

 برقصم اصاًل.  خوامیکو آهنگ من م  -



پخش کردم و    ر یپل  ک یموز یرو تو یی شدم و آهنگ رقص تانگو  بلند
 صداش خونه رو برداشت.

I praise Allah for sending me you my love  “ 

 من فرستاد عشق من   یسپاسگزار خدام که تو رو برا من

You found me home and sail with me 

 یهوا حرکت کرد یو با من رو ی من رو ساخت یخونه  تو

And Im here with you 

 با تو هستم نجایمن ا   و 

Now let me let you know 

 ی به من اجازه بده که بزارم بدون  حاال

Youve opened my heart 

 یقلب من رو باز کرد تو

I was always thinking that love was wrong 

 که عشق اشتباهه   کردمی فکر م شهی هم  من

But everything was changed when you came along 

 “  یاومدکه تو   یکرد وقت   ر ی تغ ز ی همه چ  یول



 

زدم آروم دور   ی و لبخند د یادکلن تندش به مشامم رس یکرده و بو  بغلم 
 . م ید یهم چرخ

در برابرم باشن با بودن در   ایاگه کل دن ی حت کردم یبغلش حس م  یتو
 شده است.   نیمن تضم ت یکنارش امن

 : دمیبغلش پرس یآروم تو یلحن با

 گفت چرا بدون من رفت.   یعمر چ -

 بعد صداش در اومد:  ی کم  کهنیتا ا گفت ینم  یزیسکوت کرد چ الیدان

 کجاست؟  یدونیم دی پرس یازش م  ا یکه پر  یاون در مخف  -

 :دم یبهش کردم و پرس  ی تعجب نگاه با

 ؟ی دیتو از کجا فهم -

 کمرم رو نوازش کرد:   دیخند

همون    ای  نیرزم ی اتاقم بود، به ز یداخل کتابخونه یاون در مخف  -
 . گهیجا زنده و سالمت فرار کرد د و همتا از اون شه یم  یموتورخونه منته 

 زنه؟یزنگ نم گه یهمتا کجاست، چرا د -

 حبس کرد و ناگهان رها کرد :  نهی س یرو تو  نفسش



  کنهیعرب ازدواج م   هیبا   یبه زود گه یباهات حرف بزنه د  خوادیاون نم  -
 رو دوست دارن.  گهیانگار واقعًا همد  یالبته نه ازدواج سور

 . دیضربان قلبش به گوشم رس یگذاشتم و صدا   نشیس  یرو رو  سرم

زدم و   یلبخند دی تموم شدن آهنگ ازم جدا شد و آروم موهام رو بوس بعد
 فاصله گرفتم. 

  م ی که روز عقد نخورد  یک یتا ک مینشست ز ی رو گرفتم و با هم سر م دستش
 . م ی ن بخوررو اال

دهنش   یرو با دستم کندم و تو  کیاز ک  کهیت  هیها  عادت ترک  نیع
دهانم آورد   ک یرو نزد  کیک   یکرد و وقت  الیکار رو دان   نیگذاشتم، هم

 گفت: 

 تر زود باش. دهنت باز کن، باز  -

 هام رو چک کنه نقطه حساسش دندون بود. دندون خوادیم  دونستم یم

رو بقاپم نتونستم   ک یراه انداخت هر چه خواستم از دستش ک  یباز باهام 
 که مجبور شدم دهانم رو باز کنم. 

 کرد :   یچونم گذاشت و نوچ نوچ ر یرو ز  دستش

 نه؟  یزن یواقعًا که نخ دندون و مسواک نم -



ستم و محکم انگشتش رو گاز  انگشتش تو دهنم بود زود دهنم رو ب   یوقت
  تینبود که اذ یکرد اما فشارم به انگشتش جور   یادیو داد ز غ یگرفتم، ج 
 بشه. 

من شروع کرد به نگاه کردن. دست از داد و هوار زدن برداشت    نیع
 زدم و انگشتش رو رها کردم.  یلبخند

 . دمیش رو شنآهسته یها صداپسر بچه  مثل

  ی کار کنم رز؟ من چجور  یون تو چ من بد   رمیمیمن م  یاگه تو نباش  -
 کرد؟  یبدون تو زندگ  شه یکنم؟ اصاًل مگه م   یبدون تو زندگ

 شد. س یهاش خ با اشک چشم  راهنم یپ

بود که   یانهی کار نبودم و مجبور بودم چون تنها گز  نیبه ا ی خودم راض من
 . م یبرد یهر دو جون سالم به در م

صورتش گذاشتم و نوازشش کردم، با هر قطره اشکش   یرو رو   دستم 
 : دیچک یم مگونه  یرو   یاشک

 . ادینکن بهت نم ی جورنیا  خوامیم  یمندمن مرد قدرت الیدان -

 آهسته زمزمه کرد:  دم یرو د سشیرو از سرم فاصله داد و صورت خ سرش

 . یتو نقطه ضعف من هست -

 هاش پاک کردم.هاش رو از گونهزدم و اشک یکوتاه   لبخند



 زل زدم و ادامه دادم:  بهش

 امشب رو خراب نکن عشق جان.  -

 : دیهام رو نوازش کرد و پرسانگشتش رد اشک با

  ی عربستانه و هر کار عهد یعمر دوست ول   ،ینش  یباز ن یوارد ا شه یم -
 لطفًا رز! ادیازش برم

 

 کردم:   یگرفتم و نوچ نوچ   ینفس

جز ضعف   یزی خودشه من ازش چ ی هست برا  یعمر هر ک  الینه دان -
 رز. گن یتو نگران نباش به من م  دم،یند

.  گردمیو بهت برم کنمیرو حل م  یزود همه چ  ی لینباش خ یچ یه  نگران 
 باشه؟

 از تاسف تکون داد :  یسر

 .ی کار رو نکن  نیمن هنوزم ُمسرم که ا  -

 .حی بمون ا ی ُمسر باق -

دم   یاش گرفت و با لحن مهربون م و زبون درآوردنم خندهلحن مسخره با
 گوشم گفت: 

 است؟ ینجور یا -



 بغلش شروع کرد به قلقلک دادنم.  یزدم و تو  یاقهقهه

که در    گرفتم ینداشت ازش فاصله م  انیکه پا  ییها با خنده زدمیم  غیج
 و گفت:  دیمحکم موهام رو بوس  تینها

که    نی با ا م ی از هم دور م ی تظاهر کن  ایبدم ب   طالقت تونم یعشقم من نم -
 . تیاز دور  رم یمیم

 زدم و آروم گفتم:   یلبخند

 . گهیهم راه بنداز د  ی طالق دروغ هی  یکنیرو حل م  یتو که همه چ  -

 زمزمه کرد :   آروم

 کمک بخوام.   نیاز انگ  دیشا -

 !ن؟ یانگ -

 و تعجب بود.   رتیپر از ح   صدام

نشست، جلو روش نشستم و دست به   ی صندل یتکون داد و رو  یسر
 چونه منتظر بودم ادامه حرفاش رو بشنوم: 

  یداره رو  ادیو دوست آشنا ز ل یوک ه یترک  ی... اون توورکی آک   نیانگ -
 .زنهینم نیمن رو زم 

 !دم؟ی اسم رو کجا شن نی من ا   ورکیآک   -

 ترکه.  گر یباز -



 بلند داد زدم: یبا صدا هویفکر رفتم و  به

 ؟!پسر بتول خانوم  ورکیآک   -

 نکنه تو سالمندان... .  هیعه بتول خانوم ک  -

من پرستار مادرش   شناسه یمن رو م  دم یرو د ورک ی بار آک   کیبله من  -
 بودم. 

 شمع کرد.  یهاگفت و با دستش شروع به خاموش کردن شعله  یآهان

 : دمیپرس آهسته

 !؟یکنیخاموش م  یخرابش نکن چرا دار -

 زد و به کارش ادامه داد. یکوتاه   لبخند

 . ستادمی شد که ا کیبه صورتش نزد  انگشتم 

قدش  با کفش پاشنه بلند هم هم  یشدم؛ حت ک یو بهش نزد دم یکش  ینفس
 . شدمینم

هنوز سردرد داشتم اما با وجودش   که نیبا ا   م ی بود ره یهم خ  یهاچشم  به
 هاش. به لب ره یبودم خ  ششیبه ته ر  رهیخ  رفت،یم  ادمی  دردهام یهمه

 *** 

گرفتم    م یتصم  هو کیبود.  یاو لحظه  ی اواخر من آن نیا  یهام ی تصم  یهمه
 شد.  ل یبه طراح لباس تبد ی توانبخش روان  هوکیمهاجرت کنم و    هیبه ترک 



 باشم؟ ون ی که خوندم مد  ییهارو به کتاب هانیا  تونم یم  ایآ 

 هر حال هر چه بود، باعث شد عقب نکشم.  به

از ته دلم   یبود؛ ول یاو لحظه  یآن ی قبل  یهام یهم مثل تصم   م ی تصم نیا
 نبود. 

.  دادیاز عشقم جدا شم و قلبم اجازه ترک کردنش رو نم  خواستیم  منطقم
جز انتخاب   یراه   م،یکن یم  ر یعشق و منطق گ ی دو راه نیآدم ب یگاه 
 . سازهیرو م ندهیتمون و آ انتخاب سرنوش  ن یا میندار

 نگرانش بودم.   یااز هر لحظه شتر ی مبهم و پر از سوال که حاال ب   یاندهیآ 

 بود انداختم.  ستاده یکه پشت سرم ا  الیبه دان نهی از آ  ینگاه 

 زدم و بغضم رو فرو خوردم، برگشتم تا نگاهش کنم.   یتلخ لبخند 

 . زهیمرد من بر   یهااز گونه یاشک  خواستم یآخر هرگز نم  قیدقا نیا

 بود. ی عیطب  ن یدوست نداره غرور مردش جلوش بشکنه و ا یزن چیه

 : دیچ یاتاق پ  یتو ال یشکسته و فرو رفته دان یصدا

  تونم یبدون تو نم  یکن یلحظه هم فکر نم ک یچرا  ،یچرا انقدر سنگ دل  -
از   یهمه چ  یکنیچرا؟ چرا فکر م ی و لجباز  دندهکیکنم هان چرا   یزندگ 

چرا   ؟ یحالل مشکالت یکن یچرا فکر م  ؟یو حلشون کن یا ی کار افتاده تا تو ب
 ی لعنت 



 !کنم؟ یدرست بود. من چرا خودم رو نخود هر آش م  هاشحرف

 : دمیپرس

ام  من عاشق تو  ؟یدان کنمیکار رو م   نیا به یغر  هی یمگه من دارم برا  -
فرار   مونیو کل زندگ  م ی و به سقف زل بزن  م ی نی کردن با تو بش  یعاشق زندگ 

  ی. برادیجنگ  دیمن فرار رو قبول ندارم به نظرم با  ،یخوا یرو م   نیا  م ی کن
  یول  یشد مچرا؟ تو چند ماهه عاشق  یپرسیحاال م  الیدان دیجنگ  دیعشق با

چالوس عاشقت شدم من هم   یات تومن چند ماه قبل ترک کردن خونه
 عشق، سوختن خطاست؟  یپس برا  م یعاشقم ما هر دو عاشق

 هام نگاه هم نکرد.به چشم  یبود و حت نییپا  سرش

  ی موندم، با نگران  اشنهی س ر ی. قدش انقدر بلند بود که من زستادمیا  جلوش
 گفتم : 

 قبول کن تو رو خدا... .  الیدان -

 مزمه کرد:بهم نگاه کرد و ز  یبعد مدت  باالخره 

 . رمی میبه خدا بدون تو م  -

زبونم تکرار   ر یحاکم شد و ز نمون یب  ی زدم و دوباره سکوت وحشتناک ی پلک
 کردم: 

 . رمیم یمن هم م  -

 کرد.   بغلم 



رنگ شده بود صداش   ی خاطر پر شدن عسلسبز رنگش حاال به یهاچشم 
 و ادامه داد:  دیلرز

 با من تکرار کن.  گمیم  یهر چ -

  کردمیصورتش بود و نوازشش م یوت کرد. دستم رو و سک  دیکش  ینفس
 ادامه داد:

 . م ی خوریقسم م -

 کردم.   تکرار 

اگه زمانه ما رو از هم   ی حت م ی تا آخر عمر از هم جدا نش  م ی خوریقسم م -
قسم   م یجز عشقمون نر یآغوش کس یتو  م ی خوریجدا کنه قسم م

 . م ی هم رو فراموش نکن م، ی خوریم

 شد.  ر یچشمم سراز یاز گوشه  یخودم رو کنترل کنم و اشک  نتونستم 

 . ارهیم  ادیرو با اشک به   الیدان یتارم چهره یهابه بعد چشم  نی ا از 

که حاال التماس    یی ها شم، چشم  ره یهام رو پس زدم تا بهش خ اشک  محکم 
 که بمونم.   کننیم

 مقدمه گفتم:  بدون 

 متوجهش نشه.  ی سکه ک   م ی رمز داشته باش  هیعشقمون  یبرا ایب -

 زمزمه کرد: »بالگردان.«  الیدان



 رو پاک کردم.  ال یدان یهاچشم  ر یانگشت ز  با

گذاشت از کنارش گذشتم و از هال    ن یشدن بهم من رو زم  ره ی خ یکم   بعد
 .دمی کش  اطیهام رو با خودم به حچمدون

 تا دوباره بهش نگاه کنم.   برگشتم 

و رفتنم    ستادهیکه با اعتماد به نفس ا  دمید یرو م یبار مرد قدرتمند نیا
 . کنهیرو تماشا م 

 زمزمه کردم: » من رو ببخش«.   آروم

هاش رو باز کرد، بغلش کردم و با استرس تند  که دست  دمیبغلش دو به
 . دمشیتند بوس

 . دمشیکنم بوس  یباهاش زندگ  تونستم یکه م  ییتک تک روزها  یاندازه به

 ازش فاصله گرفتم:  ی . بعد مدتدادیرو م یادکلن تلخ  یهنوز بو  بغلش

 . الیدوستت دارم دان یلیخ -

 از تو عاشقتم کوچولو.  شتر ی ب یل یخ  یل یمن هم خ -

 شد.  شتر یم ازش ب زدم و فاصله یک یکوچ  یخنده

 نگاه هاش رو به خاطر سپردم و در رو بستم.  نیآخر

 افتاد.  یتا هضم کنم چه اتفاق   ستادمی لحظه به همون حالت ا چند

 رو نداشتم.   ییمنتظرم بود که من رو ببره کجا ببره من که جا ن یماش



م  که نشستم بغضم چنگ تو گلوم انداخت و داشت خفه  نیماش  داخل
 شروع شد. هام هیو هق هق گر دم یکش  یبا درد آه بلند کرد،یم

 که آروم به راننده گفتم:   زدمیم  نفسنفس

 . یتاششانین -

 

زل   نی ماش یشهیحرکت کرد و من به ش   تیراش کیبه سمت بوت ن یماش
 که گرفته بودم.  یالحظه میزده بودم و نگران بودم از تصم 

شدم   کیشدم. با چمدون وارد بوت ادهیپ  کیبوت  ینگه داشت و جلو ن یماش
داشت رو قطع کرد و   شیکه با مشتر   ییگوگفت  دنم،یبا د تیکه راش 
 و گفت:  ستاد ی ا د، یسمتم دو

 ؟یرزا منتظرت بودم؛ فقط چرا چمدونت رو آورد ی خوش اومد -

من تا   شهیم  کنم یکه جسارت م   دی بخشیمن رو م   ،یباغل  یباغز یآقا -
رو ندارم که اجاره   ییبمونم چون فعاًل جا کتونیبوت  یها تو مدت شب هی

 ... . یکردن کم  یزندگ   ییکنم از تنها 

 ! مگه همسرت... . یی تنها  -

 . م یه، ما از هم جدا شدن -

 گفت:  تیاندختم که راش  ن ییرو پا سرم



 برو.  زنم یسر م   امیاستراحت کن بهت م  نیبش  ی کم  تیر یبرو اتاق مد -

شدم و در رو بستم من پول داشتم که اجاره خونه رو    ت یریاتاق مد وارد
  ی اتاقهم   هی  دیبا یاون شب عبرت گرفتم که هر فرد یسوز بدم اما از آتش

 شه. داشته با

 وارد اتاق شد.   وانیبا دو تا ل  ت یلم داده بودم که راش ی کار  ز ی م به

 : دیکه رو لبش بود پرس  یلبخند دائم با

 ؟یقهوه دوست دار  -

 کارش نشست:  ز ی زدم و قهوه رو مزه کردم، پشت م  یلبخند

 ندارم.  یبمون مشکل  جا نیهم ی رو ندار یی خب رزا اگه واقعًا جا -

نگفت زود چند تا   یزیشد و چ  م ی کردم و فکر کنم متوجه ناراحت  یتشکر
 : دیبهم داد و پرس ی شاستخته

بکن و   یبشه، نگاه  یی قراره رونما ز ی ون  ی هستن که تو  ییهاطرح ها نیا -
 ؟ یدار یبگو نظر

به کارهاش   یکم  تیرو دستم گرفتم، راش  ی شاستکون دادم و تخته یسر
 کرد بعد رو به من گفت:   یدگ یرس

  نیکن ا   یچون کارت هست سع  ی بلد باش یاطیخ  د یرزا جان تو با -
 .یانجامش بد ی رو هم به طور عال  تیمسؤل



 جواب دادم:   آروم

 . کنم یکار رو م  نیچشم حتمًا ا  -

 رفت.  رونیبهم تکون داد از اتاق ب  یو دست  ستادیا  تیراش

کنارش باشم و    کنهیم  تی که راش  یهر کار  دیبسه با  خودیب  یفکرها گهید
 . رمیبگ  ادی

کردم و کنارش    دا یرو پ  تیراش  دمیدو رونیبرداشتم و به ب  ی کیکوچ   دفتر 
 : ستادمیا

 . رمیبگ  ادیازتون  دیلطفًا بذار -

 جواب داد:  یز یبرانگ نی زد و با لحن تحس  یلبخند

 . خوامیم  یاریدست ن یبه من همچ به -

پا افتاده تا سخت،   شیپ  یهامسئله داشتادی و شروع کردم به   دمیخند
و   کرد یکمک م   هااطیبه خ  داد، یمواقع سر پا بود و دستور م شتر یب  تیراش

 رو بدوزه.   یاختصاص یهابود که لباس نیا  شی کار بعد

  شدمینم  ال ینگران دان گه یو د شد یکاماًل حواسم پرت م  کردمیکار م  یوقت
  قرار یب شد،یم  که بهم وارد  یو استرس ی بودم از نگران  کار ی که ب  یاما زمون

 جا بند نبودم.  کیو  شدم یم



و به    شدنیدونه کم م دونه ها،اطیو خ میشد  لیامروز هم تعط باالخره 
حاضر بود   کیبوت ی که تو  یتنها کس  که نی تا ا گشتنیهاشون برم خونه

 .می بود تیمن و راش

بهم گفته بود   تیکه راش   گشتم یم  ییهاطبقه دوم داشتم دنبال لباس یتو
و از  دم یرو از پشت سرم شن ت یراش یهاش رو چک کنم که صدا حتمًا طرح

 لباس افتادم.  یها گرد کردم و داخل رگالترس لباس از دستم افتاد، عقب

  نی گوشم بود که دستم رو گرفت و از زم  یتو ت یبلند راش یقهقهه یصدا
 بلندم کرد. 

 تکوندم. با خجالت گفتم: هام رو رو از دستش رها کردم و لباس  دستم 

 . خوامیمعذرت م -

رفتم    رونیب  ی. وقتریرو بگ  موت یر  ن یا گردم یرزا من دارم به خونه برم -
 رو بزن تا مغازه کاماًل بسته بشه.  ی اول یدکمه

 رو از دستش گرفتم و ادامه داد: موت یر

داخلش آماده    یهمه چ  باً ی اتاق هست که تقر هیسمت چپ  یراهرو  -
 جا استراحت کن. هم داره همون ی است مواد خوراک

 زدم و تشکر کردم.   یلبخند

 ادامه داد: رفتیم  ن ییها پاکه از پله  طور نی هم



من بهش    زنه،یسر م  جانیو به ا  ادیم  یگاه   یباغل یباغز شی برادرم درو  -
  زنم یاگه اومد بهت زنگ م ی ول ادی فکر نکنم ب ییجانیخبر دادم که تو ا 

 نذار.  لنت یرو سا تیگوش 

 چشم.  -

و من دکمه    ستادی ا  کیبوت  یرفت. جلو رونیب ک یتکون داد و از بوت یدست
 بسته شد.  کیرو زدم و بوت موت یر

 

بهم   تیکه راش   یبه طبقه باال و اتاق ل یخاموش بود و با نور موبا هاچراغ
 ها رو خاموش کردم.گفت رفتم و چراغ

 تمام امکانات رو داشت.  باً ی بود، تقر یو خوشگل  کیکوچ  اتاق

پشت داشت. آباژور رو زدم تا   یتراس کوچولو رو به کوچه  هیپنجره و   هی
 داخل اتاق باشه. ینور

 به مامان زنگ زدم. پی اسکا قیتاب رو باز کردم و از طر لپ

 زدم:  یظاهر شدن، لبخند وتر ی وصل شد و مامان و بابا پشت کامپ  تماس

 مامان؟ شما چه خبر بابا؟  د یخوب -

وقته   ی لیخ ؟ی تو چطور میدلم فدات بشم ما که خوب  ز ی : سالم عزمامان
 ؟یها کجا مشغول بود  یزنگ نزده بود



  کردم یبودم، وقت نم   ر یدرگ  کم یکردم   دایپ  دیآره کار جد  یممنون مامان  -
 و آرش چطورن؟  الی ت حرف بزنم ن باها 

بابا   ست، ی در راه ن یخبر خوب  دمیبه بابا نگاه کرد و سکوت کرد فهم مامان
 گفت: 

  الی هست که رفته شمال آرش برگشته اما ن  یچند روز ال یواال رزا ن -
 . ستین

 : دمیو پرس  دم یترس

 دونه؟ینم یزیبا آرش رفتن؟ آرش چ -

 شد و سالم داد رو بهم گفت:  ر یآرش وارد تصو  هو ی

 . زنم یبعد زنگ م کم یرزا   زنم یباهات حرف م  -

زود سر و ته   دم،یشن یمامان رو نم  ی هاحواسم به آرش بود و حرف تموم
 مون رو هم آوردم و تماس قطع کردم. مکالمه

زنگ زد. به   میکه گوش   کردمیاتاق رو متر م ی فکر بودم و از نگران یتو
 :  دمیسمتش پر 

 ؟ یم رزا خوبسال -

 شده آرش؟  ی سالم ممنون. چ -

 و ادامه داد:  د یکش  یآه کالفه



 گفتم تا ناراحت نشن. راستش... .   یجورمن به مامان و بابات اون -

 و منتظر بودم ادامه بده.   دمیهام رو جو اراده ناخون یب

چرا انقدر اصرار داره که   دونستم ینم م ی بود یو من، دوب   الی راستش رزا ن -
که گرفت و    رهیبگ  زا یرفته بود انگار، انگار رفته بود که و  م،یبر  یحتمًا دب 

 من رو ترک کرد. 

 : دمیرفتم با عجله پرس وا

 ؟ ینگفت سی به پل ؟ی... کار کردی! چ... چ ؟ییاالن تو... تو کجا -

که ازم جدا شده و به هم محرم    یبگم؟ بگم زن یچ  س یواقعًا به پل  -
 ب؟یمملکت غر  یگم و گور شده تو  م،ی ست ین

 . آرش ادامه داد: کردمینم دایپرسش پ   یبرا ی ابه گوشم موند واژه یگوش 

 آخه.  دونهیم  س یبگم گفتم که پل  ینگرانت چ یرزا به مامان و بابا -

 که نامفهوم و آهسته گفتم:  کردینم دای ها رو پواژه  زبونم 

 . زنم یزنگ م  -

اقامت در   یزای و   تونستیم  یجز اون چه کسخود عمر بود؛ چون  کار 
 رو جور کنه.  ال یامارات ن 

 تا باهاش باشم.   کنه، یم  تمی اذ داره



هم اگه زنگ بزنم نه تنها شماره رو   الی. به داندونستم یعمر رو نم  یشماره
 .ادیم   جانیا  شهیهم م   ییبلکه هوا ده ینم

بودم که   دهیخواب ار ی. هش دمیتخت پرت کردم و دراز کش   یرو رو  یگوش 
 زنگ خورد.  میگوش 

 گوشم گذاشتم.   یرو تو  ی رو باز کردم و گوش هام چشم 

 عروسک؟ یدلواپس خواهرت شد نم یب یم -

رو به زور کنترل کرده بودم و با   تم ی. عصبان دیچی عمر پشت تلفن پ یصدا
 گفتم:   یبلند یصدا

 چطوره؟  گرده یبه آرش برم ال ین  شم یجدا م الی من از دان -

 و ادامه داد:  دی پشت تلفن کش یا مسخره  یهاقهقهه

که خودش بخواد خواهر خانم فداکار    گردهیبه آرش برم  یزمان  الین -
 . گم یم  کیتبر  یجدا کرد الیراهت رو از دان  دمیشن

 کن.   نیدر عوض جونش رو تضم  شم یازش جدا م -

تو    ینداره وقت یش من ارز  یبرا الیجون دان  ی هست یعاشق فداکار -
  ایبه سمتم ب   یداشته باش ی پرتاب  یسکو یخوای. اگه میستی باهاش ن

 . یکنیطراح لباس، کار م  هیبا   دمی شن  ،ی شینم  د یناام

  شرفتی پ  ییعلت جدا  شم یخاطر حرف تو جدا نمبه  ال یعمر من از دان -
 به کارم وارد بشه... .  یالطمه خوامیکارمه نم



 نوچ نوچ کرد و ادامه داد: یا رو قطع کرد و با لحن مسخره حرفم 

ندارم گور   الی به کار دان  یتو جدا شو من کار دم، یخب... خب... فهم -
 . الیدان یبابا

 .ی نیبب  یای ب یتون یم  م ی شیفردا جدا م -

 و ادامه داد:   دیخند  دوباره

و اون هم تنها... وگرنه   ی ریو تنها مکه من بگم ت  یریم   یاخونهسفارت -
 . یخود دان کنمیرو ازدواج دوباره محسوب م  ییمن اون جدا

 م گفتم: به هم فشرده یهادندون ر یفوت کردم و از ز ی حرص نفس با

 . یاوک -

 

  ه یفردا ساعت دوازده  خواستم یهمون عروسک که من م  یحاال شد -
سفارت برگه رو    یتو برنتیبه آنکارا م یکه هست   ییو از جا   ادیم  ن یماش

 ؟ یبی . إفهم حبادیهم بعد تو م الی دان ،ی کنیامضا م 

  یتخت انداختم و رو  ی رو تو یگفتم که تلفن قطع شد. گوش   یمحکم هوم 
 افتادم.  هیزدم و به گر  یاخفه غ یافتادم با حرص ج ن یزم

 . چربهیعمر بهم م  قدرت

 *** 



بخوام   ت یبودم که از راش یچشم دوخته بودم و منتظر فرصت   هاینقاش به
و به ساعت   ستادمیبده. آروم ا  یکه از شش تا دوازده شب بهم مرخص 

 چشم دوختم. 

 : دیکه پرس  ستادمیاز دور صدام کرد. کنارش ا  تیراش

 ؟ یقرار دار -

 بله؟! -

  لی قبل تعط یول  ی بر یتون یم یاز صبح چشمت به ساعته اگه قرار دار -
 برگرد.  ک یدن بوتش

.  دمیبود. زود رفتم و لباس پوش ی ازدم. واقعًا مرد فوق العاده  یلبخند
 . ستادمیا  کیبوت یدوازده بود که جلو کیساعت نزد

هوا    نیا  یماه بود اما واقعًا تو ور ی شهر لیگرم بود. اوا   یل یخ یل یخ هوا 
 نفس بکشه.  تونستینم کسچیه

  ینگه داشت و مرد چهارشونه و قد بلند ک یبوت یجلو نیموز یل ن یماش
 اومد.  رونی ازش ب

 عقب رو باز کرد و نشستم. در رو بست و راه افتادن.   یصندل در 

زود   ی لیکه خ  کردمیفکر م  یمی به تصم میراه بود  ی که تو  یمدت  تمام 
 ندارم.  یگرفتم و از آخر عاقبتش خبر

 ساعت چهار ظهر شده بود. م ی دیآنکارا که رس به



نشستم تا   نیداخل ماش ی. کمستادی شد و ا  رانیا یگرد کنسولوار  ن یماش
  اده یرو باز کرد و من پ نیموز ی در ل یا به خودم فرصت بدم. مرد چهارشونه

 شدم.

شدم و وارد   کی نزد یبه در ورود  گشتن، یکه به عقب برم  ییها قدم با
 خودم بود.  ی طالق آماده بود و فقط منتظر امضا یشدم. برگه یگرکنسول

نشستم.   ی صندل  یو رو   ختی م رگونه  یچشم راستم رو  یاز گوشه یاشک
 تار خوندمش.  ی هابرگه رو به دست گرفتم و با چشم 

شده اما   کیرو داشتن که به هدف شل یااسلحه ر یبرام حکم ت  کلماتش
 هنوز بهش اصابت نکرده. 

 گذاشتم.   ز یم  ی رزون امضا کردم و رو ل یهاجا رو با دست چند

  نیاومدم که ماش  رونی ب یاز کنسولگر ی تند و عصب یها و با قدم  ستادمیا
به هم   یابا چهره  الیو دان   ستادی من ا  نیسمت چپ ماش  یاگهید  نیموز یل
 اومد.   رونیازش ب ختهیر

 نگاهش بهم افتاد.   الیکه دان  افتادنیهام مدونه دونه از چشم  هاماشک

  یازش تو تونستم یبود که م یر یتصو   نیآخر  ال،یسرخ دان  یهاچشم 
 داشته باشم.  یادگاریذهنم 

 لب زمزمه کردم:  ر یز  آروم

 !« ؟ یچ ی عنی  ندهیاصاًل بدون تو... آ  ؟یچ  یعن یخنده    یب نده ی آ  ر ی تصو »



صورتم    یهام رو رو نشستم. دست  نیماش یرو ازش برداشتم و تو  نگاهم 
 کردم.   هیگر  یبلند ی م و با صداگذاشت 

به جاده نگاه    ا ی کردمیم  ه یگر  ایراهمون از آنکارا تا استانبول    ر یمس   کل
زنگ   می . گوششد یکرده بودم سرم از درد منفجر م  هی . انقدر گرکردمیم

 خورد: 

 حدش خبر نداشتم.  نیاما از ا یشجاع  دونستم یاحسنت رز م  -

 رو قطع کنم که گفت:   یخواستم گوش رفتیداشت رو مخم راه م  عمر 

بزرگ هست به اسمت شده هر   یمغازه ه ی میتاکس  دان یاستانبول، م  -
 جا مال توست. اون ی مستقل باش  یتون یم  گهید  یوقت حس کرد

مثل    یقطع کردم. من به پول آدم یاحرف اضافه دنیرو بدون شن  یگوش 
 . یندارم عمر الفان از یتو ن

 شدم.  کیشب بود که وارد بوت  م ی نه و ن اعتس

  ی لیبا لحن خ  ستادی شد و جلوم ا کی آشفته بهم نزد  یلی خ  دنم یبا د تیراش
 : دیپرس یتند

 برگرد... .  کیشدن بوت  لیکردم قبل تعط   دیرزا؟! من که بهت تاک یآ  -

 . فقط آروم گفتم: کردمینگاهش نم یحت

 آنکارا بودم. د،یببخش -



تخت نشستم و دوباره شروع کردم    یکنارش گذشتم و به اتاق رفتم. رو   از 
 کنارم باشه بغلم کنه.   خوادیکردن. دلم براش تنگ شده دلم م  هیبه گر

وقت بود که رفته بود. ناراحت و   یل یخ ت یدوازده شب بود و راش ساعت
 وارد شدم.   یاطیزدم و به اتاق خ  رونیاز اتاقم ب یعصب

افتاده بود به سمتش رفتم. طرحش رو   ز یم  یرو  یاما ناقص  بای ز لباس
 کار کردن ندارم.   ی بهم نشون داده بود، حوصله تیراش

  ی پارچه  هیبه ذهنم زد. به اتاق پارچه رفتم و   یجا نشستم و فکراون کمی
گذاشتم و    نی زم یها رو روبرداشتم. کاغذ ی مخمل یساتن و چند تا پارچه
 کردم.  یچی و ق  دمیتند تند متر کردم، کش

 . نوشتم یها رو کنارش مهر کدوم از قالب سانت

 

از کار با چرخ از   ی مراجعه کردم و کم  تیراش  ز ی م  یرو  ی راهنما به
 و انواع پارچه سر در آوردم.  یبندقالب

هم    یکردم و رو   یچی دو شب شده بود که پارچه رو آروم آروم ق ساعت
 اش.تنه  اش،قهیطرف  هی   نشیآستگذاشتم. 

کمه تا ساعت پنج صبح با    شیزیچ  هیهم دوختم و تن مانکن کردم.  به
  یشده رو با سنجاق، به مانکن یدوزمنجوق  یهالباس مشغول بودم و گل

 که لباس تنش بود وصل کردم. 



 فردا بزارم بهتره.  یش براشدم ادامه  خسته

 و خوابم برد.  دمیدراز کش کیوسط بوت  یکاناپه  یرو 

 

 *** 

 شو... رز؟   دار یرزا دختر ب  -

  یادآوریبا  هویتو گوشم منعکس شد. پهلو به پهلو شدم که   تیراش  یصدا
 شدم.  ز یخ  م ی کاناپه، ن  یلباسم از رو 

 : دمیبود زود پرس ستادهیسرم ا  یباال تیراش

 ساعت چنده؟  -

 صبح. ازده ی -

 . دمیدو یاط یزدم و به سمت اتاق خ  ی اخفه غیج

بود   ستادهی پشت سرم ا  تیش مشغول کار بودن و مانکن من نبود. را  همه
 : دمیو پرس

 ... لباس... کجا... ؟!نی... اجانیا -

بدم   ادتی اشکال داشت نگه داشتم تا  شیی جاها  هیاتاق منه   یتو -
 . یدرستش کن

 : دمیدهنم رو قورت دادم پرس آب



 نمش؟ یبب  شه ی... م شه یم -

  تونستمی. حاال م دمیرس  تیریراه افتادم و به اتاق مد ت یدنبال راش به
با منجوق   یلباس ناقص مخمل و ساتن مشک ه یکار کردم.   یبفهمم چ

 . شنهیس   یرو   ییها یدوز

 شد:  کیبه مانکن نزد تیراش

 بگم.  ار یرو ب   تیاشکال داره. برو تخته شاس ییجاها ه یخوشگله اما  -

دونه دونه بعد از فهم   ت،گفیم تی رو که راش   یذوق و شوق همه چ با
 .دم یپرس یو با عجله سؤال م   نوشتم یم

 . رمیدارم کم کم باال م  که نی داشتم حس ا ی خوب حس

  ی خودکار رو تو تونستمیو نم  دیلرز یهام مضعف کردم، دست  احساس
 دستم نگه دارم. 

 :  دیمتوجه شد پرس ی وقت  تیراش

 ؟یرزا شب شام نخورد -

 انداختم که با تاسف گفت : ن ییرو پا سرم

 ی بخور رنگ به رخسارت نموند البته اگه نر یزیچ  هیواقعًا که برو اتاقت  -
 کارت اشکال داره.   یکجا  گم یبهت نم  گهیمن د



  یتخت نشستم و گوش  ی رو   مرو یشدم و به اتاق اومدم بعد خوردن ن بلند
هاش صحبت  با  تونم یبهم زنگ زده بود اما حاال نم  ا یرو به دست گرفتم. پر

 کنم. 

رو   س یتدر  یتا ادامه دم یدو  تیریانداختم و به اتاق مد  یارو گوشه یگوش 
 .رم یبگ  ادیو    سم یبنو 

 

 *** 

رو    م ی الیخ  یهاطرح یقبل نقاش  یتر از روزهاگذشت. و من مشتاق  روزها
 . م ی کردینشدنشون بحث م ا یسر انجام شدن  ت،یو با راش   دمیکشیم

هاش رو  بودم و صحبت ستادهی ا تیراش شیقبل، پ  یهم طبق روزها  امروز 
 .دادمیرو گوش م  خواست یجشن برادرش لباس م  یکه برا  یبا خانم 

شد.   کیبلوند وارد بوت  یبا موها  پوشکیش ی اون خانم زن یبدرقه بعد
استقبال   یهل شد و تند به من اطالع داد که برم و ازش به گرم   تیراش
 کنم. 

خانم چهل به   ه ی  نیرو برداشت. ا   شی دود نک یشدم که ع کیزن نزد به
 کرده.   یبارب هیباالست که خودش رو شب 

 : دیپرس یاعتماد به نفس کاذب با

 هست؟   تیراش -



 تا... .  د ییهستن شما بفرما  تیراش ی. بله آقادیخوش اومد  -

به دنبالش راه   یکل ی ه  یحرفم از کنارم رد شد و مرد یادامه دنیشن بدون 
 بود. واقعًا که! ت یترب یافتاد. چه ب 

شدم و کنارش   کیبود، نزد  ستادهی اون خانم ا یرو که روبه  تی راش به
 زن با افاده گفت: ستادمیا

 ؟یهست   یک   گهیتو د  -

 گفت:   یآروم و اعتراض تیلحن حرف زدنش گستاخانه بود که راش  انقدر 

 ی ندها رو چک کن که از رو من هست رز تو بر  ار یدست  شونی گلشاه جان ا  -
 . کنم یباشه، کارت داشتم صدات م  فتادهیها نلباس

تا    ستادمیا  ییرفتم. جا  کیبه زن زدم و به سمت راست بوت یاغره چشم
 : ومدیزن م  یهاشون رو بشنوم. صدابتونم حرف

  هیترک یکه تا حاال تو  یزی. چ خوامیلباس عروس خاص م هی  تیراش -
 کارت رو سخت کنه.   دیشا  نینشده باشه، من خودم طراحم و ا  دهیپوش 

همون زن بود    نی ا ی! ه ؟یبود اسمش؟ نکنه گلشاه ساراچ اوغل  گلشاه
 که... . 

 گفت:   تیراش

لباس رو برات   نی مطمئن باش، بهتر  یی جا نیکه ا  یتو به من اعتماد دار -
 خواهم کرد. یطراح



 ب!زن چهل ساله، عروس قراره بشه؟! چه جال نیا

 

  تیراش  ار یمن دست  کهنی شدم. جرن از ا کیصدام کرد و بهش نزد   جرن
کار نداشت و حاال که    نیبه ا یاخوشحال بود؛ چون عالقه ی لیشده بودم، خ

 شده.  ی می رو به عهده گرفتم، باهام صم  تشیمسول

 با ذوق گفت:  جرن

 ه؟ یآخر هفته برنامت چ  ی رزا برا -

 آخر هفته؟  -

 ! ی... وا نتاشیالچی اسیلیا  دم،یکنسرت خر  تی آره! من بل -

 و گفتم :   دمیخند

 پولم رو پس انداز کنم جرن.  د ینه من با -

 باشه؟  گهی د م ی . بردمیبرات خر  ونهید -

بگم که جرن با ذوق به   یزیدستش کردم، خواستم چ ت یبه بل ینگاه 
 زد.  یشد و چشمک ک یها نزدلباس

کارم رو انجام دادم. ذوق    یروز بعد، آخر هفته بود و با خنده ادامه دو 
 داشتم.  یمن اضافه کرد و حاال حس خوب   جانی جرن به ه

 



 *** 

و   کردن یتالش م  ز ی ون  یبرا هااطیلباس گلشاه آماده بود. نصف خ یطراح
 لباس گلشاه.  یبرا  گهینصف د

کنم، کارها بهتر    تا کمکشون  رفتم یدوز ممنجوق ی به کمک دخترها یگاه 
 بره.  شیپ

  شیاشهی لباس کل ی قهی. اون هم ومدی قسمت لباس گلشاه خوشم نم ه ی از 
با هم متفاوت باشن. چشمم به جرن افتاد که   دیها با بود. به نظرم لباس

 . م یفردا قراره باهاش به کنسرت خواننده ترک بر 

  ی پارچه هی تمرکز کردم. به نظرم    یدیجد ن یآست ی زدم و رو   یلبخند
ساده   یبعد  نیو آست  رهیشونه قرار بگ   یرو  یدوزدیو مروار  لهیدار با ملموج
 باشه. 

  ینگفتم. تنه تی به راش  یزیچو  دمیکاغذ کش  یرو رو   د یجد نیآست  طرح
زمان   یمونده بود که کل  یباق زش، یر  یهالباس آماده بود و فقط کار 

  روز یاز د شتر یجدا شدم، هر روز ب ال یکه از دان  شدی. چند هفته مبردیم
 من اشتباه کردم.   دیشا  کنم یفکر م  شهی . همشهی دلم براش تنگ م 

با خودم   یگوش   کنم یکه دارم کار م   ییهام ی از عمر نداشتم و تا یخبر
 . برمینم

  ا یخودش بود   م ی . واقعًا تصمکنم یو ترک کردن آرش فکر م   الی به ن  هنوز 
 کار شده بود؟!  ن یمجبور به انجام ا 



و    گهی. نکنه دروغ مگردهیگفت هر وقت خودش بخواد به آرش برم   عمر 
ف شومش  رو طعمه کرده تا به اهدا  الی طعمه قرار دادن من، ن یبه جا
 کنه.   دایدست پ

 افکار مسخره از ذهنم فرار کنن.  نیتکون دادم تا ا یسر

  شه،یشده بود، کم کم داره تموم م ز ی که برام تجو  ینک یآهن و ز  یهاقرص
 بدنم برطرف شده.  یآنم گه یفکر کنم حاال د

گاز رو روشن    ر یاتاقم اومدم تا ناهار بخورم و به سر کارم برگردم. ز  به
 پختم گرم بشه و بخورم.   شبیکه د  ییکردم تا غذا

نبود باهاش حرف   ادمی... آخ! اصاًل  ا یاز طرف پر  ام یرو چک کردم، پ یگوش 
 بزنم. 

و ناشناس    هیترک  ی زنگ خورد، شماره یبار مامان زنگ زده و... گوش  چند
 بود. 

- Ayo? 

 )الو؟( 

 نگرفتم دوباره صدا کردم:  ی جواب

- Ayo? Ses yok ya… ayo ? 

 . الو؟( ستی )الو؟ صدا ن



و شروع کردم به   دم یرو قطع کردم و با تعجب غذام رو کش یگوش 
 خوردن. 

صداش رو بشنوم و    یزنگ زدم تا کم  ایهام به پر غذا و خوردن دارو  بعد
 آروم بشم. 

به    یهر چ  تونم یم  کهنیداد اونم ا  میدلتنگ  یروزها یبرا  ی جالب شنهادیپ
بود که   یزیچ  نیبهتر  ن یکنم ا  پ یتا  ی حت ا ی سمی رو بنو رسه یذهنم م 

 آرومم کنه.  تونستیم

رو از امروزم   خواستمیکه م  ییهاز یربع وقت داشتم، پس نشستم و چ کی
 کردم.   پیتاب تالپ یتو

 داشتم.   یو حس آزاد  شم یم  یبا هر واژه دارم خال  کردیم  حس

لب تاب رو بستم   یدر نوشتن بودم که در اتاقم به صدا در اومد. فور غرق
 :دیپرس یبا لبخند تیو در رو باز کردم. راش

 رو بهت نشون بدم. ی طرح  خوامیم  ایزودتر ب شه یاگه م -

 تکون دادم و آماده شدم.  سر 

کار کردم    یلی. واقعًا امروز خشدیداشت منفجر م یاز فرط خستگ  زانوهام
 سته شدم.خ  یلی و خ

 هاشون برگشتن. شد و همه به خونه  لیتعط کیبوت 



  شی لباس گلشاه آزما یرو رو   نیشب به سرم زد که برم و اون آست نصف 
 و نظر بده.  ادی فردا قراره گلشاه ب گفتیم  تیکنم راش 

  ینی آست نیاز فاطما خانم در مورد همچ ی کم  یلینبودم و اطالعات خ  بلد
 گرفته بودم. 

 زدن.  یچ یو ق  یبندشروع کردم به قالب م ی تموم خستگ با

حال، دختر   نیبا ا   دمیبه آب م یاگهی کنم دارم دسته گل د  فکر 
 هستم.   یریپذ سکیر

کج و کوله درست کردم و به عنوان    نی آست ه یدو شب بود که  ساعت
 . شدیکج و کوله نبود واقعًا جذاب م  نیلباس گذاشتم. اگه آست  ینمونه رو 

به اتاق   ام یب  رونیب  یاطیاز اتاقم اومد که باعث شد از اتاق خ  م ی گوش   یصدا
 خودم بدوم. 

 خودم فکر کردم حتمًا مامانه که نگرانم شده.  با

گوشم گذاشتم و نفس زنان    یکه زود رو   دادمیتماس رو از دست م  داشتم 
 پاسخ دادم: 

 سالم؟! -

 وره. دست  هی ن ینمون ا ک یاون بوت یحسام تو یاز فردا برگرد خونه -

 



  . با حالت مسخرهدادیداشت بهم دستور م یاگستاخانه  یلیبا لحن خ  عمر 
 : دمیپرس

 عرب... .  یبهم دستور بد ستمی من آدم تو ن -

 گفت:   یتقريبًا بلند و خشن  یرو قطع کرد و با صدا حرفم 

 عروسک. ین یب یبد م یلی خ یکن   نی بهم توه  گهیبار د کیاگه   -

  کرد یم  تمیاذ  یهر کس شه ینکرده بود. هم   تم یهمه اذ  نیا  یحاال کس  تا
بود که من   یجور  هیاما قدرت عمر  پرداختیتاوان کارش رو با رفتارم م

 بگم.   یزیچ  تونستم ینم

 گفتم:   زود

 . رمیاون جاسوس نم یمن به خونه -

که    یدونیم  مت یبر یبه زور م  یاگه نر گم، یچون من م یبر دیبا -
 . م یبر یم

 امتحان کنم:  دیزنانه گول زد؟! با  یهااستیعمر رو با س  شدیم  ایآ 

 عمر! -

 هوم.  -

 . کنم یکار م   جانیها ارو ترک نکنم من شب کی لطفًا بوت شه یم -

 مهربون کرده بودم. یل یصدام رو خ  لحن



 . شهینه نم  -

.  کردیاثر م شتر یب  م ی رو بوداگه با هم روبه دیداشت شا  یسرد یصدا  لحن
 ادامه دادم: 

 . نم ی تو رو بب خوام یمن م   ؟ییو کجا ت -

 برات.  دمیبهم بگو انجام م  یدار ی کار  امی نم هی من اماراتم و ترک  -

بودم رو اجرا   دهیکه شن  یبخوام تا نه نگه ترفند یازش چ دونستم ینم
 کردم: 

 ؟یرفتن به خونه حسام بفرست  یبرام فردا راننده برا شه یم -

 . فرستم یآره حتمًا م  -

 درخواست هم بکنم؟  هی -

 بگو رز.  -

 . هیحرف بزنم واقعًا ضرور  د یباهات با نمتیلطفًا بب  شه یم -

 مکث گفت: یفوت کرد و بعد کم  ی و کالفه نفس  دیکش  یآه

 . امیب ه یتا به ترک رم یگیم  تیرز من فردا بل  یاوک -

 ذوق گفتم:  با

 مچکرم ازت.  -

 ؟ی ندار یخب کار -



 نه مراقب خودت باش. -

 فعاًل.   طور نی تو هم هم -

 ! من چرا گفتم مراقب خودت باش؟!یاه اه... برو گم شو بابا... وا اه

  ی انداختم و با دهان ینگاه  یمراقب خودش نباشه، با حرص به گوش  کاش
 کج زمزمه کردم: »مراقب خودت نباش کله خر.« 

  راه، یحوصلم رو سر برد و باعث شد با هزار جور فحش و بد و ب کامالً 
 ابم بشم. تخت خو ی راه

 

 *** 

 . رسهیم  تی؟! االن راش ! ساعت چندهی وا  دمیخواب پر  از 

 . یاطیکج و کوله مونده تو اتاق خ  نی! آستیوا

 زدم که در اتاقم زده شد.  ی اخفه غیج

رو کنار زدم و از پشت در اتاق   شونم ی پر ی کنم بدبخت شدم موها  فکر 
 : دمیپرس

 بله؟ -

 :دی به گوش رس تیراش مانندغی ج یصدا

 . عیسر کار سر   ایب  عیرزا سر  -



تا   می کمر  فیک  یرو گذاشتم تو یک یدهنم گذاشتم و ک  یالقمه ی کالفگ  با
 ازش بخورم. موهام رو تند شونه زدم و باال بستم.  یاگه گرسنه شدم کم 

چرب شده بود؛ اما وقت حموم رفتن نداشتم. آماده شدم و از اتاق   یلیخ
 انقدر ساکته؟  یاط یخرفتم چرا کارگاه   رونیب

  ها اطیشده بودن و خ  یابه نقطه رهیو گلشاه خ  تیکه شدم راش  کینزد
 دورشون جمع شده بودن. 

  ت یکه به آب داده بودم در عجب بودن کنار راش  ی دو از دسته گل هر 
 که برگشت و گفت:   ستادمیا

 کار تو هست نه؟!  نیا -

  یو گلشاه کردم که گلشاه دستش رو رو   نشیبه مانکن آست ینگاه 
 گذاشت و گفت:   اشنهیس

! چرا به ذهن  ه؟یبکر  ی دهیچه ا  ی نی بیشاهکاره م  ن یا  تی! راش  یوا -
 د؟ یخودمون نرس

 با لبخند گفت: تیراش

 خب. میر یاطراف، کمک بگ یاز استعدادها دیبا  یخب گاه  -

. با  کنه یم  قم یشو و ت  اد یم  تیرو هم تن مانکن بکنم راش ی کنم اگه گون  فکر 
 خنده به مانکن زل زدم و گفتم : 

 کجه... .   نشیآست  ن یا یباغل  یباغز یآقا -



 گفت:   تیراش   یبه جا گلشاه

 بکر و نابه.  ش دهی. امی ندار یبا کج بودن و دوختش کار -

  یزیو چ خوره یبه غرورم لطمه م دمید ر یپنجاه ل  دهیبگم هر ا  خواستم 
 کنم.   شونیو گلشاه خواستن همراه  ت یکه راش  م ی نگفتم شروع به کار کرد

  ی همکار شنهادی پ  م ی مستق ر یچنان با حسرت به من، به صورت غ گلشاه
 . دمیبهش زنگ زدم و جواب نه شن دونستیکه انگار نم   دادیم

لباسش تن   روز یکه د  یخانوم هو کیبود که   ستادهیکنارمون ا   گلشاه
  یبرا یاو تند وارد شد که جمله  یشد. آنقدر ناگهان کیت مانکن بود وارد بو 

 نکردم. دا یآمد پخوش

 

 داد زد:  تیاش رو به راش نکره ی با صدا هو کی زن

 !؟یلباسم رو کجا گذاشت  دنیشما دزد ک یلباسم کو؟ لباس من رو از بوت -

 و حالت اعتراض به خود گرفت:  ستادیا  نهیدست به س  تیراش

کن ب  نییپا  ار یخانم؟! صدات رو ب - بهش   ار یرزا برو لباس رو از تن مانکن ب 
 دوم لطفًا.  یبده ببره. مانکن طبقه

 ها رو چک کردم.دوم رفتم و مانکن یطبقه به

 ها لباس بنفش اون خانم نبود. از مانکن  کدومچیه



 گفتم:   تیباال به راش از 

 . دیرو چک کن نیی پا ستین  جانیآقا؟ ا -

  نییپا  یاون لباس طبقه یجا کنم یم  یبندها رو درجهدختر من لباس -
 . ستین

 .« تیراش  یدیکه بهش ر  نیو گفتم: »آفر  دمیدلم خند تو

از   یک یباال اومد تا خودش چک کنه. به  یو به طبقه  دیدو  تیراش
 اشاره کرد و گفت :  یخال  یهامانکن

 . ستی بود االن ن  جانیا -

 زن که حاال پشت سرمون بود باال رفت:  یصدا

 .دیاز اصالتش باخبر ش ی رو استخدام کن  یکس   کهنیقبل از ا -

تکون دادم و گفتم    یسر جیبه من بود گ  ی اکهیش، تجمله  نیکردم ا  حس
: 

 بله؟! -

 بود ادامه داد:  تی که لحن صداش پر از عصبان   تیراش

 من دزدن؟  یکه کارمندها  نهی منظورت ا ه یمنظورت چ -

 به من کرد و ادامه داد:  ینگاه  زن



کار    تونهیهم که هست پس م   یرانی استخدام شده ا یدختر به تازگ  نیا -
.  تیراش یآقا  نیکرد یرو استخدام م  ی رانیا  هی  دیخودش باشه شما نبا

 همه دزدن.   هایرانیا

به ذهنم اومد که   یامسخره  یشده بودم. فکرها ره یباز بهش خ یدهان  با
 پس زده و با اعتماد به نفس گفتم: 

 ؟ یبزن یدار ی وقت چه حرف  اون ؟ یترک باشه چ  هیاگه دزد   -

 .ستنی ها دزد نترک -

 زدم و گفتم :  یپوزخند

 . دید میخواه  -

 گفتم:   تی راش یبه آقا رو 

  دایتا دزد پ دیامروز چک کن نی تا هم روز یرو از عصر د ها نی لطفًا دورب -
 بشه. 

 گفتم :    گذشتم یچپ به زن نگاه کردم و از کنارش که م  چپ

که به    نیت یشخص یفرهنگ و ب  یهمه ب  نیها ا شما ترک یهمه -
کشورت    یفکر کرد د؟ یکنینژاد پرستانه برخورد م ،یشکل  نیموضوعات ا 

هزار سال هم منتظر    ه؟یچه شکل  ید یاز اروپاست؟ اصاًل اروپا رو د  یجزئ
 هيچ وقت کشورت جزو اروپا نخواهد شد.    یبمون 



گلشاه خانم    شی و پ میاومد  نییها پا سمت جرن رفتم و با هم از پله به
 :   دی. گلشاه پرسمیستادیا

 مشکل اون خانم حل شد؟   -

 کردنن.    دایدزد پ  ر ی نه هنوز فعاًل درگ -

 دزد؟!   -

تازه کردم و رو به   ی رفتم. نفس یاطی تکون دادم و به داخل اتاق خ یسر
 جرن گفتم:  

 کاش کنسرت امشب بود.    -

 رو بهم گفت :  جرن

 .  ارمشیرزا فردا به کنسرت م نتتی دوست داره بب ی لیدخترم بهار خ -

 :  دمیکردم. واقعًا جرن دختر داشت؟ زود پرس  تعجب

  ؟ی و هم بچه دار یتو مگه چند سالته که هم ازدواج کرد  -

 ام ده سالشه زود ازدواج کردم.  بچه گه،یو پنج سالمه د  یمن س  -

 ها.    ادیبهت نم  -

 اومد:  تیراش  یکه صدا  م ی دیهم خند با

 .  نم یباال بب نیای ب  لدز یی رزا، جرن،  -



. قلبم به تپش افتاده  م ی باال رفت لدز ییصداش من رو ترسوند. با جرن و    لحن
 بود و گر گرفته بودم.  

نگاه   تور ی داشت به مان یعصب  ی لیلپ تاپش نشسته بود و خ یجلو تیراش
 رو به من گفت:  کردیم

  یتون یش مهااز لباس نیبب  ست یش مشخص ن! چهرهه؟ یک   نیا  نیرزا بب -
 !  ؟یبد ص یتشخ

ها خون به  سلبا  دن یشدم و خم شدم. با د کیلرزون بهش نزد  یهاقدم با
 . دیصورتم دو

شده بودم و کم کم   می. تسل دهیمن رو پوش  یهامن نبودم اما لباس  نیا
 : د یپرس ت یهام اومد. راشاشک به چشم 

   لدز؟یی  ؟یجرن تو چ  ش؟ی شناسیم -

بهم انداخت و   یجرن نگاه  تور، یمان  دن یو با د  ستادنیکنارم ا  لدز ییو   جرن
 گفت:    تی راش یشوکه به آقا

 . ستی رزاست اما رزا ن ی هالباس -

 

. حس کردم دارم آب  کردمیبدنم درک م یهارو از تک تک سلول ضعف 
انداختم و   نییسرم رو پا دهیکه لباس من رو پوش   یدختر دنی. با دشم یم

 . دمیبه اتاقم دو



رو برداشتم و عمر    یگوش  ختی ریهام م گونه  یهام که رو اراده، اشک یب
 رو گرفتم. 

 بغض آلودم گفتم:  یبا صدا ع یرو برداشت و تند و سر  یبوق دوم گوش  با

 االن زود باش.  ن یببرن هم جانیو من رو از ا   انیزود باش بگو ب  -

 شده رزا؟ یچ -

 کارم تموم شده زود باش.   انیدستور بده دنبالم ب -

رو مرتب کردم و    یرو قطع کردم و چمدونم رو آماده کردم. همه چ یگوش 
  دنم یبود که با د ستاده یاومدم. جرن پشت در اتاق ا رونی از اتاق ب
 : دیپرس یم  ی و ه دی پرس یم  یی هاسؤال

 ؟« یشد م ی ! چرا تسلی ستی رزا؟! اون که تو ن  یریم  »کجا

 بهش بدم.   یح ینبودم که توض  یحس و حال  یتو

 نگه داشت. کیدر بوت  ی جلو نی موزیشدم و لخارج  ک یبوت از 

  هیگر   یبلند ینشستم و با صدا نیماش  یرو از دستم گرفتن که تو چمدونم 
 سر دادم. 

حرکت کرده بود، باز به همون   گهید  نیاما ماش  دمیرو شن تیراش  یصدا
 صفر برگشتم.  ینقطه



شدم و وارد   ادهی پ ن یماش ستادنی وارد مجتمع شد که قبل ا ن یماش
بود و بدون توجه بهش از   ستادهی آسانسور ا یساختمون شدم. حسام جلو

خودش   یطبقه یکنارش گذشتم که پشت سرم وارد آسانسور شد و دکمه
 رو زد.

هام، سرخ و دماغم  آسانسور به خودم افتاد که گونه نه یآ  یتو  نگاهم 
 تر شده بود. سرخ

 ش رو باز کرد و وارد شدم. حسام در خونه م ی شد رونیآسانسور که ب از 

  یه   فم یک  یتو  میها شدم و در رو بستم. گوش از اتاق یک یحرص وارد   با
 جواب دادن ندارم.  یاما حوصله خوردیداشت زنگ م

چمدونم رو وارد اتاق کرد و   قه،یتخت اتاق نشستم که بعد چند دق  یرو 
 . ی. خسته شدم خسته از همه چشدمیم  ونهیرفت. واقعًا داشتم د

گذشته بود که در اتاق به صدا در اومد، از    جانیساعت از اومدنم به ا چند
 : دمیعمر رو شن یپشت در صدا

 داخل؟  امیرزا؟ ب  -

گستاخانه وارد اتاقم شد و در رو بست.    یل یجوابش بود که خ سکوت
 . دمشید یصورتم به سمت پنجره بود و نم

  یرو کنارم گذاشت و با همون لحن عرب   یتخت آروم نشست و ورق  یرو 
 گفت: 



 . م ی تاکس دانیم  یسند مغازه -

 لرزونم بلند شد و گفتم :  یصدا

 ندارم.  ی ازیمن به اون ن  -

 !؟ین یمن رو بب  یخواست یم -

 راجبش بگم.  یزی چ خوام یاالن نم -

 شدم.  ه یخاطر تو وارد ترکمن به -

 .یشدیخب نم  -

 کردم و ادامه دادم:   ینگاه  بهش

اون مرد عرب که    ؟یشناس یمن رو م  ی تو از ک ؟ یکنیها رو مکار   نیچرا ا -
 ؟یاتاقم تو بود ی اون شب اومد تو

 لبش گذاشت.  یرو باز کرد و رو   یگاریس  یشلوارش جعبه ب یج از 

 بهش زد:  ی فندک روشنش کرد و پک با

اومده بودم به همتا، اخطار بدم که   دمت یمن د یدانشجو بود یتو وقت  -
دادم که تو رو به من بده تا از دست   شنهادی. من بهش پ دمیتو رو د
  ی کرد االن تو  تتی هم که اون شب اذ ی ش نجاتش بدم. اونخانواده

تو رو    تی. اون اومده بود تا موقعگذرونهیامارات داره خوش م مارستانیت
 که بهت دست دراز کنه.   نی مشخص کنه نه ا ن م یبرا



 باهاش ازدواج کنم؟  دیبا  یگفت   الیچرا به دان  -

 هنوز بهت نگفته؟  -

 زد و گفت:  گارشی زد و پک دوباره به س ی خندشین

کار    نیو هر لحظه امکان داشت از دستت بدم. من ا یتو خواستگار داشت  -
 نتونستم.  یشم انگار کیبهت نزد  الیدان قیرو کردم تا بتونم از طر

 : دمیکردم و با بغض پرس  سکوت

 کنه؟ یکار م   یهمتا کجاست؟ چ  -

 صبر کن.  ش؟ین یبب  یخوایم -

  یچ دم یحرف زد و نفهم ی رو گرفت، عرب یارو درآورد و شماره شیگوش 
 رو به سمتم گرفت: ی گوش  عیسر  گهیم

 همتا.  -

  ی گوش  یهمتا تو  یرو گرفتم و سکوت کردم. بعد چند لحظه صدا یگوش 
 : دیچ یپ

! ولمون  یداریباز؟ ازدواج کردم باز هم دست از سرم برنم هیالو عمر؟ چ  -
 . گهی کن د

 گفتم:   هیبلند و گر  یبا صدا زود

 ؟ ییهمتا؟! کجا  -



بلند    یهام رو پاک کردم و با صدانگفت. اشک یزیسکوت کرد و چ همتا
 زدم:  ادیفر

 فقط تو، تو، تو...   یها شداتفاق نیتو باعث ا  ،یمن رو نابود کرد یزندگ  -

 . دمیتخت پر یرو به بغل عمر انداختم و رو  یگوش 

 *** 

عاشق   یو شکننده شدم؟ از وقت  ف یهمه ضع  نیا  یاز ک  کردم یفکر م داشتم 
 ترکش کردم؟  یاز وقت  ا یشدم 

  ده ینشون م نی! ا ختم؟ ی نگفت من چرا به هم ر یزیکه به من چ  تیراش
بهم فشار   ی لیمدت خ  ن یا یخودم باشم، تو ی مدت تو  هیدارم تا   از ین

 اومده. 

  ی رو برداشتم و روشنش کردم تا آنتن برگشت جرن زنگ زد لبخند یگوش 
 زدم:

 جرن!سالم  -

 

که تو قهر    م ی ستی ن  یطیانتظار نداشتم، ما تو شرا  گهید ی کی رز واقعًا از تو  -
هست اما تو انگار نه انگار،   ز ی ون  یشو. دوازده اکتبر فشنیبر ی کن
  ت یکنار اسم راش  رهیداره اسمت م یا مجموعه یهااز طراح یک ی ی سالمتنا

 دست تو!  ز ... اوف ایاریدر ب  یباز ونهی. انتظار نداشتم دیتا باال بر



 حرف بزنم عشقم؟  یذاریم -

 آرومش کنم. ادامه دادم:  یصدام مهربون و با خنده بود تا کم  لحن

 . م ی من تا با هم به کنسرت بر یخونه ایجرن جان ب  -

 . ستم یجاش وا   د یامروز اوزده اخراج شد من با ر یخ -

 اوزده؟  -

.  کردیبهت حسادت م چون  بود دهیتو رو پوش   یهابله اون بود که لباس -
 . گهید ی با رفتنت به آرزوش رسوند

 فوت کرد و سکوت کرده بودم ادامه داد: ینفس

 . م یو با هم بر  م ی که آماده ش   امیم  یساعت شش هر جا بخوا -

 خنده گفتم:  با

 . فرستم یم  شنیلوک ار یبهار رو هم ب یحتمًا مرس  -

کار رو نداشتم اون    نیقطع شد و به فکر رفتم. از اوزده انتظار ا  تماس
در اتاق رو قفل   شه ی. هم کردیکمک م   یدوز منجوق یبهم تو شهی هم
 تا حسام جاسوس وارد اتاقم نشه.  کنم یم

 . ستیپس حتمًا خونه ن  ومدی از خونه نم  یی صدا

 اومدم.  رون یدر رو چرخوندم و از اتاق ب قفل



بخورم؟«   ی : »حاال چدمیاز خودم پرس  ی و با کالفگ  ستادمیآشپزخونه ا  یتو
  نی آخر یرو که باز کردم، پاستا به چشمم اومد. برا نتیکاب   یکشو  نیاول

 پاستا خورده بودم.  الیبا دان شی بار ده روز پ

 آماده کنم.  کنیب  یگرفتم پاستا  م ی غم دستم به سمتش رفت و تصم با

 که حسام وارد خونه شد.  ردمک یرو سرخ م  هاکنیب  داشتم 

 شت...  یبرگردوندم، هول  رو 

 حسام اومد:  ی رو به موادم اضافه کردم. صدا  خامه

 سالم.  -

  ر یرو به مواد اضافه کردم و پن ر ی. شگفتم ینم  یچی کرده بودم و ه  سکوت
 . ختم یموزارال رو داخلش ر

 و خورد. خت یبرداشت آب ر  یوانیآشپزخونه شد و ل  وارد

 و گفت:   ستادی ا ره ی جز کنار 

 بشه.  یجورنی ا خواستمیمتأسفم رزا من واقعًا نم  -

 کردم: »خفه شو.«   زمزمه

 داد: ادامه

خودم رو از   خواستم یکار بکنه، فقط م  یعمر قراره چ  دونستم یمن نم -
. دلم  یاجازه ندم تو شاد باش گفتیمخمصه نجات بدم. بهم م  نیا



من هم خوشحالم   ی شحالخو  یچون تو وقت  افتهیاتفاق ب نیا  خواستینم
 رزا!

 کرد که دورگه شد و گفت:   واشیرو   صداش

اما   ومدیو به من بده من ازت خوشم م   رهیبگ الیتو رو از دان   خواستیم -
 اجازه بدم...  تونستم یچطور م ،یبود   الیتو عاشق دان

  ی و کم  ختم یبشقاب ر   یگرفتم. پاستا رو تو  دهیهاش رو نشن حرف گهید
 ازش براش نگه داشتم البته دلم سوخت.

بده اجازه   حی توض  شتر یاتاق رفتم و در رو بستم. هر چه تقال کرد ب  به
 ندادم. از پشت در داد زدم:

 آره؟  نهیکار گذاشته تا من رو بب   نی هم دورب  جانیا -

 نشستم و غذا خوردم.  ی صندل یرو دم،ینشن یزیچ

و رو    دمیپر  رونیز اتاق ب شش بود که زنگ در به صدا در اومد ا  ساعت
 بهش گفتم: 

 با من کار دارن.  -

  جانیناز وارد خونه شد. با ه   یدختر کوچولو هیرو باز کردم که جرن با  در 
 کردم.   یپرسو با بهار، دختر جرن احوال  م ی کردیم  غی جغی ج میداشت

 حسام گفت:  دن یبا د جرن



 همسرت هستش؟ -

 به جرن زدم و جواب دادم:   یلبخند

جرن   شون یکنم. حسام برادرم و حسام، ا   یمعرف   خوامیم  زم یجرن عز -
 دختر کوچولو هم بهار دختر جرن.  ن ی هست همکارم ا

باز شد و باهاش   خشیشدن که حسام   رهیبه هم خ ی و جرن کم  حسام
کردم و    ییدست داد. فکر کنم ازش خوشش اومد. جرن رو به اتاق راهنما

 رو به حسام گفتم: 

 آماده باشه.  م ی به راننده بگو ساعت هشت، ما قراره به کنسرت بر -

ناموفق   یبا جرن حرف زدم. در مورد بهار و زندگ  یاتاق شدم و کم وارد
 بهتر در راهه.  یروزها دادم که دیبهم گفت و بهش ام  ی اولش کم

 رو باز کردم و رو به جرن گفتم:  چمدونم 

 بپوشم؟  یچ -

لباس شب   هیکه همراه خودش آورده بود،   یزد و از داخل پاکت  یچشمک 
 آورد و گفت:  رونیب   بایز  یل یکوتاه و خ

داده تا   ه یبهت هد تیرو راش نو ی داره ا دار یبرو خدا رو شکر کن نازت خر  -
 . یسر کار برگرد

 



 لباس برق زد.  یبایاز طرح ز  هام چشم 

توش استفاده شده بود   ی الیکنم از چه متر   فشیچطور توص دونستم ینم
 پولک؟ ا یمنجوق هست   نیا  ،ینبات   ای بود  یاصاًل صورت 

 باز مونده بود که جرن گفت:  دهنم

 بپوشش.  -

  کردیلباس رو تنش م ن یکمک جرن لباس رو تنم کردم، هر کس ا  به
 بودم.  دهیعمرم د   یبود که تو یلباس  نیباتری. فکر کنم ز دیدرخشیم

جرن هزاران بار تشکر کردم. خواست موهام رو درست کنه که مانع   از 
 نشدم. 

بهار بهم کمک   کردم،یم  شیچنان که آرا شد و هم  شمی آرا ار یهم دست   بهار 
  رونیپام کردم و با جرن از اتاق ب  یو کفش مناسب  ستادمی . باالخره اکردیم
 . م یمد او 

 افتاد. ن یخورد و زم ز ی هل شد و زانوش به م   دنم یبا د حسام

حسام حرص بخوره، قش کردم اما    کهنیخاطر او من به  دیخندیم  بهار 
 و بلندش کرد.  دیجرن به سمتش دو

 گفت:  یحسام به فارس ی زوج خوشبخت  چه

 پالتو هم با خودت بردار. شه، یهوا سرد م یگرد یشب که برم -



 تکون دادم. حسام آروم گفت:  سر 

 خوش به حال صاحبت.  ،یخوشگل شد یلیخ -

گذاشتم و    فم یرو داخل ک ی از اتاق برداشتم. گوش ییزدم و پالتو یپوزخند
 رو بهش گفتم: 

 راننده اومده؟  -

 آره دم دره.  -

به جرن ترجمه کردم که راننده دم در هست. دست بهار رو گرفتم   یترک  به
 . م یزد  رونیو از مجتمع ب

 . م یعمر نشست   نیموزی ل یدر رو برامون باز کرد و تو یمرد

 تعجب کرده بود و سکوتش رو شکست:  جرن

  شیچرا پ  یکن یم ی همه پولدارن و باال شهر زندگ  نیرزا تو که خانوادت ا  -
 ؟ی کن یکار م  تیراش

 زدم و گفتم:   یخندلب

  یدار دید یخطا  ترندکیبه شما نزد د ینیب یم  نهی چه که در آ اجسام از آن -
 جرن. 

 . ستادیا  یسالن بزرگ یجلو نیو ماش  م ی دیهم خند با



  م ی دادیرو نشون م  هاتی. بلم ی شد ادهیپ  نیبه سمتم گرفت و از ماش  ی تیبل
نشسته بودن و   ی صندل  یکه همه رو   م ی شد یایو وارد سالن هزار متر
 منتظر کنسرت بودن. 

فاصله   فی فقط سه رد  جیو با است  م ی کرد  دایرو پ مون یصندل یشماره
 . م یداشت

 بود. یو جرن سمت راستم نشستن و سمت چپم خال   بهار 

 . شدیم  ادی و سر و صدا ز  شدیسالن داشت پر م  کمکم 

وارد    دشیبا آهنگ جد اسیل یکنارم نشست و کنسرت شروع شد. ا  یمرد
 شد:  جیتاس

Bulunmaz aşka çare hiç mi yok  " 

 اصاًل نخواهد بود  ست،ین  یاعشق چاره یبرا

Seninle biz neyiz, bilen de yok 

 دونه ینم  یهم کس   نیا  م،یدار ی و تو چه نسبت   من

Bu sevgiden bir yol bir iz de yok 

 ییهست، نه ردپا  یعشق نه راه  نی ا از 

Nasıl olursa olsun ayrı yok 

 . "ستی باشه مهم ن خوادیطور که م هر 



 (ilyas Yalçıntaş _ olur olur ) 

که کنارم بود بازوم رو گرفت    یکه مرد  م یخوند یاهنگ رو م  میبهار داشت  با
و خواستم پا بشم که    دمیو آهنگ رو در گوشم زمزمه کرد. اولش ترس

 قلبم آروم شد. دم، یصداش رو شن  یوقت

و من فقط بهش گوش   شد یگوشم زمزمه م  یتو الیبخش دانآرام یصدا
 کردم. 

زدم. آروم   یلبخند  دنشیداد و با د نییرو از سرش پا   شرتشیت  کاله  
 زمزمه کردم: 

Olur olur bana gel yine  " 

 ی ایمن ب   شی بازم پ شه، یم شه یم

Sakın sen kimseyi dinleme 

 گوش نکن   یوقت به حرف کس   چیه

Yaralı kalbini gizleme 

 شده رو از من پنهان نکن  یکه زخم  قلبت

Çağır gelsin sesame 

 اد یمن ب  یکن تا به صدا  صداش

Bulamadım seni dün gece 



 کنم  دایگذشته، نتونستم تو رو پ  شب

Sarıldım bir şişe geçmişe 

 گذشته رو به آغوش گرفتم  یهاخاطره

Yaralı kalbini gizleme 

 رو از من پنهان نکنشده   یکه زخم  قلبت

- Çağır gelsin sesime 

 " یتا به صدام جواب بد کنم یم  صدا

 

 . رم یم  ییجرن اطالع دادم که به دستشو به

هام  شدم و اشک یی وارد دستشو   الینشده بود. پشت سر دان  الی دان متوجه
 . دیگونم چک   یرو 

 آروم گفت:  شی شگی با همون لبخند هم الیدان

- Are you lost babe girl ? 

 دختر کوچولو؟!(  ی)گم شد

هاش که  گذشته، فراموش شد. هرم نفس  یرو گرفتم و تموم دلتنگ  دستش
 : م ی به صورتم خورد، همزمان گفت 

 دوستت دارم.«  »



 و گفتم:  دم یخند  آروم

 . م ینامحرم  -

 رو فشرد و بهم زل زد. موهام رو نوازش کرد و جواب داد:   دستم 

 ازدواجمون باطل نشده.  ی ز لحاظ شرعما ا  م ی ست ین -

خفه کردم تا   امنهیس  یرو تو دیرسیادکلن تلخش که به مشامم م یبو
 باشم. آروم گفت: الیدان یکمتر دلتنگ بو

 پس.   گذرهیمن خوش م  یب  یخوشگل کرد -

 کرد و حس کردم ناراحته. زود جواب دادم:   یاخم

 . الیدان رم یم یهر روز م  ت یاز دلتنگ -

  یل یخ ی لیو خ ستی ن هاشیاز خالکوب  یکه اثر  دمیدیم   شرتشی سو ر ی ز از 
 رنگ و محو شده بودن. کم 

 . نم یبب تونستمیهاش رو م چشم  یتو اشک  

 رفت و قفلش کرد.  یی به طرف در دستشو زود

 آروم گفت:  الی زدم و دان  یلبخند

 ؟ قرص آهنت تموم شده -

 هوم. -

 شدم که گفت:  کینزد بهش



 رگردم رز. ب ران یمن قراره به ا -

 زد و ادامه داد:  خیتنم  تموم

 مراقب خودت باش خب؟  -

 نه. آروم زمزمه کردم:   ایبود   ی واقع  دمیکه شن  یزیچ دونستم یزدم نم   مژه

 !؟یگفت   یچ -

گرفت و ازم فاصله    نیی . سرش رو پاختیر یاز تموم چهره و نگاهش م غم
 گرفت. 

 نگاهم دنبالش کردم که گفت:  با

  شتی مدت پ هیبعد   ی ول  گردمیبرم رانیبرم به ا هیاز ترک دیعمر گفته با -
 رز... .   گردمیبرم

 گفتم:   قرار یب

 زده به سرت؟  الیدان  یگ یم  یچ -

 نداره.  یبرم عمر شوخ دیبا -

 کردم.  هیو شروع کردم به گر  دیسکوت کردم چونم لرز  ی کم

 فت: سربرگردوند و گ الیدان

 .گردم یخدا برمبه -

 : دمیلرزون پرس  یصدا با



 ؟ یفراموشم کن یخوایم ی ولم کن  یخوایم -

 رو نوازش کرد: موهام 

.  یقلب من  یتو   شهی امکان نداره من تو رو فراموش کنم نفسم تو هم -
 رو بهت بگم.  قت یحق نیچقدر با خودم کلنجار رفتم تا ا یدونیم

 ... .یبه عمر چراغ سبز نشون داد یاگه تو پا پس بکش -

 رو قطع کرد: حرفم 

 نکن بهم گوش کن.  هیرز نه فدات بشم گر ستی طور ن ن ینه ا -

 تند اشکهام رو پاک کرد و ادامه داد: تند

 رزا نگاهم کن.  -

 رو باال گرفتم.  سرم

من عاشق   کشم، یفکر رو نکن عقب نم  ن یا ذارم یتنهات نم وقتچیمن ه -
  ن یا د یاز دست عمر نجاتت بدم، با کهنیا  ی. برایمن یتوام تو تموم زندگ 

 . م ی خوایباور کنه من و تو هم رو نم دی عمر با افتهی اتفاق ب

 دوست دارم.  -

. باور کن بهم  م ی کنیم  یو با هم زندگ   امیم  ینباش زود یچ ینگران ه  -
 اعتماد کن. 

 دوست دارم، دوست دارم.دوست دارم،  -



ها    یزیاشک بر نمینب گهیدلم د  زمی من منم دوستت دارم عز  یکوچولو  -
 باشه؟

با   م ی کن  یباهاش باز یواقع دی. ما با گفتیراست م  الی شدم دان  آروم
 که تو صداش بود گفت:   یدیترد

  نی . ازنمیبه اسم مامانمه با همون شماره باهات حرف م رانمیا یشماره -
باش دختر تو   ی خاطر شک نکردن عمر بهت زنگ نزدم. قومدت هم به

 . یمن یرزا

 

  نیداشتم، ا  مانی ا  گفتیم  یلبخند زدم. من به هر چ   کشی لبخند کوچ با
گرفت و جون خودش رو    سشیبود که اسلحه رو به سمت رئ  یهمون مرد

 آهسته گفتم:  به خطر انداخت.

 م؟ یدور بزن  یکم  می با هم بر شه یم -

 . ننی ب یها منه رز اون -

 خوب.  نن یکه نب   م ی ریم ی جورهی -

  ی طانیش  یرو برداشتم و لبخند م ی شی لوازم آرا فم یزدم و از داخل ک یچشمک 
 زدم.

با چشم غره   تیکنم. در نها  ششیآرا  دادیبا داد و هوارش اجازه نم الیدان
 گفتم: 



 . م یساکت شو تا امشب با هم باش  -

 هام رو چه کنم؟ لباس -

 اون با من.  -

زن شد. موهاش رو ژل   ه یکاماًل شب  ش،یرو بهش دادم که بعد آرا  پالتوم
 رو بهش دادم.  هامیزدم و چند تا از آکسسور

 . شدیچون پالتوم بلند بود پاهاش مشخص نم  د، یرو پوش پالتوم

ها رو آورده بودم  هام رو بهش دادم تا بپوشه صندلصندل  م،فیداخل ک  از 
 تا هر وقت با پاشنه بلند خسته شدم بپوشمش. 

 و دستش رو گرفتم.  دم یموند. خند  رونیاز پاش ب ینبود و کم  زشیسا

 . زمیعز  میبر  ایب -

 آروم گفت: یصدا با

 بخدا. فهمن یرزا م -

 به خدا. فهمن ینم -

نگاهش کنم. رو بهش    گرفتیم م انقدر جالب شده بود که خنده رژلبش
 گفتم: 

 . م ی چون ی ها رو بپدخترونه راه برو تا اون -

 من رو؟! یکرد   یچه شکل  نیآخه رز، بب ی چجور -



نازک بچگونه   یگرفتم و با لبخند جالبش از خنده قش کردم با صدا  دستش
 ادامه دادم: 

 تو.  ی دوست دختر من -

 ش رو جمع کرد:نگاه کرد و خنده چپ

 . م ی کار کن به فنا نر  هیفعاًل  -

 .« م یبر  ایزدم و گفتم : »نگران نباش.. ب  غیج

خرامان، راه  خرامان یل یبا عشوه و خ الی و دان  م ی اومد رون یب یی دستشو  از 
 م گرفته بود. . خندهکردنیو پسرها نگاهش م   رفتیم

و با اون هستم زود   دم یو دهام ر از دوست  یکی دادم که  امیجرن پ به
 . گردمیبرم

 . رفتیجلوتر راه م الی و دان  میگذشت   یشلوغ  از 

سالن   یازش رد شده بود و جلو ال یدان ی کردم ول  ر ی گ  یشلوغ ن یب من، 
 .ستادیا

که داشت با    دمیرو د  الیگذشتم و از دور دان  یاز شلوغ  قهیچند دق بعد
 !ال یاز دست تو دان  ی. وازدیپسر حرف م هیدخترونه و عشوه با   یصدا

 دار گفت: نازک و کش  یشدم که با صدا کینزد بهش

 . م یبر اینفسم ب   یاومد -



 گفت:   الیاز تأسف تکون دادم و به مرد ترک نگاه کردم. به دان یسر

- Ara beni. Bekiyorum . 

 ) زنگ بزن بهم. منتظرم( 

بوس فرستاد.   ال،یرو گوشش گذاشت و دان  یرو به نشونه گوش  دستش
 لب گفت:  ر یآروم ز

 !زم یعز -

راننده گذشتم و    یخنده منفجر شده بودم که دستش رو گرفتم و از جلو از 
 گفتم:   یبه ترک 

شماها   م ی چند تا قهوه بخر نییپا یکافه  نیهم میریمن و دوستم م -
 . امیزود م  جانیا  نیبمون 

 زد و بوس فرستاد.  یچشمک   ال یکرد که دان  الیبه دان ینگاه  راننده،

 خر شد و اجازه داد که باهاش برم.  راننده 

قدم   ابون یخ ن ییبا لباس دخترونه هم عاشقش بودم. با هم به پا یحت
 که آروم گفتم:  م یزد

 . یبا لباس دخترونه هم جذاب  یحت -

 صداش رو نازک کرد:  ی ادار و دخترونهلحن خنده با

 گفته باشم ها من دوست پسر دارم.   یوا آبج -



 . دمیو دستش گرفتم و به کوچه کش  دمید کیرو نزد  یکی بار ی کوچه

هاش رو پاک کردم و  داخلش نبود. با دستمال لب کسچیبود و ه  خلوت 
 گفتم: 

 دوست دارم.  -

 خودش گفت:  ی از دستم فاصله گرفت و با صدا ی کم

 برات دلبرم.  رهیبم  الیدان -

 دونم. خدا نکنه بالگر  -

 رو رها کرد و پالتو رو درآورد. رو بهم گفت:   دستم 

 حاال دختر باشم.  خوامینم  گهید -

 گفتم:   دادمیرو به دستش م  شی گوش  فم یاز ک کهیو در حال   دمیخند

 نه که کم خوش گذشته برات.  -

 رو بهم داد و آهسته ادامه داد:  پالتوم

 کوتاهه پالتو رو بپوش.   یلیلباست خ  -

و با دستمال مرطوب شروع کردم به پاک کردن صورت    دمیرو پوش  پالتو
 عوض شده بود و گفت:   الیدان یصدا کردم یهاش رو پاک م. ابرو الیدان

 . وونتم ید -

 



 دستم رو محکم فشرد و گفت:  هو یزدم و به کارم ادامه دادم.    یلبخند

 م؟ ی بگرد کمی  م ی اون پشته بر نمی ماش -

  ی. جلوم ی دیرس  ن یو به ماش  م ی دیدو  گفت یکه خودش م   یهم به سمت با
 .  م ی نشست نیبهم انداخت و در رو باز کردم. داخل ماش ینگاه  نیدر ماش 

 خونه؟ میبر -

 . م ید یو به داخل خونه دو   م یشد الیدان  یالیتکون دادم. وارد و یسر

 ساعت بعد چند

  یبه جا گذاشته بود رو  شرفیکه عمر ب   ییبدنش و اسکارها یهازخم 
 بدنش مشخص بود.

 به ساعت کرد و گفت:  ینگاه 

 ممکنه نگران شه.  دونه یجرن نم  م ی برگرد  ایب  م یوقته اومد  یل یرز خ-

 نشستم.  نیداخل ماش عی اومده و سر رونیتکون دادم و از خونه ب  یسر

بود اما دلم براش تنگ   شمیپ  کهنی و با ا  کردمیراه گاهًا نگاهش م   یتو
 . شدیم

 ؟ینر شه یم -

 بود دنده عوض کرد و گفت:   ابون یبه خ نگاهش

 خوشگل. تونم ینم -



  ک یفرو رفتم. به همون کوچه تنگ و بار ی صندل  یتو زونیلب و لوچه آو  با
نگاهش بود   یتو  یرو نگه داشت. رو به من کرد، غم   نیو ماش  میبرگشت 

 که گفت: 

 . ستی اگه ازت دورم حواسم بهت ن فکر نکن وقت چیه -

 بلند شدم و با بغض ادامه دادم:  ی صندل  یرو  از 

 ؟ یو تنهام نذار  یلطفًا نر شه یم -

 . ییجانی ا  یست یتو تنها ن  -

و   د یگذاشت. دوباره دستم رو گرفت و بوس  شنهی س ی رو رو  دستش
 آهسته گفت: 

 ه که تموم شه. وقته سانس کنسرت هم وقتش  ر ید ،یبرگرد دیکم کم با   -

 تکون دادم که گفت: یسر

 . گردمیزود برم  ،ی ناراحت نمیبب  خوادیمراقب خودت باش دلم نم -

 . م ی کن  یو با هم زندگ ی ایتا ب مونمیباشه. منتظرت م  -

نگاهش کردم و تند   ق یبار عم نیآخر یو صورتم رو نوازش کرد. برا  دیخند
 شدم. ادهی پ ن یاز ماش

کوچه باهام اومد. پشت سرم بود و    یبهش تکون دادم تا انتها یدست
 . دمیشنیپاش رو م یصدا



 . دمیش رو دگونه  یهانور ماه اشک ر ی. ز برگشتم 

  یبه جلو ه یتکون دادم و با گر  ی. دستاوردمی و صدام رو درن د یترک  بغضم 
 سالن اومدم. 

  یو به سالن پاک کردم. اواخر کنسرت بود که ر  دنی رو قبل رس  صورتم 
 نشستم.  ی صندل

 خور گفت: دل یل یخ دنمیبا د جرن

 . م ی همه جا رو دنبالت گشت یکجا رفته بود  -

 عسلم.   دیببخش -

 گرفته بود. ادامه دادم.   صدام

 . دم یم ح یبعد کنسرت بهت توض -

آهنگش رو   نی آخر اس یلیچشم دوخت. ا   اسیل یزد و به ا یکوتاه   لبخند
 : خوندیداشت م

Tükendim çok yaraları açan  " 

 دمیبر ی لیخ  ،یکه زخمامو باز کرد  یکس 

Dağılmıyor içimdeki duman 

 ره ینم ن یوجودم از ب یتو   یمه گرفتگ   نیا

Sen istersen yanalım o zaman 



 میاون موقع پس بسوز  یتو بخوا  اگه

- Gel artık yok yüreğe dokunan 

 "نه یکه به دل بش   ستین  یکس   گهی د ایب

  اس یلی ا یهاگرفت. به اطراف که نگاه کردم تموم فن  م ی گر  ناخودآگاه
کردم و با آهنگ    یپس خودم رو خال   کردنیم  هیداشتن با آهنگ گر 

 زمزمه کردم. 

 زدم تا بدونه خوبم.  ی دستم رو فشرد و لبخند جرن

 

 : دیش پرسبچگونه  ی شد و با صدا کیو بهار بهم نزد  دیبه اتمام رس کنسرت 

 ؟ی خاله عاشق شد -

 باال داد.  یاانداختم شونه یو به جرن نگاه   دمیخند

 لبخند صورتش رو نوازش کردم و ادامه دادم:  با

 . شنیآره همه عاشق م  -

 دوست دارم.  یل یاما دوست پسرم رو خ یچ  یعنیعاشق  دونمیمن نم -

 . م ی به جرن کردم و با هم قهقهه زد ی گرد نگاه  یهاچشم  با

 کردم جرن ناراحته، اجازه ندادم بلند بشه و بره. گفتم:   حس

 جرن.  میبا هم عکس نگرفت -



 . میگرفتیم  یاگه بود -

 . دمشید یخور نباش من با همسرم بودم اتفاقلطفًا دل -

 واقعًا؟  -

 اوهوم. حاال قهر نکن باشه؟  -

 . جرن رو بهم گفت:م یزد و با هم چند تا عکس گرفت   یلبخند

 . م ی ریباهاش چند تا عکس بگ  ایب  نم یرو بب  اسیل یا رم یم -

و جرن رو به   میگذشت   اسی لیا ی هاتکون دادم و از صف طرفدار  یسر
 بشه گفت:  کینزد دادنیها که اجازه نمنگهبان

 . م ی هست اس یلیا ی) رو به من( طراح لباس آقا شون یمن و ا  -

دست تکون   باال داد و  یسر اس یلیرو صدا کرد که ا اسیل یا ، یبا زرنگ  هو ی
  جیاست  یداد. نگهبان باور کرد و راهمون رو باز کرد و وارد پشت صحنه

 . م یشد

 . نم یب یمعروف رو م یخواننده  هی ک یداشتم که از نزد استرس

حرف زد و با هم    دشیدر مورد آهنگ جد  ی شد و باهاش کم ک ینزد جرن
 . رمیتا من، عکس بگ   ستادنیا

. بعد گرفتن  م ی ریبار نوبت من بود که عکس بگ ن یشدم. ا  کینزد  اسیل یا به
 گفت:  اسیل یعکس ا



 ه؟یاسم ادکلنت چ -

 . گفتم: دادیرو م  ال یدان یزدم. تنم بو  یلبخند

- Creed tabrome. 

.  م ی کرد و بهش دست تکون دادم. همراه جرن از سالن خارج شد  تشکر 
 : دیپرس  هویراننده منتظرمون بود که 

 اد؟ یدوستتون نم  یک یاون  -

 نه رفت.  -

 شدم و بهار جلوم نشست. جرن رو بهم گفت: نیماش  داخل

 همسرت... .  -

 لب گفتم: ر یدستش رو فشردم و ز زود

 نگو.  ها نیا شیپ -

 گفت و سر تکون داد. رو بهش گفتم:   یآهان

 به راننده آدرس بده، برسونتت.  -

کردن رفتن و    یظ داد. بهار و جرن خداحاف ی تعارف کرد و بعد آدرس ی کم
 من به خونه برگشتم. 

خونه که شدم حسام رو کاناپه خوابش گرفته بود. در رو آروم بستم   وارد
 برداشتم و آب خوردم بعد به اتاقم رفتم.  یوانیو از آشپزخونه، ل 



  یاز قبل حس دلتنگ  شتر ی ب دمشیبود. حاال که د  الیدان شیفکرم پ  تموم
 . کنم یم

 گوشم گذاشتم:   یش رو زنگ خورد و بدون نگاه کردن به شمار  میگوش 

 خوش گذشت؟! -

  است یاومد س  ادمی.  زهیبود. زنگ زده بود تا باز اعصابم رو به هم بر عمر 
 باهاش به اهدافم برسم. گفتم:  تونم یهست که م   یزیچ ن یبهتر

 هنوز؟  یدینخواب ؟ یسالم خوب -

 ؟ یخوب یرسیمطمئن شم سالم م  خواستم ینه م  -

 ممنون.   یلیخ -

  ک یبوت یکه تو  ی. در مورد اتفاقیحالت مساعده تا باهام حرف بزن -
 افتاده؟ 

 . ام... دونم ینم -

 گفت:   عیکارم، باخبر بشه سر  اتیاز جزئ  خواستم ینم

 بالکن اتاقت.  ایب -

نگاهم به عمر   دیتعجب بلند شدم و وارد تراس شدم. تا چشمم چرخ با
شد و   کیبهم نزد یآورچندش  ی و عقب رفتم. با خنده  دمیافتاد. ترس 

 و گفت:   ستادی روم اروبه



 خاطر تو اومدم. من از امارات به -

بود؟    یازش؟! هدفم چ خواستمیم ی فکر کردم االن چ ی زدم و کم   یلبخند
 سته گفتم: تر کردم و آه   یلب

 . نیبش -

 که گفتم :   م یتراس نشست  یفلز ی صندل  یرو 

با   خوامیمن نم ستم؟ یخودم با   یپا  یخودم رو  یلطفًا بزار  شه یم -
 . یاگهید  ز ی هر چ  ایبشم   یشرکت طراح   هیتو استخدام   یهیتوص

 و گفت:   دیخند

 من سفارشت رو کردم که هوات رو داشته باشن؟   یکنیفکر م  -

 

 زدم که ادامه داد: ی پلک

فقط شغل هست که  دونستم یبود رزا چون م نیکه نکردم هم   یتنها کار -
 عالم دور کنه فقط... .   یهاغم  یتو رو از همه تونه یم

 رو قطع کرد و ادامه داد:  حرفش

از   ،یریبگ  ادی  تر یاثبت نامت کردم تا حرفه  یطراح یمدرسه یفقط تو -
 . یشب کالس دار ازدهیدوشنبه ساعت نه شب تا 

 آخه من ساعت هشت از سر کار... .  -



 فکر همه جاش رو کردم مطمئن باش.  دونمیم -

. لبخند  خواستم یرو م  ن ی. همدمیزد. آخيش به هدفم رس یچشمک 
 زدم و ادامه دادم: ی مهربون

 . ی نینم عمر، تو بهتر واقعًا ازت ممنو -

 . ی اگه باهام باش ی شینم  مونیازدواجم فکر کن. پش  شنهادی به پ -

تله موش بندازه. دوباره   یکار رو کرد تا من رو تو  نی شدم پس ا  یجد
 گل کرد و ادامه دادم:   استم یس

 بهم فرصت بده عمر. -

قدم عقب   کی. اومد تا بغلم کنه ستادیرو باز و بسته کرد و ا   هاشچشم 
 رفتم زود گفت: 

 زوده معذرت.  یلی کار خ  نیا  یبرا  دونستم یم  دیببخش -

بود   ده یاومد و آروم از کنار حسام که خواب  رون یو از تراس ب  م یداد دست
 گذشت: 

 .ی شیعاشقم م   الیاز دان شتر یب  یل یخ یل یمطمئن باش خ  -

 زدم و گفتم:   یدلم پوزخند یتو

 پنبه دانه.«   ندیشتر در خواب ب »هه 



دست   ی بهم تکون داد مجبور شدم با مهربون یخونه خارج شد و دست  از 
 چرا انقدر نچسبه؟! نیتکون بدم تا بره، اه ا

 

 

 *** 

تر و  سخت ک یبوت ی. کارم توگذرهیم  الی من و دان  دار یروز از د  ده
 شده بود.   تر نیسنگ

امتحان سخت در    ه یتا آخر اکتبر ادامه داشت و بعد اون   یطراح  یهادوره
 داشتم.  شیپ

عمر که بساط شام هم   ن یموزیسوار بر ل  ک، یشدن بوت لیاز تعط بعد
موسسه برسم شام رو خورده   یو تا به جلو شدم یداخلش آماده بود م

 بودم. 

 . شم یخسته م  یاگهیاز هر زمون د شتر ی ها بروز  نیا

دستگاه   ی . مهارتم توسپردیها رو به من مکردن طرح  ینقاش  ت،یراش
 . کردمیهام کمک م به دوست یبود و هر از گاه  ی عال  یزن منجوق

 نداشتم.  یپاکت بهم داد چون هنوز کارت بانک یحقوقم رو تو تیراش



  ی خواسته بودم و اون هم از سفارت اقدام کرده بود ول  ی عمر کارت بانک از 
  ی هاجرن رو به عنوان مهمون به دوره یبود. گاه  دهی هنوز به دستم نرس

 . بردمیم  یآموزش

 

 . گشتم یدوازده شب بود و داشتم به خونه برم ساعت

  افتیدر الیاز دان ی امینه؟ پ ا یدارم  ی امیرو چک کردم تا بدونم پ یگوش 
 رو باز کردم:   امیپ  یزدم و فور ی کردم. لبخند

رو انجام دادم و تا آخر   میادار  یهاعشقم؟ من کار  ی سالم گل رز من خوب -
سر   د یعمر با  ی. از کارهاگهید یت یاما با هو  گردم؛یبرم  هیاکتبر به ترک 

دارم   ز یچقدر دلم برات تنگ شده. برات سورپرا ی دونیآورد مگه نه؟!نم در 
 آماده باش رز. 

رو خوندم. هزار بار خوندم و جواب   ام یزدم و دوباره و دوباره پ  یلبخند
 دادم:

 ال؟ یزنگ بزنم دان بهت   شه یم -

و در باز شد. وارد مجتمع شدم و هر    ستادیا  نینگرفته بودم که ماش ی جواب
 بود زودتر بفهمم.  یامیتا اگه پ  کردمیرو چک م  یلحظه گوش 



  یهام رو با خستگ بمونم. چشم   ال یدان امینشستم تا منتظر پ  یالب یتو
  ال یدان یگوشم گذاشتم و صدا  یزنگ خورد. زود رو   م یبسته بودم که گوش 

 : دیچی تو گوشم پ

 ؟یخوب  زمیسالم عز -

 ؟ ییدلم برات تنگ شده کجا  الیدان -

 و گفت:  د یکش   یق یعم نفس

تو   یبه آشپزخونه داشت، بو ییهاکه پله  یاتاقتم همون اتاق آب  یتو -
تا خوابم    کنم یهستم و بالشتت رو بغل م   جانیرزا. هر روز ا  دهیچی پ  جانیا

 ببره. 

 :  دمیزدم و پرس   یلبخند

 ؟ یریسر کار م  -

 . رمیم  ی آره گاه -

سکوت رو بعد از چند لحظه   نی ا ال یحاکم شد و دان نمونیب  یسکوت 
 شکست: 

 کردن.   یرز مامان مرجان و بابا با هم آشت -

 واقعًا؟!  یوا -

 کنن.  یعشق من و تو باعث شده آشت  گهیاوهوم مامان م  -



 ! ال؟ی مادرت خوبه دان -

 آره خوبه... .  -

 کرد و ادامه داد:  سکوت

  ییسال از اومدنت به خونمون و ماجراها  کیسال گذشت ها  ک یرزا؟  -
 ها بود که همتا... . زمون  نیاومد گذشت. هم  شیکه پ 

 رو قطع کردم و گفتم:  حرفش

به من زنگ هم   ی ور آب ازدواج کرده حتنامرده. رفته اون یلی همتا خ -
 . زنه ینم

 که زنگ زدم باهام حرف نزد.  بهش

که    دهیدستور عمر بود. عمر اجازه نم یراستش رو بخوا ؟یزنگ زد یک  -
 .د یر یبا هم ارتباط بگ

 !ده؟ یبود، چرا اجازه نم جانیشب کنسرت عمر ا -

 گفت:   آروم

 کنه؟ یکه نم  تتیاذ یاریراش چرا، اما و اگر بب دیدستوره نبا هی  نیا -

 ... . ی. فقط دان ینه دان -

  رسم؛یهام م به هدف یو با چه ترفند دم یکش  یابگم که چه نقشه خواستم 
 ام نگفتم. زنانه است یدر مورد س  یز یچ الی به خودم اومدم و به دان  یول



 :دیپرس  یبا نگران  الیدان

 رز؟   یفقط چ -

 تا خوابم ببره؟   یباهام حرف بزن  شهیم  یدان  یچی ه -

 بگم؟   یدراز بکش رو تختت تا باهات حرف بزنم در مورد چ زمیآره عز -

 ؟ یعاشقم شد  یدر مورد عاشق شدنت چجور -

 و سکوت کرد. ادامه دادم:   دیخند

 . دمیمن دراز کش -

 شروع کرد به حرف زدن باهام:  الیدان

  یعاشقتم. روز دمیفهم ر ید ی لیعاشقت شدم؟ خ  یک  قاً یبگم دق تونم ینم -
  ی لی. خ دمیخونه نشن  یپات رو تو یشدم و صدا  دار یعاشقتم که ب  دمیفهم

  ی وقت  ،ی رفت  کهوی ازت نبود.  ینگران بودم، به حسام هم زنگ زدم اما خبر
از   عد. ب افتادهیبرات ن ی راحت شد که اتفاق الم یخ یابابات خبر داد خونه

من   خواستم، یرو نم  یلیپس زدمش من شا   یبرگشت ول یل یرفتنت، شا
آشپزخونه   یکه روزها با اخم تو  خواستم یرو م  یموبلند  یدختر کوچولو
. از خودم متنفر بودم که  کردیبه من تعارف م یو گاه   خوردیصبحانه م

رو بشکنم. روز   یلی قلب شا  خواستمینم   ،یو ناراحتت کردم و از طرف  تیاذ
سر زده رفتم تا   یل یشا یشده بودم. به خونه قرار یب یچهارم که رفته بود 

کرده. با حرص    یباهام نامرد  ی لیحرف بزنم. متوجه شدم شا ی باهاش کم



بود و وارد   ده یچی پتو به خودش پ  یل یو شا  ختم ی ر ن یبوفه رو زم یلوازم تو
از فکرش خالص شدم.    شهیهم  یرو زدم و برا  دشیجا قشد. همونهال 
  تونستم ی. نه مشدم یم  ونهیداشتم د یریگ یطالق م  یدار دم یفهم یوقت

خشن تو   الیبگم بمون. فقط تونستم همون دان تونستم یبگم نرو و نه م
 .ی کردم تا ازم جدا نش   دتیباشم و تهد

 

  چیتو ه  دمی فهم  ،ی قلبم رو شکست ه یترک  یریم یدار ی که گفت  یروز -
فهمونم که عاشقتم  ب  خواستمی. میحق داشت یبه بودن با من ندار یاعالقه
 . یحال باز هم تو رفت  ن یبا ا

 رو قطع کردم و گفتم:   الیدان حرف

 بود؟  یجعبه چ یتو -

که    یانگشتر  دمید  یروز  هی. کردمیم  ی اتاقت زندگ یبعد رفتنت تو -
  یخنگ تو یافتاده. همون رو بهت برگردوندم. تو ن یدستت کرده بودم زم

 . یفرودگاه گم کرد

 رو نازک کردم و گفتم:  صدام

! نکنه حسام برش  ی حسام خورد به من وا ما، ی هواپ یمن گم نکردم تو  -
 داشته؟

 و گفت:  دیخند  الیدان



 کوچولو.   ر یت رو پس بگ برو حلقه -

 کردم و ناراحت گفتم:   اخم 

ممکن هستش که به    رمیم رو برداشته؟ اگه از خودش پس بگ چرا حلقه -
 . کنم یم  دا یو پ گردم یلوازمش رو م  ی عمر خبر بده. خودم تو

 و آروم گفت:   دیچی پ  یگوش   یتو ال،یدان  یهانفس

 . یتا بخواب   مونم یم  جانی هات رو ببند من همعروسک من چشم  -

 رو گوش دادم. دنشی نفس کش  یرو بستم و صدا هام چشم 

 

 *** 

رفتن به سر   یدرحال آماده شدن برارفته بود و من  مارستانی به ب حسام
 کار بودم. 

کنم.    دایم رو پاتاق حسام شدم و تمام لوازمش رو گشتم تا حلقه وارد
 سامسونتش کردم و گشتم.   فیدست، داخل ک 

  یکردم. نگاه   دایم رو پ هم خراب بود، حلقه پشیراستش که ز  بیج  یتو
 بهش کردم و دستم کردم. 

بود؛ چون   ی شدم. امروز روز سخت نیموز یزدم و سوار ل  رونیخونه ب  از 
 کم مونده تا فشن شو.   یلیخ  یلیخ



 کرده بودم.   یپردازدهیذهنم ا  ی بودم که خودم تو یحال دوخت طرح در 

پاکت غذا وارد شد و رو به   هیشده بود. جرن با  یعال  یاط یبا چرخ خ  کارم 
 همه گفت: 

 . نیایب  ن یایامروز براتون غذا درست کردم ب  -

 :  دیپرس  ها اطیاز خ  ی کی زدم و   یلبخند

 ؟یدرست کرد ی حاال چ -

- çi köfte . 

لقمه به سر کارشون   هیبه سمتش حمله کردن و هر کدوم با    همه
 برگشتن. 

 چرخ گذاشت و گفت:  ز ی م ی من رو رو  یشد و لقمه کمی نزد جرن

 مال تو مخصوصه عشقم.  -

 بردم تا ببوسمش و گفتم:  کیرو نزد صورتم 

 دلم.  زم یتشکر عز -

دورتر از   یتموم شدن کارم با لباس، لقمه رو به دست گرفتم و کم بعد
که داشتم    طور نی. همزهیلباس نر  یلباس، شروع کردم به خوردن تا رو 

 برگشته.  یکردم، نکنه باز آنم   جهیاحساس ضعف و سرگ  خوردمیم

 ز از زمان گذشته. رو ست یب  باً ی رو ورق زدم، تقر  م ی تقو



 برگرده.   یبرم، امکان داره آنم  شیآزما هیحتمًا باز  دیبا

 رو شروع کردم.   ی دوزدوباره پشت چرخ نشستم و سر  یحرکات کشش  با

آماده شده بود. اون رو تن مانکن کردم تا   یتا حد  یحاال کم  لباس،
 رو انجام بدم.  شیلی تکم یکارها

کرد و    یشد و با اضطراب به هممون نگاه  یاطیوارد اتاق خ  تی راش هو ی
هست که اصاًل خوشحالمون   یانداخت. معلوم بود خبر ن ییسرش رو پا

 . کنهینم

 رو به هم زد و گفت:  دستش

 دارم.  یدخترا خبر بد -

ادامه   ت ی. راشم ی صف بست  ت،یو در برابر راش دن یدست از کار کش همه
 داد:

  دیلباس عروس هم با هیفشن شو   ی فشن شو االن بهم خبر دادن که برا -
لباس عروس   هی   لیزمان ده و چند روزه امکان تحو  نی ا یشه. تو یطراح

  خوامی. نظرتون رو مهیسخت  یلیخ  یل یشو باشه کار خکه مناسب فشن
 بدونم. 

  یهاو ناراحت بودن چون هنوز طرح  کردنیپچ پچ م  ی گوش  ر ی ز همه،
 وارد برنامه شده.  یاگهید  تیآماده نبودن و حاال اولو یادیز

 نگران رو بهمون گفت: یاخانم با چهره فاطما



به   هااطی ، اگه خنداره  یو اشکال  م ی تالش کن شتر ی ب دیها باچرا نشه بچه -
 . م یبکن   فتیبه ش  فت یبشن و کار رو ش میدو گروه تقس 

شب    فتیش ها یو بعض  شن یم  م ی تقس ها اطیخ  یعنی نی خودم گفتم : »ا با
 روز.«  فتیش  ها یو بعض   انیم

 بود که نگارا گفت:  ی خوب شنهادیپ

به   دیکه هر لحظه با   تیراش یآقا یسخته مخصوصًا برا  ی لیخ  نیا  یول -
 .ادیم  نییکار پا   تیفی ک  یطورنیکنن. ا   ی دگ یکارهامون رس 

و من هم داشتم راجب    کردیرو گوش م  شنهادهای بود و پ ستاده یا  تیراش
 . کردمیبهش فکر م 

روز باشم؛ چون   فت یش دیصد در صد من با   م،یکار کن   یفت یقرار باشه ش اگه
 ها کالس دارم. شب

 رو به من گفت:  تیراش

 ه؟ یرز نظر تو چ-

به جلو   یهام که حاال ساکت مونده بودن کردم و قدم به دوست ینگاه 
 گذاشته و سکوتم رو شکستم: 

لباس به   هی کرد. فقط    دهیچ یرو پ ه یهمه قض  نیا  دیبابه نظر من، ن -
 کارهامون اضافه شده. 



  ه،یو بق ره یعروس رو برعهده بگ  طرح لباس ها،نیاز ماهرتر  ی کینظرم   به
ما لباس   یهمه ست ی. قرار ن م یانجام بد میتون ینفر رو م هی کار همون 

 . رهیرو برعهده بگ  تیمسؤل  نی نفرمون ا هی  تونهی. م م یعروس رو درست کن

 دو تا کف زد تا جمع ساکت شن:   ت،ی ها شروع شد که راشپچپچ دوباره

  ی ول  لباس عروس دارم ی. من چند تا طرح آماده براگهیرزا راست م -
 . نیا یاز شما از پسش برم یک یکدوم   ستم ی مطمئن ن

  ه یانداختم. همه  ی و دخترها نگاه  هااطیخ  یتر کردم و به چهره  یلب
 بلند گفت: ی که بهاره با صدا  گفتنیم  یزیچ

 فاطما خانم.  -

  تیبه راش ی کردن و فاطما خانم با نگران  قیجمع، حرفش رو تصد  یهمه
 رو بهش گفت:  تیزل زد و راش 

 !؟ یکنیقبول م -

 بهم افتاد و گفت: نگاهش

 . امیاز پسش برنم ییاگه رزا قبول کنه کمکم کنه باشه. من تنها -

 دو برابر«.  تیذهنم گفتم:» مسؤل یتو

تکون دادم و همه هورا   یاز ناچار یمونده بود که سر  رهیبهم خ تیراش
ها رو به فاطما خانم  طرح تیبه فاطما خانم زدم و راش  ی. لبخنددنیکش



لباس شروع   یبندخاب شد و قالبها باالخره انت از طرح ی کینشون داد.  
 شد.

و    خوندمیلباس عروس رو براش م  هی   یهاو سانت  نشستم یم  ششیپ  من
 . گرفتیو اندازه م زدیاون متر م

 کردن.   لیساعت هشت شد و همه کار رو تعط باالخره 

جا خوابم  قبل، همون یو کم بود مثل دفعه  دیبار یاز تمام بدنم م یخستگ 
 کالس داشتم.   یببره ول 

  یچون از خستگ اد،ی جرن خواهش کردم که امشب باهام به کالس ب از 
 .زدمیداشتم بال بال م 

شد و بهم اجازه داد زودتر کالس رو ترک   میمتوجه خستگ  ی کالس مرب  یتو
 . م ی کنم. ساعت ده بود که با جرن به خونه برگشت

 : دمیجرن رو شن یکه صدا  دمیتختم دراز کش   یرو 

  یزیچ  یمريض  ین یبب  ی چک کن شه یخسته است م  ی لیحسام رزا خ -
 نداره؟!

 و گفتم:   دمینبضم قرار گرفت که دستم رو کش  یحسام رو  دست

 ولم کن.  شی اآزم رمیفردا م -

 پشت کردم و خوابم برد.  بهش



 ساعت بعد چند

هام رو محکم  شم. چشم  دار یو باعث شد از خواب ب دیکنار دستم لرز  یزیچ
 . ساعت چهار صبحه. نم یتا ساعت رو ببب  دم یمال

 وقت شب؟!  نیا  هی! ک آخ

 : دیچ یگوشم پ   یتو  الیدان یگوشم گذاشتم که صدا  یرو رو  یگوش 

 عشقم رزا؟  -

 : ومدی در م یم به سخت دورگه یصدا

 . یهوم سالم دان -

 ؟ یاخسته ؟یسالم رز من خوب  -

  یکه آنم  یاز زمون   شتر یب  یخسته بودم حت ی لیخ ی ل یخ ال یهوم دان -
 . رمیداشتم فردا م

 و ادامه دادم:  دم یکش  یاازهیخم

 . شی آزما -

 عالئمت رو بهم بگو.  -

سرم و شکمم درد    ی گاه  ستی ن دیحالت تهوع دارم اما شد ی خسته کم -
 . پاهام رمق ندارن. کنهیم

 گفت:  یو فور  دیکش  ی قینفس عم الیدان



  هانیچک بخر ا  ی بینگو رزا فردا برو داروخونه و ب  یعالئمت رو به کس -
 . هیعالئم حاملگ

  لی ذهنم تحل یبستم سکوت کرده بودم و تو  خیهاش حرف دنیشن  با
 گفت؟!  یچ الیکه بفهمم دان  کردمیم

 : دمیکه از صدام کاماًل مشخص بود پرس   یتعجب با

 !؟ یگفت  یچ ؟یچ -

  یعن ی  ینره رزا به حرفم گوش کن اگه حامله نبود ادتیچک   ی بیفردا ب -
 . یبه دکتر زنان مراجعه کن   دیهست و با یموضوع جد

 باشه. کنم، یکار م  نیواقعًا؟ باشه حتمًا ا -

 بخواب فردا خبرش رو بهم بده باشه؟ ی احاال اگه خسته -

 هوم مراقب خودت باش فعالً  -

و    ستی نگرفتم. امکان نداره حامله باشم چون تازه ب یرو جد   الیدان حرف
 . گذرهینه روز از رفتنش م 

 *** 

 

 چک بخرم؟  یبی عمر برم تا ب یهاآدم یجلو  یمن چجور حاال



ها  از داروخونه ی کی  یو به راننده گفتم جلو  دمیذهنم تراش  ی تو  یابهونه
 هست.   یدارم؟! که گفتم شخص  یمشکل دی نگه داره. ازم پرس

 چک بده.  یب یب  هیخواستم  یداروخونه شدم و از متصد وارد

 جعبه بهم داد.  هیم موند و با لبخند نگاهش رو حلقه یمتصد  دختر 

 انداختم.  فمیک   یکردم و زود تو  پرداخت

. همه در تالش بودن و زمان  کل حال و هوام عوض شد  ک،یورود به بوت با
 تا دوازده اکتبر مونده.  ی کم

لباس عروس تازه آماده شد. پشت چرخ  یدوم اکتبر بود و قالب بند امروز 
که فاطما خانم ازم خواسته.    ییهانشستم و شروع کردم به دوختن قسمت

تموم کرده بودم رو به بهاره سپردم تا زودتر   روز یکه خودم د   یکار
 ش کنه. آماده

 .می تلف کردن نداشت  یبرا یو وقت   م یکردیسرعت کار م  هب

چک افتادم   یب یب اد یهام شل شد. پاهام دوباره از دست رفت و دست  رمق
 که رو به جرن گفتم: 

 زود باش.   ییبرم دستشو  نیمن بش   یلحظه جا هی -

رو   فم یرفتم. ک یی رو برداشتم و به داخل دسشو  فمینشست و من ک جرن
 چک رو خوندم.   ی بی گذاشتم و دستورالعمل ب  ز ی آو  یرو 



داشتم باالخره دل رو به   یادیو نگران بودم اضطراب ز   دیلرزیم  هامدست
 زدم و دستورالعمل رو انجام دادم. ایدر

  یی دستشو قهیپنج دق  نیا  یو تو ادی تا جوابش ب د یکشیطول م  قهیدق پنج
 رو متر کردم. 

  جهینت  دنیبا د تیدر نها . کردمیکرده بودم و خودم رو فوت م   عرق
 هام رو باز و بسته کردم تا خواب نباشم. چشم 

تر بود  بود اما خط قرمز دوم من کم رنگ یباردار یخط قرمز به معن دو 
 االن دکتر برم.  نیهم   دیپس با

:» نه اشتباه  دادمیم  یدارانداختم و به خودم دل ف یک  یچک رو تو ی بیب
 .« ستم یشده، اصال من حامله ن

 اومدم رو به جرن گفتم:  رون ی که ب  ییدستشو  از 

  مارستان ی با هم ب یریاجازه بگ تیاز راش  شهیم  ستیحالم اصاًل خوب ن  -
 م؟ یبر

 نگران شد و گفت: جرن

 . امیاالن باهات م یرنگ و رو ندار  یست ی آره خوب ن -

بعد اومد و دستم رو   یمنتظر موندم. کم یی دستشو یجا جلو همون ی کم
نتونم   شدیکه باعث م  کردمیپاهام حس م  یرو تو یاد یگرفت. ضعف ز

 راه برم. 



بهم زل زدن دستم رو باال بردم تا بگم خوبم فاطمه   ی اطیاز اتاق خ  همه
 شد و آروم در گوشم گفت: کیخانم نزد

 ؟ یاحامله -

و به    م ی نشست یتاکس یاکراه سر تکون دادم و اخم کردم. همراه جرن تو با
 . م ید یبيمارستان رس ن یترکینزد

دم در   نیشده؛ پس از مسافت ب ی راه به جرن بگم که چ   یتو  نتونستم 
 استفاده کردم و رو بهش گفتم:   مارستانیب  یتا داخل راهرو  مارستانیب

 جرن.  -

  دنشیچک رو در آوردم و نشونش دادم. با د ی بیبهم کرد که ب ینگاه 
 و داد گفت:  غی و دستم رو ول کرد و با ج  دیخند

 . زمیخدا رو شکر عز گمی م ک ی! تبریبچه داده وا هیرزا خدا بهت  یوا -

 بهش کردم و گفتم:   ینگاه چپ

بکنم تو   ی چه غلط دیبا دونم یخدا رو شکر؟ واقعًا که جرن من االن نم  -
 خدا رو شکر. یگیم

  یما بعدها که حس مادرنکن رزا من هم ناخواسته باردار شدم ا یناشکر -
. به هر حال،  کنم یعوضش نم   ایدن ی تو ز ی چ چیرو تجربه کردم واقعًا با ه 

 . یرو تجربه کن گمیکه م  یحرف  دیخودت با



. خانم دکتر  م یساعت وارد مطب شد  میو بعد ن   م ی دکتر زنان وقت گرفت از 
نشسته بود و با ورود ما بلند شد و    ز یپشت م   ،یانسال یخوشگل و م 

 زد.   یلبخند

داد و خانم دکتر ازم خواست دراز    ح یرو توض ز ی من همه چ ی جابه جرن
 بکشم تا ضربان قلبم رو چک کنه. 

 رو از گوشش درآورد و گفت:  یپزشک   یگوش 

چند تا   ه یهست   یع یعالئم طب نیهست. نگران نباش ا   تیباردار  ل یاوا -
 . یببر نی عالئم رو از ب  نیو ا  یتا مصرف کن سمی ون یمکمل گياهي برات م

 : دمیپرس

 ه؟ یواقع  یحاملگ  -

 و گفت:   دیخند

 ؟یبه خاطر سن کمت هنوز باور نکرد  -

 به جرن گفت:  رو 

 شوهرش کجاست؟ -

 به من کرد و زود گفتم:  ینگاه  جرن

 . گردهیرفته و زود برم   رانیکارش به ا  یشوهرم پزشکه برا  -



کنم رو    هیتوص  خوام یکه م  ییهاز یو همه چ  چه بهتر! شوهرت پزشکه  -
 بلده. 

 گفت:   جرن

 دندان پزشک، شوهرش دندون پزشکه. -

به    ادیز ی کنی. استراحت میخانوم  ر یبگ  یرو جد  هامهیآهان پس توص -
حداالمکان   ، ی کنیداروها رو به موقع مصرف م یار یخودت فشار نم 

کن بعد خودت عادت    تیرعا یجورنیکنارت باشه، دو ماه ا   دیشوهرت با
تا باهام    سم ینو یم رو پشت برگه م شماره ی اگه حالت تهوع داشت ی کنیم

 . یتا باورت شه باردار سم ی نویم  شیهم آزما  تی خونکم   یبرا  یریتماس بگ

 

  هیم؟ نکنه همش  . واقعًا من حاملهگنیدارن م  یچ   دمیفهمینم  هنوز 
 . هیشوخ

رو دادم و منتظر   شیو آزما   م یجرن از داروخونه داروها رو گرفت همراه
 جوابش بودم. 

  یبود و کم ی قطع میو حاملگ   م ی رو دوباره به دکتر برد  شی آزما جواب 
 داشتم.  ی خونکم 

 . م ی و برگشت میشد ی سوار تاکس  دوباره

 رو بهش گفتم:  ی تاکس  یتو



 فاطما خانم و بهاره.  یحت کسچیام جرن هنفهمه من حامله کسچیه -

 چرا؟ -

که نگه    رمی رو بگ ممیتصم  خوام یبفهمه م یکس   خوامینم  ی تا چهار ماهگ -
 نه.   ایدارمش  

  ؟یبچه رو بخاطر خودت بکش  هی  ادیدلت م یسقط کن  یخوایواقعًا م -
 سنگدل؟!

نبودم. همش   خودم مطمئن یهافوت کردم. من خودم هم از حرف ینفس
بفهمن من    د یحسام و عمر نبا دونستمیکار کنم؟! م   یچ کردم یفکر م 
 !؟ یم اما تا کحامله

بعد که حالم خوب شد   یها مصرف کردم و کم . از قرصم ی برگشت  کیبوت به
 به سر کارم برگشتم.

خانم درست حدس زده بود. جرن انکار کرده و گفته بود فقط   فاطما
 م. شده فی ضع

آموزشم   یهاشد همراه جرن به دوره لیتعط ک یهشت که بوت  ساعت
 و من رو به خونه رسوند و رفت. میرفت

  دهیبلوک ماست و اجازه نم یتو   سی پل دم یمجتمع شدم که فهم  وارد
 وارد بلوک بشه.   یکس 



  یشونه یرو   یشدم. دست کینزد هاهیهمسا  شدم و با ترس به نگران 
 : دمیرو پرس انیحجاب گذاشتم و جربا ی خانم

 !جاست؟نیا سی شده؟ چرا پل یچ -

اسلحه   یشانزدهم رو مجروح کردن. با صدا یطبقه  یتو ی اهیهمسا -
 . دنیترس  ی لیهام خ بچه

 شانزده؟   ایشش   یطبقه -

 واحد دو.  ی شانزده شرق یاره طبقه -

رو    یداره! زود گوش  قتیحق دمی که شن  یزدم تا متوجه بشم حرف ی پلک
 برداشتم و به حسام زنگ زدم اما جواب نداد. 

 عمر رو گرفتم.  ی. شمارهدیلرزیهام م شدت استرس دست از 

 الو؟! -

 شده؟  یشده؟ حسام چ  یعمرچ  -

 حسام.  -

 ؟ یهست ه یترک -

 . ام ینگران نباش االن م امی آره االن م -

شانزده چشم دوختم.   یمجتمع نشستم و به طبقه ی باغچه کنار 
 کار کنم.   یچ  دونستم ینم



 . کردیو حالم رو بد م  دیکوبیبه شدت م  قلبم 

 : دیپرس  زده رتیشد و ح کیبلند شدم که نزد  دمیعمر رو که شن یصدا

 شده رز؟  یچ -

و بعد حرف    دیدو   هاسی تکون دادم. عمر به طرف پل یشکست و سر بغضم 
  م ی زدن باهاشون وارد مجتمع شد. چشمم به در مجتمع موند که بعد ن

 شد.  کیساعت، عمر با چمدون من برگشت و بهم نزد

 گفت:   آروم

تو هم اگه    ششی پ  مارستانیب رم ینشده. من م  یز ینگران نباش چ -
 . رمیبگ  م ی امشب رو باهاش سر کن تا فردا تصم هی یدار  یزیچ ی دوست

داد. حاال کجا برم؟ نشستم و   یرو گفت و رو به قلدرهاش دستور نی هم
 جرن رو گرفتم:  یشماره

 شده؟  ی رزا؟چ -

 بلند گفتم:  یکه با صدا  کردمیم  هیگر

 ؟ یاخونه -

 م. شده؟ آره خونه یرزا؟ چ  -

 ت؟ خونه امی ب شهی م -

 شده؟ ی چ ای باشه ب -



 .دمیم  حیتوض  ام یم -

کنان به    هی نشستم و گر نی ماش  یم تورو قطع کردم و همراه راننده  تماس
 دادم.  امیپ  الیدان

 چم شده.  دیپرس یم  ی بغلم کرد و ه دم یشدم که جرن رو د ادهی پ ن یماش از 

دادم نگران بهم زل زد و   حیرو پاک کردم و ماجرا رو بهش توض  هاماشک
 نگفت.  یزیچ

 . م یش شدکرد و با هم وارد خونه  م ی همراه

 زد:  یمن لبخند دنیوسط خونه نشسته بود که با د  بهار 

 ؟ یخاله اومد -

تکون دادم و بهار رو    یکردم لبخند بزنم سر  یرو پاک کردم و سع  صورتم 
 بغل کردم. 

  ال یتماس گرفت. االن فقط دان  الیمبل نشسته بودم که دان   یرو 
 آرومم کنه.  تونستیم

 دارم تماس رو جواب دادم:خش یم و با صدارفت  ی اتاق به

 ال؟یدان -

 ؟ ییتو حالت خوبه االن کجا  ؟ینوشت   هیچ  هانیشده ا یچ  ؟ یرزا؟ رز خوب -



دوستم   یهستم، همکارم. عمر اومد و گفت که خونه  جرن یمن خونه -
حسام دعوا کرده مجروح شده،   گنی م  دونم ی. نم رهیبگ  م ی برم تا فردا تصم 
 . دونم یچاقو خورده نم

 ؟یآروم باش آروم تو که خونه نبود -

 نه من سر کار بودم. -

نکن، عمر    هینکن. گر هیباشه؟ گر  شت ی پ  امی آروم باش من فردا م نیبب -
 ها باشه؟  ی و باهات باشم نگران نباش  امیدستور داده ب 

 

شکمم گذاشتم. آروم   یو رو زدم و دستم ر  یآرومم کرد. لبخند هاشحرف
 زمزمه کردم: 

 م. بچه یبابا -

 : دیپرس هو ی و   دیشن  الیدان

 ؟ی گفت  یزیچ ؟یچ -

 اوهوم.  -

 . یگفت   یچ -

 جواب دادم: طنت یش با

 . یش یبابا م یدار -



ناگهان داد   دمی شنینامنظمش رو م یهانفس ی لحظه سکوت کرد ول هی
 زد:

 ؟ یاکه تو، حامله  یجونم  -

 هوم.  -

 تو شکمت.  یفدات بشم که قربون تو و اون کوچولو یاله -

 گفتم:   یو فور  دمیخند

که به    م یر یبگ م ی بعد تصم یای اول خودت ب خوامینگو م یبه کس  -
 نه.  ا ی میخانوادمون بگ 

  شتی پ  امی . االن نگران نباش ها خب؟ من میتو بگ یجااان چشم هر چ  -
 . نیفردا مراقب خودتون باش 

 طع کردم. و تماس رو ق  دمیخند

که با    یخوشحال بودم جور یلیخ  گردهیبرم  شم یعشقم داره پ  که نی ا از 
 :دیاومدم و جرن پرس  رون یلبخند از اتاق ب

 شده؟  یچ -

 .اد یهمسرم داره م -

 کرد و گفت:   ینگاه چپ

 ؟ یتو از اومدن همسرت خوشحال  مارستانهی برادرت تو ب -



 . رمیگیو از حسام هم خبر م  زنم یجرن االن زنگ م  -

 کاناپه نشستم و عمر رو گرفتم:   یرو 

 الو؟  -

 حسام خوبه؟  -

 خر حاال حاال ها زنده است. کله  نیبوده نگران نباش ا یناموس  یآره دعوا -

 حالش خوبه؟  -

 .یباهاش بر  دیبا  ادیم  تیرزا فردا شوهر قبل ومدهی آره به هوش ن -

 گفتم:   یدسکوت کردم و با لحن ب  ی کم  یزرنگ با

 . رمیمن با اون نم اد ی. به درک که مرمیمن با اون بهشت هم نم -

رو    ییجا  هی مدت بمون بعد خودم  هیدستوره تو باهاش    هی  نیا  یبر دیبا -
 ؟ ی. اوکیکن  یتو زندگ  کنم یجور م

لبم رو گاز گرفتم.   یقبول کردم. با خوشحال تیکردم که در نها   لجاجت
 . دمیکاناپه دراز کش  یرو به جرن گفتم و رو  انیزدم. جر   یلبخند

 ) صبح فردا( 

 رزا پا شو شوهرت اومده.  -



  رونیاز اتاق ب  جان، ی حرف از جرن چشمم رو باز کردم با ه نیا  دنیشن  با
  دیکشیم  ر یآشپزخونه با خنده آژ  یزدم. جرن تو  ی اومدم و خونه رو گشت

 :گفتیو نفس زنان م

 . ونهی سر کار د می زودتر بر د یدروغ گفتم بابا امروز با -

داد، با   یمبل رو با حرص به سمتش پرت کردم که جاخال یرو  کوسن 
 صبحانه نشستم ساعت هفت بود.  ز یلبخند به آشپزخونه رفتم و پشت م

 . م یتا بر  م ی از خوردن صبحانه داروها رو خوردم و آماده شد بعد

 مجتمع جرن برسونه.  یده، تک زنگ زدم تا خودش رو جلورانن به

داده بود و   ه یکه به ستون تک  دمیعمر رو د  م ی شد ی آسانسور که وارد الب از 
و رو به جرن گفتم: »تو برو من   ستادم یا  دنشی. با دکردیدود م گار یس

 رفت. رون ی.« جرن متوجه شد و بامیاالن م

 .ستادمی کرده بود ا  پیعمر که خوشت یجلو

 داد و ادامه داد: یسالم 

  یکس   کهنیا یبرا  رسهیم  الیامروز دان  گردمیمن فردا به امارات برم -
 . دادمیوگرنه اجازه نم ادی مراقبت باشه بهش گفتم ب

 تکون دادم که ادامه داد:  یسر

 ؟یفکر کرد شنهادمی به پ -



 « ی شی ریس ی لیدلم گفتم »خ  تو

 ش گفتم: رو خاروندم و رو به سرم

فرصت بده   کمی.  دونم یجوابت رو بدم، عمر نم  یچ  دونم یخب آره، نم -
 فشن شو هستم.  ر یفکرهام رو جمع کنم االن درگ 

 قدم فاصله داشت که گفت:  هیشد. فقط   کی زد و نزد  یلبخند

 کنه.   یدرازسعد، حق داشت بهت دست یها هستعروسک ه یواقعًا شب -

 شدم:   یعصب

نه چون تو اونجا   ا یحق داشت   کهیاون مرت  ی که بگ  یست ی ن یدر حد -
اون   ن یبهم زل زده بود. تو رو هم ول کنن ع یبا چه نگاه  ین یبب ینبود
 .یش یو هار م   یوحش 

 صورتم آورد و با خنده ادامه داد:   کیرو نزد دستش

 خونت هست.  یتو ی همه زن ساالر ن یا دونستمینم دیاوه اوه... ببخش  -

 

  کیهستم البته تو هم مرد   زن ه یدختر  یباشم وقت مسؤل هم زن ساالر -
 . رهیم  ادتی چرا   دونمینم یزن

حرف   ی بلدم فارس ن یبود و پدرم عرب بخاطر هم ی رانیهوم، من مادرم ا  -
 نرفته.  ادمیهم   یزیبزنم چ



 که ادامه داد:  کردمیحرص نگاهش م  با

 ناراحت نباش. یب یحب -

  ا یو فروش دختر؟   دیانسان؟ دختر دزد؟ خر   یقاچاقچ ه؟یتو شغلت چ -
کارها رو انجام    نی چرا ا ؟یاکاره  یو فروش برده؟ واقعًا تو چ  دیخر
 ؟یدیم

عوض شد و دستش رو مشت کرد که بهم بکوبه زود جا   ش افهیهو ق کی
 دادم و از دستش فرار کردم.  یخال

  مدو ی داشت دنبالم م ی عصب یافهینشستم که با همون ق نیماش  داخل
 به حرکت افتاد. از ترس زهره ترک شده بودم.  ن یماش

 : دیپرس جرن

 ه؟ یاون ک -

هوا   ی تکون دادم و نفسم رو فوت کردم پنجره رو باز کردم تا کم یسر
 .شدیها متوقف مبخورم درد شکم و سرم با خوردن قرص

 : دی. جرن باز پرسدمیخند ی شکمم قرار داد و عصب  یرو رو   دستم 

 ؟ یگینم  شده؟ چرا ی هوم چ -

 : دمیو پرس  دمیخند

 داره؟ یجرن! مادر شدن چه حس  -



فشرد و   نانیهم با اطم یزد و دستم رو فشرد. لب هاش رو رو   یلبخند
 گفت: 

  گهید  یکنیدرکش م یدار دونمیحس اعتماد، حس خوب، اسمش رو نم -
. من  هی بچه چه نعمت بزرگ یفهمیاون وقت م ادیشکمت باال ب کم یبزار  

  دایپ  یدیچون با شوهرم اختالف شد خواستم یاول بهار رو نم یهم روزها
بعد طالق   وقت چیه  دیاگه بهار نبود شا دمیکرده بودم، بعدش فهم

 .شدمینم پاسر   ینجوریا

 ؟ یچرا طالق گرفت  -

انکارش   لی بود. اوا  خته ی شرکتش رو هم ر ی*نت کرد با منش ایخ**  -
 که بعدها ثابت کردم.   کردیم

 . زمیمتأسفم عز -

 . م یساکت موند  م ی برس کیو تا به بوت  م ی زد  یلبخند

 زنگ خورد. میگوش   م یکه شد   کیبوت  وارد

 عمر؟  هیالو چ  -

 هوش اومده.   سالم خواستم بگم حسام به -

 صداش ندارم. دن یبه شن یل یممنون تما -

 به کار کردن.  م ی رو قطع کردم و لباسم رو عوض کردم. شروع کرد یگوش 



لباس عروس رو آماده کرد و من با دستگاه شروع   یدلبر ی قهیخانم  فاطما
 کردن اضافات.   یچی و ق ی دوزدیمروار  یهاکردم به دوختن تور 

 : دیشد و آهسته پرس کیبهم نزد تیناهار بود راش  موقع 

 ؟یمگه تو طالق نگرفته بود -

 تکون دادم که ادامه داد:  یسر جیگ   یلیخ

 بگم بره؟! ای یا یم  نه یهمسر سابقت اومده تو رو بب -

 . دمییدو  کیبلند شدم و به داخل بوت  یاطی زدم و از پشت چرخ خ  یلبخند

  غی ج ک یوسط بوت  الیدان  دنیمات و مبهوت من موند که با د  تیراش
 زدم.  یکوتاه 

نگاه   ینی سنگ م ی هوا تاب داد از هم که فاصله گرفت  یرو گرفت و تو  من
 گفت:  تیرو به راش  الیخودم حس کردم. دان  یرو رو   تیراش

 چند لحظه با همسرم حرف بزنم؟  شهیم  دیببخش -

 ش آماده باشه. امروز باالتنه دیلباس عروس با  ا یتمام فقط زود ب  -

دم که با  کر   الیسبز رنگ دان یهابه چشم   یتکون دادم و رفت نگاه سر 
 : دیذوق پرس 

 حال کوچولو خوبه؟ -

 : دیزدم و با لبخند صورتش رو نوازش کردم با آرامش پرس  یکوتاه  پلک



 دکتر؟  یرفت -

 داد تا حالت تهوع نداشته باشم.  یاهیآره بهم چند تا قرص گ -

 شکمم گذاشت و گفت: ی رو رو  دستش

 باشه؟  یسونوگراف میریبعد فشن شو م  -

 و گفت:   دمیخند

 و ببرمت.  امی قراره ب یش یم  لیتعط یک  -

 عمر گفت؟  -

 آره.  -

 نه.  ا ی میدار ی بفهمه ما به هم حس خواد یفکر کنم نقشه هستش م  -

 . کنم یفکر رو م نی هوم من هم هم  -

 :دیبهم نگاه کرد و موهام رو کنار زد و پرس  ی کم

 ؟ یستیگرسنه ن   -

 کردم که ادامه داد:   ینوچ  نوچ 

 . م ی گردیبا هم به خونه برم امی مراقب خودت باش شب متو   رم یمن م -

 لباس.  یکالس طراح  رمیم  جانیساعت هشت از ا  -

 تا ساعت چند؟  -



 شب.  ازده ی -

بچه   ه ی تی مسؤل یتو االن باردار ی ریگ یم  یرو شوخ   یرزا چرا همه چ  -
 همه کار نکن.   نیگردنته ا

 به خدا. دمیو امتحان م  شه یبعد فشن شو کالسم تموم م -

 

 گرمش گرفت و گفت:  یهارو با دست  دستم 

 دنبالت.  ام یم -

 کرد. بعد   یزد و خداحافظ یچشمک 

کار گرفتم و با تموم توان شروع کردم به انجام    یدوباره برا ی انرژ رفتنش
 ها. دادن کار 

مونده بود    هایلباس عروس رو انجام دادم و فقط خرده کار یکارها  تموم
 . دم یچند روز انجام م ن یا ی که با کمک فاطما خانم تو

  ی و امروز  دیجد یها با طرح ییهاپر شده بود از لباس ک ینصف بوت تقريباً 
 قرار بود برن. ز یشو به ون فشن ی که برا

و ده اکتبر   میپرواز کن  ز یده اکتبر به ون  دیاکتبر فشن شو بود و ما با  دوازده
 . گهیپنج روز د یعن ی



و من چمدونم رو برداشتم بغلش    م ی از کار همراه جرن به خونه رفت بعد
برم    مارستانیخاطر جرن به بنگران حسام بود، مجبور شدم به  یلیکردم خ 
 بهش بزنم.  یو سر

که    مارستانیازش نگرفتم وارد ب یپاسخ  رم یخبر دادم که کجا م الیدان به
ما   دن یشدم و با د کینشسته بود. نزد یاتاق  یشهی عمر رو به ش   م یشد
 .ستادیا

  یرو  ،ی باراسف ی ل یکه حسام با سر و وضع خ  م یبه داخل اتاق کرد ینگاه 
دعوا رو   ن یبود. هنوز برام معلوم نبود سر کدوم ناموس ا دهیتخت دراز کش
 راه انداخته. 

 به سمتم گرفت. و گفت: رو  یپاکت  عمر 

 جور شد. تیکارت بانک   -

که حسام    ستیجرن دل تو دلش ن   دونستم یگرفتم و تشکر کردم. م   ازش
نکردم و از پرستار اجازه گرفتم تا وارد اتاق   قهیپس مضا  نه یبب کیرو از نزد

 . م ی بش

و کبود    اهیهاش کاماًل س چشم  ر یبود و ز  یچی نشستم. سرش باند پ کنارش 
 شده بود.

  رونیاز گلوش ب یشکمش بود که چشم باز کرد و ناله کوتاه  یرو  تشدس
 اومد. 



به لبش اومد. دستش رو   یلبخند کوتاه  انهیزد و ناش  یما پلک  دن ید با
 بهش قوت قلب دادم:  یگرفتم کم 

  یلیخ  ذارمیزود حالت خوب بشه من تو رو با جرن تنها م  دوارم یام -
 نگرانت بود. 

متنفر   شیناگهان یها اتاق خارج شدم که عمر دستم رو گرفت. از حرکت از 
 : دیبودم. زود پرس

 ؟ یکن یچرا ناز م  خوامتیناز نکن رز من م  -

 خونه باشم.  هی با اون تو  ادیمن خوشم نم اد؟ی ب الیدان  یعمر چرا گفت -

 نده.  ر یبهم گ  ادی بحث رو عوض کردم تا ز زود

 تازه کرد و گفت:  ینفس  عمر 

 خودم. شی به امارات پ یومدی م  یگفت یه من اگه بله م ب -

صبر    یکار بکنم، لطفًا کم  یچ  دیبا دونمینم کنهیعمر فعاًل ذهنم کار نم  -
 کن باشه؟

اومد و با هم   رون ی نباشم. جرن از اتاق ب ک یباهاش نزد اد یز  کردمیم  یسع
 . م ی اومد رون ی ب مارستان ی از ب

 : دیکه جرن پرس   می بود نیماش  داخل

 رزا؟  ه یمرد عرب ک  نیا -



 باال انداختم تا از جواب دادن طفره برم.  شونه

 . م ی دید یطراح  یموسسه  یرو جلو یادی ز یهمهمه

 دعوا بود.  هیدعوا شده البته شب م ی متوجه شد  م ی که اومد  جلوتر 

آغشته به خون   یزن  دن یبا د م ی که رفت  کیو آمبوالنس اومده بود نزد س یپل
  ی وحشتناک  غیکشته شده بود، ج  یع یافتاده بود و به طرز فج نیکه رو زم 

 . دمیکش

 جا دور کرد.بودم، جرن زود من رو از اون دهیترس  واقعاً 

 و حالت تهوع بهم دست داد. جه یسرگ

دور من جمع شده بود و جرن داشت   ت یتا سرفه کردم حاال جمع چند
 که دورم رو خلوت کنن.   گفتیبهشون م

  تی نها  یگوشم بود. خون ب  یقلبم تو یرو محکم بستم و صدا هام چشم 
صورتم   دم یکه د  یاصحنه  یادآوریشده بود و با   ختهیر   نیزم یرو  یادیز

 رو برگردوندم. 

 به جرن گفتم:  رو 

 انگار.  می س نداردنبالم امروز کال ادیزنگ بزن شوهرم ب -

  دیرس  ال یربع دان کیزنگ زد. بعد از   الیرو برداشت و به دان  م ی گوش  جرن
 به قلبم اومد.   یآرامش  دنشیبا د



کنارش    یقبل رو فراموش کردم وقت یصحنه  گهیحاال د کردمیم  حس
 بودم آرامش داشتم، دستم رو گرفت و از جرن تشکر کرد. 

 . م ی تا به خونه برگرد  م ی شد نشی هم سوار ماش با

  یبودم جلو دهیکه د   یابا غم سکوت کرده بودم و صحنه ر یمس   کل
 . ومدیهام م چشم 

 : زدیباهام حرف م الیدان

 ؟یرز  زمیعز  ی رزا جان خوب -

 فتم : زل زده بودم گ  رون ی که به ب  جور همون

 اون زن رو شوهرش زده کشته.  گفتنیم -

و   زنن یکشورشون م   یدم از ارزش زن تو ه یعیطب  هیترک  یتو زهایچ  نیا -
است. همش   هیترک   نیتنها کشور زن ساالر هم  کنه،یهرکس ندونه فکر م

وقت به ادعاهاشون عمل  در عمل هيچ گن یها از زن ها مرسانه  یتو
 . کننینم

رو   ومدیکه تازه داشت در م   ششی رو بهش برگردوندم و ته ر صورتم 
 بهم کرد و لبخند زد. ینوازش کردم نگاه 

درآورد و با هم   نیچمدونم رو از پشت ماش  الیو دان  می خونمون شد وارد
 . میوارد خونه شد 

 . کنم یسفر م ایتال یوقتش بود که بگم ده اکتبر به ا امشب 



 

 م نشست. به چهره یلبخند میوارد خونه شد   تا

جا مونده بود  که براش کرده بودم، همون  ییهاییآرا ها و گلبادکنک  هنوز 
 ها هم دست نزده بود.به شمع یو حت 

 گوشم آهسته گفت:   ر یو نگاهش کردم. ز   برگشتم 

 . ینزدم تا خودت برگرد یدرست کرده بود جانیکه ا   یدست به هر چ  -

 :بهش زدم   یلبخند

 . ازت ممنونم   ی که هست  نی هم -

 . با ذوق گفت: دمیبلند قلبش رو شن یرو نوازش کرد و صدا موهام 

 . ستی با  جور نی رزا هم -

 شکمم گذاشت. با خنده گفتم:  یپام زانو زد و گوشش رو رو  یجلو

 ماهه تو شکممه وجود نداره که.  هیاون بچه هنوز   وونهید -

 آهسته گفت: یلیخ

 . کنم ینه وجود داره من حسش م  -

 گفت:  یو با لبخند ستادیچند لحظه ا  بعد

 شم؟ یرزا دارم بابا م یوا -



  ینشستم جلوم نشست و با کنجکاو  ز یکردم و پشت م  یابچگونه اخم 
 : دیپرس

 شد خوشگل؟ یچ -

 . ارمیخودم م یانگار هوو برا  شدمیکاش حامله نم   -

 زد و دستم رو گرفت: یاقهقهه

اون   یمن   یتو زندگ   یفرق دارفدات شم که حسود کوچولو تو با اون  یاله -
 که.   ومدهیکوچولو هنوز ن 

 کوچولو.   یگفت یبه من م شهی منه تو هم یهوو  ،یدید یدید -

 خنده گفت:  با

 ها.   یقهر کن  نم ی نب  ی . اوخوونهید -

 و گفت:   دیرو به صورتم کش دستش

 . شهیپوستت خراب م  -

 . م ی داد با هم به اتاقمون بر  شنهادی شد و پ بلند

بلندم رو به   یتخت کنارم نشست و موها ی. رو شدیازم جدا نم  نگاهش
 : دمیدست گرفت، نوازشش کرد پرس

 ال؟ یدان میکار کن   یحاال چ -

 م؟ یکار کن   یرو چ  یچ -



 ... . ادیکه بعد شش ماه شکمم باال ب   مونم ینم  یجورنیا  شهی من هم -

 سرد و راحت گفت: خون یلیخ

 . کشمشیخب م  -

 گفتم:   یبلند  یصدا با

 ؟ یگیکه نم  یجد الیدان -

 شد. ی جد هیقض  دیشا -

 و گفت:   دیتا پلک زدم که خند چند

 . م ی و بخواب  م ی بد نکن یفکرها ا یکردم کوچولو ب  یشوخ -

اگه بفهمه   ذارهیمون نم زنده مشیچوند ی فکر رفتم. اگه عمر بفهمه پ تو
 . کشهیرو م  م حتمًا بچم حامله

 اومدم و زمزمه کردم: رونیبد ب یفکرها از 

 . م ی ریم  ز ی به ون گه یپنج روز د -

 . دونم یم -

 زد.   یرو برگردونم و نگاهش کردم که لبخند صورتم 

 

 *** 



ش رو مرتب  لباس عروس رو لمس کردم و دنباله یدلبرانه نیدستم آست  با
 .یددوزیو مروار  یبود پر از گلدوز ینی گسن  یلیکردم. لباس خ 

 شونم قرار داد و گفت:  یرو   یخانم دست  فاطما

- Harika olmuş roza, muhteşem . 

 العاده است.( شد رزا، فوق ی )عال

 کردم.   دشیی زدم و تأ  یلبخند

  یبندو لباس عروس، هنوز بسته  م ی پرواز داشت  ایتالیهفت عصر به ا  ساعت
 نشده بود. 

 دو تا کف زد و رو به ما گفت:  تیراش

- Ay ay… kizlar ne yapmıyorsunuz!? 

Roza uçacağız ama sen hala çabuk diyils . 

اما   م ی رزا؟ ساعت هفت پرواز دار د؟یکنیکار م   یدخترا؟! چ یآها ی)آها
 ( ؟یکنیعجله نم 

 . میرو بست ت یریو در اتاق مد   م ی زد  یلبخند

. ساعت  م ی کن  ی رو تا کرده و بسته بند  هاتا لباس میرفت  نییپا یطبقه به
 . ارهیقول داده بود، چمدونم رو ب الیسه ظهر بود و دان 

 کنه و به پرواز نرسم.   ر یبودم د نگران 



 . م ی وانت، به فرودگاه فرستاد ه یو همه رو با   م یکرد  یبندرو بسته ها لباس

 . ومدین  الیچهار شد، دان ساعت

بهش زدم جواب نداد. پاسپورت و کارت    یرو برداشتم و زنگ یگوش 
نفر بدون چمدون به   ه ی شهیمگه م   یرو داشتم ول  هی ترک  یشهروند

 بره؟ ای تالیهم به ا  اون یمسافرت هفتگ 

 

من همچنان نگران به   ی ول  دنیرو پوش  هاشونفرمیونی پنج همه   ساعت
 . شدمیم  ونه وی . داشتم دزدمیزنگ م ا ی دادمیتکست م  ا ی الیدان

 : دیشد و پرس ک ینزد جرن

 ؟ یشونی! چرا انقدر پره؟یچ -

 کار کنم؟!  یهنوز چ  اورده ین  ارهیچمدونم رو شوهرم قرار بود ب  -

 گرد بهم نگاه کرد و گفت:  یهابا چشم  جرن

از   یاگه برگرد ؛یامکان نداره به خونه برگرد میندار  م ی تا  گهیرزا واقعًا د  -
 ؟ی پاسپورتت رو آورد ی مونیپرواز جا م 

 تکون دادم که دستم رو گرفت و بلندم کرد: یسر

لباس با خودم آوردم تا باهات   یهات رو بپوش به اندازه کافبدو لباس -
 شم. بدو رزا بدو.  کیشر



  تیشدم به حرف جرن گوش بدم و لباس فرم رو تنم کنم. راش مجبور 
 و گفت:  دمیصدام کرد که به سمتش دو 

 !ن؟یا  ای  نیا ادیج به لباس عروس مکدوم تا   نیبب -

اما   ک یکوچ  ی کیبزرگ و اون   یل یخ  یکی دو تا تاج رو برانداز کردم،  هر 
 گفت:   تیرو برداشتم که راش تر کیبود کوچ  فیظر

 مچکرم.  م، ی هست  قه یهم سل -

 که گفت:  م ی زد  یلبخند

 . یشیم  ده یتر دخوشگل ی لیرزا موهات رو باز بزار خ  -

. حاال  ختی موهام رو باز کردم و موهام دور و برم ر یرهی زدم و گ  یلبخند
 بود.  یع یرو از دست داده و طب ی موهام رنگ صورت 

زنگ زدم   الیبستم و دوباره به دان  پسیطرف موهام رو از پشت، با کل دو 
 رفته.  ادشیاما باز جواب نداد. حتمًا  

جا  جابه  یکمموند مجبور شدم   رمیون نشستم. موهام ز   یتو  ینگران  با
 . زمی طرف صورتم بر کی بشم و موهام رو  

  م ی بود ایتال یمسافر ا  ت یجرن، فاطما خانم، بهاره، دختر جرن بهار و راش من، 
 موندن.   ه یترک  یتو و بقيه

نگرفتم. جرن دستم رو فشرد   ی رو گرفتم. باز جواب الیراه، هزار بار دان  یتو
 و گفت: 



- Merak etme. Çocuka zarardır. 

 بچه ضرر داره.(   ینباش، برا )نگران 

 دادم:  جواب 

- Denerim . 

 . ( کنم یم  ی )سع

براش   یچمدون نبودم فقط نگران خودش بودم که نکنه اتفاق نگران 
شدم که حاال منتظر   یرد شدم و بازرس یچجور تیاز گ دم ی. نفهمافتهیب
 . م ی هست  مامونیشدن هواپ جیپ

  تی. مجبور شدم رو به راش دهیرو گرفتم جواب نم الیدان گه یبار د هزار 
 بگم: 

- Üzgünüm raşit bey, ama sanki ben sizleri eşlik edemiyorum . 

  یشما رو همراه  تونم یانگار من نم ی ول  تیراش یآقا خوام ی)معذرت م
 کنم.( 

- Neden kiz? Ne oldu ? 

 شده؟(  ی)چرا دختر؟ چ 

  یهاکه نگهبان  امی ب رون یدگاه بقصد داشتم از فرو قرار، یشدم و ب بلند
 اجازه ندادن و جلوم رو گرفتن.  تیگ



بود. جرن به   الیو چشمم دنبال دان  کردم یور نگاه مور و اون  نیبه ا  نگران 
 و گفت:  دیسمتم دو

  نی!چرا ا ؟یکن یکار م   یچ  یدار یفهمیم  ؟یکن یم یکار دار  یدختر؟! چ  -
 ؟ یهمه مضطرب

رو به هوا   گار ینشسته بود و س  یصندل  یافتاد که رو  ی نگاهم به مرد هو ی
 . کردیفوت م

 سرش داد زدم:   تیشدم با عصبان کیدو تا چمدون بود که تا نزد  کنارش 

زهر ترک شد؟ تو   جانی دختر ا نیکه ا   ی! با خودت فکر نکردی روان الیدان -
 واقعًا که...  ؟ یچ ی عنی  ینگران   یفهمیاصاًل م

رده نگاهم کرد که چمدون بنفش رو برداشتم و با  باالب ی با ابروها الیدان
 . دمیها کشخودم به سمت بچه

 بلند شد و گفت:  دنم یبا د تیراش

 طرف لطفًا. نی از ا م ی بش  مایتا وارد هواپ نیآماده ش  د یخب با -

جا نبود. سرم رو  سوخت، برگشتم تا نگاهش کنم که اون الیدان  یبرا دلم 
 بهش تکست دادم: یگوش   یگرفتم و تو  نییپا

  خوادیدلم م  یتو بود که مضطربم کرد  ر ی سرت داد زدم تقص دیببخش -
 . نمتیبب  یایب

 نشد.  الیاز دان یربع از تکست گذشت و خبر هی



 . م یو واردش بش ببره  ما یتا ما رو کنار هواپ  میون نشست  ی شکست و تو دلم 

من و جرن که   یرو نشون مهماندار دادم که جا  تیشدم و بل  مای هواپ  وارد
و جرن وسط نشست، بهار سمت    م ی کنار هم بود رو نشون داد. تشکر کرد

 راست و من سمت چپش بودم. 

 .ترسوندیسمت پنجره من رو م م ی وسط ف یشد که رد خوب 

  الیو عقب رفتم که دان   دمیشد ترس  کم ی نزد ی کیزل زده بودم که   یگوش   به
 زد و گفت: یچشمک 

 خب.  هیچ -

Sono a' venizeia.' 

 (. ز یون  م ی ریم  می)دار

 

  ادیهم باهام م  ال یکه دان  نیپشت سرم نشست. از ا   الیو دان   دمیخند
 داشتم.  ی حس خوب

 . ختیر یهام رو بستم و قلبم هر آف کرد و من چشم  کیت  مایهواپ

 تکون داد:بعد چند لحظه دستم رو  جرن

 روشنه؟ رپادتیا -

 



 نوچ  -

 شه.  یراه ط  یآهنگ مشترک بزارم تا کم هیروشن کن   -

 گوشم گذاشتم:   یرو روشن کردم تو رپادیزدم و شونه باال دادم. ا  یلبخند

-Ah benim canım 

 جان من  آه

Ah diğer yanım 

 من   گر ی د مهی ن آه

Başka dert arama 

 نباش   یا گه یدرد د دنبال

Derman olsun istemiştim 

 باشه  یبودم درمان  خواسته 

Şarkılar yarama 

 زخمم ی برا آهنگها

(ah benim canim_ Ayşegül coşkun) 

کرد، هنوز    دار ی شام ب یچرت زدم. جرن من رو برا یآهنگ کم  ن یهم با
 م؟ ی دینرس



 م؟ یدی جرن؟ هنوز نرس -

ا دو روز زودتر  . به نظرت چر م یراه  ی روز کامل تو کیگرفته رزا   تیشوخ -
 م؟ ی بست ل یبار و بند

 م؟ یرس یفردا ساعت هفت م یعن ی -

 ور تر جواب داد:اون فی انقدر بلند بود که فاطما خانم از سه رد صدام

 . م ی رسیبله فردا ساعت هفت م -

 هست تا حوصلم سر نره.   الیفوت کردم. خوب شد دان ینفس  ی کالفگ  با

بود   م ی . ساعت نه و نمیو حرف بزن  نهیبش شم ی االن پ خواستیدلم م یلیخ
خودش نگه داشت رو به من   یغذا رو خوردم جرن از غذا   یل یمیو با ب
 گفت: 

 . یبخور یل یخ دیبا یتو االن دو نفر -

 . شم یچاق م -

ها.   ی کنیشکمت بزرگ م  ی بچه رو تو هی  یرزا تو دار  یبش  دم یخب با -
 حواست هست؟

ودم رو تموم کنم. جرن در  خ یغذا   یشدم با تمام اکراهم همه مجبور 
 گوشم گفت: 

 . م ی کن یمن و بهار جامون رو با همسرت عوض م  زم یعز -



 نه بمون.  -

 زد و گفت:   یطونیش لبخند 

 بهتره همسرت کنارت باشه.  -

 ی کنارم نشست لبخند  الیعوض کرد. دان ال یرو با دان شی شد و صندل بلند
 : دمیش گذاشتم. آروم پرس شونه ی زدم و سرم رو رو 

 ؟ یدان یزاری م  ی اسمش رو چ -

 دختر باشه تو انتخاب کن.  دونم یام... پسر باشه البرز، دختر باشه... نم  -

 . هی هد ی عنی انای ال ذارمی! دختر باشه اسمش میاشهی البرز؟ چه اسم کل -

 :دیپرس  می و فقط سکوت کرد  م ی نزد ی حرف چیه

 ؟یکرد  یفرودگاه قاط یچرا تو -

 .یدادیرو جواب نم  تیآخه گوش  -

 ها مراقب باشم.  یکن یم  ی زود قاط -

 :دمیپرس هوی.  دمیخند

 ؟ یچرا باهام اومد الیدان -

 . رمی میم نمتیآخه پنج روز نب -

 بهش بگم.  ی زینتونستم چ  گهید  لشیدل دنیشن  با



و قهر کنم تا   یسرش غر بزنم و بگم حتمًا به من اعتماد ندار  خواستم یم
 نازم رو بخره.  اد،یب

 بود و دم به تله نداد.  باهوش

من    م،ی بخواب میخم شدن تا بتون یپشت سرمون کم یها شب، تشک آخر 
 از حسام و عمر نداشتم.  ی خبر برد،یکه اصاًل خوابم نم

که در حقم کرد رو    یبد وقتچیحال ه ن یبا ا سوخت؛یحسام م  یبرا دلم 
 . کنم یفراموش نم

مونده بود و   اهیو س  کیجور تارهمون کردم یم  یکه توش زندگ  یواحد
به اون   خواستیکنه. درسته دلم نم  یدگ ی عمر وقت نداشت که بهش رس
  ی داخلش زندگ  هیترک یکه تو  یاخونه نی اول یمجتمع برگردم؛ اما دلم برا

 کردم، تنگ شده. 

  یشد و فقط متوجه شدم تو ن یهام سنگفکرها بودم که پلک نیهم   یتو
 افتادم.  الی بغل دان

 

 *** 

 ؟ یخوابیکوچولو؟ چرا انقدر م   -

 زدم و گفتم:   یلبخند



انتظار نداشته باش. لبخند   گهی د خوابم یو م   خورمیدو نفر م یبه اندازه -
  دم یکش  یاازهیداد که متوجه خشک شدن کمرم شدم خم لمیتحو  ی مهربون

 و کمرم رو ورزش دادم.

 : دمیهاش گود افتاده بود. پرس چشم   ر ی سرخ شده بود و ز الیدان  یهاچشم 

 ؟یدیرو نخواب شب یتو د  -

 

 کوچولو.   برهیخوابم نم   مای هواپ  یمن تو -

 . ذارهیاوه اوه چه کالس م -

ها افتادم که  از کتاب  یکی  یتو یحرف اد ی. دینوک دماغم رو کش  د، یخند
  ی عشق  گهی بگذره د خیانقضاء داره و اگه اون تار  خینوشته بود: »عشق تار
 وجود نخواهد داشت.« 

 انقضاء داره؟  خیعشق ما هم تار  دم یخودم پرس از 

 . رهیگ یم  ادی  فهمهیاالن بچه م  گم؟ یم  ه یچ ها نیخدا مرگم بده ا یوا

و    شدمیاز جام بلند م  ی م واقعًا سر رفته بود. هاز صبحانه حوصله بعد
  تیدر نها  ال،ی. دانگشتم یو دوباره برم  زدمیتنگ م یما یهواپ   یتو  یگشت 

 کتاب درآورد و گفت:   هی فشیک  یاز تو ی اجازه نداد بلند شم و فور

 بخون انقدر ورجه وورجه نکن کوچولو.  -



 گفتم:   ینازک و ملوس  یصدا با

 کنم.   طنتیش  خوامیمن م  خوامینم -

 و گفت:   دیکش  ی قینفس عم الیدان

 که.   شهیخونه االن نم  یبمونه برا  طنتیش -

 به سرم زد و آروم دم گوشش گفتم:  یطان یش فکر 

 همه کنار من بودن؟  ن یاز ا یتو واقعًا خسته نشد -

 گرد گفت:  یهابه اطراف کرد و با چشم   یآروم نگاه الیندا

 رزا! زده به سرت؟  -

 خوب.  هیچ -

 هاش گوش دادم. نفس یسکوت به صدا یو تو  م ی دیخند

 

رو عوض   هاشون یو جرن صندل  الیدان  م ی دیرسیم  ز یبه ون م ی کم داشت  کم 
 : دینشست پرس شمی کردن که جرن تا پ

 گه؟ی خوش گذشت د -

مهماندار، ازمون خواست کمربندهامون    م ی دیکردم و خند  ز ی رو ر هام چشم 
 . م یر یقرار بگ بلی و در حالت است میرو ببند 

 . ستادیاز حرکت ا قهینشست و بعد چند دق  نیزم ی به آروم مایهواپ



 خارج شدن.  ما یاول، افراد آروم آروم بلند شدن و از هواپ  فی رد از 

رو از گوشم درآوردم. از    هارپادیاز ا  ی ک یسرم مرتب کردم و   یرو رو  کالهم
 . م یخارج شد   مای و از هواپ  م یها تشکر کردمهماندار 

 لب گفت:  ر ی ز جرن

 . ایتال یچاو ا  -

 انداختم و گفتم:  یاحهی عاقل اندر سف   نگاه

- Grato ceren . 

 )ممنون جرن( 

 . م ی رد شد تی دست من رو گرفت و با هم از گ  بهار 

 کردن.   ییرو گشتن و بعد، با احترام ما رو راهنما  ها چمدون

  لیلباس رو تحو  ی هابسته تی تا راش  م ی جمع شد جا کیگروه،   یهمه
 . رهیبگ

 همون لحظه پشت سرم بود.  الیدان  رفتم یجا م هر 

کرد    مونییبه سمتمون اومد و راهنما   ت یاز تأسف تکون دادم که راش یسر
 . م ی تا سوار ون بش

ها  روز   نیبودم هم ده یالعاده خوب بود و شن ! هوا فوقی خوشگل  ز یون  چه
 . بارهیبارون م



  ز یون   یبایز یها ابونیپرت شد و فقط به کوچه خ الی کاماًل از دان  هواسم 
 چشم دوخته بودم. 

 . دادمیرو نشون م دم یدیکه م  یجالب  یبهار جاها به

به شهر داده   یدو چندان  یی بایز گذشتیکه از وسط شهر م  یارودخونه
 بود. 

 سفر کردم.  اتور ی به دوران گالد کردمیم  حس

افراد   ی بودن و همه 80 یمرکز شهر در سبک دهه یها ساختمون یهمه
 شهر در جنب و جوش و تکاپو.  یتو

به سر در   ی. نگاهم ید یرس  یمیبا همون سبک قد یهتل  ی زود به جلو  یلیخ
 هتل کردم. 

 . ایزی بائور پالزو ون هتل 

چشمم به   یبود که با ورود به الب  ک یهتل پنج ستاره ش ه یجالب!  چه
 افتاد. شییبا یو ز   یبزرگ

هامون رو بهمون  اتاق ت یتا راش  م ی مبل نشست  یرو  یالب  یبا جرن تو همراه
 بود موند.  ییایکه به شکل عروس در   یچراغ ی بده، چشمم رو 

بود که به   یبنفش رنگ، وسط الب  ییا یچراغ بزرگ به شکل عروس در هی
 . زدیبرق م  ییبا یز

 



دستش کرد و   یها توبه برگه ی شد و نگاه کی بهمون نزد تیراش
 در دستش داشت رو به من گفت:  یی هاکارت

 کارت ورودش.   هم نی مال تو جرن و دخترش بهار. ا  ر یاتاق سوپر  -

 به فاطما خانم و بهاره ادامه داد:  رو 

هم اتاق خودم که اتاق   ن یمال شما دو نفر و ااتاق دولوکس پاالس،  -
 هست.  ور ی جون

 بهمون گفت:  رو 

  یفا ی. هر اتاق وام ی مشترک هست  یطبقه کی یها هممون تو بچه -
که    ز یو سشوار، گاو صندوق و هر چ   یو بهداشت یش یلوازم آرا  گان، یرا

ناهار   ن یبوفه صبحانه باش ی داره. فردا ساعت شش صبح همه تو نیبخوا 
ها به اتاق من  نبود. لباس گان یرو از قبل حساب کردم چون را و شام 

 . نمتونیب یوقت شام م  د،یکن  ستراحتا د یبر رنیم

 . م یهامون رفتو به اتاق  م ی تشکر کرد هممون 

 اول بود و اتاق وسط، مال من و جرن بود. ی طبقه اتاقمون

 بهم دست داد. ی حس خوب یمتر 55  باً یورود به اتاق تقر  با

  ک یتخت دو نفره و  ک یانداز شهر، درخشان و چشم   یهابا رنگ هاپرده
 نفره.  هیتخت  



قرار   ی اروزنامه ز یم   یشده بود که رو   دهیچ ییبای به ز ز یو م   هایصندل کمد، 
 داشت.

 افتاد.   ییو چشمم به حموم و دسشو   م ی رو کنار کمد قرار داد ها چمدون

  دیرس  میکه به گوش   یام یپ  یبود. صدا با یو ز   کیش ت ینها  ی ب ز یچ  همه
 حواسم رو پرت کرد.

اگر    جانیا  ایب  یداشت یدوم اتاق سوم هستم اگه کار ی: » من طبقهالیدان
 صد متره.«  جا نیچون ا شم یپ  ایب  یجا نداشت 

 تخت نشستم و جرن گفت:  یرو قفل کردم. رو یزدم و گوش   یلبخند

عکس    یدوست دارم با همه چ ی لیخ  م ی شهر رو بگرد کم ی  م ی کاش بر  -
 . رمیبگ

 و گفتم:   دمیخند

 . م یر یبا هم م میشام بخور  -

که جرن    دمیپوشیم  ی ترراحت و داشتم لباس کردم یرو عوض م  ها لباس
 گفت: 

 شام.  میبر  م ی داده ساعت هشت و ن امیپ  تیراش -

 . رونیب  م ی بر یجرن آماده شو بعد غذا، کم  گه یربع د هی   یعنیچه خوب   -

 باشه حتمًا.  -



سرم بستم، موهام حاال   یو بهار آماده شدن و من موهام رو باال  جرن
 ازش کوتاه کنم.  ی کم  خواستم یدلم م ی لیاز کمرم بود و خ  تر نییپا

 . جرن گفت:م ی جرن از اتاق خارج شد با

 . م ی ایب  سسی ران دو پنوشته رستو  تیدو تا رستوران داره، راش  جانیا -

 : م ی لب از تعجب گفت ر ی ورودمون به رستوران ز با

 . کیواو چه ش  -

  ی هایواری از سنگ مرمر و کاغذ د ییو مجلل نما  کیش  ی لیرستوران خ هی
 و سبز رنگ.  ییطال  یبای ز یهاکی با سرام یشمیابر

 : دیپرس  ی سی شد و به انگل کیاز کارکنان بهمون نزد  یکی

 د؟یرزو کرد ز ی سالم م -

 جواب دادم: یانداختم فور  یجرن نگاه به

 . یباغل   یباغز تی راش  میگردیما دنبال دوستمون م  -

  یاشش نفره ز یکرد، م   ییراهنما یک یتکون داد و ما رو به تراس ش یسر
 .دی د شد یم  ز ی م  یرو رو  ییآماده کرده بودن و همه نوع غذا

 . م ی و نشست  م یشد  ک ینزد تی راش به

  یقرن هفدهم  ی سای از کانال بزرگ سنت مارک و کل یینما با   ی چوب تراس
 دال سلوت، باز بود.  ایسانتا مار 



. غذاها،  دیبهار غذا کش  یو بعد برا  دیکش   ییایدر ی برام غذا جرن
فقط   خواستیشده بودن و آدم دلش م  نییتز  کیو ش  با یالعاده زفوق

 نگاهش کنه. 

 محشر بود. نشیی غذاها هم مثل تز  طعم 

و باهاش    م یسن مارکو بر زای تا به پ میاجازه گرفت  تی از غذا از راش بعد
 . م ی ر یعکس بگ

 . م ی به سالن بر دیچون صبح زود با   م ی کرد زود برگرد  دیتاک  تیراش

رومون بود.  بهدال سلوت رو  ایسانتا مار سا ی و کل  م ی اومد رون یهتل ب  از 
  زا یو تا پ  م ی با هم چند تا عکس گرفت م ی شد ک یو بهش نزد  م ی زد  یلبخند

 . میرفت ادهی سن مارکو پ

 . م ی دیو خند میخورد  م،ی گشت 

ساعت   دم یفهم م، ی با نگاه به ساعت گوش هویاز دستمون در رفت که   ساعت
 شده.  ازده ی

  زدیجور که از خنده، نفس نفس م به جرن اطالع دادم. همون ینگران  با
 گفت: 

 . م یبرگرد  ای باشه ب -

آروم، وارد   یل یو ساعت دوازده شده بود. خ  م ی هم به هتل برگشت با
 . م ی تخت تا بخواب  یرو   م ی دیو زود پر میاتاقمون شد 



 از تخت بلند شدم و به جرن گفتم:  ی بیحس غر  با

 . م ی مسواک نزد -

 گفت:   یصلگ حو  ی با ب جرن

 بود. یکار بزرگ   م ی پاک کرد  شمونی که آرا  نیولش کن هم   یوا -

در عرض چند لحظه خوابم   دم یزدم و دراز کش  یالیخ یخنده خودمو به ب با
 برد.

 

 *** 

 لب زمزمه کردم:  ر ی گوشم بود که ز   یتق تق در تو  یصدا

 جرن در رو باز کن. -

  ادمیبودم که فکرم کار کرد و    ار یهش  ی بالش فرو بردم کم نیرو ب  سرم
 افتاد امروز روز فشن شو هست. 

 زدم.   غیساعت ج  دنیو با د  دم یتخت پر یترس از رو  با

 

  یهاتخت نشسته بود کردم با چشم  ی من رو   یبه جرن که با صدا ینگاه 
  یبه شکل هفت و هشت رو  شونشیپر  یگردش بهم زل زده بود و موها

 بود کردم. خته ی صورتش ر



صداش در اومده    یبا ناراحت  ت یر انداختم و زود رو باز کردم. راشرو کنا پتو 
 بود و گفت: 

  نی. همنیاه مگه شب نگفته بودم زود برگرد ن یرزا؟ جرن؟! پا ش  یوا یا -
 لباس کار فراموش نشه زود زود.  ،یالب  عی سر ن یایاالن ب 

 موهاش بود.   پسی به دنبال کل جیگ   یل یخ جرن

 سرش جا دادم. ی و تو دم یرو از دستش کش پسیو کل   دمیخند

مسواک زدم و صورتم رو شستم. بعد از شونه کردن   ییدستشو دمیپر
 . رو به جرن گفتم: دمیهام رو پوش. لباسدمیپر  رونیموهام بستمش و ب 

 آخه. می حموم نرفت -

 . م یاالن وقت ندار  -

 به بهار گفت:  رو 

 ها.   یاین رون ی. بمیگردیبرم  می ریبهار تو بخواب ما م -

نکرده   شی آرا دمیرو از شارژ کش  یو من گوش  دیرو پوش   شی شلوار جوراب
 گفت:  ی. جرن با نگران م ی اومد  رونی از اتاق ب

 رز.   م ی نکرد شیآرا -

 . م یکنیم  شی آرا ن یماش  ی اشکال نداره تو -

 گفت:   یبا آشفتگ ت یهمه منتظر ما بودن راش   یالب یتو



 شالت کو رزا؟  -

 شده بود خب.  فی شالم کث شالم 

 جواب دادم:  زود

 گمش کردم.   -

 . م یشال اضافه داشت که بهم داد. داخل ون شد ه یخانم  فاطما

 . م ی کن  شی آرا میتا بتون  مینشست  ن یماش  یو جرن انتها  من

  لر یانجام دادم و کرم پودر و کانس  ت یو خط چشمم رو با موفق  ملیر  من
 زدم.

 دعوامون کنه.  تی راش  دمیترسی چون م دادمیحرکت م ی رو فور  هامدست

 . دمیهام رو به هم مال زدم و لب ی کم  یلیقرمزم رو به مقدار خ  رژلب

 رو با صابون ابرو درست کردم.  ابروهام

 و جرن رژ نزده بود.  ستاد ی ا نیفوت کردم که همون لحظه ماش  ینفس

 . دمیمال  شیا ژل زده و قلوه  یهالب یرو  ی رو از دستش گرفتم و فور رژ 

  تی. راش م یاومد   رونیشدن و من و جرن هم با هم ب ادهیپ  نیاز ماش  همه
 و گفت:   ستادی رو بهمون ا



برگزار بشه؛ اما بخاطر   النیم  یفشن شو قرار بود تو  نیخب دخترها ا  -
امروز فوتبال و فشن شو کنتاکت خورده بود فشن شو رو کاًل به   که نیا
 منتقل کردن.  ز ی ون

 ه داد: نگه داشت و ادام نه یس  یتو  ی کرد و نفس  یمکث 

  ز یون   نیمن با قوان شه، یبرگزار م  ز یباره که فشن شو داخل ون  ن یاول نیا -
که    یاتاق یکه رزا و جرن با من تو  نهیا ی کل  نیقوان ی ندارم ول   تییآشنا

 . م یمون یم  دنیاالن بهمون م

. فاطما جان! شما و بهاره با کارت  م ی هست  جانیهمه به عنوان طراح ا   ما
رو به خاطر    هابی رق یهاو طرح دین یدوم بش فی رد د،ی من وارد سالن بش

به   ییهاباشه که فشن شو سه روزه و اون لباس ادتون ی. بچه ها  دیبسپار 
. رزا و جرن! شما  دیانجام ند  یسر خود کار گم یکه من م  رنیصحنه م
  د یها بابشن لباس  شیآرا  ادیز  دیجازه ندا دیکن یها مها رو تن مانکنلباس
ما   ی هابسته باشه. مانکن دیها با مانکن ی همه  ینشون بدن. مو یخود

کنه. رزا حواست    داشیبره پ  دم یتاست اسمش رو به جرن م ست یامروز ب 
 تامام؟! یزن یبه خبرنگارها باشه باهاشون تا قبل فشن شو حرف نم

 : م ی با هم گفت  همه

- tamam hoca . 

 )تمام استاد. ( 



دو تا لقمه   م،ی از هم جدا ش کهنیکه بهاره قبل ا  شدمیهالک م  ی گرسنگ  از 
 به دست من و جرن داد.   لونینا یتو

وارد    یاز در پشت   تیراه با راشفرستاد و داخل رفت. هم  ییبوس هوا  هی
وارد شد و ما   تی نوشته بود، راش یز یچ  هی  ییا یتالیبه ا  ی اتاق ی و رو   م یشد

 . م ی پشت سرش رفت 

رو بهش   ی سیبه انگل تیراش  دنیاتاق دو نفر نشسته بودن که با د یتو
 گفت: 

 پسر طراح.  ی خوش اومد -

رو بغل کردن. من و   گر یهمد ی میصم   یلیهم خوش و بش کردن و خ  با
  ی رو   م یگاز محکم به لقمه زد   هیو    م ی جرن از فرصت استفاده کرد

 . م ی رنگ نشست دیسف  یخال یهایصندل

بود که هنوز خاموش بود. بعد خوردن   یاتاق صد متر نیا  یتو  یون یتلوز 
جا  رو به من و جرن چند تا برگه داد و خودش همون ت یها راشلقمه

 نشست. 

  م ی ها رو خوندو دونه دونه اسم   م یها شدمانکن  نیتمر استرس وارد اتاق  با
 . م ی خاطر سپردها رو بهو چهره

به   مورهاشون ی گر  یرفتن به همه  شی به اتاق آرا نیبعد از تمر   هامانکن
نکنن انگار خودشون حواسشون   ششونیآرا  ادیکردم که ز   دیتاک   یس یانگل
 بود. 



و مشخص    م ی خودمون ببند یهابهمون دادن تا به دست مانکن یدستبند
 هستند.   یباغل   یباغز یهامانکن ها نیبشه ا 

 ها بود تا گمشون نکنم. حواسم به مانکن تمام 

شون رو حفظ  چهره ی ده تا رو به من سپرده بود و من با نگران جرن
 تا خاطرم بمونه.   کردمیم

و وزنشون لباس مناسبشون   آماده شدن و من براساس قد ی همگ باالخره 
 . شدنیو وارد صحنه م دادمیرو بهشون م 

 . گردنیوارد شدن و دارن برم ی که چجور  دمیدیم  ونیتلوز  یرو  از 

  یبه روز  یهابود؛ اما جالب بودن و طرح  بیعج  یدرسته کم هامونلباس
 بودن. 

رفتم که    یو به طرف اتاق دم یپرت شد. بو کش ی خاص یغذا   یبا بو حواسم 
 . دیرس یجا به مشام م بو از اوناون 

 

  جاتی سبز یتزایدختر بلوند نشسته بود و پ  هیاتاق رو که باز کردم  در 
 نگاهش کردم.   شه ی. من هم گرسنه تر از هم خوردیم

 . ارمی بگم گه حس کردم دارم باال م یزیچ  خواستم 

 شد:  ک یمانکن رو وارد صحنه کرد و بهم نزد نی آخر جرن



 رزا حالت خوبه؟  -

 کجاست؟  ییدستشو  -

محکم دهنم   ییدستشو  یبرد و جلو یی من رو سمت دستشو  ع، ی سر جرن
 رو گرفتم. 

سرم به شدت   ی جگاهی . محل گآوردمیو باال م  زدمیشدت اوق م  به
 حالت تهوع شده بود.  نی و انگار سردرد باعث ا   شدیم ده یکوب 

 .دیهام اشک بارسرفه کردم که گلوم زخم شد و از چشم  قدر ان

اومدم و جرن دستم رو گرفت و با   رونیب یی از دستشو یحال نزار با
 : دیشده بود ازم پرس ی صداش که مملو از ترس و نگران

 ؟ یرزا بهتر -

نشنوه   یکه کس   یدهنم رو قورت دادم و سر تکون دادم. در گوشم جور  آب
 گفت: 

 نگران نباش از استرسه.  ستی ن ی عالئم حاملگ -

  ونی نشستم. جرن رو به تلوز یصندل  یکردم و باهاش رو   یاخم  انه یناش
 گفت:   یبود که در گوشم با خوشحال

  ت یبا راش خوان یم  ییها ها گرد و خاک به پا کردن. نگاه چه آدملباس -
 قرارداد ببندن. 



ها منتظر  بودن اون  ستادهیمنتظر ا  ی به در سالن کردم که چند نفر ینگاه 
 تن؟ یراش

 و خوشحال بلند شدم.   م یبزن قدش با جرن رفت هی زدم و   یلبخند

 گرسنه هم بودم.   یهنوز درد داشت ول   سرم

ما   دن ینشسته بود که با د تی و وارد شدم راش  دمیرو کوب  ت یاتاق راش در 
 و گفت:  ستادیا

  کنم یدارم رزا تو حالت خوبه؟ حس م یخوب  ن یبه ا  م ی خوشحالم که ت -
 . دهیرنگت پر  ی کم

 و گفت:  د یبگم که جرن وسط پر یزیچ  خواستم 

 . گهی د هیع یحالش بد شده استرس  طب ی نگران بود کم -

رفت. فشن شو تموم شده بود و حاال چند تا   رونی تکون داد و از در ب سر 
 قرارداد ببندن.  مونیدیحاضر بودن با تول  یی ا یتالی شرکت ا

 بهم زنگ زده. تماس گرفتم:  الی خورد. دان م ی به گوش  نگاهم 

 الو رزاجان؟  -

 ؟یخوب  الیسالم دان  -

 ؟ یسردرد که ندار یتو خوب  -

 من... تازه باال آوردم. -



 : و ادامه داد  دیخند  الیدان

 نگران نباش خب. یرو دار یاسترس چ  -

اطالع دادم که بعدًا   الی. به دانم ی به جرن عالمت داد که کنارش بر تیراش
 و دست جرن رو گرفتم.   زنم یبهش زنگ م 

 . م ی بود رفت ستاده ی که کنار خبرنگارها، ا  تیهم به راش  با

 گفت:   یس یما رو نشون داد و به انگل   تیراش

شده رو دوختن و من بهشون   یطراح یهالباس شتر یمن، ب ر ی نظ ی ب م ی ت -
 . کنم یافتخار م 

 بلد نبود و دستپاچه شد. یس یانگل  جرن

 : دیپرس  خبرنگار 

شرکت   نیبا ا  یاز همکار ایبه نظر شما فشن شو امروز چطور بود؟ آ  -
 !؟دیهست  ی راض

 جرن جواب دادم:  یبه جا من

  یل یخ م،یشد یباغل   یدوخت باغز یوارد گروه طراح که نیما از ا  -
کمال    تیراش یو استادمون آقا   یباغل یباغز شی درو  ی. از آقام ی خوشحال

بازار به   یما تو بان یرق یبرا یبهتر  یروزها م ی دواری . ام م یتشکر رو دار 
 . ستی ن یکار شدن  نیالبته با وجود ما ا اد؛یوجود ب



 خوندم.  یکر  بی رق یبرا یی ها جور  ه یآخر رو با خنده تموم کردم و   جمله

به مذاکره با طرف قراردادها   تیدورمون رو خلوت کردن. راش خبرنگارها 
 رفت.

 . م ی شد رهیها که لباس تنشون بود خبه مانکن ی و جرن با خوشحال  من

 :گفتیروز ما بود و جرن م نیبهتر  امروز 

 . م ی ریگ یهتل جشن م   یامروز رو تو -

و ذوق بغلمون    یشدن و با خوشحال کیخانم و بهاره بهمون نزد فاطما
 کردن. 

 . م ی دیخوب درخش  یلی گفتن فاطما خانم معتقد بود خ  کیتبر

افتضاحش آهنگ خوند    یو جرن برامون با صدا  م ی ون فقط دست زد  یتو
 . کردمیم  یحالم بهتر شده بود و جرن رو همراه  ی کم

. با  رهیعکس بگ تمونی از موفق خواستی. جرن م م ی دیدر هتل رس یجلو به
 و راننده ازمون عکس گرفت. میستادیهتل ا  ی هم جلو

: » آروم   گفت یم  یه  تیراش  م ی همون سر و صدا وارد هتل شد با
 ها«. بچه

  قیرو تشو  تی . هممون با خنده راش کردیجرن صداش رو بلندتر م اما
 . م یدادیو شعار م   م ی کردیم



 . دیکش  ر یکمر و شکمم ت   م ی که وارد هتل شد  طور نی هم

  دم ینشستم. به اتاق خودمون دو   نیزم   یبد بود که کم یبه حد دردش
 بود.  ی عالئم حاملگ   دم،یپر  ییو داخل دستشو دم یکارت رو کش

اتاق آروم به صدا در اومد در رو باز کردم و به تخت هجوم بردم. بهار   در 
 که بهش خبر دادم مامانش اومده.   کرد یتراس داشت کارتون نگاه م  یتو

رفت تا   رون یجرن خشکم زد. بهار از در ب یبه جا الیدان  دن یو با د  برگشتم 
تخت   یشد. رو  کی بهم زد و نزد یلبخند الیبا مامانش به اتاق برگرده. دان 
 نشستم رو به شکم خم شدم. 

حال بدم شد و کنارم نشست دستم رو گرفت و نبضم رو چک کرد.   متوجه
 کردم و گفتم:   بهش یهام رو باال برد تا بلند شم. نگاه شونه

شدم؟ من که حالم   یجورنیچرا ا هوی  شنیشکمم و کمرم دارن داغون م  -
 خوب بود؟ 

 گذاشته و گفت:  م یشون ی پ ی رو رو  دستش

 کم استرس داشته باش.   یتب ندار -

 دراور گذاشت و گفت:  یرو رو  یزد و قرص   یلبخند

 . هی اهیدونه بخور ضرر نداره گ ه ی یتحمل کن  یتون ینم  یدیاگه د -

جرن   ال یبهم تکون داد. با خروج دان ی زدم از اتاق خارج شد و دست   یبخندل
 وارد شد و با خنده گفت: 



 حالت بهتره رزا؟  -

 کردم که گفت:  دییسر تا  با

 . م ی بخور  یزیچ ه یرستوران   م ی بر ای گشنمه ب  یلیمن که خ -

 جا؟نیا ی اریمن رو ب ی غذا شهیجرن م -

 گفت:   یجی کرد و با گ  یکوتاه  اخم 

 شده؟ یچرا مگه چ  -

 درد دارم.  کمی -

 تو استراحت کن.   جانیا  ارمیتو رو م ی باشه غذا -

 رفت.  رون یو از در ب  دیم رو بوسذوق گونه با

شدم باهاش حرف نزدم.   ز یوارد ون یمامان تنگ شده بود. از وقت   یبرا دلم 
 تماس گرفتم.   یریرو برداشتم و باهاش تصو  یگوش 

 زدم و با ذوق گفتم:   یرو باز کرد. لبخند  ر یچند تا بوق بابا تصو  بعد

 دردت به جونم سالم.  -

 ؟ یخوب ییسالم رزا بابا -

رو    یو گوش  دیپرس ی زیصدام ازش چ  دن یرو درآورد و مامان با شن   نکشیع
 گرفت: 

 قربونت برم.  ؟یخوب زم یمامان فدات شه عز -



رسوند که   جانی مامان رو به ا ال، ی. ندیرسیو شکسته به نظر م   ر ی پ  مامان
شدم و   ی . احساسادیو شکسته به چشم ب  ر ی پ  یاوج چهل و دو سالگ یتو

 : رمی خودم رو بگ ینتونستم جلو

 د؟ یحالتون خوبه؟ بهتر  نیمامان شما چقدر عوض شد -

 .ومدی و کم کم داشت اشکم درم دی لرزیکامال م   صدام

 نشست: داد و  هیتک یی رو به جا  یگوش  یبا ناراحت  مامان

قهر کرده و چند روزه   جاستنی خواهرت هم م ی کرد  یبگم رزا فکر م  یچ -
برده امارات ددر و دودور ما   فیخانم تشر م ی دی. تازه تازه فهم گردهیبرم
 چشممون خون.  هیچشممون اشک   هیهم 

 تا پلک زدم و گفتم:  چند

 باهاتون حرف زد؟ -

 . گهید ی چیه   شناسهینه واال انگار ما رو اصال نم  -

 م افتاد ادامه دادم: گونه  یهام رو با تأسف تکون داد و اشک یسر

من    شیشما چرا پ  گردمیبرم  شتی مامان اگه کار و بارم درست شه پ -
 گذره؟ یبد م   قدر نیمن ا  شیپ  یعن ی  ن؟یا ینم

کنار همسرت با آرامش    یتو هم دار میمزاحم ش   ادیز  م یخوا ینم زمینه عز  -
 . یکنیم  یزندگ 



 : گفتیو م  کردیبابا اومد که به مامان اعتراض م  یصدا

 رو بده با دخترم دو کلوم اختالط کنم.   یزن گوش -

 زل زد بهش و گفت:  ی با بداخالق شهی هم مثل هم   مامان

 . شی ا میدیدخترت رو ندزد ایب -

 : دمیبه دست بابا افتاد. با خنده پرس ی و گوش  دمیخند

 کار و بار چطوره؟   ؟یی بابا  ی شما خوب -

  المیخ  شم ی. ماه بعد بازنشست مگهی د شم یدارم بازنشست م ییبابا -
 زن بداخالق برسم.   نیبه ا ام یراحت شه تا ب

  یرو هنوز حفظ کرده بود. بابا هم موهاش کم شی خنده دار و شوخ لحن
 سخت بود:  تی برام وضع ن ی ا یو بابا تومامان   دنیشده، د دیسف

 لباس. یمراسم طراح   ه ی ای تالی ا م ی اومد الیمن و دان ییبابا -

 :دیچ ی پ  یگوش   یاز دور صداش تو مامان

 طراح لباسش بشه.   یمامان فدا  یاله -

 خدا نکنه قربونت برم من.  -

 با لبخند گفت:  بابا

شما اول   یهالباس م ی قبل رفتنت به ما خبر داد ما هم دعا کرد الیآره دان  -
 جه؟ی شد نت یبشه چ 



  میپشت سر گذاشت   یبابا تازه روز اول رو با سالمت  کشه یسه روز طول م -
 جا ساعت چنده؟ اون یدد

 . زمیبعد از ظهره عز م ی پنج و ن  جا نیساعت ا  -

 بابا.  م ی اختالف ساعت دار  میدو ساعت و ن  -

  یبلند به ترک  یبزرگ همراه بهار وارد اتاق شد و با صدا  ین یس  هیبا  جرن
 گفت: 

- Hamile bir kadının, çocuklarının daha erken büyüyebilmesi için  
daha özgüvenli olması gerekir . 

 اش زودتر بزرگ شه...( برسه تا بچه شتر ی به خودش ب دی)زن حامله با

 گفتم:   گردم زود رو به جرن  یهاچشم  با

 . زنم یدارم با مامانم حرف م -

رو از   یچپ نگاهش کردم که مامان، گوش   دیبه صورتش زد و خند ی چنگ
 بابا گرفت و گفت: 

 حامله است رزا؟ یک  -

 گفتم:   ی و با نگران  دمیخند

 اسمش جرن هست.   م ی هم اتاق -

 مامان متوجه نشد.  ی ول  دیلرز  صدام



 به جرن گفتم:  رو 

-Batırdın! Hadi düzeltelisin . 

 ! درستش کن!( ی) گند زد

 کرد.   یپرسرو ازم گرفت. با مامان و بابا سالم و احوال  یگوش  جرن

و    ستادمیمن پشت سر جرن ا گه یم  یجرن چ دیفهم ینم ادیز  مامان
هم ترجمه کردم، جرن به دروغ اعالم کرد حامله   یهاشون رو برا حرف

 ذوق زده گفت:  یل یاست و مامانم خ 

 . یخودم به حق عل یقسمت بچه شاالیا -

 کرد و مامان رو بهم گفت:   یخداحافظ جرن

 . زمیعز  م ی زنیحرف م  زنم یمادر برو غذا بخور بعدًا زنگ م  یغذا نخورد -

 . بوسمتونیم  دیچشم مراقب خودتون باش  -

 به جرن زدم.  یارو قطع کردم و چشم غره  تماس

 گفت:   یبا اخم تصنع  جرن

من اگه جات بودم به    یکن یبا مامانت صحبت م یخب چه بدونم تو دار -
 ام. که حامله  گفتم یهمه م

 بهار رو به مادرش گفت: هو ی

 ؟ یاز ک ؟یا مامان شما حامله -



لب   ر ی ز دمیبلند خند یبه بهار کرد که با صدا ی گرد نگاه  یهابا چشم  جرن
 زمزمه کرد: 

 زهر مار.  -

  تیو در نها   م ی امروز رو نگاه کرد ی فشن شو وبیوت ی  یشب تو تا
 . تیمن و جرن و راش   یمصاحبه

  یلیدارم. خ  یدرد و مرض هیشده. معلوم بود   دیچه رنگ و روم سف یوا
و خوابم    دمیتخت دراز کش ی و از ساعت ده شب رو  ومد ی خوابم م یلیخ
 برد.

 

 شدم.  دار ی از خواب ب  یدیشد  جهی زود با سردرد و سرگ  یلیخ  صبح

  ی قیپنج صبح بود. جرن بچش رو بغل کرده بود و به خواب عم  ساعت
 رفته بود. 

باعث   جه ی. هم سردرد هم درد شکم و هم سرگدیشکمم امونم رو بر درد
 . نم یها بشپله یو رو ام یب  رونیآروم از اتاق ب ی لیبه دست خ ی شد گوش

تماس رو جواب    نیرو گرفتم. اول   الیدان  یرو گرفتم و زود شماره نفسم
 شو! دار یب الی دان ید واندا

  الی خواب آلود دان یها بود که صدابار که زنگ زدم اواخر بوق زدن ن یدوم
 :دیچ یپ  ی گوش  یتو



 هوم... بله؟  -

 صداش زدم:   یواشکی  ه،یگر  با

 ال؟یدان -

 

 دار گفت: بلند و خش یصداش عوض شد و با صدا هو ی

 ؟شده یرزا چ  -

 حالم بده.  ن ییپا  ایب -

شروع کردم به   کردم،یکه داشتم تحمل م  یرو قطع کردم و از درد  تماس
 . هیگر

اومد و به طرفم   نییها پا از پله  ی با شلوارک الیکه دان  دینکش قهیدق به
 : دیدو 

 شده رزا؟ یجان چ  -

 کار کنم؟   ی چ  رمیم یدارم م  -

 عالئمت رو بگو.  -

  یدستم رو گرفت و نبضم رو چک کرد. پشت دستش رو رو  عیسر
 گذاشت که ادامه دادم:   م ی نشویپ

 . کنهیحالت تهوع دارم سردرد، شکمم درد م  ره یم  جیسرم گ -



 که بهت دادم هان؟   یکو اون قرص  ستی ن یزیچ -

 و گفتم:   دمیرو کش مینی فکر کردم و ب ی کم

 جا. مونده همون -

 . ارمیاالن برات م  -

 گفتم:   تند

 داخل شو.  واشی  دهیجرن خواب -

آب و قرص   وان ی ل ه یتکون داد و وارد اتاق شد. بعد چند لحظه با  سر 
  وانیبود رو کنار زد. ل  ده یچسب میشون ی م که به پعرق کرده  یبرگشت. موها
 . دمینفس سر کش  کیها،  از قرص ی کیرو گرفتم و با  

 گفت:  یآروم یصدا با

 کردن برات؟   ز ی تجو  دیاس  کیفول -

 نه ندارمش.  -

 خوبه برات.  دیاس ک یتو بخور فول -

 : دمیو در سکوت آروم آروم درد شکمم کم شد. پرس  م ی کرد  سکوت

 ساعت چنده؟  -

سرخش رو بهم   ی هابه ساعت دستش کرد و ابرو باال داد. با چشم  ینگاه 
 و گفت:   دیخند



 پنج صبح.  -

 . ومدی به چشمم م  شتر یب  الیدان شدیکه کمتر م   عالئمم 

 : دمیشلوارکش کردم و پرسبه   یاخنده اشاره با

 ده؟ یمد جد  نیا -

 گفت:   دیسوالم رو نشن یانگار

 .رمیتو فقط بخند بخند تا من برات بم  -

به خاطر   ستی سوال االن ن نیا یجا  دونستم یانداختم م ن ییرو پا سرم
 مامان مجبور شدم بپرسم : 

 کجاست؟  الی ن الیدان -

  یپر پشتش زد و صورتم رو نوازش کرد. بعد سکوت  اهیس  یبه موها ی چنگ
 گفت: 

 . کنهیمواد عمر کار م یآشپزخونه  یامارات تو یتو -

  ال یآرش و ن  دادم،یاجازه م د یمن بود، من نبا  ر ی . همش تقصدیلرز مچونه
 جدا شن. 

 داشتم.  اج یاحت هی گر  نیروزها حساس شده بودم اما به ا   نیا  کهنیا با

خودم هم   ی و حت  خوردیم  صورتم سر   یرو   یر بهارهام مثل ابچشم  اشک
 . دستم رو محکم گرفت و گفت: رمیهام رو بگ اشک یجلو تونستم ینم



 نگام کن.  زم ینکن، آروم باش عز هی نکن رزا گر هیگر  -

 هام رو پاک کرد و گفت:انگشتش اشک با

 خودش انتخاب کرده خودش خواسته رزا؟ نگام کنم.  الین  یندار ر یتو تقص -

 کرده و آروم گفتم:   ی. بهش نگاهدیعطر تلخش به مشامم رس یبو

 . شهیبو کردنت هم تنگ م  یدلم برا -

دستش رو باال آورد و محکم    دمیازش ترس هویعوض شد.  شافهیق
 به لباسم زدم. ی هام رو بستم و چنگچشم 

 ار گرفت: هام قر چشم  یرو  یبه آروم  دستش

 کوچولو؟   یهنوز بهم اعتماد ندار -

رو باز کردم و دوباره نگاهش پر از عشق بود، دوباره اشک   هام چشم 
 : ختم یر

نگاه رو   نی ا گهید  کهنیاز ا ترسمیاز دستت بدم م یروز ه ی که نیمن از ا  -
 . یعاشقانه صدام نکن که نیاز ا  نم ینب

 آروم صدام زد: یلی رو قطع کرد و خ حرفم 

  یمن   یکه به تو دارم نداشتم. تو زندگ  یحس  نی ا یرزا من تا حاال به کس  -
دار  اگه بچه یکوچولو حت   یدیمن رو از دست نم  وقتچی قربونت برم تو ه

 . یبود م ی اتفاق زندگ نی باتریباز قلبم مال توست تو ز م ی بش



 : دیهاش به لبم نشست که پرسبا حرف  یلبخند

 ه؟حاال حالت خوب  -

 تکون دادم که گفت: یسر

شد بهم بگو   ت یزیبدو برو داخل اگه دوباره چ  شهیهوا داره روشن م  -
 باشه؟

 

 . ستم ی تا پلک زدم دستم رو گرفت و کمک کرد که بلند شم و با چند

 داخل اتاق خواب برگشتم و وارد حموم شدم.  به

  الیهنوز همون دان  کردم یفکر م   یگاه   ترسوند،یمن رو م  یگاه  الیدان
 داد.  دار الی و بهم لقب اسب   دیهست که موهام رو کش   یی خشن و تندخو 

من   ی وقت بود برا  یل یها خچشم  نی هاش اعتماد داشتم ا به چشم   یطرف از 
آب ولرم وان نشسته بودم و داشتم به حرکت   یعوض شده بود. تو 

 .کردمیآخرش فکر م

 دل نجوا کردم: یشکمم قرار دادم و تو یدستم رو رو  اراده،یب

  از یآرامش به داشتنت ن ی برا ای ب ایخوشگل مامان زود بزرگ شو و به دن  -
 دارم.



  نهیآ  یاومدم. ساعت شش شده بود. جلو رون یگرفتم و از حموم ب  دوش
 کرده و موهام رو خشک کردم.   شیآرا

 صداش زدم:  ی جرن نشسته و به آروم کنار 

 جرن؟ شو جرن،  دار یجرن ب  -

سرش برد.   یبه باال ی رو به هم قفل کرد و به حالت کشسان هاشدست
 باز نگاهم کرد. آب دهنش رو قورت داد:  مهین  یهازد و با چشم   یلبخند

 ! یشد  دار یچه زود ب -

 هاش گذاشت. لب ی و دستش رو رو   دیکش   یاازهیخم  عی همون لحظه سر   و 

 زدم و موهام رو با سشوار خشک کردم.   یلبخند

  تیکرد و در نها   شی آرا یات سرم قرار گرفت و موهام رو حرفهپش جرن
 : دیپرس

 چطور شد؟   نیبب -

زدم و جواب   ی به موهام کردم. لبخند ی نگاه نه یو رو به آ   ستادهی ا کج
 دادم:

- Harika . 

 (. ی )عال



  دم ی. موهاش رو اتو کشم ی دیو لباس پوش  م ی چهار نفره نشست ز ی هم سر م با
 اجازه دادم باز بمونه. شنهادشی که به پ

  می و با هم از اتاق به بوفه رفت  دیرو بوس  شی شونیخواب بود که جرن پ  بهار 
 . م ی و به مراسم بر  م ی تا صبحانه بخور

 . م ی سالن نشسته بودن، کنارشون نشست یخانم و بهار تو فاطما

گوشم قرار دادم    یرو رو  ی زنگ زد. گوش م ی حال صبحانه خوردن گوش در 
 : دیچ یپ  یاز پشت گوش  ال یدان یصدا

 که؟  یرزا هنوز نرفت -

 جواب دادم:  د یبود. با ترد الیدان

 چطور؟  م ی خوریام نه صبحانه م  -

هم آرامش ندارم؟ همش    ایتالی ا ی! من چرا تویقطع شد. وا  یگوش 
 شده. اه   م ی مرد وارد زندگ  ه یکه   نهیخاطر ا به

لقمه رو دهنم گذاشتم و از جمع   ستادیدر بوفه ا   یهشت  یتو الیدان
 کردم.   یعذرخواه

و خشم    شی شونیپ  یرگ باد کرده تونستم یم  شدمیکه م   کینزد بهش
 . نم یهاش رو بب چشم  ینهفته تو

 !خبرم؟یممکنه رخ داده باشه که ازش ب یچه اتفاق  دیلرز  قلبم 



  ت یبلندش زد و با عصبان یمشک یبه موها  ی چنگ یقراریکه با ب   ستادمیا
 : دیغر

 ؟یبا خبرنگارها مصاحبه کرد  یرفت  روز یتو د  -

  یعن یلباس و فشن شو   یمتوجه شده طراح  راً ی که داره اخ  دونستم ینم
 !یچ

 جواب دادم:  یزی حس شک برانگ با

 خ... خب... آره. چطور؟ -

ورتر  شده بود که هر لحظه شعله  یآتش  یسرخش حاال گلوله یهاچشم 
 . سوزوندیودش رو مشده و خ 

 کردم:   یهل داد. اعتراض وار یرو محکم گرفت و با خودش به د  دستم 

 ؟ یکنیم  یجورنی چرا ا ال یچته دان -

 جواب داد:  شی شگی هم ییبه پشت سرم کرد و با تندخو ینگاه 

  یزیچ ی مستقل باش یرزا واقعًا چته؟خواست  یبه جلب توجه دار از یتو ن -
م  آواره ، یخراب شده مهاجرت کرد  ی هیکبه اون تر  ینگفتم. ازم دور شد 

جلو خبرنگارها مصاحبه   یریچه وضعشه؟ م نیگرفتم. ا  دیند یکرد
  ؟یکه چ   یستادی ا  یبا لبخند تیکنار راش  ؟یمعروف بش  ؟یکه چ   یکنیم

 ؟یکرد  ینزد و تو بلبل زبون رفچرا جرن ح



  روز یهست که تا د   یهمون مرد  نیا  شد یرو قطع کردم. باورم نم حرفش
 و عاشقم بود. ادامه دادم:  رفتیقربون صدقم م 

ندارم، خودت هلک و تلک   از یبه جلب توجه ندارم، به تو هم ن  از ینه من ن -
 خودت هم برگرد.  ز ی ون  ی اومد یپا شد

 برم که زود ادامه دادم:  ز یبه سر م  برگشتم 

 . نی خوش گلد  یندارم هرر  اجیاحت  م ی زندگ  یتو یمرد  چیمن به ه  -

که کاماًل معلوم بود دعوا کردم و اعصاب ندارم    یبرگشتم در حال ز ی سر م به
 . دمیجو یهام رو م و لب  دیلرزیهام مدست

 داده بود زدم.  هی تک  وار ی که به د  الیبه دان  یاغره چشم

و به سالن    م یشد  یسوار تاکس  ی. گروه میاومد و از جا بلند شد  تیراش
 . م ی مراسم حرکت کرد

 رفت و در گوشم گفت:دستم رو گ  جرن

 ؟ یهست  یشده رزا؟ چرا انقدر عصبان یزیچ -

دادم االن وقت    هیتک نی " نه" باال دادم و به در ماشیرو آروم به معن سرم
کارها    نی ا یبعدًا با آرامش مطرح کنه به جا تونستیحرف ها نبود، م نیا

 مرتکب شدم.  ره ی ور شد، انگار گناه کببهم حمله

. اون رو هم  گشتم یو بهش برم  کردمیبه حسم اعتماد م دیاول هم نبا  از 
 !؟یچ  یعنیدم حجله کشتن  یتا بفهمه گربه چوندم ی پیمثل عمر م  دیبا



 

به   یو دستبند  م ی ها رو انتخاب کردمانکن  روز یو مثل د   م ی سالن شد وارد
 تا گم نشن.  میدستشون زد

 بودم.  یعصب   یل یکرد اعصابم خورد بود و خ  الیکه دان  یبا کار  هنوز 

تا کمتر به فکر   کرد یداشت آرومم کنه و سرم رو مشغول م  یسع  جرن
 . افتم یب ال یغاز دان کی صدمن   یهاحرف

  یی که رونما  یدیجد  یهاگذشت. همه از طرح  یعال  تی راش ی هم برا  امروز 
 تقبال کردن. شده بود اس

ها رو  لباس نی ا شدیم  ی که کاماًل مدرن بودن و هر کس  ییهاطرح از 
 بره.  یبپوشه و به مهمون 

بود و داشت با خبرنگارها   ستاده ی ا ت یفوت کردم جرن کنار راش ینفس
  شهی هم  الیبه حرف دان د یبغض به گلوم چنگ زد. چرا با کرد، یمصاحبه م
 گوش بدم؟ 

  ی و چون بابا  یدلم پاسخ دادم : » چون همسرته، چون عاشقش یتو
 بچته.« 

 تکون دادم و داخل اتاق طراحان شدم. یسر

  ت یزدم. داخل ون نشسته و منتظر راش  رونیرو برداشتم و از سالن ب  فم یک
مانکن و بلوند   یبا یز  یها. نگاهم به دختر م ی و جرن بودم که به هتل برگرد



  یدوستاشون جدا شده و با نامزدهاشون راه  موند که با لبخند از  ره یخ
 . شدن یم

اومدن و در کمال تعجب دو   رونیاز سالن ب  بایتا دختر جوان و ز  چند
 صحبت کردن.  ینفرشون با هم فارس 

کردن و اون دختر    یزبون از هم خداحافظ یاز دختر فارس  یک ی ی هادوست
 . ستادی تنها ا

  دم ی. حواسم بهش پرت شده بود که دکردیبه ساعت نگاه م  ی از گاه هر 
که    کنهینم ی پاش نگاه ر ی به ز ره،یرو م سالن داره قدم  یهمچنان که جلو

 هست.  ی ابونیخ یچاله

شده بود و دختر داخل اون   ر ید یلی داد بزنم که جلوتر نره؛ اما خ خواستم 
 خورد و افتاد.   چیچاله شد پاش پ

  یش رو گرفتم و به فارس . دستدمیگذاشتم و به سمتش دو   نی رو زم فم یک
 : دمیپرس

 پا شو.  ؟ یخوب -

 رو گرفت و گفت:  دستم 

 راه برم.  تونم یآ... آخ نم -



انداختم. به سمت   فشیک  یبرداشتم و تو نی زد. کفشش رو از زم لنگ
  کردیگرفتم. به راننده ون که داشت صدام م   یو تاکس  دمیخودم دو ف یک

 م هم کنارش نشستم. کرده و خود  یتوجه نکردم. دختر رو سوار تاکس

 به پاش که متورم و سرخ شده بود چشم دوختم.  نگران 

 : دمیپرس

 ؟یدرد دار -

 . فکر کنم پام در رفت.ده یشد ی لیآره خ  -

 . میرس ینگران نباش االن م -

 گفتم:   یسی به انگل ی راننده تاکس به

- Hospital please. 

 ،لطفًا(   مارستانی)ب

 : دمیبا عجله به راه افتاد. رو به دختر پرس  راننده 

 ه؟ یاسمت چ  -

 ش در هم رفته و گرفته بود. بهم کرد. چهره ینگاه 

 کردنش بود که آروم جواب داد:  هیگر  کینزد

 . قیسوگل... سوگل خل -

 تکون دادم و جواب دادم:  سر 



 . م ی رسینگران نباش االن م یمن هم رزا هستم رزا بهادر -

 نگه داشت.  یمارستان ی ب یجلوربع  کیبعد    یتاکس

شدم و   مارستانیتا کمک خبر کنم. داخل ب  ستهیبا  یراننده خواستم کم از 
 . دمید وار یرو کنار د ییهالچر یو 

 . دم یدو  رون یرو با عجله برداشتم و به ب شونی کی

  مارستانیو به داخل ب مینشوند  لچر یو یرو به کمک راننده رو  سوگل
 . دمیدو 

 کرد.  ییراهنما یولوژی پرستار من رو به بخش راد دنشید با

  م،ی شد یولوژی نوبت ننشسته بود. وارد اتاق راد یتو  یبود و کس  خلوت 
دوستم   ی م و وقتدادم که حامله ح یرفتم و به پرستار توض   رونیخودم ب 

 . نیکارش تموم شد بهم خبر بد 

وارد   و اصالً   نم یاز بخش بش  رونیخواستن ب  یی روهم با گشاده پرستارها 
 بخش نشم. 

نشستم و منتظر بودم   کیبار  یراهرو  یاز بخش و تو  رونی ب ی صندل  یرو 
 تا صدام کنن. 

 بلد بودن.   یسی بلد نبودم اما خدا رو شکر همه انگل ییا یتالیا  زبان

  شد،یم  یمنته  ینامعلوم  یکه به جا  ییراهرو  یزن انتهاچراغ چشمک به
 .دی کش  رونی پرستار من رو از افکارم ب یچشم دوختم که صدا



به بخش اورژانس تا   دیبرگه هست لطفًا ببر  نیداخل ا  یولوژی جواب راد -
 کنه.   یدگ ی دکتر رس

رو به اورژانس کج    لچر یو   ع،یکه سر   کردیآخ و ناله م  ی صندل  یرو  سوگل
 . م ی انتظار وارد اتاق پزشک شد قهیکردم. بعد چند دق

و سوگل جوابش رو    دیپرس  یزیچ  ییا یتالیا  جوون اما با تجربه. به یمرد
 داد.

 گفتم:  عی که سر  گفتیم  یزیبه من چ  ییا یتالیبه ا پزشک

 . دیحرف بزن ی سی لطفًا انگل -

رنگش برداشت و رو   یآب  یهارو از چشم  نکشی مکث کرد و ع  یکم   پزشک
 بهم گفت : 

 د؟ یشما خواهرش هست-

 نه من دوستش هستم چطور؟  -

 شکسته.  یبد یهیعمل بشه، پاش از ناح د یبا عاً یسر -

کرد. سر تکون دادم و رفتم    هیتعجب به سوگل نگاه کردم که سوگل گر با
  یطور که داشتم کارهاشدنش رو انجام بدم. همون  ی بستر یتا کارها
صت  فر  یزنگ خورد ول میچند بار گوش  دادم،یشدنش رو انجام م یبستر

 نکردم.  دایجواب دادن پ



که الزم بود براش انجام دادم.    یکردن و هر کار  یسوگل رو بستر عیسر
 هاش رو عوض کردن. پاش رو بستن و لباس

 

 گفتم:   فم یضع  یرو به پرستار با صدا شدم یداشتم هالک م  ی گرسنگ  از 

 بخورم ضعف نکنم؟  یکم   نیبد یزیچ  شهیم م من حامله  دیببخش -

 : دیپرستار با تعجب پرس  دختر 

 . ارمیاالن برات ناهار م نیبش یست ی سر پا با دیشما نبا  ؟یاحامله -

 از اتاق خارج شد. سوگل با حال نزارش بهم گفت:  عیسر

  تتیاذ دیمن نبا  ی ادردسر انداختم رزا تو حامله ی من رو ببخش که تو -
 کردم.   یم

 لب نجوا کردم: ر یرو فشردم و ز  دستش

 اشکال نداره.  -

 مصرف غذا آورد.  بار کیظرف  یبرام تو پرستار 

به   یدوباره زنگ خورد. نگاه  م ی ولع شروع به خوردن کردم که گوش  با
 نگرانم شده.  یلیساعت کردم پنج عصر بود حتمًا جرن خ

 رو جواب دادم: یپر زود گوش  یدهان  با



نگران نباش حالم خوبه   جانیا  ایهستم لطفًا ب مارستان ی الو جرن؟ من ب -
اسپدال د   مارستانی آوردم. خودم خوبم. ب جا نیهام رو ا از دوست  یکی

 آنجلو. 

بهم سالم نداد   یحت  کهنیخورد. از ا  یقطع شد و بوق آزاد ممتد تماس
بود که   یاگهیرو برداشت کس د یکه گوش   یاون کس  د یشا ا ینگران شدم، 

 اگر شناخت... .  ایمن رو نشناخت    ای

 دست از قضاوت بردارم و منتظر باشم تا جرن زنگ بزنه.  بهتره

بخورم.   یزیچ  دیباز هم با  کردمیضعف دوباره داشتم حس م   احساس
حواسش بهم بود و باهام خونگرم    یل یکه برام غذا آورده بود خ  یپرستار

و حس   شدمیهمه توجه به خودم موذب م   نی. از ا کردیبرخورد م
 جبران کنم.  دیلطفش رو با کردمیم

به اتاق عمل   خواستنیبعد چند ساعت حاال اومدن و سوگل رو م دکترها
 رو به من گفت:   عیموضوع سر  ن یا دنی ببرن سوگل با فهم 

خجسته هست   نیاومدم اسمش سل  ایتال یرز من با صاحب کارم به ا  -
تونست   د یشا ر ی ماس بگ رو بردار و باهاش ت ی طراح لباس از امارات. گوش

 بکنه.  یکمک 

کار    ینه ول ا ی ه یزنگ زدن به صاحب کار سوگل کار خوب  دونستم ینم
 بود.  یایمنطق



که به اسم خجسته ثبت شده بود رو    یارو باز کردم و شماره شیگوش 
 :دی چ یجوان در گوشم پ  ی خانم یصدا قهی گرفتم بعد چند دق

 الو سوگل؟  -

 اعتماد به نفس جواب دادم:  با

 سالم خانم خجسته من رزا هستم دوست سوگل.  -

 کنه؟یکار م   یسوگل دست تو چ ی گوش  -

اسپدال د   مارستانی ب ن یای سر ب کیو   د یلطف کن شهیخانم خجسته اگه م -
 . دهیآنجلو، سوگل پاش ضرب د

 تعجبش قطع کرد: یرو با صدا حرفم 

 سوگل خوبه؟  -

رو در گوش سوگل گذاشتم که با صاحب کارش حرف زد و اون هم   یگوش 
 . رسونهیم  عیاطالع داد خودش رو سر 

  یلیو جرن با حال خ  ال یشد. دانکه در اتاق باز   زدیبا تلفن حرف م سوگل
از عرق بود.   س یخ  الیو دان   دهیوارد اتاق شدن. جرن رنگش پر   یخراب

شروع   ی به ترک یلندب  یمن بغضش رو شکست و با صدا دن یجرن با د
 کرد به غر غر کردن:



دور   م ی چهار پنج ساعته دار یدونیرزا م میش یما نگرانت م ی گیواقعًا نم -
سرت   یری پذ  ت یاصاًل تو حس مسئول میچرخ یشهر م ی خودمون تو

 !شه؟ ینم

به سوگل که تلفن رو قطع کرده بود نگاه کردم و   ی ها کم حرف ن یا با
 . با آرامش گفتم: دیم لرزچونه

هست   ی رانیافتاد من کمکش کردم. ا نی خورد زم ز یمانکن پاش ل   نیا -
 . ادیاالن صاحب کارش م

هام  شد و به چشم   کیبهم نزد یجور ماتش برده بود قدمکه همون  الیدان
مش رو ازم گرفت و از اتاق خارج  بغلم کنه. چش خوادیزل زد. فکر کردم م 

 شد. دیراهرو ناپد یحرکت، تو هیشد. با  

 شد و گفت: کیجرن مواجه شدم آروم نزد  ینگاه ناباورانه با

 رو لو داد.   یشوهرت همه چ  ی اتو حامله  دیفهم ایکل دن  -

نشستم و انگار    یصندل   یبه دماغم دادم. رو  ین یدر هم رفت و چ  مافهیق
 بهش گفتم:  دم ینشن یزیچ

 بخورم گشنمه.  یاریب یزی چ  هیبرام  شه یم -

 . امیم  ن یبش -

 که رفت برانکارد اومد تا سوگل رو ببره.   رونیاز اتاق ب جرن



کردم بهش آرامش بدم تا از اتاق عمل نترسه. باهاش حرف زدم و    یسع
 . یاتاق عمل هست ی که تو  دمیگفتم اگه صاحب کارش اومد بهش اطالع م 

کردم و خودم به اتاقش    تیبه اتاق عمل هدا هامیاررو با دلد سوگل
  نکی با عجله وارد اتاق شد و ع پوشکیش یبرگشتم. نشسته بودم که زن 

 : دیپرس ی سیمن به انگل دنیرو درآورد. با د  شیدود

 کار داشتم.   قیبا سوگل خل -

 گفتم:   یزدم و به فارس  یلبخند

 . شهیخوب م دیشما به اتاق عمل بردن. نگران نباش  یپا   شی سوگل رو پ -

  یو دستکشش رو در آورد و رو   دیرنگش کش یبلند بلوط  یبه موها یدست
 جا خشک کرد. هایاز صندل   یکی

 کردم  یآن بهش حسود  کی بود که در  دهیلباس پوش ک،یش انقدر 

 

 : دمیکه از صدام مشخص بود پرس  یناباور با

 د؟یشما طراح هست -

رنگش رو باز و بسته    ییخرما  یهابه لبش اومد و چشم   یاربونانهمه  لبخند 
 کرد. 



  ی. دستش رو رو دینور چراغ اتاق درخش   ر یز  باش،ی خمار ز یهاچشم 
ردش گذاشت و با نگران  زل زد.  نیبه زم  ی صورت گ 

 :دیپرس  قهیچند دق بعد

 شد؟  طور نیافتاد که ا ی چه اتفاق -

خوش   یگوشت   یها لب ر ی و براقش از ز دیسف  یهادندون زدیحرف م  یوقت
 . ومدی فرمش به چشم م

 رو از صورتم کنار زدم و گفتم:  موهام 

 سالن فشن شو بود افتاد. ی که جلو  یاحواسش نبود و به چاله -

 :دی باال داد و پرس  ابرو 

 ؟یفشن شو بود یتو... تو -

هستم از استانبول خوشبختم از    یباغل ی باغز ت یراش یبله. من طراح آقا -
 خانم خجسته.  دارتونید

بهم دراز   یمحترمانه بود و ناخودآگاه باعث شد دست ی لیصدام خ   لحن
  یبه صورتم اومد. با خنده یکنه. دستش رو گرفتم و لبخند کوتاه 

 گفت:   یمصنوع

 . ییمن شما  بیپس رق -

 همکار.  -



 رو با حرفم باال داد و گفت:  سرش

 ؟!مگه نه نیهست   بیرق  شتر یب -

شاهکار خلق کنن خانم    توننیدست در دست هم بدن م  یها وقت طراح -
 خجسته. 

جا به جا شد و صداش رو   یصندل  یتو ی از حرفم خوشش اومد. کم انگار 
 صاف کرد. 

ظرف   ه یدستش  یخجسته جا خورد. تو دن یوارد اتاق شد و با د  جرن
 گفت:   دیمصرف بود و با ترد بار کی

 تو آوردم.  یبرا -

بهم زد و من ظرف رو از دست جرن گرفتم. صورتش رو    یلبخند نیسل
 راهرو نشستم.  ی صندل  ی اومدم و رو  رون ی و از اتاق ب دم یبوس

آروم   یی چه شروع کردم به خوردن که جرن با تن صدابه و چهبه با
 : دیپرس

 کنه؟ یکار م   یچ  جانیا  نیا -

 ؟ خجسته  یک  -

که دهنم    ییدادم که جرن منتظر شد تا غذا پر جواب  ی عجله و دهان با
 هست رو قورت بدم تا ادامه بده. 



 زن شکر آبه.  ن یو ا ت یراش یآره خجسته رابطه -

  تیرو من به راش   نیهست جرن ا  یبا استعداد ار یبه نظر من زن بس -
 .  کنم یاثبات م

 فوت کرد و جواب داد:  یبا کالفگ ینفس  جرن

 شه.  یی عروس رونما بخور که قراره فردا از لباس   -

 االن جرن؟  یهست  یجون من؟ جد -

ها لباس  مانکن یهاست. فردا همه! فردا روز لباس عروس؟یپس چ  -
 . رنیو به صحنه م   پوشنیعروس م 

 . ی. وانمی صحنه بب  یدوست دارم لباسمون رو تو یلی خ یوا -

که    ییها رو تموم کردم و زود از جا بلند شدم. وارد اتاق شدم و با گونه غذا
 مطمئن بودم االن گل انداخته به خجسته گفتم: 

 بخورم. ادیز  دیبا نیخاطر هممن حامله هستم به  دیببخش -

 زد و گفت:   یلبخند

 . زمیعز  ست ین  یمشکل  -

که باعث شد    یبود. حسرت ی بیحسرت عج  هیصداش و عمق نگاهش    لحن
افکارش غرق بشه؛ اگه   یایدن یخود بشه و تو یتا چند لحظه، از خود ب



و قصد نداشت از   موند یم  رهیخ نی به زم  یجورهمون  کردمیصداش نم
 . ادیب رون یب  شیال یخ یایدن

 خانم خجسته؟  دیفردا آماده هست  یشما برا -

  ن یا تونستمیبهم زل زدن از اشک پر شده بود، من م یهاش وقت چشم  دور 
 تجربش کرده بودم.  ادی بدم؛ چون ز صی رو تشخ یلعنت  یهااشک

 به سقف نگاه کرد و با لبخند گفت: یفور

 بله بله چرا که نه. -

 دلم زمزمه کردم: یتو

ترفند اشک    نیهات برگرده ا به سقف زل بزن پلک نزن تا اشک »
 .« ختنهینر

تا   گرفت یم  شگونمیجرن ن  یو هر از گاه  م ی کرد  یسکوت سپردر  ی لحظات
 . رمینم جانیاز ا  ادین رون یسوگل ب ی اما من تا وقت میبه هتل برگرد

 .کردیشده بودم و کم کم آفتاب داشت غروب م   خسته

  یو تا پرستار ستادمیاتاق عمل ا  یبلند شدم. جلو یتموم شد و فور صبرم 
پرستار اظهار کرد که    نی. آخر دمیپرسیحال سوگل رو م   ومدی م  رونی ازش ب

 تا به بخش منتقل کنن.  ادیاالن عملش تموم شده و منتظرن به هوش ب 

در اتاق عمل دعا کردم حالش   یساعت جلو  م ی رو شکر کردم و تا ن  خدا
اومد و با   رونیتخت و چند تا پرستار سوگل ب  کیخوب شه. باالخره با 



. دستش رو گرفتم و تا اتاق  کردینش رو صدا م باز ماما  مه ین  یهاچشم 
 کردم.   شی همراه

سوگل بلند شد. از برانکارد جا به    دن یخجسته با د م ی اتاق که شد داخل
 جاش کردن و پرستارها سرمش رو کنترل کردن و رفتن. 

تا حالش بهتر بشه و من و خجسته رو بشناسه، بعد چند   ستادم ی ا کنارش 
 خوابش برد.  قهیدق

 که از صداش معلوم بود رو به من گفت :  ی احترامبا  خجسته

ازتون   یلی. خن یخسته شد دیبرگرد د یتونیرزا جان تو و دوستت م -
 .ادی تا به هوش ب مونمیبه بعد کنارش م   نیممنونم. من از ا 

 نگرانم مخالفت کردم و گفتم:  ی لحن صدا با

 باهاش حرف بزنم.  خوامینه من م  -

خوابه   می من هست. پرستار گفته تا دو ساعت و ن یشماره نیرزا جان ا  -
تا باهاش    دمیرو م یاگه تونست گوش  بهم زنگ بزن ازدهیاگه بعد ساعت  

 . زمیبرو عز  یهمه خستگ  ن یبچت ضرر داره ا یبرا یصحبت کن 

 خجسته رو گرفتم.  ی شدم و شماره می م تسلبچه بخاطر 

.  م ی نشست یتاکسداخل  م ی خارج شد مارستانیجرن همراه شدم و از ب  با
 جرن دستم رو فشرد تا بهش توجه کنم و ادامه داد:

 ؟یکرد  دایتو اون دختر رو از کجا پ -



  ستادهیاومد و منتظر ا   رونیهاش ب سالن نشسته بودم با دوست یجلو -
کار    نیا د یم نباچاله افتاد. تو رو خدا نگو چون حامله هیبود که پاش داخل  

 بود.  وطنمگناه داشت هم   کردمیرو م

 هام نگاه کرد:زد و به دست  یلبخند جرن

  ؟یکرد  دایرو از کجا پ   یاما تو پول تاکس  یکار رو کرد  نی چرا ا گم ینه نم  -
 ؟ یمگه دالر دار

 کردم و زمزمه کردم:   ینوچ  نوچ 

داشتم   ر یرو خودش حساب کرد من ل  یسوگل حساب کرد همه چ -
 بکنم.  یکار   ر ی نتونستم با ل

 رو بهم گفت:  جرن

  یقهیمن بود که همسرت رو خبر کردم اون هم   ر ی ناراحت نباش رزا تقص -
رو   یکس   بیشهر غر  ن یا یگفت زن حامله من تو  دیرو چسب  تیراش
 ... . دیببخش  یاتو حامله دنیبود که همه فهم  جانیا  شناسهینم

 . دنیفهمیباالخره که م  ست یاشکال نداره جرن مهم ن  -

. جرن کمک  م یو واردش شد  م ی رو حساب کرد نیماش  ی هیهتل کرا  یجلو
تا استراحت   م ی و بعد به اتاق بر   م ی بخور  یی کرد تا به رستوران برم و غذا 

 . م ی کن



خجسته چشم دوخته بودم که گارسون غذا رو آورد. کارت   نیکارت سل   به
 به خوردن غذامون.  م ی انداختم و شروع کرد فم یرو داخل ک

رو   ی رو گرفتم بعد از چند تا بوق باالخره گوش نیسل  یاز غذا شماره بعد
 جواب داد:

 آلو؟ -

 سالم خانم خجسته، ام... رزا هستم.  -

 ؟یخوب  زمیسالم عز -

 مچکر حال سوگل خوبه؟  -

دلتنگ هم   یجورنیاما ا  نیشناختیرو از قبل نم  گر یجالبه که همد یلیخ -
 رو نگه دار با سوگل حرف بزن گلم.   یگوش  نی شیم

 ممنون.  -

  ی گوش  یسوگل تو  فی ضع  یحرفش به صورتم اومد.صدا  دن یبا شن  یلبخند
 : دیچ یپ

 رزا؟ سالم من خوبم نگران نباش.  -

 کنه؟ یپات درد نم  ؟ینگرانت شدم بهتر یل یخ ؟یخوب  زمیسالم عز -

دم که  کر   یزد تا توجم جلب بشه. نگاه ز ی م  یشد و با ناخن رو  یجد جرن
 گفت:   م ی لب به حالت پانتوم ر یز



 شده؟ خوبه؟  یچ -

 سوگل رو بفهمم:  ف یضع ی کردم صدا  یتکون دادم و سع سر 

  رمی گیم  نیت رو از سلبهتر که شدم شماره اد، یآره بهترم فقط خوابم م  -
 ها.   شهیت متوجه نگران شدنت م. نگران نباش بچهزنمیباهات حرف م 

استراحت کن   شم یچشم مراقب خودت باش مزاحمت نم  یمرس زم یعز -
 فعاًل. 

گذاشت و    نیرو زم  السی گ  دیکشیآب رو سر م السی که داشت گ  جرن
 : دیپرس  یفور

 گفت؟   یخب چ -

 . زنم یخوبه فردا باز بهش زنگ م  -

 و آروم آروم گفت:  د یبا ترد جرن

بفهمه ناراحت    تیهاش کم کن راش ت رو با خجسته و آدمرزا... رابطه -
 . شهیم

 ؟ یذاریبدم چرا نم یدو نفر رو آشت   نیا  خوامیمن م -

مد پر از رقابته   یا ی دن ست،ین  یکن یکه تو فکر م   یجورمد اون  یایرزا! دن -
 .گنیپشت سرمون م  یکه رقبا چ  یدید

 . کنم یمد وضع م یایدن  یبرا یدیاما من قانون جد دونمیم -



تکون داد. همراه باهام به داخل اتاق   ی بلند شدم و جرن سر  ز یسر م  از 
که    شیبارب  دیتخت نشستم و با بهار در مورد عروسک جد  ی. رو م یاومد 

 . میحرف زد کردیداشت موهاش رو شونه م

و حاال دلم لک زده که   دمشیبار آشفته د  نیبودم، آخر  الیدان نگران 
 . نمشیبب

. بهش اطالع  کردیم  یباز  یبود و با گوش ده یتخت دراز کش   یرو  جرن
 . گردمیو زود برم  رمیم  رونیدادم ب

  یدوم رفتم و جلو  یاومدم و دامنم رو مرتب کردم. به طبقه رونی اتاق ب از 
که بعد چند لحظه در رو باز    دمی. آروم در رو کوبستادمیا  الیدر اتاق دان 

رو از دست داده   ش یهاش سرخکرد و در چهارچوب در قرار گرفتم چشم 
 بود و بدنش رو فرم بود. 

 تمام وارد اتاقش شدم. یی که با پررو  م یشد  رهی به هم خ ی کم

 . زیون  یبزرگ با دو تا اتاق رو به رودخونه ی لیخ یصد متر   تییسو هی

  خواستیرو بست بهش برگشتم دلم مکه در   کردمیم  لیرو تحل  اتاق
 نگاهم کنه. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: 

 . نمتیاومدم بب  -

 خب. -



. ذهنم  ومدمی م  دیجوابم رو داد که ساکت شدم. انگار نبا یفور انقدر 
 .« یرزا و اغواگر  استیبهم زد: »اصل س  یتلنگر

 شدم. کیزدم و بهش نزد یکوتاه   لبخند

 که عقب رفت.  رمی استم دستش رو بگو عشق پر بودم خو  جان ی ه  از 

 . اوردمیخودم ن  یشکست به رو دلم 

. بعد چند  دی گردنش رس   یجذابش به تتو یهااز موها و چشم  نگاهم 
 لحظه که بهم زل زده بود خواست از دستم فرار کنه که دستش رو گرفتم. 

  ی مشخص بود ول  یخورداد. از نگاهش دل هیتک  وار ی رفت و به د عقب
 ببرم. نیرو از ب  یخوردل ن یکه ا  ومدمین

 شدم مقابلش قرار گرفتم گفتم:  کینزد  گهیقدم د هی ی حالت جد با

 .یمسئول پس   یبچه هست نیا  یتو بابا -

 شدم و ازش فاصله گرفتم.   م ی تسل هوینگفت  یزیزد و چ  پلک

انداختم و   نییبهم دست داد. سرم رو پا  خوادیمن رو نم  کهنیبد ا  حس
  ر ی . آروم زدمیکش  رونیدستم رو از دستش ب  رفتم،یجور که عقب مهمون

 لب گفتم: 

 . دیببخش -



مظلوم    یلیکردم خ   یبرگردم که دستم رو محکم گرفت. سع خواستم 
 نگاهش کنم تا دلش بسوزه. 

هاش  لباس دن ییبو یکه تو  یهلم داد. لذت دادیکه بوش رو م   یتخت  یرو 
 نبود.  یچی ه  یبود تو

 زدم و زمزمه کردم:   یلبخند

 ؟یخوایم  یچ -

 عذابم بده.  خوادیکه م   دونستم یم

جا  همون یرو دود کرد. کم  گارشیو س ستاد ی رو به پنجره ا  برگشت
 بهش.  ی بچسب دیمردت نخوادت نبا  ی نشستم تو دلم گفتم وقت

  یدارم کمخش یبود که بلند شدم با صدا دنشیکش   گار یس  یآخرها
 خواستم قلبش رو بلرزونم: 

 آزارم نده.  یتو مرد من  -

شده بود. صدام رو پر از بغض کردم و    رهیخ رون یو به ب گفت ینم  یزیچ
 : دمیپرس

 ؟ ینگام کن یگردیبرنم -

فرش   یپرزها نیبرم که عمدًا پام رو ب  رونی نگفت بلندشدم که ب یزیچ  باز 
 انداختم.  نیفرو بردم و محکم خودم رو زم 



که    یخاطر حرص خوردنم باعث شد به نیزم  ن یو ا دمیکش  یمحکم   نیه
 . رهی بگ مهیبهم داده بود گر

 شد و کنارم نشست.  ک یبهم نزد نگران 

 : دیپرس   کردمیم ه یکه گر  جور همون

 حالت خوبه رزا؟  -

 بلند هق زدم.   یو با صدا  دیلرز  شتر ی ب چونم

 بغلم کنه.  خواستم ینشسته بودم و م  نیها زمدختر بچه مثل

  نم، یبب  ذاشتن یها مو بعد  کردنیم  لم یصحنه رو ف  نیهستم اگه ا مطمئن 
 . شدمیصد در صد از خنده منفجر م 

دستم رو   الیدان  کردم؛یهام گرفته بودم و هق هق مدست ن یرو ب پام
 گرفت و بلند کرد. 

زدم و تظاهر کردم دارم تعادلم رو از دست    یمردگرو به موش خودم
 . دمیم

 . دمیشنیفاصله م نیتپش قلبش رو از ا  یصدا

داره   یپام مشکل  نه یکرد و ازم خواست دراز بکشم تا بب   م یی تخت راهنما به
 نه.  ای



تا دستش به   کردمیهام رو با دستمال پاک م و اشک دمیکش یرو م دماغم 
 گرد گفت:  یهازدم با چشم  غ یشد ج  کیپام نزد

 من هنوز دست نزدم. -

 ... . کنهیدرد م -

 شد گفتم:  کینگاه مظلوم بهش چشم دوخته بودم دستش که به پام نزد با

 موهام.  یآ  -

خودمم   یکه حت  یبهم کرد با حرکت  یازش فرار کنم. نگاه خواستم یم
  یآهسته ا ی. با صدا دیکش   رونی کمرم ب   ر ی متوجه نشدم موهام رو از ز

 گفتم: 

 مچکر.  -

هم زل زده   یهاهام جمع کردم. به چشم چشم  یاحساساتم رو تو تموم
  نهی . پوز خند بر لب، دست به سم ی کرد یجور به هم نگاه م و همون  م ی بود
 :ستادیا

 بچه؟  یزن یمن رو گول م -

 به زانوم زد و ادامه داد:  یکی کوچ  یلیفاصله گرفت و س ازم

 پاشو برو.  -

 دوم بود، از تخت بلند شدم و آروم صداش زدم:   یوقت نقشه  حاال



 ال؟یدان -

 پا شو برو... .  -

که بشنوه    یشم. جور م ی اطع بود، اما باعث نشد من تسلمحکم و ق  صداش
 زمزمه کردم: 

 ؟یباف یموهام رو م  -

داشتم   دی. امکردیرو فوت م  یبعد گار یپشتش بهم بود و داشت س  دوباره
 .دادیم  یوحشتناک خوب  ینقشه روش اثر کنه؛ چون موهام بو نیا

 تخت نشست.  یشد و رو   کیباال داد. نزد یی و ابرو  برگشت

به    یدراور برداشتم و بهش پشت کردم. دست یشونه رو از رو  یرک یز با
 و آروم آروم شروع کرد به شونه کردن.  د یموهام کش

مور   خورد، ی. هر وقت دستش به گردنم مکردیم  یهر بار شونه مکث بعد
 .رفتمیخودم فرو م یو تو شدم یمور م

 د. شونه کردن موهام رو شروع به بافتن کر  بعد

رد و بدل نشد. بعد چند لحظه موهام رو بافت. نرم   نمون ی ب ی حرف چیه
 شده بودم چون گفت:

 بمون.  جانیهم   یخوایاگه م -



بشم و   دار یزود ب تونستمیاتاق خودم نباشم اما م  یشب رو تو تونستم ینم
 به اتاق خودم برگردم.

 . دمیدراز کش یتختش به راحت  یتشکر کردم و رو  ازش

کامل    تینشست. با امن  کم یتخت رو برداشته بود. نزد  عطرش کل یبو
 زود خوابم برد.  یلی هام رو بسته و خچشم 

 فردا  صبح

 اون رو کوچولو! ا یرو   نیا  ای یی بسه دورو  گهی" مردم از دست تو، د

 آهو کوچولو  هیمثال  یزی گریز دستم م  ی کنیبه دست م دست

 سو به اون سو کوچولو! نیاز ا  تی سویمن رو چون گ  ی کنیم  شون یپر

 گرفته  یدلم رو به باز  ایخدا

 چشم و دو ابرو دو 

 " کوچولو

 

 شدم.  دار یاز خواب ب  باشی ز یمردونه یزدم و با صدا  یلبخند

 براقش خورد آهنگ رو ادامه داد: یهابه چشم  هام چشم 

 شه ی تو چشمام نگاه کن بارون پشت ش  -

 کوچولو   شهیدلم آت  تو



 ینشوند شی آت ون یم   یمنو سوزوند  تو

 کوچولو   شهی هم  یواسه

 ی رو با غرورم دنبالت کشوند من

 کوه به اون کوه کوچولو   نی ا از 

 یتو دستت شکست  یکه بست   یعهد اون 

 نه تو بگو کوچولو! مگه

  ن یهام رو بستم و به طنبخش بود که فقط چشم انقدر آرامش صداش
 بود، گوش دادم. دهیچ ی اتاق پ یصداش که تو  یبایز

 و گفت:  دیدستم رو بوس ی فور یحرکت  با

 پا شو کوچولو صبح شده ها! -

شد.   ییو از جا بلند شدم. خودش مسواک به دست وارد دستشو  دمیخند
 بهشون زدم.  یاهام رو عوض کردم، بافت موهام رو باز کردم و شونهلباس

زد و    بهم  ی چشمک  نه،ی آ  یرفتم تا صورتم رو بشورم. از تو کنارش 
مسواکش رو شست. آماده برگشتن به اتاق بودم متوجه شدم داخل  

 حمومه از پشت در گفتم : 

 ... .رمیمن دارم م  -



در حموم   هو ی که   دمیحموم منعکس شده بود خند ی سوت زدنش تو یصدا
 آورد. نگاهش بهم افتاد و جواب داد: رون یرو باز کرد و سرش رو ب 

 ؟یرفت  یگرکوچولو؟ تو غربال  -

 نه چطور مگه؟  -

 . م ی بنداز بر  ادمی  م ی که برگشت   هیترک -

 

 شدم. با عشوه گفتم:  ک یسر تکون دادم و بهش نزد د یترد با

 مراقب خودت باش. -

اومدم و دامنم رو    رونیتکون دادم. از اتاق ب  یفاصله گرفتم و دست  ازش
 مرتب کردم و وارد اتاق شدم. 

 : دینشسته بود که پرس  نهی رو به آ  جرن

 گه؟ی خوش گذشت د -

بستم و کنار   یموهام رو دم اسب  دم، یلباس فرم رو پوش  ع یو سر   دمیخند
 کردم که جرن رو بهم گفت:   شی جرن نشستم. تند تند آرا

 . هیترک میگردیفردا برم امروز روز آخره، پس -

  ر ی رو ز ه یشونش گذاشتم و سا یپر از حسرت بود. دستم رو رو  شصدا
 : دمیپلکم کش 



و ده سال   گهی پنج سال د گه، یهم هست خوب دو سال د  یسال بعد -
 هم هست.  یاگهید

 کج کرد و گفت:  لبشو

 . م یی تا اون زمون کجا ست یمعلوم ن  -

انداختم. جرن لباسش رو چک کرد و    فم یرو داخل ک   م یزدم و گوش   یلبخند
 گفت: 

 خوشگل. میبزن بر  -

 

قهوه و تخم   ی. کم م ی سالن بوفه نشست یو تو  م ی رفت رون یهم از اتاق ب  با
 صبحانه نداشتم.  یادامه یبرا ییخوردم و اشتها ی مرغ عسل

 گذاشت و رو بهم گفت:   فشیتو ک یلون ینا ی برام لقمه گرفت و تو جرن

 بردار.  فم یاز ک یهر وقت گشنه شد -

و    کردمیم  دایرو پ  یی . کاش جا م یبا ون به مراسم حرکت کرد شه یهم   مثل
 .زدمیبا سوگل حرف م

از   ی کیشدم. خانم خجسته با    کاپ یفوت کردم و وارد سالن م ینفس
شد   کیزد بهم نزد  یلبخند دی. من رو که د کردیداشت بحث م ها ستی آرت

 و گفت: 



 ؟ زیعز  ی خوب -

 شده؟  یزیممنون چ -

نگاه کردم که    هیکه کاماًل معلوم بود عصب  یست یچشمم به آرت  ر ی ز با
 خجسته گفت: 

سالن. سوگل هم    یلباس عروس امروز رو قرار بود سوگل بپوشه و بره تو -
کار    یچ دونم ینم  م ی مانکن به جاش ندار  گنیم  ها نیشده ا یجورکه اون
 کنم.؟!

 نه؟  ا یبکنم  یبه خجسته کمک   تونم یم  دونستم یفکر رفتم و نم  یتو

 فکر بود.  نی بهتر شدیم  ی به ذهنم زد که اگه عمل یفکر

 نفر بود پس... .   نیمانکن خودمون آخر   نوبت

 . م ینداشت مانکنمون رو به خجسته قرض بد   یاشکال

 ها رفتم. به اتاق مانکن ی واشکی  یلیخ

گوشه    هی دمیدست دختر مانکن رو کش. دیرو شکر که جرن من رو ند  خدا
بکنم قبول نکرد   خوامیکه م   یکار  دنیتا باهاش حرف بزنم. دختر بعد شن 

 گفتم که نتونه رد کنه:   یزیاما زود چ 

 ؟ یدیفهم یکمک کن  نیخواسته تو به برند سل  تیراش -



باهاش به   یبه ناچار قبول کرد و لباس عروس ما رو درآورد فور دختر 
 گفتم :   یشدم و با لبخند کیخجسته نزد 

 . دیاز مانکن ما استفاده کن نیتون یخانم خجسته م -

  ت یاما در نها نهی تعارف کرد و گفت که خالف قوان یل یاولش خ خجسته
ن آشفته  جر قه،ی قبول کرد و مانکن به خجسته تعلق گرفت. بعد چند دق

 شد و با استرس گفت:  کیبهم نزد

  تیتا لباسش رو بپوشه راش  کنمینم داش یپ  ؟یدیرزا تو مانکنمون رو ند -
 . کنه یدعوام م

 . دمیام... نه ند -

 مبل لم دادم.  ی خونسرد به پشت یلیخ

 وارد سالن بشه.   نیبود تا مانکن با لباس سل  ون ی به تلوز چشمم 

ها آرام و کوتاه  نبود. عروس گهید یها مثل فشن شوها عروس ی شو فشن
 بر باشه.کت واک زمان  نیا  شدیباعث م نیو ا   رفتنیراه م

مانکن ما    دنیمانکن ما با لباس خجسته وارد صحنه شد. جرن با د باالخره 
 و گفت:   دیکش  ین یسر صحنه ه

 بکنم.  ت یازش شکا رمیمن م   دهیمانکن ما رو دزد   کهی اون زن -

 رو گرفتم و گفتم:  دستش



و لباس ما رو   گرده یمن مانکنمون رو بهش قرض دادم االن مانکن برم  -
 . پوشهیم

 سرم زد و گفت:  ی غی گرد ج  یهابا چشم  جرن

لباس عروس حق نداره لباس عروس   یشوفشن یتو  یمانکن  چیرزا ه -
 . گردنیبرنم  موننیسالن م  یبپوشه چون تو یاگهید

 نگاهم عوض شد. رنگ

به وجودم اومد که جرن دستم رو محکم هل داد و رفت تا به   ترس
 موضوع رو بگه.   تیراش

 کار کنم؟   یکردم حاال چ  یچه غلط ی وا دم، یلرزیاز ترس م داشتم 

سرم   تیاومد. با عصبان  شم یپ  ده یپر  یبا رنگ و رخ تیلحظه بعد راش  چند
 داد زد و گفت: 

االن نوبت مانکن ماست و مانکن اگه   یفهم یتو رزا؟ م  یکار کرد  یچ -
 رزا!...  یرزا! وا یاون برند از رقابت انصراف داده؟ وا یعن ی وارد سالن نشه 

کار کنم؟    یسکوت در حال فکر بودم. حاال چ یو تو دمیکش   یق یعم نفس
اگه برندش حذف بشه   تی کارم رو جبران کنم؟ راش   نیا ی چجور
حال   نی کار رو بکنم، با ا  نیا  خواستم ی. نمرهیم  من هم به باد یهازحمت

 حاال وقتشه. 

 کنه.   شم یدستور دادم آرا هاشگر یاز آرا  یک یو به    ستادمیا



موهام رو   یحرفم زود قبول کرد و فور دن یمقاومت کرد تا با شن   یلیخ
 بست. رو بهم گفت: یپشت سرم گوجه ا 

 . یندار از ین  یزیمناسبه و چ شت یآرا -

 رو مرور کردم. مم یبار تصم  ن یآخر ی و برا  ستادمیا  نهی به آ  رو 

 درستش کنم.  دیکردم پس من با  جادیمشکل رو ا   نیا  من

  دیرس ینم پشیتن کردم. دستم به ز بت یاتاق پرو رفتم و لباس رو با مص  به
زمان دادن که   قهیفقط پنج دق تیاتاق روشن بود و به راش  ونیتلوز 

 مانکنش وارد سالن بشه. 

 از دستم در بره.  پیز  شدیباعث م  هامدست لرزش

 گفتم:   نهی تنم مرتبش کردم رو به آ   یو تو  دمشیپوش باالخره 

و اگه   کنن یدارن نگاهت م ایبعد االن کل دن یاسترست رو نگه دار برا -
 . رهیسوال م  ر یکل مجموعه ز   ادیب  شی پ ی اشتباه

ها  کفش  نیبود و با ا   نیسنگ یل ی رو مرتب کردم. لباس خ هامگوشواره
  قهیدق ک یکردم فقط   نی اتاق تمر یتو ی سخت بود راه رفتنش کم یلیخ

 حذف شه. تیمونده تا راش

بهش   یخشکش زد. با استرس سر دنمیکه جرن با د  دمیدو رونی اتاق ب از 
 هام رو بستم پرده رو کنار زدم و وارد سالن شدم. تکون دادم و چشم 

 



بود و   نیو دست زدن. لباس سنگ  دستادنیورود من حضار جمع ا  با
 کنترلش کنم.   تونستم ینم

رو زل زده  تر هم بشه. به روبههام کوتاهقدم شدیاسترس باعث م  یطرف از 
 . کردمیم  ی بودم و آروم آروم سالن بزرگ رو ط

  یسالن برسم و همه چ ن یا یدلم خدا خدا کردم که زودتر به انتها یتو
مختلف ازم   یهاهید و هر کدوم از زاو روم بو ها نی تموم بشه. فلش دورب

 ی تو  دادنیو واکنش نشون م  قیحضار که تشو  ی. صداگرفتنیعکس م 
بهم توجه   یکس  گهی سالن بودم که متوجه شدم د یها گوشم بود. وسط

 . کننی. به پشت سرم نگاه مستادنی با شور و شوق ا مه و ه  کنهینم

دوباره پشت سر    د یحاال با ستادم، یها او کنار مانکن  دمیسالن رس  یانتها به
 . م یحضار رد ش یو از جلو  میحرکت کن  تر عیسر یها کم با مانکن

 بود.  ت یراش  ومدی که پشت سرم داشت م  یبرگشتم متوجه شدم کس  یوقت

شده   ره یخ  یابودم و به گوشه ستاده ی ا  گهی د یهابه کمر مثل مانکن دست
ازمون عکس    هیما زوم بود و از هزار زاو یو ر  ها نیبودم. نور فلش دورب

 گرفتن. 

کمرم که صاف کرده    م ی و وارد پشت صحنه که شد  م یاومد  رونیسالن ب از 
 بدنم نشسته بود.  ی رو  یبرگردوندم. عرق سرد هیبودم و به حالت اول

سره   کی جور نی شد و هم کیبهم نزد زد یکه از ذوق داشت بال م  جرن
چون حواسم   شدمیهاش متوجه نماز حرف یزیو من هم چ  زدیحرف م



بهم دست داد و گر گرفتم. همراه جرن به اتاق   یپرت بود. احساس خفگ
 پرو اومدم و لباسم رو عوض کردم. 

 شده بود. ل یلباس تبد ن یباتریتن من به ز  یعروس تو لباس

تا  بود   ستادهیآب خوردم. جرن کنارم ا  ی صورتم رو پاک کردم و کم شیآرا
 .کردیسرم درد م  ی اگه حالم بد شد کنارم باشه. حس تهوع داشتم و کم

 . بخشهیمن رو نم وقتچیکردم ه  یبفهمه چه کار الی دان اگه

هام گرفته  دست ن ینشسته بودم و سرم رو ب یبک چرم  نگیمبل و  یرو 
 :شدیم  کیبهم نزد تیراش   یبودم که صدا

رو   یحرکت   نیازت انتظار همچ وقتچی ه  یهست  ا یانسان دن نیرزا تو بهتر  -
 دختر؟! ینداشتم چطور جرأت کرد

  یکار رابطه  نیهم فشردم. با ا  یزدم و سرم رو بلند کردم. لبم رو رو  لبخند 
  ت یمحدود نی خراب خواهد شد اما دوست داشتن به تع الی من و دان

اگه   ی حت  کنم،یم  تتیهر لحظه هر جا حما یعن ی دوست داشتن  ست،ین
 . کنم یم  تتیباز حما یشتباه برراه رو ا

  تیراش  که نیخوب موند. ا ی تموم شد و ازش فقط برامون خبرها مراسم 
  یهمکار ها ییایتالی و ا ها یبه بعد با فرانسو نیاز ا  یبرند جهان ه یبه عنوان 

 . کنهیم



  یتند وزش باد از ال  یو صدا  دیکوبیم   نیماش  ی شهیبه ش رحمانهیب  بارون
 . شدیم  دهیدر شن

  نیماش  یبخار گرفته  یشهیش یداده بودم و رو هیرو به پنجره تک سرم
 . نوشتم یم   یکلمات نامفهوم 

 تموم بدنم از درد، گز گز کنه.  شد یباعث م  ی و گرسنگ  یخستگ  شدت

 . م ی دیچتر رو باز کرد و با هم به داخل هتل دو جرن

و با    تم سی سر پا با  تونسنم یشده بود. اصاًل نم نییو تز   ییآرا هتل گل  یالب
 . رمیهام جشن بگدوست

 هام بسته شد. چشم  دم یتخت دراز کش یمن رو به اتاق برد و تا رو  جرن

 عصر 

. من  یفکر کن  شیپنجاه سال پ   یهاتو هم مثل انسان کردمیهرگز فکر نم -
 و باطل... .   دهیبا افکار پوس یازدواج کردم نه مرد  یمرد امروز ه یبا 

  یکوتاه و تند  یها بهم کرد، رگ گردنش متورم شده و نفس  ینگاه چپ
  خته ی ر ز، یم  یشدن تموم لوازم رو بلند و شکسته ادیفر ی . با صدادیکشیم

 کپ کردم.   نیشدنشون به زم

 به پام برخورد نکنه.  هاشهی عقب عقب رفتم تا خورده ش هو ی

  یواری رو به د  م گهیشکمم و دست د ی دستم رو  هیخودم که اومدم  به
 داده بودم.  ه یتک



 زد و ادامه داد:  ینامفهوم ادیفر الیدان

اخبار شده همه جا حرف از لباس   کی   تر ی عکست ت ره یت نم کله  یچرا تو -
 رزا؟!  یشیمتوجه نم   یچ یهست تو چرا ه  شیو مانکن شرق  تیراش

 . دمیاز بحث کردن کش  دست

ممکن بود. فقط حرف    ر یروم بود، غ که روبه  یالیدان  ن یکردن با ا  بحث
از کارم جدا بشم و هر   دیمعتقد بود با  دندهکیو لجباز و   زدیخودش رو م
 انجام بدم.  گهیکار اون م

 زمزمه کردم:   آروم

رو انتخاب کنم، قطعًا کارم رو انتخاب   یک یتو و کارم    نیاگه بخوام از ب  -
 . کنم یم

 اومدم.  رون یب  عیز اتاقش سر سردش چشم دوختم و ا یهاچشم  به

  الیحرف رو به دان   نیا  خواستیبه گلوم چنگ انداخت، من دلم نم بغض
رو    یکی حل دو تا راه نیبزنم خودش خواست و خودش مجبورم کرد از ب 

 انتخاب کنم. 

 خودم اومدم.  تیبه سوئ  هی ها بغضم شکست و با گرپلهراه  یتو

زار   خوادینگفت و گذاشت هر جور دلم م یزیچ میآشفتگ دن یبا د جرن
 . زمیبزنم و اشک بر 



بلند   یو سرم رو داخل بالشت فرو بردم. با صدا  دمیتخت دراز کش   یرو 
 کردم.  هیهق زدم و گر

 

 بلند گفتم:   یصدا با

 رابطه رو تموم کردم.  نی خودم تموم کردم، خودم ا -

رو   ومدیاز دهنم در م  یزیخودم نبود و هل شده بودم. هرچ دست
 هام به ضرر خودم تموم بشه. ممکنه حرف کردم یو دقت نم   گفتم یم

کمرم قرار    یرو  ی بودم دست دهیچند ساعت که به اون حالت دراز کش بعد
 گرفت. 

 کمرم رو نوازش کرد و گفت:   جرن

 پا شو نگاهت کنم.   زمیفکرش رو نکن عز  -

هام رو پاک کرد و  کردم و جلوش نشستم. با دستش گونهراست   کمر 
 : دیپرس

چرا   یرو کرد ای کار دن   نیدلم؟ تو بهتر  ز یعز  یدیچرا به خودت عذاب م -
 !؟یعذاب داشته باش  دیبا

 پرواز فردا آماده بشم.  یچمدونم رو ببندم و برا نم یمجبورم کرد بش جرن



به شکمم زدم و   ی. نگران دست شدیم  دهیسرم کوب یتو   الیآخر دان  حرف
 فکر رفتم.  یتو

داره پدر   از یبچه ن نیبچه رو بزرگ کنم ا  نیا  تونم یاز دستش بدم نم اگر 
 داشته باشه. 

  ینجاتم داد. لبخند شونم یم قرار گرفت و از افکار پر شونه یجرن رو  دست
 . دم یچمدون چ یهام رو توزدم و تند تند لباس

 ول آماده بود. جرن گفت:برگشت به استانب یبرا ز یچ  همه

  دیپرواز هست با قهینوشته فردا صبح ساعت نه و چهل و پنج دق  تیراش -
  ی تو  م ی تا فردا مجبور نش  م ی . بهتره از االن بخوابم ی ش دار یزودتر هم ب

 هوم؟! میتلف ش   یاز خستگ  مایهواپ

 :دمی پرس  ربطیب  یلیتکون دادم و خ یسر

 گشنمه.  یجرن از رستوران بشقابم رو آوردم کجا گذاشت -

 . خچالی  یجا رو همون -

تختم نشستم و آروم آروم شروع به خوردن غذا    یرو برداشتم و رو  بشقاب 
 کردم. 

  نیاوضاع ب  تونم یمن چم شده؟ چرا فکر کردم با اون حرفم م   واقعاً 
رو   ال یاند شهی هم یبرا تونم یخودمون رو آروم کنم؟ چرا فکر کردم م



بهش دست بزنم؟! عمر... عمر...   دهیاجازه نم  یعمر حت   ی داشته باشم وقت
 خبرم؟ یچرا ازش ب

ش رو  رو برداشتم و شماره میدراور گذاشتم و تند گوش یرو رو  بشقاب 
 : دیچی پ  یگوش  یگرفتم. بعد چند تا بوق صداش تو

  یو یتداخل کانال فشن   گشتم یها دنبالت مرزا تو آسمون  کم یسالم عل -
 ؟یکردم چطور   داتیپ

 سالم عمر ممنون ام... .  -

 شده بگو.  یچ -

 نه کجاست؟  ی خبر دار الیاز ن  -

رو برام در نظر   یی بود تا بتونم ازش درخواست کنم که جا  یابهونه الین
 . رهیبگ

 کنم.   هشیتنب   د یکنم. با  یزندگ  الیبا دان خواستم ینم

 مکث کرد و گفت: ی کم

خودش رو داره   یو زندگ   کنهیکه داره کار م   دونم ینه اما م  ادیخبر که ز -
 چطور مگه عروسک خانم؟ 

 !ره؟ ی باهاش تماس بگ یبهش بگ شهیمامانم نگرانشه م  -



من رو باش خوشحال شدم و با    کنم یباشه حرف تو رو بهش منتقل م  -
 .یجواب بد شنهادمیبه پ  یخوایخودم گفتم حتمًا م 

 دوباره بهم دست داد و گر گرفتم.  یخفگ احساس

 داشته باشم:  ی کردم لحن مهربون  یسع

برگردم با   ای تال ی. من از ا یبد انیپا  یباز ن یکه به ا  خوامیعمر ازت م -
 گفته باشم بهت!  مونم ینم  الیدان

 . ایتالیا ی تو  شتهی ک پ   الیخب دان -

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:   ا؟یتال یاومده ا  الیدان د یاز کجا فهم عمر 

قابل تحمل شده.   ر ی کنه واقعًا کارهاش غ  بم ی قراره تعق  دونستم یمن نم -
 و نذار کنارش بمونم.   ر یبرام در نظر بگ  یمکان  کنم یخواهش م

 ؟یندار یا  گهی کار د  م ی کنیبا هم صحبت م  هیباشه تو برگرد ترک -

 نه مچکر. فعالً  -

کار رو    نیا خواستیم برگشتم. دلم نم فوت کردم و به تخت ی راحت نفس
به   دن یرس  یها برامردها رفتار کرد. مردها از زن  نیع  د یبکنم؛ اما با

 کار رو انجام ندم؟!  نیپس چرا من ا   کنن؛یاهدافشون استفاده م

  یبا یبه هدفم، با دنیتا به هدفم برسم؛ بعد از رس  رمیگیعمر کمک م از 
 من رفتم. 



 کنترل چراغ اتاق رو خاموش کردم و آباژور رو روشن گذاشتم.   با

بود و خواب رو ازم گرفته بود. درد کمر و پهلوهام هم کم   شونیپر  افکارم
 نداشت. شونم یاز افکار پر 

 هام رو هم افتاد. ساعت چهار صبح چشم  باالخره 

 *** 

 کنار جرن و بهار نشستم.   مای هواپ  یتو

  خوادیانگار نم  ی ول  گشت یم  الیبال دانهام به دنحواسم و چشم  یهمه
 نبودن.  الیدان  کدومچی ها رو نگاه کردم هبرگرده تمام مسافر 

  شه یجرن گذاشتم و به فکر رفتم. هم  یشونه یسر رو   دانهیناام   تیدرنها
. حاال  رمیاگه بگه نرو نم  کنم،یبهم بگه کار نکن نم یاگه روز کردم یفکر م 
علتش، باز    دی. شادمیهاش گوش نمحرفبه  گه یشد؟ چرا د جور نیچرا ا

  یتو  یکه وقت  ییهاکه آگاهم کردن. کتاب  گردنیبرم یی هابه کتاب
 محبوس بودن خوندم.  الی دان یخونه

 

زن   یبرا  دیداشتم که مرد نبا ن یهم به ا ی حال اعتقاد راسخ ن یا با
ها از هم  خانواده شهیامر باعث م   نی کنه. به نظرم هم  نیچهارچوب تع 
 ها به طالق منجر بشه. بپاشن و رابطه



زن،   یوقت  ی ول کنه یم  دیهست که زن رو تهد  یمثل حصار  تیمحدود
خودش و البته   یزندگ   شه،یهم  یو برا  دهیحصار تن م   ن یناآگاه باشه به ا

 . کنهیرو نابود م  شندهیفرزند آ 

از بچه   یزینوز چ . هدمیشکمم کش  یرو یاومدم و دست  رون یفکرها ب  نی ا از 
 قرار داشتم. یهشتم حاملگ   یهفته یمشخص نبود و تو 

  نیاز ب  ایبچه رو نگه دارم   رم یتصميم بگ  که نی ا یفرصت داشتم برا هنوز 
رو کاماًل متفاوت    میبهش عادت کرده بودم و سبک زندگ  ی لیببرم. خودم خ 

 . شم یدارم چاق م کردمیکرده بود. کم کم حس م 

گوشم گذاشتم و    یرو آماده کرده بود و به دستم داد. تو رپادهایا جرن
آروم   خواستم یفکر کنم. فقط م ز یچ  چیبه ه خواست یچشم بستم. دلم نم 

 باشم. 

رو از    رپادیگردنم قرار گرفت که باعث شد چشم باز کنم. ا   یرو  یدست
زدم و با   یلبخند دنشیسرم کردم. با د یبه باال ی گوشم برداشتم و نگاه

 : ادمستی ذوق ا

 ؟ یگردیبرم  ه یبه ترک یتو هم دار ؟یخوب شد -

  هی . بغلش کردم با کردیهاش بهم نگاه م لب یرو   ییبا یبا تبسم ز  سوگل
 بود.   ستادهی عصا سر پا ا

  هیداره به ترک ن، یباهام حرف زد و معلوم شد اون هم همراه با سل ی کم
هم   ان یم  ه یاول ترک کهنیقراره به امارات برن؛ علت ا هی و از ترک  گرده یبرم



  شی ترک بود. ازم فاصله گرفت و صندل  یهااز عمده فروش یک یبا   یهمکار
  حرفرو بهم نشون داد. بهش اطالع دادم تا آخر پرواز حتمًا باهاش 

 . زنم یم

  لم یداد و همراه بهار و من ف هیجلو تک یاستند صندل  یتبلتش رو رو جرن
 . م ی دیدیم

 . گذرهیزمان کندتر م کنم یحس م رمیفکر فرو م یچقدر تو هر 

که تا    میبغل  یصندل   یرو   یمرد زدمیداده بودم و چرت م هیجرن تک  به
 بود نشست و بازوم رو فشرد.  یخال شی چند لحظه پ

  ده یش پوش بهش انداختم. چهره ی رو باز کردم و بلند شدم. نگاه چشمم 
 .« الهیدان نی بود و حس ششمم بهم دستور داد:» ا

 گفتم:   عبوس

 ؟ یکن یهم ولم نم  جانیا ال؟یدان  یگیم  یباز چ  -

بود و تا کالهش رو   ده یروز کنسرت کالهش رو تا صورتش کش   مثل
 هام باور نداشتم. برداشت به چشم 

 فرو رفتم. ی صندل یو تو   دمیترس لرز  از 

ش  مسخره یعرب  ی با همون لهجهداد و  لی بهم تحو  یکج  یلبخند عمر 
 گفت: 

 برات پر کنم عروسک.  تونمیاما جاش رو که م  ستمی ن الی من دان -



خودم رو حفظ کنم. کلمات به   یسردکردم خون  یفوت کردم و سع ینفس
 : دنیرسیبه ذهنم م  یسخت 

 !؟ی... کنی... کار می... چجانیتو... چ... ا -

 و بهش برگشتم گفت:  دی دستم رو کش جرن

 کنه؟یم  تتی اذ هیک  -

 . زمی . نگران نباش عزم ی زنیحرف م  م ی نه دار -

رو   هاش شیازش مطمئن شدم به عمر برگشتم به حالت متفکرانه ر  یوقت
 زدم و گفتم:   ی. لبخندکردیو نگاهم م دادیم  یباز

 !ما؟ یهواپ  یتو  یاومد یچطور -

 زد و گفت: یطان یش لبخند 

  کیرو تبر   تتی! موفقیدستم مثل آب خوردنه راست  یکه تو   زهایچ  نیا -
 عروسک.  گمیم

 ممنون.  -

. حدس  کردمیم  یخشن بود و از بودنش کنارم احساس ناامن  صدام
  دونستیداشت و م رنظر یرو ز  الیمن و دان  ایتال یا  یتمام مدت، تو زدم یم
 . م یکنیم  م ی کار دار  یچ

 گفت:   یاآهسته یصدا با



شد؟! نکنه   یپس چ  ی کنیازدواج من فکر م شنهادی به پ ی رزا تو گفت -
 نظرت عوض شده و... . 

 حرفش رو قطع کردم و گفتم:  عیسر

  خوامیم  کنم یفکر رو نکن دارم راجبت فکر م نیعمر ا  ست ی ن طور نینه ا -
 باهات آشنا بشم. 

ش به صورتش برگشت و با  بود زدم عمر خنده یچه حرف ن ی! ایوا یا
 ور جواب داد: غر 

دست   ایدن ی نیب ی! خودت که م؟یمدت نشناخت   نیا ی چطور من رو تو -
 دارم.  ی قدرت، من همه چ ت، یمنه پول ثروت، موقع

. آب دهنم رو  ستی وجودت ن ی تو تی از انسان  ییبو یادلم گفتم اما ذره تو
 قورت دادم:

خودت رو   خوامیبشناسمت. م  خوامیم  یبله! من نگفتم از لحاظ ماد -
  اتیدرونت بشم ماد ییبا یعاشق ز   تونم یوقت م کشف کنم، درونت رو، اون

 . ستی ن  یزیمن چ یبرا

 دلم ادامه دادم:  تو

 !؟ یدرون دار یی  با یز  یلی نه که خ -

 چونش گذاشت و گفت:  ر یکرد. دستش رو ز   یتکون داد و مکث یسر

 ؟ یازم بدون  یخوایم  یچ -



!  ؟یچقدر ازم بزرگتر ؟یبار ازدواج کرد تو چند سالته و چند  کهنیمثاًل ا -
 ...ا ی ی کنیمحدودم م

 گفت:   یرو قطع کرد و به عرب  حرفم 

سال بزرگترم   ستیسالمه. ازت ب 42من  دمینعم قبلت افهم... امم.. فهم -
 رو جبران کنه.   یتفاوت سن ن یا تونه یاما به نظرم عشق، م

 تو دلم جوابش رو دادم:  دوباره

عاشقت    شهینم  لی اما دل یَجوون موند کهیمرت  یچرت نگو همسن بابام -
 شم. 

 گوش دادم:   ش یزنادامه الف به

بکن؛ چون تو عشق من   خوادیدلت م یهر کار  کنم،یهرگز محدودت نم -
کنم. من دو تا بچه از زن    یبا آرامش باهات زندگ  خوادی. دلم میهست

مورد   ن ی. باهاشون ارتباط ندارم، نگران ام ی طالق گرفت  یل یاولم دارم، به دال
 . نم یب یها رو مبچه ینباش. فقط گاه 

 

شده بودم و   رهی دستش خ  یبه تتو عقاب رو  زد یکه حرف م  یمدت  تموم
 . نم یب بار رفته بودم تا عمر رو ب نی اول   یبرا الی افتادم که با دان یروز ادی

  یهاتموم حرف  دمیافتاد، فهم  ادمیکه    تیو اون وضع   هاییا یدریپر اون 
 االنش دروغ محضه.



 جواب دادم:   عیبهش زدم. ابرو باال داد که سر  یپوزخند کج  اراده یب

مدت باهات رفت و آمد داشته باشم تا   ه ی د یعمر من با  شه ینم  ی جورنیا -
من چجور   یفهم یبشناسمت. مثل دو تا دوست... اون وقت هم تو م

 هستم و هم...  یدختر

 .میبر  یایتو که نم  -

 هام رو به هم فشردم.حرص دندون با

که    گفتم ینم ی زیو چ   زدمیم  کردذمژهیم  یکاماًل با اعصابم باز  داشت
 ادامه داد:

 . یش  م ی زود تسل  کردمیفکر نم ؟یزنش بش  یشد  یچطور راض  -

 رو آهسته کرد :  صداش

 مخت رو زده.  یپس معلومه حساب -

  یمحکم تو خواستیشده بودم انقدر که دلم م وونهی و د ی عصب  یلیخ
 بلند گفتم:  یهاش رو خورد کنم. با حرص و صدادهنش بزنم و دندون

  ،ی باهام رفتار کن ی هر جور بخوا  ستم ی دور و برت ن یمن دخترها   نیبب -
 خفه شو! گم شو. 

بهم بود که رو برگردوندم  رهیو هلش دادم. خ  دمیکوب   شنهیس ی رو   محکم 
 و به جرن گفتم: 



 . ییدستشو  رمیم -

رفتم.   یی با ترس بهم زل زده بود که بلند شدم و به سمت دستشو جرن
 بود. ستاده یجلوش نا   یخلوت بود و کس 

...  الی! دانالیافتادم. دان ادشیشدم و در رو که بستم  یی دستشو  وارد
 ...تونم ی... نم تونم یبدم؟نم  بهی غر  هیجات رو به  ی چجور

باهاش   رم یکردم. هر جا م  هیدهنم گذاشته و گر یرو محکم رو  دستم 
 هم هست. خاطره دارم، هرجا هستم انگار اون

 . ومدیهام بند نم خم شده بودم و اشک نهی آ  یجلو

تا حالم سر جا   ستادم یا  یشد و زود صورتم رو با آب شستم. کم زده  در 
 . ادیب

 نگرانم شده بود. آروم گفتم:  یلی اومدم جرن خ  رون ی که ب  ییدستشو  از 

 خوبم.  -

  اد؟یعمر هم م  رمیرو ترک کرده بود. چرا من هر جا م  ی عمر صندل  نشستم
 . گهیواقعًا چرا؟! خسته شدم د

  الیدان  لیپروفا  یها داشتم عکس م یگوش   یبودم. تو دهی شب رو نخواب کل
دلم براش تنگ   شتر یب  کنم ینگاه م  شتر،ی. هر چقدر ب کردمیرو چک م 

 . آروم رو به عکسش گفتم: شهیم

 .یبود شم یکاش االن پ   -



 : دیچ یگوشم پ   یدار ترک تو مهمان ی لحظه صدا همون

  کینبول نزدبه استا   د،ین یبنش بلی ! لطفًا به حالت استزیعز  نی مسافر -
 . م ی شیم

به اطراف کرد و رو بهم   یو منگ نگاه  جی. گ دیو از خواب پر   دیلرز  جرن
 گفت: 

 م؟ ی دیرس -

 هوم.  -

 بهم دست داد. ی که نشست حالت تهوع  مایهواپ

آب، سر   وانیل هی بهم داده بود برداشتم و با  الی که دان  یقرص فم یاز ک زود
 رو به دست گرفتم.  فم یفوت کردم و ک ی. نفسدمیکش

  ی و وقت  م ی اومد رون یب  مای زدم. با هم از هواپ یدستم رو گرفت و لبخند بهار 
رو جا گذاشتم. نگران به پشت   یزی،حس کردم دوباره چ  م ی شد ه یوارد ترک
 گوشم گفت:   یشدم که جرن متوجهم شد. بغلم کرد و تو  رهی سرم خ

 مونه. ب  ز یون   یتو ادی ز  تونهینگران نباش اون بدون تو نم  -

. رو بهش اطالع دادم که به  م ی گرفت تا به خونه برگرد  یتاکس جرن
تعجب کرد؛ اما مصمم بودم که حسام رو   یل ی. خگردمیمجتمع حسام برم 

 . نم یبب



سخت بود بعد اون   یلی کرد و من به مجتمع رفتم. خ  یازم خداحافظ  جرن
حال تموم تالشم رو کردم که   نی آپارتمان شدن با ا   نیحادثه ها وارد ا 

  رونی ب یشده بود که وقت  ادیآسانسور تپش قلبم ز یبهش فکر نکنم. تو 
طول راهرو رو   عی . سر شدمی. داشتم خفه مدمیکش   یاومدم نفس محکم 

لرزون در   یها. با دستدمیحسام رس یدر خونه یکردم و به جلو   یط
 زدم.

ترک و   یظاهر شد مرد در  یجلو بهیغر  یچند لحظه در باز شد و مرد بعد
 بلند قامت. 

زدم   یلبخند عیرفت که به حسام حمله کرده بودن. سر  یبه کسان  فکرم
 هل شدم: 

 به واحد شرق برم.  دیانگار اشتباه اومدم. با خوام یمعذرت م -

سوخته شده فرار کردم هنوز   ینگفت و در رو بست به طرف خونه یزیچ
 داخل شدم. کارت خونه رو داشتم. در رو باز کردم و 

 بود.  ا یکار دن  نیتراون روز سخت یسوز آتش یادآوری

 مثل سابق مونده بود.   ینکرده بود و همه چ ر یتغ  جا نیا  ز یچ  چیه

شده بودن و   یکه حاال خاکستر   یکارامل   یهاسوخته شده، مبل یهاپرده
 .یداغون و دود یهانتی کاب



هم که به عمر نشون دادم فکر   ی نبود. با اون رفتار  ی زندگ یجا جانیا
 کنم تا خونه رو درست کنه.   یبتونم حاال بهش زنگ بزنم و راض  کردمینم

.  دادیم  شیدود و آت یخونه، هنوز بو نیبرگردم ا  الی دان ی به خونه دیبا
 ها رو باز کردم و از خونه خارج شدم. در و پنجره

حسام   دمیکه فهم  دمیام ازش پرسدر مورد حس دمی که رس   ینگهبان به
 برگشته.  رانیخونه رو فروخته و به ا

 

  یرو به راننده گفتم. خودم به تماشا ال یگرفتم و آدرس خونه دان  یتاکس
پل سلطان محمد فاتح نشستم. به پل زل زده بودم و نگران بودم اگه  

 . دهینشون م  ی چه واکنش نهیخونه بب  یمن رو تو  ال،یدان

  اط یرو داخل در چرخوندم، وارد ح   دیرو حساب کردم و کل   نیماش ه یکرا
 خونه شدم.  ک یکوچولو و ش

 برنگشته.  الیها حدس زدم که دان پشت نرده از 

 خونه شدم.  وارد

 انداختم.  ی در اتاق گذاشتم خودم به خونه نگاه ی هشت یرو تو دونم چم

  شدم یکه م  کیخاطره نزد ز ی بود. به م ده یچی خونه پ یتو ال یدان یبو
  یهابود. تا حاال ازش نخواسته بودم عکس ز ی م  یعقدمون رو   یهاعکس

 .ستادمیو دلبرانه کنارش ا   کیعقدمون رو نشون بده. چه ش 



  ر ی چقدر زود تغ کردم یفکر م یها به چعکس  نیا  یهست داشتم تو  ادمی
 کردم. 

  دم یکه د  یزیچ  نیدونه نگاه کردم و داخل اتاق رفتم. اولرو دونه  هاعکس
 نصب شده بود.  وار ی عکس دونفرمون بود که به د

 یو... به عکس قد میگرفت   الیدان یپدر  یخونه یبود که تو ی عکس  همون
به هم نگاه   م ی ه بود و داشتبغلش گرفت یمن رو تو الیشدم. دان  کینزد
 . م ی کردیم

 . دیبه لبم اومد و چونم لرز یانکرده بود. خنده ر ی هام تغنفرت چشم  حالت

  گه یکه عمر م   ییخوشگل رو ترک کنم و به هر جا  یخونه نیا  دیبا  من
 . دمیشن اطیاز ح ییبود که زل زده بودم، صدا  یاقهیبرم. به عکس، چند دق

تند و چمدون به دست وارد    ییهابا قدم  الیو دان ستادمی پنجره ا  پشت
 خونه شد. 

بشه. از   یعصب   دیشا نهی خونه بب یاالن اگه من رو تو  ختی ر یهر  قلبم 
 . خوردیآشپزخونه، آب م ی تو الیکه اومدم دان  رونیب  یراهرو خصوص 

فوت کرد و به   رونی گلوش موند و نصف آب رو به ب  یآب تو دنم ید با
 سرفه افتاد. 

 سرفه با اخم رو بهم گفت:  نیچند  بعد

 ؟ یکنیکار م  یچ جا نیتو ا -



نگاهم کرد و   ر یبا تحق کهنینگفتم تا ا  ی زیکردم و بهش زل زدم چ  سکوت
 گفت: 

 زون؟یآو  ؟یهست  جانی عمر جونت اجازه داده که ا -

تخت    یناراحت شدم به اتاق برگشتم و رو  یل یلحن حرف زدنش خ با
 نشستم. 

و با    ستادی در ا یهشت  یتو دمیتندش به اتاق رو شن ی هاقدم یصدا
 شد:  ره یسردش بهم خ  یهاچشم 

 االن.  نیهم   رونیمن ب   یگم شو از خونه  -

 . یاگه اجازه بد شم یاالن گم م -

 ... . یهررر  االی -

 زنگ خورد و به آشپزخونه برگشت.  شی بگم که گوش یزیچ  خواستم 

  ی سلطه ر یز  کهنیا  ایمدل شده بودم    کهنیبود؟ ا یوسط چ  نیمن ا   گناه
 بفهمم! خوامیگناه من بود؟ م   قاً یمرد نرفته بودم؟ کدوم دق کی

هام رو  لباس دم،ی تخت کوب ی رو  تی دومم رو برداشتم و با عصبان چمدون
 مدت خونه جرن بمونم.  ک یگرفتم   م یداخل انداختم و تصم 

و    یجد یلی وارد اتاق شد و خ انداختمیهام رو توش مکه لباس  جور نی هم
 . دستور داد:ستادی چهارچوب در ا ی به دست تو یقاطع گوش 



 . ننتیبب  ان یهامون استانبول هستن دارن م نرو خانواده -

 خدا.  کنن یاستانبول چه م یتو  هانیدعوا ا یریو و   ر یه  ن یا ی رفتم تو وا

 گفتم: بلند   الیحرص دادن به دان یبرا

  ی خونه ی . من توم ی شدبه درک خودت برو بهشون بگو ما از هم جدا  -
 لحظه. ک ی یحت  مونمیت نمخراب شده

 . ستادیبودم به سمتم حمله کرد و جلوم ا  ده یند  طور نی رو ا  ال یحاال دان تا

 تخت افتادم. ی و عقب رفتم، رو  دم یترس

 :دیغر  شدهیبه هم چسب یهادندون ر ی ز از 

به   ی دختر  وحش کنم یقلم پات خورد م یبزار رون ی پات رو از خونه ب  -
 ندارم.  یحامله بودنتم کار

 رفت.   رونیداد و به سرعت برق و باد از اتاق ب هلم

  یجورنیباهام ا جدر نیا الیدان  اومدیم  شیبودم، کم پ  دهیترس  یلیخ
 برخورد کنه. 

 . زمیاشک بر یبهارمثل بارون  خواستمیگرفته بود و م  مهیگر  دوباره

و ناراحت    کنم یم  هیگر   یکی کوچ  ل یحامله شدم هر روز به هر دل  یوقت  از 
 از حد حساسم.  اد  یمن ز   دی. شا شم یم

 پرت کردم و به پنجره، چشم دوختم. یا رو گوشه چمدونم 



کردم که    یزنگ در اومد، از پنجره نگاه  یفکر رفته بودم که صدا یتو
 شدن.  اط یفرزان همراه مادر جون وارد ح یمامان و بابا، مامرجان و آقا

و اشک    دمیبه خودم رس  یو لباس عوض کردم کم دمیبه کمد پر عیسر
 هام رو پاک کردم.چشم 

از اتاق   عیم مشخص باشه. سرچهره یتو ی از حاملگ یعالئم   چیه  دینبا
 باز کرد تا بغلش بپرم. هاش رو  دست دنم یاومدم که مامان با د رونیب

بغل   یتو  کردن،یصحبت م  الیبودن و داشتن با دان  ستادهی هال ا وسط 
 کردم.   هیشروع به گر یبلند یشد و با صدا  یخال  هام یمامان دلتنگ

من بلند    یسکوت، فقط صدا نیا یخونه، حکم فرما شد و تو   یتو  یسکوت 
 شده بود.

شده بودم که با    ی ابچه  حسم رو کنترل کنم، مثل دختر  تونستمینم  اصالً 
. مامان ازم جدا شد و  کردیم ه یو گر خت یر یبه هم م  یتلنگر کوتاه

 موهام رو نوازش کرد.

 

 رو نوازش کرد و گفت:  صورتم 

 کنه؟ یم  تتیمن؟ نکنه دومادم اذ  یشده رزا یچ -

دستم فشار   یو دست سردش رو تو د یکردم که وسط پر  ینگاه  الیدان به
 داد و گفت: 



اتاق مهمون   کی.  نیخوش اومد  یلی دلتنگتون بود خ  یل یروزها خ نیرزا ا  -
 . نی جا آماده بشاون ن یتونیاون طرف هست، م م یدار

فرزان   یو بابا به اتاق مهمون رفتن و خانم جون، مامان مرجان و آقا  مامان
 اتاق ما بود رفتن.  ی راهرو   یکه تو  یبه اتاق

و   د یکش  ر یهمون لحظه شکمم ت  زدمیداشتم هق م  هامهیاز شدت گر  هنوز 
  جانیافتادم. مامان و بابا اتاق بودن و خدا رو شکر ا   نیزم یرو  اراده یب
 . ستنین

 شکمم رفت.  یگفتم و دستم به رو   یکوتاه  آخ

 : دیآروم در گوشم پرس الیدان

 شد؟  یچ -

 از جام بلند شدم و به اتاق برگشتم.  ی زدم و به سخت پسش

باشه. بعد چک کردن   وفتاده ی ن یاتاق شدم تا بدونم اتفاق یی دستشو  وارد
  دیچشمم رو پاک کردم. از فردا با ر یز  ملیر  نهی راحت شد و رو به آ  المیخ

ممکن   ر یبه سر کار برگردم اما مهمون داشتم، مرخصي گرفتن هم برام غ 
 کنم.   یذرخواهبود. مجبور بودم از مامان ع

  ییهابره چه اتفاق ادم یکردم   یو درد شکمم کمتر شد. سع دم یکش  ینفس
مثبت فکر کنم. وارد آشپزخونه شدم و تند تند    یزهای افتاده و فقط به چ

 بساط ناهار رو آماده کردم. 



کار    یبدونم چ داد،یواقعًا اجازه نم میسر جاش نبود و مشغله فکر حواسم 
 . کنم یدارم م 

به چهره داشتن   یاومدن لبخند رونیت و خانم جون از اتاق ب حکم خانم 
و    دمی. دست خانم جون رو بوسدیم رو بوسخانم حکمت بغلم کرد و گونه

 آمد گفتم. بهش خوش

  یبابا پرت شده بود، حتمًا تو یشون ی پ د یو چروک جد ن یبا چ حواسم 
هست که من دردهام رو    لیدل نی به هم خورهیغصه م ی لیخ  شییتنها 
  عیمتوجه قلب ناراحتم بشه. سر   یکس  خواستم یو نم  ختم یر یخودم م یتو
 . دمیته تابه چ   یها رو به شکل ضربدرسرخ کردم و مرغ از یپ

 :دیو آروم پرس   ستادیاومد و کنارم ا مامان

 ؟ی کرد  سی برنج خ -

 جاست. بله. اون -

بهم اشاره   یپزیم  یارد یاصاًل وقت  ینره بزن ادتیخوبه نمک و روغن  -
 . ستم ی ایم  شت یپ  یابهونه هیبده به  

  یل یخ الیگفتم. دان  یقابلمه رو برداشتم که دستم سوخت و آخ بلند در 
 : دیخشک پرس

 شد؟! یباز چ  -

 جواب داد:  مامان



 تو به کارت برس.   ستی ن یزیچ -

 :دی آروم پرس  ده،یاز عالئمم فهم ی زیمامان چ  کردمیم  حس

 ؟ یاحامله -

 خودم رو جمع و جور کردم و جواب دادم:  عی شدم و سر هل

 نه مامان.  -

 . بعد چند لحظه گفت: اوردیخودش ن یبه رو  یلرزش صدام شد ول  متوجه

 قرمز؟  ت یوضع -

.  کندیم رو م مامان پوست کله  گفتم یکردم اگه دوباره دروغ م  سکوت
 مامان ادامه داد: 

 و عسل دم کن بخور؟   شنی چند بار گفتم روز اول آو  -

  گرفتم یو استرس م  ختی ریم  یقلبم هر د،یپرسیم یزی بار که مامان چ  هر 
 . لمهیو ف  یهمش الک فهمه یکه حاال م 

 بهش نکردم.   یتوجه  ادیضعف داشتم اما ز  احساس

 افتاد.  ن یهام قاشق از دستم زمکه با لرزش دست  کردم یکار م  داشتم 

زل زدم که رو به   یدار بهش با نگاه مفهوم د یبه آشپزخونه دو  الیدان
 زد و گفت:  یجمع، لبخند

 سرماخورده.   کم یرزا    دیببخش -



 : دیکه پرس  م یاتاق بود  کینزد  م ی کرد و باهم به طرف اتاق رفت  کمکم 

 ؟ یکنیاون مکمل رو بهت داده بودم استفاده م  -

 کرد و آروم جواب دادم:   دایبدنم شدت پ  لرزش

 آره خوردم. تپش قلب دارم.ضعف کردم. -

  یکه تو  یتخت درازم کرد. با نگران  ی خودش من رو داخل اتاق برد و رو  با
 لحن صداش بود گفت:

 ؟یخورد یزیاز صبح چ یخوریم  ارم یم  ی زیچ هی استراحت کن برات  -

 نداشتم حالت تهوع داشتم نتونستم.  لینه م  -

 . امیاالن م -

خاطر  خاطر من نبود، همه بهبه ینگران  نیا  دونستم یاتاق بيرون رفت م از 
 ش بود. بچه

اومدن بچه قرار بود،   ایتموم مردها عشق بچه داشت و بعد به دن   مثل
 به کارم نداشته باشه.  یمحل سگ هم به من نذاره و من از خدام بود کار

 : دیپرسیو م  شدیمشکوک م ی بهتر شده بود و مامان گاه حالم 

 ؟ یستی حامله ن یمطمئن -

 :دادیبعد جواب خودش رو خودش م  و 

 که.  شد یوقت وضعت قرمز نم خب اون -



 کرده بود.   فی غذاها رو رد   مامان

  شی. مامان هم پ زدنیفرزان کنار هم نشسته بودن و حرف م یو آقا  بابا
  ی بودن و وقت ییرا یاز پذ یامن بود، خانم جون و خانم حکمت هم گوشه

 کنم، یدارم نگاه م شدنیمتوجه م

 . دادنیم  ر یرو تغ   دشونید ه یو زاو   زدنیم  یلبخند

 .زنن یدر مورد من حرف م  دونستم یم

  یکه مامان با خونسرد  م ی زدیگم شده بود حرف م  الیکه ن  یمامان از روز با
 گفت: 

 زنگ زد.  الی ن روز ید -

 گرد تماشاش کردم.   یهاچشم  با

 

 گفت؟ کجاست؟!  یواقعًا مامان؟ خب چ -

  ز ی چ  کنهیکرده و داره کار م  دایامارات کار پ   یشده، تو ییمثل خودت هوا  -
 در مورد کارش نگفت.  یادیز

  کنهیعمر کار م ی برا الی رسونده بود. انگار ن الی من رو به ن ام یعمر پ   پس
 . دیرسیطور به نظر م  ن یچون ا

 دستم رو فشرد: مامان



  یزنگ بزن فکر کنم ازدواج کرده و سرش حساب   کی ا یرزا؟! به پر -
 مشغوله. 

 : دمیو پرس  دمیخند

 واقعًا مامان؟  -

 عکس گذاشته بود.   نستای ا یآره فدات شم. مامانش، تو -

تخت نشسته   یرو ال یزنگ بزنم. دان  ایبه اتاق رفتم تا به پر یخوشحال  با
 شد.   رهی خ شیرو برگردوند و به گوش  دنم یبود که با د

شروع به گشتن    یجد یل یخ طون یو ش  ع یصبر کن سر   ارم یرو جا م  حالت
 هام از کمد کردم.لباس

ها بود  حرف نیمغرورتر از ا ی لیحال خ نی با ا کنهیداره نگاه م  دونستم یم
ها رو چک  ته لباسآهس یل یشدم و خ  ک یبشه. به کمد دوم نزد کمیکه نزد 
 کردم. 

تخت نشستم و چمدونم رو باز کردم. از داخلش چند تا لباس    یرو 
 بپوشمش که صداش دراومد:   خواستم یدرآوردم و م 

 من برو کالزت روم لباست رو بپوش.  یجلو  یی به جا خودنما  -

  نیبا ا ی لیرفت. خ  رونیتخت بلند شد و ب  یباز مونده بود که از رو  دهنم
 حرص خوردم.   لحن حرف زدنش



ازش جدا   تونستم یشه! من امشب رو نم  وونمی کار کنم د  یبلدم چ باز 
  یبفهمن ما با هم ارتباط  تونستن یباشم. مامان و بابا مهمون بودن و م 

 . م یندار

 بلندم رو از کمد برداشتم.   ییطال  یهاقرمزم رو پام کردم و چکمه لباس

 . دادیتر بود. کاماًل تموم بدنم رو پوشش مزانو بود و از لباس کوتاه یباال تا

.  گرفتم یم  میتصم عی سر ی لیو خ  کردم یرفتار م   یدمدم ی لیروزها خ  نیا
  ایح  یَچک ازش خورده بودم ول  ه ینقشه رو انجام دادم و  نی بار ا کی

 ندارم. 

  ،ی صنوعمژه م ،ی اسموک  هیکردم، سا   یظیغل شی رو باال بستم و آرا موهام 
 مات.   یو کانتور، رژ لب زرشک لر یکانس 

  یتا انگشتر و دستبند دستم کردم. از داخل جعبه جواهرات، گردنبند چند
 داده بود رو هم برداشتم.  هیعقد هد ی که خانم جون برا

 ازش متنفر بود.  الی بود که دان یدکلته بود، همون  لباسم

  الیکنم دان   یکار  خواستم یمونده بود م   یل یبه وقت ناهار خوردن خ  هنوز 
 به خودم کردم و لبخند زدم.  ینگاه  نهی آ  یتو ره، یبم یاز حسود

  ای رفت با پر ادمی  ی جذاب شده بودم پالتو رو دستم گرفتم حت ی لیخ  یلیخ
 صحبت کنم. 

 بود. ال یفعاًل در آوردن لج دان تم یاولو  حاال



  رهیباز و خشک شده بهم خ ی اومدم، مامان و بابا با دهان  رونیاتاق که ب  از 
 گفتم:   الیشدن. رو به دان

 کار دارم.   رونی بده ب  نتیماش   چیسو -

من ابروهاش باال داده بود   دنیمبل کنار بابا نشسته بود و با د  یرو  الیدان
 :دیپرس یبد  یلینشسته بود. با لحن خ  شی شون ی به پ ی نی و چ

 ؟ یکجا به سالمت   -

  یبمونه برا تیَفکسن نی ماش  رمیپس بدم؟ خودم م دیکار دارم. جواب با   -
 خودت. 

  یبزنم. سوگل تو یاومدم و قصد داشتم به سوگل سر رونیخونه ب  از 
گرفتم و    یتاکس  عیسر  یل یخودش رو بهم داده بود. خ یشماره ما، یهواپ
  نی شه که ماش کی نزد خواست یم نی به ماش  الی بودم که دان ی تاکس  یتو
زنگ زد؛ اما   می. به گوشکردمیم نی دلم خودم رو تحس یرکت کرد. توح
نبود،   دیکارها ازم بع  نیرو نشنوم. از ا یزر زر گوش  یکردم تا صدا  لنتیسا

 نگران بشه.  ادی ز  الیدان د یپس نبا

 سوگل رو گرفتم.  یکردم و شماره  جکتی رو ر  الیدان  تماس

برام   عیخوشحال شد و سر یل یخ نمش، یبب  ام یم  دیسوگل فهم  یوقت
 فرستاد.  شن یلوک

 رو به راننده خوندم و راننده به همون جا حرکت کرد.   شنی هم لوک  من



که    دمید یرو کنار تاکس الیدان ن یبود که ماش  یبه آسمون ابر چشمم 
نگه داره. به راننده اطالع دادم نگه    نیتا ماش زدیو بوق م  دادیچراغ م

 ت کنه. به آدرس حرک تر عینداره و سر 

 نگه داشت و گفت:  یاکوچه  یجلو

 . جاستنیا دیکه خوند  یشنیلوک -

زدم و    غی. ج دیدستم رو کش الیکه شدم دان  ادهیرو حساب کردم و پ ه یکرا
 بلند گفتم:   یبا صدا

 آقا مزاحمم شده. کمک...  نیکمک! ا   -

  یشده بود که چند تا زن اومدن و به سر و کله رهیبا حرص بهم خ الیدان
 زدن و فحشش دادن.  الیدان

 به اطراف انداختم.  ینگاه  روزمندانه،ی رو باال گرفتم و با حس پ سرم

که سوگل بهم فرستاده    یآپارتمان ینکردم که شماره الیبه دان  یتوجه  گهید
 . 254  یساختمان شماره  دم؛یبود رو د

  الیباز شد و به پشت سرم برگشتم. دان یطل رو که زدم بدون مع فون یآ 
  یو رگ گردن  تی نشسته بود و با عصبان  نیساختمون، داخل ماش یجلو

 شده بود. رهیمتورم بهم خ

به آسانسور    دنمیشدم. نگهبان با د  ی سرعت در رو بستم و وارد الب به
 چهارم رو فشردم.  یطبقه  یکرد، تشکر کردم و دکمه  م یی راهنما



 و بغلش کردم.  دمیبه سوگل کش  یبلند  غ یآسانسور، ج  یباز شدن درها با

 . م یش بش ش کمکش کردم با هم وارد خونهشده شکسته یپا خاطر به

  یداشت. رو  ی خوب یبود و محله بای داشت اما ز  ی کیو کوچ  ینقل  یخونه
  شتر یودم ب مشتاق ب ی لیخ  دیکاناپه نشست و در مورد کار و بار ازم پرس

 ش بدونم. بارهدر 

  ا ینامزدش  ی خونه خونه نیو ا   کردیم  یامارات تنها زندگ یتو سوگل
 همون دوست پسرش بود. 

  لیش به دلو از خانواده  خوندیدوخت م  ی طراح ،ی دانشگاه دوب یتو
نداد اما من   حیش توض در مورد خانواده اد یجدا شده بود. ز یشخص 

و    یش مشکل داشته چون کاًل تعصب ادهمتوجه شدم که با خانو  جور نیا
 بودن.  ی سنت

به   ی و نگاه دم یرفت که من به پنجره دو  ییلحظه سوگل به دستشو کی
 نه؟! ای رفته  الیدان نمیکردم تا بب   نییپا

به   یو گوش  زنهیساختمون پرسه م   یجلو ال یدان دمیشده بودم که د  خم 
 . کردیرو متر م  ابونی دست و با اضطراب، خ

ما دو تا با   دنی فهم  گهی رو خراب کردم. مامان و بابا حاال د  یهمه چ  من
 . م یندار  ی خوب یهم رابطه

 . دمیرو د الی دان یهارو چک کردم و فقط تماس ی گوش  یبار چند



 کاناپه نشستم.   یرو  یندادم و با ژست خاص  ی تی اهم

 

  ی. به آسمون ابردمیبا صداش ترس  یرعد و برق بلند شد و کم  یصدا
 چشم دوخته بودم. سوگل برگشت و رو بهش گفتم: 

 برم.  خوامیمن م  ادیم  ینامزدت ک  زم یعز -

 خب؟  یبر یخواینه رزا ناهار بمون چرا م -

 . یراحت شه خوب   الم یتا خ نمت ی نه قربونت زحمت دادم. فقط اومدم بب -

 م؟!هو گهیاومد، برو د  ی. بمون وقترسهیم  گهیربع د  کینامزدم   -

 باشه.  -

  یو سوگل اظهار داشت کار من، تو  م ی مورد روز آخر فشن شو گپ زد در 
خبرنگارها و فشن بالگرها به   یمد مثل بمب ترکونده و به زود  یایدن

 . انیسراغم م 

. ساعت چهار بعد از  م ی دیمهم حرف زده و خند  ر ی هر اتفاق خاص و غ راجب
رو در   یباهاش غذا بخورم. تو یظهر شد که سوگل ازم خواهش کرد کم

 ش رو تست کردم. از دست پخت خوشمزه یقبول کردم و کم  یسی وا

من   ی که سوگل کالفه و با اخم مصنوع  م ی کردیها رو جمع مظرف میداشت
 کرد:   دیمبل نشوند و تاک  یرو رو 



 ورجه وورجه کنه.  د ینبا اد یزن حامله که ز -

 تو هم پات شکسته خب.  -

 دارو بخورم.  دیبا  امیاالن م  ن یبش -

 که از آشپزخونه صداش اومد:  دمیخند

 ؟ یقراره بر یمهمون   ؟یکرد  کیش یجور نی؟ چرا ارزا -

 جواب دادم: دمییجو یداشتم شکالت م  کهیتعجب در حال  با

 !؟ یمهمون -

 :  دیبه گوش رس ر تکینزد  صداش

 و فالن و... .  شیآرا یکرد  کیو پ  کیش  یل یخ گه یبله د -

 زدم.  یبه لباسام کردم و قهقهه بلند ینگاه 

و   زدم یام گرفته بود که ناخودآگاه چند تا ضربه رو زانوم مخنده انقدر 
 . دمیخند یم

که سوگل با چند تا تک خنده کنارم نشست و    دیهام باراز چشم  اشک
 : دیپرس

 هان؟  ؟هی! چ وونه؟ی اوه اوه چه خبره؟! د -

 زنان جواب دادم: نفس و با خنده دم یکش  ینفس

 موضوعش مفصله. -



 خب حاال.  لیخ -

 جواب دادم: زنانغیج

 .کنمیاالن تموم م -

هام رو پاک کردم.  اشک  یتک یهازدم و با خنده نفس قهیچند دق بعد
 دم. بهم تعارف کرد و تشکر کر  یسوگل دستمال کاغذ

با دست مالش داده    یدر فکم حس کردم و کم یگلوم و درد  یتو یسوزش 
 :حیو شروع کردم به توض 

 ... یکردم ها... ول   یکار اشتباه  دونم یم -

 هام رو پاک کردم و ادامه دادم : چشم  ر یباز ز  یدهان  با

  کرد من  تم یکار رو کردم. اذ  نیشوهرم ا الی خاطر حرص دادن به دانبه -
  جا نیاومدم و به ا رونیکنم که از خونه با عجله ب  یفهم خواستم تال

 اومدم. 

 : دیباز پرس یبا دهن  سوگل

کار رو    نی ا دیت هست. نبابچه یها اون همسرته بابا   یرزا؟! بچه شد -
 .یکردیم

 . شهیدلم خنک م  شه یم  سیاالن خ ستادهیاشکال نداره جلو بارون ا  -

 جاست؟نیرزا شوهرت ا -



 جواب دادم:  یرو ناباورانه بهم زده و با لبخند  هامدست

 آف کورس چرا که نه؟! -

 داخل رزا؟! ادیزشته پا شو برو بگو ب  -

 رو برداشتم:   فمیانداختم و ک  یفرم گردش نگاه خوش یهاچشم  به

 زحمت دادم.  یلی عشقم خ رمیخودم م -

 .یمن نگفتم که تو بر -

  یقدبلند و کم  یمرد  جواب بدم که در آپارتمان باز شد و  خواستم 
 چهارشونه وارد خونه شد. 

 و رو به من گفت:  د یکردم خند  یسالم دنشید با

 .یتر شدها خوشگل یسوگل عوض شد  -

شد و   ز ی خم ی بود ن دهیکه روش دراز کش  یمبل ی شدم که سوگل از رو  سرخ
 : دیپرس یجد

 بله؟ -

خنده تا   ر یسوگل مات و مبهوت من و سوگل شد که زود زدم ز نامزد
 :ادی ن شیپ  ییدعوا

 ز؟ یعز یری گیداره چرا به دل م  ی سوگل جون نامزدت باهات شوخ -



هم    و من  انداختنیدار کل مخنده یلیو نامزدش داشتن خ   سوگل
 . دمیخند یم

 کار رو کرد تا من رو بخندونه.   نی سوگل عمدًا ا انگار 

  ی انداختم و وقت نیی سرم رو پا  دنیشد و هم رو بوس کی بهش نزد نامزدش
 از هم جدا شدن گفتم: 

 شد.  رمید  ی لیمن برم که خ  -

 . دهیغذا خر یکجا رزا؟ سام   یوا -

مهمونمون هستن   ها نی برم و مزاحمتون نشم مامانم ا گهید  زمینه عز  -
 کنم.   ر ید ترسمیم

 ساختمون رو لرزوند.   یبلند یبگه که صدا یزیسوگل، خواست چ نامزد

  ع یشده از بارون کردم که نامزد سوگل با اخم سر سی به پنجره خ  ینگاه 
 افتاده.   ی در رو باز کرد تا گوش کنه چه اتفاق

 . م ی شد رهیو من مات و مبهوت به هم خ   سوگل

 

هاست. رزا؟!  خونه ن یاز ا ی کی  یخر زن من تو کهیمرت   نمی گم شو برو بب  »
 کنم و چالت کنم؟! «   داتیپ  ای  یایم  ی هست  یرزا؟ کدوم گور



بودآب دهنم رو   دهیچ یساختمون پ  یتو   یبه فارس الیو هوار دانداد  یصدا
 . لب گاز زدم و با خجالت گفتم: دمیقورت دادم و لرز

 انگار با من کار دارن.  دیببخش -

 رز.  -

.  اوردیبه زبون ن  یزیبگه اما حرفش رو خورد و چ  یزی خواست چ  سوگل
 : دمیرو با استرس برداشتم و صورت سوگل رو بوس  فم یک

 فعاًل.  ی گل گل  زنمیباز بهت سر م -

برسه از   ادیکردم و منتظر آسانسور شدم که تا ب  ینامزد سوگل خداحافظ از 
 .شدمیاضطراب هالک م 

ها  برم. هر چقدر از پله ن ییها پادادم از پله حیمنتظر بمونم ترج  نتونستم 
 . شدیم  کیبهم نزد شتر یب  الیدان یصدا  رفتمیم ن ییپا

 جا؟نی چالت کنم هم  ام یب  ای  یایرزا؟ م -

 اومدم.  نییها تا پاگرد طبقه اول رو پا پله  یدقت و استرس همه با

کله خراب رو آروم کنم، کار    الیدان  نیا  دیبا  یداشتم ول  یادی قلب ز تپش
  ی . نفسم ی و من حاال رو در رو بود الیکه دان  دمیرس یا دستم نده. به پله

 فوت کردم :  دهیبر

 ؟ یبکن ی خواست یهر غلط   ؟رانهیهم ا  جا نیا  یکنینه؟ فکر م  یش یآدم نم -



 داد: رو گرفته بودن ادامه الیدان  یجلو ها نگهبان

 . نییگم شو پا  -

از حد   شی. لرزش تنم ب کردیگوشم رو پاره م  یپرده  ،یبه قدر کاف  صداش
ها  سر خوردم و کل پله امی ب نیی از پله پا گهیقدم د  هیشده بود تا خواستم 

 اومدم.  ن ییرو پا

  ی خوردم. به سخت نیها زم پله نییپا   یجهان به دورم گشت و وقت یهمه
 شکمم گذاشتم.  یبلند شدم و دستم رو رو 

 خفه شده بود.  ال یدان گه یبشه بچم د شی زیچ  نکنه

 و سرش داد زدم:شدم  هل

 زنه؟ ی... می. م ی... نبضم... منیبب ای... ب یب -

به سراغم اومد. دستم رو گرفت و نبضم   ینگهبان رو پس زد و فور الیدان
 رو چک کرد. 

نشده   یزیم چبچه کردمیدلم دعا م  یبودم و تو دهیبه شدت ترس  خودم
 :دیپرس ال یباشه. دان

 حالت تهوع؟ ؟یدرد ندار -

 کردم که آروم گفت:   ینوچ  نوچ 

 پا شو.  ستین  یزیپس چ  -



 تا بلند شم.   رمیرو به سمتم دراز کرد. مجبور بودم دستش رو بگ  دستش

. هنوز بدنم، از  م ی اومد  رونیرو کنار زدم و به کمکش از ساختمون ب  موهام 
 .دیلرزیاتفاق م  نیهل ا 

 که سرم زد دوباره کپ کردم.   یادیفر  یکه نشستم با صدا  نشی ماش  یتو

ها که  خراب شده  نیتو ا  یریشکمت م  یمن تو  یرزا بچه ی احمق یلیخ -
تو خبر   ی از حاملگ د ینبا کسچیه  ه یحساس تیموقع   یدونیتو نم ؟یچ

 داشته باشه؟ 

 آهسته و لرزونم زمزمه کردم:  یصدا با

 سوگل... بود...  یمم.. من... خونه -

هاش بفهمم که چقدر از دستم  با شمردن تعداد نفس  تونستم یم  هنوز 
 هست. دوباره شروع کرد به داد زدن و فشردن به پدال گاز:   یعصب

 شده؟  ی چ  یبگ  ؟یبگ  یمن چ  یبه مامان و بابا یریتو االن م  -

  یهابه سکسکه افتادم. سبقت هو یبلندش شوکه شده بودم که    یصدا با
 هراس به تنم نشوند. هول و    زدیکه م   یچ یدر پ چیخطرناک و پ

  یرو  تشیادامه نداد. تموم عصبان گهی م دهق هق سکسکه  یصدا  دنیشن  با
 لب زمزمه کرد: ر یبه فرمون زده و ز  ی شد. ضربه ا ی خال ن یماش

لباس   ی شکل نی ا  یمن حرفش رو باور کنن وقت   یانتظار داره مامان بابا -
 ... هه. دهیش پو



  ی ترمز دست ال، یو دان مید یلرزش بدنم تموم نشده بود که به خونه رس هنوز 
.  دیرو به هم کوب   نیشد و محکم در ماش  ادهیپ نی از ماش   دهیرو نکش 

 خشن باز کرد و داد زد:  ی لیشم که در سمت من رو خ ادهیخواستم پ

 . نییگم شو پا  -

حاال  . تا دادمیانجام م  گفتیم یشده بود و هر کار   حس یبدنم ب  تموم
رو به بغلم زده و وارد   فم یبودمش. ک دهیو ناراحت ند  ی همه عصب  نیا
بودم که    ومده ی. هنوز از شوک در ن ستادیخونه شد و جلوم ا  اط یح

 بهم گفت:  یادورگه یداد و با صدا ه یهاش رو به کمرش تکدست

 . ار یسرت رو باال ب -

 هاش چشم دوختم. آهسته مژه زدم. سرم رو باال آوردم و به چشم  یلیخ

نسبت به خودم   یحس  چ یهاش هچشم  ی تو  دمشی که د  یروز اول  مثل
 . دمیند

که پشت    یحس  گونهچیاز ه  یعار  ،یسرد و عصب  ی  رنگ ی هاچشم   همون
 نهفته باشه.  یرنگ   یهاچشم  نیا

ش مهم نبودم و  من برا   گهی. دکردینگاهم نم مونیمثل روز عاشق  گهید
 شکمم هست مهم بود.  یکه تو  یموجود



از   ی. هنوز شوکه بودم و درککردیبود و نگاهم م ستاده ی جلوم ا طور همون
  ینگاه ناگهان  ن یپشت ا  الیو زمان نداشتم و مطمئن بودم دان  تیموقع 
 داره.  یانقشه

 . م یهلم داد و دستم رو گرفت تا وارد خونه بش   آروم

  ن یپنجره افتاد؛ پس علت نگاهش هم یپرده پشت  ی هابه نگاه چشمم 
که با    یکار  تونستم یجوره نم   چ ینگاه ها بود. قلبم شکسته بود و ه

 . رمیبگ دهیاحساساتم کرد رو ناد

 زل زده بودن.  الیو همه ساکت فقط به من و دان  میخونه شد  وارد

 

 :دیغر ال یگرفته بودم که دان  نییرو پا سرم

 برو اتاق.  -

ازش   عیکنم. سر   یچ ینبود که بهش نه بگم و از حرفش سرپ  یت یموقع   االن
 فاصله گرفتم و وارد اتاق شدم. 

به خودم زل زدم. واقعًا چرا   نه ی آ  یانداختم و تو  نیزم   یرو رو  پالتو
کنم چرا خودم شکستم؟    تیرو اذ   الیشد؟ من که قرار بود دان ی جورنیا

 چرا خودم ضربه خوردم؟ 

 زده بود افتاد.  وار ی به د الیکه دان  یبه عکس  نگاهم 

 : دیچ یگوشم پ  یتو صداش



 دارم.  ز یبرات سوپرا  شتی پ  امیرزا تا آخر اکتبر م  -

نصب   وار ی و رو د  یعکس که قاب کرد  نیبود. هم  نی هم   زتیسوپرا پس
 دکتر.  یآقا یشد ر ی گکردن، غافل  ز یسوپرا یبه جا یکرد

  یحت یخوایکه نم  یاون هم از زن  ،ی دار بشبچه یکردیرو هم نم فکرش
 هات درک کردم. رو از چشم   نیمن ا ی نیرو بب   ختشیر

با   ی تاپ نشستم تا کملپ یتخت جلو  یرو عوض کردم و رو  هاملباس
 نوشتن آروم بشم. 

روزم رو بدون   تونستم یم عادت کرده بودم و نمنوشتن خاطرات روزانه به
 نوشتن تموم کنم. 

  میکردن ده انگشت  پیتا  یشد و فقط صدا یدر سکوت سپر ی ساعت چند
 بود. دهیچی اتاق پ ی تو مک یآ  بوردی ک  یرو 

از   ینی س ه یتق تق در، درست نشستم که مامان در رو باز کرد و با   یصدا با
در مورد اتفاق    یزیغذا داخل شده و در اتاق رو بست.کنارم نشست. چ

 :د یو فقط پرس   دینپرس شیچند ساعت پ 

 رزا؟   یزنگ زد ایبه پر  -

 به منظور نه تکون دادم و جواب دادم: یسر

 . زنم یاالن زنگ م -

 نکنه.  خیغذات رو بخور   -



 بود.  نهیآروم و با طمأن  یلیخ  صداش

 . دمیرو جلو کش  ی نیرفت و س  رونی اتاق ب از 

  اطیح ی ناوودن تو ی شر شر بارون تو ی بهتر شده بود و فقط صدا هوا 
 دن غذا نداشتم. خور  یبرا ییبود. اشتها ده یچ یپ

ذوقم از اومدن مامان و   یهمه  کهنی بخورم با ا دیبچه هم شده با  خاطر به
 بابا کنارم کور شده بود. 

  یادی زنگ زدم. با ذوق و شوق ز ا یرو برداشتم و به پر یاز غذا گوش  بعد
قلبم رو لرزوند، کاش من   ا یخوشحال پر یکرد. صدا  هیجواب داد و ازم گال 

 هم به اندازه اون خوشحال بودم. 

اتاقم موندم و دوباره مامان شام و عصرونه برام آورد، کل روز   یشب تو تا
  یالدیم  دیدوخت در سال جد یدر مورد طراح  یامشغول خوندن مقاله

 بودم. 

رفتم.    رونیرو باز کردم و ب  اط،یح  وانیاز شام بلند شدم و در رو به ا  بعد
 آسمون انداختم و آروم زمزمه کردم: یتو  یهابه ابر  ینگاه 

 . کنمیفکر نم  ز یچ  چیبه ه گه ید ایبه در زنمیدلم رو م -

 . ختی ریداشتم و تمرکزم رو هر لحظه به هم م  ی دیدرد شد سر 

تخت    یبرم و با خانواده وقت بگذرونم. رو  رون یب دم یکش یم  خجالت
 مغرور داخل شد.  الینشسته بودم که در اتاق باز شد و دان



 حال بودم.  یخسته و ب  یلی وقت خواب هست، خودم هم خ  دمیفهم

  یرو  یبه من، لباسش رو عوض کرد و با شلوارک  ییاعتنا  چیه  بدون 
  ی به راحت دیکش   ر ی . همون لحظه شکمم تدیکنار تخت دراز کش   یکاناپه

 هاش رو بست. داد و چشم  هی تک  شیشونیدستش رو به پ 

و در عرض چند    دهیتخت دراز کش  یفعال کردم و رو ر یکنترل چراغ رو غ   با
 به خواب رفتم.  عی سر ه یثان

 

 ساعت بعد چند

 

چشم باز کردم. عرق کرده بودم و لرزش بدنم   دیشد یحس درد و گرما با
هوا قرار گرفت، بدنم   ژن ی در تماس با اکس یبود و تنم وقت  دیشد  یلیخ
 .افتادیبه لرزه م شتر یب

به پاهام منتقل   ی و حس گرم کردیدرد م  شستن،یشکمم رخت م  یتو
شدم.    ز یخ م یکه ن  کردمیآروم داشتم لرزش بدنم رو کنترل م  یل یکرد. خ
بلند شدن از تخت ازم   یتوانم رو برا  نیو هم   خوردیهام به هم م دندون

هاش رو  چشم باز کنه. چشم  الیگفتم که باعث شد دان  یگرفت. آخ بلند
 :دیگرد پرس   یهابا چشم  دنمیبا د  ه ک  دیمال

 چرا رنگت َگچه؟  -



لحاف و تخت رو   یکه خون همه جا  دمیترس لحاف رو از روم کش با
  م ی شونی کرد. عرق پ  تم یبه وضع  یکنارم نشست و نگاه   الی برداشته بود. دان

 رو پاک کرد که با ترس گفتم: 

 شد.. ه.... ؟!  ی... چ... چ یچ -

 شده و گفت:  رهی بهت به خون خ با

سرت گرم؟ تب   یبدنت چرا سرده ول  ؟ یلرزینترس. چرا م ستی ن یزیچ -
 ؟یدار

اتفاق افتاد که درک   ن یا یدست خودم نبود و انقدر ناگهان  لرزشم
 کار کنم؟   یچ  دیبا  کردمینم

رو َکند و بهم   یرو به سرعت کنار زد و با عجله جعبه دستمال کاغذ  لحاف
 گفت : 

. بدنت به هوا  یشینترس بشور! خوب م  جامنیمن ا  ییبرو دستشو -
 حساس شده. 

هام  خوردم. چشم  ن یبه زم ستادمی بود که تا ا دیانقدر شد م ی زیر خون
 رفت زمزمه کردم:  اهه یس

 . رهی م  جیسرم داره گ -

  دمیبازم د مهین  ی هاچشم  ر یتخت نشستم. از ز   یده و رو کمکم کر   الیدان
 . کردمیو عرق م ده یو برم داشت. هنوز لرز  د یلباس پوش



هام رو بستم و با  گذاشت. چشم   ن یماش یزد و من رو تو  رونیخونه ب  از 
  یهام تار بود اما توچشم  دی بلند برانکارد چشم باز کردم. د یصدا
  تونستم یم  دیرسیکه به مشامم م  ییرو از بو نیبودم و ا  مارستانیب

 بفهمم. 

 :دی چ یاتاق پ  یتو الیدان  یدورگه یصدا

 حامله است.  -

ترک رو   یمرد یصدا  دمیدیباز بود و همه جا رو تار م مهی ن هام چشم 
 که گفت:   دمیشن

 کرده.   یزیرحمش خونر  وارهید یکن فور   قیشکمش تزر ی رو تو نیا -

شکمم   یاز سوزن آمپول فرار کنم. سوزن تو تونستمیحال بودم و نم  یب
 ام بلند شد. ناله یفرو رفت و صدا

کل    ی. نگران دادمیم  ص یاطراف رو تشخ یصدا  یرو بستم ول هام چشم 
. لرزش  دادیبهم صبر م  الیوجودم رو فرا گرفته بود و فقط فشار دست دان

  رونی خون گرفتن و با عجله از اتاق ب  شیازم آزما  عیسر  شد یبدنم تموم نم
 رفتن. 

 

 گوشم زنگ زد:   یتو ال یدان یصدا

 ؟ یرزا؟ خوب -



که درد    ختم ی ریتکون دادم و بغضم شکست. آروم اشک م یسر  یسخت به
رو   یاز پرستارها به ترک  یک یساعت   م یکرد. بعد ن   دایشکمم کم کم کاهش پ 

 گفت:   الیبه دان

 شکمش بوده.  ی تو ن یسقط جن یزی. علت خونرم یمتأسف  -

 گفتم:   دهیبر  دهیبدتر شد. با زور چشم باز کردم و بر حالم 

 ام بچ.. بچم... .بچه -

 زدم:  غ یدستم رو گرفت و ج الیدان

... بچم مرده... بگو بچم زنده است. مگه  گهی... م نیبچم مرده ا گه یم  نیا -
 هاااان بگو.   یست یتو دکتر ن 

  ز ی خ م ی تخت ن  ی. رو اومدیتموم صورتم رو گرفته بود و نفسم بند م اشک
دستم رو گرفته و کنترلم کرد   الی. دان زدمیم  غ یشده بودم و داشتم ج

به کمرش زدم   یجونیآروم و ب  یبزنم. ضربه غی ج ن یاز ا شتر ی .اجازه نداد ب
 و زمزمه کردم: 

 بگو... بچم... زنده... س... بگو.  -

زودتر از   دیبا  کردم یبود. حس م  ده یو به هم چسب خشک شده   هاملب
 . رهیدست خودم خالص شم. من باعث شدم اون بچه بم

رم دستم خ گفتمینم  یزیچ شده بودم. کم کم داشت صبح    رهیو به س 
  دیبا  دونستم یکنارم نشسته بود. نم   شی با تموم خستگ الیو دان   شدیم



باشه که   یاه علت از ضربهاگ ال؟یتقصير دان  ایمن بود   ر یکار کنم. تقص   یچ
  م نکرد یزیوارد شده چرا همون لحظه خونر   نیها به جن زمون افتادن از پله
و داد زدن سرم باشه چرا من   الیبلند دان یاز صدا دن یو اگه علت ترس

 همون لحظه حس نکردم؟! آروم زمزمه کردم:  یدرد

.  م ی نرفته که از هم جدا شد ادتیبود  جا نیانقضاء عشقمون تا هم خیتار -
 وقته.   یلیخ

 . م یباطل شد ما هنوز زن و شوهر رانیاون طالق نامه داخل ا -

 جواب دادم:  عیگوشم بود. سر  یتو الیآهسته دان یصدا

 . م ی ستین گهیبه بعد د  نی از ا -

بهتر از قبل بود. تب ُبر عمل کرده و حالم    یتموم شده بود و حالم کم سرمم 
بعد از چک کردن دکتر، سرم از دستم خارج شد و رو   رو بهتر کرده بود. 

 بهم گفت : 

 چند ماهت بود؟  -

 هشت هفته.  -

خدا رو شکر زودتر سقط شد وگرنه جون خودت هم به خطر   هی عیطب -
نره تا   ادتی. استراحت زمیعز  ی. به هر حال متأسفم مرخص هستافتادیم

ارو نوشتم حتمًا  مناسب داشته باش تا حالت بهتر بشه. د ه یدو هفته تغذ
 مصرف کن.   تیز یخونر نیداروها رو تا اول نیا



خواستم از تخت  یعوض کردم و وقت   یا گه یرو با لباس د میخون  ی هالباس
 . دمیرو د نی مالفه و زم یخون رو ام یب  رونیب

خواست کمک کنه که   الی رو پام کردم دان هامییکردم و آروم دمپا  بغض
شده   ف یاومدم. پاهام ضع رونیبا پرخاش هلش دادم و از اتاقم ب یلیخ

. با کمک  کردمیخدا رو شکر م  ستم ی سر پا با تونستمیکه م   نیبود و هم
 کردم.   یآروم ط یتا نصف راهرو رو با قدم ها وار ید

رفت و   جیسرم گ  مارستانیکه وسط راهرو ب   ومدیپشت سرم م  الیدان
حرکت، کمکم کرد و با خودش از    هیه با  دادم ک هیتک  وار ی. به دستادمیا
 خارج کرد. مارستانیب

جا داد. صبح شده بود و همه در تکاپو   نی عقب ماش ی صندل ی رو تو من
نگاه    مارستانی مضطرب و نگران از در ب  ی هابودن، به ورود و خروج آدم

. اثرات خونم همه جا  م ی رو روشن کرد و به راه افتاد ن یکه ماش   کردمیم
خون خشک   نی سرنش  ی صندل یرو  ی حت ن، یداشبورد، کف ماش  یبود. رو 
 شده بود.

  شی شونیپ  یافتاد. موهاش رو  الی به دان  ن یوسط ماش  ینهی از آ  چشمم 
 . کردیم  ی رو ط ر یبود و به سرعت داشت مس  ختهیر

تموم بدنم رو کرخت کرده   ی آلودگداشتم و حس خواب یاضربه سردرد
  ز ییامروز اومد. پا  یمنظره ن یترآبان ماه به نظرم زشت یسمون ابربود. آ 

 ها و از دست دادن ها.   ییبود. فصل جدا



 . رفتمیبود و به مالقات سوگل نم روز یکاش د  کردمیلحظه آرزو م  هر 

شد و در   ادهیپ نی که از ماش  م ی دیرس الیخارج شهر دان   ک یکوچ  یالیو به
و غم سر    ییجدا  ادیخونه هم با سکوتش فر  اطی سمت عقب رو باز کرد. ح

عطر    یک آرومم کرد بو  یزیداده بود. من رو به پهلو گرفته بود که تنها چ
بو رو استشمام نکنم پس تا توان   نیا  چوقتیه  گهی د د یتنش بود. شا

 هام قفل کردم.   هیر  یتنش رو تو  یبو تم داش

  نیمن رو زم  الیتنش رها کرد. دان   ی از حال و هوادر خونه من رو  یصدا
 : دیگره خورده پرس  یدهیکش  یخشن و ابروها ی گذاشت و با صدا

 ؟ یراه بر یتون یم -

نگاه   ینی گرفتم. سنگ  شیرو ازش گرفتم و راهم رو به طرف اتاق پ  روم 
  یکه توجه   کردمیفرزان رو حس م یمامان و بابام و خانم جون و آقا

بهشون نکردم و در اتاق رو پشت سرم قفل کردم. هنوز خون خشک  
 انداخت.  هی منو به گر  ن یتشک و زم یرو  یشده

هام افتاد. من  گونه  یو اشک هام رو   دیهام لرزبسته شونه یدهان  با
  نیا  تونستم یکه افتاده ببخشم؟ چطور م  یخاطر اتفاقخودم رو به ی چجور

 ر؟ چطور؟دنده باشم؟ چطو کی همه خودخواه و  

هام  نشستم. دست ن یداده بودم ُسر خورده و زم هی که بهش تک  یواری د از 
 و هق هق افتادم.  هیصدا به گر  یصورتم گذاشتم و ب  یرو رو 



مثل    یچ یه  گهیهام بود. د  یمن و خود َسر  ر یتقص   ر یاخ یاتفاق ها یهمه
خندان باشم. من    یسابق، رزا یبتونم رزا  کنم یباور نم گهید  شهی قبل نم

هستم    یاالن من زن   یها رو تحمل کردم ول ز یچ  یلیبودم خ یایختر قود
  چیش از دست داده. هخود  یو لجباز  یکش که بچه اش رو بخاطر گردن

 . شمی آدم سابق نم گه یمن د گردهیگذشته برنم   به ز یچ

 *** 

 الیدان

 

مراقبش بودن و حاال    یل یرزا خ یحاملگ  انیجر دن یو پدرم بعد فهم  مادر 
و چهار روزه که    ستی . رزا اصاًل حالش خوب نگردنیبرم رانیدارن به ا 

اصاًل کتاب   دمیتخت نشسته و به کتاب زل زده دقت کردم و فهم  یرو 
 فکره.  ی همون صفحه زل زده و تو  یو تو  خونهینم

  رانیبرگشتن به ا ی و پدر رو بدرقه کردم اما قانع کردن مادر رزا برا  مادر 
 سخت بود.  یلیخ

 دنده و کله شق بود.  کیرزا    نیرزا بود ع ه یشب یلیخانم اخالقش خ  یگل

خانم رو به خونه    یکردن تا گل   یرو راض دیکه شده آقا حم   یبت یهر مص  به
شده، هر روز از  کاره رها   مهیسفارت ن  ی مهاجرتم تو  یهاببره. کار 

 تا به سر کار برگردم.  گرفتن یباهام تماس م دمیمحل کار جد مارستانیب



 بودم.  ر ی بود. از هر لحاظ آشفته و درگ خته ی بهم ر یو زندگ ی روح اوضاع

  ایرزا بود    یگوش  ایکه    دادمیرو م  یمکرر  یجواب تماس ها دیلحظه با  هر 
 . م ی خودم و مشکالت زندگ یگوش 

و گرفته    ر یپارک کردم و وارد خونه شدم. هوا دلگ اطیاحت  یرو ب  ن یماش
 . م ی زندگ یآشفته  تی وضع  نیع  ینگ بود. سرد و س 

خروج از   یبرا یکار کنم؟! راه حل   یچ  دیبا دونستم یبود و نم ر ی درگ ذهنم
.  زنهینه حرف م  خورهیرزا نه غذا م  ی فکرم نبود. از طرف یتو ت یوضع  نیا

 عود کرد.  شی آخ دوباره افسردگ

بکشم و راه   یگاری نرم خوش رنگ خونه، پا دراز کردم تا س یکاناپه  یرو 
  یرو به گوشه   گار ی نخ س ه یکنم. از پاکت مالبرو   دایوضع پ  ن یا ی برا یحل

و پک    دمیکش  گار ی س ر ی لب گذاشتم و فندک طالکوب خوشرنگ رو ز
روزها پک زدم و سرم رو به   نیا یبه اندازه تموم در ها   دم،یکش  یمحکم
 دادم.  هیتک   کاناپه  یپشت 

داغون شدم.   دیرزا با عمر به دستم رس   یحرف ها ی صوت  لیکه فا  یروز از 
 کردم:   یبار پل  نی هزارم  یرزا رو برا  یصدا  لیرو باز کردم و فا ی قفل گوش

خودت   خوام یباهات آشنا بشم من م  خوام یفکر رو نکن من م ن یعمر ا -
هات رفت  تمام مدت با  دیدرونت بشم. من با  یی بایرو کشف کنم و عاشق ز

  یبد ان یپا  یباز  نی به ا خوامیو آمد داشته باشم تا بشناسمت عمر ازت م
 . مونم ینم  الی برگردم با دان ای تالی من از ا



بودن که عمر  ییها  لیها همه فا  نی. اشدمیم  ونهی صداها د  نیا  دنیشن  با
هام رو به هم  کنه و به رزا برسه چشم   کم ی به من فرستاده بود تا بتونه تحر

باالتر از حس عشقم به رز   ار یآزرد بس  یکه قلبم رو م   یفشار دادم هجم غم 
 بود. 

 

زانوهام خم شدم. کالفه و درمانده   ی برداشتم و رو  ز ی م  یرو از رو  پاهام
  رفتم ی. انگار داشتم با خودم کلنجار م ستادمیبه موهام زدم و ا  ی بودم چنگ

رو متر    نیزم یبه اتاق برم و باهاش حرف بزنم. کم  ی انهکه با چه بهو
  ی هاقرار دادم، با قدم لنتیحالت سا یرو تو ها یکردم و بعدش گوش
 و در زدم.   دمیمحکم به اتاقش رس

جور  وارد شدم. همون  دمیاتاق نشن  یاز رز تو یی چند لحظه که صدا بعد
  نه یدست به س  اتاق زل زده بود.  یتخت کز کرده و ساکت به پنجره  یرو 
سخت و   الیهمون دان  ام،الیبهش القا کنم هنوز دان  خواستم یم  ستادمیا

 روز ید ی سنگ

 ؟ یخوب -

  یتخت مونده و سرد و ب   یکه رو   ییخشنم آزار دهنده بود. به غذا یصدا
به تخت   ی تخت کنارش نشستم. وقت  یروح شده بود چشم دوختم. رو 

زود بعد   یل ی. درسته خ افتم یاون شب م  یزیخونر  اد ی دوزمیچشم م 



  اد یباز  ی کردم ول  ز ی رزا تشک تخت رو عوض کرده و همه جا رو تم دن یرس
 . افتم یاون روز م

به    یتخت افتاده بود. نگاه یخوشگلش رو دور و بر صورتش رو  یموها
البته انتظار هم نداشتم نگاه کنه. کتاب کنار دستش بود و   کردیمن نم

 اتاق.  یغبار آلود پنجره یشهی صورتش رو به ش

 ی لباس رنگ صورتش رو هم ب نیبه تن کرده بود که ا ی اهیگشاد س  لباس
و هر    ادیلباس غم بهش نم ن یبود که ا  نی. پنداشتم ادادیتر نشون م حس

 کردم و گفتم:   کیچه زودتر عوض کنه بهتره. آروم دستم رو بهش نزد

و    یامتحان دار دوخت تماس گرفتن، فردا یطراح یاز موسسه -
! بهشون پول دادم تا صبر کنن هر وقت حال  ادهی ز ی لیخ  هاتبتیغ

 رزا؟! ؛یمناسب شد امتحانت رو بد تی روح

شده بود. رنگ    یدرمیتاکس  ییای در ینداشت، مثل پر ی حرکت چیه
 از سر درون.  دادیرخسارش خبر م

حتمًا به   دیبا کرد؟یکنارش بودن بهش کمک م   اینبود تنهاش بزارم  بهتر 
 به کارهام برسم.  تونم یو کنارش باشه و گرنه نم ادی جرن خبر بدم که ب 

رفتم، دلم    رونیاش به منم منتقل شد و از اتاقش ب چهره یدیناام
. برام سخت بود. درسته اون  نمشی حال و اوضاع بب  نی ا  یتو  خواستینم

ترکش کنم و تنهاش   شدیباعث نم ن یعشقم بود و ازش دلخور بودم ا
 خطرناک و سخت.  تیموقع  نیا ی بزارم؛ اون هم تو



خونه بدون وجود رزا برام جهنم   نیسوت و کور کردم. ا   ی به خونه ینگاه 
پاهاش،    یصدا  یوقت  ست،یخونه ن نیا  یصداش تو  یبود. وقت
. کالفه شده بودم و  رهیگیدلم م شنوم یهاش رو نمو غر زدن  هاشدنیخند
هام گرفتم تا خودم رو  دست نیآشپزخونه نشستم. سرم رو ب  ی صندل  یرو 

 کنم.   یریم گ ی مجاب به تصم

. دنبال مقصر  شدیحال دلم براش تنگ م  ن یخونه بود با ا ن یا یتو اون 
ذهنش دنبال مقصره. بهتر نبود افکارش   یاما رزا حاال تو ستم یاون حادثه ن

. اصاًل لپ تاپش  نوشت یرو م هاشیروزمرگ ا یتالی ا یتو ادمهی سه؟ یرو بنو 
 کو؟ 

کردم.    دایپ  یغذاخور ز یم  یو لپ تاپش رو رو  دمی دور و برم چرخ به
ندونستن واکنشش باشه.   تونستیدلم بود و علتش فقط م یتو یدیترد
همراهم    نکم یهمه مک بوک رو روشن کردم و وارد ووردش شدم. ع  ن یبا ا

 . دمیدیم  کلمات رو   ینبود و به سخت

  ز یهام رو ر شده بود. چشم   رهیدسکتاپ ذخ یبه اسم خاطراتم تو یا پوشه 
اراده شروع به خوندن   ی نه. ب ای  خوامیهست که م   یکردم تا بفهمم همون
 خاطراتش کردم: 

هزاران هزار انتخاب   د یکه وارد کاخ مخوف سرنوشتم شدم، شا  یاز روز »
بزرگتر قرار   یانتخاب ها ر ی مس یکه حاال من رو تو  ییداشتم. انتخاب ها

.  ندهی آ  یبرا یبود، نشونه ا  ینشونه ا الیمن و دان  یی جدا  دی. شا دادیم



رو درست کنم. انگار فقط   ی همه چ خواد یدلم م  یدرسته قلبم شکست ول 
 .« نهی بینم  بیآس  کسچیهستم. اگه من نباشم ه  یوسط قربان  نیکه ا   نم م

به   ی پوشه باز کردم. فکر ی تو یدیجد یرو کنار گذاشتم و صفحه  خاطرات
حرکت مک بوک رو به   کیبه دنبالش به لبم اومد. در   یسرم زد و لبخند

  ییای در یدست گرفتم و به اتاقش رفتم. بعد از در زدن که وارد شدم پر
زل زده   خوندیکه نم  یرو از پنجره برداشته و به کتاب  شی ها خوشگلم چشم 

تختش گذاشتم.    یشدم و مک بوک رو رو  ک یبود. آهسته به تختش نزد
 کنم. جا دادم و دوباره برگشتم تا نگاهش   ز ی م  یشارژ رو رو 

.  کردمینگاهش م  یزدم و سرم رو کج کردم. غرق در لذت بودم وقت ی پلک
 ساکت و آروم نشسته و به کتاب زل زده.  جور نیا یلذت بخش بود وقت 

 : دمیتازه کردم و پرس  ینفس

 کوچولو؟! موهات رو ببافم برات؟!  -

حساب   عی بهم بکنه تا سر یو تند نگاه  ی نگفت. انتظار داشتم عصب یزیچ
  یبرا یدیام  یاون کار رو هم انجام نداد. پس کور سو  یول  ادی کار دستم ب

همون    ایآ  گردهیبرم  یبود وقت  نیوجود داشت مهم ا  ی برگشتش به زندگ
 نه؟! ا یآدمه 

شدم. نه دور   کیتختش نشستم و با حرکات آروم بهش نزد یرو  به
عطر شنلش رو حس کردم. خونسرد    ی. بودادیانجام م یو نه کار  شدیم



طرف شونه اش    کیبلندش رو از پشت گردنش جمع کردم و به   یموها
 بردم.

 چربش رو شروع به بافتن کردم  یحالت دار و کم  یموها  دیعشق و ام با

 : دمیپرس  یبلندش رو بافتم و آروم بسته و با لحن مهربون یموها

 کوچولو؟  یباهام حرف بزن یخواینم -

که احساس    کردمیزدم تا حرف بزنه. موهاش رو نوازش م  بهش زل ی کم
داشت اما توجهم   ی کوتاه  یکتابش افتاد! صدا  یصفحه  یرو  یزیکردم چ 

 زدم. د یکتابش رو د  ی جلب شد. صفحه

 

کنه   هیکتاب نقش بسته بود، خوب بود که گر   یصفحه  یدرشت رو  یاشک
 شه بهتر از ساکت موندن بود.  یو خال 

 ی عن ی بندازمش  هیکه تونستم به گر  نی اشتم و همبوک رو جلوش گذ مک
اومدم   رونیزنان بو پرسه اط ی کنم حرف بزنه. از اتاقش با احت  یکار  تونم یم

فکر راه   ی. توپختم یخودم براش غذا م دیبه بعد با  نی و در رو بستم. از ا
 حل بودم که شروع کردم به پختن شام.

آگاه بودم که رزا عاشق   نی نداشتم، به ا یغذا پختن مهارت خاص   یتو
  رونیب  یبود. کاش بتونم از اون اتاق لعنت   نیانتخابم هم هم است؛یالزان

شمش.   بک 



  ی مبل جلو یفوت کردم و رو ینفس  ی داخل فر بود که با خستگ ا یالزان
درآوردم. جرن باهام   لنت یرو برداشتم و از سا  میگوش   آشپزخونه لم دادم.

 تماس رو متصل کرد:   دهیتماس گرفته. شماره اش رو گرفتم که به بوق نرس

 حالش خوبه؟   ده؟یرزا کجاست؟! چرا تلفن رو جواب نم  ال؟ی الو دان -

  ستی اصال حالش خوب ن ؟یو کنارش باش   یایاز فردا ب شهیجرن! رزا... م  -
 هواست. یکارام رو   یکار کنم همه   یچ  د یبا دونمیو نم

 رزا خوبه؟  -

 صداش رو درک کردم.  ز یشک برانگ  لحن

 ؟ یایفردا م دونم یخوبه. فقط... نم  -

 شد؟  ی دوخت رزا چ یطراح یدوره ها  الیاوهوم، نگران نباش؛ دان -

نگه دارن وگرنه داشتن حذفش   شونیترم بعد  ی دادم تا رزا رو برا انهیب -
 . کردنیم

فردا   یکارها  یجا هستم. تو برامن فردا صبح اون  ،یکرد  یکار خوب  -
 ؟ یکن، اوک  یزیبرنامه ر

 تمام ممنونم ازت جرن، خداحافظ.  -

. از فر  دیچی خونه پ یتو ای الزان یانداختم. بو  یعسل   ز ی م  یرو رو  یگوش 
  ه ی ی. توسوختیدستم م  گذاشتم. داشت  ز ی م  یدرش آوردم و با عجله رو 



  یغذاها شی رو با انواع پ ی نیگذاشتم. س  ای الزان یقاب خوشگل تکه ا 
 کردم تا حداقل گرسنه اش شه.   نیی رنگارنگ تز

ام در اتاقش رو باز کردم.   گهیدست گرفتم و با دست د هی  یرو تو ی نیس
 جور به کتاب زل زده بود.دست به مک بوک نزده و همون

 ا ی! الزان یرزا؟ غذا آوردم، همونه که دوستش دار -

متوجه زنده بودنش   زد یاگه پلک نم ی حت دادیبه خودش نم یتکون  چیه
  ط یشرا  نیا  یتو  یول  زدیبغل کردنش پر م  ی . دلم براشدمینم
 . تونستم ینم

رو با    ایاالن کل دن دونستم یگذاشتم. م   یعسل   ز ی م  یرو کنار تخت رو  ا ینالزا
 با همه مبارزه کنه گفتم: خوادیو م  نهیب یخودش دشمن م 

طراحن تا بره و کارها رو سر و سامون بده. همه واقعًا    یهمه منتظر رزا -
 من! ی دارن، همه... حت اج یبهت احت 

رو با   رهنم یرفت و در رو بستم. پ نییاز گلوم پا  ی دهنم به سخت  آب
داستان   نیا یها پرت کردم. همه کارهمبل یاز تن کندم و رو  ت یعصبان

  شتر یکنار هم. ما ب   ادیعمر بود. عمر ما دو تا رو کنار هم قرار داد. البته نه ز
 .میهم بود  یرو بهرو 

محل کارم    مارستانی ب ی روز بعد رزا رو به جرن سپردم و خودم راه صبح
رفت و قرار شد هر روز از ساعت نه صبح تا سه   شیخوب پ  ز یشدم. همه چ 

 ظهر سر کار باشم. 



  س ییر ت یگذروندم و در نها  مارستانیب  یرو تو  یروز اول کار کل
من   یکارفرما  یکه کس   اومدیوارد اتاقم شد. اصاًل خوشم نم  مارستانیب

خوش فرم   ی صندل   ینبود. رو  نجور یا  تم یباشه و بهم دستور بده. شخص 
رو   شیجوگندم  یها که به لب داشت ابرو   یمطب نشست و با لبخند خاص 

 : دیدر هم کرد پرس 

با هم   یخوب  ی همکار  دوارمی. امد یدکتر! اول از همه خوش اومد یآقا -
شما   ا یبود که آ   نیبپرسم ا  خواستمیمورد که م نی . دومم یداشته باش 

 د؟یا یبه محل کارتون م ر ی و با تأخ د یبد قول هست شهی هم

صورت    یرو با لبخند از رو  نکم ی خرفت ُترک انداختم. ع رمردی به پ ینگاه 
 : دمی. پرسدمیکش

 کنم؟   قیمحل کارم رو تحق مارستان یدرباره ب  دیمن نبا -

 :دی ستکون داد و باد به غبغب انداخت و پر  ی سر ناباورانه

کشور    یتو ی ول  کنندیاستانبول حکومت م  یتو یها   یرانیجالبه، ا -
 ندارن.  ی گاهیخودشون جا 

تا پزشک با   جانی ا  م ی ایکشورمون محفوظ هست. ما م   یما تو  گاهیجا -
رو   ن ی. ام یها نجات بد  یماریمون رو از خطر بو ملت میبش  یاتجربه
 ن؟ یدونست ینم



  یکار  ز ی م یرو از رو فم یمورد نکرد. ک ن یدر ا یبحث   گه یشد و د ساکت
صورتم گذاشتم و از    یرو با غرور رو   نک یبرداشتم و بلند شدم، ع  یاشهیش

 اتاقم خارج شدم. 

تماس    نیچهارم   نیزنگ خورد. جرن بود، ا میگوش   دمیکه رس  نم یماش  به
 چند ساعت بود. ن یکل ا  یجرن با من تو

 بله جرن؟  -

  نیها، ا  شه یم  یعصبان  تی برگردم. راش سر کار  دیمن با   ؟ ییکجا  ال؟یدان -
 نداره! یروزها اعصاب درست و حساب 

 . رسم یراه، آماده باش االن م   یتو -

 تمام  -

باز شد و    نیرو باز کردم و دکمه استارت رو زدم که در سرنش  نیماش  در 
 باز بهش زل زده بودم. ینشست، با دهان   نیماش  ی حسام تو

 

 :دمیحرص پدال ترمز رو فشردم و پرس با

 ه؟ یچ -

 با رزا حرف بزنم.  دیبا -

 ست یرزا حالش خوب ن  -



 رو بهش بگم، لطفا! ییزهایچ د یبا دونمیم -

بزنه،   ب یبه رزا آس دمیبهش زدم و به راه افتادم. اجازه نم  یاغره چشم
  نیشدم و حسام زودتر از من از ماش  الینداره. وارد و  ی خوب تیرزا موقع 

داخل   ییو اجازه ندادم تنها  دمی. دو شدیم  ک ینزد الی شده و به در و  اده یپ
 ما دوتا وسط هال ماتش برد. رو بهش گفتم:  دنیخونه ام بشه. جرن با د

 . یبه سر کارت برگرد یتون یم  خوام؛یمعذرت م   یلیخ -

جرن ناراحت و نگران بودن. خودش هم مشوش بود و استرس   ی ها چشم
کردم و با اضطراب به    یحسام و من گذشت. اخم  نی داشت. نگاهش ب

 . جرن از پشت سر داد زد:دمیاتاق رزا دو

 لحظه صبر کن.   هی  ال،یدان الیدان -

بار چشم هام رو باز و   ک یهام اعتماد نکردم. اتاق که شدم به چشم  وارد
 نه؟ صداش کردم:  ای  هیواقع  نمیبی که از رزا م  یریا بفهمم تصوبسته کردم ت 

 هان؟ چرا؟ چرا؟   یکار رو کرد  نیرزا؟ چرا ا -

هاش زانوهاش رو بغل کرده و با  و بهش زل زدم. با دست دم یرو گز  لبم 
 زل زده بود.  نهیآ  یروح و سرد به خودش تو  ی ب ی چهره ا

افتاده بود بغض گلوم رو فشرد. اخه چرا    نیبلندش که زم یموها دن ید با
 چرا؟ ؟یکرد  یچی موهات رو ق



  یو حسام رو پشت سرم حس کردم. حسام از کنارم گذشت و رو   جرن
انگار اومده بود   د،ی باریم  یادی ز یش خبرهاتخت کنار رز نشست. از چهره

حسام توجهم   یرزا بودم که صدا  یشوک موها  یبگه. من هنوز تو یزیچ
 رو جلب کرد: 

کار من نبود عمر تمام لوازم اون خونه رو هم به دست    یهوم، آتش سوز  -
  یبود ستاده یفالگوش ا یاز راه دور کنترل کنه، وقت  تونستیداشت و م
بود به من   ده یمجتمع د یراهرو  یمدار بسته تو رو تو ی ها  نیعمر با دورب 

. من  یزد رون یگفت تو از خونه بات رو قفل کنم و بهم  دستور داد در خونه
 . یبود باردار ده یاواخر... فهم نی. ایخونه ا  دونستم ینم

شدم و نفس هام رو کنترل کردم تا کار دستش   کیبه حسام نزد  یقدم
 ادامه داد: یطوالن یبعد سکوت  شون یو پر  دهیبر  دهیندم. بر

  یتا بچه  مر یبگ  ر ی تو رو ز  د یکه؛ بهم زنگ زد. گفت با  نی بود ای تالی شماها ا -
 ... من... م.. رهیشکمت بم

 تکون داد و سکوت کرد:   یسر آشفته

عمره. من اون حادثه رو گردن نگرفتم که   شیسقط تو، باعث و بان -
 . رهیتو بم  یخودش کار خودشو کرد. مطمئنم عمر باعث شده بچه

که داشت سرخ و    دمیسرخ رزا رو د یبگم که گونه ها یزیچ  خواستم 
. دستهاش مشت شده و به حسام زل زده بود. حسام ادامه  شدی سرختر م

 داد:



. اون همه  یبخور ز ی تا ل  ختی ر لی مجتمع سوگل، گازوئ  یپله ها  یرو  -
 .ادیدنبالت م  الیدان دونستیکرده بود. م  ین یب  شی رو پ  ز یچ

  یهاش گلوبه کمر حسام زد. با دست یبلند شد و لگد محکم  هوکی رزا
  غی ج یکه صدا  شدی. حسام داشت خفه م زدیم  غیحسام رو گرفته و ج

جرن من رو از شوک در اورد. به سمت رزا رفتم و کمرش رو گرفتم تا برش 
 . دیشن یمن رو نم  ی جرن نه صدا یها  غیاما نه ج  کردمیدارم. صداش م 

رزا رو گرفته بود. کمر رزا رو گرفتم   یها به سرفه افتاده بود و دست حسام
. به زور از حسام جداش کردم و به سمت  دمیو محکم به سمت خودم کش 

دردناک بود که سبب   زدیکه به شونه هام م   ییاتاق بردم. مشتها یگهید
صندل بندازمش. سر    یو رو   رمیهوا محکم بگ  ی شد دست هاش رو تو

که با    زدمیه. نفس نفس متا از دستم فرار کن  زدیم  غیداد و ج یتکون م
 دست هاش شل شد و افتاد. ادمیفر

  ی. پرهام یبه هم زل زد یکوتاهش رو کنار زدم و با حال نزار  یموها
  نیهاش به ترسناک تر دماغش سرخ و از خشم متورم شده بود. چشم 

اش در هم رفته بود و   یبلند مشک ی شده و ابروها لیتبد   ایدن ی چشم ها
 ه بود. ابروهاش افتاد ن یب ی نیچ

 زد:  ادیفر یخشن و گرفته ا یو پر قدرت با صدا  محکم 

 !؟یفهم یقاتل بچته، م -



  نی زم یافتاد. خودش رو رو  هیبه گر   یبلند یبد شد و با صدا حالش
به جرن و   یزانوهاش گرفت. برگشتم تا نگاه   نیانداخت و سرش رو ب

 ببره.  رونیحسام بکنم. با نگاهم به جرن فهموندم حسام رو ب 

  نیبود. آروم کنارش نشستم. ا  دهیچی اتاق پ یرزا تو  هی و گر  غی ج یصدا
از دست داده   شدی داشت بهش وابسته م  یاش رو وقتدختر زن منه و بچه

  نیمن عاشق ا   رمیگیم  ده یبود. برخالف تموم اشتباهاتش که االن ناد
 . دخترم

بستن به عمر بعد    یخال نکهی شد. مگه نه ا ی مغزم پل یرزا تو  سیوو یصدا
 ؟! کنسل شد  شیحاملگ 

 کردم و زود ازش جدا شدم.   نوازشش

 : دمیدلم ازش پرس  ی. توکردیم   هیو گر   زدیم  غیج

من رو مقصر    ؟یاز من خسته شد ؟ یها رو به عمر گفتچرا اون حرف -
 !؟ یدونیم

 : دمیاومدم و رو به حسام تاز رونی اتاق ب از 

 ک...   یحرفا رو بزن نیبهش ا  یوقت  دیحالش بده درست با  ین یبی تو نم -

 . یفهم ینم ی چی تو ه الیدان -

 

 . ی فهمیتو نم  فهمم یمن م -



و    کردیما گوش م  یفارس  یهاسر در گم و دستپاچه به صحبت جرن
 . دیجویهاش رو مناخون

نابود   ای ساختن و  ییداره، توانا رو  ز یهمه چ   ییکردم، عشق توانا  سکوت
عشقه که ما   ر یتقص د یعشق بود. اصاًل شا  یشخص؛ همه برعهده کیکردن  
 . م ید یرس  مونی زندگ ی جانیبه ا

 

 بامداد همان روز  کی***ساعت  

 

  ی شه. هر اتفاق شتر ی حسام سبب شده بود حواسم به رزا ب یهاحرف تموم
  ن یخودش که چند یموها  دیکه ق  ینبود. زن  ی نی ب شی از سمت رزا قابل پ

  تونه یهم م ی ترخطرناک ماتیساله ازش مراقبت کرده رو بگذره تصم 
 . رهیبگ

کنه موهاش رو برداشته بودم. حاال به بافت    رونم ی از اتاق ب نکهیا قبل
راپونزل خانم چشم دوخته و داخل مبل فرورفته   ی کنده شده  یموها

من بود، من هرگز فکرش رو   یهشدار برا  هیاش  کوتاه شده  یبودم. موها
بزنه. به هر حال  یکار   نیدست به همچ شناسمیکه م  ییرزا  کردمیهم نم 
رزا خوندم، من هم   یهارو از چشم  ن یبوده تموم شده. ا ی هر حس
 . کنم یفکر م  نطور ی هم



به بعد   نی، ما رو به هم وابسته کرده بود و از اتا حاال فقط بچه دیشا
. دردآور بود که هر روز رزا رو با لباس دکلته  شدیراهمون از هم جدا م

  ده ی. هر چند افکارم پالس نم یبب  یدر حال مصاحبه با مرد مجر ونیتلوز   یتو
ست  ه  من یکه تمامًا برا   یهام به زنجنسو پژمرده نبود اما نگاه هم 

 بود.  ای کار دن  نیسخت تر

  دیحال با ن یدادم که مراقبش خواهم بود با ا یبه پدر رزا دست خط من
.  ستادیدر برابر دخترش ا  شهی قسم رو بشکنم و بهش اطالع بدم نم نیا

از حرکت   ایتموم دن کرد یخواه بود که فکر م  یبرابر سم ینی فم ه یدخترش 
  الر مرد سا   یها رو از جامعهزنو حق  اد یو منتظر رزا خانومه که ب  ستادهیا
 . رهیبگ

کنه. فکر   یخودش زندگ یاالت یخ یایدن  یتو  خوادیم ستین  نیواقع ب   رزا
که دست از پا خطا کنه؟    دنیمثل عمر اجازه م  یقدرتمند یمرد ها  کنهیم

  دیرو قبول کنه که با  نیهست که کارفرماش زن باشه و ا   یمرد چ یاصاًل ه
 از دستورات اون زن اطاعت کنه؟ 

. رزا و  کننیم  ییجو  ی برتر ز یهمه چ   ی رو تصاحب کردن و تو  ایدن مردها 
زدن.   نیو ادعا کنن مردها رو زم   ستنی در برابر مردها با  توننیامثال رزا نم
و    رهی گیما مردها نشات م  یاز ذات درون  ن یبه قدرت دارن ا از یمردها ن
 کرد.  شهینم شی کار

 ... ایحس بگذرم  نیاز ا  دیهنوز بهش حس داشتم. با  ها نی ا یهمه با



که باعث شد از رخوت تنم کاسته شده و    دمیاز اتاقش شن ی اآهسته یصدا
  واشی  ی لیبازش خ مهیکردم و به در اتاق ن   ز ی هام رو ر. چشم ستم ی با خیس
 . نظر گرفتم  ر یاو را ز انه یو مخف  ستادمیا  وار یشدم. پشت د کینزد

مک بوک رو به دست گرفته و شروع به نوشتن کرد. عالمت   باالخره 
  خورهیرزا جرقه م  یها تونوشتن نی به معاشرت با هم ل یکم تما کم   ه،یخوب

 شدن.  یبه خال  کنهیو شروع م

کارش رو    شدمیبهش نشون بدم که حساسم وگرنه باعث م  دینبا  ادیز
  خواستیدلم م ی لیه. خ کوتاه هم جذاب  یهنوز با موها  وونهی ادامه نده. د

و قدم زنان   ستادمی خبر داشتم. وسط هال ا  طشیاز شرا ی ول  ششیبرم پ 
 عمر چه خواهد بود.   یکه قدم بعد  کردمیفکر م 

هم افتاد. هر   یهام روبار چشم  نیکاناپه دوباره، لم دادم و ا   یرو  باالخره 
 نه.   ای سه ینو یتا بفهمم رزا هنوز م شدمیم  دار یب  عیسر بردیبار که خوابم م

رو   بوردی ک  یهادکمه یصدا  گهیرفت و د شی منوال پ ن یساعت سه هم تا
و به   دهیتخت دراز کش یرو  دم یبه اتاقش زدم که د ی. دوباره سرکدمینشن

 خواب رفته. 

ام کرده بود که با  کالفه  یخوابیراحت شد و به سر جام برگشتم. ب المیخ
 شدم.  هوش ی ب یکاناپه از خستگ   یودراز دادن پاهام ر 

 

 ***صبح فردا 



 ال؟یدان -

بود   ستادهی سرم ا  ی به اطراف کردم. رزا باال ی رو مالوندم و نگاه هام چشم 
رو به طرفم   میخانوم! گوش م ی دی. چه عجب صدات رو شنکردیو صدام م

 !خورهیگفت: زنگ م  یآهسته ا یگرفت و با ولوم صدا

رو    عینگاهمون به هم خورد که سر یرو که ازش گرفتم کم  یگوش 
دستم تکون   یتو  ی برگردوند و رفت. تا لحظه آخر نگاهش کردم که گوش

عمر بود تماس رو برقرار   یخورد. توجهم از رزا برگردوندم. تماس از سو
 کردم: 

 ه؟ یچ -

 رزا کجاست؟ ؟ییکجا  ؟یدیچرا جواب نم  -

 هه! ؟یپرسیم  یکجاست، دار  یدون ینه که نم -

 ساحل  کینزد یکافه  ایشب ب الیدان -

 تونمیامشب نم  -

 ؟ یپس ک  -

 دمیخبر م  دونمینم -

 مواد هامبورگه.   شگاهی در مورد آزما ست،یدر مورد رزا ن  -

 تو؟   یخوایم ی چ گه ی. دکننیجا دارن برات کار مکه اون  الی همتا و ن -



 فعالً  م،ی زنیحرف م  -

دست عمر فرار کرده   ر ی بودم همتا از ز دهیفهم ی رو قطع کرد. به تازگ  تماس
چنگ   یبود که تو ال یازدواج کرده. مهم خواهر رز، ن  ی عرب  خیش ه یو با 

 کنه.   یهاش رو عملرز باشه تا بتونه نقشه ی برا یدیتهد  تونه یم  نیعمره. ا 

  یزش یانگ یها گوگل در مورد کتاب  یبه حال رزا بکنم. تو دیبا یفکر
وجو کردم، رزا کتاب دوست داره. زنگ در خونه به صدا در اومد.  جست
 جرن باز کردم. یرو بهپرت کرده و در رو   ز ی م  یرو رو  یگوش 

 

آماده شدم و با ورود من به هال، جرن   نه یآ  یبود که جلو اط یح  یتو جرن
 و گفتم:   دمیبه لبم کش  یهم وارد شد. دست 

 ... یاومد یممنون ازت، از وقت -

 دادم: ر ینکردم پس جمله ام رو تغ دایتشکر پ   یبرا یا  هکلم

 به اتاقش رفت.  تیامروز صبح رزا حرف زد. صدام کرد و در نها  -

 :دی و پرس  دیخند  جرن

 . البته... ششی واقعًا؟! خوب خدا رو شکر من برم پ  یوا -

 هاش نگاه کردم که ادامه داد:چشم  یرو بلند کردم و تو سرم



خودش رو   ن ی. رزا بخاطر سقط جن یاز حسام تشکر کن دیفکر کنم با  -
 آروم گرفته.  هیمقصر ک  دهیحاال که فهم   کردیسرزنش م 

زدم. جرن به اتاق رز رفت    یبار باز و بسته کردم و لبخند ک یرو  هام چشم 
  یفروش راه به کتاب زدم. از سر  رون ی رو برداشتم و از خونه ب ی و من گوش

هم    یصوت  یهاسر زدم و چند تا کتاب برداشتم تا به رزا بدم. کتاب ی رانیا
کتاب    تامثل رزا که حوصله نداشتن بود. دو   ییبود که مناسب حال کسا

 برداشتم و به محل کارم برگشتم.  ی و چند تا کتاب چاپ  یصوت

  فتیعد اتمام ش ها مشغول بودم. ب ظهر سرکار بودم و با مراجعه کننده تا
رو به تن کردم و موهام رو باال   امیخز برند الکساندر گارد یپالتو ، یکار

کرده و داشتم از    م ی صورتم تنظ  یرو رو  نکم یدادم و از مطب خارج شدم. ع 
خانم توپاز که مسئول داخل   یکه صدا  شدمیخارج م  مارستانیب
برگشتم خانم توپاز به پشت    یو وقت  ستادمی. ادمیبود رو شن مارستانیب

 گفت:   دهیبر  دهی. برزدیو نفس نفس م ده یسرم رس 

  یدکتر محمد سورن تو دیبمون  فتتونیش ی تو  کم ی دکتر لطفًا  یآقا -
 موندن...   کیتراف

 به خونه برگردم؛ مشکل خودتونه! دیتموم شده و با  فتم یمن ش  -

 دکتر؟! یآقا -

 . ادامه داد: ستمی شد باکه صداش دوباره باعث   گشتم یبرم نم یماش  به

 . ارن یب  فیدکتر تشر  یتا آقا دی بمون  کم یفرمودند شما   س یرئ یآقا -



  هی. چرا از من گال کنم یکار نم  فتم یبگو من خارج از ش  ستی برو به رئ -
 دم؟ یکردم و به سر کارم نرس  ر ی داره؟ مگه من د

  یسرد شده بود. بخار یل ینشستم. هوا خ نی ماش یبرگردوندم و تو  رو 
  نیبود و ا  یخارج شدم. هوا ابر مارستان یرو روشن کردم و از ب ن یماش
  دهیماه بود. فکرم به رزا کش ید کی بود اگه برف بباره نزد یع یطب یلیخ

رو پشت سر گذاشت اون   یدوره افسردگ  ه یرزا  ز یی پا یشد. پارسال هم تو 
 از دست دادن صبا.   بعدهم 

 اش...مون که صبا رو از دست داد بچههم درست همون ز   االن

  یفکرها باشم، از رزا چه انتظار نیبد رو کنار گذاشتم. اگه من به ا یفکرها
 دارم که خودش رو مقصر ماجرا ندونه.

  اده یپ  نینگه داشتم. از ماش  اط یح یرو تو   نیخونه شدم و ماش  اط یح  وارد
 شدم. ال یشدم و وارد و

داشت غذا   ستاده ی آشپزخونه ا ی در خشکم زد. رزا تو یهشت   یتو جا همون
 سالم داد.  یاآهسته یبا تن صدا دنمیو با د  پختیم

رزا و اجاق گاز در نوسان بود،    نیهام ببودم و چشم  رهیتعجب بهش خ با
نشده. در رو بستم و وارد   یزیرفتار کنم انگار چ  یعاد دی به خودم اومدم. با

 خونه شدم. 

.  دم یهال کش ی تو ات ی راد یرو  یسرده. دست  ی لیخکردم خونه   احساس
 : دمیهم گرم نبود. از رز پرس  یلی سرد نبود خ یلیخ



 خرابه؟  اتیراد ی چرا بهم نگفت  ست؟ی رز تو سردت ن -

دستم اشاره کردم و   یهایدیها و س متوجه نگاهش شدم. به کتاب تازه 
 گذاشتمش.   رهیجز  یرو 

 زدم و گفتم:   یلبخند

 . ادی. مطمئنم خوشت مدمیتو خر یرو برا ها نیا -

شده و دماش رو چک   کیها پرت شد که به آبگرمکن نزدبا کتاب حواسش
  نیدرست کردن ا  یتو  ی. مهارت خوب کنهیکردم. دما درسته اما گرم نم 

  کردمیجور که داشتم قطعات آبگرمکن رو چک مداشتم. همون زها یچ
 گفتم: 

گلوت    گهی تاپ و گوش کن. دلپ یتو . بزن هیکتاب صوت  هایدیاون س -
 . یاز خوندن کتاب چاپ شه یخشک نم 

رزا اصاًل به حرف من گوش نداده و داره کتاب رو ورق   دمیو د  برگشتم 
رو برداشتم و قطعات    یگوشت   چیپ نتیزدم و از داخل کاب   ی. لبخندزنه یم

کرده و    یدرآوردم، روغن کار یرو به سخت   نامی رو چک کردم. د  نامی کنار د
 رجاش وصل کردم.س

. آبگرمکن رو به  خوندیجور داشت کتاب ممدت رزا همون ن یتمام ا  یتو
کردم.    م ی پاک کردم. دما رو تنظ  اهم یبرق زدم و عرق صورتم رو با دست س 

 : دمیپرس



 ؟ یکنی رو چک م اتیرزا لطفًا راد -

  یرو به هم زد. تو شی اخوشگل قلوه  یهارو باالخره باال گرفته و لب سرش
 به من کرد. آهسته گفت: ی دست زد و نگاه ات ی هال به را

 درست شد  -

. لباس  بردمیهنوز رو من بود و داشتم از نگاه کردن بهش لذت م  نگاهش
کرده بود.    باتر یرو ز  ششیآرا یب ی عیبود و صورت طب  دهی پوش   یرنگ  ی صورت
  تا هم  ستادی ا اپنجه پ ی از جعبه برداشت. رو  ی شد و دستمال کیبهم نزد

  کردی که پاک م  طور نیرو پاک کرد. هم میشون ی قدم شه و با دستمال پ
و بگم هنوز عاشقشم   رم یحرفم رو پس بگ  تونم یزل زده بودم. حاال م هشب

رنگش    ییکوتاه خرما   یاز قبل شده. با موها شتر یو ب   شتر یو عشقم بهش ب 
 هنوز در نظرم جذابه.

 

. هرچقدر هم اشتباه کنه باز هم  شهیتموم نم  چوقتی من بهش ه   عشق
نگاهش   ی. سردستادی. آب دهنش رو قورت داد و صاف ا شهیتموم نم
 . آهسته گفت:کردیو رو م  ر یقلبم رو ز

 من غذا رو آماده کردم.  ی هات رو عوض کنتا تو لباس -

هام رو به هم  . دستکردی فاصله گرفت و در قابلمه ها رو باز و چک م ازم
 : دمیو پرس زدم 



 جرن رفت؟  -

 که جواب داد:  زدیتکون داد و داشت خورشت رو هم م  یسر

 من خواستم تا بره.  -

.  دیچی خونه پ یفضا  ی تو  مهیخورشت ق یلب زمزمه کردم و بو ر ی ز ی آهان
هام رو  . به اتاق رفتم و لباسکنم یحالش بهتر شده خدا رو شکر م که نی از ا

 گرفتم.   یکندم و دوش

پهنم انداخته و   یها ارکم رو پام کردم و حوله رو به شونهشلو شه یهم   مثل
 وارد آشپزخونه شدم.

ها  و داشت قاشق و چنگال رو کنار بشقاب د یچیغذاها رو م ز،یم  یرو 
 . ذاشتیم

. من عاشق رز پر  کردمینشسته و نگاهش کردم. اشتباه فکر م  ز یم  سر 
  ی. من هنوز وقتاومدیبودم، من از رز خسته و داغون بدم م  یانرژ

قلبم تندتر   ستیصورتش ن   یرو  ی شی آرا چیه  که نیبا ا  کنم ینگاهش م
 . زنه یم

 دهنم که گذاشتم گفت:  ی قاشق رو تو ن یاول

 برم.   خوامیم -

و    دمیسر کش  یدهنم رو قورت داده و آب  ات ی سرفه افتادم به زور محتو به
 : دمیپرس



 ؟یچ-

 استانبول ندارم.  یموندن تو یبرا  یازهیبا عمر برم. انگ  خوامیمن م -

 جواب دادم:  عیسر

 ... تیامتحانت، دوره هات، راش ؟یهات چپس کالس -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفم 

 شم.  لیاستانبول فس  یتو خواد ی. دلم نم رمی من با عمر م -

 ... یفهمیرز؟ اصاًل م   ؟یش  لیاستانبول فس  یتو تو ؟یک  -

 . رمیرو گرفتم. با عمر م  مم یبله. من تصم فهمم یم -

 ؟ی اگه عمر نظرش عوض شده باشه چ -

به غذاخوردن ادامه داد. حاال تموم    ی بهم انداخت و به راحت ینگاه عیسر
به دست آوردنش. غذا خوردنمون تموم   د یشا ا یفکرم شد نگه داشتن رز 

باهاش   یها رو جمع کرد. به خاطر همراه بشقاب لکسیر ی لیشد و رز خ
بلند شدم و   ز یبه غذا لب بزنم. از سر م تونستمیفقط غذا خوردم وگرنه نم 

و فکر    رفتم یرو مبودم و کل اتاق رو داشتم قدم قرار یبه اتاق رفتم. ب
 عمر رو گرفتم.   یبکنم. شماره د یبا ی تا بفهمم چه غلط  کردمیم

 نظرت عوض شد فرزان؟  هیچ -

 بلند شد.   یاز پشت گوش  زشینفرت انگ یاصد



 ؟ یداشت کار یباهام چ -

جا  . اونا یب یامشب مهمون  یاون کارم که حل شد. اگه دوست داشت -
 جا بزن. اون یداشت  ی. حرفمی نی بیرو م   گر ی همد

سرم گرفتم. عمر، عاشق بهم   نیو دستم رو ب   دمیتخت کوب   یرو رو  یگوش 
پشت   یهارو ول کنه و پل  یرزا همه چ شهیاعصابم بود. مگه م  ختنیر

 سرش رو خراب کنه؟!

از اتاقم   تی. با عصبانخوردمیبودنش من هم ضربه م یدماز دم داشتم 
 و گفتم:  ستادمی بلند و خشنم وسط هال ا یاومدم و با صدا رونیب

  یمرهم همه باش د یبا ی کنیچرا فکر م ؟ یسرخ ب یصل  یکن یچرا فکر م -
  یو همه  ی عقل کل  یکن یمرهم تو نشه؟ تو چرا فکر م  کسچیاما ه
 رزا؟  ی کنیفکر م  یجور نیخنگن؟ واقعًا چرا ا  انتیاطراف

بعد چند   کردیبود و تماشام م ستاده ی ا  رهی جز یدست به کمر جلو رزا
 برقرار شد آهسته گفت:  نمونی که سکوت ب  قهیدق

 ها ممنون از کتاب -

عمر    ای  برمیمن م  ای رو دستش گرفت و به اتاقش رفت. امشب  هاکتاب
 . کشم یرو م

 

 ***شب 



دراز   ی الیخیتخت با ب   یاتاقش شدم هدفون به گوشش بود و رو  وارد
هاش رو باز  جا شدن تخت چشم بود. کنارش نشستم که با جابه دهیکش

 کرد. هدفون رو از گوشش درآورد که گفتم: 

 .گردمیود برمکار دارم. ز   رونی ب رمیم -

. نگاهش پر  زدیاش پر معاشقانه یهانگاه ینگفت. دلم برا یزیزد و چ  مژه
  یهاش بزرگ شده بود و حس طراوات و تازگ از سؤال بود. مردمک چشم 

اش  آهسته یزدم و از اتاق خارج شدم. صدا یلبخند لم، ی.برخالف م دادیم
 : دیبه گوشم رس اومدم یم  رونی داشتم ب یوقت

 !ال؟یدان -

 : دمیدر رو باز کردم و پرس  عیسر

 رز؟   یصدام کرد -

  نیبا ا  خواست یجا شد و دستش به هدفون رفت. حتمًا م تخت جابه  یتو
 گفت:   هویکه برم   دمیکارش بگه حواسش با هدفون پرت شده چرخ 

 مراقب خودت باش -

قرار   یدوراه یصداش آروم و شکننده بود. سردرگم شدم، رزا من رو تو  تن
زدم و   ی. لبخنداومدیاز کارهاش با هم جور در نم کدومچیه  دادیم

  یبودم که چه شرط ن یفقط به فکر ا  نیخودم رو گرفتم. داخل ماش  م ی تصم



  یساحل یبذارم تا عمر دست از سر رزا برداره و شرش کنده بشه. به مهمون 
 رو دورتر نگه داشتم.  نیو ماش   دمیرس

 

  اه یبه س   لیمتما   یکه به رنگ خاکستر  یپالتو خز پشم  بیج ی تو دست
 با دست، کار شده بود کرده و وارد شدم.  اشقهی یبود و رو 

در، ازم کارت ورود خواست که اسم عمر رو بردم. دوست   یجلو نگهبان
 . دیبود اسمم رو پرس  ستاده یکه کنارش ا  اشیکل یه

 زد.  خ یو صورتم  د یوز  یبودم که باد ستاده ی پوست ا  اه ی نگهبان س یجلو

شده بود برگشت و راه رو برام باز   ی که وارد مهمون  یمرد  قهیچند دق بعد
  گذاشتم یقرار م  ییجا  نیهمچ ی بار نبود که با عمر تو ن یکرد. اول
 بار هم نخواهد بود.   نیدرصد آخرصد

اون   یهاسالن بود نور چراغ ی که تو  یبود. تنها نور یک یرغرق در تا سالن
 . کردیپخش م ی بود که آهنگ مضخرف  طیمح 

مواد رو    یاهایاز هم قرار داشتن چند نفر از ماف یادی با فاصله ز زهایم
  گار ی س هاینشسته و بعض  گاردهاشون ی با باد نهیشناختم. همه دست به س 

  یشرط بند شتر یب  هیو بق   زدنیبا دخترها حرف م ها یبعض  کردن،یدود م
 . کردنیم



  ز ی م  نیشدم. عمر در رأس ا  کیکه وسط سالن قرار داشت نزد  یبزرگ ز ی م به
شده بود که طبق معمول   یکش   م ی س ط یمح   هینشسته و پشت سرش 

. از  زدنیرو کتک م گر یمصرف کرده و داشتن همد شهی جوون ش  یپسرها
  نیو هم   اومدیم  رونی نفر از دو نفر ب هیزندان شکل فقط   طی اون مح

 بودن.  ده یکش  یادی ز یهانفر نقشه هی اون   ی برا اهایماف

  ز ی م  یرو   لی. وسادمیکه جلوش نشسته بود رس  یبه عمر و مرد باالخره 
من، تظاهر به خوشحال بودن کرد و رو به   دن یشده بود و عمر با د دهیچ

 مرد مو بور گفت: 

 !ال یهم دان  نیا -

و اجازه نداد با    دیخند یوقفه م  ی. ب دیخند  یطانی بلند و ش   یصدا با
به من   یس یبه انگل یفرانسو یاهام بهش بتوپم. مرد مو بور با لهجهحرف
 زد و گفت:   یلبخند

- Sit ( نیبش ) 

عمر   یهانشستم که باالخره خنده یال صندل از شش صندل خ  نیسوم  یرو 
 گفت:   وار وانهیو د ی تموم شد و جد

 .ی کنیم  یاون شرط بند یامشب رو  -

موضوع که من قواعد رو بلدم و   نی زدم. عمر با دونستن ا یپوزخند
خورده و تمرکز الزم   زا یانرژ یدنینوش   یکار داده. حت  نیقحارم، تن به ا 

 برد نداره.  یبرا



 دلم گفتم:  یتو

 عمر خان«.   م ی . بچرخ تا بچرخیااز االن بازنده یدون یخودتم م  »

 

 ***رزا 

که    هیک  نیواقعًا ا  دم؟یهست که من دارم گوش م  یچ  یکتاب صوت   نیا
  یرو  زنه؟یو راحت حرف م کنه یم   انیرو ب  شی انقدر صادقانه داره زندگ

 رو چشم انداختم. کتاب  یدیجلد س

 . نزی هال  چلی ر " خودت باش دختر" اثر 

 رو گوش کردم. یزدم و فصل بعد  یلبخند

زدم. ساعت   یاز کتاب رو هم انجام دادم و رو به ساعت لبخند یبردار نت
 برنگشت.  ال یدوازده شب رو گذشت اما دان

که    نی کنم. هم  هشیتنب  دینشون بدم نگرانشم. در هر حال با دینبا
 بود.  ی رو رها کرده و بهش پشت کنم کاف ز یهمه چ   خواستم یم

  یخونه دارم. کم نیا  یتو یبگ یو غر  یاحساس نامن   ستی خونه ن  یوقت
داده   حیترج  جاتیگوشت و سبز   یراشک ی شام فقط پ یام بود و برا گرسنه
 بودم. 

  مهی رو روشن کردم. من از سکوت ن ونیو تلوز   دهیاتاق رو به هم کوب در 
داشتم. بهتر بود   یابهیو غر  ی شب وحشت داشتم. االن هم حس نامن



از احساس ترسم   یکنه و باعث بشه حداقل کم  جادیسر و صدا ا ونیتلوز 
 . زهی فرو بر

و   ی دممن واقعًا آدم دم نم یب یم  کنم یام فکر مگذشته  یهابه رفتار   یوقت
ظاهر  کنم. من ت  یفداکار خوام یبودم. من تظاهر کردم م  ی خودخواه

 هستم؟  ی هستم. اصاًل من آدم خوب  یکردم آدم خوب 

از خودم   یا نهیام خجالت آور بود و من رو در برابر آ گذشته  یرفتارها
 . کردیشرمنده م

مورد    یهایخوراک  ن یکردم از ب  یدادم و سع ه یتک  خچالیدست به   کی با
  ت یوضع  نیا یمناسب برا   یرو انتخاب بکنم. باالخره خوراک ی کیام  عالقه

و آب انگور قرمز    ی کردم؛ بيسکوئيت کرم شکالت  دایرو پ  یآشفته و درماندگ 
 داشت. یخاص  ی با بو

آب   دن یآروم شروع به گاز زدن و نوش نشسته و آروم یاشهی ش ی صندل  یرو 
 افتاد.  که صداش کم بود  ونی انگور کرده بودم که چشمم به صفحه تلوز

  ن یا تونمیگذران اوقاتم امشب م  ینبودم اما برا یترک   الیاهل سر  من
  گنیو قسمت اول هست. م   دهیرو تماشا کنم. خدا رو شکر که جد الیسر

  یمامان جلو نیچون من هم ع  گنیراست م  شه،یمامانش م  هیدختر شب 
 . کردمیم  ل یرو تحل گرا یباز  ینشسته بودم و داشتم رفتارها  یترک  الیسر

راحت   کار یبود و افراد ب ی بود که طوالن ن یا ها الیسر نیخوب ا   تیمز
 شب به تماشا کردنش ادامه بدن.  یهامهیتا ن تونستن یم



غرور   گه یبار د نی هنوز برنگشته بود. ا   الیربع به دو بود و دان کی  ساعت
از دسترس خارج شده و   شیو بهش زنگ زدم. گوش  کاذبم رو کنار گذاشته

 .زدیشور م یل یبه بوق آزاد نخورده قطع شد. دلم خ

کاهش اضطرابم از    یحال برا نیهستم با ا  یچرا منتظر خبر بد  دونم ینم
زنگ   ی. باالخره صدادمیساعت دور خود چرخ میجا بلند شده و حدود ن

 . دمیرو ند  یکس   ر ی پشت تصو   یبه صدا در اومد ول  فون یآ 

تکه پاره شده و به نظر   یهابا لباس یزل زده بودم که مرد ر یتصو  به
. دوباره  دمیدر هم رو د یپر از خون، موها ی خم و صورت یمندرس با کمر

 !اله یکه دان  ن ی... ا ن ی. انم ی رو به صدا درآورد. صبر کن بب  فونیزنگ آ 

بود و به   رو برداشتم. زبونم گرفته فونیآ  یو گوش  دهیکش  یاخفه غیج
 کردم.  دایپرسش پ  یبرا  ی اکلمه  یسخت 

 

 ... الی د... د... دا.... دان... دان -

هجوم آوردم. با باز شدن    اطی چطور از در خونه خارج و به در ح  دونم ینم
از حدقه در اومده جلوم افتاد. با    یهاو چشم  ی صورت خون دن یدر و د
به خودم   کردمیم  یزانو زده و سع  الی زدم. کنار دان  غ یج  یبلند یصدا

 گفت:  فی ضع یبا صدا ال یمسلط باشم. دان

 ح... ح... حس... حسام...  -



برده   ادیدستم بود نحوه کار کردنش رو از  م ی بعد به سرفه افتاد. گوش و 
لرزون شماره حسام   یهاذهنم رو متمرکز کرده و با دست ی بودم. به سخت
 رو گرفتم. 

 : دیچ یپ  یگوش  یحسام تو یچند تا بوق صدا بعد

 !ال؟ی الو دان -

 م...مم...ح...ح...  -

 ؟ ییالو رزا تو  -

 د... د.. دا...  -

 ؟ ییکجا   ؟یشده چرا لکنت گرفت یچ -

به صورتم زدم تا   یل یاز شوک در اومدنم ناخودآگاه دو تا ضربه س یبرا
 گفتم:   یغی ج  یبا صدا که نیا

 . رهی م یداره م  الیدان -

 چه خبره؟  شده اونجا یچ  ؟ییرزا تو کجا  ؟ ییکجا  ؟یچ -

 خونه.  ا ی... بای... بیتو رو خدا... ب  -

  یتو  کسچی حرفم تماس قطع شده و بوق آزاد خورد. ه  دنیشن  بعد
 . دید شدیاستانبول م  ی بود که تو یشب نیتر نبود و خلوت ابونیخ



و سرش رو    دمشی کش   ی. به سخت آوردیو خون باال م  کردیسرفه م الیدان
 زانوم قرار دادم. یرو 

هق  هق یبلند ی. با صدا ختیصورتش ر   یافتادم و اشک هام رو  هیگر  به
 : دیبه گوش رس ال یدان فی ضع   یکرده و ته گلوم سوخت. صدا

 تو... باختم...  ی... باختم... روم ی... کرد یشرط بند -

و   د یشدم و شوکه شده بهش زل زده بودم که حسام از راه رس ساکت
 نگه داشت.  ابون ی رو وسط خ ن یماش

با   الی ببره که دان  مارستان ی نشست و خواست برش داره و به ب ال یدان کنار 
 گفت:   یفیضع   یل یخ یصدا

 ... جامنیا  یماجرا نکش. من شهروند خارج نیرو به ا  س یپل  یپا -

. حواسم به خودم  م ی بلندش کرد و با هم وارد خونه شد بتیهزار مص با
مبل دراز کرده و  یرو رو ال ینبود. در رو بستم و به خونه رفتم. حسام، دان

 : دیپرس  یبلند مه ینصفه ن   یرو به من با صدا

 رز. بدو.  ار یبدو ب  ؟یآب گرم دار -

خوردم و دوباره بلند شدم.    نیبه آشپزخونه زم دنیرس  یبار برا نیچند
  نیبه زم یاز آب داغ داخل کتر یبود که نصف  یهام به حدزش دستلر 
 و پام سوخت. خت یر



هام رو  چشم دوختم. ناخن الیحسام گذاشتم و به دان یرو کنار پا لگن
رو درآورد و رو به    الی. لباس دانکردمیو صورت سردم رو حس م   دهیجو

 من گفت: 

  الیبگرد. دان  زها یچ  جور نی دنبال پانسمان و ا الیرزا؟... برو از لوازم دان -
 . رمیبا دوستم تماس بگ  عتر یسر  د یداره. من با از یبه چند واحد خون ن

و رو   ر یبهش داده شده به اتاق رفتم و کمدها رو ز  یکه دستور  یربات  مثل
  رونی سامسونتش ب فی رو از داخل ک ال یکردم. باالخره جعبه لوازم دان

  یکنم و گلو  یخودخور شدیفقط باعث م . استرسم دمیو دو   دهیکش
 .افتهی خشکم به خارش ب

  نیمشغول شد در همون ح   الیدان ق یزخم نسبتًا عم یبه ضدعفون  حسام
 هوش شده.  یب  الیمن متوجه شدم دان

 ... هو... هوش... شد...ی... ب... بیب -

  ی بود رو ضدعفون  ازشیکه مورد ن  یتکون داد و تندتند لوازم  ی سر حسام
 گفت:  عی. سر دیچی پ یا حوله ی رو کرده و  

 دارم زود باش. از یهات رو بشور من به کمکت نرزا... دست-

 مکث بهش زل زدم که حسام صداش رو بلند و از شوک خارجم کرد.  با



هام رو شسته و خشک  دست یادقت و با حرکات ضربه ی ب نک یس داخل
کردم. دستکش رو به دستم کردم و سمت راست حسام زانو زدم. حسام  

 گفت:   یفور

 رتکتور  -

 بهش انداختم که ادامه داد: ینگاه  جیگ

 از سمت چپ.  له یوس  نی دوم -

قطره عرق  انبردست رو به دستش دادم. حسام قطره هیشب  یزیچ
.  کردیرو پاک م زدیم  رون یب الی رو که از شکم دان  یو خون  خت ی ریم

 . دیحسام بعد از چند لحظه دست از کار کش

 به من گفت:  رو 

 برو در رو باز کن.  -

  یبهم انداخت و صدام کرد. فور یبهش زل زده بودم که نگاه  جور نی هم
  ه یو   یکل یچند تا مرد ه  قهیرو باز کردم و بعد دو دق اطیبلند شدم و در ح 

 در دست داشتن وارد خونه شدن.  ییمرد کت شلوار پوش که دستگاه ها 

رو به سرعت به برق زدن. سرعت انجام کارها توسط مرد کت و    هادستگاه
 شد.  ق یتزر الیشد و سرم و دو واحد خون به بدن دان  شتر یشلوار پوش ب 

 رو به من گفت:  حسام

 . م ی دار  از ی ما به تو ن  ؟یستادی چرا ا -



 

داد  ح یتوض  یو شلوار پوش به ترک  گرفتم. مرد کت  یو کنارش جا   دمیدو 
 اما حسام حرفش رو قطع کرده و رو به من گفت: 

رو برام بخون. هر وقت   دیسف یها هر وقت ازت خواستم، فقط شماره -
 هم گفتم سبز، سبز ها رو بخون. 

. حسام شروع کرد به دوختن  دمیکه گفتم رو فقط خودم شن  یآروم  یباشه
و من با وحشت فقط به حرکات دستش و دستگاه    الیدان یشکم پاره شده

 . کردمینگاه م

فقط دعا    ی و من با نگران رفتیم  الیسرم به داخل بدن دان  قطرات
  لیچند تا گاز استر  ه ی. حسام بعد از بخافتهین  الیدان یبرا  یاتفاق کردمیم

کمک به حسام    یکه برا  یکرد. دکتر  کرده برداشت و کارش رو تموم
 اومده بود بهش گفت:

 نداره.  یبل یاست  تیوضع   جانی . امارستان یب  مشیببر دیبا -

رو پاک کرده و دستکش هاش رو درآورد جواب   شی شون یعرق پ  حسام
 داد:

 ... س یپل -

 رو قطع کرد و گفت:  حرفش

 با من.  تشینگران نباش مسول  -



 :دیرو به من پرس  حسام

 . شهی. نگران نباش خوب میبستر  یبرا مشیبر یم -

بار باز و بسته کردم و دوست حسام به آمبوالنس زنگ   ک یرو  هام چشم 
 حسام و اون دکتر با هم رفتن.  ال،یربع آمبوالنس اومد و دان  کیزد. بعد  

  ر یگرفتم. در تمام طول مس   یرو عوض کردم و تاکس  م ی خون یها  لباس
من شرط بستن و باخته.   ی گفت رو   لای. دانکردمیم   هیو گر   دمیلرز یم

 . برهیو من رو به خودش م  ادیندارم. عمر هر لحظه م   یادیوقت ز

و اجازه نده بهم دست بزنه.    چونهیکه عمر رو بپ   ستین  یال یدان گهید
بود. کاش اون   الیبا عمر برم فقط ترسوندن دان خوام یم  که نیمنظورم از ا 
 کاش...  زدمیحرف رو نم 

صورتم    یها. اشککردمیو به رهگذرها نگاه م  ستاده ی ا مارستانی ب یجلو
 رو پاک کردم. 

  ی ژهیو   یهاکه گفتن بخش مراقبت  دمیرو پرس  الیاتاق دان  رشیپذ  از 
بلند قد با   یبود و با مرد ستاده ی حسام ا و ییسیآ  یهست. جلو و ییسیآ 

به    کرد و   یمن از اون مرد عذر خواه   دنیبا د زد یحرف م د یسف یروپوش 
 طرفم اومد. 

 ؟ یرزا؟ خوب -

 د... دان...دا...  -



بخش    یتو  شتر ی ب د یازش رفته با  یادی. خون زشهیخوبه، بهتر هم م  -
 . نگران نباش. ادیبمونه تا حالش بهتر شه و بهوش ب

نشستم. حسام کنارم   و ییسیآ  یجلو ی صندل یتکون دادم و رو سر 
 : دیپرس  یاقهیهفت دق  ینشست و بعد سکوت

 ه؟یچ  هیقض یدینفهم -

 . دونم ینم -

 فوت کرد و گفت:  یشدم. حسام نفس  ره یو به راهرو خ   دهیجو  لب

اصاًل    کنهینم یرو زخم ی عمر اصاًل کس یدون یحتمًا کار عمر هست اما م  -
 که...   الی مثل دان ی . مخصوصًا آدمُکشهینم

نگفت.   یزیحرفش رو ادامه نداد و چ گه یکه بهش زدم د  یام غرهچش  با
 : دمیباالخره پرس

 ... گفت... دکترش. یچ... چ  -

  شیار یهوش   یکم  دینداره. با یخوب  ی اریهوش   تی نگفت فعاًل وضع یزیچ -
 هاش رو باز کنه.تا بتونه چشم  ادی باال ب

 لب زمزمه کردم: ر یپر شد و ز هام چشم 

 نه؟ یبیمن رو نم  ادیبه هوش ب ی وقت  یعن ی -

 :دیپرس   حسام



 ؟ یچ -

 !ی چی ه -

من بود من    ر ی ام سر خورد. همش تقصگونه  یدونه رو دونه هاماشک
از   دیهستم و با  یاتفاقات هستم. حتمًا من واقعًا آدم شوم  نیباعث ا 
  ه ینتونستم از  یکه حت   یکنار زده بشم. آره من نحسم. من  الیدان یزندگ 

  یبزرگ  ن یبه ا یاز مرد  تونم یکنم چطور م  یشکمم نگهدار یتو ن یبچه جن
حذف بشم از اول    د یبا شیحفاظت کرده و براش دل بسوزونم؟ من از زندگ

 انداخت. ییجدا  نمونیعشق ب  نیهم وجود ا 

بسه   ای. خدا کنم یرو تجربه م  یجور اتفاق نیباره که دارم ا  ن یچندم نیا
که دستم رو    دیچیپ  مارستان ی ب ی راهرو  یتو لم هیهق و گر هق ی. صداگهید
 هام رو پوشش دادم. صورتم گذاشتم و اشک  یرو 

 آورد.  رونیکه محصورم کرده بود ب   ییایآشنا من رو از دن  یی صدا

 کار رو نکردم.  نیمن ا  -

و    یآن تموم حرص و ناراحت کیبلند کرده و بهش چشم دوختم. در  سر 
  غ یاد که بلند شم و سر عمر جد ییرو یدلم بود، بهم ن یخشم و هر آنچه تو 

 بزنم. 

  ی با صدا خوردیو صورتش م  نهیو حرکات بدنم که به س  انه یوحش  غیج
جلوم قرار گرفت و   یابود که حسام با وضع آشفته دهیچ ی بلند من در هم پ

 داد. امهیتک  وار یبه د



هام حاال به نفرت  . اشکداشتم یادم برنم ن یبغل حسام هم چشم از ا یتو
 . کردمیم  یسر عمر خال دیشده بود که همون لحظه با   لیتبد ت یو عصبان

افتاد. پاهام رو مثل بچه ها   یصندل یکرد و رو   مم ی حسام تسل  باالخره 
به خودم زدم. حاال که    یدردناک  یهایلیو محکم س  دمیکوب  نیزم یرو 

ن  نحس، من  شوم، من   از خودم متنفر باشم. م تونم ی م دی دستم به عمر نرس
 بدشگون!

 که نحس بود همتا نبود من بودم.  یاون

  یدیتارم د  یهاقفل شده و چشم  ی دست کس یسرم تو یباال هامدست
که بهتر شد حسام    دمیکار رو انجام داد نداشت. د  نیکه ا   یبه کس
 . دیپاشیهام رو گرفته بود و به صورتم آب مدست

کرد و به زور آب رو به خوردم داد که پس زدم و    کیبه لبم نزد ی آب وانیل
هام رو ول کرد. با  از دستش افتاد. ابروهاش در هم رفت و دست وانیل

 گفت:   یا یخشن و عصب یصدا

گوش کرده    س ی به حرف رئ! اگه از روز اول طهیسل یبه درک! دختره -
 نبود. گمشو! مارستان یتخت ب  یرو  جا نیحاال اون مرد ا یبود

که عمر    دیلرزیمحو شد. چونم م  مارستانیب  یراهرو   یدور شد و تو ازم
 رو تکرار کرد:  ششی چند لحظه پ یکنارم نشست. دوباره جمله

 که مقصر بود رو ُکشتم.   یکس  ستم،یاتفاق ن نیمن مقصر ا  -



 . ادامه داد: کنمیبگه باور نم یهر چ   یدروغ بگه. ول  دیرسینظر نم به

.  ریبه آرامش داره. آرامشش رو ازش نگ   از ی ن الی . دانم ی فردا با هم بر ایب -
 اون مثل پسر منه...

 نگفتم. یزیانداختم و چ ن ییرو پا سرم

  نییسرم پا  افتاد،یهم م  یهام رو صبح بود که چشم   میشش و ن  ساعت
 . دمیپر یو با برخورد سرم به گردنم از خواب م   ومدی م

هام رو باز نگه داشته و  چشم  یبه سخت الیبا حضور پزشک  دان باالخره 
 . رو به من گفت: ستادمیا

  ن یو تخم  رهیشوهرت داره رو به بهبود م تیدخترم نگران نباش. وضع  -
 هاش رو باز کنه. چشم  گهیچند روز د زنم یم

 زدم و گفتم:   یلبخند

 نمش؟ ی بب شه یم -

 زد. جواب داد:  ی رو متوجه شد و لبخند پررنگ امیخنده دار ترک  لهجه

 کوتاه   یل یفقط خ -

فضا حس کردم. با   یعطر تنش رو تو یشدم که بو الی اتاق دان وارد
شده و   ک یکه به گلوم چنگ زده بود به تختش نزد  یآروم و بغض یهاقدم

 . ستادمی باال سرش ا



  دادیدستگاه که نشون م یبهش وصل بود و صدا یمختلف   یهادستگاه
لخت و   یو موها   شی رقلبم رو به درد آورد. ته زنه،ینبضش داره م
بود رو نوازش کردم. دو تا شلنگ   خت یش ر صورت سبزه یچربش که رو 

 دستش سرم وصل بود.  یبه داخل دهانش برده شده بود و رو

  ختی ریام م گونه  یهام رو که اشک  جور نیبه زخمش افتاد و هم  چشمم 
 شروع کردم به درد و دل کردن باهاش.

 صداش کردم: ه یگر  با

بودنم کنارت نحس   دمیفهم ر ی د یل ی... من رو ببخش من خالیدان -
به کائنات ساطع   یبد یما کنار هم، انرژ دونستمیهستش. من نم

مون رو از دست  بچه ی. اولش که اونجورافتهیاتفاقات م ن یکه ا  م ی کنیم
 . آخرشم تو... م یداد

 و با وجود سردردم ادامه دادم:  دم یرو کش امینیب

. من  ی. قول بده هنوز قهرمان خودت بمون شهی برات تنگ م یل یدلم خ -
دوست   یلی... خالی. دان فتهیاتفاقات هر روز برامون ب نیا  ستم ی ن ی راض

ش عمر تقاص تموم کار  نگران من نبا  ،ی تا تو در آرامش باش رم یدارم. من م 
 هاش رو پس خواهد داد...

  ن یآخر ن یدادم. ا هیرو خفه کردم و سرم رو به تختش تک امهیگر  یصدا
 . کردمیم یخداحافظ دیمن باهاش بود پس با   دار ید



صورتم رو    یهاهاش سرد و کبودش اشکو با انگشت  دمیرو بوس  دستش
 رفتم.   رونیز اتاق بکنار زده و ا   شی شونیپ  یپاک کردم. موهاش رو از رو 

  الیبود. بدنم من رو به اتاق دان ستاده یا  شهیمنتظرم پشت ش عمر 
. داخل  کردیم  تیهدا  مارستانیاز ب رونی و منطقم من رو به ب د یکشیم
اشک   ی کنم نزدم. به آروم  شی قراره همراه کهنیاز ا  یزی عمر چ  نیموز یل
  ال یدان هیهد ن یا د یشا کردم یدستم رو نوازش م  ی و حلقه ختمی ریم

که عمر رو بهم با لحن    ستادی ا نیماش   ال،ی دان یخونه  یآرومم کنه. جلو
 چندش آورش گفت:

 !یب ی. حب م ی و بر  یای تا ب مونم یم  جانیمنتظرت هم  یمن تا هروقت بخوا -

هام رو  نقشه ی صورتش تف بندازم ول  یبرگردم و رو  تی از عصبان  خواستم 
در   یرو باز کرده و جلو نیدر ماش  ینقش بر آب کنم. به سخت  خواستم ینم

تمام خاطرات   یخونه بشم وقت  نیوارد ا   ی. چجورستادمیعشقم ا   یخونه
 قلبم منحوسه؟! یتو  شبید

هام  هام چشم و دوباره اشک  دادیبدن و تپش قلبم روحم رو آزار م لرزش
خش  خش  یشده و صدا یزیی سرد و پا  اطیرو نوازش کرد. داخل ح

 .شدیبه قلبم فرو برده م یریپاهام مثل ت ر ی ز  یزییپا  یهابرگ

  ، یخون  ی که به چشمم خورد کاناپه  یزیچ ن یخونه رو که باز کردم اول در 
افزوده شد و    امهیبود. بر شدت گر   الیدان ی شکسته  یها و گوش دستگاه
 هام به شماره افتاد.نفس



به جو برداشته و در رو   یبود. قدم الیخونه پر از عطر دان  نیا  ژنیاکس 
همه    الیدان یتکه تکه شده یهاخون و لباس یهاپشت سرم بستم. لکه

  ال یمن اگه برم دان  کهنیا شدن؛یم  ادآور یرو بهم    یداشتن موضوع
 زدم: ادیسوت و کور فر  ی بلندم به خونه ی . با صدارهیمیم

  الی تا همتا و ن رمی . من م رمیرو بگ ختهیکه عمر ر   یتا انتقام خون  رم یمن م -
 رو نجات بدم تا تو رو... نجات بدم. 

دادم. لنگان وارد اتاق   هیپشت سرم تک وار ی کم آورده بودم و به د  نفس
  مم یتمنا داشت که از تصم  وار ی د یمشترکمون شدم و عکس دو نفرمون رو 

 برگردم. 

هنوز به عمر خبر نداده    رو جمع کرده و لوازمم رو آماده کردم. چمدونم 
اومده   رونی مونده بود. از اتاق ب یناتموم باق جانیا زها یچ  یل یبودم چون خ
  کیو با عجله بعد   یروش بود رو به سخت  الی که دان  یمبل ی و خون رو 

  ر قار و قو  ی. صدادمیکش  یخونه رو ط  یپارکت ها  یساعت محو کردم. رو 
  یآماده برداشته و کم  ییمواد غذا ی کم  خچالیشکمم در اومده بود. از  

رو داخل آشپزخونه مرتب کردم.    ز ینداشتم. همه چ یی خوردم اما اشتها 
 و دست نخورده مثل روز اول بشه.   ز یتم  د یبا ز یهمه چ 

بود   الیکه اتاق دان   یکردم و تا به اتاق پشت  یریاتاق ها رو گرد گ یهمه
 خشکم زد. در  یجلو دمیرس



  ختهیهم ر دوباره راه خودش رو باز کردن. کمد نامرتبش رو که به هاماشک
ها  هام داخل کشولوازمش رو با اشک چشم  یبودم منظم کرده و همه

 . دمیچ

بغل کردم و با   دادیتنش م  یرو که بو  هاشرهنی از پ  یکی  تینها  در 
 باهاش حرف زدم:  هیبلندم و با گر  ی . با صداختم ی بلند اشک ر  یصدا

...من رو... ب.. ببخش... من دختر  الی...دا...نشهیدلم برات... تنگ...م -
 ... الی ... نبود... دم... دا... نیخوب

کرده بودم.    سیرو خ  الی دان رهنیکل پ  یکه حرف زدم آروم شدم ول  یکم
جا اومدم.  نره از ک  ادمی  وقتچیتا ه  برم یبا خودم م  یادگار یرو   رهنشیپ

  ینامه نیجا دادم. آخر رشی تحر  ز ی م  یعشقم نوشته و رو  یبرا یانامه
 معشوق... 

  یی ها جا مرتب و منظم بود و دستگاهبه خونه انداختم. همه ینگاه  دوباره
شلوار پوش حسام آورده بود رو کنار ستون آشپزخونه    که دوست کت

 کنه.   یدگ یگذاشته بودم تا حسام خودش بعدا رس

  ر ی تقد یراه  اط یم حسرت و آه در رو پشت سرم بسته و از ح تما با
قبل از، از دست دادن   شی وقت پ یل یبود که خ  یراه  ن ینامعلومم شدم. ا 

  یتو  جانی . قلبم همکردمیانتخاب م دیبا  الیام و حاال همسرم، دان بچه
کنار مرد    ن،یموزی ل یجامونده تو ا یعشق دن  نیباتریز  شیخونه پ نی هم
  ی نشستم. چمدونم رو راننده ازم گرفته و عمر با لحن عرب دایش  انسالیم



خاطرات پشت سرم بود جمالتش   یکرد و چون حواسم پ   نم یتحس  ی خاص
 . دم یرو نفهم

تک آجرها و  انداختم از تک ی رو به ساختمون غم زده نگاه  دوباره
رو بشنوم. برخالف   نشونیاندوهگ  یهاخواهش تونستم یم  وارهاشید

 لب زمزمه کردم:   ر ی قلبم ز ی خواسته

 دوستت دارم.  یلیخ -

  ال،ی مامانم، ن یچشم دوخته بودم. دلم برا ره یت  یبه ابرها  مای داخل هواپ از 
 گوشم زمزمه کرد:   یعمر تو ی صبا تنگ شده بود. صدا  یهمتا حت 

  یشرکت طراح  هی.  یبرس  یخوایبه هر جا که م  یتون یتوسط من م -
زود   ی. استعداد دارریرو هم از سر بگ یطراح  یهالباس بزن و کالس

 ... یکنیم  شرفتیپ

 جابه جا شدم. م ی صندل  یتو  یحرص کم با

رو   الی هام رو بستم و آغوش دانرها کرد. چشم  مه یرو نصفه و ن حرفاش
اون همه آرامش داشته باشه. از    تونستینم یآغوش  چیتصور کردم. ه

تا من رو بدست    دیجنگ الی عمر فکر کردم. عمر با دان ی هابه تالش یطرف
من قرار   ال  ی دان یرو روبه دیداشتم؟ چرا عمر با  یچرا؟ مگه من چ ارهیب
 ره؟یبگ

احمقانه و   یمقصر من بودم که با رفتارها  دونستمیرو مقصر نم  عمر 
خراب کردم. عمر دست از سرم   ال یخودم و دان  یرو برا ی بچگانه زندگ



باهاش معامله   میتونست یوجود داشت، م  یاخب راه چاره داشت؟ یبرنم
جز من رو    ز یچ  چیبود و ه  از ین یب  ایعمر از دار دن ی ... اما از طرفم ی کن
ه؟  ش  یبهش بدم تا راض ی داشت قرار بود چ ی. اون همه چ خواستینم
 : دمیبه ذهنم زد و چشم هام رو باز کردم و پرس یفکر

 ؟یتو زن ندار -

 شدم؟ یزن داشتم عاشق تو م -

 عمر زن نداره!؟ ادامه داد:   یعن ی

. اون بعد از دست دادن مادرش  م یوقته از هم جدا شد ی ل یمن و نجمه خ -
ام رو هم با  بچه کرد، ی بهم توجه نم گه یگرفت و د  یدیشد ی افسردگ

 قانون امارات بود خب...  خودش برد.

 : دمیپرس  یابا لحن آهسته دوباره

هات االن کجاست؟ پدر و مادرت  بچه  ؟یزنی حرف م  ی تو چطور فارس -
 کجان؟ 

 رز...  هایبدون و یچند ساعت همه چ نی ا ی تو  یخوا یم -

 گذشت گفت:   نمونی سکوت که ب یاو بعد لحظه  دیخند

جنگ شد دست ما رو گرفت با هم به   ی مادرم اهل اهواز بود و پدرم وقت -
داشتم که... فوت کرد. مامانم چند سال بعد   ی. خواهرمیامارات اومد 



  نجایبرگشت و کامال من رو ا  ران یکرد. بابا هم به ا   یقلب  ستی خواهرم، ا
 که هستم برسم.   یینجا ی تا به ا  دمیکش  یادیز ی رها کرد. سخت

 : دمیپرس   عیسر

 . شهی تو ش  یرو کرد یران یا  یخون جوونا  ،ی دینکش یسخت  -

بهت دروغ گفته. قاچاق  خون کار من   ال ینکردم. دان شهی تو ش  ی من خون -
 ست ین

 اصطالحه! خنگ!   نیا -

 آهان  -

سبز    یهابار چشم   ن یهام رو بستم. او دوباره چشم   دمیرو ازش دزد   نگاهم 
من بود اما   یا ی ها همه دنهام ظاهر شد. اون چشم چشم  یچلو الیدان

 . شهیمثل گذشته نم  گه یبود انگار د حسیسرد و ب

  دار یدار بمهمان  یصدا  دنیچرت زدم که با شن  ی تازه کردم و کم  ینفس
  ی به دب میبعد چهار ساعت و ن  با یشدم و کمربندم رو سفت کردم. تقر 

سر به   ی هاهر چشم دوختم. برجش  یی هوا   ی. از اون باال به دورنمام ی دیرس
هستن که دارن    ییهامورچه  هیباال شب نیکه از ا   ییهاو آدم ده یفلک کش

 . رنیراه م  ابون یعرض خ   یتو

.  دمیاومده و دستم رو کش  یاکرد که چشم غره  کیدستش رو بهم نزد عمر 
 : دیچ یگوشم پ   یتو  الی دان یهاحرف



 ... م یجز عشقمون نباش  ی آغوش کس یتا آخر عمر تو  م ی خوریقسم م -

و هرگز.    وقتچیه   شکنم،ی. من قسمم رو نم الیبا تو قسم خوردم دان من
بزرگ منتظرمون بود. هوا معتدل   ینی ماش م ی اومد رونیکه ب  یاز فرودگاه دب

 ام گرفت. . خندهم ی شیم  کیماه نزد  یبود انگار نه انگار به د یو آفتاب 

به   ا یکنار در  یکت کرد. از جادهحر  ن ینشستم و ماش ن یموزیل داخل
 زل زدم. عمر جسورانه گفت: دهیسر به فلک کش ی هابرج

شهرک هم که ما داخلش    نیدارش منم. اسهام ینی ب یاون برج که م -
 هاش مال منه. هست. نصف ساختمان  یاالن، شهرک خصوص  می ریم

که    م یموندم. گوش   رهی شهر خ یو دورنما  ای برگردوندم و دوباره به در رو 
از جرن و حسام   یمتعدد یهاامی خاموش بود رو روشن کردم که پ

 کردم.   افتیدر

 . بزنگ بهمی: سالم رز؛ زنگ زدم خاموش جرن

 ... شهیامارات؟ باورم نم  ؟ یکجا رفت  ؟ییتو کجا گه؟ی م  یرزا حسام چ -

.  ..یقهرم وا گهی امارات؟ د ی از من رفت یواقعًا که رزا تو بدون خداحافظ -
 منو بکش!  ایخفه شدم از حرص. خدا

 زنگ بهم بزن. هی ید ی: سالم رسحسام

 بگم؟! ی. بهش چ رهی گ یسراغت رو م  -



هست. هرگز اعتماد    ین یب  شیقابل پ  ر یغ  ی لیمراقب باش رز! عمر آدم خ -
 نکن. 

 فرستادم.  لم ی برات عکس و ف الیشو از دان  ن یآنال -

رو خاموش   یهل شدم و گوش  ستادیا  نی. ماشدیآخر تپ ام یبا خوندن پ قلبم 
به اطرافم انداختم. شهرک   یشده و نگاه  اده یپ  نیکردم. همراه عمر از ماش 

  نیسبز خوشگل وسط ا  یبلند و مرتفع فضا یهابزرگ با ساختمون
و    کیهمه و همه در نظرم به شکل ش  نگ، ی پارک  ،یها، لوازم بازساختمون
 شود بودند.  دهیچ ی منظم

  نیباتر ی رو به طور منظم کنار هم قرار دادند و به ز یچبا دست همه انگار 
 شد و گفت:  کی شده بود. عمر نزد  شی شکل ممکن آرا

 . یشد ره ینداره خ  یزیجا که چ نی داخل! ا میبر  ایب -

 توعه؟   یخونه جانیا -

رو خاموش   نیرو در آورد و ماش نکشی که راننده ع  یبلند بود طور  صدام
 جواب داد: یامسخره ی کرد. عمر با خنده

 رز خانوم.  ییمن هست اما ساکن خونه شما  یخونه -

 آهان.  -

بمونم؟ چندتا برج بزرگ و   جانیاز طبقات ا  ی کی ی من قراره تو  یعن ی
از   یمنظم   یهابا فاصله یمنحصر به فرد یهندس   یهارنگ با شکل یانقره



  ن یوسط اداده بودن که   ل یرو تشک یبزرگ  ی رهیدا هی هم قرار داشتن و  
و تمام    یآب ینوع استخر، سرسره  نیاز همه نوع، چند یلوازم باز ره،یدا

  جا نیباشه ا  ن ینش  ییکای شهرک مدرن آمر هی  یتو تونستیکه م  یامکانات
 موجود بود.

  یوارد الب  شد یاز ساختمون ساطع م ی ها و نورتوجه به ارتفاع بلند برج یب
که چند نفر مرد عرب کت و شلوار    م یبزرگ و مجلل ساختمون اول شد 

کردن و به    م ی. تعظستادنیعمر به صف شدن و در برابرش ا   دنیپوش با د
 گفتن:   یس یانگل

آماده است.    تون یهاوس شخص . پنتیفان یآقا نیخوش اومد  یلیخ -
 . دیلذت ببر  دیهاوس دارپنت  یکه تو  یقیاز دقا دیتون یم

ورد کارکنان ساختمون و بدتر از  برخ  یبه نحوه شتر یباز مونده بود. ب دهنم
  ییطال ی هاانتها داره؟ انتهاش کجاست؟ ستون ایآ  یالب  ن یا که نی همه به ا

که با    ز ی براق و تم دیسف  کیبرنز رنگ، سرام یهایکار   نهیاز آ  دهیپوش 
بودنشون به گوش   ز یتم یصدا  ها کیسرام  نیا یگذاشتن کفش رو

  ی سراسر سقف و اما سقف یچراغ تومتعدد طرح چل یلوسترها  د، یرس یم
ها   ن یا ی . همهر ینظیخاص و ب یبلند با معمار  یبه وسعت آسمون، سقف

 بشم.  خودیباز خود یاباعث شده بود چند لحظه

فوق العاده   ز یانداختم. همه چ یو امکانات الب  ناتییبه مبلمان، تز ینگاه 
  ینی ریتلخ و ش   یهاقهوه ندیخوش آ  یبود. بو ییکایباکالس و امر  کیش



و آهسته با    دیفضا حاکم بود. عمر دستم رو کش ی شنل تو  یعطر فرانسو
 گفت:   یخنده دار یصدا

 عروسک  یوقت هست تا ساختمون رو کنکاش کن   یل یحاال خ -

  رونی. دستم رو از دستش ب شدیاز طرز حرف زدنش چندشم م  شهی هم
  یکه سه تا آسانسور با در ها  یاز الب  یو همراه باهاش به قسمت  دمیکش

 . م یرنگ بود رفت  ییو طال   یکار  نهیخوشگل آ 

  ا یخونه ام بشه قراره هم  ن یفکر بودم که ا ن یا یآسانسور برسه تو یوقت  تا
و   میرو بده به من و بره؟! وارد آسانسور دوازده نفره شد   جانیقراره ا 
نوشته بود رو    PHه روش با اختصار نوشته رنگ ک  ییطال ی لمس یدکمه
 زد.

.  شدینگاهش روم حس م  ی نیو سنگ کردم یبه خودم نگاه م  نهیآ  یتو
آهنگ رو با   ن ی بود که ا ده یچ یفضا پ یآسانسور تو می آهنگ مال یصدا
 خشنش قطع کرد و گفت:  یصدا

 پا بزاره.  ر یرو ز  اشیمذهب   دیعقا  ،ی رانیا  ه ی کردم یفکر نم  -

 بله؟! -

اش زل  مردونه ی مشک ی هاکج کرده و به چشم   یدهن  یالحن مسخره با
 :زدم که ادامه داد



  بی. عج یحال ازش حامله شد  ن یبا ا یتو از شوهرت جدا شده بود -
 ست؟ ین

که با پشت دست به دهنش زدم قطع کردم. از    یا یل یرو با س حرفش
 که گفتم:   دمیلرز یخشم سرخ شده بود و م

 . هاینزد یو بچه زد  الیان حرف از د -

ام همون دستش  جمله  دنیصورتش گذاشته بود با شن  یدستش رو رو عمر 
بهش زد.   تی با عصبان  یدارش برد و چنگ پرپشت حالت یرو به موها

برگشت. با برگشتنش و اصابت دست بزرگ و   یآن  ی با حرکت یفور
 آسانسور افتادم.  ی سطح سنگ یبه صورتم رو  مشیضخ 

رو حس کردم. باالخره به   شد یم یجار  امین یکه از ب   خون رو  یگرم  حس
 و گفت:  ستادیسرم ا  یو در آسانسور باز شد باال می دیهاوس رس پنت

و هر وقت بخوام    ستم ی . فعاًل رئستم یمن شوهرت ن یرو زدم بفهم  نیا -
کنه. پس    کار یچ  یک   گم یمن م  جانی. اکنم یام رو باهات عوض مرابطه

 . یرانیدرازتر نکن ا متی پات رو از گل

  نیکه با چکش به زم   یخ ی مثل م  رفتیبلندش تا مغزم فرو م  یصدا
چند لحظه بعد رفتنش هم هوش و حواسم سر جاش   ی. حت شدیم ده یکوب 

  رون یلنگان از آسانسور ب و لنگان ستادمیآسانسور ا  یوارهینبود. به کمک د 
 بود.  ختهیداخل آسانسور ر  یلباسم و کم  یرو  ام ینی از خون ب یاومدم. کم 



همراه شدم که هر لحظه   یطانی مرتکب شدم. با ش   گهی اشتباه د هی  باز 
  ام یببلعه و نابود کنه. صورت سرخم و دماغ خون  تونستیرو م  می زندگ
کوتاهم رو کنار    ی. موها کشهیانتظارم رو نم یخوب  یروزها دادن یگواه م

اومده   جانیهمونا ا  یدادم. اهداف شومم که برا هیزدم و به چمدون تک
 . کردنیشدن آماده م تر صیحر یذهنم جرقه زدن و من رو برا یتو دمبو

 : دیچی گوشم پ  یتو ال یدان یصدا

 مرگه رزا.  ی باز نی ته ا -

  ،ی بزرگ یاز راهرو  ختم ی صورت سرخم ر  یتکون دادم و موهام رو رو  یسر
که دو طرف در    دمیرس  ی رنگ دی سف ی قدم به در طرح روم ی بعد از س
به   ی میآهنگ مال   ی باز بود و صدا یشده بودن. در کم  نصب ییهامجسمه
  ن یشدم که اول  ی اکرانهیب ی. در رو باز کرده و وارد فضادیرسیگوش م 

 رو به آسمون بود.  یهارو جلب کرد، پنجره  توجهم که   یزیچ

  ی بزرگ و فضا شخونیخونه با پ   یگوشه  کیمدرن و کالس  یآشپزخانه
خونه و مبلمان   یرو آرام کرده بود. چشم از تجمالت اشراف   طیدلبازش مح 

فوتبال کردم تا راه اتاق رو   نیزم  نی به اطراف ا ی و نگاه  دهیکش   کیکالس 
  یشده یکار  نهیو از پشت ستون آ   دمیکنم. به سمت راست چرخ   دایپ
و   ی روم یی که چندتا در بسته با نما   دمیباز رس یطیو به مح  شته گذ  م یعظ

که چشمم خورد    یدر ن یبه چشمم خورد. به اول دشیرنگ روشن سف 
 اتاق؟ ای حمومه   جانیدل غافل ا  یهجوم بردم که... ا 



هفت در   ی انداختم. حدود شش ال یرو بستم و دوباره به در ها نگاه  در 
 شکل بود. رهیسالن دا نیا  یتو

  یدر نگاه  ی هشت  یبود رو باز کردم و تو کم یکه سمت چپ نزد  یاتاق در 
باالخره اتاقه. واردش شدم و با کنترل،   نجا ی بهش انداختم. خدا رو شکر ا

کردم. هم گرسنه بودم، هم خسته، هم کتک خورده. در    م ینور اتاق رو تنظ
اتاق و   ی. از وارس دمیتخت پر  یرو قفل کردم و با همون لباس ها رو

  یارغوان  ی هام رو باز کردم و پتوچشم  کمی عقب مونده بودم.  مکاناتشا
 زدم و بعد چند لحظه به خواب رفتم.   دیرنگ رو د

 

 ***سه روز بعد  

اتاق حبس شده بود و همه ترکش کرده   یبودم که تو ی زندان  هی انگار 
به   ی م. از وقتقهوه بود دنیدر حال نوش  یبودن. رو به تراس بزرگ و ابر

ارتباط نداشته   رونیب ی ایرو خاموش کردم تا با دن  یگوش  دمیرس یدب
 باشم. 

که حسام فرستاده بود رو    ییها و عکس  لم یجرأت نگاه کردن به ف دیشا
 دست بزنم.  میبه گوش خواستمیبود نم ینداشتم هر چ 

  ی ابود رو گوشه ده یبرام خر  ال یدان  امیکه زمان افسردگ   ییهاکتاب
ها و  کتاب  نیکه ازش داشتم حلقه ازدواجم، هم  ییهایادگاریگذاشته و  

 بود. رهنشیپ



که    ییبه کارم نداشت و من هم بخاطر کارها ی چند روز عمر کار نیا  یتو
کردم تا    پیتاپ رو باز کردم و شروع به تا . لپبخشمشیکرد هيچوقت نم

 منفجر نشم. 

  رون یر اتاقم رو به صدا در آورد تازه از ب پنج عصر بود که عمر د  ساعت
  ز یم  یرو از رو  یب ی بهش بدم. س یبرگشته بود و اصال دوست نداشتم جواب

 برداشته و گاز زدم. 

 عمر توجهم جلب کرد: یکه صدا   خوردمی ملچ ملوچ داشتم م با

 ... رزا در رو باز کن... همتا اومده. نتتی اومده بب یکس  -

کوتاهم رو کنار زدم و به در    ی. موهانیزماز دستم افتاد  ب یتعجب س با
شده و قفلش رو باز کردم. در باز شد و عمر با   کیام نزد یاتاق چهل متر

 . ستادیقد بلندش در برابرم ا

 نه که عمر گفت:   ایبه پشت سرش بود تا بدونم همتا اونجاست  نگاهم 

 تو راهه...  -

دستم رو به هم گره زده و ازش فاصله گرفتم. تپش قلب   یهاانگشت
عالئم    ایعالئم ترسم بود   نی. اکردمی م  یآروم یسرفه یداشتم و گاه 
 اضطراب؟ 

گرد بهش زل    یهاهام تند شد و با چشم بلند بود. نفس  ی به قدر کاف صدام
 زد و گفت:  یزدم. لبخند



 روسک.ع  دمیم  حیرو ترج ی بابا؟ من اول ا ی  یخوایشوهر م -

بهش وصل بود زل زدم.   یانهی بزرگ آ  که ساعت  یدی سف  وار یبه د  شوکه
 ادامه داد:

. مهم نبود از  کنم یم  یبه دست آوردنت هر کار یمن گفته بودم برا  -
هر دو مورد من    یشوهرت. باالخره تو  ایباشم  اتم ی ق یلحاظ قانون 
 . شدمیصاحبت م 

 ؟یرو کرد کار نیچرا ا -

. شوکه شده بودم و  کردیام م داخل گلوم بود و داشت خفه یبزرگ  سنگ
نشسته و   یصندل   یو رو   دیبدنم دست خودم نبود. خند کیحاالت پان 
 گفت: 

 تا تو رو داشته باشم.  -

 گفت:   متینشست. آهسته و با مال  کم یشد و نزد یجد

دلت خواست انجام بده.   یازت رزا. تو بله بگو هر کار کنم یخواهش م -
 . لطفًا...خوامینم یچی . جز تو هیتو کنارم باش خوام یمن فقط م

 خفه شو! -

 : دمیکش   غیبهش زدم و سرش ج  یپا لگد با

 االن! نی. هم رونیگمشو از اتاق من ب  -



شدم؟! چرا   ی جورنیاز عمر رکب خوردم. من چم شده؟! چرا ا  دوباره
 جدا شم؟  کردیخواستم از عشقم که ازم محافظت م 

اش رو بهم  روز جنازه ک ی ومدمی و زخمش افتادم. من اگه نم ال یدان ادی
 . کشهی. خدا رو شکر که هنوز زنده است و نفس مرسوندنیم

  یپنجره زل زدم. انگار نه انگار اول د  رونیرو پاک کردم و به ب   هاماشک
شده و   مم یکنم؟ عمر ق  کار یچ دی. االن با شدیسرد م  دیماه بود و هوا با 

 ام خونده است.فاتحه

کرده بود پاک    سیهام رو خ سردم که گونه یهاخونه رو زدن، اشک در 
 : دیچ یخونه پ  یهمتا تو  یکردم و از جا بلند شدم. صدا

 کجاست؟   -

 مهمونت اومد.  ای اتاق، رزا؟! ب  یتو -

کردم و  هام رو مرتب  شد. لباس تر کی و نزد   کیبلند عمر به اتاقم نزد یصدا
  یکوتاهم رو به پشت گوش زدم. در اتاق رو باز کرد و با لبخند  یموها
 آور گفت: چندش

 اومده رزا خانم.  ات یم ی قد قیکه رف  ایب -

بود به   ستاده ی زدم و بدون توجه به همتا که پشت سر عمر ا یپوزخند
پام   ر یتراس رفتم. از ارتفاع وحشت داشتم اما حاال وقت نگاه کردن به ز 



ام به  شدن به اون قسمت از تراس نبود که توجه کیاصال وقت نزدنبود. 
 پام جلب شه.  ر ی ز یی ارتفاع هزار پا 

  نیآسمون  بعد از ا  تونستیکه م  یپام بودن انگار تنها موجود ر یز ابرها 
ام قرار گرفت  شونه  یکه رو   یبه لطف عمر، من بودم. دست نهیآسمون رو بب

 . دیکه کپ کردم و بدنم لرز 

حرکت   نیترس حاال با ا  نی با ترس به تراس قدم گذاشته بودم و ا باالخره 
همتا و    یبادوم یهاشده بود. صورتم رو برگردوندم که چشم  د یتشد
که با صابون ابرو مرتب شده بود به چشمم خورد.    اش یکمون   یابروها
 و گفت:   دیخوشگلش لرز یهالب

 سالم. رز  -

زل زدم و تموم احساس   زدنیهاش که از اشک داشتن برق مچشم  به
بود   ییهمتا یها چشم  ن یبردم. ا  ادیام رو از گذشته  ی هاگذشته و حرف
برسه. دستم رو   خوادیکه م   ییجانیتا به ا   دهیکش   یسخت  ی لیکه انگار خ

 . دیگرفت و با خودش به داخل کش 

داشت،   یمحسوس   افهیق ر ید. تغ رنگش بو یفندق یبه موها نگاهم 
شوک بودم و    ی. تودیرسیتر از قبل به نظر م تر شده و شادابخوشگل

بغلم   مهابا یصدا کردنش به کار ببرم. ب ی رو برا یاچه کلمه دونستم ینم
 گفت:  هیکرد و با گر



.  نمت یبب  کیبار هم که شده از نزد  هی  خواستیچقدر دلم م یدونینم -
 . یلیخوشحالم رز خ یلیخ

  ملشیکرده و ر  سیهاش رو خ هاش، گونهفاصله گرفت و اشک چشم  ازم
و با پشت   ختیبه هم ر  ششیشد. آرا  خته ی دارش رپف ی هاچشم  ر یز

سرخش پاک    یهاصورت و گونه  یهاش رو از رو دست به سرعت اشک
 :د یلبم اومد و باالخره زبونم چرخ یبه گوشه یکرد. لبخند

 نشون داد. یا خانم خودچه عجب! همت -

 و گفت:  د یکش  رونیدستم رو از دستش ب  یو دستپاچگ  نیفنیف با

ازت   ی چجور دونم ی... نم دونم یام! نمام رز! به خدا شرمندهمن شرمنده -
 !دونمیحاال نم ؛یازدواج کن  یزورک الیمعذرت بخوام. من باعث شدم با دان

ازدواج نکردم. دوستش داشتم. من فقط   الی! من به زور با دان ؟یزورک  -
 امارات هستم.  یزورک 

صدام    یحرف زدن از شدت ناراحت نی به عمر اشاره کردم و در ح رو 
 . با همون حال ادامه دادم: دیلرز یم

مرد، عشق  ن یرو کشت تا به هدفش برسه. ا  الیمن و دان  یمرد بچه  نیا -
خودش بکنه.   یو زندان   ارهی. ب  اره یبه امارات ب  کرد تا من رو  دیمن رو تهد

من رو چاقو زد تا خودش به   الیبا من شرط بست و دان  نیخر! ا  نیا
زد   شیخونه رو آت وون،ی ح نی ادامه بده. ا هاشیو سرکش  هایخودخواه

  یهابود که سنسور  یهمون   نیخالص بشه. ا ال یو از شر دان رم یمن بم  تا



  جا نیمن هم   ی... تموم بدبختن ی فقط ا موجود نی خونه رو آف کرد، ا
 . ستادهی وا

بدنم هم شروع به لرزش کرده بود و کنترلم رو از دست داده بودم.   حاال
 خواستم ادامه بدم که همتا بازوم رو فشرد و گفت: 

تو عمر رو مقصر ندون. من رو مقصر بدون که سرنوشتت رو عوض   -
شم. رزا من اومدم   ه یاتفاقام و منتظرم تا تنب ن یا یکردم. من باعث همه

. من  دیگمشو دختره چش سف  یتو گوشم، بگ  ی بزن ی لی. با سیکن  م یتنب 
منتظر جمالت تو هستم رزا. رزا من رو بزن. من رو نابود کن رزا. من باعث  

. رزا من  یافتادیروز نم ن یهام. اگه من نبودم تو به ااتفاق نیا  یهمه
 هام.  ها و کتکو فحش  هانی توه  یسزاوار همه

شده و به پام   ر یهاش دوباره سرازاشک کردیکه داشت التماس م   همچنان
  هی بلند گر یبود و با صدا دهیسردش پاهام رو چسب  یهاافتاد. با دست

.  کردیو التماس م زدی صدام م  عیتند و سر یاوقفه چی و بدون ه کردیم
پام کردم. اون   ر ی به دخترک ز ی از شوک در اومده بودم و نگاه گه یحاال د

که با همه فرق    یی. همتاشناختم یبود که م یاوونهید ی هنوز همون همتا
صورتش    یهاداشت، کنارش نشستم و دستش رو از پام جدا کردم. اشک

 رو پاک کردم، به آغوشش پناه بردم.  

رو   هاشهیدوباره گر  یبلند یرو دور کمرم حلقه کرد و با صدا هاشدست
و داخل آغوش    رمی هام رو بگاشک  ینتونستم جلو بار نیاز سر گرفت. ا 
 .  ختم ی لرزونش اشک ر



  شیی اتاقم راهنما یو به مبل چستر تو  م ی آروم شد م ی کرد  هیکه گر   یکم
زد  یمحو تماشاش بودم. لبخند ستاده ی کردم. آهسته نشست و من هنوز ا 

 و گفت:   دیرو مبل کش یو دست 

 تا فردا صبح باهات درد و دل کنم.   خواد ی. دلم م جانیا ن یبش ایب -

با   یاقهیستم. چند دقهمتا نش  کیبه عمر انداختم و نزد  ینگاه  یچشم  ر یز
 : م ی رو صدا زد  گر یسکوت گذشت که هر دو همزمان همد

 همتا  -

 رزا... ام.   -

 گفت:  یو فور  دیخند

 اول تو بگو! -

 : دمیتکون دادم و بدون تعارف پرس سر 

 نه  ا ی ه یواقع  دونستم یاما نم یبودم ازدواج کرد ده یشن -

افتاد که روش با چند تا   دشیسف یو چشمم به انگشتر خوشگل طال   دیخند
  یهابه دست ییبا یشده بود و جلوه ز  نییتز  با یو ز  کی العاده شفوق نینگ
که با همون    کردیم  یداده بود. با دستش با انگشترش باز اشدهیکش
 ادامه داد: ین یب نیفنیلرزون و ف یصدا

باهاش   یش ماه بعد از اومدن به دب ش  باً ی راستش آره ازدواج کردم. تقر -
 کرد.    یاول ازم خواستگار یآشنا شدم و همون لحظه



 آهان  -

همه مدت    نیبعد ا دونستمیبرقرار شد. نم  نمونی ب یسکوت بزرگ  دوباره
و نسبت به    م یبود بهی بپرسم؟! انگار واقعًا از هم غر یازش چ  دمشیکه د

  ع یهمتا در حضور عمر موذب بود. سر   دیشا ای  م ی کردیم   تیهم فاصله رعا
  کردیبه هوا فوت م  گار ی و س ستادهی در که عمر ا یبلند شدم و به هشت

 کردم و گفتم:   یدهن کج  یخاص  یشدم. با ژست بدن کیزدن

 تو؟    یببر فی تشر یخواینم -

  ن یو به روش بستم. همتا بعد ا  دهیدر رو چسب  یرهیباال داد که دستگ  ابرو 
 ب گفت:کار نگران و متعج 

در برابرش عرض    یجورنیا تونه ینم  کس چیبه خدا. ه ی دل و جرأت دار -
 اندام کنه.  

هاش  به چشم  یجد  ی لیبار خ نیزدم. دوباره پهلوش نشستم و ا  یلبخند
 : دمیزل زدم. پرس

  کار یهمه مدت چ ن یا ی همتا حاال بگو... من منتظرم بشنوم تو تو -
  ؟یو کجا بود یکردیم

 گفت:  یآروم یصدا با

 بهت بگم.   ی زیچ هی  دیبا -



به دستم داد و با    یکاغذ  یکردم که فور  یشده و اخم  رهیبهش خ  مشکوک
 گفت:   واشی همون لحن 

 .  ییامارات تنها ی . تو توشهیشمارمه، داشته باش الزمت م -

 ادامه داد: یتکون دادم که فور سر 

 ...  هاستادهیبگو گوش وا  ی زیچ هی -

 بلند گفتم:  یو صدا  یزرنگ با

   ؟یصبر گرفت  ی روزه  ؟یزنیچته همتا چرا حرف نم -

 و گفت:   دیخند

دوست دارم بمونم اما   یلیخوشحالم رز. خ  ی لیخ نمتیبیم  که نی از ا -
 مادر شوهرم.  یبرم مهمون  د یامشب با

 حتمًا.   ی دیدقش م ؟یعه مادر شوهرم دار -

 که گفت:   دمیخند

 مادر شوهرم خوبه نه بد.   -

 خوب باشه واال.  دمی ند یمادر شوهر -

افتاد از همون روزها   ادمی  هویام رو از لبم خشک کرد. ام خندهبچه ادی
 : دمیرفته بود. پرس ادمی و خنده رو  دم یخندیقش نمقش ینجوری ا گهید

 ؟ یستیحامله ن  -



 بعد.  رهیسر و سامون بگ  ینه بابا از االن آخه؟ بزار زندگ -

 کارست؟یشوهرت چ -

. کال  گهیجور کارها د نیفوتبال اماراته و از ا  میدار ت همکار عمره؛ سهام -
 گفت.   شهیدار م  هی سرما

 رو به دست گرفت: فشیمبل بلند شد و ک  ی زدم و همتا از رو   یلبخند

 . شم ی پ  ایتو هم همراه عمر ب  زنم،یبرم. زود  زود، بهت سر م گهی من د -

 ادامه داد: م ی و پانتوم ی مونحاالت الل با

 . م ی زار یقرار م زنم یزنگ م  -

پاشنه بلندش اتاقم رو ترک    یهابا کفش یسر تکون دادم و فور یلبخند با
اگه    یبگه ول یز یعمر چ هی جاسوس  یلونه یتو تونهینم  دونستم یکرد. م 

زل   شوارهای به سقف و د ی ... با نگرانیوا  ؟یداره چ نی اتاق من هم دورب 
 وارد اتاقم شد و گفت:  یمضخرف  یزده بودم که عمر با خنده

 عروسک؟ یگردیم  یزیدنبال چ -

 خونسرد گفتم:  یل یخ دنشیو با د  برگشتم 

 نه؟! ایهست   ت یجاسوس یهم النه جانی بدونم ا   خوامیم -

 هه! -



داد   لیکه تحو   یا به کلمه یاما توجه  کنه یام مکردم داره مسخره  احساس
 گفت:   ستادینکردم. کل اتاق رو دور زد و باالخره جلوم ا 

 ر ی غ ی کس  شی بخون. اما کار پ یخوای. درس م دمیبهت م یخوایکار م  -
 من ممنوعه عروسک.

  یبرا ی گیبعد م یعنصر جهان  نی تروقت؟ تو خودت خطرناکچرا اون -
 کار نکنم؟   یاگهیکس د 

 . زنهیرف مدرست ح مشیهه! احمق کوچولو آدم با قَ  -

من مامان و بابا دارم. چرت   ی ستیمن ن م ی نکن برا من، تو اصاًل ق م ی ق م یق -
 و پرت نگو... 

نهفته   یخشم  اش دهیدرهم کش  یابروها  نیشد و از ب   کیبهم نزد یقدم
بترسم صداش رو صاف   یکه باعث شد ازش کم   دمیهاش رو دچشم  یتو

 و گفت:   ستادی جلوم ا نهیکرده و دست به س 

بهت   تونمیچهار صد و نود و سه متره. م فه، یهشتم برج الخل یطبقه -
 . یو توش کار بکن   یبکن  یزیچ  یکارگاه  هیبدم تا 

 . تونم ینم -

. رک و پوست  کنم یچرا؟ انگار خبر داشت که من قبول نم  دیپرس  یفور
 کنده گفتم: 



رو تموم کنم امتحان    م ی دوره طراح دیتجربه ندارم. با   یکاف  یبه اندازه -
رو نتونستم   زها یچ  یل یکنم من خ  یکارآموز   دی. دوباره با رمی بدم مدرک بگ

 . رمیبگ  ادی

که بهت قباًل    یمثاًل کس ؟یدار یکارآموز  یبرا  یدب یرو تو  یهوم... کس -
 کرده باشن.   یمعرف

هام اومد. لبخند  چشم  یخجسته جلو  نیسوگل و سل  یلحظه چهره همون
 زدم و جواب عمر رو ندادم.  یمحو

 !؟ ی ... چای  کنهیمن رو قبول م  نی با سوگل قرار بزارم بدونم سل  دیبا  اول

 *** 

  ر یرو با دستمال مرطوب از ز  شم یآرا یهاو نقص  دمیرو به هم مال  هاملب
  نیبه ا   یبه خونه مسلط شده بودم. خونههام پاک کردم. لب و کنار چشم 

  خواستیخدمتکار داشته باشه اما عمر اصاًل دلش نم  ه یحتمًا  دیبا  یبزرگ
موهام رو به دو قسمت    یشه. جلو اش یخصوص یمزاحم زندگ  یکس 
موهام رو دور   یبستم. قسمت بعد ییسرم با کش مو یم کرده و باال ی تقس

 . ختم یصورتم ر 

  ی حال من با مو  نیبا ا   شم یتر مکوتاه زشت  یوبا م کردمیفکر م شهی هم
 .کردمیم  ییاز گذشته خودنما باتر ی کوتاه ز

  ر یکه ز   دمیسف رهنیپ  یتنم مرتب کرده و دکمه یرو تو   یاسرمه کت
ت کت تنم بود، گذاشته بودم رو بستم.   شلوار دمپا گشاد که س 



کردم. انگشتر عقدم    زونیبزرگ و حلقه شکل رو به گوشم آو  یهاگوشواره
داده   هیکه خانم جون بهم هد   یانگشتم زده و گردنبند چشم نظر  یرو رو 
 کرد.  یی اهلل خودنما  ی گردنم که تتو  یبود رو 

 :ستادمیا  نهیر دست به س د یهشت  ی اتاق عمر رو زدم و تو در 

 برم.  یی جا خوامیرو بده. م نتی ماش -

 ؟یبلد  ی مگه رانندگ -

 بله -

 ؟یشناس یتو که امارات رو نم  یریکجا م  -

 نداره؟ gps نتی ماش -

 چرا! -

 که بهش لم داده بود بلند شده و رو بهم گفت:   شیتخت سلطنت یرو  از 

 ! ؟یبر  یخوایکجا م  -

 دادم: هی تک  وار ی به د  یدست ت ی با صدا فوت کرده و با عصبان ینفس

 قبر بابام. رمیدارم م  -

 : دیپرس  یتعجب و نگران  با

 ...یهست؟! ک   ی بابات فوت کرده؟! دب -

 کردم:  لیتکم   غم یج یرو با صدا  هاشحرف



 !ره؟یمن بم  ی! چرا بابایر یخفه شو! تو بم -

 مبهوتش هماهنگ شد:   یآهسته با چهره یصدا

 !ی خودت گفت -

 سرش زدم و ادامه دادم:  یاگهی د غیج

 نداره! یبه تو ربط کهنی از ا هیاست! کنا  هی کنا  هیحرف  نیا -

 آها! -

رنگ اتاقش حرکت کرد که دوباره   د یسف شیآرا  ز ی کرده و به طرف م  یمکث 
 : دیو پرس  دیچرخ

 ؟یر یرزا؟! بگو کجا م -

  یکم   یکردم خودم رو کنترل کنم با صدا  یها! سع افتادم یریگ  عجب
 گفتم:   شی تر از پآهسته

همه    انیجر ی با خجسته کار کنم. تو که تو خوامیبا سوگل قرار دارم. م  -
 !یشناس ی! حتمًا سوگل و خجسته رو هم م یبود یچ

 تکون داد و ادامه داد: یسر

  دمیهستن. اجازه م  ی. افراد قابل اعتمادشناسم یشوهرش رو م -
 !ی اشون کار کنباه

 : دمیلب غر ر ی کرده و ز  ز ی ر چشم



 ... یکهیندارم مرت از یتو ن  یبه اجازه -

  یپاشنه بلندم، تو  یهاکفش  یرفتم. صدا کشیداده و به نزد رون یب  ینفس
 :دمی و پرس   ستادمی. جلوش ادیچی اتاقش پ

 نه؟! ای  یدیرو م ن یماش  چیسوو -

 اشاره کرد:   ز ی اول م یهام چشم دوخته و با دستش به کشوچشم  به

 جا بردار.از اون یهر کدوم رو خواست -

. فقط با  دمیاتاقش پرت شد، حرفش رو درست نشن ی هابا پرده حواسم 
 شدم.  کینزد شی آرا ز یم  یدستش به کشو  یو اشاره  دنشید

 

بهش   جیم. گمواجه شد چیکارت و سوو  یادی باز کردن کشو با تعداد ز با
 : دمیبرگشته و پرس 

 اتوماته؟  ها نیماش ن یا ی کیکدوم    -

!  ه یتسال رو بردار. برق  یراحت باش یخوا یش اتوماته. اگه مهمه... همه -
 ... یبرون  ی تونیراحت م 

دور شدم. از در    اشیتسال رفت و از اتاق چند صد متر چیبه سوو دستم 
 .دیراهرو من رو د   یتو یبا لباس عرب  یزدم خانم  رونیهاوس که ب پنت



جواب دادم که    ی سی. به انگل دیپرس  یزیچ ی سالم دادن به زبون عرب  بعد
 رو درک کردم:  شی بند. به زور جملهفهمم ینم  ی عرب

- Wife? Wife of omar  ?عمر الزوجه؟؟ 

 ! زن عمر؟( ؟ ی)زنش هست

 گفتم:   که به زور به لبم اومده بود  یرو مشت کردم و با لبخند  دستم 

- no, i m a friend .قیالرف ... 

 من دوستش هستم.(   ر ی)خ

  ی خودم رو برانداز کردم که آسانسور تو نهیآ  یآسانسور فقط تو داخل
 و مسافر سوار کرد. ستادهی دهم ا یطبقه

ازم   کهنیعرب باشه با ا   خوردیمرد قد بلند و اخمالو بود که بهش نم کی
  یتو میکه بهش نخورم. گوش خودم رو جمع کردم    ی فاصله داشت ول

  یوارهیبه د  یسوگل بودم و از طرف شنی لوک ام یدستم بود و منتظر پ
 نر غول برخورد نکنم.   نیبودم تا به ا ده یآسانسور چسب 

 . گهیهمه جا! خوب بکش کنار، بزار راحت باشم د  نی! اآقا

از مرد   تر عیگرفتم سر  م یو درها باز شد. تصم   دیرس نگی به پارک آسانسور 
 حرکت کنم تا بهش برخورد نکنم.  کر یپغول

جلوم به حرکت افتاد و   کر یپمرد غول ام یب رون یدر آسانسور که خواستم ب  از 
 . م یکرد   ر ی وسط در آسانسور به هم گ



  رونیب  یک یکه زودتر از اون   م یدادیرو هل م   گر ی موش و گربه همد  مثل
 . م ی ایب

 و کنارش زدم.   ده یکوب   گردن کلفتش  یبه پس کله فم یبا ک تینها  در 

بود   ستادهیهاوس ا واحد پنت نگ یپارک   یکه تو  ین ی حرص به ماش با
 دستم بود تا در رو برام باز کنه.  موتی ر دم، یرس

بغل   یهانهیراهنما فعال و آ  یهاعمر باز شد، چراغ یقرمز تسال نیماش  در 
 شد.   می خود به خود تنظ  ن یراننده و سرنش

  start engin یانداختم و دکمه یداخل یهابه دکمه ینگاه  نیماش  داخل
 اول چه کنم.   دیرو زدم، منتظر شدم بدونم با

بلند و با   یخوش آمد گفت. با صدا ی سی که روشن شد بهم به انگل  نیماش
 خنگ رو بهش گفتم:  یرفتار

 نوکرم حاج خانوم. -

ه؟! هم  ساختن ا   ه یچ ن یرو به پدال گاز فشردم اما حرکت نکرد. بابا ا پام
! االن من حال ندارم  کنهیجور حرکت م چه ستی معلوم ن  کهنیهم ا هیبرق

  ی به دور و برم کردم که صدا ی دفترچه راهنما بخونم چه کنم؟! نگاه
 . افتهیب  یباعث شد چشمم به ترمز دست نیماش   امیپ  نگید

دوباره   نیرو بخوابونم. رو به ماش  یترمز دست   رهیم ادمی شه ی! من هم اوه 
 گفتم:   یبا شوخ 



 .  یحاج خانم؟ شما که الل نبود یچرا نگفت  -

رو   ی. گوش دمیخند ز ی به فرمون زده و ر ی حرف خودم مشت آروم با
انتقال دادم و   صفحه  تور ی بلوتوث به مان قیرو از طر شن ی برداشتم و لوک

 رو خوابوندم.  یترمز دست 

  یافتادم که گاه  الیلکسوز دان اد ی نیماش  ک یاتومات ینگاه کردن به دنده با
  م ی و دنده رو تنظ ده یکش   ی. آهرفتم یم  یرانندگ  نیاوقات باهاش به تمر
 کردم، گاز دادم.  

 بوق زدم.   نگیدر پارک  یاومدم و به نگهبان جلو رونی ب نگی پارک از 

  ی رو دنبال کردم. صندل نی ماش یرو به صورتم زده و نقشه  م ی آفتاب نک یع
رو   کیحرف زدنش، آگاهانه تراف  ن، یامکانت ماش  ،نیراحت ماش

جز   ز یچ چیقرار داده بود و اصاًل به فکر ه ر یمن رو تحت تاث دنش،یسنج
 نبودم.   ن یماش

  ه یاولش  یرسوند که طبقه یساختمون بزرگ یمن رو به جلو  ن،یماش
نه   اههیگل و گ   شگاهیما معلوم بود ن  نییپا  ن یبود که از هم شاپیکاف
 شاپ. پ  یکاف

 . گهیداره د ی اقهیباالخره هر کس سل حاال

شده و ازش دور شدم که درها خود به خود   اده یرو پارک کردم، پ  ن یماش
و   کردن یبه تسال نگاه م روادهیپ یزدم؛ چون همه تو  ی قفل شدن. لبخند

 بودن.  دهی جذابش رو تا حاال انگار ند  کیرنگ ش



.  شهیم  دا یکم پ  دیپد د یها همه پولدارن و ندعرب  م یبود ده یما که شن   واال
 من زل زدن؟!   ن ی؟ چرا همه به ماشپس کو؟ کجاست

  دنم یششم با د ز ی جفت چشم  منتظر، پشت م هی شدم که  شاپ یکاف  وارد
و آغوشش   ستادی ا دنمیشدم که با د  کیو به سوگل نزد  دمیبرق زد. خند 

 : دمیپرس  جانیو با ه رو باز کرد. بغلش کردم  

 دختر؟   یچطور -

 خنده جواب داد: با

 !کنن ی! دارن نگاهت مار یرو در ب ت یدود نک یع -

 و به خودم چشم دوخته بودن!    کردنینگاه نم   نم یبه ماش نکنه

  ر یسوگل نشستم. تغ یرو در آوردم و رو به رو  نکیع   الیخ  یو ب  یجد
 کوتاه کرده بود.  یرنگ و کم ی کرده بود، موهاش رو بلوط

و   دم یپسند  یل یداده بود رو خ ی که به صورتش شاداب  یکم  شیآرا
دختر   دادیکه به تن داشت نشون م   یرنگ  ی نارنج کیش ی هالباس

 : دیشد و پرس کینزد  زمونیبا لباس فرم به م ی . پسرهی بااستعداد

 !؟دیدار  لیم  یچ -

 عجله جواب دادم: با

 قهوه ترک.   -



 لبخند به لب گفت: سوگل

 . اری ترک ب  یدو تا قهوه  -

  ی احترام ی گفتن قهوه ب  یام برارو به دندون گرفته و حس کردم عجله  لبم 
 محسوب شد.  

  یهاز ی و م  ییطال  یهایواری کافه شدم، کاغذ د  کیرمانت  ی متوجه فضا تازه 
  اهیکرده بودن. چشمم به گل و گ   جادی من ا   یحس رو تو ن یمرمر ا دیسف
سوگل آروم و هماهنگ نگاهم رو    ی صدا ن یپنجره ها افتاد که طن یجلو
 :دیدزد

 خوشت اومد؟   جانی از ا -

 اوهوم فوق العاده است.   -

 حس کرد.  شدیو شور رو م  جان ی از صدام هم ه یحت

کافه    یاحساس  یکه بعد چند لحظه، دل از فضا   شدیاز صورتم کم نم لبخند 
گذاشتم و به سوگل و    امرچونهی َکنده و دستم رو ز   ییای و آهنگ اسپان

 شدم:   رهی مهربونش خ  یهاچشم 

 . یسوگل نمتیبیخوشحالم م  یلیخ -

 امارات؟   یچطور شد اومد ی. راستیل یمن هم خ -

 ی بودن رو رو  کیو ش  کیرنگ که کوچ   ییو طال   دیسف یها فنجون گارسون 
که روش    یشکالت   کیکوچ   سیخ کی گذاشت و ک   یبراق مرمر به آروم  ز یم



خاص   یژست بدن یقرار داد. تو ز یشده بود رو کنار م  نیبا پسته تزئ 
 : دیپرس  یس یبه انگل ی فرو رفت و با لبخند کوتاه ها، لم یف  یتو  یهاگارسون

 د؟یندار  از ین یزیچ -

سر خورده و  افتاده بود  شی شونیپ  یدارش که رو حالت یبه موها نگاهم 
 که باد با خودش آورده به فکرم اومد.   یمثل قاصدک ال یدان ادی

 بهش گفت:  سوگل

 .  یبر ی تونینه م  -

شده بودم که    ره یسرم خ  یبه باال  جور نیبعد رفتنش هم هم قهیدق چند
 : دیسوگل با پا به زانوم زده و پرس 

  ؟یدیبا نگاهت قورت م  ی. چرا بنده خدا رو دارهایتو مثاًل شوهر دار  -
 رزا؟  

  یانداختم. فور شی مشک  یکمون  یهازده و نگاهم رو به چشم   یلبخند
 جواب دادم: 

 که.    کردمیفکر بودم، بهش نگاه نم  یجالب افتادم و تو ز ی چ ه ی ادی -

حواست به خودت باشه قاپت رو ندزدن...   جا نیها رزا... اگفته باشم   -
 .  یاماراته حاال خوددان جانی! اهااستی ن ه یرکت  جانیا

انداخته و   ی بلند کرده بود نگاه دیو به انگشتش که به نشونه تهد  دمیخند
 ام رو ادا کردم :جمله  یداربا لحن کش



 چشم کورم. یچشم خانم مدل! به رو  -

 هاش گفت: خنده  ونی و سوگل م  م ی هم قهقهه زد با

شدم   یبستر مارستان ی ب ی که چطور تو  افتم یاون روز م  ادیرزا!  یوا -
 خدا...

 : دمیپرس  جان ی و متقاباًل با همون ه  دمیبه فنجون داغ قهوه کش یدست

 .  گرفتم یم لمیف ت افهی... کاش از قادتهی اوه اوه!  -

 . دیزد و دوباره خند  ی کوتاه  غیج

 : دمیشد و پرس ل یزود به لبخند تبد ی لیخ  مخنده

 نه؟   یخوش به حالت. ازدواج نکرد -

 دست از پا خطا کنم؟   دهیمگه اجازه م  ینه مشغله کار -

 . فهمم یم -

  یرنگش باز  یی طال یاراده فنجون قهوه رو بغل کرد و با لبه یب  دستم 
 کردم. سوگل گفت: 

 امارات!   یایب  کردمیچه عجب رزا؟! فکر نم -

  ی تا ازت خواهش نمت یب ب خواستمی.. امروز م یموضوعش مفصله سوگل -
 داشته باشم.  



اومده و با دست راست   ن ییاش پااز آغوش فنجون قهوه به تنه دستم 
 کردم.   کیفنجون رو به لبم نزد

دادم اجازه بدم تا سرد   حیام رو مزه کردم که داغ بود و ترجاز قهوه ی کم
 : دیزد و پرس  یپلک  کردیاش اضافه مبشه. سوگل که داشت شکر به قهوه

 خب منتظرم خانوم خانوم ها.  -

  کیهام نزدخم شدم حاال دست یکم   ز یو به م دمیکش   یق یعم نفس
 :دمی هاش بود بهش زل زدم و پرسدست

 ؟ یکن  یمعرف  نیمن رو به سل شه یم -

شده و با   ل یتبد  ی ترصورتش کم کم به لبخند بزرگ و بزرگ یجد حالت
 هام رو گرفت: دست جان ی ه

چطور صاحب کارت   ا؟یرو  ایرزا؟ واقعًا؟ خوابه   یکار کن   نیسل  با  یاومد -
 رزا!   یاجازه داد؟ وا

 : دیپرسیبار م  کی ه یجمالت رو تکرار کرده و هر چند ثان نیا  جانیه  با

   ؟یگ یم  یواقعًا؟ جد -

 فشردم و جواب دادم: نانیهاش رو با اطمو دست  دمیخند

 بله واقعًا.   -



دستش   یکه دستم تو  یرو بست و با همون لبخندش و در حال   هاشچشم 
 کرد:   یبود سخنران 

  نیها رو بگو؛ سل   یاوه اوه... خبرگزار شه،یم  یچ ی ایرزا! اگه ب یوا -
رو رد   ون ی لیم  کی.  ترکونهیبار م ن یا  نستامونی! اشهی چقدر خوشحال م 

 . یا یاگه تو ب م ی کنیم

 : دمیم و پرسداد  نییو دستش رو آروم باال پا   دمیخند

 که...   دمیجد ی ج ی؟ مگه من ج سوگل  یگیم  یدار یچ -

ش قطع  هاهاش و غنچه کردن لبباز کردن چشم  عیرو با حرکت سر حرفم 
 کرده و ادامه داد: 

تو هستن؟! اصاًل   نستا یهمه در به در دنبال اکانت ا  یدون یتو م ؟ یبیب -
! باور  ؟ یچه قدر آدم دنبال تو هستن که بشناسنت و مدلشون بش یدونیم
 !ه؟ یشو اسمش چفشن یکه اون دختر تو  م ی دار ام یهزار تا پ   یباال ی کنیم

 : دمیپرس  یناباور با

 خبر نداشتم.    تم یهمه محبوب  نیواقعًا؟ از ا  -

 بهم کرد: ینگاه حهینگاه عاقل اندر سف با

  یدیخر ؟ید یخر یرز! اصاًل چرا گوش   هایخبریب ای از دن  یجد یجد -
   ؟یخودت رو توش نگاه کن 

 : کردم و ادامه دادم  ز ی ر ی رو با بدجنس هام چشم 



جا کار کنم تا بتونم  اون یکم  امیتا من ب یاجازه بخوا ن یاز سل شه یم -
 برم؟   یمناسب طراح  یدوره

 تخت!    التی! خکنه یاوهوم چرا که نه حتمًا قبول م -

 ...  دوارمیام -

  یایاز دن   یکردم و کم  شی. همراه دیاز قهوه نوش  یازد و جرعه یچشمک 
  دمیکالمش فهم  ونی آشنا شدم و در م شتر یباهاش ب   م ی مد فاصله گرفت

عمر   ی در مورد زندگ  یادیز  ز ی. چ شناسهیسوگل هم، عمر رو م
 بود که خودم هم ازش خبر داشتم.  یهمون اطالعات   دونست،ینم

 به ساعت انداخت و گفت:  ی نگاه ییکاکائو  کیاز ک  ی از خوردن کم بعد

 .  َکنهیام رو مکله  نیکنم سل  ر یبرم که اگه د گهیرزا جان! من د -

  کرد یکارفرماش رو صدا م   کیزدم. برام جالب بود که با اسم کوچ  یلبخند
 گرفتم ازش بپرسم:   م ی پس تصم

 .  یکنیرو صدا م رتیمد  کیبرام جالبه که با اسم کوچ  یلیخ -

اون به دادم    یاوج خستگ ی تو  یدونیجان خانومه خانوم.م  نیسل  ر؟یمد -
نبود معلوم نبود چه   ن ی. سلکردمیم   یوگرنه من که داشتم خودکش  دیرس
  شیاون مثل خواهرمه اگه بشناس  دونم، یرز. نم  دادیبرام رخ م  یاتفاق
 .  یکن  دا یبهش پ  یحس  نی تو هم همچ دیشا



  ز یم  یآماده نشسته بود که معطل نکردم و قهوه رو رو به دست  ف یک
بهش دراز کردم. دستم رو مهربونانه گرفت و   یو دست  ستادمیگذاشتم ا 

 دوباره گفت: 

 آدرست کجاست؟ ی . راستدمیبهت تا شب خبر م   زنم یحرف م ن یبا سل -

فکر کردم و جواب   یکنه که کم   ادداشتیبرداشت تا  یو خودکار  دفترچه
 دادم:

 .  زمیعز دمیو بهت اطالع م  پرسم یبپرسم. م  دیسوگل با دونمینم -

 .  زمیبزار. فعاًل عز  انی ممنون حتمًا من رو در جر -

بهش تکون دادم و رفت. نگاهم به راه رفتنش زوم بود. دامن بلند   یدست
و   دیسف  یفضا یتر از دامنش تورنگ و بلوز کمرنگ  یو چاک دار نارنج 

 داشت.  ی کافه جلوه خاص  ییطال

من    ییآشنا یدخترونه یبزنم که صدا رون یرو برداشتم تا از کافه ب فم یک
 کرد.   کوبخیرو در جا م

  یسر تا پا مشک  ی هابه لبم اومد. لباس یهمتا لبخند دنیکه با د  دمیچرخ
 . دیخندیو بهم م   دهیپوش 

با ذوق  سوگل نشسته بود نشسته و   شیکه چند لحظه پ   ییجا  یتو
 : دمیپرس

 !وونه؟ ی د یکن یچه م  جانیا -



 گفت:  یاخم ساختگ با

 !؟یکارت دارم چرا تماس نگرفت   ر،یبهت گفته بودم باهام تماس بگ  -

 هام سرخ شد و جواب دادم: اون روز گونه یادآور یزدم. با   مژه

 رفته بود. ادمی!  زمیعز  خوام یعذر م -

سکوت گارسون رو صدا کرد. پسر   هیفوت کرد و بعد چند ثان  ینفس
 بهش گفت:  ی سی شد به انگل کیگارسون که نزد 

 قهوه ترک! -

دور شدن پسر گارسون که با لبخند بهم زل زده بود همتا بهش چشم   با
 لب گفت: ر یدوخته و ز 

 . دادمیبلد بودم بهش م یسی کاش فحش انگل   -

 : دمیرو گرفتم و پرس  دستش

 !هوی! نگران شدم ؟یداشت کارمیچ -

 تکون داد و ادامه داد: سر 

 ؟ یامارات؟! چرا تو رو آورده دب یچرا اومد -

 شدم:  ره یخ  ز ی م ی مهینصفه ن  کیباال داده و به ک شونه

 . دونم ینم -



بگم اما اعتماد   یز یمال اموال عمر چ دن یدر مورد انتقامم و باال کش  خواستم 
 شده بود:  ره ی هاش خافتاده و به کفش ن ییهمتا پا  یهانکردم. پلک

  هی! من  رزا یداشته باش  یبا گذشتت کار  دیامارات، نبا یحاال که اومد -
 !دم یشن الیدر مورد ن  یی زها یچ

بده. صداش رو   حیقفل شدن و با نگاهم بهش فهموندم تا توض  هاملب
با مزاحمت پسر گارسون به گرفتن قهوه از   یول  تر کرد تا ادامه بدهآهسته

  ره یو به همتا خ  دمیهام رو جو دست گارسون مشغول شد. با اضطراب لب
به کافه و دورو برم چرخوند و با    یشدم. با فاصله گرفتن گارسون نگاه 

 اش ادامه داد: آهسته نلح

 !کنه یمواد عمر کار م  شگاهی آزما ی تو  الین -

 هم باز کردم و آب دهنم رو قورت دادم:هام رو از  لب یسخت به

 !؟یدی! خودت د ؟یدیاز کجا فهم  -

فنجون قهوه رو نوازش کرد و ادامه   ی تکون داده و لبه ینشونه آره سر به
 داد:

 هست.   یابوظب  ی تو شگاهی جا بودم... آزمامدت اون کی من خودم هم  -

 خاطر ادامه داد:  نان ی اطم با

رو   الی تا ن ذارم یرو جلوت م  یهام گوش کن... من راه رزا! به حرف  نیبب -
 . یبکش رونیجا باز اون



 دوباره به پشت سرم چرخوند:  یکرد و چشم   یمکث 

تو اگه   شناسمیمن تو رو خوب م یر یفاصله بگ د یبا الی اول از همه از دان  -
 ... یعشق ش  ر یدرگ

 آهسته گفت: دوباره

! مخصوصًا  ی کن  دایجا رو پن آدرس اوننشو رز! تالش ک یزیچ  ر یدرگ -
تا به   خورن یمغزت رو م   نیمادر و پدرت که هر لحظه بعد از ا  ر یدرگ
 . یبرگرد الیدان

 : دمیپرس   شدیلرزونم مشخص م یکه از صدا   یترس  با

 !؟یمگه تو آدرس رو ندار -

 محکم تکون داد و ادامه داد: یسر

 جا خب!اون  بردنینه رزا! من رو چشم بسته م -

  ن یا دن ی. از شندمیسردم کش  ی هاو گونه  یشونیبه پ  یاراده دست  یب
 اطالعات از زبون همتا شوکه بودم. همتا موهاش رو کنار زده و ادامه داد: 

به اسم خودته!   کارتم ی س ی خطرناکه مخصوصًا وقت  ی لمس یرزا! گوش  -
ساده بخر.    ی و گوش  کارتم یم عمر سرو عوض کن و به اس تیگوش 
 .ید یرو کاهش م یابی خطر رد ی جورنیا

لب زد. دستم رو   یاش رو کم زدم که همتا فنجون قهوه  یپلک متیمال با
 ادامه داد:  ی طوالن  یفشرد و بعد مکث



 باش! د یحداقل... مف  ییجا نیحاال که ا  -

هاش  هضم کردن حرف  یاش از جا بلند شد هنوز توقهوه دن ینوش بعد
و   د یام رو بوسگرفتم. گونه  ارادهیبهم دراز کرد که ب یمشکل داشتم. دست 

 گفت: 

! موفق  یکن آبج   ادداشتی که به اسم عمره   یایگوش   یام رو توشماره -
 !یباش

  یخودم اومدم و بلند شدم. بغلش کردم و ازش تشکر کردم. خداحافظ به
 کرد و رفت. 

درنگ پشت   یشده و ب  کیمن بود نزد یپا ر ی قرمز عمر که حاال ز نیماش  به
 رول نشستم. 

  الیدان ی رو برداشتم تا به عمر زنگ بزنم که همون لحظه شماره یگوش 
 :دی چ یگوشم پ   یهمتا تو  یافتاد. صدا یگوش   یصفحه  یرو 

 فاصله داشته باش! الی از دان -

 افتاد.   یدستترمز  یاز دستم رها شد و رو  یگوش 

 نداشتم.   ی لحظه از زندگ نیا  یتو یرو  ال یاز دان ی انتظار تماس  اصال

قرار گرفته بود، چشم دوختم   یدستترمز   یکج که رو   یلحظه به گوش  چند
به   ی نگرفت کم یو از من جواب  دی به انتها رس الیتماس دان  کهنیو بعد ا

 خودم اومدم و دهان بازم رو بستم. 



کند و آهسته، آب    یل یخشک شده بود که از داشبورد با حرکات خ گلوم 
 . دمینفس سر کش کیرو برداشتم و در  ی معدن

مقدار   هیکردم تا    یانداختم. سع  نیسرنش ی صندل  یرو بسته و رو  یبطر در 
با لرزش دست گرفتم  رو  یدست نزنم. گوش  یبه گوش شهیکه حالم بهتر م 

هم شدم. آخ مامانم! چقدر دلم برات تنگه مامان!    رانیکه متوجه تماس از ا
بهش زنگ بزنم. همتا   م ی مدت بعد سر و سامون دادن به زندگ  هی  دیبا
 . خوادیمن چقدر دلم بغل مامانم رو م دونهینم

فکر مامان و بابام بودم که حالت گفت و گو با تسال رو روشن   یتو ی کم
 : دمیپرس  یادورگه و گرفته یبا صدا ی س یردم و به انگل ک

- tessla?! Can you call your boss  (نیبا صاحب ا   تونم یتسال؟! م  
 (  رم؟یتماس بگ ن یماش

 جواب داد: ن یماش

- yes please press call  . 

 .( دیرو بزن  call یدکمه  دی)بله شما با 

  یکار رو کردم و تسال به عمر زنگ زد. بعد بوق آزاد سوم صدا  نی هم
 : دیچی پ  یگوش  یمتعجب عمر تو

   ؟ییرزا؟ تو -

 .  یکه هست  ییجاهمون ام یآدرس بده دارم م  نیبه ماش ؟ ییبله. کجا -



 ام؛ باشه.   -

 داد.  لم یتحو  یاباشه یو چرا و حرف الک  چونیب

  یانداختم. تسال آدرس  ن یماش  ور تی به مان  یرو کالفه کنار زدم و نگاه موهام 
 نقشه نشون داد.  یرو رو 

رو روشن کردم و به سرعت گاز دادم. از اتوبان با سرعت رد شده و   ن یماش
  ی و تموم فکرم پ دم یچی پ  ابونیاز خ دمیرس  یبزرگراه  یگهیبه سمت د

 همتا بود.    یهاو حرف  الیمکرر دان   یهاتماس

بزرگ رسوند که باالش نوشته   یساختمون  یتسال من رو به جلو باالخره 
 . یکمپان  یبود: الفان 

 !  ؟ یالفان شرکت

  فم یرو خاموش کردم. کمربند رو باز کرده و ک ن یرو رها کرده و ماش نفسم
 رو برداشتم. 

 : دیچ یگوشم پ   کیعمر نزد یگذاشتم صدا   رونیب  نیپام رو از ماش  تا

 .  ننیرنجه کردن اومدن ما رو بب ها قدمچه عجب! خانوم خانوم -

 : دمیو کالفه پرس  دهیپشتم چرخ  به

   د؟یخر میبر  یایعمر م  -

   د؟یخر -



 اندازه کاسه شد که ادامه دادم:  هاشچشم 

 وارد...   جانیا یهاندارم. به کوچه پس کوچه یمن پول عرب  -

 .ام ی صبر کن االن م -

  یرفت. جلو ابونیخ ی گهیقطع کرد و به سمت د عی سر ی لیرو خ  حرفم 
 عمر با قلدرش تموم بشه.  یها قرمز نشستم تا حرف یکاپوت تسال

لباسش   یهابود و در کمال تعجب رنگ ده یپوش   یو باحال  کیش ی هالباس
 . یو شلوار سرمه ا  دیدورس سف رهنیرو با من ست کرده بود. پ

شرکت عمر چشم دوخته بودم   یخلوت جلو   یروهاادهیو پ   هانیماش  به
به اون   ن یکه باالخره عمر با دو، بهم برگشت و دو تا ضربه به کاپوت ماش

 . م یزد تا من رو متوجه کنه که بر یخوشگل 

 اومدم و پشت رول نشستم.   نیی کاپوت پا  یرو  از 

 م؟ ی از کدوم طرف بر  -

 بعد.  یخوایم  یاول بگو چ -

 و گفتم:بهش انداختم  ی نگاه د یترد با

 به اسم خودت لطفًا.  کارتم ی . سیو گوش   کارتم یس -

 ؟ یچ -



  یرنگش نگاه یپرپشت مشک  یهابلندش کپ کردم و به چشم   یصدا با
 ام شده؟! ادامه دادم:کردم. نکنه متوجه نقشه

 که داشتم... ج... جدا بشم.   یقبل  ی... از زندگخوامیم -

 بود. شعورمیمنطق ب یخواسته نیا ی دلم نبود ول  حرف

فرمان تسال   یرو ی فوت کردم. دست یرو پشت گوش زدم و نفس موهام 
 رو روشن کردم.  ن یو ماش  دمیکش

بزرگ   یل یپاساژ خ کی  یعمر به جلو  یهاییدور زدم و با راهنما اط یاحت  با
صداش و با ذوق ادا کردن    یمتوجه خوشحال  یرانندگ ی . در طدمیرس

 .اوردمینخودم    یکلماتش شدم و به رو 

 عمر خان. هه! یخوشحال باش  دمیبا

برد    نگیرو به پارک  نی شمال، ما یشدم و نگهبان مجتمع دب ادهیپ  همراهش
 . م یو من و عمر وارد مجتمع شد 

  که نیداشتم. با ا  یاو آشفته  یمنحس نا یل یدر کنارش قرار گرفتن خ با
  ن یبود با ا دهیبه خودش رس یی بود و مثل مردم اروپا دهینپوش ی لباس عرب

 کنم.   هیبهش تک تونستم یحال هرگز نم

 :دی چی گوشم پ  یحسام تو یصدا  ناگهان

 بهش اعتماد نکن رز. -

 : دیتر، کنترل کرده بودم که پرسهر چه تمام ی سخت رو به   بغضم 



 کو رزا؟   تیگوش  -

  یبزرگ یرو به دست گرفتم و با هم وارد مغازه یگوش   فم یداخل ک  از 
 . م یشد

به نام عمر شد و به من تعلق گرفت. نگاهم   ی کارتم ی س ه یعرض چند ثان  در 
 لب تکرارش کردم: االتصاالت.  ر یبود و ز ره یکارت خ  م ی به اسم س

 . دیمال کش  یدب  یگهیدستم رو گرفت و با خودش به طرف د ناگهان

پناه بردم.   کینزد  یایفروش  ل یو به موبا  دهیکش  رونیرو از دستش ب  دستم 
و    یمشک  یکوچولو  ی  انداختم و گوش  ها یبه گوش ینگاه  ن یتری پشت و 
 چشمم رو گرفت.  ییطال

 برام آشنا نبود. زمزمه کردم: ورتو؟! برندش

بود به طرفم   نی تریو ی که تو  یاز همون گوش ی کی و   دینگاهم رو دزد رد
 دراز کرد و گفت: 

داشته   یخوایعروسک... اما اگه م دن ینم یرو به هر کس   هایگوش  نیا -
 از مال من استفاده کن.  یباش

 : دمیدستش چشم دوختم پرس  ی کوچولو  یگوش   به

 دن؟ یچرا به هر کس نم -

 . دنشیداره خر  ی طیشرا هی گرونه و   یل یخ یل یخ  یل یخب... خ -



 نداره. داره؟   یاگهید ز یجز دکمه چ  کهنیچرا؟! ا  -

. تو ذهنم بهش  خندهینم یبار حس کردم مصنوع  نی اول  ی و برا  دیخند
 گفتم: 

 ! ؟یستادیچراغ برق ا ر یمثل ت الق؟ی چته د -

 شد به صورتم و گفت:  خم 

چون از طال ساخته شده و   متشه؛یدالر ق ونی لیم  ک ی یگوش  نیعروسک، ا  -
 مناسبه. مثل من   ییهانسمنیزیب  یفقط برا

دادم و کمر خم کرد. دوباره به خنده افتاد   لشیتحو یدار بلند و کش شیا
 شدم. یفروش لیشده و وارد موبا م ی من تسل  یغرهکه با چشم 

داد و عمر کاماًل    شنهادی رو بهم پ فونیآ  یهامدل  نیاز باالتر یکی  فروشنده 
تا چند   باً یرو بپردازه که با حرف من تقر ل یپول موبا  خواستیراحت م 

 هنگ کرد: قهیدق

به ورتو   هیشب  یزیچ  هی. خوامینم یلمس ی . من گوشخوامینم  فون یمن آ  -
 . نیبهم بد

 

  ستی و عمر در اون حد دست و دلباز ن دن یورتو رو به من نم   دونستم یم
 همه برام منت بزاره.  ن یا خواستمیکه اگر هم بود، من نم

 : دیرو بهم پرس یبعد عمر به فارس لحظه  چند



 ... یخوایرزا؟ م  یخل شد -

. لطفًا  خوامیم  نستاگرامیاپ و ا ساده، بدون تلگرام، واتس  یگوش  هیمن   -
 عمر!  

به خرمن موهاش   یشده و مردد به فروشنده زل زد. چنگ  ب یبه ج دست
کردم خواهش کنم.    یو نگاهي به من انداخت. با نگاه منتظرم سع د یکش
 :دیهم قد شد و پرس  باً یفروشگاه نشست و باهام تقر ی صندل  یرو 

 ؟ی گیعلتش رو نم -

  یو صدا  دمیگرفتم. با خودم کش  یکردم و دستش رو با مهربون  ینوچ  نوچ 
 ام رو سر دادم: ناله

 . خوامیم  یپاشو عمر پاشو. من گوش  -

رو نوازش کرده و با کشش دستش به دست من از جا بلند   ششی ر ته
برخورد باشم تا  کردم امروز رو باهاش خوش  یبهم زد. سع یشده، لبخند

 :دیبه حرفم گوش کنه، صداش به گوشم رس

 من استفاده کن.   یاز گوش یخوایرزا؟! اگه ورتو م -

 کردم و قبول نکردم.   ینوچ  نوچ 

 :زدیاز صداش موج م ی اضطراب

 ؟ یخوایاممم... ورتو نم  -



 باال و سرم رو تکون دادم:   ابرو 

 به جز ورتو.  خوامیساده م  یگوش   هینه  -

ساده  ی هایگوش   نی ها هم چند تا از بهتربه فروشنده دستور داد و اون عمر 
رو جلوم گذاشتن و انتخاب رو به عهده خودم گذاشتن. همه ساده و دکمه  

تکون دادم و به   ینبود. سر  خواستم یکه من م   یز یدار بود اما اون چ 
 : دمیپرس  یس یانگل

 د؟ یندار یاگهی د ز ی چ ها نی جز ا -

...  هانی محصوالت گذشته. ا  نیا  م یاممم. من به پدرتون هم گفتم االن تا  -
. 

هام رو  بر لبم نقش بست که باعث شد لب یپدر، لبخند یکلمه  دنیشن  با
با   ع یبر خورده بود سر یل ی. عمر که بهش خرهیم نگهم بزارم تا خنده  یرو 
 اطالع داد: یی آبرو یب

 همسرم هستن.  شون یا -

 و اخم کنم.   دهیبه سمتش چرخ  ع یحرفش باعث شد سر نیا

و رو    ر ی رو هم ز گه ید یو چند تا مغازه  م ی اومد رون یاز مغازه ب  باالخره 
 نبود، نبود، نبود.  خواستمیکه م   یز یاما اون چ م ی کرد

مال برده و    یخسته شده بودم که عمر من رو به رستوران همون دب گهید
 . م ی حداقل غذا بخور  میگرفت   م ی تصم



همتا پر کرده   یها سفارش دادم چون تموم فکرم رو حرف  یچ دم ینفهم
و فقط با اومدن   دم یرو نشن  زدیکه عمر م  ییهااز حرف کدومچیبود. ه 
 غذا به خودم اومدم.  ی هاپرس

ز بهم زل زده بود که قاشق و چنگال رو به دست گرفتم و با  با  ی با دهان عمر 
 : تعجب گفتم 

 خب؟   هیچ -

 گفتم؟   یچ  یدیشن -

من حواسم بهش نبود    کهنیانگار کاماًل از ا دیسوال رو پرس  نی ا یجور
 کردم و گفتم:   یفوت کردم با چنگال باز یاطالع داشت. نفس 

 خب؟!  لطفًا ازم نپرس   یدونیرو م یجواب سوال  ی وقت -

ش خوشم اومد و  آال رو به چنگال فرو بردم و مزه کردم. از مزهاز قزل ی کم
 کرد.   یبه خوردن ادامه دادم که عمر دوباره شروع به سخنران 

 ام کرده؟!  همه کالفه ن یکه ا  گهیم  یبار خواستم گوش بدم و بفهمم چ  نیا

  ایبهتره با دن  یول  یکرد  داینفرت پ ی لمس یچرا از گوش   دونمیرزا من نم -
 ...  ستی. بهتر ن یجلو بر

بهش زل زدم.   زونیو با لب و لوچه آو  دم یبشقاب کوب یرو تو قاشق
من بود. لبم رو به دندون   یحرفش رو قطع کرده و منتظر حرکت بعد

 کردم.    دنیام رو شروع به کشگرفتم و با استرس ناخون



بخوام   ی. هر کاریکن یمحدودم نم یعمر تو قباًل به من گفته بود  نیبب -
به   نی. ایمحروم کرد ی انجام بدم اما تو حاال من رو از همه چ تونم یم

مرد روشن    کردمی. من فکر نم یاریسر از کارم در ب  یخوایکنار، حاال هم م 
 کنه!  تیخانوم رو اذ  هی  یجورنی مثل تو، بخواد ا  یا فکر و خوش چهره

 گفت:   یمهربون  چهره نرم شده و با لحن   کلمه خوش  دنیبا شن عمر 

 . کنم یهمون کار رو بکن رز. من تو کارت دخالت نم یبخوا یهر چ -

. بعد تموم کردن غذا با هم از سر  دمیتکون داده و به غذا خوردنم رس  سر 
 . م یاومد رونیمال ب یو از دب  م ی بلند شد ز یم

گرد و غبار به    شد یرو به همراه داشت که باعث م یوزش باد سرد هوا 
 چشم بره.  ی هوا بلند شه و تو

بلند   یدیباد شد م،یکرد یحرکت م   نگیکه با عمر به طرف پارک   طور نی هم
رو صورتم قرار گرفته   ی هام دستهام رو بستم. با بستن چشم شد که چشم 

 . دیو من رو طرف خودش کش

ازش جدا   عیچشم باز کردم. سر یچنگ زده بودم و به آروم  رهنشی پ به
بلندش رو   یها قدم یقدم برداشتم. صدا نگیه و به سرعت به پارک شد

هامون اکو  کفش  یصدا  نگیکه با ورودمون به پارک   دمی شنیپشت سرم م
اتفاقات   ی توجه به تمام  یشدم و توش نشستم. ب کی شد. به تسال نزد
رو مرتب کرده و موهام رو   شم یآرا ن یوسط ماش یشهیاطراف، داخل ش 



سکوت، کمربندش   ینشست و بعد کم  نیماش   یپشت گوش زدم. عمر تو
 رو بست. رو بهم گفت:

تر  خبره زها یچ  جور نیو ا  لیموبا   یجا تو. اونگهیمرکز د ه ی میبر  ایب -
 هستن. آشنا هم دارم. 

 ؟ آها... از کجا برم -

 . دمیتو برو من بهت راه رو نشون م -

. از چند تا  دیبه صد رس ه یدر عرض چند ثان ن یفشردم که ماش گاز رو   پدال
اتوبان   نیا ی شدم که انتها یسبقت گرفته و وارد اتوبان بزرگ ن یماش

عمر با    گذشتم یم ها نیکه با سرعت از کنار ماش  طور نینامشخص بود. هم 
 گفت:   شنومینم  کردیفکر م یبلند انگار یکم   یصدا

از صحنه جرم فرار   ی دار یهست یا رهیزنج خب! انگار قاتل  تر واشی  کمی -
 .  یکنیم

رو روشن  ن یبهش رفتم. ضبط ماش یا از سرعتم کم کرده و چشم غره ی کم
 : دیچی پ نی ماش  ی راغب عالمه تو  یکردم که صدا

 ا یالدن  ینی " نس

 العالم ین ی نس ایالدن  ین ینس

 و تمام جهان را فراموش کنم(   ا یکن که دن  ی)کار

 ی بیحب  ی دوبن



 )من را در آتش عشقت بسوزان( 

 اقلک احلى کالم  یوسبن

 بخوانم(  تی جمالت را برا ن ی)بگذار قشنگتر

 لو الف العالم ا یالف الدن لو

 و جهان را بگردم(  ا ی)اگر تمام دن

 غرام   یغرامک انت االق  یممکن ز  مش

 نم( " ک   دایهمچون عشق تو پ ی)امکان ندارد عشق 

  یرو پشت سر گذاشته و جلو  یدب ز ی متعدد و تم  یهاابونی کمک عمر خ  با
  ن یبود. تند از ماش مکیو آ   لینگه داشتم که فقط مختص موبا یمارکت 
به چشم زده و با قرار   یدود نکی . عستادم ی شده و کنار عمر  قد بلند ا اده یپ

به مارکت برداره که با ناخن دورس   یگرفتن من، کنارش خواست قدم 
  دش یصدام تهد یتو  یدیبا حالت تأک  نیو در همون ح  ده یرو کش دشیسف

 کردم: 

 شوهرشم نه من نه تو عمر! یجا بگاون  یاگه بر -

  رهیتعجب به انگشت اشاره دست چپم که به طرفش دراز کرده بودم خ با
 :شد

 شد.  ر ید  م یبر ایباباتم! ب  گمیم -



هام رو از لباسش  زد که ناخن شیسی سوئ  متی ساعت گرون ق یرو  یدست
 رها کردم. 

که درها به صورت خودکار برامون باز شد. تمام    م یشد  یمارکت بزرگ   وارد
  یالکچر ی هایگوش  نیاز ا  یشده بود. بعض  دهیچ ییهاز یم  یرو  ها یگوش 
و غرور    ییمتحرک و گردان، قرار داشتن که خودنما یا پايه یرو  کیو ش 

 بود.   ده یکش  ر یبرند رو به تصو 

با   یاشهی ش ی زهایم  یرو  ی رنگارنگ با ظرافت و وسواس خاص  یهاتاپلپ
دختر با لباس    هی  ز یاز هم قرار گرفته بودن و در رأس هر م   ینی فاصله مع
 . م یری الزم رو ازش بگ یها ییبود تا راهنما  ستادهیا  یک یفرم ش

مارکت، رفتار کارکنان با عمر بود. همه دست   ن یا ی جالب توجه تو موضوع 
  ن یشرکت خودش بود و ا جا نیبودن انگار ا ستادهی و در خدمتش ا  نهیبه س

 همه خدم و حشم متعلق بهش بود. 

  گفتن یبا احترام از جا بلند شده و سالم و خوش آمد م دنشید یوقت   همه
حرکت    یمغازه چند صد متر  نیاز ا یانداده و به گوشه  یتی اما عمر اهم

دبه و َکب َکبه ذوق کرده  همه َدب نی ا  دنیمن هم پشت سرش. د  کرد،یم
 . ستادن ی ا ی من م یبودم، انگار تموم اون خدمتکارها به پا 

به   یاشهی ش  یاز پشت حائل ی و مرد  دهیمد نظر عمر رس ی گوشه  به
  ی به عمر خوش آمد گفت. عمر با فخر سر یطرفمون اومد و با لبخند خاص 

 بلغور کرد.  یزیچ یباال گرفت و به عرب 



قرار   یرنگ  دیسف  کیراحت و ش  ی ادار یهایصندل  ،ی اهشی ش ز یم  یجلو
  دیها نشسته و با نگاهش بهم فهموند بااز اون ی کی ی داشت که عمر رو 

 .  نم یبش

  ین یس ی کهنه برتن داشت تو  یالغر اندام که لباس ینشستم که مرد کنارش 
گرفته و بهش    یمرد آبدارچ یعمر چشم از برانداز یقهوه آورد. با صدا 
 داد:  حیتوض  یسی گوش دادم به انگل

و در    کیساده، ش ز ی چ ه ی خوام یاما نه ورتو. م  خوامیم  یگوش  هیمن   -
   شه؟ یم  دایمارکتت پ ی تو  یزیباشه. چ یحال امروز نیع

بود؟ با    یامارکت کره ن یا س یمرد شدم. رئ   یبادوم یهامتوجه چشم  تازه 
 از لوازمش کرد: دیو تمج  فیشروع به تعر  ی به انگليس یلهجه خاص 

  ی نگاه د یتونیم  م،ی سازیما براتون م  دیبخوا یاز هر جنس  ی هر نوع گوش -
 .  دیو نظرتون رو بهم اطالع بد دی بنداز  ها نی تریبه و

رو از نظر   یاشهی ش  یهانیتری از جا بلند شده و از همون اول و  درنگیب
 گذرونده و کم کم جلو رفتم. 

  دنیپرسیازم سوال م یمقدم با لبخند خاص  ر یها بعد از خفروشنده یگاه 
 .دادم یکه جواب نم 

شد و دستم رو گرفت نگاهم بهش جلب   ک یبعد چند لحظه بهم نزد عمر 
 : دیخشک پرس یل یشد که خ



   ام؟یتا من ب   یستیبا  یتون ینم -

 .ینر  ی مخم رژه نظام یو تو رو   خواستم خودم انتخاب کنم  -

 لب زمزمه کردم: ر یز

 برره.   ی هاشب  الیسر ی مثل دو برره تو -

 !ه؟یانتظار داشتم بپرسه دو برره ک  دینپرس  یزیچ گهی کرده و د  م ی همراه

  نیا  نیب  خواستم یکه م  یاساده یرو نگاه کردم اما گوش   هایگوش  یهمه
 نبود.  یالکچر  ی هایگوش 

بودن که حالم ازشون به هم   یی سطح باال ی لمس یهایهمه گوش ها نیا
  ستاده یمقابل عمر ا   نه،یکه دست به س   شدی. کم کم داشت عصر م خوردیم

 و گفتم: 

 .  م یبه خونه برگرد ا یبخرم. ب یاصاًل گوش خوامیخسته شدم. نم -

 به روم زد و جواب داد:  یلبخند

 . م ی رو انتخاب کن بر  یکی جمع کن دختر  گنده.  زونتی آو  یلب لوچه -

قدم ازش   نیکه پشت عمر و چند  یا بدم که دختر فروشنده یجواب  خواستم 
 گذاشت.  ز یم  یرو رو  ی ایدورتر بود گوش 

پر رزق و برق به اون   یهانیتر یو   نی برنداشتم و از ب  یرو از گوش   نگاهم 
 شدم. عمر رو از سر راهم کنار زدم.  کینزد  نیتر یو 



 : دیزده و پرس  یو بلند لبخند  یخی   یبا موها یدختر

 در خدمتم.  -

  یی طال  یگوش   یبعد چند لحظه کنارم قرار گرفته و رد نگاهم رو رو  عمر 
بود.   بای ز یل یبودنش خ  کیکرد که با وجود کوچ  دایپ  ی کیرنگ کوچ 
 زدم و رو به عمر کردم:   یلبخند

 . نی عمر هم  خوامیرو م نی من هم -

 رو به فروشنده گفت:  عمر 

 ...  یگوش  نیا -

 گفت:  دهیبر  دهیآشفته حرف عمر رو قطع کرده و بر فروشنده 

 فروش رفته آقا.  ،ی گوش  نیا -

کرد و به    شی بررس ایرو برداشت. از تمام زوا  ی زد و گوش ی حی لبخند مل عمر 
 دستم داد. 

 دختر گفت:  یکردم که عمر رو به فروشنده  شی هم خوشحال بررس  من

 . رهیم  شی به بعد به دست صاحب اصل  نی از ا -

. هر وقت  م ی شد کیتبار نزد  یا کره  سیو با هم به رئ  د یرو کش  دستم 
به افکار   ی . لبخند کوتاهافتادمیجومونگ م ادی  دمیدیرو م  یاکره  سی رئ



گذاشته    سی رئ ز یم  ی رو رو   یگوش   یآروم  یل یزدم و عمر با حرکت خ  دمیپل
 و گفت: 

 مال منه.  ن یبه بعد ا  نی از ا -

 کرد:   م ی و چند بار تعظ  ستادیبا بهت ا یاکره  سی رئ

  ی گوش  نیاز هم دیفروخته شده. اگه اجازه بد یگوش  نیاما قربان ا  -
 کنم.   هی براتون تا فردا ته تونم یم

روشن    رشیز  یدر آورد و فندک بشی داخل ج گار یاز پاکت س یگاریس عمر 
 کرد. 

  ادیبار   نی هوا فوت کرد. ابهش زد و دودش رو به یدارمحک و کام پک
 و جواب داد:  د یبد افتادم. خند  نگیبرک  الیسر

  ی ندگینکن نما ی. کاریجپارک دونگ میرو بده بر  لی کارتن موبا  -
  میچوسان قد ی بر دیوقت باسامسونگ سئولت رو هم بخوابونم. اون

 .  یکن   یزندگ 

شدم که   یرو برگردونده و چشم در چشم مرد یامسخره ی خنده  یصدا با
 . دیخندیم یبلند  یبود و با صدا ستاده یدر مقابلم ا

کار    یچ جا نیا ن، یعمر خشک شد و من کپ کردم. ا  یهالب یرو  لبخند 
  رهیکه از خشم سرخ شده بود بهش خ   یباز و صورت ی! با دهن کنه؟یم



گوشم    ر ی شد. خم شده و ز کیم نزد به  ی آهسته قدم یبودم. عمر با حرکت 
 : دیپرس

   ه؟ی ک  نیا -

هر    یشدن ضربانم دست خودم نبود. تو بلند و کم  یهانفس کنترل 
گند    یو به همه چ   شدیم  داشیپ  شه یکه قرار داشتم هم   یبد تیموقع 
 لب زمزمه کردم: ر یز  میعصبان   ی. آروم و با لحن صدازدیم

 خسرو. اون خسروئه.  -

 :دیپرس ی سوال یحالت  با

  ته؟یخسرو؟ رل قبل  -

چندش و   یام رو باز کردم و حاال خسرو با رفتار هاگره خورده  یهادست
نور کم فضا   ر ی براقش ز   یسبز  طوس یهابه سمتم اومد. چشم  یا شهی کل
و    یاحساس خوشحال رهیتونسته مچم رو بگ  کهنی و از ا   دیدرخشیم

بهم دراز کرده و ابروهاش رو باال    یصورتش اومده بود. دستبه  تیرضا 
 در اومد.   شی به نما  شیشون ی پ  یهانیداد که چ

  گشتم یها دنبالت م آسمون یکجا؟! تو  جانیسالم دختر عمو شما کجا ا  -
چجورن؟ خواهرت   یخوبه؟ زن عمو گل  د یکردم. عمو حم  داتیپ  ن یزم یرو 

 بود؟! اممم! یاسمش چ 

 گفت:   عی گذاشت و سر   بیدست به ج  یسخره احالت متفکر م با



نا   میل ی. انگار نه انگار ما فامدهایریگیازمون نم ی جون خوبه؟! سراغ الین -
 .  م یهمو داشته باش   یهوا  دیبا یسالمت 

دادم.   لشیتحو یشخندی هم فشرده و ن  یهام رو رو حرص دندون از 
  هیهوا معلق موند. بعد چند ثان  یدستش که به سمتم دراز کرده بود تو 

چشم ازش   م ی خاطرات بد گذشته و نوجوان یادآوریشدن بهش و   ره یخ
 به عمر گفتم:  ی برداشته و به ترک 

 _ben arabaya dönüyorum cep telefonu ile ilgili bir soru olsa  
arabaya gelmelisin  . 

به   ایب  یداشت  لم یموبا  دیدر مورد خر یواگه مشکل رمیم  ن ی)من به ماش
 .(  نیماش

از کنار خسرو گذشته و به راهم به طرف در مارکت قدم برداشتم که   عیسر
 گفت:   شهیخسرو پررو تر از هم

به اون   یتا نفهمم چ   یحرف زد گهی رزا خانم؟ به زبون د یقابل ندونست  -
   ؟ یگیمرد عرب م 

  نیتر یو یشهی زدم. از پشت ش رونی رو تند کردم و از مارکت ب هامقدم
 لب نجوا کردم:  ر ی زده و ز  یامغازه چشم غره

 ...  ی. پسرهوارید  یرو   یبرو خدات رو شکر کن نزدم لواشک بش -

 



ام رو به فرمون  و مشت گره شده  دمیرو به هم کوب ن یحرص در ماش با
عربده   یبلند ی با صدا و با همون حالت بد  دمیکش  یکوتاه  غی زدم. ج
 : دمیکش

 آخه اه اه اه؟  کنهیم  یچه غلط جانیا  نیا -

که پدرش در حق بابام کرد افتاده و شروع کردم به    ییتموم کار ها  ادی
و    یهام. خاطرات تلخ اون مهمونها و کندن پوست لبناخن دنیجو

ها رخ  اون اتفاق روز یذهنم تازه بود و انگار د  یاتفافات بعد اون، هنوز تو
 داده بود.  

به   ن یننگ یهجوم خاطرات گذشته کردمیاز هر چه که فکر م تر عیسر
 شدنم بود.  یدمو دم  یآن  تیعصبان  ل یام، تنها دل حافظه

همون روزها که کوچولو    م ی نوجوان  یام سفر کردم به روزهاخاطرات یتو
 . ونستم دینم  نشیننگ یو آدما یخاکستر  یایاز ابعاد دن یزیبودم و چ 

زد خاص و عام شده  زبون  لیفام یتو  شه یکنکورم بود و من مثل هم   سال
درست و   ی نیری ش هی قبول بشه و   یرزا قراره پزشک گفتنیبودم. همه م

نه ساعت   یباطل! سال کنکور روز ال یخ ی بهمون بدهکار شه. زه ی حساب
  ر ی غ  وقتچیه  شدی باعث م قم یدق یها یزیبرنامه ر  خوندمیتمام، درس م 

 انجام ندم.  یکار   ینیب  شی قابل پ



سال اول رو پشت سر گذاشته بودم   م ی بهمن ماه بود و امتحانات ن ل یاوا
مون  رخنه و همه مون یزندگ ی سخت در تالش بودم تا ناگهان اون اتفاق تو

 روزمره کرد.   یها و کارهارو شوکه از تمام برنامه

 رزا؟ رزا؟   -

 هم فشردم و به اطرافم    یرو رو  هام چشم 

شده بود و   ره یبه دست و با دقت بهم خ ی انداختم. عمر کارتن گوش ینگاه 
 : کردیصدام م

  ؟ی ؟ خوب تو ییکجا  -

هام رو بسته و باز  چشم  تیرضا   ی قفل و به معن هامهیر  یرو تو نفسم
مورد    ینکبت گذشته. گوش یفکر روزها یبودم و تو نی کردم. داخل ماش 

 ار گفت: ام رو به طرفم گرفت و با افتخعالقه

  غیدر  یخوایرو تو م یگوش   نیا دیاون مرد که تو رو شناخته بود تا فهم  -
 . دمیتو خر ی! برا ا یمنصرف شد. ب  دشینکرد و از خر

رو گرفته   یازش قوط  الیخیدکمه دار مونده و ب  یکارتن گوش   یرو  چشمم 
  یگوش  یبه وارس  یاقهیآروم و کوتاه ازش تشکر کردم. چند دق یلی و خ

که ُپر از    شونم یبه افکار پر  تونمیم  کار نیبا ا کردمیمشغول بودم و حس م 
 گذشته و اتفاقاتش شده سر و سامون بدم.  



درش   فی به خودم اومدم و از ک  عیسر  م ی می قد یلمس یگوش   یصدا با
شرکت   یرد من رو تو ا ی رش یخبر پذ خواستیآوردم. سوگل بود که م

خشکم قورت دادم و تماس رو   یبهم اطالع بده. آب دهنم رو از گلو نیسل
 برقرار کردم: 

 .  زمیسالم عز -

   ؟یسالم بر خانم طراح. خوب -

 قلبم نفوذ کرده بود جواب دادم: یکه تو  یحس بد برخالف

 خوبم...   -

 زد:  غی بلند و دلخورش ج  یسوگل با صدا  یطوالن ی مکث بعد

 شما؟! خانم رزا خانوم.   ی ها ی من هم خوبم از احوال پرس -

 : کردم  یبه لبم اومد و ازش عذرخواه یگفتن» خانم رزا خانوم« لبخند  با

 سوگل جونم حواسم پرت شد.   د یواقعا ببخش -

 داد و با ذوق گفت: لی از پشت تلفن بهم تحو  یخنده ا تک

 .  یسرکار. تو استخدام شد ایاز فردا ب  -

   ؟یگ یم یواقعا؟ جد   ؟یچ -

گذرا انداختم و موهام رو از صورتم کنار زدم.    یبه عمر نگاه ناباورانه
 سوگل با خنده گفت :



من کار کنه.   شی پ  ای گفت بگو ب  دی تا اسمت رو شن  نی بله خانوم... سل -
 .  یاما باور نکرد شکونن یگفته بودم برات سر دست م 

  رون یخسرو که از در مارکت ب یافهی ق دنیشدم اما با د  خوشحال یلیخ
انداخته و رو   ی لبخند کوتاه صورتم محو شد. چپ بهش نگاه ومدی م

 برگردوندم. به سوگل جواب دادم: 

حرف   نیبا تو و سل یو حضور ام یرو بفرست فردا م  شن یلوک  زم یعز -
 . باشه؟  میزن یم

 هوم... باشه عشق من. مراقبت کن. فعال.   -

 تو هم.   -

  یرو رو  ی درکش کرد گوش شد یام مخسته یهاکه از چشم   یت یعصبان با
.  رفتیور م  یداشبورد پرت کردم و چشمم به خسرو بود که داشت با گوش

رو روشن نکرده دنده دادم که   نیماش  هوا یکه ب  شدیم  کیکم هوا تار کم 
 سر جاش برگردوند و گفت:  دنده رو به عی عمر سر

  ؟یدنده بد یر یگیکه کالج م  هیحواست کجاست رزا؟ مگه دنده دست  -
 آخه گفت عمو؟   ت؟یخواستگار قبل  ه؟ یاصال حواست کجاست؟ اون مرد ک

پشت سرم بسته و دکمه استارت   پسیموهام رو با کل  نی ماش  ینهیآ  یتو
دادم و   یکم که گاز مح  شدیم کی رو زدم. خسرو داشت با دو بهم نزد

 عمر پرواز کرد. ن یماش



  یبه جلوم زل زده و تو نجور یسر جاش نشسته بود و من هم  ده یترس  عمر 
  دهیبلند و بر یخسرو رد شدم. با صدا یجنازه یذهنم هزار بار از رو

 :گه یم  ی سرعتم رو کم کردم تا بفهمم چ  یعمر کم   یدهیبر

 ه؟ی چه وضع رانندگ نی ذره رحم بده بهت ا  ه یرزا! خدا  یوا -

 .  کشم یاز تو م کشم یم  یشو !هر چ خفه -

ساکت بشه.    خواستم یو م  زدمیبار بود که سرش داد م نیچندم  یبرا
 حساب.  هیکنارش بودم. با هدف انتقام و تسو   یباالخره با اهداف شوم 

که    بود نی کنار عمر بودن و باهاش هم خونه شدن هم  یهدفم برا  شتر یب
نقطه رو فشار   نینقطه ضعفش بذارم و انقدر ا  یبشناسمش و دستم رو رو 

 .  ادیبدم تا جونش باال ب 

کرده    م یی. راهنما دم یاز سرعتم کم کرده و ازش آدرس مجتمع رو پرس  ی کم
به مجتمع   یعرب  ی رهیجز  نیا چی در پ چیو پ   کیپر تراف یهاابونی و از خ
 . دمیخوشگل رس ی هندس

  که نیپارک کرده و به طرف آسانسور هجوم برم. از ا  اطیاحت یرو ب  ن یماش
.  گرفتم یو ناخودآگاه ازش فاصله م  شدیچندشم م  رم یکنار عمر قرار بگ
زل زده   ام دهیدر هم تند  یبه خودم و ابروها  نهیآ  یداخل آسانسور تو 

و    دمیکش یبردن عمر م  نیاز ب یذهنم برا یتو یابودم. هر لحظه نقشه
. انگار وجدانم داشت با اما و اگرها بهم  اوردمیا و اگر م خودم ام یبرا

امارات نندازم. با   عهدیول  یتله یخودم رو تو  کار نیکه با ا   دادیدستور م 



گرفتن و در    شی از ذهنم راه فرار رو در پ   شونم ی آسانسور، افکار پر یصدا
از   اد یب رون ی از آسانسور ب خواستی عمر اول م نکه یبه ا  توجهیرفتن. ب

مجتمع قدم گذاشتم که   کیو ش   ز یتم  یطول راهرو  یکنارش گذشتم و تو 
 هاوس عمر مواجه شدم.  پنت ی با در بسته

 ی کارت در رو تو  یخاص  یبدن  یهابا ناز و ادا، ژست یا مسخره یخنده با
 : دیدستش چرخوند و پرس

 صاحب خونه پشت سرته!   ی عروسک وقت  یریکجا در م   -

 دلم گفتم:  یتو

مال اموالت   ی! جوردا یاون سرش ناپ دمینشونت م یا حب خونهصا کی)
نگاه    یبه صورتم نتون ی آب هم از روش بخورم که حت هیرو باال بکشم و  

 .( یبنداز

 ی هادر رو باز کرد. چرا از شراره یخرک  یو با عشوه  دیدر کش ی رو رو  کارت
  م ی بهش زده و در عظ یاتنه نم یخون  ی هاتو؟ با چشم  یترس یهام نم چشم 
 باز کردم تا داخل بشم.  شتر ی ب ی هاوس رو کمپنت  یالجثه

  ر یمدت هر شب تا د  نیا  یخونه بودن باهاش وحشت داشتم و توهم   از 
خودش گرفته   یتمام وجودم رو تو  ی چون حس نامن  موندمیم  دار یوقت ب

 . کردیقلبم رو دگرگون م  اتیبود و مثل هجوم طوفان به صحرا محتو



که    نی خونه گذشته و به اتاقم دوباره پناه بردم. هم فاتیسالن پر از تشر از 
همه   ن یبود. امروز چرا ا یعمل شاق  نهی قبول کرده بود من رو بب نیسل

 ؟!حادثه پشت هم اتفاق افتاد

رو از    چیجا موند. سوو  نی ماش یو تو   دمیخر  ینبود گوش  ادم ی! اصال آخ
خورد و   یزیکه پام به چ  دمیپر رون یبرداشته و از اتاق ب شم یآرا  ز یم  یرو 

 بود به پام خورد؟ ی . چستم ی سبب شد سر جا با 

پرت کرده   ی هال خصوص  یتراس راهرو  یشهی رو به طرف ش  یگوش  کارتن
بهش   یرو به دست گرفته و نگاه ی گوش  یادیز  یبودم. با حس کنجکاو 

حال   ن یجذاب و مدرن در ع کیش  خواستم،یبود که م یانداختم. همون 
به داخل   یرو حفظ کرده بود. با لبخند همراه با گوش اشیمیحالت قد
رنگ چستر دراز    یطوس یکاناپه  یو رو   دهیکم پری کوچ  یواریچهار د 
 . دیجد  یمتولد رزا  یعن ی  نیا  د،یجد  یبا گوش  دیکارت جد  م ی. س دمیکش

و هر روز با روز قبل رفتارم متفاوته.    شم یافتاد من هر روز متولد م ادمی
  ال یاز دان امیچند تا پ شی لمس یصفحه  یرو برداشتم که تو  یم یقد یگوش 
 رو باز نکردم. ها امیام در هم شد و پکرده بودم. چهره  افتیدر

  ی کردم. از کنجکاو   رهیذخ دیجد ی گوش  یسوگل رو تو یشماره عیسر
نوشته برام اما اگه جوابش رو   یکه بفهمم عشقم چ  شدمیداشتم خفه م 

. سخت بود از  رمیرو بگ الی از عمر و نجات ن نیدور انتقام خون  د یبدم با
رو از حال خودم   الیبود که دان  نیتر اام گذشتن، از اون سختخون بچه

 ادامه بده.  یبه تپش دائم  دنشیلحظه د ه ی یبزارم و قلبم برا خبر یب



 ال ی***دان 

بدنم رو از   یتک اعضابود که به سرم فرود اومد و داره تک ییبال چه  نیا
ساعت با هم مسابقه دو   یهارزا؟ عقربه یسنگدل   نقدر یا  یعن ی  اندازه؟یپا م

جلو   ی شده و از بعد روز ی پ یگریبر د یک ی  یمارتن گذاشته بودن و گاه
 . آروم زمزمه کردم: زدیم

 !؟ییرزا؟ تو کجا ییکجا  -

بوق آزاد،   ی بار به جا ن یاش رو گرفتم که ابار شماره نیهزارم  یبرا
  ادگار یکه ازش به    یزیکارتش بهم اعالم شد. تنها چ  م یخاموش بودن س 
بود. صدام   هاشیکسیو ب   هاییتنها  ق یبود که رف یتاپ داشتم همون لپ
 به لرزه افتاد: 

و من  خر کمکت    یبشم رزا. تو چقدر تنها بود ات ییآخ قربونت تنها  -
 کردم. آخ... ن

خودم رو   یاز جا بلند بشم و به سخت  تونستم یبعد پانزده روز نم   هنوز 
  ی اون شب تو ادی افتادم و  یتخت به حالت افق ی. روکردمیکنترل م 

 کاباره جونم رو به لرزه در آورد: 

بود اما تو   نی! از اول قرارمون هم مونهی! رزا مال منه و میتو باخت  الیدان -
  هی ی برا کنم یم  ی. کاریاریتا لج من رو در ب یاون رو مال خودت کرد

 هه! یعمر دور خودت بچرخ ه ی دنشیلحظه د



که تو    یعمر گوشم رو پر کرده بود. غم  یطان یش یهاها و خندهحرف یصدا
که مرد    یاضربه  ادیپنهان شدن نداشت.   یبرا یی قلبم رخنه کرده بود جا

 کرد هر لحظه جلو چشمم تازه بود.  م یم زد و زخم به شکم یفرانسو

شام که   ز ی م نی رزا سر هم یهابار حرف نیدر هم رفت و دوباره ا  صورتم 
 : دیذهنم چرخ  یروش رو گرفته بود تو  یحاال گردو غبار

استانبول   یتو خوامیخودم رو گرفتم نم  م ی ... من تصمرمیمن با عمر م -
 شم.  لیبمونم تا فس 

دخترک مو   یاون هم دلش برا  یکرد حت   یتاب یب نهی قفسه س یتو  قلبم 
رو   یدن ینوش یاشهی براق ش یخونه تنگ شده بود. بطر نیا  ییخرما

و با   ده یسر کش   خواست یکه دلم م   یینفس، تا جا  کی  مهابایبرداشتم و ب
  بایز یاون بطر  یتک اجزاخورد شدن تک ی به عقب پرت کردنش صدا

 د. سرو  یحالگوشم آهنگ خوش  یتو

منتظر نموند من به   ی و حت  ستین  گه یکه د  ییرزا  الی من بودم و خ حاال
خودش نرفته، اون رو عمر مجبور به   یو رفت. مطمئنم با پا  امیهوش ب

 رفتن کرده. 

سوزش   نیوجودم ا ی ته گلوم رو سوزوند و تا انتها یدن ینوش ی تلخ حس
در ظاهر شد. با لبخند   یکرد. در خونه باز شد و حسام جلو  دایادامه پ 
  ی بار با جمله نیبه من بزنه. ا  یدوباره از سر کار برگشته تا سر یشگ ی هم

 »اومدم که بمونم« وارد هال خونه شد.



  یسرد د یخاطر هوا خشن بلندش که به یبه لبم اومد که صدا یپوزخند
 هاش سپردم: کرد. با خنده دل به حرف  ییماه گرفته بود خودنما

  یعن ی!  ؟ یچ یعن ی  یگفتم حاج   لهی خرم، گفتن رستوران تعطرفتم غذا ب  -
 . م یما سفارشمون رو بد   شهی نم دایپ  یکباب   هی یبزرگ  نی استانبول به ا یتو

 بکشه ادامه داد:  رون یغذا رو ب  ی داشت از داخل پاکت کهیحال در 

شد غذا بفروشه که. کم بود براش   یراض یی به چه ترفندها  یدونینم -
 رو بده...  برقصم تا غذا یبندر

  یسر و ته حسام کردم و دوباره فکر رزا من رو تو یب یها به حرف یاخنده
 . عدی خودش بل

ام  و به دنبال راپونزل گم شده  ستم یمنتظر حال خوبم بودم تا با   تر عیسر
 انداخته بودمش.  ر یبود که به تاخ یتی مامور  هیبگردم. انگار 

 : دمیبار هزارم پرس  یبرا

 نگفت؟  یزیحسام اون شب، رزا در مورد رفتنش چ -

رزا   قدر نی. ام ی! نه به مرگ خودم نه! بزار غذامون رو کوفت کنال ینه دان -
 . کنهیم  فی داره ک  ایرزا نکن. اون االن اون سر دن 

و تمام ُمخلفاتش رو کنارش گذاشت و با    دهیرو داخل بشقاب چ هاکباب
  ییبه خوردن کرد اما اشتها ق یتشو ولع شروع به خوردن کرد و من رو هم



  یلعنت  یکاناپه  نیزودتر از ا  کهنیا  یحال برا نیبرام نمونده بود. با ا
 نتونستم.  گهیدادم و د  نییاز گلو پا  یبه سخت  یاخالص بشم چند لقمه

 

 ***چند روز بعد  

 

و من اومدم   یمرخص شد مارستانیروز آخر که از ب الیاممم... دان  -
 نم... خونت رو مرتب ک 

 خب -

هاش  دست یسر در گم حسام چشم دوختم که با نگران ی به چهره کنجکاو، 
 : دیهاش به هم لرزرو به هم زده و لب

 ... یعنی ... کاغذ...  هیمن... از داخل اتاقت  -

صدام رو بلند کرده و    یپس کم  شدمیمتوجه نم  یزیحسام چ یهاحرف از 
 : دمیپرس

 ؟ یبگ یخوا یم  ی تموم کن حرفت رو! چ ر یبم -

تنگ بود تموم استخون   یرنگش که به قدر  یشلوار کتان مشک ب یج از 
در آورد و به طرفم گرفته و با من من ادامه   یشمرد کاغذ شدیهاش رو م

 داد:



...  یپنهون... کنم تا... سر پا ش  ی مجبور شدم مدت دیرزاست! ببخش  ینامه -
 . دست خودم... نبود. اگه خوندمش.. خوام یعذر م

نامه از طرف   نیمطلب که ا  نی اسم رزا از دهن حسام و درک ا دنیشن  با
و تندتند   دهیتند از دستش قاپ   یلیرزاست بدنم به رعشه افتاد، نامه رو خ

 شروع به خوندنش کردم: 

ترکت کردم ازت عذر    مهابایب  کهنی سالم. از ا زم یجان همسر عز  ال یدان »
که    یمدت یام. توکنارت نبودم شرمنده  یسخت  یتو  کهنیو از ا خوام ی م

تو دوست نداشتم    یرو اندازه ی من بود و کس ن ی،تو بهتر یهمسر من بود
  هیساگرفتم   م ی عمر به اون روز انداختت تصم  دمیفهم  نکهیاما امروز بعد ا 

جان تو   الیکم کنم. دان  تیاز زندگ شه یهم   ینحس و شوم خودم رو برا
است. دوست   هوده ی ب ی تالش نی! لطفًا دنبالم نگرد که ایی ها نیتربه  قیال

 دارت رزا« 

ها رو  حرف نیا  شدیو صد بار و هزار بار نامه رو خوندم. باورم نم  دوباره
نامه تلخ   نی! صد در صد عمر مجبورش کرده که ا زنهیرزا داره به من م 

و    یسخت  تا راحت بتونه به اهدافش برسه. به  سهیرو بهم بنو  یخداحافظ
به   یشکمم از جا برخواستم. حسام اعتراض کرد اما توجه  د یبا درد شد

در هم از شدت درد   یاو با چهره  ستادهی اعتراضش نکردم. رو به روش ا
 : دمیپرس

 نامه رو رزا کجا گذاشته بود؟ نیا -



 سمت چپ.  یاتاق آخر راهرو خصوص  ی تو  یعنیاتاقت   یاممم... تو -

که از شدت درد    یو با کمر   وار یاز حسام  خنگ برداشته و به کمک د چشم
 . حسام پشت سرم بود که گفت: دمی رس  ی خم کرده بودم به راهرو خصوص

  ز یبود همه چ   ز ینکرده بودم. انگار از قبل تم  ز یراستش من خونه رو تم  -
تعجب کردم. حتمًا    یلی شده بود خودم هم خ دهیمرتب و منظم چ 

 رو کرده!کار   نیهمسرت ا

بلند خشن و زهر   ی. با صدادیکش  ر ی و گردنم ت  ستادمی حرفش ا  دنیشن  با
 : دمیآلودم پرس 

 حسام؟!  ی گفت  یچ ؟یچ -

 داخل اتاق.  می ! برا یب ا یگفتم بلند نشو خب... ب  ال؟ی حالت خوبه دان -

نشسته و   ی شمی تخت ابر   یرو گرفته و با خودش به داخل برد. رو  پهلوم
 حسام گفت: 

 ات با رزا بود. کنار عکس دو نفره  شیآرا ز ی اون م یرو  قاً ینامه دق -

نگاه   ره یرو که از شدت درد بسته بودم باز کرده و به عکس خ  هام چشم 
 و... .   یخونه بود یتو  یی رزا؟ تو تنها  یبود جا نیکردم. تو ا

رو هضم کنم.   شی اری رفتن اخت ه یقض تونستم یدادم. نم  هیتاج تخت تک  به
از   یکی خسته شده بود. اشک کوچ ام نهیقفسه س  قلبم از شدت تپش به

 ؟ چرا؟ . آخه چرا رزادمیچشم سمت چپم روانه شده و آروم به خودم لرز



ساعت چشم دوخته بودم. عمر از    یهادستم مچاله و به عقربه یتو  نامه
اش خاموش بود و هم تلفن تمام  جا محو شده بود، هم شمارههمه

 کنم در دسترس نبود.   داشیاونجا پ تونستمیکه م   ییها شرکت

عکس عقدمون که همه رو خودم چاپ کرده بودم   ز یکنار م  یعسل   یرو  از 
رزا کنار خودم مبهوت   ی مصنوع یخنده یرو به دست گرفتم و به چهره

  یی بایرنگش به کنار، ز یخوشگل دود یچهره و ابروها ییبای شدم. ز
قلبش   ییبای شده هم به کنار، ز ون ین یش یابلندش که به طرز حرفه یموها

قاب   یکه تو  ی! دختر کردم؟ یکردم؟! عشق نافرجامم را چه میرو چه م 
  ییدارا ن یبزرگتر  ستادهیکنارم ا   یخنده بر لب زده و زورک  یعکس تصنع

بدون رز   ی من بدون رزا... اصاًل من چمی من بود. من بدون رزا ه یزندگ 
  ن یا شه یمنه! مگه م  یت زندگ قسم نیتر و مهم  ن یباتریوجود نداره اون ز 

حدس بزنم که رزا چرا با عمر همراه   تونستم یکنم؟! م   وشعشق رو فرام 
  لیدل ن یرزا! و دوم ییحس انتقام جو ل یدل نیداشتم اول  لی شده! دو تا دل

 به دست آوردن هر آنچه از دست داده بود.

اش  جور دلباخته  ن یا وقت چیکه ه  شناختمشیزن من بود و اگه نم اون 
که    یاز رزا بود اما کس  باتر یز  یلیخ  یل ی. صادقانه بخوام بگم شاشدمینم

کرده بود همون    ر ی تسخ  هاشیهاش، کارهاش و لجبازقلبم رو با حرف
به سرش   یکمند گذشته و دختر مو کوتاه االنمه که هر از گاه   سوی دختر گ

 . کنهیم  بیعج  یزنه و کارهایم



لرزونم   یو قاب عکس رو به بغل گرفتم. چشمم به گوش   دمیافکارم خند  با
باره که مادر   نیچندم  نیتخت گذاشته و رفته بود افتاد. ا   یکه حسام رو 

من رو    یرز جواب نداد شماره کهنی و بعد ا  زننیو پدر رزا بهش زنگ م
  دم؟پا گذاشتم و رزا رو از دست دا ر ی بگم که قسمم رو ز  ی. چجوررنیگیم

 بگم؟! ی چجور

 ؟ یقرار دادم اما تا ک لنتیحالت سا ی رو تو یمثل هر بار گوش  دوباره

تو عکس    یکنم. نگاهم دوباره به رزا  دایرز رو پ یتا وقت   دیشا  دونستم ینم
 ام گفتم: افتاد که آهسته و با لحن اغواگرانه

نابودم   نی از ا  شتر ی ب دم یو اجازه نم کنمیم  دات یشده پ  یبه هر سخت  -
 . یکن

 

 *** 

  

 رزا 

 

کم تموم شد و از خانم  هم کم   م ی مونده به آخر درمان افسردگ ی کی  جلسه
  نی ا یتو تونست یبود که م یافراد ن یاز بهتر یک یدکتر تشکر کردم. اون 

بردارم.   یدمرفتار دم ن یاومدم کمکم کنه تا دست از ا ی دو ماه که به دوب



و    دیها رو با ام اون  دیام بود که بابرعهده ییهافیبعد جلسات درمان، تکل 
رو هر روز داخل   قمیعم   یهانفس یانجام بدم. گاه  ی عشق به زندگ

شدن از   دار ی بعد از ب   یگاه  ای و   کردم یم  ادداشتی  یی دفترچه کوچولو 
کارها تا جلسه بعد به خانم دکتر    لی قب  نیو از ا کردم یم   شنی تیخواب مد 

.  ودگفته و انجامش برام از واجبات ب   یفیکه تکل   ینشون بدم مثل معلم
از   گهیمعتدل و رو به گرما رفت. د ی دب  یاواسط بهمن ماه بود که هوا تو

 . شدیها سرد منبود اما شب ی تن خبر یتو یزمستون  ی هالباس

  ی هوا به منش یتو   یستوارد شرکت خجسته شده و د  میلبخند هميشگ  با
  یهام رو تکون دادم. تق تق کفش  زدیشرکت که داشت با تلفن حرف م 

سوگل من رو از   یبراق شرکت پخش شده بود که صدا  د یسف  یهاکیسرام
چرخوندم که سوگل   یرفته بودم نگه داشت. سر  تیریکه تا اتاق مد  یراه
 :داشت گفت  ی خاص یاش مشخص بود و صداچهره از که   یجانیبا ه 

 !ی وا جانی ا ا یب ا یرز رز رز ب -

 

. با صداش  دمیسالن د نیا  ییسوگل رو پشت ستون انتها ی کوچولو  صورت
 و گفتم:   دمیخند

 مرده؟   لیذل یبه آب داد ی باز چه دسته گل  -

 ا یتو ب -



  نی کم خودش و سلبه طرفش گام برداشتم و کم   دیخفه به نظر رس صداش
رو    یشدم که مانکن  تر کیدر مقابلم ظاهر شدن. لبخند به لب بهشون نزد

که داشتم    یجوربودن. با تعجب همون ره یلباس پوشونده بودن و بهش خ 
 : دمیپرس  شدمیم  کینزد

 ها کو؟!چرا انقدر سوت و کوره؟ بچه جانیا -

که    جانیچشمم به چشم ابرو انداختن سوگل خورد. ا   دمیکه رس   بهشون
رو   دشید هی ! زاواومد؟یداشت چشم ابرو م یجا پر از رگاله به کهمه
  ی همکارهام تو ادی بلند و داد و فر غیج  یو تا خواستم برگردم صدا دمیدزد

کرده بودن و    کی همکارهام ش  یسالن منعکس شد. با برگشتن سرم همه
 زدن:   غی شده و همه با هم ج کیدستشون رقصان بهم نزد یهادکنکبا با

 . هورا!م ی اول شد یدب  یفشن شو یتو -

خنده و شوکه زده و صد البته دهان باز به رقص خنده دارشون نگاه   با
سوگل و   یشرکت پخش شد و همه رفتن وسط حت  یکردم که آهنگ تو 

 به اجبار سوگل وسط رفت.  نیالبته سل  ن؛یسل

 در اومدم: یفارس یآهنگ مسخره یحالت شوک با صدا از 

 جعفره.  یپارت  یگود با  جانیجعفره ا یپارت  یگودبا  جانیا -

هام در  بلند خنده یصدا  یافتضاح خواننده، به قهقهه افتادم ول  یصدا با
و سوگل دست   نی سل  هوی. دیبه گوش نرس یل یشرکت خ یبرابر سر و صدا

 من رو گرفتن و کشون کشون وسط بردن تا با همکارهام برقصم. 



. با خنده رو به سوگل  م ی حرکات موزون اجرا کرد دمیخندیکه م  جور همون
 : دمینفس زنان پرس

 ! عوضش کن. ه؟ی چه آهنگ نیبابا ا  -

 ی بود با حالت مسخره و جد ده یرو شن  اشیکه فرمان باال سر  یسرباز  مثل
فهرست گشت   یتو ی در آورد. کم بشیرو از ج  شی تکون داد و گوش یسر

آهنگ   عی هاش برق زده و سرکردن آهنگ چشم   دایکرد. با پ  دایپ  یو آهنگ 
 کرد:  یمد نظرش رو پل 

 "إنتا معلم و حنا منک نتعلم -

 معلم و حنا منک نتعلم إنتا 

 ونتا موجود … مانرضى نتـکلم  نسکت

 ونتا موجود … مانرضى نتـکلم..."  نسکت

  اده ستیکنار ا   نی. سلدنیبه رقص  م یو ذوق شروع کرد  جانیزده و با ه   غیج
. دوباره آهنگ رو  م ی دادی. ما هم با آهنگ اون وسط قر مزدیو دست م

 : م یافتضاحمون بخون  یعوض کرد و مجبورمون کرد همراه آهنگ با صدا

 قصر قمرم  یی "عاشق و در به درم تو 

 امشب به سرم که دلت رو ببرم... " زده

و درد شکمم    جانی از ه تپش تند قلبم  هامون یباز یتموم شدن قرت  بعد
کنار    یصندل ینثارش کنم. رو یخاطر خنده مانع شد تا فحش خوشگلبه



تا    کردمیم قی تشو یموند و گاه   رهیجا گرفتم و نگاهم بهشون خ  نیسل
 بردارن.  دست از سرم

داشت   ی سه سال فقط ازم فاصله سن  کهنیبود و با ا  یدختر مهربون  نیسل
  یناز ی داشت. دختر کوچولو تیمقبول  ،ی تی ریمد  یکارها  یهمه  یاما تو

  کرد یداشت کار م  را یساخت برند م  یهم داشت و خودش رو  رایبه اسم م 
 . م ی کن   رای تا قبول شه و اسم برندمون رو م

نداشته و   ی خوب  ی گذشته  نیبودم سل  ده یکه از سوگل شن  یجوراون
دختر هم دختر   نیا  نی. همچن ست ین  یم یباهاش صم  یلیرش خ همس 

  ن یباردار شدن مشکل داشته. تمام ا یچون خودش برا ست؛ی خودش ن
 ختن ی ریرو به هم م  نیعوامل دست به دست هم داده بودن و سل

  ن یبار هم نشد که همسر سل کی جانی ا یدوماه حضورم تو نیا  یتو من
و شرکتش رو    ادیب  جانیاون به ا   که نی به ا یلی خودش هم تما نمی رو بب
شرکت رو با   نیبود و ا  یازن خود ساخته نی همه سل نی نداشت. با ا  نه یبب

  یوضع مال یل یخ ت، یهزاران قرض و وام برپا کرده بود و برخالف راش 
رقص به سمت مادرش اومد و دامن   ست یاز وسط پ  را ینداشت. م ی خوب
خوش فرم بودن رو   یهاسهیبا پل  ر یمادرش که از جنس حر   یزانو ر ی بلند ز

 : دیگرفت و پرس

 . مامان! مامان! من گشنمه -



هم    رایرفت. م  تی ریصورت زده و به طرف اتاق مد   یبه پهنا  یلبخند نیسل
  را یبود راه افتاد. م دهیجور که لباس مادرش رو چسبپشت سرش همون

هم انصافًا    نیبود. البته سل ن یاز خود سل باتر یز  یلی نه ساله بود و خ باً یتقر
تر بود. آهنگ که تموم شد  نسخه خوشگل  هی را یخوشگل بود اما م یلیخ

 و گفت:   دیها باال پر سوگل مثل بچه

 !ی وا ارم یب  کیک   رمی! م یوا -

. با  دییدو اطانیسالن خ  ی تکون دادم و با عجله به انتها  یخنده سر با
باشه چون   تونستیم جز عمر ن یحواسم پرت شد. کس  یزنگ گوش  یصدا

 اطالع نداشت.  نی از ا کس چیو ه دونستیرو فقط اون م دم یشماره جد

 بله عمر؟! -

 !؟ی! خوب یب یسالم حب -

 کارت رو بگو عمر زود باش.   -

 ؟ یگردیبرم  ی عروسک شب ک  -

 چطور؟  -

 !یمهمون  می دنبالت بر ام یم -

 ... ی! نه عمر من حوصلهیوا -

 امان اهلل. )خداحافظ.(  یف -



.  کردیرو قطع م  ی گوش  دهیاعصابم رو خورد و حرفم رو نشن شهی هم
دلم هزار تا فحش   یمکالمه رو با حرص فشردم و تو  یخاموش یدکمه

 بهش فرستادم. 

  ی هایبار بود که من رو با خودش مهمون  نیچندم  نی دو ماه ا نیا  یتو
وارد    کهنیو من قبل ا  ردبیوزرا م ر، یو وز   هاسییر ی و دورهم  ی الکچر
  یکه من رو همسر خودش معرف  دادم یبهش هشدار م  م،یبش  ی مهمون

  شدم یمتوجه م  یبلد نبودم از نگاه افراد داخل مهمون ی نکنه اما چون عرب
 کرده.   یمعرف یگفته و من رو چه کس   یچ  ونکه بهش

دو طبقه خوشگل آماده کرده بود که با   کیبلند شدم و سوگل ک  ی صندل  از 
رنگ وسط سالن گذاشت و با همون    ییمرمر طال  ز ی م یخودش آورد و رو

 زد:  غی اش جنکره یصدا

 به مرادو...  دهیعاشقه رس نی ببوسه شادوماد و ا دیعروس با  -

  کیو به من نزد زد یقدم م رای با م  م ی مال  یل یافتاد که خ ن یبه سل چشمم 
  یحت بردیجذابش، دل همه رو م  ییخرما یهاچشم  . اون دختر باشدیم

و خواستم   ستادی کنارم ا  رای. دست در دست م م ی جنسش بود ما که هم 
.  نمی ام گذاشت تا بششونه یرو   یبه آروم   یجام رو بهش بدم که دست

قلب   مش، یعطر مال   ی. بوکردیسوگل رو تماشا م  ی جنجال یداشت صحنه
 آورد. ی رو به تپش در م  یهر آدم



حرفش رو به   وقتچیگرا و تودار بود ه درون یل یبرخالف سوگل خ نیسل
.  نم یبب  تونستمیهاش غم و حسرت رو ممن از چشم   یول  آوردیزبون نم 

  مشیلبخند مال  ر یبود که ز  یپوش  کیقد بلند ش  یادختر مو نسکافه
 نهفته بود.  یادیز یدردها

شرکت رو   یهاو مدل  هااطی بودم که خشده   رهی سوگل و حرکاتش خ به
.  گرفتیم  یقرار داده و باهاشون عکس سلف ز یو پشت م  دهیکنار هم چ

شرکت   ر ی مد کردیفکر م شناخت یبود که هر کس نم   یهاش جورعکس
 هاش. دست ر یاون هست و ما ز 

رو به بغلش   رایم  ی که ابرو باال داده و هر از گاه  نیو رو به سل   ستادمیا
 گفتم:   فشردیم

  ی ها توعکس  ن یتا ا میبر  نی ای. بسوزونهیم  شیآت شه یداره مثل هم -
 پخش نشده!  نستایا

 زد:  غی ج یبلند یبا صدا دنمونیکه سوگل با د  م یآرامش به طرفش رفت  با

 . انی و ناظم هم دارن م ر یبه خانم مد به-

  شی . من هم پستادیزده و با خنده کنارش ا   یحی مل  یچشم غره نیسل
 . م ی ر یکه عکس بگ  ستادمی هام ادوست

  م ی ریبگ  میعکسمون رو که خواست نی عکسمون آماده شد و دوم ن یاول
شد. انگار در شرکت شکسته   ده یشن  یورود  یاز راهرو  یوحشتناک یصدا

شد که   ک ینزد امنهیقفسه س  ی افتاده بود. با ترس دستم رو  ن یشد و به زم



کپ    شدیکه با داد و هوار وارد شرکت م  یوحشتناک و َبم مرد  یبا صدا
 کردم. 

اخالقش مضخرف بود.   شافهیجذاب اما بر خالف ق یادیقد بلند و ز یمرد
دست عمر هست و اومده تا من   ر ی مرد ز نی به لرزه افتادم و تصور کردم ا

 . افتهی کنه و به جونم ب  تیذ رو ا

مرد قد بلند موند و خنده از    یپراکنده شده و نگاه سوگل رو   همکارهام
  دنیشد. با د  کی که مبهوت بود نزد   نیو به سل  ستاده ی لبش پر زد. صاف ا
  را یترس تمام وجودش رو فرا گرفته. م دمیفهم  نیصورت رنگ گچ سل 
نگاه   کر ید غول پ شده و از پشت دامن مادرش به مر   م ی پشت مادرش قا

 . کردیم

ب ما که    ی توجه چیدر کل سالن برقرار شد که مرد بدون ه  سکوت
رنگش سرش    ییخرما  یاقهوه ی هاشده و با چشم  کینزد مشی شناختینم

 : دیداد زده و پرس

 هان؟! ؟یبرد رون یام رو از خونه ب بچه یبا چه حق  -

بودم   دهیترس خفه شده بودم و فقط نظاره گر ماجرا بودم. هنوز نفهم از 
.  کنهیمثال مجسمه نگاهش م یجورنیا دنشیبا د نیکه سل   هیمرد ک  نیا

به دامن خوش   ق یعم  یل یخ یاش رو قورت داده و چنگ آب دهن نداشته
 رنگش کرد که از چشم کنجکاوم دور نموند. 



  یو خرمن موها ده یکش   شیاپر پشت مدل خامه یبه موها  یچنگ مرد
ش  که داشتم تجربه  یرو به عقب هل داد. ناخودآگاه از اضطراب شرهیت
 و منتظر حمله بودم.   دهیلب هام رو جو کردمیم

صداش بود    یکه تو  یبعد چند تا مژه زدن با حس خجالت و شرم  نیسل
 جواب داد:

 . م ی زنیاتاق، حرف م میبر  ایب -

زد. من   یو پوزخند  دهیبه عقب کش نی زم یپاش رو رو  ی عصب  مرد،
به جز من هم بدبخت   ی خودم بدبختم! انگار کس کردمیفکر م شهی هم

 هست و خبر ندارم.

ها به هر  زد که اگه اون مشت شی شونیدو تا مشت محکم به پ  یعصب  مرد
 بلندش گفت: ی. دوباره با صداشدیدر جا فلج م خوردیم  یکس 

سرت   یی بال  نی!هه... سل ؟ یزرنگ یل یخ  یبگ یخوایم ؟یدزدیرو م  را یم -
 .دایاون سرش ناپ  ارم یب

  ن یمرتعش سل  یکرد که باالخره صدا  دیانگشت اشاره به جمالتش تاک  با
 کرد.   دایسالن انعکاس پ یتو

آشوب به پا   جانی و ا  یایم  جور نی که ا   یهست ی ک  یکن ی! فکر م ی هو -
ببره   جانی رو از ا  یو توئه وحش ادی نگهبان، تا ب  زنم ی! االن زنگ می کنیم

 آقا!  هی ز یخجالتم خوب چ



  کردیچرا ادعا م شناختی! اگه نمشناخت؟ینم  نیمرد رو سل  نی! اآقا؟
به لب مرد اومده و دوباره به ادامه   یرو داشته باشه؟! پوزخند را یم  دیبا

 مرد گوش کردم:  یهایسخنران

 نه؟!  ایبچه رو   یدیم -

  ی هاو ابرو  ی صورت استخوان  هی . زاو نداختیم المیدان  ادید من رو  مر   نیا
.  کردیاضافه م  تشی فاصله به جذاب نیکوتاه کم پشت و کم رنگش از ا

به    دمیرو که شن ن ی لرزون سل یمرد نداشت. صدا ن یهم کم از ا  نیالبته سل 
  شبه ا یتالیهتل ا  یلرزون تو یگذشته پرواز کردم. همون روز که با صدا

رو انتخاب کنم قطعًا کارم رو    یکیکارم و تو    نیگفتم: )اگه قرار باشه از ب 
 ( کنم یانتخاب م

قلبم رو تنگ کرد. با همون حالت مرتعش و   ی هاهاش رگبا اشک نیسل
بسته بود گرفت و از    یخوشگل که موهاش رو دم اسب یرایلرزون دست م

حرکت با فهم اوضاع به سمت   هی ی تو  رایپشت خودش حرکت داد که م 
 بغلم گرفتمش.  یتو درنگیو من هم ب   دییمن دو

  ی بغلم که آشوب بود آرامش  یبشم و بتونم تو را یبودم تا هم قد م نشسته
رو   اش رهیدورس ت  یهادست یبرسونم. مرد عصب  گناهیب ی به دختر بچه

 ادبانه گفت:  یو ب   دیباال کش 

 . ادیاون بچه رو ول کن ب -

 بچگونش گفت:  یبا صدا را یم  هوی. کردیولش کرده بودم اون ول نم  من



 . خاله رزا...خوامینه من خاله رزا رو م -

کردم بهش    یزده و با نگاهم سع ینگاهش پر از تشکر بود که لبخند نیسل
رو گرفتم و با خودم به اتاق   رایمرد نشه. دست م  ن یا میبفهمونم تسل 

  یجلوم رو گرفته و باران یکه وسط سالن مرد عصب  بردمیم  ت یریمد
 رو بهم گفت:  یمرتب کرده و با پوزخند ی نازکش رو کم

 . ادیمعرکه نشو. بچه رو بده ب  ار یب شیآت  گهیتو د  -

.  کردیکنم دلم رو خنک م  یبازدر برابرش لج کهنیچرا اما از ا  دونستم ینم
.  م یبه راهمون ادامه داد رایمعنا دار بهش چشم دوختم و با م  ی ا نگاهب

و    دمیبه طرفش چرخ دیرو از پشت گرفته و با خودش کش   رایدست آزاد م 
  شم که از خ  دی به طرفمون دو نیبلند شد. سل  رایمظلوم م   یهیگر  یصدا

 سرش داد زدم:  یمحکم  ی لیخ یسرخ شدم و با صدا 

  یل یانگار خ یکنیرفتار م   یجور هی !  ؟یابچه ن یا یافتاده بابا ادتیتازه  -
 ور!  نی. گمشو ایدار تیصالح 

 :کج کرد و پوز خند به لب ادامه داد  یدهن

 !که؟ی زن یبد ادی رو بهم    یپدر یخوایتوئه چاقال م -

  نیخشمگ یرو آماده کرده بودم که به صورتش بکوبم که با صدا  مشتم 
 هوا معلق موند.   یام توعمر، مشت گره خورده

 رزا؟!  جانیچه خبره ا  -



و هر دو مثل دو تا گاو    م ی با خشم به هم زل زده بود  نیو شوهر سل   من
  ر ی تر فشردم. از زرو محکم  رای و دست م  م ی زدینفس م نفس یی ا یاسپان

ام رو  شدنش شدم. عمر شونه کیکوتاه عمر و نزد  یهاچشمم متوجه قدم
به هم   یهادندون نیتا برگردم. از ب  دیگرفته و به طرف خودش کش 

 دادم: وابام ج فشرده

 چته؟! -

و من که به هم گره خورده بود رو گرفت و دست من رو از    رایم دست
  نیگوشم بود که شوهر سل   یهنوز تو  رایم  یهاهیرها کرد. گر رایدست م
  ن یشد. بعد رفتن شوهر سل دیهام ناپدچشم  یزده و از جلو یاچشم غره

  می! چرا تسل دم؟یشده و بهش نتوپ  م ی متوجه شدم که چرا در برابر عمر تسل
 شدم؟!

  یبلند  یستبرش فرود آورده و با صدا ینهی به س یمتعدد  یهاضربه  محکم 
 غر زدم: 

 ... یل یعمر خ  یاحساس یب  یل ی! خم؟ی از تو گاو تر هم مگه دار -

کل    یتو نی سل  هیگر  یصدا یدهنم خشک شد وقت  یتو هام سرزنش
. با دست، عمر رو هل دادم تا کنار بره. بعد کنار  دیچ یمحوطه شرکت پ 
  یسفت و سنگ   یهاکیسرام  یکه با تمام قدرت رو  نیرفتنش به سل 

  نیزم   یآشفته رو  ی گرفته و حالت   یم دوختم. با صداشرکت افتاده بود چش



صورتش رو فرا گرفته    یهاش کل پهناو اشک  کردیم  یقرارینشسته ب 
 بود. 

به دست از   یآب وان یبه درد اومد سوگل با ل  نیسل  یهاهیگر   دنیبا شن  قلبم 
از آب   یکم   دییدو یو در همون حال که م ده یدو نیآبدارخونه به طرف سل

نشست و کمرش رو   قرار یب  نیکنار سل  ی. با مهربونختی ر  نیزم یهم رو 
 صاف کرد. 

اون   ی! فداا یب ی آب بخور خوب ش  کم ی  ایب  ؟زمی جان مهربونم؟! عز نیسل -
 زم؟ ی هات شم من... عزچشم 

وقت بود    یلیذهنم فووران کرد خ  یجرن تو ادی و سوگل  ن یسل دن ید با
تماس هم باهاش    یبه امارات حت دنیبودم و بعد رس خبر یکه ازش ب

باشه چون ممکنه به   یام دست کس شماره دیافتاد نبا ادمینگرفتم. ناگهان 
 شم.   ییبرسه و باز هوا  الیدان

کرده بود دم    دایکه پ   یمی اومدم که عمر با لحن مال رون ی افکار مضخرفم ب از 
 گوشم گفت: 

 ؟یکم   م یاون ورتر حرف بزن  کم ی ی ایباهات کار داشتم. م -

  نیآهسته که سل   یکم   یشدم و با صدا رهیپر از تمسخر بهش خ ی نگاه با
 : دمیو سوگل نشَنَون پرس

  یکارها  ی! اصاًل به تو چه مربوط که تو؟یآش شد  ن یتو چرا نخود ا -
 !؟یکن یمن دخالت م  یشرکت



 رزا؟! -

ه و اداش رو  کج کرد  یبم و ناراحتش رو بهم رسوند که دوباره دهن یصدا
 در آوردم. 

گاو ببره؟ اصاًل به تو چه که    یکهیاون مرت ی؟! چرا بچه رو دادچته خب -
 ! ؟یماجرا شد  نیا یقاط

سرزنش شه   د یکه با  یپس کس  ی خبر دارم تو ندار ی دب  نیمن از قوان  -
 !ییتو

 هستن! نه اهل امارات. پس زر...  یران یها هر دو ااون -

رتم قرار داد و دستم رو گرفت. با خودش به  صو   یاش رو رو اشاره  انگشت
شدم. کت و شلوار   شی رسم یها. متوجه لباسدیتر سالن کشسمت خلوت

  ی با کروات زرشک د یسف راهن ی و پ ز یبراق نوک ت یورن  یبا کفش ها  یمشک 
مونده بود.   رون یازش ب یارنگ کت که تکه ی زرشک یب یرنگ، دستمال ج 

  ی و بررس  پیت  دنیبود. با د  دهیو آراسته پوش  پیخوشت  یل یخ ی هالباس
 :دمیاش با خنده پرس 

 !ته؟ یعروس -

 و گفت:   دیکش  هاششی به ر یتکون داد و دست سر 



که چند بار بهت زنگ زدم    یشی متوجه م  یرو نگاه کن  اتی! اگه گوش ریخ -
مثل   ی لباس دیتو هم با ، یمهمون   م یعروسک خانوم. بهت گفتم که قراره بر

 متفاوته! گهید  یهامجلس با مجلس  نیا  یمن بپوش 

 باال دادم و گفتم:  یاشونه

 سرم...   ختهیکار ر   یکل   امیبه هر حال من نم  -

  یکه لباس مجلس  یمانکن  ی و به مجسمه  دهیکش  رونیرو از دستش ب  دستم 
تک  کردم با لمس تک  یو سع  ده یبه تن داشت دست کش  یخوشگل 
گوشم    ر یبه دوخت منحصر به فردش ببرم. عمر دوباره ز  یهاش پ قسمت

 : دیغر

 !میبر  اینکن ب یباز؟ لجرزا -

و قالب    دهیمتر رو از گردن مانکن کش ی به حرفش نداشتم و سانت یواکنش 
کردم. عمر همونجور مثل مانکن    ادداشتیرو   دیجد یها لباس یهایبند
به    یاکنم جرقه  یه مخالفت بود و منتظر جوابم بود تا خواستم دوبار  ستادهیا

 :دم یپرس یبا لبخند کج  ع یذهنم زد. سر 

هام رو برآورده  از خواسته یک ی ی تونیم  امیام... اگه من امشب باهات ب -
 ؟ یکن

در هم و   ی هاو با اخم  ده یکم بود از ذوق حرفم بغلم کنه که کنار کش   عمر 
 گفت:   عیکرد و سر   یاصورت اخموم مواجه شد. خنده



 . کنم یم  ی هر کار بگ -

هام از شدت شوق برق  نگاهش کردم و چشم  درنگیفکر کردم و ب  ی کم
 زد:

که    ییها. شرکتت، ساختمونیر یروز کامل من رو ببر هر جا که م  هی -
 موادت...  یها شگاهیآزما  یحت  ،یتوش سهام دار

  شگاهی من رو به آزما ها یسادگ  نیمطمئن بودم عمر به ا  یبه هدف ول زدم
 . برهیموادش نم

هاش به چشمم  و دو دندونش از پشت لب  یزد و تموم س یو قهقهه
اش زل زدم که نفس زنون جواب  مسخره یهاخورد. با حرص به خنده

 داد:

. باشه عروسک  یهست  کردم یکه فکر م   یزیتر از اون چجذاب یلیخ یلیخ -
 !؟یشد  ی. راضبرمتیروز کامل با خودم م ه ی یخودت بخواهر وقت 

 گذاشته و گفتم:   دارم ید ی خوش ینگاهش کرده و حرفش رو به پا ناباورانه

 . یزنیحرفت نم ر ی بده که ز ن یتضم -

 : دیپرس یباال داد و با حالت سوال   ابرو 

 !؟ نیتضم -

 س ی! مثال بنو هوم -



رو جلو   کردمیم  ادداشتیها رو قالب یهاکه باهاش سانت  یخودکار
  ی پررنگ زده و قدم  ی. لبخنددمیکش  رونیب ی از دفتر شاس یگذاشته و ورق 

 لم داده و گفتم:  یبه جلو برداشت، به صندل 

 ...دهم یقول م  یمن عمر الفان  سیبنو  -

 : دمیکش   یبنفش غ یبودنش زل زدم و ج  حرکتیتعجب به ب  با

 خب؟! س یبهم؟ بنو  یزل زد هیچ -

 :لب زمزمه کرد ر ی رو خاروند و خنده کنان ز  شیشون ی پ  یناخنش کم با

 !اهلل اکبر  -

 : دیبه چپ و راست تکون داد و پرس یرو بلند کرد و کالفه سر صداش

 عروسک؟! سم یبنو   یخب بگو! چ -

 رو از صورتش به دستش سوق دادم و ادامه دادم:  نگاهم 

در امارات قول   یرزا بهادر ی و رسم ی قانون م ی ق یمن عمر الفان  سیبنو  -
 ... دهم یم

که باعث    نشستیاش مبه چهره یلبخند نوشت یکه م   یاهر کلمه با
 :رم یبه خودم بگ  یتر یلحن جد شد یم



کار و سهام و تمام    یهاروز کامل با عمر در محل کی  یکه... به وعده  -
هاوس  پنت نکردم...   نیچننی ماه عمل کنم و اگر ا   کی ی اموالش ط
 به نام او خواهد شد. نقطه امضاء.  م ی کنیم  یکه در آن زندگ   یمجتمع 

انداخت.   ن یاش اومد و قلم رو ننوشته زمبه چهره یآخر اخم  یجمله با
در   یاچشمم پاره کرده و قلم رو به بغلم پرت کرد. چهره یکاغذ رو جلو

 : و گفت دیهم کش 

 . رمی نخواستم! امشب خودم تنها م -

و دوباره    دمیدستش رو چسب  عیسر خورد و خواست بره که سر  ز یم  از 
رزا رو داد. دستش رو نوازش کردم و با   یذهنم بهم دستور اصل اغواگر

 مظلوم گفتم:   یاچهره

داشت اگه خونه رو   ی! مگه اشکالیبه اسمم زد م ی تاکس  یمغازه تو  هیتو   -
 پشتوانه داشته باشم؟! بی تو مملکت غر  دینبا  ؟! منازت بخوام

حکومتم بلند شدم.   یاز صندل زون یرو رها کرده و با لب و لوچه آو  دستش
ام  رو شونه یکه عمر دست   دمیپشتم چرخ یکله غاز  یبه طرف لباس آب

 گفت:   مشیگذاشت و لحن مال 

به   یحت  دمیبهت م ی هاوس نه! هزاران پنت هاوس هم بخوااون پنت -
 !گهید  ز یفقط به شرط ازدواج با من! نه چ  زنم یماسمت  

سست شد.    یبه لباس کله غاز  دن یرس یهام برادور شده و قدم ازش
  ا یخودم رو ناکار کنم  ا یمحکم و گره خورده آماده کرده بودم که   یمشت 



و بهش    ستادمیدر برابرش ا بار نیخودش رو. صداش دوباره تنم رو لرزوند ا
 زل زدم که گفت: 

 . یمهمون  میآماده باش بر  -

 فکر کنم.  شنهادتیبه پ   یبزار کم -

ازدواجش   شنهادیزد کرده بودم. از پ  جمله رو هزار بار بهش گوش نیا
  ادیمن رو  کرد ینم دا یگفتن پ  یبرا ی حرف ی وقت شه ی متنفر بودم هم

  که نیا  ی. براکرد یو اعصابم رو خورد م  انداختیمضخرفش م  شنهادیپ
  دهیبه هم چسب یفروکش کنه با دندون ها تم یاز احساس عصبان  ی کم

 گفتم: 

 من لباس ندارم.  -

 رو بپوش! ی کی  جاستنیهمه لباس ا ن یخب ا -

 پررو جوابش رو دادم:  یلیخ

شده. در  دهیروش زحمت کش اوردم،ی خاله که ن یها رو از خونهلباس نیا -
 صاحب دارن.   هانیضمن ا

در اومد. پشت   میبود  ستاده یفوت کرد و از اون بخش که ا ینفس تند
  نی سل یبار جلو نی سرش به راه افتادم تا دوباره دسته گل به آب نده و ا

شد   ده یچ یشرکت پ   یهاکیسرام  یهامون روکفش  ی. صدازهی آبروم رو نر
نشسته بود و حصار   یصندل   ی. رو م ی د یناراحت رس نی که باالخره به سل



عمر که اسمش رو صدا زد    یبود. با صدا  دهیچ یرش پ دور س رو هاش دست
به هم   شی سرخ و آرا ی هامکث کرده و سرش رو باال گرفت. چشم  ی کم
عمر من رو از   یرو دوست داره. صدا را یکه چقدر م  دادی نشون م اشختهیر

 :دیکش   رونی ذهنم ب یساخته بودم تو  الی که با دان  یهپروت 

رو    رایتا م  زنم یساالر زنگ م  ر یمن االن به ام   دیخانم خجسته نگران نباش -
که قدرت فعاًل دست    دینی بی. م دیند  ر یگ  ادیز دیکن   ی. شما هم سع ارهیب

 اونه. 

  یاحساس همدرد تونستم ی. نمدینگاهش از عمر به صورت من چرخ نیسل
به طور  ام رو کاماًل از دست داده بودم و اون فقط کنم چون من بچه

 موقت. 

گوشش    ر یهاش رو بغل کردم و زشدم، شونه ک یزدم و بهش نزد  یلبخند
 گفتم: 

 . دونهیم  یزیچ  هیحتما   گهیم  یزیچ  هی  ینگران نباش عمر وقت -

  ی. موهادیلرزیکه کرده بود به خود م  یادی ز یهاهیهنوز از گر   نیسل
اش  گونه  یرو  یها . رد اشکدمیرو کنار زدم و صورتش رو بوس شونشیپر

  یفضا یعمر تو ی اکو شده یرو پاک کردم و کنارش نشستم. متوجه صدا
پشت   ن یدورتر از ما و همچن یداره کم دمیکه فهم   دمی شرکت شدم. چرخ

 به لبم اومد:  یو لبخند دم یکش  ی. نفس راحتزنهیحرف م یکس بهمون با  

 . هانهی بب یشکل  ن یو مامانش رو ا  ادی ب رای االنه که م -



 برگشتم و با خنده گفتم:  بهش

 . ادیپا شو پاشو فدات شم. صورتت رو بشور که دخترت داره م -

 : گهیم  ی اما درک کردم چ اومدیاز ته چاه در م  نی سل یصدا

 لجوجه! یلیخ  ر ی ! آخه ام؟ی گی رزا؟! راست م -

پررنگ تر شده و صورتش رو نوازش کردم. دستش رو گرفتم و با   لبخندم 
 گفتم:   دمیکش یکه م  جور نی . و هم دمیکش   ییخودم به طرف روشو

 . لطفًا ضعف نشون نده!نیسل  یهست یا یقو ی لیتو زن خ  -

دست و صورتش رو شست و   عیکردم که سر  تشیهدا  ییداخل روشو به
سالن   یسوگل تو ی. صداهاش رو پاک کردچشم  ر یز  ی با دستمال کاغذ

 : دیچ یپ

برات قرص آوردم سر دردت بهتر شه فدات    ایب  ن؟یسل ن؟یی دخترها؟! کجا -
 شم. 

جواب سوگل   متی پس با مال شهیجوابش رو بدم صدام اکو م  دونستم یم
 رو دادم: 

 دلم.  ز یعز  جا نیا  ای. ب ییروشو  ی! جلومی پشت  نیما ا   ؟یسوگل -

  یرو رو  اش هیشد. سا  تر کیو نزد   کیهاش نزدپاشنه کفش یصدا
. سوگل از پشت  دمید کردیجدا م یرو با سالن اصل   ییکه روشو   یشنیپارت 



آورد و   نییوارد شد و مات ومبهوت بهم زل زد. صداش رو پا شن یپارت 
 : دیپرس

 اون آقا برادرته؟  -

که    کردیداشت صورتش رو خشک م نیمن کردم. سل شدم و من هل
 دستش روگرفتم تا کمکش کنم. 

که    یآب وانی شده و ل کینزد  نیبدون توجه به جواب ندادنم به سل سوگل
  رای با لبخند، خبر برگشت م نیبهش تعارف کرد. سل ییدستش بود با دارو

 : دیبهش پرس رهیرو به سوگل داد که سوگل خ

 ارمش؟یبهت گفت م  ر ی آخه... خود ام  ن؟ی چطور ممکنه سل -

 جواب دادم:  یرو برمال کنه که فور   ز ید و خواست همه چ ز   یلبخند نیسل

 .ادی م  رایام... زنگ زد. االن م پدرخونده -

قرص رو به    نیرو جمع و جور کردم تا کار دست خودم ندم. سل  خود
. لبم رو با استرس به  دیرو سر کش   وانیاز آب ل   یدهنش گذاشت و نصف

  ی زیبهم شده بود نگاه کردم. خواست چ رهیدندون گرفتم و به سوگل که خ
که با    یپچ کوتاهپچ  ی. صدادی چی شرکت پ یتو رای م  یبپرسه که صدا

آب رو به دست سوگل داده و به طرف  ن یآب شد. سل دلم قند تو  دنشیشن
گل در امان  از سواالت سو  که نیا  ی . من هم برادیشرکت دو  یدر ورود

و عمر کنار هم وسط سالن نشسته    رای بمونم پشت سرش به راه افتادم. م
و    ستادمی عمر، قلبم درد گرفت. ا دنی . از دور با دکردنیبودن و صحبت م



  کرد یم  ی رو غرق در بوسه و خوشحال رای م  داشتخوشحال که  ن یبه سل
 نگاه کردم. 

اما به   د یام لرز. چونهکردمیبزرگش م  الیام زنده بود و با دان بچه کاش
زدم، به من برگشته   ن یکه به سل  یساختگ   ی. با لبخنداوردم یخودم ن  یرو 

 گفت:  یو با خوشحال 

 رزا آخه!  کردمیکار م  ی من چ یتو نبود -

 گفت:  یصداش رو صاف کرد و فور عمر 

  یک ی  نیاجازه بد  دیبکن یلطف  هی شهیکه برگشت! م   رای خانم خجسته، م -
 . م یدار  یمهم  یرو رزا تنش کنه. امروز مهمون  جا نیا  یهااز لباس

 به بغلش بود گفت:  را یکه م  یدر حال  یبا خوشحال  نیسل

  ز یبپوش عز  یخوای. برو هر کدوم م م ی ها رو ندارحرف  نیرزا؟ ما که ا -
 دلم. بدو... 

کرد. آب دهنم رو قورت دادم و با چشم    رایبعد شروع به صحبت با م و 
خوشگل رو انتخاب    یهااز لباس  یکی به عمر نگاه کردم. باالخره  ی اغره

 کردم و به اتاق پرو رفتم. 

بود   ی به خودم انداختم. لباس گردن  ینگاه  نهیآ  یرو تنم کرده و تو لباس
تنم برق زد.   ی تو  یو با رنگ زرشک   دادیکه تا سر زانوهام رو پوشش م



شده بودن رو حالت دادم و   شی بلندتر از چند ماه پ یموهام که حاال کم 
 کردم.  دیرو تمد   شم یآرا

  نیسل  یواریرنگ رو از کمد د  ییطال  یرو عوض کرده و کفش  هامکفش
انداختم. از اتاق   امیدست ف یکوچولوم رو داخل ک  یانتخاب کرده و گوش

  یاون لباس با دهان   یتو  دنم یو با د د یپرو که در اومدم عمر به سمتم چرخ
 مکث کرد و با خنده دست زد.  یباز کم

 ش گذشتم و گفتم: هاش از کنار توجه به دست زدن یب

 من به خونه برگردم!  م ی بر  یایاگه نم -

  رونیبرداشت که دستم رو از دستش ب  یدستم رو گرفت و قدم عمر 
  ستادهیسالن ا وسط  را یسوگل و م  ن، یو به راهم ادامه دادم. سل   دمیکش

تکون دادم. وارد   یکرده و دست   یخشک  یبودن که ازشون خداحافظ
 رو فشرد.  نگیپارک یو دکمه  دی آسانسور شدم که پشت سرم عمر رس

 

 ***چند ساعت بعد 

و    دادیخودم و لباسم حس معذب بودن بهم م یها رو معذب آدم  نگاه
دوبلکس   یالی و   ه یمجلس رو ترک کنم. داخل   تر عیهر چه سر  خواستم یم
 ی الکچر یهاو صندل  ز یم  شییرا یپذ ی که دور تا دور سالن هزار متر  یان یاع
  یسه مرد نشسته بودن و گاه  ایدختر با دو  هی  ز یشده و دور هر م  دهیچ
  ی. صداکردنیبا مردها بگو و بخند م   یبه هوا دور کرده و گاه گار یس



که با چند تا    یانداز شده بود. تنها دختر نی، طن کاخ   نی ا یتو انو یپ  م ی مال
 . کردنینگاهم م ل یدل نی به هم د یمرد ننشسته بود من بودم و شا

به دست داشت زل زدم. با   یدن یرو به هم فشره و به عمر که نوش  هاملب
سر صحبتش باز شده بود و به   ستیمرد مو بور که معلوم بود عرب ن  هی

 نداشت.  یمن توجه   یهانگاه

من، مرد مو بور   دنیشدم با د کیآرامش از جا بلند شدم و بهشون نزد با
 لب گفت: ر یکالمش رو نصفه گذاشت و ز

 ماشاهلل ماشاهلل.  -

 کرد و به من اشاره کرد. ادامه داد:   یعمر نگاه  به

 جدا.  ال یجم -

دستش متوجه شد که   یعمر رو گرفته و با حرکت آروم دستم رو   یبازو 
کرد. که دستم رو    ی. از اون مرد تشکر کرده و خداحافظادیباهام ب دیبا
 : دیدستش فشرد و پرس یتو

 ؟یکارم دار  ز؟یجانم عز -

 انگار تحت نظرم.  جا نیخونه. من ا   م ی برگرد  خوامیم -

 :دیپرس  یجد یلی گذاشتم که عمر خ  م ی شونیپ   یرو  یدست  کالفه

 همه مطمئن هستن.   جانیتو رو تحت نظر گرفته؟ ا  یک  -



 شدم و چشم چرخوندم.   رهی نگاه ناراحتم بهش خ با

 .دنی انگار تا حاال دختر ند  کنن ینگاهم م یهمه... همه جور  -

 شد:  کینزد ی و بهم قدم  دیخند

 . دنیتو ند  یبه خوشگل ی خب بله دختر -

رنگ نگاهش عوض شده و نگاهش به پشت سرم موند خواستم   ناگهان
به   د، یپشت سرمه که من رو به طرف خودش کش یبرگردم تا بفهمم چ 
  جور نیمشامم بود. من از ا   یعطر تلخش تو یکرد. بو  تی سمت چپ هدا

زدم که ازم   اشنهیبه س  ی ا. با دستم آروم ضربهاومدیها خوشم نم ادکلن
 :گفت  یجدا شده و فور

 ... یخوردی... به اون م دیگیم  ی به اون... شماها به اون چ یداشت -

ظروف رو از نظر گذروندم.   ینی نگاهش رو جستجو کردم و س  یهی زاو 
مجلس    یتو  ییبپرسه. سر و صدا یزی دادم که خواست چ  لشیتحو  ی هوم

 بلند شد. 

و دستم رو فشرد.   ستادیشروع شده بود. عمر کنارم ا   یتازه مهمون  انگار 
  ستادهیهمراهش به صحنه رو به روم نگاه کردم. همه از جا بلند شده و ا 

  ه یدوبلکس عمارت،  یهاپله ی. از باالدنیکشیم  غی و ج   زدنیدست م
  دمترامپ افتا ادیبه همه تکون داد.  ی اومده و دست  نییمرد نسبتًا مسن پا 

 بم نشست. به ل  یو پوزخند



موند. تپش قلب و    رهیخ  ینگاه  یو رو   دیچرخ ت یجمع  نیب  نگاهم 
کوتاهم بدنم رو در چنگ خودش گرفت. چند بار پلک زدم تا    یهانفس

. اون عشق من  دمیدینه؟ اما من درست م ا ی نم ی بیبفهمم دارم درست م
د  که عمر متوجه لرزشم ش  دیبود. بدنم لرز  ستادهیا  انویبود که کنار پ الیدان
عمر    هویداخل کاخ گرم بود اما من به شدت سردم شد.  یهوا  کهنیبا ا
 : دیپرس

 سردته رزا؟  -

  یسر ع یو سر دمی بود کش  ستاده ی ا امیچند متر  یکه تو  الیرو از دان   نگاهم 
هام انداخت و  شونه یشدم. کتش رو رو  رهیخ  نیتکون داده و به کف زم

بودن و به   ستاده ی قد بلند و الغر اندام که کنار اون مرد ا  ی من رو متوجه زن
 کرد.   گفتیها خوش آمد ممهمون

 جا نبود. آخ توهم زدم!اون الیدان گه یاما د  دیچرخ انوی چشمم به پ دوباره

که    جور نی. همدمیکش   یق یکم شد و نفس عم  صاحبم یاز تپش قلب  ب  ی کم
بر تن داشت  ی رنگ ی بودم به زن الغر اندام که لباس دکلته و مشک  هستادیا
کردم حواسم رو با طرح لباسش پرت کنم. طرح لباس    یشدم. سع ره یخ

 دستم قرار گرفت.  یتو یزیچ  هویرو از نظر گذروندم که  اشیبلند و مشک 

  یکت و شلوار پوش و کاله شاپو به سر، اخم   یمرد دن یکه با د  برگشتم 
اون کاغذ   کهنی ا دن یفهم یدستم مچاله شده بود. برا  یتو یکردم. کاغذ

  ییبرم. عمر تا دم در دستشو ییاز عمر اجازه خواستم تا به دستشو  هیچ



لرزون و   یها کرد و من داخل شده و در رو بستم. با دست  م ی همراه
تنم نشسته بود و    یتو یکردم. عرق سردنامنظم کاغذ رو باز   لبضربان ق

 پاهام سست شده بود. باالخره کاغذ مچاله شده رو باز کردم و خوندمش: 

رزا! خوب   نی. آفرنم ی عرب قاتل بب  هیآغوش   یزنم رو تو کردم یفکر نم  -
 . یات رو گرفتانتقام بچه

  ی قطره اشکم رو  ن یو اول  یکن یاشتباه م  یدار الیزد که دان  ادیفر قلبم 
به همون   یا. چند لحظهدیچک دادیرو م   الیخوش دان یکه بو  یاهبرگ

  رون،یتق در از ب تق یاش رو خوندم. با صداو هزار بار جمله  ستادهی حالت ا
تا    ردمآب رو باز ک ر ی انداختم. ش فم یکاغذ رو مچاله کرده و داخل ک  عیسر
 نره. عمر از پشت در صدام زد:  رونیبه ب  ام دهیبر  یهانفس یصدا

 ؟یرزا؟ رزا جانم؟ خوب -

 صدام رو صاف کرده و جواب دادم:   یآهستگ  به

 . امیبله. االن م  -

شد.   ر ی قلبم سراز یتو  یابد یآب گرفته و حس آرامش  ر ی رو ز  هامدست
  تونستیبا اون جمله تمام تنم رو سوزوند و خاکستر کرد. چطور م الیدان

سوزوندنم رو سرش در   ن یا ی گرفتم تالف  م یه؟ تصم انقدر راحت قضاوت کن
 ی هاله کردن غرور کاذبش بود. دست یفرصت برا نیچون االن بهتر ارم یب
  ی و نفس  دهیهام و صورتم کش چشم  ر ی به ز یاسم رو با حالت ضربهیخ
راش جلو رونیب به صورتم زده و لباسم رو مرتب   نهیآ  یدادم. پنکک رو با ب 



  نی به طرف یکردم. موهام رو کنار زده و در رو باز کردم. با تعجب دست 
 :دمی و پرس  دهیبدنم کش

 عمر! ی کنیشده؟ چرا شلوغش م  یچ -

 :دیپرس عی نگاه بهم سر با

 ! یکرد   هیگر  یانگار -

اومده و با   رونیب  ییدختر! از روشو  یخدا لعنتت کنه رزا، باز گند زد یوا
 و جواب دادم: ستاده ی زدم. در مقابلش ا  یاضطراب لبخند

 !مته یگرون ق  ملم ی. چون رکنم ینم هینه! من گر  -

آورده و چند قدم جلوتر ازش   رون یرو به منظور مسخره کردنش ب زبونم 
  یحرکت کردم. عمر با خنده از پشت به من که داشتم به مهمون 

بار پس   نیتش محکم گرفت. ادس  یو دستم رو تو  دهیدو گشتمیبرم
 بال بزنه. حسرت داشتنم بال ی تو الیکنم که دان  ینزدمش و قرار بود کار

. همراه عمر به  کردنینشسته و داشتن شام صرف م زها یسر م  همه
  یرو  ی آب خشک شده کیکوچ   یکردن لکه  ز ی. مشغول تمم ی دیرس زمونیم

 . دیکش   جاتی سوپ سبز یقاشقم بودم که عمر، برام کم 

سرو غذا افتاد همه در بسته بودن اما   یهاسیچشمم به د ناگهان
رنگ کنار هم با    ییطال س یبود و حدود پونزده تا د ادی ز  یلیتعدادشون خ 
بود که عمر   ها سی مختلف قرار داشتن. نگاهم به د  یهااندازه و شکل



با   میسوپ رو خورد  ی. به آروم امیدر ب  الیر و خ رو بهم زد تا از فک  یبشکن 
.  کردمیحس نم   یهمه، من حواسم به غذا خوردن نبود و اصاًل طعم   نیا

.  نمشیب ینم گهیچشمم دنبال اون دو تا الماس سبز رنگ بودن که حاال د 
 . خوردمیچون و چرا م یب  ختی ریبشقابم م   یتو یزی عمر هر چ   اراده،یب

ام اما اگه دست به غذا ببرم  نشده ر یسرو غذا متوجه شدم اصاًل س بعد
شد   ز ی تم دهیلباس فرم پوش یتوسط خدمتکارها ها ز ی . مشدیزشت م  یلیخ

عمر   ک یبهتر، نزد دید ی رو برا امی. صندلدیچی کاخ پ  یتو انویپ  یو صدا
 بورد یک  یهاش رو رو انگشت ی کرده، رو برگردوندم و نوازنده مرد به راحت

 . نواختیم  ی و آهنگ د یکشیم

حال به نظرم از   ن یبدم با ا صیتشخ  تونستمیاش رو نم پشت سر چهره از 
کت و شلوار پوش و کاله شاپو به سر هستن    نجایافراد ا  یهمه نکه یا

عمل    یها آزادمردها بود و زن ینکردم. انگار تم خاص فقط برا  ی تعجب
فشرده   هامهیر  ی نفسم تو ط یمح ی مرد نوازنده تو یبا یز ی داشتن. با نوا

از شدت اضطراب به سرفه افتادم. عمر به دستم آب داد اما افاقه   و شد 
کوک شده    نشیدلنش  ی صدا یکوتاه و خشک نوا  یها سرفه ان ینکرد. م 
 بود: 

Yandim yandim yandim ay “ 

Allahm 

 ( ای) سوختم، سوختم، سوختم خدا 



Beni sana küstüren kadere ahtım 

 ( بخشم یکه منو ازت جدا کرد رو نم  یری) اون تقد 

Yıllar yollar kaybım oldular 

 من(   یهاها شدن گمشدهها و راه)سال

İhanetin mührü çözdü hadi bana eyvallah 

 وقت رفتن منه(... “  گهی گره کار رو باز کرد و حاال د   تی )نامرد

هام قطع شده و اشک به  سرفه  وان، یاز ل  گهیچند قلپ د دن ینوش بعد
ام به  رقاص از گونه یهااشک مثل گلوله  درنگیهام هجوم آورد. بچشم 
کوتاه    یهاشد. با نفس خته ی رنگم رلباس خوش یشده و رو  ر ی سراز ن ییپا

به   یدست  دنم ی توجه عمر بهم جلب شد و با د  دمیکشیکه م   یو ممتد
 : دیداد و پرس هیک ام تشونه

 ؟ یکرد  هیرزا؟ گر -

که روم بود حداقل    یهام رو به هم فشردم تا از فشاربرگردوندم و لب رو 
دادم و   نییباال و پا   یهق، سرکاسته بشه. لبم رو به دندون گرفته و با هق

.  الی نکردم دان یپناه بردم. من نامرد   ییدوباره به سمت روشو  ز ی از پشت م
 . کنم یرو نم   کار نیمن ا 

به   توجهیآب سرد شستم و ب  بود. دست و صورتم رو با یشب نحس  چه
اومدم که عمر   رون ی ب یی که کاماًل نابود کرده بودم از اتاقک روشو  شم یآرا



  اشیاز تمام حرکات و ژست بدن شیو تشو   یجلوم سبز شد. نگران
  یو کم   اطیتنها نباشم ازش خواستم تا ح که نیا  یمشخص بود. برا

  وانیو به ا   م یزد  رونیکنه. کمکم کرد و با هم از کاخ ب   می همراه  یهواخور
شب   یک یتار  یکه تو  م یوارد شد  یهزار متر  ی سرسبز باغ نیمسطح با زم 
و    دمیکاخ د  یسم  یدورتر از فضا یرو کم  ی مکتیتر شده بود. نترسناک

و   ی . از کنار استخر آبم ی نی همون صندل بش یازش خواستم تا با هم رو 
قرمز رنگ    ی چوب مکتیو به ن  م ی و نخل گذشت کاج و افرا  یهادرخت
ام قرار دادم. عمر آهسته  . روش نشستم و دستام رو قائم بر چهرهم ی دیرس

 باهام حرف زد: 

 ؟یبرگرد  یقبل ی به زندگ یخوا یتنگ شده؟! م  ال یدان یدلت برا -

  لشی تحو  ینچخبر داشته باشه نچ دامیعمر از راز قلب ش  کردم ینم  فکر 
  ن یشد. دوباره عمر ا یسپر یاقهیچند دق  ی همون حالت بدن  یدادم و تو
 : دیخوب و مهربون پرس ی بار با لحن

چرا   یبگ  د یاما با زنم،یبه اسمت م یخوایهاوس رو ماگه پنت -
  ی پشتوانه داشته باش یخوای! از اون حرفت که م ؟یخوایهاوس رو مپنت
ازدواج کنم تا هم تو رو هم   باهات  خواستی. دلم مدمی نفهم یزیچ  یلیخ

اگه خودم   دونستم یخودم رو به هر چه که آرزوش رو دارم برسونم. م 
خودش   الی. دان شهیمثبت نم وقت چیکنم جوابت ه  یتگارازت خواس 

 خواست تو رو به من برسونه اما... 



مغرور و   ی لی... اون خزنهیها رو محرف نیتعجب آور بود که عمر ا  برام
  ادمی نداشت. هنوز  یقدرت و غرور چیما انگار دربرابر من هقدرتمند بود ا 

 ذهنم هست. ی نرفته چه کارها که انجام داده و گناهاش تو

 تموم اعتماد به نفسم گفتم:  با

داشته   تیتو زندگ   یدینقش مف  خوادیکارهات بکن. دلم م   لیمن رو وک -
 باشم. 

 ذهنم ادامه دادم: یتو

 هر چند موقت.  -

  یهر دو تکون  ییفکر رفت. با صدا یتو ه یبهم انداخت تا چند ثان ینگاه 
  ک یاز پشت سرمون بهمون نزد ی . مردم ی خورده و به هم برخورد کرد

. با قهقهه از جا بلند شد  ستادی دست باز کرده و ا دنشی که عمر با د  شدیم
حرف   یبه عرب  رهیو به سمتش رفت و با هم خوش و بش کردن. خ

  تر فیخودم رو ضع  دیه کج کرده و به تاالر برگشتم. نبا را که زدنشون بودم  
بهم بگه. خرامان خرامان پشت   خوادیم  یهر چ  الیجلوه بدم تا دان نی از ا
و    انویرقص چشم دوختم و اصاًل رو به طرف پ  ستی نشسته و به پ ی صندل

غرق بودم. نگران    الی افکار همتا و ن  ی بود نبردم. تو الی نوازنده اون که دان
  شه؟یم  یبار مامان چه حال نیدوباره معتاد شده باشه ا  الیاگه ن  بودم

  ا یموضوع و دروغ بودن مرگ دخترشون آ  یهمتا با درک همه ی خانواده
 بخشنش؟ یم



تکون دادم و به    یسخت از ذهنم سر ی سواال نیا دن یپر  یبرا اراده یب
 :  خودم جواب دادم

 !رزا  یسواالت رو تو بد ن یا ی جواب همه ستی قرار ن -

 سرخ؟ بیصل  ی خوب -

 . چشمم به نگاهش گره خورد. آروم تو دلم گفتم: دمیجا پر از 

 هات تنگ شده بود. چشم  یدلم برا -

رو   جاناتمی خودم رو کنترل کردم تا نلرزم و ه بار نیفوت کردم و ا ینفس
بود.   شده ر ی آن بر انداز کردم. مرد من پ کیبروز ندم. تمام صورتش رو در  

  رهیهاش تچشم   ر یبود. ز  دهیش پر کشاز چهره یتر و شادابصورتش افتاده
رو درباره   م ی نگران رنگشیب  یها. لبزدیشده و رنگ پوستش به برنز م 

به   ی افکار، آشوب  ن یبا ا ؟ضهی مر  الی. نکنه دان کردیدو چندان م  اشیسالمت 
ترس باال   ا یاز شدت خشم  اش نهیدلم نشست و لبم رو به دندون گرفتم. س

دستش   یناگهان  یو من همچنان بهش زل زده بودم. با حرکت   شدیم ن ییپا
به   ی هادندون ر ی . از ز دیسفت چسب   یل یام رو خبه طرفم دراز شده و چونه

هام  رگ یکرد که تموم تنم به لرزه افتاد و خون تو  یغرش اشدهیهم چسب
 زد:  خی

 رم؟ یگ یتو رو نم ی پ  گهیمن د  یو بر ی نامه بزار هی  یکنیفکر م  -

رو   ژنی سرخ دماغش اکس ی هاو پره ده یباال پر  تیاز شدت عصبان لبش
داشته باشم.   تم یاز موقع یحبس کرده بود. مژه زدم تا درک اش نهیس  یتو



م  اما هر چه در توانم بود رو گذاشتم تا حنجره اومدیدر م ی صدام به سخت
 کنه.   یاری

 ... نکردم... م.. م. م.. ممن... یم... من...در حق تو تو... نامرد -

.  اوردمیبه زبون ن یزیچ  گهیشد که د ادی ام زچونه ی انگشتش رو  فشار 
لبم   ک یسد راه بغض گلوم شده بود. عضالت نزد ی گرفته بود و سنگ  امهیگر
 لب باز کرد: الیکه دوباره دان   دیبود لرز دهیکه نترک  یبغض  خاطر  به

  وبت یاون مغز مع  یتو یهان؟ چه فکر ه؟ یهدفت از بودن کنارش چ -
 ؟رزا ی گند بزن  یبه چ ی خوایباز م ؟یدار

روم آورده بود باعث شد لبم رو محکم گاز   ط یشرا  نیکه ا   یفشار دوباره
زبونم مزه کنم. خواستم لب باز   ر یبعد طعم تلخ خون رو ز یقیو دقا رم یبگ

 کنم. 

 ! یهو  ؟ یزنیبهش دست م  یبا چه حق  -

بشه و من به نگاه پر از خشم و   خیسر جاش م الیعمر باعث شد دان یصدا
از حدقه در اومده به عمر   ی هاباز و چشم   ینفرت عمر زل بزنم. با دهان

ام  هاز چون الیبگذره. دست دان ر یامشب به خ کردم یشده و دعا م  ره یخ
 . دیبرداشته شده و به پشت چرخ

تا چاقو کنه   ستی ن  یاون فرانسو بار نی ا م؟ی کن  یامشب هم باز یخوایم -
 تو شکمم. 



کرد عمر نبود؟    یرو زخم الیکه دان   یاون  گه؟یم  یداره چ  الیدان  ؟یفرانسو
  ایاش شدم. خدا انداختم و متوجه مشت گره خورده یبه چهره عمر نگاه 
  رونیمجلس سالم ب  نیاز ا  کسچیم کن وگرنه ه تر تموامشب رو زود

 . م ی رینم

و به سمت   ز یبزرگ عمر بر لب و گرفتن دست من از پشت م  پوزخند
  یچ  دونم ینم  یکه حت   یلحظه اتفاق افتاد جور کی یتو   دنیخودش کش 
 کار رو انجام داد.   نیگفت که ا 

خودم   ی افراد اطراف رو رو  یهاو نگاه  ستادهیا  یکنار عمر با حال نزار  من
به هم زل زده بودن   یمثل دو تا خروس جنگ  الی . عمر و دانکردمیحس م 

با چشم با هم حرف بزنن و   جور نیو اگه دخالت من نبود قرار بود هم
و    دهیبردهیقرار گرفتم و رو به عمر بر ال یدعوا کنن. وسط عمر و دان

 گفتم:   هراسون

 رو...  نی و نه ا  خوام یتو رو م االن. من نه  نی. هم دیتمومش کن  -

زده و هلش دادم. بدنم به رعشه افتاده و بود و از   یا کتف عمر ضربه  به
دو تا رو از   نیحالم رو خراب نکنه تا بتونم ا گهی االن د کردمیخدا تمنا م

 هم جدا کنم. 

هم خودم هلش دادم   ی عقب نشسته و چند قدم  یبه حرف من، قدم عمر 
اما تونستم توجه عمر رو   داشتیچشم از عمر بر نم الیو دورش کردم. دان 
 به خودم جلب کنم.



 . م ی بر ها آب بشم. عمر نگاه نی ا ن یب خوام ی. من نمم ی بر ا ی؟ بعمر  -

رو به دست گرفته و   فم یک  یصندل  یاز رو  ینگفت و من فور یزیچ عمر 
 نازک کردم.  الیبه دان یپشت چشم 

  ی عذرخواه یل یخ یمهمون   زبانیو عمر از م  م ی اومد رونیب  یدر خروج از 
حالتم   ن یا یسرد باغ عمارت هم رو   یکم  یکرد. بدنم سرد شده و هوا

. بعد چند  م ی نشست ن ی. همراه عمر از باغ گذشته و داخل ماشکردیاضافه م
عمر مواجه   فی رو روشن کردم که با اعتراض خف  نی ماش  یلحظه بخار
  ی هاکه با طرح  ی اسردمه. به در نرده یل یاطالع دادم خ هشب عی شدم. سر

بهتر شده بود   یفرفوژه شده بود نگاه کرده و از عمر که حاال کم  ی خاص
 : دمیپرس

 م؟ یبرگرد -

  یی با یز  یلیعطر خ  یکتش رو در آورد و بهم داد. کت بو  درنگیب عمر 
هاش رو به هم  و دست  دهیکش   یکه همون رو به تن کردم. نفس   دادیم
 رو روشن کرد و به راه افتاد.  نی. عمر پشت رول نشسته بود که ماشدیمال

و نگاهش در برابرم بود و هنوز حس قفل شدن   الی دان ی هاحرف هنوز 
کردم کمتر    ی. سعکردیبه صورتم وارد م یهاش فشاردست یام توچونه

 . باشم  الی تر به فکر ن  عی به اتفاق امشب فکر کنم و سر



  گفت ی. همتا راست م شه یتر ماومده کارم سخت یبه دب الیکه دان   حاال
فکر   الیجز دان ز ی چ چیو به ه شه یمن با عشقم دست و پام شل م

 . کنم ینم

بود و به سرعت داشت از   ادیز  یخلوت دب ی اتوبان کم ی تو نیماش   سرعت
  ی او آهسته عطسه  دیچ یسرم پ   یسرد تو ی . هواکردیفرار م ی مهمون

گرفته    یکردم. بعد عطسه تا چشمم باز شد عمر به طرفم دستمال کاغذ
کرده و    ز یو دور دهانم رو تم   ام ینیب  ی بود. ازش گرفته و تشکر کردم. کم

به سرعت   م ی بودن و داشت دهیکه سر به فلک کش  یدب  یهابرج ر به مناظ
  شه یکه ش   کردیم  تم یخشن باد اذ یشدم. صدا  ره ی خ م ی شد یازشون دور م

رو روشن   ن یضبط ماش ام یب  رونیاز اون جو بد ب که نیا  یرو باال داده و برا
 کردم. 

  یهام رو بستم. من توسرم چرخ خورده و چشم  یتو   یپاپ عرب  آهنگ
  مهابا یکنم. ب  هیرو نداشتم که بهش تک کسچیتنها بود و جز خودم ه یدب
و همسرش اشک تو    نیسل  یآور ادیو از    دهیبه لباس خوشگلم کش یدست

بود؟   یچ  یخاکستر یای دن نیا یها تو چشمم حلقه زد. واقعًا گناه ما زن
خدا   کهنیا یباشه باز هم برا یزن بودن گناه ماست. گناه ما هر چ دیشا

 بود.   یاکار عجوالنه  یلیکنه خ  رونی ما رو از بهشتش ب

م  گفت. چشم  ی زیچ ی کم شده که عمر به عرب  نیکردم سرعت ماش  حس
داشت   یرو باز کردم که نگهبان مجتمع عمر رو به حرف گرفته بود و انگار

عمر با نگهبان   ی هابود که صحبت  نیی. سرم پا دادیرو بهش م  یاطالعات 



منه. مژه زدم و به    یرو  نشیحس کردم نگاه سنگ  ی چشم ر ی تموم شده و ز
  ی متورم گردنش و خشم تو ی هاچشم دوختم. رگ اشفروختهصورت برا

حرف بزنه و   یمرد عصب   نیبرام داشت. منتظر بودم که ا   ینگاهش خبر بد
 شده.  ی بگه چ

من بود که دنده عقب داده و رو برگردوند. پاش رو   یوحشتناکش رو   نگاه
در حال دنده عقب اوج گرفت و از مجتمع   نیپدال گاز گذاشت و ماش   یرو 
  ی تمع دور شد که جرات نکردم بپرسم چاومد. انقدر به سرعت از مج رونیب

 شده. 

انداختم. تند رو    یآخر مجتمع سوم که مال ما بود نگاه  یدور به طبقه از 
 :دمیبرگردونده و پرس

 شده؟  یزی؟ چ چه خبره عمر  -

متوجه نشدم که سرعت   یزیاش چبه هم قفل شده یهادندون نی ب از 
باالتر رفت. از استرس به  خونم باال و   ن یو آدرنال دم یشد. ترس شتر ی ب ن یماش

  یبلند ی. با صدادمیدنده کش  یو دستش رو محکم از رو ده یخودم لرز 
 گفتم: 

 ن؟ ییخودم رو پرت کنم پا ای  یگیم -

نداد که   یت یو قفل رو باز کردم. عمر اهم  ده یچرخ نیبه طرف در ماش عیسر
و در رو به هم    خوردیکه به در م  یبار در رو باز کردم که شدت باد نیا

بهم انداخت و   یرو نداشتم. عمر نگاه شیدار چون من توان نگه دیکوب 



 قفل، با باز کردن  یحت  گهیرو فشرد. درها قفل شدن و د   نی از ماش یادکمه
 باز نشدن. 

 : دمیکش  غی سرش ج دوباره

 بزنم.   غی انقدر ج ا ی ی گیعمر بگو چته؟! م  -

 بلند ترسناکش قطع کرد:  یرو با صدا حرفم 

دو   یخواینکنه م  ه؟ یهاوس منتظرته. چرفته جلو پنت التیآقا دان -
 بدم؟ لت یتحو یدست

  ال یدان د یکردم تا بفهمم چرا با  یذهنم حالج ی نگاهم عوض شد و تو رنگ
که از فردا مال منه. آب    یهاوسهاوسمون برسه. پنتزودتر از ما به پنت

کردم و    یم رو عملآخر  یدهنم رو با قدرت قورت داده و وا رفتم. نقشه
 : دیصدام لرز 

 . کنم یباهات ازدواج م  -

  ن یماش یهاکی الست غی ج یترمز گذاشت و صدا  یپاش رو محکم رو  عمر 
  اومدینم  الیاگه دان  یام بود ولاز نقشه ی هم جزو   نیبه هوا برخواست. ا 

بود و عمر من   ستادهیوسط بزرگراه ا  نیشه. ماش  ی قرار نبود عمل وقت چیه
 نگاه خودش گرفته بود.  ر یرو ز 

 :دیشدم. عمر ابرو در هم کرده و پرس ره یزدم و بهش خ ی پلک

 ؟ یگفت   یچ -



 دست از سرمون برداره. الیتا دان   م ی با هم ازدواج کن ایب -

که به    یزیو گر گرفتن تمام بدنم رو گرفت. همون لحظه از چ   یخفگ  حس
و به   ال ین ینداشتم من برا یاچاره شدم. اما  مون یدادم پش شنهادی عمر پ

ام، انتقام همسرم.  گرفتن انتقام بچه  ی. براکنم یم یخاطر همتا همه کار
 تکون داده و تند گفتم:  یسر

  دی. پس شا امهی شهروند ترک نی پاسپورت  ترک، مجردم. همچن  یمن تو -
 ... یبا تو ازدواج کنم. به صورت... قانون  یدب  یبتونم تو

.  دمیبوده. لب برچ نیعمر بفهمه طالق ما دو تا دروغ  د یافتاد نبا ادم ی هو ی
بود. بغض گلوم   دهیرس  اش نهیرید یشده و به آرزوحاال آروم  ،ی عمر  عصبان

هام نشست و  چشم  یرو فرو خوردم اما از گلوم تکون هم نخورد. اشک تو
کنم.    فرار تا از نگاه خوشحال عمر  دمی کش   نی ماش  یشهیسرم رو به طرف ش 

 : دیپرس  م ی مال یی زد و با صدا ی اعمر تک خنده

 عروسک؟!   یخواست یهاوس رو مپنت نیخاطر هم  پس به -

شکستم. از   الیقسمم رو با دان کهنی از ا خوردیخودم حالم به هم م از 
و   د یام چکرو گونه تر عی گذشتم، اشک چشم راستم سر  الیاز دان که نیا

دادم و هوا سرد به صورتم   نییرو پا ن یماش شه یبه راه افتاد. ش ن یماش
بگذرم چطور؟   الی از دان تونستم یهام رو پاک کرد. چطور مخورد و اشک

 عمر توجهم رو جلب کرد:  ی! صداشم یخدا دارم خفه م یوا



جا باش! بعد ازدواج، خونمون  ! تا فردا اوننیسل  یخونه برمتیرزا؟! م  -
 . م ی کنیرو عوض م 

نکنم؟ چرا   یهمکار ال یدلم پر کرد. چرا با دان ی شادش، غم رو تو یصدا
سرم    یناآروم همتا دوباره تو ینکنم؟ چرا؟ صدا یباز  نیرو وارد ا  الیدان
 . دیچ یپ

  نیو کتاب ا  حساب یاحمق هستم. اگه نبودم ب هی! من  گفتیراست م آره
و فکر و   م ی دیچ یپ  یابون یراه به خ . از بزرگزدمیام نمحرف رو به قاتل بچه

 رهام نکرد.  یالحظه الیخ

  ن یماش ی ساختمون بزرگ یاز خودم و کارهام. جلو اومد،یخودم بدم م  از 
که متوجه باز شدن در شدم.    دمی رو کش   امین یشد. ب  ادهیو عمر پ ستادیا

 !نه؟ یسل یخونه جا نیشم. نکنه ا  ادهی عمر در رو برام باز کرده بود تا پ

گذاشتم عمر دستم رو گرفت و تا خواستم ازش    رونیکه ب  نیرو از ماش  پام
  یهاجدا بشم نتونستم. خب خودم خواسته بودم اون همسرم بشه! از پله

ازش   یی زها یرو به نگهبان، عمر چ ی الب  یساختمون باال رفته و تو یاشراف
بود. ضربان قلبم از   فم یک  امگهیدستم به لباسم و دست د  هی.  دیپرس
که گرفته بودم باال رفته و حس گزگز تموم بدنم رو برداشته بود.    یم یتصم
مجتمع خودمون بود،   یالب  ن یع ز یکردم. همه چ   یاشراف ی به الب ینگاه 
 . کیقدر باکالس و ش همون

 زد:  یبه سمتم اومد و لبخند عمر 



طبقه   هی  یتو  ی عنی . کننیم  یاز هم جدا زندگ یبه تازگ ر ی و ام  نیسل -
 هاشون از هم جداست.هستن اما واحد

رنگ   ییگرفتم و به طرف آسانسور طال  زشیرو از لبخند نفرت انگ چشمم 
چند لحظه بعد، کنارم قرار گرفت و با هم وارد  قدم برداشتم.  ی الب ی گوشه

 . میآسانسور شد 

از مجتمع   یکل   ییبود و نما  یاشهیطبقه هشت رو زد. آسانسور ش یدکمه
ها زل زده و خودم رو  زن دوردستچشمک ی ها. به چراغدادیرو بهمون م

کردم    یکار اشتباه   دونستم یوجدانم له کرده بودم. م ی هابار سرزنش ر یز
جز   یاگهیکار د  یدست و پام برا ی حرف رو به عمر زدم اما از طرف نیو ا 
 گوشم زمزمه کرد:   کیعمر نزد  یکار، بسته بود. صدا  نیا

 بود؟ یچ  هیتو ترک   زاتیو  -

 به فنا رفته بود به سرعت جواب دادم:  صدام

 کار.  -

 . هیگذار   هیسرما  یزایتو و یزایو  یول -

 مسخره به لبم اومد و گفتم:  یپوزخند

 ندارم...  یاهیسرما ه یترک  یمن تو -



از   ع ی. سر دیرو کش ن یرو خواست قطع بکنه که آسانسور زحمت ا حرفم 
با فرش قرمز قدم برداشتم. عمر   ییاومده و در طول راهرو رون یآسانسور ب 

 شد و ادامه داد:  رهیاز پشت دستم رو گرفت و بهم خ

  میتاکس   دانیم  یوقته اون مغازه  یلیچون من خ  ه یگذارهی تو سرما ی زایو  -
 . یبش  ه یوارد ترک  یتونست   نیرو به اسمت زدم. با هم

.  دیچی تو گوشم پ ن یمهربون سل یصدا   هوی ذاشت؟؟یداشت منت م  االن
بغلش   مهابایب  ن یسل ی دوباره دنیعمر رو از سر راهم کنار زدم که با د

همه    نیرو کردم حتمًا اگه مادرم کنارم بود ا  کار نیچرا ا دونمیکردم. نم
 . کردمیرو تجربه نم  یمحبت یب

که باز    یاومدم از عمر غافل شدم و با هم به در رون یکه ب  نیبغل سل  از 
  ییرایمن رو به پذ   عیسر  نی. وارد خونه که شدم سلم یمونده بود رفت 

 گفت:  یآروم  یکرد و با صدا  ییراهنما

خونه   ی. خوش اومدکنم یسر و صدا نم ادیه ز خواب رای! م زمیعز  دیببخش -
 . زمیخودته عز

کردم که با    یعذرخواه میوقت شب مزاحم شد   نیا کهنیخاطر ا  به ازش
 متانت گفت: 

 دلم خونه خودته. ز یعز   هیچه حرف نیا -

  یداربزرگ و جا یلم دادم. خونه ییرا یدنج پذ ی کاناپه  ی زدم و رو   یلبخند
جز   یاگهید یجا چیه ی هست  ییرا یپذ  یبود وقت نیا  بشیداشت فقط ع 



شده   دهیلوازم خونه، لوکس و مدرن کنار هم چ ی . همهین یبیرو نم  جانیا
پنجره   یو جلو   دمیاتاق چرخ  ی تو  یام اومد. کمبه چهره  یو لبخند

ام گذاشت.  شونه  یدستش رو رو  نی خسته بودم که سل یلی ستادم. خیا
اش و  آهسته یبه دستم داد و با همون صدا  ی اکه فنجون قهوه  دمیچرخ

  شهی از ش رون یبه ب ارادهیاز پنجره عالمت داد و ب  رونیاشارات ابروش به ب 
 نگاه کردم: 

 انتخابش کردم.  نم یشهر رو بب تونمیم  جا نیاز ا کهنیخاطر ا به -

مزاحمش شده بودم ازش معذرت    کهنیخاطر ا  زده و به  یکمرنگ  لبخند
 خواستم: 

اومد،   شی پ یاتفاق هی  خوام؛یجان من ازت واقعًا معذرت م نی .. سلام. -
 ام مجبور شد من رو به دست تو بسپاره. پدرخونده

ام به  به لبش اومد. دستش رو از شونه ی رو مزه کرد و لبخند اش قهوه
 گفت:   یطوالن  ی کرد و بعد مکث  کیصورتم نزد 

  هیتتون در حد  عمر و تو رابط  دونم ی. من میدروغ بگ  یست یمجبور ن  -
 . ستیدختر و پدر ن 

بگم و    یچ که نیمغزم از ا   یهالیموندم. تمام تحل ره یکرده و بهش خ  کپ
 . دیکنم از ذهنم پر کش  هیکارهام رو توج   یجورچه

و طعم تلخش رو قورت دادم. لب باز کردم که   ده یقهوه رو چش ار یاخت یب
تنها  کردیبغض که م ی من بود، حت  هیشب  ی لیزن خ نی بغض کرد. ا نیسل



بلندش رو پشت گوش انداخت   یمن بودم. موها شدیکه متوجه م   یکس 
 چشم دوخت:  نیو به زم 

 ازدواج کردم! ر ی با ام  یجورنیا  باً یمن خودم هم تقر  -

خودش رو کنترل کرد و   ع یگرد بهش نگاه انداختم که سر  یهاچشم  با
 :دیهاش رو به هم مال ام فشرد. لبشونه

  گهیدرش بازه دو تا اتاق د شهی هم  را،یرو هست. اتاق م راه یها تواتاق -
 !ر ی. شب بخیاستراحت انتخاب کن  یبرا  ی هر کدوم خواست  یتونیهست م 

بگه و از   خواستیو تند از موضوع گذشت و انگار دلش نم ع یسر  یلیخ
افکارم   ی. تودمی قهوه رو سر کش  یهیبود. ابرو باال داده و بق دهیدهنش پر

کرده و من رو    یعمر خودش دهن لق   دمیرس  جهینت  نیکرده و به ا   یحالج
 زن خودش جا زده. 

  ره،ی کمبود خوابم رو بگ  یجلو تونستینم  تیوضع  نیا  یقهوه تو ن یکافئ
بخوابم   تونمیم  خورمیقهوه م  یوقت درک نکردم چرا من وقتاصاًل هيچ
هم، از منحصر به    یژگیو ن ی. حتمًا اکننیم  یدار دهزنشب گه، ی اما افراد د

 بودم. خبر یفرد بودن من بود و ازش ب

 

 *** 



من،   یای فکر تنها مرد دن یچشم دوخته بودم و تو یسوزان دب دیخورش به
خاطر خانواده خودم از تنها   به خواستیدلم نم  وقتچیبودم. ه الیدان

رو ندارم.   الیدان گهیتولدم، د  کیبگذرم اما حاال نزد الیدان م ی عشق زندگ 
عمر محسوب   ی و رسم ی امروز هشت اسفند بود و من حاال همسر قانون

  دانیم  یهاوس اون شهرک، مال من شده و سند مغازه. پنتشدمیم
 رو امضا کرده بودم.   یتاکس

  نی ا کردمیشده بود و اصاًل باور نم   لی تبد  تیهام به واقع کابوس  یهمه
.  خوردیم  ادیاش غذا زخاطر بچه باشه که به یی همون رزا   احساسیغول ب
  ن یا یهام جمع شد اما پسش زدم. توچشم  یبار هزارم تو یهام برااشک

 . دیکشیجور من رو م چاره ینرفته بودم و ب   نیسل ی سه هفته از خونه

  چطور؟! جسته و ارهیطور تا حاال تونسته طاقت ب! اون زن چهنی سل آخ
داد، متوجه شده   حیتوض یصورت کل  بهم به شی در مورد زندگ ختهی گر

مادرش فوت کرده پدرش مجدد ازدواج کرده و    کهنیبودم بعد از ا
 انداخته.  رونیاون رو از خونه ب  ینامادر

  ک یساالر برخورده.  ر ی هم از ترس جونش فرار کرده و به همسرش ام اون 
دام   یساالر تو ر یام  ی و بعد با نقشه  شهیساالر م  ر ی شرکت ام ی مدت منش

  ؟ یترس جونش از چ کهنیذهنم بود مثاًل ا  یتو یادیز  یها. سوالافتهیم
رو   چاره یب  نیبوده که سل یساالر چ  ر یام  ینقشه نی چرا؟ و همچن ؟ یاز ک

 به دام انداخته. 



زدم. چشم   یو لبخند دم یمهربونش از فکر کردن بهش دست کش  یصدا با
 : دمیو بهش چرخ   دمیکش  دیاز غروب خورش 

 !جان نی سل یسالم سالم خانوم! خسته نباش  -

 : دیو پرس دیطرف صورتم رو بوس  کیتند کرد و جلوم قرار گرفت.  قدم

 نکرده؟ تتی که اذ  رایم -

 : ستادمیکردم و ا  ینوچ  نوچ 

 مثل مامانش.   هیدختر خانوم یل یخ را یم -

از پا در آورد. به   یهاش رو با کالفگ تر شده و کفشپررنگ لبخندش 
 از اتاق پرت کرد و دستم رو گرفت:  ی اگوشه

 شه.  ر یگ . امروز زود اومدم تا غافلم ی کن  زشیسوپرا  میبر  ایب -

چند هفته به سرکار نرفته   نی . امیرفت را یراه افتادم و به اتاق م همراهش
 .دممونیتنها م   رای خونه با م یبودم و تو

بهش   ی سی که هم زبون انگل  شدیم  دهیشن  را یم  وتر ی کارتون از کامپ  یصدا
باز بود   مهیکه ن   رایبود. پشت در اتاق م  ی جور سرگرم ه یو هم   دادیم  ادی

 : دمیتر کرده و پرسقرار گرفتم و صدام رو واضح

 ؟ ییجا نیا زم؟یجان؟! عز را یم -

 اش جواب داد:نازک بچگونه یبا صدا را یم



 !؟یداشت یبله خاله! کار -

هاش رو به هم  دست رای که م  دیبه وسط اتاقش پر جانی با ه ن یسل هو ی
و ته    کردمیبغل کردنش نگاه م ی. با حسرت به صحنهدیکش   یغی زده و ج
  یاگه من اون روز به خونه  کنم،یفکر م  ی. هنوز گاه شدیم  ی دلم خال
  نیشاد و خندان سل ی. با غم به چهرهافتادیاتفاق نم نی ا  رفتم یسوگل نم

. نخواستم حس مادر و  دمیدر آپارتمان رو شن یبودم که صدا رهیخ را یو م
اومده و   رون ی اتاق ب ی برا و خودم از راهرو  ن یاز ب رای و م  نیسل یدختر

  ی کم  دنشیدر رو باز کردم. با باز شدن در و د  ،ی بدون نگاه کردن از چشم
 . ستادمیدر رو بسته و پشت در ا 

 : دمیساالر پرس ر یآورده و رو به ام رون ی در ب یدرجه یس  یهیرو از زاو سرم

 بله؟ -

 جواب داد: عی سردش تمسخرم کرد و سر یا قهوه یهاچشم  با

 کارش دارم.   ادیبگو ب -

صداش زدم. باالخره    را،یو رو به اتاق م  ستادهیرو بستم. وسط هال ا  در 
که به چهره داشت    یدر قرار گرفته و با لبخند ی هشت یتو ه، یبعد چند ثان 

 : دیپرس

 جان رزا؟  -



به   یآروم محو شد. نگاه مژه زده و لبخندش آروم امیجد یچهره دن ید با
 گفتم:  نیرو به سل عی انداختم و سر  را یم

 ا م... شوهرت... اومده! کا... کارت... داره. -

اشاره کرد. سر تکون داده و دست   را یهم فشرد و به م یرو رو   هاشلب
نشسته   را یرو گرفتم و با خودم به داخل اتاق بردم. داخل اتاق با م را یم

با   ی و شوهرش پرت بود. گاه  نیسل  یهاحواسم به حرف یهمه  یبودم ول
  دهیناد تونستمیرو نم  نیسل یاما صدا شدمیمشغول م ا ر یم  یلوازم باز

 : رمیگب

اگه تو من رو   شه، یمن از گور  تو بلند م ی هایبدبخت   یهمه  نیبب  ر یام -
کارها رو    ن یا  ی. واقعًا چرا داراومدمینم یبه دب یکردیمجبور نم 

 !؟ یکنیم

 ساالر بلند شد: ر یام  یصدا

به هم خورد؛ پس حرف مفت   مون یزندگ ی چ یبرا یدونیخودت م  نیسل -
 بخور.  یخوایم یرو بده ببرم، خودت هر شکر  را ینزن م

 عاجزانه التماس کرد:  نیسل

. تو رو  دهیکم دعوا و جدل ند  شی زندگ   یتو رو خدا! اون بچه تو ر یام -
 مادر خوب رو تجربه کنه.   هیخدا! بزار طعم  



  یکه حت  یی! توهه  ؟یکن  یاون دخترک مادر یبرا ی خوایتو؟ تو م  -
 ؟ یکن  هیرو از خون خودت تغذ نیجن  هیو چند ماه   یباردار بش  یتون ینم

 بلند شد: نیملتمسانه سل   یهیگر  یصدا

 باشه! اصاًل من بد... من...  ر یباشه ام -

 نفس نفس افتاده بود: به

 !من باشه شی بزار بچه پ ر یام -

تا    دمیباباش باشه والسالم. تا چند روز بهت فرصت م شی پ  دیبچه با -
 و تو.   دونم یوگرنه من م ادیباهام ب  ی کن  یرو راض را یم

 ستا ی وا  ر ی... ام ری! امر یام -

  رایبه خودم اومدم. م  شد یکه دور و دورتر م  نی پاشنه کفش سل  یصدا با
کوچولوش صورتم رو نوازش    ی هادر مقابلم نشسته بود و با انگشت

  ی ها. اشککنم یم   هیمتوجه شدم که دارم گر هو ی زدم که   ی. لبخنددکر یم
رو   رای فوت کرد و دست م یهام، کل قالب صورتم رو گرفته بود. نفس چشم 
 : بغلم کرد و آهسته در گوشم گفت رای . ناگهان م دمیبوس

. اون چند بار مامان رو کتک زده. من ازش  ترسم یخاله؟! من از بابا م -
 . ترسم یم

 کمرش گذاشتم و آهسته در گوشش نجوا کردم:   یرو رو   دستم 



  یل یو خ کنن یدعوا م یها گاه از باباش بترسه. آدم بزرگ دیخاله! آدم نبا  -
 . کننیم  یزود آشت

! من دلم  خاله رزا کننیمن هر روز با هم دعوا م  یاما مامان بابا -
و اشک    ستهی پشت پنجره با   دنم یها بعد از خوابمامانم شب خوادینم
 . زهیبر

رنگش   یی معصوم خرما ی هاتعجب ازش خودم رو جدا کردم و به چشم  با
 چشم دوختم: 

 کرد؟یم  هی مامانت گر -

  ی دونستیکاش م  گفتیکه با خودش م  دمیشن یچند بار  ی بله! حت -
 چقدر عاشقتم. 

 مکث کرد و ابرو باال داد:  ی کم

 خاله؟! بابا مامان رو دوست نداره؟ مامان آخه گناه داره.  -

. طبق  رمیهام رو بگاشک یکردم جلو  یرو نوازش کردم و سع صورتش
 گفت:   عی سر را یمسخره به لبم اومده و به سقف زل زدم. م یمعمول لبخند

 . کنهیبه باال نگاه م نه ینب  یرو کس  هاش هیگر  خوادیم  ی مامانم هم وقت -

دختر بچه،   نی نفهمه. ا ز یچ  چینبود که ه ی انه ساله ی دختر کوچولو نیا
 و جواب دادم:  دمیخند  ار یاختی. بکنهیاز سنش درک م  شتر یب  یلی خیلیخ



که عاشقشونن ما آدم    ییها. از آدمخورنیها هم زخم م آدم بزرگ ی گاه  -
 . رایم  م ی نکن ه یگر  م ی تونینم گهید شهیپر م  تمونی ظرف یها وقت بزرگ

از کلماتم متوجه نشده. در اتاق باز شده   ی چی ه  دمیتو هم رفت و فهم را یم
 آروم در گوشم گفت: رایچهارچوب در قرار گرفت. م  یو عمر تو

 مرد شوهرته؟!   نیا -

  را یکه عمر به م  ستادمیتکون داده و از جا بلند شدم. رو به عمر ا  یسر
 : دمیپرس  عیشد. سر  ره یخ

 !؟یدار یکار  -

 !گهیعروس من؟ اومدم ببرمت د ی خوب -

 هم قالب کردم:   یهام رو توبه لبم اومد و با حرص دست یپوزخند

 ؟یکجا ببر  -

 نازکش اومده و جواب داد: یهابه لب ی لبخند کج عمر 

کار من    یهاو محل  م ی روز کامل بر هیرفته عروسک؟ قرار بود با هم    ادتی -
 . ینی رو بب

همه   ال یخاطر ن  شت داشتم اما من بهزدم و از اعتماد کردن بهش وح ی پلک
هال منتظرم    یسر تکون داده و ازش خواستم تو عی . سر کنم یم  یکار

  ز ی و شوم ن یکردم. از داخل کمد شلوار ج  اشیراه یخرک  یبمونه. با عشوه



  شی بود که شروع به آرا  یمشغول نقاش  رایآوردم. م  رون یرو ب  امیصورت
 صورتم کردم.  دنکر 

بلند شده و   ی و موهام رو رها کردم. حاال موهام کم  دهیرو پوش  هاملباس
  رونیانداخته و از اتاق ب  ف یرو داخل ک م ی . گوشدیرسیبه نصف کمرم م

دو  ی بود و با صدا ستاده ی اتاق ا یپف کرده جلو  یهابا چشم  نی اومدم. سل
 : گفت  یارگه

 کرد.   تتیاذ  رای اگه م دیببخش -

 کردم.   یازش خداحافظو   دمیدارش رو بوس نم  ی گونه

 :دیموهام رو به پشت گوش زدم رو بهم پرس   ن،ی ماش   ینهیآ  داخل

 خب عروس خانوم اول کجا ببرمت؟! -

کلمه متنفر بودم. آب دهانم رو    نینازک کرده و مشتم گره خورد. از ا چشم
 قورت داده و جواب دادم:

 . ادیبه من نگو عروس! خوشم نم  -

دقت کردم. من انتخابت   شتر ینتخابم ب به لبش اومد و به ا یکج   لبخند
و    م ی آبج کنمیمجبور شدم... تالش م  م ی خاطر آبج نکردم عمر من به

شرط و   بار نیبکشم. ا  رونیب فت یکث  یهادست ر ی کشورم رو از ز  یدخترها
 . کنم یو مات م   شی رو من ک ت یشروط زندگ

 چشم چرخونده و گفتم:  حسیو ب  تفاوت ی. ب دیخندیزل زده و م  بهم 



 ! کجا دورتره؟ دونمینم -

رو روشن کرد و به راه افتاد. از اون روز که باهاش به صورت    نیماش   آروم
  کیش  یلیو خ  پوشه یم  یرسم یهالباس گهیازدواج کردم د  یقانون
 . ادیو بهم م  ستی ن ر ی بهم ثابت کنه پ خوادی. هه! حتمًا مکنهیم

هزار طبقه گذشته و مقابل همون شرکت   یهاها و برجساختمون یجلو از 
رو از چشمش برداشت.    شیدود  نکیکه قباًل اومده بودم پارک کرد و ع 

باهاش همراه شدم حال   کهنی ابروهام در هم گره خورده بودن و از ا
  یشدم و صدا ادهی من هم پ  ن،ی شدنش از ماش ادهی نداشتم. با پ  ی خوب
 بلند شد.  کیش  ابونیخ  نیا  یرو ادهیفرش پ سنگ یرو امهتق کفشتق

مرتب کرده    نیماش  یشهی کج شده بود رو در برابر ش  یکه کم   امیگلبه  کت
ور    شی کوتاه اندام  نیکردم. عمر با بلوز آست  زونیام آورو از شونه  فم یو ک
 گفتم:   یبلند  یکنارش قرار گرفتم و با صدا  عی که سر  رفتیم

 !میبر -

رو   BMW ن یماش  موتی دستش گرفت. ر یدستم رو تو یو فور  د یچرخ عمر 
شد و آروم   کیبودم که نزد ابونیشلوارش گذاشت. به سمت خ بیج  یتو

 گفت: 

 باشم.  ابونیطرف خ  دیمن با  ستا،یطرف وا  نیتو ا -

  ابونی . وسط خدیکشون من رو به وسط کشو کشون د یباال پر  ابروهام
رد   ابونی از خ یکی کوچ  بوسینی دوباره جاش رو عوض کرد و بعد گذشت م



و براق باال   یسنگ  یمشک   یها. از پلهم ی شد  یالفان ی شده و وارد کمپان 
 :دمیکه پرس  م یرفت یم

 ؟یدار ی شرکت چ -

 جواب داد:  ی سرد و بدون شوخ خون

 . یتجهيزات پزشک  -

کر کردم داره سر کارم  . فستهی و باعث شدم با  ستادمی ا لی طو یهاپله وسط 
 گفتم:  عیسر  ذارهیم

 ... . یعنی!  ؟یچ -

 هستم.  یمن مهندس پزشک  -

 گفت:   دیگوشم رفت. دهن بازم و مات بودنم رو که د  خیتا ب  شصدا

 تنها برم؟   ای  یایم -

 لب گفتم:  ر یتکون دادم و ز یسر

 !ن ی_ آفر

 هاش جواب داد: گرفت و در حال جمع کردن لب  اشخنده

 !اد؟ ی! بهم نم ه؟یچ -

  یادی. سؤاالت ز کردیرو از هم باز کرده و به تنش اشاره م هاشدست
 داشتم ازش بپرسم اما به وقتش. 



ها رو  اون سوال د یوقت شادستم شد اون ر یمن شدم و عمر ز   سیرئ   یوقت
 ازش بپرسم. 

  یزیچ  نی. اول م یشلوغ و بزرگ شرکت شد   باً یدر چرخان وارد سالن تقر  با
نصب شده   وار ی د یبود که باال یالفان   یکمپان  یکه به چشمم اومد تابلو

  شهی ش یافرم پشت محوطه یهاکامل زن و مرد با لباس  فیرد ک یبود. 
به   گه یو نصف د  یدگ یها رس رجوعمانند نشسته و نصفشون به ارباب

 . دادنیمکرر جواب م ی هاتلفن

من و   دنی. همه با دم ی سالن حرکت کرد یچرخوندم و با عمر به انتها سر 
بار   نیدوم  یبرا د ی. شاگفتنیعمر از جا بلند شده و سالم و خوش آمد م

شدم که   یوارد شرکت  بار نیبود که از کنارش بودن خوشحال بودم چون ا
 مال منه!

لند شده و  پوش از جا ب کیمن  ش دنیبا د  نده، یکارمندها در آ   نیا  یهمه
 : گنیم

 !یدت یاهال وسهال س  -

  یرنگ که رو  یی طال یاشراف یهابه لبم اومده و از پهلؤ مبل یپوزخند
  تیریو به سالن مد   م ی جا خوش کرده بودن گذشت د یسف  یهاکیسرام
 . م ی دیرس

 : باز کرد و گفت دشیسالن بزرگ و ضد ضربه بود. در سالن رو با کل  در 

 !یالفان یهم کمپان  ن یرزا خانوم. ا د ییبفرما -



به داخل   رون ی از ب یکم   یل یشدم. نور خ ک یو تار  یاتاق نسبتًا بزرگ وارد
  ی صدا هو یتا بگم چراغ رو روشن کنه.    دمیکه به طرف عمر چرخ   دیاتاق تاب

. با برگشتن سرم فقط چند تا از  دیچی فضا پ ی و داد و آهنگ تو  غیج
 : زدنیم  غ یو با آهنگ ج دن یخندیم که همه با هم   دمیهمکارهام رو د 

- Happy birthday! 

هام به لرزه افتاده و  که بهم وارد شده بود دست  یشدت شوک  از 
دستش   ی خوشحال باشم. عمر دستم رو تو ایکنم    هیاالن گر دونستم ینم

 رو بهم گفت: یشدم که با لبخند رهیاش خگرفت. به چهره

 تولدت مبارک رزا! -

.  دیچی گوشم پ  ی دخترها دوباره تو  ی زده جانی ه یمژه زدم و صدا  چندتا
  ی رو   یسرم رو برگردوندم و لبخند  عیکرد که سر   کیصورتش رو بهم نزد

 لبم نشست. 

االن دهم اسفند بود؟ سوگل،   یعن ی نباشه.  ادم یممکنه تولدم رو   چطور 
بودن و   جانیو همکارهام ا   ها اطی خ  یهمه و همه مهی شارون، کر تا،یبن
لباس   که نیرنگ بود. از ا  دیبادکنک بزرگ قرمز و سف کی دست همه  یتو
دست   یبا فشردن دستم تو ی نداشتم ول یبودم حس خوب   دهینپوش  یبهتر
 از حالت شوک خارج شدم.  ی معمر ک

قسمت   هی.  نم یو بزرگ اتاق رو بب کی رمانت  یفضا تونستم یتر م راحت حاال
  کیک  هیاون  یبزرگ و طرح سنگ مرمر وجود داشت و رو  ز ی فضا، م نی از ا



  رونیبود. دستم رو از دست عمر ب  یبزرگ که شکل لباس مجلس  یلیخ
هام که باهام  حال دوستجمع خوش ن یآهسته از ب  یهابا قدم دمیکش

 نه؟  ای  هیواقع  ک یک  نیرد شدم تا بدونم ا  کردنیمخوش و بش  

 گفت:  غشی ج غ یج ی ا صداقرار گرفت و ب  ز ی پشت م سوگل

ها رو فوت کن هزار سال زنده  رزا خانم. شمع د ییدا دا دا دا دام... بفرما -
 شو!

همون لباس    هیبود. شب یچشم دوختم. لباس قرمز رنگ   کیو به ک  دمیخند
قرار گرفتم و  ز ی بودم. پشت م دهیپوش   ز یون یفشن شو یبود که تو  یعروس 

و کم   د یلرزیصدام م   جانی شدت هاز سوگل خواستم آهنگ رو کم کنه. از 
 . رهیبگ امهیمونده بود گر

  نیآخر  یهام و عمر که توکه آهنگ رو کم کرد رو به جمع دوست  سوگل
شده بود شروع به تشکر   رهیو بهم خ   ستادهیا  نم یبب  تونستم یکه م   یانقطه
 کردم: 

  ادمیازتون تشکر کنم. من خودم هم  یچجور دونمیها واقعًا نمبچه -
 ... یازتون ممنونم دخترها. مخصوصًا از تو سوگل یلینبود تولدمه خ 

بود انداختم که    دهیپوش   یرنگ  دیبه سوگل که لباس کوتاه و سف  ینگاه 
  یگذاشت و به نشانه احترام خم شد. با صدا  اشنهی س ی دستش رو رو 

 گفت:   غشیج  غیج

 !می چاکر -



 دم:و ادامه دا   دمیخند

 جبران کنم.  هاتونیخوش  یبتونم تو شاالیا -

زدن و آهنگ دوباره   غی و همه همراه باهاش ج دی کش   ییهورا  سوگل
امروز سالگرد   یعن یافتادم.   المیدان  ادیشروع شد. چشمم به عمر خورد و  
 بود؟! ال یخروج من از کشور و ترک کردن دان

دوباره نگاهت کنم، بوت   خوادیدلم برات تنگ شده! چقدر دلم م چقدر 
  ی به رقص مسخره  یو لبخند  دمیکش   یقیکنم، بغلت کنم. نفس عم

 هام زدم. دوست

ها  گذشت که وقت فوت کرد شمع  یبه خنده و رقص و شاد ی ساعت چند
  یهاباهامون عکس  یو ه  سوزوندیم  شیوسط آت  نی . سوگل هم ادیرس

به دستش بود و    یکه گوش   طور نی. همگرفتیمختلف م   یایمختلف از زوا 
 هام رو بستم و آرزو کردم.چشم  کیرو به ک گرفتیم  لم یف

 امسال عشقم رو بهم برسون«.  ا ی»خدا

ها  شمع  یرو  ق یبازدم  همون نفس عم تی و در نها  دهیکش   یق یعم نفس
.  کردیوسط سالن نشسته و داشت تماشام م یکاناپه  ینشست. عمر رو 

 دل ادامه دادم: یتو

 کم کن.   امیشرش رو از زندگ  ایخدا -



تا    کشونهیخودم که اومدم متوجه شدم سوگل داره من رو به وسط م به
  یبه زمزمه  م ی. خنده کنان، کنارش قرار گرفتم و با هم شروع کرد م ی برقص

 آهنگ و رقص: 

 ما دو تا روعشق   نهینب  ی"کور بشه هر ک 

 جاده شمالو... "  م ی و با هم بر  ایبه در  م ی بزن

و دو سالم شده اما هنوز مثل    ستی ب کهنیدلم شاد نبودم و از ا  ته
نداشتم. بعد از رقص و   ی احساس خوب کردمیپونزده ساله رفتار م  یهابچه

گوشه نشسته بودن. من هم کنار عمر نشستم. نگاهم    هیهمه   کیبرش ک
و    اوردمیچرا درش ن دونم یکه روز محضر به دستم کرد نم   بود یابه حلقه

 داشتم.  شنگه

خاصش   یموهام رو از صورتم کنار زد که سرم رو بلند کردم. با لهجه  آروم
 رو بهم گفت: 

 زوده؟   ا یکادوت رو بدم   -

شونه باال دادم که با انگشتش صورتم رو نوازش کرد. ادامه   یو جد  خشک
 داد:

 . یمعنو  یکی اون   ه، یماد شی کی.  یدو تا کادو دار -

کاناپه جا به جا شدم.    یتو  یکم  عیمور مور شدن بهم دست داد و سر حس
 دستش رو از کتفم برداشت و منتظر جوابم بود:



 االن؟  ی! قراره مسجد به اسمم بکن دونمینم -

  یکه زد صداش کل سالن رو برداشت. همه به من و عمر نگاه   یاقهقهه
از پاش   ی محکم  شگونین  عی . سرکردنیپچ مانداختن و لبخند به لب پچ

 گرفتم که آهسته و ساکت شد و در گوشم گفت: 

 ... یاول معنو -

  ی در رو باز کرد و تو یبلند شد و به سمت در رفت. با حرکت خاص عیسر
و   یجد یافهیظاهر شدن. جرن با همون ق چهار چوب در حسام و جرن 
حسام   دنیوارد مجلس شد. همه با د ی شگی حسام با همون لبخند هم

که بهشون دست    شناختنی. انگار حسام رو م دنیو هورا کش  ستادنیا
 تکون داد. 

انقدر شوکه شده بودم   دنشیبا د ست؟ ی تنها بود چرا بهار باهاش ن جرن
بلند   ی. لباس مجلس انیه به سمتم م ک   کردمیکه فقط داشتم تماشاشون م 

  خته ی بلندش رو فر کرده و پشت سرش ر یبود، موها ده یپوش  یایو مشک 
 .دادیاش رو شاداب تر نشون م داشت که چهره یی با یو ز  م ی مال   شیبود. آرا 

رو   نمونیداد که حسام َجو بد ب  یخشک سالم  یلیشد خ ک یکه نزد  بهم 
 شکست و گفت: 

 . م ی زد شه یاما تو امارات ر   یکاشت  هیخانوم! ما رو تو ترک -



ناراحت بود    یل یزدم، به جرن که خ ی محو ی لیو لبخند خ  دیخند هرهر 
و دلش    دیچرخیبه اطراف م شدیکه کالفه م   شهیشدم. مثل هم ره یخ
 بهم نگاه بندازه.  خواستینم

بهم نداد  ی جواب یکردم صداش کنم. اما وقت  یدستش رو گرفتم و سع آروم
که    الیبغض به گلوم نشست. اون از دان عی سر ی لیواقعًا دلم شکسته و خ

به خاطر کارهام   ی از دوستم جرن که حت نیزد و ا  یبهم اتهام نامرد
 من رو ببخشه.  تونه ینم

  هی بلند و بدون کنترل کردن خودم شروع به گر یو با صدا د یلرز ام چونه
تاوان اشتباهاتم رو    دیدارم چقدر با  تیکردم. خب من هم آدمم ظرف
فقط ازم انتظار   انمیاما اطراف رمیبگ اد یتا  کنم یبپردازم. اصاًل من اشتباه م 

 دارن.  خودیب

بهش   ک یخفه شد و به حرص چند تا مشت کوچ یبغل یبلندم تو یصدا
 اومدم جرن دستم رو گرفته بود و نوازش کرد.  رون یبغلش که ب . از دمیکوب 

 گوشم گفت:   یو تو  دیمن رو به بغل خودش کش  آهسته

  نیخاطر ا   ! من فقط بهی مرد ازدواج کن  نیبا ا  کردم یوقت فکر نم   چیه -
 ناراحتم. 

 کردم جواب بدم:   یبغلم فشردمش و سع  یتو

 . یدونی. تو نمیدون ینم  ی چی تو ه -



  ی هاهام رو با دست. لبخند به لب اشکدیام رو بوسجدا شد و گونه ازم
 : نرمش پاک کرد و گفت

 من و همسرم حسام.  -

 : زدم  غیو ج  دمیاش رو نشونم داد که با ذوق پر بعد انگشتر حلقه و 

 واقعًا جرن؟! ی عنی ! یوا   ؟یشوهر کرد -

 انداخت که حسام گفت:  ن ییو سرش رو پا  دیخند

دختر   نیا یاکدوم تحفه  یکردیارشم هاا وگرنه فکر مخوبه خودمم کن -
 خوشگل رو گرفته. 

و تا آخر جشن عکس و مراسم عقد جرن و حسام    م یهم به خنده افتاد با
به عشق   دی. شاکردمیم یتماشا کردم. به حسام حسود یگوش   یرو تو

زن رو دوست داره و براش   ه یچقدر  کهنی. به اکردمیم یحسام حسود
 . ارهیتا به دستش ب   دهیهمه زحمت کش  نیهست که ا   ارزش قائل

بهم   یادگاری  هیهام مجلس، وقت کادوها بود که هر کدوم از دوست آخر 
عمر دستم رو گرفت و   ت ی. در نهاکردمیدادن که با باز کردنشون ذوق م 

عمر ترک کنن   یکادو  دنیرو بدون د  یمهمون خواستن یرو به جمع که م
 هشدار داد: 

بزرگ رو از   یلیخ  جان ی ه  هی! پس  د؟ یبر  دییخوایم  دهی من رو ند  یکادو   -
 . نیدست داد



تعجب کردم. سرانجام عمر    یلی شدن و خودم هم خ کوبخیسر جا م   همه
و منتظر بودم   دی گذاشت. دور سرم چرخ  بشیج  یدستم رو ول کرد و تو

 کار کنه.   یبدونم قراره چ

سالن رفت و پشت   نی از ا یاو از جمع دور شد. به گوشهکرد   گردعقب
  یاومده و به سمتش رفتم چون همه رونیب ز ینشست. از پشت م انویپ

هام  داشتم لب ی. استرس داشتم و با نگران رفتنیعمر م کیهمکارهام نزد 
و عمر شروع کرد به    دیچ یگوشم پ   یتو  انویکه آهنگ ممتد پ   دمیجویرو م

 خوندن: 

 "ابي اشوف شو اللي صاير معاي اليوم 

 لحالي ومهموم وانت بعيد  كاعد 

خودم آماده ام و نگرانتم   یسرم اومد من برا ییامروز چه بال نم یبب خوامی )م
 از دور( 

 كافي بعد سواك القلب ما راد   اي

 الذكرى تنعاد ونرجع من جديد ياليت 

 عنك كل شي اسال صرت كل لحظة اتخيل  اي

 خواهد یجز تو را دلم نم ی چی )پس ه

 گشت   یگشت و دوباره برم   یخاطره برم  کاش



کنم به همان    یپرسم هر لحظه که تصور م   یکه در مورد تو م   یزیچ  هر 
 ( شومیم  ل یتبد

 عني لو طول انا غيرك ما اريد   بعدك

 كل ما يجي الليل تفيض عيوني وتسيل   صرت

 الهوا يميل انا شوقي بعدك يزيد... ويا   قلبي

و    توانم یشد، من بدون تو نم  یطوالن یی جدا  نیکن اگر ا   ی)از من دور
 خواهم یبدون تو را نم یزندگ 

من به تو    یشود و دل و هوا ی م  ر یشود چشمانم از اشک سراز یکه م  شب
 شود...("   یم  شتر ی تو ب یبرا اقم یشود و هر لحظه اشت ی م  لیمتما 

بهش زل زده   رانی زد. مات و ح یاز آهنگ رو به من کرده و چشمک  بعد
  دنیدست از جو ارادهیجمع آب شدم. ب نیو سنگ  ن ینگاه شرمگ ر یبودم و ز 

  رهیبه هم خ  قهیبودم و رو به عمر چشم در چشم تا چند دق دهیهام کشلب
 . م یموند 

ش  هابلند شد و راهش رو به سمتم کج کرد. از پشت چشم   انویپشت پ از 
  ن یهستم و ا  یاگهی اما من عاشق فرد د دم یدیم یاد یمحبت و عشق ز 

 . دهینگاه آزارم م 

برخورد   ز ی ازش دور شده و در آخر به م ی با پلک زدن شدیم  تر کینزد هرچه
 ما زوم بود.  یها رو نگاه  یکردم. همه



بدنم رو به   نی کوتاه و ممتدم، هورمون آدرنال  یهاقلبم و نفس ضربان
 ده بود. رسون  تینها

ازم   یموضوع شد و کم ن یپشت سرم متوجه ا ز یم  یهام رو لرزش  دست با
 شده بود.  مونیبکنه پش خواستیکه م   یفاصله گرفت. انگار از کار

صداش بود    یبه دستم زد و با تموم احساسش که تو یابوسه عاً یسر
 گفت: 

 دوست دارم! -

  یپلک زدن اراد ی کس جرأت حت   چی جو سالن حاکم بود و ه  یتو  یسکوت 
 رو هم نداشت. 

مختلف  عرب زبون    یها. مرد و زندمیدر به خودم لرز  ی با صدا ناگهان
ما شدن. آهنگ با ورودشون پخش شد و هر کدوم   یوارد جمع دخترونه
  یافاصله ی ها رو توبه دست وارد سالن شدن. جعبه ییها بادکنک و جعبه

 . دنیچرخ  گهیرار دادن و دوباره با آهنگ دور همدازم ق

 بودم. عمر دم گوشم گفت:   رهی دهن بازم بهشون خ با

کدوم    یتا بگ ی از اون هفت تا جعبه پره و تو دو تا انتخاب دار ی کی -
. تاوانت بوسه  ی تاوان دار یکادوته و کدوم پوچ. اگه هر بار اشتباه کرد

 است!



ها زل زد. رو برگردوندم و  د و به جعبهزدم که شونه باال دا یاغره چشم
 لب گفتم:  ر یز

 ؟یدار  ی! مگه تو چکنم؟یهات رو قبول محرف یچرا ه  -

ها اشاره  تکون داد. به جعبه نیبه طرف یبه لبش نشست و سر  یلبخند
رو در نظر داشتم که اگه   نی ذهنم ا یبهشون انداختم و تو یکرد. نگاه 

دل با   یو تو  دم یکش  یام برم. نفسپوچ باشه مجبورم به بغل قاتل بچه
 خدا حرف زدم: 

 صدام رو بشنو! بار نیکمکم کن! ا   ایخدا -

و داد    غی هام از پشت سر جحرکت کردم که دوست  یاسمت جعبه به
دلم   یکه تو  یرو نشون دادن. اما من به حس یاکردن و هر کدوم جعبه

 بود اعتماد کرده و به همون جعبه چهارم هجوم بردم و برش داشتم. 

و آشفته به عمر چشم دوختم. به سرعت در جعبه رو باز کردم که    مضطرب
  یتو مه یسوگل و کر  یو هورا  غیج  یمواجه شدم. صدا یاگهیبا جعبه د

و دوباره در جعبه دوم رو باز کردم   چمباتمه زدم  ن یزم  ی گوشم بود که رو 
ها رو  لحظه در جعبه ن یمواجه شدم و تا آخر  یاگهید یهاکه باز با جعبه

. همه با  دمیرس ی شکل مخمل قرمز رنگ ی لیمستط یباز کرده و به جعبه
 زدن:  ادیهم فر

 . نهیرز هم   نهی هم -



م و  به عمر خندان افتاد و از جا بلند شدم. به سمتش قدم برداشت  نگاهم 
از برند بنز   نیماش موت یر  هیدر جعبه رو باز کردم.   دمی مقابلش رس  یوقت

 لب گفت:  ر یز  م ی مال   یل یبود که به دست گرفتم. عمر خ

 مبارکت باشه  -

قانع   نیماش  هی  ن ینبودم و به ا یخوشحال بودم نه ناراحت. اما راض  نه
  جانیسوگل که از ه  غی ج یبه لبم قدم گذاشت و صدا ی. لبخندشدمینم

و حس    دمینظرم رو جلب کرد. با ذوق کردنش خند شدیداشت هالک م
 ذوقش به من هم القا شد. 

 :دیرو ازم گرفت رو به عمر پرس موتیدو به سمتم اومد و ر  با

 دش؟ی د جا نیاز ا شه یکجاست؟ م  نیماش -

 . ین یبب  یتونیبله از پنجره سمت راست م -

 که انتخاب کرده بودم پوچ نبود، خوشحال بودم.   یاجعبه که نی ا از 

  هیهام ترکمون کردن. من موندم و  دوست ی تموم شد و همه ی مهمون
  الیدان  م ی رو ازم گرفته. اون عشق زندگ  م ی مرد عرب که کل زندگ ه یسالن و 

 رو گرفته بود.

تمام   خواستمیم  که نیرد و بدل نشد و از ا   نمونی ب یحرف چیشب ه اون 
مامان    یهاحرف  اد ی. فقط اوردمیبه زبون ن یزیاموالش رو به اسمم کنه چ 

 : گفتیافتادم که اون زمون بهم م  یم



 . ارینشه، بچه ب یی َمردت هوا   یخوایاگه م -

وارد کنم   یاموجود سوم رو به رابطه هی حرف رو قبول ندارم.  نیمن ا   اما
  ست یتوش ن  یعشق چیکه ه   یا. به رابطهست یانجامش مشخص ن که سر 
رو دوست داشتم، دوست   الیعمر رو انقدر که دان  تونم یوقت نمو هيچ

 داشته باشم و بهش عشق بورزم. 

گرما و    وقتچیهستم اما اون ه  یو سرد   یمن دختر خنث   کردیفکر م عمر 
 .دیرو نخواهد د تمی می صم

 *** 

بهتون خبر داده   الی جور که دانبدم اون حیتوض دیلطفا تو رو خدا! بزار -
 همش...   هانی. استین

بار مامان گره خورد و بغض به گلوم نشست. با   به نگاه مالمت نگاهم 
 بغض داد زدم: 

  ی عنی بدم...  حیبهتون توض  یچجور دونمیمامان به خدا!... من نم -
. تو  خبرهیانجام بدم ب خوامیکه م  یزیاز چ   الیبدم. دان حیتوض  تونم ینم

 رو خدا مامان!

 با تأسف تکون داد: یدستم رو پس زده و سر بابا

  کیهمه احمق و    نیکه من بزرگ کردم ا   یدختر کردمیواقعًا فکر نم -
 رزا!  دونستم یدنده باشه! من تو رو عاقل م 



  شی رروس ر یرو ازم برگردوند و رو به مامان که داشت موهاش رو ز   روش
 گفت:   کردیم  م یقا

! من  ی گل  م یبر  ای. ب م ی زدیرو م  دشیق د یبا ه یاز همون روز که رفت ترک -
 به اسم رز ندارم! یدختر گهید

  یجلو ینگاه رهگذرها ر ی و ز افتادیهام م گونه  یتک به تک رو   هاماشک
هوا گرم    کهنیو با ا  دیلرزیهام م. دستشدمیداشتم آب م ن یشرکت سل

 تنم نشسته بود. رو به مامان التماس کردم:  یرو یبود عرق سرد

بار هم که شده بهم   ه ی. تو رو خدا کنم یمامان تو رو خدا! خواهش م -
 . به خدا من دخترتونم... من همون رزا هستم. تو رو خدا. دیاعتماد کن

و   تکون داد و زانو زدم. من در برابر مامان و بابام شکسته  ی سر مامان
. با عجر  افتم یبابام ب ینداشت اگه به پا ی تی خورد شده بودم و برام اهم

 ام بلند شد: از چاه در اومده یبابا رو گرفتم و صدا ی پاها

. تو  خوامیفرصت م ه یاشتباه کردم اما ازت  دونم یبابا تو رو خدا! من م -
من چقدر عاشقتم. بابا... تو رو خدا نگاهم کن    یدونیرو خدا بابا! بابا م

 بابا. 

  خت ی ریام قرار گرفت و مامان که داشت مثل من اشک م شونه یرو  یدست
 گفت: 

  ی . تو همسر داشتیبش هیتنب   دیبا یرزا قربونت برم مامان. تو اشتباه کرد  -
. هيچ  یعرب ازدواج کرد ه یو با   ی. پشت پا زدیکرد  یو بهش نامرد



.  یریاحمقانه بگ یها تصميم   نیهمچ  ال ین  نیتو هم ع م ی کردیوقت فکر نم
 بهمون مامان و بابا نگو.   ،یرو مثل قبل نکرد ز ی همه چ  یتا وقت

ام رو گرفته بود. دم گوشم  که شونه  نیبابا شل شد و سل  یاز پا دستم 
 گفت: 

 آروم باش رزا! آروم. -

مامان و بابا که سوار   یهیتارم سا  یهابغلش فشرد. چشم  ی رو تو من
  سیهام رو خ گونه  یشدن رو نظاره کرده و تندتند مثل بارون بهار ینی ماش
 . کردیم

 زدم:  ادیهق زده و فر  غی ج با

 خدا لعنتت کنه عمر! خدا لعنتت کنه! -

جدا شدم    نیهام خشک کرد. از بغل سلرگ یعمر خون رو تو یصدا  نیطن
  یهازدم و مشت غ یج دم یدیبلندش رو در برابرم م  یهیو رو بهش که سا 
 :دمیکوب  اشنهی س یرو  یمتعدد و محکم 

  ر ی بم ر ی! تا من راحت شم. بم ر یبم ؟یر یمیهان؟ چرا نم  یریمیتو چرا نم -
 . ریبم

درد رو به بدنم انتقال داد. دوباره با   میزخم  ی گرفته و حنجره  یصدا
  نی زم یپاهام رو رو  م ی ابرش به خاک نشسته و مثل بچگهق در بر هق
 . دمیکوب 



و عمر من رو به زور    نیساعت از رفتن مامان و بابا گذشته بود و سل  چند
و    کردمیم  یرو قاط  ز ی م  یوارد شرکت کرده بودن. داشتم آب قند رو 

 . دیچی پیفضا م یبه قاشق تو وانیبرخورد ل  یصدا

.  کردیکم آفتاب داشت غروب م شده بودم و کم  رهینامعلوم خ یانقطه به
 سکوت رو شکست:  نیسالن رو پر کرده بود که عمر ا   یسکوت تمام فضا

 !م؟ یعروسکم اگه حالت بهتره به خونه برگرد -

 گوشم وزوز کرد:   یبابا تو یحرص بهش چشم نازک کردم. صدا  با

 !م ی ندار  گهیبه اسم رزا د  ی ما دختر -

  ن،یازتون بگذرم. شما فقط من رو قضاوت کرد تونمیجون من نم بابا
  نیکار رو کردم! شما من رو زود قضاوت کرد  نیچرا ا  نی دیوقت نپرس هيچ

تا    رمیگ یرو م  ا یخاطر شما شده دن  از شما بگذرم من به شهیبابا! مگه م 
 . ارمی شما رو به دست ب 

آهسته   ی لی. خد یخشکم به زبونم چسب یهاشدم و لب تر کردم. لب بلند
 تشکر کردم.  ن یتکون دادم و با عمر همراه شده و از سوگل و سل  یسر

به   ی شهر انداختم. همه از دور، وقت ی بایانداز ز به چشم  یراه، نگاه   یتو
. اما  م ی ها چقدر خوشبختما آدم  کننیفکر م کنن یشهر نگاه م نی ا یهاآدم
 .تباسیتصور، فقط از دور ز   نیا  ننی بیم  انیم  تر کینزد  یوقت



  یها توخونه نیعمر شد. از ا  دی جد یخونه یی الی و   اطیوارد ح ن یماش
متفاوت   گهید  یهاخونه به ساختمون نی حال ا نیبا ا  دمیکم ند  م ی زندگ
 بود. 

ساحل بود و    ک ی. نزدم یاومده بود جانیبود که به ا  ی چند روز باً یتقر
 . شدم یم  دار یاز خواب ب  ایامواج در یها با صداصبح

لوکس   ونی دکوراس گهی هام پر شد و داتفاق امروز دوباره چشم  یادآوری با
بلند و رنگارنگ   یها و چراغ  اطی وسط ح  ی. مجسمهومدی خونه به چشمم ن

.  چهی تو دلم بپ  یدور تا دور محوطه وارد قلبم شده و باعث شد درد
 توجه عمر رو جلب کرد.  ی آروم آخ گفتم ول اراده یب

 گفت:  یمرتعش  یت و با صدابازوم رو به چنگ گرف عیسر

 حالت خوبه رزا؟! -

  وار یرو از چنگش رها کردم و به اتاقم وارد شدم. در رو که بستم به د بازوم 
من بابا و مامانم رو به خاطر عمر از   ی عنی هام رو بستم. کرده و چشم   هیتک

 دست دادم؟

  ال یدانبه بابا، مامانم گفته که من با عمر ازدواج کردم؟ اصاًل  الی دان یعن ی
ام گفته؟! اون  ها رو به خانوادهها و چرند و پرندحرف  ن یکجاست؟ چرا ا

 دونست؟ یرو نم قت یکه حق



باال رفتم و روش   شد یم  ی که به تختم منته  قیعم  یهاو از پله  دهیکش  یآه
  رهیخ دمیدیم  اطیکه از ح  یتنم رو کنده و به نور  یهانشستم. لباس

 شدم.

 زمزمه کردم: آهسته

 تو  دنیبازم به د ام ینشد نشد که ب  -

 تو   دنینفس بکشم نفس کش  نشد

 روشن تو   یتار منه شب ها  یروزها

 منم... منم... من تو!  ،یشد  بهیغر  چقدر 

 

 *** 

از اون اتفاق   یاتاقم نشسته بودم و چند روز ی سرسبز تو  اطی به ح رو 
به هدفم برسم اما امروز قرار بود   یچجور  دونستم ی. نمگذشتینحس م 

 . م یبر  ی با عمر همراه بشم و با هم به ابوظب

بشم و رو به   دار یبود هر روز صبح ساعت شش صبح ب  ن یا نمی روت برنامه 
 طلوع آفتاب رو تماشا کرده و قهوه بنوشم.  یسوزان دب دیو خورش اط یح

نوروز رو به دور از    دیبار بود که ع نیاول  یاسفند ماه بود و برا اواخر 
و    دمیکش   ی. آهشهیبرام نم  ی خوب  د یامسال ع دیام بودم. اصاًل ع خانواده



ازم   اومد یو خوشم نم  گرفتم یدر اتاقم باز شد. با خدمتکارها اصاًل گرم نم 
 بپرسن.  یزیچ

 گفتم:   یسی. بدون چرخش سرم به انگلدمیزن خدمتکار رو شن  یصدا

 . خورمیبعدًا م . زیم  یبزار رو  -

به حرفش نکردم.   ی اصاًل توجه یعن یگفت که درست متوجه نشدم    یزیچ
بدنم هم    خوردیکم گرماش که به پوستم م بود و کم  دیصورتم رو به خورش 

کردم    یاتاقم منعکس شد. اخم کوتاه یآشنا تو یمرد ی . صداشدیگرم م
 : دمیو از خودم پرس

 جز باغبون؟!  م؟ی خونه خدمتکار مرد دار ی مگه تو -

زدم تا   یچهره رو به روم پلک  مرد قد بلند و خوش دن یبرگشتنم و د با
هام  . آب دهنم رو قورت دادم. دستنم ی بیمطمئن شم دارم درست م 

 هام رو به هم گره انداختم. شده و انگشت کی به هم نزد اراده یب

ش  نازک و کم پشت  یو ابروها  ستادی رو به من ا شی رنگ  یهابا چشم  پدرام
 داخل چهره روشنش در هم گره خورده بود. 

هام رو کنترل کردم و  شده بود. نفس المیبه دان  ه یشب ی لیخ یلیو خ   الغرتر 
بمش   یلب باز کرد و با صدا عی . سر م ی به هم زل زده بود هیتا چند ثان 

 : دیپرس

 رزا؟  یبهتر -



بود و قلبم رو به تپش انداخته بود.   کینزد الیبه دان یل یصداش خ ته
. رو به خدمتکار عالمت دادم تا از  دمیم رو گره کرده و پرده رو کشمشت 
 بره. در رو خواست باز بزاره که با اعتراضم مواجه شد.  رون یاتاقم ب 

  یشدن بهم صدا کیبود و با نزد  دهیپوش  یتمامًا مشک ی هالباس
  ی و چنگ  ستادی. کنار تخت ادیچ یپ  م ی اتاق صد متر طی مح  یهاش توکفش
کم پشتش زد. چشمم به ساعتش افتاده بود و به دستش زل    یبه موها

 انگشتش شدم.  یتو یازده بودم که متوجه حلقه

 که فقط خودم بشنوم گفتم:   یطور آهسته

 !؟ یکنیم  کار یچ  جانیا -

نشستم   آپم کیم  یصندل یکرد. رو   ی اش بازتخت نشست و با حلقه  یرو 
مواجه شده بودم    الی انگار با دان دمیشن یکه مقابلش بود. ضربان قلبم رو م 

 انداخت:  یهام نگاه سرش رو باال آورد و به چشم 

 من، اومدم که...  -

 داد: ر ی اش رو تغکرد و جمله  یطوالن یمکث 

رو بهم    یکه برات افتاده خبر دارم. داداشم همه چ   یرزا؟! من از هر اتفاق -
 . یریبگ  م ی گفته. اومدم ازت بخوام عاقالنه تصم

 !؟یدونیاز من م یتو چ -

 کرد و ادامه داد:  یکوتاه  اخم 



  دونمیم  نیخبر دارم. بب یرزا؟! گفتم که من از هر اتفاق ه یمنظورت چ -
  ی. اما رزا از دست تو کارینجاتش بد یخوایم  دونمی. م ییال ینگران ن
 . تو...ستیساخته ن 

 رو تند قطع کردم:   هاشحرف

 . کنم یکار دارم م   یچ  فهمم یپدرام لطفًا دخالت نکن. من م -

 !؟ یزرنگ  یل یخ ی بگ یخوایبا ازدواج با عمر م  -

 تر کرد: و صداش رو آروم د یزانوش کش یرو  یدست

رو    ندشونیهاش هست تا آ عمر بچه داره! نصف اموالش به نام بچه -
 !مونه؟ یم  یملک و امالک برات باق  نیاز ا ی اذره ی کنیکنه. فکر م   نیتام 

 :دمی حرص بهش توپ با

 !رونیمن برو ب  ینداره. از خونه یبه تو ربط  -

 به لب ابروهاش رو باال پروند و گفت:  پوزخند

 تو؟ به نامت زده؟   یخونه -

 !یمثاًل؟ کور خوند یمخ من رو بزن   یجاسوس! اومد رون یبرو ب -

هام در هم گره خورده  سرخ بودم. اخم  تیجا بلند شدم و از شدت عصبان  از 
 و گفت:  ستادی. با بلند شدنم مقابلم ا دم یدیبود و پدرام رو دشمن خودم م 



من رو   گهی . دالیازدواج کردم. دوست دختر اول دان  یلی من با شا -
  یل یهم بطلبم. تو خ  تیاومده بودم ازت حالل  یی جورا  هی رزا.    دید ی نخواه

 ... خداحافظ. یبمون یکه هست   جور نیکن هم  ی. سع یهست  ی دختر محکم

اما   یی بود در روشنا  یاز شدت حرص به لرزه در اومد. پدرام نور ام چونه
کرده؟ حتمًا از عمر اجازه گرفته    دایمن پروندمش. پدرام من رو از کجا پ 

.  ام افتاداز چشم سمت راستم به گونه یبود! از اتاق خارج که شد اشک 
 نجاتم بده.  ایخدا

روز    و به دیجد  یهاتاپ دنبال طرحلپ یساعت بود که داشتم جلو چند
رو    اشیذهنم خلق کنم و نقاش  یتو   یزیتا ازشون چ  گشتم یها م لباس

  ی اتاپ نشسته بودم در اتاقم رو زدن. قهوهلپ یکه جلو  طور نی بکشم. هم
 بلند گفتم:  یو با صدا  دمیکه دستم بود رو چش

 ه؟یک  -

عمر رو برانداز کردم.   دمیجد نکیع   ر ی . از زدیاتاقم باز شد و سرم چرخ  در 
 :دمیپرس  ی شده بود. با اخم  کیش یادیز

 ه؟ یمهمون  ؟یریکجا م  -

  دشیکوتاه سف  ن یآست  راهن ی و پ نی کرم رنگ و شلوار ج  یاندام  یقهیجل
به   ششی ته رطرفه شونه کرده و  کی جذابش کرده بود. موهاش رو  یلیخ

دست   عی. سر دیلرزیحال اصاًل دلم براش نم نی. با ا اومدیم  یل یصورتش خ
 : دیپرس   بیبه ج



! پا شو آماده شو  ها شهی. داره مهلتش تموم مم ی داشت یقرار  هیمن و تو   -
 . م یبر

 : ستادمیتاپ رو خاموش کردم و ا رفته بود. لپ  ادم یباهاش  قرارم،

 !جا نیا نی تو بش امیاالن م -

انداختم. وارد کالزت روم شدم.   ز ی م  یرو  ی رو در آورده و با کالفگ نکمیع
ها رو عمر، قبل اومدن من به  لباس ن یا  ی. همهدیکمدها چرخ  نیچشمم ب 

 رو پر کرده بود.  جانیو ا ده یخونه خر  نیا

کمرم    نیی موهام رو که به پا  نهیآ  یبود. اول جلو نهی روم پر از آ   کالزت
چند   یسوزان دب  د یکردم و در برابر خورش   شی آرا ی بود رو بستم. کم ده یرس

 به صورتم زدم.  ی تا ضد آفتاب قو

  یورساچه  فیرو برداشته و لباس کرم رنگ و ک   یگوچ  یهانکی از ع  یکی
. در  اومدیبهم م  ی لیزانو خ  ر ی لباس بلند و ز نی به دست گرفتم. ا ی سبز رنگ

 راحت بگردم.  تونستم یحال راحت بود و داخلش م  نیع

داشتم که پام کرده و از کالزت روم   یاسپرت کرم و سبز رنگ  یهاکفش
و حواسش بهم نبود   کردیدود م  گار ی اومدم. رو به عمر که داشت س رونیب

 گفتم: 

 ! م؟ی ام. برمن آماده -



رنگ نگاهش عوض شد و    دنم یتازه متوجه حضورم شده بود. با د انگار 
 رفتم.  رونی از کنارش رد شدم و از اتاق ب وت تفا یشد. ب ک یقدم بهم نزدقدم

اتاق باشم ترس داشتم. در عرض راهرو    هیباهاش تو  کهنیاز ا  شهی هم
و دستم رو گرفت.   د یکه با دو بهم رس  رفتم یم ی داشتم به سالن خروج

انجام بده که با فاصله گرفتن   ی کرد و خواست حرکت  کمیصورتش رو نزد 
  ی. از شوک اتفاقدم یدو  اطیدستش در رفتم و به طرف ح ر یاز ز  عی ازش سر
  ی. رو کنم یدارم م کار یچ دونستمیبهت بودم و نم   یبود تو ادهکه افت
هام قرار دادم.  لب یفرشته نشستم و دستم رو رو  یها کنار مجسمهپله
 !ی؟! واکرد  کار یکردم؟! اون چ   کار یمن چ یوا

چند ساعت   دونم یخشکم برطرف نشده بود. نم  یلرزش تنم و گلو هنوز 
  س ینور آفتاب نشسته بودم تموم تنم عرق کرده بود و لباسم خ  ر یبود که ز 
انداختم   یو برگشتم تا داخل برم. اول به ساعت نگاه   ستادم ی شده بود. ا

  قیعم ی س. نفومدینشستم اما ن  جانیا  م ی بود. از ساعت نه و ن ازده ی که 
 و به خونه وارد شدم.   دمیکش

و داد   غ یسرش گذاشته بود. با ج یو دستش رو رو   دهیکاناپه دراز کش   یرو 
 شدم:  کیو غرو لند بهش نزد 

جلو   یزده شدم، خودت نشستگرما  یکاشت  اطیح ی ساعته من رو تو کی -
 کولر؟ واقعًا که!



  یو به سمت اتاقم خواستم برم که از رو   دمیکوب   نیرو محکم به زم فم یک
 کاناپه بلند شد و گفت:

 کارت دارم.   نیلحظه بش  هی -

 :دمیبهانه تراش  عیسر

منگم... تو رو خدا خواهش   جمی عمر. گ دونمیندارم. نم یاحساس خوب  -
! چون  یابوظب   م یاالن پا شو بر  کنم یباز نکن. ازت خواهش م  ی بحث کنم یم
 شده.  ر ید  یلیخ

  کی. در ارمیبه زبون ب یزیچ  دمیترسیو م  دیلرزیشدت ترس ماز  صدام
محکم از خونه خارج شد. پشت سرش به    یهاآن از جا بلند شد و با قدم

 راه افتادم. 

  ینبود. برا  نیماش یکولر روشن تو  یجز صدا ییصدا  چیجاده ه یتو
  ی رو پل یآهنگ نیماش   تور یمان  ی بدم از رو  ر یرو تغ  نیجو سنگ  که نیا

  نی ماش  هی  یبودم و هر از گاه ره یخ  یابون ی خشک و ب  یکردم. به جاده 
 آهسته با آهنگ تکرار کردم:  گرفتیازمون سبقت م

 ی که تو خنده ش  رمیبم  خواستمی”م

 ی بمونم که شرمنده ش یجور هی

 ست یساده ن  یزندگ نیا  یگفت یم  تو

 ست ی دلت هست و آماده ن ی گفتیم



 حال مغرورتم  یندهی آ  من

 عاشقم عاشق دورتم  هنوز 

 ی واپسدل یها تو سال نشستم

 ی رسیم ی قبل مردن ول  شده

 ...“  ادمیبر بادم اسمم رو بردم از   یو داد  یرفت

کارش    نی. به ا دیدستش گرفته و پشت دستم رو بوس   یدستم رو تو عمر 
 ن ینصف صورتش رو پوشونده بود اما از هم شیدود نکیعادت داشتم. ع 

و    م ی خونه بودهم   کهنیچقدر بهم عادت کرده. با ا نم یبب  تونستمی، مفاصله
بهم توجه    ی لیجز حرف زدن باهاش نداشتم اما اون خ  یارابطه چیه
 : دمیپرس  ار یاختی. بزمیکنارش اشک بر  دادیاجازه نم یحت . کردیم

 ؟یدارم که عاشقم شد ی آخه مگه من چ -

  یل یدستم رو فشرد. خ اشگهیفرمون بود و با دست د یدستش رو  هی
 و مهربون گفت:  م ی مال

 عاشق علت عشق رو نپرس.  ه یاز  -

که زد قفل کرد.    یبپرسم. انگار دهنم رو با حرف یاگهید  ز ینتونستم چ  گهید
. با کاهش  مید یرس ی هام بسته بود به ابوظبکه چشم   یبعد مدت کم
  ی دب نیع  یاگهیشهر خوشگل د هیو  هام رو باز کردم چشم  ن، یسرعت ماش 

شد کل وجودم رو با خودش برد.   یکه پل   ی. آهنگ بعددمیروم د شی رو پ



خوند و من رو نامرد   ی مهمون یتو   الیبود که دان  یا یهمون آهنگ ترک 
 حساب کرد. 

آهنگ، عمر بعد چند لحظه متوجه عوض شدن حالم و    نیپخش شدن ا  با
.  م ی دیرس  یسرسبز  ی. به محوطههام شد و ضبط رو قطع کرددست یسرد
  ر یمس   هیجاده به   یبود. از شانه د یبع یلی خ ییجا نی امارات همچ یتو
 لواسانات افتادم.  یجاده یتو الیکردن دان  بیتعق ادیکه    م ید یچی پ ی خاک

مرد جوون در رو با    هیو چند تا بوق زد.    ستادیا  یرنگ یادر سرمه یجلو
بزرگ اون باغ   اطیتر گاز داده و وارد ح عمر باز کرد و عمر محکم  یدست برا
  کی  اهی درخت و گل و گ فیرد  هیبزرگ بود که  ی ل یخ اط یح  هیشد. 

  له یبود که با م یبزرگ و خاک یل یخ ن یزم هی  گهیطرفش بود و طرف د
 شده بود.  ر محصو

رد شد.   نیچشم دوختم که چند تا اسب از کنار ماش  ی خاک نی اون زم به
  دیو ساختمون سف دم یها و اصطبل کشچشم از اسب  ستاد،یکه ا   نیماش

. عمر  اومدنیم  رون یکه سوارکارها ازش ب  دمیرو د یارنگ و تک طبقه
نشستم اما به سمت من اومده و در رو برام   نیشد و من داخل ماش  اده یپ

 باز کرد. 

  نکیتازه و گرم به سرم خورد. ع  یشم و هوا  ادهیپ نی ش شدم از ما مجبور 
  الدار یاسب  هیبا   یسوارکار ن، یرو برنداشته بودم که از کنار ماش میدود
گفت. عمر با    یزی چ  یو رو به عمر تند به عرب ستاده یرنگ ا یی و حنا  دیسف
 کرد و دهانه اسب رو گرفت رو به من گفت:   دییسر تا 



 عروسک؟  یدوست دار یسواراسب -

. به اسب  جامنی ا  یچ  یهم نرفته بود برا ادمی اما  ومدی بدم نم جان ی ه  از 
  یهاها و مژه. چشم کنهیشدم، حس کردم داره من رو بو م کیکه نزد 

شدم و نوازش کرده و   ی داشتن که احساس ی رنگش آرامش خاص رهیت
 . دمیکش  هاشالیه دست ب

 حال نوازش بودن که عمر گفت:  در 

 بزرگ شده.  جا نیهم ی شش سالشه. از بچگ -

 : دیاز اسب برنداشته بودم که دوباره پرس چشم

 رامه! نگران نباش! ی لی! خ؟ یشیسوارش م  -

 طرفش برگشتم و گفتم:  به

 سوارش بشم؟! ی کمکم کن  شهیم -

  ستاده ی. پشت سرم ا م ی رو گرفت و به طرف پشت اسب حرکت کرد  دستم 
  دیبا  یسوار اسب بشم و چجور دیبا یکه چجور  دادیم   حیبود و بهم توض

 متوجه نشدم.   ادیبپرم اما ز نییازش پا 

که    یآهنگ ی پدال ی . پا رو رمیبگ  ادی و   نم یخودش امتحان کرد تا من بب اول
. از اون باال دستش رو بهم دراز  دیبود گذاشت و باال پر زون یاز کمر اسب آو
 کرد و گفت: 

 باال.  ایب -



پدال    یجور که اون باال رفت پام رو رو رو محکم گرفتم و همون دستش
کرد و    تی گذاشته و باال رفتم. با دستش من رو به پشت اسب هدا  یآهن
رفته  نشستم. عمر دهانه اسب رو به دست گ  نیز  یحرکت رو  ه یدر  عیسر

 بود که من جلوش نشستم. 

و    دمیترسیم  یلی. خ دیشروع به حرکت کرد که قلبم لرز  م ی مال  یل یخ اسب
! اما عمر چنان  شه؟یم  یبزنه چ   نیاگه االن من رو زم کردمیفکر م ن یبه ا

محو شد.  قهیبعد دق ینگران ن یکه ا  کردیم  تیمسلط، داشت اسب رو هدا 
 :دم یکه پرس  م ی شدیدور م  میداشت  یسواراسب یاز محوطه

 م؟ ی اشکال نداره از محوطه دور ش -

نداشتم اما مجبور بودم تحملش کنم.   ی کرد. احساس خوب  ینوچ  نوچ 
  م ی بودمش دور شد دهیکه قباًل د  یبه اطرافم انداختم از ساختمون  ینگاه 

 . اوردمی حسم به زبون ن نی از ا یزیترس به جونم نشست اما چ 

اسب رو به چنگ گرفته بودم.   دیسف یهاالیعرق کرده بود و   هامدست
اسب در حال حرکت،   یرو  دنیپر  نییگرم واقعًا باال و پا   یاون هوا یتو

 سرم رو به عقب خم کردم و بهش گفتم:  ی برام حکم شکنجه رو داشت. کم

 !شهیمن حالم داره بد م  م؟ ی برگرد  شهیهوا گرمه م  یل یعمر خ -

 گوشم گفت:   ر ی کرد و ز  کیرو بهم نزد صورتش

 . م ی رسیاالن م -



که اولش فکر کردم سرابه   دمیرو د  یا گذشت و از دور منظره  یاقهیدق چند
و اون منظره    م ی شدیم  ک یبهش نزد م ی بود. کم کم داشت یاما نه! واقع 

 . شدیم  تر انینما

نداشت. بهش که    ی ازش خبر کسچی بود که انگار ه  یبه مکان مخف  هیشب
شد من   ادهی که عمر از اسب پ  دیعمر به سمتمون دو دنی با د یمرد  م ی دیرس
کردم پام به    یشم؟! هر کار اده یپ یاسب تنها موندم. حاال من چجور  یرو 

و    دیچرخ زدنیمرد و عمر که داشتن حرف م  نی. نگاهم ب دیپدال اسب نرس
اسب رم کرده و با   هویبپرم که  نییاسب پا  ی در تقال بودم تا از رو  اراده یب

 پا به فرار گذاشت. یادیز  ی لیخ یلیسرعت خ 

با دستم اسب رو مهار کنم اما   کردمیم  ی و سع  دمیکشیم  یمحکم   غیج
داد و هوار عمر و   ی. صدادیچرخیو به دور خودش م  دیدویهمچنان م
  یبا ضربه کهنیهام رو باز نکردم تا ا اما چشم  دمیرو شن  یاگهیکس د 
محوطه دراز    یهاشن ی گفتم. رو   یخورده و آخ بلند نی به زم ی محکم
هام عمر  فلج شدم. با باز کردن چشم  ن ییاز کمر به پا کردم. حس  دمیکش

. داخل دهانم پر از شن و ماسه شده بود کردیکنارم نشسته بود و صدام م
 همه رو باال آوردم.   یاکه با سرفه

عمر رو هم    کردمیه مبود و آخ و نال دهیدراز کش  ن یزم  یکه رو   جور همون
 : دادمیفحش م

  نییپا  یاسب موندم؟! چرا کمکم نکرد یمن رو   ینی ب یگوساله! تو نم  -
 ؟ فلج شم؟ یخواست یرو م  ن ی! همام؟یب



سر دادم.   یکه از کمر تا کل ستون فقراتم رو گرفته بود آخ بلندتر  یدرد با
 : دمیدوباره نال 

 . تف به روت. اه. یریبم لیذل ی عمر! اله یبش  که یتکهیت  یاله -

هام رو  و لباس دیخند ی م  ز یر  ز یآه و ناله سر داده بودم و عمر ر  من
از جا بلند شم که دستش رو با حرص گرفتم و تا   تونستم ی. نم تکوندیم
به خودم بدم.   یتکون  شتر ی شدم درد کمر و پاهام اجازه نداد ب ز ی خم ی ن ی کم
 تم: بودم گف ده یچی همون حال که از درد به خودم پ   یتو

کمر    گهیکمر د   ن یفکر کنم چالق شدم. به جون خودم َشل و َپل شدم. ا  -
 . شهینم

ام برگشت و هلش دادم. به  به چهره ی عمر اخم بزرگ ی هاخنده دنیشن  با
بلند شم وگرنه امروز   تر عیسر  دیو با  ستی ن ی زیکردم که چ  نیخودم تلق
تموم درد رو    ال،ی موادش برم. با فکر کردن به ن   شگاهیبه آزما تونمیهم نم 

  دیکشیکه کمرم م   یریآروم از جا بلند شدم. شدت ت یل یپس زدم و خ
 بخورم.  نیدردناک بود و هر لحظه ممکن بود زم 

که نوکر عمر آورده بود نشستم و لباس کرم رنگم که    یا یصندل یرو  لنگان 
 :دیشده بود رو تکوندم. عمر رو بهم پرس   یحاال خاک

 م؟ یبرگرد  یخوایم  ؟یبهتر -



فحشش بدم و براش جد و آباد نذارم اما نتونستم.   خواستیم  دلم 
سرم که   ی به باال کردم یلباسم پاک م ی که شن و ماسه رو از رو   طور نی هم
 زدم:   غیبلندم ج یبود زل زدم. با صدا ستادهیا

 هرهر هندونه.  -

دادم   هی . مجبورًا به بازوش تکستم یکردم رو پا با   ینازک کردم و سع چشم
که تازه متوجه حضورش شده بودم    یپوست  اهیو دستم رو گرفت. با مرد س

به سمتم گرفت   یعمر لباس  ،ی در ورود ی. جلوم ی شد یوارد اون مکان مخف
 و گفت: 

 ماسک هم بزن.  نیرو بپوش ا  ها نیا -

.  دمیلباس پوش  یا رو از روهو نازک از جنس نمد بود. اون  دیسف ی هالباس
که بمباران    یبودم که زمان  دهی د یجنگ  یهالم یف  یماسک رو هم تو

  ادی. با لبخند  زدنیها به صورت مماسک  نیاز ا  هاینظام شدیم  یی ا یمیش
  عمر افتادم. ماسک رو به صورتم زدم و باز به   ها یاخراج لم یف یگرهایباز
 گفتم:   یزیبا لحن طعنه آم عی دادم. سر ه یتک

 اسبت هم مثل خودت هاره! -

 :د یچ یتو گوشم پ  شیی آدم فضا  هیشب یزد و صدا  یاخنده

.  هیعصبان ی عنی اسب گوشش به سمت عقب بخوابونه  ی وقت -
 ؟ یدونست ینم



فکر   یشد  مانی خودت حضرت سل  شه ینم م ی حال وون یواال من زبون ح  -
 همه مثل تو هستن؟! ی کنیم

پوست که کچل هم بود    اهیش در آوردم و همراه مرد عرب سرو به زبونم 
داره   کار یچ ی ک  نم ی بب  تونستم ی. درست نممیشد  یکشلونینا یطیوارد مح 

ها هم ماسک داشتن و  ! چشمم به دخترها بود که اونکنه یم
 سخت بود.  ی لیخ  شونیی شناسا

  ی کشلونینا  طی شد که پشت مح یدختر دن یو مانع از د ستادیکنارم ا   عمر 
عمر رو کنار   یتنه اراده یشناسم. ب  ی بود شد. حس کردم اون دختر رو م

من و دختر، رد و بدل شد و   نیو به دختر زل زدم. نگاه عمر ب   دمیکش
 : دیپرس

 شده؟  یزیچ -

 مکث گفتم:  یزدم و بعد کم   مژه

 رون؟ یب اد یب یبه اون بگ  شه یم -

 با دختر حرف زد و گفت:  یرو کنار زد و به فارس   لونیو چرا نا چون یب عمر 

 !ا یب  ستان؟ی ویک  -

رو در آورد.   دشیسف  یهاگذاشت و دستکش  ز ی م یرو رو ی زیچ دختر 
 :دی اومد و پرس رونیب

 شده؟ یزیسالم آقا چ  -



  ال، یبار با دان  نی اول  یرفت که برا ی رو که درآورد ذهنم به روز ماسکش
دختر رو   نیشهرک نمک آبرود بود که من ا  ی . خونهم یعمر رفته بود  شیپ
هام سرش  بود که با حرف یهمون دختر  نی. ادمیاستخر کنار عمر د یتو

زدم و   یمسخره کردن شرمنده شد. لبخند یگرفت و به جا  نییرو پا
 : دمیپرس

 ؟ یمن رو شناخت -

که تازه متوجهم شده باشه صورتش رو به طرفم برگردوند. عمر من    انگار 
 کرد:   یمعرف رو به دختر 

 همم... همسرم رزا. -

کرد.    ر یزدن و فرم بدنش نسبت بهم تغ یهاش برقاسمم چشم  دنیشن  با
مرد عرب به طرف عمر    هوی بود.   ستاده ی جور او همون گفت ینم  یزیچ
 شد و رو به من تند گفت:   شونیدر گوشش گفت. عمر پر یزیو چ   دیدو 

 خطرناکه.  جانیا  ستی با رون ی. بامیرزا من االن م -

دختر آب شده   خیبه رفتن گذاشت. لب تر کردم و با رفتن عمر انگار  پا
خاص و   یاهام رو گرفت. با لهجهشد و دست کیبهم نزد ع یباشه، سر
 : دیآروم پرس 

 اله؟یهمون که زن دان ال؟ یرزا خواهر ن   ؟ییتو رزا  -



  ال یدارم به ن   یعن ی  ایدادم و دستش رو فشردم. خدا  ن ییباال و پا یسر
 ادامه داد: ع یسر  رسم؟یم

نگرانت بود هر روز در    یلی. خ شگاههی آزما نیا  نییپا ی طبقه الیرزا؟ ن  -
 . زنهیمورد تو با من حرف م

 : دمیشدم و پرس ی احساس

 از کجا؟ ن؟یی برم طبقه پا ی چجور -

. بازوهام رو فشرد و  ادینم  یبه پشت سرم کرد تا چک کنه کس  ینگاه 
 گفت: 

  داشیکن پ   یهست. سع  نیکف زم   یرو  یراه مخف  هیراهرو    نیا  یانتها -
 داره رزا.  از یبه کمک تو ن یل ی. خیکن

  یهادارش که رگهموج  ی. موهازدیدختر موج م یهاچشم  یتو ی نگران
 داشت رو کنار زد. ادامه داد:  ییطال

 . ینی تو اون رو بب دهیاجازه نم وقتچیعمر ه  -

 رو به هم فشردم:   هاملب

 ؟یرو ندار الی ن یش... شمارهشماره -

 تکون داد: ن یرو به طرف سرش

 .. . نی . ببم ی داشته باش لی موبا  دهیعمر اجازه نم جا نینه رزا. ا -



خشکش رو که ترک خورده بود با استرس َکند   یهالرزون لب ی هادست با
 و ادامه داد:

 . ششی االن برو پ -

 : دمیپرس تند

 نمون. تو هم فرار کن. تو...  جانی ! ا ا یتو هم با ما ب -

 به لب زد دستم رو ول کرد:  پوزخند

وجب، چه صد    کینجات بده. من آب از سرم گذشت چه  تیبرو آبج  -
 وجب. 

که    یمکث کردم و کار  یم داد. کمکردم که به سمت راهرو هل  بغض
 کردم.   یمغزم هالج  ی بکنم رو تو خواستم یم

شدم. برام   کیراهرو نزد یبه انتها  نیسنگ   یهاکنارش گذشتم و با قدم  از 
و من    جاست نیعمر بفهمه. مهم خواهرمه که االن ا   ستی مهم ن
 . رمینم جا نیاز ا  نم یرو نب الی . من، ننمشی بینم

بار   ن یکف ضربه زدم. نشستم و ا  یبا پام رو ی . کمپام چشم دوختم  ر یز به
ور رو گشتم تا  و اون ور نیا  یهام چک کردم تا مطمئن شم. کمبا دست

  یمحو خورد که رو   یل یخ یابرم. چشمم به نوشته نییپا  دیبدونم از کجا با 
 بود.  ن یزم

 « pressبود: »   نوشته 



به   یباز شد و نگاه  ی خشن یبا صدا ن یو خودم عقب رفتم. کف زم  فشردم
 انداختم.  ن ییپا

به   ی برم. دست نیی ازش پا تونستمیوجود داشت که م   یپله مانند نردبون 
 رفتم.  نییکرد تکون دادم و از نردبون پا  م یی که راهنما  یدختر مهربون

اومدم   به بغلم افتاد. به خودم که  یز یچ د یچرخ دیسف  ی که به فضا  سرم
باهام   ه،یو با گر  کردیصدام م   م یبغلم بود و داشت با لحن مال  ی تو  الین

 . زدیحرف م

بودم   ده یرس  الی به ن کهنیکمر و پاهام رو فراموش کرده بودم. از ا  درد
. ماسک  دیام چکچشمم به گونه یاز گوشه ی خوشحال بودم و اشک یلیخ

 ازم جدا شد. الی صورتم برداشتم که ن  یرو از رو 

 اش رو نوازش کردم. خوشگل تر شده یها. چشم هیگر  ر ی ز میهق زدهق با

و    دمیبودمش. صورتش رو بوس   دهیشده بود که د ی از اون زمون  الغرتر 
 : دمیپرس

 ؟ یآبج  ی خوب -

 گفت:  یزد و تندتند سرش رو تکون داد. با ناباور  یلبخند

 رزا؟! یاومد ی چجور -

  جانی تو رو از ا  ی. مهم االن هست که چجورالین ست ی مهم ن ها نیا -
 !؟یدون یم  یببرم. تو راه  رونیب



. اشک  ارمیرو فشردم تا حس اعتمادش رو به دست ب هاشدست
رو   شی جمله بند عی . سردیهاش رو پس زد و من رو به کنار کشگونه
 کرد:   لی تکم

 رزا.  دونمینم -

 : دمیکردم و پرس  یبه جسم الغرش نظر د یترد با

 ...اناً یام... تو... اح -

  ن ی. سرش رو تند به طرفپرسم یم  ی دارم چ فهمهیخودش م  دونستم یم
 تکون داد: 

خاطر  . من بهستم یمن هم معتادم اما ن  کنن یفکر م جانی ! همه ا ینه آبج  -
 . کنم یکار رو نم  نیمامان هم که شده ا 

 رو گرفتم و گفتم:  دستش

 ا یپس با من ب  -

 آ... آرش...  -

 شدم که ادامه داد:  ره یخ  بهش

 حالش خوبه؟  ؟یتو از آرش خبر ندار -

 : دمیآرش پرس  یهاحرف یادآوریکردم و با    اخم 

 ؟ یچرا امارات موند  ؟یچرا ولش کرد -



 محکمم تنش رو لرزوند و با عجز جواب داد: یصدا

به دست آوردن   ی اون برا  کشه،یکرد. گفت آرش رو م   دمیبه خدا تهد -
اون تا حاال آدم نکشته اما اگه الزم   یدون یرزا. تو نم  کرد یم  یتو هر کار
 . دهیرو هم انجام م  کار نی باشه ا

 و گفتم:   دمیدستش رو کش عیسر

 . ای. با من ب م ی با هم بر ایب -

 نه.  کشهینه رزا نه... نه آرش رو م  -

مجبور    خوردیبود و از جاش جم نم دهیچسب  نیاصرار کردم اما به زم  یلیخ
 بگم:  م ی رو به آبج گفتم یم دی شدم هر چه که نبا

 کنه.  دینداره که باهاش تو رو تهد یزیچ  گهی من زنشم. د -

  دهیتر شدن و برمتورمش سرخ یها. گونهدیچسب وار یو به د   دیکش  ین یه
 :دیپرس   دهیبر

 ز... زن!؟  -

کف زدن،    یبودم که صدا  رهی نازک کردم و سر تکون دادم. بهش خ چشم
  الیبه من و ن  نی گر گرفته و خشمگ   یها. عمر با چشم د یچی محوطه پ  یتو

از ترس مچاله شد که پشت خودم   ال ی. نزدیشده و کف م کیداشت نزد
 بزنه.   یابه من صدمه تونستیکردم. عمر نم  مشیقا

 گفت:   یاخشن دورگه یبا صدا دیبه مقابلم رس   یوقت



 !یل یزرنگه، خ یلی زن من خ نیآفر -

گذاشت و با لمس کردنش متوجه شدم    یزیاز پشت داخل دستم چ  الین
  ی اچاقو هست تا از خودم دفاع کنم. چاقو الزم نبود چون عمر صدمه

هام پر شده بود و درد کمر و پاهام لرزش بدنم رو  بزنه. چشم  تونه ینم
 دوبرابر کرد. 

موندم. دست به    رهیگلوش خ   بیام رو قورت دادم و به سدهن نداشته آب
 و سرش رو باال گرفت. ستادیکمر جلوم ا 

 . ین یمن رو بب  یهاشگاهیآزما یخواست یم  نیخاطر هم  پس به -

که    دادمیم یدل به خودم دلدار یو تو   دمیترس یچرا؟! واقعًا ازش م دروغ
  یبزنه. با ترس چاقو رو تو یابهت صدمه  تونهیو اون نم   ستی ن یزیچ

اش  ذره تجربهکه داشتم ذره  یکالبدم از درد  یدستم فشردم و تموم انرژ
 .افتیکاهش   کردمیم

 دستش رو بهم دراز کرد و گفت:  عمر 

 اون.  ای من   ای -

تموم مال و    دی. قافتادیخطر م   یتو م ی آبج گرفتمیدستش رو م اگه
خون دستم به   دنیچک  یحظه زدم و صداعمر رو در همون ل   یهااموال
 .دینگاه عمر دزد  ن،یزم



مشتم رو    یادیطرفم هجوم آورد و دستم رو گرفت. با تالش ز  به
باز کنه اما من مقاومت کرده بودم. تموم دستم رو خون   خواستیم

  یسرم زد که صداش تو ی. عمر داد بلندختی ریم نی زم  یبرداشته و رو 
 منعکس شد.   دیسالن سف

.  دیرو باز کردم که عمر چاقو رو از دستم در آورد، به اطراف چرخ  مشتم 
وصل   ی مونده بودم. انگار بهم شوک  رهیو فقط بهش خ گفتمینم  یزیچ

. عمر  دادمیانجام م  یو نه حرکت اومدیازم در م ییشده بود. نه صدا
  ی کوب. به گردنش که چند تا خالد یچ یرو درآورد و دور دستم پ  رهنشیپ

 شدم. ره یخ  ودروش ب

از پشت کمرم رو گرفت که آهسته   ال یکل بدنم، حس شد. ن   کم کم 
 هام رو هم افتاد.چشم 

 *** 

. چرا  کردمیرو تماشا م  الیزده ن سرخ و وحشت ی هاچشم  ینزار ی حال با
رم،  کنهیخواهرم هم بهم اعتماد نم ی همه بدشانسم خدا؟! حت  نیمن ا  . س 

 خوشحال بودم.   شهیداره تموم م  کهنیاز او   کردیم  تیدستم رو اذ

 بود.  زون یام از گردنم آو پانسمان شده ی زخم دست

خاطر به دست    ! به خدا من به خاطر تو با عمر ازدواج کردم. بهال ین -
 آوردن تو . 



ذهنم   ی به من اعتماد نداره. تو یحت  م ی کرده که آبج  کار یعمر چ   دونم ینم
به گوشم   الیخشن ن  یصدا  هویکه   دمیرو چ  یاگهید  یمعامله ینقشه
 : دیرس

. اون تا تمام تو رو  یکردیبا عمر ازدواج م  دی. تو نبایتو اشتباه کرد -
 . کنهینکنه ولت نم ر یتسخ

  یجورنیشدم. واقعًا چرا ا رهیو به آسمون شب خ دمیکش   یق یعم نفس
م تو  رو از چنگ عمر بدزدم؟ چرا حاال خودم ه ال یشد؟! مگه قرار نبود ن

پرت کردم.   یاچنگ عمرم؟ با حرص حلقه رو از دستم در آوردم و به گوشه
 کرده بودم.   الیدان یکار رو با حلقه  نیافتادم که هم  یروز ادی

 ؟ ییکجا   الیدان ؟ ییدارم. تو کجا از یمن به تو ن  ؟ ییاالن کجا الیدان

 

 ال ی***دان 

.  کردمیآب رو با نگاهم داشتم سوراخ م  یشهی به دست، ش  تار یگ
و آهسته زمزمه    دهیکش  تار ی خشن و نازک گ یهام یس  یهام رو رو ناخون
 کردم: 

 چشم به راهم ی با اشک و آهم با چشما ”موندم

 رو خاطرات با هم خوردیم  ی چیق  هی  شدیم  یکاشک 



  یای رو  هیام به زور  که زنده  قدهنیازم ا تیبده، دور  نی دوست دارم ا من
 دور

 ست ی ن ی خوب یشوخ  ن ینکن با من ا ی دور ینکن با من ه  ی جورنیا

 واقعاً   رمیمیتو م یب  من

حال   نیتو با قلبش ا   ر یغ  ی رحمه ک ی نرو سخته چرا قلب تو ب ی جورنیا
 فهمه یمنو م 

 ست“ ی ن ی خوب یشوخ  ن ینکن با من ا ی دور ینکن با من ه  ی جورنیا

شب و روزم شده فکر   گردهیبرنم  گهیپدرام بهم خبر داد که رزا د  یوقت  از 
خاطر تالش   و من نتونم خودم رو به  ادیسرش ب یی کردن بهش. نکنه بال

ساعت   یهانگه داشتنش ببخشم؟! دوباره گذرم به عقربه ینکردن برا
  ی شگی هم یصبر کنم تا در باز شه و رزا با همون خنده  دیافتاد. چقدر با

 بود؟  ی شوخ  هی  هانیا ی م بپره و بگه همهبغل  یتو

بار هزارم   یکردم. برا   تار یهام نثار گبا ناخون یابا غصه، ضربه دوباره
رو به دست گرفته و عکس لبخند رزا رو تماشا کردم. شروع به   یگوش 

 حرف زدن باهاش کردم: 

  ی ندارم رز. اگه تو با طراح یمن حالت خوشه، پس مشکل  یاگه تو ب -
تو    یحال رفتن حالت خوشه، من هم حالم با خوش جی است یلباست و رو 

  یخوایمچرا   ؟یمگه تو من رو نداشت  ؟یخوشه. رزا چرا با عمر ازدواج کرد
 ؟یحالت خوب شده؟ بهتر ؟ یرز من؟ حاال چ ی خودت رو تو دردسر بنداز



از دستم به   تار یکه باعث شد گ  دیکش  یمتداول  یرهایاز شدت اندوه ت قلبم 
خطره؟ نکنه عشق    یشد؟ چرا قلبم ناآرومه؟ نکنه رزا تو  ی . چافتهیب ن یزم

بلند شو االن   ال یدان ده؟یمن تو دردسر افتاده و قلبم داره بهم هشدار م
 .ستی وقت نشستن ن

با عشق بهت زل زده بودن.    یبرو که روز مهمون ییهادنبال همون چشم  به
  ی. توگن یبه من دروغ نم  وقت چیها ه. اون چشم الیرزا هنوز عاشقته دان
قلبم   یهادنیکش  ر ی. تدمیبه عمر ند  یرنگ، حس   یااون دو تا چشم قهوه

 اما بلند شدم.   دادیآزارم م

  یهاانداختم. به سرعت از پله یکه پدرام بهم داده بود نگاه   یآدرس به
 به همون آدرس حرکت کردم.  عیسر  یل یخ ن،یساختمون باال رفته و با ماش

داشت. هنوز قلبم ناآروم بود. با    یب یگرم امشب حس و حال عج  باد
 .شی و نه راه پرو وسط راه مواجه شدم. نه راه پس داشتم    ینی سنگ کیتراف

امارات راه رو بسته تا   سی رخ داده و پل یتصادف بزرگ گفتن یم  همه
قرمز   نیرو متوقف کردم و جلو رفتم. ماش  ن یتموم بشه. ماش قاتشیتحق

 ... کهنیبود که... ا ییرنگ تسال 

  نیماش ن یهام بشدم که اجازه ندادن جلو برم. چشم   کینزد  هاسی پل به
اطالع دادم   سی بود. رو به پل ن یزم  ی رو   یهقرمز رنگ مچاله شده و جناز 

 . شناسم یرو م نیماش  ن یکه من صاحب ا 



بدنم به پاهام   ی شد. تمام خون تو نیهام سنگ رو باز کردن و قدم راهم 
 جلو برم.  نیاز ا  تر شیب  دادنیهجوم آورده بودن و اجازه نم

شده بود و قفسه    نیهام سنگتصادف داشتم. نفس ن یبه ا یبد حس
 . اومدیاز جا داشت در م ام نهیس

و کنترل    دیهام لرزشدم. دست کی به جنازه نزد  قهیبعد چند دق  باالخره 
 فشار خونم دست خودم نبود. 

هام  حرکت دادن دست یبرا  یزده و شروع به گزگز کردن. قدرت خی  بدنم 
 م.شده نداشت  دهیپوش  یبه سمت جنازه

 : دیپرس یکنارم زانو زد و به عرب   یمامور باالخره 

 د؟ یبا مقتول دار ی چه نسبت -

فرد کشته شده و تصادف نکرده؟ مامور   نی... ا یعن ی مقتول؟   شنوم؟یم  یچ
هام رو بستم  جنازه رو باز کرد. با باز کردنش چشم  یرو   پ یحالم ز دن یبا د

 که مامور دوباره گفت:

 دارن؟ برادرتون هست؟  ی آقا با شما چه نسبت نیا -

شدم. دست و پام    رهیآقا باز کردم و بهش خ یکلمه  دنی رو با شن هام چشم 
 . دم یشل شد و به زمين چسب

 : دمیترس پرس  با

 م... مرد... مرده؟  -



افتاده    یام افتاد. چه اتفاقگونه  یهام روکرد که اشک  دییبا سر تا مامور 
بود؟ چرا عمر مرده؟ رزا کجاست؟ رزا... کنترل حرکات بدنم رو از دست  

 زدم:  ادیدادم و دست پاچه بلند شدم. فر

 رزا... رزا.  -

  یرد شدم. به موتورسوار ها نیماش نی شده بودم و از ب خودیخود ب از 
زدم که تا بخواد   نی گرفتم. موتورسوار رو زمو موتور رو از دستش    دمیرس

 به موتور دادم و به سرعت از محل حادثه دور شدم  یبلند بشه گاز محکم 

رو با خودش به هوا    افتادنیصورتم م   یکه رو   یی ها سرد، اشک باد
افتاده؟ نکنه به من شک   ی کشته؟ چه اتفاق  ی. عمر مرده؟ عمر رو کبردیم

 کنن؟!

چراغ کل خونه خاموش بود. از موتور    دم یکه رس  عمر  نی کاخ ساحل نش   به
رزا   دونستم یخوردم. م  نیزم   فون،یبه آ   دنیشدم و چند بار تا رس  اده یپ
 کاخ.   ن یا  یخوش کرده بودم به بودنش تواما دل ست ین  جانیا

. رزا در خطر بود هر  شناختم یکردنش نم  دایپ یرو برا جا نیجز ا   ییجا
. باالخره رزا همسر  زنهیعمر رو کشته صد در صد به رزا هم صدمه م یکس 
  یکاخ کردم و رو   یمرمر نما یهاهام رو نثار سنگعمر بود. مشت  یقانون
 افتادم.  ن یزم



نشده باشه.   شی رزا طور کردمیزانوهام گرفته و دعا م  نیرو ب  سرم
ف  متوق یا لحظه هامهیهام کل صورتم رو محو کرده بود و گر اشک
 نگران بودم.  شتر یاون وضع از حال رزا ب یعمر تو دنی. با دشدینم

ام رو جلب  توجه شدیم  تر کیو نزد   کیکه بهم نزد   یاکفش زنانه  یپاشنه
قباًل   که  دمیرو د یتارم دختر یهاچشم  ر یکرد. سرم رو باال آوردم و از ز

هام رو پس زدم. بلند شدم تا  بودمش. اشک چشم  دهیعمر د  شیچند بار پ 
 خوردم. دوباره بلند شدم که دختر گفت: ن یاما زم ستمیبا

مواد بود. قش کرد! عمر با خودش برد. من از    شگاهی آزما روز یرزا د -
اون، فرار کردم وگرنه جراتش رو نداشتم. من   یهابا حرف شگاهی آزما
 ممکنه رزا کجا باشه.  دونمیم

به   ی . با ناباورشدیواقف م  یایمکث طوالن  کردیکه ادا م   یاهر جمله  نیب
 موندم که به موتورم اشاره کرد و گفت: رهی نجاتم خ یفرشته

 . م ی نجاتشون بد م ی تونست د یشا میبر  ایب -

 مگه چند نفرن؟   نجاتشون؟

 ؟یرو نجات بد  یک  ؟یک  -

 از قعر چاه دراومد که دختر گفت: صدام

 و رزا.   الین -



زد؟    یکار  نیدست به همچ  ال یخاطر ن خواهر رزا؟ پس رزا به الی ! نال؟ین
رزا خبر دادم که   ی ؟! من به خانوادهکردم  کار یمن چ  ی... واالین  یعن ی

  یرو متزلزل کردم. وا شونیخانوادگ  یدخترشون بهم پشت کرده و رابطه
 ! آخ رزا آخ... کردم  یمن چه اشتباه 

که    یو همراه دخترک  دمیکش   امیو خاک ی سرتا پا مشک ی هابه لباس یدست
 نقش بسته بود همراه شدم.  یش، خال خوشگل گونه  یرو 

 من بشنوم گفت:  کهنیا  یبلند برا یراه با صدا  یتو

. رزا من رو از اون جهنم  رانم ی. اهل کوردستان استانهی وی من اسمم ک -
 م. عمر رو نداشت  گاه ینجات داد و گرنه جرأت فرار از مخف

 عمر رو کشته؟   یک  یزن یتو حدس م  -

. دوباره  دمیاز طرفش نشن  ی . اما جوابدمیجمله رو پرس  ن یا  یبلند  یصدا با
کرد و    کیسوالم رو با همون تن صدا تکرار کردم که سرش رو به گوشم نزد 

 گفت: 

 کنه!  ر ی قاتل دستگ ست یقرار ن  وقتچیه  سیامارات. پل  عهد ی! ول عهدی ول -

  

 ***رزا 

 



به بدنم دادم. به   یطلوع آفتاب و خوردن نور به صورتم کش و قوس با
  الی عمر، من و ن  شیبود برگشتم. از دو روز پ   دهیکه کنارم خواب   الی سمت ن
  ها یخدمتکارها مثل زندون یکرده و رفته و هر از گاه   یزندون جا نیرو ا 

 . ره یو بعد م   آوردنیبرامون غذا م

چشم    اطی و از پنجره به ح  دمیپر نیی هفت صبح بود که از تخت پا   ساعت
مورد رو    نیهم ا   الیو ن   م ی هست  یابوظب یهنوز تو کردمیدوختم. حس م 

ساعت   م ی ن با یتقر  جانی ما به ا  دنیرس یکرد و گفته بود فاصله زمان   قیتصد 
 ها بود. حرف  ن یاز ا شتر ی ب  یکم  ی و ابوظب ی فاصله دب کهیبود در حال

. من کجام؟!  خوردنیذهنم چرخ م   یسواالت تو یگرفته بودم و همه  گر 
. موهام رو شونه کردم و  ستی از عمر ن یشدم و چرا خبر  یزندان  جانیچرا ا

  شتر ی کم، ب  یلیو به مقدار خ  شدیپشت سرم بستم. پنجره اتاق از باال باز م
 . شدیاز اون باز نم 

 رو صدا کردم:  ال یساعت زل زدم و آهسته ن  به

 . م ی بر جا نیاز ا د یبا گه یپاشو. امروز د ال؟ ین  ؟یآبج -

  یاشد. ناله ز ی خم ی رنگش رو کنار زد و نخوش  یبعد چند لحظه، موها الین
 : دیاز ته گلوش در اومد و پرس

 !گهیرزا؟ خب بخواب د  یزود هم بلند شد  یدیخواب ر ید -

 . م ی بمون جا نیا نی از ا شتر یب  دی. نبام ی بر  دیبا  الی پاشو ن -



زده و   یهاش رو گرد کرد. لبخندچشم  دیآروم و لرزونم رو که شن  یصدا
 : دیو پرس  دیدادم. خند لشیتحو  یبندش چشمک پشت

 شده؟ شوهرت اومده؟  ی رزا؟ خبر -

به   یکوتاه و آروم   یلیهام در هم شد و سشوهر، اخم  یکلمه  دنیشن  از 
 بازوش زدم: 

 . الهیشوهر دارم اون هم دان هیمن   -

 و لباس خواب کجش رو مرتب کرد:  دیرو کنار کش  لحاف

 منظورم عمر بود. اومده؟  -

  ز یهم از سا   ز یسا  هیکه   یاگهیهام رو با لباس دکرده و لباس  ینوچ  نوچ 
  یکه برگشت تو  ییاز دستشو   الیبود عوض کردم. ن  تر کیخودم کوچ

رو با حوله   سشیخ  یهاداشت دست کهی. در حالستادیچهارچوب در ا 
 :دیپرس  کردیخشک م 

 اره؟یسر شوهر اولت ب   یینکنه رفته بال م؟یکار کن   یرزا. چ  -

  رونیدستم ب ر یعاشق حرص دادن به من بود. کوسن کاناپه رو از ز   الین
 هوا گرفت:   یو بهش پرت کردم که تو  دهیکش

 ؟یباز؟ هار شد هیبابا چ  -

  ر یدادم. دستم رو ز  ل یبهش تحو یاکه به لب داشت چشم غره  یلبخند با
 کردم:  ز ی هام رو رچونم گذاشتم و چشم 



فرار   جانی تا از ا  م ی ز ینقشه بر هالم ی مثل ف دیبا  کنم ی... حس میدونیم -
 ه؟ ی. نظرت چم ی کن

فکرم   یخطابم کرد و شروع به مرتب کردن تخت کرد. تو  وونهیخنده، د  با
نقشه   میبر  رون یب  جانیکنم تا از ا   کار یچ  دیبا  کهنیداشتم در مورد ا

بلند شدم و   عی. در اتاقمون باز شد خدمتکار برامون غذا آورد. سردمیچیم
 : دمیس گرفته بودم پر   ادیکه از عمر    یایدست و پا چلفت ی با زبان عرب

 هل تدعوني آتي إلى المطبخ وأعد الطعام لنفسي وألختي؟ -

خودم و خواهرم غذا درست   یراب یو کم   امی به آشپزخونه ب یدی)اجازه م 
 کنم؟!( 

 انداخت و ابرو باال داد:  الی کنجکاو به ن  ینگاه  زن

 ال! أمرني الرئيس بعدم السماح له بالخروج من هنا.  -

 .( دیایب  رونیب جانی دستور داده اجازه ندم از ا س یی)نه! ر 

 گفتم:   یزدم و با نگاه مهربون  یپوزخند

أنك لم تسمح لي بالخروج ، فسيكون   أنا زوجة الرئيس. إذا عاد واكتشف  -
 منزعًجا جًدا. 

  رونیب  جانیمن از ا ی. اگه برگرده و بفهمه تو اجازه ندادسمی )من زن رئ
 .( شهیناراحت م ی لیخ  امیب



از   ع یمن زن عمرم. سر  کردیبهم انداخت و انگار باور نم  ینگاه  ناباورانه
تولد گرفته بودم رو در آوردم و   یام با عمر رو که تو عکس دو نفره فم یک

به نشونه نه تکون داد. در   یسر  د یزد و با ترد ی بهش نشون دادم. پلک
 زدم به هدف:  تینها

 عندما يعود الرئيس ، أقول له أن يطردك. أنت لست مسؤواًل.  -

 .(ی ستین  ر ی پذتی تا اخراجت بکنه، مسول  گمی)عمر برگرده م

زل زده بودم و   رونیکرده و به پنجره برگشتم. به ب  یام بازانگشتر حلقه اب
  ال یدار نخش ی. صدا امیب  رونیبودم زن بهم اجازه بده از اتاق ب ن یمنتظر ا
 : دمیرو شن

أال يمكنك رؤية زوجته؟ ضعه جانًبا ، وإال ستنجح ، فلن تجد حتى وظيفة   -
 في اإلمارات بأكملها.

  ی تو کل امارات حت  کنهیم  یبکش کنار وگرنه کار زنشه؟ ین یبی)مگه نم
 .(یکن  دایکار پ   ینتون 

  نشیدلم تحس یحرف بزنه تو  ی خوب عرب نقدر یتونسته بود ا  الی ن که نی ا از 
اما   انداختمیدو واژه رو جا م  ی کی زدمیحرف م  یعرب یوقت   شهیکردم. هم 

فقط   زدیباهام حرف م  ی عرب  یکس  یرسوندم و وقت  ی منظورم رو م
 . هیچ قیمنظورش دق دمیفهمینم یول  گه یم  یدرک کنم چ  تونستم یم

. با تعجب خواستم برگردم که به بغلم اومد و  دیکش  یا خفه غی ج الی ن هو ی
 : دیپر نیی بغلم باال و پا  یتو



 رزا! اجازه داد اجازه داد! یوا -

 : دیآهسته پرس  یل یخ الی و دستش رو گرفتم. ن  دمیخند

 م؟ ینر  یاول سراغ گوش  -

 : زدم و گفتم   یلبخند

  نیا  یکردن تو  دایپ ی . گوشم ی ای ب رونیمخمصه ب ن یاز ا د ی! اول باالی نه ن -
 . ستی ن یخونه کار راحت 

اومدن پانسمان   رونی. قبل ب م یاومد  رونی تکون داد و با هم از اتاق ب یسر
 رو عوض کردم.   م ی دست زخم

 در گوشم گفت: الی. ن م ی شد یی رای پذ ی وارد سالن اصل میمستق 

  ی تو تو گم یکن رزا. بهشون م  دایآشپزخونه! تو راه خروج رو پ  رمیمن م -
 . بدو. یاتاق

خونه رفت.   یگوشه  یبه آشپزخونه الی شدم و ن  م ی قا یابوفه  پشت
به   دیاز کدوم بخش با  دونستم یبودن و نم  جانیا یاد یز ی خدمتکارها

 رو نجات بدم؟ ال ین یچجور ی برسم. از طرف خوامیکه م   ییجا

. طبق معمول  چهی فضا نپ یتو  ییرو از پام درآوردم تا صدا  ها ییدمپا
بود و هزار تا پس و تو داشت. چند تا راهرو و چند تا در    یبزرگ یخونه

  ینگاربود و ا  ستادهی مرد سبزه ا  هیهر کدوم   یوجود داشت که جلو
 . دادیم  ینگهبان 



که    کردمیم   لی مونده بودم و داشتم تحل  رهی بهشون خ وار ی پشت د از 
تق کفش  تق دن یکنم تا اون مردها حواسشون پرت بشه. با شن  کار یچ
دختر نوجوون تبلت به دست داشت به   ه ی. دمیخز وار ی به پشت د یکس 

 . نفسم رو جمع کردم.رفتیطرف هال م

شدن   نییگرد بهم زل زد. با باال پا   یها دختر ظاهر شدم که با چشم  یجلو
  یس یبه لب آوردم. به انگل ی . لبخند مهربونده یترس دمیفهم  اشنهیقفسه س

 : دمیپرس

- Is that tall woman with a mole on her face your mother? 

 داره مادر تو هست؟(  یاش خال گوشتچونه ی)اون خانم قد بلند که رو 

 تکون داد و ادامه دادم:  یسر

- Your mother was looking for you and wanted to tell the  
guards to go to the kitchen . 

تا به   یها اطالع بدبه نگهبان  خواست یم گشت ی)مادرت دنبالت م 
 .( انی آشپزخونه ب

به   ظی غل  ی. با لحن عرب دیها دو تکون داد و به طرف نگهبان یسر د یترد با
 ها اطالع داد تا به آشپزخونه برن. ونا

و زن   ال یآشپرخونه خودم رو رسوندم. ن  وار ی حرکت به پشت د هی با  عیسر
 و بگو و بخند راه انداخته بودن.   زدنیخدمتکار داشتن با هم حرف م



که برگشت من رو    الیبهم جلب بشه. سر ن الی رو کج کردم تا توجه ن سرم
به زن گفت و از آشپزخونه   یزیچ  ع ی. با دست، صداش کردم که سر دید

 . م یستادی ا وار یخارج شد. دستش رو گرفتم و پشت د 

  یگذاشتم تا صدا  الیدهان ن یرو رو  ام یکه دست زخم   زدیتندتند م   قلبم 
  رفتنیها که داشتن به طرف آشپزخونه م به نگهبون دنشینفس کش 
 نرسه. 

 دو...  ک،ی -

 ون دادم و آهسته گفتم: تک  الی به ن یسر

 سه. -

.  یک یاما همه قفل بودن جز  م ی و آهسته بازشون کرد  م ید یها دو طرف در  به
پله رو    ییرو که در باز شد و راه  دیچرخیها م نگاهم از درها به نگهبون  یه
رو که   الی بلند ن یکم   یتازه به صورتم با صدا یشد. با پرش هوا انینما

 صدا کردم.   رفتیداشت با قفل در دوم ور م 

  یط  یگریپس از د ی کیها رو  . پلهم ی و به سرعت از در خارج شد   برگشت
باز   ی ابونیبود که به خ یانرده ی. در م ی دیراهرو رس  ی تا به انتها م ی کرد
 زد: غی ج ال ی. نشدیم

 رزا قفله.  -

 بکن.  ی کار  هی ال ین  فهمنیاالن م -



 زد:  غی ج مه یسراس

 بکنم مگه من قفل گشام؟  ی چه غلط -

  رون یتا در باز شه و ما ب  دیکشیقفل م  یرو تندتند به زبانه هاشدست
 زدم:  غی. محکم ج م یبر

 . زود باش. الی جلو چشممون ن ارن یبابامون رو م  رسنیاالن م -

. هر دو آشفته به م ی قرار داشت یی زادار و هم استرسهم خنده   تیموقع   یتو
سر من و دوباره با حالت   یزد تو ال ین هو ی  م ی زدیچنگ م   یادر نرده
 داد زد:  یدارخنده

 . یتر از من. تو که خنگیدلم خوش بود تو باهوش -

که    رفتیداشت با قفل ور م الی شد. ن  ک یها بهمون نزدنگهبان یصدا
  یهام رو به نشونهدست یکل یمرد سبزه قد بلند و ه دن یو با د  دمیچرخ
در رو باز کرده. در طول   ال ین  دمیشد فهم دهیدستم کش هویباال بردم.    م ی تسل
 . دنیبه دو   م ی که انتها نداشت شروع کرد  یابونیخ

باشم   شتر ی ب دنی به فکر فرار کردن و دو  که نی ا یبه جا تیموقع   نیا  یتو
  هامونیموشک باز  م ی قا ادی.  دمیخندیم  ز ی زریر  الی ن یخرگوش یهابه لباس

  ، یاون باز یهم قربان شه یو هم  شدیگرگ م  شهیهم  ال یافتاده بودم که ن
 من بودم. 

 زدم:  غ یکردم و ج   شتر ی رو ب  سرعتم 



 . اتیخاک تو سرت با لباس خرگوش -

 جواب داد:  دیدویگرد همون طور که م  یهاچشم  با

 . پهیت خوش یلیتو سر خودت پلشت. انگار خودش خ  -

نباشم بهتر هم   الی تر از ن کم   دمیانداختم و فهم یخنده به سر وضعم نگاه  با
 . تم سین

به خودمون   نی ماش  کیالست غی ج  یکه با صدا  م ید یرس ی چهار راه به
  ی شده بود گرفتم و تو ره ی خ نیرو که با بهت به ماش  الی. دست ن م یاومد 
 . م ی با عجله نشست ن یماش

 زدم:  غ یرو نبسته بودم که نفس زنان ج  در 

 برو برو برو...  -

رو   المی داد خ نیکه به ماش  یراننده دقت نکرده بودم. گاز محکم یچهره به
زل زدم که وسط چهارراه   وسی ما یها راحت کرد. به پشت سرم و نگهبان

. نگاه کردن یور نگاه ماون ور،نی بودن و دست به کمر و کالفه به ا ستادهیا
دلم   یقند تو شدیما که داشت ازشون دور م  ن یحسرت بارشون به ماش

 رد. آب ک

 زدم:  غ یگرفت. ج  یشگون ین  الین

 . یو کبودم کرد  اهی! س مون؟ یچته م -



وسط    ینهیدهن بازش مواجه شدم که به راننده چشم دوخته بود. از آ  با
  نیماش  ی که صداش تو  دمیکش   ین یام بهش جلب شد. ه توجه ن یماش
 : دیچ یپ

 ؟یدو تا خواهر نیکردیفرار م یاز دست ک  -

  یبلندمون تو یو صدا  م ی به هم انداخت  یدو با هم مثل پت و مت نگاه هر 
 منعکس شد: ن یماش

 خسرو؟! -

  ال یگودز   نیا  نیهنوز باورمون نشده بود که سوار بر ماش  قهیچند دق تا
بهم  تر کینزد یلیخ  الی . نم ی ش یم  یمنته مینامعلوم دار  یشن یو به لوک   م یشد

  الیزل زده بودم. ن  نیوسط ماش  ی نهینشسته بود و من هم هنوز به آ 
 گوشم شد:  کیدر برابر دهنش کرد و نزد  یدستش رو حجاب 

 اکس خواستگارت.  م؟ یکار کن   یرو چ  نی حاال ا -

  یاز پاش گرفتم که اوف یشگون یکه ن  دیرسیصداش مسخره به نظر م  لحن
 گفتم:   م ی کرد. با حالت پانتوم

 بره؟ یما رو کجا م  ن یبپرس بب -

 ام رو به خودم ادا کردم:لهدلم ادامه جم  تو

 کنه خدا؟!  ستمونیَنبره سر به ن  -

 شدو گفت: کیبه گوشم نزد  الی ن دوباره



 من ازش بپرسم؟   یاکس تو بود بعد انتظار دار -

رو   شی کهکشان  یزدم که حساب کار دستش اومد و خنده یاغره چشم
 متوقف کرد. 

 د؟یریم  دیخسرو کجا دار یآقا دیببخش -

 حالت مسخره و چندشش جواب داد: با

 ها!. دوقلوبرمتونیم  دیخب هر جا شما بخوا  -

 زد:  یپوزخند  الین

 !م ی ستیما دوقلو ن  -

 :دمی که با تحکم پرس   زهی نمک بر  هام یخواست مثل قد خسرو

 ؟ آقا خسرو  دیبرسون ی ما رو تا دوب شه یم -

گردن شکسته، دراز شد و کم موند    یامثل زرافه  دیرو که شن  صدام
 بزنه. جواب داد: رونیب  نه یهاش از آ چشم 

 د؟ یندار  یاگهیچشم رزا بانو. امر د -

که کنارم نشسته بود    الی شدم. ن  ره یخ  ابونی ازش برداشتم و به خ چشم
و من رو    خوردیبود تنش تکون م دهی و چون به من چسب  دیخند یم  ز ی زریر

 لب گفتم:  ر ی و ز دم یبه آرنجش کوب. با بازوم دادیهم تکون م 

 زهرمار! -



 چاک تو هست؟ نه یگفتم عاشق س  یدید -

تا   دم یدارش من رو هم به خنده وا داشت. آروم لبم رو گزخنده یصدا
بودن    نیهامون گواه ا نفساز خنده به گوش خسرو نرسه اما نفس یی صدا

  دهیچی پ ی کل ابوظب  یدرصد صدامون تو ۱۰۰نبود  جانی که اگه خسرو ا
 بود. 

  ن یبه ماش ی بود که به جاده زل زده بودم و آفتاب سوزان دب یاقهیدق چند
ام  شونه  یسرش رو رو  الی . نخوردیبهمون م  نیکولر ماش   یو از طرف  زدیم

 : دیکه پرس  دمیآرومش رو شن  ی. صداکردیم  یگذاشته و با انگشترم باز

خسرو و باباش   ی بگ شه یم  ،ی از من  تر یم یصم ها نیبا مامان ا رزا؟ تو که  -
رو به اون رو شد؟ چرا از    نیاز ا مونی زندگ هو یکردن؟ چرا ما    کار یچ

 آپارتمان؟  ه یطبقه آخر  م ی اومد شیتجر  یی الی و   یخونه

 دستم فشردم و آروم گفتم:  ی رو تو دستش

 . گم یبهت م  م ی بزار برس -

 خب االن بگو. حوصلم سر رفته.  -

 . شنوهی! مالی که ن   شهیاالن نم -

ام برداشت. رو به  سرش رو از شونه ال یتر کرده بودم. نرو آهسته صدام
 خسرو گفت: 

 ؟یدار یآهنگ چ  م ی نیبب  یرو روشن کن  ضبط  شهیپسر عمو؟ م  -



 اد یز میعقب بود  یما که صندل  یبود. آهنگ پخش بشه صدا یفکر بکر چه
لقب پسر عمو به وجد اومد و دست   دن ی. خسرو با شنکردیب توجه نمجل

 به کار شد. 

دوباره سر رو    الی . ندیچ یپ  ن یماش  یپاپ، تو یچند لحظه آهنگ عرب  بعد
 ام گذاشت و گفت: شونه

 . ی حاال بگو آبج -

 رزا.  یبگ  دیلفظ منه، تو با  ی آبج -

 و بغض آلود جواب داد:   دیخند

هم از    نمونی ازدواج کردم و تنهات گذاشتم انگار حس خواهرانه ب  یاز وقت -
  یبد هانیدر حق تو و مامان ا ی ل یرفته. من رو ببخش رزا. من خ نیب

 کردم. 

  یهاتموم حرف یادآور ی. با  دمیموهاش رو بوس  یزدم و رو  یکوتاه   لبخند
 مامان گر گرفتم: 

من زن عمر   که نیا  دنیبودن و با فهم ی! مامان و بابا اون روز دب ال ین -
 که بابا...  یشدن. جور  یعصب یل یشدم خ

 ام باعث شد صدام بلرزه: حنجره ی تو  بغض

 .یست ی دختر ما ن گهیبابا بهم گفت تو د -

 کرد:   یرو دوباره به دست گرفت و باهاش باز انگشترم



  ن یتر از انازکابا دل. بشهیحل م  ی. همه چ ینگران نباش آبج  -
 کرده؟   کار یبگو خسرو چ  گهیهاست. بگو د حرف

سرگذشتمون که   نی ترو شروع کردم به گفتن تلخ  دمیرو به هم مال  هاملب
 نبود:  انشیدر جر  ی لیخ  الین

خاطر   اتفاق افتاد، به ن یکه ا  یاون زمون تو با آرش دوست بود  الین -
کنه. باالخره خودت ذهنت کم    ر یتو رو درگ  خواستیمامان دلش نم نی هم
 نبود.  ر یدرگ

 از گلوش در اومد که با بغض ادامه دادم:  ی هوم

 رو؟ من قرار بود کنکور بدم؟  93زمستون سال   ادتهی -

 : دیپرس  واش ی

 ت؟ یهمون سال که خسرو اومد خواستگار -

 . دستش رو با حرص فشردم و تند گفتم: د یخند  ز یزری بعد ر و 

 دختر بود هه! ینبود معامله یخواستگار -

به    یام برداشت که نگاهمون به هم خورد. اخمسرش رو از شونه الین
 : دیش پرس خوشگل برجسته یها لب نیابروهاش اومده بود که از ب

 ؟یاواقعًا؟ چه معامله -

 جواب داد: ی خسرو صداش بلند شد و با لودگ نی همون ح در 



  یها. من در خدمتتونم دخترعموها  دمیمن انجام م  دی دار ی اهر معامله -
 . زیعز

 هاش رو جمع کرد: خنده ال یلب زمزمه کردم که ن  ر ی ز یدارکش  شیا

 . دهیممنون پسر عمو از شما به ما رس -

 جلوتر اومد: الی زدم و صورت ن یپوزخند

 رزا؟  اش هیخب بق -

برهوت چشم دوختم و ادامه   ی. به جادهدمیکش   یفوت کردم و آه ینفس
 دادم:

نامه   تیروز چهلمش که وص  یکه بابابزرگ فوت کرد تو  ز ییاون پا  یتو -
که    یاکل خونه  نامهتیوص  ی. توم ی باز شد همه از تعجب شاخ درآورد

خسرو شده بود و ما که ساکنان    یبه نام بابا م یکردیم  یتوش زندگ
 . م ی ملک نداشتراجب اون   یحق  چیه  م ی و چند ساله بود  نیچند

 ش؟ ی ملک تجر -

 . م ی کردیم  یهمون که با بابا بزرگ توش زندگ   گهی آره د -

 خب. -

  ی. ولم ی خبر یوجود داره که ما ازش ب  یاوسط حقه نی ا  دونستیبابا م -
و ادعا    دیرو باال کش یخسرو همه چ   ی بابا نمی به خودمون بجنب میتا بخوا 

 مال اونه.  ی کرد که همه چ



 سر تکون داد و ادامه دادم:  الین

هاش رو  اون زمونش رو فروخت و مامان النگو نیکه بابا ماش   ادتهی -
.  گه یرو بخرن د م ی کنیم  یکه حاال توش زندگ   یفروخت تا تونستن آپارتمان 

خسرو اومد و لوازممون رو   یکه بابا   یبود رونیشب تو با آرش ب هی
  ها یچ  ادیم  ادمی  ی! وقت یکرد. وا  یاحترام یو بهمون ب   اطیح یتو خت یر

 االن خسرو رو خفه کنم.  نیهم  خوامیبدشانسمون گفت م یابابه ب

 ادامه دادم:  ی طوالن  ی و بعد مکث  دیخند

اما اون   میکن   هیتخل  م ی ! بابا از عمو سهراب فرصت خواسته بود تا بتونال ین -
رو گذاشت که من با خسرو ازدواج کنم تا بذاره ما تو اون خونه    نیشرط ا 
 . م یکن   یزندگ 

 :دیشد و با تعجب پرس  ره یباز بهم خ  یدهان  با

 ها رو بهم نگفت؟ حرف نیکدوم ا   چیچرا مامان ه -

 رو گرفتم و مالشش دادم. ادامه دادم: دستش

رسم    نی. ام ی فروشیبابا جون به عمو سهراب گفته بود ما دخترمون رو نم -
 . م ی کنی که دختر معامله نم  ستی ما ن ی خانواده

 به لب هر دومون اومد که ادامه دادم:   یلبخند



و فقط با دو تا    م ی کرد  هیساعت خونه رو تخل  کیبعد   می مجبور شد -
. عمو سهراب اجازه نداده  م ی رفت رون یبابابزرگ ب  یالی چمدون از اون باغ و 

 . م ی متعلق به خودمون بود رو با خودمون بردار ی که حت   یزیبود چ

 دادم:  حیماجرا رو بهش توض یکرد و ادامه  ینوچ  نوچ

  بیکه عمه مستانه ترت   یاون مهمون یهمون سال کنکور من بود که تو -
بابا با   نهی خاطر هم  پولمون کنه. به هی  ی داده بود، ما رو دعوت کرد تا سکه
 من دعوت نشد.  ی تو، نه عروس  یس عمه مستانه هم قهر کرد و نه عرو 

ارث و   یپس اون چرا ادعا ست؟یبابامون ن  ی مگه عمو سهراب عمو -
 کرد رزا؟   راثیم

 : دمیکردم. پرس   قیتکون دادم و حرفش رو تصد  سر 

خونه و   ادیبابابزرگ زنده باشه ب یکه عمو سهراب تا وقت   ادیم  ادتیتو   -
 بهش سر بزنه؟ 

 . گهیداشتن قهر بودن د نه خب ذاتًا با بابابزرگ مشکل  -

پس امکان نداشت که بابابزرگ اون    دونستیرو م  ن یخب، بابا هم ا -
تالش کرد اما عمو سهراب   ی لیبابا، خ   چارهی نامه رو نوشته باشه. ب تیوص 
 . هینامه جعل تیجاها آشنا داشت و بابا نتونست اثبات کنه اون وص  یلیخ

 گرفت:  یرو به باز میدست زخم پانسمان 

 نکرد؟  ی چرا دادگاه کار -



  ی را یدادگاه برادر زن عمو سهراب بود. معلومه به نفع ک  ی خب قاض -
  ی که من رو دوباره جلو جمع از بابا خواستگار  ی. بعد اون مهمون دهیم

  یبه هم خورد؟ عمه مستانه هم ه  یمهمون یهمه چ  ادته یکردن  
 دن. آور  ی که چرا من رو اون مهمون  کردیمامانمون رو سرزنش م 

 ام گذاشت: شونه یو سرش رو دوباره رو   دیخند

 جا که بهت گفتن زبون دراز.آره همون -

که به عمو    یزی رآمیجمالت تحق یادآور یو با   دمیکش  یاز خوشحال ین یه
 : دیپرس  ال یسهراب گفته بودم دلم دوباره خنک شد. ن

 من اون زمون اصاًل حواسم به خانواده نبود رزا!  دیببخش -

 . یکنار من  جانی تو ا  نهیمهم ا یره خواهراشکال ندا -

 هاش رو به هم فشرد:حرص دندون با

 م؟ ی زرافه در بر  نیاز دست ا ی رزا چجور -

 . م یبرس ی نقشه دارم نگران نباش بزار به دب -

  م ی . حاال آبجدی وجودش شعله کش  یتکون داد و حس اعتماد تو یسر
کجا دنبالت    ال؟یدان یی شده بود. تو کجا  الی کنارم بود و تموم فکرم دان

 بگردم؟ 



  دهیتو بغلم خواب  الیفتنه از دور ظاهر شد. ن  ی رهیجز یساعت، نما  ک ی بعد
خسرو   ب یغر  ب،یعج   یغرق بودم. صدا الی بود و من همچونان در فکر دان

 بهش بندازم:  ی باعث شد نگاه

بود؟ نوشته خدا   ی امارکت کره یشما تو   که با  ستین   یمرد همون  نیا -
 رحمتش کنه! شوهرت مرده رزا؟ 

 :دمی پرس یبلند غی شد. با ج  دار یخسرو از خواب ب  یبا صدا الین

 ؟ یچ -

  الی شهر نصب شده بود نشون داد. ن یابتدا یرو که تو  یبنر خسرو
 زدم: غی که دوباره ج  د یهاش رو مال چشم 

 دار!نگه -

رو باز کردم و به بنر    نیجلوتر پارک کرد. تند در ماش  یرو کم  ن یماش
امارات   ر ی از طرف ام  تیتسل ام یپ  رشی شدم عکس عمر بود که ز کینزد

 نشستم. عمر مرده؟ عمر...  نیو زم   دیروش حک شده بود. پاهام لرز 

انداختم که درد تو کل وجودم   نیزم یبه خاک رو  یچنگ م ی دست زخم با
گوشم بود که    یتو  گذشتیکه از کنارم م  ییها نیبوق ماش ی. صدادیچ یپ
عکس خندان عمر ثابت   ی ها. نگاهم به چشم دیبغلش کش  یمن رو تو  الین

 تصورش بکنم که عمر مرده. تونستم ینم یمونده بود و حت 



. تازه متوجه شدم که دارم  دیاز بغلم جدا شد و دست به صورتم کش الین
به   ی که داشتم عذاب وجدان  یبد یلرزش بدنم و احساس کنم یم  هیگر

 درونم له شدم و شکستم.  ی ها. تحت سرزنشکردیروحم وارد م

 صدام کرد و گفت:  الین

 باشه؟  تونهیم  یرزا نوشته کشتنش. به نظرت کار ک  -

 دستم رو گرفت.  الیتکون دادم که ن   نیبه طرف یسر

ن.  کن  ر یتا قاتل رو دستگ  گردهیدنبالت م سی االن پل د یپاشو. شا ی آبج -
 دارن.  از یها به کمکت ن. اونم یبرس  یبه دب  تر عیسر  دیبا

هام متوقف نشد. مگه من  کردن و اشک  نیزور من رو وارد ماش به
  یجورنیا  دیام رو کشته بود؟ چرا باعمر رو بکشم چون بچه  خواستم ینم

 و دلم براش بسوزه؟ عمر کم گناه نداشت.  زم یاشک بر

کرد و    ادهیپ  نیشرکت سل  یو جلوچقدر گذشت که خسرو ما ر   دونم ینم
ها که باهاشون در  خودش با ترس پا به فرار گذاشت. از همون زمون

خسرو و باباش پا به فرار   یایخطر  ی ماجراها  نیهمچ  یتو  م ی ارتباط بود
ندارم و دلم   یازی. البته االن بهش ن کردنیو ترکمون م  ذاشتن یم
 کارهامون سرک بکشه.  به خواستینم

 : رمیباعث شد سرم رو باال بگ  ال یمتعجب ن  یصدا

 رزا؟  -



با   نیبودن و سل  ستاده ی ا ن یشرکت سل یخانوم و آقا جلو سی عده پل هی
  غ یو ج د یبه من رس  هاسیباز بهم هجوم آورد. زودتر از پل  یبا دهان دنم ید
 زد:

 زا؟ با توام. دو روز؟ هان؟ ر  نیا  یتو یتو کجا بود ؟ یتو عمر رو کشت  -

  ن؟ یاز ا تر نیری ش  یمن رو قاتل جلوه بدن؟ خب بدن. چه اتفاق خوان یم
و داد    غی ج یکنم. صدا  هیحال خودم گر  یتا برا خوام یگوشه م   هیمن االن  

 سرم بود:  ی و سوگل تو  الین

  کار نی اون زنش بود امکان نداره اون ا  ن؟یبریم نی ! کجا دارنشینبر -
 کرده باشه. 

همون    یامارات نشستم. تو سیپل  نیماش   یمتحرک تو یمجسمه  مثل
متوقف   ن یسبب شد ماش سی پل نی اش به ماشو حمله  الیدان  یحال صدا
  یبود و موهاش رو  شون یپر  ی لیخ ال یانداختم. دان  رون یبه ب یبشه. نگاه 
کل صورتش رو پوشش داده بود و    هاششیبود. ر خته ی صورتش ر

 . دادیرو بروز م  یت راحو نا   نیسرخش خشمگ  یهاچشم 

 و داد زد:  دیطرف من کوب یشهیش  یزل زده بودم که با دست رو  بهش

 . دی. ولش کنستیاون قاتل ن -

شه. مثل   کیبهم نزد  الیعرب گرفتنش و اجازه ندادن دان  سیتا پل  چند
نبود که من به عنوان قاتل دارم به    المیخ  نیمجسمه، خشکم زده بود و ع 

 . رمیم  ی نامعلوم یجا



هام بسته بود و  به راه افتاد. چشم   نی دادم و ماش هیتک  شهی رو به ش سرم
اصاًل عمر کجا   ره؟یاالن عمر بم دی. چرا بازدمیدلم خدا رو صدا م یفقط تو
 کرد؟   یرو زندان  الی؟ چرا من و ن همه مدت ن یبود ا

 *** 

تر شه. با  کم   یذهنم کم ی شدم تا از آشفتگ ره یلب زن عرب خ  یهاترک به
تندتند تکون دادم که   یسر ارادهی. ب دمیمتر باال پر   کی غشی ج یصدا
 : دیپرس

 لماذا اختلفت مع زوجك؟ -

 ( ؟ی)چرا با شوهرت اختالف داشت 

بزنه و منفجر   رون یب  امنهی بود از قفسه س کیبود که نزد  یمثل بمب   قلبم 
 که مشهود بود گفتم:   یی بشه. لرزش صدا

 نحن لم نختلف...  -

 .(می)ما اختالف نداشت 

خودم    غیج ینثار صورتم کرد. با صدا یایل یتموم نشده بود که س  تم جمله
و    دیموهام رو به عقب کش   یافتادم. مرد نیبه زم  یو همراه صندل  دهیترس
 :دیچ ی پ  کیاتاق تار  یزن دوباره تو یصدا

 حتى تقول لماذا قتلته بنفس الحساء ونفس الطاجن  -

 کاسست.(   نیآش و هم نی هم   یچرا اون رو کشت ی نگ  ی)تا وقت



که به فکم خورده    یایل یدرد س شدیم  دهیموهام که داشت کش  یاشهیر
رو مرتب کردن.   یکرده بود. به زور بلندم کردن و صندل   تر شیبود رو ب 

 ود. سر باز کرده ب میپانسمان دست زخم

  اشیعصبان  یکه از چهره  ینکیپوست و ع  اهینشستم و مرد س دوباره
هام قفل شده بودن  وحشت کرده بودم پاکت رو به طرفم دراز کرد. دست

 پاکت رد باز کنم.  تونستم یو نم

 عمر رو جلوم گذاشت:  یجنازه یها عرب پاکت رد باز کرده و عکس مرد

 أين كنت ليلة الحادث الذي لم تكن تعرفه عن زوجتك؟  -

 ( ؟ یکه از همسرت خبر نداشت  ی)شب حادثه کجا بود

که داشت    یایمعنیگنگ ب   یفقط صدا دمینفهم  دیکه پرس  یاز سوال  یزیچ
ام رو داره  چونه دمی وحشت زده کرد. به خودم اومدم که د تر شیمن رو ب 

 زدم:   غیاش ج هدست نی . از بفشارهیبا تمام شدت م

- I dont know arabic . 

 .( ستم یبلد ن  ی)من عرب 

از   ینشست. نور آفتاب  ی صندل  یزد و به شکل برعکس رو  یپوزخند
اش رو تکرار  شد. دوباره جمله دهی به صورت خشنش تاب  یسقف  یپنجره
 . یس یبار به زبون انگل  نی کرد ا

 افتادم:  هیمتوجه شدن حرفش به گر  با



- I was in Abu Dhabi. I was not in Dubai at all, you can ask the  
maid of the villa that I gave you the address . 

موضوع رو از   نیا دی تون ینبودم م یبودم و هرگز دب ی)من روز حادثه ابوظب
 .(دیکه آدرسش رو بهتون دادم بپرس  ییال یو ی خدمتکارها

کرد و دستور داد تا من رو دوباره به بازداشت  جمع   ز یم  یرو از رو  ها برگه
به صورتش   یعمر خورد. چنان خون یمنتقل کنن. نگاهم به عکس جنازه

  ن یا دن یدل نازک بودم و با د یلی نبود. خ  صی بود که قابل تشخ دهیپاش
 شد.  ی هام رو بسته و ته دلم خالچشم  عی عکس سر

و نمور    کیتار  ییهرو را  یبلندم کردن و در ط  یچوب یصندل   یزور از رو  به
رو وارد   یکم   یل ینور خ وار،ی کنج د  یگاه منتقل شدم. پنجرهبه بازداشت

  یاتاق تنها بودم و انگار جور نیا ی . توکردیبازداشتگاه م  کیتار   طیمح 
 بود.  یانفراد

هر   هام یغم به بغل گرفتم. نگران یدار نشستم و زانوموکت سرد و نم   یرو 
  کردمیماجرا فکر م نی ا ییو هر دفعه که به چرا شدیم  تر شیب قهیدق

 .رنجوندیکه قلبم رو م   اومدیسراغم م  یمختلف یهاقضاوت

جا نشسته  همون  ی ! چند ساعتان؟یاالن کجان؟ تو چه وضع  الی و ن  الیدان
از   وار ی د یرو  یخراش  ی. صدادیجویبوده و افکار، مثل خوره مغزم رو م 

بزرگ بازداشتگاه پخش شده   یفضا  ی تو  بود که یاچند لحظه ی اتاق کنار
هام کل صورتم رو فرا گرفت.  هم گذاشتم و اشک یهام رو رو بود. چشم 



دهنم   ینره دستم رو محکم رو   رونیهق زدنم به ب  یصدا  کهنیا یابر 
 گذاشتم. 

 بود و باعث شد خون به صورتم بخوره.  یدستم خون  پانسمان 

  ر ی گرم، روحم رو از بدنم جدا کرد. آهسته ز  یهاتکه و اشکتکه  یهانفس
 لب زمزمه کردم: 

 ؟یشنوی! صدام رو م؟ییکجا  الیدان -

 : دمیرو شن  یاآهسته یکز کرده بودم که صدا  یاگوشه  صدایب

 ؟ ییجانیتو ا ؟یی رزا؟ رزا؟ رزا تو -

  ی رو داره که کس نیاحساس ا  شهی تنهاست هم  ی ساکت یجا ی وقت آدم
وقت بود که باهام بود.    یلی هم خ  الیدان  ی. توهم صداکنهیصداش م

 : دیچی نگفتم که دوباره صدا پ یزیچ

 . رزا؟ الیرزا؟ رزا منم دان -

 به لب زدم و جواب دادم:  ی آروم تبسم 

 !ال یدان نه یریتوهم صدات هم ش -

. من رو هم به عنوان مضنون  تیاتاق کنار جام نیرزا. من ا   ستی توهم ن -
 کردن. حالت خوبه رزا؟   ر یدستگ

 : دمیگرد پرس  یهاشد و با چشم  ز ی ت هام گوش



 رسه؟ یبه اتاقم م  یصدات چجور -

 رو نگاه کن. باال سمت راست.   جانیباال... ا  نیا -

شد.  ره یسقف بودن خ  ک یاتاق و نزد  یکه باال  ییهالهیتارم به م  یهاچشم 
 : دمیبلند پرس یصدا   یبا ذوق و کم

 ؟ ییتو الیدان -

  م ی دلم آب شد. لب زخم یو قند تو دیچ ی گوشم پ  یاش توتک خنده یصدا
دهنم حس   یکه زده بودم سر باز کرده بود و مزه خون رو تو   یبا لبخند

 افتادم:  هیکردم. با پشت دست خون رو پس زده و به گر 

 من عمر رو نکشتم. به خدا من نکردم. باور کن.  الیدان -

 حرفم رو قطع کرد و گفت:  عیسر

ها قاتل  . اونمشی ما نکشت  دوننیها م من هم نکشتمش. اون دونمیم -
پشت    رانیاماراته. نگران نباش، سفارت ا عهدی اون ول شناسنیرو م  ی اصل

 نگه دارن رزا.  جانیتو رو ا ذارمیماست. نم

 رو پس زدم:  هاماشک

... خوامیرو ترک کنم، م  جا نیا  خوامیدلم برات تنگ شده. من نم  الیدان -
 کنار تو نفس بکشم.   جانیهر لحظه ا   خوامیم

روش   یکوتاه رو گرفته بودن و حس کردم فشار  یهالهیم  هاشانگشت
 هست: 



 از دست کارهات.   یرزا! وا یوا -

 داد: ادامه

رو   ها لهیچنگ زدم و م وار یحرف بزنم. به د تر شیب  تونم ینم گه یرزا! د -
 رو دو بار بکوب. باشه؟  وار ی د ی. اگه کارم داشت نمتیگرفتم تا بب 

 . دیپر  ن ییپا الیگفتم و دان  چشم 

 *** 

  ییبازجو ال یکرده بودن و فقط با دان  ی زندان  جا نیبود که ما رو ا  یروز چند
بود که   یواری که پشتم به د  نی خوب بود. هم  ششی حالم پ کردنیم
. شب و روز رو گم کرده بودم و  کردیداده، دلم رو گرم م ه یبهش تک الیدان

صبح شده و بعد چند    دمیفهم یم دی تابیبه اتاق م یهر وقت از پنجره نور
 . دادنیصبحانه بهم م  شدمیم  دار یلحظه که ب 

نصفه آب   وانیل  ه یبا  ر ی حبه قند پن  هیتکه نون به اندازه کف دست و   کی
حرف زدم   الیبا دان یخوردن صبحانه کم . امروز بعددادیزهر م  یکه مزه

همون   ستان،ی ویهمراه با ک   یابوظب  ی الیو بهم اطالع داد که بعد فرارم از و 
 مواد کمکم کرد به دنبالم اومدن.   شگاهیآزما یکه تو  یدختر

  یزندان قلبم رو فراگرفته بود و اگه حت   یک یتار یو آرامش تو ت یامن حس
امنه. چند لحظه    ال یدان شی که جام پ  دونم یتا آخر عمر بازداشت باشم م 

  یلوال یباز شد و صدا یبلند یبعد از خوردن صبحانه در بازداشتگاه با صدا
 . دیچ یفضا پ  یدر تو



شد با   کیپرپشت داشت بهم نزد یی که ابروها  یپوست  اهیعرب و س زن
 صدا زد:   یاش با تحکم ونهمرد یصدا

مش -  . )بلند شو! برو( یُقم. ا 

  رونیو با خودش به ب  دیهپروت بودم که دستم رو کش ی باز تو یدهن  با
دل   ینگاه انداختم. تو وار ی کنج د  کیکوچ   یهالهینگران به م یبرد. با نگاه 

 گفتم:   الیبه دان

 . گردمینگران نباش. زود برم رم ی. دارم م الیدان -

گذشته و وارد    لیطو  یترس شکنجه، بدنم به لرزه افتاده بود که از راهرو  از 
باز شده   م ی متفاوت بود. پانسمان دست زخم  یکه با اتاق قبل  م یشد  یاتاق

 . زدیهام دو دو مبود و چشم 

  یاومد و رو  یکل یه  یبودم که همون مرد بازجو  ستاده ی اتاق ا وسط 
آهسته شل کرده و بهش   یلینشست. پانسمان رو خ  طی مح   وسط ی صندل
 موندم.  ره یخ

 .( یخانم فان  م ی خواینعتذر لك يا سيدة فاني. )از شما عذر م -

 ادامه داد: یس یشده بود که به انگل الهیاندازه پ  هام چشم 

The Iranian consulate in the UAE- informed us that you were  
Mr. Fani's legal and official wife and that you apparently spent  



that night in Abu Dhabi for your wife to visit. I apologize for  
suspecting you. You are free, you can visit . 

و   ی امارات به ما اطالع داد که شما همسر قانون یتو  رانی ا یگر)کنسول
تا    دیبه سر برد یابوظب یتوو ظاهرًا اون شب شما   دیبود یفان یآقا ی رسم

معذرت    میبه شما مضنون شد  کهنی. از اارنیب  ف یهمسرتون تشر
 .( دیببر  فی تشر دیتون یم  دی. آزاد هستم ی خوایم

 ؟ یچ -

  یمحو ی لیخارج شدم. لبخند خ  یبود که انگار از شوک بزرگ یجور صدام
کرد تا پاهام    تی اتاق هدا  رون یرفت. زن، من رو به ب رون یزده و از اتاق ب

کنم. اما من    دایشده بود باز شه و از اون خفگان نجات پ ر ی که زنج
مونده چرا من   جانیا ال ی. دانجاستنیمن ا   یبرم. همسر اصل  خواستم ینم
 برم؟  دیبا

  ی جا موند. بهمون  الیبه پشت سرم بود که درها قفل شدن و دان  چشمم 
 رو به زن گفتم:  ع یقرارتر سر

 شه؟ یم  ی. چ دینگهش داشت  ییبازجو   یاون مرد که تو -

  ی ؟ باال سر جنازه هم توهنوز اثبات نشده که اون ساعت از شب کجا بوده -
 مضنون ماست.   نیتر یجاده حضور داشته. پس قو

 شد و صدام گرفت:  ر ی هام سرازاشک از چشم  مهابایب



 رو نکرده. من مطمئنم. من مطمئنم..   کار نی نه! اون انه -

بردن و جلو در بسته شده زانو زدم.    رونم یوحشتناک بازداشتگاه ب ی فضا از 
 :زدمیم  ادی هق فربا هق

 رو نکشته.  کسچیه  ال یرو نکرده. دان کار نیاون ا -

.  دیچی سرم پ یتو  شه یاز هم  تر کینزد ال،ین ی بسته بود که صدا هام چشم 
به کمر   دنیهام و دست کشبا باز کردن چشم  فشرده شدم و ی بغل یتو
  یکوتاهم و درد تو  یها. نفسالستی ن دمیکه بغلم کرده بود فهم  یاون

 : دادیم  م ی آهسته دلدار الی شده بود. ن  دهیچ یتمام بدنم پ 

به   تر عیسر  دی. با شهیدرست م ینکن همه چ  ه یگر  زمیرزا؟ عز -
 . یباش آبج  ی. قوی ! پاشو خواهرمیبر  رانیا یگرکنسول

  یچطور تو دونمیشده بود. نم   دنمیگلوم مانع نفس کش   یتو ی سنگ
 . شناسم یکه اصال نم   م ی ر یم  ییبه حا م ی آرش نشستم و حاال دار ن یماش

هوا    یرو  م ی رو کنارم داشتم اما عشقم کنارم نبود. کل زندگ  الی حاال ن من
نه   ا ی ادی م رون یسالم ب هالهیاز پشت اون م  الیدان کهنیمعلق بود و از ا 
 مطمئن نبودم. 

که آرش    یل ینشستم تا وک ی ایصندل  یو رو  میشد  رانی ا  یگرکنسول  وارد
اما من   زد یبغلم کرده بود و باهام حرف م ال ی. نادیبرامون جور کرده بود ب

 .شدیگوشم زمزمه م  یتو الی دان ی هافقط حرف



  رهیصدا کرد. بهش خ ی ما رو به اتاق  ال،ی جوون و همسن سال دان مرد
من    الیمنه اما اون دان  الیدان کردمیفکر م  دمیدیرو م ی بودم و هر کس
گون داشت موهاش رو به پشت  گندم  یپر پشت و صورت  ینبود. ابروها

 سر شونه کرده بود و الغر اندام بود. 

. همون مرد  م یگرد جا گرفت   یزیو پشت م میبه اتاق وارد شد   الین  همراه
 که افتاده کرد:  یاتفاق حیشروع به توض 

 ...یخب! خانم فان -

 واکنش نشون دادم:   عیسر

 !یهستم نه فان  یمن رزا بهادر -

پرونده رو    هیداخل  ی هااخم کردم. برگه تر یبه لبش اومد که جد  یلبخند
 صدا ادامه داد:ورق زده و با لحن قاطع و خوش

و علت حضورتون رو   د ی! شما روز حادثه کجا بودیبله! خانم بهادر -
 . دییبفرما

کردم. درد زخم    م ی مشتم قا ی هام رو تودهنم رو قورت دادم و ناخون آب
 : دیچیکف دستم تو تنم پ 

 . م ی نبود یاصاًل دب . ما م یبود یابوظب  یالی و   یتو الی من و خواهرم ن  -

که    یاشد. با هر جمله انینما  شیشونی پ  یهانیباال داد و چ  ییابرو
 :نوشت یم  یزیچ یا برگه یتو گفتم یم



 د؟ یچند روز اونجا بود د؟یجا چرا رفته بوداون د؟یبود ی چرا ابوظب -

 دم گوشم گفت:  الی تکون دادم که ن  یسر کالفه

 . کنم ی... خواهش م الیخاطر دان  رزا به -

 هنوز زندانه شروع کردم به گفتن:  الی دان کهنیفکر کردن به ا با

 . من و عمر...م یرفت  یما از دو روز قبل اون حادثه به ابوظب  -

 رو به دندون گرفت: خودکارش

 د؟ یشد کی اصاًل چرا بهش نزد د؟یبا عمر ازدواج کرد یبا چه هدف -

ه ازدواج کرد. من اگه باهاش  نشدم. من رو مجبور ب  کیمن بهش نزد -
 ... کردمیازدواج نم 

خودمون و عمر   نی ب  یانداختم و کل ماجرا ال ین  سیخ یها به چشم  ینگاه 
 که انتقام گرفتن ازش بود.   م یدادم. جز هدف اصل   حیرو به مرد، توض

  شگاه یآزما  یوقت  که نی در مورد ا یل یکرد و خ   ادداشتیهام رو  حرف تمام 
نداشتم. آدرس   ی اما اطالع دیتنها گذاشت پرسعمر چرا من رو   م،ی بود

 . م ی به خونه برگرد میتونست یرو بهش دادم و فعاًل م  یباشگاه سوارکار

 *** 

از پشت کمرم رو گرفت و   رایدلم بودم که م  یتو یهانوشتن حرف سرگرم
تر از  روزها ساکت نیتنم هنوز درد داره. ا  دونست ی بغلم کرد. بچه نم



ناراحت بودم   یمنتظر عشقمم تا برگرده. از کشته شدن عمر کم  شه، ی هم
و من هنوز    ستی ن ال یبودم که چرا دان ن یناراحت ا شتر ی اما از اون ب
 ؟ ندارمش

اش حالم رو  بچگونه یرو نوازش کردم که صدا را یم یکوچولو   یهادست
 عوض کرد:

 ؟ یش یم  یبلق یخاله؟ اگه عشقت برگرده، خاله رزا  -

  دمشیبه دست کوچولوش زدم و از پشت سرم به رو به روم کش  یابوسه
هام  چشم  ر ی رو به ز کشینازک و کوچ  یهاتکون دادم. انگشت یسر
 : دیکرد و دوباره پرس  کینزد

رو از دست   تیخوشگل خواد یهات گود افتاده. من اصاًل دلم نم چشم  ر یز -
 دعا کنم تا عشقت برگرده. رمی پس م یبد

  یهاکیسرام  یاش روبرهنه یپاها  یام کاشت و صداگونه  یرو  یابوسه
اما انگار هزار سال   گذشت یاز برگشتنم م  ی اهفته کی شد.  ده یاتاق شن 

 . کردمیم  یلحظه شمار الیگذشته بود و دل تنگ دان

دوباره تنهام   الی تنها نباشه به امارات اومده بود و ن   الین  کهنیا  یبرا آرش
بهم گفته بود که   ن یعادت داشتم. سل الی و نبود ن  ییگذاشته بود. به تنها
  ی نوروز ک  دینبوده ع ادمی  یمن حت  یعن ی  نیهست ا  نیامروز چهارده فرورد

. انگار  کردیرو به قلبم الهام م یبد یل یحس خ نی تموم شده. ا یشروع و ک 
 اون هم باالجبار. یمهم دور مونده باش ی لیخ  یمهمون ه یاز 



نشستم. چه   نیمک رو کنار گذاشتم و رو به غروب چهارده فرورد یآ 
تازه شروع شده؟ چطور ممکنه   1400االن سال   یعنیبود.  یغروب دردناک 

 باشم؟  دهیموضوع رو نفهم  نیمن ا 

 سالم رزا  -

هنوز  فوت کردم.  ی پدرام کالفه نفس دنیکه با د  دمیسمت صدا چرخ  به
با پدرام ازدواج کرده؟ آشفته و   یل یسوال بود که چرا شا  یبرام جا
آپ اتاق نشست و   کیم  یصندل  ی رو  عی . سردیرسیبه نظر م  مه یسراس

 قرار داد. شنهی س ی دستش رو رو 

 :دی من پرسکه با من  کردم ینگاه م  بهش

 رزا؟  یبهتر -

اش رو به دست گرفت باهاش  سر تکون دادم که حلقه  یالبخند مسخره با
 کرد:   یباز

 ... دیگفتم شا  ؟یبر الیدان  یخونه یخوایم -

باهاش   خوامیاالن م ن یاز جا برخواسته و بهش فهموندم که هم مصمم
شد. پشت سرش بدون عوض کردن لباسم راه  ی تکون داد و راه  یبرم. سر

 با تعجب به سمتم اومد:  دنم ی آشپزخانه بود با د  یتو ن یافتادم. سل

 ؟ یرزا؟ مطمئن  -



کردم. با بودن کنارش،    یرو باز و بسته کردم و پدرام رو همراه  هام چشم 
  یعن یمرد    نیکه ا  دونستیبه دلم نشست. انگار دلم م  ییکوچولو  تیامن

  یوقت اجازه چیو ه  کنه یم یل عشقم از من نگهدار برادر شوهرم مث
 .دهیصدمه بهم رو نم

و درها    هاشهیباد که از درز ش  نیدلنش یهوهو  یجز صدا یی راه، صدا  یتو
من  بود و دوباره با من قرار ی. پدرام ب شدینم  دهیشن کردیبه داخل نفوذ م 

 ادامه داد:

  ی... حامله است. اگه بشه زودتر تو رو برسونم و برم. اگه خواست یلیشا -
 ...یبرگرد

 . گردمیبرنم -

  یبشه. به جلو ل یام اجازه نداد حرفش تکمدار و گرفتهخش یصدا
طبقه پنجم رو بهم   525واحد    دیو کل  م ی دیرس  یاساختمون بلند و ده طبقه

 داد و رفت. 

هاوس  ور رفتم. برعکس پنتبه سمت آسانس م ی مستق ،ی ورودم به الب با
  یها. حت نرده ها،وار ی بود. سقف، کف، د  دیسف یهمه چ   جانیعمر ا

 آسانسور. 

نذاشتم و با آسانسور به طبقه پنجم رفتم. با باز   اتیجزئ ی رو   یدقت ادیز
رو   دیدر برابرم قرار گرفت. کل 525 یشماره  یخونه یشدن آسانسور درها

  یکه رو   یتاریو گ   الیعطر تلخ دان  یو وارد شدم. بو  چوندمیدر پ  یتو



خونه روشن بود و از   ی. نور مخفدادیم  یبود حس حال زندگ  ن یزم
 حالش خوب نبود.  الی که دان  دمیفهم  نجور یخونه ا   یآشفته ت یوضع

قدم برداشتم.   تارشیبغض به گلوم چنگ زد و آهسته به سمت گ  مهابایب
بزنم تا   یزی دست به چ  خواستیهال زدم و اصاًل دلم نم   یتو  یچرخ
 دارم. د یو من ته دلم بهش ام گرده یبرگرده. اون برم الیدان

فضا   ی تنش رو که تو  یبو خواستیبه غذا نداشتم و فقط دلم م ی لیم
ابد مال خودم   یحبس کنم و برا  امنهی قفسه س یهنوز مونده بود رو تو

 بکنم. 

مونده بود.   ون ی تلوز  یجلو یکاناپه  یرو  الیزرد دان و بالشت د یسف یمالفه
کم  . کم دمیدراز کش ال یدان یآهسته به آغوش همون کاناپه پناه بردم و جا

 کردم.   سی آسا خ لی س یهابالشت رو از اشک

 ! چرا؟ چرا؟ ؟یرو به دردسر انداخت  ال یچرا دان  ؟یعمر چرا مرد -

هقم به آسمون رفت. خدا من  بالشت خفه شد و هق یتو   هامغی ج یصدا
  نی؟ ا تاوان کدوم گناه منه  ،یزندگ   ن یا ا ی! من هنوز عاشقتم! خدان یرو بب
  ؟یباهام قهر ؟یشنویصدام رو م   ای. خدا ستیمن ن  یی ا یرو  یزندگ 
کردم همه رو    یچه اشتباهات  دونمی. مستی حق من ن ن یا دونمیم
  ایکارها بودم. خدا   نیان، مجبور به انجام ااز زم یابرهه یواما ت  دونمیم

 تو رو خدا...  ای ! خداخوام یرو از تو م الی من دان



هام  نفس زدنقالب صورتم دوباره پخش شدن و نفس یتو  هاماشک
 دوباره رو نداد.  ت یشکا یاجازه

 

 ***چند ساعت بعد 

باعث شد   دمی که کش  ینی. ه دمی شدن در از خواب پر دهیکوب   یصدا با
 . ستهیجا باهمون رفتیکه داشت به سمت چپ راهرو م  یاهیسا

 ؟ یهست  یتو... ک -

  یخونه یمرد. اگر اون فرد زنه پس تو  هیزن بود تا   هی  ه یشب شتر یب  هیسا
  یهاش رو کفش  یپاشنه  یافتهیانعکاس  ی ! صداکنه؟ یکار م   یچ الیدان

هام  ها چشم کردن چراغخونه به صدا در اومده و با روشن   کف  یهاپارکت
 . شتبه لبم برگ   یرو محکم بستم و بعد از چند لحظه که باز کردم لبخند

 تو؟  -

 ؟یآزاد شد ؟یکنیکار م   یچ  جانیسالم رزا! ا -

و زرد   دیسف  یبا لباس  کردیمواد عمر کار م   شگاهیآزما  یکه تو   یکورد  دختر 
کاناپه بلند    ی. از روزدیبهم لبخند م   شونی پر ی زانو و موها  یرنگ باال

 . دمیشدم و خندان به بغلش پر

 دختر!  شهیدرست م ینگران نباش همه چ -



رو   دش یخوشگل سف رهن ی بودم دوباره سر باز کرد و پ رش یکه درگ   یبغض 
 داد:  م ی دارکاناپه نشوند و دل  یمن رو رو  عی َتر کرد. سر

تا   ها دنبال تو هست همه چشم  ستین  هیرزا؟ االن وقت گر  یبچه شد -
 باش! ی. پاشو! قو یرو نجات بد الی دان یبتون 

بود.   یشدم تا بدونم منظورش چ رهیرو پس زدم و بهش خ  هاماشک
 داد و گفت:  لیتحو  ییزای لبخند مونال

 . گمیام. صبح بهت مخسته یل یفعاًل بخواب. من هم خ -

 ساعت چنده مگه؟ -

 که به سمت ساعت سر برگردوند:   دمیراه افتاده از دماغم رو باال کش  آب

 . م یدار  ادیچهار صبحه. بخواب فردا کار ز  -

. کتش رو قبل دراز  دیدراز کش یکنار  یکاناپه  یزد و خودش رو  یچشمک 
ساعت   م ی قلبم تا ن جان  ی درآورده و موهاش رو رها کرد. از ه دنیکش

 شد. یخواب یتنم مانع ب  ینتونستم بخوابم اما بعدش خستگ 

 *** 

به پا کردم. موهام رو   ی پاشنه بلند ی هاو کفش  دهیپوش  یتا پا مشک  سر 
  دونستم ی. نمم ی اومد رون یاز خونه ب ستانیو یشونه نکرده بافتم و همراه ک 

سرشه اما بهش اعتماد داشتم. با اعتماد به نفس قدم   یتو یچه فکر
 . م یت تولد عمر نشس  هیهد  ن  یبرداشته و داخل ماش



خاطرات   خواستیرو نداشتم و اصاًل دلم نم کسچیو ه ز یچچیه  حوصله 
ازم خواست   ستانی وی . کرهیبگ  امهی ام بزنه و گر شوم  بودن با عمر به کله

بود و انگار قرار    یساختمون دو طبقه نگه دارم. ساختمون معمول یجلو
 مالقات داشت. 

پارک کردم و همراه باهاش مقابل در ساختمون   یامن   یرو جا ن یماش
ما رو به    یبعد چند لحظه باز شد و مرد الغر اندام اطشی. در حمیستادیا

 کرد.  ییداخل راهنما 

که ساختمون دو طبقه    دیرس یم  ی بزرگ  اطیبه ح کی تنگ و تار یراهرو 
بلند   یدستش فشرد و با سر ی جا جاخوش کرده بود. دستم رو توهمون

 خل ساختمون حرکت کرد. به طرف دا

که درخت نخل سر به فلک گذاشته    ی اآب و باغچه یکنار حوض کوچولو  از 
 نداشت.  یاپله چ یکه ه  م ی شد ی بود گذشته و وارد ساختمون

بود.   هیاز اسباب و اثاث  یخال یا. خونهدیرس یبه نظر م ی میقد ز یچ  همه
به هوا دود   گار ی نشسته و س ی بلند عرب ی با لباس مشک یوسط هال، مرد

 از صورتش مشخص نبود.  ی زی. پشتش به ما بود و چکردیم

نمور چرخوندم. با بلند شدن   یهاوار یرو به سقف ترک خورده و د  نگاهم 
زدم.   خ ی دنشیرو به هوا فوت کرد. با د  گارشیمرد توجهم جلب شد که س

 قفل کرد، دستپاچه شده بودم.  یالحظه یتمام مغزم برا

 دينا أدلة على أنك قاتل عمر الفاني. ل -



 .(دی هست  یشما قاتل عمر الفان  ده یکه نشون م  م ی دار ی )مدارک

  م؛یامارات بود  عهدی مونده بودم، ما در مقابل ول  رهی خ ستانی وی بهت به ک با
ها  تو اخبار و مجله شهیمسن. هم  یلیاندام و قد بلند و خ الغر  یمرد
 پا له کرد.  ر یرو ز  گار یکه س   ستادهی اما االن مقابل من ا  دمشیدیم

 هل هذه الفتاة الرجل الساخر؟  -

 ( ه؟یران یدختر، زن اون مرد ا  نی)ا

بهت و شوک حضور   یتکون داد. من هنوز تو یبا شجاعت سر ستانی وی ک
در آورد و به   فشیاز ک ی ااشاره کرد. پوشه ستانی وی بودم که به ک عهدیول

 بود داد. گاردها یباد هی که شب  یکل یمرد ه 

 : دیاومد و رو به من پرس عهدیبه لب ول یپوزخند

 لماذا تزوجت عمر إذا لم تحبه؟ -

 ( ؟یعاشقش نبود  یوقت  ی)چرا با عمر ازدواج کرد

  عی جوابش رو داد و اون هم سر ستانی وی که ک  دمیاز سوالش نفهم یزیچ
دست دختر کورد قرار گرفت و آهسته فشرده   یداد. دستم تو یدستور

 به لب رو به من گفت:  یدشد. لبخن

 . شهیآزاد م الیدان یبه زود -

بهم زد که با لبخند پررنگم مواجه شد. بعد خارج شدن از   طون یش  یچشمک 
 آغوشش جا داد. یتشکر کردم و من رو تو ستانی وی اون ساختمون از ک



 . عاشقتم. یوطن بودن رو هم در حقم تموم کرد تو حق هم  -

کرده و همراه هم به    یاخنده  شی مشک ی کورد با چشم و ابرو   دختر 
چون به   رهیم  شی خوب پ ز یهمه چ   دونستمی. مم ی برگشت الی دان یخونه
گفته.    یچ عهدیکه به ول  دمیپرسیم دیاعتماد کامل داشتم. اما با  ستانی وی ک

 . دیکشیآب رو داشت سر م  وان ی داخل آشپزخونه ل 

 دختر؟  یگفت   یبهش چ  -

 گذاشت و موهاش رو پشت سرش جمع کرد.   ز یم   یآب رو رو  وانیل

عمر و    دونستنیکار کرده بودم. م   گاهیاون مخف  ی تو ی باالخره من مدت -
 اختالف دارن.  عهدیول

مبل پرت کردم. به   یدستم بود رو به رو  ی که تو  فم یزدم و ک  ی پلک
 نشستم.  ی آشپزخونه وارد شدم و رو صندل

 بدونم چرا عمر رو کشت؟  خوامیخب! م -

و نشست. دستم رو    دیمقابلم رو عقب کش   یبهم زل زد و بعد صندل ی کم
 دستش گرفت. یتو

قاچاق   ها،ییکایدادن به آمر ینفت یا اختالس، رشوه ،ییشو! پولی دونیم -
 عمر بود.  یهاانسان همه کار 

 گرفت و ادامه داد:  یرو به باز  هامانگشت



به عمر تذکر   یناراحت بود و ه  ینفت  یاز رشوه عهدیول  ییجورا هی -
 ها نفت نفروشه.  ییکایکه به آمر   دادیم

 : دمیرو قطع کردم و با تعجب پرس  حرفش

 کار رو بکنه؟  نیداشت ا یل یچرا؟ چه دل -

 به نگاهم گره خورد و آب دهنش رو قورت داد: نگاهش

به ضرر   ن یبود و ا. مبادله کاال به کاال دادنیپول نقد نم   هاییکایخب آمر  -
هست که پول وارد   ن یاما شاه امارات عاشق ا دونم یکشوره. علتش رو نم

 کشورش بشه مخصوصا دالر!

 دادم. اضافه کرد: هیام تک چونه ر ی رو ز  دستم 

  نیا  الیدان یآزاد  یرو دارم. به جا عهدی ول  یدهایتهد یمن مدارک همه -
 رو امضا کرد.   الیدان یآزاد یبرگه ر ی مدارک رو بهش دادم. اون هم ز

 : دمیو لبخند به لب پرس  دم یذوق بازوش رو چسب با

 شه؟یآزاد م الیدان -

به   یبار باز و بسته کرد که با خوشحال  کیرو   اشییآهو یبایز  یهاچشم 
 . دم یبغلش پر

 نون. واقعًا ممنون. جور ازت تشکر کنم واقعًا ممچه دونم ینم  ستانی ویک  -



عوض شده    یازم جدا شد. نگاهش کم یرو نوازش کرد و با حرکت موهام 
 من ادامه داد:بود با من

اومد. خودت که  در  خیش ی رزا... ام... اموال عمر همه و همه به مصادره -
 . صنی ها چقدر حرعرب  نیا  یخبر دار

 با تاسف تکون دادم: ی. سردیخشک لبخندم 

به   فهیاز طبقات برج الخل ی کی یتو  یهاوس و واحداشکال نداره. پنت -
 اسم منه. 

 رو نوازش کرد: صورتم 

 ؟ یچ می تاکس دانیم  یمغازه -

ام که مواجه  گرانهموضوع باخبر شده بود. با نگاه پرسش  نیاز ا ی چجور
 زد:  یاشد تک خنده

 و قرار بود... .  م ی سند کردمن و عمر اون مغازه رو با هم پ  -

حرفش رو   یادامه گهیباعث شد د  نیجوش در اومد که هم قهوه یصدا
. هر دو  ختیقهوه ر یفرانسو یهانشنوم. از جا بلند شد و داخل فنجون

در   هامیزنگذاشت. حس کردم حدس و گمانه  رهیجز  ی فنجون رو رو 
 موردش به جاست. 

 اون مغازه قرار بود مال تو باشه نه؟  -

 هاش گل انداخت. دستم رو نوازش کرد: و گونه  دیخند



 دختر! ال یخیب -

تا باهاش مشورت کنم.   ادیب  الیدان د یاما اول با دیبه ذهنم رس  ی خوب افکار 
 دادم.  لشیتحو   یقهوه رو مزه کرده و لبخند گرم

 *** 

  کسیرو ف شمی هام رو چک کرد و آرا ناخن یهابار هزارم الک یبرا الین
که جلوش    یانهیکرد. موهام رو پشت سرم بست و خنده به لب رو به آ 

 نشسته بودم گفت: 

 . شدمیاگه عاشقت شده حق داشته. من هم بودم، عاشقت م الیدان -

بهم    یزیچ خوادیبه لب زدم که مقابلم نشست و حس کردم م یاخنده
تا بفهمه   کردیپا، اون پا م ن یبهم زل زده بود و ا  یملوس یمثل گربهبگه. 
 سر صحبت رو باز کنه.  د یبا ی چجور

 ... خواستم یرزا! م ی آبج -

 :دمیبه لب پرس  لبخند 

 ؟ یبدون یخوایم  ی. بگو چیبگو نصف جونم کرد -

حالتش رو به دست گرفت و  خوش  ی هم فشرد و موها یرو رو   هاشلب
 اضافه کرد:  چرخوندیجور که مهمون

 ... نی! انگار... انگار سل ؟یدونیم -



 شد: ز ی هام تگوش  نی اسم سل دنیشن  با

 .الی بگو ن  ؟یچ  نیسل -

 ... نیبب -

 مکث گفت: یکم   بعد

که    یو شوهرش انگار با هم اختالف دارن. شوهرش اون رو از ملک  نیسل -
 اد یشده قرض و قوله هم ز کار یب نی کرده. االن سل  رونی ب  کردیتوش کار م

 داره. 

 :دمی گرد بهش زل زدم و پرس  یهاچشم  با

 ؟یدیرو از کجا فهم   هانیتو ا -

 . آخه خب!ستادمینکردم، گوش وا   ی هوم... کار خوب -

 :د یهاش رو به هم کوبدست ی کالفگ  با

 . م ی دیفهمیم  یجور هی  دی. باگهینم یچ یآخه خب خودش که ه  -

  عی نجات بدم. سر  ی فیو بالتکل   یدو راه  ن یرو از ا  نیبه سرم زد تا سل یفکر
 گفتم:   الیبلند شدم و رو به ن 

 . م ی بر د یپاشو با -

 . ادیم  الیکجا؟ االن دان   -

 رو باز و بسته کردم و ادامه دادم: هام چشم 



 . گناهه. م ی برس  نی به داد سل دهینرس الیدان  ی. پاشو تا وقتم ی وقت ندار -

  ن ییها پامنتظر آسانسور نموندم و از پله م، ی هم از خونه خارج شد با
 اومدم. 

تا مطمئن شم   دم یپرس  دهیکه شن  ییهاز یدر مورد چ   الی از ن نی ماش  یتو
 !ه یچ قتیحق

ها رو  غم به بغل گرفته و لوازم و رگال یکه زانو  چارهی ب ن یسل دن ید با
وسط    انهیرو ناش نیقلبم شکست. ماش  کنن یمنتقل م یکارگرها به وانت 

 پارک کردم.  ابونیخ

 داد زدم: مقدمهیب دمی بهش که رس دم یبه سمتش دو  عیسر

 ... ای... ب ایب  ن؟یسل -

 م: ادامه داد یزد. با لبخند یلبخند کوتاه  دنمون یسر بلند کرد و با د نیسل

 . شهی شرکت احداث م یبه زود ستی ن یزیچ -

 و تندتند گفتم:   عیها نشسته و سر پله یرو  کنارش 

حرکت کنن   نم ی لوازمت هم بگو پشت ماش  ن یببرمت. ا ییجا دیپاشو. با  -
 . انیو ب 

دادم و   یشد. به کارگرها آدرس  نیوارد ماش   الیشده بوده همراه ن  جیگ
  فه یبرج الخل ی تر تواون طرف ی. کم دمیپر  نیخودم پشت فرمون ماش 



تمام   ی رو در ازا  نی ا تونستم یبه نامم بود؛ پس م  یچهارصد متر یواحد
 بدم.  هیبهش هد  نیسل  یهایخوب

  نگ یرو به پارک  ن یبرج متوقف کردم نگهبان اومد و ماش یرو جلو ن یماش
 کرد.  تیهدا

 زدم:  غ یچشم دوخته بودن که با ذوق ج فه یبه برج الخل  نیو سل  الین

 . هورا... افتیانتقال   دیبه آدرس جد  رایشرکت م  -

 : دنیهمزمان پرس  نیو سل  الین

 ؟ یچ -

 !ی نخود چ -

تونسته بودم با    کهنیزده و به راهم به داخل ادامه دادم. از ا یاقهقهه
و خوب راه بندازم خدا رو شکر    ر ی خ ز یچ ه یعمر   ی مفسده  یکارها
شن. سوگل باالخره از   دهیهاش بخشتموم گناه یجورنی. بلکه ا کردمیم

 زد:  غی نازکش ج یو با صدا   دیراه رس

 بود؟  یواقع دم یکه شن  یی! خبرهایوا -

  ستادهی گوشه ا  هیصامت   ن یآسانسور رو زدم. سل یتکون دادم و دکمه سر 
 . کردیهامون رو گوش م و ناباورانه به حرکاتمون چشم دوخته و حرف



و کارگرها داشتن    م ی زدیبزرگ سالن قدم م  طی مح ی بود که تو ی ساعت چند
رفته بود که   ادمی  الیدان  ی. به کل، آزاددن یچیها و لوازممون رو م رگال
 :د یکش   ادیبا نگاه کردن به ساعت فر الین

 ... الی رزا؟ دان -

به ستون وسط   دم یسالن منعکس شد، شوکه شدم و تا چرخ  یتو صداش
و از    دهیاز تمام وجودم کش یخوردم. آه نیسالن برخورد کرده و به زم 

 درد داشت.  یشده بود اما گاه  دی ناپد   م ی دماغم خون اومد. دست زخم

با   شد،یمنعکس م  یخال  مهیسالن نصفه و ن  یتو الی بلند ن ی هاخنده یصدا
 زدم:  غ یج ام ین یمالش ب

 زهر هالهل! ی زهر مار... آ  یآ  -

  یاش لبخند محوخنده یشد. با صدا کیسر داد و بهم نزد یاخنده بارهدو 
کردم    یهام افتاد که سعبه جون دماغ و لب یزدم. با دستمال کاغذ
 هاش رو کنترل کنم. حرکت تند دست

تا دم در   نیدادم. سل ن یواحد رو به سل د یو کل  ستادمیچند لحظه ا  بعد
ازش    عیالت زده بشم. سر خج شدیآسانسور ازمون تشکر کرد و باعث م 

 . م ی تا به خونه برگرد م ی کرد  یخداحافظ

  یبه صندل  ال یقابل تصور بود. ن ر یکه غ  رفتم یبه سمت خونه م  ی سرعت با
داشتم پرواز   ی بود و دست به دعا برداشته بود. اما من از خوشحال دهیچسب
 رو مالقات کنم.   م ی باالخره قراره عشق زندگ که نیاز ا  کردمیم



 . ادیداره م الی! دان ال؟ ین شهیباورت م یوا -

دستش فشرده بود با   یرو تو یمن یهاش رو بسته و کمربند ا که چشم   الین
 لرزونش جواب داد:  یصدا

 باور خواهم کرد.  م ی اگه سالم به خونه برس -

 زد:  غی ج الی سبقت گرفتم که ن ینی ماش از 

که برگشتم    رانینجات بده من به ا  جا نیپنج تن آل عبا! جون من رو ا  ای -
 . زنم یم  ن یگوسفند زم

 : دمینازک کرده و خند چشم

 ؟ یمن اعتماد ندار یبه رانندگ  -

 سرعت اعتماد ندارم.  نیمن به خودمم با ا  -

 دست به دعا برداشت:  الیبار ن  نی که ا  دمی کش  یبلند یهورا

 شده.  وانهی خودت به دادم برس. خواهرم د غمبر یپ  ای -

  یمسافت به جلو ن یا ی کنم. باالخره بعد ط  تشی تا اذ  زدمیم  غیج  شتر یب
جلو ساختمون نگه داشتم. در   اط،یاحتیرو ب  ن ی. ماشم ی دیدر ساختمون رس

  الی ن غ یغر و ج ی. صدا دمییباز موند که من به داخل ساختمون دو ن یماش
رو   ا هپله ی. جورزدیپر م م ی مرد زندگ   دنید  یگرفته و دلم برا  دهیرو ناد
آپارتمان   یبه راهرو دنیکردم که خودم هم متوجه نشدم. با رس  یط

پنجره   یپهلو  اهیگل و گ   یالغر اندام شدم که کنار سکو  ی کم  یمتوجه مرد



مرد منه،   نی ا گفتینشسته و ساکش کنار دستش بود. حس قلبم م 
 شده بود.  ختهیهاش ر بلندش به شونه یموها

بودم قدرتم رو   تاب یب دنشید یآن پاهام سست شد اما انقدر برا کی در 
  دیهام رو شن قدم یصدا  یشدم. وقت   کیجمع کرده و از پشت بهش نزد

 افتاد. ن یبه زم دنم یبه دست داشت که با د ی . گوشدیچرخ

  ییبای ز ب یترکشده،   دیسف ی براقش که قسمت  یبلندش با موها یهاشیر
رو بهم   یادیز ی گواه سخت  شی شونیپ  یزخم رو  یهاخلق کرده بود. نشونه

 . دیجنگل مردمک خوشگلش درخش ون ی سرخش م یهاداد و چشم 

سرخ و رنگ پوست کبودش   یها گونه  ،ی ترک خورده و زخم یهالب
که باالخره    م یبه هم زل زده بود ی ارو بهم القا کرد. چند لحظه یخستگ 
 :دیکبودش لرز  یهالب

 من! یرزا -

 زدم :  غی کردم صوت به صدام برگشته ج   حس

 آره منم من، منم من، من تو... تو.  -

 شدم:  کیبهش نزد ی به لب زد. قدم یلبخند خندان

 . دوست دارم... هزار بار دوست دارم.الیدوست دارم دان -



  یباعث شد نظر اشین یب  دنیکش  یصدا میوارد خونه شد  ی لحظات بعد
  خت،ی ریم  ششیر  یهاش که رو قرمز و اشک یهابهش بندازم. چشم 

 رخسارش رو دوچندان کرده بود.  ییبا یز

رو پاک کردم و بغض   هاش شی ها و رگونه  یگرم رو   یها انگشتم اشک با
 به گلوم چنگ زد و در همون حال که صدام عوض شده بود گفتم: 

 . خدا رو شکر...یخدا رو شکر که برگشت  -

 : دیچ یدارش تو سرم پ خش و بم  یصدا

و    یتو آغوشم باش شه یهم   خوامیفقط نگاهت کنم. م خوادیدلم م  -
 تا آخر عمر، نگاهت کنم.   خوادینوازشت کنم. دلم م 

کردم. باورم   ختنیگلوم چنگ زد و مثل خودش شروع به اشک ر  به بغض
کاناپه نشست کنارش قرار    ی. رو کردمیباور نم  شمهی پ  الیدان  شدینم

 گفتم:   عیزانوهاش گذاشتم. سر ی گرفتم سرم رو رو 

  یبدونم بهت چ خوامیبشنوم. م  خوام یحرف بزن. حرف بزن م  الیدان -
 گذشته!

. خواست  دی بود نوازش کرد و خند  تهخی رو که روز زانوهاش ر موهام 
 : دیچیخونه پ  یتو  الین یبگه که صدا  یزیچ

 کجا او...  ابونیتو خ   یرزا! من رو گذاشت  یشعوریب  یلیخ -



نفسش بند اومد.   الی دان دنیبا د داشتیکه با حرص قدم بر م  طور همون
 : دمیهام رو به هم مالکرده دستکاناپه بلند شدم. ذوق  یاز رو 

 برگشته! المیدان -

 گفت:   ینازک کرد و به شوخ  چشم

 ...شی ها! ا  ینبود یقباًل دختر شوهر  -

 گفت:   عی دارش قهقهه زدم که سرکش  شی ا با

 . فعاًل. رمیپس من با آرش م -

از پشت سرم رو   ال یبهش تکون دادم و رفتنش رو تماشا کردم. دان یدست
  یهادست یحس کردم تا خواستم برگردم از پشت موهام رو تو

رو   یت یش امن مردونه  یهاضمختش گرفت و شروع به بافتن کرد. دست
  یاش کنم. با تن صداتجربه  تونستم ینم  یی تنها  یجوره تو چیداشت که ه 

 : دیپرس   م ی مال

 کوچولو؟   یحرفام رو بشنو یاخوینم -

هاش رو  زده و دست یکوچولو گفتنش تنگ شده بود. لبخند  یدلم برا آخ
کنان  و خنده ده یام قرار داشت رو گرفتم. به طرفش چرخ شونه یکه رو 
 گفتم: 

 . ریبرو لباسات عوض کن دوش بگ یدی! بو م ر ی نخ -

 لب گفتم:  ر ی فاصله گرفتم و ز یکم   آهسته



 ! یشد  یمختار ثقف هیشب  هاشی ر ن یبا ا -

به بازوش زدم گونه رو  یااش کل خونه رو برداشت که ضربهقهقهه یصدا
 نوازش کرد:

 من اومدم.  ی تا تو شام رو درست کن -

به لب زدم و داخل   یفاصله گرفت و به طرف اتاق مستر رفت. لبخند ازم
محکم   پس ی سرم با کل یآشپزخونه با عشق مشغول کار شدم. موهام رو باال

پس  شهی نم دایقورمه پ  یکه سبز  جانی کرده و شروع به پختن غذا کردم. ا
 است.  نه یگز  نیزرشک پلو بهتر 

اومده و حوله تنش بود   رون یجور که از حموم بساعت بعد همون کی
شده بود.    یااز هر لحظه باتر یو ز   زدیاش برق م کنارم اومد. چهره

بهش داده بود   یجلوه خاص  اشیصورت گندم یتو باشی ز ی رنگ  یهاچشم 
شده   دیناپد  هاش شی بود. ر   ختهی بلندش ر یشون یپ  یرو   سشیخ  یو موها

 اش تو چشم بود. یو صورت استخون

هاش رو در دست گرفتم. چشم تو  . شونهدمیدست از قاشق و قابلمه کش 
 گرفت:  نییسرش رو پا  ع ی. سر م ی چشم شد

 باشه؟ یتو بخوا  یبعد هر چ  میغذا بخور  -

  یلپش گل انداخت. ازم فاصله گرفت و رو  ی رژ لبم رو  یجاو   دمیخند
 رو روشن کرد. ون ی کاناپه نشست و تلوز



 ؟ یکنینم  یرزا؟ لباس عروس طراح ی چه خبر از طراح -

 گذاشتم.   ونیرو باهاش در م   مم یتصم

 ... امالیدان -

 خاروندم.   یدادم و گردنم رو کم  ه یتک نتی کاب  به

فرد  ن یتر. تو مهم یتو ناراحت بش  خوادیمکار کنم. دلم ن   خوامینم  گهید -
 من...   یزندگ   یتو

 ادامه حرفم رو نداد و با لحن شوخ گفت:  یاجازه

 . شهیپس رزا خانوم بازنشست م  -

  یسرش رو کنار و موها یکردم که حوله  زونیام رو آو خنده لب و لوچه با
رو کم کرد و بهم   ونی تلوز یرو به پشت چنگ زد. صدا  شیشون یپ  یرو 
 شد.  کینزد

 گفت:   عی که سر  کردم ینگاه م  بهش

 رزا.  بخشمتینم  وقتچیه  ،یکار رو کن   نیاگه ا  -

 : دمیگرد پرس  یهاچشم  با

   ؟یچ -

و گاز   د یقاپ وه ی رو از داخل ظرف م یب ی که س  آوردمیداشتم شاخ درم کمکم 
 مولوچ ادامه داد: ملچ یزد با صدا



هزار تا   یفشن شو جلو ی . الزم باشه تویکنیکه گفتم. کار م  نی هم -
تر از مردها باشه.  موفق تونه یزن م ک ی. ثابت کن ست ی هم با ن یدورب

شن. اگه الزم شد به همه   ل یتبد تیبه واقع  یروز هی دی ثابت کن آرزوها با 
 . رمیگیراهت قرار نم ی پس جلو  ،یتون یثابت کن که م

  ال یزدم. دان یپلک اومدن یکه از تعجب داشتن از حدقه در م   ییهاچشم  با
بود؟   الیدان  نیو به کاناپه برگشت. واقعًا ا  دیکش   امینیب  ی انگشتش رو رو 

 چرا... 

 ؟ یال یواقعًا تو دان -

 و گفت:   دیپرسشم ابروهاش باال پر با

مهمه. من اجازه    یل یهات برام خمن از عشق تو مطمئنم پس انتخاب -
شاد   یل یلباس هست که خ ی. تو با طراحیرو از دست بد تت یهو   دمینم
 بشه رزا.  یکه چ   ی. خونه بمون یش یم

 مکث کرد:  یبه دست گرفت و کم  ون ی تلوز کنترل 

 . یانجام بد مون یزندگ  شرفتی پ  یبرا یبخوا یهر کار  یتو آزاد -

مرغ رو باز   یو در قابلمه  دمی. چرخدم یکش  ینی ته گرفتن غذا ه ی بو با
 شعله رو خاموش کردم که صداش اومد: ر یز ع یکردم. سر 

 .ست ی . مهم نم یبخور   ار ی ب ؟یسوزوند -

 ! فقط ته گرفت.وونه ینه د -



و   دم یپخته شده رو داخل تابه چ ی هاکنان برنج رو دم کردم. مرغ  خنده
 . دمیرو چ ز یسرخشون کردم. زرشک و نمک و فلفل رو بهش اضافه و م

 شد:  کیچه بهم نزدبه و چهبا به ال یکه دان  کردمیکار م که    طور نی هم

  ی هاخوشمزه، حس  یها. غذاهانهی زن داره هم  ی به... آدم وقتبه -
 خوشمزه. 

 معنادار ادامه داد:  یچرخوند و با نگاه  یسر

 خوشمزه.  یهارفتار   یحت -

  ر یرو کنار ز  هاالسی زدم. گ یا گذاشتم و چشم غره  ز یم  یرو رو  ساالد
بردن سر سفره آماده کردم. با   یغذا رو برا  سیگذاشتم و د  یبشقاب

 . دمینشستم و براش برنج کش المیکنار دان   سی د ن یگذاشتن آخر

به زور به آشپزخونه هلش    تیو در نها میغذا رو خورد  یخنده و شوخ با
  میشست یظرف م  میکه داشت   طور نی . هم م ی ها رو بشوردادم تا با هم ظرف

  یپشت سر همم به هوا برخواسته بود. هر از گاه  یهاغیخنده و ج  یداص
تا داد و هوارم رو بشنوه. من هم   دیکش یرو به سرم م اش یکف  یهادست
 . دمیپاشیو آب به صورتش م  کردمیم  یفتال

شب بود و گذران    ازده یبه ساعت انداختم.   ی تموم شدن کارها، نگاه بعد
  الیدان  یکه برا  کردم یزمان رو متوجه نشده بودم. داشتم قهوه درست م

 بدم.



  نتی و به کاب  دهیکش  یاخفه غیپشت سرم ج  دنشیبا د  دم یچرخ  یوقت
 دادم. ه یتک

 : دیدستش گرفت و پرس  یدستم رو تو یمهربون  با

 دستت بود که زخم شده بود؟ نی هم -

 زده و لبخند به لبم اومد.  ی لک کوتاهزل زدم. پ اشیرنگ  یهاچشم  به

 دستم بود. االن خوب شده. ن یآره هم-

شده رو به پشت گوشم   ختهیرو نوازش کرد، موهام که رو صورتم ر  صورتم 
 :دیزد و پرس 

 دستت افتاد کوچولو؟  یاتفاق برا  ن یچرا ا -

شد. اضطراب به وجودم چنگ   ده یاون روز، ابروهام در هم کش یادآوری با
 جواب دادم:  عیهام رو به دندون گرفتم و سرزد. ناخون

 محافظت از خودم بهم داد. محافظت در برابر عمر...  یبرا الین -

 در اون مورد حرف بزنم.  ادیاجازه نداد ز گهیرو قطع کرد. د حرفم 

  باهاش شروع  مم ی . در مورد تصمم یقهوه خورد یو کم   م ی کاناپه نشست  یرو 
 کردم به مشورت گرفتن:

 !الیدان -



کرد.    ز یهاش رو ر لبش بود رو جدا کرد و چشم  یقهوه که رو فنجون
. تعجبش هم از  خوامیازش م یزی صداش کرده بودم که انگار چ  یجور
مقابلم   ی سنگ  ز ی م  ی. فنجون رو رو خوامیم  یبود که بفهمه چ نی هم

 زانوم قرار دادم:  یهام رو رو گذاشتم و دست

 . رمیازت مشورت بگ  دیبکنم اما با یکار  هی  واستم خ یم -

 منتظر بود تا ادامه بدم.   تر یجد یلیاز گلوش خارج شد و خ ی اآهسته هوم 

 استانبول به اسمم زد.  م ی تاکس دون یم   یمغازه تو ه یعمر... قبل مرگش  -

 گفت:   عی سر یداده و با حالت شوخ  اشینیبه ب  ی نیچ

 !یمن کردمن رو انقدر که من ی بگو رزا! کشت -

 دادم: ه یکاناپه تک  یزدم و به پشت  یلبخند

بهش ندارم.   یاز یبدم. من ن ستانی وی اون مغازه رو به ک خوام یباشه! م -
 خب...

 گرفتم:  به دست ار یاختیرو ب  هامناخون

 که!  رمینم   هی . ترکم ی برگرد ران یخب ما قراره به ا  -

اش رو  زد و قهوه یشد. لبخند رهی خ رهچرخوند و نگاهش به پنج چشم 
 برداشت: ز یم  یدوباره از رو 

 باهاش انجام بده! یدوست دار یخب... اموال خودته هر کار -



 بدم؟  ستان یو یجا رو به کاون یعن ی -

 و نگاهش برگشت:  د یبه صورتش کش یدست

 ه؟ ی. مشکلش چ یرو بکن کار نی ا  یتون یبله که م -

 زدم:  غ یو ج دم یذوق باال پر با

 !ی دان ی مرس -

 تعجب دهنش کج شد: با

 ؟یمرس  یگ یمگه مال و اموال من بود م  -

 و به سمت اتاقم حرکت کردم:  ستادمیا  یبدجنس با

 قهوه بخور.  ن یبخوابم توم تا صبح بش رم یم -

 . امیعه نرو بزار من هم ب  -

 لب گفتم:  ر ی . آهسته زدیچی راهرو پ ی ام توخنده یصدا

 شکرت! ایخدا -

 

 *** 

  یسر نی همه وقت به سل  نیبعد ا  خواستمیرو به پا کرده و م  هامکفش
باهاش   یرو بهش دادم فقط تلفن فه یکه واحد برج الخل  یبزنم. از روز



  ی هاو عکس  م یرو گشت  ی کل دب  الی چند هفته با دان  نی ا  یحرف زدم. تو
 . م ی مختلف گرفت

رفته بود و من   مارستانی ب ی هااز جشن یکی به  نار یسم  یبرا الیدان  امروز 
  گردمیدادم که دارم به سرکار برم  امی دوباره تو خونه تنها بودم. بهش پ
 :دیبه دستم رس  امم یداخل آسانسور بودم که جواب پ 

 تک زنگ بزن نگرانت نشم.   یدیرس  یمراقب خودت باش! وقت -

  میزندگ  چند روز آرامش به کل نی زدم. ا   یلب گفتم و لبخند ر ی ز ی چشم
 . گردهیبابا بهم برم  دنیبا د  یبرگشته بود اما آرامش اصل

  یتو یکنم. چشمک   ز ی سوپرا شنهادمی رو با پ ن یقرار بود برم تا سل امروز 
عمر   یدلم برا وقتچیرفتم. ه نیآسانسور به خودم زدم و به ماش ینهیآ 

بود و فکر کردم   ستادهیا  یزن  نم یماش ی تنگ نشد و مرگ حقش بود. جلو
  دیچرخ  ن، یمن به ماش  دن  ی. با رس کنهیم  ضیاش رو تعو داره پوشک بچه

 . نم یرو تونستم بب   اشییبا یو ز 

  یهااکستنشن و لباس یپرپشت. موها ییهابا مژه بایز  یمشک  یهاچشم 
 . کردیبود که داشت تعجب م ی. حالت صورتش جورکیش  یلیخ

 ؟ یتو زن دوم عمر هست -

 بهش بدم. ی و نتونستم جواب  دیهام لرز؟ لببلد بود یفارس

 من همسر اولشم.  -



 آوردم که تند گفت:  ی زل زدم و داشتم شاخ در م بهش

 . کردیخودش انتخاب نم یرو برا ی اون هر کس  د؟یتو رو پسند یچطور -

 . دیکه تو رو پسند  یجورهمون -

دست  ع یو منعکس شد. سر   دیچی پ نگی بزرگ پارک یفضا یبلندم تو یصدا
 : رهیمیم  یپسرش رو فشرد و معلوم بود داره از حسود

 .رمی ها رو ازت بگبچه نی. اومدم حق ا نم یتو رو بب   ومدمین -

عمر بود  ه یشب یلیکنارش کردم. پسرش خ  یبه پسر و دختر کوچولو ینگاه 
ها  بچه دیرسیبود. به نظر م بایخودش، خوشگل و ز  نیاما دخترش ع 

 . دوقلون

 .دمیکش   یق یعم نفس

  ه ی. من فقط عهدیول  یلهیشده به وس  فی خانوم. اموال عمر توق -
  امهیمهر نی دارم. ا فهیبرج الخل یواحد تو ه یو  ن یماش  نیهاوس، هم پنت

کشورت    عهدیهات رو از ول حق بچه ستی بهتر ن ست؟یهست. حقمه! ن 
 که قاتل شوهرته.   یکس  ؟یبخوا

 به جلو گذاشت.  یقدم  تیرو قطع کرد و با عصبان حرفم 

ها رو  بچه  نیو اون من و ا  یشد شی . تو وارد زندگییقاتل شوهر من تو  -
 بگردم.  دی نبا یاگهی دنبال کس د یشوهرم  یول کرد. تو قاتل اصل



است. از   ده یفایبدم ب  حیزدم و متوجه شدم هر چه بهش توض یپوزخند
زن پنج ساله از هم جدا شدن پس   ن یاعمر و   دونستم یکه م  ییجا اون
و داد   غ یکه ج  یجورنینشستم. هم  نم یتکون دادم و داخل ماش  یسر
اومدم.   رون یب نگی خونسرد از پارک ی ل یرو روشن کردم و خ ن یماش کردیم

 عمر.   لیبرم سراغ وک دیاول با 

عمر رو از زبون خودش   ل یبه عنوان وک ن یمحمد تاج الد خیبار اسم ش  چند
 . نم یشروع کردم به حرف زدن با ماش  عی بودم. سر ده یشن

- BMW ? 

- HELLO SIR! 

- Take me to the office of Sheikh Mohammad Tajuddin . 

 برسون(  نیمحمد تاج الد  خی)من رو به دفتر کار ش

- yes sir! 

 )بله قربان!( 

  ر ی گاز دادم و ز  یشتری ببه همون زن افتاد که با سرعت  نه یآ  یتو  نگاهم 
 لب غرغر کردم.  

ام رو کشت و من رو به زور،  شوهر ُاُملت من رو از عشقم جدا کرد، بچه -
 . هه!یبخون یمن، ُکر   یبرا جانی و ا   یایب  هیمال خودش کرد تا تو  سلط



  رانیچند روز بعد به ا  خواستمیم  که نی مطمئن بودم و از ا  مم یتصم  از 
به ساختمون چند    ن،ی ماش یها ییبرگردم خوشحال بودم. با راهنما

 داشت.  یانهی آ  یهاشهیکه ش  دمیرس یاطبقه

  یاز نگهبانان گوشه یپارک کردم. با ورودم به الب   یمناسب  یرو جا ن یماش
 کمک گرفتم.   اهیو س د یسف یهاکی بزرگ با سرام یالب

سوم واحد پنجم برم. تشکر کردم و راه   یبه طبقه دیاطالع دادن که با بهم 
 افتادم.

سوم چند تا واحد رو در بر داشت. فرش بزرگ و   یطبقه لیطو  یراهرو 
 کرده بود.   جادی تضاد رنگ ا ی و مشک  دیسف  یهاکیسرام  یرنگ رو  یآب

انداخته و با مطمئن   یکنار درها نگاه   وار ید  یرو  یبه تابلوها دونه دونه
 . دمیرسیم یبرم به در بعد خوام یک م   ستی ن یی در جا اون که نی شدن ا

  هی  یطوالن یواحد رو به صدا در آوردم. بعد لحظات  ن یزنگ آخر باالخره 
 در رو باز کرد.  ی نیذره ب  نکیدختر با ع 

 : دمیزدم و پرس   یلبخند

 عملت مع السيد وكيل. هل هم هنا؟  -

 کار داشتم. هستن؟(   لیوک  ی)با اقا



چرم و   یها یبا صندل  یشصت متر یط یرو برام بازتر کرد که وارد مح در 
  لیوک  یتا مراجعه کننده  نم یتعارف کرد که بش ی شدم. منش یکار بزرگ   ز یم

 . ادیب  رونی از اتاق ب

گذشت و    ینبود و تنها فرد من بودم. لحظات  لیدر انتظار وک کسچیه
مرد سبزه از اتاق    هیکه در باز شد و    زدمیرو ورق م ز ی م ی رو  یداشتم مجله

 ی دختر منش یاومد. در رو که بست مجله رو کنار گذاشته و با اشاره رونیب
  اردو  ل یهم رفته بود به داخل اتاق وک  یتو یتلفن   م یکه موهاش مثل س 

 شدم.

 

 ***چند ساعت بعد 

  صدی ش ن یسهام فوتبال امارات و زم دم یفهم یرو پشت سرم بستم. وقت در 
به   ین یراحت شد که د المیعمره خ   یهابه نام بچه  یابوظب  یتو  یمتر

 ها ندارم. گردن اون

برام مهم نبود. خدارو شکر    گهید نی شده بود و ا  عهدیاموال به نام ول هیبق
کنم. تموم    ستانی وی عمر کمکم کرد که بتونم اون مغازه رو به نام ک  لیوک

 سرم رو خلوت کردم.  ی کارها رو بهش سپرده و کم

رو   ن یبار سل نیراه کج کردم تا ا فهیبا سرعت باال به طرف برج الخل  ارهدوب
 کنم.   ر ی غافلگ



  ادیعمر سپردم چون خودم ز ل یرو باز به وک  فهیبرج الخل یادار یکارها
 ها حرف بزنم. با عرب تونستم ینم

  ی پرسلبخند به لب احوال دنم یکارمندان با د  نیورودم به شرکت سل با
 مهربون جوابشون رو دادم. ی لیکردن. خ

رو مرتب کرده و موهام رو به پشت   فمیدستم بود و ک  یواحد تو سند
ها و  دوست دنیرفته و با د رون ی آسانسور در اومد. ب یانداختم که صدا
بودن.   دیاز کارمندها جد  ی وارد شرکت شدم. بعض اقیهمکارهام با اشت 

 . شدیم  دهیسالن پر از لباس شن یسوگل از گوشه غی جغی ج یصدا

  طی مح یهم تو زدیحرف م  یکه داشت با کس   نیو سل ی اط یاتاق خ یصدا
لباس   یهارگال  نیشده و از ب  کیسوگل نزد یآهسته به صدا یل یبود. خ

 مختلف گذشتم. 

از   یدهنش باز موند و گوش  دنمیبا د زدیکه داشت با تلفن حرف م   سوگل
هاش قرار دادم و  لب یبزنه دستم رو رو  غ یدستش افتاد. تا خواست ج 

 . دمیخند

 !س یکنم. ه   رت ی گاومدم غافل -

  دنمیرفتم. همه با د  ت یریپر از سوال بود که به طرف اتاق مد   هاشچشم 
  یعالمت سکوت انگشتم واکنش دنی و با د  زدنیم  یبنفش غی خوشحال ج

بردم و وسط اتاق   ن ییدر رو پا ی رهی دستگ هو ی ابراز کنن.  تونستن ینم
 زدم:   غیهام رو بسته و جچشم  دم، یپر  ت یریمد



 . یب ی. اهال و سهال حب کم یسالم العل -

و    دمیکش  غیبار از تعجب، ج نیباز کردم و ا  یرو با حرکت خنگ  هام چشم 
 . ستادمیعقب رفتم تا به در برخورد کرده و ا 

شده   رهیبهم خ   یو لبخند پررنگ  کی رنگ ش ی با کت و شلوار طوس تیراش
  ی. موهاش رو دیخند یم  ز ی زریکارش نشسته و ر  ز یپشت م  نی بود. سل

بود که اول به امواج موهاش   بایصورتش افتاده و موج موهاش انقدر ز 
 دقت کردم.

 گفت:   یم رسا و بَ  یبا صدا تیراش

 دلم برات تنگ شده بود، دختر طراح من! -

  ی لیصداش از حالت شوکه در اومدم و به بغلش رفتم. خ  دنیشن  با
گل از گلم شکفته بود.    دمشید یم کهنیبغلش کردم و واقعا از ا مانه ی صم

و   ن یسل کهنیامارات نداشتم. مگر نه ا یتو جانی رو ا  دنشیانتظار د 
 !ه؟ ی؟! پس... ماجرا چهم بودن یدشمن خون  تیراش

ل کش ن یا دن یبا د سوگل . انگار عروس وارد جمعمون شده  دیصحنه، ک 
 بود. 

به اتاق هجوم آوردن و   باشیز  دنیکل کش  دنیبا شن  همکارهام
 پخش شد. طی کل مح  یهامون توخنده



  ت یبه راش یانداختم که متوجه شدم چند بار  ینگاه نی به سل یچشم  ر یز
و    نیها بودم. حس کردم سلنگاه نی معنادار چشم دوخته. من متخصص ا

حس رو مطرح کنن   ن یا که نی دارن که هر دو از ا یبه هم احساس تیراش
 . کشن یخجالت م

که جدا شدن، پس    شدیم  یماه کی از هم   ن یو سل ر ی که ام  ییاون جا از 
 دو رو با هم آشنا کنم.  ن یخوب بود ا

.  مید هزار جور برند و کار و طرح صحبت کردبا هم در مور  ی ساعت چند
سند   تیکرده و بعد ترک کردن اتاق توسط راش  کیهام نزدقهوه رو به لب
کنار گذاشت   ز ی م یگذاشتم. با تعجب فنجونش رو رو  نی سل  یواحد رو جلو

 : دیو پرس

 رز؟  نی ا هیچ -

 تو شد. من الزمش ندارم.  یبرا جانیمبارکت باشه عشقم. ا  -

و خوشحالم سرش رو باال آورد و ابروهاش به هم   یجد یصدا  دنیشن  با
.  شناختمشیکرده بودم چون م  ین ی بشی واکنشش رو پ  نیشد. ا  کینزد

 ادامه دادم:  عی. سر گرفتیقرار نم   یکس  نید  ر یبود و ز  ی اون زن مستقل

  ی کنیرو خراب م مون یها دوست حرف  ن یو ا ی خواینم  یبگ  یخوایاگه م -
  نیا  یبهم برا یپول  کهنیا یبه جا یش ینم  جانیصاحب ا  ی. تو مفتکنیسل

انتخاب    نگیشرکت و مدل یرو برا ی رانی ا یلطفًا... لطفًا دخترها یکار بد
 بکن تا روح عمر هم از گناه پاک شه.  ر یخ ی کن. کارها



  ی اسند ثابت شد. بعد لحظه یبه لبش اومد نگاهش رو  یکوتاه   لبخند
 . دیروش کش  یمکث سند رو به دست گرفت. دست 

 ازت تشکر کنم و...  ی بگم! چجور  د یبا ی چ دونمی! نمیازت ممنونم رز -

 رو صاف کردم: ام نهیرو با لبخند باال سرم بردم و س  هامدست

  لیوک یادار یکارها  ینگو فقط لطف کن قبول کن. قراره فردا برا  یچی ه -
 کن خب؟   ی. حتمًا باهاش همکارنهی و تو رو بب  ادیعمر ب

 تکون داد.  یشدن و سر یگل اش گلسرخ برجسته یهاگونه

رو هم بهش اطالع    رانی برگشتم به ا  م ی پس تصم کنه یقبول م  دونستم یم
 دادم.

ذوق   یل یبا همسرم هستم خ که نیناراحت شد و بعدش از ا  یل یخ اولش
 بغلش فشرد.  یبار بغلش کردم و من رو تو  نیآخر ی کرد. برا

. خدا رو شکر که  یچند ماه بود  ن یا یدوست من تو نیرزا تو بهتر  -
 مثل تو هنوز وجود دارن.  ی پاک و مهربون  یهاانسان

 و گفتم:  دمیرو بوس اشگونه

 . نیسل دمیتر از تو ندپاک -

 ذهنم مزه کردم و اضافه کردم:  یکلمات رو تو   یکم

 آره؟ ؟یحس دار تیتو به راش  کنمیفکر م  جان من نیسل -



شد و بازوم رو رها کرد. لبش رو با استزس به دندون گرفت که   دستپاچه
 صورتش رو نوازش کردم: 

به حست مطمئن شو و اقدام کن تا    ،یحس دار تی! اگه به راشن؟یسل -
 . یحس بهش خبر بد نی از ا

 سرخ شد و گفت:  یجمله کم نیا  دنیشن  با

 . رهیام رو بگ بچه ر ی کنم. اگه ام  یکار  تونم ینم  را یبا وجود م -

  یزندگ  تونهینم  یاگهیجز تو با کس د  را ی. چون متونهی. نمرهیگینم -
 کنه. 

 رو فشردم و ادامه دادم:  آرنجش

 بمون دختر.  ی. قویهست  یقو ی لیتو خ -

  یم هم خداحافظهاکردم و رفتم تا با دوست  یو ازش خداحافظ  دیخند
 بطلبم.  تی کنم و ازشون حالل 

  ها و چرخرگال نی. از ب سوزوندیم  شی سوگل وسط سالن داشت آت دوباره
 شدم روش رو به طرفم چرخوند:  کیگذشتم. بهش که نزد  هایاطیخ

تره اما  لباس مخمل مناسب نیا یها برا سنگ ن یا گمی! من منیرزا بب -
 ندارم؟  یگاه یشرکت جا نیا  یمن تو  یعن ی . کنن یکار خودشون م  هااطیخ

گوشم    یهام رو رو بلندش همراه شد که دست غیآخرش با ج یجمله
 گذاشتم. 



. گه یام ازت خوش باشه دخاطره نی سوگل؟ بزار آخر  -  ! ا 

 : دم یجمله خشکش زد که به بغلش پر نیا  دنیشن  با

 !ونه ی د نمتیبب ا یب ی اومدن ران یا -

هام و همکارهام دورمون جمع شدن. همه رو بغل  دوست یمهه  کمکم 
 . کردنیم هی گر  هایدادم. بعض  د یکردم بهشون ام

بغض کردم. بعد چند ساعت   هاشونهیگر   دنیرو پاک و با د  هاشوناشک
 زدم. رونیازشون جدا شدم و از شرکت ب

رو کجا گذاشتن   ن ی تا بدونم ماش کردمیشرکت با نگهبان صحبت م  یجلو
 :دی نحس خسرو به گوشم رس  یکه صدا

! فکر کنم زندان  ها دمتونیند گهیاوه اوه! سالم دختر عمو. از اون روز د -
 د؟ یشد پورت یآره؟ د  نیبود

  عایدوست داره بگه که سر ی . اجازه دادم تا هر چدمیبهش چرخ تفاوت یب
ود. دسته  و موهاش رو ژل زده ب  دهی پوش کیش  یهابهش حمله کنم. لباس

  رهیداره م  کردمیفکر م شناختمشیبه دست داشت و اگه نم  یگل
 . یخواستگار

که زد فکر    ییهاابرو باال دادم و خوب به حرف شی تموم شدن چاپلوس بعد
 : دمیکردم. تند بهش توپ



  ییجاخسرو! چون به همون یآقا یحال باش من خوش  دنیهم با د   دیبا -
خواهرت شوهر    ی . راستسوزهیره م که بابات هنوز در حسرتش دا  دمیرس
 ! گرفت؟رتشی کرد؟ قرار بود دکتر بگ  دایپ

 به لب زدم و کنارش قرار گرفتم:  یپوزخند

چرا   یدون ی! م یبه ضرر خودت کرد   یبابام بهتون گفت هر کار کن ادتهی -
 گفت؟ 

 دادم:  ر ی بدنم رو تغ ژست

  ن؟ یکار کرد  یرو چ . اون پولدنیها هر کار کنن کارما پس م چون آدم -
 باخت؟  یبه ک یدون ی؟ م بابات باخت. هوم یبند  شرط یفکر کنم تو

 . ادامه دادم:دیچکیهاش خون مالل شده بود و از چشم  خسرو

!  ین یبیباخت. اموال عمر هم دست منه. م ی اون پول رو به عمر الفان -
 . دنیار کنن کارما پس مها هر ک آدم

و با   ستادم ی ا یدر خروج یفاصله جلو ی اش زدم و بعد کمبه شونه یاتنه
 بلند گفتم:  یصدا

 من فقط نصف اون پول هست. برو به بابات بگو! آره! یپا  ر ی ز ن یماش -

گذاشته و رفته بود    زشیم  یکه عمر رو   یااطالعات رو از داخل پوشه نیا
شرط   ی پدربزرگم رو تو  یم پول فروش خونهمتوجه شدم. انگار عمر تما



از اون مال و   شتر ی اما ب  ومدیاون پول به دستم ن  که نیگرفته بود. با ا  یبند
 اموال داشتم. 

  نی رو چک کردم. ا  شم یآرا  نهی آ  ینشستم و تو نیداخل ماش  نگی پارک  یتو
و به عنوان کادو به    فروشم یپس م  خوره یبه دردم نم  گهیهم د  ن یماش

بابابزرگ   یباشه که خونه تونه یم  ی . باالخره همون پولدمیمامان بابا م
 باشه.  تونستیخونه م  متی از ق شتر یب  یلیخ  ی فروش رفت. حت

داشتم که بدون   یبه گوشم بود. تماس  رپادیراهم به سمت خونه ا  یتو
 پشت خطه وصلش کردم:  ی چه کس که نیتوجه به ا 

 جانم؟  -

 ؟ ییتو رزا؟ -

  تونستمیانقدر خاص بود که از پشت خط هم م  ستانی وی ک  یصدا
 خوشحالم جواب دادم:  یبدم. با صدا ص یتشخ

 زم؟ ی عز ی بله که خودمم. خوب -

 ؟یکار... کار رو کرد  نیچرا ا -

  یفرمون دست  یبه لبم آورد. رو  ی ابغض آلود و لرزونش خنده یصدا
 . دمیکش

 باهات تماس گرفت آره؟ حقت بود قربونت برم.  لی پس باالخره وک -

 اما رزا...  -



 . نی ! ببستانیو یگوش کن ک   -

 : دیرسینفس زدنش به گوشم م  یصدا

  یمتر  ستی دو  یبه مغازه ی ازین گهی . من دگردمیمن دارم به تهران برم  -
راحت   ینداشتم. پس چه بهتر اون مال تو بشه و تو هم بتون  م ی تاکس
 !؟یکم دار  یچ. مگه تو یبکن یزندگ 

 که دوباره اضافه کردم:   دمینشن ی جواب

من رو    یتو عشق زندگ   ،یمحبت رو برام کرد نی تر! تو بزرگستان ی ویک  -
 دار بود.  یباال  الیاالن دان ی. اگه تو نبودیبرگردوند

 زدم.  یفکر شوم پلک  ن یبا اخم تکون دادم و با ا یسر

بهتر از اون مغازه رو   ی زهایچ  ی لیاگه دستم باز بود بهت خ یحت -
 . دمیبخش یم

 زد:  غی رو قطع کرد و ج حرفم 

 . خب؟ نمتیبب امی ! تو رو خدا قبل رفتن بگو تا بی مهربون ی لیتو خ -

  کهنیبود از ا یگوش دادم. چه حس خوب   باشیز یو به صدا   دمیخند
باشم.   ب یکشور غر  یسن خودم توهم   یدخترها یبرا  یمرحم   تونستم یم

  پناهن یکه ب   ییدخترها ران، یا بی غر  یهاکاش همه مثل من به دختر 
که    فی. ح شهی زده نمناراحت و غم  یدختر  چیه  گهیوقت دکمک کنن. اون

 ...فی. ح کنهیفکر نم   گهیبه کس د شبه جز خود کسچیه



 *** 

  ی بود به جا گهی دختر د هیفرزان سوخت   یخونه  نیرزمیز  یکه تو  یاون -
 دختر معتاد و کارتن خواب بود که اوردوز کرده بود... هیمن.  

  یرو رو  فم یهمتا نگاه کردم. ک یها از حدقه در اومد و به لب هام چشم 
 :دمی پرس   یبلند یکاناپه انداختم. با صدا

 تو...   یعنی!  ؟یچ  یعن ی -

 هام رو گرفت: دست عاجزانه 

مامان و بابام تنگ    ی. دلم براامیب ران یرزا! تو رو خدا بزار همراهت به ا -
 شده!

دهنم رو قورت دادم و بهش چپ نگاه کردم. دهنم رو کج کردم و بعد   آب
 : دمیدرآوردن اداش پرس 

  ران یکل ا   ی. توکنهیسکته م  نه یاگه مامانت تو رو زنده بب ی دونیتو نم -
 ... نويسنی! مترکه یمثل بمب م

 خبرنگارها صحبت کنم:  هی کردم شب   یرو صاف کرده و سع  صدام

مرده بود زنده به خانه برگشت.   یسوزدر آتش شی که دو سال پ  یدختر -
که همسرش است به خانه برگشته و همه را سرکار    یهمراه مرد عرب  یو 

 گذاشته است. 



  ستادیکنارم ا   الی. دان دیچی پ یی را یام تو اتاق پذبه بازوم زد که قهقهه یمشت 
 و رو به همتا گفت: 

ات نشون  تو رو به خانواده  م ی ما تونست د ی. شاایباشه همتا. باهامون ب -
 . م یبد

 به من ادامه داد: رو 

 هوم؟! -

 رو خوردم و تند گفتم:   هامخنده

 .رمیگیرو به عهده نم تشی هوم و زهرمار! من که مسئول -

که    جور نیم اسپرتم رو پام کردم. ه دی سف  یهافاصله گرفتم و کفش ازشون
 :دیبهم رس الیدان  یآهسته یصدا رفتمیکفشم ور م  یبا بندها

  ی رو اوک  تتی. برو به شوهرت بگو بل یشناس ینگران نباش! رزا رو که م -
 . زود باش که ساعت چهار بعد از ظهر پروازه. م ی کنه با هم بر

 : دمیبا ذوق و شوق خونه رو ترک کرد که پرس  همتا

 ... یاحمق  یل یواقعًا خ   الیدان -

بلند شم. با عشوه   نی بهم دراز کرد تا از زم یرو قطع کرد و دست  حرفم 
 هاش کنار زد: . موهام رو با دستستادمی دستش رو گرفتم و جلوش ا

 تو به فکر مشکل خودت باش! مامان بابات باهات قهرن. -



شد. به فکر رفتم که    زونیام آوهاش لب و لوچهبابا و حرف یادآوری با
 دماغم رو گرفت و با خنده گفت: الیدان

 شد.  رمونیفرودگاه که د میبر  ایاون هم با من! حله؟! بدو ب  -

 به ساعت انداختم.  ینگاه 

 ... ادی کنم. بذار ب  یتا ازش خداحافظ  ومدهین  ستانی وی آخه هنوز ک -

 گفت:   یبلند ی که با صدا  شدیم   کینزدزنان به اتاقمون داشت  قدم

 بدم رز! لی خونه رو تحو دیخب... من هم با  ادیبگو ب -

  دهینخر یکاناپه برداشتم. هنوز گوش   یرو از رو  الیدان  ی زدم و گوش ی پلک
هم که   ی قبل ی. گوش کردمیکار م   الی دان یبا گوش  لیدل  نیبودم و به هم
  ی لیبود دست عمر موند و معلوم نشد کجاست! البته خ  دهیعمر برام خر

  رفتم یدستم بود و هر جا م الیدان ی گوش  شهی هم راحت بودم چون هم
 .بردمیبا خودم م رو  نیا

 زد:  غینفس زنان ج ستانی وی از بوق دوم، ک  بعد

 در رو باز کن رزا! -

  یبا موها  ستانیو ی رو زدم و ک فون یزدم و تماس رو قطع کردم. آ   یلبخند
 رنگش وارد شد.خوش

 .ادیتا داخل ب  ستادمیدر آپارتمان ا  یجلو



زدم و به داخل   ی. لبخنددیبه بغلم پر ع یاومد سر  رونیآسانسور که ب از 
ازم پر بود و فقط سرم غز زد من هم   یل یدلش خ چارهی دعوتش کردم. ب

و    ادیتا فرودگاه ب  خواستیهاش گوش دادم. معاشقانه به حرف   یلیخ
 من هم مانعش نشدم.

فرودگاه منتظرمونن. تو برو   یخبر داده که همراه آرش تو الی رزا؟! ن -
 . امیم  دمیم  لیرو تحو  دی من کل   ر ی بگ  یتاکس

از نگهبان   ی و داخل الب میها رو وارد آسانسور کردچمدون ستان یو یک   همراه
 . رهیبه مقصد فرودگاه بگ یتاکس هیتا برامون   میخواست 

 . م ی هم بهمون اضافه شد و به راهمون ادامه داد الی دان قهیچند دق بعد

  رانیبه ا الیبا دان کردمیفکر نم وقتچیکشور شدم ه  نیکه وارد ا  یزوز
من    گفتم یم شه ی و هم  کردمیخودم رو تنها فرض م شهی برگردم. هم

اما   کنمینم  هی . گفته بودم به مردها تکامیاز پس خودم برب  تونمیم  ییتنها 
 رفت.  شیپ  ز ی انگار خالف حرفم همه چ

دم در شرکت بود.   ت یراش نی ماش  میکه گذشت   فهیبرج الخل یجلو از 
رو دستم   الیدان یهادست یام اومد که حس گرم به چهره  یلبخند

 به دست گفت:  لی که موبا  دمینشست. با خنده به سمتش چرخ 

 رو فرستادن.  شون شنی و آرش لوک   الین -

 : دمیکردم و پرس  یکردم. اخم  لی به صفحه موبا ینگاه 



 ! چرا دست تو هست؟ منه ی گوش  -

 شد. آروم لب زد:  م ی و تسل  دیخند

تا    م ی برگرد ران ی. االن ما قراره به ا زی رو دور بر  خودیب ی رزا جانم. فکرها -
 . پس خوشحال باش.م ی ن یخانوادمون رو بب

 :دم یهام جمع شد و پرس تو چشم  اشک

 بخشن؟ یمامان و بابام منو م -

 نوازش کرد:  امگونه

 نبخشن کوچولو؟ امکان نداره نبخشن.  شه یمگه م -

  اطی دلم روشن کرد. وارد ح یرو تو ید یام یلحن آرامش بخشش روزنه با
وارد سالن   الیهمراه دان   یشدن از تاکس  اده یو بعد از پ میفرودگاه شد 
 .میالنات شد بزرگ اع

رو چک کنه.   هاتیو خودش بره تا بل   م ی نیبهمون اشاره کرد تا بش  الیدان
  ستانیو ی ک  ینشستم و به تابلو اعالنات چشم دوختم. گاه  یایصندل  یرو 

.  گرفتم یرو م  یادگاری یهاعکس نی و باهاش آخر   کردیحواسم رو پرت م 
ام رو سر برد.  بود که حوصله دیشد  یو ازدحام داخل سالن به قدر  یشلوغ 
 کنم.   یباهاش باز تونستم یبود و نم  الیهم دست دان  یگوش 

 کردم:  یدلم از عمر خداحافظ ی کرده و تو  یهام بازناخون با



و من   یهمه عاشقم بود   نیهستم مگه نه؟ تو ا   یزن ظالم یلیخ -
و من    یکرد  یخاطر من، همه کار حست رو درک کنم. تو به نینتونستم ا 

حرصت   تونستمیتا م  ی. کاش بوددمیتو رو پس زدم و برات نقشه کش
سوخته   یکنم و دلم خنک شه. واقعًا چرا تو رو کشتن؟ مهره  تتیبدم و اذ

 آواره بمونه؟   د یکه با  هیهات و زنت چ؟ گناه بچهواقعًا چرا ؟یبود

 لب گفتم: ر ی و ز  دمیبا حسرت کش  یآه

 احافظ کشور هزار رنگ امارات. خد -

  ستان یو یبشه. ک ر ی قطره اشک از چشمم سراز ن یباعث شد اول میناراحت 
 داد و بغلم کرد.  م یدلدار

 زد: غی از پشت ج  یکی  هو ی حال پاک کردن اشک بودم که  در 

 . ام یرزا! من هم دارم باهات م -

کرده اما    دامیکه پ   الستیاومدم. اولش فکر کردم ن  رون ی ب  ستانی وی بغل ک از 
 : دمیزدم و چرخ یاانگشترش خنده دن یبا د

 !دونمیم -

  رم یم یکه م  یرو بدون  نیا  خوامیهات. ماون چشم  یمن فدات فدا  یاله -
 برات... 

 و آرش با خنده جلوم ظاهر شدن:  ال یگوشم بود که ن   یتو صداش

 ... ایداروم ب دل ایب  ارومی حاال  -



 شد:  کمینزد  دنم یسرود و با د الیآهنگ رو ن  یادامه

من    یرزا  یمن مرده باشم، آبج  کهنی ! مگر اها؟ زهیاشک بر  م ی آبج نم ینب -
 . زهیاشک بر

 : دیچیهمتا پ  بی غر  بیعج یکرد. صدا  بغلم 

- Mission success . 

 .( دیبه اتمام رس تی با موفق تی)مامور 

  ت یهدا  مایبا هم به هواپ  الینثارش کردم و با برگشتن دان یاوونهید
  یپله برق یتشکر کرده و بغلش کردم. رو  ستان یو یبار آخر از ک  ی. برام یشد
 بهش تکون داده و دلم گرفت.  یدست

  نیا  م ی وسط جا گرفته بود  فیرد  یتو ی مون گروههمه  مای هواپ  یتو
اش  شونه یبودم. سرم رو رو  مایداخل هواپ  الیبار بود که با دان ن یدوم

از بغل عشقم   ی همتا به زبون عرب   یغرغرها ی صدا دنیگذاشتم اما با شن 
 بهش بندازم.   یجدا شدم تا نگاه 

 رو جلو آوردم و با اخم موهام رو چنگ زدم:  سرم

 دختر؟  یزن یچته چرا غر م  -

 :دینازک کرد و سرش به سمتم چرخ چشم

 ؟ یهم شد زندگ   نیکنه. ا ن ابونیگرگ ب   بیخدا شوهر عرب رو نس -



  ییبایو ز   کیش یها . لباسدمیدیم ک یبار شوهر همتا رو از نزد نیاول  یبرا
  یگندم  یطرفه شونه کرده و پوست صورت کیبه تن داشت. موهاش رو 

عاقل و    یلی. مرد خدیرس یبه نظر م با یز  یل یداشت که با موهاش خ رهیت
 . دیرس یبه نظر م یعاشق ن یهمچن

که    یابا خانواده دار یهمتا به من هم منتقل شده بود. استرس د  استرس
دادم و   هی تک الیخاک رفته. به دان  ر ی وقته ز ی لیدخترشون خ کننیفکر م 

گفت که    یتمام طول پرواز از حسش بهم گفت و من گوش دادم. از روز
 من با عمر رفتم داغون شد.  کهنیا دن یحالش بهتر شد و با فهم

که از دهن    یاحاشا نکردم. هر واژه  وقتچیدن گرفتم و ه رو گر   اشتباهاتم 
  ز ی چ چیکه ه   زدمیو لبخند به لب م   نشستیقلبم م یتو   دمیشن یم  الیدان
 من رو ازش جدا بکنه.  تونه ینم

 رزا؟  -

 هوم!؟ -

  نیفروخته و به حساب ب یخوب متی رو به ق ن یداده که ماش امیپ  لتیوک -
 کرده!  ز یوار   تیالملل

 : دمیبلند پرس یاش جدا کردم و ذوق زده با صدا رو با ذوق از شونه سرم

 واقعًا؟  -



  م ی صندل یتو هو یبهم چپ نگاه انداختن و   ما یداخل هواپ  تیجمع  یهمه
 فرو رفتم. 

. چقدر دلم  م یخارج شد مای از هواپ الیو همراه دان میدیرس  رانیبه ا  باالخره 
ها نشسته  درخت یرو  که   یتهران تنگ شده بود. شبنم بهار یهوا یبرا

هم    دیبا  بهشتی. اواسط ارددهیشب گذشته بارون بار  دادیبود نشون م 
 بباره. 

که دربست    یو داخل ون بزرگ   م یاز فرودگاه خارج شد   یخنده و شوخ با
 بود:  دهیبهم چسب یبا نگران  ال ی. نم ینشست  م ی گرفته بود

 اگه مامان بابا...   ؟یآبج -

 نفوس بد نزن!  شهیدرست م ینگران نباش همه چ -

 فوت کرد و همتا با استرس دستم رو گرفت:  ینفس

 بکنم. مامانم سکته نکنه؟  یرزا؟ من چه غلط  -

 جواب دادم: نانیزدم و با اطم  یلبخند

شما   یهیبعد به قض  مین یهامون رو ببخانواده م ی ما بر دیباش  نیداخل ماش  -
 هوم؟   میکن یم  یدگ یرس

  یبشکنه. صدا  یدیقلب همتا از نام خواستیشده بودم و دلم نم نرم
 ذهنم بود رو حذف کنم:  یکه تو  یایبعد  یجمله اراده یباعث شد ب  الیدان



. رزا! بزار همتا و  م ی کن  یدگیرس  م ی تون یها امروز نمموضوع یبه همه -
حل بشه   ال یمشکل تو و ن  دی... اول با ییجا  ،ی مدت برن هتل  هیهمسرش  
 تره. بعد مشکل همتا. که آسون

خوشگلش چشم   ی بادوم ی هاتکون داد و به چشم   یبا ترس سر همتا
 تکون دادم: دیبا ترد یدوختم. سر

 .دیدونیباشه... هر جور خودتون صالح م -

 . م ی دیدیتهران رو م یغروب بهار میداشت  کمکم 

و ما صداشون رو   کردن یپشت سرم داشتن صحبت م ال یو دان آرش
  یبغلش بپرم. جلو  یبرگردم و تو خواست ی. هر لحظه دلم م م ی دیشن یم
توقف کرد و از همتا و همسرش   نی بود ماش کیکه به خونه ما نزد   یهتل

  یهمتا و همسرش رو گرفت تا اگه کار ی شماره الی. دانم ی کرد  یخداحافظ
 . م ی بزن نگبهشون ز  میداشت

که    م ی کرد  نیتمر ی کم  الیما راه افتاد. همراه با ن  یبه طرف خونه ن یماش
. در  م ی دروغ بگ می تونستیکه نم   الی. من و ن میبه مامان و بابا بگ  دیبا  یچ
رو به انگشتم   الی ازدواج خودم و دان یحلقه فم ی از داخل ک که یحال
 : م ی و همزمان شوهرهامون رو صدا زد می به پشت سر برگشت کردمیم

 آرش -

 ال یدان -



  کیسرش رو نزد   الی. دان م ی دیو خند   م ی گذرا انداخت  یتعجب به هم نگاه با
مون رو  انجام داد. نقشه ال یکار رو با ن  نیصورت من آورد و آرش هم

  گهیحرف همد   یتو  یو هر از گاه   م ی دادیم  حیبهشون توض یدونفر
تا زودتر حرفمون    م ی گرفتیم  شگونی رو ن  گهیهمد   شهی. مثل هم م ی دیپر یم

 . م ی نرو تموم ک 

گلوش منقبض شده بود که هر دو با    بیباد کرده و س ال یدان  یشونی پ رگ
 زدن:  ادیهم فر

 د؟ی گ یم  ی چ نم یبب  دیحرف بزن  ی کییکی -

هم   یپاره کهی چشم دوختم و حاال تعارف ت الی . به نمیشد  ساکت
 : م ی کردیم

 تو بگو.  -

 اول تو بگو.  ر یخ -

  ال یرو جمع کردم و خواستم دوباره حرف بزنم که باز ن مزونیو لوچه آو لب
  یاون تو ای زدمیم  الی سر ن یمن تو ا ی ر یتمام طول مس دیوسط حرفم پر 

 و آرش جاشون رو عوض کردن:   الیدان  تی. در نهازدیسر من م 

 . شیا  د،یبگ  دیخوایم  ی شما دو تا چ  دمیمن که نفهم  -

آپارتمان   یفرو رفتم. تا به جلو یصندل یزدم و تو الیبه دان  یاغره چشم
 . ومدی و صدامون در ن  م ی سکوت کرد  میبرس  یخونه پدر



آپارتمانمون اضطراب تموم تنم رو گرفت. قلبم تندتر زد    ی توقف ون جلو با
  رون یون رو حساب کرد و ب   هیکرا  ال یو خون به صورتم هجوم آورد. دان 

  نی دراز کرد تا از ماش یقرار گرفت. بهم دست الی. آرش هم کنار داندیپر
 شم.  اده یپ

  یحس ترس  ال، یدست دان یسردم تو  یهاشدنم و گرفتن دست  ادهیپ  بعد
 : دیدستم رو فشرد و پرس الیدلم رخنه کرد. دان یتو

 سردته رزا؟  -

  نیی پا  نیاز ماش الی از ترسم بدونه و سکوت کردم. ن  یزیچ  خواستینم  دلم 
  یکه تو  یایباران  ی پالتو  الی. دانم یهامون رو به دست گرفتو چمدون  دیپر

هام انداخت اما اون  شونه یحرکت درآورد و رو  ک یتنش بود رو در  
  ابون ی. از خشهیهم باشم، تنم گرم نم  ی اگه کنار بخار ی حت  دونستینم

شدم و   کینزد الی . به نم ی ستادی آپارتمان ا یدر فلز یو جلو  م ی گذشت
 : دمیپرس

 ال؟ ین ام یمن ن   یخوایم -

 هاش گرد شد: چشم  د یلرزونم رو که شن یصدا

 خودم امارات نموندم؟  یثابت کنم که با پا ی من چجور  ؟یای ن یچ  یعن ی -

رو به صدا در آورد. به   فونیآ  الی رو به دندون گرفتم که دان هامناخون
خونه   ید البوار   دیکش یمن رو نم ال یبودم و اگه دان دهیچسب ن یزم



که    دیموهام رو بوس  یباال  م ی شدیکه وارد آسانسور م  طور نی. همشدمینم
 گفت:  عیهام افتاد سر شونه  یشالم رو 

 نباش.   یچی نگران ه شتم یمن پ -

  یزیاز چ یترس گه یجمله باعث شد دلم بهش گرم شه و د ک ی نی هم
نداشته باشم. در خونه باز بود و با خارج شدنمون از آسانسور مبلمان و  

 . دمیخونه رو د یقد ی پنجرها

.  م یستاد ی پله اراه  ی جا توهمون ال یو آرش وارد خونه شدن و من و ن  الیدان
 مامان اومد:  یصدا

 شده؟  یز یخودم. چه خبر چ  یسالم دامادها -

 بابا حرف مامان رو قطع کرد:  یصدا

 کجا؟   جانیجان سالم. شماها کجا ا  الیدان -

  م ی شده بود ره یزمان رو به ما دو تا که به خونه خو آرش دوباره هم   الیدان
 گفتن: 

 تو! ن یایب -

 کردم:   دوار یرو گرفتم. تو دل خودم رو ام الی زده و دست مرتعش ن  مژه

  یتو شوهر دار رون، ی رتت کرد ببشه مگه رزا؟ اگه از خونه پ یقراره چ  -
 . افتهیب  ابیها از آسشوهرت. تا آب  یبرو خونه



شد و از   لیتبد  نیقیبه   دم یاعتماد داشتم که حس ترد الیبه دان  انقدر 
. بودن  میستادیو هر کدوم کنار شوهر خودمون ا  م یپشت در وارد هال شد

. سر  دادیبابا رو نم یهاچشم  یهم بهم جرات نگاه کردن تو ال یکنار دان
  ودانقدر حالش بد ب  الیآهسته زمزمه کردم اما ن  ی افکنده و شرمنده سالم

 رفت. ادش یسالم هم 

مامان، دل تو دل نداره که بغلم کنه و صورتم رو غرق بوسه    دونستم یم
مبل   ی و گذشت ر   تفاوتیب یلی کنه. بابا در رو بست و از کنارمون خ 

 به چشم زد.  نکینشست و ع 

خونه بود   ی. سکوت توم ی و با هم نشست  دیکش  یمن رو به طرف مبل  الیدان
 . دمیشن ینم ز یچچی ُکن مامان هقلسماور قل ی و جز صدا

 . رزا باهاتون حرف داره. لطفًا به حرف... یبهادر یآقا -

 رو قطع کرد:  الیدان ی صدا یبا احترام خاص  بابا

  دی. چطور تونستدی رو با خودتون همراه کن ها شرمیب نی ا  دیچطور تونست  -
 دشون؟ یببخش

  ن یدفاع از خودم از ب یهام هجوم آورد و قدرت تکلم برابه چشم  اشک
و    الیکردم. ن   هیهام به سرعت سر باز کرده و آهسته گررفته بود. اشک

ر از بغض  هم که پ   الیمن ن   یهاهی آرش هم کنارمون نشسته بودن و گر 
 بود. تونست بغضش رو بشکنه و هق بزنه. 

 که از صداش معلوم بود گفت:   یبا اعتماد الیدان



مرتکب نشده. من   ی چون اون اشتباه بخشمیمن همسرم رو م  -
شاش به هم بخوره. من  اش رابطهقضاوتش کردم و باعث شدم با خانواده

 .امخو یکنم که هزار بار ازش عذر م  یاز عشقم عذرخواه  دیبا

 که آرش صداش دراومد:   دمیتعجب بابا رو د یچشم  ر یز

کس    یهاانتخاب ی ها فقط قربانندارن اون یو رزا گناه  الی پدرجون! ن -
شما هم   مشون ی ببخش  م یهستن. لطفًا مثل ما که تونست  یاگهید

 . دشونیببخش

 لب زمزمه کرد: ر یتکون داد و ز   یسر بابا

 واقعًا که! -

به   عی سر یلی آهسته به اتاقش رفت. با رفتن بابا، مامان خ یهاقدم با
خودم رو جمع و جور کردم و   ع یپامون نشست. سر یسمتمون اومد و جلو

 ام رو به دست گرفت و باال داد:کنارش نشستم. چونه  نیرو زم 

دوتاتون تنگ   ی چقدر دلم برا ی دونیم  ؟یمن فدات شم رزا! خوب   یاله -
 شده بود؟

بغلش   ی . توم ی دیکنارم نشست و به بغل مامان پر   نیمز  یهم رو   الین
  لحظه ادیب  رونیبابا از اتاق ب  که نیا  یو هر لحظه برا  م ی ختی آهسته اشک ر 

 کردم.   یشمار



مامان    دیمرگت شم. ببخش شی خدا نکنه قربونت برم. خدا نکنه پ  -
 ... دیببخش

تن لرزون مامان   ی و تو  دیچی پ یی رایسالن پذ  یتو فضا  امدهیبر یصدا
 رو سر گرفتم.   هامهیگر

  الیو دان  ومدی ن رون یاما بابا از اتاق ب  م ی خونه موند  یچند ساعت تو تا
 . م ی داد که به خونه برگرد شنهادیپ

به   عی . سرم یاعتراض کرد و اجازه نداد که سر شام، خونه رو ترک کن  مامان
 رو کرده و گفتم:  الیدان

 هوم؟   م ی زنیرف م باهاش ح اد،یب  ز ی بابا که سر م -

 تکون داد و آهسته جواب داد:  سر 

 !هیباشه فکر خوب  -

ها رو از دستم  . بشقابم ین یرو بچ  ز ی تا م  م ی به کمک مامان رفت  الین  همراه
 : دمیو پرس  ستادمیرو بردم. پشت سرش ا   هاوانی گرفت و من هم ل

 خب! نی بچ ؟یکنینگاه م  یدار ی ستادی چرا ا هیچ -

 راستش رو باال داد و عاجزانه صداش رو باال برد:   یابرو 

. چه دختر  نی. قربونت برم... آفراریمن فدات شم رزا. برو سفره رو ب  یاله -
 !ه یخوب



که رو    چارهی ب الی رو به دست دان وانیل  ینی نازک کردم و با حرص س چشم
 هاش گرد شده بود که نق زدم:مبل نشسته بود دادم. چشم 

 !؟ینگاه کن  ی نی شیکار کنم؟ تو م   دیمن با ! همشنم یبب  ر یبگ -

گذاشت. به سمت    ز ین  یرو رو   ی نی رو لبش نقش بست و س یاخنده
 : دیبودم که صداش به گوشم رس   دهیآشپزخونه چرخ 

 !م ی ومدی و ما ن ی چشم خانوم! شما مگه گفت -

به پنج،   کنهیندونه فکر م ی ! هر ککنه یخودش رو آدم محسوب م چه
 و گفتم. ر  حرف نینفر ا  شیش

 سفره.   دنیشروع کرد به چ الیپهن کردم و ن  ن یزم  ی رو رو  سفره

و منتظر دستورات من بودن.   ستادهیآشپزخونه ا  یو آرش جلو   الیدان
 برنج رو به دست آرش دادم.  یهاسی به صورتم اومد و د ی لبخند محو

  یها بعد بردن همهدادم ومثل ملکه الیرو هم به دان   یقورمه سبز ظرف
 سر سفره نشستم.  لی وسا

  نیکه نفهمه ا  هیبهم زد. ک یرو چفت کرد و چشمک شیروسر   مامان
 داره! در اتاق بابا رو به صدا در آورد و داخل رفت.   یچشمک چه معن 

.  کردمیم یهام باز به در اتاق چشم دوخته بودم و با ناخون مضطرب
 در گوشم گفت: الیدان

 !شهیهات کنده ماالن ناخون ی جورنی نکن ا -



اومدن.   رون یمامان همراه با بابا از اتاق ب ی طوالن یزدم و بعد انتظار ی پلک
دوباره بهم زد. خدا رو شکر   یمامان با افتخار سرش رو بلند کرده چشمک 

 که مامان رگ خواب بابا دستشه. 

که با    سر سفره اومد ، ییروشو ی بعد شستن دست و صورتش تو بابا
 .دی غذاخوردن از سرم پر ی. اشتهام یاومدنش همه بلند شد

  ی. بعد لحظاتدنی به غذا کش م ی و شروع کرد  م ی نشستن بابا همه نشست با
و    دمی. از غذا خوردن دست کششم یحس کردم دارم خفه م گهید
 گرفتم.   الیدان ی از پا ی شگونین

. دهنش پر بود  رفتیم  ادشی ز یهمه چ خوردیغذا م  یوقت   الیدان  شهی هم
گلوش موند و به سرفه افتاد. دلم خنک شد اما    یمن غذا تو  شگونی که با ن

 . ختم ی براش آب ر

  ر ی شد و ز کیهام به هم نزدگرد و سرخ تماشام کرد که ابرو   یهاچشم  با
 گفتم :   م یآروم لب زدم. به صورت پانتوم  یل یخ ی لیلب خ

 !رهید زود باش االن بابا م  -

  یمون جور اللمونده بود رو کامل قورت داد و همونگلوش   یکه تو  ییغذا
 جواب داد:

 خب! یلیخ -

 رو شروع کرد: ی نیآخر رو هم زهرمار کرد و مقدمه ج لقمه



رو به عرضتون   یی زها ی چ هی  نیدی. اجازه م یبهادر یآقا  دیام... ببخش -
 برسونم. 

! دوباره  ت یرضا ی عنی  ن ینگفت. ا  ز یچ چیو ه  خوردیدر سکوت غذا م  بابا
 گفت.   یگرفتم که آخ کوتاه  یشگونین

که    الین  یهاهام پر بکشه. شونهاز لب  انداختم تا خنده نیی سرم رو پا  عیسر
 ادامه داد: الی. دانخوردیرو به روم نشسته بود تکون م 

خانوم رو از   الیدردسر افتاده. رفته بود تا ن یشب با خبر شدم رزا تو هی -
 مواد اون عرب بدزده که اون گروگان گرفتش.   شگاهی آزما

 ادامه داد:  الیکه دان  دنیاز غذا خوردن دست کش همه

  ایفرار کرده بودن و متاسفانه    الی من از اون و  دنی قبل رس  الیرزا و ن  -
 هاش کشته شده بود.خوشبختانه همون شب عمر توسط دشمن

 بشقاب گذاشت رو به من گفت:  یکه دستش بود رو رو   یقاشق

  یخانوم رو نجات بد  الیقراره ن  دونستم یمن واقعًا متاسفم رزا! اگه م -
 . کردمیقضاوتت نم وقت چیه

 فوت کرد. ینفس بابا

امارات مرده بودم.   یتو دختر جون من رو هم نجات داد وگرنه االن  نیا -
  یخودش باز  یمرتکب نشده فقط با زندگ  ییخطا  چیپدر جان دختر شما ه

ننشسته   جانی . رزا اگه نبود من انی نشه. هم یباز شیکرده تا با زندگ 



  ه،کرد   یاون هر کار ارهیب  رونیبودم. اون تونست من رو از زندان امارات ب 
 دارم.  مانیا  نیمون بوده و من به امطمئنًا به نفع همه

 رو ادا کرد: شی و تند جمالت بعد  عیسر

اون رو   یدب ی عمو سهرابش و خسرو بهم اطالع داده و ما تو  یرزا ماجرا -
 . م ی مالقات کرد

زل   الی دان یهابود حاال به چشم  نیی پا  ش،یکه سرش تا چند لحظه پ   بابا
 زد.

 که...   یهمون  ی با عمر الفان ی باز یسهراب تو -

 و بعد مکث ادامه داد:   دیکش  ینفس

ملک عمر بود. چند تا رو   ن یچند ک یرو باخته. رزا هم خب... شر یباز -
دار   رو فروخت تا حق به حق ها هیاز سرما  یک یواگذار کرد و  ر یراه خ  یتو

 اما...  دیبرسه. باالخره اون خونه حق شما بود و سهراب باال کش 

 بهم انداخت : ینگاه 

 بره.  نییا اما از حلقومش نتونست پ -

 گذاشت و دوباره دم زد:  ز یم  یرو رو  م ی امارات کارت

اما   م ی ندار یازیکارت هست. من و رزا ن  نیپول فروش اون خونه، داخل ا  -
 شما... 



 چرخوند:  چشم

رو معامله نکردن.    تونیپدر یگفتن هنوز خونه  دمی پرس  هایاز امالک -
پول اون   نی با ا دیتون ی نتونسته بخره. م ی بزرگ بوده کس یل یخ یانگار

 داره.  ادیز یکه مشتر  دیکار رو بکن  نینشده ا ر ی. تا د د یخونه رو برگردون

فکر بود   ی هام جمع شد. بابا هنوز توچشم  یاشک تو  ال یدان یهاحرف با
 سفره رو ترک کرد.   ،یطوالن  ی لیکه بعد مکث خ 

  م ی ج ن ی. مامان شروع به سم ی تشکر کردم و سفره رو جمع کرد ال یدان از 
خوشگلش رو    یهاش گونهتمام سواالتش رو پاسخ دادم که اشککرد 
 گوشم گفت:   ر ی آهسته ز الیکه دان  دادیم  شیدلدار الی کرد. ن  سیخ

 من هنوز گشنمه، سفره رو جمع نکن. -

 نگاهش کردم.  چپ

 . یشیکم بخور چاق م   -

. تموم  دمیو به آشپزخونه دو   دمیپاهاش قاپ  یبشقابش رو از جلو عیسر
 . کردیهم کمکم م ال یبودم و ن  دهیچ  ییظرفشو نیماش  یها رو توبشقاب

تا   میندونست و بهم اطالع داد زودتر بر   ز یرو جا  ن یاز ا شتر ی موندن ب الیدان
  ان یرو در جر  ال یهامون فکر کنه. قبول کردم و از نبابا هم بتونه به حرف

 گذاشتم. 



  یبهش اطالع دادم اگه گوش و   دمی بار مامان رو به بغل کش  ن یآخر یبرا
  تونهیم  که نی . مامان هزار بار ازم تشکر کرد و از ازنم یبهش زنگ م دمیخر

 . کردیداشت پرواز م یبرگرده از خوشحال  شی تجر ی به خونه

بود، به مامان   دهی خر راً یکه آرش اخ  دشونیجد یآدرس خونه الی و ن آرش
 زدم.  رون یاز خونه ب دیدادن و نام 

 . هیاقدس یبرا یگریچالوس و د ی برا یکی دو تا اسنپ خواست،  الیدان

.  م ی به چالوس روانه شد ال یتکون داده و همراه دان ال یبه سمت ن یدست
اش  شونه یراحت سرم رو رو  الیپس با خ م ی رسیم  ر ید  ی لیخ  دونستم یم

 گذاشتم و به خواب رفتم. 

 

 *** 

 ؟ یگل کجا رفتخوش ؟ییرزا کجا -

رو به تن کرده   کی ش  یهاه منعکس شده بود. لباستو خون ال یدان یصدا
 دستم بود. ی تولدش تو ک یبودم و ک

شد   کیبهم نزد ال یدان ی شده بودم تا وقت  م ی ستون آشپزخونه قا  پشت
  م،ی بود  دهیرس  رانیهفته که به ا کی   نیا  یجلوش بپرم و بترسونمش. تو

عمارت من    نیا یوارها ی گذروندم. د  الیرو کنار دان م ی زندگ یروزها ن یبهتر
 . انداختیم  جانیا  ی حضور تو یهاتک لحظهتک ادیرو  



با خنده   یغ یو ج  دهیجلوش پر عیشد که سر کیبه آشپزخونه نزد الیدان
و من   کی ک  نیهاش بدهانش باز مونده بود و چشم  ال یزدم. دان

  ی بود و سع ستاده یمقابلم ا   یمربع  م ی فر نکیبا ع  تفاوتی. ب دیچرخ یم
  یو با اخم تصنع  دمی. باال پر تونستیم نخنده اما نمهابا خنده کردیم
 زدم:   غیج

 خب؟! تولدته! هیچ -

 کردم به خوندن شعر تولد:   شروع

 تولد تولد تولدت مبارک! مبارک! مبارک تولدت مبارک...  -

بود رو به دست    خته ی لب نثارم کرد. موهام که دور و برم ر ر ی ز یاوونهید
 . دیگرفت و بوس

 نره.  ادت ی! آرزو  یها رو دان فوت کن شمع -

هاش رو آهسته رو هم  . چشم دیکش   یتر شد و نفسپررنگ لبخندش 
 ها رو فوت کرد. گذاشت و با باز کردنش شمع

 هورا!  یو چهار ساله شد ی ! سیشدنت مبارک دان ر یپ -

کنترل، ضبط رو روشن    با ع یکار آشپزخونه گذاشته و سر  ز یم  ی رو رو   کیک
 من مونده بود.   ی. فکر کنم اثرات سوگل تودیچی آهنگ پ یکردم. صدا



ندونه من که   یهر ک   /یعاشق من گهیتوهم د  /یزن ینم یحرف کهنیبا ا -
با خداست/ بگو فقط قلب من کجاست /   گه یعشق د نی ته ا /که  دونم یم

 که...   دونم یندونه من که م یهر ک 

شدم. همراه با اوج   تر کیو نزد کی و بهش نزد  خوندمیبا آهنگ م همراه
 نگاهش آب شدم.   ر یآهنگ شروع به رقص هم کرده و ز 

هام  و فقط نگاهم کرد. با خنده  ستادی معمول خونسرد کنارم ا طبق
 تا من بتونم بچرخم.  گرفتیدستم رو م  ی . گاهدیخند یم

 : دیتموم شدن آهنگ پشت دستم رو بوس بعد

 ؟!ازت تشکر کنم کوچولو ی چجور -

 زدم:   غی رو غنچه کردم و ج  لبم 

 ؟یکرد  یآرزو چ -

 . رسم یاگه بگم که بهش نم -

 . کنمیقهر م  ینگ -

 و گفت:  ستادیا  نهی به س دست

 مثل تو رو بهم بده.  یک یآرزو کردم خدا  -

 کردم.  یهاش خال شونه  ی هام رو گرد شد و مشت  هامچشم 



  ی! چشمم روشن. کم تو؟یریزن بگ ی خوایدلت؟ م ر یزده ز  یخوش ؟یچ -
 ... شیخدا من چقدر بدبختم. ا یسرم. وا یاوردیخونه هوو ن نیا

 که هلش دادم:   دیخندیهام م مشت ر یز داشت

 گمشو!  -

  ییهاقهیهم بود بعد دق یهام تواتاق رفتم و قهر کرده بودم. اخم  به
 شد:  امیآهسته وارد اتاق آب 

و دلباز/ گفتم از    نیدلنش  یی ای رو   یباز/ تو دمیگل رز! خوابت رو د  یا -
  تویلحظه ب  کیاما  /یدیعشق رو از دلم چ  یمهی/ ن یدی عشق و ساده خند
 زندون شد...   امیخوابم دن  دم یبارون شد / فهم

 لب غر زدم:  ر ی برگردوندم و ز رو 

 . مه ی... گل مرست یاون گل رز ن  -

زد. انگار اصاًل    ی کوتاه و منظم  یلی خ یهادستش به پشت کمرم ضربه با
 ادامه داد: ی . بعد از مکثگم یم ی چ د ینشن

گل مال منه/ از    نیا  /دیهاش نزنگل مال منه/ دست به شاخه  نیا -
 د یگلبرگاش دل بکن

نگاهش گره خورد و همون   ی. نگاهم تودم یدلم سوخت و بهش چرخ ی کم
  بشی زنگ خورد. مجبور شدم نگاهم رو ازش بردارم. از ج شیلحظه گوش 

 گوشش گذاشت.    یرو  ع یرو درآورد و سر یگوش 



 . دییسالم. بله خودم هستم بفرما -

و به آشپزخونه برگشتم تا شام    دهیپر  ن ییاتاق خارج شدم و به طبقه پا از 
  الی. کتلت دان نم ی بچ س یرو داخل د  م ی که با هم درست کرده بود  یمشترک
  ن ییرو تز سی د ارشویبا کاهو و خ  عی بده خدا داند. سر  یپز چه طعم  و رزا

 . دم یچ ز یم  یها رو رو کردم و بشقاب

به   یاز وقت  کردیاز من دورتر هنوز داشت با تلفن صحبت م  یکم   الیدان
به کارش ندارم.   یکار  گهیکه د  زنهیزنگ م شیبرگشته انقدر گوش  ران یا
از سرکار بهش   دونم یاگه ساعت سه شب بهش زنگ بزنن باز هم م  یحت

  طی با شرا مارستان ی زنگ زدن. سرکار هم که چه عرض کنم همون ب
نصف   با یشده بود و حقوقش رو تقر الیدان  رشیمحدودتر حاضر به پذ

 و فالن!  م یبودجه ندار  گفتن یاعتراض کرد چون م  شد یکرده بود. نم

برگشت. پشت   ز یبه سر م  ال یدان دمیها رو که چ آب و قاشق یاشهی ش پارچ 
کتلت به دست گرفت.    یانگاه کنجکاوم تکه دنی نشست و با د ز یم
 گفت:   خوردیکه م  جور نی هم

 از فردا برو سرکار رزا، خواستنت.  -

 : دمیتعجب پرس  با

 !؟یچ -

از پشت   ع یسر الیدان  دیچی چالوس پ  یبای آسمون ز یرعد و برق تو یصدا
چقدر از   دونست یها رو کامل بکشه. خودش خوب م بلند شد تا پرده ز یم



که به طرفم    طور نی. بعد انجام دادن کارش همترسمیرعد و برق م
 گفت:   دیمالیهاش رو به هم مو دست گشت یبرم

 . م یبه تهران برگرد م ی تون ی. مخوانیبه عنوان طراح لباس تو رو م -

تهران.   میبر  م ی رو ول کن یخوشگل   نیا به  یخونه خوادیاما من دلم نم  -
 . الیپر از خاطره است برام دان  جانیا

 زد:   ی. موهام رو آهسته چنگستادیبه لب جلوم ا لبخند 

 که دوستش داره محروم شه.   یزیعشقم از چ خوادیاما من دلم نم  -

بعد برگشت از امارات اصاًل خوب نبود.   الیدان  یاوضاع مال  دونستم یم
  ال یداشتم. دان از یبه کار، ن  یباز کنه پس از لحاظ مال  نتونست مطب یحت

  یاندازپس  گهی امارات خرج کرده بود و د یکه داشت رو تو  یهر چ 
و    نم یو من فقط بش  مونی زندگ  یجون بکنه برا الی دان  کهنینداشت. ا
 سخت بود.  یلی خ نم تماشا ک

و با در نظر   میشام نشست ز ی. پشت مدمیرو عقب کش ی زدم و صندل  ی پلک
 گفتم:   م ی که داشت  یگرفتن تمام مشکالت 

 م؟ یبه تهران برگرد دیبا -

  ی لقمه رو گرفتم که هوم ع یزدم. سر یبه طرفم دراز کرد که لبخند یالقمه
  یو از طرف  ام یب  رونیاز چالوس ب  خواستیاصاًل دلم نم  یکرد. از طرف



  الی فرزان به دان ی اآق دیتهران، شا م ی رو به راه نبود. اگه بر  مون یاوضاع مال 
 کمک کنه. 

 به لقمه زدم و گفتم:  یگاز

 به تهران.   م ی گردیباشه برم -

تر  درصد راحت ۱۰۰تهران    م ی. اگه بردیطرفم خم شد و لپم رو کش  به
 کنم تا باهام حرف بزنه و قهر رو تموم کنه.   یبابا رو راض  تونم یم

 *** 

از    الی. داندمییدو  اطیانداختم و به طرف ح ف یرو داخل ک دمیجد یگوش 
 پشت فرمون داد زد:

 ؟ رزا شالت، شالت کو -

 :دم یکوب   نیزدم و پام رو زم یبلند غیج

 !یلعنت  -

  اطیکاناپه برداشتم و دوباره به ح  یرو از رو  یخونه برگشتم و شال به
  نیبه پدال ماش  ال یکه دان  یکه نشستم با گاز محکم  نی. داخل ماش دمییدو 
  نهی آوردم تا داخل آ  نییمقابلم رو پا   بانهیسا  ینهی. آ می ورد سرعت گرفتآ 

 موهام رو مرتب کنم. 

پلکم رو با دستمال    ر یز  یشده  ختهی ر  یهاملیکردم و ر   دیلبم رو تجد  رژ 
 . دمیرو بعد تموم شدن کارم باال کش  بانهیپاک کردم. سا 



  ها ینر  یی. جاامیب رم یبگ  مارستانی انتقالم رو از ب یرزا صبر کن پرونده -
 باشه؟

 چالوس متوقف کرد.  مارستان ی ب یرو جلو ن یماش الیتکون دادم و دان یسر

ام  . حوصلهشی ا ؟ یکه چ  م ی گردیبه تهران برم  میهلک و تلک دار  دوباره
 . دیبه بغلم پر  کیکوچ   یمی سر رفته بود که داشبورد رو باز کردم تقو

  دیها رو ورق زدم. ابروهام باال پرماه  دیماه بود؟ با شک و تردچندم   امروز 
  ن یافتاد که به طرف ماش ال یرو سر جاش گذاشتم. چشمم به دان  م ی و تقو
  نییبا هر قدمش باال و پا   شیشون ی پ ی رنگ رو خوش  یو موها  دیدویم
 ام اومد. به چهره ی. لبخندشدیم

 رو روشن کرد.  نی رو به دستم داد و ماش  پرونده

 دان؟  میساعت چند سراغ همتا بر  -

 ؟ یریخودت م دمی! رزا اگه نرس دونم یواقعًا نم -

  نشیماش یصندل یفقط رو  ر ی طول مس یزمزمه کردم. تو  یکوتاه  هوم
 کنم.    یاز چالوس خداحافظ خواستیبودم و دلم نم دهیخواب

لباس   یشرکت طراح یبه جلو میمستق  من رو  الی دان م ی دیتهران که رس  به
که    یخصوص مارستانیرفتن به ب ی برا چارهی گذاشت و ازم جدا شد. ب

 : انتقالش رو گرفته بود عجله داشت. آهسته زمزمه کردم دایجد

 خوشگلش.   یخاو رزا و طرح ی باز شرکت طراح  -



  ادیز  یران یلباس ا یشدم. با طراح  یاتک طبقه کیساختمون کوچ وارد
  تیریشد و به دفتز مد کیبا لباس فرم بهم نزد یآشنا نبودم، مرد

 کرد.  م یی راهنما

  ز ی رنگش پشت م ی نارنج  نکیالغر با ع  یکه شدم خانوم   تیریدفتر مد  وارد
. حاال تونستم صورتش رو بهتر  ستادی بهش زدم که ا  ینشسته بود. لبخند 

حال   ن یداشت با ا یادیز  قاتی برنزه بود و صورتش ژل و تزر  نم، یبب
 هاش مهربون بودن. چشم 

 صاف و خاصش من رو خطاب قرار داد: یصدا

 .د یخوش اومد  یخانم بهادر د ییبفرما -

نشستم که باهام در مورد کارش صحبت کرد. در   یبراق  دیسف ی صندل  یرو 
داد و چند تا    حیکارها بود توض   ی برا ران ی ا یکه تو  ی سخت  طی مورد شرا

 . دیسوال ازم پرس

سه بعد از ظهر هست. دو روز اول رو   ی نه صبح ال یرزا جان ساعت کار -
  م ی هست و بعد بتونم تصم یهات در چه حدکنار خودم باش بدونم مهارت

 . یکه کدوم قسمت بر  رمیبگ

مختلف شرکت رفتم و سرک    یکردم و تا ساعت سه بعداز ظهر جاها  تشکر 
 . دمیکش

  یهاشهرستان یچندتا شعبه هم تو   دم یگوگل زدم فهم  یکه تو  یسرچ با
 اطراف تهران دارن. 



که اسمش پونه خانزاد بود از    ر یهمراه خانم مد  ،یساعت کار انیپا  بعد
 کردم.   یو ازش با احترام خداحافظ  م یاومد  رونیشرکت ب

 پام نگه داشت.  یجلو  ال یتا به خونه برگردم که دان رمی بگ  ی تاکس  خواستم 

  ی خونه کیکه نزد  دمونیشدم و به خونه جد نیسوار ماش یلبخند با
رو جمع    ز ی و داشتم م  م ی ناهار خورد ی هل هلک  یلی. خ م ی مامانم بود برگشت

 که همتا زنگ زد.   کردمیم

 اما خودش اصرار مرد من هم مانع نشدم.  ادی خواستم ن  ال یدان از 

 . م یپاشو آماده شو بر  -

چقدر خسته است و   دونستم یبه اتاقمون رفت. م یحالیزد و با ب  یبشکون
 کنم اما به همتا قول داده بود.    تشیاذ ادیز  اومدیدلم نم 

 . م یهمتا و همسرش به راه افتاد  نی پشت ماش  م ی دیهتل که رس  یجلو به

همتا رو زدم   یمادر یزنگ در خونه دیکوب یم  نمی نامنظم به قفسه س قلبم 
نشسته بودن   ن یماش یو همتا که تو ال یبه دان یو با باز شدن در، دست
کردن    یخونه شدم و بعد ط یمی خوشگل و قد  اطیتکون دادم. وارد ح 

  اط یکوتاه ح   یها سرسبز از پله یها حوض کوچولو و باغچه نیمسافت ب 
 عجله داشتم.  یل یخ  تیواقع   نیگفتن ا  ی. برام باال رفت 

 :دیگرفته پرس  ییخم و صدا  یبا کمر یرزن یپ

 ؟ ییرزا مادر تو  -



داشتم. بهم   یو حس خفگ  دیگلوم خشک   یگرد شد. آب دهنم تو  هامچشم 
چهره همتا به   دش یسف  یها و موهاو چروک ن یچ دنیشد و با د کینزد
کرد. انقدر    تیاومد. مادر همتا بغلم کرد و من رو به داخل خونه هدا ادمی

ر همتا  چطور وارد خونه شدم. پد دمینفهم  ی شوکه شده بودم که حت
خبر   ن یا ی کمکم کن. االن من چجور  ایاز خونه نشسته بود. خدا ی اگوشه
 دو نفر بدم؟ نی رو به ا

  نیا  دیبا  تیکردم. اما در نها  ینیسر صحبت رو باز کردم و مقدمه چ ی کم
 : دمی. از مادر همتا پرسکردمیکار رو م 

 ؟ خانم  ه یسم دشیکن یاگه همتا زنده برگرده قبول م -

 :دیکوب   اشنهی به س یصورتش رو در بر گرفت و مشت   هاشاشک

کاش    یدر باز بشه و همتا برگرده. ا نی کاش ا  یمن بود. ا  یآرزو  نیا -
ام پرپر شد دو سال گذشت. بچه گردهیبرنم وقتچیهمتا برگرده رزا. اما ه 

. 

  نی کز کرده بود. چشمم ب  یا و افسرده گوشه زدیهمتا حرف نم   پدر 
مراقب بودم که   ی لی. خدیخونه چرخ ی می قد یو گچکار  وار ید ی هاترک

 گفتم:  انهینرسونم اما ناش یبی خبر آس نی بهشون با گفتن ا

خدا آرزوتون رو برآورده کرده! همتا زنده است. االن هم پشت در هست.   -
 ... ادیکه ب  دیاگه اجازه بد



جا به جا شد و چادر گل   ی هاش رو پس زد. کمدر هم، اشک یهااخم  با
 کرد:  تر کیرو به صورتش نزد شی گل

 ؟ دختر  یمسخره کرد -

 خانوم. به خدا همتا زنده است همتا نمرده! هینه سم  -

رفت. اولش   رون ی بلند شد و از هال ب  هویهمتا    یسخنم، بابا نیا  دنیشن  اب
  اط یداره به در ح   دم یفکر کردم بهش برخورده پشت سرش راه افتادم که د

  یو همتا تو الیو در رو که باز کرد دان   دیدویم  وار وانهی. د شهیم  کینزد
 در ظاهر شدن.  یهشت

تا مانع   دمیپر  عی آورد و سر رون ی ناله مانند مادرش من رو از فکر ب  غیج
برگشت فرزند مرده!   یبود آرزو  یمحال  یبشم. چه آرزو  نیافتادنش به زم 

عمل   یو بهشون جامه  شنوهیمحالت رو هم م  یخدا آرزوها  یگاه 
 . پوشونهیم

جا رو ترک  اون  الیبغل هم افتادن و من با دان  یخانوم تو هیو سم   همتا
 کردم. 

 رزا؟  یکنیم  هیتو چرا گر  -

 نشستم.  نی ماش  ی و تو  دمیبه صورتم کش یدست

 بابام قهره! -

 کرد و جواب داد:   یاخنده



 نگران نباش.  کنه یم  ی اون هم آشت -

 گاز رو فشرد و راه افتاد.   پدال

 *** 

گره خورد. هم خوشحال بودم و هم    م یچک و تقو  یب یب  نیب  نگاهم 
نشده و خوشحال از   ی اوک مونی هنوز اوضاع مال که نیناراحت. ناراحت از ا

 خدا دوباره بهم نشون داد عاشقمه.  که نیا

  نیاندازش بود و ا تموم پس  باً یرهن کرده بود تقر  ال یکه دان   یآپارتمان
  مونیال هنوز وضع م ی بهش بگم حامله شدم وقت ی. چجورکردینگرانم م 

 !ست؟ یرو به راه ن 

بودم   دهیاجراکردن کش ی که برا  ییهایو به نقاش  دمیکش   یق یعم نفس
  یلیو امارات خ   ه یترک  یچشم دوختم. حقوق من نسبت به حقوقم تو

از   تونه یتا من نفهمم که نم  کردیتموم تالشش رو م   الیبود و دان  ن ییپا
 . ادیبرب  یزندگ  ینهی پس هز

مامرجان    یماه عسل به مسکو رفته بودن. امشب خونه ی برا الی و ن آرش
 گذاشتم.   ز ی آو  یو رو   دهیرو اتو کش ال یدان یها. لباسمیدعوت بود

بهم   ی ابوسه ی به خونه برگشت. با تمام خستگ شهی زودتر از هم الیدان
 دوش رفت.  ر یداد و ز ل یتحو



گفتنش فرا    یکرده بودم تا وقت مناسب برا  م ی قا فم یک  یچک رو تو ی بیب
 برسه. 

که وقت نکرده    م ی برگشت از امارات انقدر با خودمون مشغول بود بعد
از مادر شوهر و مادربزرگ شوهرم بپرسم. چه خوب   ی بودم تا برم و حال 
 . م یشد امشب دعوت 

آماده   الیدان  یبرا ی اقهوه عیجمع کردم و سر ز ی م ی رو از رو  هاینقاش
 بود: دهی چ یخونه پ  ی آوازش تو نیطن کردم. 

 ... رمیمیمن م تو یب  /رمی رزا گل من / گل خوشگل من/ به عشقت اس -

 جواب دادم: کردمیکه داشتم کنترلش م  یالب با خنده ر یز

 .شهیم  ن یبا حسام هم ینی اثرات همنش -

 آهسته ادامه دادم:  شدیم تر کیبار نزد  نیصداش که ا  یدوباره دنیشن  با

 .یدیم  ر یها رو به اسمم تغهم اسم آهنگ  شهی هم -

 شد و ادامه داد: کیزنان بهم نزد   نفسنفس

 رزا گل من/ گل خوشگل من...  -

 گفتم:   ییبایبغلش رفتم. با لبخند ز به

 . یدیم  ر یها رو به اسمم تغاسم آهنگ شهی هم -

 د یرو بوس موهام 



 . کنم یم  حشی ارم تصحخونده، د یخب خواننده اشتباه  -

 . دیخون ی! شعر رو اشتباه م یل یشادمهر عق یآقا  دیاوهوک! ببخش  -

و بعد جدا شدن ازش، فنجون قهوه رو بهش   دمیتو بغلش خند ز ی زریر
  یفکر بودم چجور  یو تو  م ی کاناپه نشسته بود  یتعارف کردم. کنار هم رو 

 از گفت:  تر عیرو بدم. سر  ی داربهش خبر بچه

 رزا! دمیش ک  یانقشه هی -

 از قهوه رو مزه کرد. یزل زدم که به زانو خم شد و کم  بهش

 ... گهی سالگرد ازدواجمونه. مثاًل د  می. مثال بگ م ی بد بی ترت ی مهمون هی -

 رو کج کردم که ادامه داد:  سرم

فردا که پنجشنبه است   ن ی. همم یهوم... بابا و مامانت رو هم دعوت کن -
 .شهیم  ی به نظرم عال

به لب زدم.   یافردا خنده یبرا یزیر و با برنامه  دیتو ذهنم چرخ  اشنقشه
 : دمیهام رو به هم کوبدست

 . فقط...شهیم ی عال -

 دستش تکون داد.  ی رو تو فنجون

 بعد، من کار دارم فردا. یبمونه هفته دیبا -



چشمش گذاشت. با ذوق به اتاق رفتم. مانتو و شلوار    یرو  یدست  الیدان
 داد زدم:  یبلند یکردم و از اتاق با صدا  دایپ  یمناسب

 . م ی مامانت دعوت  یحاضر باش! شام خونه -

رو   یم یمال   شیکه سر داد رو تونستم بشنوم. شونه باال داده و آرا  یبلند آه
 کردم.   ادهیصورتم پ 

 هم آماده بود.   الیاومدنم از اتاق، دان  رونیب با

  یبی تا حواسم از ب  کردمیم  یطونی راهمون به طرف لواسان فقط ش  یتو
  ی ایسونوگراف شی تا جواب آزما  دمیچک پرت بشه. فعال بهش اطالع نم

 . رمیرو بگ  رم یکه فردا م

  چیاولم، ه یپسر. برخالف باردار  ایدم دختره بچه دونستم یم  دیبا  باالخره 
 .کردمیرو حس نم یاز باردار  یئم بدعال 

  یجلو یلمیام مثل فدوباره وارد شدن به کاخ مخوف تمام گذشته با
 دراومد.  شی نما ی هام به پردهچشم 

کم  باغ حاال بزرگ شده بودن و کم  یوارهیکنار د  کینهال کوچ یهادرخت
 .شدیداشت غروب م 

  دیبود و انگار خورش د یکاخ مخوف پشت به خورش  یدو طبقه یبای ز یبنا
پارک کرد و با   نگیپارک   یرو تو نشیماش ال ی. دانشدیداشت داخل کاخ م 

 . م یهم به داخل ساختمون رفت 



نکرده بود. با   ر یتغ ز ی چچیلوازم خونه همون بود و ه ی همه  هنوز 
  ی. تودیبه گوشم رس  هیگر   م ی مال  یلیخ  یورودمون به داخل خونه صدا

 خونه با صبا خاطره داشتم.  نیا  یشه به گوشهگو

. در جست  کردیبود و با لبخند خوشگلش استقبالم م  جانیکاش االن ا  آخ
بودم که مامان مرجان و خانم جون به همراه    هیگر  یاون صدا یو جو
 اومدن.  رونی خونه ب ی فرزان از اتاق گوشه یآقا

 بهشون جلب شد. هیگر   یاز صدا حواسم 

  تر انیو چروک صورتش نما   نیشده و چ  دیموهاش سف   یفرزان تمام  یآقا
لبخند از لبش   یشمی و مخمل ابر کیش   یبا لباس شهی بود. مامرجان مثل هم

بغلش رو عروسش   ر ی ز که یو خانم جون عصا به دست در حال   شدیکم نم 
 گرفته بود به سمتمون قدم برداشتن. 

تر  آهسته یل ی. خانم جون خستادی جا اباباش همون مامان و   دنیبا د الیدان
 و لبخند به لب داشت.  رفتیاز قبل راه م 

 تا کمک کرده باشم.   دمیبه طرفشون دو ال یدان ستادن ی ا با

که    ی. با بغض ستادمی ا کردیجلوه م رتر ی پ ی لیمقابل مامرجان الغرتر و خ  در 
 ته صداش مشهود بود گفت: 

 . دیبریم  فی تر تشراستخدام پرستار خبره ! بعدد یشما پرستار موقت هست -



به   یمواجه شدم. لبخند د یتهد  نیخونه شدم با ا نیکه وارد ا  یروز ن یاول
 . دمیلبم اومد و به بغلش پر 

 که عوض شده بود، بودنش بود.  یزی هام، نبود صبا بود. تنها چ اشک لیدل

  از یآرامش ن نیآغوشش به تن گرم خانم جون پناه بردم. انقدر به ا  از 
 شدم.  ی داشتم حاال که بابا باهام قهره بدتر احساس

بغل مامرجان    یرو تو  الیو دان دمیلحظه بعد که آروم گرفتم چرخ  چند
 .دمید

 حسرت آغوش بابام سوختم.  یزل زده و تو یصحنه مادر پسر  به

مبل نشسته   یرو   ییرایپذ  یه آروم شد توکه جو متشنج خون  یلحظات بعد
 . م یاز کدوم اتفاق بگ  میدونست یو نم

بود که نشسته   یانداشت. چند لحظه یتموم   م یزدیم  چقدر حرف هر 
  یهاچشم  ر ی لرزون و ز یهاکه ربابه خانوم با دست  م یزدیو حرف م  م ی بود

 رو آورد.  یچا  ینی گود، س

ربابه خانوم بود. چقدر   ی صدا هیگر   یو متوجه شدم اون صدا  ستادمیا
  یرو بدون تعارف رو   هاییچا ی. با ناراحتدمشیدیخوشحال بودم که م

 و بغلش کردم.  دمیکه دو  گشتیگذاشت و داشت به آشپزخونه برم  ز یم

 من رو ببخش ربابه خانوم. ببخش! -



شدم   ختنشیبا لرزش تنش متوجه اشک ر ومد ی ذهنم ن  یتو  نیجز ا یزیچ
 دادم و صورتش رو نوازش کردم.  یکردم آرومش کنم. دلدادر  یو سع

 دخترها کجان؟  -

 هر دو تنهام گذاشتن. هر دو ازدواج کردن و رفتن.  -

 گفتم و ازش خواستم جمعمون رو ترک نکنه.   یلب خدارو شکر  ر یز

مرجان بگم. بهتر بود  رو به مامان  یآن تصميم گرفته بودم همه چ  کی در 
 .شدیم  میمتوجه حاملگ  ال یجز دان یکس 

به مامان مرجان   یکرده بودم و چشمک   دایفرصت رو پ نیاز شام ا بعد
ابروش متوجه شدم بعد بلند شدنش از سر سفره   یهاو اشاره ما یزدم. با ا 

 باهاش برم. 

و باباش باهم گرم گرفته بودن و ربابه خانوم طبق معمول با خانم    الیدان
 . کردنیبحث م کیکوچ   یلیخ یزها یجون بر سر چ 

 و در رو پشت سرم بستم.   م ی رفت یهمراه مامان مرجان داخل اتاق پشت  من

 چه خبر ها رز؟  -

 زدم و گفتم:  ی. لبخنددیشده و چرخ  کیزنان به پنجره نزد قدم

 بهتون بگم! یزیچ هی  خوام یمامان م -

 شد.  تر کیکرد و نزد   ز ی خوشگلش رو ر ی رنگ  یهاچشم 



 !زم یخب بگو عز  -

 گفتن بهتر نبود؟   ین یچ و بدون مقدمه  عیسر

راز رو    نیا  یو به کس ن یرو بروز ند جانتونی ه  نیمامان... اول قول بد -
 . دینگ

 : دیو معوج پرس ج یاش اومد و گبه چهره ی مصنوع  اخم 

 !یدختر بگو! جون به لبم رسوند -

به سمتش   یا  گه یکه قدم د  کردمیم  یبا انگشترم باز یلبخند خاص  با
 برداشتم: 

 مامان! من، من...  -

 . شم ی زود باش. دارم نگران م -

 مامان من...  -

 : دیچی پشت در پ  الیدان  ی اتاق همون لحظه زده شد و صدا در 

 ن؟یینجا ی رز؟ مامان؟ ا -

در رو چرخوندم. پشت در قرار گرفتم   رهیم و دستگدهنم رو قورت داد آب
 و گفتم: 

 . م ی ای . تو برو االن مم یآره کار دار  -

 کار؟ یچ -



 باال داد که حرصم گرفت:   ابرو 

 کنم.   یبرو. خواهش م  الیدان -

زل زده بود که در رو بستم. دست مامان مرجان رو گرفتم و از در   بهم 
  ی هااستخر و درخت کیو نزد  دمیکش  قی. نفس عم م یشد اط یوارد ح   وانیا

 گفتم:   عیتند و سر   یلی . خستادمیا  دهیسر به فلک کش

 ام.مامان من حامله -

 . ستادیا  نهیبه صورت زد و دست به س  یکج   لبخند

 ... رمیهفته بعد جشن بگ   خوام یبفهمه، م یفعال دان  خوامینم -

 و گفت:   دیبوس یرو با مهربون  امگونه

 . دونستم یم -

 گرد نگاهش کردم که ادامه داد:   یهازدم و با چشم  ی پلک

 از سر درون.  دهدیچون رنگ رخسار خبر م   دونستم یم -

 : دیکه پرس   م ی دیخند

تا روز جشن   کنمیکمکت م   یخب حاال که من رو محرم راز دونست  -
 . یچون ی رو بپ الیدان

 : دمیو بازوهاش رو چسب  دمیخند

 مامان؟   یگیراست م -



 تکون داد و بغلم کرد. کمرم رو نوازش کرد.  سر 

 چند ماهته؟ -

 هفته.   مینه و ن   بایتقر  یعن ی ماه.   م ی دو و ن -

 بغلم جدا شد.  از 

 ؟یسونوگراف یریم  یک  -

 ن؟ یایباهام م  -

 و با لبخند گفت:   دیپر  ابروهاش

 . امیفکر کن ن  -

  ی لیکرد. خ   دامونیباالخره پ  الیبود که دان دهیچی پ  اطیح  یتو هامون خنده
کنجکاو بود اما اجازه ندادم    یلی خ کهنی. با ا م ی موضوع رو عوض کرد  عیسر

 . م ی گفتیم  یبفهمه چ 

خوشحال بودم. اون   ی لیشده خ  ی و باباش عال  الیدان یرابطه که نی ا از 
  یلیخ  یل یمامان مرجان خ  دمیفهم  یلحظات عمرم بود وقت  نیشب بهتر 
 تر از همه است.مهربون

اول   ع یچرا به مامان خودم زودتر خبر ندادم و سر دمیهم نفهم  وقت چیه
 به مادر شوهرم گفتم. 



قول بود. من بهش اعتماد کامل داشتم. باالخره   شهی مامان مرجان هم قول
  یشرط بند  یتو شه یخوشش رو بهم نشون داد. هم  یروزها یزندگ 
خودش رو   ط یشرا  یهمه ی برنده است که تالش کرده تو ی اون یزندگ 

هم    مونی پش م ی انتخاب زندگ چینبودم اما از ه  یوقف بده. من آدم موفق
درجه   نیبه ا وقتچیه  مکردیاشتباهات رو نم  ن نبودم. اگه من او

 . دمیرس ینم

 

 *** 

 

تند بود و ضربان قلبم به هزار    یل یخ ی آخر حاملگ یهاروز  هامنفس
گرفته بود و امروز قرار مالقات با   یآخر مرخص یهاماه نی ا الی . داندیرس یم

 خانم دکتر رو داشتم. 

که    یدراز بکشم و مجبور بودم نشسته بخوابم. روز تونستمینم هاشب
  کهنیبا ا کردیداشت پرواز م  یام از خوشحال حامله د یفهم الیدان
 هزار برابر بشه.   مون یممکنه مشکالت مال  دونستیم

  باً ی. تقر خواستیو دادم به هوا برم   غی ج رفتمیوزنه م  یرو  ی روز وقت  هر 
 رو داشت. شده بودم اما ارزشش   لویهشتاد و پنج ک



  ها یسخت نی باالتر از تحمل ا  یلیکه تو دلم بود خ  یادختر بچه دنید ارزش
  یل یکه ازدواج نکرده بودم از بچه داشتن متنفر بودم چون خ  ییبود. روزها

 سخت بود.  اش یو داد داشت و تحمل سخت   غیج

هستم که    یابچه  دنید قرار یبعد عاشق شدنم متوجه شدم هر لحظه ب اما
 منه.  ی باباش عشق زندگ

گرفته بود به    یمرخص  یدوشش بود و از وقت  یرو  ایدن ی هاتیمسئول تمام 
 .کردیمن کار م یجا

رو گرفتم و با هم    الیکوتاه و تند دست دان   یهاو نفس  نیسنگ   یهاقدم با
 . م یدکتر رفت  دار ید یبرا

از   ی لیخ  کرد اما هنوز   یبچه، بابا باهام آشت ت یجنس نیجشن تع روز 
تر  با بابا مفصل تونستمیم  شدمیدستم ناراحت بود. اگه زودتر فارغ م

 صحبت کنم. 

 مبارک.   دتیرزا! جوش جد -

 جواب دادم: دهیبر دهی آسانسور انداختم. بر  ی نهیبه آ  ینگاه 

 آسفالت کرد.   افمونمیدخترت ق -

 جواب داد: ال یآسانسور باز شد و دان یدرها

 !ا یبابا ب ا یماه آخرته؛ ب -

 رو دوباره گرفتم و بعد چند قدم خسته شدم.  دستش



 . نم یبش کم ی. بزار  امیب تونمینم  ستا ی وا  الیدان -

آروم   ی قلبم کم ی. وقتنم یمرمر بش   یسنگ  ی هاراه پله ی کرد تا رو   کمکم 
رو فحش   الیبار هزارم دان یبار برا ن ی گرفت دوباره بازوش رو گرفتم و ا

 دادم:

بار   ه ی شد یم ی جورش رو بکشم؟ چ د یتوام هست. من با یبچه، بچه -
 دردناک مال ماست. ی زهایهم مردها حامله بشن. همه چ

 غر نزن کوچولو.  -

.  نم یتا بش ارهیرو ب  ن یخواست بره و ماش  الیدان میرفت  رونیآپارتمان که ب  از 
 . دیدستش رو گرفتم و چرخ

 من بشه؟   یبچه هوو   نینکنه قراره ا  -

شد. چند   لی بلند تبد یاصورتش به قهقهه  یگردش و لبخند رو   یهاچشم 
 داد. لم یتحو  یاوونهیو د د یخند یالحظه

 ماشين که من رو نشوند رو بهم گفت: داخل

مون. تو  بچه یحت کسچیرو بدون. ه  نیبرام. ا  شهیتو نم کس چیرزا! ه  -
 موند. ی خواه ، یمون یم  ، یمن ی کوچولو

 لبخند به صورتم برگردوند.  شی چرب زبون شه یمثل هم  دوباره

 : میراه فقط سرش غر زدم و با هم بحث کرد  یتو



 !ی از من دوست داشته باش شتر یرو ب  نینه تو قراره ا  -

 رزا؟! -

 ندادم حرف بزنه. اجازه 

 !می . بچرخ تا بچرخالیشکمم پروروندم. باشه دان یپس هوو تو -

 رزا! -

 اجازه حرف زدن ندادم:  دوباره

 بود.   یچه کار نی مرگ بر تو رزا! ا -

 رزا! -

 تازه برام آشکار شد. بله. بله...  قی ! حقا ه؟ یمرگ! چ -

  یهاشهیش یآروم رونگه داشت و بارون آروم ابون ی رو وسط خ ن یماش
بود. روم رو   ز ی انگ غم  ی جورنی آذر ماه ا یهوا شه ینشست. هم ن یماش

 . کردمیبرگردونده و بهش نگاه نم

 : دیو صورتم رو با ناز و عشوه به سمت خودش کش دیدستم رو بوس پشت

ها ناراحتم  حرف نی . ایزم یکوچولو. تو همه چ   یمن  یایتو، تو دن  -
 !هاکنهیم

 نگاهم رو به نگاهش ندوزم.  ومد ی صادقانه حرف زد که دلم ن  یجور

 به موهام زد: یابوسه



 دوست دارم کوچولو.  شهی دوست دارم رزا! هم -

 

 

 

 

 دلبر بالگردان  انیپا
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 سوم  شیرا یو 

 

 

 

 من:   یانیپا  سخن

چند ماه تحملم کرد ممنونم. از دو تا مخاطبم که پا به   ن یناظر جان که ا  از 
 ( hormehrجان و طراح جان   م ی مر)  پام بودن هم ممنونم 

 . کردمیبود که پخشش م  یرمان نی . اول دیبود حالل کن یو کاست   یکم  هر 


