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 کی#پارت_

 

 ستی#آرت

 

اش مردانه راهنیپ یهاتا دکمه رفتیدستش که م مچ

 را باز کند، در دست گرفت.

 .دیقلب او را هم به آتش کش تبش

لرز بر تن  شیگرما، سرد کردن نبود اما گرما تیخاص

 دخترک نشاند.

گرفته، برخالف تمام آن  یسرخ و صدا یهاچشم با

 ر نداد.مدت، دستو

 کرد. التماسش

 بود.تب دارش شده یهاچشم ریدختر غل و زنج نگاه

 برو. کنمیبرو، خواهش م -



 .دیلرز اشچانه

 !یتب دار -

چرک  یکه گلو دیبست و آب دهانش را بلع پلک

 اش آتش گرفت.کرده

برو  ست،ین جانیبرو که جات ا گر،یبرو خانوم باز -

 !یتو متأهل

 .دیکشیم ادیتش فردر صور اشیزندگ قتیحق

 .دیچک شیهارفت و اشک شیاز پاها توان

 کرد. زمزمه

 اَ  -

 را رها کرد. مچش

 تب بشه تب داغ گناه. نیجون، نذار ابرو دختر -

 برو

* 

 اول: فصل

 



چوب  یرو زانیطور که آورا همان اشینفتیآب کت

به خودش  نهییبود، مقابل تنش گرفت و در آ یلباس

 نگاه کرد.

دورنگش  یهاو چشم دیبه پوست سفرنگ  نیا

 .آمدیم

 ترشیراستش ب چشم ی  آب دیپوشیکه م یآب رنگ

و سبز چشم چپش اما نه. انگار فقط  کردیم ییخودنما

 .شدیم تریوحش

 را باال برد. شیصدا

پسر  خاله  ی  عروس یکه برا ی  نفت یمامان، ساناز، آب -

 بودم خوبه؟ دهیاعظم پوش

 باال برد.را  شیصدا زهراخانم

دختر، آخه مگه  نیخدا منو مرگ بده از دست ا یوا -

 کن. دایپ یزیچ یسارافون هینه بگرد  ه؟یعروس

تختش  یرا در کاسه چرخاند و کت را رو شیهاچشم

 رفت. رونیانداخت و ب

خانم و ساناز، متوجه حضورش نشدند و ساناز  زهرا

 .زدیآرام حرف م یبا صدا زیرکی



با  نیمن و حس یهیخدا قض، بهمامان، فرق داشت -

هد  فرق داشت. یآذر و م 

 جواب مثبت بده. خوادیاز سر  لج م آذر

ساناز  یارانهیآش و یخانم مالقه را در قابلمه زهرا

 نازک کرد. شیچرخاند و پشت چشم برا

 ؟یگیم نیواه مادر، چرا همچ -

هد ستنیو شناخته ن دهید یخانواده پنج  یکه هستن، م 

 .خوادشیکه م خوادش،یومه، نمساله تم

پسره  رسه،یکه م رسهیبه دهنشون نم دستشون

نرفته و کار و بار نداره، که الحمدهلل همه  یسرباز

 ؟یگیم یتو چ گهیکاراش رو حساب کتابه، د

 .دیکوب نیرا بر زم اشیپا کی ساناز

هدبه - رو دوست نداره، مامان هنوز  یخدا آذر م 

 ؟یمتوجه نشد

 سانسیفوق ل ریز دیطرف  من نبا گفتینم شهیهم نیا

 باشه؟

هد شدیچ  داده؟ تیرضا یفن پلمید ی  که به م 

 کنهیآذر داره عقل م ست،ینه به درس خوندن ن -

هد ییدورت بگردم، آقا  .دهیرو د یم 



 داشته باشه و آدم نباشه خوبه؟ دکترا

 .کنهیم یمامان آذر داره بچگ -

 گفت: دیخندیکه م یسرش درحالپشت از

زن  یکه هجده سالگ ییو سه سالمه، تو ستیمن ب -

 بزرگه. یآبج یحرف رو بزن نیا دینبا یشد نیحس

از  یاشسته شده اریرفت و خ ییظرفشو نکیس کنار

 به آن زد و گفت: یداخل سبد برداشت و گاز

 .امیخواهرم بشه جار خوامیبگو نم -

هوا  یچپ چپ نگاهش کرد و دستش را رو ساناز

 داد.تکان 

 !؟یگیمیتو چ گمیمیبرو بابا، من چ -

 گفت: زهراخانم

 باشه. ازداغیپ نیحواست به ا ایآذر مادر، ب ایب -

 خطاب به آذردخت گفت: یبا دلخور ساناز

رو دوست داشتم، با بد و  نیمن، من حس ز  یعز -

 اش کنار اومدم.خوب خودش و خانواده

 مار شیزبون تلخ و ن شناسم،یمن تورو م اما

 .شناسمیام مو الهه خانومبهیط



 .یبساز هانیبا ا یتونینم تو

 شانه باال انداخت. یالیخیبا ب آذردخت

د -  .ی  مهم خود  مه 

 زن خواهر و مادرش بشم؟ خوامیمن م مگه

گرد را از داخل آب درآورد و در  یهاکشک زهراخانم

 .ختیغذاساز ر

ره، متر زبون دا شیبچه خودش ش نیسانازخانوم، ا -

زبونشو به  یاول کار نیبد  اونارو نگو، که از هم یه

 کار نندازه.

 به مادرش نگاه کرد. یرچشمیز آذردخت

 .ستمیدو سر که ن ویا  وا مامان، د -

وسط  ی  زغذاخوریم یشهیش یدستش را رو ساناز

 .دیآشپزخانه کش

 .یهست یاما مار کبر -

ا داغ ره ازیپ یروح یتابهیقاشق را در ماه آذردخت

 .دیسمت خواهرش چرخ ییروکرد و با ترش

 .ن  یدست حس ارتیاخت ،یساناز تو رفت -

 پدر  من بدبخت رو درآورده. بابا،



 آذر. رمیآذر، راست م رم،یم چپ

 من نذاشته. یبرا یسال  روان درست و حساب چهار

 .ارهیبامبول درم هیکه من کالس دارم،  یروز هر

اال و ب ال  گفتی، ماز دوسال که نذاشت کنکور بدم اون

 یو حق ندار شهیکه دانشگاه بره روش باز م یدختر

 .یبر

خوردن من  گریام که با خون  جاز انتخاب رشته اون

به  یاز االنم که تا تق همنیاشو داد، او مامان اجازه

 :گهیم خورهیم یتوق

را مثل پدرش کلفت کرد و دست به کمر  شیصدا

 .ستادیا

دانشگاه و  یکه نر کردمید ماگر قلم پاتو خور -

 گهید ،یکردینم یحاال برام بلبل ،یکن اترییت نیتمر

بسه، تهش  یتا االن خوند ی! هرچیبر یحق ندار

 .یشوهر ک*ون بچه بشور یخونه یبر دیبا

 

 ستی#آرت

 

 #پارت_دو



 

به خواهرش که حق هم داشت نگاه  یبا دلسوز ساناز

 را باال برد. شیکرد و زهراخانم صدا

 نگرفته. درمونیدرد ب اریباباته آذر، ادا درن -

 خنده زدند. ریو آذردخت ز ساناز

 صورتش را چنگ زد. زهراخانم

 سوخت. ازیپ ینش لیذل -

و خواست قاشق را از داخل  دیهول شده چرخ آذردخت

زد و دستش سوخت  غیبکشد که ج رونیروغن داغ ب

گاز را خاموش کرد و  یاما از ترس مادرش، شعله

شده  رهیکه اطراف ظرف بودند و رنگشان ت ییزهاایپ

 کرد. یخال ییبود را در ظرفشو

 با حرص نگاهش کرد. زهراخانم

 دختر. نکیس نیا یزده بودم تو تکسیاالن وا -

 و ساناز لب باز کرد. دیخندیم زیر زیر آذردخت

هد - ساله عروسشونم  شیندارم، ش یکار یمن به م 

 .دمینگاه ناپاک ازش ند هیتاحاال 



و الهه  خانمبهیاما ط دم،یکالم بد ند هیرفتار بد و  هی

بابا رو  یهااز بابا ندارن، حداقل زخم زبون یدست کم

 ی  نداره پدرمونه. اما تو یبیع میگیو م میشنویم

 خواهر  من. یطاقت تحمل کردنشون رو ندار ز،یتندت

دادن  رییتغ یو برا دیکش یبحث پوف نیکالفه از ا 

 گفت:صحبت  ریمس

 .هاپوشمیرو م ینفت یمن همون کت و دامن آب -

اضافه کرد و  ازداغیزردچوبه و نعنا به پ زهراخانم

 غر زد.

 با چادر. یباشه بپوش ول -

 و سر باال انداخت. دیخند یسرتق با

 .کنمیمن چادر سرم نم -

سال  شیش م،یامحله هیتو  نایعمره که با آقاقدرت ا هی

 شونم.هم هست که خواهرزن پسر

 انیکه دارن م دوننیها خودشون ماون گهید

 .یک یخواستگار

 رو گول بزنم؟ یک

 سرش را تکان داد. زهراخانوم



نشده  یچیدختره، هنوز ه نیا یهایسرتق ا،یب -

 شروع شد.

 بعد خطاب به ساناز گفت: و

 پاشو برو دراز بکش. -

سقط بشه که زخم  یهم مثل قبل یکی نیا یخواینم

 ؟یخانوم رو بشنو بهیط یهازبون

 یخانه یهجده متر یاز آشپزخانه عانهیمط ساناز

بالشت  یرفت و رو ییرایسمت سالن پذ اشیپدر

 و کنترل را به دست گرفت. دیخز ونیزیمقابل تلو

اش را رو کرد سمت آذر که انگشت اشاره زهراخانم

 در کشک فرو کرده بود.

رو جارو خونه  شهینکن آذر، برو تا ناهار آماده م -

 کن. یریبکش و گردگ

 را جمع کرد. صورتش

 .زهیمامان، خونه که تم یوا -

 .یدیجارو کش روزید

خونه، برو  نیا یتو ادیدختر شب قراره خواستگار ب -

 بهت گفتم.



 داد. رونیرا باد کرد و نفسش را ب شیهالپ

 به آن آب زد. یبرداشت و کم یدستمال

 یرد و اسپررا باز ک ینتیپرحرص در کاب زهراخانم

 پاک کن را به دست او داد. شهیش

 .نینه، با ا یبا آب خال -

را با حرص گرفت و مشغول به  یاسپر آذردخت

 شد. یریگردگ

 خانه را پر کرده بود. یآش رشته تمام فضا یبو

 شد. دهیساناز کش یهابه سمت حرف فکرش

 .دانستیها را مآن یهمه خودش

 .گفتیراست هم م خواهرش

نداشت، اما با خودش فکر کرد، بعد  یمهدبه  یحس

 از ازدواج، عالقه هم به وجود خواهد آمد.

** 

از  یزیر شگونیو ن دیبر صورتش کوب زهراخانم

آذردخت گرفت که صورتش از درد در هم جمع  یبازو

 شد.

 مامان یوا -



 سررهیکوفت خ امان،ی -

 باز بابات جنجال به پا کنه؟ یخوایم

 بود و لجباز. سرتق

 را باال انداخت. شیابروها یتخس اب

 هم خوبه. یلیخ -

 گرشیدست پشت دست د کیبا  بارنیا زهراخانم

 .دیخوب

رو از پشت  یکوفت یهیخدا مرگم بده، حداقل اون سا -

 چشمات پاک کن.

که  ییرا از پشت در دست گرفت و کش مو شیموها

 ی  نارنج یبود را، دور موها دهیچیدور مچ دستش پ

که رنگشان را از مادربزرگش به ارث  اشیخداداد

 .دیچیبرده بود، پ

 جلوتر رفت. زخراخانم

 نه؟ ستمیبا تو ن -

خدا به ؟یدست بردار یخواینم تمیخواستگار شب

 .ندازهیاالن بابات اخم و تخم راه م



تا  شیزبون دراز ش یتو ،گهیبهت م یزیچ هی

 دیمن با یدست و پا ،یدیروش جواب م یذاریم

 بلرزه.

 به مادرش چشم دوخت. ملتمسانه

پشت  یهیسا نیاصالً ا گه،ینکن د تیمامان اذ -

 هام ماته.چشم

 .ستیدور که معلوم ن از

چادرش را دور کمرش جمع کرد و با  زهراخانم

 حرص گفت:

نشو تا قبل اومدن آقا  یچشماش آفتاب یجلو -

 .نایاقدرت

 به مادرش زد. یچشمک

 باشه عشق  آذر. -

 کرد. زیاتاقش، خودش را آنال یقد هنییآ مقابل

 یاش، جوراب شلوارساده یپاشنه سه سانت یهاکفش

 یمشک اش،یرکتیو  دامن  تا سرزانو و ز میضخ

 بودند.

 به تن داشت. هم اشینفت یدوخت و آبخوش کت



 اندام بود. خوش

 .کیمتوسط و کمر بار قد

 داشتند. یاستاندارد زیسا شیهااندام

 توپول. یلید و نه خالغر بو یلیخ نه

را هم  ینفت یاز رنگ آب ییهابا رگه یصدف یروسر

 انداخت. اشیدار  نارنجحالت یموها یرو

 .کردیم نیگرد بود و صورتش را نمک نکشیع فرم

 یبورش را دوست داشت و رو یهاو مژه ابرو

 رژ زد. یکوچکش، کم یهالب

 کامل به خودش نگاه کرد. تیرضا با

 شد.پدرش بلند  یصدا

 ؟ییآذر، کجا -

 .دیلبش را جو کنج

 اتاقم بابا -

 .انیاالن م ساعت هشته -

 نداره؟ یمامانت کار نیبب ایب

 کرد. یدستشیپ زهراخانم



 تموم شده. م،ینه آقاابراه -

 

 

 

 

 #پارت_سه

 

  ستی#آرت

 

 هول شد. یزنگ در به صدا در آمد و آذردخت کم 

الن را بست و پا به س اشیروسر یگره دستپاچه

 گذاشت. ییرایپذ

 در را باز کرده و منتظر ورود مهمانان بود. آقامیابراه

گذاشت و کنار  زیم یرا رو وهیظرف م زهراخانم

 .ستادیهمسرش ا

 بلند شد. کشانیسالم و عل یصدا

 قدرت آمد.حاج یاز همه صدا شیپ



 .میسالم آقاابراه کیبـــــَه عل -

 جلوتر رفت. میآقاابراه

 .دیاومدت، خوشقدرسالم حاج -

 .دیکرد منور

خاطر باال آمدن سه چهار خانوم ه ن ه ن کنان به بهیط

دارش گل یو چادر مشک دیپله، بدن چاقش را باال کش

 کرد. پیک شیگلو ریرا ز

و ساناز  نیسرشان الهه بود و بعد از او هم حس پشت

هد  یو سبد گل ینیریش یبا جعبه یو پس از همه، م 

عرق از پشت  کهیبود، درحالآن گذاشته  یکه رو

وارد خانه  د،یچکیستون فقراتش م یگردنش رو

 شدند.

 از سر گرفته شده بود. هایپرساحوال

که وارد خانه شده  یمهمانان درسیآذردخت در د اتاق

بودند، قرار نداشت و او از همان کنار در اتاقش، 

هد  را برانداز کرد. یم 

کت و شلوار اش، در قالب بلند و چهارشانه قامت

 قاب گرفته شده بود. د،یسف راهنیو پ یمشک



بود و سرخ شدن پوستش از خجالت  نییپا سرش

 کامالً مشخص بود.

 اضطراب بود. یحس آذردخت در آن لحظه کم تنها

هد ریزسر به نگاه  او گشت. یدر پ یم 

و پا  دیهمه خجالتش خند نیبه ا طنتیبا ش آذردخت

 گذاشت. ییرایداخل سالن پذ

 م،یزهراخانم و آقاابراه یهاو تعارف ییگو آمدخوش

قدرت تمام نشده بود که آذردخت حاج یبه خانواده

 وارد شد و بلند و رسا سالم کرد.

 .دیسمت او چرخ هانگاه

هد یهالب یرو لبخند  یانقش بست و لحظه یم 

 ی  جیو سبز موهو یسرباال گرفت و نگاهش در آب

 انداخت. ریو فوراً سر به ز دیمحبوبش لغز

گشاده و اعتماد به نفس  یابا لبخند و چهره 

 خانم رفت. بهیسمت ط اش،یشگیهم

 خانم چندان مهربان نبود. بهیط نگاه

مقابلش رفت و دست در  ییروآذردخت با خوش اما

 دستش گذاشت.

 به به عروس خانوم. -



 نما پاسخش را داد.دندان یبا لبخند آذردخت

و  ییو راهنما ییابتدااما از همان دوران  الهه

از او  وقتچی، هبودند یکالسکه باهم هم رستانشانیدب

 بود. امدهیخوشش ن

 از او نداشت. یآذردخت هم دست کم البته

 یهالب یدست دادند و لبخند رو گریدکیبه  سرد

 کرد. یآذردخت، او را حرص

هد ن،یحس به هم سالم کرد و  یدامادشان، برادر م 

هد  .ادستیا یمقابل م 

 هول شده سبد گل را سمت او دراز کرد. یمهد

هد رهیدر صورت او خ آذردخت بند به  یو نگاه م 

 او. یآمده رونیب طرفهکی یموها

 آذردخت گل را برداشت. 

 یمرس -

 قابل شما رو نداره. کنم،یخواهش م -

 .رفتیدختر ضعف م نیا یبرا دلش



دخترش که  یهابه لباس یچپ چپ نگاه میآقاابراه

از آن،  ندترینبود انداخت و ناخوشا ندیخوشا شیبرا

هد میلبخند آذردخت و نگاه مستق  بود. یدخترش به م 

خورد و به ناچار نگاه گرفت و فکر کرد که  حرص

گوش دخترش  یپس از تمام شدن مراسم خواستگار

 .چاندیرا خواهد پ

اشاره  لیاست یهاکرد سمت مهمانان و به مبل رو

 کرد.

 .دیخوش اومد یلیخ یلیخ د،ییبفرما -

هد ینیریش یجعبه زهراخانم  گرفت. یرا از م 

به آذردخت  شیهاآشپزخانه رفت و با چشم سمت

 اشاره کرد.

اپن گذاشت و زهراخانم پوست  یگل را رو آذردخت

 .دیلبش را جو

 یادا کمیبابات حساسه، الاقل  یدونیتو که م -

 بد نبود. یاوردیدرم دنیخجالت کش

را از  ینیریش یو جعبه دیآرام خند یصدابا  آذردخت

 دست مادرش گرفت و آرام گفت:

 .هینباشه جوابم منف یااگه توش نون خامه -



 .شنونیکور نشده، م یدختره سیه -

 باال انداخت. شانه

 دوست دارم. یاخانهبشنون، خب نون -

 دهیکنار سماور چ ،ینیها را در ساستکان زهراخانم

 بود.

 .اریب زیرو بر ییبلبل، چا -

 را جمع کرد. صورتش

 .گهید یختیریمامان خودت م -

افتاده  شیهاسرشانه یچادرش را که رو زهراخانم

 رفت. رونیبود، بر سرش انداخت و از آشپزخانه ب

را  ینیو س ختیرنگ را در استکان رخوش یهایچا

 در دست گرفت.

 قدرت گرفت.از همه مقابل حاج شیرا پ ینیس

 بود. یرد خوبمرد، م نیا

که  یو چندسال شانیگیطول چندسال همسا در

را  نیخانواده شده بود، ا نیخواهرش عروس ا

 متوجه شده بود.

 ممنونم دخترم. -



 زد. یلبخند

 .ستادیا خانمبهیط مقابل

 .دییبفرما -

آذردخت  یآمده رونیب یچپ چپ به موها کهیدرحال

 یتصنع یبرداشت و لبخند یچا یاستکان کرد،ینگاه م

 زد.

از  یزبان شینگران بود و هرلحظه انتظار ن  ساناز

 را داشت. خانمبهیجانب ط

هد نیرا گرداند و آخر یچا ینیس تا  ی  نفر، مقابل م 

 .ستادیبناگوش قرمز شده ا

 .آمدیخوشش م ریزپسر سر به نیکردن ا تیاذ از

 بود. بایز شیصدا

 بود. نیدلنش شیصداآهنگ

 :گفت

هد -  .دییبفرما یآقام 

هد و  اوردیجان داد تا نگاهش را کنترل کند و باال ن یم 

 یهاو ناخن دیو سف دهیبه همان انگشتان کش

 بماند. رهیحالتش خخوش



 را برداشت و گفت: یچا

 دست شما دردنکنه. -

 زیم یجا رورا همان ینیو س ستادیراست ا آذردخت

 گذاشت.

 

 

 

 #پارت_چهار

 

  ستی#آرت

 

 شد. ییرایمشغول پذ میراهبه خواست آقااب نیحس

درست  ،یچرخاند و تنها مبل خال ینگاه آذردخت

هدروبه  بود. یروب م 

غره چشم میپا انداخت و آقاابراه یو پا رو نشست

 رفت و حرص خورد.



مانند مادرش و موها  د،یسف یمقابلش، با پوست پسر

مثل پدرش، از نظر اندام  یپرپشت و مشک یو ابروها

 .و ظاهر، مقبول بود

 قدرت آرام بودند.حاج یپسرها دانست،یکه م ییجا تا

 .آوردیجوش م نیحس یبه قول ساناز، گاه البته

هد دهیطور که فهمآن اما اش ولدخلف خانواده یبود، م 

 .شدیمحسوب م

خودش راه انداخته بود و  یبرا یکسب و کار نیحس

که  یریالتحرلوازم یکه در مغازه شدیم یدو سه سال

 کرده بود، مشغول بود.اجاره 

هد اما  مانده بود. پرمارکتیکنار پدرش در ها یم 

قدرت کار بساز و بفروش حاج ها،نیبر ا عالوه

 .کردیساختمان هم م

 هم خوب بود. شانیمال اوضاع

 .دیرسیبه دهانشان م دستشان

 یجنبه ترشیآذردخت ب یبرا ،یمراسم خواستگار نیا

 کننده داشت.سرگرم

آمدنشان به  یو برا راندیرا م اشیقبل یاخواستگاره

 .کردیخانه مخالفت م



هد یمدت اما بود،  دهید ابانیاو را در خ یقبل که م 

فرصت به او  کیو گفته بود که  ستادهیمقابلش ا

 بدهد.

 گفته بود عاشق تئاتر است. آذردخت

 نیداده که در ا تیبود جان کنده تا پدرش رضا گفته

 کند. لیرشته تحص

هد یاست که مانعم نشو نیبود شرط اولم ا گفته  یو م 

 .کنمیگفته بود قبول م

 م  یدختر آقاابراه یدادهها بود که دلپسر سال نیا

 صافکار شده بود.

 یبه دنبال الهه رفتن، جلو یرا که به بهانه ییروزها

و پرسر  یتا دختر مونارنج ستادیایشان مدر مدرسه

جفت  کیرا با آن  میآقاابراه طانیوصدا و شر و ش

 .ندیبب طانشیو شر و ش بیو غر بیچشم عج

 نبود. روزیعشقش، حساب امروز و د حساب

 .ندیعشق تب تند هم نبود که زود به عرق بنش نیا

 که کهنه شده باشد، باارزش بود. یشراب مثل

 ها بر سر مسائل روز بود.خانواده بحث



 یهاهیگرفته تا حرف درمورد همسا یگران از

 شان.مشترک

هد رونیب ینفس آذردخت چرا  کهنیکالفه از ا یداد و م 

به  کشند،یها نمآن یندهیبحث را به اصل ماجرا و آ

 انداخت. یمادرش نگاه

 قدرت گفت:خانم رو به حاج بهیط

 ها حرف بزن.هم درمورد بچه کمهی گهید یحاج -

 میقدرت سرش را تکان داد و رو به آقاابراه حاج

 گفت:

 شما یاجازهخب، با  -

 .دیاریصاحب اخت کنم،یخواهش م -

 .دیکش دشیسف یهاشیبه ر یدست

هم  م،یشناسیاتون رو خوب مهم ما شما و خانواده -

 شما ما رو.

 نیسال که از وصلت ب شیو ش یگیعمر همسا هی

کردن  قیتحق یبرا ییجا گهید گذره،یدوتا خونواده م

 .ذارهینم یحرفا باق نیو ا

 او تکان داد. یهاحرف دییش را در تأسر میآقاابراه



 قدرت ادامه داد. حاج

هد قتش،یحق - هست که داره به ما  یما، چندسال ی  آقام 

  م،یبذار شیآذرخانوم پا پ یزودتر برا کنهیاصرار م

 انداخت. نییسر پا ترشیب یمهد

اما بهش گفته بودم تا خودشو جمع و جور نکنه و  -

 یودش نخره، خبرخ یبا زور بازو نیخونه و ماش

 .ستین

 هام نباشم ها، نه.من پشت بچه کهنینه ا البته

 دارم. هواشونو

 رونیخودشونو از آب ب میبتونن خودشون گل دیبا اما

 بکشن.

 جنم و عرضه داشته باشن. دیبا

بال و پرشونو  ریبتونه ز ستیکه قدرت ن شهیهم

 .رهیبگ

 ما از بابتش راحت شد. الیخ کهنیا خالصه

 یخودش و برا یباشه، اما الحمدهلل به اندازهن فیتعر

 داره. یزندگ هیشروع 

 تو الک خودشه. سرشم



و  ریز دیکه بدون گمیمن نباس بگم، اما م نارویا

 .هیکیروش 

 نماز و روزه هم هست. اهل

باشه و  یمنم ازش راض یخدا ام،یکه ازش راض من

 کنه. رشیخبهعاقبت

 .میدیشد که خدمت رس نیا

هد  داره. یفن پلمید د،یدونیکه م هم یم 

 نداشت. لویادامه تحص یحوصله

 زایچنیدرمورد ا گهید ره،یآذر خانوم دانشگاه م اما

 خودشون سنگاشونو باهم وا بکنن. دیهم با

 خانوم مداخله کرد. بهیط

 گفت: یلبخند با

درس و دانشگاهو  دخدایبه ام گهیآذرجونم د -

 کنار. ذارهیم بوسهیم

 .یو زندگ یه شوهردارب چسبهیم

 یبه آرام نیو حس دیجویرا م شیهاپوست لب ساناز

 دست سرد او را در دست گرفته بود.

 خودش را کنترل کرد که تند نشود. یلیخ آذردخت



 نیآرام نشستن و سکوت کردن، ابداً در ذات ا طورنیا

دراز و قول مادرش زباندختر پر شر و شور و به

 حاضرجواب نبود.

 گفت: یدلبخن با

. یشرط من برا نیاول -  ازدواج درس خوندن 

 .امدیاز موضعش کوتاه ن خانمبهیط

 و دستش را درهوا تکان داد. دیهم خند باز

دورتون زود شلوغ  شاالیمادر، ا مینیبیحاال م -

 .شگاهیزا یریجا دانشگاه، مبه شه،یم

 .خوردیخونش را م خون

رمز شده صورتش ق دیکه قطعاً پوست سف دانستیم

 گر گرفته. نیچننیکه ا

هد هم  یهم معذب از لحن مادرش، دندان رو یم 

 .دییسایم

موافق بود که سرش را  خانمبهیهم با ط میآقاابراه

 یآذردخت را عصبان ترشیحرکت ب نیتکان داد و ا

 کرد.

 بحث، گفت: ریمس رییتغ یبرا زهراخانم



 .ستیتوروخدا، قابل تعارف ن دییبفرما -

 

 

 

 ت_پنج#پار

 

 ستی#آرت

 

 کرد. میبعد آقا قدرت رو به آقا ابراه یکم

 هیدو تا جوون برن  نیا دیاگر شما موافق باش -

 حرفاشونو با هم بزنن. ننیگوشه بش

 سرش را تکان داد. میآقا ابراه 

سالن کنار آشپزخانه  یگوشه نیچرا که نه برن هم -

 با هم حرف بزنن. ننیبش

 دیر کرد اصالً چرا باشده بود فک یآذردخت عصبان 

مخالفت کند تا او بخواهد با همسر  ایپدرش موافقت 

کنار سالن  نیهم دیحرف بزند که حاال بگو اشندهیآ



حرف  یعمر زندگ کی یبرا یو چند کالم نندیبنش

 بزنند.

 یزیآذردخت نگاهش را به مادرش دوخت بلکه او چ 

محال است که مادرش  دانستیاما خودش هم م دیبگو

 همسرش مخالف گفت کند آن هم در جمع.با 

که سر باال گرفته بود  یو رو به مهد ستادیآدردخت ا 

 لب زد.

 .یآقا مهد دییبفرما -

گفت و از جا بلند شد و  یلب ریز یبا اجازه یمهد 

عرق کرده  یشانیدر دستش را به پ یدستمال کاغذ

 .دیاش کش

و  به غبغب انداخت و با ذوق به قد یخانوم باد بهیط 

 شد. رهیقامت پسرش خ

پشت سرش و با  یآذردخت جلوتر از او رفت و مهد 

 یو رو م ریداشت دل پسر را ز یکه برم یهر قدم

 کرد.

که قدم سمت اتاقش  شیها یآذردخت بود و سرکش 

 اشاره کرد. یو به مهد ستادهیگذاشت و کنار در ا

 داخل. دییبفرما -



 چرخاند. هیگردن سمت بق یمهد

 گفتن میانوم آقا ابراهآخه آذر خ -

که حرف  دیپاش شیبه رو ییآذر لبخند دندان نما 

 نصف ماند. یمهد

حرف بزنم.  هیبق یخب من معذبم که بخوام جلو -

نگاهش را اطراف اتاق  نکهیداخل شد و بدون ا یمهد

دو زانو  ینفره رو کیاو بچرخاند کنار تخت  یساده

 نشست.

 لب زد.  یخواست در را ببندد که مهد آذردخت

آقا  میابراه ترسمیلطفاً م دیجسارته آذر خانم اما نبند -

 ناراحت بشن.

او پنهان  یزدهاش را از چهره خجالتخنده آذردخت

 کرد و در را نبست.

 نشست. نیزم یرو یهم مقابل مهد او

 نگاهش را باال آورد. یبه آرام یمهد 

گرد  یهاشهیدختر از پشت ش نیا بیعج یچشم ها 

 بود. یماشا کردنت نکشیع

 که به سکوت گذشت، یکم



 .دیآذردخت خند 

 ؟یحرف بزن یخواینم یخب آقامهد -

 .کردیمحجوبانه نگاهش م یمهد

مراسم و  نیبود، ا یمتالطم یایبرعکس دل او که در 

 آذردخت را سرگرم کرده بود. یمالقات حساب

ندارم به  یاخواسته چیبگم آذرخانم؟ من ه یواال چ - 

 جز

 رد.ک مکث

 یعقد رو  یسر سفره یزودتر بله کهنیجز ابه -

 .یبد بهم

 و من هم قبول کردم. یشما شرطت رو گفت 

چشمش را تنگ کرد و با حفظ همان لبخند  کیآذر  

 گفت: شیکنج لب ها

حاال از کجا معلوم که من فقط همون شرط دانشگاه  -

 رو دارم؟

 جواب داد: یمهد

 مام.چش یهم باشه رو یاگهیشرط د -

 .شهیداشت رک حرفش را بزند مثل هم میتصم 



 خوامیخب من م ،یدیآقاقدرت گفتن شما خونه خر -

 .میبه همون خونه بر یزندگ یکه بعد از ازدواج برا

 من و من کرد و جواب داد. یکم یمهد 

 یچطور یعنیاما دست مستاجره  دمیبله خونه خر -

بابا ساختمون  یبعد از ازدواج تو دیبگم، خب ما با

 الشیشده که بابا خ دهیاون خونه خر میکن یزندگ نایا

 تونمیم دونمیراحت باشه پسرش پس انداز داره نم

 نه؟ ایمنظورم رو درست برسونم 

ها هاشون جدا از اونبچه خوانیپدر و مادر من نم 

 کنن. یزندگ

دوست دارم بچه ها دور و بر  گهیم شهیهم مامان

داداش که اونجا و زن نیخودم باشم، مثل داداش حس

 همون ساختمون. میبر دیکنم ما هم با یم یزندگ

 تازه شروع ماجراست. نیا دانستیآذردخت م 

 جواب داد. تیبا جد 

 نه؟ ایمن باهات ازدواج کنم  یخوایشما م -

 ه؟یچه سوال نیخوام آذر خانوم ا یمعلومه که م -

 .خوامیمستقل م یخونه خوام،یخب من استقالل م -



داشت، فکر کرد حاال که مقابلش نشسته،  وستشد

 از دستش بدهد. ستیحاضر ن گرید

 گرفت. ینفس

 .گمیباشه من آروم آروم بهشون م -

 شد. نهیسبهدست آذردخت

هد -  .خوامیم یمن جواب قطع یآقا م 

 زد. یلبخند

 شما راحت آذرخانوم. الیخ -

 

[30.08.20 02:29] 

 

 #پارت_شش

 

 ستی#آرت

 

 نگاهشان کرد. خانومبهیرفتند، ط رونیب اتاق که از

 را گرفته. یپسرش خواند که جواب قطع یهاچشم از



 هم دست زدند. هیو بق دیکل کش خودش

 کنار گوش مادرش گفت: الهه

 جواب مثبت داد؟ یراست یراست گهید یعنیحاال  -

 کرد. نازکیپشت چشم خانومبهیط

 یچشادراز با اون زبون یاز خداشم باشه دختره -

 تو؟ یبهتر از برادر خوش قد و باال یتاش، کتابه

 نیا ی  چ یعاشق چ ستیمن که معلوم ن یساده پسر

 دختره شده؟!

 .دیکش آه

 یقسمت، انگار ایو  بینص ایبگم،  یمادر، چ یه -

هد  .نهیا اممیطفل یقسمت م 

را برداشت و  زیم یرو ینیریو ظرف ش ستادیا نیحس

 مقابل همه گرفت.

 بود. دایشان هوهمه یاز چهره یحالخوش 

 یحالکه اظهار خوش خانمبهیبه جز الهه و ط البته

حس در  نیترو خود  آذردخت که پررنگ کردندیم

 بود. یکه سرگرم یحالسرش نه خوش



را داشت که از غل و  نیا جانیه یزیاز هرچ شیب

 پدرش رها شود. یهاتیمحدود ریزنج

 شیهادر چشم یرانلبخند به لب داشت اما نگ ساناز

را راحت کند  الشیشناور بود و آذردخت خواست خ

در  یاخامهنانینیریبه ش یزد و گاز یکه چشمک

هد  و رو شد. ریز شیبرا یدستش زد و دل م 

خانوم  بهیکه ط دیکش شیرا پ هیحرف مهر آقاقدرت

 مداخله کرد.

بعد  میاریتر بچهارتا بزرگ دیا  وا، آقاقدرت، با -

زشته باالخره خواهرام  م،یبکش شیرو پ یاصل یحرفا

 یخونواده ایخودت  یبرادرام خونواده

 باشن. دیبا ناهمیامیآقاابراه

 زد. یلبخند زهراخانم

که  میسنگامونو وا بکن میخواهر تا خودمون هست -

 بهتره.

آقاقدرت  دیبگو یزیچ میآقاابراه کهنیاز ا شیپ

 موافقت کرد.

 .میحرفامونو بزنبله خانوم، بهتره خودمون  -



زود محرم  دخدایبدن، به ام شیهاام برن آزمابچه نیا

 بشن.

 نازک کرد. یخانوم پشت چشم بهیط

 .دیدونیواال، خودتون م دونمیچم -

 نداشت. یتیآذردخت جذاب یبرا گریبه بعد د جانیا از

چندتا سکه باشد و قرار است از  اشهیکه مهر نیا

مهم  شینه برا ایبخرد  یزیهم چ یلوازم خانه مهد

 نبود.

بود قول داده یکه مهد یداشت وقت یتیچه اهم گرید

 باشند.مستقل داشته یاخانه

او  یپدرش و خانواده یهاکه بدون دخالت ییجا

 یکنند و خودشان برا یبتوانند در آرامش زندگ

 .رندیبگ میتصم شانیهایروزمرگ

 مانند خواهرش باشد. خواستینم ابداً 

 ستیخانم مانند ا بهیط رفتیم نییها پالهاز پ یوقت که

 .کردیعمل م یبازرس

و از ساناز  کردیدر را باز م دیشنیپا م یصدا تا

 !گرددیبرم یو چه زمان رودیکجا م دیپرسیم



 شانیهاحرف انیخودش غرق بود و از م یفکرها در

به  ندهیدوروز آ یکی یکه قرار است ط دیرا فهم نیهم

مراسم عقد  بیبروند و ترت شیزمابه آ یهمراه مهد

 را بدهند.

 ساده در محضر داشته باشند. یداشت عقد دوست

 .یشام دورهم کیهم از آن بعد

بودند خنچه گرفته میها تصماز قرار معلوم خانواده اما

را محض ناراحت  لیو تمام فام نندیدر خانه بچ یعقد

تا کوچک  کدورت، از بزرگ امدنین شینشدن و پ

 نند.دعوت ک

 یو مردانه را هم در خانه میآقاابراه یزنانه در خانه 

 .آقاقدرت برگزار کنند

 اش نبود.قسمت موردعالقه نیا

 کرد سکوت کند نتوانست. هرچه

 بود و زبان سرخش. آذر

 گفت: هیبه بق رو

محضر  یمراسم ساده تو هیفقط  شدیکاش م -

 .گهیهم هست د یهرحال عروسبه م،یریبگ

 که! میریار جشن مفصل بگهرب دینبا



 یلیخ یجورنیا

پدرش و لب  یسرخ شده یکه به چهره نگاهش

 یشده نییباال و پا یمادرش و ابروها یدهیگز

 اش را قطع کرد.افتاد، جمله خانومبهیط

 .کردیبه مادرش نگاه م دهیترس یمهد

به جز در  یکه از همان اول بخواهد از در دیترسیم

 رد شود.با آذردخت وا یدوست

را  هیبق ترشینما زد که بدندان یلبخند آذردخت

 پا انداخت. یبه مبل داد و پا رو هیکرد و تک یحرص

 بود. شنهادیپ هیفقط  ،یاوک -

هرچه زودتر  شانیهامنتظر بود مهمان میآقاابراه

را برسد  سرشرهیدراز و خبروند تا حساب دختر زبان

 .دیجوشیو سرکه م ریو دل زهراخانم مثل س

نگاه  ریجان کند تا ز یقصد رفتن کردند، مهد یوقت

قدم سمت آذردخت برداشت و آرام  میآقاابراه نیسنگ

 :دیپرس

 شمارتو داشته باشم؟ شهیآذرخانوم م -

 تر جواب داد.و آرام دیخند آذردخت

 ؟یشد دیخاطر شماره گرفتن انقدر سرخ و سفبه -



 بزن. گمیم آره

 .دیهم خند یمهد

 .کننیچپ نگاه مدارن چپ یلیخ میاابراهآخه آق -

 اطیو نگاهش را اطراف ح ستادیا نهیسبهدست آذر

شان چرخاند و از پشت همان لبخند َگل و گشاد خانه

 پچ زد.

 پسر  آقاقدرت. یعادت کن دیبا -

 صفر نهصد و.... بزن،

به خط او زد و  یزنگتک یرا گفت و مهد شماره

 رفت. رونیها بآن یاش از خانهسر خانوادهپشت
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او گرفت که صورت  یاز بازو یشگونین زهراخانم

 آذردخت از درد جمع شد.

 مامان یوا -

 بر صورتش زد. یچنگ

دختر، بدو برو تو خونه بَچپ تو  یور نپر امان،ی -

 .یجلو چشم بابات نباش این رونمیاتاقت، ب

 .دیرا بست و سمتشان چرخ اطیح یدر آهن میآقاابراه

 را بُراق کرد. شیهاچشم

 .ستادیجا اهمان یبا سرتق آذردخت

خودش را مقابل آذردخت قرار داد و با  زهراخانم

او زد تا عقب برود و داخل خانه  یدست به ران پا

 حال گفت:برگردد و درهمان

 نکرده که ینداره کار بیع م،یابراه -

 رهیخ یدختره نیا یررو کردد  آخه زن، تو انقدر پ -

به صورتش  دهیمن َع*ن و گ*وه مال هیسر و که 

بخوره تو سرش،  نیواسه من آالگارسون کرده، حاال ا

 ؟یکنیم یدختر چرا بلبل

 م؟یریجشن بگ خوادیکه نم یزنیم زر



 یهابه هشدار توجهیدهانش را فرو داد و ب آب

 مادرش سرش را باال گرفت.

حرف  یجورنیابا، چرا با آدم انگفتم که ب یزیچ -

 آخه؟ یزنیم

خدا. ها، زشته بهدارم تیخودم شان و شخص یبرا من

و  ستیانگار نه انگار من ب یکنیرفتار م یطورهی

ماهشونم  شیش یسه سالمه ،واال مردم با دختر بچه

 .یکنیکه شما م کننیرفتار نم یجورنیا

 دخترت قائل شو پدر من. یارزش برا کمهی

 آورد سمتش و داد زد. هجوم

 ببرم برات؟ ایصداتو پدرسگ  یبریم -

زهراخانوم خودش را سپر تن آذردخت کرد و او  

کرد  یگرد کرد تا به خانه برگردد و سععقب

 پدرش را نشنود. یغرغرها

 .دیهم سمتش توپ زهراخانم

اون زبون  کمهیمادر، بلکه  یبر یعروس بش -

 یدعواها نیاز دست ا درازت کوتاه بشه، اعصاب منم

 شمادوتا راحت بشه.

 تنم بلرزه از دستت آذر. دیبا قهیکه هرد خداشاهده



و  ستادهیدست به کمر ا اطیهمان وسط ح پدرش

 که آذر جواب داد. کردیقروچه مدندان

 ؟یگیخانوم چرا همش به من ممامان -

چرا  گه،یفقط من مقصرم، به باباهم بگو د مگه

 ازش؟ یترسیم

را از پا درآورد و  اشییکه خم شد و دمپا انمزهراخ

و  دیزد و دو رخندهیسمت او نشانه گرفت، آذر ز

 خودش را داخل خانه انداخت.

 .کردیناراحتش م شانیو رفتارها هاحرف

 نبود. یاز سرخوش اشخنده

 پوست کلفت شدنش بود. از

 را عوض کرد. شیهارا شست و لباس صورتش

گوشش  یرو گریشت دبال کیو  دهیپتو خز ریز

دو بالشت محبوس  انیبود و صورتش را مگذاشته

که مادرش  ییهاتق و توق ظرف یکرده بود که صدا

 را نشنود. کردیجمع م

لعنت به کالس ساعت هشت صبحش  کهیدرحال

 هم بلند شد. اشیاس گوشاماس یصدا فرستاد،یم

 .لنتیسا ینذاشتم رو صاحابویب نیمن چرا ا یا   -



 را برداشت. یمهسا باشد گوش دیشا کهنیا الیخ با

 ناشناس بود. شماره

 را باز کرد. امیپ

 ؟یداریب ؟یسالم آذرخانوم خوب -

هد  !گریبود د یم 

 گرفت. اشخنده

 اش گذاشت و نوشت.پوکر اول جمله یموجیا چندتا

 یما رفت یاز خونه سین قهیشما که چهل و پنج د -

 !گهیخوبم د ،یآقامهد

طول  یاقهیکه پنج دق چارهیر پر پسر بزد د چنان

 را فرستاد. یبعد امیتا پ دیکش

 .ریبخخب خداروشکر، فقط خواستم بگم شب -

 جوابش نوشت. در

 خوش.شب یمرس -

صبح کوک کرد  میشش و ن یرا رو اشیگوش ساعت

 پچ کرد.با خودش پچ دیخندینما مدندان کهیو درحال

دم حجله بکشم اما گربه رو  جون،یشرمنده مهد -

 شاخ شمشاد. یشیبهتره، اگه بهت رو بدم سوارم م



بعد به خواب  یهم گذاشت و کم یرا رو شیهاچشم

 رفت.
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 شانیبود که از شب خواستگار یروز نیدوم

 .گذشتیم

 کهیربع به هفت صبح بود، درحال کی ساعت

 ییاز دستشو کردیصورتش را با حوله خشک م

 رفت. رونیب

 .رفتیمالش م یاز گرسنگ دلش

 برداشت. یرا باز کرد و تخم مرغ خچالی در



زنگ خورد و پرحرص  اشیهمان موقع گوش اما

 گذاشت. شیمرغ را سرجاتخم

هد  بود. یم 

 داد. جواب

 الو -

 ؟یاآماده ر،یخسالم آذرخانوم، صبح به -

 سالم، زوده که هنوز. کیعل -

هد  .دیزده خندذوق یم 

 .گهیزودتر نوبتمون بشه د میبر -

 !یقدر هولشما چه بابا،یا -

 االن؟ ییصبر کن تا حاضر بشم. کجا خب

 داد. جواب

 پشت در خونتون. -

 لبخند زد. یبدجنس با

تعارف کنم  تونمیآهان، اما شرمنده بابام خوابه نم -

 تو. یایب

 دشمنت شرمنده، منتظرم، عجله نکن. -



 .کنمینمعجله  -

را قطع کرد و به اتاقش رفت و در کمال آرامش  تماس

 آماده شد.

زهراخانم خوابالود از اتاق  رفت،یم رونیب یوقت

 آمد. رونیب گرید

 .دیمادرش را بوس یگونه

 .ریخسالم مامانم صبح به -

 برو در پناه خدا. ر،یخصبح توام به -

 را تکان داد و رفت. دستش

هد در چراغ برق  ریداده به ت هیرا تک یرا باز کرد و م 

 .دید

 یغهیت یفرم گردش را باال داد و رو نکیدست ع با

هد یترشیکرد و با دقت ب میتنظ اشینیب را از  یم 

 نظر گذراند.

 یاچهارخانه راهنیمتناسب با پ اشیمشک نیج شلوار

ساعد تا  یرا تا رو شیهانیبود که آست اشیآب

 بود.زده

 سالم آذرخانوم. -



 سالم -

 به کوچه کرد. ینگاه

 کجاست؟ نیماش -

 دهانش را فرو داد و هول شده گفت: آب

الهه هم داره حاضر  م،یبر ایمائه، ب یدم در خونه -

 ییسه تا م،یو بردار نیباهامون، ماش ادیب شه،یم

 و دستش را باال گرفت. دیحرفش پر انیم

هد -  شیروز آزما دیبا یچ یالهه برا ،یصبر کن آقام 

 اد؟یبا ما ب

 .دیدیو تعجب را در صورت آذردخت م تیعصبان

 ینداره که آذرخانوم، مامان گفت برا یبیحاال ع -

 .ادیبهتره الهه ب م،یما تنها نباش کهنیا

در  تیخونش از عصبان زدند،یبه آذردخت کارد م اگر

 .آمدینم

 نبود. یبازو زبان استیاهل س وقتچیه

 توانستیدجوش بود و نمکه زو بودنیآن بدتر ا از

 خشمش را کنترل کند.



 کردیبود که حس مشده یقدر عصبانآن لحظه آن در

هد یخرخره دنیجو ییتوانا  را هم دارد. یم 

اخم کرد و با  ،یسیو راست و بدون رودروا رک

 لب زد: تیجد

 نتیبرو ماش شگاه،یآزما امیباهات ب یخوایاگر م -

ما تا سوار بشم،  یدر خونه یجلو اریرو بردار ب

 منتها تنها و بدون الهه.

 دهیاالن عهد شاه وزوزکه، که مامان شما ترس نه

نه ما  م،یایو ب مینداشته باشه ما دوتا تنها بر تیخوب

 که بخوان برامون ب پا بذارن. میدوتا فاقد عقل و شعور

هد  منگنه مانده دست پشت گردنش گذاشت. انیم یم 

 و بارنیا ایبآذرخانوم حاال شما کوتاه  -

 زد. لبخند

 ها!تا آسمون فرق دارم نیمن با ساناز زم -

 یکار امیب یتوایاگر م ره،ینم حرف زور تو َکتَم من

 اطمونیهنوز در ح نیکه گفتم رو بکن اگر هم نه، بب

 بازه.

شروع نشده رو  یو رابطه بندمشیتو و م رمیم

 .کنمیاالن تمومش م نیهم



 .ترشیمادرش را ب را دوست داشت، آذردخت

 دختر را از دست بدهد. نیا خواستینم یاز طرف اما

 نبود. یآمده راض شیپ طیشرا از

 را تکان داد. سرش

 .گردمینشو، صبر کن االن برم یچشم، شما عصبان -

زد و دست به  واریبه د هیکه دور شد، آذردخت تک او

 و با خودش نجوا کرد. ستادیا نهیس

خواهر و مادر  چ،یرو که ه اگر گربه ستمیآذر ن -

 ام دم حجله نکشم.ههگربه

 .دیشیعمر سوار کولم م هیشماها رو بدم  به

برم اره و اوره و  خوامیمونده از االن هرجا م نمیهم 

 ام دنبال خودم راه بندازم.کوره یشمس

 !پرروها
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ها شلوار به پا داشت، تن کهیبرهنه درحال یاباالتنه با

 نییاش پاسالن بزرگ خانه انیم یسنگ یهااز پله

 رفت.

را  شینشسته و پاها یراحت یکاناپه یرا که رو او

بود و سرش را به پشت مقابلش دراز کرده زیم یرو

و بدون  دیچشم د یبود، با گوشهداده هیکاناپه تک

سمت آشپزخانه  یالعملتعجب و عکس نیترکوچک

 رفت.

با حس حضور او  ،یداریو خواب و ب انیم ونای

 را باز کرد و سرش را چرخاند. شیهاچشم

 بود.خشک شده بدنش

و  دهیطور نشسته و نه درست خوابشب را همان تمام

 مانده بود. دارینه کامل ب

برداشت  زیم یرا از رو اشیعضالن یدهیکش یپاها

 اش از درد جمع شد.و چهره

 سمت آشپزخانه رفت.هم به دنبال پدرش  او



که او  دیو از همان فاصله هم د ستادیکانتر ا کنار

را برداشته و درش را باز  اسیجام ومینیشربت آلوم

 .کندیم

 شد. معترض

قبلش  یزیچ هیرو،  یناشتا نخور اون لعنت ریام -

 بخور الاقل.

 بچرخد آرام گفت: کهنیا بدون

 مگه نگفتم برو؟ ؟یموند شبیچرا د -

زد که  یو پوزخند دیشلوغش کش یموها نیب دست

طور پشت به او هم اما همان د،یند رخسرویام

 شیموها انیتصور کند که االن دستش م توانستیم

 فرمش.خوش یهاکنج لب یهست و پوزخند

 گذاشت. خچالیرا در  شربت

 آورد. رونیب نتیقهوه را از کاب پودر

 نگاهش نکرده بود اما لب زد: هنوز

خاطر خودت گفتم، مگه امروز به ونا،ین پوزخند نز -

  ؟یندار یلمبرداریف

دارش مارک یشدهشلوار چروک یهابیدر ج دست

 فرو کرد و داخل آشپزخانه شد.



حالت  شبید دمیخاطر تو موندما، دمنم به ر،یام -

 خوش نبود

 کرد. نگاهش

 .خشیآن دو چشم مانند  با

وع از هرن یکه انگار خال یاشهیش یدو گو همان

 بود. یاحساس

 به فکر خودت باش. ،ینگران من باش ستیالزم ن -

هردومون درست  یبرا یخوریهم اگر قهوه م االن

 کنم اگر هم نه برو.

 .دیرا جمع کرد و تلخ خند شیهالب ونای

 .شدیمتساعد م رخسرویاز تمام کلمات ام سرما

 شبیمثل د کهنیخو گرفتم پسر، ا ییمن به تنها -

بار اول  فته،یباشم و اون اتفاق بهاعصاب نداشت

 پس یدیتو ند ست،ینبوده، بار آخر هم ن

 که باشم. یچون نبودم، چون تو نخواست دمیند -

 .یکنیَدَکم م یاالن، مثل االن که دار مثل

 .ستادیا نهیدست به س رخسرویام

 قد بودند. هم



پسرش که برخالف او سرد نبود  یهادر چشم میمستق

 زل زد.

 .ساختیرو نم یکه هست ینینار من از تو، ابودن ک -

 خراب. ونا،یخرابم  من

 پدرش نگاه کرد. به

به  اش،یجوگندم یموها یرا از رو شیهاچشم

سر  شیهاو لب ینیب یغهیو بعد ت حسیب یهاچشم

 داد.

 انیباز هم دست م کهیداد و درحال رونیرا ب نفسش

که  یایبه خالکوب رهیخ برد،یشلوغش فرد م یموها

 یرو رخسرو،یام یشکم عضالن انیتا  م نهیس ریاز ز

 اش بود لب باز کرد:پوست سبزه

از  ترشیکه خلوتت رو ب رمیخراب، م یباشه آقا -

 .زمیبه هم نر نیا

مچ دستش انداخت  یرو متیبه ساعت گران ق ینگاه

 و طعنه زد.

 اتییاز تنها نیده م ،یدد یوزمیاوه اوه، اکسک -

 ن شد.صرف صحبت با م

 گرد کرد و انگشتانش را در هوا تکان داد. عقب



 یبابا -

 جواب، تنها به تکان دادن سرش اکتفا کرد. یجا به

ها برداشت و از مبل یکی یکتش را از رو ونای

 را باال برد. شیدر شد و صدا کینزد

نگرانت باشن، اما  یدوست ندار رخسرو،یام -

 احساس دارن، قلب دارن. هیبرخالف تو، بق

صورتت بنداز  دیسف یبه رنگ و رو نهینگاه تو آ هی

 بخور. گهید زیچ هیقهوه  یجاو به

 اشیکرده، منطق یزیاش خونرمعده شبیکه د یکس

 باشه. مارستانیب یکه االن تو نهیا

داشته  یاسپرسو بخوره، مگر قصد خودکش کهنیا نه

ً یباشه، اح  جناب کارگردان؟ یقصد مردن که ندار انا

شدن در  دهیبرهم کوب یو متعاقب آن صدا را گفت نیا

نقش  رخسرویام یهالب یرو جانمهین یآمد و لبخند

 بست.
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هد نگاه  یصورت آذردخت بود و او سع یرو یم 

 کند. یاش را مخفداشت خنده

 و مچ نگاهش را گرفت. دیسمتش چرخ تینها در

هدآق یباهام دار یکار -  ؟یام 

 محجوبانه زد. یلبخند

آذرخانوم شما امروز کالس  گمیم زه،ینه خب چ -

 ؟ینداشت

 داد. رونیرا ب نفسش

 .گهیامروز نرفتم د شیخاطر آزماداشتم، به -

 ؟یرونیآروم م یدار کمهی یکنیشما حس نم نمیبب

 راه که بازه. گه،ید برو

 یترشیتا زمان ب راندیتعمداً آرام م یمهد دانستیم

 باشد. نیرا با او در ماش

 آذرخانوم. میحاال که عجله ندار -



 م؟یصبحونه بخور میبر شیقبل آزما دیخوایم گمیم

 .میناشتا باش ستیالزم ن

 و جواب داد. دیخند

 .ستینه من گشنم ن -

 م؟یبر شیبعد آزما -

 و طعنه زد. اوردیطاقت ن آذردخت

 میخورد یزیچ میرفت یینفهمن دوتا خانومبهیط -

 ناراحت بشن!

االنش هم ناراحت شد که گفتم الزم  نیمامان هم -

 .ادیالهه باهامون ب ستین

 اوه اوه پس خدا به دادت برسه. -

 سرش را تکان داد. یمهد

 یعنی م،یایباهاشون راه ب ترشیب دیخب ما با یول -

هاشون احترام گذاشتم به خواسته شهیمن هم گم،یم

 سمیلوشون وابخوام ج ییهویحاال  کهنیا

 :دیحرفش پر انیم



شما تنها  ستیقرار ن گهیاالن د ،یآقامهد نیبب -

 گمیخب منم که م ،یمتاهل بش یخوایم ،یباش

 .میاستقالل داشته باش خوامیم

دنبال  م،یبر میما هربار هرکجا که خواست ستین قرار

 .میکن یخودمون لشکرکش

 .هاننیبیاز چشم شما م -

  انداخت.شانه باال یدیقیب با

که  نهیبهتر از ا یلیخ ننینداره، از چشم من بب یبیع -

 .میکن فیاز همه کسب تکل یهرکار یبرا میبخوا

نبود اما سکوت کرد و  یمهد لیباب م شیهاحرف

 نگفت. یزیچ

از دستش  تیآذردخت برنجد و درنها خواستینم

 بدهد.

دورنگش  یهاشرارت مواج در چشم نیعاشق هم او

 بود.شده

*** 

از  کهنیرا گرفتند و قبل از ا شیآزما جواب

 گوشش گذاشت. ریرا ز یبزنند گوش رونیب شگاهیآزما

 الو مامان سالم، آره آره -



 .میرو گرفت شیآزما جواب

باهم ازدواج  میتونیم میندار یخداروشکر مشکل آره

 .میکن

 .میایبرم مامان، باشه چشم زود م قربونت

 .خداحافظ

 زده نگاهش کرد. رونیاز حدقه ب یهابا چشم آذردخت

 میگفتیخونه بهشون م میرفتیحاال م یوا آقامهد -

 .گهید

 مادره آذرخانوم، منتظر بود، گفتم دلش شاد بشه. -

 کرد. یپوزخندش را مخف آذردخت

 یقدرم که مادرت عاشق منه االن تو دلش عروس" چه

 به پا شده "

 بند نبود. شیپاها یاز ذوق رو یمهد

 م؟یبر -

 ظهره. کینزد گهیصبحونه؟ االن د -

 را خاراند و با خجالت لب زد. اشقهیشق

داره، زودتر برم خونه برسونمش  دیمامان گفت خر -

 برسه. داشیبه خر



 و سرش را تکان داد. ستادیا نهیبه سدست آذردخت

 را به دست او داد. موتیر یمهد

 .امیشما سوارشو االن م -

گرفت و سمت از دستش  یحرف چیه یب آذردخت

 رفت. نیماش

و  وهیو آبم کیدر دستش که چند ک یلونیبا نا یمهد

چهارصد و  یداخلش بود در پژو رکاکائویو ش ریش

 را باز کرد و نشست. اشیاپنج نقره

 گرفتم. نارویا ،یدوست دار یچ دونستمینم دیببخش -

 یخاطر خواستهبه دیچرا با کهنیاز ا ضیاما با غ آذر

 یرا گرفت و رو لونیود برگردند، ناز خانومبهیط

 داشبور گذاشت و آرام پچ زد.

 .میندارم، بر لیم یمرس -
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 ها توقف کرد.آن یخانه مقابل

 .یشد؟ آخه حس کردم ناراحت شد یزیآذرخانوم چ -

 نگاهش کرد. یچپ چپ

 نه، خداحافظ -

شدنش  ادهیاز پ شیپ یمهد در را گرفت و یرهیدستگ

 را مقابلش گرفت. لونینا

 بودم.شما گرفته یبرا -

 گفتم که اشتها ندارم. یمرس -

 زد. هیکنا

 نشه. رشیبرو شما مامانت د -

شد و  ادهیبشنود پ یگرید زیبخواهد چ کهنیبدون ا و

خودشان  یو سمت خانه دیآب دهانش را بلع یمهد

 رفت.

* 

 هم نخورد؟ن تون بهنکنه خو ه؟یآذر مادر چ -

 صورتش زد. بر



 شتونیآره؟ جواب آزما یوا -

 گرد شده به مادرش نگاه کرد. ییهاچشم با

 نشده که. یزیوا مامان! نه، چ -

 د؟ینداشت یمشکل یعنیپس  -

 زد و سرش را تکان داد. بیبه س یگاز

 نچ -

 باشه. یکه به سالمت یخب پس اله -

 نییپا یلبم هرتو ق یاومد دیزیمثل  نیتو همچ واال

 .ختیر

را رها کرد و موشکافانه به  یاطیخچرخ ریز یپارچه

 آذردخت نگاه کرد.

پهن  ینشده پسره رو شست یچیآذر، هنوز ه نمتیبب -

 رو بند آره؟ یکرد

 خنده زد و سمت اتاقش رفت. ریز

 حقش بود. -

 .دیباال پر شیخروج ساناز از توالت ابروها با

 ؟ییجانیعه سالم، تو ا -

 متعجب شد. ترشیب انازس



 خونه؟ یسالم، آره تازه اومدم، تو چرا اومد -

 مانتو را باز کرد. یهادکمه

 ومدم؟یم دینبا -

 آخه -

 .دینگو یزیمداخله کرد تا ساناز چ زهراخانم

 سر به غذا بزن. هیمادر  -

نسبت  حواسیسمت آشپزخانه رفت و بازهم ب ساناز

 به هشدار زهراخانم گفت:

برن برات  خوانیگفت امروز م خانومهبیآخه ط -

که سر عقد قراره بدن بهت  ییانگشتر نشون و النگو

 .یریفکر کردم باهاشون م رن،یرو بگ

 .آمدیخون آذردخت در نم زدندیم کارد

 .دندیکرد و ساناز و زهراخانم هردو پر انیطغ ناگهان

 ؟یچ یعنیآخه  نا،یا شعورنیقدر ابله و بچه -

 ببرن؟ دیدوئه، برا انگشترم منو نباالنگو کا حاال

 گاو آخه؟ قدرچه

 .دیبه ساناز توپ زهراخانم

 ؟یچرا بهش گفت -



 به آذردخت کرد. یچپ چپ نگاه ساناز

که، مگه  ستیشده حاال؟ مهم ن یتو؟ چ یاوونهید -

 من خودم رو بردن؟ یبرا

 داد. رونینفسش را ب یعصب

تن خواس ادیچون من صبح گفتم الهه باهامون ن -

 کنن. یتالف

هد کی من  بسازم. یایم 

 سرش را تکان داد. زهراخانم

داره؟  یچه ربط چارهیشلوغش نکن دختر، به اون ب -

 اد؟یالهه ن یچرا گفت ،یختیبعدم پس کرمو تو ر

 کاریچ یمامان؟ مگه قرار بود من و ماد ومدیم دیبا -

 که ننش برامون بپا فرستاده بود؟ میکن

 اال داد و لبخند زد.را ب شیابروها ساناز

 ره؟یجوب نم هیخونواده تو  نینگفتم آب تو با ا -

 هم پرحرص جواب داد. آذردخت

 .کنمیمن آدمشون م -

 بچرخن تا بچرخم. حاال

**** 



 میزن، با لبخند به صورت جذاب و گر مور  یگر

 شد. رهیاش خالعادهفوق

 تمومه. گهیفکر کنم د -

 میخودش با آن گررا باال داد و به  شیابرو یتا کی

نگاه  اشیداشتندوست یشلخته یمتفاوت و موها

 کرد.

 هوم خوبه. -

 قدردان زد. یلبخند

 .ادیمحب درم یآقا یبرم؟ االن صدا گه؟ید هیاک -

 .دییبله بفرما -

 یصفحه ستد،یکه کامل با نیاز ا شیشد و پ زیخمین

 .شودیکه خاموش و روشن م دیرا د اشیگوش

تعجب  دیبود و او باافتاده یگوش یصفحه یرو نامش

 . کردیم

"Amirkhosro" 

 اعتیاز پدرش در یتماس یدر مواقع ضرور جز

 .کردینم



در حال ضبط، در اتاق  لمیمحب، کارگردان ف فرامرز

 کرد. شیصدا یرا باز کرد و شاک میگر

 گهید ایب وناجان،ی -

بچرخد از  کهنیزد و بدون ا یدر دستش لبخند یگوش

 را باال گرفت. ینگاهش کرد و گوش نهییداخل آ

محب، جناب جم بزرگ دارن زنگ  یآقا نیبب -

 .زننیم

 .امیبدم م جواب

کارگردان  نیتراز تماس بزرگ یتونیم یباش شما

  ؟یکشورت بگذر

 و سرش را به چپ و راست تکان داد. دیخند

 ،یاومد ریساعت که د کیخب، بدو شازده،  یلیخ -

 روش. نمیا

 .میمنتظر
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 رفت. رونیرا وصل کرد و از اتاق ب تماس

قدم  یبهداشت سیبه سرو یمنته یکنار یراهرو سمت

 برداشت.

 !یمن کرد ادی ر،یالو ام -

 یخوب یخبرها رخسرویام یکالفه یهانفس یصدا

 نداشت.

 ونا؟ی -

 زم؟یجونم عز -

 چرا زنگ زدم؟ یدونینم -

 یدستش را رو کیزد و  واریرا به د شیپا کی

 چفت کرد. اشنهیس

 دارم؟ بیعلم غ ر؟یبدونم ام دیبا -

 .ونایتر خودت رو به اون راه بزن کم -

 یبگ یخواینم کنه،یم یام، محب قاطسر صحنه -

 شده؟ یچ



 جنجال به پا کرده؟ یمجاز یکه باز تو هیخبر چ نیا -

 .ترییو تو نستاگرامیو ا گوگل

 ینوشته افشاگر ترشیسرت یکنیو که باز مر هرجا

 ونایاش با و رابطه یروزیاز زبون الناز ف یجنجال

 ؟یبوده کرد یچه غلط نیجم، ا

 .دیدهانش را بلع آب

 هم نبود. خودیالناز پشت تلفن ب شبید یدهایتهد پس

 یاز هرکس آبرو شیب دانستیلوح نمساده دخترک

 خودش را نشانه گرفته.

را به دست آورد  اشیخونسرد هیندثانتر از چدر کم 

 .جواب داد شیدر صدا یاو با ته خنده

 .الیخیب رجان،یمزخرف گفته ام -

ست، مزخرفه مزخرف گفته؟ سه ماهه ازت حامله -

 .ستیکه ن دونمیم یکاش بود، ول ونا؟ی

 کش آمد. ترشیب شیهالب

 دادم؟ مگه بهش تجاوز کردم؟ بشیمگه فر -

ام، ساعت دو خودش اومد خونه ر،یاومد ام خودش

 یخونه ادیدختر اون ساعت م هی ینصفه شب. وقت



 یبه بهونه یوقت کنه،یآدم حسابش نم یکه حت یپسر

 یهاش رو جلولباس یکی یکیگرم بودن خونه 

 ؟یچ یعنی اره،یچشمت درم

 .امکارهنیمن ا گهیصراحتاً داره م یعنی

 من عابد و زاهدم؟ مگه

 شد. زونیاز سر و کولم آوام و خونه اومد

 خواست منم خواستم. اون

 نداشتم. اشیمن که کار وگرنه

 داده بودم نه س*کس. یدوست شنهادیبهش پ نه

 اون هم نمونده بودم. لَنگ

 اومد؟یبدت م یانگولکم کرد تو بود اومد

 ؟یاحمق چرا مراقب نبود -

 خوادیم هیتخم ک ستیمن مراقب بودم، معلوم ن -

 من. چون آکبندم نبود. شیببنده به ر

 قبل من با چندنفر بوده. نیبب

 .رمیبار نم ریز من

گرفتن نقش  یاز من پل بسازه برا خواستیم الناز

 مرصاد سماوات. دیجد لمیاول ف



 کرده با خر طرفه. فکر

 بود.شده یعصب

 ست؟ین یتموم شدن اتیدائم یحواش نیا ونا،ی -

 .یکنیم یبا شهرت و آبروت باز یدار

 زد و متلک انداخت. وزخندپ

بازهم جناب جم بزرگ داره  کهنیبه ا میرسیتهش م -

 .زنهیم نهیسنگ خودش رو به س

 نه؟ینه؟ به جز ا مگه

 آره. نه،یبه جز ا -

 خودت. یآبرو

 باش. گهیفکر چهار پنج سال د به

 .دمیمن طرفدارها و شهرتم رو از دست نم -

 عاقل باش. ونای -

 وجود نداره. ایدن نیا یوت یصددرصد زیچ چیه

 .یکنیم یعقلیب یدار

 حرفش آمد. انیم

 .یستینگو نگران اسم خودت ن رخسرو،یام -



من پسرتم و چه  کهنیاز ا یترسینگو نم هوم؟

 وصلم بهت. یچه نخوا یبخوا

 ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ -

ً یمن دارم دق -  یکه تو تو گمیرو م ییزهایهمون چ قا

 زبونت. نه با یگیدلت م

 رو جمع کن. یکه زد یگند ونای -

 سقطه. هی ر،یام گهید الیخیبابا ب -

 ساعت. میقدر کار داره؟ نچه مگه

 بره بندازه. گمیم

 یک یتخم و ترکه ستیمعلوم ن یگفتیشد؟ م یچ -

 باشه که!

 زد. قهقهه

 .یو برخالف پدرش بدون نگران دیقیب

 با بار اولرو حال کردم،  قدرت اسپرم ییخدا یول -

 لب زد. رخسرویام

 رو غالف کن. اتیقو یهااسپرم الحسابیعل - 



کن به  یسع ،یبر یسراغ کس یاگر هم خواست ای

که  یشرفیدختر ب یهاخودت با انگولک یگفته

 .ینش کیتحر هیهدفش چ یدونیم

 زهیات رو بربرو که دهن باز نکنه و پته یکی سراغ

 .آب یرو

 ؟یرندا یکار ،یدد یاک -

 نه -

قطع کرد و سمت محل  یرا بدون خداحافظ تماس

 رفت. یلمبرداریف
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پا انداخته و موشکافانه  یپا رو کهیدرحال رخسرویام

دو  کرد،ینگاه م شیرو شیجوان پ یکننده هیبه ته

 .دیکش شیهالب یرا رو اشیانگشتش اشاره و وسط



 را سرد کرد. یفراز سبحان خش،ینگاه  نفوذ

 جناب جم -

او  ریو تفس حیهمه توضپس از آن حیو صر کوتاه

 جواب داد:

 یگذارهیسرما لمیف نیا یخودم رو دمیم حیترج -

حساس با  یاون صحنه دیشما بخوا کهنیبکنم تا ا

 جمع بشه. هیحداقل سرما

گذاشت و  اشیشانیو دو انگشتش را کنار پ ستادیا

 تکان داد.دستش را 

 روزخوش -

 شوکه شده از رفتار او دنبالش رفت. کنندههیته

 .دیچندلحظه صبر کن کنم،یجناب جم، خواهش م -

صحبت کردم و شما سکوت  قهیچهل و پنج دق من

ً یو نها دیکرد  .دیجمله جوابم رو داد کی یتو تا

 .میایباشه باهم کنار م کنمیجم، خواهش م جناب

را تنگ کرد و به  شیهاو چشم دیچرخ سمتش

 صورتش زل زد.



با  یبه همکار یاعالقه چیکه ه یلیاز دال یکی -

عرصه ندارم  نیوارد شده به اتازه یترهاجوان

 .نهیهم

ادامه  یخشک و جد رخسروینگاهش کرد و ام یسوال

 داد.

محاله از نظرم  دوننیو نم شناسنیمن رو نم کهنیا -

 برگردم.

 گفت: شدیاو خارج ماز دفتر  کهیو درحال دیچرخ

 .دیموفق باش یسبحان یقرار دارم آقا ییجا -

 :دیغر رلبیز او

 .یمتکبر عنق از خودراض یکهیمرت -

ساله  یبود حدود س یکه دختر اشیمنش اما

 جم گفت: رخسرویاز رفتار ام زدهجانیه

 قدر خاصچه ،یژیچه پرست ،یاچه جذبه یوا -

سرش را در  حرفش را خورد و یسبحان زینگاه ت با

 فرو کرد. وتریکامپ

**** 



جا شد و خودش را با مبل جابه یرو خانومبهیط

 چادرش باد زد.

رو کم کن  یگرمه توروخدا اون بخار یوا -

 زهراخانوم.

اخم کرد و دستش را  خانمبهیشد که ط زیخمین ساناز

 تکان داد.

 ای مونهیم یکی نیا مینیبب نیبش لتم،یدخ نیتو بش -

باز کار  ،ینگه دار یتونیبچه که نم یفینه، ضع

 .نیبچم حس یدستمون، طفل یدیم

 .دیلبش را جو یو گوشه دیبغضش را بلع ساناز

 زد. یلبخند زهراخانم

 .کنمیاالن کمش م -

ماند و تمام  رهیخ خانمبهیبه ط ییپروایبا ب آذر

 بارش نکند. یزیچ نشیتالشش را کرد تا بابت توه

 و لب زد: اوردین طاقت

 فینداره، ساناز هم ضع یبودن بدن ربط فیبه ضع -

 قبل هم یسر خانوم،بهیط ستین

 و دستش را تکان داد. دیحرفش خند انیم خانومبهیط



 اومده بودم. نیخاطر ابه یآذرجون راست ایب -

 غیگوشت لپش را از داخل به دندان گرفت تا ج آذر

 .نکشد

 زیم یچادرش درآورد و رو ریرا از ز یلونینا

 گذاشت.

 .برا سر عقد برات گرفتم یچادررفتم پارچه -

 قدمشیخودش پ دیکه آذردخت ساکت را د زهراخانم

 شد.

قدر زحمت جان، چه خانومبهیدستت دردنکنه ط -

 .یدیکش

 نازک کرد و لب زد. یپشت چشم الهه

 منه. یقهیجون سلخاله -

که پشتش خروار  یشد و لبخند نهیسبهدست آذردخت

 بود زد. دهیخواب تیعصبانخدوار 

فکر کنم بهتر بود خودمم باشم، هرچند  یول ،یمرس -

 !کنمیکه خب من سرعقد چادر سرم نم

 آرام سرش را تکان داد. خانومبهیط

 .زمیعز یکنیم -



 یزیتا آذردخت چ رفتیچشم و ابرو م زهراخانم

بود آتش ماندهکم خانمبهیط یکه با حرف بعد دینگو

 .ردیبگ

دخترا مثل  گهیشده، د یبد یوزگار، زمونهر یه -

چادرو که  نیواال خواهر ما قرار بود ا ستن،ین میقد

رو سر عروسمون، چهارتا  میبنداز میب بُر میاریم

 یکنونش، اما هرچواسه اصالح میمهمونم دعوت کن

برده تو  یدست هینه، آذرجون ماشاال نه که  دمید

 .زهیابروهاشم که تم ریصورتش، ز

عروس  نیبگن ا ؟یبگم چ ارمیب رمیبگ لمویفام دست

 که قبل نشون شدنش خودش اصالح کرده.

آذردخت از فرط تعجب گشاد شد و رو ترش  یهاچشم

 کرد.

نظافت،  گنیم نیبه ا ه؟یها چحرف نیا خانومبهیط -

 گذشته. زایچ نیا یدوره گهید

و  خوردیتنش داغ شده و خون خونش را م تمام

 زد. هیکنا

دخترا خوشگل به  لین زمان قاجار بود که سباو -

 االن الهه جون رو! نیشما بب اومد،ینظر م



نداره  یخوشگل گهید یچخماخ لیابرو و سب وندیپ اون

 که!

 کنن. تیکه دخترها نظافتشون رو رعا خوبه

 اجازه من درس دارم. با

را به اتاقش رساند و در را از پشت سرش  خودش

 شیهالب یبخش رو تیرضا یقفل کرد و لبخند

نشست اما افسوس خورد که نماند تا پوست سرخ 

 .ندیو الهه را بب خانمبهیط یگردشده یهاشده و چشم
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 شیرا از پا نیکه شلوار ج اشیشگیعادت هم طبق

و  نیمگر در وقت خواب، با همان ج آوردیدر نم

را  شیبازوها یدهیچیدرهم پ که عضالت یایرکاب



اش راه خانه یبود کالفه در آشپزخانهکرده انینما

 .رفتیم

سرد شده را برداشت و  یپپرون یتزایاز پ یاتکه

 برش خورد. کی ستادهیطور اهمان

برطرف شد، به اعصابش  یکه تاحد اشیگرسنگ

 کرد. دایتسلط پ

ثبت  اشیدر گوش firooziالناز را که با نام  یشماره

 بود گرفت.کرده

 اشیروشن راحت یآب متیمبل اسپرت و گران ق یرو

 دراز کرد. زیم یرا رو شینشست و پاها

نخورد که  ترشیکه انتظار داشت دو بوق ب طورهمان

 الناز جواب داد.

 وناجانیالو  -

پنهان کردن  یبرا یلیدل چیگرفت و ه اشخنده

در رها شده  یاش نداشت و با همان خندهخنده

 گفت: شیصدا

 ؟یدار یتو مشکل روان ،یروزیف -

 وارفته جواب داد. او



ات رو مدرسه یکالسمگه هم ؟یچ یعنی یروزیف -

 ؟یزنیصدا م

 اشیبا بخش روان یعنی ه؟یروزیمشکلت با ف -

 ؟یایاک

 ما باهم قول و قرار وناحانی نیبب -

 نیا یاستاپ کن خانوم، کدوم قول و قرار؟ همه -

دوباره  یبرا یبهت زدم و لزوم شبیدهارو حرف

 گفتنش وجود نداره.

هات فرو گوش یتا خوب تو گمیم گهید بارهی اما

 .یکن

 نیو ا اتیبا پخش کردن خبر حاملگ یفکر کرد اگر

خودت  یتونیم ،یکه درست کرد ییهاجار و جنجال

 .یبگم سخت در اشتباه دیبا ،یمن ببند شیرو به ر

 که به هدفش برسه. شمینمپل  یاحدالناس یبرا من

 یدنبالت، ب فرستمیرو م یکیوقت گرفتم، فردا  برات

 .یکنیسقط م یریسر و صدا م

 یطورهیرو  یکه درست کرد ییسر و صدا نیا

 وارید ؟یدونیچون از طرف من که م یخوابونیم

 حاشام بلنده.



جم  ونایپهن کن که  گهید یبساطت رو جا نیا برو

 .ستیامزد و شوهر بشو نتو پارتنر و ن یبرا

 زد و گفت: هیگر ریز او

 شهیباورم نم ؟یزنیم هیچه حرف نیا ونای یوا -

 گوش کن بهم نیبب ،یخودت باش

 اش باز هم به خنده افتاد.از ترفند زنانه ونای

 زنم،یم ریحرف نزن که یتو دماغ ،یروزیاه ف -

 .ادیبدم م یلیخ

 هم نکن. نیف نیف

 وناجانی -

 ادینم ادمی م؟یبود یمیما انقدر باهم صم وناجان؟ی -

 صدات کرده باشم! جونیال

 یکرد زونمیهم که خودت رو آو یبارهیجز همون  به

 انگشتم بهت نخورده. یحت

 زیهمه چ یخوایم یرحمیب تیبا نها یعنی ،یعنی -

 ؟یرو تموم کن

که نبوده و شروع نشده  یزیما نبوده. چ نیب یزیچ -

 م بشه؟تمو خوادیم یجورچه



 ام؟نبوده و من ازت حامله یزیچ -

 .الیخیو ب دیقیب د،یخند

 ،یروزیداشتم ف ادیز یاچندهفته یهابچه نیمن از ا -

 .نیا ستین اشیاول

 ؟یبرو مطب حتماً اک فردا

 آبروت رو یخدا به حرفام گوش نکنبه -

 گمیم یمن رو؟ وقت یآبرو ؟یهوم؟ گوش نکنم چ -

 ترشیب یخوای! تو درواقع منهیخاطر ابه ،یایروان

خراب بودنت  یخوای! میخودت رو ببر یآبرو نیاز ا

بدبخت دو  ؟یبه رخ ملت بکش نیاز ا ترشیرو ب

 .یشیم ریممنوع تصو گهیصباح د

 گه؟ید یهم که خبر دارنفوذ جناب جم بزرگ از

 ؟یبار یخانوم کار یبخواب خوب

 .بوددهیترس الناز

 اش مشخص بود.شده از سکوت و نفس حبس نیا

و حساب کار  دیایجم ب رخسروینام ام شدیم مگر

 .دیاین یدست کس

 واقعاً که! -



 یبابا -

 سراندش. زیم یرا قطع کرد و رو یگوش

داد و لبخند  رونیرا باد کرد و نفسش را ب شیهالپ

 زد.

 .فتادهین یاتفاق چیلبخند زد که انگار ه یآرام طورکی

به ساختمان خبرنگارها از ورودش  شیانگار پ که

 یاالن صفحه نیبودند، که انگار هم ستادهیمقابلش نا

 نبود. دشیجد یدرحال انفجار از حواش نستاگرامشیا

 جم بود. ونای او

 .اشیدیقیو ب یالیخیهمان ب با

اش پر از خامه ینویبه آشپزخانه رفت و کاپوچ دوباره

را آماده کرده و در ماگ بزرگش با آن طرح توپ 

 .ختیر یرنگ یهاوپت

را هم برداشت و  متشیو فندک گران ق گاریس یجعبه

اش در آن پناه برد به همان تنها مکان مورد عالقه

 .یچندصدمتر یخانه

 چیلوکس اسپرتش، ه لیتمام آن خانه با وسا از

دور  یوسط یاز کنج تراس و صندل ترشیب یقسمت

 .کردیگرد، آرامش نم زیم



 امن جهانش بود. یانگار نقطه جاآن

کام را با لذت گرفت و  نیرا آتش زد و اول گارشیس

 چشم بست.

 .کردیتلخش تمام جانش را خنک م طعم

و باز هم کام  دیرا سر کش نویاز کاپوچ یاجرعه

 .یبعد

کرد و شروع  زیکه در خانه بود، چشم ر یهرشب مانند

 .شیرو شیپ یمنظره یهاکرد به شمردن چراغ

 خوش طعمش هم. ینویکاپوچ تمام شد، گارشیس

 چانه زد و با خودش زمزمه کرد. ریز دست

 .انتهاستیب ییتنها یول شهیتموم م زیچهمه -
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بلوندش اطراف صورت بانمک  یشده نیکرات یموها

 بود.را قاب گرفته اشیگندم

 .دیشک اشینیب ریکرد و دستمال را ز هقهق

شمینم -  ها،یرو اعصابمه، سر همه چ یلیخ گه،ید ک 

 .یهمه چ

 ادیز یهاگرفته تا معاشرت دنشیمدل لباس پوش از

 .زشیچو خالصه همه هاشیو شوخ یخانوادگ

 .ریغذا خوردنش شده سوهان روحم ام یحت

 .دهیمثالً قاشق چنگالش رو دائم صدا م نیبب

 .ادهیز اشهمه ونیتلوز ینه، صدا نینه، ا ای

رو  هاشلیبا فام یمزخرف و دورهم یهایمهمون

 دوست داره. 

 .دیلرز شیهااوج گرفت و شانه اشهیگر

 جدا شم. خوامیمن م رخسرویام -

 .شمیم تیاذ دارم

که  یاقهیساعت و چنددق کیتمام طول آن  در

با  اشیمقابلش نشسته و از زندگ انا،یدخترش، و

پا  یبود، پا روکرده تیحامد غر زده و شکوه و شکا



و  بودتهیمقابلش نش یمبل تک نفره یانداخته و رو

 در سکوت نگاهش کرد.

 بود. یدو حرف یکلمهکیحاال واکنشش تنها  و

 خب؟! -

را پشت گوشش زد و  شیحرص خورد و موها انایو

 را پاک کرد. شیهااشک

 نکن! امیلطفاً عصب رجانیام یوا -

ام، کم آوردم، کالفه گمیخب؟ م هیفقط  ن؟یهم خب؟

 یگیوقت تو متحمل شده اون رقابلیرفتاراش برام غ

هات با زبونت امشب رو به جز چشم هی شهیخب؟ نم

 ؟یهم حرف بزن

 یرا طبق عادتش به آرام یانگشت اشاره و سط دو

اش حرکت داد و موشکافانه ها تا چانهلب یاز رو

 نگاهش کرد.

و  یخونیهام ماز چشم یرو که دار یزیچ -

 به گفتن داره؟ یازین اش،یفهمیم

 ازت. کنمیخواهش م ریام -

 دخترش نگاه کرد. یهادر چشم قیدق

 است. ترشینفوذ نگاهش از قدرت کالمش ب دانستیم



 نوزده سالت بود، فقط نوزده سال. انا،یو -

 عاشقش شدم. یگفت

 نه؟ ای یگفت

 شد و داد زد. نهیبه س دست

 کنه؟یم اتیکردم، خوبه؟ راضمن غلط  رجانیاه ام -

 نه! -

 به التماس افتاد. انایسکوت شد که و انشانیم

 !کنمایسکته م یامشب باهام حرف نزن -

کش آمد و  یلبش اندک یشد و گوشه نهیبه س دست

 جم! رخسرویلبخند ام یعنی نیا

 عاشقشم و باور نکردم. یگفت -

به  نیا یول یکردینم یسال گذشت، کنارم زندگ کی

 .انایو ستیمعنا نبود که حواسم بهت ن نیا

 ستیسن ب یبه ازدواجت تو یسال گذشت و راض کی

 نبودم. یسالگ

 یبعد ماجرا بود و مسئله کیسنت فقط  یمسئله

ً یدق یاصل تو و  نیب یاختالف سطح فرهنگ نیهم قا

 حامد بود.



 .و بارها بهت گوشزدش کردم بارها

حامد زنده  بدون یگفت ،یعاشقش یو گفت یاومد باز

 .یکنینم یزندگ یول یمونیم

عشق رو تجربه  وقتچیکه من ه یدونیتو م ا،یو

 براش احترام قائلم. ینکردم ول

 نانیاطم یجنس مونث چیکه به ه یدونیرو هم م نیا

 ندارم به جز تو.

 نذار باورم نسبت به تو هم خراب بشه. ا،یو

 .دینال

 حامد؟ ای یمن یتو بابا رخسرویام -

 واقعاً؟ یچ یعنی

 حکم کرد. یجد

 یکه اسمش اومد تو شیسه سال پ یوقت یعنی -

 .رسهیم ییروزها نیچن یدیفهمیم دیات باشناسنامه

که هست عاشقش  یجورنیهم ،یانتخابش کرد تو

 یشد

دار کردن اسم حست هوس بوده، پس حق لکه اگر

 .یعشق رو نداشت



رفت مزخ لیتمام دال ،یاگر هنوز هم دوستش دار اما

ات و خونه یگردیسطل زباله و برم یتو یزیریرو م

 .یکنیم یبا همسرت زندگ

 مشاور و مشکلت رو حل کن. برو

 کدومچیبا ازدواجت مخالف بودم و اما حاال ه یروز

 یات، اون چمدون زرشکاحمقانه یهااستدالل نیاز ا

 .کنهینم هیمن رو توج یخونه یکنار در ورود

شلوارش  یهابیشستش را در جو دو انگشت  ستادیا

 فرو برد.

 انا؟یو یاک -

را  شیو زانوها دیابرو در هم کش یاما با تخس انایو

 در بغل گرفت و کنج کاناپه در خودش جمع شد.
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 ستی#آرت



 

هد آذردخت بود دنبالش گفته یتماس گرفته و به م 

 .دیایب

به او نگاه کرد و حواسش  یرچشمیز خانمبهیط یوقت

 :دیخط آذردخت است، پرسبود که پشت

 بود مادر؟ یک -

 زد. یهول شده لبخند یمهد

 .چکسیه -

 کس؟چیه یچ یعنیا وا،  -

 را خاراند. سرش

 آذرخانوم. گه،یبود د زیچ -

گاز  یرو یخرد شده یازهایروغن را به پ خانمبهیط

 اضافه کرد و پشت چشم نازک کرد.

 ، آذرخانوم.خبه خبه -

خانوم خانوم  ؟یاز االن پرروش کن یخوایآذر، م بگو

 نبند بهش.

 .دیگذاشت و خند نهیس یدست رو یمهد



 یشما بگ یجان هرچمامان میما چاکر شماهم هست -

 آذر. گمیهمونه، چشم، م

جدا کرد  ونیزیتلو یآشپز ینگاهش را از برنامه الهه

 و سرش را سمت او چرخاند.

 شت حاال؟دا کارتیچ -

 رونیب میگفت برم دنبالش بر ،یچیه -

 خانم چشم گرد کرد. بهیط

 و هن کنان از آشپزخانه سمت هال آمد. هن

 .دیبر صورتش کوب محکم

من  ؟یدیخاک تو سرم، خاک به گورم، بفرما، د -

 نگو. دیگیسر مچشما رفته کله گمیم

داره هلک و هلک راه  یچه معن د،یمحرم نشد هنوز

 تو محل باهم؟ دیبر دیفتیب

 !مایآبرو دار ما

 .دیاز تعجب باال پر شیو ابروها دیخند یمهد

 عقدمونه. گهیچندروز د ما،یمامان جان نامزد کرد -

 مردم چه؟ به

 خانم با پوزخند سرش را تکان داد. بهیط



هد یفهمیآبرو، م - نقل دهن مردم  میشیمادر؟ م یم 

اره، دست قدرت هنوز نه به باره نه به دکه پسر حاج

 به اونور. نوریصافکارو گرفته از ا میدختره ابراه

که گفته بود  یمادرش و آذردخت انیکرده م ریگ یمهد

 نیعقد که هم یو بروند دنبال لباس و خنچه برا دیایب

 بود.شده مانده ریحاال هم د

 را از هم باز کرد. شیهادست یمهد

 کنم؟ کاریچ یگیمامان م -

 بروالهه پاشو حاضرشو  -

 اخم کرد و شانه باال انداخت. الهه

 یچجور ششونیواسه روز آزما یدیبه من چه؟ ند -

  چوند؟یمنو پ

 اضافه کرد. هیبا کنا بعد

داداش خودمه که از االن شده غالم  ریالبته تقص -

 حلقه به گوش آذرخانومش.

 تشر زد. خانمبهیط

غذا باشه،  نیحواست به ا دختر، یپاشو ور نپر -

 شویخام یبو ا،یتفت بد یزیشد لپه رو بر ییالط ازایپ

 .رهیبگ



 .رمیباهاشون م خودم

توان نه گفتن به مادرش را نداشت و او که با  یمهد

 آمد اشاره کرد. رونیاز اتاق ب یچادر مشک

 خواد؟یم یدختره چ نیا نمیمادر بب میبر -

تر بزدگ هی شهینم رهیبگ شگاهیوقت آرا دیبا باالخره

 ه که.دنبالش نباش

آب دهانش را فرو داد و به تکان دادن سرش  یمهد

 اکتفا کرد.

العمل آذردخت نسبت از عکس ییدلش چنان بلوا در

 .دانستیبه حضور مادرش برپا بود که فقط خدا م
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 رنگش کن آذر.کم صاحابویبرو اون رژ لب ب -



 .شهیر مش ابونیتو خ نهیبب بابات

 یو شال را طور دیرا برهم مال شیهالب آذردخت

 رونیب اشیوحش یسرش انداخت که فرها یرو

 بماند.

 مینیمزون لباس بب ،ییباال ابونیخ میبر میخوایم -

 مامان.

 برم که. خوامیبابا نم یمغازه یراسته

 .خدافظ

 زیتو، برو فقط مادر دست رو چ یدیآخرش دقم م -

 .ایگرون نذار

 .یلباس برا عقدت بخر توادینم صالً ا

 کن. هیکرا

 نکن گناه داره. یپسر مردمو خال بیج ی  زندگ اول

 قهقهه زد. دیقیب

 یدرست حساب دیبا رهیزن بگ خوادیپسر مردم م -

 کنه، به من چه؟ بشیدست تو ج

 نفسش را کالفه فوت کرد. زهراخانم



بکن من با تو حرف بزنم  یخوایبرو هرکار م -

 .یدیحرصم م ،یگیروش م یذاریا مت شیش

 .برو

 هوا تکان داد. یانگشت دستش را رو چهار

 یبا یبا -

* 

قرمزش  یهایشان که به صدا درآمد کتانخانه زنگ

 .دیدو اطیرا به پا کرد و سمت در ح

 یرو خانومبهیکه ط یمهد نینگاه اول به ماش همان

 بود تا آذردخت وا یبود کافنشسته اشییجلو یصندل

 را بدهد گفت: یجواب سالم مهد کهنیبرود و بدون ا

 مامانت چرا؟ -

 شده زد.هول یلبخند یمهد

دوست  گه،ینگو، مادره د یزیآذرخانوم توروخدا چ -

 دلشو بشکنم که. تونستمینم ادیداشت باهامون ب

 را گرد کرد. شیهاچشم آذردخت

 ؟یچه دل شکستن -

 .میبر میخواستیمغازه م دوتا



 .ییباال ابونیخ یامزون نیهم

 ؟یچرا آورد نیماش

 .کردیمامان پاش درد م گه،یآذرخانوم اخم نکن د -

 سوارشو. ایب

به چپ و راست تکان داد  یطور ،یرا به آرام سرش

 "دارم برات!" یعنیکه  دیو کنج لبش را جو

 یپرسسالم و احوال خانومبهیسوار شد و با ط اما

 کردند. یکوتاه

 کردیبه رژلب سرخ او نگاه م نهییاز داخل آ خانمبهیط

 .خوردیو حرص م

 گفت: خانومبهیکه شدند، ط یبعد ابانیخ وارد

 عروس اکرم خانوم. یمغازه میبر ،یمهد سایوا -

 فوراً جواب داد. آذردخت

 .ستیلباساش قشنگ ن نینه ا -

و  دیجد یدوازده لباسا یمزون سر کوچه اون

 خوشگل داره.

 دوباره گفت. باشدهدیانگار نشن خانمبهیط

 کنارا پارک کن. نیهم -



 .امیراه ب یلیخ تونمیدرد دارم نم پا

 خوبه. متشامیق نیا

به  ینگاه نهییناچار پارک کرد و از داخل آ یمهد

 صورت سرخ آذردخت انداخت.

 .دیشد و در را محکم برهم کوب ادهیپ

 کرد. یرو به مهد خانمبهیط

 ن؟یواه واه چشه ا -

 کوبه؟یم یجورنیشم همبابا نیماش در

 مظلومانه لب زد. یمهد

 چارهیب نیخب ا جا؟نیا میایب یمامان چرا گفت -

خوشش  جانیا یاز لباسا گهیلباس بپوشه م خوادیم

 .ادینم

 مناسب. متیقشنگه و ق امیلیکرده، خ خودیب -

قد خونه  متاشیببردت اون مغازه که ق خوادیم نیا

 باباشه.

 برداره. یزیچ هی نجایهم بگو



شد و خواست سمت آذردخت برود که  ادهیهم پ یمهد

رساند و وارد  روادهیاو عمداً زودتر خودش را به پ

 مغازه شد.

 

---- 

 کی گذاشتیدست م خانمبهیکه ط یهرلباس یرو

 .کردیو انتخابش را رد م گذاشتیم یرادیا

 یرو به مهد خانمبهیآخر بدون درنظر گرفتن ط در

 .گفت

 همون مزونه که گفتم. میبر یهدآقام -

 خانم رو ترش کرد. بهیط

 .امیجا بتا اون تونمینم کنهیمن پام درد م -

 نما زد.دندان یلبخند آذردخت

 .دینش تیخونه اذ برهیشمارو م یخب آقامهد -

به آذردخت نگاه کرد وچادرش را به دندان  یچپچپ

 .گرفت

 خودم. امیالزم نکرده م -



تا عروس و  بودستادهیکنار ا یسکمانند متر یمهد

 .ندیایمادرشوهر با هم کنار ب

کت  یدست رو ،یلباس مجلس دنیاز د شیپ آذردخت

 گذاشت و با لبخند گفت: دیو شلوار ست سف

 .میدیخریم نویبود ا یکاش عقدمون محضر یوا -

 یمهد یحرص خورد و با آرنجش به پهلو خانمبهیط

 و کنار گوشش لب زد. دیکوب

 ادیوجب کوتاهه، بهش بگو ب هیشلوارش  نیا - 

 ها.براش ینخر م،یبر

 ناچار لب زد. یمهد

 چشم -

 بعد با اشاره به آذردخت گفت: و

 .ستین یجا آذرخانوم، حاال که محضراون میبر -

 نازک کرد و به راه افتاد. شانیبرا یچشم پشت

 دید یوقت یدوست داشت ول دهیهم لباس پوش خودش

 یهالباس انینظر گرفتن او مبدون در خانمبهیط

و از دختر جوان  چرخدیم پیک یقهیبا  دارنیآست

 یشد که دست رو یقدر حرصآن رد،یگیم متیق

 گذاشت. یگلبه یدار و بلند دکلتهپف راهنیپ



 .یبپوش ارمیاتاق پرو م یبرو تو زمیعز -

 خانم خودش را جلو انداخت. بهیط

 .زهیریم رونیب اتنهیتمام سر و س ن،یا هینه، چنه -

 آوردیرا درم خانمبهیکه حرص ط یابا خنده آذردخت

 جواب داد.

 .ستیمجلس که مختلط ن -

 مگه نه؟ یآقامهد گهیخوبه د نیهم

 کیمادرش بود و  یغرهبه چشم یچشم مهد کی

 آذردخت. زیدآمیچشمش به نگاه تهد

 یباال انداخت و کف دستش را به عرق رو شانه

 .دیکش اشیشانیپ

 .ستیچندان خوب ن امقهیواال من سل دونمینم -

لباس را گرفت و با  خانمبهیطینگاه عصب ریز آذردخت

 سمت اتاق پرو رفت. یروزیحس پ
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 دهیبر یرا باز کرد و خودش تکه تزایپ یجعبه انایو

که  سرورخیشده با چاقو را سر چنگال زد و رو به ام

 یکی یبود و دستش روشطرنجش نشسته زیمقابل م

 ها بود لب زد.از مهره

 .شهیسرد م ایب ریام -

 جواب داد. آرام

 قهوه خوردم. -

 .ستیقهوه که شام ن -

و سمت او رفت و از پشت سر  ستادیکالفه ا انایو

 رخسرویخواست دست دور گردنش حلقه کند که ام

 ن به او پچ زد.دست باال آورد و بدون نگاه کرد

در ضمن،  ز،یهم نرتمرکزم رو به ا،ینکن و -

 زارم؟یب یاز لمس شدن ناگهان یدونینم



شلوار  یهابیو دست در ج ستادیراست ا انایو

 یبه باز رهیخ کهیفرو کرد و درحال اشیسمباد

 شطرنجش بود گفت: ینفرهتک

 رخسرو؟یام ختهیهم رانقدر فکرت رو به یچ -

 .هختیهم نربه -

 .کردنیسر شطرنج و  باز یکه نشست ختهیچرا ر -

 یخونه رمیباشه م کنه؟یم تتیاذ جانیمن ا بودن

 خودم. یقبل

 و کوتاه امر کرد. حیصر

 .یرینم ییتو جا -

 را باال برد. شیصدا

 تتیمعلومه بودنم داره اذ ،یکنینگاهمم نم یحت ریام -

 .گهید کنهیم

 آروم صحبت کن. -

 .دیکوب نیرا بر زم اشینشده کتا یحرص

نباش  لکسیر خورمیمن حرص م یوقت رخسرویام -

 لطفاً.



گفتم لطفاً آروم  ا،یحالت ممکنم و نیتریدر عصبان -

 صحبت کن.

 یکه برگردم خونه یکنیم ییاعتنایبهم ب ریام -

 !گردمیبرنم خوامیحامد؟ نم

زنگ  یزمان صداباال رفت و هم رخسرویلب ام کنج

 ند شد.بل فونیآ

 .ستادیبردارد که خودش ا یخواست قدم انایو

 .کنمیباز م -

 زد. طعنه

 یدر به روش باز بشه؟ اصالً کس نیکه قراره ا هیک -

 تو؟ یخونه ادیهم م

 که االن سر ضبطه. ونای

 .دادینم یجواب رخسرویام

  ه؟یک یدونیجواب بده، م ریام -

 ایشلوغش نکن و -

 زد. هیگر ریز انایو

 ، آره؟حامده -

 واقعاً که. یبد یلیخ



را به گوشش  یو گوش دید فونیحامد را در آ ریتصو

حرف بزند،  یحامد کالم کهنیچسباند و قبل از ا

 خودش لب زد.

 .امیمحوطه باش م یتو -

 سمتش پاتند کرد. انایو

 جا؟نیا ادیب یبهش گفت -

 انداخت. شیهاشانه یرا رو کتش

 نه! -

شلوارش فرو  یهابیدو دستش را در ج کهیدرحال

رفت و  نییرا پا یسنگ یهاپله یبود، با خونسردبرده

 یباغ است و فضا یکه در ورود دیحامد را د

 هازهیرسنگ ریشده را دور زد تا از مس یکارچمن

 برسد. رخسرویزودتر به ام

از آن فاصله هم مشخص بود و  یبودنش، حت یعصب

انده خو یحس چیه رخسرویبرخالف او، از صورت ام

 .شدینم

و خواست دست جلو ببرد اما  دیرس کشینزد حامد

 اورده،ین رونیب بشیرا از ج شیهااو دست دید یوقت

 تنها سرش را خم کرد.



 رخانیسالم ام -

 پاسخ سرش را تکان داد. یجابه او

 کند. یدست شیخواست پ حامد

 پر لب زد.بود اما با توپهول شده کهنیا با

 انایجوره با ومن همه یلیخداوک رخان،یام دینیبب -

 چون دوستش دارم. ام،یکنار م

 حرفمم هستم. یدوستش دارم و پا گفتم

 خورهیم یبه توق یتا تق داً یکه جد ستیرسمش ن نیا 

 بکشه و شیحرف طالق پ

 .دیابرو در هم کش رخسرویام

 گفت عاشقه. ایعاشقم، و یعشق. گفت -

م از عشق چون د بندمیم زهایچ یلیخ یچشم رو گفتم

 . دیزن یم

-- 

 .شهینم یهرکس بیموهبته که نص کی نیا گفتم

 د؟یقدرش رو دونست یجورنیا

 من هنوزم رخانیام -

 رو نرم کن. ایرو جمع و جور کن حامد، و اتیزندگ -



که دلش باهاته وگرنه مطمئن  دونمیباهاته، م دلش

تعلل  یابود لحظه یطالق منطق یبرا لشیباش اگر دل

 .مکردینم

 ناباور لب باز کرد. حامد

من برم باهاش حرف  دیدیشما اجازه م یعنی ،یعنی -

 د؟یستین انایشما موافق قهر و یعنیبزنم؟ 

 نگاهش کرد و قاطع لب زد. میسرد و مستق تنها

 .ستمینه، ن -

پس بااجازه من برم باهاش حرف بزنم  رخانیام -

 بشه برگرده یراض

اش ر شانهدست س رخسرویبرداشت که ام یقدم

 گذاشت.

شاخه گل خشک و  کی یدستت حت یتو نمیبینم -

 باشه! یخال

 ؟یقراره بر یجورنیا

 .دادیبودم جواب زنگامو نم یشرمنده عصب -

 کردم. فراموش

 اول برم با خودش حرف بزنم. جانیبمون ا -



 یرپوستیز تیحما نیزده از اشوکه و ذوق حامد

 .ستادیاطاعت کرد و ا رخسرویام

پرده را رها  انایهال را باز کرد، و یدر ورود یوقت

و  دیحامد کش یانهیمخف یکرد و دست از تماشا

شبرنگش را از  ینارنج یشده ناخن کاشته یگوشه

 رها کرد. شیهادندان انیم

 پربغض گفت: انایکمرنگ زد که و یلبخند رخسرویام

 بهش بگو بره! جاست؟نیچرا ا ریام -

 به دخترش دوخت.تنگ کرد و نگاه  چشم

چون  ،یچون دوستش دار ،یکن یزندگ دیچون با -

 .یریگیاحمقانه م یهابهانه یدار

 رمیو م ذارمیو من تنهاتون م ادیاالن م همسرت

 باال. یطبقه

 یتو یذاریدستت رو م دیرو که زد هاتونحرف

 ات.اش، به خونهبه خونه یریدستش و م

 کی یه بخواک ستین یمنطق یقدراون لیدال نیا

 .یخاطرش خاتمه بدرو به یزندگ

 .قهیاختالف فرهنگ و سل گنیم هانیا به

 .یکه خودت انتخابش کرد یاختالف



 ریاما ام -

 زد. جانیب یها رفت و لبخندپله سمت

 یتو ادیبهش بگو ب ات،انهیزدن مخف دید یجابه -

 سرده. رونیخونه، ب
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داده به  هیبام نشسته و تکپشت یطور روهمان یمهد

زد که به  گارشیبه س یگریاز کولرها، پک د یکی

 سرفه افتاد.

 اش را مهار کند.نتوانست سرفه پا آمد و یصدا

 چالند. نیزم یرا کنارش رو گاریشده س هول



به آنتن  یبود تا سربام آمدهبود که به پشت نیحس

 ند.شان بزخراب شده

که  یمهد دنیسمت صدا پا کج کرد و با د کنجکاو

 .دیباال پر شیابروها ستاد،یزده اشتاب

 ییشما نیعه داش حس -

 اومدم آنتنو درست کنم. -

 ؟یکنیم کاریچ جانیا

 یچیه ،یه -

 مشکوک نگاهش کرد. نیحس

 ؟یشده مهد یچ -

 بابا، من برم  یچیه -

اش نهبگذرد که دست سر شا نیاز کنار حس خواست

 گذاشت و مانعش شد.

 ؟یدیکش گاریس -

 دهانش را قورت داد و مکث کرد. آب

 کجا بود؟ گاریبابا، سنه، نه -

 .یمهد یدیبوشو م -

 پر استرس نفسش را رها کرد. یمهد



 نه -

و دستش را از ساعد گرفت  دیحرفش پر انیم نیحس

 .دیو کش

 .وونهیندارم د اتینترس من که کار -

 چت شده؟ ،یچرا انقدر پکر نمیبب نیبش جانیا ایب

که کنار پشت بام بود  یایتخت چوب یرو هم با

بدنش کرد و  گاههیدو دستش را تک ینشستند و مهد

 .سرش را رو به آسمان گرفت

 :دیرو به او پرس نیحس

 بتونم کمکت کنم. دیبگو شا -

 .دیآه کش یمهد

 بگم؟ یچ ،یه -

 نیکه برا اول یبش یکه باعث شده انقد عصب یهمون -

بعد  یشیآروم م یو فکر کن یبزن گاریبار لب به س

 .یفتیبه سرفه ب یزرت

 تلخ زد. یکرد و لبخند نیبه حس رو

 کنم؟ کاریمامان، مامانو چ نیداش حس -

 .دیخند نیحس



 و تاپ آذر؟ پیزدن به ت یشده؟ اول کار یچ -

 زبان باز کرد. یپر بود که با ناراحت دلش

گوشه چشم بهم نگاه  هیکشتم آذر پنج سال خودمو  -

 کنه، دوسش دارم خب.

مامان رفتم و عز و  یهمه قربون صدقه نیا نوریاز

 .یخواستگار میبر ادیجز و التماس که ب

 .نشونیموندم ب حاال

 .زیچ هیمامان  گهیم زیچ هی آذر

منم  گهیمامان م م،یلباس بخر میبر ایب گهیم آذر

 .امیم

وهلل  خون خونمو  ی، ولرو چشمم جا داره مادره،

 .شهیم یشیازونور آذر آت دونمیچون م خورهیم

و از چشم آذر  شکنهیمامان بگم نه، دلش م به

 .نهیبیم

اون  ندازه،یم کهیبه اون ت نیا یانتخاب لباس ه سر

 یزیچ ترسمیمن خر احمق م ندازه،یم کهیت نیبه ا

بگم که هرکدومشون ناراحت بشن، مثل ماست 

 بهشون. زنمیزل م مسیمیوا

 آذرو از دست بدم. خوامیمن نم نیحس داش



 کنم؟ کاریمامان چ با

 سرش را تکان داد.  نیحس

 وسط رو نگه دار. -

داداش سانازو نگه وسط مامان و زن یتو چطور -

 ؟یداشت

 یمهد یپا یدست رو ستاد،یایکه م یدرحال نیحس

 زد.

 .ادیتاه ممامان کو یمن نگه نداشتم، سانازه که جلو -

تا آسمون فرق داره برادر من،  نیآذر با ساناز زم اما

 کارت سخته.

 نیگرفت و به ا شیهادست انیسرش را م یمهد

 فکر کرد. یآشفتگ

 دونیبام بکرد و خواست از پشت میآنتن را تنظ نیحس

 گفت: یبرود که مهد

 ایبه مامان نگ -

 . دیسمتش چرخ نیحس

 و؟یچ -

 .دمایکش ینگ گارو،یس -



 ریبخشب گم،ینم -
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و مقابل  شبمهین کیبود اما ساعت را زده مسواکش

گرفت که آرام در اتاقش را  یاضعفهتاب، چنان دللب

 باز کرد و سمت آشپزخانه رفت.

به  یپر کرد و سمت اتاقش رفت و گاز وهیم یظرف

 درش، از جا پراندش.پ م،یآقاابراه یزد که صدا اریخ

 :دیتوپ

 ؟یداریهنو ب یشبه، واس چنصفه -

 را قورت داد و جواب داد. اریخ

بدم،  لیفردا تحو کاملش کنم دیدارم، با قیتحق -

 .ریخبهشب



 را باالتر برد. شیصدا میآقاابراه

گوه بزنن تو اون درس و دانشگاه، تا االن سرت  یا -

 وشنهتو اون سگ مصب صاحابه، برق اتاقت ر

 است.پدرش دنبال بهانه دانستیم آذردخت

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

در که بسته بود، اصال مگه نور اتاق من به شما  -

 داره بابا؟ یکار

 به کمر زد. دست

 گهید قیتحق ؟یباش داریتا االن ب دیچرا با گمیمن م -

 ه؟یچه کوفت

 خواد؟یم قیتحق اترمیت مگه

زر  نیا د،یایدوتا کلوم ادا م روزیف یمث حاج دیریم

 ؟یدکتر یفکر کرد ه؟یچه کوفت گهیزرا د

مورد  یرشته طورنینبود که پدرش ا بارنیاول نیا

 .گرفتیاش را به سخره معالقه

 ریچرا تئاتر رو ز ست،گهید زیبابا مشکل شما چ -

 ؟یبریسوال م



 دیها از خواب پرآن یاز سر و صدا دهیترس زهراخانم

 ز اتاق آمد و چنگ بر صورتش زد.ا رونیو ب

 نیزهرا منو از رو زم یخدا به حق فاطمه یا -

 یبرداره از دست شماها، آذر الل شو نصفه شب

 آذردخت از فرط تعجب گشاد شد. یهاچشم

نداشتم که بابا  یوا مامان، به جون تو من اصال کار -

 .یداده الک ریگ

ر دست او را محکم د یجلوتر رفت و بازو میآقاابراه

 گرفت.

 شیهم فشرد اما صدا یرا رو شیهادرد دندان از

 .امدیدرن

 ولش کن توروخدا میابراه -

 گفت: یحرص پدرش

درس خوندن و  نیدست از ا یکنیمن گفتم نامزد م -

 .یداریبرم اتیمسخره باز نیدانشگاه رفتن و ا

 !یستیمن وانم یچرت و پرتا انقد تو رو نیا خاطربه

 درس خوندن من مشکل نداره. با یبابا مهد -

 مثل شما فکر کنن. ستیکه قرار ن همه



 .دیخند کج

 شهینم ینجوریحرف بزنم ا یبا مهد دیخودم با -

 جمعت کنه! دیبا

تو خونه نه  نهیبش دیجماعت بازن کنمیم شیحال

 ول بشه ال دست صد تا پسر! نکهیا

 یچ یبگه دخترت فالن کاره بود و نگفت ادیفردا ب پس

 بهش؟بگم 

 .دیکش نیه زهراخانم

 ه؟یچه حرف نیا میخاک تو سرم ابراه -

 یزیچ آمدیم شیتخس بود، مغرور بود، کم پ آذردخت

 ناگهان انقدر ناراحتش کند که کلمات را گم کند.

 .ختیدر دلش شکست و فرو ر یزیچ انگار

دردش را  نیو ا زدیحرف را م نیبود که ا پدرش

 کرد. ترشیب

 داد و بغضش را پس زد.دهانش را فرو  آب

 بکشد. رونیرا از دست پدرش ب شیکرد بازو یسع



اپن  یرا رو وهیآشپزخانه رفت و ظرف م سمت

پدر و مادرش وارد اتاق  یرهینگاه خ ریگذاشت و ز

 شد و پچ زد.

 .ریخبهشب -

 .ستادیا نهییرا بست و مقابل آ در

پر اشک و سرخش کرد و بعد با  یهابه چشم نگاه

 ضربه زد. شیهاچشم یمحکم رو شیاهانگشت

 .یکن هیگر یغلط کرد -

و مشغول  ندیتاب بنشتخت مقابل لب یرو خواست

 شود اما با حرص بستش و زمزمه کرد.

 گور باباش -

قدر گرفته بود که ناخواسته دست سمت آن دلش

 یحرف زدن با مهد دیبرد و فکر کرد شا اشیگوش

 یا گرفت و گوشاش رآرامش کند که شماره تواندیم

 را به گوشش چسباند.

به سقف بود که  رهیو خ دهیطاق باز دراز کش یمهد

 بلند شد. اشیگوش یصدا



 صدایب یرو کهنیفراموش کردن ا یبرا یلعنت

بگذاردش به خودش فرستاد و فوراً تماس را وصل 

 تشکش نشست. یکرد و رو

 سالم آذرخانوم -

 نفسش را رها کرد. آذر

 ؟یودسالم خواب نب -

 .دیاز تماس آذر خند خوشحال

 یداریب دونستمیبود به سرم اگه مزده یخوابینه ب -

 .زدمیزنگ م

 شده؟ یزیچ خبر؟چه

مشترک بود و  یاتاق کنار واریبا د یاتاق مهد وارید

خورد از جا  واریچندمشت محکم که به د یبا صدا

 یکه آذردخت چه گفت فقط صدا دینشن یو حت دیپر

 .دیش را شنمادر یناله

سردرد دارم با  ،یقطع کن مادر نصفه شب یمهد -

 هویصدات اومد  یقرص خوابم رفته بود حرف زد

 .دمیپر

 شد و جواب داد. هول

 چشم چشم مامان شما بخواب  -



 لب زد. آذردخت

 الو -

 .دمیم امیاالن پ کنمیآذرخانوم شرمنده، قطع م -

ت و آذردخت مبهو دیبگو یزیفرصت نداد او چ یحت

 آمد. امیپ شیماند که برا رهیخ یگوش یبه صفحه

 نمتیبب ایدم درتون، ب امیاالن م ؟یکارم داشت -

 تعللیکرد و ب ترشیتماس عصب نیبود و ا یعصبان

 کرد. پیتا

باز و بسته  یصدا رونیب یایالزم نکرده، از در ب -

نکرده،  ییخدا کنهیشدنش مامانتو بدخواب م

 شبخوش
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چه  دونمیسراغ شماها، نم امیم شه،یکه بد م حالم

 .ختمیهم ربه یخودیب یالک یجورنیها، هممرگمه

هم براتون مهمه که دردم  یلینه که شماها خ آخه

 !هیچ

 نیزم یرا رو السشیخنده زد و گ ریپردرد ز خودش

ته  را به آن زد که شیپا یحواسیگذاشت و با ب

 .ختیها رپارکت یاش رومانده

اش بلند شد و دست از بزرگ خانه یاز کنار گلخانه 

 برداشت. شیهاحرف زدن با کاکتوس

 فشرد. شیهادست انیرا م سرش

 .کنهیخدا درد م یآ -

 یاجا گوشهرا باز کرد و همان اشیمشک نیج یدکمه

 ولو شد. نیزم یرو ،ییرایاز سالن پذ

 .چنگ زد شیگلو به

 .زدیخودش حرف م با

 شم،یآدم مست نم نیع یام، اه چرا من حتخسته -

 ره؟ینم ادمی یچیچرا ه



 قدر تنهاام؟که چه رهینم ادمی چرا

 یچیخودم ه یجم، برا ونایکه من،  رهینم ادمی چرا

 .ستمین

 .دیکوب نیرا بر زم سرش

 ام.آخ خدا خسته -

 گوه؟ یزندگ نیاز ا خوامیم یچ

 یتهش قراره چ ؟یفس بکشم؟ به چه هدفن دیبا چرا

 بشه؟

 یخال یبه جا رهیو خ دیزد و به شکم خواب غلت

با  دیپلکیاطراف گلخانه م شهیهمستر کوچکش که هم

 بغض نجوا کرد.

 پ پ ر هم رفت، اونم مرد. یحت -

ملت  هیو  ینفر ونیلیهشت م جیپ هی گه؟یدارم د ویک

 خوره؟یطرفدار و شهرت به چه دردم م

 رمیام یحت یوقت ادیهمه شهرت به چه کارم م نیا

 زنه؟یده تا جمله باهام حرف نم یسال

باال  یزندگ نیاوق، دوست دارم اوق بزنم، رو ا ،یوا

 .ارمیب



 د  یناه د  یناه معرفت،یب یانایو

 یو اشک از کنار چشمش رو دیکوب نیبر زم مشت

 .دیچک اشینیب یغهیت

 بد  من د  یناه -

را از طرف باز کرد و نگاه  شیهاباز شد و دست طاق

 به سقف دوخت.

 جم ونای ی  ع*ن یزندگ -

 .دیخند آرام

 بلند و بعد قهقهه زد. یکم

مبلغ قراردادم و  یجاها بهروزنامه تریفکر کن ت -

 جم. ونای یع*ن یبزنن زندگ دمیجد لمیاکران ف

 جم، بدبخته، پوچه. رخسرویپسر ام تک

 .دیقلبش کوب یرو دست

 کشم؟یچرا دارم درد م سوزه؟یم جانیچرا ا -

 ده؟یخال بزرگ داره زجرم م هی چرا

 راه رفتن نداشت. یبود و نامنگ شده 

 اشیکه گوش یزیو پا خودش را سمت م چهاردست

 بود کشاند و برداشتش.آن گذاشته یرا رو



 را باز کرد. نشیمخاطب فهرست

چرا آن اسم را لمس کرد.  دیو نفهم دیلرز انگشتانش

"Saloome" 

کند اما چهار پنج  افتیدر یانتظار نداشت پاسخ دیشا

 یمتعجبش در گوش یبود که صدانخورده ترشیبوق ب

 .دیچیپ

 ونا؟ی و،ی -

را به  اشیشانیگذاشت و پ کریاسپ یرا رو تماس

 چسباند. نیزم

 سالومه، حالم بده -

 دوباره گفت: وناینداد که  یکرد و جواب مکث

 خرابم یلیخرابم، خ -

 جوابش تنها دوکلمه گفت. در

 ام؟یاالن ب -

 و با درد زمزمه کرد. دیکش شهیرا از ر شیموها

 ایب -
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 بود. نیسرسنگ یمهد با

 را نداشت. شیهایپرحرف یحوصله

 ونیزیبه تلو رهیمبل نشسته و خ یرو نهیبه س دست

 دنشیبه شن یاعالقه چیبود بود که ه یو اخبار

 نداشت.

 زد. شیصدا یمهد

 آذرخانوم؟ دیشما زنگ زد -

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

 ؟یزنگ به ک -

 گه؟یبه مهموناتون د -



 گرفت و کانال را عوض کرد. یاز مهد رو

 .میریبهتر باشه کارت دعوت بگ کردمیفکر م -

 .دیزده خندذوق یمهد

مامان گفت کارت الزم  گهید ،یبرا عروس شاالیا -

 .میهمه رو دعوت کن یتلفن ستین

واقعاً خودشو  ایناراحتم  فهمهیانقدر خره نم یعنی"

 " ت؟یزده به خر

 م؟ینیخنچه بب میبر -

 .زد شیزهراخانم هم صدا همزمان

 .یببر برا آقامهد ییو چا وهیم ایآذر ب -

 .ستادیرا داد و ا یپوزخند جواب مهد با آذر

 ؟یآقامهد ییتاسه ای میبر ییدوتا -

 به آذردخت نگاه کرد. عاجز

 آخه آذرخانوم -

مقابل  زیم یاپن برداشت و رو یرا از رو وهیم ظرف

 او گذاشت.

 باهامون؟ انیم خانومبهیط ؟یآخه چ -

 من حوصله ندارم واقعاً. یآقامهد



 واهرت انتخاب کن.ببر با مادر و خ فیتشر شما

عقدمون  ادیکه من همون اول هم گفتم خوشم نم یدید

 شلوغ پلوغ بشه.

 باشه. یحاال خنچه چه شکل ستیمهم ن برام

 .دیدر صورتش زل زد و پرس یمهد

 ست؟یواقعا مهم ن -

و  امیب کهنیخونه بمونم تا ا یتو دمیم حیترج -

 اعصابم خورد بشه.

فقط به  کهیطور آورد ترنییرا پا شیشد و صدا خم

 یتر در پبرسد و نگاه کنجکاو مادرش کم یگوش مهد

 او باشد.

 انتخاب کنه؟ خانومبهیکه ط امیمن ب -

 .امیباشه م میبر ییقراره دوتا اگر

 آب دهانش را فرو داد و لب زد. یمهد

 انقدر اخم نکن. گهیفقط شما د م،یریم ییدوتا -

 .ستادیراست ا آذر

 حاضر بشم. رمیم -



 ینارنج یبه موها ینگاهش کرد و لبخند یدمه

 از شالش زد. ختهیر رونیب

 .میریم یهرجا شما بگ ارم،یب نویماش رمیمنم م -

 باشه -

نظر داشت از آشپزخانه  ریها را زکه آن زهراخانم

 آمد. رونیب

 که. ینخورد یزیچ ،یکجا آقامهد -

 انداخت. نییسرپا محجوبانه

ن رفع زحمت کنم، با با اجازتو م،یاپروردهنمک -

 .رونیب میآذرخانوم بر

 سالمت پسرم.برو به -

که از خانه خارج  یسمت اتاقش رفت و مهد آذردخت

 شد، زهراخانم به دنبالش پاتند کرد.

 براش؟ یرفتیآذر چرا انقدر چشم و ابرو م -

 به پسر بدبخت؟ یکردیپچ مپچ یچ

 بهش؟ یتوپیم یه زبونه،یب نیا یدونیم توام

 یهاچشم به مادرش نگاه کرد و دکمه یگوشه با

 را بست. شیمانتو



 مامان -

 ه؟یچ -

 نایا یهرچ تونمینکن ازش، من نم یطرفدار یالک -

سکوت کنم و بگم چشم اطاعت  خوانیم یخانوادگ

امر، الزمه که به قول شما بهش بتوپم تا انقدر گوش 

 به فرمان مامان جانش نباشه.

 داد. رونیه بنفسش را کالف زهراخانم

 شهیم یکن، چ تیرعا کمهیمادر دردت به سرم،  -

آروم داشته  یزندگ هی ؟یایراه ب نایمثل ساناز با ا

 ؟یباش

 را باال داد. شیابروها

 یعنی کنهیچون ساناز سکوت م یکنیواقعاً فکر م -

 ه؟یراض یعنیآرومه؟  اشیزندگ

 .دیلبش را جو زهراخانم

نذارم باز دلم طاقت دهن به دهن تو  گمیم یه -

 .ارهینم

 .یزیریهم ماعصاب آدمو به یگیم یزیچ هی

 را برداشت. فشیک



و  دینیبیم دیکه دار یزیچ گم،یم قتویچون حق -

اعصابت به هم  دیاریخودتون نم یبه رو یچیه

 مادر من. زهیریم

 گه،ینم یچیتو خودش و ه زهیریساناز م ینیبیم

 که یدونیم

 زد. داد

 .ادیم یبرو آذر، برو االن مهد گمشو -

نکن ما بعد  یکار هیبکن، فقط  یخوایهم م یهرغلط

 یخونواده یشرمنده ،یعمر چشم تو چشم هی

 .میآقاقدرت بش
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را از  نیچنان به سرعت به خانه رفت و ماش یمهد

 میج نیخارج کرد، که مادرش فرصت س نگیپارک

 میآقاابراه یمقابل خانه ینکند و وقت دایکردنش را پ

به پشت سرش  نهیینگاهش از داخل آ کیتوقف کرد، 

نه و نگاه  ای شودیبود که مادرش در کوچه ظاهر م

 .دیایب رونیبه در خانه تا آذر ب گرشید

 فوراً به راه افتاد. یآمد نشست و مهد رونیکه ب او

 .دیکش یراحت را که رد کردند نفس ابانیخ

دل آذر هم خوشحال بود که بدون حضور مزاحم و  ته

را  یدوساعت یکیخودشان  توانندیجنگ اعصاب م

 باهم باشند.

که در دل  دانستیو فقط خدا م رفتندیهم راه م کنار

 بود.به راه افتاده یچه ذوق و شور و شعف یمهد

به  دیبه خانه برسد با کهنیبه محض ا دانستیم

فعالً را از  دادیم حیواب پس بدهد اما ترجمادرش ج

 بودن کنار آذر لذت ببرد.

روز عقدشان  یرا انتخاب کرده و برا یعقد خنچه

 سفارش دادند.



 گریسمت د یاشاره به کافه یکه آمدند، مهد رونیب

 کرد. ابانیخ

 م؟یبخور یزیچ هی میبر -

سرش را تکان داد و دلش نخواست در ذوق او با  آذر

 بزند. شیهاگشاد و برق چشم آن لبخند

 .میبر -

دنج بود نشستند و هردو  یاکه در گوشه یزیم پشت

سفارش  یبستن ز،ییسرد پا یدادند در آن هوا حیترج

 دهند.

 گفت: یدر دهانش فرو برد و مهد یقاشق آذر

 آذرخانوم شهیهنوز باورم نم -

 نگاهش کرد. متعجب

 و؟یچ -

 بهم. یکه باالخره جواب مثبت داد نیا -

 .میعقد کن گهیحالم که قراره تا چندروز دخوش یلیخ

  راستش

 .دیو حرف او را بر دیخند آذر



 نیاز ا کردمیچرا فکر نم دونمینم یول دیببخش -

 .یعاشقانه بزن یهاحرف

 .دیکش اشیشانیپ یبه عرق نشسته رو یدست او

 بلدم آذرخانوم، بلدم. -

 خوام؟یچندساله که خاطرتو م یدونیم

 شدمیراهت سبز م یجلو یکه هرچ ییروزا اون

 .ادامه داد آذر

پسرخوب، اگه  یشدیراهم که هرروز سبز م یجلو -

 بود. بیعج دمتیدیروز نم هی

 چانه زد و نگاه به صورت آذر دوخت. ریز دست

 ؟یدادیچرا بهم جواب نم -

 .دیخند آذر

 خب من قصد ازدواج نداشتم. -

 یگوش یس و لرز از گوششمارتو با هزار تر یوقت -

 داداش برداشتم انگار رو ابرا بودم.زن

 ؟یقبولم کرد دفعههیشد که  یچ

 ؟یدادیزودتر بله نم چرا

 گوشه چشمت بودم؟ هیقدر منتظر من چه یدونیم



 نداشت که بدهد. یجواب

 گفت؟یم چه

پدرم  یسلطه ریجواب مثبت دادم که از ز گفتیم

 ییکنار تو شیهایامر و نهو بتوانم بدون  میایب رونیب

نرمت  توانمیم دانستمیو م یبود نهیگز نیکه بهتر

 کنم، باشم؟

 .کرد یمهد ینداد و اشاره به بستن یجواب

 آب شد. -

 

پارک شده برسند که آذر  نیتا به ماش زدندیم قدم

 کرد. شگاهیبه آرا یااشاره

کارش خوبه، حاال که  یلیخ یتیت شگاهیآرا نیا -

 هم هماهنگ کنم. شگاهیبرم با آرا جانیتا ا میاومد

 آره حتما، برو -

 شیمانتو نیآست یگوشه یبرداشت که مهد یقدم آذر

 را گرفت.

 نگاه به دستش کرد. آذر

 بله؟ -



 عابربانک را سمتش دراز کرد. کارت

 ؟یبد عانهیب دیرمزش سال تولد شماست، مگه نبا -

ش پوست ریکه ز یلبخندش از اندک حس خوب آذر

 بود را جمع کرد. دهیدو

 .شمیکارت هست پ -

 منه، برو من منتظرم. یفهیوظ - 

 شد. شگاهیرا گرفت و وارد آرا کارت

که  یایفروشاز فرصت استفاده کرد و به گل یمهد

 .دیهمان اطراف بود رفت و دوشاخه گل رز خر

 یکتش رو ریها را زرفت و آن نیسمت ماش فوراً 

 به او بدهد. یخداحافظ عقب گذاشت تا موقع یصندل

دستش  یبه ساعت رو یآمد نگاه رونیکه ب آذر

 انداخت.

 رونیب خانومبهیحاال که بدون حضور ط خواستیم

را راه  شانیکارها شودیکه م ییاند، تا جاآمده

 .ندازدیب

 رهیمن که االن نم یبابا ما،یوقت دار یآقامهد -

 خونه.



 .مینیچندتا مدل حلقه هم بب میبر شدیم کاش

 واقعاً هول شد. بارنیا یمهد

 سرش را خاراند. پشت

 گه؟یروز د هی یبمونه برا شهیم -

 .دیلب ورچ آذر

 عه چرا خب؟ -

 دهانش را فرو داد. آب

 یآخه، آخه مامان گفت فعالً سر عقد همون انگشتر -

 میریکه م یعروس یبعد برا ،یرو بنداز دنیکه خر

 .میموقع بخراون ازیچنیشمعدون و ا نهیآ دیدنبال خر

 گرد کرد. تیرا از فرط تعجب و عصبان شیهاچشم آذر

 من. یخدا یوا یوا -

 .میعقد کن قراره

مدت  نیا یخوایمن انگشتر نشون دارم شما نم حاال

 ؟یحلقه بنداز

 آذر خانوم -

 آذرخانوم و -

 را خورد و گوشت لپش را از داخل گاز گرفت. حرفش



 امانم گفته مامانم گفته.من انقدر نگو م یحداقل جلو -

تر خودته تا کم یخواسته نیکه ا یتظاهر کن یتونیم

 حرص بخورم.
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 نیدر سکوت نگاهش کرد و آذر سمت ماش یمهد

را  تشیعصبان یرفت و خون خونش را خورد و مهد

ل حلقه که به دنبا دیترسیم یو از طرف کردیدرک م

 بروند و مادرش بلوا برپا کند

رفت  نییفوراً پا یشد، مهد ادهیو آذر پ دندیرس یوقت

 .و دو شاخه گل را برداشت

 سایآذرخانوم وا -



 ها را از پشتش مقابل او گرفت.گل یو مهد ستادیا آذر

 گهیقهر نکن د -

آرام  رلبیو ز ردیها را بگدست جلو برد تا گل آذر

 گفت:

 یمرس -

کرد و  واریپشتش را به د یدر کمال تعجب مهد اما

 ها را مجدد پشت کمرش گرفت.گل

 پچ زد. آذر

 گرفته؟ اتیوا، باز -

 خانمبهیرا که گرفت، به ط یمهد ینگاه کالفه رد

 یسمتشان م وه،یم لونیکه با چند نا دیرس

 .آمد

 .دییدندان برهم سا آذر

ا ر شیکه صدا یشد، آذر طور کیکه نزد خانمبهیط

 یرا هم چاشن یساختگ یبشنود، عمداً لبخند و ذوق

 برد. یکالمش کرد و دستش را پشت کمر مهد

قشنگن، من عاشق  یلیگالمو بده خ زم،یعز یمرس -

 .رزم



 .کنمیخواهش م -

 کرد. یحرص ترشیرا آرام جواب داد و آذر را ب نیا

ها را به و آذر گل دراندیچشم م یمهد یبرا خانمبهیط

 کرد. کینزد اشینیب

 سالم مامان -

 .دیسمتش چرخهم آذر

 .دیینجایشما ا خانومبهیعه سالم ط -

 سرخ شده بود. تیاز راه رفتن و عصبان صورتش

 .سالمکیعل -

 اضافه کرد. یبه مهد هیکنا با

 .دینبود خونه مجبور شدم خودم برم خر یبله کس -

 کرد. یسر اشاره به مهد با

 کارت دارم. ایب یمهد -

 به در انداخت. دیکل آذر

 دییبفرما -

 چپ چپ نگاهش کرد. خانومبهیط

 ممنون یلیخ -



را از مادرش  هالونیکه نا یمهد یدست برا آذر

 تکان داد. گرفتیم

 مراقب خودت باش. یآقامهد یمرس -

زد و سرش را تکان داد و آذر سرحال  یلبخند یمهد

 با خنده پا به خانم،بهیحرص آشکار ط دنیآمده از د

 .خانه گذاشت

* 

اش را مقابل دهانش خانم دست مشت شده بهیط

 گرفت.

 ایحیب یا  ا  ا  ا ، دختره -

 زد. شیصدا یمهد

 مادر من -

 .دیخودش کوب یران پا یرو

 ؟یبگم بهت مهد یچ ؟یشناسیمادر من؟ تو مادر م -

 تو محل؟ یبا دختره رفت یپاشد کجا

 .یکرد نشیجلو خونشون سوار ماش یرفت



 هیشهناز خانوم و همسا دمید اومدمیم تمداش

و بغل گوش هم  کننیدارن نگاهتون م شونییباال

 .زننیحرف م

 یبذار عقدش کن ،یمهد یبش مادریب آخه

 کرد. شیکالفه پنجه در موها یمهد

 حرف مردم. یمامان گور بابا -

که  برم دنبالش دیمن نبا شه،یزنم م گهید چندروز

زر زر  شونییباال هیهمسا شهناز خانوم بغل گوش

 نکنه؟

 معرکه شد. اریبآتش الهه

 الاقل. یگفتیباهاش؟ به مامان م یکجا رفته بود -

 نگیاز پارک نتویماش یاومد یواشکیدزدا  مثل

 .یرفت یبرداشت

الاقل با  م،یما دنبالتون باش ادیجونت بدش م آذرخانوم

 .دیننه و خواهر خودش بر

 چشم در کاسه چرخاند. یمهد

 شگاهیو وقت آرا میدیخنچه د میبا اجازتون رفت -

 گرفت.



 .دیخانوم بر صورتش کوب بهیط

 از دستت. کنمیخدا منو بکشه، سکته م یوا -

 ده؟ید شگاهیسر خود رفته آرا دختره

بده که خودش  شگاهویپول آرا خوادیباباش م مگه

 رفته؟

 .میرفتیباهاش م دیما با م،یپول بد میخوایم ما

 که به ما نگفت؟ ستین شیترام حالو اح شعور

تاسف تکان  یرا در هوا و سرش را به نشانه دستش

 داد.

خاک بر سرت پسرم که  ،یخاک تو سرت مهد -

 یذاریم یدختره مادر و خواهرتو دار نیخاطر ابه

 کو*نت ریز

 پوزخند زد. الهه

 کنهی. ساناز جرات نمریبگ ادی نیاز داداش حس -

 نطق بکشه.

سر بزنه،  ادیروز ن هیمان چپ نگاه کنه و من و ما به

 .نییپا ادیداد داداش م یشب صدا

 .دیکوب شیسرهم بر پاپشت خانومبهیط



رو خورده، آبرو رو   ایدختره، ح نیا ا،یخدا ایخدا -

 *ده!ینکرده، آبرو رو ر یق

 دیپشت کمر تو، نامحرم برهیمن دستشو م یجلو که

 قاپه،یگل م البد دستشم به کمرت خورده! از دستت

 .گهید یخرش شد ،یخریگلم که واسش م

مادرش  یرهیکه خ یبا صورت جمع شده به مهد الهه

 بود نگاه کرد.

 داداش؟ یدیبراش گل خر -

 چشم غره رفت. یمهد

 نداشته باشه. یرادیشما اگه ا یبا اجازه -

 شانه باال انداخت. الهه

 .یدیم یبهش سوار یبه ما چه، خودت دار -

 .دیغر انمخبهیط

 یپا نیخودم با ا یجواب نداد تمیگوش یخونه نبود -

 .دمیخر وهیدرد کنم رفتم م

 .انگشتانش فشرد انیرا م اشیشانیپ

که نرفته  ستیمامان سر به ن ومدمیم یکردیصبر م -

 .گشتمیبودم، برم



 مبل چنگ زد. یدسته یرا از رو چادرش

 بزنم. با زهراخانوم حرف رمیم شه،ینم یجورنیا -

 رهیجلودخترشو بگ دیخودسره، با یادیآذر ز نیا
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 .جا کردسرش را جابه ونای

 بود. داریهم خواب و ب هنوز

به جز بالشت است  یزیچ یسرش رو کهنیحس ا با

اناپه است نه تختش، خواست پلک باز ک یو تنش رو

 کند اما توانش را نداشت.



پرپشت و برهم  یموها انیم یازنانه یهاانگشت

 فرو رفت. اشختهیر

 آورد. ادیقبل را به  شب

و به خواب رفته  دهیاو را د ریرا باز کرده و تصو در

 بود.

اش و بدون باز کردن خوابالود و دورگه شده یصدا با

 گفت: شیهاچشم

 بمون فعالً  ،یسال یخوبه که هنوز نرفت -

 پچ زد. آرام

 چندبار زنگ خورد. اتیهستم، گوش -

گور باباش، ولش  رفتم،یم دیامروز ضبط داشتم، با -

 کن.

 .یکه زود اومد یمرس

 .جواب داد یلوند با

 گر،یباز نیترپسر، جذاب نیترخوشگل شهیمگه م -

 ام؟یو ن امیخواد ببعد از ده سال ب ایدن یونای نیترنفس

 .میحرف زد یباهم تلفن یاز ده سال که فقط گاه بعد

 .گذرهیماه مبارش چهارده نیاز آخر که



 .دیخند نیپردرد و غمگ ونای

 بودم.انگار گم شده خواستم،یم تیامن -

  شم؟یم دایپ یایتو که م چرا

 یپچ زد که داغ ونایگوش  یرا خم کرد و رو سرش

 گرفت. یبازنفسش پوست او را به 

 چون من تورو خوب بلدم خوشگلم. -

 بهتر از خودت. یحت شناسمت،یم چون

 .شناسنتیم کننیکه فکر م ییبهتر از تمام کسا یحت

 صداته. یغم تو دمیفهم چون

 انیباالخره م ونایرا نوازش کرد و  شیموها دوباره

 به صورت او شد. رهیرا باز کرد و خ شیهاپلک

 صورت خوابالودش داد. لیتحو بیدلفر یلبخند

 نیا زم،یبپرسم عز دیکه با شناسمتیم یاونقدر -

 هوم؟ ه؟یچ ینازت انداخت یموها نیکه ب یخط

 یروش حساس یادیبدنه که ز نیکه تنها جز ا ییموها

 .دیگلو خند در

 الیخیب -

 گردن کج کرد و نگاهش کرد. سالومه



 ونا؟ی یچ الیخیب -

 غیت هی یناراحت تو هروقت دونهیبه جز من م یک

 !یجورنیخط ا هیموها؟  نیوسط ا یندازیم

 زدلمیعز

 او برداشت. یپا ینشست و سر از رو ونای

 یو با لبخند در صورتش نگاه کرد و برا میمستق

 بحث گفت: ریمس رییتغ

 پات درد نگرفت؟ -

 .دیاو کش یهاشیته ر یدست جلو آورد و رو سالومه

 نه خوشگلم -

او  یهاورتش توسط دستکالفه از لمس ص ونای

 ناخواسته لب باز کرد و گفت:

و  یاز س تریقدر خواستتچه ،یچهل و دوسالگ یتو -

 .یسال یشد اتیدوسالگ

 یتر شده ولجاافتاده صورتت

 تن او چرخاند. یکرد و نگاهش را رو یمکث

 !گرهیقدر خاصه، اوف که نگم برات، جاندامت چه -

 قهقهه زد. سالومه



خوشگله تو  ؟یکنیم زیلباس هم سا یاز رو ونا،ی -

 !یدیکه ده ساله من رو بدون لباس ند

 اش کرد.حواله یچشمک ونای

 بسوزه پدر تجربه. - 

داره  زیشوم نیا یاون به کنار، المصب باال تنه حاال

 .ترکهیم

 پروتزه؟

 زد. یچشمک سالومه

 یمتوجه بش دیبا لمس شا -

چنان  ناوی یو حواس مردانه دیرا جلوتر کش خودش

 .کردیم لیبود که داشت عقلش را زاشده داریب

 گرفت. یرا به باز ونای ینیاش بعطر زنانه یبو

 بود.زن تجربه کرده نیرا با ا نشیاول

 ده سال قبل. درست

و دو ساله  یس یفقط هفده سال داشت و او زن یوقت

 بود!

داشت به نفسش غالب  یآغوشتکرار آن هم یوسوسه

نگاه از کنج لب  توانستیو برد و نمو دست جل شدیم



 دهیبه دندان کش یخاص یکه به طور ردیسالومه بگ

آرام تنش که صراحتاً منظورش را  یهابودش و تکان

 .رساندیم

جمع  ونایبلند شد و حواس  اشیگوش یبرهیو یصدا

 شد.

 داد. رونیرا کالفه ب نفسش

را خوب  دنیعقب کش نیو سالومه ا دیکش عقب

 .دیفهم

 .دیبغضش را بلع یقروچه کرد و عصب داندن
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 داشت خودش را کنترل کند. یسع ونای

 را برداشت و خاموشش کرد و سالومه لب زد. یگوش

 .یجواب بد یخوایفکر کردم م -

 ا باال انداخت و لبخند زد.ر شیابروها ونای

محب رو  اروی نیا یکه غرغرها دمیجواب نم -

 نشنوم.

 .ستادیگذاشت و ا شیزانوها یرو دست

 سر صحنه. رمیم میمستق -

 زد. یلبخند سالومه

 .ونای شناختمتیکاش انقدر خوب نم -

 نیو ا ستیدر کار ن یکه االن رفتن دمیفهمینم کاش

 یاتفاق نمونیب کهنیاتا من برم قبل از  یگیرو م

 !فتهیب

 کمرنگ زد. یماتش برد و بعد لبخند ونای

 باهوش ی  لعنت -

مبل  یو مانتو و شالش را از رو ستادیا سالومه

 برداشت.

 را گرفت. شیبازو ونای



 .میبمون صبحونه رو باهم بخور -

صورتش را نوازش کرد  ستاد،یا شیروروبه سالومه

 فرو برد. ونای یبایخاص و ز یموها انیو بعد دست م

که  یبش یمجبور به انجام کار خوامینم زم،ینه عز -

 بارنیکه آخر ادمهی ،یدوستش ندار

 سالومه گذاشت. یهالب یدستش را نرم رو کف

از  یبرو. ول یبر یخوایم ینگو، باشه سال یچیه -

 نگو. یزیچ بارنیآخر

 تا حالم خوب بشه. یزود اومد کهنیممنونم از ا 

 سرش را به چپ و داست تکان داد. و دیخند

 تر بودم.زود اومدم چون خودم دلتنگ -

 کرد. نشیبه شلوار ج یااشاره

 ؟یبپوش یخونه شلوار راحت یتو یخوایم یک -

 یعادت رو دار نیتا حاال ا اتیسه سالگ از

قهقهه زد و دست دور گردن سالومه حلقه کرد و  ونای

 .دیرا بوس اشقهیشق

بودم به نظرت  یود، مثل االن سک*سسه سالم که ب -

 ؟یسال



 ؟یها روم کراش نداشتموقعاون گمیم یعنی

 ونای یو عضالن برهنه ینهیس یآرام به قفسه یمشت

 .دیزد و خند

جناب جم  ریبگ لیخودتو تحو کمهی یوقت کرد -

 کوچک.

 .میچاکر -

 یداشت یاگر کار شم،یمزاحمت نم رمیم گهیمن د -

 بهم زنگ بزن.

 زد. یچشمک ونای

 !ایهامو تحمل کننالهچس دیزنگ بزنم با -

 .دینگاهش کرد و پرس سالومه

 هاتچشم یغم تو نیا وناجان؟یآخه تو چته  -

 یهابیدو دستش در ج کهیو درحال دیحرفش پر انیم

داد با  هیتک واریشلوارش بود و کمرش را به د

 گفت: نیغمگ یلبخند

 بایدختر ز هیبود،  مرد جهان نیپولدارتر سیاوناس -

 گه؟ید اشیشناسیداشت، هوم، م



درد   یبوده تو زمان خودش. مرفه  ب یداف المصب

کرده و نوشته  یخودکش یخوشگل  جذاب. نوزده سالگ

دارم  زیکه به خاطرش بجنگم همه چ ستین زیچ چیه

 نداره. یارزش یطورنیا یو زندگ

 و دیکش ونایگردن  یاش را روانگشت اشاره سالومه

چشم بست و نفسش را  ونایآورد که  نییپا شیتا بازو

 حبس کرد.

 ؟یسیمثل دختر اوناس یبگ یخوایم -

 .دیگلو خند در

 چرا؟ یدونیترم ماز اون بدبخت -

شهرت  یادیو ز ارمهیکه بخوام در اخت یهر کس چون

 نیآخر یو گوش نیو ماش الیدارم. پول و خونه و و

 .کنهیحالم نمکوفت و زهرمارا خوش نیمدل و ا

رو دارم که ده ساله  یدیناه هانیا یکنار همه چون

 بابت رفتنش بهمون نداد. یحیتوض چیه ریرفته و ام

 .ایبه من نه به و نه

حقمون بود که علت طالق پدر و مادرمون رو  ما

 !یسال میبدون



اگر پسر  کننیرو دارم که همه فکر م یریام

و  یتته ته خوشبخ گهید یجم باش رخسرویام

سختشه که از زبونش  یحت ریام یول یایشانسخوش

 .استفاده کنه

 شه؟یباورت م ،یسال دهیبه من دست نم یحت

 سرش را تکان داد. سالومه

 شهیباورم م -

 یلیخ یلیکمرنگ شده، خ یلیاز بعد ازدواجش خ ایو -

 کمرنگ.

 من پوچه. یبرا یزندگ و

 یبزرگ یتهو نداش یادیز یهاداشته نیا یهمه کنار

که  ستین زیچچیه زیچ چیه گهیبه اسم خانواده، د

 زده بشم.براش ذوق

 .دهیداره عذابم م نیا و

به دست آوردنش مبارزه  یکه برا خوامیم یزیچ من

 کنم.

به سکوت گذشت، سالومه  انشانیکه م یکم

 کرد و رفت. یخداحافظ



 یکه به واسطه یسرکش یجنس لیکالفه شده از م ونای

 تشیاذ یسالومه حاال حساب یچندساعتهحضور 

 را چنگ زد و فکر کرد. اشیگوش کرد،یم

 بست و با خودش پچ زد. چشم

داشت و  یفرمبرنزه بود، باسن خوش نایم -

 بود. یهاش آبچشم

 "minaفوراً سرچ کرد " و

 .دیچیدختر در گوشش پ یزدهذوق یصدا

 عشقم؟ یخوب وناجان،یسالم  یوا -

  گه؟ید یتو برنزه بود نایخوبم، م -

 .دیبه او سوزن زده باشند که بادش خواب انگار

 .ترایست، مقُلَم برنزه یکینه اون  -

 .قهقهه زد دیقیب ونای

 من پس اشتباه زنگ زدم. یخدا یوا -

 .یهان یبا

و  قطع کرد ونای دیبگو یزیاو چ کهنیاز ا شیپ

ت کرد و او از خداخواسته گف دایرا پ ترایم یشماره



 تیبا جد ونایجاست و آن گرید ساعتکیکمتر از 

 هشدار داد.

ً یباشه، ترج کیش یکنیکه تنت م یست -  ایهم زرد  حا

 .یفسفر

 تنت نباشه. یدونه مو هم رو کی

 وا رفته جواب داد. دختر

 وناجانیکردم  زریمن کل تنم رو ل -

 منتظرم ایزود ب ،یاک -
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 گذاشت و به حمام رفت. صدایب یرا رو اشیگوش

به  گرید خواستیو نم بودستادهیدوش ا ریز

 اش بود فکر کند.که در راه خانه ترایجز م یزیچچیه

بود تا سالومه و آن تالشش را به کار گرفته تمام

 کند. رونیرا از سرش ب سبز براقش یهاچشم

 را بست و وارد رختکن شد. آب

پوش را بردارد اما طبق معمول و تن یحوله خواست

 اشیمعمول لیمستط یبودنش حوله ییخاطر گرمابه

است،  سیاش خباال تنه یداد تا وقت حیرا ترج

 خود خشک شود.خودبه

به خودش  نهییدر آ یرا به کمرش بست و نگاه حوله

 انداخت.

 .دیکش شیموها انیم یتدس

 طورنیهم شیموها یخداداد یبایمدل خاص و ز آن

با شانه  گاهچیه خاطرنیهمهم جذاب بود و به

 میگر یواسطهو به هالمیمگر در ف کردیشان نمآراسته

 .دادیها مبه آن یرییتغ

 آشپزخانه شد. وارد

 فرصت داشت که صبحانه بخورد. ترایآمدن م تا



 و ناخواسته با خودش زمزمه کرد. رفت خچالی سراغ

 .رفتیکاش صبحونه نخورده نم -

کرد  و دست دراز دیخودش کوب یشانیبا مشت به پ بعد

 آورد. رونیب خواستیو هرچه را که م

 اشهیبه تغذ یادیپدرش، او ز رخسرو،یام برخالف

 .دیرسیم

 و مشغول خوردن شد. دیخودش چ یرا برا زیم

رفت و  ریگغامیپ یو رواش زنگ خورد خانه تلفن

 .دیچیمحب در خانه پ یعصبان یصدا

 رو جواب بده. اتیگوش ونا،یالو  -

 ان؟یهمه معطل جنابعال مهیسه ساعت و ن یدونیم

 رو. یگوش بردار

باشه قطعاً پرفروش  لمیف هی یاسمت که رو یدونیم

 ،یرو سرکار بذار هیبق یدیبه خودت اجازه م شه،یم

 آره؟

و  هایبازن باهام کار کنن و با مسخرهمجبور یگیم

 .انیکنار ب هامیبدقول



 گریکه فالن باز یذاریشرط و شروط م یکه کل اولش

 که از وسط کار. نمیا امیاگر باشن نم گریو فالن باز

 پوزخند زد. ونای

امروز  نیخاطر پدرت نبود، همجم، اگر به ونای یآقا -

 .کردمیقرارداد رو لغو م

 .دیو خند دیز کرد و بدنش را کشرا درا شیپاها

و  امیاگر خودم ن ستمین ونای*وث، ید یکهیمرت -

 دنبالم. ییقراردادو لغو نکنم تا بدو

و با حفظ  ستادیکه ا زدیهنوز داشت حرف م محب

 تلفن را جدا کرد. یهمان لبخند دوشاخه

 دیروشن محبوبش دراز کش یآب یراحت یکاناپه یرو

را  اوردیحوله را از تنش درب کهنیا یحوصله یو حت

 نداشت.

زنگ در آپارتمانش که بلند شد و سمت در  یصدا

 رفت.

گشاد و ذوق  یبا لبخند ترایمحض باز کردن در، م به

 شد. زانیفراوان از گردنش آو یو شوق

قدر دلم برات تنگ چه یدونینم زمیسالم عز یوا -

 بود.شده



را  جواب سالم سرش یجاداخل کشاندش و به ونای

 تکان داد.

او و  یبرهنه یتنهمین یرو صانهیحر ترایم نگاه

 یو دست رو دیچرخیشکمش م یعضالت شش تکه

 دستش را گرفت. ونایاش گذاشت که حوله یگره

بود و او دستش گرفته کیرا از مچ در  ترایدست م دو

 .دیلوند خند

 ؟یکنیم کاریچ وناجونی یآ -

 یاز دستش گرفت و رواو را  فیک گریبا دست د ونای

انداخت و شالش را هم از دور گردنش برداشت  نیزم

او  یپروتز شده یهالب یاش را محکم روو گوشه

که صورتش از سوزش تماس پارچه با  دیکش

 جمع شد. شیهالب

 یآ -

 .دیخند تیرا باال داد و با رضا شیابرو یتا کی ونای

م من از طع یدونیمگه تو نم ،یو کوفت عوض یآ -

 ره؟یگیرژلب متنفرم؟ عقم م

 دیببخش یوا -



چسباند و  واریسرش به د یرا باال ترایدست م دو

گذاشت و تنش را  شیگلو یرا نرم رو گرشیدست د

صورتش را جلو  کهیمماس تن او قرار داد و درحال

 پچ زد. بردیم

 .دمیبخش یبیب یاوک -

حالت ممکن رابطه را شروع کرد و  نیترانهیوحش به

و کاست  کمیاو بود که ب یفتهیهم، چنان ش اتریم

 .کردیرا اجرا م شیهاخواسته

او کنار  فیبدن ظر یاز عرقش را که از رو سیخ تن

 تخت ولو شد و نفس نفس زد. یرو د،یکش

او  یبازو یرو یاسرش را جلو برد و بوسه ترایم

 نشاند.

 .یاالعادهعشقم تو فوق یسیم -

 واب داد.نگاه کردن به صورتش ج بدون

 !گنیهمه م دونم،یهوم م -

 بخوابم. کمهی خوامیبرو حموم م 

 زد. شیبازو یرو یگرید یبوسه

 ونا؟ی میباهم بر -



چشم  یو با گوشه دیدستش را کنار کش یعصب

 نگاهش کرد.

 ادیبدم م نایبعد از س*کس لمسم نکن م -

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

 نایم تراام،یمن م نا،یم یاوه گاد، چندبار گفت -

 خواهرمه.

 .را تکان داد دستش

نداره، اگر  یمن فرق یبرا ،یخب حاال هرک -

مبارکت رو ببر  فیتشر یاریاز دماغم در ب یخواینم

 استراحت کنم. خوامیحموم م
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 کات -

داد  رونیکالفه شده نفسش را ب نیمقابل دورب گریباز

 شیابروها انیخشک و سرد با اخم م رخسرویو ام

 نگاهش کرد. میمستق

 جم یآقا -

 حرفش آمد. انیرا تکان داد و م سرش

 بار.و سه ستیشد ب دونم،یم -

واضح  یتو دار یول یرپوستیلبخند محو و ز گفتم

 یخندیم

 بیدو انگشت شستش را در ج هشیو مثل هم ستادیا

 شلوار خوش دوختش فرو برد.

 .میریم گهیبار د هی -

را باال  شیصدا صحنه سر تکان داد و او یبه منش رو

 برد.

 صدا؟ -

 هیاک -

 نور؟ -



 حله -

 ن؟یدورب -

 رفته. -

 حرکت -

و بازهم با  دیلرز بشیبار در ج نیچندم یبرا یگوش

 نام محب صفحه را قفل کرد. دنید

جلب کرد  ترشیتک لرزش کوتاه، توجهش را ب بارنیا

 .او را باز کرد امیپ یو به اجبار صفحه

 اشیگوش ونایغرض از مزاحمت،  رخان،یسالم ام -

 .طورنیاش هم همتلفن خونه ده،یرو جواب نم

 .ومدهین یول میضبط داشت امروز

 گهیچون من واقعاً د د؟یکن یریگیلطفاً پ شهیم

 کنم. کاریباهاش چ دیبا دونمینم

 

 شود. الیخیو خواست ب دییبرهم سا دندان

 ونایکه  بارنیاز آخر یخوش یآمد خاطره ادشی اما

 نداشت. دادیرا جواب نم شیهاتلفن



 د،یبه دادش رس یشش ماه قبل بود که وقت همان

را  ونایقرص کنارش بود و فکر کرد  یخال یجعبه

 از دست داده. شهیهم یبرا

قصد داشت محل  کهیرداشت و درحالرا ب کتش

 را ترک بکند، گفت: یلمبرداریف

فردا راس هفت صبح سرصحنه،  ل،یکار تعط -

 روزخوش.

 بود.رفتن او ماتشان برده یناگهان نیاز ا عوامل

 ینشست و پشت سر هم شماره نشیفرمان ماش پشت

 .گرفتیرا م ونای

ن ساختما یوارد الب یو وقت راندیسرعت م تینها با

جواب  کهیدرحال اشیدود نکیشد، بدون برداشتن ع

 داد،یرا با تکان دادن سرش م منیالب ییآمدگوخوش

 سمت آسانسور رفت.

 دلش غوغا بود و در سرش بلوا. در

 ت،یو عصبان یاضطراب و نگران نیبا وجود تمام ا اما

به جز همان  یزیچ شیهااز صورت و چشم شدینم

 کرد. افتیدر یشگیهم یسرد



پوکر  ینقاب توانستیم یایبه طور باورنکردن او

 یزیاز درونش چ یصورتش بزند و احدالناس یرو

 نفهمد.

تمام احساساتش سرپوش بگذارد  یگرفته بود رو ادی

بود که ساخته یخی یرخسرویام کیاز او  ن،یو ا

جز سرما  شدین کشیوجودش به هرکس که نزد

 .کردیالقا نم یزیچ

و  ونایباشد اما  کسچیه یبستهدل گرید خواستینم

 یزیاو چ حالنیبودند با ا یقائده مستثن نیاز ا انایو

 .دادیها بروز نماش به آناز عالقه

زنگ واحد او گذاشت و چندبار پشت سر  یرو دست

 هم به در زد.

پدرانه  یرا برهم فشرد و با تمام آن نگران شیهادندان

 .دینال یو به آرام رلبیز

 ناویبازکن  -
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دور  یبا همان حوله زدیسوت م کهیدرحال ونای

 .دیتوپ ترایکمرش از اتاق خارج شد و رو به م

زنگ  یباز کن خب دختر، من تو حموم بودم صدا -

 به در؟ یدیمثل سوسک چسب ومد،یداشت م

 مگه؟ هیک

 .دییرا بر هم سا شیهامضطرب دست ترایم

 اتاق ینه نه، بذار من برم تو یوا -

 شد. ترایم کینزد

 پشت در؟ هیک ؟یدیچته؟ جن د -

 را محکم گاز گرفت. لبش

 بابات اومده وناجون،ی یجم، وا یآقا -

 خنده زد و خودش سمت در رفت. ریز ونای

ندارم ازش  یکاریاهل دله، مخف ریام ال،یخیبابا ب -

 که.



به  توجهیو ب در نشست یرهیدستگ یرو دستش

بود در را باز رفته رونیکه انگار روح از تنش ب ترایم

 کرد.

 یرو ختهیو ر سیخ یاز موها رخسرویام نگاه

لختش که قطرات  یبه باالتنه ش،یهاو چشم یشانیپ

 یو در آخر هم حوله دیبود رس شیآب هنوز رو

گشاد  یچشم گرد کرد و لبخند ونایو  اشتنهنییپا

 باز کرد. ترشیش داد و در را بنگاه پدر لیتحو

 جم. رخسروخان  یام فیاحوال شر -

 داخل. دییبفرما د،یکرد ینوازبنده د،یفرمود منور

کرد و پا داخل خانه  ونایچشم نگاه به  یگوشه با

 گذاشت.

از هول و اضطراب به  شیکه پاها ترایم دنیبا د اما

لبش  یگوشه کیابرو و  یتا کی بود،دهیچسب نیزم

 .رفت باال

 یس، سل، سالم، آ، آقا -

به او زد و دست  یلبخند پرطعنه و معنادار رخسرویام

 سرش را تکان داد. بیدر ج

 پدر خوب هستن؟  -



 یهابود که در سال ییهاکنندههیاز ته یکی پدرش

 بودند.به مشکل خورده رخسرویبا ام ریاخ

 و من کرد و جواب داد. من

 مم،ممنونم، بااجازه -

 کیو  ستادیو با همان ژست خاصش ا نهیبه س دست

کرد و او نتوانست  زیرا آنال ترایم یدور از سر تا پا

قدم  رخسرویو نگاه پرحرف ام نیآن سکوت سنگ ریز

 از قدم بردارد.

 پدرش رفت و با خنده گفت: کینزد ونای

 لمیتو ف خوادیم م،یکن نیاومده بود باهم تمر ترایم -

 کنه یباباش باز دیجد

 و ادامه داد. دیخند

 به آموزش داشت. اجیاحت-

را  ترایکه تن م یو لحن یتصنع یبا لبخند رخسرویام

 لرزاند جواب داد.

 چه جالب و چه متفاوت. ،یچه عال -

و  دیلبش کش یاش را روو اشاره یانگشت وسط دو

 ادامه داد.



هم ممکنه  وودیهال یهالمیف یخب، حت یول -

حمام نداشته  یتو نیتمر یبرا یادیز یهاصحنه

 باشن.

 نیآرزو کرد کاش زم ترایقهقهه زد و م دیقیب ونای

 دهان باز کند و او را ببلعد.

 فقط دیجم، من باورکن یآقا -

سمتش روانه  یبا همان لبخند کش آمده چشمک ونای

 کرد.

- come on Sweet Heart (زدلیعز الیخیب) 

نگاه  رخسرویو ام دیبغض کرده لبش را جو ترایم

 را از صورت او جدا نکرد. رشیپرتحق

از وضع  حیشد و پرتفر ترکینزد ترایبه م یکم ونای

 آمده گفت: شیپ

 شیپ تیوضع نیا یبرا یحیچه توض گهیبرو د -

 اومده وجود داره؟

 ونایگفت و سمت در رفت که  یآرام یبااجازه تعللیب

 را باال برد. شیصدا

 اون کنسول کنار در، بردارش. یاز رو -

 و متعجب نگاهش کرد. دیسمتش چرخ ترایم



 و؟یچ -

 اش را کنترل کند و لب زد.کرد خنده یسع ونای

 رو! شتیحق الع -

 یخوشگل، حت یبرنزه مونمینم ونیمد یبه کس من

 اصالن افخم. یدختر آقا

کنسول نگاه کرد  یشده به پاکت پول رو یعصب ترایم

 رفت. رونیو ب

 د.ز شیصدا رخسرویمحض بسته شدن در ام به

 ونا؟ی -

 آشپزخانه رفت. سمت

 ر؟یام یخوریقهوه م -

به وقت  یس*کست رو موکول کن یتونستینم -

 ؟یکه با محب قرار ضبط نداشته باش یاگهید

 برداشت. نتیظرف قهوه را از داخل کاب ونای

 نه! -
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 .دیکنجکاو چشم تنگ کرد و پرس رخسرویام

 

 به پول داره؟ یازیچرا پول؟ به نظر تو دختر افخم ن -

 سرش را تکان داد. ونای

همون دل رو به  یکی خرهیدل م کنهیفکر م یکی -

دلم رو  تونهی. پول دادم که فکر نکنه مفروشهیپول م

 دلش رو با س*کس به من بفروشه. هر ایبخره، 

. من رهیاگر پول نگ یتن فروشه، حت نجایا ادیب یکس

اش رو نشونش دادم که پاش از فقط حد و اندازه

 درازتر نشه. مشیگل

 .کمرنگ زد یلبخند رخسرویام

 .نظره کیهم  نیا ،یاک -



 آشپزخانه شد. وارد

 پشت سرش گفت: از

 یریسوال که چه تعب نیسر ا میخب حاال برگرد -

 حت نه گفتنت داشته باشم؟از انقدر را تونمیم

 .دیخند ونای

 شده؟ یحاال مگه چ ؟یایعصب یزیاز چ ریام -

 زل زد. ونای یمشک یهاچشم به

تا بفهمد او  دیکه جانش به لب رس دیبگو خواستینم

 نه. ایسالم است 

 تنها پچ زد. پس

نبودن به  بندیو پا اتیریپذ تیعدم مسئول کهنیاز ا -

 .ادیبد تموم بشه خوشم نممن  یبرا ات،یتعهد کار

 پوزخند زد. ونای

 قدرم که من برات مهمم.چه -

 .شهیتو بد نم یبرا یزیچ نترس،

 باال برد. یرا کم شیصدا

و  میچه بخوا کهنیا یبرا شه،یبد م ونا،ی شهیبد م -

 .میهم وصلما به میجه نخوا



 یزیما چ یهمه دور نیاز ا هیو بق میو پسر پدر

 دونستن وجود نداره. یهم برا یلیو دل دوننینم

کانتر کوباند و  یپرحرص ظرف قهوه را رو ونای

 .دیکنترل اعصابش را از دست داد و داد کش

 م؟یدور م؟یسرد -

 .نهیمنم هم مشکل

 ر؟یکه بپرسم چرا؟ چرا ام نهیهم

 باشه؟ یجورنیا دیما با یخانواده چرا

 شد؟ یجورنیشد که ا یچ

 ؟یتو از ما فاصله گرفت چرا

تا تنها  یمستقل گرفت یخونه ایمن و و یبرا چرا

 بیکه ما هردو آس دیاونم درست بعد رفتن ناه ؟یباش

 .میبود دهید

 م؟یستیما برات مهم ن چرا

 .یخوریفقط حرص آبروت رو م تو

دادن  حیخودت رو مسئول توض یاتفاق چیه یبرا تو

 .یدونینم

 .یسنگ کهیت هیمثل  تو



 .یدینم تیاهم گرانیه دکه ب احساسیب قدرهمون

از  ونای یهاو دست کردینگاهش مفقط رخسرویام

 بود.نشسته شیو بغض در صدا دیلرزیم تیعصبان

 کیرا برداشت و  گارشیس یراه رفت و جعبه یکم

گذاشت و فندک  شیهالب انیعدد خارج کرد و م

 گرفت. رشیز

 بود.سرخ شده شیهاچشم

 ر؟یام ینیبیم -

بهم  یستیاالن هم حاضر ن نیهم یکه حت ینیبیم

 ؟یبد حیتوض

بدونم بد  اتویگنداخالق نیا لیدل شهیهم یبرا بارهی

 .ستین

به تو نبود فکر  امیظاهر ادیشباهت ز نیاگر ا خدابه

 .ستمیات نبچه کردمیم

 مثل توئه؟ یکدوم پدر یلعنت د  

 توجهیو ب گرفتیکام م گارشیاز س پربغض

هاب کف آشپزخانه پارکت یخاکسترش را رو

 .تکاندیم

 پوزخند زد. رخسرویام بارنیا
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 ونایمزخرف نگو  -

 .دییدندان برهم سا ونای

 رخسرو؟یام یکنیفکر م طورنیمزخرفه؟ واقعاً ا -

 گذره،یم دیکه از طالق تو و ناه هازدیبعد از  کهنیا

من مزخرف  میدونیرو نم لشیهنوز دل ایمن و و

 گم؟یم

 مزخرفه؟ میباهاش ارتباط داشته باش یذاشتینم کهنیا

 گارشیو س دیخند یو عصب دیکش شیموها انیم پنجه

 فشرد. یزغذاخوریم یشهیش یرا رو



ساله که  ازدهیچون  گمیگاد، من مزخرف م یاوه ما -

 .خورهیعالمت سوال بزرگ داره مغزمو م هی

 .ریام یکم نداشت یزیکه چ تو

 ؟یداشت کم

 پدرش گفت: یزد و صادقانه رو به نگاه کالفه لبخند

جذاب و  ،یپولدار ،ینقصیب ،یتو کامل ،یتو خوب -

 اتیپنجاه و شش سالگ یاالن، تو یحت ،یپیخوشت

 .ریام شهیاز هم ترشیب دیشا

 ه زد.قهقه پردردبازهم

و چندساله بودم و از  ستیدختر ب هیاگر من  دیشا -

 .یباش امیددشوگر خواستیدلم م دمت،یدیدور م

 .رخسرویام یتنها باش خوامینم

 .یگه یانزوا نیا گهید بسه

 .کشنیبرات صف م یهم اگر لب تر کن االن

 .یفقط خودت که منم داغون کرد نه

 .خوامیم یچ دونمینم

 مرگمه؟ چه



انگشتانش فشرد و  انیرا م اشیشانیپ خسروریام

 کرد. انیاش طغمعده دیاس

 سر صحنه. یریاصالً به درک که نم ونا،یبس کن  -

و نوشت  شیع یبه اندازه یزیچچیدرک که ه به

 . ستیبرات مهم ن

او  یبرود تا زودتر خانه رونیاز آشپزخانه ب خواست

 رخسرویرا گرفت و ام شیبازو ونایکند اما  را ترک

لمس شدن، به دست او نگاه کرد و  نیاز ا یعصب

 هم رد نگاهش را گرفت. ونای

دستم بهت خورد  کهنیازم؟ از ا شهیچندشت م -

 شه؟یچندشت م

 مکث لب زد. با

 بابا؟ -

 یهاشیته ر یدست باال برد و آرام رو رخسرویام

 و زمزمه کرد. دیکش ونای

 ما؟ از من؟ از یدونیم یچ ؟یدونیم یتو چ -

 بگو که بدونم. -

 عقب گذاشت. قدم



 ونایگفتم تمومش کن  -

 او را ترک کرد. یخانه حرفیبعد ب و

**** 
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 میآقاابراه یخانه یهااز اتاق یکیعقد را در  یخنچه

چشم و  یبا گوشه کهیخانوم درحال بهیطو  دندیچیم

رو به زهراخانوم کرد و  کردیچپ به آذر نگاه مچپ

 دست رو به آسمان برد.



محرم  گهیدها قراره فردا به همبچه نیالحمدهلل که ا -

بشن، خدارو صدهزارمرتبه شکر، واال خواهر  

 داشت. تیمعص

بچم  یآذرجون گلو از مهد دمیروزم که من د همون

ت و دستش خورد به کمرش، گفتم مالئک گرف

  کننیم نمونینفر

قروچه کرد و چشم در کاسه چرخاند و دندان آذر

 حرف او را بشنود. یهینخواست بق

دو روز قبل با اعتراض به  کهنیا یادآوریهم با  هنوز

بود که چرا شده نیها آمده و معترض از اآن یخانه

 ی، حرصسرخود رفته شگاهیرزرو وقت آرا یبرا

 .شدیم

 یو صدا کردیکمک م د،یچیکه خنچه را م یدختر به

 رونشیب خانم،بهیط یهاهیمادرش از فکر تکه و کنا

 .دیکش

 آذر -

 .سرچرخاند

 بله مامان؟ -

 نوبتش شد؟ نیزنگ بزن به ساناز، بب هیبرو  گمیم -



داشت  تیجنس نییتع یروز ساناز نوبت سونوگراف آن

را داشتند که بفهمند  نیشان شوق و ذوق او همه

 .ستیهردو خانواده چ ینوه نیاول تیجنس

که آذر  یقرآن یخانوم جلو رفت و رو بهیط

 رحل بگذاردش دست زد. یرو خواستیم

اش پسر که بچه دیهللا مجکالم نیا یهاهیآ هیبه حق آ -

بکن و حاال که دامنشو  ینظر هیخودت  ایباشه، خدا

 یسبز کرد

 انیگذاشت و م شیرا سرجا خم شد و قرآن آذر

 .دیحرفش مر

 .خانومبهیسالم باشه ط دیدعا کن -

 .ستیکه مهم ن تیجنس

 داره؟ یو پسر چه فرق دختر

 خانمبهیبه ط یکه او جواب رفتیغره مچشم زهراخانم

آمده  فیسرک در برجک او زده کهنیندهد و آذر از ا

 بود.

 .دیخانم پرس بهیرا که قطع کرد ط تماس

 گفت؟ پسره؟ ید؟ چش یچ -

 داد. لشیگشاد تحو یلبخند آذر



کردن  یهرکار بوده،دهیگفت بچه به پشت خواب -

 .یچهاربعد رهیبعد م یهفته یبرا ده،ینچرخ

 داد. رونینفسش را ب خانمبهیط

ادا و اطوار  مدلهیسانازم هربار  یایحاملگ بابا،یا -

 داره.

از  یو زهراخانم هم عصب رفتیدر م سمت

 بود.او شده یهازبانزخم

 .خانومبهیط دیداشته باش فیناهار تشر -

قشنگ  ه،یطورخنچه عقد چه نمیقربونت، اومدم بب -

 نه؟ ایهست 

 زد. هیبعد باز هم کنا و

خودشون رفتن انتخاب  یآخه نه که آذر و مهد -

 که. بودمدهیکردن، من ند

 لبخند زد. آذر

 .میحال شدخوش د،یاومد دیکرد یخوب کار -

بشنود دوباره به اتاق برگشت و نگاه  ترشیتا ب نماند

 مقابلش انداخت. یبه صحنه

 نشست. شیهالب یکمرنگ رو یلبخند



 نندیکنار هم بنش یآن دوصندل یبعد قرار بود رو روز

 عمر محرم شوند. کی یبرا دیو شا

بود  جانیه نشانیترداشت و پررنگ یخاص احساسات

درهم و برهم  یهاحس آن کیبه تفک یاعالقه چیو ه

 نداشت.

هم چندان مشیفکر که، نکند تصم نیبه ا خواستینم

 نبوده پر و بال بدهد. یعقالن

را  دیجد یزندگ کیشروع  یزدگجانیحس ه همان

هم که باشه، هم  یو فکر کرد "هرچ دادیو م حیترج

 یاش بهتر از خونهبهتر از باباست و هم خونه یمهد

 بابا"
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 و سکوت آن مکان را دوست داشت. خلوت

 پاتوقش بود. تنها

 هم جز خودش از محلش خبر نداشت. کسچیه

 .رفتیجا مآن یهرازچندگاه

 کردیکوه توقف م یدامنه کیو نزد زدیدل جاده م به

 .شدیم رهیشب خ یاهیها به سو ساعت

بود، حس کرد آمده رونیب ونای یاز خانه کهنیاز ا بعد

 خودش را ندارد. یتحمل برگشتن به خانه

 .بودنیسنگ نفسش

فراموش  وقتچیاز دو اتفاق تلخ گذشته، ه دردش

نمک  اشیزخم کهنه و عفون یرو ونایو حاال  شدینم

 .بوددهیپاش

اش گرفته بود و انگشت شست و اشاره نیرا ب پیپ

 بود.گذاشته  شیزانو یدستش را از ساعد رو

به هرجهت که دلش  مهابایمغزش اجازه داد ب به

 بچرخد. خواهدیم



شهر را که مانند نقطه به  یهاتنگ کرد و چراغ چشم

 نگاه کرد. دندیرسینظر م

تنها دوست  ،یسیو سه سال قبل بود که ع ستیب

 کیاز  یو همسر خواهرش مژده، وقت اشیمیصم

ا در بود، مژده ربه خانه برگشته یکار تیمامور

 .بوددهید یآغوش مرد

قدر آن یسیکه مژده هول شده از ترس ع یروز همان

طبقه، به  نیپنجم یعقب عقب رفته بود که از پنجره

قدر آن یسیبود و عپرت شده و در َدم مرده اطیح

که در  یشوکه و هول شده بود که نتوانست آن مرد

بوده را بستر شدهخودش و با همسرش هم یخانه

 .ردیبگ

را بالفاصله بعد از پرت شدن مژده و با شوک  هانیا

 پشت تلفن گفته بود. رخسرویام یبرا اریو وحشت بس

 ادیرا به  یسیع واروانهید یهاخنده یهم صدا هنوز

 :گفتیو م زدیداشت که قهقهه م

 اطه،یمژده افتاده، لخت بود، مغزش کف ح -

 مژده لخته! ر،یدورشن، لخته ام هاهیهمسا

 انتیخ نیبه نظرش هم ایعمل در دن نیتریدننابخشو

 بود.



خواهر   یبود به مراسم خاکسپارحاضر نشده یحت

 .کردیفکر م زیچکیکوچکش برود و دائم به 

 " خداروشکر که ُمرد!"

 .بوددهیرا د هانیا دیناه

اش که از معده یهایزیو خونر رخسرویام یافسردگ

ود را بهمان سال و پس از مرگ مژده شروع شده

 .بوددهید

اعصاب خوردنش و در خود  یمشت مشت دارو شاهد

 فرو رفتنش بود.

و روح  بودیبستر یروان شگاهیها در آساسال یسیع

 ینشده هیاو و کار توج تیوضع دنیاز د رخسرویام

 بود.شده یخواهرش متالش

رنگ و تازه رد آن زخم داشت کم دیطول کش هاسال

 .شدیم

تالش داشت که  رخسروید و امبوسال گذشته زدهیس

که دچارش شده را درمان کند اما  یاینیسوظن و بدب

زد که  نیاو را زم یطور بارنیوحشتناک، ا یاتفاق

 نتواند سرپا شود. وقتچیه
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 لم؟یعروس خانوم وک -

 گفت: اشدخترخاله

 .ارهیعروس رفته گالب ب -

قرآن جدا شد و به دست  یآذر از صفحه نگاه

تکان  اشیچادر رنگ ریکه ز دیرس خانمبهیط

 .خوردیم

 یهازمزمه یو ساناز که صدا دیلبش را جو آذر

سر  یکه باال یاکنار پارچه د،یشنیرا م خانمبهیط

در دستش  ترشیو آذر نگه داشته بودند را ب یمهد

 فشرد.



را با نخ و سوزن  یاتکه پارچه یدولبه خانمبهیط

 .دوختیم

دوختم دهن مادر زن، دوختم دهن پدرزن، دوختم  -

 دهن خواهرزن.

 یشده و عصب شیبه صورت آرا نهییاز داخل آ یمهد

 آذر نگاه کرد.

 پچ زد. آرام

 آذرخانوم -

 مامانت -

 .ختیر شیهاتمام التماسش را در چشم یمهد

 .کنمیمن باهاش صحبت م -

 لم؟یعروس خانوم وک -

 گفت: انازس

 خوادیم یرلفظیعروس ز -

کتش برد تا  بیدست در ج یحالبا خوش آقاقدرت

بود را به دست  دهیخر یرلفظیز یکه برا یانگشتر

کرد و دو  یدست شیپ خانومبهیعروسش بدهد اما ط



هزار پنجاه یشده مچالهمهیاسکناس تاخورده و ن

 آذر گذاشت. یپا یرا رو یتومان

 .دیش سوت کشکار نیآذر از ا سر

 غیخانم حرص خورد و ساناز دوست داشت ج زهرا

رفتار  نیو آقا قدرت شرمنده از ا یبکشد و مهد

 سکوت کردند. یناگهان

 لم؟یوک دیکه عاقد پرس گرید بار

 او زد و آذر گفت: یآرام با آرنج به پهلو یمهد

 پدر و مادرم، بله. یبا اجازه -

ه چرخاند و سر ک دیکنار گوشش شن یتق آرام یصدا

 .دیرا در دست الهه د یقفل کوچک

 بود.با بله گفتن آذر، قفل را بسته و پچ زده همزمان

 بستم دهن عروس! -

 بود.هلهله و دست زدن خانه را برداشته یصدا

 محرم هم بودند. یخوانده شد و حاال او و مهد خطبه

 را گرفتند. یادگاری یهارا دادند و عکس کادوها

گر گرفته و  یرفتند، مهد ونریکه ب هانامحرم

تنها مرد آن جمع زنانه بود،  کهنیزده از اخجالت



را از تنش درآورد و دست به سمت شنل آذر برد و آن

تن او  یو پرعطش رو صیحر یالحظه ینگاهش برا

 .دیلغز

بلند به  یعمداً با صدا خانمبهیکه ط دیشن آذر

 :گفتیخواهرش م

 نبود. یجورنیخدا زمان ما اآره واال به -

 .شدیسرمون م ایح

شده، نگاه توروخدا،  یمحرم مهد ستیساعت ن مین

 !رون؟یب ختهیر یجلو مهد اشونهیطور سر و سچه

و خودش را  دیشنیمادرش را م یهاهم حرف یمهد

 یخانه ییرایسالن پذ انیم یو وقت زدیم دنیبه نشن

ه به و او با لذت و عالق دندیرقصیبا آذر م میآقاابراه

سرش  یو پول رو کردیآذر نگاه م لیتن خوش است

 الهه آمد و کنار گوشش گفت: خت،یریم

آهنگ تموم شد برو  گه،یبسه د گهیداداش مامان م -

 .خودمون تو مردونه یخونه

 دیسرش را تکان داد و آذر لپش را از داخل جو یمهد

 .دیو با تمام حرصش رقص

 بود. یبانو الهه عص بهیط یتمام رفتارها از



 یهاکه ساناز پول یالهه سبد کوچک دید یوقت

که  یطور د،یشادباش را در آن گذاشته از دست او قاپ

 کیبتواند  یانگار دزد گرفته، آرزو کرد کاش روز

 جانانه در گوش او بزند. یلیس

 یمتلک آمدیو راست م رفتیهم چپ م بهیط

 .انداختیم

که  ییرتقاالپ یجون شرمنده خواهر، ولزهراخانوم -

 !کهیکوچ دیگرفت

پوست  امیخراب بود جار یانگار بایاز س یکی یتو -

 آبروم رفت! دمیکند د

که  یابوته اریخ ده،یآب م یمزه یدرخت اریخ -

 بهتره!

 نمکدونا چرا گرفته؟! نیسوراخ ا -

بهتر  دیدادیشربت م ییچا یجابه یول زهییدرسته پا -

 بود!

اب جوجه سفارش کب یجاشام به یکاش برا-

 !دیدادیم



پشت  یرا با خنده و عذرخواه شیهاحرف زهراخانم

اش که به گوش آذر جمله کیاما هر  گذاشتیسر م

 افزودیبه آتشش م یزمیه د،یرسیم

 

[27.09.20 03:39] 

 

 

 

 ستی#آرت

 

 _و_پنجی#پارت_س

 

سنگ  یرا رو گرشیدست د کف اشیادآوری با

 محکم فشرد. اشیناصاف کنار

 بست و با خودش نجوا کرد. چشم

از ذهنت دورش  ،ینش ریبهش فکر نکن که تحق -

 کن.



مقابله با آن  ییکه توانا دانستیخودش هم خوب م اما

را  تاختیبه مغزش م یرحمیکه با ب یتلخ یخاطره

 ندارد.

و  اوردشین ادیه ب گریبود دکرده یبود که سع هامدت

چشم بسته و فکش را منقبض  یچارگیحاال با ب

 بود.کرده

 گرفتیشکل م شیهاپشت پلک کیقدر نزدآن ریتصاو

 االن است نه ده سال قبل! نیکه انگار هم

و  یاافسانه لیعشق را، با آن شکل و شما وقتچیه

 بود.خاصش تجربه نکرده

 را دوست داشت. دیناه

 .شتندگذایهم احترام م به

 بود. شیهابچه مادر

بحث و جدل بر سر  یشش ماه آخر را، کم اگرچه

 یداشتند اما حت شیهایبازقیو رف دیناه یهادوست

شکراب هم نبود که بتواند  یقدرآن انشانیاوضاع م

هاست که چه بر سر مدت دیکند ناه ینیبشیپ

 است.آورده شانیزندگ



 یرا ساعت شش صبح حوال لمیسکانس ف نیآخر

 بود.سمت خانه رانده راستکیبودند و چالوس گرفته

 تواندیمدرسه هستند و م انایو و ونای کهنیفکر ا با

مدت را جبران آن یهایخلوت کند تا تلخ دیبا ناه یکم

 کند، پا به خانه گذاشت.

 .دیصبح بود که رس مینه و ن ساعت

 از باغبانشان بود و نه خدمتکارها. یخانه نه خبر در

 داخل شد. جبمتع

باال  شیابروها دیلوند ناه یهاخنده یصدا دنیشن با

 .زندیدارد با تلفن حرف م دیو فکر کرد شا دیپر

 اتاق مشترکشان پا تند کرد. سمت

 یصدا دنینشست اما با شن رهیدستگ یرو دستش

 دیکه ناه یکیمردانه و جمالت رک یآشنا مهین

تمام  شیایدن د،یناه ازیپرن یهامخاطبش بود و ناله

 شد.

 یچه اتفاق یادر لحظه دیبود که نفهمشوکه شده قدرآن

 افتاد.

 در را باز کند آن را شکست. کهنیا یجا به



و تاب  چیهمسر سابق سالومه پ انیتن عر ریز دیناه

 .خوردیم

 مشت و لگد گرفت. ریقصد کشتن هردوشان را ز به

استخوان انگشتانش  کردیبود که حس مزده قدرآن

 شده. خرد

و  دیکه به تن ناه یخرد نشده بود بلکه با ضربات البته

 بود.بود، دستش مو برداشتهوارد کرده زیکامب

 بود.به التماس و غلط کردن افتاده دیناه

که به  یبود و جانکه شکسته یبا کمر رخسرویام اما

 یهادو چمدان برداشت و تمام لباس رفت،یم غمای

 .ختیرا در آن ر دیناه

که له و لورده  زیکامب یگلو یرا با کفش رو شیپا

 بود گذاشت و گفت:افتاده نیزم یرو

 ام دردسر درست بشه.حرفه یبرا خوامینم -

ام جمع فقط تن لشتو از خونه گذرمیم تیشکا ریخ از

 کن حرمزاده.

 یو دو پا داشت و دوپا دیلباس پوش یبه سخت او

 قرض گرفت و فرار کرد. گرید

 .دیو ناه رخسرویدند امبومانده حاال



 و هق زد. دیچیاو پ یدست دور ساق پا دیناه

 غلط کردم گوه خوردم رجانیام -

از درد  دینوک کفشش محکم به شکم او زد و ناه با

 صورتش را جمع کرد. رخسرویو ام دیکش ادیفر

 .صفتینجستو به من نچسبون ب کلیه -

 هتل. یریم یشیم گم

 .ننتیها بببچه خوامینم

 ندهیظرف چندروز آ یدیوح سپرمیطالق هم م یاکار

 کنه. یاک

 زد و چنگ بر صورت خودش انداخت. هق

 .رمیمیم ایو و ونایمن بدون  ر،یتوروخدا، ام ریام -

را گرفت و دور  اشییبلند طال یدم موها رخسرویام

او را از  دیناه یهابه ضجه توجهیو ب دیچیدستش پ

 .دیکش گریاتاق به سمت د یآن سو

 خراب. یکهیزن اریمنو به دهنت ن یهااسم بچه -

 شو برو. حاضر

 .یامروز ُمرد ،یُمرد تو

 من مادر ندارن. یهابچه



سوزش دستش به خودش آمد و چشم باز کرد و  با

 نگاه به کف دستش انداخت.

سنگ فشرده بودش که خون از  یرو قدرآن

از  یو پوزخند زد و دستمال دیچکیم شیهاانگشت

 درآورد و پاکش کرد. بشیج

باعث شد که دبگر  د،یخواهرش و بعد هم ناه انتیخ

 اعتماد کند. ینخواهد به زن گاهچیه

 با خودش زمزمه کرد. 

از  یدونیم یپسرم؟ چ یدونیم یمن، تو چ یونای -

 من؟
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 و رو به ساناز کرد. دیخند آذر

 ولشون کن، تو حرص اونارو نخور. -

 .دمید خودم

خشک شده را به دست آذر داد  یهابشقاب زهراخانم

 غره رفت.و چشم

 بسه آذر -

 گذاشتیم نتیها را در کابکه بشقاب یدرحال آذر

 .جواب داد

 بسه مامان؟ یچ -

بود با رچه آوردهبرداشته بود سوزن و نخ و پا کهیزن

ما  یبرا اشیانوسیاون عقل کج و کوله و عهد دق

 .خوندیجادو جنبل م

 الهه هم که بدتر. اون

 خنده زد و گفت: ریز

خودشون قفل زدن به دهن و زبون من  الیحاال به خ -

 الل بشم ارنیسرم ب ییکه هر بال



اش را هم لبش را گاز گرفت تا مادرش خنده ساناز

 .ندینب

 جر بدم. نارویا یجور هیمن  سا،یاو یول -

 .دیخودش کوب یپا یرو زهراخانم

 .شنوهیبس کن بابات م گمیآذر م یوا -

چندساعت از عقدت بگذره بعد شر به پا کن  بذار

 الاقل.

 به ساناز کرد. رو

 .یاستراحت نکرد ادیپاشو مادر، تو امروز ز -

 دوئه شبه. ساعت

 خونه. دیکن بر داریو ب نیحس برو

 .ستادیآرام ا ازسان

 .گهید میبمون جانیخب اون که خوابه شب هم -

از آن سمت اپن، از جا پراندشان که  میآقاابراه یصدا

 و گفت: دهیابرو در هم کش

 .خودیب -

 .دیکن بر دارشیچهار قدم اونورتره، ب اتخونه

 مادرشوهرت ناراحت نشن. پدرشوهر



 خواست اطاعت کند و آذر جواب داد. ساناز

 به اونا چه؟وا  -

 .ستنیکه ن نیساناز و حس یزندگ اریاخت صاحب

خودشون، به حال  یخونه ایبخوابن  جانیا نایا اصالً 

 داره مگه؟ یفرق یکس

 اش را باال برد.انگشت اشاره میآقاابراه

 دست روت بلند کنم. خوامینم یشوهر کرد -

 جسورانه جلو رفت. آذر

 .بازم بزن ،یبزن باباجان، کم که نزد -

نداشته باشن  یکار نایاگر به ا خانوممبهیو ط آقاقدرت

 .یشما کار دار

 .ستیخودمون پشتمون ن یکه بابا نهیما ا مشکل

 مسائل نیترکوچک یبرا

را باال برد که زهراخانم چنگ بر  شیصدا میآقاابراه

 صورتش انداخت.

 .شهیم داریب نیخدا مرگم بده االن حس -

احترامشونو  دیترن باگآذر دهنتو ببند، اونا بزر -

 نگه داشت



که احترام خودشو حفظ نکنه  یترنه پدر من، بزرگ -

 .ستیاحترام گذاشتن ن قیال

 .دیبغض کرده دست آذر را گرفت و کش ساناز

 نینگو آذر، توروخدا، ا یچیه م،یریما االن م یوا -

 بحث سر مائه

بابا چرا  میبدون دیکه با نهیسر ا زمیعز ریخنه -

 ؟یایتو کوتاه ب خوادیم اشهمه

 .کنهیکوتاه اومدن درمورد من صدق نم نیا یول

زبون دراز  دیبا یجورچه دونمیمن خوب م چون

ما نون و  یو دخترشو که تو خونه بهیاون ط یشده

 رو جمع کنم. کننیو زر زر م خورنینمک م

 .شمیمثل تو نم من

تو  یخودم هم جا یهم عذابت دادن هم جا یهرچ

 .کنمیم یفتال

 ینشست برا شیهاکه بر لب میدست آقاابراه ضرب

 .دندیکش نیچشم بست و ساناز و زهراخانم ه یالحظه

سرخ شده  یهاکه دندان اریحرص درب یبا لبخند آذر

 رو به پدرش کرد. دادیاز خونش را نشان م



 یدستت هم دردنکنه باباجان، جواب حرف منطق -

 .بوده نیا شهیخونه هم نیا یتو

 اطیسمت ح کهیرا برداشت و درحال گارشیس پاکت

 گفت: رفتیم

 اوردمیمن آبرومو از سر راه ن یزدم که بدون نویا -

هفته  هیتا سر  یالف بچه برام به بادش بد هیکه تو 

 نشده طالقت بدن و پس بفرستنت واسم.

 یخونواده کهنیقبل ا یکه از خودم خورده باش زدم

 شوهرت بزنن.

 بود. گرفته حرصش

 .کردیاش مداشت خفه بغض

 را باال برد. شیو او هم صدا اوردیکم ن اما

 من بلند کنن. یکردن بخوان دست رو جایاونا ب -

بر  سمیمنو بزنه و وا طهیسل یبهیمونده اون ط نمیهم

 و بر نگاهش کنم.

برداشت،  زیو سمت آشپزخانه خ دیکه چرخ میآقاابراه

فرار کرد  رونیو آذر ب دندیکش غیزهراخانم و ساناز ج

که پدرش  دیو خودش را به اتاقش رساند و شن

 .دیگویم یو عصب ضیپرغ



 بچه. یجا یکرد تیمار ترب ر،یبگ لیزن، تحو ایب -

حداقل  گفتمیم شدیپسر م دهیبر سیگ نیا کاش

 جون. یدستمه، دختر شد، شد بال یعصا

داد و  هیاتاقش تک یکمرش را به در قفل شده آذر

 یهاش را با پشت دستش پاک کرد و قطرهخون لب

 .ختیر شیهاگونه یاشکش رو

 بابا یدادیم اشیفرار یپسر هم اگر داشت -

 رسهیزورت بهمون م میهم که دختر بود ما

 .دیرا به در کوب مشتش

 آذر الل شو -

 تختش رفت. سمت

 کنم؟ کاریالل نشم چ شم،یباشه الل م -

 خودش پچ زد. با

 !دیالل بشن، با دیباها زن جانیا -
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طور چهارزانو گذشت اما آذر هنوز همان یساعتمین

 بود. یتخت نشسته و عصبان یرو

پدر و مادرش  یبودند و صداو ساناز رفته نیحس

 .آمدینم

هال خاموش است و  یهاکه چراغ دیدر د ریز از

کالس روز  یبرا یانرژ یداشت بخوابد تا کم میتصم

 بعدش داشته باشد.

خاموش و  اشیگوش یکه صفحه بوددهینکش دراز

 روشن شد.

 را باز کرد. یمهد امیپ

 هنوز آذرخانوم؟ یدینخواب -

 کلمه نوشت. کیجوابش  در

 نه. -



 زنگ خورد. یبود که گوشنگذشته ترشیب هیچندثان

را به گوشش چسباند و  یرا وصل کرد و گوش تماس

 آرام جواب داد.

 ؟یبله آقامهد -

 او لبخند زد. یصدا دنیبا شن یمهد

 دم در؟ یایب شهیم شه،یم ؟یخوب -

 گرفت. اشخنده

 ؟یبگ یتلفن شهینم ؟یها، کارم داراالن؟ نصفه شبه -

 مکث کرد و بعد جواب داد. یکم یمهد

 م در، لطفاً.د ایآذر ب -

 بود.نزده شیبار بود که آذرخانم صدا نیاول

و شالش را  دیبه تن کش ییو مانتو ستادیا آذر

 برداشت.

از رفتار پدرش را  یبتواند ناراحت خواستیم دلش

فراموش کند و با خودش  یکنار مهد یقیدقا یبرا

را انتخاب  یاز زندگ یدیفکر کرد حاال که راه جد

ختالفاتش با پدرش خاتمه بدهد کرده، بهتر است به ا

 کند. ریتر خودش را درگحداقل کم ای



 .امیاالن م -

 پا سمت در رفت. یپنجه یرا قطع کرد و رو یگوش

شد و بدون روشن  اطیرفت و وارد ح رونیخانه ب از

 کردن المپ، در را آرام باز کرد.

 کنار در منتظرش بود. واریداده به د هیتک یمهد

 شیهاشانه یکه رو اشینارنج یاآذر و موه دنید با

بود لبخندش دستش انداخته یکه رو یو شال بودختهیر

 کش آمد و آرام پچ زد.

 تو؟ امیب -

 .دیلب به دندان کش آذر

 خوابن. نایخونه؟ نه نه مامانم ا یتو یوا -

باز کرد و در گلو  ترشیدر را ب یبه آرام یمهد

 .دیخند

 .جانیهم اط،یح یتو -

 شان انداخت.خانه یاند و نگاه به پنجرهسر چرخ آذر

 .هاگهیم یزیچ هیباز  نهیبابام بب -

 داخل آمد و دست آذر را گرفت و در را بست. یمهد

 راه پله. ریز میبر -



 بود.اش گرفتهاز ذوق و شوق رفتار او خنده آذر

 منو نک ش دنبال خودت. سایوا یخب مهد یلیخ -

 ستادند،یهم ا یروبهکه رو یکیراه پله و در تار ریز

 .دیپر حسرت آه کش یمهد

 یول مونمیم شتیبودم که امشب پدلمو صابون زده -

تمام گفتن تو دوران  تیبا جد یطور هی میآقاابراه

 دنیهم خواب شیسال، شب پ هیماه چه  هیعقد، چه 

 شما، وا رفتم. یچه آذر خونه جانیچه شما ا م،یندار

و روشن صورتش را  کیدر تار یلبخند زد و مهد آذر

 .دید

 بغلت کنم آذر. خواستیدلم م -

از نگاه  یهمه مدت که دلم باهات بود و حت نیاز ا بعد

زنم  گهیحاال که د کردم،یکردن بهت احساس گناه م

 یشد

 جلوتر رفت و آرام زمزمه کرد: یحرفش قدم انیم آذر

 خب بغلم کن -

و سر آذر  دیدرنگ تن او را به آغوش کش یب یمهد

آذر  یرا به موها شیهانشست و لب اشنهیس یرو

 .دیچسباند و بوس



 را از آرامش بست. شیهاو پلک دیکش قیعم ینفس

را باال برد و دو طرف  شیهابا مکث دست آذر

 او گذاشت. یپهلوها

بود وارد شده اشیبود که به زندگ یپسر نیاول یمهد

با  اشیجسم ینیچن نیتماس ا نیاول نیو درواقع ا

 مرد بود. کی

برخالف انتظارش نه مور مورش شد و نه  اما

 در آمد. انیاحساساتش به غل

قدر پرخواسته و پرعطش او را که آن یمهد برعکس  

آذر حس در آغوش گرفتن  فشردیم شیهادست انیم

 کاشیجا آرزو کرد که ادوست را داشت و آن کی

 هرچه زودتر عشق در دل او هم جوانه بزند.

او به  یموها یآرامش را از رو یاهبوسه یمهد

آذر کشاند و آذر آب دهانش را  یو بعد گونه قهیشق

 فرو داد.

 یحس طینبود اما حاال در آن شرا یخجالت وقتچیه

 خاص داشت.

 .دادینم صشیکه تشخ یحس



درست کنار لب او فرود آمد و  یمهد یبوسه نیآخر

 یلبخند زد و به سخت د،یتن آذر را که منقبض شده د

 .دیعقب کش

 .برم گهیمن د -

 .یکه اومد ممنون

 سرش را تکان داد و نفسش آزاد شد و لبخند زد. آذر

 .ریخبهشبت کنمیخواهش م -

 شیرفت و آذر آرام صدا اطیچندقدم به سمت ح یمهد

 زد.

هد -  سایوا یم 

و  ستادیپنجه ا یآذر جلو رفت و رو ستاد،یکه ا او

 .دیاش را بوسگونه

 یصورتش و جا یو دست رو دیه خندجا خورد یمهد

 آذر گذاشت. یهالب

 .ریخبهبرو حاال شبت -

 یبا شوق یو مهد دیخودش سمت خانه دو و

 ها را ترک کرد.آن اطیح ینشدنوصف
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بود و در دفترکار فرامرز محب رفتهکه به  نیاز ا پس

 کمال آرامش با لبخند نگاهش کرده و گفته بود:

 جانقرارداد فسخ محب -

 یبود و با هزار مدل عذرخواههول و دستپاچه شده او

بود که کار را کرده یرا راض ونایو خواهش و تمنا، 

 رها نکند. مهینصفه و ن

به آن ساعت،  یبود و کالفه از شلوغ کیتراف در

که باعث  گفتیم راهیبد و ب رلبیخودش و محب ز

 برود. رونیبود بشده



 بود.را باال داده نشیماش یدود یهاشهیش

 بود. یمردم یگریباز ونای

 .کردیها و طرفدارانش فرار نماز مخاطب ابداً 

که  کردیم تشیاذ یانقدر جهتیب یحوصلگیآن ب اما

 اعصاب خودش را هم نداشت.

 یزنگ خورد، توجهش به نام عابد عبادکه  اشیگوش

 جلب شد و ناخواسته لبخند زد.

بود که  ونیزیتلو یهایاز مجر یکی یعباد عابد

 متفاوت. یانجام کارها یبرا کردیسرش درد م

 یهاهیریو خ مارانیکمک به ب یبرا ونایبا  یچندبار

 بودند.کرده یمختلف همکار

توپول  و دو سه ساله و یآن پسر س یخلق و خو از

 .آمدیو مهربان خوشش م

 را وصل کرد. تماس

 جونم عابد جون -

 یمعرفتیقدر بپسر؟ آخه تو چه یخوب ونا،یسالم  -

 .یچیه ،ینه قرار یالمروت، نه زنگ

 .دیچیپ نیبلندش در ماش یخنده یصدا



 .زمیعز یحق دار تر،کیگردنم از مو بار -

  ؟یخوب

 .میرفقا خوب باشن ماام خوب -

 در خدمتم. زدلیبگو عز امرتو -

تر هر لحظه مشتاق ونایشروع کرد به گفتن و  او

 .دنیشن یبرا شدیم

از دوستانش، در دانشگاه  یکیگفت که  نیا از

 .کندیم سیتدر یسینولنامهیف

که قرار  نیتئاتر گفت و ا دیقرار آن دوستش با اسات از

 یبرتر انتخاب شوند و چندماه یاست پنج دانشجو

 دیصرف خر ها،تید و اجرا کنند و پول بلکنن نیتمر

 شود. یاپروانه مارانیب یبرا ییمواد دارو

 گفت: عابد

سرت شلوغه، اما  دونمیمن م وناجان،یخالصه  - 

فکر کردم مگه چندتا  دمیماجرا رو که شن نیا قتشیحق

قدر تئاتر که هنوز هم شناخته نشدن، چه یدانشجو

 ه باشن هست؟پرفروش داشت یاجرا کهنیاحتمال ا

 و جواب داد: دیخند ونای



اون  یاجرا یتا تو یبه من زنگ بزن یو خواست -

داشته باشه که  یترشیب تیتئاتر باشم و فروش بل

 .میکمک کن یترشیب یهاضیبه مر میبتون

 من قربونت برم یآ -

 جورههمه اتمهیعابدجون من پا -

 دمت گرمه پسر. یلیخ -

 مییشما کیما کوچ -

 قطع کنند گفت: کهنیا از شیپ

 عابد یالو راست -

 بله؟ -

 زیوار یمبلغ هیشماره حساب بفرست من خودمم  هی -

 .کنمیم

ت درسته گمیم -  که کار 

که از  هیکار نیترکه، کم کنمینم ینه بابا کار -

 .ادیدستمون برم

 ییمبلغ جا نینفهمه، اسممو بابت ا یقربونت کس فقط

 .ارین



راحت شد و حاال با  الشیداد خ نانیکه به او اطم عابد

 .راندیالعاده سمت خانه مفوق یحس

تئاتر را نداشت و حاال  یها بود که فرصت اجرامدت -

که قطعاً پنج  ییکارهابا تازه ییو آشنا تیموقع نیا

 بود. زیانگ جانیه شیانتخاب برتر دانشگاه بودند، برا

او  با یکار خدا بود که عابد، درست در زمان انگار

و زمان خسته  نیاز زم کردیکه فکر م ردیتماس بگ

 شده.

در  یرییقرار بود تغ دیشا دانست،یچه م یکس و

 اش رخ دهد.و کسل کننده کنواختی یزندگ
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که از تمام  یایسرتاسردر تراس بزرگ و  رخسرویام

 .بودستادهیا شد،یباال به هم وصل م یطبقه یهااتاق

محافظ گذاشت  یهانرده یرا از ساعد رو شیهادست

 و خم شد.

و  سیا   یو روشن باغ به باز کیلبخند در تار با

از نژاد  اشیو مشک یادو سگ نگهبان قهوه ،یج  یا  

 شد. رهیدوبرمن خ

 د،یناه وحشتناک انتیخ سال قبل و پس از آن ده

 خواستینم گریقدر در خودش فرو رفت که دآن

 باشد. کشینزد یکسچیه

 شهیهم یو باغبان و خدمتکارها را برا هانگهبان

 بود.مرخص کرده

 کرد. هیمستقل ته یخانه ونای یبعد برا سالکی

 رخسرویام الیموقع هجده سال سن داشت و خآن ونای

 یمیکه سالومه دوست قد از بابتش راحت بود چرا

 را داشت. ونای یهوا دیناه

 .شناختیاو را هم م دیازدواجش با ناه لیاوا از



 ونایکه سالومه به  دیدیرفت، او م دیکه ناه یزمان

 شیو در آن دوران سخت تنها کندیمحبت م

 بود.نگذاشته

 شیبرا توانستیم رخسرویبود که ام یتنها زن دیشا

 د.قائل شو یاندک احترام

 .کردیم یبا خودش زندگ یتا قبل از هجده سالگ انایو

پرستار و مراقب  نیدختر در سن بلوغش با چند یبرا

 کدامشانچیبود که او با هوقت صحبت کردهتمام

ها به از آن یکیبا  ینداشت و هرازچندگاه یسازگار

 .خوردیمشکل برم

 ها بود.دورادور به آن حواسش

 ین مادر و به فاصلهفرزندانش ناگها دانستیم

 عمالً پدرشان را هم از دست دادند. سالکی

که فکر  دیدیم کیدرون خودش را انقدر تار اما

 انایرا از خودش دور کند از و ونای کهنیا کردیم

 هردوشان بهتر است. یبرا  ردیفاصله بگ

 یخانه با آن خاطره نیبود که اگرفته میتصم یچندبار

بود را بفروشد اما ا گذاشتهبه ج شیکه برا یمنحوس

 بود.هربار منصرف شده



در  ییفراموش نکند که چه بال وقتچیه خواستیم

به  ییایقصر باشکوه و رو نیا یهااز اتاق یکی

دل  یدوباره بخواهد به کس یسرش آمده تا مبادا روز

 بدهد.

کوچک بودند  یدو توله یرا از وقت سیو ا   یج  یا  

 بود.خودش بزرگ کرده

فقط خودش بود و دو سگ نگهبانش و  االح

اش پا به خانه بارکی یاکه هفته یخدمتکار

 .انایو و ونایهم  یو گاه گذاشتیم

اکثر  یکیو تار یاهیس نیسکوت و ا نیو ا ییتنها نیا

اش را دوست نداشت اما به آن خو نقاط خانه

 بود.گرفته

 بود.غرق شده اشییتنها اه  یسکوت  س در

 زیم یاش را از روسرد شده مهین یقهوه یحاو ماگ  

 .دیاز آن نوش یابرداشت و جرعه یفلز

 دنیزنگ خورد و با د اشیبود که گوش انایفکر و در

 کمرنگ زد. یعکس لبخند دخترش ناخواسته لبخند

  ر؟یام یخوب -

 خوبم و تو؟ -



 ات منم خوبمقربون ابراز احساسات پدرانه -

 حامد؟ -

 یخوبه مرس -

 نتون؟یب اوضاع -

 یزنگ زدم بگم فردا نوبت آندوسکوپ زمیعز هیاک -

 .ینره که بر ادتی ،یدار

 یعنی نیخورد و ا نیچشمش چ یهاگوشه دوباره

 توجه دخترش. یبرا رخسرویام ی  رپوستیلبخند ز

 بود. ادمی -

 ریخبهشبت ؟یندار یکار ها،یخب پس حتما بر -

 ا؟یو -

 جانم؟ -

 یمرس -

 ریخواهش ام -
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 گه؟ید یگیمامان م -

 یتو میآقاابراه دیشا یجورنیا ا،یمن حتماً بگ جون  

 بذاره آذر شب بمونه. یسیرودروا

 یبرنج آبکش شده را از سبد در قابلمه خال خانمبهیط

 .انداخت یبه مهد یکرد و چپ چپ نگاه

 .یآخه صدبار گفت گهیبسه د -

 بخوابه. جانیآذر شب ا گمیاستن برن من مخو باشه،

هد  .دیخند تیبا رضا یم 

 ؟یندار اجیاحت یاگهید زیقربونت برم، چ -

 .ریخنه -

 سمت آشپزخانه آمد. آقاقدرت

 .یدیخانوم زحمت کش یخسته نباش -



 .دیآه کش خانمبهیط

 .یسالمت باش -

 دست تنهاام گه؟یکنم د کاریچ

 معترض شد. الهه

 نکردم؟ یکارچیمن ه وا مامان -

 تاسف سر تکان داد. با

 .رسرمیمادر؟ عروس گرفتم مثالً خ یعروس چ -

 .دیخند آقاقدرت

ازش  شهیداره نم شهیخانوم، ساناز که بار ش -

 انتظار داشت.

 را جمع کرد. صورتش

 نبود. یکار نیقبلشم همچ -

 یخود  آذر مگه چندتا خونه با خونه یچیاون ه حاال

 کمکم؟ ادیب تونستیمما فاصلشه؟ ن

 جواب داد. یمهد

 کمک؟ ادیهم بخودش دیمامان خودشو پاگشا کرد -

 .دیتوپ الهه



 داره مگه؟ یحاال چه اشکال -

 الهه، آذر دانشگاه بوده امروز -

 رونیب یزغذاخوریاز پشت م یایصندل خانمبهیط

 را ماساژ داد. شینشست و زانو شیو رو دیکش

اش حاال که واسه دهیم یدانشگاه رفتن چه معن -

 خدا.من موندم توش به نویشوهر کرده، ا

کند  یریآمدن بحث جلوگ شیاز پ خواستیم آقاقدرت

 .کشاند یگریصحبت را به سمت د ریکه مس

 یبه آذر بد یخوایکه م ییکادو یبرا به،یط یراست -

 امشب

با خنده  دیبگو یزیبگذارد او چ کهنیقبل از ا بهیط

 د.سرش را تکان دا

 خودم حواسم هست، شما نگران نباش -

 گفت: یمهد

 یرلفظینشه مثل اون ز یها، ولمامان شرمنده -

 سرعقد

 تشر زد. بهیط



از االن دوال بشم  تونمیچش بود مگه؟ نم یرلفظیز -

 بگم عروس خانوم بفرما سوار کولم بشو که.

 خبره.چه گهید کنهیفکر م میهم بهش بها بد یلیخ

خان ُدلُدلتخم  نیسوراخ نشده ا*ون آسمون که ک

 .نییپا فتهیواسه ما ب

 ادامه داد. الهه

و  میگیبهت م میدار یداداش، من و مامان ه نیبب -

ت بدهکار ن  .ستیتو گوش 

 .دیکش گرشیدستش را کف دست د کی انگشت

  گهینشون، اگر آذر دو روز د نیخط ا نیا ن،یبب -

 باال برد. یرا کم شیصدا یمهد

 گفتم من؟ یس کن، مگه چالهه ب -

 قدرت آرام پشت کمر او زد. آقا

 تو اتاق باهات کار دارم. ایپسر، ب ایب -

کتش  بیرا از ج یابه دنبالش رفت و او جعبه یمهد

 آورد. رونیب

پاگشا به آذر  یمناسب برا یکادو هیاگر مامانت  -

 یجلوش سرافکنده باش خوامینداد، نم



 متعجب نگاهش کرد. یمهد

 ؟یدیآخه چرا زحمت کش بابا -

 گذاشت. یمهد یزد و دست سرشانه لبخند

خوشش  شاالیالنگوئه، ا هیعروسمه باباجان،  یبرا -

 .ادیب

دل به  یتو حساسن، تو بخوا یو خواهرت رو مادر

 .گنیتا صبح م یدلشون بد

 یچیحرفاشون اوقات خودتو و زنتو هنوز ه نذار

 نشده تلخ کنه.

 بابا کتمیکوچ -
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در زد و الهه در را باز کرد و هنوز داخل  ساناز

 شروع کرد: خانمبهیبود که طنشده

 به عروس خانوم، حال  شما؟به -

 .دیلب گز ساناز

 کمک ومدمیتوروخدا ن دیسالم مامان ببخش -

 دستش را تکان داد. خانمبهیط

الاقل  ست،یکه ازت ساخته ن ینداره، کار بیع -

 .یدیکشیدراز م جانیا یومدیم

 .یکه ورم کرد قدرمچه

خاطر ورمم به ستیدست خودم ن ادیخوابم م یلیخ -

 .ادهیخواب ز

 .دیافسوس آه کش با

 .شهیزن حامله سر دختر تنبل م گه،یالبد دختره د -

آمدند  رونیکه از اتاق ب یقدرت و مهدبا آقا ساناز

 کرد. یپرساحوال

 گفت: بهیدر جواب ط آقاقدرت



 ست.که سالم باشه، دختر برکت خونه شاالیا -

 .وستیبعد به جمعشان پ یهم کم نیحس

 او کرد. سیخ یخانم اشاره به موها بهیط

باال که  یرفت یطورچه دم؟یکه من نفهم یاومد یک   -

 ؟یدیبه حمومتم رس

 :دیخند نیحس

 .شهیم یساعت مین هی -

 هی نییپا یاومدیم ،یگشتیقبالً از مغازه که برم -

 باال. یرفتیبعد م یخوردیم ییچا

 .گفتینم یزیو چ خوردیحرص م ساناز

 جواب داد: نیحس

شماست،  ینداره که مامان، اون باال هم خونه یفرق -

 متعلق به شماست.

و مادرش هم آمدند، شد و آذر و پدر در که زده زنگ

 بحثشان را جمع کردند.

حرکات آذر را  کیبه  کی خانمبهیط یمهمان یط در

 .نظر داشت ریز



سر  یکه مهد یبود وقتخودش را کنترل کرده یلیخ

 .دینگو یزیآذر را داشت چ یهوا ادیسفره ز

را  یایراهنیپ یهم پارچه شیپاگشا یعنوان کادو به

 مقابل آذر گذاشت.

از مکه آوردم،  شیقابله، چندسال پنا نمیا -

 ندوختمش، قسمت آذر شد.

 اش گرفت.حرص بخورد خنده کهنیاز ا ترشیب آذر

ً یتقر ییطال یپارچه آن از مد افتاده که مناسب سن  با

 نبود. یمناسب یهیبود و نه آذر، هد خانمبهیخود  ط

 آذر به رسم ادب و احترام از او تشکر کرد. اما

 ه کنار خودش اشاره کرد.نامحسوس ب یمهد

 با لبخند سمتش رفت. آذر

پچ آرام حرف و با پچ کندیپوست م وهیم یمهد

و  خانمبهینگاه ط ینیو هردوشان سنگ زدندیم

 .کردندیرا حس م میآقاابراه

 کنار گوش آذر گفت: آرام

 ؟یمونیم جانیامشب ا -

 در دهان گذاشت. یاشده حلقه اریو خ دیخند آذر



هدجوک نگ -  شتیبابامو نگاه کن، االنم پ ،یو م 

 .رهیغره منشستم داره چشم

 و جواب داد: دیخند آرام

 .خوادیخب، منم دلم زنمو م میعقد کرد بابایا -

 اش نگاه کرد.مردانه رخمیبه ن رهیخ آذر

هد ایطونیش -  .یبودرو نکرده ،یم 

 بغلت کنم. خوادیدلتنگتم آذر، دلم م -

واقعاً  فهممینم ،یدم بخوابصبح تو بغل خو تا

 رن؟یانقدر سخت بگ دیچرا با میآقاابراه

وقت خود خدا گفته حالل، اون گهید میشد محرم

 ما یهاخانواده

 .دیبازهم خند آذر

هد شویخدا کالفگ یوا -  ینگاه کن، حرص نخور م 

 و عزم رفتن کرد. ستادیا میآقاابراه

 دیاریب فیتشر د،یدیدست شما دردنکنه، زحمت کش -

 شلوارش فرو برد. یهابیدست در ج یمهد

 یخداحافظ میهم نشست شیپ دنیاالنم که تا د -



جا که آذر شب را آن دیبه مادرش بود تا بگو نگاهش

 بماند.

هنوز  خانمبهیو ط رفتندیم رونیداشتند از در ب گرید

 بود.نگفته یزیچ

از آن وضع نگاه از دهان مادرش جدا  یعصب یمهد

 آقاقدرت لب باز کرد: که کردینم

ما  شیپ جانیآذر امشب ا شهیاگه م میآقاابراه -

 .بخوابه

و ادامه  دیخواست مخالفت کند که او خند میآقاابراه

 داد.

 یدور یجا دیامشب به ما بد هیعروسمون رو  -

 خدا.به میماام دوستش دار ره،ینم

را در منگنه گذاشت و او موافقت  میکه آقاابراه خوب

از ته دل زد و از غفلت همه که  یلبخند یهدکرد م

لحظه  کیبودند استفاده کرد و در  یمشغول خداحافظ

 .دیآذر را بوس یخم شد و گونه هیپشت سر بق

پسر  نیا تواندیو فکر کرد که حتماً م دیخند آذر

 باشد.مهربان را دوست داشته
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به الهه  ییرایپذ لیکردن وساآذر داشت در جمع یوقت

ساعد دستش را گرفت و به  یمهد کرد،یکمک م

 دنبال خودش کشاند.

اتاق که شدند، در را پشت سرش بست و آذر به  وارد

 داد. هیآن تک

 ؟یکنیم یجورنیچرا ا یمهدیوا -

 .دیآذر را بوس یشانید و پآور نییرا پا سرش

 .که بغلت کنم زدمیآخه داشتم لَه لَه م -

 رونیشلوارش کرد و جعبه را ب بیدست در ج بعد

 آورد.



 آذرجان ناقابله دهیبابا برات خر نویا -

  دن؟یچرا زحمت کش یوایا -

 .دیخند

 !بود یکاف خانومبهیط یکادو -

 .گهینکن د یکارچوب -

 د.در جعبه بو ییالنگو تک

آذر نبود اما از قدردان محبت آقاقدرت  یقهیسل مناسب

 بود.

 لب زد: یکه مهد ندازدیدستش ب خواست

 امشب نندازش، مامان یخوایم گم،یم زه،یچ -

 !دونه؟یآهان مامانت نم -

 .دندیپشت سرش را خاراند و هردو خند یمهد

 به در اتاق خورد. چندتقه

 الهه بود. یصدا

 تشک ببر ایب گهیداداش مامان م -

اتاق  یخودش گوشه ینفرهکیبه تخت  ینگاه یمهد

 انداخت.



 خوادینم -

را باال برد تا به  شیصدا ییرایاز سالن پذ خانمبهیط

 گوش او برسد.

 ه؟یچ خوادینم -

آذر رو  ایخودت  ایتشک ببر  ایب که،یکوچ تختت

 تخت! یرو تونمیکی دیبخواب نیزم

دست  یاند و مهدرا در کاسه چرخ شیهاچشم آذر

 :گوشش پچ زد ریدور کمر او انداخت و ز

تخت  یرو یخب من دوست دارم با خانومم، دونفر -

 نفره بخوابم. هی

هم کمرش را از در جدا کرد و سر باال گرفت  آذر

 شد. یمهد یهاچشم یرهیخ

 مامانت مخالفه. ه،یهوم نظر خوب - 

ذر کرد و آ ترشیفشار دستش را دور کمر او ب یمهد

 .دیرا در نگاهش د ازین

 داشت؟ یاشکال چه

 .گرید شدیشروع م ییجاکیاز  دیبا باالخره

 :دیپرس یسمت تخت و مهد داشتندیقدم برم آرام



 که یدیآذر، اجازه م -

چشم بست و دست دور گردن او انداخت و در  آذر

فت هم شد. شانیهالب یاهیثان  چ 

 .شددهیبوس یتوسط مرد بارنیاول یبرا

 بود.بسته شانیهاچشم

 بشیکه باالخره نص یآغوش نیسرمست از ا یمهد

 اشیو آذر همراه دشیبوسیبود و عطر تن آذر مشده

 .کردیم

 تازه را دوست داشت. یو تجربه دیحس جد نیا

 یاو در خلسه ستادهیاتاق ا انیجا مهمان هردو

 .فرو رفته بودند نیریش

رفت و داخل  رتنییگردن او پا یاز رو یمهد دست

 شد. اشقهی

 آورد اما جدا نشد. نفس کم آذر

 یالحظه یباز شدن در، برا یبا صدا ناگهان

خشکشان زد و بعد به خودشان آمدند و فوراً از هم 

 جدا شدند.

باشند  یعصبان دیبا دانستندیبود که نم یناگهان انقدر

 زده.خجالت ای



و  زده رونیجفت چشم از حدقه ب کیبا  خانمبهیط

ها را در دست داشت، آن ییتشک و پتو کهیدرحال

 غر زد. رلبیگذاشت و ز نیزم یرو

استغفرهللا، توبه، توبه، جوونم بودن  ا،یخدا یه -

 و آبرو ندارن که ایح م،یقد یجوونا

 شرمنده به آذر نگاه کرد. یمهد

 لبخند زد. یو حرص دیکنج لبش را جو آذر

 !امونبوسه نیاول یشد خاطره نمینداره ا بیع -
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رو که با دانشگاه هماهنگ  هیاطالع وناجان،یحله  -

 میکرد

تا پس  کردیم ضیرا تعو شیهالباس کهیدر حال ونای

ا ر یسخت به خانه برگردد گوش یکار یروز کیاز 

 شانه و کتفش نگه داشت. انیم

 یرو که معرف شونیانتخاب یخب اونا دانشجوها -

 گه؟ید نیتمر یبرن برا دیکنن، با

 بود. یآره، هروقت که وقتت خال -

 .میشیهماهنگ م باهم

و پس از  گریتا چندروز د دیشا دانست؟یچه م یکس

اتفاقات  ،یانتخاب یمشخص شدن آن چند دانشجو

 .دادیرخ م یزندگدر چند  یاتازه

* 

 

آن بنر بزرگ  دنیکه با د هیآذر هم مثل بق یابروها

 .دیسالن متعجب بودند، باال پر یگوشه یهیاطالع

 زد. شیو با آرنج به پهلو دیخند اسما

 ! هاییپنج نفر تو نیاز ا یکی -



 چشم نگاهش کرد. یبا گوشه آذر

 نه بابا از کجا معلوم؟ -

 با انگشت اشاره کرد. اسما

 .شنیانتخاب م هانیچون نوشته پنج تا از بهتر -

 سته؟یتو ب یکه ندونه اجرا هیک

 .دیرا برهم کوب شیهادست

 جم؟  ونایدهنم باز مونده، آخه  ییخدا یوا -

 .شهیخدا باورم نم یوا

 صورتش را جمع کرد. آذر

 .ستیشاخم ن یلیخ نیحاال همچ -

ها بچه گمشو، جواهره، عشق منه، فکر کن قراره با -

 دلم رفت. یما اجرا کنه، وا

به مهسا که  یالحظه یسرش را خم کرد و برا بعد

 شد. رهینگاهش سمت آذر بود خ

 خنده زد. ریز

تا چشم قرض گرفته زل  شینگاه، اونم ش مونویحاج -

 و اون نباشه یزده به تو، اگر تو جز اون پنج نفر باش

 .دینما خنددندان آذر



 ندازه،یراه م یزیرون و خونبعد خ ترکه،یمهسا م -

وجود نداره، حق برترها  یعدالت گهیم ادیآخرم م

 شهیم مالیپا شهیهم

نحو  نیآذر که به بهتر یصدا دیاز تقل اسما

 رفته بود. سهیمانند مهسا حرف بزند ر توانستیم

به آذر زد  یاخواست از کنارشان بگذرد و تنه مهسا

 .دیو سمتش چرخ

 نآذرجو دیببخش یوا -

 سرش را تکان داد و فکر کرد. آذر

 بشم " رفتهیپذ دیو چه نه، من با ی"چه تو باش

** 

 ه؟یچ انیجر -

که اسمت  هیچه سعادت رخسرو،یمن، ام یخدا یوا -

 افتاد. امیگوش یرو

 ،یدست بردار از مسخره باز ونا،یندارم  یشوخ -

 ه؟یچ انیگفتم جر

 ه؟یچ یچ انیجر -



تو که قراره  یاجرا نیمکه نشر شده، ه یخبر نیهم -

 کار برگزار بشهتازه یبا چندتا دانشجو

 قهقهه زد. ونای

 یزنیبا توپ پر حرف م یطورهیُشل کن پدر  من،  -

 .کنهیم سیدور خودشو خ هی کیش یلیکه آدم خ

 مگه؟ شهیم یچ حاال

 کارهانیواقعاً منظورت رو از انجام ا شه؟یم یچ -

 حد خودت رو فهمم،ینم

 لب زد. تیو با جد دیرف پدرش پرح انیم

 !ریرو مخه ام یلیغرور مزخرفت رو خ نیا -

چرا؟  ست؟یکارها نحد من؟ حد من اجرا با تازه حدم؟

 جمم؟ رخسروخان  یچون پسر ام

 ؟یدونیرو در حدم نم نییسطح پا یاجراها

 اصالً؟ نهییگفته که سطح پا یک حاال

 بفهم ونای ونا،ی -

 .کنمین با نفهم بودنم عشق مم نه،یاگر نفهم بودن ا -

انزوا؟  یتو ؟یتو باشم خوبه؟ دوست دار مثل

 سرد! خ،ی ه،یراجتماعیغ ز،یگرمردم



 بس کن. -

 کارهام دخالت نکن. یتوام لطفاً تو کنم،یبس م یاک -

انقدر خودت رو  کهنیا خوام،یمن صالحت رو م -

 یرینگ نییدست پا

ر من هم که از نظر تو صالحه، صرفاً نظ یزیچ -

 .ستین

 ریام خوششب

را  یبدهد گوش رخسرویبه ام یفرصت کهنیبدون ا و

ماگ  شهیانداخت و مثل هم زیم یقطع کرد و رو

اش را برداشت و به تراس پرخامه ینسکافه یحاو

 اش رفت.خانه
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که کنار  یرا مقابل پدرش و بعد مهد یچا ینیس آذر

 بود گرفت.نشسته میآقاابراه

 را نشان ساناز داد. ییمویل یکاموا زهراخانم

 ببافم فعالً. یرنگ نیگردن اکاله شال هیگفتم  -

 هم پسر. ادیهم به دختر م 

 .معلوم بشه تشیپدرسوخته که نذاشته جنس اون

 ساناز انداخت و لبخند زد.به  ینگاه نیحس

که زهراخانم چشم تنگ کرد و با  ندیخواست بنش آذر

 لبخند گفت:

نره،  هویمادر، برو حواست به برنج باشه  نینش -

 برا بچه سر بندازم. نویمن ا

 دیساناز را شن یو صدا رفتیسمت آشپزخانه م آذر

 که گفت:

 گنیم کننیم غیکه تبل هیینمایس لمیف نیا نیعه حس -

 میگرفته، جمعه بر زهیما زهیجا یها کلقشنگه یلیخ

 نما؟یس



 چرخاند. ونینگاه سمت تلوز یبا کنجکاو آذر

 جم ونایبا حضور  -

اپن خم شد و ساناز را خطاب قرار  یو از رو دیخند

 داد.

 یهاجم، قراره با پنج تا از بچه ونای اروی نیساناز ا -

 هاما چندشب اجرا داشته باشه

 :دیرد کرد و متعجب پرسچشم گ ساناز

 !؟یچرت نگو، الک -

 :دیخند آذر

برتر اجرا  یخدا، گفتن پنج تا از دانشجوهانه به -

 .شنیانتخاب م

 زده لب زد.ذوق زهراخانم

 .یتو باش اشیکیکه  شاالیا -

 یبرا یو حس بد دیابرو در هم کش میابراه آقا

چنگ زد و دستش را دور  یبه جان مهد یالحظه

 داغ حلقه کرد. یافنجان چ

 و گفت: دیخند یمصنوع

 آذر نباشه! شاالینه اتفاقاً ا -



 اخم کرد. آذر

 آذر نباشه؟ شاالیا یچ یعنی -

 حرفش را جمع کند. خواستیم یمهد

 دیبا یچ یآخه؟ برا اروی نیا هیچ یعنی گمینه خب م -

 بهتر نبود؟ یاصالً کس د؟یکار کن نیبا ا

 جواب داد: ساناز

ه - از  یکیطرف سوپراستاره،  ،یدوا آقا م 

 .گراستیباز نیو بهتر نیتربزرگ

 اون گروه باشه یاگر آذر تو یدونیم

 :دیحرفش را قطع کرد و توپ تیبا جد میآقاابراه

درس بخونم  خوامیبشه؟ گفت م یآذر باشه که چ -

که  یقرار نبود با چهارتا نامحرم گهیبفرما، د میگفت

 که! ارهیدرب یباز جنگولک انکارهیچ ستیمعلوم ن

تا  دادیمحکم فشار م شیهادندان انیزبانش را م آذر

بر پا  ییو بلوا دیبه پدرش نگو یزیچ یمقابل مهد

 نشود.

 جواب داد. تنها

 !ستیکه مخالف ن یمهد یول دیبابا ببخش -



 اشاره کرد. یو با دست به مهد دیخند میآقاابراه

الف مخ ،یانتخاب نش شاالیا گهیشوهرت داره م -

 ست؟ین

 ً  یوقتشه سرتو بنداز یحاال که شوهر کرد اتفاقا

که  یبسه تا االن هرچ ات،یسر زندگ ینیبش ن،ییپا

 خوره؟یبه چه دردت م ،یخوند

 هیکه ناراض شوهرتم

 جواب داد. یمهد

من که با  ،یها، آذر ناراحت نشنه نه سوتفاهم نشه -

 ندارم یدرس خوندنت مشکل

 د.پرحرص سرش را تکان دا آذر

 !یکنیخب لطف م -

 کرد. یرو سمت مهد میآقاابراه

پسر  یجا نیمن پسر ندارم، تو و حس ،یمهد نیبب -

 نارویروز ا هینداشتم، اگر پسر داشتم مطمئن باش 

 .گفتمیبهش م

 داد. دونیبه زن م ادیکه نباس ز گفتمیم



که کار کنه و دستش  یدرس بخونه، زن ادیکه ز یزن

 .ستیزن ن گهیخودش، د بیبره تو ج

 .ستیشوهرش ن یگوشش بدهکار حرفا گهید

سفت جلوش واستا،  گم،یخود  آذر بهت م یجلو دارم

 یگفتن زن یزن باشه که، مرد حرف حرف ستیقرار ن

 بره دانشگاه، خب نذار بره سیگفتن، دلت رضا ن

را پرحرص از  ریبه آشپزخانه رفت و کفگ زهراخانم

 بود گرفت.آذر که ماتش برده

 م حواست به برنج باشه دخترگفت -

 بود. میبه آقاابراه رهیخ یو مهد دیجویلب م ساناز

به دهان پدرش بود و اشک  رهیاما شوکه تنها خ آذر

 اش روان شد.از گونه

و  دهیکه پدرش قصد داشت افکار پوس شدینم باورش

هم  نیبساده و دهان ی  را به خورد مهد زشیستزن

 بدهد.
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 شگر  ینما یصفحه یالفبا رو بیبه ترت یاسام

 بود.نوشته شده ،یاصل یراهرو

مهسا  ،یصمد دیحم ،یبحران الدیم ،ییاسما آقا -

 آذردخت معتضد. ،یمراد

 .دیکش غیو ج دیباال پر اسما

دستش  توجهیشد و او ب دهیها سمتش کشنگاه یهمه

 کرد. را دور گردن آذر حلقه

که فقط دوست دارم عر بزنم، آذر، ما با  امیحال هی - 

 جم ونای

 هم لبخندش کش آمد و در آغوش گرفتش. آذر

 ها آمدند.هم سمت آن الدیو م دیحم

 شان بود.همه یبرا یخوب تیموقع

 .دشیاسما را گرفت و عقب کش یکوله دیحم



رو  اتیحالام تا خوشمن آماده ییخانوم آقا -

 .یکن میباهام تقس بایز قدرنیهم

و محکم بر سر  دیرا از دستش قاپ الدیکالسور م اسما

 .دیکوب دیحم

قدر من بدبختم که باز با تو خدا چه یگمشو، وا -

 شدم. یگروههم

 را تکان داد. سرش

 یموهبت اله هیخوشبخت! من  ،ییآقا یخوشبخت -

 .شمیمحسوب م

چشم گوشه  هیدانشگاه آرزوشونه من  یدخترا یهمه

 نگاهشون کنم.

 و جواب داد: دیخند اسما

 ییعمو هوی یینچا -

 آورد. نییرا پا شیآمد و صدا ترکینزد الدیم

داره به  یالیسر یچرا مثل قاتال یمراد نیها ابچه -

 کنه؟یما نگاه م

 .دیپوف کش آذر

 اون اساساً با همه مشکل داره. -



 حیو ترج ستین یراض هاشیگروهاز هم احتماالً 

 تنها عضو مونث گروه خودش باشه! دادهیم

 بلندش را عقب داد. یبور و کم یموها دیحم

 .دوننیکه چشمش دنبال منه و همه م ییآقا -

 .یهم که مزدوج شد شما

 ،یمراد ،یاطفل معصوم و عقده یبچه نیا دیبذار

جم با اون همه دبدبه و  ونایحال باشه فکر کنه خوش

 رل بزنه. نیکبکبه قراره با ا

برد، او  ورشی دیکه چشم تنگ کرد و سمت حم اسما

 با خنده پا به فرار گذاشت.

را دوست دارند اما  گریدهردوشان هم دانستندیم همه

بردارند  یقرار بود دست از لجباز یکه چه زمان نیا

 .دانستیرا فقط خدا م

 به مهسا نگاه کرد. گرید بارکی آذر

 ادشیور زو غر یهمه جاه طلب نیا لیدل وقتچیه

 او قابل درک نبود. یبرا

نسبت به او نداشت اما حاال بهتر بود به  یخوب حس

 یاجرا یرو شان،یمنف یهادور از رقابت و حس

 مشترکشان تمرکز کنند.
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 .ادیشبه، من خوابم منصفه  یمهد یوا -

 بدجنس نشو. گهیدرو باز کن د ایآذر ب -

 شیهنوز ازت دلخورم، چرا چندشب پ کنم،یباز نم -

 ؟یاون حرفارو زد

فقط زل  زیگفت مثل مترسک  سر  جال بابام یهرچ چرا

 بهش؟ یزد

دو هفته  ،یشباون ریاوه خانوم خوشگلم، هنوز درگ -

 که نگو ینیچرا سرسنگ گمیگذشته، من م

 حرفش گفت: انیم



 یزدیدوهفته انقدر خودتو نم نیا یخوب بود که تو -

 به اون راه.

 میرفت رونیباهم ب دم،یآذر من که برات کادو هم خر -

 ینکرد یخواهمعذرت یول -

هد و  یمیو قد دهیمن کم از بابام و افکار پوس یم 

 .دمینکش اشیمردساالر

 .یجورمرد  اون هی یتوام بش خوامینم

 چشم، حاال قهر نباش -

حق دارم، حق دارم که دلخور  یول ستم،یقهر ن -

 باشم.

که  کنن،یبارم م کهیمامانت و الهه چپ و راست ت ای

 .دمیچون جوابشونو محترمانه م ستیمهم ن گمیم

 یام، جلوخونواده یتو جلو یوقت شمیدلخور م اما

بابام که اساساً با درس خوندن و کار کردن زن مشکل 

که دود از گوشام بلند بشه. تو  یزنیم یحرف هیاره د

 یمهد یپشت من باش دیبا

غلط کردم،  خوام،یمعذرت م د،یببخش گمیحاال من م -

 اشتباه کردم

 .دیخند آذر



 بسه. گهیخب د -

 .زنمایم خیدارم  نمت؟یدم در بب یایم -

 نچ، برو خونتون -

 بابا یا -

 سوخت. یمهد یبرا دلش

 رفت. رونیو آرام از در بتنش کرد  یبافت

 امیاالن م -

سرخ  ینیرا با صورت و ب یرا که باز کرد، مهد در

 .دیشده د

 .دیگرد شد و خند شیهاچشم

 ؟یینجایا یاز ک یوا -

 .شهیم یساعت مین -

 به آذر نگاه کرد. یساختگ یتیمظلوم با

 تو؟ امیب یکنیکردم تعارفم نم خیحاال که  -

 .را گرد کرد شیهاچشم آذر

 معلومه که نه! یوا -

 آذر -



 کنار رفت. اطیمقابل در ح از

 ها.راه پله ریز یول ا،یب -

 وارد شد و آذر به دنبالش رفت. یمهد

محض قرار گرفتن آذر مقابلش، مکث نکرد و  به

 او افتاد. یهابه جان لب صانهیحر

عقب رفت و نگاه پر  یکرد و مهد اشیهمراه آذر

 را به او دوخت. ازشین

 اتاقت؟ یخونه؟ تو میبر شهیذر، مآ -

 یهابود که هورمون یطور طیشرا دیآن لحظه شا در

 .کردیاش به منطقش غلبه مزنانه

 خواست مخالفت کند. حالنیا با

 بابام ییهویآخه  ینه مهد -

 .دیکالفه پوف کش یمهد

ما  یناسالمت بابا،یخدا دلم برات تنگه، اآذر به -

 م؟یعقد کرد یچ یبرا م،یمحرم

شما فاصله داره اما من  یتا خونهدو قدم خونمون

 زنم بالشت بغل کنم بخوابم؟ یبه جا دیهرشب با

 خنده زد. ریز یپق آذر



 نکن، نخند. تیآذر اذ -

 کنم؟ یقدر خوددارخدا حالم خرابه، منم َمردم، چهبه 

 دارم بهت. ازین

 که ساعت دو نصفه شبه باباتم خوابه. االن

 خونتون میبر ایب

که اگه بفهمه، الم شنگه به  دونمیم یآره خوابه ول -

 !کنهیپا م

 یایتو ب ذارهیخب چرا دخترشو شوهر داد؟ نه م -

 شما. ینه من بمونم خونه یما بخواب یخونه

 کشهیم ازهیجا باشم از ساعت هشت خمکه اون منم

 که زودتر بلند شم برم.

 .میتنها باش میتونینم قهیاتاقم که پنج د تو

 .دیخند طنتیبا ش طورهمان

 یخروس ؟یمهد کنهیهم ازت دوا م یدرد قهیپنج د -

 مگه؟

 یخوشمزه و خوردن بیس هیکه  مونهیم نیمثل ا -

نگاش کن، بابا المصبا من  گنیگذاشتن جلوم، م



بخورم! آذر توروخدا، جون من، اصالً  بمویس خوامیم

 ما. یخونه میبر ایب

 ما.ش یخونه امیعمراً ب -

 را گرفت. یدست مهد یدودل با

 تو. اریهاتم بکفش ا،یآروم ب -

 هم وارد شدند و به اتاق آذر رفتند. با

اما  رفتینم شیپ یادیمراقب بود و تا حد ز یمهد

 .کردیآذر م یوانهیاندک رابطه هم او را د نیهم

 زد. شیپنج صبح بود که آذر آرام صدا ساعت

 پاشو یمهد ،یمهد -

 کش را باز کرد.پل کی انیم

 ساعت چنده؟ -

 پنجه، پاشو تا بابام خوابه برو. -

 را سمتش گرفت. شیهاو آذر لباس نشست

 .دیلبخند گرفت و صورت آذر را بوس با

 در را باز کرد. یآرام به

و آب  دیرا د میآقاابراه یهیخانه هم سا یکیدر تار اما

 .دیدهانش را بلع



 میآقاابراه دیبگو یزیچ کهنیاز ا شیشده بود و پ هول

 گفت: تیبا جد

هد یریم - صبحونه رو، بده  یموندیم ؟یآقام 

 .یجورنیا

در آن  دانستیو نم دیاز پشت در لبش را گز آذر

 کند. هیگر ایبخندد  دیبا طیشرا

 جواب داد. یمهد

 قربون شما ،یمرس ز،ینه چ -

 زد. هیکنا دوباره

 ایتعارف نکن -

 نه نه با اجازه -

 رفت. رونیها بآن ینور از خانهبه سرعت  و

که به در  یمشت یدر اتاقش را قفل کرد و با صدا آذر

 .دیشد از جا مر دهیکوب

 تا حسابتو برسم رونیب ایب د،یچشم سف -

نداد که دوباره پدرش به در  یسکوت کرد و حواب آذر

 .دیکوب



تو  یپسره رو راه داد نینصفه شب ا یگوه خورد -

 خونه.

 ی، بهش بگو دنبال تاالر و کاراستآماده جهازت

 خودتون. یسر خونه زندگ دیباشه بر یعروس

 آرام لب زد. تنها

 باشه -
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اعصابش خط  یرو اشیگوش یبرهیو یصدا

 .انداختیم

آن  یجو بسته، دستش را در جست و یهاچشم با

 وابالود گفت:و وصلش کرد و خ دیتخت کش یرو



 الو بله؟ -

 گه؟ید هیامروز اک وناجانیسالم  -

 مکث جواب داد: با

 خبره؟هوم؟ چه -

 منم، عابد ونای -

 عابد ساعت چنده؟ المصب من خواب بودم. -

 پاشو پسر لنگ ظهره. دم،یاز صدات فهم -

 یرا جلو یچشمش را باز کرد و گوش کی انیم

 صورتش گرفت.

 صبحه، من  میه و نساعت ن ،یتو روحت توپول -

 از چندروز قرار بود امروزو بخوابما. بعد

اونا ده  ،یداشت نیتئاتر تمر یهاتو با بچه ونا،یا  ا  ا   -

 دوازده روزه که بکوب کار کردن.

 توان. منتظر

 فرو برد. شیموها انیتخت نشست و دست م یرو

 .رمینبود، باشه م ادمی -

 .ایبخواب یرینگ گه؟ید یداریب -



 .پرهینه چشامو باز نگه داشتم خوابم داره م نه -

** 

 کردند. نیرا با هم تمر هاالوگید گرید بارکی

 خواند: آذر

که  ییهامزخرف نفس یهایزندگ تیو درنها -

 و ژنیاز اکس فیح اند،هودهیب

 حرفش، معترض شد و ناگهان گفت: انیم مهسا

 ساکت لطفاً. قهید هی -

 و اسما که باهمن،  یصمد

 کنم؟ یرو باز ینقش مقابل بحران دیمن چرا با نمیبب

 جم؟ ونایآذر بمونه با  وقتاون

را در کاسه چرخاند و کالفه جواب  شیهاچشم آذر

 داد:

 نویا یچندروز دار نیا یبار چندمه تو یمهسا برا -

 ؟یپرسیم

 .دیبر سر خودش کوب یبا لودگ دیحم

 به وهلل. یدییسا ،یمارو مراد یدییسا -



 شه،یما چه؟ استاد بازرگان کارگردان نما به بابا

 انتخاب کرده. دمانویچ نیخودش ا

 ؟یپرسیازش نم چرا

 دست به کمر زد. مهسا

 یجناب صمد دمیاز شما سوال نپرس -

 دستش انداخت. یرو ینگاه به ساعت مچ الدیم

 اد؟ینم اروی نیمن موندم چرا ا ال،یخیحرفارو ب نیا -

 .مهیو ن ازدهیساعت 

 انقدر بدقول باشه؟ شهیهم قراره

 یاجرا یتماشا یاز دانشجوها هم برا گرید یبعض

 بودند.آمده تئاتریبه سالن آمف شانینیتمر

رد  هایصندل انیاز م شیبازرگان، کارگردان نما استاد

 شد و سمتشان آمد.

 بود.سن نشسته یچهارزانو رو اسما

 را باال برد تا او بشنود. شیو صدا ستادیا

 میما جمع کن ای ادیجم امروز م یاستاد؟ آقا شد یچ -

 م؟یبر

 .کهیها، نزداالن زنگ زدم بچه -



 د؟یاآماده شما

 جواب داد. آذر

قصد  یافتخار گریباز م،یاوقته آماده یلیاستاد ما خ -

ما  ارن،یب فیکنن و زودتر تشر ضمونینداشتن مستف

 ها خسته شدن.بچه م،ییجانیاز هشت صبح ا

به او نگاه کرد و سرش را تکان  چپ چپ بازرگان

 داد.

روز اون سر سبزتو به باد  هیزبون سرخت  نیا -

 بلبل. دهیم

از  ینردبون و اون پرده یرو یکه بر نهیا اتمهیجر

 .یرو وصل کن در اومده رهیگ

 .دیخند آذر

 چشم. -

 کرد. دایرا پ یبلند هیپشت صحنه رفت و نردبان پا به

 .ردیدستش بگ جلو رفت و خواست از الدیم

 .یفتیبده به من خطر داره م -

طرفه  کی یو با لبخند ستادهیدست به کمر ا بازرگان

 .کردیبه آذر نگاه م



 گذاشت. وارینردبان را باز کرد و آن را کنار د آذر

. فقط خودم انجامش بدم دیشدم، با هیمن تنب گهینه د -

 یلطفاً نگهش دار آقا شهیلقه، اگر م اشهیپا هی نیا

 .یبحران

 باشه حواسم هست. -

پرده را در دست گرفت  یو گوشه ستادینربان ا یباال

 انیدرم یکیها را و پله دیکش غیکه ناگهان اسما ج

 رفت. نییپا

 جم یآقا یوا -

 :دیتوپ بازرگان

 نکن یزیآبرور ییآروم آقا -

 .دیچرخ یهم سمت ورود هیاو، نگاه بق یصدا با

 یکه به عنوان تماشاچ نفر از دانشجوها هم ستیب ده

رفتند و سر و صدا باال  یبودند، سمت ورودآمده

 گرفت.

دستش را از نربان جدا کرد و خواست مانند  الدیم

 را باال برد. شیبرود که آذر صدا ونایبه استقبال  هیبق

 .نیکجا، لقه ا یآها -



 سرش را باال گرفت. الدیم

 .نییپا ایخب ب -

 پیدرهم و ت یبا آن موها وناینگاه به  آذر

بود انداخت و  یوجود هم عال نیخوانش که با اناهم

 صورتش را جمع کرد.

هست؟  یبرو، حواسم هست. حاال انگار ک خوامینم -

 .گهیخب اونم مث ما آدمه د

 !دایبد دیند

 ملحق شد. هیهم فوراً به جمع بق الدیم و
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 یمثل از دوازده سالگ گر،یو هرزمان د هشیهم مثل

پدرش داشت تا  یهالمیاز ف یکیرا در  یباز نیکه اول

گذاشته  ییو هفت سالش بود، پا به جا ستیاالن که ب

 بودند.و دورش را گرفته

زده بود  شیموها یرا رو متشیگران ق یدود نکیع

دخترها و پسرها  یهاو با خنده به سواالت و ذوق

 .دادیجواب م

 یحالابراز خوش دنشیو از د گفتندیم یزیچ هرکدام

 .کردندیم

 یشدن و مورد توجه واقع شدن دائم دهید طورنیا به

 مردم عادت داشت. انیدر م

را گرفته بود و  یدختر یکه گوش یحاال با وجود اما

دختر  تمام حواسش معطوف آن انداخت،یم یبا او سلف

نگاه کرده و کامالً  نردبان بود که او را یرو ستادهیا

 بود.برگردانده یرو تفاوتیب

 :دیپرسیم یجلو رفته و با لوند مهسا

فرد  کیشما نقش  دتونیکار جد یجم تو یآقا -

 درسته؟ دیکنیم یترنس رو باز

 خوندم. جتونیپ یتو درموردش



 جذاب باشه. یلیخ دیواقعاً با یوا

 د؟یبد حیدرمورش توض ترشیب شهیم

 کهیاز هم به آذر نگاه کرد و درصورتو ب دیخند ونای

 .رفتندیهم دنبالش م هیبق رفتیسمت سن م

کپشن اون پست، شما  یتو گهیدادم د حیتوض -

 د؟یدونیدرموردش م یجورچه

 بدم؟ یحیتوض چا

کرد خودش را نبازد و  یو مهسا سع دندیخند هیبق

 گفت: ربطیب

 .هاشمینما یاز اعضا یکیمن  یراست -

 را باال انداخت: شیاابروه ونای

 هم خوب. یلیخ س،یاوه  -

نردبان لق دست خودش را کش  یکه رو یدرحال آذر

آخر پرده را هم وصل کند  یرهیتا چند گ آوردیم

 غر زد: رلبیز

 مهسا نیا زنهیقدر داره زر مچه -

 گریاسما هم که د یزده جانیو ه غویج غیج یصدا

 نور بود. ینور عل



 دانشجوها گفت: یهیرو به بق بازرگان

 .دیاجازه بد کنمیخواهش م ون،یها، آقاخانوم -

 جم رو. یآقا دینکن تیاذ

 .دیخند ونای

 .میزنیگپ م میدار شم،ینم تیاذ ست،ین ینه مشکل -

نردبان  لق  یرو ستادهیهم حواسش جلب دختر  ا باز

 .شد

 .دیلرزیم هیهر تکان دست آذر پا با

لبخند  دیحم یهایه شوخحواس ب یب کهیدرحال ونای

 از سن باال رفت. زدیم

آن نربان  کیباال برود و نزد خواستیاصالً نم دیشا

 .ستدیبا

 .ستادیرفت و ا اما

حواسش هم نبود که نگران بود هر آن  یحت دیشا

 پرت شود. نییممکن است آن دختر پا

 یکه رو یچرم کوچک فیو ک ستادیجا اآن اما

ذاشت و رو به بازرگان گ یااش بود را گوشهشانه

 کرد:



 رو بخونم؟ نامهشینما شهیم -

 البته. -

 آذر تمام شد. کار

متعجب چشم گشاد کرد و  ونای کینزد یصدا دنیشن با

 را نگاه کرد. نییپا

 دوستانش حواسشان به او نبود. یهیبق

بودند که او را فراموش  ونایقدر محو حضور آن همه

 کردند.

 کهنیا یو به جا دیاد و چرخآب دهانش را فرو د آذر

را  شیپا کی یرو به جلو شد به آرام د،یایب یعقب

 گذاشت. ینییپا یپله یرو

 خورد. یتکان بد نردبان

 بکشد. یغیتکان بد باعث شد ناخواسته ج همان

شد و رو به او که  دهیباال کش یبه آن ونای نگاه

 شد. دهیتعادلش را از دست داد کش

 اتفاق افتاد. هیه چهار ثانتر از سدر کم زیچهمه

از نربان سقوط  یتا وقت دیکش غیکه آذر ج یزمان از

 بود. ونایفرد به او  نیترکیکرد و نزد



داد  یبلند آذر و صدا غیج یبا سر افتاد و صدا بایتقر

 هیو بق ختیگفت، در هم آم یبلند و کشدار ی  که آ ونای

 ها جمع شدند.که دور آن

 دهیچیکه در دستش پ یدیشدو منگ و با درد  جیگ آذر

 بود چشم باز کرد.

که افتاده بود، دوباره  ونایتن  یتنش رو دنیبا د اما

فکر در سرش چرخ خورد "اگر  کیو  دیکش غیج

 یبا صورت ونای" ؟یشکسته باشه و نتونم اجرا کنم چ

 کیکه تمام حواسش جلب آن  یسرخ شده و درحال

بود دهش بایو ز بیعج یجفت چشم دو رنگ سبز و آب

داشت  نگاردخترک  در هپروت که ا یرهیو نگاه خ

 :دیغر ،یعصب کرد،یفکر م

 دختر. دمیپاشو ترک ،یدیزهرمار، جن که ند -

 !نیاخم کرده انگار من خودمو پرت کردم رو ا نمیهمچ

را درک کرد و  تیآذر باالخره به کار افتاد و موقع مغز

 .دیفوراً خودش را کنار کش

 شکمش خم شد. ریدرد  ز نشست و از ونای 
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بود و ساعد دست راستش را با دست چپ گرفته آذر

 .گرفتیرا از درد گاز م شیهالب

 بارکی وانیهمهمه، بازرگان با دو ل یصدا انیم 

 .ستادیسرشان ا یمصرف آب باال

 من بود. ریواقعاً، تقص دیببخش -

آب را  وانیچشم نگاهش کرد و ل یگوشهبا  آذر

 گرفت.

 یمرس -

اش خودش هم خنده کهیاز شدت درد و درحال ونای

 بود جواب داد:گرفته

خانوم عدم  نیشما؟ ا ریبازرگان چرا تقص ینه آقا -

 تعادل ندارن!



 :دیچشم گرد کرد و رو به او توپ آذر

 من عدم تعادل ندارم؟ -

 .دیخند طرفهکیاد و را باال د شیابرو یتاکی ونای

 !یو عمداً خودت رو انداخت یتعادل دار دمیشا -

هم عمق گرفت و  ونایآذر که گرد شد لبخند  یهاچشم

 ادامه داد:

 یدوست داشتن خودشون رو بندازن تو هایلیخ -

 !یتابلو بود یلیخ گهیتو د یبغلم، تالش هم کردن، ول

 همه به هوا رفت. یخنده یحرفش صدا نیا با

 شک کرد. شیهابه گوش آذر

 تنگ کرد و نگاهش کرد. چشم

 جم؟ یبله آقا -

محو  یبا لبخند حیشانه باال انداخت و پرتفر ونای

 تکرار کرد:

 روم! یخودت رو عمداً انداخت کنمیفکر م -

 درد وحشتناک دستش شد. الیخیب آذر

خاک مانتواش را تکاند و  یشیو به حالت نما ستادیا

 سرش را تکان داد.



باشه نه فقط  ادمینجس شدم، حتماً  کنمیاتفاقاً فکر م -

 هام رو هم بشورم!خودم رو که لباس

را  نامهشینما ه،یو بق ونایبه بهت نگاه  توجهیب و

 دستش گرفت و گفت:

جم،  یآقا میمعطل شما بود جانیوقته ا یلیما خ -

 نه؟ ای میرو شروع کن نیتمر دیدیافتخار م

داشت به آذر بفهماند که  یاشاره سعو  مایبا ا بازرگان

 ونایمراقب رفتارش باشد و او اما خصمانه به  ترشیب

 چشم دوخته بود. ستادیکه ا

 .میآره شروع کن -

 با خودش فکر کرد. و

کردن چشم  یچیق یبرا دهی"اون زبون درازت جون م

 خوشگل"

**** 

 ؟یریبابا، کجا م یمهد -

 .را برداشت و رو به پدرش کرد چییسو

با اجازه برم دنبال آذر، امروز کالس نداشته، زود  -

 .شهیکارش تموم م



 ؟یکار دار ییجا شما

ساختمون سر  نیا یسر بر هیبگم  خواستمینه م -

 مصالح کم آوردن. گفتیاوس ممد م ابونیخ

 کم و کسره. یچ ینیبب یبر

 .رمیم خودم

 !ایبرم بابا، تعارف نکن -

 ه سالمت.برو دنبال زنت پسر، برو ب -

 چاکرم، پس فعالً خداحافظ. -

 یاشهیدسته گل کوچک و ش کیراه افتاد و  یمهد

 گذاشت. یاو آن را در جعبه دیآذر خر یعطر هم برا

و  یالحظه یراه را به واکنش آذر و آن خنده تمام

 .کردیفکر م شیهابرق چشم

دانشگاه پارک کرد و دسته گل را  ابانیرا در خ نیماش

 شد. ادهیپبرداشت و 

 یصحنه دنیبود که با د ابانیباال گرفت و وسط خ سر

ها قفل شد و آسفالت یرو شیپاها  ترنییچندمتر پا

ترمز زد و راننده سرش را  شیمقابل پا ینیماش

 ببرون آورد.



 ؟یسادیوا ابونیوسط خ یعمو، واسه چ ییکجا -

 بود بزنم بهت. کینزد

رد کرد و  را ابانیرا تکان داد و بدون حرف خ سرش

 رنگارنگ را در دستش فشرد. یرزها یهاساقه
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و  دیرس شیهاالوگیاز د یکه آذر به قسمت نیتمر نیح

 خنده زد: ریز ونایهمه در اوج حس بودند، ناگهان 

 انقدر؟ یزنیبا ناله حرف م خانوم شما چرا -

 .دیلبش را جو یگوشه آذر



خودش در  ،یرا باال داد و با تخس شیابروها ونای

 جواب خودش گفت:

دستت  یپرت کردنت تو بغل من بدجور یزورک نیا -

 رو ترکوند.

 با تمسخر لبخند زد: آذر

  د؟یاانقدر بامزه شهیشما هم -

 .نهیکه ا هیبگم واال، نظر بق یچ -

 انداخت. ونای یبه سرتا پا یهنگا

 باشن. نیچاحتماالً بادمجون دور قاب هیبق -

بود که به او مشمئز شده یهایبازآذر از لوس قدرآن

زد  رونیب تئاتریاز سالن آمف نیمحض تمام شدن تمر

 گرفت. شیرا در پ یو راه خروج

را ناخواسته به  ونایتوجه  اشیذات یآن تخس با

 .بودخودش جلب کرده

که دورش را احاطه  یهم با وجود جمع ونای

کرد و به سرعت  یکوتاه یبودند، عذرخواهکرده

 رفت. رونیب

که آذر در محوطه مشغول صحبت با چندتا  دیدور د از

 شده. گرید یاز دانشجوها



 BMW نیرساند و سوار ماش نگیرا به پارک خودش

 شد. اشیمشک

راز و چرا، اما انگار آن دختر زبان د دانستینم

بود داشت که او را وادار کرده یسرسخت کشش خاص

دانشکده،  یاز خروج ترنییپا یکم نشیبخواهد با ماش

 منتظر او بماند.

 که خارج شد و دنده عقب گرفت. دیرا د آذر

که  یپسر ابان،یدرست آن سمت خ دانستیکه نم او

چهارصد و  یاز پژو یرنگ یاز رزها یبا دسته گل

 نیا یو رسم یشده، همسر شرع ادهیپ اشیاپنج نقره

 دختر است.

و ملس  بیعج یحس کیکه انگار  دانستیفقط م او

 دلش را قلقلک داده.

 داد. نییرا پا یدود یشهیزد و ش بوق

 .دیو ابرو درهم کش دیسمتش چرخ آذر

 ؟یمعتضد بود -

 را تکان داد. سرش

 د؟ییبفرما -

 اش را کنترل کند.تا خنده کردیتالش م سخت



 دیشا ؟یریاز دستت عکس بگ مارستانیبرسونمت ب -

 ش؟یریباشه گچ بگ ازین

 کشاند. یگریسمت د تفاوتینگاهش را ب آذر

و گوش  ستادنیا جانیجناب، من فرصت ا دییبفرما -

بامزه، البته به زعم خودتون  یهایدادن به شوخ

 بامزه، رو ندارم.

 .دیپرصدا خند ونای

 ، اما خب، فعالً.براش کنهیمن سرم درد م یول -

او گاز داد و رد  د،یاو رس نیماش کیکه نزد یمهد

و  یمهد یشد و آذر متعجب به صورت برافروخته

 در دستش نگاه کرد. یهاگل

 ؟یکنیم کاریچ جانیا ،یمهد -

را بلند  شیو صدا دیلرزیم فیخف یمهد یهادست

 کرد.

 بود آذر؟ یک نیا -

 کرد. نیبه ماش یااشاره آذر

 .نیماش یتو میبر ،یمن نبر باال مهد یاتو براصد -
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 را باز کرد و نشست و محکم بستش. نیدر ماش آذر

 یها را با حرص رواز او، گل تریعصبان یمهد

 .دیداشبور کوب

 .نیتو ماش نمیا ا،یب -

 بود؟ یاون ک نمیبب بگو

 اش را تکان داد.گشت اشارهو ان دیسمتش چرخ آذر

 اوالً. نیمن باال نبر، ا یبهت گفتم صداتو برا بارهی -

بدم متنفرم، چه برسه  حیکه خودم رو توض نیاز ا من

و طلبکار  حانهیحد وق نیتا ا یکس هی کهنیبه ا

 قضاوتم کنه.



بود برا تو  یک اروی نیا گمیآذر؟ م هیقضاوت چ -

 ؟یزدیف مباهاش حر یبوق زد، خم شده بود

صورتش را جمع کرد و سرش را به چپ و راست  آذر

 تکان داد.

واقعاً  ده،یپرسیفرض کن داشته آدرس م -

 .وبهیو مع ضیحد مر نیکه ذهنت تا ا دونستمینم

 .دیابرو درهم کش یمهد

 یگرفتنت برا افهیق گهید دم،یسوال ازت پرس هی -

 هوم؟  ه؟یچ

زنم تو دانشگاه بدونم  دیمن با نم،یدرست بگو بب آذر

که حرف  یبدونم با اون دینه؟ با ای کنهیم کاریداره چ

 نه؟ ای هیک زنهیم

 تیآذر گشاد شد و ناباور و با عصبان یهامردمک

 .دیخند

 ؟یبافیچرا مزخرف به هم م -

 یجهینت ،یگیم یکه دار ییهاچرت و پرت نیا

ت م یی  هاحرف  حینصا ای خونهیکه مامانت تو گوش 

 من؟ یبابا ی پدرانه و دلسوزانهمثالً 



متنفرم، بچه نباش، چشمت  نیبمن از آدم دهن یمهد

گفتن  زیو اون نباشه که تا چهارتا چ نیبه دهن ا

 .یبش ریجوگ

 ادهیگذاشت تا پ نیماش یرهیگدست یدست رو بعد

 شود.

را گرفت و درد در  شیبه خودش آمد و بازو یمهد

 .دیچیآذر پ یدهیدست  ضرب د

 کجا؟ د،یب خب، باشه، ببخشخ -

 فقط. یاعصاب منو خورد کرد یولم کن، اومد -

 .گهید دیآذر، گفتم ببخش نیبش -

 به جلو شد. رهیداد و خ رونینفسش را ب یعصب آذر

 .فتیبه من زل نزن، راه ب -

 استارت زد و آذر گفت: یمهد

 شمونینما یافتخار گریدر ضمن، اون آقا هم باز -

 بود که

 :دیرفش را برح یعصب یمهد

 ومدهیکه ن یایافتخار گریجم! باز ونایآهان، بله،  -

 برات بوق زده! 



 :دینال آذر

 بس کن یمهد یوا -

 ترشیهم سرش را تکان داد و سرعتش را ب یمهد

 کرد.

 .کنمیباشه، بس م -

 لب باز کرد: یسکوت شد و مهد انشانیم یکم

 کنمیفکر م نیفقط خداروشکر تنها بودم، دارم به ا -

 تونستمیم یدرصد با مامان بودم، چه جواب کیاگر 

 بهش بدم؟

 پوزخند زد. آذر

؟ -  بابت 

نداره زن با مرد نامحرم  تیخوب گهیکه م نیهم -

که مخالف درس  نهیحرف بزنه و خالصه منظورم ا

 خوندن و کار کردن زنه. 

 نسبت به تو دشید

ً یو تقر دیداشبور کوب یرو آذر  .دیکش غیج با

 بگو. ونیدهنتو ببند، کم هذ یمهد -

 آخه!  یتو شوهر من شه؟یمگه م ایخدا یوا



جرات  یکس یهم بهت گفتم تو پشت من باش قبالً 

 دخالت کنه. مونیتو زندگ کنهینم

تو ذهنت  یدار یوقت ،یزنیحرفارو م نیتو ا یوقت

و فالن و  دیدیکه اگر مامانت منو م یکنیتصور م

 روت حساب کنم؟ تونمیقدر مبهمان، من چه

 دندان قروچه کرد و جواب داد: یمهد

از دهنت  یباشه من غلط کردم، توام خوب هرچ -

 آذرخانوم، راحت باش. یکنیبارم م ادیدرم

 چپ چپ نگاهش کرد. آذر

 که بارت کردم. یبود قشیحتماً ال -
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 حرکت. ک،یسه، دو،  -

 .مقابلش چشم دوخت گریدر سکوت، تنها به باز ونای

اما  دیرا بگو شیهاالوگیمنتظر بودند تا د همه

 ستادهیکه ا ییجابه جز آن رفتیم یفکرش به هرسمت

 بود.

 زد: شیصدا محب

 ونای -

 نگاه سمتش چرخاند. کالفه

 .میفکرم مشغوله، دوباره بر کمهی یاک -

 گه؟یپالنه د نیآخر

کالً امروز تو حال خودت  ونا،یبده  آره، دل به کار -

 ظیبغضت غل یزنیهم که عطا رو صدا م ییجا ا،یستین

 باشه.

 موافقت باال آورد. یشستش را به معنا انگشت

 یاک -

رژلب  م،یدر اتاق گر کهیتمام شد و درحال یلمبرداریف

با خودش غر  رلبیز کردیپاک م شیهالب یرا از رو

 زد:



بزنم،  هاموشیر دیبا لمیف نیضبط ا یمتنفرم که برا -

 اه.

رو سمتش   یرا هم برداشت و عطا مردان سیگکاله

 .دیچرخاند و خند

 غوغا کرده. یلینقشت خ نیانقدر غر نزن بابا، ا -

 کهنیآره خب متفاوته، دوستش دارم. مخصوصاً ا -

 کنم. تیها حمادوست داشتم از ترنس شهیهم

 .دیصورت صافش کش یرو دست

 بزنم. ادیدوست دارم، بدم م هاممشیته رخب  یول -

بر  یخستگ کردیبود و حس م حوصلهیب یقدرآن

نگاه  نشیکج شده به ماش یجانش نشسته که با صورت

 کرد.

 کردن هم نداشت. یرانندگ جان

 .جا رها کندرا همان نشیداشت ماش میتصم

آورد و اسنپ گرفت و منتظر  رونیرا ب اشیگوش

 .ماند تا برسد نیماش

 یتمام دنشیذوق و تعجب راننده از د ر،یطول مس در

 نداشت.



او جواب  یهابه سوال اشیحوصلگیتمام ب باوجود

 زودتر به خانه برسد. کردیو دعا م دادیم

نداشت که هرچه  اریکنترل ذهنش را در اخت انگار

 یهاو چشم غیج یمنحرفش کند، باز صدا خواستیم

 .آوردیم ادیگستاخ آذر را به 

*** 

و سر  دیرا با چاقو بر کیکوچک از است یاتکه

 چنگالش زد.

طور که نگاهش به رنگ دهانش برد و همان کینزد

 .دیبود، ماتش برد و خند زیم یگلدان کوچک رو یآب

 ناخواسته تمام صورتش را پوشاند. یلبخند

را در بشقاب گذاشت و با حفظ همان لبخند  چنگال

 با خودش زمزمه کرد: قیعم

 چه مرگم شده؟ ییهویآخه  -

خورده رها کرد و از آشپزخانه خارج  مهیرا ن شیغذا

 شد.

برداشت و  یایبطر ،ییرایبار کنار سالن پذ از

طور به دهانش چسباند، دو قلپ خورد و همان

 صورتش جمع شد.



که به نظر  خوردیچرخ م یدختر یفقط حوال فکرش

 .آمدیچندان راحت به دست نم

 دندیدیاو را م بارنیاول یبرا یوقت هیکه مثل بق نیهم

 !گریمتفاوت بود د یعنینبود،  گرفتندیو دورش را م

شسته و  یبود، حتداده حیکه جوابش را صر نیهم

آورده  شیرا به رو رشیبودش و تاخکنار گذاشته

 بود. ادیز ،یادیز یجسارتش کم یعنیبود، 

 .دینوش گرید یالبش باال رفت و جرعه کنج

 داد. امیپعابد  به

هاش اون دختره که چشم یشماره یتونیعابد، م -

معتضده رو از  اشیلیدورنگه، اگر اشتباه نکنم فام

 ؟یریبرام بگ شیکارگردان نما

داد  هیمبل تک یرا ارسال کرد و سرش را به پشت امیپ

 و چشم به سقف دوخت.

 زد: پچ

 !فتهیب خوادیم یاتفاق هیانگار  -
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 یحساس بررس یکه به نقطه یالحظه درست

 تلفن خانه زنگ خورد. بود،دهیرس اشلنامهیف

تاپ را فرو برد و لپ اشیجوگندم یموها انیم دست

 بست.

شود  یعصب دیبا دانستیمحبوبه، نم یشماره دنید با

 بخندد. ای

دشب که هر چن کردیبا خودش م یچه فکر خواهرش

ها را تکرار آن حرف یو همه گرفتیتماس م بارکی

 کرد؟یم

 رفت. ریگغامیپ یو تلفن رو ستادیبه کمر ا دست



تو  دونمیرو، من که م یبردار گوش رخسرو،یالو ام -

جرز  یبردار. من نشناسمت به درد ال ،یاخونه یتو

 .خورمیم وارید

ت  دارم. کار 

 اد:را برداشت و جواب د یگوش رخسرویام

 یاتازه زیچ کهنیمحبوب، ا یدار کاریچ دونمیم -

 .ستین

ترت هستم مثالً! من خواهر بزرگ ؟یستیسالم بلد ن -

پنجاه  ،یستیپنج شش ساله که ن یاون پسر بچه گهید

 .رخسرویو هفت سالته ام

 محبوب، من کار دارم. یدار کارمیچ دونمیسالم، م -

 نه من نه تو. هگید یقطع کن ا،یقطع نکن ،یوایا -

 پا انداخت. یمبل نشست و پا رو یرو

رو برام درنظر  یهفته ک نیا شنوم،یباشه، بگو م -

 ؟یگرفت

 کردن کرد: فیآب و تاب شروع به تعر با

 سرهنگ رو؟ یاون دخترخاله ادتهی ر،یام -

 همسرش بود. سرهنگ،



ها بود عادت شان سالکه همه یابازنشسته سرهنگ

 بزنند. شیداص طورنیداشتند ا

 بود اما خواست سر به سر خواهرش بگذارد. ادشی

خوردم،  یشام چ شبید ادینم ادمیمن  بابا،یا -

 ییچه انتظارها اد؟یب ادمیسرهنگ رو  یدخترخاله

 ازم. یدار

 بود. نیکه اسمش نوش گمیهمونو م ریام -

 یخواستگار یبر کهنیزنان بودا، قبل ا متخصص

 میخوشگله بر هیدختر خوب نیا قدر بهت گفتمچه دیناه

 نه! یگفت اشیخواستگار

 خب! -

 نه؟ ایاومد  ادتیخب؟  -

 فرضاً آره -

 مرد. شی، شوهرشم که سه سال پاز هلند برگشته -

 .امرزتشیخداب -

 گفت: یحرص

 یشوهر  دخترخاله یزنگ نزدم که برا رخسرویام -

 زنگ زدم بگم ،یسرهنگ طلب مغفرت و آمرزش کن



 برگرده هلند. خوادینم گهیاست، دتنه نمیا

 کنه. یزندگ رانیا خوادیم

" آرام حوصلهیب  خارج شد. شیهالب نیاز ب ی"هوم 

 ن،یفدات بشم، بب رخسروجان،ینکن ام یمنو عصبان -

تورو  یغصه دیقدر بامن چه ؟ییاالن چندساله که تنها

 یدرست و حساب یوعده غذا هی یبخورم؟ آخه حت

بدبخت و سوراخ و آش و  یمعده با اون ،یخورینم

 الش، فقط قهوه قهوه قهوه.

 .ستیقهوه که غذا ن آخه

 .خوادیهمدم م زادیبابا، آدم ،یچیغذا ه حاال

 .ستیحواست به خودت ن تو

 محبوب؟ -

 حرف بزنم؟ نیجان  محبوب؟ من با نوش -

بگم به سرهنگ سالم برسون و قطع  خواستمینه م -

 کن.

 بهت؟بگم  یچ ریام ر،یام -

 کن. یفقط خداحافظ یچیه -



چندتا غذا درست کنم برات بفرستم که از  ریام -

 نشه؟ تیات اذمعده یرینگ یزیج رونیب

باور کن انقدر  یول ،یکه به فکرم یمرس زمینه عز -

 .ستیالزم ن ینگران

 بغض داشت و گفت: شیصدا

که تورو از  یمن نمت،یبیدارم م رونیکه از ب یمن -

پس  ،ییقدر تنهاچه دونمیم شناسمیخودت بهتر م

 حق دارم غصه بخورم.

 ریخبهشب

کردن  یفرصت خداحافظ رخسرویبه ام کهنیقبل از ا و

بوق در گوش او  یرا قطع کرد و صدا یبدهد گوش

 و نفسش را کالفه رها کرد. دیچیپ

آش و  نیباز هم هم گر،یهفت هشت روز د دانستیم

و  ردیگیکاسه هست و محبوبه تماس م نیهم

سر دارد،  ریاو ز یرا برا یگریشخص د کهیدرحال

 که تن به ازدواج مجدد بدهد. کندیمتقاعدش م
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آقاقدرت  یشام را به خانه ،یبه اصرار مهد آذر

 بود.رفته

با   بهیکه ط شستیشام را با کمک الهه م یهاظرف

 عقب فرستاد. یر را کمآذ شیبازو

تو  زمیپارچ آب کنم بر خوامیطرف مبرو اون -

 سماور.

 هیکرد و نتوانست کنا ییظرفشو نکیبه س ینگاه

 نزند.

 یسر خونه زندگ یبر یخوایم گهیآذر، دوروز د -

 ؟یکار کن یخوایم یجورنیخودت، ا

 متعجب جواب داد: آذر

 ؟یجورچه خانوم،بهیوا ط -



 .رهیبگ نیینره پا یین از تو ظرفشوبرنجارو جمع ک -

 شیپ یتر بشور عروس، سر زیکمم ظرفارو تم هی

 چندتاش چرب بود. کردمیداشتم قاشقارو جمع م

 و آذر به او چشم غره رفت. دیخند زیر الهه

زن از  نیبساط بود و ا نیهم دشانیدیکه م هربار

کردن آذر  یعصبان یبرا یزیچ نیترکوچک

 .گذشتینم

 اپن گذاشت و رو به مادرش گفت: یرودست  یمهد

 یخواینم ییمامان فردا آذر کالس نداره، شما جا -

 ؟یبر

 کرد. زیگوش ت آذر

 طور؟نه پسرم، چه -

 گهیخدا بخواد تا دو سه ماه د مینیچندتا تاالر بب میبر -

 .میریرو بگ یعروس

 .دیسمتش چرخ تیبا عصبان آذر

دانشگاه از مقابل  ونایبوق زدن  یهیبر سر قض هنوز

 یجاعمداً به یهم دلخور بودند و آذر فکر کرد مهد

از قبل با او هماهنگ کند مادرش را خطاب  کهنیا

 .ردیقرار داد که او هم در عمل انجام شده قرار بگ



به آذر زد و آذر سرش را به  یلبخند کمرنگ یمهد

او خط و  یچپ و راست تکان داد و با نگاهش برا

 .دینشان کش

 :گفت بهیط

 هست حاال؟ آذر جهازت آماده -

 آب شست و سرد لب زد: ریرا ز شیهادست

آماده هم نباشه به  د،یبله، شما نگران اون نباش -

 خانوم. بهیط شهیموقع آماده م

 را در هوا تکان داد. شیهادست

کم و  یزینشه چ یهول هولک گمیواال، م دونمیچم -

 ننیبب انیب خوانیم لیکسر بمونه چهارتا فام

 آبرومون بره.

از سکوت  به،یاز ط ترشیبود، اما ب یعصبان آذر

ها بود آن یگر گفت و گوکه تنها نظاره یمهد موقعیب

گرم  یاز مهد یآب یبود و فکر کرد وقت یعصبان

 جواب بدهد. دیخودش با شودینم

داشت؟ مگه  یمگه ساناز کم و کسر خانوم،بهیط -

شما  د؟یده عروس گرفتخونوا نیشما بار اوله که از ا



 فهممینم ه؟یچه حرف نیا د؟یشناسیپدر و مادر منو نم

 واقعاً!

 اش را گاز گرفت:انگشت اشاره بهیط

 منو بزن، خجالت نکش. ایواه واه واه، دختر، ب -

 نگفتم. یزیخانوم من که چ بهیط -

 وقتچیآره ماشاال بزنم به تخته زبونت کم درازه، ه -

توام مثل الهه  ؟یرا دعوا داردختر چ ،یگینم یزیچ

 ؟یدار یچه فرق

 مائه. یشما آبرو یگفتم که آبرو یکل

 جواب داد: رفتیم رونیاز آشپزخانه ب کهیدرحال آذر

 کهیکه بخواد با چهارتا ت ییآبرو یممنون، ول یلیخ -

 ادین اد،یو کاسه بشقاب ب یو تخته و لوازم برق ریت

 بهتره.

 .یدار ینبال به دور، آذر تو چه زبو -

 گفت: یرا مظلوم کرد و رو به مهد لحنش

 گفتم توروخدا؟ یزیمادر؟ آخه من چ ینیبیم -

 یزیاو چ کهنیاز ا شیرا گرفت و پ یدست مهد آذر

 آذر آرام گفت: دیدر جواب مادرش بگو



 نمیاتاق بب ایب -

 باز هم ساکت نماند. بهیط

به  شاالیا گهیآذرخانوم ما قراره از دو سه ماه د -

که تو  یجورنیا م،یکن یساختمون زندگ هیتو  دخدایما

بهت برخوره، سنگ رو سنگ بند  یبخواد همه چ

 !هاشهینم
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 .زندیم رونیب شیهاحس کرد دود از گوش آذر

 ساختمان؟ کیچه گفته بود؟ در  او

 که گفت: دیآقاقدرت را شن یصدا

 وم، سر به سرشون نذار، جوونن.خان -



من  م؟یمگه ما جوون نبود ؟یچ یعنی گهیجوونن د -

 کردم؟ یحرمت یب امرزتیبه مادر خداب

بهش بگم  یزیچ هی اد،یراست م رهیدختره چپ م نیا

 .دهیروش بهم پس م ذارهیدوتا م

 که صورت ساناز از حرص سرخ شده. دیدیم نیحس

 زد: لب

 جانمامان -

 ه ساناز اشاره کرد.با چشم ب و

 رو به ساناز گفت: بهیط

بچه  ادیوقت، باز بهت فشار ب هی ایحاال ناراحت نش -

 بشه زبونم الل. شیزیچ هی

 به او کرد و آرام لب زد: ینگاه

 نه -

 که وارد اتاق شد در را پشت سرش بست. یمهد

 :دیو توپ ستادیدست به کمر ا آذر

 ؟یکنیم یجورنیچرا ا -

داد و آرام جواب  هیبه در تک نهیسدست به  یمهد

 داد:



 کردم؟ یجورچه -

با من هماهنگ  کهنیقبل ا یچ یعنی یمهد یوا -

 م؟ینیتاالر بب میبر ادیفردا ب یگیبه مامانت م یباش

رو دنبال  یکارا کس نیا یبرا ادیبدم م یدونینم

 م؟یخودمون راه بنداز

 مامان تو. ایهم نداره مامان من  یفرق

 ن،یاز ا نیکنم ا یحرمتیبه مادرم ب تونمیمن نم -

 یبابات گفته زودتر عروس یبعدم آذر مگه نگفت

 د؟یریبگ

سر  میبر رم،یمنم زن گرفتم که سر و سامون بگ خب

 خودمون. یزندگ

 .دیچشم در آذر

دو طبقه باالتر از  یعنیخودمون؟  یآهان، سر زندگ -

 ور دل مامانت؟ جا؟نیا

 .دیرا بلع سکوت کرد و آب دهانش یمهد

 :دیپوشاند و نال شیهاصورتش را با دست یعصب آذر

 ؟یکنم از دستت؟ نگفت کاریمن چ یمهد یمهد یوا -

 جانیا ستیبهشون که ما قرار ن یتو هنوز نگفت

 م؟یکن یزندگ



 داد. رونیب ینفس

 حاال حرص نخور. گمیم -

 نکشد. غیکه ج دیلبش را محکم گز آذر

 مستقل بود. یشرط من خونه نیاول یمهد -

مثل ماست به من زل نزن بگو  لکسیر یجوراون

 .گهیحاال، خب برو بگو، برو د گمیم

 آذر -

 زد. یمهد یآرام به بازو یمشت

خونه  فیتا تکل ام،ینم ییآذر، فردا هم من جا یآذر ب -

 .امینم جاچیروشن نشه اصالً ه

 :دیآذر را در دست گرفت و ابرو در هم کش یبازو

 .گمیم یعنی گمیگفتم م بچه نشو، -

 مگه؟ یچندماهه الل بود نیبرو بابا، ا -

 که دارم. نیتمر یمن کالس ندارم، ول بعدم

 چشم تنگ کرد. یمهد

 .یبر یاصالً حق ندار -

 اره؟یب فیتشر تونمیکه باز اون هنرمند افتخار یبر



را با تمسخر گفت و آذر پوزخند زد و  یافتخار هنرمند

 .دیکش رونیبدستش را از دست او 

با من  ،یمنو ندار یکردن برا فیتکل نییتو حق تع -

 درست حرف بزن.

حرفو  هی یعرضه ندار یخونمون، تا وقت رمیم االنم

 م،یکن یزندگ جانیا ستیما قرار ن یکالم بگ هیو  یبزن

 ندارم. یباهات کار

 حرفا؟ نیا یچ یعنی -

بچه ننه نباش، مرد باش،  ،یدیکه شن نیهم یعنی -

 د.مر

 لب زد: یعصب یمهد

درازه، االنم با  یلیتو زبونت خ گهیمامان راست م -

بار  ،یدادیجوابشو م یجورکه چه دمیچشم خودم د

اون از  یکرد یاحترام یآخرت باشه به مامان من ب

 .زترهیتخم چشمم برام عز

 .یگوشواره هم بخوا دیبا یخوایاگه گوش رو م توام

 ام آره؟ننه ه من بچهباشه آذرخانوم، به سالمت، ک 

اتاق  یرا از گوشه فشیو ک دییدندان بر هم سا آذر

 برداشت.



 !یآقامهد میدیهم فهم یعشق و عاشق یخوبه معن -

 تب و تاب زد. یب یرفت و قلب مهد رونیاز اتاق ب او

راه حل  نیا کردیرا دوست داشت اما فکر م آذر

 .ردیاو و مادرش را بگ انیدرست است تا بتواند م
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 شد. ییرایسالن پذ وارد

 یکه صدا آوردندیخودشان نم یبه رو هیبق

و  اوردیطاقت ن بهیآمده، اما ط رونیب شانیهاحرف

کند، بدن چاقش  یآذر بخواهد خداحافظ کهنیاز ا شیپ

مبل بلند کرد و مقابل آذر رفت و دست به  یرا از رو

 .ستادیا کمر



کجا عروس خانوم؟ مگه دختر جوون آخرشب  -

 رون؟یب رهیو از در م نییپا ندازهیسرشو م

و  ستدیجا باتر از آن بود که بخواهد آنپ یعصبان آذر

 جواب بدهد. بهیط یمسخره یبه سوال ها

 -زد.  یو سرسر یمصنوع یلبخند یحوصلگ یب با

ا ب دیدیممنون دست شما درد نکنه زحمت کش یلیخ

 خونه. رمیاجازتون م

و سمت  ستادیا ستیاوضاع مناسب ن دیقدرت که د آقا

 رفت. بهیط

 .رمینشده که من باهاش م یزیخانوم چ  -

 .شدینم الیخیب بهیط اما

 و لب زد: دیابرو در هم کش 

با  فمویامشب تکل دیآقاقدرت من با نمیبب ساینه وا -

 آذر روشن کنم.

را از اتاق به و خودش  دیرا شن شانیصدا یمهد 

 رساند. ییرایپذ

اشاره به ساناز کرد و  نیدر دل ساناز نبود و حس دل

 آرام پچ زد:



استرس برات  کننیباال خودشون حلش م میبر ایب -

 .ستیخوب ن

 آذر جواب داد: 

واقعا متوجه  یچ یعنیخانوم؟  بهیط یفیچه تکل-

 !شمیمنظور شما نم

 آتش شد و مداخله کرد: ریز زمیالهه ه 

 یم یاحترام یبه ما ب یلیتو خ گهیمامان راست م ذرآ

 !شتهیکار هم ستیدفعه اولت ن نیا ،یکن

به  یمداخله کند جواب دیکرد شا یبه مهد ینگاه آذر

 هیو تک نهیکه دست به س یخواهرش بدهد اما مهد

 و سر چرخاند. دیبود را د ستادهیا واریداده به د

 توانست سکوت کند پس گفت: ینم 

 یکردم؟ من چند بار به شما ب یاحترام یمن ب -

 کردم؟ یاحترام

 قدرت دست سرشانه آذر گذاشت. آقا

خونتون االن  برمتیم میبر ایعروس قشنگم ب ایب -

 وسطه. طونیش

دختر  گنیخانوم م بهیط د،ینه آقا قدرت لطفاً صبر کن -

! مگخ رونیاز خونه بره ب دیساعت نبا نیجوون ا



 یندتا در فاصله داره؟ توشما چ یما با خونه یخونه

 !گهیست دکوچه نیهم

جواب پس  یهر کار یانقدر برا دیچرا با دونمینم من

 بدم؟!

گفتم  یها! من همون اول هم به مهد ستمیساناز ن من

به خاطر  شهینم لیکه حساب من از ساناز جداست دل

خانم کنار  بهیط یخواسته ها یکه ساناز با همه نیا

 !امیبمنم بخوام کنار  ادیم

 را باال برد: شیو صدا دیتوپ بهیط

 ؟یچ یعنی گهیحرفا د نیخوشم باشه ا -

 کردم؟ یچندبار به ساناز امر و نه من

 یذاریدهنمو ببندم خودت نم خوامیم یحاال هم هرچ 

 دختر.

من روضه  ؟یچ یعنی یاحترام یب یکن یم فکر

دعوتت  رمیگیم یمولود یاینم کنمیدعوت م رمیگیم

 !یایمن کنمیم

 را در کاسه چرخاند. شیهاآذر کالفه چشم 

خانم، اوگ روزا من دانشگاه بودم اگر بودم  بهیط -

 .دمیرسیخدمت م



چو افتاده که عروس  لیو فام هیتو در و همسا -

 باهاتون قهره. کهیکوچ

 نرو خب. دانشگاه

 :دینال آذر

 من! یخدا یوا -

بود  یخونه چ یهیقض دمیمن داشتم صداتو نشن -

 ؟یگفتیم یبه مهد یاشتد

 نگاه کرد. یزد و به مهد یپوزخند آذر

مشکالت رو  گمیبهت م یوقت یبفرما آقا مهد -

 اشجهینت یندازیخودت حل کن و شما پشت گوش م

 متهم شدن من. یجورنیا شهیم

ازدواج  یشرط من برا نیبهشون که اول یگیچرا نم 

 بود؟ یچ

 .گهیمامانت بگو د به

 گفت: یمهد

 .کنمیمامان من با شما صحبت م -

 با توپ پر داد زد: بهیط



 رو زیهمه چ فیتکل دیاالن با نینه صحبت االن هم -

 .میروشن کن

 نمیبب بگو
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 -ب داد: و جوا دیبه پشت گردنش کش یدست یمهد

 بگم؟ یچه جور یعنی ز،یخب چ

کرد انقدر  یآذر چشم تنگ کرده بود و نگاهش م 

خونش در  زدندیبود که اگر کار به تنش م یعصب

 .آمدینم

 دوخته شده بود. ینگاه ها به مهد ی همه



 را باال برد: شیصدا گریبار د بهیط

 نه؟ ای یزنیحرف م یمهد -

 جواب داد: یمهد 

 میبر دیکه ما بعد از ازدواج با هگیمامان آذر م -

 مستقل. یخونه

 بکنه. یزندگ جانیا خوادینم 

 باز به آذر نگاه کرد. مهیماتش برد و با دهان ن بیط 

 یاحترام یبه ما ب یدار گمیاون وقت من م ا،یب -

 نه! یگیتو م یکنیم

 آذر لب باز کرد: 

داشته  یمستقل یمن بخوام زندگ کهنیخانوم ا بهیط -

 کردن به شماست؟ یشم بب احترامبا

 شدیکم نه، آذر خانوم خجالت نکش، اگه روت م -

تو رومون  یکردیتو صورتمون تف هم م یزدیدوتا م

 !رونیب یرفتیدر م نیبعد از ا

بچم آرزو دارم، دوست دارم بچه هام  یمن برا 

 کنار خودم باشن. شهیهم



عمر زحمتشو  هیهام ازم دور باشن، بچه خوامینم 

از من  یکه چندماهه اومد ییکه حاال تو دمینکش

 .شیریبگ

ازتون دور باشن.  ستیشما قرار ن یهابچه یول - 

ور رو بردارم ببرم اون یمهد خوامیمگه من گفتم م

که  میبکن یزندگ یاتو خونه میگفتم فقط ما بر ا؟یدن

 .دهیخودش خر یمهد

و دست بر صورت سرخ  دیپرحرص خند بهیط 

 .دیکوباششده

 ییبگم من موندم تو پر رو یواال چ دونمینم - 

 مویزبون لعنت نیا خوامینم گمیم یه یامروز یجوونا

 دختر جون. یذاریبجنبونم خودت نم

 خواستم ازتون جز مستقل بودن؟ یزیمن چ -

 ؟یو مارو تکوند ینخواست ؟یا وا، نخواست -

 ییاو طالمال ها م،یاون همه کادو سر عقد بهت داد 

قد خونه بابات  ،یندازینم میدیا حاال برات خرکه ت

تو دستت  دمیبار ند هی میدیبرات انگشتر نشون خر

 باشه!

 .دیپوست لبش را جو یعصب آذر



کرده بود  نیکه در لفافه به پدرش توه نیساناز از ا 

دست  نیکه حس دیبگو یزیشد و خواست چ یعصبان

 :دیدست گذاشت و آرام کنج لبش را گز یرو

 ساناز جان. نگویچیشما ه -

 داد زد. آقاقدرت

 الاله االهللا، بس کن زن. -

 معرکه بود دوباره گفت: اریکه آتش ب الهه

چرا انگشتر نشونت رو دستت  گهیمامان راست م -

 ؟یکنینم

با   ؟ینفهمه متاهل یدانشگاه کس یتو یخوایم نکنه

  نیدهان ب ی  مهد یپاها ریحرف انگار آتش ز نیا

 ناباور رو به آذر گفت: روشن کرد که

آذر  ؟ینداز یحلقه دستت نم نیآره آذر؟ به خاطر ا  -

 نگاه کرد. یبه مهد یعصب

من قبل از  ؟یزنیحرفا رو م نیچرا ا گهیتو د یمهد -

گفت  میحلقه بخر میبر ایبهت گفتم ب میکه عقد کن نیا

 مامانم گفته نه!

 انگشترم دستم تونیعروس یبرا دیحلقه رو بذار 

 .ادیاز مدل خوشم نم کهنیبه خاطر ا کنمینم



و  دیشما منو آدم حساب نکرد نکهیبه خاطر ا 

عهد بوقه  یکه مدلش برا یانگشتر دیخودتون رفت

 .دیآورد دیدیخر

 .دیکوب گرشیدست د یدست رو بهیط 

 گمیم یآقا؟ من هرچ ینیبیپررو! م یا ا ا ا  دختره -

 جوونن ولشون کن. یگیوقت شما ماون

 داره! یحد گهید امیجاهل یجوون واال

 گفت: یبه مهد رو

 نینذار زنت بره دانشگاه بب گمیمن م یمهد نیبب -

 شهیکه بره دانشگاه زبونش شش متر م یزن گمیم

نشده ما رو قورت  یچیاالن ه نیداره هم نیا نیبب

 نیا یجلو یتون ینم گهیپس فردا د یفکر کرد دهیم

 ؟یریزنو بگ

 گرفت. شیهادست انیسرش را م یمهد

بغضش را  یجلو یسمت در پا تند کرد و به سخت آذر

 گرفت و گفت:

با مشکالت  یکه منطق یگرفت ادیهر وقت  یمهد -

نگاه  هیفقط به بق یبحث کی یو تو یبرخورد بکن



با هم  میتون یبعد م یسیپشت زنت وا یو تونست ینکن

 .میصحبت کن

حرف  یتونینزدن، پس م هیدهنت که ماست ما یتو

 .یبزن

 شیصدا هیبه آقاقدرت و ساناز که با گر توجهیب

 رفت. رونیاز در ب بهیط یهاراهیو بد و ب کردندیم
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بود که نوشته امشیشب که عابد در جواب پ همان

شاگردش را به او  یگفته اجازه ندارد شمارهبازرگان 



 یبود تا برابدهد کالفه آن دو سه روز را گذرانده

 .ندیآذر را بب یبعد نیتمر

بود به هرچه را که خواسته شه،یجم بود، هم ونای او

 بود.به دست آورده یراحت

 وجود نداشت. رممکنیاو غ یبرا

 یهمان آذردخت  به ظاهر سرسخت هم پا کردیم فکر

 .کندیخواستن او که وسط باشد، پا ُشل م

او  ینهیهم بود که بخواهد دست رد به س یدختر مگر

 بزند؟

را برداشت و به کنار  اشیشگیهم یفرانسو ادکلن

 گددنش زد.

 یدقت نیترکوچک شیهادر انتخاب لباس شهیهم مثل

 بود.نکرده

 پوش بود.ذاتاً خوش انگار

 .دادیانش مجذاب نش کردیکه بر تن م هرچه

دارش با آن مدل خاصش را با پرپشت و موج یموها

 رفت. رونیانگشت شانه زد و از در ب

 ریدر دلش سراز بیعج یآذر حس دنیتصور د از

 بود.شده



 گرید یها از آن پوچکه باعث شد پس از مدت یحس

 .نباشد یخبر

**** 

قدر در اتاقش راه رفته بود و تا شب قبل را آن آذر

کرده و چشم بر هم نگذاشته بود که جان  هیصبح گر

هم  نیتمر یبرا یدر تنش نبود و اگر مجبور نبود حت

 .رفتیبه دانشگاه نم

 خودش نبود. یحواسش سر جا 

 .شدیجا متمرکز نم کی نگاهش

 بود.توپوق زده شیها الوگیگفتن د نیچندبار ه 

نداشت  یتوجه نیتراطرافش کوچک طینسبت به مح 

 یدخترک ب ریدرگ ونایتمام حواس  اما برعکس او،

 .دید یشده بود که اصالً او را نم یحواسپ

که در آن جمع مورد توجه همه بود به جز آذر  یونانی

به او  ینگاهمیانداختن ن یبرا یقصد چیو آذر ه

 نداشت.

به او  ونایکرد، کشش  یم یتوجه یب شتریهرچه ب 

 .شدیم ترشیب



کن است مقابل خودش فکر کرد به درک که مم با

 دانشکده دورش جمع شوند.

و با او  کشاندیم یاطور شده آذر را گوشه هر

 .کندیصحبت م

وحشتناک چشم به ساعت داشت تا  یبا سردرد آذر

تمام شود و بتواند به خانه برگردد و  نشانیزودتر تمر

را  اشیخواب یبا چند قرص مسکن بتواند ب دیشا

 ش.را فرامو تشیجبران کند و عصبان

اش برعکس او دل در دل نداشت که شماره ونایاما  

 .ردیرا بگ

که تا حاال  ییآذر با تموم دختر ها دانستیکه نم او

 فرق دارد. دهید

هم  ونایرفت،  رونیتئاتر ب یکه از سالن آمف آذر

بزرگ را به صورتش زد   کاله نقاب دار  یدود نکیع

 سرش گذاشت و  بالفاصله به دنبالش راه یرا رو

 افتاد.

 شیدانشگاه از پشت سر آرام صدا یخروج یکینزد

 زد.

 آذر -



. ناباور دیمتعجب چشم گشاد کرد و سمتش چرخ آذر

 لب زد:

 د؟یبله؟ با من بود -

 .دیخند الیخیب ونای 

 ست؟یاسم تو مگه آذر ن -

 .دیابرو در هم کش 

انقدر با شما راحت بوده باشم  کنمیجم فکر نم یآقا 

صدام  کیبا اسم کوچ دیدیجازه مکه به خودتون ا

 !دیکن

 قهقهه زد و گفت: ونای

 آذر خانوم. الیخیباشه بابا ب - 

 و گفت. دیرا کش خانم

 !رهیگینکن حاال قلبمون م انقدر اخم -

ت دارم. میبش نمیسوار ماش میبر ایب قهیچند د   کار 

 و گفت: دیچرخ

 ندارم، با اجازتون روزخوش. یمن با شما کار -
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 ناگهان مچ دستش را گرفت. ونایاما  دیچرخ آذر

 آذر بهت زده و متعجب نگاه به دستش و کرد.   

 د؟یکنیم کاریجم، چ یآقا -

 میبر ایب قهیچند دق هی گمیدختر خوشگل دارم بهت م-

 باهات ندارم. یکار میبا هم حرف بزن نیماش یتو

که بهت انگشت  یستیبخورمت، عسل هم ن خوامینم

 !یبزنن تموم بش

آذر گرد شد و دستش را به ضرب از دست  یهاچشم

 او جدا کرد.

 یکه نود و نه درصد دخترها بندمیشرط م بابایا -

مملکت آرزوشونه من  یدانشگاه که نه، دخترا نیهم



 یوقت تو دارشه چشم بهشون نگاه کنم. اونگو هی

 ! یایم شیمن قر و قم یبرا

بود و تمام تنش به رعشه افتاده بود. اخم  یعصب آذر

 کرد.

 .شمیجم، من واقعاً منظور شما رو متوجه نم یآقا -

 :دیخند الیخیب 

 نقدریمن به هر گاگولس ا گهید شه؟یبرو بابا مگه م -

ازت  گمیبود، دارم بهت مبغلم  یاالن تو دادمیخط م

 خوشم اومده بعد تو

 رفت. یاهیآذر س یهاچشم

 عقب گذاشت: یقدم 

من متاهل  دیاالن تمومش کن نیکنم هم یخواهش م -

 هستم.

و طرز  اتیادب نیاز شما هم اصالً انتظار چن البته

 رو نداشتم. یبرخورد

 باعث تاسفه آقا. جداً 

 .دیخند دیقیبازهم ب ونای

 .زمیمن کالً راحتم عز ه،یاک که اتمیادب -



و  یدوساله طرف یبا بچه یضمن فکر کرد در

 ؟یمتاهل ؟یخرم کن یخوایم

 بله متاهلم، و لطفاً  -

 حرفش پوزخند زد. انیم

و  یمنو دک کن یخوایتو م شهیمن باورم نم  -

 دایکه نسبت بهت پ یمتاسفانه االن با وجود تمام کشش

 !یکنیهم م امیعصب یکردم دار

 ات کجاست؟وقت حلقهخانوم معتضد اون نمیبب

اتفاقات شب گذشته  ادینام حلقه باز هم به  دنیشن با

 افتاد.

 و جواب داد: دیلبش را جو یگوشه 

که من دروغ  نهیبر ا لیدل ستیحلقه دستم ن کهنیا -

 گم؟یم

 را باال داد. شیابرو کی ونای

 .کنمیحس م طورنیمن ا -

 .دیخند یعصب

 عرض کنم حستون اشتباهه. دیخب با -



قدر شهرت و هرچه دیهست یجم، شما هرکس یآقا و

 جادیبرام ا گهید یدفعه ست،یمن مهم ن یبرا دیدار

 .کنمیبرخورد م یاگهیطور د د،یمزاحمت بکن

 نما زد.دندان یسرش را تکان داد و لبخند ونای

مند و منم عاشق تفاوت و عالقه ،یقدر تو متفاوتچه -

ها به جا گربه بچه دنیکه از پنجول کش یبه رد

 مونه؟یم

نفس  یبه سخت کهیپشت به او کرد و در خال آذر

 اتوبوس راه افتاد. ستگاهیبه سمت ا دیکشیم

 رفتنش شد. یرهیناباور و مبهوت خ ونایرفت و  او

 بود!گرفته اشدهیبود که ناد یدختر نیاول او
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شده بود که به دنبالش  یوارد همان چالش ونای 

 با آذر. اشییبود.آشنا

بود که تا به حال  یبا تمام دختران که متفاوت یآذر

 بود. دهید

 بد! ایحس و حالش خوب است  دانستینم

ادامه  یابر یجانیدانست که حاال ه یرا م نیاما ا 

 یدارد. دختر اشیزندگ نواختکی یدادن به روزها

قلب  اشیبرخورد و سرسخت کینگاه و با  کیکه در 

بود و فکر کرد حاال جذاب کرده یباز نیاو را وارد ا

پس زدن او متوسل به دروغ شده و قصد  یهم برا

 .ردیبگ یجد امتاهل بودن او ر یهینداشت قض

تنش  یهم که آذر رو برخوردشان نیتصور اول یحت 

افتاده بود و متعجب چشم باز کرد و در صورت او 

 .نشاندیم شیلب ها یخنده رو  بوددهیکش غیج

 دش،یجد لمیضبط ف نیو آخر یروز کار کیپس از  

زده بود که  جانیقدر خسته و کالفه و سردرگم و هآن

 کند. یرا خال جانیه نیطور اچه دیبا دانستینم



 یقدرآن کدامشانچیشت اما با هدا یادیز دوستان

 یها حرف بزند و کمنبود که بخواهد با آن یمیصم

 خلوت کند.

در ذهنش پررنگ بود و  یادیهم فکر آذر ز یاز طرف 

 یحت را فعالً به تختش راه بدهد یدختر خواستینم

 یرفت تا شماره اشیهم سمت گوش یدستش چند بار

 بود.هشد مانیو هر بار پش ردیسالومه را بگ

 شب بود. میبه ساعت کرد نه و ن ینگاه تیدر نها 

 گرفت به پدرش زنگ بزند. میتصم 

پدرش از از هم دور هستند و گفتیهر چقدر هم که م 

 قیعم یادیز انشانیم یو خالء عاطف کندیم یاو دور

 ریکه به ام خواستیاست، اما باز هم در انتها م

 .اوردیب یخسرو رو

 رخسرویام کهنیاز ا دیو ناام چند بوق خورد یگوش

 یتماس را قطع کند که صدا خواستیبدهد م یجواب

در گوشش  رخسرویام یخنثا شهیسرد و مثل هم

 .دیچیپ

 داد: جواب

 الو -



 کش آمد. یبه لبخند ونای یها لب

پس  ،یدید یگوش یجان االن اسم منو رو ریام -

 من پشت خطم. یدونیم

هنوز  یعنی ؟یچ یعنیالو،  یگیم یمدل نیا کهنیا 

 !؟یباهام قهر

داد و گوشه لبش را  رونینفسش را ب رخسرویام

 خاراند.

 نه. -

با  رونیب یکه از خونم رفت یبار نیآخر ادمهیآخه  -

 .یرفت یخوردل

 ،یبهم زنگ هم نزد یاز اون روز تا حاال حت کهنیا 

 گه؟ید یقهر یعنی نیا

 ام؟من بچه ونای - 

عشقم  رم،یام رجان،یب امخ ،یستیپس قهر ن یاک -

 یدد فولیوتیب یما

 ونایخورد و  نیچ رخسرویام یچشم ها یگوشه

از پشت تلفن هم تصور کند که رد  یحت توانستیم

 دایاز لبخند در صورتش هو یکمرنگ اریبس اریبس

 شده.



 جواب داد: 

 ونایبگو   -

 .یاخونه ریام -

 ؟یندار یلمبرداریف 

 کوتاه جواب داد: 

 امخونه -

 ؟یشام خورد -

 کلمه گفت: کیباز هم تنها  

 نخوردم. -

 گه؟ید یخوریم -

 ندارم. لیفعالً که م دونمینم -

 م؟یجا با هم بخوراون امیب رمیغذا بگ -

 منتظرم. یاوک -

جا غذا که از آن یایشگیبه رستوران هم ونای

پلو و  یداد زنگ زد و دو پرس باقال یسفارش م

را داد  رخسرویامیخانه سفارش داد و آدرس چهیماه

 یم دیسمت خانه پدرش راند شا میو خودش هم مستق



از آن  یتوانست در مورد آذر با او صحبت کند و کم

 اش را کم کند. یو سردرگم بیحس عج
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 سیباز کرد و او وارد شد خانه شد. ا ونای یرا برا در

سر  ونایرا گرفته بودند و  ونانی یپاها یجیو ا

 .کردیهردوشان را نوازش م

بود را مقابلشان  دهیخر شانیرا که برا ییها داگهات

 گذاشت و سمت ساختمان رفت. نیزم یرو

مقابل در منتظر  ستادهیا نهیدست به س رخسرویام 

 بود تا وارد شود.



 یو شوخ یبا لبخند داخل خانه شد و با لودگ ونای

 رد.دست باز ک

 جان، اجازه هست بغلت کنم؟ ریبه به سالم ام -

کمرنگ زد و دستش را در هوا  یلبخند رخسرویام 

 تکان داد.

هات رو برو دست اد،یکه خوشم نم یدونینه، م -

 بشور.

 ریز رفتیم یبهداشت سیکه سمت سرو یدر حال ونای

 لب غر زد:

. زمیعز ریاتم اممن عاشق اون محبت پدرانه -

او از پشت  یجواب دادن به جمله یبه جا رخسرویام

 کرد. یجیو ا سیبه ا یپنجره نگاه

 ریبودم براشون هات داگ نگترها گفتهفکر کنم قبل -

 .سازهیچون بهشون نم

 فقط به گوشت گوساله عادت داره. معدشون

 .گهیبابا خب اونم نود درصد گوشته د یا -

نه وگر یو افاده بار آورد سیمث خودت پر ف سگاتم

 .سازهیمنم م یداگ به معدههات



 هی ایب ریام ایشروع کرد نجایدوباره من اومدم ا  

 نظرت؟ م،یامشبه رو دعوا نکن

 شانه باال انداخت. رخسرویام

 مثبت -

 

ظرف غذا  یومینیکه درپوش آلوم یدر حال رخسرویام

 غر زد: داشتیرا برم

 پلو؟ یباقال -

 ونای ست؟یب نمعده من خو یبرا یباقال یدونیتو نم 

 .دیکوب اشیشانیبر پ

 شهیکه تو هم ستیعشقم آخه ن ،یشرمنده دد -

تو کالً غذا  دونمیمن که م گهید ،یکنیمراعات م

اون  یخوش اندام من فدا لیپدر خوش است ،یخورینم

 شکمت بشم. یرو یبایشش تاپک ز

 م؟یدعوا نکن ینداد قول

 .نیبش ایخب ب -

 وانیقاشق و چنگال دول نتیاز کاب کهیدر حال ونای 

نشست و  زیخسرو هم پشت م ریآورد، ام یم رونیب

 گفت:



 خب حاال بگو. -

 نگاهش کرد. یچشم ریز ونای 

 بگم؟! یچ -

 یخاطرش اومدرو که به یزیهمون چ ؟یبگ یچ -

 .جانیا

 .دیخند 

 .میاومدم با هم شام بخور ط

که فقط به خاطر شام خوردن  ستمیمن مطمئن ن یول -

 یباشاومده 

قاشق غذا را به دهانش  نینشست و اول زیپشت م 

 گذاشت.

به چنگالش زد و وارد  یخسرو تکه گوشت ریام 

 دهانش کرد.

 بود. ونایهنوز به  اشرهینگاه خ 

 ریام ختیر وانیدوغ در ل یبه سرفه افتاد و کم ونای

 :دیخسرو ابرو در هم کش

نخور، صد بار تا حاال بهت  عاتیوسط غذا و ما -

 تم.گف



لطفاً انقدر  شمیمن هول م یکنینگاه م رخسرویام -

 نشو. رهیبهم خ نیزبیت

 یافتاده که پاشد یچه اتفاق یمتاسفانه تا بهم نگ -

بودن نگاهم با خودم  نیزبیت اریاخا جانیا یاومد

 .ستین

 من واقعاً ندارم نگران شدم. 

که برام  نمیبینگاهت م یرو دارم تو یزیچ کی 

هات چشم یرو تو یذوق هیمن دارم  ست.ناشناخته

 !هیکه توام با نگران نمیبیم

را گشاد کرد  شیرا باال داد و چشم ها شیابروها ونای

 .دیخند یو با لودگ

پشت سر هم  یچند تا کلمه رو طوالن شهیباورم نم -

 .یبلد خارج گفت یجمله هیو  یگذاشت

 ؟یخسته نشد؟ خودت زبونت

 بذار کنار. رو هم یبس کن، مسخره باز -

 شنوم. یم

 از غذا را به دهانش گذاشت ولبخند زد. گرید یقاشق

برام  یلیکه خ دمیرو د یکیمن  هیچ یدونیم نیبب  -

 .بهیعج



که تا حاال  یحس هیدلمه  یتو یبیحس عج هی  

 نداشتم.

زد و  یبه صندل هیشد و تک نهیدست به س رخسرویام

 نگاه کرد. ونایبا دقت به 

خوندن ذهن تو رو  تیمن که قابلواضح حرف بزن  -

ً یندارم، طب  تا متوجه منظورت بشم. یحرف بزن دیبا عتا

 تئاتر رفتم دانشکده. یاجرا یبرا ریام -

 خب -

 .دمیدختره رو د هیمن اون جا  -

 !بیچه عج  -

 .ریام گهیمسخره نکن د -

 ؟یدیمگه بار اولته که دختر د  -

تو  ادیتر زدخ دم،ید ادی. دختر زستینه بار اولم ن -

 .هیجور هی یکی نیبوده اما ا میزندگ

 ه؟یچه جور -

 .هیلعنت یلیکه انگار خ هیجور هی -

ً یدق یلعنت  -  ؟یچ یعنی قا

 .بهیغر بیعج دونم،ینم  -



 بد؟ ایبودن خوبه  بیغر بیعج نیو ا -

 جمیگ ر،یام دونمینم -

 و حس تو نسبت بهش؟  -

 من بهش کشش دارم -
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 -. دیپر تمسخر خند رخسرویام ونا،یتصور  برخالف

 ؟یدیرس جهینت نیبا چندتا برخورد به ا ؟یکشش دار

 ست!واقعاً مسخره

 ماتش برد و با مکث جواب داد: ونای 



 .فهممتینم ریام -

مطمئن شدن  یبرا دیگفتم، تو با منظورم رو واضح  -

 !یدو سال با طرفت وقت بگذرون یکیاز حست حداقل 

خدا بس کن، من دارم  یبس کن محض رضا ریام - 

کنم دارم از  یدارم با تو درد دل م زنمیبا تو حرف م

اومده به تو  ندیکه به نظرم خوشا یاحس ناشناخته

 دل یحس تازه جوونه زده تو یو تو قصد دار گمیم

 ؟یمنو در نطفه خفه کن

ندارم اتفاقاً برام جالبه که  یقصد نیمن چن وناینه   -

 ستیاما برام قابل درک ن یجذب شد ینسبت به دختر

! تو هنوز یاز احساسات حرف بزن یزود نیکه به ا

احساسات  یرو ،یشناسیخودت رو درست نم یحت

 ! یتعادل ندار

 زد. شیناباور صدا ونای

 رخسرویام -

 ه باال انداخت.شان او

 نیا کنمیفکر م یول ونای گمیرو م نیمتاسفم که ا -

 شده. جادیحس به خاطر خال وجود مادر برات ا



 یدختر تو هی دمیبود و اومدم د شیچندوقت پ نیهم

توئه، قبل ترش بود که الناز ازت حامله بود و  یخونه

به  یدفعه تو بگ کی هایرنگارنگ نیتموم ا نیب

 باوره. رقابلیغ یکم یکشش دار یدختر

 .دیکوب زیم یبا مشت رو ونای

 اشتباه بود. جانیاومدنم به ا -

شه ختم م جانیما به هم یتمام حرف ها شهیهم یوقت

 دینبا م،یبا هم صحبت کن یمنطق مینتونست وقتچیو ه

 .ریام شتیپ ومدمیم

 ؟یشیخوام، متوجه م یمن صالح تورو م -

 پوزخند زد. ونای 

در  یول یخوایکه صالح من رو م ینک یفکر م  -

 .ستین یجورنیواقع اصالً ا

 .یبه حرف من برس دیباهاش وقت بگذرون شا -

 .دیتلخ خند ونای

 .گذروندمیکه وقت م دادیاگه پا م -

 یگوش نیبلند شد و در همان ح زیاز پشت م ونای

زنگ زد. او هم کالفه سمت کانتر رفت.  رخسرویام



 اشلنامهیف یکه به تازگ یلمیف یکننده هیته یشماره

 .افتاده بود اشیگوش یشده بود رو دییتا

را وصل کرد طبق انتظارش باز هم محمود  تماس

 مطلع شود لمیخوردن ف دیاز زمان کل خواستیم یباقر

 معده دردناکش مشت کرد. یرا رو دستش

 دنیکه قصد داشت از آشپزخانه خارج شود با د ونای

ده از دردش توقف کرد و دست او و چهره جمع ش

 .ستادیا

آورد  رونیاو را ب یرفت و شربت معده خچالیسمت  

و حواسش جلب  دیکانتر مقابلش کوب یبا حرص رو

 خط شد. یپدرش با شخص آن سو یبه مکالمه

 نینقش اول خانوم ا یگفته بودم تا برا ،یباقر یآقا -

 یلمبردارینکنم ف دایمورد نظرم رو پ تیشخص لمیف

 ت نخواهد خورد.استار

که  دیرا شن یباقر یکرد و صدا زیگوش ت ونای

 :گفتیم

 ستیجم، مسئله اصالً و اصالً مبلغ قرارداد ن یآقا -

 یو برا دیانتخاب کن دیخوایرو که م یگریشما هر باز

 وجود نداره. یقراردادش هم مشکل



 کالفه جواب داد: رخسرویام

خاص  یچهره کیمن  د،یصبر کن گهید یلطفاً کم -

ً ینچرال و ترج یچهره کی خوام،یم  .بیعج حا

 لمیف ییکه مرموز باشه و طبق ژانر معما یزیچ کی 

به مخاطب القا بشه رو القا  دیکه با یبتونه اون حس

 بکنه.

را پر حرص  یقطع کرد گوش یرا که با باقر تماسش

 برگرداند. شیسرجا

ظرف شربت معده را تکان داد و به دهانش چسباند  

 .دیابرو در هم کش تیقلپ خورد. با عصبان و چند

! یچ یعنیصبر کن  گمیبهش م فهمهیمردک نم  -

 آمد. کشونای یهالب یگوشه

 سرتکان داد: یعصبان رخسرویام -

 یمن خنده داره؟ نه ول تیعصبان ؟یخندیم یبه چ -

 یخوایم یگیکه م یخاص یچهره نیکنم ا یفکر م

 .شناسمیرو م

 .بینگاه عج هیبا  مرموز یچهره هی

 سر تکان داد. رخسرویام 

 ه؟یو اون ک -



 که در موردش باهات صحبت کردم یدختر نیهم -

 .دیخند رخسرویام 

من با آماتور ها کار  یدونیپسر تو که م الیخیب -

 .کنمینم

 با سماجت جواب داد: ونای

 مونیپش یکه زد یاز حرف شینیاما مطمئنم اگر بب -

 یشیم
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زهرا خانوم چشم و ابرو رفت و با  یبرا میابراه آقا

 که چرا آذر پکر است؟ دیو اشاره پرس مایا

 خانوم شانه باال انداخت. زهرا



 زد: شیاشاره به بشقاب آذر کرد و صدا میابراه 

 آذر؟ یخوریچرا نم -

قاشق و  کردیم یباز شیطور که با غذاهمان او

بشقابش گذاشت و از سر سفره  یچنگال را گوشه

 .ستادیبلند شد و ا

 .یاشتها ندارم مرس -

 :دیخواست سمت اتاقش برود که زهرا خانم پرس یم 

 شده؟ یزیآذر مادر چ -

 را تکان داد. سرش

 نه مامان -

 شده. یزیچ هی شناسم،یچرا، من بچمو م -

 نایایمهد یخونه یکه شام رفت شیاز اون چندشب پ 

 !یهمش تو خودت

 :دیابرو درهم کش میآقا ابراه 

 نکنه دعواتون شده؟ نمیبب -

 را در کاسه چرخاند. شیهاآذر کالفه چشم 

 نشده. یچینه بابا، گفتم که ه -



 داشیام چندروزه پپسره نیشده آذر، شده که ا -

 .ستین

را  شینداد که پدرش صدا یسمت اتاقش رفت و جواب 

 باال تر برد:

سرتو مثل گاو ننداز  زنمیا توام، دارم حرف مآذر ب -

 و برو. کییپا

 رنیبگم؟ من م یچ گهینشده د یچینه بابا ه -

 .ریبخوابم شب بخ

بود، آنقدر  یاعصابش خرد بود، ناراحت بود، عصب 

جر و بحث با پدرش را  یکه نه حوصله یعصبان

 که افتاده بود. یدادن در مورد اتفاقات حیداشت و توض

بحث کرده،  یکه با مهد دیانست به پدرش بگوتو ینم

خانم و الهه دعوا کرده و درست در همان  بهیبا ط

 گریهمان باز اش،ختهیاوضاع نابسمان و برهم ر

 یمشهور و جوان و خوش پوش و پولدار  افتخار

راهش  یجم، مقابل دانشگاه جلو ونای ششان،ینما

 یم خوششو صراحتاً به او گفته که از او  ستادهیا

 خواهد! یاش را مو شماره دیآ

قوز  یحکم قوز باال شیبرا طیدر آن شرا قایدق ونای 

 را داشت.



را هم  نیدل و دماغ رفتن به تمر ونایبا حضور  گرید

 نداشت.

 در آن روزها بود. اشیتئاتر تنها دلخوش 

که احتماال باز هم  دانستیداشت و م نیروز بعد تمر 

 رو خواهد شد.با اک روبه

 تختش نشست. یوشهگ 

 کتاب فروغ را باز کرد. 

 لب خواند: ریز 

 افتی انیعاقبت خط جاده پا -

 ز ره غبار آلود دهیرس من

 غیبر چشمه ره نبرد و در تشنه

 بود میمن گور آرزو شهر

 آمد. اشیگوش به یامیهمان لحظه پ 

به  ینگاه میباشد، ن یممکن است مهد کهنیفکر ا با

 ش شد انداختصفحه که روشن و خامو

را باز  امیبرگرداند، اما کنجکاو شده صفحه پ یرو

 کرد.

 .دیاز فرط تعجب باال پر شیابروها 



 را خواند و قلبش پر اضطراب زد. امیمتن پ 

کردم خانم  داشیو خودم پ یات رو ندادشماره یدید  -

 !ریآذردخت معتضد؟ منو دست کم نگ
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 از عرق بود. سیخ شیشده بود، کف دست ها هول

 رعشه به تنش افتاده بود. 

درست شود.  شیبرا دیجد یباز هم دردسر دیترس

را  یمقابل دانشگاه، مهد ونایهمان روز و بوق زدن 

 کرده بود. نیبدب

را نداشت. اگرچه  دیبحث و مرافعه جد یآذر حوصله 

که او را  شدیم یقهر بود و چند روز یبا مهد



ترس در دلش جوانه زد که نکند  نیاما ا بوددهیند

 امیپ اشیبه گوش ونایباشد،  یکه کنار مهد یزمان

 یبار کند! مهد یو باقال اوردیخر ب دیدهد و آن وقت با

آذر و مادر خودش،  پدر یهاحرف ریهم که تحت تاث

و شکاک  نیخود را نشان داده و بدب گرید یآن رو

 بود.شده

 اهیس ستیگرفت او را وارد ل میلحظه تصم کی رد

 شد. مانیکند اما باز پش نشیمخاطب

 کرد: پیو تا دیلرز شیهادست 

 شما؟-

ارسال  شیکه جواب برا دیطول نکش شتریب هیثان چند

 شد.

و  خوانیتورو م یچند نفر شماره یمگه روز -

 .گهید وناامی ؟یدیبهشون نم

نمانده  یزیچسقوط کرد و  اشنهیدر س یهر قلبش

 .دیایبود تا اشکش در ب

 :نوشت

 .ریخجناب جم، شبتون به دیگفته بودم مزاحم نش -

 .نمتیبیفردا م ؟یچ یعنیمزاحمت  ادب،یب یا -



و سرش را در  دیتخت کوب یرو یرا عصب یگوش آذر

 بالشت فرو کرد.

 فکر کند. یزیچچیبه ه خواستینم

 .ونایو اش و نه به اجرا و خانواده یبه مهد نه

 غیکه در سرش ج ییتمام صداها خواستیدلش م 

 را خفه کند. دندیکشیم

بار در  نیاول یگذاشت و برا شیهاگوش یرو دست

 دل به خودش اعتراف کرد.

بابا،  ی"ازدواج اوضاعمو فقط بدتر کرده، از چاله

 "یمومن یچاه خانواده یافتادم تو

* 

 .دیرا باال کش پشیتنش کرد و ز یشرتیسو یمهد

 یاهیترک لمینگاهش را از ف بهیدر را باز کرد که ط 

 ماهواره جدا کرد و سر سمتش چرخاند.

 ؟یکجا به سالمت -

 .گردمیسر کوچه برم رمیم -

 اخم کرد. ترشیب 

 ؟یدار کاریسر کوچه چ -



 گفت: الهه

 بخر داداش. رمیو ماست موس یاسرکه پسیچ -

 آقا قدرت همسرش را صدا زد: 

 کار داره. دیشا بهیط -

 نه؟ ایداره  کاریبدونم چ دیمن با -

 خرمیمو پفک پسیدوتا دونه چ رمیمامان جان م -  

 .امیم

 من خرم؟ یفکر کرد یمهد - 

 آره؟  نایخونه آذر ا یبر یخوایم

 کالفه گفت: یمهد

و پوچ  چیتا ابد باهاش سر ه تونمیمامان جان، نم -

 قهر باشم که.

 یعروس گهیچند وقت د میخوایزنمه، م یناسالمت 

 .میبکن

 .دهیجواب زنگامو نم م،یاالن پنج روزه که باهم قهر 

 و پوچ. چیسر ه گهیم یجورچه نیتوروخدا بب -

 خوادیپول کرد، م هی یمادر و خواهرتو سکه دختره

 .دینکن یخونه زندگ نیکنه تو ا یکار هی



 لب زد: الهه

خانوم، سوار بفرما آذر گهیداداش  من خم شده م -

 کولم شو.

 اتیآره واال، پسر احمق من، دلم به حالت سادگ -

 .سوزهیم

 را باال برد: شیقدرت صدا آقا

 .دیال اله هللا شما دوتا دوباره شروع کرد -

 پشت چشم نازک کرد. شیبرا بهیط 

دختره جواب زنگاشو  گهیواال خوبه خودش داره م -

 .دهینم

و ما رو شست  جانیاکه اومد  زاامیچ نیاز همه ا 

 ده؟یچرا محل نم یبه خود مهد م،یگذاشت کنار بگذر

 یمگه سبکه که بلند شه بره خونه یاالن مهد  -

 اونا؟

معذرت  ادیب دیرفته خودش با نجایدختره باقهر از ا 

 کنه. یخواه

برود  رونیدر را باز کرد و خواست ب یعصب یمهد 

 کرد: غیج غیو ج دیکوب شیپا یبا بغض و رو بهیکه ط



 رمویش رونیب یخدا شاهده پاتو از در بذار یمهد -

 .کنمیحاللت نم
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 با خودش کلنجار رفته بود. ونای

دوباره به عابد زنگ زده و باز هم اوگفته بود که  

 .ردیبازرگان بگ یآذر را از آقا یشمارهتواند  ینم

با خودش فکر کرد که خودش به بازرگان زنگ بزند  

 را از او بخواهد. و شماره



 یبازرگان مخالفت کرد و گفت که بدون اجازه نم یوقت

مکث کرد  یالحظه ونایکار را انجام بدهد،  نیتواند ا

 و بعد جواب داد:

 کار دارم شنهادیبراش پ -

 ونیباهاش در م خوامیخوبه که م یکار تیموقع هی

 بذارم.

آذر  یآن لحظه بود که بازرگان مجاب شد و شماره در

 فرستاد. شیرا برا

 داده بود. امیپآذر 

 آمد. فیسر ک ینکرد اما حساب یاز جوابش تعجب 

 یبود که او برا یجانیدرست همان چالش و ه آذر

 .دیطلبیم اشیزندگ

شش آمده بود و به قول خودش اگرچه واقعاً از او خو 

و  بیو غر بینسبت به آن دخترک چشم دو رنگ عج

مطمئن   یکرده بود ول دایخاص و سرسخت کشش پ

 نه. ایحس را عشق بگذارد  نینام ا تواندینبود که م

هم فرستاد و بعد   رخسرویام یاش را براشماره 

 زنگ زد. اشیبالفاصله به گوش

 جواب داد: رخسرویام -



 ه؟بل -

 اخالق؟خوش یخواب بود -

 نه -

 شماره فرستادم. هیبرات  نیخب بب -

 خب! -

تو  رخسروجان،یزده نشو ام جانیحاال انقدر ه یوا -

 برات ضرر داره. یسن پنجاه و هفت سالگ

 باشم؟ زدهجانیه شماره کیبابت  دیچرا با -

 :دیخند ونای

 آذره! یآخه شماره -

 حوصله جواب داد. یو ب حواسیب

 ه؟یآذر ک -

 .گهیبابا، همون دختره که بهت گفتم د یا -

 به ذهنش فشار آورد و پوزخند زد. یکم

کار کردن با  یهم نبود چون جداً حوصله ادمی یحت -

 تازه کارها رو ندارم.

 .گهیشروع بکنن د ییجا هیاز  دیخب همه با -



خودم جذبش  گمیکه م هیقض نیحاال جدا از ا ریام

 .هیاش عالشدم واقعاً اجر

 کشف بشه. دیاستعداد بکره که با هی

 .یخوایقدر خاصه که تو ماش همونچهره 

 داره، نگاهش مرموزه. یبیدورنگ و عج یچشم ها 

 .گهیباحاله د یطور باحال هی خالصه

 .ستین همه اصرارت برام قابل درک نیا -

 .دیگلو خند در

 .یکن دییرو تا امقهیو سل شینیدوست دارم بب -

 .رمیگینم یجد ادیحست رو ز نیکر کنم که گفتم اف -

 .یریگینم یوقت منو جدتو هسچ ر،یام ینیتر یلعنت -

 .ریتست ازش بگ هیحاال تو  

 ؟یندار یکار -

 ؟یریگیتست م ؟یزنیبهش زنگ م -

 قطع کن. یندار یکار -

 یدد یبا یاک -
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 کرد و لب زد: یو اخم بانمک ستادیا یبل آذرمقا ونای

  ؟یکم مودب تر باش کیبهتره  یکنیآذر فکر نم- -

را مشت کرد و  شیهارا گشاد و دست شیآذر چشمها 

 را کف دستش فشار داد. شیناخن ها

 .دییهم سا یرا رو شیدندان ها 

 اش کرد: ینگاه به صورت عصبان حیتفر ونای

 !نشو یحاال انقدر هم عصبان -

 داد. رونیرا لرزان ب شیهانفس آذر

شدم  یمیانقدر با شما صم یچه زمان دونمیمن نم -

 جم. یآقا دیزنیصدام م کیکه با اسم کوچ



و  کنمیم لیابه که من توش تحصهم دانشکده جانیا 

شما زوم  یچشم که رو یمقابل کل دیشما االن دار

 .دیکنیکردن، با من صحبت م

 .ستمین دنیشن اوهیو  ثیدنبال حرف و حد من

 .دیریفاصله بگ کنمیم خواهش

 اوه،ی یگیم یخودت دار ،یقدر سرتقدختر تو چه -

 بگن؟ خوانیم یمثالً چ لکسم،یمن چه ر نیبب

 من مهمه. یاما برا ستیشما مهم ن یبرا -

سخت  یریهر چقدر سخت بگ ریسخت نگ الیخیب -

 .شهیتر م

 .کننیجم همه دارن به ما نگاه م یآقا -

من  یجلو دیاومد شیداره که وسط نما یلیاالن چه دل 

 د؟یکنیو باهام صحبت م دیستادیا

را جمع کرد و انگشت  شیهاچشم یشیحالت نمت به

 زد. اشقهیاش را به شقاشاره

 هوم، بذارم فکر کنم. -

 ینیو به وضوح سنگ دیکالفه پوست لبش را جو آذر

 .کردیها را حس منگاه



مزاحمت  یو گفت یکامالً گستاخ بود شبید نکهیبا ا-

 ینشم، و البته صرف نظر از رفتار اون روزت تو

اعتماد  نیبرات دارم هر چند با ا شنهادیپ هیمحوطه، 

به  یول ،یکنیردش م دهینشن نمیبیکه من م یبه نفس

 ضررته. 

 .کندیم تشیفکر کرد باز هم دارد اذ آذر

 را تکان داد. سرش

متشکرم استفاده  شنهادتونیپ ممنونم از یلیخب خ -

 .میکرد

 حدسم درست بود؟ یدید -

کالً  دمیم حیجم با کمال احترام، اما بنده ترج یآقا -

 یفکر چیشما ه یهاکدوم از حرف چیدر مورد ه

 نکنم.

 و نگاهش را از صورت او جدا نکرد. دیخند ونای

 معتضد! هایجسور یادینچ نچ نچ، ز -

تش سرخ شده بود همان حال، مهسا که صور در

 لوند گفت: یرساند و با لحن ونایخودش را به 



 یکم تو هیمن د؟یاریب فیلطفاً تشر شهیجم م یآقا -

اگر  شمیبخش مشکل دارم ممنون م نیاجرا کردن ا

 .دیکمکم کن

 اخم کرد و جواب داد: ونای

استخدام  یشخص یبابا خانوم شما مگه مرب یا- -

شما رو حل کنم  یگریمشکالت باز ومدمیمن ن د؟یکرد

 که.

بار آخره، مشکل  نیا یول ه،یمشکلتون چ نمیبب دیایب

 !دیکار نکن دیدار

خنده همه  یسرخ شد و صدا ترشیمهسا ب صورت

 باال رفت.

 موشکافانه نگاهش کرد. ونای

هم شگرد  نیا کنمیو حس م دیاینم یبه نظر خجالت -

 .تونهیگریباز

تالشش  یهرغم هم یدر تمام مدت ذهن آذر عل و

 ونایشده بود که  یشنهادیپ ریفکر نکردن، درگ یبرا

 از آن گفته بود.
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 رخسرویکوتاه به در زد. ام یدفترش چند تقه یمنش

تش فشار داد دس یدهیانگشتان کش انیرا م اشیشانیپ

 و آرام جواب داد:

  دییبفرما -

پخته و چهل و  یکه زن اشیمنش ،یاکبر خانم

 چندساله بود سر داخل آورد.

 اومدن. یانیجم، خانم ک یآقا -

 فرو برد. شیموها انیم پنجه

بعد  قهیو پنج دق دیلطفاً برام قهوه آماده کن -

 بفرستدشون داخل.



 چشم -

نخواهد  جهیهم به نت یانیک الیکه با ش دانستیم 

 .دیرس

که  یمطرح و معروف یگرهایاز تمام آن باز کدامچیه 

ها مالقات کرده بود، مناسب در آن چند روز با آن

 نقش مدنظرش نبودند.

 رایطور خاص و گداشتند اما نه آن یجذاب یچهره ها 

 و مرموز.

چرا  دانستیفوق العاده بود اما نم شانیاجراها 

 .ردیرا بپذ کسچیه تواندینم

 یدر عرصه اشیسال کارگردان یس یتجربه یط در

 یگریانتخاب بلز یبرا طورنیحال اتابه نما،یس

 بود.سردرگم نشده

 .دیقهوه را داغ سر کش 

درد وحشتناک سرش  نیتسک یبرا یقرص مسکن 

 خورد.

 در زد. گریبار د یاکبر خانم

 داخل؟ انیب یانیجم بگم خانم ک یآقا -

 ان داد و کوتاه لب زد:سرش را تک 



 بله -

 داخل شد. یانیک الیش

که  یو چند ساله ا یدختر خوش قد و قامت س 

 .شدیاش کمتر از سنش نشان داده مچهره

اش زنانه یخوش بر و رو بود اما ادا و اطوارها 

 بود. رخسرویاعصاب ام یرو

بود ناخواستا  رهیو خ میکه مستق یو نگاه یلوند 

 .کردیم ینرا عصبا رخسرویام

جلو دادنش هم    نهیپا انداختن و س یطور پا روآن 

 نبود. لیچندان باب م

 کوتاهشان، یاز احوال پرس پس

 به صورتش نگاه کرد. یشتریبا دقت ب رخسرویام

 و لب زد: دیابرو در هم کش 

رو عمل  تونینیکه شما هم ب دونستمینم یانیخانم ک -

 نبود! دید یهم تو یلیخ کی! اون قوز کوچدیکرد

 جا خورد. یانیک الیش



 یکه معموالً کس یعیقدر طبکرده بود اما آن عمل

 یکوچک رو یلیخ یلیرفتن قوز خ نیمتوجه از ب

 .شدینم اشینیب

 اشیذات ینیزبیو ت ینیزبیبود که با ر رخسرویام

 متوجهش شد.

 آرام زد. یو لبخند دیاش کش ینیبه ب یدست 

 کرد و جواب داد. یمکث 

 !ستین طورنیب جم، اجنا -

 به شکل پوزخند باال رفت. شیهاطرف لب کی 

با شما تماس  امیکه منش یهست خانوم و وقت -

 یرو یعمل جراح چیگرفتن بهتون گفتن که ه

 درسته؟ گه،یصورتتون اعمال نشده باشه! گفتن د

 بله گفتن -

 د؟ییجانیو چرا شما ا -

ره دارم؟ چه یشوخ یکارم با کس یمن برا خانوم

 ست؟شده فیخاص و بکر براتون تعر

بشه مربوط به سال چهل و  فایکه قراره ا ینقش نیا

 هشته.



 پوزخند ادامه داد: با

باب  یلیخ ییبایها عمل زکه اون سال کنمیو فکر نم -

 بوده باشه!

 یفرصت باز خواستیعنوان نم چیبه ه یانیک الیش

 مثل او را از دست یکارگردان مطرح لمیکردن در ف

 بدهد.

نقش  تواندیبه او بقبوالند که م خواستیمصرانه م 

 کند. فایا یمورد نظرش را به خوب

قابل درک نبود. در  رخسرویام یبرا شیهااما حرف 

 یظاهر یبا آرامش رخسرویام یبحثشان وقت تینها

 آرام لب زد:

 یانیوجود نداره خانوم ک یامکان همکار  -

 و پرخاش کرد: ستادیا یعصب دختر

اما  دیها باشکارگردان نیتراز برجسته یکی دیشا -

 تتونیتکبرتون و شخص

 کرد و نفس نفس زد. سکوت

 یهم به امکار یاهیثان یبرا یحت دمیم حیترج - 

 جم. رخسروخانیفکر هم نکنم جناب ام یباهاتون حت

 با دست اشاره به در کرد. رخسرویام 



 .کنمیخواهش م دییبفرما -

 موردنظرش بود. گریباز نیآخر یانیک الیش

 .دیرفت و در را پرحرص بر هم کوب رونیب

 تلفنش را گرفت. کی یشماره

 .دیببر فیلطفاً تشر یخانوم اکبر -

 جواب داد: یمنش 

 اما هنوز که -

 اش تمام شود.نگذاشت جمله 

 .دیو در دفتر رو هم ببند یخانوم اکبر دیببر فیتشر -

، آن هم در خسرو ریدانست که مخالفت با ام یم 

از صبح  یادیز گرانیشده و باز یکه عصبان یزمان

جا آمده و با او معاشرت داشتند و او همه را آن

 ردکرده امکان ندارد.

 نبود. یاز حال و احوال روح یدر اوضاع مساعد  

چون و چرا دفتر را ترک کرد و در را  یب اشیمنش

 بست.

 داد. رونینفسش را کش دار ب رخسرویام 

 داد. هیکار تک زیپشت م یصندل یا به پشتسرش ر 



 و درهم و برهم بود. چیدر پ چیپ افکارش

که قرار بود  یگریو باز لمیساختن آن ف یرو یادیز 

 کند حساس بود. فایآن نقش را ا

جشنواره ها  نیاز بزرگتر یکیبرنده شدن در  یبرا 

 حساب باز کرده بود. شیرو

در  یضعف نیترکوچک یمتیق چیبه ه یخواست ینم 

 باشد. دشیجد لمیف

 را در سرش مرور کرد. زیچ همه

 بود که با او مالقات نکرده باشد.نمانده یکس

 .بوددهینرس جهیبه نت کسچیه با

فکر  ومای شنهادیبه پ خواستینم یبست و حت چشم

 کند اما نام دخترک در گوشش زنگ خورد.

 "آذر"
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. آذر خوردیبار چندم بود که زنگ م یاش برا یگوش

 کرد. یکالفه تماس را رد م

 که نگاه پدر و مادرش به دست اوست. دیدیاما م 

 را قطع کرد. یبار تماس مهد نیچند 

 را نداشت. اشحوصله

 را نداشت. کسچیو ه زیچچیه یحوصله

 شان زنگ خورد.تلفن خانه 

 تشر زد: میابراه آقا

هد گه،یپاشو جواب بده د -  .ی  م 

 من که کار نداره، پسره با تو کار داره. با

سرش را باال انداخت و پرتقال در دستش را با  آذر

 حرص پوست کند.

 ندارم. یباهاش کار -

 را باال برد: شیصدا میآقاابراه



 یکرد جایتو ب یندار یکه باهاش کار یغلط کرد -

که باهاش  یتو گوه خورد ،یندار یکه باهاش کار

 !یندار یکار

 ؟یچ یعنی 

 و آقا قدرت. هیمن آبرو دارم جلو در و همسا 

 هیدست تو  یچهیعمر بشم باز هیکه بعد  ستیقرار ن 

 الف بچه!

 تلفنو جواب بده. گفتم

 شوهرته.  اریاز خود در ن ینکبت باز 

 .یاحترامشو نگهدار دیهم که گفته با یهر چ 

 فت:سمت زهراخانم گرفت و گ انگشت

باال چشمت  گفتیاگه به من م ؟ینیبیمادرتو م نیهم -

تو دهنش که نفهمه از کجا  زدمیابرو، چنان م

 .گمیخودش م یخورده، دارم تو رو

 .ریبگ ادیبودنو از مادرت  زن

  یچرا زد یاول کار نیتو هم ستیوقت معلوم ناون 

 .یمهد یو تاپ خانواده پیبه ت



 دایپ جانیاش که او کله حاال هم که چند روزه سر  

. پاشو یدیهم جواب نم زنهیزنگ م یهرچ ست،ین

 .نمیپاشو بب

 .دیکوب زیم یرا رو وهیم بشقاب

 از خودش عرضه نداره. خوام،ینم-

ننه بله بچه نیمن گوه خوردم، اشتباه کردم به ا اصالً 

 ؟یشد یدادم، خوبه بابا؟ راض

 شمتش هجوم برد. میآقاابراه

 :دیرا سپر تن آذر کرد و نالخودش  زهراخانم

 یکن ینزنش توروخدا، تن بدنشو کبود م میابراه -

 .رهیآبرومون م نه،یبیشوهرش م

 دختر. نیزر زد ا یچ نمیبب سایوا سایوا -

حاال که اسم  ؟یبهش بله داد یکه غلط کرد یچ یعنی 

 حرف؟ نیا یچ یعنیطرف تو شناسنامته 

ه از دهنت بود ک یبار اول و آخر یول یگفت االن

 آذر. دمیشن

 رهیم دیما رسمه که دختر با لباس سف یخانواده تو

 .گردهیشوهر با کفن برم یخونه



 نه؟ ای یشنفت

 زد. هیگر ریز آذر

 جواب زنگشو بدم.  خوامینم د،یبابا ولم کن -

موقع که طور اونچه ؟یجواب بد یخوایعه، نم -

 بود؟دست و پات شل شده یاومد خواستگار

 اخ و تف شده؟ حاال

 ؟یمنو ببر تیثیح یخوایم

 :دیخانم به صورتش چنگ زد و نال زهرا

 هیتورو حضرت عباس آروم، جلو در همسا - 

 .رهیآبرومون م

از همان پشت تن مادرش، دستش را در هوا  آذر

 تکان داد.

و آبرو رو  هیدر همسا تیول کن مامان، مردشور ا -

 ببرن.

ه دست به کمر مقابلش با صورت کبود شد میآقاابراه

 .ستادیا

 نه؟ ای یدیجواب اون تلفن صاحاب مرده رو م -



من باهاش اتمام حجت کردم، بهش گفتم هروقت  -

جربزه داشت و خودش تونست بدون اجازه و کسب 

بکنه بهم زنگ بزنه تا باهم  یاز مامانش کار فیتکل

 .میحرف بزن

 زنگ خورد. گریخانه قطع شد وبار د تلفن

کرد و سمت تلفن رفت و را پاک شیهاکآذر اش 

 را به گوشش چسباند. یگوش

 بود که گقت: یمهد یصدا

 الو سالم -

 گفت: هیآذر جواب داد و پرکنا 

شما اول به من بگو از مامانت اجازه  یآقا مهد -

 نه؟ ایما  یبه خونه یکه رنگ زد یگرفت

 سکوت کرد و بعد جوابش را داد: یالحظه یمهد

 آذرجان -

االن زنگ زده  دونهیجواب منو بده، مامانت م یمهد -

 به من؟

 آذر تمومش کن. -

 !دونهیآهان پس نم -



 .میآذر بذار حرف بزن -

 .میما قول و قرار با هم داشت یمهد -

 حرفامو بهت زدم. یاول خواستگار شب

اون  یکه من پا تو یات بگقرار بود به تو به خانواده 

 .ذارمیساختمون نم

 !یکه خودت گفت حاال -

 ریراحت ز یول م،یقرارا با هم داشت یلیخ یمهد -

 .یاش زدهمه

 نزدم -

خونه نشسته  یکه تو یپس به اون مستاجر ؟ینزد -

 کنه. یبگو خال

 فرصت بده بهم. -

 یکالفه شدم از دستت مهد -

زنگ نزن، تا اوضاعتو با مامان جونت هماهنگ  بهم

 و بعد یکن

 ورشیلند شد و سمت آذر ب میآقاابراه ادیفر یصدا

 برد.



 ؟یکن یجا زندگاون یخواینم یگفت شرفیب یتو -

 زبون دراز!

از دست آذر افتاد و  یگوش هیاز ثان یکسر در

صورت آذر از ضرب  طرفکیو  دیکش غیزهراخانم ج

 شد. دهیانگشتان مدرش به آتش کش

از خون کنج  یکیبود و رد باربه چپ خم شده سرش

 لبش بود.

و به اتاقش، تنها پناهگاهش، پناه برد و  دیعبل بغض

 پشت در سر خورد.
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و  ونایبه  یعصب یمتعحب و البته کم رخسرویام

که در دستش بود  ییغذا یومینیآلوم یهاظرف لونینا

 نگاه کرد.

 لبخند زد: ونای

 اومدم؟ یحال شدخوش -

 -  ً  کهنیا ی پشت تلفن بهت گفتم حوصلهنه، من واقعا

قسمت  یرو با کس امییهر شب هر شب بخوام تنها

 بکنم ندارم. یبکنم و مهمون دار

 خنده زد: ریو ز دیباال پر ونای یابروها

مهمون  یخوایاالن تو م  یکنیتوروخدا فکر م -

 ؟یکن یدار

 میخوریبار مصرفه، م هیکه گرفتم، ظرفشم که  غذارو

 .کنمیو جمع م

ات ندارم که تو خونه کیکوچ ییتا بچه شیمنم که ش 

 چهار دست و پا برن.

 پدر مهربونم؟ هیمشکلت چ 

که من  نهیمشکلم ا ه؟یمشکلم چ یبدون یخوایم -

بودن تو  جانیرو به هر شب هر شب ا امییتنها

 .دمیم حیترج



 چپ چپ نگاهش کرد. ونای

 .ریتو ام یزیقدر چچه -

 ؟یدر غذا گرفتحاال چرا انق -

 و سمت آشپزخانه رفت. دیخند 

 ادیغذا ز ،یکنیم یاستقبال گرم یلینه که تو خ  -

گفتم اومدم  ایزنگ زدم به و کهنیگرفتم به خاطر ا

 .انیاونم با حامد ب جا،نیا

دارش حالت یجوگندم یبه موها یدست رخسرویام

 داد. رونیو نفس را کالفه ب دیکش

 ؟یزد چرا به اونا زنگ گهید -

باشن، جداً از  شتیخوان پ یاه، دختر و پسرت م -

 ؟یبابت ناراحت نیا

 یبابت که من امشب حال خوش نیناراحتم از ا -

 ام.و کالفه و درمونده یندارم، من واقعاً عصبان

 .یکردیبود قبلش باهام هماهنگ م بهتر

 ه؟یچ اتیدرموندگ لیتونم بپرسم دل یم -

و خب  یصحبت کن ادیباعث شدم ز دونمیم دیببخش

 اما بهم بگو. شهیم تیزبونت اذ



 شیهاشربت معده را به لب یشهیش رخسرویام

 و بعد جواب داد: دیسر کش یچسباند و کم

 که من به مشکل خوردم. نهیا لشیدل-

 .دیرا بر هم کوب شیهادست ونای

به مشکل  یگیم کهنیا ،یبیواو، چه اعتراف عج -

 .اشتد یبرام تازگ یلیخ یخورد

 کارنیا یاما تو ونایخودم هم سخته  یاعترافش برا -

ً یحق  کردم. ریگ قتا

را  شیماند و بعد چشم ها رهیبا دقت به پدرش خ 

 گشاد کرد.

به  کسچی! با هگره؟یو اون مشکل انتخاب باز -

 ؟یدیتوافق نرس

 را تکان داد. سرش

 نه. -

 یبه آذر؟ چرا انقدر مقاومت م یزنیچرا زنگ نم -

 من زنگ بزنم؟ یخوایجان؟ م ریام یکن

 نه -

 "رمیگ یفکر کرد "باهاش تماس م یالحظه یبرا و
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 یو حت اشیتخت فلز یبود گوشهزده چنباتمه

 جا کند.اش را جابهخواب رفته یحوصله نداشت پا

د بخواه کردیاش تحت فشار بود اما رغبت نم مثانه

 ییرایرا باز کند و پا به سالن پذ یدر آن اتاق نه متر

 بگذارد.

 ندیتخت بنش یطور گوشهتا صبح همان دادیم حیترج

 مقابلش بماند. دیسف واریبه د رهیو خ

اما نه سرش  کردیم دادیدر مغزش ب الیو خ فکر

 معلوم بود و نه تهش.



پدرش  یرهایبه تحق یمهد ینیبو دهان یسادگ از

 .دیسریم

و مخالفتش با ازدواج او و  کردیساناز فکر م به

 .یمهد

اوضاع را  دیطور باچه دانستیو الهه که نم بهیط به

 کند. تیریمد

 نه. ایرا کنترل کند  طیالزم بود بخواهد شرا اصالً 

که  ییونایمهم بود و  شیکه برا یتئاتر یاجرا به

 .دادیدردسر م یبو

که نه راه پس دارد و  دهستایا یادر نقطه کردیم فکر

 .شینه راه پ

 به عقب برگرداند. توانستیرا که نم زمان

را  یمهد ترشیو ب رفتندیهم جلوتر م هرچه

ازدواج  یکه برا شدیمطمئن م ترشیب شناخت،یم

 عجله کرده.

 دوستش داشت، شک نداشت. یمهد کهنیا در

 عاشق بود. یمهد

 و با خودش نجوا کرد: دیآه کش آذر



 یپسربچه هیمرد عاشق، اون  هیاشقه، اما نه ع -

 عاشقه.

دانشگاه بود و اجرا که به لطف  اشیدلخوش تنها

باعث  بش،یعج یها و رفتارهاو حرف ونایحضور 

 مضاعف متحمل شود. یبود استرس و فشارشده

خودش با  یراحت بود که اگر در خانواده الشیخ

ر آرام با تئات تواندیمشکل دارد، م یپدرش و مهد

بشود  ونایکه نکند  دیترسیشود اما حاال هرلحظه م

چه که وقت آنبزند و آن اشیکه به زندگ یایسونام

 .فتدیاتفاق ب د،ینبا

 افتاد. اشیگوش یصفحه یرو یناشناس یشماره

 .دیلبش را جو پوست

 دادیبود احتمالش را مبه او زنگ زده ونایکه  یشب از

 ا تکرار کند.که باز هم بخواهد کارش ر

 .تماس را رد کند خواستیم

 کرد. مکث

 سبز گذاشت. کونیآ یرا رو دستش

 درست در همان لحظه تماس قطع شد. اما



را دوباره کنارش گذاشت اما چشم به  یگوش الیخیب

 اش دوخت.صفحه

زنگ بخوره  گهید بارکیخودش فکر کرد "اگر  با

 باشه" جم اگر اون ونایحال به یوا یول دمیجواب م

وصل  عیدوباره زنگ خورد و تماس را سر یگوش

 کرد.

 داد: جواب

 الو -

 که گفت: دیچیدر گوشش پ ییآشنا مهین یصدا

 خانوم معتضد؟ -
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اش در پارک شده نشیسوار ماش کهنیقبل از ا ونای

ود، بش رخسرویمقابل ساختمان ام یمحوطه انیم

 را باال برد. شیسرش را سمت او چرخاند و صدا

 یبهش زنگ بزن یمعتضده، اگر خواست اشیلیفام -

 .یبهتره که بدون

 در جوابش گفت: رخسرویام

 ونای ریخبهشب -

 دراز کرد. رخسرویدستش را سمت ام انایو

 دست داد. انایآرام به و او

 ر؟یام یندار یبا من کار -

 وشاند.اندک صورتش را پ یلبخند

 .دمتیحال شدم که دنه خوش -

 زد. یو چشمک دیخند نایو

حاال  کنمیفکر نم جانیا میایب گفتینم ونایاما اگر  -

 و میایکه ب یخواستیحاالها م

 حرفش گفت: انیم رخسرویام

 .ستیدل من هم از سنگ ن ست،ین طورنیا ایو -

 سرم شلوغه. کمهیروزا  نیا فقط



 .نگاهش کرد میمستق انایو

هاست  که مدت ر،یام ستیکه ن روزیبحث امروز و د -

 .میهات عادت کرددور بودن و فاصله گرفتن نیما به ا

 کرد. رخسرویحسرت نگاه به صورت ام با

 بغل کردنت. یبرا شهیدلم تنگ م یگاه -

را در دست گرفت  انایو یمکث کرد، بازو رخسرویام

 .دیو آرام سمت خودش کش

 د و دست دور کمر او حلقه کرد.متعجب لبخند ز انایو

 ر؟یام -

 بله؟ -

 یمرس -

و او را از  دیدخترش را بوس یموها یو کوتاه رد نرم

 خودش جدا کرد و سرش را تکان داد.

و با  ستادهیها ابه حامد که با فاصله از آن یااشاره

 :دیکرد و آرام پرس زدیحرف م اشیگوش

 د؟یبه مشکل نخورد گهید ا؟یمرتبه و یهمه چ -

 عشق به حامد نگاه کرد. با



با  ترشیب دیدوستش دارم، با ،یگفتیتو راست م -

 .امیکه هست کنار ب یزیچ

رفت و حامد تماس را قطع کرد و  رتنیاز در ز انایک

 .رفت رخسرویسمت ام

مقابل هم  ترشیب دیراحت، ما با التونیخ رخانیام -

 .میایکوتاه م میو هردومون دار میاومدیکوتاه م

 .دینباش انایو نگران

فرو برد و نگاه به صورت حامد  شیهابیدر ج دست

 دوخت.

 خوبه که حواست بهش هست. -

رفتند و باز  رونیاش بو پسر و دامادش از خانه دختر

 که دوستش داشت. یاییهم او ماند و تنها

 که تنش بود را در آورد. یشرتیت

 آشپزخانه شد و قهوه آماده کرد. وارد

تاپش کرد و سمت لپ یداخل ماگ بزرگش خال را آن

 رفت.

تا حواسش را متمرکز کند و  کردیتالش م هرچه

را که  اشیشگیهم یهااز آن دلنوشته یبتواند چندخط



 سدیجز خودش از نوشتنشان خبر نداشت را بنو یکس

 .توانستینم

 .شطرنجش نشست زیرا کنار گذاشت و پشت م تاپلپ

 .دیرا چ هامهره

را  اشیکند، گوش یبخواهد حرکت کهنیز اا قبل

 برداشت.

 بود گشت.فرستاده شیبرا ونایکه  یادنبال شماره به

 را لمس کرد. شماره

 هشت بوق خورد و تماس را قطع کرد. هفت

 شد. مانیپش

 با خودش نجوا کرد: آرام

 نداره باز هم زنگ بزنم. یلیدل ده،یجواب نم -

 مهره را حرکت داد. نیاول

 کرد. ینچ کالفه

 .زنمیزنگ م گهید بارکیفقط  -

بوق  نیهنوز دوم بارنیشماره را لمس کرد و ا دوباره

 .دیچیدر گوشش پ یفیظر ینخورده بود که صدا

 الو -



 خانوم معتضد؟ -
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 آرام جواب داد: آذر

 بله، خودم هستم. شما؟ -

 .کردمکث  رخسرویام

 یبه کس میکه خودش مستق یبارنیآخر آمدینم ادشی

 بوده. یکار داده باشد چه زمان شنهادیپ

 بود. اشیمنش یبه عهده کارهانیا شهیهم



 یایکه اغلب، حاالت صورتش گو ییاو یبرا

که  یحرف زدن با کس یتلفن طورنیمنظورش بود، ا

 نبود. ندیچندان خوشا شناختشینم

قدر چه ونایها به قول سالآن یط در دیفهمیم حاال

 یمکالمه کیشده که  یو منزو یراجتماعیغ ادیز

 اش خارج بود.کوتاه هم از حوصله

 ییتوسط صدا اشیلیفام دنیکنجکاو شده از شن آذر

 آشنا بود، لب زد: یکه به نظرش کم

 شما؟ د،یببخش -

شطرنج نگاه  یخشک و سرد به صفحه رخسرویام

 کرد و جواب داد:

 جم! رخسرویجم هستم، ام -

 شک کرد. شیهابه گوش آذر

 گرد شد. شیهاچشم

 .گذاردیدارد سر به سرش م یکرد کس فکر

جم  معروف،  رخسرویشب، ام میدوازده و ن ساعت

او را  یشماره نما،یس یهاکارگردان نیاز برتر یکی

 بود؟!گرفته

 شد؟یم مگر



 امکان داشت؟ مگر

 .ستادیشد و ناخودآگاه ا هول

 د؟یجم هست یشما واقعاً، واقعاً آقا -

 گاز گرفت.لبش را محکم بالفاصله

" ی"گند نزن آذر، صدا  جم 

 جواب داد: حوصلهیب رخسرویام

 بله خودم هستم. -

 داد. رونینفسش را لرزان و تکه تکه ب آذر

 یعنی کم،هیآخه من،  خوام،یعذر م -

خط به جمالت  یسوآن کهنیا یحوصله رخسرویام

هول شده گوش  یسر ته او یتکه و بو تکه دهیرب

 بدهد را نداشت.

 بود.را متوجه شده شیو بهت صدا جانیه

 سر اصل مطلب رفت. تیجد با

 کیبه  دمیکار جد یخانوم معتضد، من برا -

 ییخانوم با صورت خاص و صدالبته توانا یشهیهنرپ

 دارم. اجینقش احت یفایو ا یگریدر باز ییباال



بار با  نیاول یاستثنائاً برا کنم،یرها کار نمکاتازه با

 شما تماس گرفتم.

 .دیدار یخاص یگفت شما چهره ونای

 .شدیشوکه م ترشیسکوت کرد و هرلحظه ب آذر

 راست گفته بود! ونای پس

بود به او داده شنهادیو پ زنگ زده یاو ناگهان قدرآن

 است. داریب ای ندیبیخواب م دانستیکه نم

 م معتضدخانو - 

 گشاد لب زد: یوا رفته با لبخند آذر

از  دیبگم! شما واقعاً دار دیبا یچ دونمیمن جداً نم -

 !د؟یکنیم یمن دعوت به همکار

سوزن بود که باد آذر را  کیمانند  حشیصر جواب

 کرد. یخال

تا  دیو تست بد نمتونیبب دیاول با یدر وهله ر،یخ -

 نه! ای میباهم کار بکن میتونیمطمئن بشم م

 پا بند نبود. یرو آذر

 .کردیم ریدر آسمان س انگار

 جم؟ یبکنم آقا کاریچ د،یخب، خب من با -



فردا  کنم،یآدرس دفتر رو براتون ارسال م -

 .نمتونیبیم

به دفتر او برود  تواندیکه فردا م دیاز آذر نپرس یحت

 نه! ای

 نبود اهل دستور دادن بود. دنیاهل پرس رخسرویام 

 تشکر کند که او گفت: خواستیم آذر

 خوششب -

 را قطع کرد. یگوش و

 ماند. رهیخ یگوش یبه صفحه مات

 مرور کرد. بارکیرا  زیچ همه

گرفت تا مطمئن شود خواب  شیاز ران پا یشگونین

 .ندیبینم

 آمد. اشیبه گوش امیپ

بود که آدرس دفتر را ارسال کرده و  رخسرویتم

 .دیباش جانیصر انوسته بود راس ساعت پنج ع

 خودش نجوا کرد: با

 !دارمیخدا من ب یوا دارم،یب -

 نشست. نیزم یرو



 را خواند. امیبار متن پ نیچند

 جانیه نیفقط قلبش که انگار تمام تنش از شدت ا نه

 .دیتپیپر نبض م

 .دیخند

جم به من زنگ  رخسرویام دارم،یب ایخدا دارم،یمن ب -

 زد.

 من! به من زنگ زد! به

 اش به قهقهه مبدل شد.تک خنده انناگه

 کرد. شیصدا زهراخانم

 ؟یزنیحرف م یبا کس ؟یآذر خوب -

 خوبم مامان خوبم -

 تخت برداشت. یرا از رو بالشت

 را در آن فرو برد و قهقهه زد. سرش

 جم به من زنگ زد! رخسرویام -
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 یخودش را از رو زد،یکه نفس نفس م یدر حال ونای

 .دیتن دختر عقب کش

 نگاهش کرد. یتیبا نارضا ایسون

 پس؟ شدیچ وناجان،ی -

 .دیتخت دراز کش یطاق باز رو ونای

آذر و در  ریتصو شیهاسرش فکر آذر، مقابل چشم در

 آذر بود. یگوشش صدا

که  یاش با دختررابطه نیوفق نشد حم نتوانست،

مغزش را وادار  شناختش،یبود م یشش هفت ماه

 کند که آذر را تجسم نکند.

تن  ینییقسمت پا یسمت ملحفه برد و آن را رو دست

 .دیاش کشبرهنه



 کرد. لیها شیهاچشم یرا رو گرشید دست

 .دیاو کش ینهیس یقفسه یانگشتانش را رو ایسون

 ؟یدیکشچرا عقب  ونا،ی -

 داد زد: شیهاچشم یبرداشتن دستش از رو بدون

 ،ینپرس گهیبهتره د دمیجوابت رو نم بارکی یوقت -

 االن هم پاشو لباس بپوش و برو.

 کرد: بغض

 کردم. یتو خواست یخوب نبودم؟ من که هرکار -

 پرت کرد. اشنهیس یقفسه یدست او را از رو ونای

 شد. اشرهیخ میمستق

 .دیدر هم کش ابرو

 بهت گفتم پاشو برو. -

 برد. نییتخت پا یرا از رو شیپاها

 من که یول -

 داد زد: ونای

 د؟یکنیگوش م گمیکه من م یچرا همتون هرچ -

 د؟یهمتون انقدر قابل دسترس چرا



 د؟یدستم یمثل موم تو چرا

 متعجب نگاهش کرد. دختر

آذر  یحوال ونای الیتمام فکر و خ دانستیکه نم او

 .زدیپرسه م

 جانیو ه دهیبود مانند پسر تازه به بلوغ رس شده

ساده و کوتاه عنان از کف  داریکه با چند د یازده

 بود.داده

 بود.آذر دلش را برده تفاوت

که قصد نداشت از ذهنش  یچموش و سرسخت دختر

 برود. رونیب

 کمکت کنم؟ یخوایحالت خوبه؟ م ونای -

کنارش  ناویتن  یرا سمت ملحفه برد تا از رو دستش

 بزند و لوند گفت:

 ها.آرومت کنم تونمیم -

هوا  یچپ چپ نگاهش کرد و مچ دستش را رو ونای

 گرفت.

 رون؟یبندازمت ب ای یریم -

 از درد جمع شد. اشچهره



 دستمو ول کن. رمیم رم،یم -

رفت، نفسش را  رونیاش ببعد که او از خانه یقیدقا

 و کالفه رها کرد. یعصب

 حمام رفت. و سمت ستادیا

 کرد. مکث

 یروتخت یقدم رفته را برگشت و پرحرص پارچه چند

 را جمع کرد.

آن بود را هم در  یرو ایرا که سر سون یایروبالشت

 آورد.

تهوع به تمام جسمش  نشیریاستشمام عطر ش با

 بود.حمله کرده

 یطیگرفت بل میلحظه تصم کیآمد، در  رونیحمام ب از

 تهران دور شود. را از یرزرو کند و چندروز

فرصت  بود،دهیکارش هم به اتمام رس نیکه آخر حاال

 استراحت بود. یبرا یخوب

مبل  یبود روکه به کمرش بسته یاهمان حوله با

 زیم یرا رو شینشست و پاها ونیزیمقابل تلو یراحت

 گذاشت. شیپاها یتابش را رودراز کرد و لب

 را چک کرد. شیک یو ساعت پروازها خیتار



 با گروه تئاتر بود. نشیتمر نیروز بعد آخر پنج

 یفرصت استفاده کند و چندروز نیاز ا آمدینم بدش

ً یتقر یالیرا به و  برود. رخسرویام یبالاستفاده با

را که رزرو کرد، وارد اتاقش شد و چمدان  تشیبل

 کوچکش را برداشت و چنددست لباس در آن گذاشت.

بلند دلش  یابا صد توانستیتر مجا راحتآن دیشا

رو با  شیپ یروزها یالزم را برا یو انرژ دیایکنار ب

 اجرا را به دست آورد. یهاآذر در ساعت

به لبخند باز شد و  شیهاتصور رام کردن او لب از

مانده تا پرواز را  یچشم بست تا چندساعت باق

 بخوابد.
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 هم بگذارد. یبود پلک روب را نتوانستهتمام ش آذر

 داشت. جانیه

 حال و در تمام عمرش تجربهکه تابه یجانیه

 بود.نکرده

 زد. یاتاقش قدم م در

 .دییسایرا بر هم م شیهادست 

از عرق  سیو تمام تنش خ گرفتیُگر م یالحظه 

 خیتمام جانش  بارهکیبه  گرید یاو لحظه شدیم

 .زدیم

جم  معروف را  رخسرویبا ام ییواریرو استرس

 داشت.

 نه. ایشود  یبود، در تستش قبول م نینگران ا 

 از ماجرا بود. یفقط بخش نیاما ا 

زده بود، مضطرب  جانیحال و هخوش کهنیا نیع در

 نگران هم بود.و دل

چه  هیقض نیاش نسبت به اخانواده دانستینم

 .دهندینشان م یواکنش



 یبود که از وقت ستادهیا ییایرو یاو در چند قدم  

 .زدیدست و پا م شیخودش را شناخته بود برا

کردن و حاال اگر قرار بود  یباز یبرا ،یگریباز یبرا

 لمیدر ف ینیآفربار با نقش نیاول یاتفاق برا نیا

 شیکار ندهیپس بدون شک آ فتد،یجم ب رخسرویام

 .شدیم نیتضم

 .دیرسیم یکردن او به مهد یاز فکر پدرش و راض 

نداشته باشد  یهم مخالفت یاگر مهد یدانست حت یم

 یو کنار گوشش م ندینشیم شیپا ریچنان ز بهیط

 درست کند. شانیخواند تا جنگ اعصاب برا

 پرده را کنار زد. یگوشه 

 بود. شیهوا گرگ و م 

 نگاهش را به آسمان دوخت. 

 را در دستش مچاله کرد. پرده

 -خودش زمزمه کرد:  آب دهانش را فرو داد و با 

فردا کمکم کن من  یبرا ایامروز رو بگذرونم، خدا

رو که آرزوشو دارم از دست بدم.  یزیخوام چ ینم

 سرخ شده بود. یخوابیاز ب شیچشم ها



کرد و آب جوش  یخال وانیرا در ل یفور ینسکافه 

 .ختیر شیآمده را رو

 از سردردش را کم کرد. یآن کم خوردن

 .ستادیکمدش ا مقابل

 و رو کرد. ریرا ز شیمانتو ها 

رو شدن با روبه یکه برا گشتیم یزیدنبال چ به

 جم، مناسب باشد. رخسرویام

بود را  دهیخر یرا که به تازگ یبلند زرد رنگ یمانتو 

 .دیکش رونیب

 نبود اما آماده شد. یاز خودش راض چندان

که  نیاز ا شیبه خوردن صبحانه نداشت و  پ لیم

 رفت. رونیشوند از در ب داریمادر و پدرش ب

 ماتش برد. اطیمحض باز کردن در ح به

 ستادهیا نهیدست به س نشیداده به ماش هیتک یمهد

 بود.

 به در آن ها منتظر خروج آذر بود. رهیخ

تا برود  دینگاهش کرد و بعد فوراً راهش را کش آذر

 خودش را به او رساند. یکه مهد



 آذرخانوم نمیبب سایوا -

 شهیم رمیکالس دارم دولم کن  -

که،  رونیب یزود از خونه اومد یلیخ شهینم رتید -

 چه خبره؟

خوام با اتوبوس برم  یم ،یحوصله ندارما مهد -

تا برسم، اگر رفع ابهام شد از سر راهم  کشهیطول م

 ببر کنار. فیتشر

نکن  یلجباز رسونمتیخودم م نیبش ایآذر جان ب -

 خانوم خوشگل.

 آذر اخم کرد. 

 ولم کن حوصله ندارم. ،یگفتم ولم کن مهد -

 دندان قروچه کرد. یمهد 

 دست آذر را گرفت. 

 هیدر و همسا یجلو زم،یمن فدات بشم عز ایب ا،یب -

 راه ننداز. یزیآبرور

 .دیکش ردنیدستش را ب آذر

ها همسابه ست،یکوچه ن یاالن سگ هم تو یمهد -

 کجا بودن؟ همه خوابن.



 من دلم برات تنگ شده.  ایشو ب سوار ایحاال تو ب  -

 .دیخند یعصب آذر

 عه، دلت تنگ شده؟ -

 !خودیب

 فیمگه من با تو حرف نزدم، مگهه من نگفتم تا تکل 

اسم منو  گهید یحق ندار یرو روشن نکرد زیهمه چ

 ؟یاریب

که االن خوش  یخونه حل شد؟ حل شد آقامهد یهیقض

 جا؟نیا یو خرم اومد

 آذر؟ یکنیرفتار م یطورنی. چرا اکنمیحلش م -

 یهست یتو آدم ؟یگیواقعاً م یمهد ؟یکن یحلش م  -

 هیباشه. مامانت  یگیم گم،یبهت م یزیچ هیکه من 

 چشم. یگیم گهیم یزیچ

 .ستهیتو فقط نگاهت به دهن بق  

 .ستین طورنینه اصال هم ا -

 یهمون موقع ؟یکنیرو کتمان م یچ گه،یهست د -

.گن یبهم م خوادیدلشون م یهرچ تیکه مامانت و آبج

واقعاً  یگینم یچیو ه یکنینگاه م یسیمیتو فقط وا

 باهات داشته باشم؟ دیبا یچه رفتار



 .یمن انتظار دارم که تو پشتم باش یمهد 

 هیراحت بهش تک الیکه با خ خوامیم یمرد هی من

 کنم.

 بشو برسونمت. نیپشتت هستم، حاال هم سوار ماش -

 را در کاسه چرخاند. شیهامآذر کالفه چش 

 خونه یهیتا قض -

 .دیحرفش پر انیتند شد و م بارهکیبه  یمهد

در اون  رنیگل بگ یآذر انقد خونه خونه نکنا، ا -

 اصالً. دمیخونه رو، من گوه خوردم خونه خر

ساختمون  نیتو هم مینیشیسال م هیکه  نهیا تشینها

 و بعد

 نماند که بشنود. آذر

هم قرض گرفت و با تمام  گرید یدوتاپا داشت و  دو

تا سر  رفتیکه دنبالش م یبه مهد توجهیحرصش ب

 دست بلند کرد. یتاکس نیاول یو برا دیدو ابانیخ

 دربست -

 

[11.11.20 23:37] 



🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_هفتاد_و_پنج

 

 بودند.دور کند گذاشته یرا رو زمان

هر  ینبود که بخواهد برا فیشکننده و ضع یقدرآن

و آه و ناله به راه  زدیاشک بر ییحرف و ماجرا

 .ندازدیب

 بود.تمام شده نیسنگ شیبرا یحرف مهد اما

خاطر به شیآن بغض النه کرده در گلو دانستینم

که  قتیحق نیا دنیفهم ایبوده  یحرف مهد ینیسنگ

 .ستیپخته و ساخته ن د،یطور که باهمسرش آن

 نداشت. حوصله

 خواستیاسما را که م یهایشوخ یحوصله یحت

گل به نکند دسته کهنیرا ربط دهد به ا اشییاشتهایب

 :گفتیو با خنده م آب داده



 نیدوران عقد و ا یتو یمبارکا باشه آذر، حاملگ -

 صحبتا؟

 چپ چپ نگاهش کرد. آذر

 چرت نگو -

 .دیباز هم خند او

 یسمونیبه مامانت بگو عالوه بر جهاز به فکر س -

 هم باشه.

 را عقب هول داد. شیظرف غذا ذرآ

مگه اصالً  یمن و مهد گه،یاسما مزخرف نگو د -

 م؟یرابطه هم داشت

 کرد. یطرفکیصورت را  اسما

 !شه؟یماام که عر عر، مگه م -

 شانه باال انداخت. آذر

 مهینصفه و ن یبه جز چندبار رابطه -

 و چشم گرد کرد. دیحرفش پر انیم اسما

و  گرفتمیم یطور هیبودم  یمهد یاه آذر من جا -

 تورو

 حرفش را قطع کرد. آذر



 یستیخداروشکر که جاش ن -

 زد و فکر کرد. پوزخند

رابطمون هم از مامانش اجازه  یبرا دیبا یمهد دی"شا

 "رهیبگ

 

 را تمام کند. گرشیتا دو کالس د بودنمانده

 رخسرویزودتر به دفتر ام عجله داشت هرچه قدرآن

 بود.زده رونیه ببرود که از دانشگا

 .بودستادهیبود که مقابل ساختمان ا میچهار و ن ساعت

 .بوددهیساعت زودتر رس مین

 .زدیم چیپ دلش

اش دارد چه را که در معدههرآن تمام آن کردیم حس

 .آوردیرا باال م

 یکوچک یکرد و بطر نییرا باال و پا ابانیخ یکم

 .دیخر یمرمارکتیخنک از ها یمعدنآب

 بهتر شد. حالش

 نگاه کرد. اشیبیکوچک ج ینهییرا در آ صورتش

 .زدیم یپوستش به زرد رنگ



 سرش مرتب کرد. یرا رو اشمقنعه

 .وقت داشت اما صبر نه گرید یقهیدق ده

 ساختمان رفت. سمت

 شد. وارد

هرلحظه ممکن  کردیحس م داشتیکه برم یقدم هر

 نیابود که نکند با  نیاست سقوط کند و ترسش از ا

 جم تپق بزند. رخسرویحال زار مقابل ام

 آسانسور به خودش نگاه کرد. ینهییآ در

 خودش محکم حرف زد. با

االن وقت  یحالت بده ول ،یتونیتو م ،یتو آذر -

 یو محکم رو باز یوقتشه که نقش آذر قو ه،یباز

 .یکن

داشته باشه،  یقرار بستگ نیبه هم اتیکل زندگ دیشا

 .یبتون دیپس با

 گرفت. قیبست و چند دم و بازدم عم شمچ

آسانسور که باز شد حاال با اعتماد به نفس  در

 .داشتیبه سمت دفتر او قدم برم یترشیب



هم به ساعت بود تا آن دختر ناشناس  رخسرویام نگاه

را مجذوب  ونایکه توانسته  ستیچه کس ندیو بب دیایب

ه چه را کتر بود آنمهم شیخودش کند و البته برا

کند تا بتوانند هرچه زودتر  دایدر آن دختر پ خواهدیم

 کنند. یلمبرداریشروع به ف

 یآرام و نازکش که با منش یداخل شد و صدا آذر

و  دیرس رخسرویام زیت یهابا گوش زدیحرف م

 منتظر بود تا آذر وارد شود.
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 جواب داد: رخسرویکسب اجازه کرد و ام اشیمنش

 

 داخل. انیب دیلطفاً بگ -

 

 اشاره کرد. رخسرویدست به در اتاق ام با

 

 دییبفرما -

 

 در دلش نجوا کرد: آذر

 

خودت باش آذر، فقط خود  م،یالرحالحمنهللا"بسم

قدر هم که بزرگ هرچه رخسروجم،یباش، ام اتیواقع

برندش  یهامعروف و مشهور باشه و کف کفشو 

 هیهرچندتا فرش قرمز رو لمس کرده باشن بازهم 

 ها، پس آروم باش"آدم یهیمثل بق هیآدم

 

 کوتاه به در زد. یچندتقه

 آمد: شیصدا



 

 دییبفرما -

 

 .و وارد شد دیکش نییرا پا رهیدستگ آذر

باال  شیهاو موشکافانه از کفش قیدق رخسرویام نگاه

 .دیمد تا به صورت دخترک رسآ

 را بست و جلوتر رفت. در

انگار با ورودش به آن اتاق، هرچه دلهره داشت  آذر

 بود.را پشت در گذاشته و داخل شده

و  میکه مستق رخسرویام زیزد و مقابل م یلبخند اندک

 .ستادیا کردینگاه م شیهادر چشم رهیخ

 

قاتتون حالم که مالخوش ر،یخجم، روزبه یسالم آقا -

 .کنمیم

 

 سیرا باال داد و خودنو شیابرو یتا کی رخسرویام

لغزاند و سر تکان  شیهاانگشت انیرا م متشیقگران

 داد.



 

 سالم و ممنون -

 

 دست به مبل اشاره کرد. با

 تشکر کرد و نشست. آذر

قرار است  کردیکه فکر م رخسرویانتظار ام برخالف

در  گر،ید یهایلیرو بشود که مثل خروبه یبا دختر

و انقباض  شوندیم زدهجانیاول هول و ه دارید

لباس هم  یاز رو یاضالت تنشان از شدت استرس حت

 یبه پشت یقدر معذب هستند که حتمشخص است و آن

و جلوتر  دهندینم هیتک یآن مبل چرم زرد راحت

گذاشت  اشیمبل کنار یرا رو فشیآذر ک نند،ینشیم

 زیکه مشخص بود ر رخسرویداد و رو به ام هیو تک

 .نظر دارد کرد ریحرکاتش را ز زیبه ر

 

 من درخدمتم  -

 

 مقابل آذر کرد. زیبه م یااشاره رخسرویام

 



 .دیکن لیم یزیچ -

 

را دور زد  ینیریو شکالت و ش وهیآذر ظرف م نگاه

 .دیآب رس ستالیو به پارچ کر

 زد و صادقانه گفت: یلبخند

 

 شمیمضطرب م یوقت تشقیآب بخورم چون حق کمهی -

 .شهیام متشنه یلیخ

 

 :دیپرس رخسرویام

 

 د؟یو االن مضرب هست -

 

و سرش را  دیرا سرکش وانیدر ل ختهیاز آب ر جرعه

 تکان داد.

 

قبل که  یقهیدو دق نیتا هم شبینه واقعاً، اما از د -

 اتاق بودم. نیا یتو مایب



 

ص و خا بیعج یهابازهم نگاه به آن چشم رخسرویام

اول متوجه تفاوت رنگشان شده بود زل  یهیکه در ثان

 زد.

 

 خوبه -

 

 منتظر نگاهش کرد. آذر

 

 کرد. زشیخوب آنال رخسرویام

خاص، نگاه جسور و اعتماد به نفسش جالب  یچهره

 بود.

 

 زد: لب

 

 باشه که  یایماریتنها ب دیشا ا،یهتروکروم -

 



 شیهارا کامل نکرد و آذر دست سمت چشم اشجمله

 برد.

 

 به؟یعج -

 

 و خشک جواب داد: یسرد و جد رخسرویام

 

 !باستیز -
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 خانوم   میخب شروع کن -

 

 جم. یمعتضد هستم آقا -

 

 بله، خانوم آذردخت معتضد. -

 .مریگیاز شما م یاول تست یوهله در

 

و  کردیآذر جدا نم یهااز چشم یمتریلیرا م نگاهش

منتظر بود تا او  کرد،ینگاهش م کهیآذر درحال

 دهد. حیتوض

 

شما  دیتصور کن خوامیصورت که ازتون م نیبه ا -

 یکه دلبسته به مرد یخانوم متاهل د،یمتاهل هست

 .شده گهید

 .اون مرد رو کشته یلیحاال همسرتون، بنا به دال و

 .دیمسئله نشون بد نیواکنش به ا خوامیم ازتون

 

 مکث کرد. آذر



 تنگ کرد. یرا کم شیهاچشم

 هایآسان نیبه هم توانستیجم، نم رخسرویام تست

 باشد!

 نداشت، داشت؟ یکه کار ختنیقطره اشک ر چهار

 

 :دیپرس

 

 سوال ازتون بپرسم؟ کی تونمیم -

 

ب جوا یبرا شیهابه باز و بستن پلک رخسرویام

 افاقه کرد.

 

 ه؟یطورزن چه نیا تیشخص -

 

 خورد. نیچ رخسرویام یهاچشم یگوشه

 

 !کنه؟یم یفرق -



 

 ایبوده  یبدونم عاشق  وفادار خوامیبله البته، م -

 بوده؟ بندیپا اشیخائن؟ به زندگ

 

 باز هم نگاهش کرد و آذر ادامه داد: رخسرویام

 

 نیدر چن دیزن عاشق و خائن بوده، با نیخب اگر ا -

 و فغان کنه. غیو ج هیراحت گر یلیخ یتیموقع

 

 

به راست کرد و پچ  لیما یگردنش را کم رخسرویام

 زد:

 

  ؟یبوده چ اشیعاشق اما وفادار به زندگ کیو اگر  -

 

 زده باشه.خجالت دیاگر وفادار به همسرش بوده  با -

 

؟ -  بابت 



 

 روز انداخته! نی.که شوهرش رو به انیبابت ا - 

 سوءتفاهم رو برطرف نکرده؟ اچر

 

 یتیطور شخصکه به نظر شما چه پرسمیحاال من م -

 تره؟باشه محبوب

 

 .کنهینم هیرو توج انتیخ زیچچیاز نظر من ه -

 تره.وفادار باشه محبوب اشیزن اگر به زندگ نیا پس

 

 خم شد. زیم یرو یچشم تنگ کرد و کم رخسرویام

 

 عشق؟ یحت -

 

 عشق! یحت -

 

 !دیتست بد ستیم نالز -



 

 وا رفت. آذر

 

 چرا، من که کنم،یجم، خواهش م یآخه، آقا یول -

 

 خانوم! دیشد رفتهیشما پذ -
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  ستی#آرت

 

 #پارت_هفتاد_و_هشت

 

 ایبخواهد و  کهنیو بدون ا رفتیراه م ابانیدر خ آذر

اشک  صدایش مقابله کند، آرام و ببتواند با احساس



لحظه هم از  کی یبرا یو لبخندش حت ختیریم

 .شدیصورتش پاک نم

 یاتنه یو گاه کردندیمردم متعجب نگاهش م کهنیا

 :بردندیرا باال م شانیو صدا زدندیم

 

 خانوم حواست کجاست؟ -

 

او توقف کرد و  یکه در چندسانت یاهمان راننده ای و

 داد زد:

 

 ای ؟یشنوینم زنمیبوق م یخانوم؟ کر یتو هپروت -

 ؟ینیبینم نویماش یکور

 

 مهم نبود. شیکدام برا چیه

 بود.به گز گز افتاده شیبود که پاهارفته ادهیپ انقدر

 .رفتیمالش م یار گرسنگ اشمعده

که اتفاق افتاده  یزیدر تالش بود تا باور کند چ اما

 .ستیواقع زینبوده، بلکه همه چ ایرو



 سخت بود. شیبرا باورش

گرفت و سوار  یدربست یبود که تاکسشده کیتار هوا

 شد.

 چسباند. شهیرا به ش سرش

 را بست و با لبخند با خودش مرور کرد. شیهاچشم

 

جم  معروف، به من زنگ زد، من رفتم  رخسروی"ام

دفترش، مقابلش و بدون تست منو قبول کرد،  یتو

 نیمشهورتر یینمایس لمیف یکنم، تو یباز تونمیمن م

 نیتربه بزرگ تونمیمن، آذر، م نما،یکارگردان س

معروف، کنار  گریباز یکردن با کل یآرزوم برسم، باز

 "یمرس ایخدا یوا ان،یاکه حرفه ییکسا

 

 زد: شیافکارش غرق بود که راننده صدا انیم

 

 گه؟یبود د جانیهم یآبج -

 

 ممنون ،ینییپا ینه کوچه -



 

 را حساب کرد. هیشد و کرا ادهیپ کوچه سر

 

عبور کردند  ابانیکه از خ بهیالهه و ط دنیبا د ناگهان

 شیهالب یلبخند از رو شدندیم کیو حاال به او نزد

 محو شد.

 

 .دیابرو درهم کش بهیط

پشت چشم نازک کرد و رو برگرداند اما آذر آرام  الهه

 لب زد:

 

 سالم -

 

 و به مادرش گفت: ستادینا الهه

 

 خونه رمیمامان من م -

 



پاسخ سالمش اخم کرد و  یرو به آذر به جا بهیط

 گفت:

 

پسر من، حاشا  رتیماشاال هزارماشاال، حاشا به غ -

 .شهیم ادهیپ یهوا از تاکس یکیکه زنش تو تار

 

 را جمع کرد و ادامه داد: صورتش

 

 گنینم گهیما مهمه آذرخانوم، االن د یآبرو برا -

عروس  گنیکه، م یصافکار دختر آقا ابرام

 تا االن کجا بوده. ستیآقاقدرت معلوم ن یکهیکوچ

 

 بود.زبان به دندان گرفته آذر

روزش را با دهان به  یهایتمام خوش خواستینم

 خراب کند. بهیدهان گذاشتن ط

 

 تونه،یبابات نم ره،یجلوتو بگ تونهیمادرت نم -

 .تونمیمن که م تونه،ینم یمهد



 تا حاال؟ یبود کجا

 

 .تازدیهرچه سکوت کند او بدتر م دید آذر

 آورد: نییرا پا شیجلو گذاشت و صدا یقدم

 

به شما جواب پس  ستمیمن مجبور ن خانوم،بهیط -

نه  د؟یشما و دخترتون کجا بود دمیبدم، مگه من پرس

و دخالت  یفضول یچون به خودم اجازه دم،ینپرس

 پس با اجازه دم،ینم

 

فرصت حرف  یعصب یبهیبه ط کهنیو بدون ا گفت

 شان پا تند کرد.زدن بدهد سمت خانه
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به در انداخت و وارد شد که مادرش سرش را  دیکل

 تکان داد.

 

 سالم -

 

 مه،یآذر؟ ساعت هشت و ن یسالم، کجا بود کیعل -

 ات زنگ زدم.وامونده یصدبار به اون گوش

 

 خاموش بود -

 

 یبدو، بدو فقط لباساتو عوض کن، شانس آورد -

 .کردیوگرنه که قشقرق به پا م ومدهیبابات هنوز ن

 



نفسش را  امدهیپدرش هنوز به خانه ن کهنیا دنیشن با

له دست و  یرفت و آب ییآزاد کرد و سمت دستشو

 صورتش زد.

 .اتاقش شد وارد

 .شدیقند آب م لویک لویدر دلش ک یحالخوش از

 بگذارد. انیدرم یخبر را با کس نیداشت ا دوست

اش هم که ممکن است  خانواده نیتصور ا یاما حت 

نشان دهند، اعصابش را برهم  یالعملچه عکس

 .ختیریم

 نشست. نیزم یرا از تنش در آورد و رو مانتو

را  یحالخوش یبازهم اضطراب بود که جا حاال

 .گرفتیم

در  یباز یبرا دیتازه قدم اول است و با نیا دانستیم

 خوان رستم را رد کند.هفت لم،یف

 خواستیشود و اگر م یکه محال بود راض پدرش

که باز  دیترسیبگذارد هم م انیدرم یمسئله را با مهد

جنگ  کیمادرش را وسط بکشد و بشود  یهم او پا

 .گرید ییاعصاب و بلبشو



حلقه کرد و سرش را  شیرا دور پاها شیهادست

 گذاشت. شیزانوها یرو

 خودش حرف زد: با

 

داشته باشم که سطح فکرشون  یاخانواده دیچرا با -

 باشه؟ نییانقدر پا

رو باهاشون  تمیخبر موفق کهنیبترسم از ا دیبا چرا

 بذارم؟ ونیدرم

بخورم و  یاز مردها تو سر دیبا یمن  دختر تا ک چرا؟

 کنم؟ فیکلکسب ت

 

 جواب خودش را داد: مصمم

 

الزم باشه  رن،یقدرم که جلومو بگمن آذرم، هرچه -

 .کنمیهمون هفت خوان هم رد م یحت

*** 

 یابود و به نقطهراک نشسته یصندل یرو رخسرویام

 بود. رهیمقابلش خ وارینامعلوم از د



 دیدیم واریآن د یآن دو چشم  دورنگ را رو ریتصو

 .انگار

 یکه به راحت یمصمم و با اعتماد به نفس دختر

بود، بود و از پس چالشش برآمدهمقابلش نشسته

 جالب بود. شیبرا

بود بدون گرفته یتست را از هرکس نیاز او ا شیپ

 بودند.کرده یو زار هیچون چرا شروع به گر

 آذر بود یهااو به دنبال همان طرح سوال اما

 بود. ونایحق با  انگار

خاص و قابل کشف کردن به نظر  یبیعج طور کی او

 .دیرسیم

سمت آشپزخانه  کهیرا تکان داد و درحال سرش

ببرد  شانیرا برا یج  یو ا   سیا   یهاتا گوشت رفتیم

 فکر کرد.

 

من داره؟ من فقط  یبرا یتی"خاص بودنش چه اهم

 کردم " داشیکه پ خواستمیرو م یماهر گریباز
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شلوارکش  یهابیدر ساحل و دست در ج بودستادهیا

 بود.فرو کرده

 رهیخ ایدر یبه چشمش بود و به آب اشیدود نکیع

 بود.شده

 زد و زمزمه کرد: لبخند

 

 .جانیا امیروز باهاش ب هیبتونم  دیشا -

 

 عمق گرفت. اشخنده

 



 سرتق  بانمک یدختره -

 

احساس  خورد،یم شیبه ساق پا آمد،یکه م یهرموج

 .کردیم یترشیآرامش ب

بهتر  یچندروز کوتاه استراحت حالش را کم آن

 بود.کرده

کنج دلش، مصرانه مانده  ی  باز هم آن احساس پوچ اما

 .خوردیو تکان نم

 بود.جا النه کردهبود که آن هاسال

از شر  تواندیم ندیرا بب دیاگر ناه کردیفکر م یگاه

 آن احساس خالص شود.

 .که در قلبش بود را پر کند یاآن حفره تواندیم

آذر همان  کردیم الینبود، خ یخبر دیکه از ناه حاال

 آرامش کند. تواندیکه م ستیکس

 رخسرویآورد و نام ام رونیب بشیرا از ج اشیگوش

 را لمس کرد.

که زنگ زد و باالخره  بار بود نیپنجم داد،ینم جواب

 :دیچیدر گوشش پ رخسرویام یصدا



 

 بله؟ -

 

 گفت: ونای

 

منم خوبم َمرد، از  ؟یخوب ر،یسالم ام -

من  یدونینم یحت بندمیتو، شرط م یهایپرساحوال

 برات. ستیکجاام، خب مهم هم ن

 سالمم نیآروم باش، بب حاال

 

 ونا؟ی یداشت یکار -

 

 ؟یدادیاب نمچرا جو تویگوش ؟یایعصبان -

 

 برد. ترنییرا پا شیصدا

 

 مهمون دارم -



 

 خنده زد: ریز ونای

 

 .یکنیرو نم یکلک، به جان خودم توام آره، ول یا -

 

 .دینفس کش یحرص  رخسرویام

 

ات اومده کار داشتم و عمه محبوبه یمن کل ونای -

اصالً  جهیدرنت کنه،یصحبت م بندکیو داره  جانیا

لوست رو انتخاب  یهایشوخ یبرا یوقت مناسب

 بگو و اگر نه قطع کن. یدار یاگر کار ،ینکرد

 

کرده،  دایمناسب ازدواج پ سیاوه البد باز واست ک   -

مورد نظرت رو  گریزنگ زدم بپرسم باز ،یاک یاک

 نه؟ ای یکرد ددیپ

 

را باال  شیابرو یتا کیآذر افتاد و  ادیبه  رخسرویام

 فرستاد.



 

 بله. -

 

 .جا خورد ونای

 

 ؟یچرا نگفت ؟یک   -

 

داده  یحیموارد بهت توض نیحال در اتابه ادینم ادمی -

 باشم.

 

 طرف؟ هیخب ک -

 

 آذردخت معتضد. -

 

 .دیشوکه شده دهان باز کرد و خند ونای

 

 گفتم خودشه؟ یدید ر؟یام یدید یوا -



 قدر خاصه؟چه یدید

 

 یحالبا همان خوش وناینداد و  یجواب رخسرویام

 بود گفت:آذر شده بیکه نص یتیموقع یبرا

 

 .یدد نهیقابل تحس امقهیبگو که سل -

 

 جواب داد: رخسرویام

 

 فعالً. م،یکنیباشه بعداً صحبت م -

 

را قطع  یاو گوش دیبگو یزیچ ونای کهنیاز ا شیپ و

 کرد.
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 رونیاز سبد ب یکی یکیغذاها را  یهاظرف محبوبه

 .دیچیکانتر م یو رو آوردیم

 

ات سمه، نزدم معده یبرا دونمیندارن، م هیادو نیبب -

 حتماً. یاصالً، بخور

 درست کردم. یو دلمه هم که ددست دار کوفته

باز  ها،یبخور یکن، گرم کن زیفر هارونیا ریام

 .زریفر یاش مونده تومهه نمیبب امین گهیچندوقت د

را باال داد و چپ چپ  اشیمشک میفر یلیمستط نکیع

 نگاه کرد. رخسرویبه ام

 

 .یبرادر جان، با شماام، کاش جواب بد -

 



 سر تکان داد. رخسرویام

 

 .یواقعاً الزم نبود زحمت بکش -

 

 .دیآه کش محبوبه

 

آدم مار بشه  گفتیم ییوقتا هی امرزیمامان خداب -

 آدم مار بشه خواهر نشه. گمی، حاال من ممادر نشه

 شیپ رخسرو،یتوئه ام شیو ذکرم شبانه روز پ فکر

که  ییهاحرص و جوش شیخورد و خوراکت، پ

 تو خودت. یزیریم

اصالً  ،یآندوسکوپ یبود قراره برگفته انایو نمیبب

 ؟یجوابش رو گرفت

 نه؟ ایات بهتر شده زخم معده ؟یدکترت نشون داد به

 

 حرفش گفت: انیم رورخسیام

 



 یزندگ نیمن خوبم محبوب، من به داشتن ا -

 .یکنیم تیچرا انقدر خودت رو اذ فهممینم ام،یراض

 

با دوتا سگ گنده خودتو سرگرم  ؟یکدوم زندگ -

 .ستین یکه اسمش زندگ نیا ،یکرد

 

 باال انداخت. شانه

 

 خب از نظر من هست. -

 

ست اشاره به رفت و با د رونیاز آشپزخانه ب محبوبه

 ستادهیا نهیها کرد و رو به  او که دست به سمبل

 گفت: کردیهال نگاهش م انیم

 

ت دارم. نیبش جانیا ایب ایب -  کار 

 

 سمتش رفت و لب زد: رخسرویام

 



 ایخب بگو طرف چندسالشه؟ از اقوام سرهنگه  -

باهاش آشنا  شگاهیآرا یتو ای هیهمسا ایدوست 

پارک  یبودات رو بردهوهن یهم وقت دیاوه شا ؟یشد

که  یدار یافتاد برادر ادتیو  اشیدیجا داون یاتفاق

پس  یداریدست از سرش برنم یریتا براش زن نگ

نظر من رو  تا جانیا یو بعد اومد یباهاش حرف زد

 .یبپرس

 

 متعجب نگاهش کرد. محبوبه

 

 واه بال به دور، حالت خوبه؟  -

 

 شد. اشرهیخ یسوال رخسرویام

 

 !ریام یبودوقت بود انقدر حرف نزده یلیآخه خ -

 

 رنگ نگاهش کرد.کم یبا لبخند رخسرویام

 



 کارت رو راحت کردم، خب بگو کدومشه؟ -

 

ساختمون ما، هرماه جلسه برگزار  یتو نیبب -

 یدختر هیهستن تازه اومدن،  یاخانواده هی شه،یم

 یدارن که معلمه، درواقع دختره با باباش زندگ

خانوم و باوقاره، اصالً ازدواج نکرده،  یلیخ ،کنهیم

 و پنج تا چهل سال  یس نیسنش هم ب

 

 دست مقابلش گرفت. رخسرویام

 

 یممنون که گفت ،یخب بسه مرس -

 

 زده گفت:ذوق محبوبه

 

 حرف بزنم باهاشون؟ -

 

 در سکوت تنها نگاهش کرد و بعد گفت: رخسرویام

 



ج کنم به بخوام ازدوا یدر هزار هم اگر روز کی -

 ترکیسال ازم کوچ ستیکه ب یاو پنج ساله یمورد س

رو انتخاب  یترقطعاً زن پخته کنم،یباشه فکر نم

 .کنمیم

 ابونیخ یتو یفتیدر هزار، از فردا راه ن کی گفتم

 مجردها! یسالهشصت یهادنبال زن

 

اصالً، غذاها رو  رمیاز دست تو، من م ریام یوا -

 ها.نره ادتی زریفر یبذار تو

 

 ممنون. -

 

 گفت: رفتیکه سمت در م یدرحال

 

 بمونم ترشیب یانتظار داشتم تعارف کن -

 

و  گرفتیتعارفم م دونمیچون م یشرمنده ول -

 نگم. یزیدادم چ حیوقت ندارم ترج قتشیحق



 

 رخسرویرفت و ام رونیاز در ب یبا دلخور محبوبه

 زد: شیصدا

 

 محبوب -

 

 .دیچرخ سمتش

 

 بفرما؟ -

 

 خوششب ،یکه به فکرم یمرس -
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 .خواستیرا نم نواختکی یزندگ نیا وقتچیه آذر

 از خانه به دانشگاه رفتن و برگشتن، نیا

و بدون عشق ازدواج کردن، جر و  یو معمول یعاد 

 یدهیپوس دیا پدرش، عقاب یشگیهم یهابحث

ادامه دادن و کار  طورنیمادرش، محدود بودن و هم

 یسفر بارکیکردن شکم و دو سه سال  ریکردن و س

 .خواستیمرگ را نم تیدو سه روزه رفتن و درنها

ً یدق او که حاال به دست  خواستیرا م یتیهمان موقع قا

 بود.آورده

 وارانهویکه د یاکردن و بزرگ شدن در حرفه رشد

 عاشقش بود.

خانه  نیاو در ا خواستیو چه نم خواستیچه م اما

 بود.خانواده متولد شده نیا انیو در م

 قسمت از ماجرا که امکان نداشت اما نیا رییتغ



بزرگ را در  رییآن تغ تواندیکرد حاال که م فکر

کند، بهتر است هرچه زودتر موضوع  جادیا اشیزندگ

 بگذارد. انیدر م یرا با مهد

باشد قطعاً موافقتش را داشته توانستیم اگر

 از پدرش هم عبور کند. توانستیم

ناراحت بود اما تنها  یچه هنوز از دست مهد اگر

 تیو از او حما ستدیکه انتظار داشت پشتش با یکس

 بود. یکند، مهد

 داد،یپشت سر هم به آذر م امیهرشب که چند پ مثل

 بود.فرستاده امیپ

 ؟یآذر خوبسالم  -

  ؟یدینم جوابمو

  رون؟یب میبر یاینم

 .نمتیدم در بب ایحداقل ب ای

 ؟یدیجواب نم امشبم

 ها.برات تنگ شده دلم

 .یکنیبهم اعتماد نم یول کنمیدرست م ویهمه چ گفتم



آسه  سم،یمامانم وا یانقدر زود تو رو تونمیکه نم من

 آسه

 

 نیفه از او کال خواندیرا م اشیتکرار یهاامیپ آذر

 داد. رونیمکش نفسش را بهمه کش

 زنگ زد. یکه انتظار داشت مهد طورهمان

مدت گذشته، تماس را وصل  نیبرخالف ا بارنیا اما

 کرد و جوابش را داد:

 

 سالم -

 

جا خورده و با مکث جواب  یبود که مهد مشخص

 داد:

 

  ؟یسالم آذر، خوب -

 

را کش  یجبازقهر و ل نیا دیحداقل فعالً نبا دانستیم

 بدهد.



 کرد لبخند بزند. یگرفت و سع قیعم ینفس

 

 ؟یطورمن خوبم، تو چه -

 

 امیب یشیحاضر م ،یبود خانومدلم برات تنگ شده -

 رون؟یب میدنبالت شام بر

 

بزند که از مادرت  هیکنا خواستیباز هم م یالحظه

 نه؟ ای یااجازه گرفته

 د:زبان به دهان گرفت و تنها جواب دا اما

 

 .شمیآره حاضر م -

 

 .امیم گهیربع د هیفدات بشم، تا  یا   -

 

 .دیبه صورتش کش یآماده شد و دست فوراً 

 :دیکه زهراخانم پرس رفتیم رونیب



 

 آذر؟ االناست که بابات برسه. یریکجا م -

 

 رونیب رمیم یبا مهد -

 

 .دیخند تیبا رضا مادرش

 

فقط برو خوش بگذره،  د؟یکرد یخداروشکر آشت -

 ایزود ب

 

 رفت. رونیرا تکان داد و از در ب سرش

 

 آذر دلش رفت. دنیمنتظرش بود و به محض د یمهد

 

 شد. نشیتکان داد و آذر سوار ماش دست

 

 مشخص بود. یمهد یدر صدا جانیه



 فشرد. یآذر را در دست گرفت و کم دست

 

 طوره؟ من چه معرفت  یعسل  ب -

 

 به صورتش زد. یلبخند آذر

 

 ؟یخوب خودت -

 

 .دیکش آه

 

 یدادینم امامویجواب زنگا و پ یخوب نبودم تا وقت -

 آذر.

 نمت،یبیولش کن، خداروشکر که دارم م گهید حاال

 م؟یکجا بر

 

 شانه باال انداخت. آذر

 



 هرجا، فرق نداره -

 

 خونهسفره میپس بر -
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 بودند.هم نشسته یرورا سفارش داده و روبه غذا

 .کردیبا عشق نگاهش م یمهد

بود که بخواهد پاسخ آن  یزیتر از چآذر کالفه اما

 را بدهد. زیآمنگاه محبت

 .دیرنگ انجامکم یتالشش به لبخند تمام



 گفت: یمهد

 

 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 

 شانه باال انداخت. آذر

 

هنوز  یشد، تو بگ یبگم؟ من بپرسم خونه چ یچ -

 کنم،یفردا درستش مپس کنم،یفردا درستش م ،یچیه

مستاجر هنوز جور نشده که بهش بدم تا  شیپول پ

بهونه  یبشم و بگم دار یبلند بشه، بعد من عصبان

 نه، آخرش دعوا بشه؟ یتو بگ ،یاریم

 

 و دست آذر را در دستش گرفت. دیخند یمهد

 

 لش کن. نه و -

 

تر فرستاد و عقب یرا کم اشختهیر رونیب یموها آذر

 گفت:



 

 میحرف بزن دیبا یزیچ هیخب درمورد  یول -

 .جانیمهد

 

شوق و ذوقش را نشان دهد که  یطور خواستینم

بخواهد به  یدارد و زمان یاقیبفهمد چه اشت یمهد

استفاده کند و  هشیعل یگریعنوان نقطه ضعف از باز

 .یباز یب یباز دیخورد بگو یوقبه ت یتا تق

اتفاق  کیاز  خواهدیو انگار که م یعاد یلیخ پس

 گفت: د،یبگو یمعمول

 

 لمیف یتو یباز یجم، برا یتست آقا یمن تو یمهد -

 دارم. میشدم، فردا تست گر رفتهیپذ دشیجد

 .یبدون خواستمیم

 

 .ندیالعملش را ببشد تا عکس رهیخ یبه مهد منتظر

 ش کرد.مات نگاه یمهد



اش خارج از حنجره ییباز و بسته شد و صدا دهانش

 نشد.

 .گذاردیکرد آذر سر به سرش م فکر

 کرد و به خودش آمد. یاخنده تک

 

 گه؟ید یکنیم یآذر؟ شوخ یگیم یچ ؟یچ -

 

 را باال انداخت. شیهاو شانه دیخند یعاد آذر

 

 بکنم؟ یشوخ دینه، چرا با -

 بگم. به خودت هیقبل از بق خواستم

 

 یزیبتواند چ یمهد کهنیاز ا شیموقع و پ همان

 را آوردند و مقابلشان گذاشتند. شانیغذا د،یبگو

سرخ شده آرام  یبا صورت یمحض رفتن مرد، مهد به

 جواب داد: یو عصبان

 



آذر، بگو که  یکنیم یشوخ یکالم بگو که دار هی -

 لمیف یگرفت میکه تصم یستیسرخود ن اریانقدر اخت

دارم و  میفردا تست گر یو راحت به من بگ ینک یباز

 !یخواستم بدون

 

 و در مقابل نگاه آذر ادامه داد: دیخند یعصب

 

 یمن بدونم؟ مرس یانقدر راحت؟ فقط خواست ن،یهم -

 واقعاً!

 

نزند و  ادیتا در صورتش فر کردیتالش م یلیخ آذر

 در دل گفت:

من  ؟یمهد یبا خودت درمورد من فکر کرد ی"چ

اجازه بخوام، االن مجبورم  یکه از کس ستمین یآدم

. دیدست به عصا راه برم تا برام قشقرق به پا نکن

رشته رو  نیا یکه فکر کرد یقدر احمقآن یعنی

اجرا  یهام تئاتر عروسکبچه یکه آخر برا خونمیم

 کنم؟ "
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 رونیدستش را ب یدستش را گرفت و او عصب آذر

 .دیکش

 آذر لب زد: اما

 

 ،یبش یانقدر عصبان ستیاصالً الزم ن یمهد نیبب -

 یریگمیخودم؟ مگه قدرت تصم ستمیمگه من آدم ن

 م،یکنیم یزندگ کیو  ستیقرن ب یتو میندارم؟ دار

تو  حاال ،یطلبدارم به اسم استقالل یمن آدمم و حس

 ؟یکنیشلوغش م یچرا دار

 که بهت گفتم. االن



 

 باالتر رفت: یمهد یصدا

 

 یچشمم رو پرده هوی ،یاالنم نگ یخواستینه، م -

 !شدیبه جمال زنم روشن م نمایس

 

فشرد و با چشم  شیهادندان انیرا م شیهالب آذر

 به اطراف کرد. یااشاره

 

ه دارن هم ن،ییپا اریصداتو ب ؟یخبره مهدچه س،یه -

که  یاانقدر بچه ،یآبرومونو برد کنن،یبه ما نگاه م

 ؟یکنترل کن تتویعصبان یستیبلد ن

 

 .دیخند تریعصب یمهد

 .دیهم کش یرا رو شیهادندان

 

خب آره، معلومه که من باعث کسرشان شماام  -

 ام.. من بچهدیآذرخانوم، شرمنده، ببخش



 یت حسابفرداام که البد با دوتا آدم مشهور و درس از

 باشه؟ یخر  ک یمهد گهید ،یبپر

 !گهیمن کمم برات د هوم؟

 

 مزخرف نگو یمهد -

 

 خودش فکر کرد: با

"من االنش هم قبولت ندارم پسر آقاقدرت، نه که کم 

 "یابچه ننه یادینه، تو فقط ز ،یباش

 

 

 نیع یدونینه واال آذر، چرا مزخرف؟ خودتم م -

 .قتهیحق

 یاگرم خواست یستو بخونبود که تو در نیما ا قرار

 ،یاریور در باون ورنیا یحاال چهار تا جنگولک باز

 .یتئاتر بش یمرب یخواست ییجا یاتو مدرسه

 

 .دیکشیم ادیتمام حرصش را در سر خودش فر آذر



 ییتو ،یابهیدست ط یشده تی"کامالً مشخصه که ترب

 یمن چه انتظار ،یجنگولک باز یگیکه به تئاتر م

 ای! خداه؟یک گهید نیا ایداشته باشم؟ خدا ازت دیبا

 یوا دادم،یو بهش جواب مثبت نم شدمیکاش الل م

 . "کنمیاالن سکته م

 

 ادامه داد: یعصبان یمهد

 

 اروی نیا لمیتو ف خوامیمن م یبگ یایب کهنینه ا -

 کنم. یجم، باز

 .یبش گریقرار نبود که تو باز 

 یکرد یباز لمیپس فردا که دوتا ف گه،یمعلومه د خب

شوهر منه؟ شوهر من  نیا یبگ یبه کس شهیروت م

و با  سهیمیسوپرمارکت ور دست باباش وا یکه تو

 !کنه؟یباباش بساز بفروش م

 

سرخ خودش جواب  ییشده و با چسم ها یحرص

 خودش را داد:

 



و البد دو روز بعدشم  شهینه آذرخانوم، روت نم -

 !یخوایطالق م

نشدم که  رتیغیهنوز انقدر ب گذشته، من نایاز ا  

با هرکس و  سه،یوا نیدورب یاجازه بدم زنم بره جلو

 کنه. یباز لمیچشم تو چشم بشه و باهاش ف یناکس

"خاک تو سرت کنن متحجر  عقب افتاده، مردشور 

 " یببرن مهد اتودهیاون افکار گند

 

 منو نیبب یمهد -

 

 برد و لب زد: نییرا از تخت پا شیپاها یمهد

 

پس بگو چرا خانوم مهربون شده و جواب زنگامو  -

 بوده! ریکارش گ ده،یم

 .ستین ایریاز اون تو بم یریتو بم نیآذر خانوم، ا نه

باهاش  مویزندگ خوامیزنمو دوست دارم، م من

 بسازم.

 نابودش کنم. بزنم میسقف نرفت هی ریهنوز ز کهنیا نه



 

 سایوا یمهد -

 

 شوآذر، پا نیتو ماش میپاشو بر -

 

که سرد  ییبه غذاها توجهیو ب دیبغض بلع آذر

 رفت. یبود دنبال مهدشده

 کردیآن لحظه تمام حرصش را در دلش انباشته م در

 اما با خودش حرف زد. دیکشیم ادیو در سرش فر

 

فکر  نمیبه ا یول ،ی"انتظار نداشتم ازم دفاع کن

 نمیبش یکه بخوا یباش نیبقدر خود کمکه آن کردمینم

است غذا بپزم و رخت بشورم تا تو احساس و

 !"ینکن ینیبخودکم
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 شده بودند. نیماش سوار

 .کردیبا سرعت حرکت م یمهد

کرد فشارش از خورد و حس حس یحرص م آذر

 .افتاده تیعصبان

و صورت سرخ شده از  یدبه مه یچپ چپ

 نگاه کرد. تش،یعصبان

و  دیفرمان کوب یبا کف دستش محکم رو یمهد 

 را باال برد: شیصدا

 آذر اون مدلب به من نگاه نکن. -

 کن و تمام. رونیهم که تو سرته ب یفکر 

 .میچرت و پرتا هم ندار نیو ا میتست گر 

 ببوس بذار کنار. اتویابافیو رو االیخ یهنه 



چرا دست گذاشتن  گر،یهمه باز نیا خوان؟یم گریباز

 رو تو؟

 

 را در کاسه چرخاند. شیهاآذر کالفه چشم 

 

من  یصدات رو رو گم،یبار بهت م هیفقط  یمهد -

 نداره. ینبر باال که عواقب خوش

 

 نیبود که حواسش باشد ا یتر از آنپ یعصب یمهد

است که پنج سال تمام دلش را  یدختر همان دختر

به او چقدر به مادرش  دنیرس یود و برابرده ب

شوند و به  یخواهش و التماس کرده بود تا راض

 بروند. اشیخواستگار

گوشه چشم  کیقدر منتظر کرده بود که چه فراموش

 از آذر بود.

چند شب را که در قهر به سر  نیبود همکرده فراموش

 شده بود و دلتنگ آذر بود. تیچقدر اذ بردندیم

 کنترل خودش را نداشت. ییوانااما حاال ت 

 :دیبلندتر داد کش 



 

که  یکنیم یچه غلط نمیبب زنمیداد م زنم،یداد م -

 من نداشته باشه. یبرا یعواقب خوش

 ستم؟یمن شوهرت ن 

از  یلیانجام خ یشوهر برا تیاجازه و رضا یدونینم

 کارها الزمه نه؟

 باشه؟ یازت راض دیشوهرت با دونسینم

 .ستمین یخانم  من، من راضمن،  ز  یعز  

 .یکارو انجام بد نیکه شما ا ستمین یراض من

 

 :دیکش غیآذر ج 

 

 کنم؟یم کاریچ ینیکه بب یزنیداد م  -

 باالتر. برمیمنم صدامو م یداد بزن 

 .ترسمیاللم، نه از تو م نه

 شازده. رهیحرف زور هم کالً تو َکتَم نم 

 نیا الیخیب دیو بابشم، ت امندهیآ الیخیب دینبا من

 .یبش اتینیافکار مسموم و بدب



 

 شیکرد صدا یکه داشت اما سع یبا وجود خشم یمهد

 :اوردیب ترنییرا پا

 

 تو گوش کن. زنم،یباشه، باشه آذر، داد نم -

 یهیسر قض ،یکنیباهام لج م یاالن دار دونمیم من

 .یحق دار گمیخونه اصالً م

 دمیمنم قول م ن،ییپا ایب طونیآذر، تو از خر ش یول

 باشه. یخال گهیماه د هیتر از خودمون تا کم یخونه

که به حرفم  یبه شرط شهیهمون م یتو بگ یهرچ

 .یگوش کن

 

 .دیداشبور کوب یدستش را محکم رو آذر

 

من شرط و شروط نذارها، مگه من از تو  یبرا -

 من فقط بهت اطالع دادم. ؟یاجازه خواستم مهد

 دوتا هست. نیا نیتفاوت ب یلیخ ؟یشیم متوجه

 



 رت؟یغیهالو؟ ب ؟یفرض کرد ید  آخه تو منو چ -

 

ها حرف نیاز ا ترتیبا شخص کردمینه، من فکر م -

 یباش

 

 زد. پوزخند

 

 .یدر اشتباه بودم مهد یادیز ایاما خب گو -

 نداره. یفکرت واقعاً با بابام فرق طرز

نشون کم خودت رو بهم که از پل گذشت کم خرت

 .یداد

 

 :دیهم داد کش باز

 

رو  یگریباز دیکالم بگو ق هینکن،  وونهیآذر منو د -

غالم حلقه  شمیمنم م ،یکشیو دورشو خط م یزنیم

ت، نوکرتم به  خدا.به گوش 

 



مرد  هی ،یمهد خوامیمن مرد م خوام،یمن نوکر نم -

 سهیکوه پشتم واکنه، مثل  تیکه بلد باشه حما

 

 ؟یفهمیاز دستت بدم م خوامیمن نم -

 

 ؟یفهمیم نویتو ا ؟یتو چ ،یدیاز دست نم -

 

 .دیسرش را تکان داد و لبش را جو یمهد

 

 با بابات حرف بزنم دیباشه، با -
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 یاشت. اشارهها نگه داآن یرا مقابل در خانه نیماش

 کرد. نیبه در ماش

 

 شو. ادهیخانوم پ - 

باز حرف  زنمیحرف م یمن که با شما هر جور 

 ،یگیم یزیچ هی زنمیآروم حرف م یزنیخودتو م

 .یگیم یزیچ هیتند بشم و داد بزنم 

به حرفم گوش  یکنم تا بخوا کاریچ دیبا دونمیمن نم 

 .یبد

بذارم.  ونیدرم میمسئله رو با خود آقا ابراه دیبا 

 نه. ای ذارهیم پام یجلو یراه هی نمیبب

 

که از  ییهاباال رفته و چشم یآذر متعجب، با ابروها 

 تیکه از شدت عصبان یفرط تعجب گشاد شده بود و تن

 گفت: د،یلرز یم

 



 ؟یگیم یدار یچ یفهمیم یمهد -

بفهمن واقعاً هرلحظه  نایفعالً مامانم ا خوامیمن نم 

مسائل  یتونیکه خودت نم برمیم یپ نیبه ا ترشیب

 .یرو حل کن نمونیب

ماجرا اونم  نیوسط ا یمنو بکش یبابا یپا یخوایم 

حرفه  نیپدر من کالً با ا یدونیکه تو م یدر صورت

 درواقع کالً با شاغل بودن زن مخالفه یعنیمخالفه، 

 !یگریچه برسه به باز

 شیرو پکه حرف خودت  شیمن بشون هیعل یخوایم 

 ؟یببر

 

 زد: پوزخند

 

 .یمتاسفم برات مهد -

 

 تکرار کرد. گری.بار دکی یمهد

 

 آذر. شوادهیآره پ -



بهتره.  یجورنیا م،یحرف بزن میال آقا ابراه میبر 

 .یدیچون که شما به حرف من گوش نم

 بشه. گریزنم باز ستمین یراض من

 

 داد. رونیآذر نفسش را سخت ب 

 دیکل یهاز پشت دندانپر حرص زد و ا یلبخند

 اش گفت:شده

 

 ،یایب نییپا ،یمنو سر لج ننداز، چون باال بر یمهد -

 خواد،یکه دلت م یاصالً به هرک ای یبه بابام بگ یبر

 .که زدم هستم یمن سر حرف

 ام.حرفه نیمن عاشق ا 

 زنم،یکه شانس در خونمو زده، بهش پشت پا نم حاال

 .مغز خر که نخوردم

 واردش بشم. خوامیم 

 .جنگمیم امندهیآ یپس بدون برا 

 

 شد. ادهیپ یعصبان یمهد



 را دور زد و در سمت آذر راباز کرد. نیماش

 

 نه آذر؟ ای یشیم ادهیپ -

 

لحظه از  کی یاش را برانگاه کالفه کهنیبدون ا 

 شد. ادهیپ رد،یبگ یصورت مهد

. آمدیخونش در نم زدند،یاگر کارد به تن آذر م 

سرش به  کردیر حرص خورده بود که حس مانقد

 است.توپ بزرگ شده کیاندازه 

 بود.کرخت شده تنش

 .کشندیانتظارش را نم یلحظات خوب دانستیم

 در را باز کرد دشیبا کل 

 گفت. اهللایشد و   اطیداخل ح یمهد

 آمد. یبعد زهرا خانم کنار در ورود یکم 

 

 پسرم، چه عجب. یسالم خوش اومد  -

 گذشت؟ خوش 



آذر و صورت سرخ  یدهینگاهش که به رنگ پر 

طور که فکرش اوضاع آن دیافتاد، فهم یمهد یشده

 .ستیهم خوب ن کردیرا م

 جواب سالمش را داد: یمهد 

 

 .یشما خال یجا دیممنون زنده باش یلیخ -

 گه؟یهستن د میآقا ابراه 

 

زهرا خانم از مقابل در کنار رفت و اشاره به داخل  

 کرد. خانه

 

 آره هست. بفرما تو. -

 

 نیآست یوارد شود، گوشه یمهد کهنیاز ا شیپ آذر

 بار آخر آرام گفت: یرا گرفت و برا راهنشیپ

 

 .میحلش کن میتونیخودمون م یمهد -



که دوستش  یسر  کار رمیو منم م یکنیموافقت م تو

نه  ،یهمسرم باش ،یدارم، چون تو قراره پشتم باش

تا جنجال درست  یکن کیبام رو تحربا یبخوا کهنیا

 کنه.

 

 برگرداند: یرو یمهد 

 

 نیخاطر نگه داشتنت، مجبورم اشرمنده آذر، من به -

کار رو بکنم و مجبورم که به قول خودت بابا تو 

 .یبش ادهیپ طونیکنم تا از خر ش هتیعل

 

را از  یمهد یموها کیبه  کیدوست داشت  آذر

 سرش بکند. یرو

 د.وارد خانه شدن 

 نگاهشان کرد، پاسخ سالمشان را داد. میابراه آقا

 :دیکنار گوش آذر پرس زهراخانم

 

 تو حلقم. ادیشده آذر؟ دلم داره م یباز چ -



 

 نداد. یو جواب دیلبش را جو آذر

 

بود  ستادهیطور امن و من کرد و همان یکم یمهد 

 کرد. شیاشاره به مبل روبرو میکه آقا ابراه

 

 .گهید نیشب ایشده؟ ب یزیچ -

 

 تشکر کرد و نشست. یمهد

 

زهرا خانوم با همان دلشوره  ؟یاریم ییخانوم چا -

 سمت آشپزخانه رفت.

 گفت: یخواست داخل اتاقش برود که مهد آذر

 

 میحرف بزن نیبش اینه آذر، ب -

 

[22.11.20 00:03] 



 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_هشتاد_و_هفت

 

داشت، آذر بود و مانند اسمش اگر  یحد رشصب

 زیچو همه بستیو چشم م شدیم آتش کردیم انیطغ

 .سوزاندیرا م

 یااز لحظه دیترسیو م کردیم یداشت خوددار یادیز

 شود. زیصبرش لبر یکه کاسه

 یکنار مهد یمبل دونفره یو با فاصله رو آمد

 نشست.

 .شدیجا مها جابهآن نیپدرش ب نگاه

 یگذاشت و برا زیم یرا رو یچا ینیس زهراخانم

 لب باز کرد: نیشکستن سکوت سنگ

 



 ؟یداشت یکار میبا آقا ابراه ؟یخوب جانیمهد -

 

را مشت کرده  شیهانگاه به آذر که دست کی یمهد

فرش محکم فشار  یرا رو شیبود و انگشت پاها

 انداخت. داد،یم

 به زهرا خانم جواب داد: رو

 

 رو شکر.خوبم خدا   -

 

 :دیزهرا خانوم ساکت نشد و دوباره پرس 

 

 .دمشیند هیخوبن؟ چند روز نایمامانت ا -

 

 :دیپرس میکه آقا ابراه سرش را تکان داد 

 

 نکه؟یمثل ا یبا من کار داشت -

 



 نگفت. یادهان باز کرد و کلمه یمهد 

 ستیقدر عصبچه دانستیبه آذر که م گرید بارکی 

 نگاه کرد.

 انداخت. ینگاهمین یچشم به مهد یبا گوشه آذر هم 

 تیکبر نیو اول دیرا بگو یزیمنتظر بود هر لحظه چ 

 .ندازدیآتش ب ریرا ز

 :دیپرس گرید بارکی میآقا ابراه 

 

 .یکارتو بگو مهد -

 

. حس دیخشک شده.اش کش یهالب یزبان رو یمهد

و با خودش فکر  شودیدود از سرش بلند م کردیم

 کرد 

االن دهنم رو  دمیکه به آذر م هیفرصت نی" آخر

 " ادیکه باهام راه ب یبه شرط یول بندمیم

 

 کرد و جواب داد: یخنده ا تک

 



دو ماه  یکی یبرا میخواستمس م،یراستش آقا ابراه -

به  م،یرو زودتر راه بنداز یعروس میریتاالر بگ گهید

 خودمون. یسر خونه زندگ میبر دخدایام

 نیبا ا یشما که مشکل نمیبب .خواستمیجسارتاً م 

 د؟یمسئله ندار

 

هر دو نفسشان را با  میزهرا خانم و آقا ابراه 

 دادند. رونیخاطر ب یآسودگ

 .دیابرو در هم کش میابراه یآقا

 

 یکنیما رو نگاه م نجایا یپسر سه ساعته دار -

 ؟یبگ نویا یکنیم ینیمقدمه چ

وقت  ست، هرجهاز آذر آماده م،یندار ینه ما مشکل 

 .ریرو بگ یعروس یخواست

 

 زد. یخانم لبخند زهرا

 



انشاهلل، حال آذر مادر تو را انقدر اخمات  یبه سالمت -

 تو همه؟

 

بحث  یمهد کهنیآذر شوکه شده و جا خورده بود از ا 

بود و خواسته اش را قبول  دهیسمت کش نیرا به ا

 کرده بود کلمات را گم کرده بود.

 .دیچه بگو دیبا دانستینم 

 حواب داد: زدهشتاب

 

 سرم درد گرفته بود. هکمینه من خوبم فقط  -

 

 خانم جواب داد: زهرا

 

 فکر کردم دوباره دعواتون شده. دمیترس  -

 

 لبخند زد و نگاه به آذر کرد. یمهد

 



 دمینه زهراخانوم، آذر تخم چشم منه، من جونمو م -

 .ادیبراش فقط اگه با دلم راه ب

 کرد.آذر دندان قروچه  

 

دل خودم  یپا گذاشتن رو یعنی" راه اومدن با دل تو 

 " 

 .ستادیا

 

 برم. گهی. من دریخبهبا اجازه شبتون -

 

 یبخواهد تکان کهنیجا نشسته بود و بدون اآذر همان 

 به خودش بدهد لب زد:

 

 .یمرس ر،یخبهشب  -

 

و  دیمتوجه شد و تلخ خند یتشکرش را مهد یطعنه

 گفت:

 



 ؟یایباهام تا دم در ب شهیم -

 

نه  حیصر توانستیآذر مقابل نگاه پدر و مادرش نم 

نحس و  ختهیبرو گمشو تا آن ر دیو بگو دیبگو

 .یکه امشب من را سکته داد نمیرا نب اتیلعنت

 راه افتاد. یناچار بلند شد و به دنبال مهد 

 که شدند، آذر آرام لب زد: اطیوارد ح 

 

هم اعصاب منو به یخواستیفقط م یمرض داشت -

 ؟یزیبر

 

 جواب داد: یمهد 

 

خاطر تو من هنوزم اعصابم داغونه، اما آذر من به -

ما زن و  یگیبه بابات نگفتم، تو راست م یزیچ

 .میخودمون مسائلد حل کن دیبا میشوهر



خاطر تو بود. نگفتم، فقط به یزیچ کهنیا لیدل 

درست بشه و با  یبرات اعصاب خورد خواستمینم

 .یبش ریابات درگب

ات احترام من به خواسته کهنیخاطر اپس تو هم به 

 ان احترام بذار.گذاشتم، به خواسته

 

 را در کاسه چرخاند. شیهامردمک آذر

 

 خدا، باز نقطه سر خط. یوا -

 

 نیبگذر، ا ایمسخره باز نیا ریمن، از خ آذر، مرگ -

 شو. الیخیو کوفت و زهرمار و ب میتست گر

 

 شروع شود. زیچهمه گرید بارکینداشت  طاقت 

 یبود اما برارا گرفته مشیکه به هرحال تصم او

 داد. لشیتحو یمصنوع یلبخند یبستن دهان مهد

 

 ریخبهتمومش کن، شب گهید ،یباشه، باشه مهد -



 

 گه؟یواقعاً د -

 

 گفتم باشه -

 

را گفت و فوراً سمت خانه برگشت و وارد شد و  نیا

 یپدر و مادرش بخواهند سوال و جواب هکنیار ا شیپ

 بپرسند خودش را در اتاقش انداخت و در را بست.
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اش سمت اتاقش رفت با ماگ بزرگ قهوه رخسرویام

 تا آماده شود.

حال بدش و  اشیخو تل کردیرا آرام آرام مزه م قهوه

اش شب گذشته یخوابیاز ب یسردرد وحشتناک ناش

 .کردیرا بهتر م

تر از اتاقش، هوا را گرفته میو ضخ رهیت یهاپرده

 .دادیکه بود نشان م یزیچ

 بود. لشیهوا باب م نیرا دوست داشت و ا زییپا

کنار تختش گذاشت و  یپاتخت یشده را رو یخال ماگ

 آورد. رونیرا از کمد ب شیهالباس

 اشیو شلوار و کاپشن چرم مشک راهنیپ یرهیت ست

 رفت. رونیرا تن کرد و ب

قرار است باز با  کهنیداشت و با فکر ا میتست گر آذر

 بشیعج یهااز چشم یکه تخس یآن دختر خاص

 یرو یرو شود، ناخواسته اندک لبخندروبه ختیریم

 آمد. شیهالب

 ینگاهش برا فت،ریم نییها پااز پله کهیدرحال

 کنسول به خودش افتاد. یرو ینهییدر آ یالحظه



و باال راندشان و  دیکش اشیجوگندم یبه موها یدست

 رفت. رونیاز خانه ب

 دادیسنتور را گوش م کالمیب یقیموس ریطول مس در

شود،  نگیو خواست وارد پارک دیرس یو وقت

آمد و  رونیب یکه از خروج دیرا د رساختمانیمد

 یهانیدورب یبا او درمورد خراب دیافتاد که با شادی

 اش صحبت کند.طبقه یمداربسته

جا، مقابل ساختمان نبرد، همان نگیرا به پارک نیماش

شد اما  ادهیحرف زدن با او پ یمتوقفش کرد و برا

 یبا پالتو فیظر یهمان لحظه، نگاهش به دختر

که مقابل دهان و  یایو شالگردن زرشک یطوس

 افتاد و چشم تنگ کرد. بوددهیچیپ شاینیب

 ینارنج یدو رنگ و موها یهاچند نفر چشم مگر

 داشتند؟

ساختمان  ریرا شناخت و حواسش پرت شد که مد آذر

 .شودیدارد دور م

 

 بود.زده رونیاز خانه ب زود



آمدنش از  رونیکه موقع ب خواستیدلش نم ابداً 

 رو شود.روبه یخانه، با مهد

 داشت. اضطراب

که  یچشمه از جنجال کیشب گذشته فقط  دانستیم

 .دهیدر انتظارش خواهدبود را د

 بود. زدهجانیهم ه میتست گر یبرا یطرف از

 انیانقدر م اشیحال در زندگتابه وقتچیکرد ه فکر

 احساسات مختلف سردرگم نبوده.

هرچه هم که  گرید یحال بود از سوخوش ییسو از

اش را انکار ش خانوادهترسش از واکن کردیتالش م

 نبود. یکند، شدن

با  اشیو مراسم عروس یشروع زندگ ریدرگ فکرش

 بود. یمهد

از  یکیاش داشت در کنار خواسته نیتربزرگ

 .شدیمحقق م نمایس یهاگروه نیترمطرح

 بد بود! یلیخوب بود، خ یلیخ کهنیا نیدر ع زیچهمه

 .بوددهیرس زود

 شیآدرسش را برا ورخسریکه ام یساختمان مقابل

 .بودستادهیبود اارسال کرده



 یپوست صورتش از شدت سوز هوا کردیم حس

پانزدهم آذر ماه، در حال کنده شدن  ز،ییاواخر پا

 است.

و  دیچیرا دور صورتش پ اشیزرشک گردنشال

 کرد. اشیبه ساعت مچ ینگاه

 بود تا ساعت مقرر.مانده قهیچهل و پنج دق هنوز

فرو کرد و همان  اشیطوس یپالتو یهابیدر ج دست

 اطراف راه رفت.
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که  ییمدل باال یمشک نیماش دنیو با د زدیقدم م آذر

مکث کرد و باز  یاتوقف کرد، لحظه ابانیطرف خآن

 راه رفت. تفاوتیب

 د،یآیدارد سمتش م یانگار کس کهنیابا حس  اما

 سرش را باال گرفت.

شده و سمت  ادهیپ نشیجم بود که از ماش رخسرویام

 .آمدیاو م

را   جانیکرد آن تعجب و ه یمتعجب شد و سع آذر

 پشت نگاه خونسردش پنهان کند.

 بود. رخسرویام یدود نکیبه ع نگاهش

 

 نکیبا اون ع رخسروخان،یام سلطان مونی"نکش

 ب رندت، آفتاب کجا بود؟! " یودد

 

 نکشیع یو نگاه او را رو دیرس کشینزد رخسرویام

 بود.متوجه شده

کاپشن اسپرتش کرد و کنار  یهابیدر ج دست

 خورد. نیچ نکیاز پشت ع شیهاچشم

 واقع نگاه آذر را خواند و لبخند زد. در



به آذر فرصت دهد  کهنیاز ا شیپ ستاد،یکه ا مقابلش

 ند گفت:تا سالم بک

 

 جانیترم، چرا اراحت نکیبا ع یول ستیآفتاب ن -

 هوا سرده خانوم معتضد. د؟یستادیا

 

بدهد اما با حرکت دست  یخواست پاسخ آذر

 نتوانست زبانش را تکان دهد. رخسرویام

 .زد خشکش

اش چانه ریاز ز ترنییشال گردنش، پا یدست لبه او

 .دیکش نییگذاشت و آرام پا

 

از سرما سرخ شده، بهتر نبود وارد صورتتون  -

 د؟یساختمون بش

 

قدم عقب رفت و  کیآب دهانش را فرو داد و  آذر

 .فوراً دستش را انداخت و اخم کرد رخسرویام

 



شروع کار به  یجورنیو ا دیممکنه سرما بخور -

ن باب هم فته،یب قیتعو  گفتم. نیم 

 لطفاً. دییبفرما

 

 لب زد: آذر

 

 سالم. د،یببخش بله درسته، البته، -

 

با اخم و در سکوت سرش را تکان داد و  رخسرویام

را رد کرد و آذر سردرگم و آرام  ابانیزودتر از آذر خ

 سرش قدم برداشت.پشت

 نگینشست تا آن را به پارک نشیدر ماش رخسرویام

وارد  کرد،ینگاهش م یرچشمیز کهیببرد و آذر درحال

 شد و سمت آسانسور رفت. یالب

 چهار را زد. یصبر کند دکمه کهنیو بدون ا شد وارد

پشت فرمان نشسته و  نگیجا در پارکهمان رخسرویام

 انگار قصد نداشت تکان بخورد.



گذاشته و  اشیجوگندم یموها یرا رو نکشیع

 بود.هم گذاشته یرا رو شیهاپلک

 خواستیو م زدیفرمان م یانگشتانش آرام رو با

را  دانستینم شیبرا یلیکه دل یو اخم یآشفتگ نیا

 رود. نییجمع کند و بعد پا

 دیاس کهیکه گذشت و موفق نشد، درحال یاقهیدق پنج

 ادهیپ سوزاندیرا م اشیو مر آمدیاش باال ممعده

 شد.

صحبت  موریکه با گر دیوارد دفتر شد، آذر را د یوقت

و نگاهش را از او جدا کرد و پاسخ سالم خانم  کردیم

 میکه آذر را به سمت اتاق گر رمویزاد، گرفرخ

 داد. کرد،یم ییراهنما
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 .دانستیبرپا بود که فقط خدا م ییدل آذر بلوا در

 هیتک نهیسبهکه دست رخسروینگاه از ام کردیم یسع

بود زده نهییآ یروسرش، درست روبهپشت واریبه د

 .ردیبگ

موشکفانه  یادیاما ز خ،یگرچه سرد و مرد ا نیا نگاه

 بود. قیو عم

 رخسرویام رفت،یم شیب ترشیهرچه ب موریگر کار

دختر درست همان  نیکه ا شدیمطمئن م ترشیب

 که مدنظرش بوده. ستیکس

فرد و  منحصر به یاش صورتاز چهره دیبا میگر

 ترشیب رخسرویاما چرا به نظر ام ساخت،یترسناک م

 بود؟!شده بایزاز ترسناک، 

 رونیجدا کرد و ب واریتا انتها، کمرش را از د نماند

 رفت.

و کنج لبش را به دندان  ختیر نییپا یآذر هر دل

 گرفت.

 



من  ومد،یخوشش ن ا،یخدا یوا ومد،ی" خوشش ن

 یهمه چ گهینه، م گهیم رونیب رمیاالن م دونم،یم

 ! "دونمیکنسل، م

 

 یقهیسل تواندیار مب نیاول یفکر کرد برا رخسرویام

 کند. دییرا تا ونای

که فقط  ینشست و قرارداد شیهالب یرو لبخند

آذر را کم  یو امضا یشناسنامه و کدمل یشماره

 .گذاشت زشیم یرو س،یداشت، به همراه خودنو

زاد و رو به خانم فرخ ستادیکه تمام شد ا مشیگر کار

 مسن بود گفت: یکه زن

 

جم  یآقا دییظرتون مورد تابه ن یول ،یممنونم ول -

 هست؟

 

 .لبخند جوابش را داد با

 

طور که هم اون میات خاصه و گرالبته گلم، چهره -

 .خواسته بودن انجام شد شونیا



 

که قابل  خیو  قیو عم یآن اخم و نگاه پر از خال اما

 خواندن نبود، بود؟

 .طورنیرفتنش هم هم رونیاز اتاق ب ییکهوی آن

 .گفتندیم یگرید زیچ هانیا

 بود.شده یآذر خال دل

 .دیلرزیم شیپاها

 در حفظ ظاهر داشت. ییباال ییبود که توانا حالخوش

 زد. رخسرویتقه به در اتاق ام چند

 

 دییبفرما -

 

 بود.صورت آذر چفت شده یرو پروایب نگاهش

 .کردیم کنکاشش

 آب دهانش را فرو داد و داخل شد. آذر

 



من،  یکه چهره کنمیم، فکر مج یآقا خوامیعذر م -

 شما ،یعنی

 

درسکوت و بدون جدا کردن نگاهش از  رخسرویام

 سیقرداد و خودنو یبرگه یصورت او، دست رو

 سمت جلو هولش داد. زشیم یگذاشت و رو

 

 ست خانوم معتضدقراردادتون آماده -

 

اما نفسش  دیبگو یزیآذر باز شد و خواست چ دهان

 .دیو شوکه خندداد  رونیتکه برا تکه

 

 واقعاً؟! -

 

 را باال داد. شیابرو یتاکی رخسرویام

 

 بله -

 



 یبود مبادا اشک شوق و ترسرا به کار گرفته تالشش

 بچکد. رونیخانه کرده ب شیهاکه پشت پلک

هنوز  رخسرویدر دستش بود و نگاه ام سیخودنو

 او. یرو

هد دیلحظه به ذهنش رس کی  بابام " ،ی" م 

 

 در سرش گفت: ییز صداکرد و با مکث

 

عمل  یتو نیباهاشون حرف بزن بهتر از ا بارکی"

تالشت رو  یدونیانجام شده قراردادنشونه، حداقل م

از آرزدت  یدونیم ،یمتقاعد کردنشون کرد یبرا

خودسر بودن  نیا ،یکرد اشیو بعد عمل یگفت

 ترسناکه آذر "
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 کی#پارت_نود_و_

 

 .شددهیبه سمت دست آذر کش رخسرویام نگاه

 .دیرا د یشناسنامه و کدمل یشماره یخال یجا آذر

 بهانه بتراشد. خواستیم

 

 ستمیرو حفظ ن امیمن، کد مل دیببخش -

 

 بود. نیهم دیکه به ذهنش رس یزیبود اما تنها چ حفظ

 

 چشم تنگ کرد و لب زد: رخسرویام

 

 عجب! -

 

 برگه گذاشت. یرو را دوباره سیخودنو آذر

 



که شما  یاگهیهرزمان د ایامکانش هست که فردا  -

 خدمت برسم و مشخصاتم رو کامل کنم؟ دییبفرما

 

و طبق عادتش  دیبرگه را سمت خودش کش رخسرویام

 شیهالب یرا رو اشیدو انگشت اشاره و وسط

 گذاشت.

 

 .فکرد کرد آذر

را چ زنه؟یچرا انقدر ترسناکه؟ چرا حرف نم نی" ا

 خر خودمم؟! " یعنیکه  کنهیبهم نگاه م یطورهی

 

 جم؟ یآقا -

 

انگشتانش را در هم قالب کرد و خودش  رخسرویام

 .دیجلو کش زیم یرا رو

 

 هست خانوم معتضد؟ یمشکل -

 



 محکم پاسخ داد: آذر

 

 امیکارت مل ستم،یرو حفظ ن امیعرض کردم کد مل -

 .ستیهم همراهم ن

 

 کرد. یاتک خنده رخسرویام

 

 خانوم ن،یبه جز ا -

 

 نیمحال بود که ا خواست،یهول شد، نم یکم آذر

تالشش را  خواستیفرصت را از دست بدهد. فقط م

 اش بکند.صحبت کردن با خانواده یبرا

فکر  حال،نیبا ا یول دانستیواکنششان را م اگرچه

 رید کهنیاز ا شیرا پ کارنیتر است که اکرد عاقالنه

 شود بکند.

 

 دیباور کن ست،ین یمشکل چینه نه ه -

 



 سرش را تکان داد. رخسرویام -

 

 .دیبر دیتونیبله، باور کردم، م -

 

 کردیبود که آذر جرات نم بیعح یطورکی رفتارش

 ایآن قرارداد را دارد  یبپرسد باز هم فرصت امضا

 نه؟

 

 آرام و خفه گفت: تنها

 

 پس، پس بااجازه -

 

جواب او باز و بسته کرد  را در شیهاپلک رخسرویام

 برود گفت: رونیآذر ب کهنیاز ا شیو پ

 

 عصر م  یفردا ساعت چهار و ن -

 

 و در را بست. دیکش ینفس راحت آذر
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 کهنیطور در سکوت و بدون اهمان رخسرویام

 رهیبکند، به در بسته خ جادیدر نشستنش ا یرییتغ

سرش را تکان  لش،یموبا یبرهیو یود که با صداب

 گرفت. قیعم یداد و نفس

 افتاد. ونایبه نام  چشمش

شاد و  یکم ونای یصدا کهنیرا وصل کرد و ا تماس

رنگ کم یباعث شد لبخند د،یرسینظر مسرحال به

 .ندیبنش شیهالب یرو

 

لو دد -  رفت؟ شیخبر؟ کارات با آذر پچه ؟ییکجا ،یه 



 

 کوتاه جواب داد: ورخسریام

 

 سالم -

 

 ر؟یام ییخب سالم که اول گفتم، کجا -

 

 دفتر -

 

 باهاش؟ یقرارداد بست شد؟یآذر چ -

 

انداخت و  شیرو شیپ یبه قرارداد امضا نشده نگاه

 لب زد:

 

 .شیکم و ب -

 

 ه؟یاغهیچه ص شیکم و ب ؟یچ یعنی -



 

 گفت: جانیبا ه وناینداد که  یحواب رخسرویام

 

طور همون یمتوجهش شد ه؟یجور دخترچه ر،یام -

 خاص و منحصر به فرده؟ گفتمیکه م

 

 آورد. ادیکرد و رفتار آذر و صورتش را به  مکث

 

 خاصه اشیآره باز ،یدیقبالً هم پرس -

 

 زده گفت:و ذوق دیخند ونای

 

نباش، اون  انصافیالمصب ب اش؟یفقط باز -

 چشماش، موهاش، رفتارش، اعتماد به نفسش

 

را بست و َدمش را کالفه  شیهاپلک رخسرویام

 داد. رونیب

 آذر فنر کند. یهایژگیاز آن به و ترشیب خواستینم



 

 ریالو ام -

 

 هستم -

 

 ؟یمن چ یقهیسل دمیپرس -

 

 انگشتانش فشرد. انیرا م اشیشانیپ

 

 !بارنیاول یبرا کنم،یم دشییتا -

 

 نیا ستیبرات هم مهم ن ،یپرسیهرچند که تو نم -

 بودم. شیچندروز کجا بودم، اما ک

 خونه. گردمیدارم از فرودگاه برم االن

 

 :دیپرس متعجب

 



 چرا؟ شیک -

 

آذر  ریدرگ یلیبود، فکرم خکارم با محب تموم شده -

 بود، رفتم چندروز آب و هوام عوض بشه که شد.

باهاش  ادیتئاتر ز یاجرا یمدت که تو نیا خواستمیم

 باشم.داشته یبهتر یهیروح شمیرودررو م

 

 یبا سر انگشت اشاره نام آذردخت را رو رخسرویام

 برگه لمس کرد و پچ زد:

 

 قبل یو مثل سر یفقط لطفاً بگو که تنها بود -

 

 حرفش را قطع کرد. ونای

 

 حوصلشو نداشتم. ر،یبا دختر نبودم ام -

رفته تو  یطورهیفکر آذر  یها، ولنخوام کهنیا نه

 مخم که

 



 :دیپرس رخسروید و امکر سکوت

 

 ؟یکه چ -

 

 سک*س داشته باشم. یبا کس خوامیکه نم -

 

 :دیمتعجب باال پر رخسرویام یابروها

 

 متوجهم -

 

سر داد  زیم یرا رو یگوش افت،ی انیکه پا تماسشان

 را بست. شیهاداد و چشم هیتک یو به صندل

 

سالومه را از  یطور پشت فرمان شمارههمان ونای

که جواب  دینکش یکرد و طول دایپ شیهاشماره انیم

 داد:

 

 وناجانمی -



 

 ترکیدوست، سالومه را از همه نزد کیعنوان  به

اش به او تازه یهادوست داشت از حس د،یدیم

 .دیبگو

 زد. لبخند

 

 ؟یسال یخواب نبود -

 

 یاگر خواب هم بودم االن که صدا یحت زدلم،یعز -

 سرحال  سرحالم. دمیتورو شن

 

 و گفت: دیذاب خندج ونای

 

 کیککاپ هیات؟ به صرف خونه امیب یکنیدعوتم م -

 پرخامه؟ یو نسکافه یخونگ

 

 .دیلوند خند سالومه

 



 زدلیمنتظرتم عز ایب کنم،یخوشگلم، االن آماده م ایب -

 

 گه؟ید یهمون آدرس قبل -

 

 آره جون  دلم -

 

 امیدارم م -

 

 وناجونمیچشم  یقدمت رو -
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آورده و همان  رونیب فشیاز ک یدستمال مرطوب آذر

 بود.را پاک کرده مشیراه گر یابتدا

 را بکند. هیو قال قض دیبگو خواستیم

تماس گرفت که  یو با مهد دیرس ابانشانیخ کینزد

 سرد جوابش را داد:

 

 سالم یمهد -

 

 سالم کیعل -

 

 ؟یبابات شیپ پرمارکتیها ؟یخوب -

 

 طور؟سر اومدم سر ساختمون چه هینه  -

 

 م؟یباهم حرف بزن یایب شهیم -

 

از موضع خودش  خواستیرا دوست داشت اما نم آذر

 .دیایکوتاه ب



 

؟ -  درمورد 

 

زبانش را  یکه جلو کردیم یهم داشت خوددار آذر

 تا آتش به پا نشود. ردیبگ

پدرش  کهنیبه ساعتش انداخت و با فکر ا ینگاه

 گفت: رودیناهار به خانه م یظهر برا

 

 شم؟یپ یایم ابونم،یپارک سرخ نیهم کیمن نزد -

 

 زد: طعنه

 

 شه؟یشده، باعث خجالتت نم یلباسام خاک -

 

 :دینال آذر

 

 رو خرد نکن. اعصاب من ،یمهد ،یمهد ،یمهد -



 

 هرحال شما گفتم، به یجد -

 

 :دیحرفش پر انیم

 

 اً.چرت نگو لطف یمهد ایب -

 

بودند و آذر سبز رنگ نشسته مکتین یهم رو کنار

 بود.زده ربغلیسردش را ز یهادست

 نگاهش کرد. یمهد

 داشت در آغوش بکشد و ببوسدش. دوست

دستش  کیو  دیبه آذر کش ترکیخودش را نزد یکم

 گذاشت و آذر لبخند زد. مکتین یرا پشت سر او رو

 یرو تهخیر یدار نارنجحالت ینگاه به موها یمهد

 کرد. اشیشانیپ

 

اصالً مگه تو  ؟یکارم داشت یچ یبگ یخواینم -

 ؟ییجانیآذر؟ چرا االن ا یامروز کالس نداشت



 

 شد. رهیخ شیهاو در چشم دیچرخ یمهد سمت

 

 کجا بودم؟ یدونیم یمهد -

 

 

 

 

باال  یکم شیدرهم شد و صدا یمهد یابروها یآن به

 رفت:

 

 ه؟آره؟ آر میتست گر یآذر، رفت -

 

خلوت بود اما توجه همان چندنفر هم سمتشان  پارک

 جلب شد.

 

اش را لبش را به دندان گرفت و انگشت اشاره آذر

 گذاشت. اشینیب یرو



 

 !هامیمحل یتو ،یآروم مهد -

 

 .دیکوب اشیشانیبا کف دست به پ یمهد

 

خاک تو سر  یا م،یکه هست یبه درک هر قبرستون -

. خاک تو یدیم گوش ممن کنن که فکر کردم به حرف

که زنم واسه حرفم تره  رتیغیسر من کنن، من  ب

 .کنهیخورد نم

 

 .دیلرزیبود، از شدت خشم م یبغض داشت، عصب آذر

 تا اوضاع بدتر نشود. کردیرا م شیسع تینها اما

 گفت: تیبا قاطع یبه مهد رو

 

خاطر تو قرارداد امضا کنم، اما به خواستمیمن م -

 خاطر تو.به ،ینکردم مهد

 یتا تو پشتم باش م،یحرف بزن گهید بارهیکه  اومدم

 بگن. یزیچ توننیام هم نمخانواده



 سکوت کرد. یمهو

 و گفت: ستادیا

 

 پاشو -

 

 .زنمیدارم حرف م نیبش یمهد -

 

 !ایب ؟یخوایپاشو آذر، مگه موافقت نم -

 

راه افتاد و خدا  یو دنبال مهد ستادیناچار ا آذر

 .دیجوشیم یاو سرکه ریر دلش چه سد دانستیم
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 و زنگ زد. ستادیشان ادر خانه مقابل

 

 ما؟ یخونه میریچرا م یمهد -

 

 .شددهینداد و آذر دنبالش کش یجواب یمهد

و  دیکش رونیب یدستش را با خشونت از دست مهد 

 ش با حرص، لب زد:شده دیکل یهااز پشت دندان

 

چرت و پرت  نجایا یبه حالت اگر بخوا یوا یمهد -

 و شر بپا بشه. یبگ

 

زمان که در اما فقط سرش را تکان داد و هم یمهد 

 باز شد گفت:

 

 .میبر ایآذر، ب میبر ایب -



 .کنمیرو امروز م کردمیم شبید دیکه با یمن کار 

 

 آذر حلقه زده بود. یدر چشم ها اشک

 یرا اصالً دوست نداشت و نم یمدل رفتار مهد نیا

 .دیپسند

 اما به ناچار همراهش پا داخل خانه گذاشت. 

در به استقبالشان آمدند اما  یزهرا خانم و ساناز جلو 

و صورت سرخ  یمهد یدرهم شده یهااخم دنیبا د

با ساناز  و دیآذر، زهرا خانوم کنج لبش را گز یشده

 متعجب به هم نگاه کردند.

چه شده،  دیو اشاره رو به آذر پرس مایبا ا زهراخانم

 کرد بغضش را پس بزند. ینگفت و سع یچیاما آذر ه

 بود.قفل شده مغزش

پاسخ سالم ساناز و زهرا خانم را  نکهیدو پس از ا هر

 دادند، وارد خانه شدند.

است به هردوشان انداخت و خو یخانم نگاه زهرا

 کرد و لب زد: یدست شیبپرسد اما ساناز پ یزیچ

 



 شده؟ یزیچ یآقامهد -

 

 پوزخند زد. یمهد 

 

 داداش؟بگم واال زن یچ-

 

 زهرا خانم جلوتر رفت. 

 

بگو، من دلم داره از حلقم  یزیچ هیمادر  یمهد -

 .رونیب ادیم

 

فرو کرد،  شیموها نینداد و پنجه ب یکه جواب یمهد

 :دیپرس زهراخانم رو به آذر

 

 شده؟  یآذر تو بگو چ -

 

 نگاه کرد. یبه مهد یچپ چپ آذر



 

 یچرا مهد دونمینممن ینشده، ول یخاص زیچ -

 رو بزرگ بکنه. زیعادت کرده که همه چ

 

 :دیخند یهم عصب یمهد

 

 آره؟ کنمیرو بزرگ م زیهمه چ -

 یگریزنم بدون اجازه بلند شده رفته تست باز کهنیا 

 خواستهیداده، م میرفته تست گرداده، قبول شده، 

سرم که من  ذارهیقرارداد امضا کنه، حاال داره منت م

نود گذاشتم اومدم  قهیبه خاطر تو امضا نکردم و دق

 دیباهات حرف بزنم، پس با گهیبار د هیکه  رونیب

 دارم؟ یچبزرگ کردن همه همن عادت ب ،یبد تیرضا

 آذر؟ کهیکوچ هیقض

 

بازمانده از  یهابا دهان ساناز و زهراخانم هردو 

 .کردندیتعجب به آذر نگاه م

زهرا خانوم متعجب سرش را به چپ و راست تکان  

 داد:



 

 گه؟یم یچ یآذر مهد -

 

 و لب به دندان گرفت. دیرنگ صورت ساناز پر 

 

 ؟یکن یباز لمیف یخوایواقعاً م -

 

 اشیشانیپ یکف دستش را رو یبا درماندگ آذر

 :دیگذاشت و نال

 

 شرفتیمردم از پ یخانواده ا،یخدا یوا یوا یوا -

ما ناراحت! من  یخانواده شن،یحال مبچشون خوش

 ه؟یچ هیقض نیمشکل شما با ا دونمینم

وارد  خوادیآذر م دیبگ دیحال باشخوش کهنیا یجابه

که دوستش داشته بشه  یعرصه بشه، وارد کار نیا

 به آرزوهام. دیزنیگند م دیفقط دار یول

 

 را باال برد: شیصدا یمهد



 

 لمیدوست ندارم تو ف زم،یآذر من دوست ندارم عز-

 ؟یفهمیم ،یکن یباز

 بهت بگم؟ یبه چه زبون گهیمن د 

 

 به زهرا خانم کرد و خطاب قرارش داد: رو

 

.کار یچ گهیمادر  من، شما بگو من د زهرا خانوم، -

 بکنم که نکردم؟ دیبا

که زنم  ستین یبهش بگم دلم راض دیبا یچه جور 

 .کنه یباز لمیف بهیمرد غر یجلو

 با انگشت نشونش بدن. ابونیتو خ خوامینم

 .زنم معروف باشه خوامینم

 درس بخونم گفتم بخون. خوامیگفت م  

 گهیخب باشه. د یلیگفت تئاترو دوست دارم گفتم خ 

 کنه. یباز لمیف کهنینه ا

 

 زهرا خانم چنگ بر صورتش انداخت: 



 

 ؟یبگم بهت پسر که حق دار یمرگم بده، چ خدا -

 .یشیم ادهیپ طونیبگو که خز ش آذر

 

 قاطع جواب داد: آذر

 

 بشن. الیخینه مامان، مگه خرم که ب -

 یهاکارگردان نیتراز بزرگ یکیجم  رخسرویام

 انتخاب شدم، من! لمشیف یمن برا نماست،یس

ت تو صور یبزن کهنینه ا یبهم افتخار کن دیاالن با 

 خودت.

 

را باز  شیرا گرفت و اخم کرد و صدا شیبازو یمهد 

 هم باالتر برد.

 

*وث رو ید کهیمرت نیتمومش کن انقدرم اسم ا -

 .اریمن ن یجلو

 



 و داد زد: دیکش رونیرا ب شیبازد یعصب آذر

 

 !یتمومش کنم؟ تازه شروع شده آقامهد -

 

 یسرش را تکان داد و از در خانه دیبا تهد یمهد

 رفت. رونیب هاآن

 

 باشه آذرخانوم ادتی -
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رفت، زهرا خانم بر سر آذر  رونیکه از خانه ب یمهد

 :دیداد کش

 

 اتاقت؟ یتو یریم یکجا دار نمیبب سایوا -

 

 .شهیمامان سرم داره از درد منفجر م -

 بس کن. گهیشما د کنمیم خواهش

 

و خواست دخالت  کردیر سکوت نگاهش مد ساناز

 کند.

نفس نفس  تیدست مادرش که از عصبان یرو دست

 گذاشت و گفت: زدیم

 

قرارداد  هیهم که نشده،  یخاص زیمامان حاال چ -

 .گهیبوده د

 اصالً امضاش نکرده. گهیخودش که داره م 

 

 جواب داد: آذر



 

 غلط کردم که امضا نکردم. -

 

 

 لب زد: ساناز

 

 ماجرا شو. نیا الیخیاهر  من، فدات بشم، بخو -

 .یکنیخدا شر به پا مپ به

 

 دستش را در هوا تکان داد. آذر

 

 خالف کردم مگه؟ ؟یولم کن بابا، چه شر -

 

 داد: جواب

 

 .ذارهیبفهمه آبرو برامون نم بهیهمون ط -

 اگه بابا بفهمه آذر، بابا ای  



 

 .دیلرزیمهمچنان  شیبغض را عقب راند اما صدا آذر

 به ساناز گفت: رو

 

خاطر حرف مردم، به.خاطر به دیساناز چرا ما با -

 یجایب یبه خاطر تعصب.ها  لیحرف مفت فک و فام

 دلمون؟ چرا واقعاً؟ یرو میبابامون، پا بزار

بکنم.  یزندگ یجورنیا خوامیمن نم خوام،ینم من

 خودم باشم. یبرا خوامیم

 برسم.که دارم  یبه هدف خوامیم 

 

 چنگ به صورتش انداخت. گرید یزهراخانم بار 

 

خدا منو مرگ بده از  د،یچشم سف یدهیبر سیگ -

 .دستت آذر

برداره  نیکه به حق پنج تن خدا منو از رو زم یاله 

 و اون زبونت راحت بشم. یکیتا از دست تو 

 .نکاروینکن ا آذر



 .رونیپسره از خونه رفت ب االن

خر  دیبا گهیودش و  بابات بگه دخ یبابا به ننه بره

 .میبار کن یو باقال میاریب

 .یکنیکارو نم نیزنگ بهش بزن بگو ا هی برو

 

را با  دیچشمش چک یکه از گوشه یآذر اشک سمج 

 سر انگشت پاک کرد.

 

 رن؟یبگ میبرام تصم هیبق دیبا یتا ک -

 .خوامینم 

ست که بهش زنگ بزنم؟ اگه انقدر بچه ننه دیبا چرا

بره به مامانش  خوادیمن نشده م فیحر نهیبیم یتوق

 .شهیمنم باهاش روشن م فیبگه، بذار بره بگه، تکل

 

 زد: شیساناز آرام صدا 

 

منم  یخدا دامن زندگبه شهیآذر شر به پا م -

 !هارهیگیم



 

 آذر پوزخند زد: 

 

 یخاک تو سر شوهر تو اگر بخواد مشکالت زندگ -

 یخودتون قاط یندگرو، با مشکالت ز یمن و مهد

 بکنه.

 

 .دیزهرا خانم پشت دست خودش کوب 

 

 ها!تو دهنت زنمیدفعه من م نیبابات ا یآذر به جا  -

 برق از سرت بپره. زنمیم یجورهی 

 گفتم تمومش کن بره. 

 .ادیمن حوصله ندارم پشتمون حرف درب 

 .میآبرو دار   

 یکه تو میهمه سال  ذره ذره آبرو جمع نکرد نیا 

 .یشبه همه رو به باد بد هی رهیخ

 

 :دیپشت سر هم چک شیهاو اشک دیتلخ خند آذر



 

 خالف شرعه مگه؟ -

بگم که  دیپس با هییآبرویمن ب یگریاگر واقعاً باز 

 ختهیر یبه حال آبرو یفکر هیمامان جان، از االن 

 دیشدتون بکن

 یدادهایبه داد و ب توجهیوارد اتاق شد و ب آذر

جا هم پشت سرش قفل کرد و همان مادرش  در را

 نشست.

کنترل  گریفشرد و د شیهادست انیسرش را م 

چکه  شیهاصدا و مظلومانه از چشم یکه ب ییااشکه

 دست خودش نبود. کردندیم

نشسته و هر دو ماتم  ییرایزهرا خانم و ساناز در پذ 

و  فتدیب یگرفته بودند که قرار است چه اتفاق

در آن خانه  گریساعت د کیر از تتا کم دانستندینم

 طوفان به پا خواهد شد.

 

[06.12.20 02:36] 

🎬 

 



  ستی#آرت

 

 #پارت_نود_و_شش

 

بود که نکند آذر را  دهیو ترس یقدر عصبانآن یمهد

در حال انجام دادن  دیفهمیاز دست بدهد، که نم

 کار ممکن است. نیتراشتباه

را حل  خودش بتواند و بخواهد مشکل کهنیا یبه جا 

 متوسل شده بود. گرانیکند، به د

 یرساند و کل میابراه یآقا یخودش را به صافکار 

پا کرده و با من و  من به او گفته بود که پا و آن نیا

 .دیایبه خانه ب

 یتربزرگ خواهدیکه دو با آذر حرفش شده و م دیایب

 میتمام شود. آقا ابراه انشانیواسطه شود تا بحث م

 و به خانه رفت. لباس عوض کرد

 .یفکریپشت ب یفکریباز هم ب یاما مهد 

خودشان رفت.  یبه خانه میآقاابراه یاز صافکار  

 مادرش مقابل در آمد:

 



 ست.تو، آماده ایب ایناهار مادر؟ ب یاومد -

 ده؟یچرا رنگت پر نمیبب

 

 سر تکان داد: یمهد 

 

 هی ،یچادرتو سرت کن یتونیمامان م ست،ین یزیچ - 

 نا؟یا میآقا ابراه یخونه میبرسر 

 

 چشم گشاد کرد. بهیط

 

 شده؟ چه خبر شده؟ یچ -

 

 آرام جواب داد: یمهد 

 

حرفمون شده بود، فکر کردم  کمهیمن و آذر  ،یچیه -

 بهتره. یشما باش م،یبا بزرگترا حلش کن

 



 ساخت. یاز کاه کوه م بهیط 

 

 را باال برد. شیصدا

 

 به تو؟ دهیورپر نیگفت ا یچ -

 ؟یگیبه من نم چرا

 

 بردار نبود.اما او دست دادیسرباال جواب م یمهد

 یرا هم رو اشیسرش کرد و چادر مشک یروسر 

 سرش انداخت.

و به  دیکش رونیب یرا از جا کفش اشیطب یهاکفش

 الهه گفت:

 

غذا رو آماده کن  ادیحواست به غذا باشه، بابات م -

روس نمونه چه آذر خانوم، ع نیباز ا نمیمن برم بب

 زده برامون. یگند

 کرد: یمهد روبه

 



دنبال  یکرده که اومد کاریدختره چ نمیبگو بب یمهد -

 یایاز پس زبون مثل مارش برب یمن؟ خودت نتونست

 نه؟

 گفتم نذار سوارت شه. یمادرمرده؟ ه نه

 

 را با زبانش تر کرد. اشدهیخشک یهالب یمهد 

 

 نی. امیکنیش مبگو مگو بوده، باهم حل هیمامان  -

 .اینزن نایمامانش ا یحرفارو جلو

 

انداختن  یاچرا نزنم؟ بذار بگم بفهمن چه عجوزه -

 بهمون.

 

برسند  میآقا ابراه یکوتاه را به خانه ریتا آن مس 

 .زدیلب غر م ریز بندکی بهیط

 بود. دهیها به خانه رسزودتر از آن میآقاابراه 

که وارد  دیرا شن پدرش یآذر از پشت در اتاق، صدا 

 :دیشد و رو به زهرا خانوم پرس



 

 چه خبر شده؟ -

 

زهرا خانم خواست مسئله را جمع و جور کند جواب  

 داد:

 

 ه؟یمگه خبر ؟یچ -

 

 را باال داد: شیابرو یتا کی

 

حلش   امیاومد گفت با آذر حرفش شده ب یواال مهد -

 .میکن

 .زدیآذر گوش پدر چسبانده بود قلبش تند م 

 .دادیپدرش را م یااجواب سوال ربطیب رشماد

را  زیچبرود و همه رونیکرد بهتر است خودش ب فکر

 ویبگو

 خانه که به صدا درآمد، مکث کرد. فونیاما زنگ آ 



نگاه  گریدو زهراخانم به هم میو آقاابراه ساناز

 کردند.

سالم و  یکه وارد خانه شدند و صدا یو مهد بهیط 

لحظه حس  یبلند شد، آذر براکوتاهشان  یپرساحوال

 رفته. رونیکرد که روح از  تنش ب

 بترسد، نه. بهیاز ط کهنینه ا 

 وا رفته بود. ادیفقط ز او

 خورده بود. جا

 ماتش برده بود. 

 کیرفته و مثل  یواقعاً مهد کهنیبود از اشده شوکه

 مادرش را آورده. یکودک دبستان

 .شدینم باورش

را  بهیط یشاک یاما صدا رو رفتدر اتاق قدم یکم

 :دیکه از زهرا خانم پرس دیشن

 

 یشده که پسر من با رنگ و رو یچه خبرشده؟ چ -

 اومده دم خونه؟ دهیپر

 .نگفته یچیحرف بزن ه گمیبهش م یهرچ



 کجاست؟ آذر

 

 .دیکش نییرا پا رهیآذر قفل در را باز کرد و دستگ 

 

ده شاز یدهیحرص رنگ پر خانوم،بهیط امی" االن م

 پسرتو نخور "
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باز  یصدا دنیآمد و با شن رونیاز در اتاقش ب آذر

 یو رو دیشان به آن سمت چرخشدن در، نگاه همه

 آذر قفل شد.

 شیهازهرا خانم دست د،یابرو در هم کش میابراه آقا

 .دیو لب گز دییرا برهم سا

 .دیساناز به وضوح پر رنگ

 کرد. زیآذر را آنال یتا پا خصمانه سر بهیط



بود  ستادهیبه جمع و به آذر که ا فیبالتکل یمهد 

 نگاه کرد.

 زد: چیآذر آرام پ 

 

 سالم  -

 

 با توپ پر تشر زد: بهیجوابش، ط یبه جا اما

 

ما رو  یهمه شیچه خبر شده آذر؟ تو که چند شب پ -

 کنار، بس نبود؟ یوگذاشت یشست

بگم، گفتم  نایامانتبه ما یزیچ ومدمیشب نمن اون 

 .یکنیتکرار نم ،ینادون یجوون

 ،ینیبیکه تا چشم ما رو دور م ستیحقش ن نیا یول 

 !یچزونیرو م یمهد

 من! ی  که بچم هراسون اومد پ   یکرد کاریبگو چ 

 

 اما دست خودش نبود که پوزخند زد. آذر

 کرد: یبه مهد رو



 

 یریگیدست مامانت رو م ،یماشاال آقامهد -

 جا؟نیا یاریم یداریمبر

 واقعاً. نیآفر

 م؟یمشکلمون رو حل کن میتونستیخودمون نم ما

 

دستش را  بهیبدهد اما ط یخواست جواب یمهد 

 شد و گفت: ترکیبه آذر نزد یمقابلش گرفت و قدم

 

منم  یبچه نجاان،یاالنم ا گه،ید یتو پدر و مادر دار -

 یکرد شایکارهیآذر خانوم، حتماً  ستین صاحابیب

 که

 

بود، نتوانست خودش را کنترل کند و  یعصب آذر

 باال رفت: شیصدا

 

 .هیمتک ست،یپسر شما مستقل ن -

 ست!ننه بچه



 

زمان با او برد و هم ورشیسمتش  میآقاابراه

 .زهراخانم به دنبالش رفت

 :دیکش غیج ساناز

 

 بابا توروخدا -

 

هم بلکه به قلبش  ش،یکه نه فقط به گلو یبا بغض آذر

صورتش  کهنیو بدون ا ستادیدفاع ا یبود، بچنگ زده

سمتش را  کیبپوشاند،  شیهارا پشت دست

 سخاوتمندانه به دست پر زور پدرش سپرد.

 یکرد و وقت یطرفکیدستش صورت آذر را  ضرب

جلو گذاشت اما بازهم با حرکت  یقدممین یمهد دید

 یدست مادرش توقف کرد، کنج لبش به نشانه

 باال رفت.زهرخند 

 :دیکشیم ادیرا باال آورد و به پدرش که فر سرش

 



ترت باال بزرگ یدادم صداتو رو ادیبهت  یمن ک -

 شیچندشب پ یهیقض ؟یآبرومو ببر یخوایم ؟یببر

 ه؟یچ

 تو؟ یکشینم خجالت

  

 کرد. نگاه

 یرو بهیط میساناز و نگاه مستق نیف نیف یصدا

به  میمستقاما  دیکشیآذر پنجه م یاعصاب متالش

 پدرش نگاه کرد و گفت:

 

 یصدامونو رو ینگفت وقتچینه پدر  من، نه! شما ه -

 .میالل باش یداد ادمونیشما  م،یتر باال ببربزرگ

 گهید یکی میبگ میزد تو سرمون، سر خم کن یهرک

 بزن.

 بسه. گهید یول

 .خورمینم یاز کس من

نم فوراً زهراخا بارنیدستش را باال برد اما ا میآقاابراه

 :دیآن دو انداخت و آرام نال انیخودش را م



 

 مادرشوهرش خوار نکن. ینکن مرد، بچتو جلو -

 

 :دیغر میآقاابراه

 

 دیکرده که سرم با یچه غلط ه؟یامروز چ یماجرا -

 دختر؟ نیبره تو خشتکم از دست ا

 

وجب،  کیفکر کرد آب که از سرش گذشته، چه  آذر

 چه صد وجب.

 شان چرخاند و محکم گفت:همه نیرا ب نگاهش

 

کارهاشم انجام شده،  یکنم، همه یباز لمیف خوامیم -

 !هیلمبرداریف گهیچندروز د
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  ستی#آرت

 

 #پارت_نود_و_هشت

 

 

لب باز  یمبهوت نگاهش کردند، مهد بهیو ط پدرش

 کرد:

 

من  دیبگ د،ییشما که بزرگ ما ،میآقاابراه دییبفرما -

کفش اال و  هی یکنم که زنم پاشو کرده تو یچه غلط

 کنه؟ یباز لمیف خوادیبال م

 

 :دیغر میآقاابراه

 

 من رد بشه! یزنت غلط کرده، مگه از رو جنازه -

 

 



 چنگ بر صورتش زد. بهیط

 .درآورد یباز یکول

مبل انداخت و با دست به  نیترکینزد یرا رو خودش

 ضربه زد. شیهاانر

 :دیکشیم داد

 

 تو سرم شد؟ یچه خاک یدیخدا د -

 بشه! ستیمونده عروسم بره آرت نمیهم

 لیو فک و فام هیدر و همسا یسر تو تونمینم گهید

 بلند کنم!

 

لحظه هم  کی بهیو ط زدیکالفه در خانه قدم م یمهد

 .شدیساکت نم

 یاآمده گوشه شیپراسترس از اوضاع پ ساناز

 .بودادهستیا

را  یگریکه هوچ بهیآب کنار ط یوانیبا ل زهراخانم

 داشت آرامش کند. یرفته و سع کردیبس نم



 انیم نهیسبهبه گزگز صورتش دست توجهیب آذر

 .بودستادهیا ییرایسالن پذ

 .دیکشیآذر خط و نشان م یبا نگاهش برا میآقاابراه

 با دست اشاره ،یاز کوره در رفت و رو به مهد آذر

 کرد و گفت: بهیبه ط

 

جار و  نیبلبشو رو؟ ا نیا ؟یمهد یخواستیم نویهم -

 جنجال رو؟ 

 ؟یراحت شد االن

 

 زد. اشیشانیبا کف دست محکم به پ یمهد

 

 دیبا ره،یحرف حساب تو کتت نم ید المصب، وقت -

 نه؟ ایکنن  یونیتر پادرمچهارتا بزرگ

 

ه چپ و سر افسوس ب کردیکه غرولند م بهیبه ط رو

 کرد. دادیو راست تکان م

 



 کنه؟یم یونیاالن مامانت داره پادرم -

انگشتان  یبه صورت خودش که از جا یااشاره

 بود کرد:پدرش متورم شده

 

 من؟ یبابا ای -

 

 :دیداد کش میآقاابراه

 

 !گهیبسه د -

 

 هم زبان به دهان گرفت. بهیط

 

 تمام لب زد: تیبا جد یرو به مهد میآقاابراه

 

 ات!و ببرش خونه ریدست زنتو بگ -

 

 ماتشان برد و آذر فکر کرد. همه



 

 ه؟یمگه شدن ؟یجورکار کنم؟ چه خوامیم یجور" چه

ام آرزوهامو بزنم! خانواده دیق دیبا یعنی نیخدا! ا یا

 که" شهیم یجورکه پشتم نباشن، چه

 

 آمد. ردنیمادرش از فکر ب یصدا با

 

 تاالر نگرفتن م،یهکار داره آقاابرا یآخه عروس -

 

 اخم کرد. میآقاابراه

 

 کنن. دایرو پ ییجاهیبگردن  -

 .هیها خالاز تاالرا وسط هفته یلیخ

 ست، فقط زودتر.آماده جهازشم

 

 .زدیرا م یگریباز دیته دلش داشت ق آذر

 پا دارد. کیمرغ پدرش  دانستیم



 رو به آذر گفت: بهیط اما

 

که، باباتم  یدیم شنبزن، خودت ارویزیآبرور نیا دیق -

 بهت بگما یول ات،یسر زندگ یزود بر گهیم

 

 چشم تنگ کرد و نگاهش کرد و او ادامه داد: آذر

 

 !ستیجدا در کار ن یمونه خونه -

 

 چشم در کاسه چرخاند: آذر

 

 ؟یچ یعنی -

 

 به غبغب انداخت و سرباال گرفت: یباد

 

 رو فروختم رفت! یمهد یخونه -
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  ستی#آرت

 

 #پارت_نود_و_نه

 

 .هیاز بق ترشیب یجا خوردند، مهد همه

 لب زد: ناباور

 

 مامان! -

 

 :دیاخم کرد و توپ بهیط

 

 بد کردم مگه؟ ه؟یچ -

 

 کرد. یعصب یاخندهشوکه تک آذر



 

 مگه خونه یمهد سا،یوا سایوا -

 

 :دیحرفش پر انیم یمهد

 

 مامان!سند رو زدم به نام  دمشیخر یمن وقت -

 

 .ستادیجا اهمان دهیپر یوا رفت و با رنگ آذر

 کرد: یرو به مهد بهیط

 

هارو  به ننه مرده یافهیق یجورخبه خبه، اون -

 کردم! هیمادر، فروختم سرما ،یمهد ریخودت نگ

 

 آب دهانش را فرو داد: یمهد

 

 مامان؟ یکرد کارشیچ -

 



اش هاجار بار،ترهدونیتو م دمیمغازه خر هیواست  -

 هم دادم!

 

متعجبش را جمع و جور کند  یافهیکرد ق یسع یمهد

 تا باز بهانه به دست آذر ندهد.

بر پا شده و  یدر آذر چه طوفان دانستیخدا م فقط

 .بس

 

 خانوم؟بهیسندش هم به اسم خودتون ط -

 

 آذر نازک کرد: یبرا یچشم پشت

 

خون  ومدهیپس نه، البد به اسم تو! که هنوز ن -

 !یکرد شهیو تو شپسرم

 

 یهابه چشم و ابرو رفتن توجهیو ب یعصب آذر

 گفت: یپدرش حرص یدهایمادرش و تهد

 



 تون. که من بشم همخونه دیامروز خونه رو فروخت -

 شیاز پ یکه مهد دیفروشیفردا مغازه رو م پس

 باباش تکون نخوره!

 

 نگاهش کرد. روزمندانهیپ بهیط

 

پا رو  نه،یجدا کنه هم رو از ما یبخواد مهد یهر ک -

 ملک و امالکشو حفظ کنه! یدممون نذار تا مهد

 

 یمهد یبه سرتا پا زیرآمیو تحق دیخند یعصب آذر

 .نگاه کرد

 

دست  هیخودشه و  ،ینداره که مهد یملک و امالک -

 لباس  تنش!

اون داره مال  یهرچ ،یهست یشما صاحب مهد چون

 شماست. 

 دیذاریرم شما نمپا بذارم رو دمتون و چه نذا چه

 مستقل بشه! یمهد



 

 .اوردیطاقت ن بهیط

 و سمت آذر رفت. ستادیا

زبون دراز  یبا تو ادیمن خوشم م ینکنه فکر کرد -

 کنم؟ یزندگ

ام قبول کردم و مجبورم تا عمر محض خاطر بچه 

 دارم تحملت کنم!

 ،یچقدر قابل اعتماد یضمن امروز نشون داد در

 نیاز دفتر کارگردان و اام روشو برگردوند سر بچه

 !یقبرستون و اون قبرستون درآورد

 یبزن یکه صبح به صبح با مهد یمستقل بش یخوایم

 ؟یو شب برگرد رونیب

 هیسرم تا  ریز یمونیم ست،یخبرا ن نیاز ا ریخنه 

 !یوقت پا کج نذار

 

 ناباور و شوکه گفت: آذر

 

 ؟یبگو، مگه تو الل یزیچ هی ،یمهد -



 

 چپ و راست تکان داد. سرش را به یمهد

 

 !یدفاع نذاشت یجا یکه کرد یبا کار -

 الیتا خ ششیپ یبمون دیبا گه،یراست م مامانم

 شدن از سرت بپره! شهیهنرپ

 

 .زندیم شیقلبش در گلو کردیحس م آذر

 .دیچرخیهم دور سرش م ایفقط خانه که دن نه

 :گفت

 

 .ستیکه حرفش دو تا بشه مرد ن یمرد  -

 تنها بمون. یور دل مامانت بموناگر قراره  

 !خانومبهیپسر  ط ستمین من

 

دست سمت کمربندش برد اما آذر  بارنیا میآقاابراه 

 .دندیاز جا پر که همه دیخراش کشگوش یغیج



 

بهت  یچیه یها بهم فشار آوردسال نیا یهمه -

 نگفتم بابا.

 حرفت دو تا بشه. دمیخود  شما، من ند نیهم یول

 !شده؟

 .نشده

اعتماد به  یکه به جا یکنیم دییرو تا یمرد طورچه

 خوادیشما رفته دست مادرشو گرفته آورده و تازه م

 حرفش! ریز زنهیبرام بپا بذاره؟ در ضمن م

 

 هم سکوت کرد. میآقاابراه

 حق بود و جواب نداشت. حرفش

 نچ نچ کرد: بهیط

 

که به خود زنا کند، به  یکس گنیبال به دور، م -

 ها کند!هچ گرانید



و  یپریبابات م یتو رو یطورنیکه ا ییتو

خدا آخر و عاقبت منو باهات  ،یاریدرم یبازطهیسل

 کنه! ریخبه

 پوزخند زد: آذر

 

 .ستیمن و شما ن یبرا یآخر و عاقبت -

 

 به پدرش قاطع گفت: رو

 

 کالم، ختم کالم بابا. کی -

که مادرش بشه زبونش، مالش،  یمن با مرد 

 تمام! کنم،ینم یدارش زندگ رایفکرش، اخت
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  ستی#آرت



 

 #پارت_صد

 

وارد  ادهایداد و فر یبه صدا توجهیگفت و ب آذر

 اتاقش شد و در را قفل کرد.

 کردن هم نداشت. هیگر ینا یحت

 .دیخند

 .دیمسخره خند یزندگ نیا به

 خودش نجوا کرد: با

 

 فروخته. بهیاش به نام خودش نبوده، طخونه یحت -

 بدون مشورت. ،یراحت نیهم به

 .ستمین یمهد یزندگ یجاچیه من

من  خوام،یها رو نماتفاق نیاز ا کدومچیه من

 جهنم رو. نیا خوامینم

 

 که گفت: دیرا شن یمهد یعصب یصدا



 

 .کنمیخدا من حلش مبه ایآذر، ب رونیب ایب -

 .گمیم قرآن راست به

 خودت قسم. جونبه

 آذر ایب

 

 پوزخند زد و از همان پشت در جواب داد: آذر

 

 گه؟یکه برات ارزش نداره نقل و نباته د یقسم جون -

که عرضه  ییتو ،یبزن که پاش بمون یحرف شازده،

و جون من که داره از  غمبریقسم خدا و پ ،یندار

 رو نخور. لرزهیدستت م

 

 :دیتوپیکه با حرص م دیشنرا  بهیط یصدا متعاقبش

 

 ؟یکشیدختره رو م نیمنت ا یدار ،یمهد میبر ایب -

 *د به سر تا پات.یآش آلو خورد و ر که



 .گمیم میبر ایب

 

 :گفتیخانم م زهرا

 

 .جونخانومبهیجوونن ط -

 .کننیم یآشت گهید دوروز

دعوا نمک  م،یروزارو گذروند نیخودمونم ا ما

 .هیزندگ

 

 زد. گرشیست محکم پشت دست دد کیبا  بهیط

 

 توبه توبه. ایاستغفرهللا، خدا یوا -

 یباشم اگه تو روخواهر، من غلط کرده دورازجونت

 باشم.آقاقدرت بهش تو گفته یخانواده

 .بود مونیحرمت حال ما

 .هیسر شوهر جلو بق میذاشتیم عزت

رو خورده آبرو رو  ایآذرخانوم شما ح هزارماشاهللا

 کرده. یق



 میتو عسل گذاشت میما دستمونو تا آرنجم کرد گهید

 دهنش گاز گرفت.

 رونیو در را باز کرد و دوباره ب ستادیا یعصب آذر

 آمد.

 

عزت شوهر رو نگه  دیاوالً که نگ خانوم،بهیط -

 فیخدا، بخواد هم حر یچون آقاقدرت بنده د،یداریم

 .شهیشما نم

 برام؟ دیکرد کاریکدوم عسل؟ چ ،یدرثان

 

 دستش را مشت کرد و مقابل دهانش گرفت. بهیط

 

باش، گربه عه عه عه عه، دختر چشم و رو داشته -

 نباش.

 داد بهت؟ یسر عقدو ک یطالها اون

 

 تاسف سر تکان داد. یبه نشانه آذر

 



از طال و زلم  ترشیب قدره،نیهم تونیسطح فکر -

 !گنجهیتوش نم یدارو بچه مبویز

 

 .دیآذر گذاشت و چشم در یهدست سرشان میابراه آقا

 

 برو تو اتاقت دختر، برو -

 

 .دیرا گرفت و کش یدست مهد بهیط

 

 یدختره کن نیالتماس ا یسیبه وهلل که اگه وا -

 .میبر ایب کنم،یحاللت نم رمویش

 

 و با اخم تشر زد. دیسمت ساناز چرخ بعد

 

 خونه میبر ایب ر،یتوام انقدر آبغوره نگ -

 

 رد.مداخله ک زهراخانم



 

 بمونه حواسم بهش هست. -

 

 اخم دستش را در هوا تکان داد. با

 

 اش افتاد.بود که بچه جانیا شمیپ یسر -

 پسرمون هست. یخودمون حواسمون به بچه ما

 ساناز. میبر

 

 یبه پدرش کرد و او سرش را به معن ینگاه ساناز

 موافقت تکان داد.

 

را  شیصدا بهیآخر ط یآماده شد و در لحظه ناچار

 باال برد.

 

 یعروس خانوم آره؟ لب تر کن یخوایطالق م -

 .طالقت داده یمهد

 کم داره که دنبالت موس موس کنه؟ یزیام چبچه مگه



 !ختهیبراش ر دختر

 

 گفت: یعصب یمهد

 

 .گهید میمامان بسه، بر -
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 ولو شد و هق زد: نیزم یرفتند و زهراخانم رو هاآن

 

 کدومشونو بخورم؟ یآخه غصه ا،یخدا -

 مونده رو؟ مادریب نیا یزبون دراز یغصه



 اون مظلومو. یزبونیب یغصه ای

روزا رو  نیکه نباشم ا یدییزایمادر، کاش منو نم آخ

 .نمیبب

 گهیهنوز مهر عقدنامش خشک نشده م دختره

 .خوامشینم

 

 را باال برد و داد زد: شیصدا

 

 .میآذر ما آبرو دار ،یاله یبش مادریآذر ب -

 یهرج یدهنتو باز کرد کهیزن نیا یدر جلودربه آذر  

عقربه،  شیزبونش ن نیا ،یبهشون گفت یخواست

رو پر  هیروش گوش در و همسا ذارهیده تا م رهیم

 .برهیم تمونویثیح کنهیم

 

 ب داد:جوا یبا تخس آذر

 

 بود. نایاز ا ترشیب قیخوب کردم، ال -

 زن  فضول. گهیکرده انقدر زور م غلط



ننه بچه یپسره نیبه ا ینانیمنو بگو با چه اطم عهعه

 بله دادم.

 ننشه. یکالً تحت سلطه کهنیا

 

که هم آذر و هم  دیمحکم بر در کوب یمشت میآقاابراه

 .دندیزهراخانم هردو از جا پر

 

ل -  در اون دهنتو آذر. ریبگ د  گ 

 نگو. اوهیانقدر  د،یسف چشم

چه  فهممینگفتم، فکر نکن نم یزیاونا چ یجلو منم

 !یخوریم یگوه

که زنش قابل  نیحرفش دو تا شد، واس خاطر ا یمهد

 !ستیاعتماد ن

 .ییآبرو یاونا بگم تو ب یجلو نخواستم

 !گهید ییسرباال تف

 کنم باهات؟ کاریچ

سر  میچشم از روت برداشت گه،یمراست  یمهد مادر

 .یاز دفتر کارگردان درآورد



 بگم به تو؟ یشده چ آبرویب من  

 

 گهیشما د کنمیبابا خواهش م -

 

 .دیبر در کوب گرید یمشت

 

. تا آخر لهیفقط ساکت شو آذر، گفتم که، جهازت تکم -

 شوهرت. یخونه یشیهفته گم م نیا

 

 و با خودش لب زد: دیخند تلخ

 

 ،یآوردینم ایدنمنو به وقتچیان، کاش تو هم همام -

 !وقتچیه

 .ستیها نزن یبرا یخوب یجا ا،یدن نیا
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ماجرا  بهیبود، طکه آقاقدرت هم به خانه برگشته شب

 شیهات به رانو با دس کردیم فیرا با آب و تاب تعر

 .دیکوبیم

 

 از دهنش در اومد به ما گفت. یهرچ -

 ام گفت.بچه به

 شد. دیسف واریگچ د نهویع یام مهدبچه یو رو رنگ

دور مادرتو  دیصاف زل زد تو چشمام گفت با صاف

 !رمیتا طالق نگ یخط بکش

 

 شیهادست انیکه سرش را م یرو به مهد الهه

 بود گفت:گرفته



 

 انقدر بهش میداش، ما که از اول گفتغصه نخور دا -

 

 را باال برد. شیحرفش صدا انیم آقاقدرت

 

 .گهید دیاالهللا، بس کنالاله -

 شما دوتا یپسر خودش اعصاب نداره، ه نیا

 

و سرش را به چپ و راست تکان  ختیاشک ر بهیط

 داد.

 

 هی یام امروز سکهبچه ،یبرات مهد رمیآخ که بم -

 پول شد.

دختر جعفر بزاز و برات  ،یب ت میم برگفت قدرچه

 نه. یگفت م،یریبگ

 .یریکبیا یدختره نیاال و بال ا یگفت

 .ادیبا مادرش م دمیها درو تو روضه یب ت نیا گفتم

 ست.به پر چادر مادرش بسته اشیروسر یگره



 .ادیبا مادرش م رهیمادرش م با

 .ستدهیپونزده شونزده سالشه آفتاب مهتاب ند گفتم

 شهیدست خودم بزرگ م ریز ارمیست مبچه نیا فتمگ

حرف تو گوشش فرو  م،یدیشکلش م میهرطور بخوا

 .رهیم

زن  نیکه دانشگاه رفته، ا یدست نذار رو دختر گفتم

 پسر. ستیتو ن یبشو برا

 نه؟ ای گفتم

 

 بهیبود و ط رهیخ یقال یهادر سکوت به گل یمهد

 دوباره تکرار کرد:

 

 نه؟ ایگفتم  -

 

 جواب داد: یباال گرفت و عصب سر

 

 .یمادر  من، بله گفت یگفت -

 گفتم آذرو دوست دارم منم



 

 داد زد: یعصب

 

لنگه  یعنتر با اون چشا یدختره نیا ی  چ یآخه چ -

 تو؟ یبه لنگشو دوست دار

 خوششو؟ اخالق

 بودنشو؟ بساز

 

 .رفتیکم داشت از کوره در مکم یمهد

 

مستقل  ینهخو هیمامان اون فقط از من  -

 .نیهم خواست،یم

به من  کهنیبدون ا یحت اش،یبود شما نفروخته اگه

 .کردینم یاونم انقدر تند ،یبگ

 دار گفت:کش الهه

 

 .خواستیوااا، داداااش، مامان صالحتو م -

 



 دیشن رفتیسمت در م کهیو درحال ستادیا یمهد

 گفت: هیمادرش با گر

 

ها سر من اسه کوزهک یکن، آخرم همه یو خوب ایب -

 شکست.

 .چارهیب یبهیدستت که نمک نداره ط نیا بشکنه
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بود لب به غذا که نتوانسته زدیآذر انقدر شور م دل

 بزند.

 رونیکه از خانه ب ندیاگر فردا پدرش بب دانستیم

 .نیو بب ایکه ب شودیدرست م ییدعوا رود،یم



 داشت. اضطراب

 .بود شانیروز اجرا نیبعد، اول روز

 کنند. نیتا تمر رفتندیم تئاتریزودتر به سالن آمف دیبا

عصر به  میبود ساعت چهار و نهم گفته رخسرویام

 دفترش برود و آن قرارداد را امضا کند.

 بود.خودش کلنجار رفته با

 بود.فکر کرده هزارجور

 :زدیخودش حرف م با

 

رو  لمیف دیق شه،یکه مستقل م گفتیم یمهداگر  -

 .زدمیخدا که مبه زدم،یم

 .شدمیم یتئاتر راض نیهم به

 یعرضه نداره، من آدم زندگ ست،یمرد ن یمهد یول

 .ستمیکردن باهاش ن

 

 را در بالشت فرو کرد و هق زد: سرش

 

 .شدیم یاگر پشتم بود بابا راض -



 .ستین پشتم

نه اراده داره نه  یه مهدنفس بکش بهیکه ط یروز تا

 .اریاخت

 .ستیحرفش موندن ن یآدم  پا یمهد

 کنم؟ کاریخدا من با بابا چ یبابا، ا بابا،

 رو از دست بدم. یباز خوامینم من

که انقدر تنهاام، حاال که فقط خودمم و خودم،  حاال

 جا بزنم. دینبا

 یبرا دینبا ها،ثیدعواها و حرف و حد نیا یهمه

 باشه. یچیه

 که خراب شدم، چرا کارم رو نکنم؟ یمن

 

 تخت نشست. یرو

 را پاک کرد. شیهااشک

 

 دم،یبهاش هم م کنم،ی" من اون قرارداد رو امضا م

عمر تلف  یعنی یبا مهد یبهاش طالقه، باشه، زندگ

 کردن "



 

و  نیبود که پاورچ کیروز قبل، هوا هنوز تار مثل

 زد. رونیو صدا ب سریب

 .مردیداشت از ترس م بود،دهینرس ابانیبه سر خ تا

 .کردیو پشت سرش را نگاه م دیچرخیم دائم

 باشند.دنبالش آمده یمهد ایکه پدرش  دیترسیم

 یسوار اتوبوس شد، باالخره توانست نفس یوقت اما

 راحت بکشد.

 .سوختیم یخوابیاز ب شیهاچشم

 یکی یکه ط یتیاز شدت حرص و عصبان سرش

 . کردیبود وحشتناک درد مدهمتحمل ش ریدوروز اخ

 بود. یخال اشمعده

 بود.تمام لحظاتش را پر کرده الیو فکر و خ اضطراب

از جنگ با  هایزود نیهرحال او آذر بود و به ابه اما

 .کردینم یشانه خال شیهایسخت

 .دیسالن تئاتر رس یکینزد

 زود بود. هنوز

 .دیخر کیو ک رکاکائویرفت و ش یامغازه سمت



اطراف قدم زد و آن را خورد تا مانع افت  همان

 فشارخونش شود.

هنوز  شیهایکالسهم یهیکرد درست است که بق فکر

 یزودتر انفراد یاما اگر داخل برود و کم امدند،ین

سرماست و هم  نیکند، هم بهتر از تحمل ا نیتمر

 .شودیذهنش آزاد م

* 

 به ذهنش فشار آورد. یکم رخسرویام

همان روز است  ونای یروز اجرا نیداشت که اول شک

 روز بعد. ای

 خوابالود جواب داد: ونایگرفت و  تماس

 

 ،یزنیسال تا سال زنگ نم ،یبیغر بیکالً عج -

قشنگ  شم،یم ویدور کامل ش   هی یزنیهروقتم که م

قربونت برم، پدر   رجان،یبعد آخه ام زه،یریپشمام م

 من، هفت صبح؟

 

 نشست. رخسرویام یهالب یرنگ روکم یلبخند

 زد: لب



 

 .یخواب دونستمینم خوام،یعذر م -

 

 .زمیهفت صبحه عز گه،یخب خوابم د -

به راجع تیباز کدوم سا ؟یداشت کارمیبگو، چ حاال

 نوشته؟ زشعریمن چ

 شده؟ یچ

 نبودم. یکچیمن چندوقته با ه خدابه

 

 صحبت کنم؟ یدیاجازه م ونا،ی -

 

 جونم؟ -

 

 ؟یامروز اجرا دار -

 

 جواب داد: متعجب

 



 ن،یآره صبح تا ظهر تمر -

 هم اجرا. عصر

 

 کدوم سالن؟ -

 

 ؟یایب یخوایتئاتر شهر، م -

 

 :دیخند ونایسکوت کرد و  رخسرویام

 

 .شهینم من باورم ،یبرو، الک -

اجرام بود  نیکه اول امیبه جز دوازده سالگ تو

که من اجرا کردم  ییهاشینما یتماشاچ وقتچیه

 .ینبود

 

 جواب داد: کوتاه

 

 .امینم تو یاجرا یخاطر تماشاخب، امروز هم به -



 فعالً 

بدهد تماس را قطع  یجواب ونای کهنیاز ا شیو پ گفت

 کرد.

 

[23.12.20 02:14] 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_چهار

 

 .ندیبب نیتمر نیآذر را در ح یبود که اجرا مشتاق

و  دیمال ینیبادام زم یکره ینان تست جو کم یرو

 برد. شانیرا برا یجیو ا سیا یصبحانه

 ورزش کرد و بعد از دوش گرفتن، آماده شد. یکم

 پوش بود.خوش یادیز شهیهم

در انتخاب  گریاز اوقات د ترشیب یآن روز کم اما

 دقت به خرج داد. شیهالباس



 لشیهم به دل یالحظه یبرا خواستینم یحت اگرچه

 وجود نداشت. یلیاً هم دلواقع دیفکر کند، اصالً شا

که به  رشیکت و شلوار اسپرت ج نیدتریجد اما

 را برداشت. بوددهیبه دستش رس یتازگ

 راهنیپ یرنگ کتش، روهم ر  یج ی  شمی کروات

 .کردیم ییخودنما دشیسف

 را هم به پا کرد. اشرهیت یاچرم قهوه یهاکفش

 نکیرا کنار گردنش زد و ساعت و ع ادکلنش

 رفت. رونیبرداشت و از خانه ب را اشیدود

 

 رفت. تیریبه دفتر مد د،یرس یوقت

 یجم، آن هم برا رخسرویاز حضور ام متعجب

و  دندیوارد، سوال پرسچند تازه نیتمر یتماشا

 کنند. ییرایخواستند از او پذ

 کوتاه کرد و گفت: یتنها تشکر اما

 

که ورود و  یاگر ممکنه، از سمت خوامیفقط م -

نداره وارد بشم و اجرا رو از پشت  یخروج همگان



. چون الزمه که حاالت صورت و بدن نمیصحنه بب

 ..نمیبب کینزد یرو از فاصله گرهایاز باز یکی

 

 کردند. اشییپشت صحنه راهنما به

 به آن نداشتند. یدید هیبود که بقنشسته یقسمت

آذر  یحوصلگیدادن ب صیهمان فاصله هم تشخ از

 راحت بود. شیبرا

 و گفت: دیسمتشان چرخ الدیم

 

 .میخودمون شروع کن ومده،یجم که ن یآقا بابا،یا -

 

 پوزخند زد: آذر

 

 هیبق کنهیجم، کالً عادتشه، فکر م ونای نیا -

 اش هستن.مسخره

 .ادیم رید شهیهم

 .دهینم تیاهم هیهم به بق ذرهکی

 .ستنین میتاکه آن ییهااز آدم متنفرم



آذر  یکرد و با آرنج به پهلو اش را کنترلخنده اسما

به مهسا کرد که چپ چپ به آذر نگاه  یازد و اشاره

 .کردیم

 چشم در کاسه چرخاند: آذر

 

 ریپذتیکه مسئول ییهااز آدم ترشیب هاسیاز کاسه ل -

 .ادیبدم م ستنین

 

به چشم و ابرو  توجهیبود و ب یبه ورود پشتش

 :گفتیم دیحم یهارفتن

 

 خودشه. یباشه، براخب  گره،یباز -

 .گهید ادیزودتر ب دیداره با نیاالن با ما تمر یوقت

 تا میسه ساعت َمَچلش شد هربار

 

باعث شد زبان در دهان نگه  دیکه خند ونای یصدا

 دارد.

 



 معتضد. یمنبر یبابا، باز که باال یا -

 .نمتیبچرخ بب ؟یکنیم یسخنران یچ

 

زده آذر خجالت کردیانتظارش که فکر م برخالف

 زل زد و گفت: شیهاو در چشم دیآذر چرخ شود،یم

 

جناب، خسته  کردمیداشتم از بدقول بودن شما گله م -

ً یحق گهید میشد  !قتا

 

شدند و  دیآذر سرخ و سف ییگوها از رکبچه یهیبق

را باال  شیمکث کرد و بعد ابروها یالحظه یبرا ونای

 گفت: یداد و با لبخند و لودگ

 

آخ  شه،یتکرار نم گهیرگوار، شرمنده دبز دیببخش -

ذکر  رقابلیقابل ذکر و غ نقاطیعرق شرم از اقص

 .رونیاعضا و جوارحم زد ب

 اجازه هست خانوم  معتضد؟ حاال

 



 تیکه به خنده افتاده بودند، آذر با جد هیبق برخالف

 لب زد:

 

 باال لطفاً. دیایبله، ب -
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 .کردیآذر را تماشا م یباز تیبا رضا رخسرویام

تمرکز آذر را  خواهدیم کند،یم طنتیش ونایکه  دیدیم

 یتوجهیاما آذر ب چد،یپیم شیبه هم بزند، به پر و پا

 .کردیو با تسلط کامل اجرا م کردیم

 به ساعتش کرد. یبازرگان نگاه یآقا

تون عالبچه -  بود. یها کار 



 هاتونیانرژ د،یباشآنتراکت داشته هی رون،یب دیبر

 .میگر یبرا دیبرگرده تا بر

 رفتند و فقط ماند آذر. شانهمه

 الیبگذارد و باز فکر و خ رونیجا بپا از آن دیترسیم

 .اوردیبه سرش هجوم ب

 هم به خوردن غذا نداشت. یلیم

 هایاز صندل یکی یرفت و رو نییسن پا یاز رو ونای

 .دیا کشنشست و بدنش ر

و برخالف  او،  کردیبه او نم یتوجه نیترکوچک آذر

 نظر داشت. ریحرکاتش را ز زیبه ر زیر ونای

کوتاه با  یقهیفکر کرد اگر بتواند چنددق رخسرویام

و  زندیم رونیجا بآذر صحبت کند، بعد زودتر از آن

 .رودیسمت دفترش م

 شیو خواست از پشت صحنه خارج شود و پ ستادیا

که آذر را مخاطب  ونایصحبت  یبرود، اما صداآذر 

 .باعث شد مکث کند دادیقرار م

 زد: شیاش را کنترل کرد و صداخنده ونای

 



بلکه من  م،یدو کالم حرف بزن جانیا ایمعتضد، ب -

 !یابفهمم تو چرا انقدر عصا قورت داده

 

کوتاه سمتش انداخت و دوباره به  ینگاهمین آذر

 شد. رهیخ اشیگوش یصفحه

 

قول شما، به ن،یا حیتوض یبرا یلیدل کنمیفکر نم -

 باشه.وجود داشته امیعصا قورت دادگ

 

 و گفت: دیخند ونای

 

 جذابه. تتمیاصالً عصبان ،یوتیک یلیبابا تو خ -

 !اتیسگ یهاکردنت، اون چشم اخم

 

 آذر پر بود. تیظرف

 همه طرف هم پر بود. از

پسر را  نیا یهاییگواوهی دنیشن یحوصله گرید

 نداشت.



 کند. یآن خشمش را خال ییجا آمدینم بدش

 .دادیبه دستش م یخوب یداشت بهانه ونای انگار

 

 لب زد: تینگاهش کرد و با جد آذر

 

جناب، قبالً هم تذکر  دیکن تیحد خودتون رو رعا -

 بودم.داده

 

را در کاسه  شیهاچشم یو با حالت بانمک ستادیا ونای

 داد. رونیرا باد کرد و نفسش را ب شیهاپچرخاند و ل

 

 .زمیبا اون تذکرت که عز یکرد مونیاوف، زخم -

 

ها باال شلوارش فرو برد و از پله یهابیدر ج دست

 رفت.

نفسش از  کردیآذر حس م شد،یم ترکیکه نزد هرقدم

 .شودیم ترنیسنگ تیشدت حرص و عصبان



 یهاتبومیو آذر چشم به ن ستادیمقابلش ا ونای

 دوخت. متشیقگران

 باال آوردن سرش نداشت. یبرا یلیتما

آذر  یچانه ریخواست دستش را جلو ببرد و ز ونای

 سرش را عقب برد. یبگذارد که آذر عصب

 عقب گذاشت. یو قدم ستادیا

 متعجب نگاهش کرد. ونای

 

 بخورمت که. خوامینم سا،یآروم، خشم اژدها، وا -

 

را در دست  شیبازو ونایکالفه خواست برود که  آذر

 گرفت.

 

قروچه کرد و تالش کرد تا دستش را از دندان آذر

 حصار انگشتان او آزاد کند.

 



من واقعاً ازت  ؟یاه، آذر، تو چرا انقدر سرسخت -

 شهیم یقرار باش چ هی یهیخوشم اومده، خب پا

 مگه؟

 داره چشم خوشگل. یناز و اداام حد گهید

 

 فوران کرد. آذر

 د و دهان باز کرد.کر نگاهش
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پس  ،یقبالً هم به شما گفتم که مزاحمم نش من

 مزاحمم نشو.

 



 و سرش را تکان داد. دیخند ونای

 

که، مراحمتم،  ستمیمعتضد، من مزاحمت ن الیخیب -

 نبودم. کسچیتاحاال مزاحم ه

 که منو نخواد؟ هیخنگ، ک آخه

 نبالمن.د همه

 

 پوزخند زد: آذر

 

خودت  یکه دنبالتن متاسفم، چون لنگه ییاونا یبرا -

 بدتر از خودتن. یحت ای

 ؟ینازیم اتیبه چ 

 ؟یجم رخسرویکه پسر ام نیا به

نبود، االن دبدبه  شونیاگر پدرت ا یکنیم فکر

 خودت؟ یبرا یداشت یاکبکبه

 دارن آقا. هایلیکه خب خ کله،یو ه پیبه ت اگر

 .یچندتا باشگاه بدنساز یببر فیسر تشر هی هیکاف



با  یدیکه به خودت اجازه م ؟ینازیم اتافهیبه ق ای

 یو فکر کن یحرف بزن خوادیهرکس هرطور دلت م

چشم و  یفتهیچون ش گهینم یچیبهت ه کسچیه

 شه؟یابروت م

هزار برابرته  شونییبایعالمه مانکن هستن که ز هی

 .وناخانی

 ن،یاحمق  ظاهرب یدخترها یهیکه بق یاهمجسم هی تو

 .پرستنتیو م چرخنیدورت م

 ؟یفهمیم

 .یستین مجسمه هیاز  ترشیب

 خبره؟چه یفکر کرد ،یدار افهیو ق پیت هی

 ادیبرندت که با پول ز یهالباس نیبه خاطر ا اگر

که از پدرت به  یخاطر صورتبه اینبود،  اشیساخت

جم،  رخسرویم اماگر اس اینبود،  یارث برد

که  ییهازهیبا جا ران،یا ینمایکارگردان س نیترمطرح

نبود، خودت  رهیگیم یخارج یهاهرسال از جشنواره

باز  ه،یمثل بق ادهو س یدست لباس معمول هیو  یبود

 کرد؟یهم ادعات گوش فلک رو کر م

 .تتیتو هستن، نه شخص یمهیضم هانیا وناجم،ی



دنبالت  یاحدالناس ،ینداشت هارونیاز ا کدومچیه اگر

 نبود.

به اسم پدرت،  یچون وصل ده،یچیاسمت پ ،یوناجمی

 هاست.جلد مجله یچون عکست رو

 .یچیه ،یستین یچیآقاپسر، تو ه نیبب

از اخالق و رفتار و منشت،  تونمیکه فقط م یکیمن  

 عق بزنم.

 .یآورکنم، جداً تهوع استفراغ

 تیخصش یکه باهات بوده، اگر سرسوزن یکس

 .کنهینگاهت هم نم یباشه، حتداشته

 .ریازم فاصله بگ یتونیدستم رو ول کن و تا م حاال

و  بازمهین یکه ماتش برد و با دهان ونایفقط  نه

هم  رخسرویبلکه ام کرد،یناباور نگاهش م ینگاه

 بود.شوکه شده

 بود.حرف زده ونایبا  طورنیا یبود که کس بارنیاول

 .بودنشدهیهمه پرست شهیآذر هم قولبه

 شد. یعصبان یکم رخسرویام

 دست آذر را رها کرد. ونای



و جور کرد و با اش را جمع خود  مات شده زود

 نییها پاکنج لبش، سمت آذر که داشت از پله یلبخند

 و گفت: دیچرخ رفتیم

 

 معتضد، اوه نه، خانوم  معتضد. سایوا سا،یوا -

 

 پرحرص نگاهش کرد. آذر

شد و چشم تنگ کرد و  ترکینزد یدقدمچن ونای

 :دیپرس

 

 ؟یدونیم یتو از من چ ؟یتو چرا انقدر با من چپ -

همه  یبگ یدیکه به خودت اجازه م یدونیم یچ

که  افمهیو ق پیخاطر اسم و رسم و پول و تبه

 من انقدر بدم؟ یکنیباهامن؟ واقعاً فکر م

 تحمل؟ رقابلیغ انقدر

 

 .ستیدختر سالم ن کیجناب، برخورد شما با  -

 .ستنیدخترها مثل هم ن یکه همه یدونینم هنوز



که  ییهااون نیبُر بخورم ب دیمن هم با یکنیم فکر

 دنبالت بودن؟ شهیهم

 .ستین خبرانیعرض کنم که درمورد من از ا دیبا خب

طور خانوم چه کیبا  دیکه با یستیاصالً بلد ن یجنابعال

 .یرفتار کن

 .یستیتلمن نجن یعنی نیخب ا و

 .ینگرفت ادی

 جم. ونایبرات  متاسفم

 

 .ردیبگ ونایاز  یتا جواب ستادیو نا گفت

 رفت. رونیسرعت ب به
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بود، خارج که وارد شده یاز همان سمت رخسرویام

 شد.

 بود. یهم عصب آذر

 راه برود. یرفت تا کم رونیب

 .دیلرزیجانش م تمام

 باشد.کرده یروادهیز یکم دیکرد شا فکر

 .کردیم هیخودش را توج اما

که  دیفهمیم شهیهم یبرا بارکی دی" حقش بود، با

 " ستین یسوزآش دهن

 رساند. نشیخودش را به ماش رخسرویام

 شد. سوار

 منتظر ماند. یکم

 .دیایب رونیآذر ب زدیم حدس

 نییرا پا نشیماش یدود یشهیآذر، ش دنیمحض د به

 که آذر بشنود، گفت: یداد و طور

 



 لطفاً. دیسوار بش -

 

 .ستادیجا خورده از حضور او، ا آذر

 رفت. نشیماش سمت

 زد: پچ

 

 جانیجم، شما، ا یآقا -

 

 تکرار کرد: گرید یبار رخسرویام

 

 لطفاً خانوم معتضد. دیسوار بش -

 

را باز کرد و  نیآب دهانش را فرو داد و در ماش آذر

 شست.ن

 

 سالم -

 



بدهد، با انگشتانش  یجواب کهنیبدون ا رخسرویام

 و نگاه به جلو داشت. زدیفرمان م یآرام رو

 به سکوت گذشت. انشانیمیکم

را از داخل به دندان  شیهاگوشت و پوست لپ آذر

 .بوددهیکش

 و گفت: دیناگهان سمتش چرخ رخسرویام

 

 ه!ترسناک یاعتراف کنم تند بودنتون کم دیبا -

 

دو انگشت  رخسرویمتعجب نگاهش کرد و ام آذر

 .دیکش شیهالب یرا رو اشیانیاشاره و م

 

 جا بودم، پشت صحنه.من اون -

 

 کهنیبدون ا رخسرویدر سکوت نگاهش کرد و ام آذر

 کند لب زد: جادیصورتش ا یدر حالت ناخوانا یرییتغ

 

 بد بود! یلیبرخوردتون با پسر من خ -



 

 کرد و جواب داد:مصمم نگاهش  آذر

 

 جم؟ ونایبا  ایبا پسر شما؟  خوام،یعذر م -

 ً  خودتون هست؟ دییرفتار پسرتون مورد تا جسارتا

 

آذر نگاه کرد  یهادر سکوت تنها به چشم رخسرویام

 و بعد لب زد:

 

 و تفاوتش؟ -

 

 جسورانه لب زد: آذر

 

 .شما قائل هستم یبرا یجم، بنده احترام خاص یآقا -

که چرا با همکارم، با  دیممکنه بگ کردم،یفکر م اما

 دییفرمایداشتم، اما شما م یجم، رفتار بد ونای یآقا

 که چرا با پسرتون بد صحبت کردم.



جم هست و به  ونایاگر منظورتون، از پسرتون  پس

 .خوامیشده، عذر م یحرمتیشما ب

 شون،یکه زدم به ا ییهااز حرف کدومچیاز ه هرچند

رو  ونای یو آقا نهیون تفکرم بر همچ ستمین مونیپش

 .شناختم طورنیهم

شما  یبرا یادیکه احترام ز کنمیهم عرض م باز

 قائلم.

دوبار  یکی نیهم یکه ط یتیهنرتون و شخص خاطربه

اما در  شناسمتونیهرچند که نم دم،یمالقات ازتون د

 .هیکاف یهمکار یحد برا نیهم

شما  هیشب وجود داره که پسرتون قتیحق نیا اما

 .ستین

از  نیبنابرا دیشما قضاوت من رو نخواست هرچند

آشنا  گهید یطهیح کیدر  شونیکه من با ا ییجااون

من و پسرتون که  یرابطه کنمیشدم، خواهش م

چالش  کیو حاال به  هیمبناش، فقط و فقط همکار

 .دینکن یرو با کار من قاط دهیرس

 

 باز هم در سکوت نگاهش کرد. رخسرویام



دختر  نیکه ادب ا کردیفکر م داشت

 .ستیداشتندوست

کمال احترام را حفظ کرده و با جسارت تمام  کهنیا

 جالب بود. ست،یکه بر موضع خودش باق گفتیم

 

معذب شد و او پس  یکم رخسرویام یرهینگاه خ ریز

 از سکوت سر تکان داد و لب باز کرد.

 

 جالبه. -

 ن جالبه.صحبت کردنتو یو نحوه تفکرتون

 

 به در کرد. یادست اشاره با

 

 .شمیمصدع اوقات نم د،یمتشکر که سوار شد -

 .دییبفرما

 

 شد. ادهیگفت و پ یابااجازه رلبیز آذر

 :دیچیسرش پ در



 

 یمرد چ نیا کنه،یتعلل م زنه،ی" دو پهلو حرف م

 داره؟ " یخیپشت اون همه سکوت و نگاه 
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 بود.آذر تمام شده و آماده میگر

به دفتر  دیآورد که عصر همان روز با ادی به

 .کردیو قراردادش را امضا م رفتیم رخسرویام

فکرش مشغول بود و حواسش پرت، که  قدرآن

ساعت قرارش با او، با  دیبود بگوفراموش کرده

 اولش تداخل دارد. یساعت اجرا



 آورد. ونریرا ب اشیگوش

 یپاسخ داده نشده از شماره یهاتعداد تماس دنید با

 شان، دلش به شور افتاد.پدرش و تلفن خانه

و    فتدیب یبرود قرار است چه اتفاق یوقت دانستینم

 خواهد داشت. یپدرش چه واکنش

 .ستیکه هرچه باشد، خوب ن دانستیرا م نیا فقط

 رورخسیام یشد و برا شیهاامیپ یصفحه وارد

 نوشت:

 

جم، با عرض معذرت، امروز تا عصر اجرا  یآقا -

بپرسم امکانش هست که فردا  خواستمیم م،یدار

 قرارداد؟ یامضا یخدمت برسم برا

 

اش را آرام آرام مزه پرخامه ینسکافه کهیدرحال ونای

 زد: یاز کنار آذر رد شد و چشمک کردیم

 

 ؟یدیم امیپ یمعتضد؟ به ک یکنیم کاریچ -

 



 دهان آذر از تعجب باز ماند. یالحظه یبرا

بود، که بار او کرده یپس از آن همه حرف کردیم فکر

 به کارش ندارد. یکار گرید

آذر نگذشته  یهاتر از دوساعت از حرفکم کهنیا اما

را باز کند، باعث شد آذر  یسر شوخ خواستیو باز م

 شود. یعصب

 ر تکان داد.س ونایرفت و  یگرینداد و سمت د یجواب

 

 یعذرخواه یایب کهنیا یجانچ نچ نچ، دختر بد، به -

 حاال زبونتم گربه خورده؟ ،یکن

 

 به خنده افتاد و سمت آذر رفت. اسما

 

 آذر؟ یکرد کارشیچ گه؟یم یچ -

 

 گفت: تیبا عصبان آذر

 



چندروز تحملش  نیفقط خدا بهم صبر بده بتونم ا -

 کنم.

 داره. یمزخرف تیکه شخص جداً 

 

به پاسخ کوتاه  یو نگاه دیدر دستش لرز یگوش

 انداخت که نوشته بود: رخسرویام

 

 نداره. یرادیا -

 

به دفتر او  یفردا سر تواندیراحت شد که م الشیخ

 فتد،یب یقرار است چه اتفاق دانستیبزند اما او که نم

 طور خواهد بود!چه شیفردا دانستیاو که نم

 

 گفت:سمتش رفت و رو به اسما  ونای

 

 شونیبا ا دیلطفاً اجازه بد شهیم ،ییخانوم آقا -

 صحبت کنم؟

 



 کهیسمت آذر کرد و درحال داریمعن ینگاه اسما

بود، سرش را تکان اش را گرفتهخنده یسخت جلو

 داد.

 

 .کنمیجم، خواهش م یبله آقا -

 اجازه. با

 

 آرام گفت: ییمحض دور شدن اسما، آذر با صدا به

 

 هام رو به شما زدم.حرف یهمهجم، من  یآقا -

 ً  بهتون بگم که یبه چه زبون دیبا دونمینم گهید واقعا

 

 آرام جواب داد: ییلبخند زد و مثل آذر با صدا ونای

 

 اد؟یکه از من خوشت نم ؟یکه چ -

 بیحرفات بهم برخورد، نه که نخورده باشه، س ن،یبب

 .ستمیکه ن ینیزم



قدرا که تو فکر باور کن، من نه مزاحمم، نه اون اما

 !یعوض یکنیم

 نسبت به تو کشش دارم. یلیفقط خ من

 

 ونایکه  دیبگو یزیخواست چ یکالفه و عصب آذر

 دستش را مقابلش گرفت.

 

 بذار حرف بزنم معتضد. س،یه -

 .یدخترا فرق دار یبا همه ،یگیراست م تو

 تفاوتت برام جذابه. نیهم المصب

سمتت  ترشیمن ب یزنیپس م ترشیکه ب یهرچ اصالً 

 .شمیم دهیکش

 که. یدیخودتو ند رونیب از

 .یکنیم یبا روان آدم باز طوریوحش نیهمچ

 

 .زدیتند م تیآذر از شدت حرص و عصبان قلب

 تکان داد. واردیاش را تهداشاره انگشت

 



 یاکه اون تصور کج و کوله گم،یبار آخر م یبرا -

 .دیرو درست کن دیکه کنج ذهنتون از من دار

 .ستمیو بند هم ن دیقیمتاهلم جناب، متعهدم، ب من

 

 دیاش را نوشاز نسکافه گرید یاو جرعه دیخند ونای

 گفت: یو با خنونسرد

 

 یمیقد یلیخ گهیترفند و دروغ مضحک د نیا -

 ها!شده

 .یرو پس بزن هیمتاهلم تا مثالً بق یبگ یالک کهنیا

 کالً. خزه

 

 سرش را تکان داد. آذر

 نشیآست یگوشه ونایز مقابلش رد شود که ا خواست

 را گرفت.

 

 به ازدواج فکر کردم. بارنیاول یبرا دنتیبعد از د -



 یکنیکه فکر م ییجافعالً بگم اما از اون خواستمینم

 خوامت،یدوروز م یکی یبازم که براآدم هوس هیمن 

 راحت بشه. التیکه خ گمیم

 !اتیخواستگار امیب خوامیمن م معتضد

 

 را از دست او رها کرد و پچ زد: نشیآست آذر

 

 در سنگ! نیآهن خینرود م -
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نهار  یحتماً برا یبود که مهدکرده دیگفته و تاک بهیط

که  ییهایزدی کیبه خانه برود و سر راهش هم ک



را  سفارش داده ییباال یسر کوچه یفانتزبه نان بهیط

 .ردیبگ

که  دیایساعت سه روضه دارند، زودتر ب بودگفته

 را آماده کنند. وهیو م کیک یهایبسته بند

 دلتنگ آذر بود. یمهد

 .خانه رفتن را نداشت یحوصله

 مادرش بود. یبه انجام خواسته ریناگز اما

 انداخت و وارد شد. اطیبه در ح دیکل

نسبت به  حواسیطور بها باال رفت و همانپله از

 را هم باز کرد. یپشت در، در ورود یزنانه یهاکفش

در گوشش  یدخترک یکوتاه و خنده غینازک ج یصدا

 که گفت: دیچیپ

 

مامان  خانوم،بهیاومد ط یکیخاک بر سرم،  یوا -

 من کجاست؟ یروسر

 

 گرد کرد.بود که دوباره عقبقدم داخل گذاشته کی

 گذاشت و گفت: بازمهیرا ن در



 

 هاروکیک یجعبه نیا یایمامان م اهللا،ی اهللا،ی -

 من برم؟ یریبگ

 .یمهمون دار دونستمینم شرمنده

 

در رساند و رو به  یزنان خودش را جلونفس بهیط

 .دیخند یمهد

 

 خودت ببر بذار تو آشپزخونه. ایب ا،یب -

 

 رنگ جواب داد:کم یبا اخم یمهد

 

 ست.خونه یمهمون تو ام؟یکجا ب -

 مامان. نارویا ریبگ

 :دیتوپ بهیط

 .ایب ؟یبخورنت مهد خوانیمگه م -

خانوم  جعفر آقا  شه،یشروع م گهیدو ساعت د روضه

 .انیو دخترشو گفتم از نهار ب



 

 سرش را تکان داد. حوصلهیو ب الیخیب یمهد

 

 یمن معذبم وقت یدونیشما که م ،یحاال هرک -

 

 یهاحواسش جمع شد و متعجب و با چشم ناگهان

 مادرش شد. یرهیگشاد شده خ

 

 ؟یدعوت کرد نارویچرا ا -

 

 نازک کرد. یلبخند زد و پشت چشم روزمندانهیپ بهیط

 

 .یاومده، بت کشیخانوم با دختر کوچ رانیا -

 که  همون

 

 .دیکوب نیزم یها را روجعبه یمهد

 نکشد. ادیفر کردیم یسع



 :دیاش غرچفت شده یهاپشت دندان از

 

 توروخدا بس کن. مامان بس کن، -

 

 :دیالهه آمد که پرس یصدا

 

 مامان سفره رو بندازم؟ داداش اومد؟ -

 

بود و جواب  یمهد یبه صورت برافروخته نگاهش

 داد:

 

 بنداز اد،یاالن م -

 

 نگاه کرد. یبه مهد یدلسوز با

 

 یدهیورپر یبدبخت من، اون دختره یپسر ساده -

 رفتار کرد. آشغال باهات کهیت هیکه مثل  دیچشم سف



 روشن کرد. فشمیتکل

 یدختره که مثل پنجه نیکردم خواستم از االن ا بد

 آب نمک بخوابونم؟ یرو برات تو مونهیآفتاب م

 

 ناباور به مادرش زل زد. یمهد

 

 روشن کرد؟ بد گفت، درست. یفیمادر من، چه تکل -

 .کننینم راتیتو دعواام که حلوا خ اما

 .یبهش گفت شماام

 ت خونه ناراحته، من باهاش حرفباب اونم

 

اش را قطع کرد و محکم با انگشت اشاره جمله بهیط

 .دیاو کوب ینهیس یبه قفسه

 

 من؟ ایمادرت  ایروشن نکرد؟ نگفت  فیتکل -

به اون  یبچسب یبر یبه مادرت پشت کن یخوایم

 کدوم آخوره؟ یسرش تو ستیدختره که معلوم ن

 



 .گرفتیداشت آتش م تیاز عصبان یمهد تن

 

 ها رفت و آرام جواب داد:پله سمت

 

 یمهمون نیآذر زن منه مامان، شماهم تموم کن ا -

 .هارویباز

 خداحافظ
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ساعت هشت شب بود و هوا  د،یآذر به خانه رس یوقت

 .کیتار



پشت  ونایاجرا و تحمل  یسخت را برا یروز کهنیا

 خواستیم کهنیو حاال ا طرف،کیبود از شتهسر گذا

 یمادرش و دعواها یقدم در خانه بگذارد و غرغرها

اش کالفه گرید ییپدرش را تحمل کند، از سو

 بود.کرده

غذا بخورد  یکم ستد،یدوش با ریدوست داشت ز فقط

 و چندساعت بدون دغدغه و با آرامش بخوابد.

 .ستین یکه شدن دانستیم اما

 شد. طایح داخل

هال را  یو فوراً در ورود دیدر را شن یصدا مادرش

 باز کرد.

 یکه رو ینگران با چادربه او که مضطرب و دل آذر

 بود نگاه کرد. شیهاشانه

 

 شده؟  یسالم، مامان چ -

 م؟یدار مهمون

 

 و پربغض نگاهش کرد. ضیپرغ زهراخانم



پات رفتن  شیپ ،یستین دنیاومدن د م،یداشت -

 آذرخانوم.

 

 اش انداخت.را در کوله دشیکل ذرآ

 

 مامان؟ یزنیحرف م هیوا چرا با کنا -

 اومده بود؟ یک

 

 پوزخند زد. زهراخانم

 

 .یآقاقدرت و مهد -

دعوا و جار و جنجال تموم  نیحرف بزنن ا بودناومده

و عروسشون  کهیهوا تار دنیبشه، منتها فکر کنم د

 تن!شدن و گذاشتن رف دیازت ناام ست،یخونه ن یتو

 

 آب دهانش را فرو داد و خودش را نباخت. آذر

 

 تمومه. یچاوالً که من حرفامو زدم، همه -



 ً موقع هوا هنوز  نیساعت تازه هشته، تابستون ا دوما

 روشنه.

 مامان؟ کردمیم یداشتم هرزگ مگه

 انگار قتل کردم؟ یکنیبا آدم رفتار م یطورهی چرا

 بودم، اجرا داشتم. دانشگاه

 .دمیرس رید که،یتراف

 

 .دیبگو یزیخواست چ زهراخانم

 را از پا در آورد و وارد خانه شد. شیهایکتان آذر

 چرخاند تا به دنبال پدرش بگردد. سر

سمت  کی هیبه او افتاد و در صدم ثان نگاهش

 شد. دهیصورتش به آتش کش

صورتش گذاشت و به پدرش نگاه  یدست رو شوکه

 کرد.

 

 بابا! -

 

 .شرفیب یر، آبرو برام نذاشتآذ کنمیدرستت م -



 اگر آدمت نکنم! ستمیپدرم ن یبچه

 

 بارنیا دیپدرش نگاه کرد و فهم یهابه چشم آذر

 فرق دارد! شهیانگار با هم

بار ترس در دلش خانه کرد که نکند  نیاول یبرا

 .دیایبرب میآقاابراه ییزبانش هم نتواند از پس زورگو

پدرش نوازش ضربات دست و پا و کمربند  ریز تنش

 شیها گلورا در چشم شیهاها و نالهو اشک شدیم

 بود.خفه کرده

 .دیچیپیصدا در سرش م کی فقط

 

 "شهیباالخره تموم م شه،یتموم م شه،ی" تموم م
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  ستی#آرت

 

 ازدهی#پارت_صد_و_

 



 

 پوشاند. شیهارا با دست صورتش

 نماند.از ضرب دست پدرش  بینص یبازهم ب اما

 تمام تنش خرد شده. کردیم حس

 .هق زد شیو آرام در گلو خفه

 

 دوباره کمربند را باال برد. میابراه

 یادهیمانعش شود، فا کردیم یزهراخانم سع هرچه

 نداشت.

 بود.را گرفته شیهاچشم یجلو خون

 و داد زد: اوردیطاقت ن آذر

 

 ؟یگرفت رینزن بابا، نزن، نزن، مگه اس -

 

 :دیشک ادیفر

 

 گرفتم. ریآره اس -



 

اش غلت خورد و گونه یقطره از اشکش رو کی

 .دیچک نییپا

 

 .یلیزشته، خ یلیبابا رفتارت خ -

 دارم؟ تیکه من شخص یکنیخودت فکر نم با

 .کننینم هیتنب یجورنیسه ساله هم ا یبچه

 ؟یزنیکتکم م چرا

 

طرف  کیشد و دست باال برد و با پشت دست  خم

 آذر زد. صورت گرید

در دستش کنج لب آذر را پاره کرد و او  قیعق انگشتر

اش راه چانه یو خون از کنج لبش تا رو دیخند بارنیا

 گرفت.

 .دیکش غیج زهراخانم

 

 دستت دردنکنه بابا، دستت دردنکنه. -

 



 .یشو که آبرو برام نذاشتشو دختر، خفهخفه -

 که جلوتو رونیب یریآفتاب نزده از خونه م صبح

 خونه. یگردیهوا برم یکیشبم که تو تار رم،ینگ

 پدرش نگاه کرد. یهاچشم در

 و تلخ لبخند زد و جواب داد: ختیریم اشک

 

سر دانشگاه  بارهیبابا من سال آخرم، هرچندوقت -

قشنگ  گهید دفعهنیجنگ و دعواهاست، ا نیرفتن ا

 .یگیبهم م یدار خوادیدلت م یهرچ

 اتم.دخترتم، بچه من

 کنه؟یکار رو م نیاش ابا بچه یک

 

  ،یدخترم شرفیب یبرده سیگ ید  خب چون تو -

 .یآبرومو نبر نیاز ا ترشیکنم ب یکار هی خوامیم

 .رونیب زیبر ارویمسخره باز نیا فکر

 .اتیسر خونه زندگ برو

 دختر. یدیام مسکته یدار

 



 بابا من دانشگاهمو -

 

 ع کرد:داد زد و حرف او را قط گرید بار

 

دانشگاه و سال و اول و آخر و کوفت و زهرمارت،  -

من   یالف بچه برا هیبخوره تو فرق سرت دختر، تو 

 .یآبرو نذاشت دیسف شیر

 بفرما. میدرس بخونم، گفت خوامیم یگفت

 .مینداشت ارویعنترباز نیو ا یگریباز قرار

 ؟یکنم که باز فردا بر ولت

 

 بابا -

 

 یباز لمیئن نشم از فکر فمطم یبابا مرد، تا وقت -

احد و واحد، انقدر  یبه خدا ،یاومد رونیکردن ب

 .یکه مثل سگ جون بد زنمتیم

 ه؟یو شوخ یالک یزندگ یکرد فکر

 عقد، فردا طالق؟ امروز



 ؟یشادمون کن دشمن یخوایم

 تو اتاقت آذر. یشیگم م یریم االنم

 .یبر یجاام حق نداراون ه؟یچ اترهیت نیا

 

 هق کرد.هق زهراخانم

 

 میابراه -

 

 هیرو به همسرش که آرام آرام گر دواریتهد میابراه

 گفت: کردیم

 

باال سر شاهده، فردا، پس فردا، پس  یزهرا، خدا -

دختر پاشو از  نیا ،یاون فردا، چشم از روش بردار

 بذاره، خون جفتتون حالله رونیخونه ب نیدر ا

 

 کار کردم مگه؟ یبابا چ -

 

 ؟یکرد کاریچ -



 .یسرخود اریاخت

منتظرت موندن  یساعت با مهد هیکه اومد و  آقاقدرت

 نیهزار بار آب شدم رقتم تو زم ،یومدیو ن یتا برس

 کردنم. تیتوله ترب نیبا ا

 یریو م ینیچیچندروزه جهازتو م نیهم آذر،

 شوهرت. یخونه

ل جااون  .ریبه سرت بگ یخواست یهر گ 

 یحت یحق ندار گهیمن، د یتو خونه جا،نیا یول

 .یدانشگاهم بر
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 .کردیاز درد ذق ذق م شیپا ساق

چنان به او ضربه زده بود که تا عمق   پدرش

 .کردیاستخوانش درد م

د زهرا گذاشت و آرام بلند ش زیم یدستش را رو 

رفت و خواست کمکش کند اما آذر  کشیخانم نزد

 دستش را باال گرفت.

 

 .یخودم، مرس رمیم -

 

 پرغصه و با بغض گفت: زهراخانم

 

 آشپزخونه شام بخور. ایاتاق مادر ب ینرو تو -

 

 با زهرخند گفت: 

 

 .ریخشب رم،یمن کتک خوردم، س -

 

 وارد اتاقش شد. 



 تنش خرد و کوفته بود. 

 خکوبیجمالتش همه را م شهیکه هم یآذر یبرا

 یادیساکت شدنش ز ییهوکی نیا کرد،یم

 بود. زیبرانگتعجب

 را پشت سرش بست و قفل کرد. در

 تختش رفت و نشست. یرو میمستق 

را هم باز کند  شیمانتو یهادکمه کهنیا ینا یحت

 نداشت.

 نشست. حرکتیطور بهمان یاقهیچنددق

ً یمقنعه در سرش تقر   ره شده بود.پا با

 بود.کنده شده شیاول مانتو یدکمه دو

 را باال برد. شیپا

 از درد جمع شد. صورتش

 .دیکش رونیرا ب شیهاجوراب 

شلوار هم  یاز رو یحت شیشدن ساق پا متورم

 مشخص بود.

را باز کرد و  نشیشلوار ج پیو دکمه و ز دیدراز کش 

 آن را درآورد.



 کبود بود. شیها و ساق پاران 

 انداخت. یاو مقنعه را هم درآورد و گوشه نتوما

 بود. دیسف یادیپوست تنش ز 

 .شدیضربه کبود م نیتربا کوچک 

چندان کوچک هم نبودند.  میابراه یهاحاال ضربه 

 انداخت. شیبه بازوها ینگاه

 ختیهقش را در گلو خفه کرد و آرام اشک ر هق

 .کردیدرد م کمرش

 بود. انگار ستون فقراتش خرد شده 

 صورتش ملتهب و قرمز بود. 

 بود.کنار لبش پاره و ورم کرده 

 .کردیدرد م شیاز سرش تا نوک انگشتان پا  

 در خودش شکست. انگریو طغ نیآتش آذر  

را تجربه  یطور حس پوچ نیبار بود که ا نیاول یبرا 

 .کردیم

از پدرش کتک نخورده بود  شیهایخاطر تندزبانبه کم

بار با  نیبود، اما انگار ا دهینشن اهریو کم بد و ب

 .کردیفرق م شهیهم



 ینیرحمانه پدرش و هم سنگ یهم ضربات ب 

 .شیهاحرف

 داشت. درد

 .ترشیدرد داشت اما روحش ب تنش

تخت نشست و  یرو رشیدو تکه لباس ز با

 را بغل کرد. شیزانوها

 شیزانوها یحلقه کرد و سر رو شیدور پاها دست

 گذاشت.

 ت.مرگ داش حس

 هم آن شب روحش در حال جان دادن بود. دیشا

 بود.آذر مرده انگار

 بست و هق زد. چشم

 

 ُمردم. گهیآذر ُمرد، ُمردم، د -
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طلب و بلند پرواز و با و جاه یقو یهیروح از

افسرده شدن و غرق شدن  طورنینفسش، اعتمادبها

 بود. دیدر خودش از او بع

 .ختیآذر آن شب تا صبح اشک ر اما

 بود.شده دیناام

 بود.شده خسته

که نقش بر آب  دیدیرا م شیهاو نقشه آرزوها

 .شوندیم

 بود. داریآفتاب تا وسط اتاقش پهن شد ب یوقت

 بود. جانیب

انش داد، مردمک از بدنش که تک یعضو تنها

 بود. شیهاچشم



 ساعت کرد. یهابه عقربه نگاه

 صبح بود. ده

 .زدیبه در اتاق م یبا نگران مادرش

 .کردیم شیصدا ساناز

 .رفتیاش مصدقه قربان

 ندیبرود تا تن و بدن کبودش را بب رونیب خواستندیم

 و اگر الزم است به نطب دکتر ببرندش.

 از حال برود. هکنیاز ا شیبخورد پ یزیتا چ 

 جواب داده بود: کیفقط  اما

 

 .رمیمینم د،یتنها باشم، نترس خوامیم -

 

 هم در آن حال ماند. گرید یکم

 .یحالیو ب یآن رخوت و سست در

 او آذر بود. اما

 .شدیمغلوب و خاموش نم یهایراحت نیکه به ا یآتش

 بود.هم واقعاً از شب قبل تا آن ساعت مرده دیشا



و حاال مثل سک ققنوس از خاکسترش بلند  بودمرده

 بود.شده

 .از قبل تریقو

 کردن. رانیو و دنیاز جنگ خسته

 .ستادیساختن ا یبرا بارنیاما ا 

 وارد حمام شد. راستکیرفت و  رونیاتاقش ب از

 را شست. تنش

 کنار لبش را شست. یخشک شده خون

 حالش بهتر شد. یماند تا کم قدرآن

 یشد و ساناز و مادرش با دلسوزآشپزخانه  وارد

 .دندیپرسیو پشت سرهم حالش را م کردندینگاهش م

 گفت: کالفه

 

 .رمیدارم راه م دینیخدا، ببخوبم، خوبم به -

 .گشنمه

 

 .دیغذا کش شیفوراً برا زهراخانم



 

 کمهیدرست کردم، بخور دردت به سرم،  چهیماه -

 .یریجون بگ

 برات. رمیبم

 ونه.پدره، دل نگر اونم

 

را که فرو داد  شیدر دهانش گذاشت و غذا یقاشق

 گفت:

 

 .دینباش کدومتونچینگران باشه، ه خوادینم گهید  -

 

پراسترس اول به مادرش و بعد به آذر نگاه  ساناز

 کرد.

 

 ؟یدار یاچه نقشه بارنیآذر ا -

 کرده! کاریکن بابا باهات چ نگاه

 حداقل دلت به حال خودت بسوزه. ،یچیه ما

 



 .زد لبخند

 جواب ساناز گفت: در

 

 .یبسازم، با مهد مویزندگ خوامیم -

 خونه بمونم و فکر کنم. یچندروز تو خوامیم

 دارم. یکار هیقبلش  اما

 

پشت سر هم مادر  یهامقابل نگاه متعجب و سوال در

 را خورد و به اتاقش برگشت. شیو خواهرش غذا

 را برداشت. اشیگوش

 .دیکوبیترس در دهانش ماز خجالت و اس قلبش

 حواب داد. رخسرویام

 .شهیو کوتاه مثل هم سرد

 

 خانوم معتضد -

 

 ریخجم، وقتتون به یسالم آقا -



 

 سکوت کرد و آذر من و من کرد. رخسرویام

 

 لطفاً. دییبفرما -

 

 خودش جرات داد و گفت: به

 

بکنم  انیب یرو به چه شکل امیشرمندگ دونمینم -

 یجم، ول یآقا

 

و درواقع  ستمین ینیچمن اهل تعارف و مقدمه -

خانوم  یچ یول دییبهش ندارم پس بفرما یاعالقه

 معتضد؟

 

 کار بکنم! تونمیمن نم قتشیحق -

 که دیباور کن یجبران کنم ول تونمیطور مچه دونمینم

 

 حرفش گفت: انیم رخسرویام



 

 خودتونه خانوم معتضد؟ میتصم -

 

 و جواب داد: دیرا گز لبش

 

 .تونمینم طیشرا یسر کیخاطر به -

 

 خانواده؟ ایخودتون  طیبپرسم شرا تونمیم -

 

 .یخانوادگ طیخب، راستش، شرا -

 

 د؟یبکن یباز دیو شما دوست دار -

 

 بله -

 

 مکث لب زد: یبا کم رخسرویام

 



 .کنمیمن صبر م -

 

 نیاز ا ترشیب خوامیجم، من نم ینه نه، آقا -

 .شما بشم یشرمنده

 ام.خانواده ای کنمیمن غلبه م تیدر نها دونمینم ونچ

 

تا  دیخوایقدر فرصت مخانوم معتضد، شما چه -

 ایفراهم  طیو شرا شهیم یکردنتون حتم یباز دیبدون

 نه؟

 

 آرام گفت: آذر

 

 .دیپونزده روز به من فرصت بد -

 

 دیدیروز به من خبر م نیپونزدهم انیو شما در پا -

 .ریخ ای دیایکه م

 

 ممنون از لطفتون. ایدن کیبله حتماً،  -



 

 روزخوش. کنمیخواهش م -

 

 دیو بدون مکث قطع کرد و آذر فکر کرد حاال با گفت

 برسد. گرشید یبه کارها
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آذر را  یو جد یعصبان ریتصو تا کردیهرکار م ونای

 .شدیاز مقابل نگاهش پس بزند، موفق نم

هم خواب آن صورت برافروخته  دیخوابیم یوقت یحت

 .دیدیرا م یو َجر



 دلخور باشد اما نبود. خواستیم

 یرحمیکه با ب یخشونت آذر و جمالت یادآوری هربار

را در دلش ُسر  بیعج یبود، حستمام به زبان آورده

 .ددایم

 .آمدیبه مذاقش خوش م زشیتند و ت زبان

شق و سرکش بود و حرفش را کله یکه دختر نیا

مهم  شیبرا کهنیبدون ا زد،یم حیقدر رک و صرآن

 جالب بود. شیبرا ست،یباشد شخص مقابلش چه کس

 .خواندیآذر م یهارا از چشم یو بلندپرواز یطلبجاه

 بود. یدوست داشتن شیاو برا ز  یچهمه

 کشفش کند. ترشیداشت ب وستد

 بود.نام شده کیفکر و ذکرش، غرق در  تمام

 " آذر "

 بود.هرچه را که خواسته، به دست آورده حالتابه

دست آذر را به بارنیبود که ارا جزم کرده عزمش

 .اوردیب



دختر مثل  نیجنس ا دانستیسخت است، م دانستیم

 اشیندگو در ز شناختیکه م یگریزنان و دختران د

 .ستیو نرم ن فیلط یقدربودند، آن

 او سفت و سخت است. دانستیم

اما  رفتیسخت به دنبالش م خواستش،یسخت م دیبا

 .آوردیاو را به دست م تیدر نها

مهم نبود، فقط به  شیبرا دیکشیقدر طول مچه کهنیا

مالک جسم و روح آذر  یکه روز کردیفکر م نیا

 بشود.

 یو مزخرف زندگ نواختکی یروزها انیم او

بود سر راهش سبز شده و شده ییکهوی هدفش،یب

 .ونای یبرا یازهیانگ

 بجنگد. شیکه برا یازهیانگ

 

کوچک  یخرد شده را در بشقاب یو موزها جیهو

بود  دهیخر یکه به تازگ یو مقابل همستر ختیر

 گذاشت.

 کرد. نوازشش

 



 .بخور پ پ ر -

 

 بود.آن گذاشته یرا رو اشیهمستر قبل نام

 یو خودش، موجود زنده شیهابه جز گل کهنیهم

 اش بود، خوب بود.در خانه یگرید

 .زدیبا او هم حرف م حاال

 به آن زد. یرا برداشت و گاز تزایاز پ یبرش خودش

 به پپر کرد. رو

 

اما قرار  ستم،یدرسته دلخور ن ادا،یاز آذر خوشم م -

 که اون بفهمه، مگه نه؟ ستین

 .شهیم پررو

 

 .دیخند وناینگاهش کرد و  پپر

 

 من. یخدا، چشماشو نگاه، تپل یاو -

 الزم داره. هیتنب کوچولوهیمعتضد زبون دراز  نیا



 کوچولو. هی فقط

 ؟یموافق
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را  اشینقاش لیشد که وسا یاتاقوارد  رخسرویام

 بود.جا گذاشتهآن

اتاق را باز  نیکه قفل در ا یبار نیاز آخر دانستینم

 بود.کرده، چندسال گذشته

 را اطراف اتاق چرخاند. نگاهش

 قلموها،  یجعبه ها،هیپاها و سهبوم یرو



جا پر از گرد و خاک مدادها و کاغذها، همه یجعبه

 بود.

بدون پرده به اتاق  یاز پنجره ز،ییجان  پاکمآفتاب   نور

 .دیرسیم

 یبرا یادیبود، حاال که کار زخودش فکر کرده با

کردن شطرنج با  یانجام دادن ندارد، حاال که از باز

 یرا برا اشلنامهیخودش خسته شده، حاال که ف

کرده و قرار است پانزده روز  یسیبازنو بارنیدهم

کند، چرا خودش را با  آذردخت  معتضد صبر یبرا

سرگرم  یجیو ا سیبه جز ورزش کردن و  ا یزیچ

 نکند؟

 د،یآمد انگار از بعد رفتن ناه ادشیکه فکر کرد،  بهتر

 بود.ها نرفتهدستش طرف رنگ گرید

 بود.را لمس نکرده ییقلمو چیه شیهاانگشت

ها بود که بود، سال یعاشق نقاش یکه از کودک ییاو

 بود.نزده را نقش یریتصو چیه

 بود. واریکنار د یکوچک یشده لوله یچهیقال

به سرفه  یباعث شد کم شیکرد و خاک رو بلندش

 .فتدیب



 ها نشست.کرد و کنار جعبه پهنش

 ترشیرا ب نیدانست با دفتر و مداد شروع کند، ا بهتر

 بوم دوست داشت. یرو یاز نقاش

 .شدیم یتداع شیبرا شیهایکودک

 زد. یلبخند ناخواسته

 آورد. رونیآ چهار را ب یلوله شده یهابرگه

را هم کنارش  هایهفتاد و دورنگ مدادرنگ یجعبه

 .گذاشت

 شیهاقسمت ناخودآگاه ذهنش بود که به انگشت دیشا

 .دادیفرمان م

کاغذ  یرو یریاصالً حواسش نبود چه تصو دیشا

 .کشدیم

بود که گفته دیچیپیآذر در گوشش م یو صدا دیکشیم

 قرار است چه شود. تیدر نها داندینم

خودش بر  داندیاو در سرش بود که گفت نم یصدا

 ها بر او.آن ای کندیاش غلبه مخانواده

 ینبود، اما دلش برا گرانید یدل سوزاندن برا اهل

 کردندیکه داشتند سرکوبش م یاالعادهاستعداد فوق

 .سوختیم



به  رهیکه برداشت و صاف نشست، خ دنیاز کش دست

 .ماند شیروکاغذ روبه

شده  ختهیر یآشنا با موها یدو چشم و ابرو ریتصو

 .یشانیدر پ

 رنگ نبودند.دو چشم که هم ریتصو

 .یآب یگریسبز بود و د یکی

 ینبودند، نارنج یمشک ای یاکه قهوه ییابروها و

 بودند.

 که حالت داشتند و به رنگ ابروها بودند. ییموها

 .دیدهانش را بلع آب

 .دییرا برهم سا شیهادندان

را به همراه مدادها در جعبه برگرداند و درش را  کاغذ

 بست.

 رفت و قفلش کرد و نفسش آزاد شد. رونیاتاق ب از

او، نه به  ینخواست فکر کند، نه به صدا گرید

 .رشیتصو
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 انتظار تماس از جانب آذر را نداشت. یمهد

پس از آن  شناخت،یکه م یآذر کردیرا نم فکرش

 نگاهش کند. گرید یکه افتاده حت یدعوا و اتفاقات

 .ندیاو را بب خواهدیبود مآذر زنگ زده و گفته اما

 ها.آن یخودشان و نه در خانه یدر خانه نه

 ر گذاشتند.قرا یاکافه در

 بودند.هم نشسته یروهردو روبه حاال

اش فرو آب شده مهین یقاشق را در بستن یمهد

آذر تنگ بود، از  یدلش برا کهنیو با وجود ا بردیم

 .کردیم ینگاه کردن به او خوددار



کرد بهتر است حاال که آذر از در صلح وارد  فکر

 در برابرش نرمش نشان ندهد. عیشده، دوباره سر

برخورد کند تا حساب کار دست آذر  نیسرسنگ یمک

 .دیایهم ب

 .در دهانش گذاشت کیک یاتکه آذر

 .کردیجدا نم یاز صورت مهد نگاه

 شیهاقصد باز کردن اخم یچه زمان ندیبود بب منتظر

 را دارد.

را که گرفته تا  یشیدست پ نیقرار است ا یزمان چه

 را رها کند. فتدیپس ن

 اشد.کرد آرام ب یسع آذر

 باز هم برسند به نقطه سر خط. خواستینم

 رساند و گفت: یزد و دستش را به دست مهد لبخند

 

 ؟یگرفت افهیاخمالو، چرا انقدر ق -

 یحواست باشه اون یمهد ،یکنیمنو نگاهم نم یحت

 ها.دلخوره، منم ترشیکه ب

 



 نگاهش کرد. قیسرباال آورد و دق یمهد

به صورت  یترشیو با دقت ب دیدر دهانش ماس حرف

 آذر نگاه کرد.

 

 صورتت؟ یرو هیچ یجا -

 

 .یچیه -

 

 آذر، کبوده. اشیبا کرم پوشوند -

 

 .ستین یزیچ ن،یخوردم زم -

 

 دستش را مشت کرد. یمهد

 

 ضرب شست باباته؟ ای نیزم یبا صورت خورد -

 

 گفت: یاز کوره در رفت و عصب یالحظه یبرا آذر



 

روم بلند کرد و خم به تو دست  یاون روز هم جلو -

 .یاوردیابروت ن

 

 اون روز نیآذر بب -

 

 .دیکش قیعم یچشم بست و نفس آذر

 

حاال که تموم  م،یادامه ند ست،یولش کن، مهم ن -

 شده.

 

نگاه گرفت و لب  ینیباز هم با همان سرسنگ یمهد

 زد:

 

 بابات باز صبح به من زنگ زد. -

 نه. ایدست به کار شدم  یعروس یبرا دیپرس

 کنم؟ کاریچ

 



دا  شیهارا کنار زد و دست کینسکافه و ظرف ک آذر

 در هم قالب کرد. زیم یرد

 نگاه کرد و گفت: یبه مهد تیجد با

 

 رو بسازم. امیزندگ خوامیمن م ،یمهد -

ات رو از دست خونه ،یقولت زد ریز ،یخراب کرد تو

 یداد

 

 حرف آذر گفت: انیم

 

 جاش مغازه دارم.به یول -

 

 مامانت داره. زم،یعز یارند -

 

 م؟یبحث کن زایچ نیباز درمورد ا یخوایآذر م -

 

 اش رو.نه جونش رو دارم، نه حوصله ،ینه مهد -



 فکر کردم. یلیخ من

مراسمم  هی م،ینیرو بچ هیزیخونه اجاره کن، جه هی تو

تموم  ثایحرف و حد نیا مون،یسر زندگ میبر م،یریبگ

 بشه.

 

 .دیخودش را جلو کش یمهد

 باال انداخت. ابرو

 

 .ستیاز خونه ن ینچ، خبر -

 .ناستیمامان ا یباال یما طبقه یخونه

 .یاعلی ،یهست

 

 یمهد یوا -

 

 که هست آذر. نهیهم م،یندار یمهد یوا -

 .نهیمن هم طیشرا نه،یهم

 



 جگر گذاشت. یدندان رو آذر

 سکوت کرد. یکم

 .کردیمنتظر نگاهش م یمهد

 

 مدت کوتاه. هی یفقط برا یباشه ول -

 

سال به من ثابت کن که سر خونه و  کیتو  -

 .میکنیبعداً فکر م اشهیبق یبرا ،ینیشیم اتیزندگ

 

رو  امونیزندگ خوامیهستم. فقط چون م ،یمهد -

 حرفات. ریز ینره که زد ادتی یحفظ کنم، ول

 

 یمامانم و خانواده یجلو یجورنره چه ادتیتوام  -

منم دلخورم  ،یدراومد بهم گفتاز دهنت  یخودت هرچ

 آذر.

 هم دلخورم. یلیخ

 



با انگشتش  یداد و مهد رونینفسش را کالفه ب آذر

 و لب زد: دیکش زیم یرو یفرض یهاخط

 

 تئاترم نرو. -

 

 رمینم -

 

 "رمیهفته نم کیفقط  یدر سرش ادامه داد: "ول و

 

رنگ کم یو متعجب از جواب او لبخند یراض یمهد

 را باز نکرد. شیهام اخمزد اما باز ه
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 ترشیب ونای یابروها گفت،یکه بازرگان م یاجمله هر

 .رفتیباال م

مبل زد که   یهیبه پا یلگد شیشد و با پا یعصب

 گفت. یآخ آرام خودش از درد جمع شد و یچهره

 را در دست گرفت. شیخم شد و انگشتان پا 

 

 بازرگان؟ یآقا یچ یعنی -

 

 بازرگان من و من کرد و جواب داد: 

 

بگم واال؟ امروز صبح تماس گرفتن به من  یچ -

 گفتن.

 اومده. شیبراشون پ یمشکل ایگو

 .انیب توننیهفته نم کی گفتن

 



 لب زد: یحرص

 

خانوم معتضد  یهفته برا کی دیما با یعنیآهان،  -

 م؟یصبر کن

 یخانوم هرچ نیا دمیرسیم ریساعت د کیمن  آقا

 .گفتیبه من م خواستیدلش م

که  یخودخواه ،یستین ریپذتیبار گفت مسئول هزار

 .یکنیرو معطل خودت م گرانید

 بشه؟ جادیوقفه ا دیهفته با کی حاال

 

 جم یآقا -

 

ار نبود قر کهنیبود، از دست آذر، از ا یعصب

 .ندشیبب

 کند. هشیتنب آمدیبدش نم اما

 داشت. اریرا حاال دراخت خواستیرا که م یفرصت

 

 قول دادم. ییبازرگان، جا یآقا ستمین کاریمن ب -



طرف اون شهیباعث م جا،نیا یهفته وقفه کی

 داشته باشم. ریتاخ هفتهکی

 .میصبر کن شونیخاطر اداره که ما به یلیدل چه

 

 جواب داد: متعجب

 

که  یکیجم،  یداره آقا گریکار شش تا باز نیا -

 نباشه

 

 اش؟یلیبود فام یاون خانوم، چ -

 

 ؟ییآقا -

 

 غیجاش جصحبت کنه به خوادیکه م یکینه نه اون  -

 .کشهیم

 

 .یبله خانوم مراد -

 



جسارت  د،یبازرگان درسته شما کارگردان هست یآقا -

 .دیمن رو ببخش

خانوم معتضد،  یجا دیرو بذار یمراد لطفاً خانوم یول

 دایپ نیگزیهم که سبکه، براش جا ینقش خانوم مراد

 .دیکن

 

قدر هم که سبک باشه نقش هرچه کیجم،  یاما آقا -

 داره. نیها تمربه هفته اجیبازهم احت

 

صبر کنم تا مشکل  تونمیمن نم جناب بازرگان، -

 خانوم معتضد حل بشه.

 شونیو ا دیکنیم نشونیگزیرو جا یخانوم مراد اگر

 رو حذف، در خدمتم.

 .امینه من هم نم اگر

 

 بازرگان نگذاشت. یجز قبول کردن برا یاچاره

 .شدیاجرا م وناجمیبه اعتبار نام  شینما نیا

 قبول کرد. ناچار



 زد. تیاز سر رضا یرا که قطع کرد لبخند تماس

 .ستیآذر و مهسا رقابت تنگاتنگ انیم بوددهیفهم

آذر بفهمد مهسا  یخودش فکر کرد حاال وقت با

 .کندیم دایپ یاست چه حالشده نشیگزیجا

نفرت  یرا از رو کارنیا کهنیداشت، نه ا دوستش

 .باشد، نهانجام داده

کودکانه کرد تا هم  یتالف کی یرا صرفاً برا کارنیا او

 دهد و هم دل خودش خنک شود. یمالآذر را گوش
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 مامان، من با آذر حرف زدم. -



 

 :دیتوپ بهیط

 

 .یکه زد یحرف زد ؟یخب که چ -

که کم بارمون کرد، حاال چون تو دو کلوم باهاش  نه

حلوا حلواش کنم بذارمش  یانتظار دار یحرف زد

 مو؟خانو طهیسرم سل یرو

 

 .میقهرو کش ند نیا گمیمامان، من م -

 کنه. یباال زندگ یطبقه جا،نیهم ادیب هیراض گفت

 

 به غبغب انداخت. یباد روزمندانهیپ بهیط

و  کردیبه آقاقدرت که پرحرص به او نگاه م رو

 کردیانگشت رد م ریرا ز حشیدرشت تسب یهادانه

 گفت:

 

 ؟یدیآقا، د ایب -

 بشونمش سرجاش؟ گفتم خودم بلدم یدید



 شد؟ یخونه نداره راض یمهد دیتا فهم یدید

 خداشم باشه عنترخانوم. از

 

و آقاقدرت  دیکش شیموها نیدست ب یعصب یمهد

 گفت:

 

 .یگیاالهللا، باشه، شما درست مالاله -

اومده  طونیکه تموم شده، آذرم که از خر ش حاال

 .خانوم ایشما کوتاه ب ن،ییپا

 

 آقاقدرت؟ ایکوتاه ب ویچ یچ -

 هیامو، پسر شاخ شمشادمو به درک، بچه خودم

 و له کرد که آب شد از خجالت. دیکوب یطور

 

 .میکنینداره، ما باهم حلش م یبیمامان ع -

 

 ادامه داد: آقاقدرت

 



زده، اگر  یحدف هیاون جوونه، جاهله، خامه،  به،یط -

روش  یکه گفت شماام دوتا بذار یزیچ هیقرار باشه 

بخشش از  شه،یکه سنگ رو سنگ بند نم یجواب بد

 بزرگانه.

 

 کنم؟ کاریچ یگیخب حاال م -

 

 فوراً گفت: یمهد

 

 جانیا ادیشام ب -

 

 .در کاسه چرخاند چشم

 

 .میشام مهمون دار -

 

 ؟یک -

 

 آقاجعفر یخونواده -



 

پدر مادرش  انینگاهش را م بازمهین یبا دهان یمهد

 جا کرد.جابه

 

 ما با جعفر بزاز. مینداشت یم و ناهاررفت و آمد شا -

 

 جواب داد: آقاقدرت

 

 بسازه. یاشو بکوبه، با ما مشارکتخونه خوادیم -

مامانت  م،یحرف بزن ادیتوک پا ب هیبود بعد شام  قرار

 .انیگفت از شام ب

 

 و رو به مادرش کرد. ستادیا یمهد

 

 .امیمغازه آخرشب م رمیمن م -

 

 نگاهش کرد. را گرفت و یدست مهد بهیط



 

 یخوایکه م یکور و کچل یسالهمگه دختر چهارده -

 ؟یبش میتو پستو قا یبر

 

 ینه مامان ول -

 

شام  ریاتفاقاً بمون، برو دست زنتم بگ ؟یچ یول -

 .اریب

 

 نایا یشما جلو ادیآذر ب یمامان من چاکرتم، ول -

 گه؟ید یزنینم هیبهش گوشه کنا

 

 گرفت. دهانش یرا مشت کرد و جلو دستش

 

نکنه  یدارم؟ اون بلبل زبون کارشیعه، من چعهعه -

 واال من که اللم.

 

 زد. یهم لبخند آقاقدرت



 

بذار کدورت مادرشوهر و  ارش،یبرو دنبالش ب -

 .عروسم تموم شه

باهم  نایا هیعروس گهینداره چندروز د تیخوب

 باشن. نیسرسنگ
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 گفت یزیاگه مامان چ -

 



 یوارد خانه کهنیاز ا شیرو سمتش چرخاند و پ آذر

 آقاقدرت شوند گفت:

 

بلند بشم و بعد  کهنیبه ا یاباور کن عالقه ،یمهد -

 نداشتم. جانیا امیب هاثیاز اون حرف و حد

کش دادن  یحوصله گهید یعنیحاال که اومدم،  یول

 مگه نه؟ گه،یجار و جنجال رو نداشتم د

 

 جواب داد: یمهد

 

 یهابه هرحال، خواستم بگم که خودت اخالق -

بزنه، تو  هیممکنه گوشه کنا ،یشناسیمامانمو م

 .جواب نده

 

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم

 

 .دمیجواب نم -

 



 خانه شدند. وارد

 .خواستیرا نم کردیم که ییاز کارها کدامچیه

 شیپا ریز اشیخاطر حفظ زندگرا به غرورش

 بود.گذاشته

 بود.شرطش گذشته نیاول از

سال  کیاستقاللش را با  ،یخاطر مهدبود به حاضر

 کردن در آن خانه از دست بدهد. یزندگ

قصد  ست،یبه همه ثابت کند اهل زندگ خواستیم

بود، داده تیازدواج رضا نیداشت حاال که خودش به ا

 نیترکه مهم ییو آرزوها قیعال یرو یمدت یبرا

 بود چشم ببندد. یدر زندگ تشیاولو

 کردیخودش تکرار م با

 

 یشد منمین بارنیآذر، ا یمن باش دیتو نبا شهی" هم

 یکه دوستت داره رو برا یتا مرد ،یکن یتا زندگ

 " یخودت حفظ کن

 

 یاعضابه  یدر دستش بود و سالم ینیریش یجعبه

 خانه کرد.



و ساناز و آقاقدرت جوابش را دادند و آقاقدرت  نیحس

 آمد گفت.گرم از او استقبال کرد و خوش

و الهه سرد و بدون نگاه کردن به او آرام و  بهیط اما

 جواب دادند. رلبیز

 با لبخند به آذر نگاه کرد و آرام پچ زد: آقاقدرت

 

 کن عروس گلم یتو خانوم -

 

 و داد.دهانش را فر آب

 ندشیگرفته شدن خوشا دهیو ناد یاحترامیب طورنیا

 نیهم تیکه حاال حاالها وضع دانستینبود اما م

 است.

 را مقابلش گرفت. ینیریش یرفت، جعبه بهیط سمت

 کرد لبخند بزند. یسع

 

 خواستم بابت اون روز خانوم،بهیخدمت شما ط -

 



ن بدون نگاه کردن به او دستش را در هوا تکا بهیط

 داد.

 

من که بخورم قندم  خچال،ی یخب، ببر بذارش تو -

 باال. رهیم

 

 .دیگوشت لپش را از داخل به دندان کش آذر

 کرد. یبه مهد یو نگاه ستادیراست ا 

رو برگرداند و  یاما مهد دیبگو یزیداشت چ انتظار

 آقاقدرت با خنده گفت: شیجابه

 

 ز،یبر ییباباجان، الهه توام پاشو چا اریبازش کن ب -

 .میعروس بخور ی  نیریبا ش

 

 کنار ساناز نشست و ساناز کنار گوشش لب زد: آذر

 

 آذر؟ یخوب شد -

 کنه؟یدرد نم تییجا گهید



بابا روت دست بلند کرده، پس  یکه نگفت یمهد به

 تو سرت. کوبهیبخوره م یبه توق یفردا تا تق

 

 پوزخند زد: آذر

 

 .دیمن نگفتم، خودش فهم -

 من رو کتک نزد. یمهد یه بابا جلوضمن نه ک در

 

 داد. رونیب نهیآه از س کیبه  هینفسش را شب ساناز

 

سر  دیبر دیریبگ ینداره، عروس بیبگم، ع یچ -

همه  یجورنیا د،یشیراحت م تونیخونه زندگ

 شما دوتاان. ارداریاخت

 

 تلخ لبخند زد: آذر

 

 خواهرم؟ یدار تویزندگ اریمگه تو اخت -

 



بدهد، زنگ در به صدا   یساناز جواب کهنیاز ا شیپ

 در آمد.

 :دیکنجکاو پرس آذر

 

 مهمون دارن؟ -

 

 جواب داد: رلبیز ساناز

 

 اش.جعفرآقا بزاز و زن و بچه -

 .ایاریگفت تو جوش ن یهرچ خانومبهیط آذر

به  انیب خواستنیم نایکنم عمداً چون امشب ا فکر

 .ارهیگفت تو رو هم ب یمهد

 

 کرد و ساناز گفت:نگاهش  یسوال آذر

 

 خواستنیجعفرآقا همونه که م یکهیدختر کوچ نیا -

 .رنشیبگ یمهد یبرا

 



 یباینداشت که آن دختر ز تیاهم یاآذر ذره یبرا

 یمهد یبرا بهیبوده که ط یکسپانزده، شانزده ساله، 

 نظر داشته. ریز

با او  ست،یناراحت است، عصبان یمهد دانستیم

که  دانستیهم م نیاما ا د،کنیبرخورد م نیسرسنگ

 دوستش دارد. یمهد

ناپاک ندارد و در آن زمان  همسرش چشم دانستیم

 .داشت ،ینسبت به ب ت یترشیب یفکر یهامشغله
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و الهه و  ختندیریف مو ساناز غذاها را در ظر آذر

 .کردندیسفرا را پهن م یمهد

به  یسرکش یخانم بلند شد و برا رانیاز کنار ا بهیط

 آشپزخانه آمد.

 دیکشیم هاسیبه دست آذر که برنج را در د ینگاه

 کرد و غر زد:

 

 چه وضعشه؟ نیوسط، ا اریدرست بکش، برنجو ب -

 

 .دینگو یزیکه چ دیزبانش را گز آذر

 

 هم مداخله کرد.باز  بهیط

 

 برنج. یرو یدادیم یزیچ یمدل هیزرشکارو  نیا -

 وسطش. یگذاشت یت پ

 

 .خانومبهیط کنمیدرستش م -

 



 یهنر هیاکبر، ماشاال هزار ماشاال، هزارهللا ،یب ت نیا -

 داره که نگو.

شکل و  یطور هی ره،یم ییسفره آرا یکالسا نیا از

 .نیببو  ایبه غذا مذاها که ب دهیم افهیق

 

 لب زد: تفاوتیب آذر

 

 .رهیبگ ادیرو  زایچ نیا یبهش. خوبه از بچگ نیآفر -

 

 یپشت چشم بهیاش را کنترل کرد و طخنده ساناز

 نازک کرده و گفت:

 

 دختر؟ نیست ابچه ه؟یبچه چ -

 واسه خودش. هیبه سن و ساله؟ خانوم مگه

 

 بازهم لبخند زد و حرصش را پنهان کرد. آذر

 

 پدر و مادرش نگهش داره. یخدا برا -



 

ها را همان موقع به آشپزخانه برگشت تا برنج یمهد

 ببرد.

 یکه هم آذر بشنود هم مهد یو طور دیآه کش بهیط

 گفت:

 

قدر دلم چه فته،یب یاهر خونواده ریدختر گ نیا فیح -

 عروس خودم باشه. خواستیم

 روزگار، اما شانس  ما یه

 

و  دیو ساناز لب گزرا در دستش فشرد  ریکفگ آذر

 را تکان داد. شیهاآرام لب

 

 ولش کن -

 

 یآشوب خواهدیمادرش م دانستیمکث کرد، م یمهد

 به پا کند.

 کرد. یاسمتش چرخاند و به آذر اشاره سر



دستش را در هوا تکان داد و صورتش را جمع  بهیط

 کرد و ادامه داد:

 

 ینیریزبون ش هیبا شعوره،  یشونزده سالشه، ول -

 .اره که نگو و نپرسد

 درشت مرشته. کلشمیهست ه خوشگلم

 

 .دیهم آه کش باز

 

 شد. فیح -

 

 قیعم ینفس شیجااما به دیبگو یزیخواست چ آذر

 کانتر گذاشت. یرا رو سیو پرحرص د دیکش

 .اخم کرد بهیط

 

 آروم، شکست دختر -

 

 کرد. یبه مهد یااشاره



 

تو  ایب قهید هیغذاهارو ول کن،  نیمادر، ا یمهد -

 اتاق باهات کار دارم.

 گفت: یبه اتاق رفت و رو به مهد بهیط

 

 بهت بگم. یزیچ هیدرو ببند  -

 

 در را بست و لب زد: یمهد

 

که آذر  ینگ یزیمامان، مگه قرار نبود شما چ -

 ناراحت بشه؟

 بود فدات بشم من؟ یحرفا چ نیا آخا

 

 شد. یمهد یرهیانداخت و خ اشینیبه ب ینیچ 

 

 ناراحت بشه؟ یچ از - 

 کردم؟ اصالً ناراحتم بشه، به درک. کارشیچ مگه



 

 .دیکش یکالفه نفس یمهد

 

 باهام؟ یداشت یکار  -

 

 به او کرد. یبا لبخند نگاه بهیط 

 

 تو گوش بده به حرفم. گمیم یزیچ هی یمهد -

 .ریبگ لیدختره رو تحو نیا 

 

 متعجب لب زد: یمهد

 

 آذرو؟ -

 

 دارم. کاریواه، نه، من آذرو چ -

 

 باز مانده به مادرش نگاه کرد. مهین یدهان با



 

 لیتحو ویمامان؟ ک یچ یعنی شم،یمن متوجه نم -

 رم؟یبگ

 

تو هم، دختره  یدو روز اخماتو براش کرد نیبب -

 زبونشو جمع کرده.

 خوادینم میگیبهش م یهرچ گهیچه آدم شده، د 

 .مارو بخوره

 

 خب؟! -

 

 

بکن تا حساب کار  گمیبهت مکه  یکار نیحاال ا -

 .ادیقشنگ دستش ب

 

 و گفت: دیکش شیموها انیم یکالفه دست یمهد 

 

 کنم؟ کاریچ -



 

 جواب داد: 

 

رو  یبت ،یپوز آذرخانمتو به خاک بمال کهنیبرا ا -

 .ریباهاش گرم بگ کمهی ریبگ لیتحو

 .ستین یمال نیبذار آذر بفهمه همچ 

 .یچاکش نهیفکر نکنه عاشق س بذار

که بفهمه شوهرش  یزن گم،یزنم دارم بهت م من

خودشو واس چس  بارهی قهیدو د خوادشیم یلیخ

 .کنهیم

 یکن مثل اون روز راحت برنگرده بگه مهد یکار هی

 .رمیگیم رمینداره، من بخوام طالق بگ یچیه

کن، بفهمه اگه طالقم بخواد، تو بعد اون  یکار هی 

 ت.برا ختهیدختر ر ست،ین یدستت خال

 

 .شهیمامان شر م -

 آخه. هیکار چه

 



 :دیتوپ

 

 قراره بشه؟ یچه شر -

 مگه؟ یخر

تو  یریکه زنتو راحت بگ دمیم ادی استیبهت س دارم

 مشتت.
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 .کردیمرا کالفه  ونایداشت  ییتنها

 بود. دلتنگ



هفته  کیکه قرار نبود  یدراز آذر زبان دلتنگ

 .ندشیبب

آن  یبود که حتبه خودش اعتراف کرده بارها

 .ستیداشتنهم دوست شیهاییتندخو

 کند. دایپ یبیحس عج شدیکردن به آذر باعث م فکر

 .شدیدلش پر از ذوق م ته

 کردن با او را دوست داشت. یلجباز

و صورتش  کردیم اشیو عصب دادیحرصش م یوقت

 انیاش را مدوست داشت گونه شد،یسرخ م

و تن خوش فرمش را به آغوش  ردیبگ شیهادندان

 بکشد.

که بفهمد مهسا  یدوست داشت واکنشش را وقت حاال

 .ندیشده بب شیدر نما نشیگزیجا

 شیها براناز کارگردا یکیکه  یدیجد یلنامهیف

 کند را خواند. یوت به همکاربود تا از او دعفرستاده

 دهینفهم یزیچچیتمامش کرد متوجه شد ه یوقت اما

 .کردیچرا که تمام مدت به آذر فکر م

 بود.اش نشستهشانه یکوچکش رو همستر



 یهابه چشم رهیو در دست گرفت و خ برداشت

 گفت: نشینمک

 

 بزنم پ پ ر؟ ادبیزنگ به معتضد  ب هی -

 کنه؟یم ضمیمستف یگنظرت از چندجهت به پار به

 

 :دیخند دیاو را که د یرهیخ نگاه

 

 یوجبمین یبخرم که حرف بزنه، تو یطوط هی دیبا -

 ام؟وونهیانگار د یکنیبه من نگاه م یجور هیچرا 

 

 آذر را گرفت. یرا برداشت و شماره یگوش

 غر زد: یو عصب دیچیدر گوشش پ صدا

 

و درد  باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -

 .درمونیب

گذاشت و سمت بار کوچک کنار  زیم یرا رو پپر

 سالن رفت.



 و خورد. ختیاش رمورد عالقه یسکیاز و یکم

 خانه راه رفت. در

 آب داد. شیهاگل به

 کرد. یپپر باز با

 کند. رونیتا فکر آذر را از سرش ب کردیم یهرکار

 .دیکوب اشیشانیبه پ یمشت یعصب

سالومه  یشماره بارنیت و ارا برداش یگوش دوباره

 .را گرفت

در  خواستشیکه هروقت م یگریهر زمان د مثل

 دسترسش بود فوراً جواب داد:

 

 ادیروزا ز نیشده ا یمن، پسرخوشگل چ یونای -

 ؟یریگیسراغ منو م

 

 :دینال عاجز

 

 یسال -

 



 جونم؟ دلت گرفته؟ -

 

ت؟یپ امیب ای شم؟یپ یایم -  ش 

 

 .زدلمیعز یهرجور تو بخوا -

 

 .شمیدارم خل م ا،یپاشو ب ،یسال ایپاشو ب -

 

خاطر همون به زم؟یچرا عز شم،یاالن آماده م -

 دختره؟

 

 خارج شد. ونای یهالب انیاز م یآرام هوم

 

 .دیتلخ خند سالومه

 

 فهممیحالت رو م ،یآروم بش شتیپ امیم -

 



 

 ؟یسال -

 

 جون  دل؟ -

 

 .یهست یکه انقدر دوست خوب یمرس -

 

 .ونایچون دوستت دارم، عاشقتم  امیدوست خوب -

 .کنمیرو حس م اتیناراحت یوقت رهیم نفسم

**** 

 سالومه گذاشته بود. یپا یرا رو سرش

فرو کرده و  ونایدار حالت یموها انیاو انگشت م 

 .کردینوازشش م

 طور چشم بسته، لب زد:همان ونای 

 

 دونمیمدارم، ن یحال بد هیدلم براش تنگ شده،  -

 حالم خوبه. دمیچرا؟ شا



 .جمیگ یلیخ ،یسال جمیگ
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 کرد. یتک خنده ا سالومه

 

 زمیعز فهممیم -

 

رو دوست دارم که بهم  یکس ؟یفهمیم یجورچه -

 .دهینم تیاهم



 .طورهنیظاهر که ا یتو قلحدا

از دهنش در اومد بهم گفت، جا خوردم از  یهرچ  

 باحال گفت. یحرفاش ول

  

 و ادامه داد: دیخند

 

 اموونهیبهم برنخورد، د یکرد ول میاطرف قهوه -

 ؟یسال

 

نگاه  ونایبرد و به صورت  نییسرش را پا سالومه

 .کرد

 

ست بودم که تو رو دو وونهیهمه سال د نیمن ا -

 داشتم؟

تو  ،یتو هم من رو نخواست یهم من رو پس زد تو

 .بودم جیها گکه تا مدت یبهم زد ییهاهم حرف

 ام؟وونهیمنم د یعنی

 



 را باز کرد. شیهاچشم ونای

 .دیباز خوابطاق 

 شد. رهیبه صورت سالومه خ نیاز پا 

 

ما از اول اشتباه  نیب زیچشروع همه دیشا یسال -

 بود.

 .دونمیواقعاً نم دونم،ینم

 نداشتم. یمن اون موقع سن 

 .کردمیم ییتنها احساس

 .یکه هوام رو داشت یبود یتنها کس تو

برام  ریکه ام یو اون اتفاقات، وقت دیبعد از رفتن ناه 

 کنه،یجدا گرفت و فکر کرد که بهمون لطف م یخونه

بزنه،  بیتا بهمون آس میباش ششیپ خواستیچون نم

 بیدور کردنمون از خودش آس نیا دونستینم

 .زنهیبه ما م یترشیب

 .یفقط تو بود ام،ییاوج تنها تو

 تو رو داشتم. فقط

 .یزدیمامانم، خاله سالومه، بهم سر م دوست



 .یشستیحرفام م یپا

 .شدمیآروم م یبود هروقت

 یجواب چیعالمه سوال، که هنوزم ه هیبودم و  من

 .ستیبراش ن

 .بَنگ و تموم هوی آراممون یکه زندگ نیا

که دوستت دارم. دوستت  کردمیاون موقع فکر م من

 دوست. هیمثل  یدارم، االن هم دوستت دارم ول

 حسم اون موقع اما

 

و  دیکش ونایحالت خوش یهالب یانگشت رو سالومه

 گفت:

 

 هوس بوده. هیحست فقط  یبگ یخوایم دونم،یم -

ش که باها یزن نیو من اول ینوجوون بود هی

 .یدیخواب

 خوشگلم. یبهم گفت قبالً 

 



 یگلو ریاش را زمردانه یهاباال برد و انگشت دست

 .دیاو کش

 ونایو  چشم بست و نفسش را حبس کرد سالومه

 گفت:

 

 اگر االن هم آذر تمام فکر و ذکرم نبود دیشا -

 

 چشم باز کرد و دست او را گرفت. سالومه

 

 پس نکن. ،یتونیتو نم -

 نکن. تیاذ رو هردومون

 

جا کرد و او جابه یپا یو سرش را رو دیخند ونای

 .دیدوباره به پهلو خواب

 

برام خاله سالومه  گهیکه د شدیبار چ نیاول یسال -

 ؟ینبود

 تو؟ ایشروع کردم  من



 

با دست آرام ران او را  ونایسکوت کرد و  سالومه

 نوازش کرد.

 

 بذار خودم بگم. -

 

 وناجانی -

 

 اد؟یخوشت م ای کنه؟یم تتیمرورش اذ -

 

 نگو، مرور نکن، لطفاً. -
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 بگم خوامیم یول -

 ادته؟ی ،یام، برام غذا آوردخونه یبود اومده

 یبزبرات قورمه س یفود نخور، گفتانقدر فست یگفت

 درست کردم.

 هم بود. یترش کنارش

 .تهیل یترش

 .ادمهیروز رو  نیاول ،یسال ادمهی

 

 ات گرمه.چرا انقدر خونه یگفت یاومد

 .یرو درآورد مانتوت

 تاپ نازک تنت بود. هی

 .دمیرو د نتیسوت من

 تنگ بود. شلوارت



 یقهی ،یظرف بردار هانتیکاب یتا از تو یشدیم خم

 .نییپا رفتیتاپت م

 بود. یزیهم که اوف، عجب چ اشمنظره

 

 کرد: شیصدا یو عصب معترض

 

 ونای -

 

 به او ادامه داد. توجهیب ونای

 

 .کردمیمن نگاهت نم م،یناهار خورد -

 .یام بودسالومه خاله

 دیبه اون تاپ نازک سف فتهیکه نگاهم ب شدمیم معذب

 قرمزت. یتور نیو سوت

 

 .میجمع کرد هاروظرف

 .مینیبب لمیف ایب یگفت



 هم. شیپ مینشست

 .یسال شدیچ دونمینم

سانسور  یول ادمهیاش رو گفتم همه دونم،ینه، م نه

 .کنمیم

و  یتموم تنم داغ شد که تو دستم رو گرفت یوقت

 یگذاشت

 

 را باال برد. شیصدا سالومه

 

 گفتم بس کن. -

 ؟یبرس یخوایم یچ به

 

 ؟یسال یچرا شروع کرد -

 بودم. ترکیچاز تو کو یلیخ من

 برات جذاب بودم؟ چرا

 

 و جواب داد: دیچک شیهااشک



 

 چون عاشقت بودم. -

دوسال مرد  یکیکه در عرض  ییپسر کوچولو هی

 بود.کرده رییبود، تغشده

 بود. کلیهو خوش خوشگل

 ؟یکنیمرور م چرا

 ؟یکن زاریمن رو از خودم ب که

 غلط رو شروع کردم؟ یرابطه هیفکر کنم من  که

 

 کنارش نشست. ونای

 .دیاو را بوس یگونه آرام

 

 .ادیاز خودت بدت ب خوامینه، نم -

 یتو اومدیم گهید یکی ،یاگر تو نبود هرحالبه

 تختم. یدرواقع، تو ام،یزندگ

 

 .دیاو کش یهاپلک ریز دست



 

 .گهینکن د هیگر -

 کردم؟ ناراحتت

 

 شانه باال انداخت. سالومه

 

 کنهیروزها حالم رو خوب ماون  یادآوری دونمینم -

 بد. ای

 حال  االن  تو. مثل

 

 به صورت او زد و گفت: یلبخند ونای

 

ام، حاال بذار من آرومت شونه یسرت رو بذار رو -

 کنم.

 

او گذاشت که  یشانه یلبخند زد و سر رو سالومه

 زنگ خورد. اشیگوش



 یکنجکاو به صفحه ونایبه شماره افتاد و  چشمش

 د.نگاه کر یگوش

 ها رفت.از اتاق یکیو سمت  ستادیفوراً ا او

 .بوددهیآمد، رنگ از صورتش پر رونیب یوقت

 کنجکاو نگاهش کرد. ونای

 

 بود؟ یک -

 ؟یشده سال یچ

 

 را برداشت. فشیشده مانتو و شال و ک هول

 

 برم. دیمن با ونا،یببخش  -

 

ساعت با تو کار  نیا یکجا؟ ساعت دو نصفه شبه، ک -

 داره؟

 

 چییلرزان، دنبال سو ییهانداد و با دست یبجوا

 گشت. نشیماش



 کرد و سمت در رفت. شیپبدا

 

 فعالً  -

 

 داد زد: ونای

 

 شده؟ یحرف بزن چ ،یسال امیباهات ب سایوا -

 

 خداحافظ ونای تونمینم -

 

 و به سرعت رفت. دیو در را برهم کوب گفت
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 غلت زد. آذر

 به سقف ماند. رهیباز خ یهاچشم با

 تمام تنش از درون به لرز نشسته. کردیم حس

بود، دائم دو ساعت قبل که به خانه برگشته یکی از

 .آوردیم ادیرا به  یمهد یرفتارها

را  یشام مهدقبل از  بهیط یبود که وقتشده متوجه

 بود.گفته یزیصدا زد تا به اتاق برود، چه چ

مقابل آذر،  یاز او خواسته تا مهد بهیط دیفهم

 حواسش را به دختر جعفرآقا بدهد.

 .دیغذا کش شیبرا

بود، پرتقال برداشته کیفقط  وهیاز طرف م یوقت

 خودش بشقابش را پر کرد. یمهد

با  یبه مهد بهیگفته بود عاشق خرمالوست، ط یوقت

 گفت: یچشم و ابرو اشاره کرد و مهد

 



 .نمیمن براتون از درخت بچ اطیح میبر -

 

 بود.جگر گذاشته یدندان رو آذر

 بود.کرده تحمل

هرآن ممکن  کردیحاال چندساعت بود که فکر م یول

 .ستدیاست قلبش با

و فرمان  یبودن مهد نیبحد و اندازه دهان نیا تا

 .ردکیبردن از مادرش را درک نم

فکر کرد که آن دخترک  نیچندساعت قبل به ا نیهم

 یهست و نه حوصله اشیزندگ یبرا یدینه تهد

 کردن فکرش به او را دارد. ریدرگ

حواسش را جمع  ترشیب دیانگار با دیدیحاال م اما

 .کند

 داشت. یخفگ حس

 .دیکش شیگلو یرو دست

 آب خورد. یکم

 جا نشد.جابه یسرسوزن شیخانه کرده در گلو بغض

 .اوردین طاقت



 را گرفت. یمهد یرا برداشت و شماره یگوش

 زنگ زد و باالخره سرد جواب داد: بارنیسوم یبرا

 

 بله؟ -

 

 ؟یدادیچرا جواب نم یبود داریب ،یمهد -

 

 زدم؟یکه صدبار بهت زنگ م ییهاشب ادتهی -

 ؟یدادیاش هم جوابمو نمدفعه کی

 .یتو فقط سه بار زنگ زد حاال

 

 ؟یکنیم یتالف یخب، مثالً دار -

 

 کهنیا یجاناز زنمو بکشم به یهرچ دمینه فقط فهم -

و ازم دور  کنهیسمتم خودشو لوس م ادیب ترشیب

 .شهیم

 



 کرد. یاتک خنده آذر

 

 کرده! رییعجب! حرف زدنت هم تغ -

 

 آدم باشم. نیمن ع یخودت نخواست گه،یخب د -

 باهام؟ یداشت یکار

 

 آره -

 

 بخوابم. خوامیام آذر مبگو خسته -

 

 یکردیساعت اصرار م نیمعموالً ا ،یخوابیزود م -

 ما. یخونه یایب ای نمت،یدم در بب امیب

 

تو بگو آذر -  کار 

 



 یتو امیسال م هیگفتم؟ گفتم  یمن به تو چ یمهد -

 نه؟ ای کنمیم یزندگ یاون ساختمون جهنم

 

 در جواب آذر گفت. یآرام هوم

 

 شرط دارممن  -

 

 .ستیدر کار ن یآذر، شرط و شروط گهیبس کن د -

 میسنگامونو وا کند م،یزد حرفامونو

 

 شد و گفت: یعصب

 

 صحبت نکن. یجورنیبا من ا -

 گم،یم یزیچ هی یخب، ول میدعوا ندار ،یمهد نیبب

 بهم گوش کن.

 

 بفرما -



 

 اما باز هم تحمل کرد. کردیم ترشیلحن عصبان نیا

 

که  ییرفتارها دونمیدختر بکش، من م نیا دست از -

 بود.رو مامانت ازت خواسته یکرد

و کثافت  یشناختمت که بدونم اهل دله باز یقدراون

 .یستین یکار

اش نطفه خفه یامشب و تو نیمسئله رو هم نیا یول

 .یمهد شهیکن، اعصابم خورد م

 نکن لطفاً. یروان من باز با

 

مادرش جواب داده و  یفکر کرد انگار تئور یمهد

 حاال وقت تازاندن است که گفت:

 

 چشم. ،یدیهروقت تو دست از آرزوهات کش -

 .کشمیدختر م نیدست از ا منم

 

 از وقاحتش جا خورده و شوکه لب زد: آذر



 

 ؟یگیم یچ یفهمیم ،یمهد -

 کنم،ینم ینکنم، منم گفتم باشه باز یباز یخواست تو

 . کنمیاما درسم رو تموم م

 

 جواب داد: یهدم

 

 نه گوش کن. -

 یکه پس فردا، بزن یداشته باش دیرو هم نبا آرزوش

 .یدیکش اهاتیتو سر من که به خاطر من دست از رو

و  اشیسرزندگ نهیشیزن سالم، م هیدختر سالم،  هی 

 .کنهیمیو بچه دار یشوهر دار

 

 یزنیبد حرف م یدار یمهد -

 

 آذر -

 کنه؟یفکر م زهایچ نیخواهر من به ا مگه

 .هیبکن یچون دختر زندگ نه،



 یببردش خونه رهیدستشو بگ ادیب یکیتا  نشسته

 بخت.

 خواهر خودت. یحت ای 

 کنه؟یفکر م زهایچ نیخواهر خودت به ا مگه

حاال حامله شده  اشینه چون اونم نشسته سر زندگ 

 .ادیب ایدناش بهمنتظره تا بچه

 بردار. یدست از  بلند پرواز گهیتو هم د 

 ؟یچ یعنی ییزناشو یزندگ یبفهم دیبا

 

را  یمهد نیاز دست آذر سر خورد، ا یگوش

 .شناختینم
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 بود.روز از آن شب گذشته سه

، به دنبال و الهه شانیو آذر، همراه مادرها یمهد

و شمعدان و حلقه و پرو  نهییآ دیرزرو تاالر و خر

 لباس عردس بودند.

ر بود.شده حسیب آذر  بود، روحش س 

دنبال  ستیالزم ن کهنیبحث کردن بر سر ا جان

 را نداشت. ندازندیخودشان چندنفر را راه ب

که از آن خوشش  یمخالفت با رزرو تاالر جان

 .را نداشت آمدینم

دوست دارد لباس عروسش  کهنیبر سر اجدل  جان

 بدون پف باشد و ساده را نداشت.

 خودش را هم نداشت. یحوصله

تا  افتادیکه داشت م یاز اتفاقات کیچیه یحوصله

 یرا در هم بگذارند و راه یزودتر دست او و مهد

 آقاقدرت بکنند را نداشت. یخانه یباال یطبقه

برسد و  ییکذا یزودتر شب آن عروس خواستیم فقط

 .کارشیتمام شود و برود پ



بعدش قرار است چه شود، با خودش فکر  دانستینم

 .کندیبعدش، بعدتر فکر م یکرد برا

را متقاعد کند تا  یبود مهدکه توانسته نیبه هم فعالً 

با حضور  گر،یدرسش را تمام کند و از چندروز د

که گروه شش  یآن تئاتر یبر سر صحنه ،یخود  مهد

 برود قانع بود. کردیشان اجرا مفرهن

 چیپبود و هنوز سلفون دهیکه تازه رس ییهامبل یرو

 یاش و نظرهابودند نشست و به تالش مادر و خاله

 یکه قرار بود خانه یاخانه دمانیچ یساناز برا

 .کردیبختش باشد نگاه م

 :دیکرد و پرس شیصدا ساناز

 

سه  زنمیمحرف  یالو آذرخانوم، من دارم با ک -

 ساعته؟

 

 نگاه سمتش چرخاند. آذر

 

 بله؟ -

 



 م؟یرو کدوم طرف بذار هایدکور نیا -

 

 ساناز کار نکن. نیتو بش -

 

هارو باز که، فقط در جعبه کنمینم یبرو بابا کار -

 .به مامان و خاله دمیم کنمیم

 یرو م؟یکجا بذار بگو

 

 دستش را در هوا تکان داد حوصلهیحرف او ب انیم

 و گفت:

 

 من بودم؟ دنشونیمگه موقع خر -

و  یچه شکل هالهیوس نیا ترشینصف ب دونمینم یحت

 هستن. یچه رنگ

کاخ  نیکدوم طرف ا ییداره اون گوزن طال یتیاهم چه

 آرزوهام باشه؟

 کن توروخدا ساناز. ولم

 



 .خوردیو حرص م کردیغرغر م رلبیز زهراخانم

 .اسماافتاد و نام  اشیآذر به گوش چشم

قدر بگذارد آن ایبازهم تماس را رد کند  خواستیم

 زنگ بخورد تا خودش قطع شود.

 شد و گفت: کشینزد ساناز

 

اعصاب آدم دو  اشبرهیو یجواب بده خب صدا -

 .کنهیخورد م

 

را در بغل  شیکاناپه نشسته و زانوها یگوشه

 یتماس را وصل کرد که صدا حوصلهیبود بگرفته

 .دیچیگوشش پاسما در  غیج

 

 ات کنه، لعنت دوعالم بهت.خدا خفه نه،یآذر  بوز -

تو روحت، چهار روزه انقدر بهت زنگ زدم  سگ

 ؟یازنده ای یمرد ؟یبود یکدوم گورستون

 



بگم که هنوز  دیحرف بزنم، با یاگر اجازه بد -

 ام.زنده

 

 اجرا؟ یایکثافت چرا نم -

 

 ام،یب ونمتیهفته نم هیبا بازرگان حرف زدم گفتم  -

 ام؟یکجا ب گه،یگفت کنسله د

 

 پوزخند زد. یعصب

 

 هه، بهت گفت کنسله؟ -

 کرد. غلط

 

مسخره نکن باهام که  یاسما؟ شوخ یگیم یچ -

 حوصله ندارم.

 

 کنم؟یم یبه نظرت االن دارم باهات شوخ ؟یشوخ-

 سر اجرا. ایجون بلند شو باحمق



 

 اسما! فهممینم -

 

قرار بوده بشه اما جم  کهنیکنسل نشده، مثل ا یزیچ -

 نیگزیمعتضد جا یبرگشته به بازرگان گفته برا

 .امینم گهیمنم د دیاریاگر ن د،یاریب

 گذاشته برات. نیگزیاز ترسش جا نمیا

 

 .دیشده خند شوکه

 

 ؟یچ یعنی نیگزیوا،جا -

 .نیتمر بدون

 شه؟یم مگه

 

حاال که شده، خاک تو سرت که جواب زنگامو  -

دم  امیپاشم ب خواستمیم گهیب دامش ،یدادینم

 .ستیازت ن یچرا خبر نمیاتون ببخونه

 



 ه؟یک ن،یگزیاس، اسما، جا -

 

 ،یطبق امر جناب جم، مهساخانوم دوست داشتن -

 مهسا یآوردن جا امیکی

 

 .دیاسما را نشن یهاحرف یهیبق گرید

 بود. لیتکم تشیظرف

 ماند. شیرورا قطع کرد و مات به روبه یگوش

اگر حقت رو کف  ستمیاحمق، آذر ن ،یاعقده یناوی" 

 دستت نذارم"
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جا و محبوبه جابه انایو نینگاهش را ب رخسرویام

 کرد.

 .نگفتند یزیزدند و چ یلبخند هردو

 یرا رو شیهانشسته بود و دست مبل فرو رفته در

 بود.آن گذاشته یهادسته

و محبوبه  انایو و شددهیسمت ساعت کش نگاهش

 مضطرب به هم نگاه کردند.

 بود. یعصب

 بود.جا نشستهکه آن بودقهیدق چهل

را پشت نگاه خشک و صورت  تشیاما عصبان 

 بود.پنهان کرده اشیجد

 زدند: شیدازمان صشد دختر و خواهرش هم زیخمین

 

 ریام -

 

 نگاه کرد. انایو به و ستادیا



 

 امیناهار ب یکنیاصرار م یوقت فهممینم یفکر کرد -

 یعنی جاستنیات هم اعمه نمیبیم امیات و مخونه

 ؟یچ

 ا؟یو یکنیم یکیتو هم باهاش دست به  گهید

 

جواب دادن تنها لبش را  یهول شد و به جا انایو

 .دیگز

 

 و سمتش رفت. ستادیاو  دیخند محبوبه

با اخم  رخسرویاش گذاشت و امسرشانه یرو دست

 .دیخودش را کنار کش

 و آرام لب زد: دیدستش را کنار کش محبوبه

 

 .دیخب ببخش -

 زمیعز نیبش حاال

 

 .برگردم خونه دمیم حینه متشکرم، ترج -



 دیدر نظر گرفت بارنیهم که ا یقرار معلوم خانوم از

 .نستین میتاچندان آن

 

 اصرار کرد. انایو

 

 .ادیناهار م یبرا ر،یام گهید نیبش -

 ازش خوشت اومد. دیشا

 .کهینزد اتقهیبه سل یلیخ گهیمحبوب م عمه

 

 .دیباال پر شیابروها

 .دیتمسخر خند با

 

 من؟ یقهیسل -

 یو فاکتورها قیها و عالدرمورد خانوم ادینم ادمی

 یحرف نیباشم که چنکرده یصحبت یمدنظرم با کس

 !دیزد

 

 جواب داد: محبوبه



 

 ؟یبر یخوایبابا، زشته برادر من، کجا م یا -

 .گهیربع د کیتا  بمون

 نگاه به ظاهرش بنداز بعد کی حداقل

 

 لب زد: تیحرف خواهرش با جد انیم

 

 .دهیها از شماها بعزنک بودنخاله نیا -

 .دیکن بس

در  خوادیابداً دلم نم گهیو د گمیبار م نیآخر یبرا

 نیو از ا دیبا هم هماهنگ کن ایباشه  یمورد بحث نیا

 کنمیپس خواهش م د،یراه بنداز مسخره یهادعوت

 .دیخوب گوش بد

 خو گرفتم. امییبا تنها من

 .که دارم راحتم یایزندگ نیبا ا من

 ازدواج بکنم. خوامینم من

 خلوتم بگذاره. یپا تو یزن چیه خوامینم من



خبر  ،ین پنجاه و هفت سالگس یتو خوامینم من

 ها.رسانه تریجم، بشه سرت رخسرویازدواج مجدد ام

 رو ندارم. هیحاش یحوصله من

 از اول ساختن رو ندارم. یحوصله من

 .دمیم حیشروع دوباره ترج کیرو به  یروزمرگ نیا

 خورمینم ای خورمیکه م یینگران غذا ستین الزم

 .دیباش

 چیه کنم،یم دیتاک ،یزیچ چینگران ه ستین الزم

 .دیدرمورد من باش یزیچ

 

 کدامشانچیبود که هگفته تیو با جد حیصر قدرآن

 اصرار به ماندنش کنند. ترشینتوانستند ب

 رفت. رونیکرد و ب یرلبیآرام و ز یخداحافظ

 بود.فکر کرده انایو یجمله به

 باشد! اشقهیسل کیاو نزد اتیکه خصوص یزن

 زد. پوزخند

 .دیفرد را دجفت چشم منحصربه کیزد و  پلک



با خودش  رلبیکرد و ز ترشیسرعتش را ب یعصب

 گفت:

 

 ،یزمان چیدر ه ،یزنچیام، هکه زنده یتا روز -

 .وقتچیباشه، ه امیزندگ یجاچیه تونهینم
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و  ریبود، زآورده یدعوت را که مهد یهاکارت بهیط

 جمع شده گفت: یارو کرد و با چهره

 

 قدر زشته.چه ه؟یچ گهید نیا -



 ست.ساده، مثل کفن مرده دیسف

 

 .ستیمامان، آذر انتخاب کرد، قشنگه، زشتم که ن -

 

 نیواسه کارت، حداقل ا دیبردیواال که زشته، منم م -

برا  ،یگرفتیخودش م لیسه فک و فامکفنارو وا

 .کردمیانتخاب م گهیمدل د هیطرف خودمون من 

 

 کالفه نگاهش کرد و گفت: یمهد

 

آدرس تاالر رو از  هیکه، ملت  ستیمامان مهم ن -

 نداره. یبیسطل آشغال، ع ندازنیم خوننیتوش م

 سمت تلفن رفت. بهیط

 

م، خانو رانیزنگ بزنم به ا هی سایخب، وا یلیخ -

اون خطش خوبه، پشت  جا،نیا ادیب یپاشه با ب ت

 .سهیهارو بنوکارت

 



 در دستش زد و اعتراض کرد. بیبه س یگاز الهه

 

 مامان. سمینویم من -

 

 جواب داد: گرفتیشماره را م کهیدرحال

 

 .اون خطش بهتره، کالس رفته -

 الاقل پشت کارتا قشنگ باشه. بذار

 

 گفت: یمهد

 

 .سهیخودش بنو ادیآذر ب گمیم رمیم نزن مامان، -

 

 نگاه کرد. یبه مهد یو عصب دیچرخ بهیط

 

 !ایرینم -

 



 شما قطع کن لطفاً. -

 .ادیآذر ب گمیم من

 

 رفت رونیاز در ب یبحث کند و فور ترشیتا ب نماند

** 

 متعجب به ساناز گفت: زهراخانوم

 

تازه مادر جعفرآقا، بتول خانوم  ادمهیواال من  -

 .دییدختره رو زا نیا خانومرانیبود، امرده امرزیخداب

 .خاطر مادربزرگش گذاشتن بتولبه اسمشم

 !یشده بت حاال

 یاز مغازه یزیچ یامارچه پارچه رفتمیم هروقت

بود  زونیدماغش تا پشت لبش آو رم،یباباش بگ

 .خوردیداشت پفک م

 

 مادر و خواهرش داد زد: یاز مکالمه یعصب آذر

 



 دیبتول ندار نیاز ا یبحث بهتر چیه گه،یدبسه  -

 د؟یبکن

 بوده و بچه بوده دماغو بوده؟ یاصالً هرکما چه  به

 

 جواب داد: ساناز

 

واسه  هیاعجوزه یست ولالف بچه هی گفتمیداشتم م -

 .جانیبه ا دیخودش بحث کش

 ؟یریم یدار یتو کجا شال و کاله کرد حاال

 

 ش را برداشت.ارا سرش کرد و کوله اشمقنعه

 

 خر رو آسفالت کنم. شرفیآدم ب هیدهن  رمیم -

 

 .دیبر صورتش کوب مادرش

 

دهن به دهن  یبر یخوایزهرا باز م یافاطمهی -

 ؟یمادرشوهرت بذار



 

 دارم. کارشینه، چ -

 .امیو م تئاتریآمف رمیسر م هی
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شانه و  نیرا ب یرا بست و گوش اشیکتان یبندها

 گوشش نگه داشت تا اسما جوابش را بدهد.

 

 ؟ییالو اسما کجا -

 



 ؟یایم تئاتر،یآمف -

 

 را باز کرد و جواب داد: اطیح در

 

 گه؟یجم هست د ام،یآره آره دارم م -

 

 ث کرد.پشت در، مک یمهد دنید با

 خط جواب داد: یسواز آن اسما

 

 .ادیامروز م یول ست،یاالن ن -

 آذر الو

 

در هم گره خورده  ییو با ابروها یعصب یمهد

 و آذر به اسما گفت: کردینگاهش م

 

 .امیحله م -

 



 گفت: یرا که قطع کرد رو به مهد یگوش

 

 ؟یدار یبله؟ کار -

 

 :دیپرس یبا تند یمهد

 

هست  یپرسیکه م یدار کاریجم چ کهیمرد نیبا ا -

 نه؟ ای

 ؟یریم یدار کجا

 

 .دیاو کوب ینهیس یمشتش را به قفسه آذر

 

 برم، اعصاب ندارما. خوامیبرو کنار م -

 

 دستش ساعد آذر را گرفت. با

 

 ؟یکجا بر ،یبر یکنیغلط م -



 .یحق ندار ،یرینم جاچیه

سراغ اون  یریخونه بعد م یمونیمدت م هی یگفت

 که. یک بازدلق

 رش؟یز یشد؟ زد یچ

 

 پوزخند زد. آذر

 .دیکش رونیب یرا با خشونت از دست مهد دستش

 

حرف و  ریداره از ز یایچه عوض نیتوروخدا بب -

 .گهیقول زدن م

 

هول داد و  اطیسرخ شد و آذر را داخل ح یمهد

 خودش هم وارد شد و در را بست.

 

 ها.دهنت پر خون بشه یتو زنمیآذر م -

 

 .کنمینگاهت م ستمیمیوا یهه، نکنه فکر کرد -

 .یخوریدوتا م یدونه بزن هیبه من بخوره،  دستت



 

 آدم حرف بزن آذر. نیع -

ت برق از سرت بپره که  زنمیخودت م جانبه تو گوش 

 .یعوض یبه من نگ

 

 پرحرص گفت: یچشم تنگ کرد و با لبخند آذر

 

از  که زنهیهام چنگ ممنم صورتت رو با ناخن -

 .از خونه رونیب یخجالتت روت نشه بر

 .نمیبب بزن

 

 آذر؟ یشد یچرا وحش ،ینبود یحورنیتو ا -

 

 .گهید نهینشکمال هم -

 گرفتم. ادیمدل حرف زدن رو از تو و مامانت  نیا

 

 گفت: شیهاکالفه از پشت دندان یمهد



 

 نگم یچیه خوامیم یه نش،یحاال بب -

 

 کنار. شو از سر راهم بروگم یمهد -

انجام بدم  رمیدارم م یکار هیکه،  رمیبرم بم خوامینم

 .گردمیبرم

 

 یمرد چلغوز عوض هیبدونم زنم با  دیمن با ن،ید  هم -

 نه؟ ایداره  کاریچ

 

سر هم و محکم اش را چندبار، پشتانگشت اشاره آذر

 .دیاو کوب ینهیبه س

 

باعث شده جام  ،یو شروع کرد یکه تو زد یگند -

  یفرهنگ یافتادهعقب یکه تو یشیاون نما یورو ت

 از دست بدم. یدلقک باز یگیبهش م

 ؟یدیفهم حاال

 کنار. برو



 

اسم  میبر یایآذر، من  خر اومدم دنبال تو، ب سایوا -

عصر  م،یسیبنو مونیعروس یمهمونارو پشت کارتا

 .میباهم پخششون کن میببر

 

 سمت در رفت. آذر

 

 سیخودت بنودارم، برو  یترکار مهم -

 

 کرد: دیتهد یمهد

 

 ارویسر اون تئاتر گوه، با اون  یخداشاهده بر -

 .ینیبیبد م یکالم بشهم

 

 دستش را در هوا تکان داد. آذر

 

 نم؟یبیم یبرو بابا، مگه االن دارم خوش -

 .امیبه زندگ دیهمتون گند زد ام،یبه زندگ یزد گند



 .ستین یکه رنگ یاهیاز س باالتر

 .یکنیم کاریچ نمیبب رمیم

 

آذر از در  کهیرا مشت کرد و درحال شیهادست یمهد

 گفت: رفتیم رونیب

 

 .ینیبیحاال م -
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 شد. میدر زدن وارد اتاق گر بدون



 .دیسمتش چرخ هیبق نگاه

و دست  دیوا رفت و اسما با خنده سمتش دو مهسا

 دور گردنش حلقه کرد.

به آذر  ینگاه نهییاز داخل آ ،یصندل ینشسته رو ونای

 که با فاصله پشت سرش بود انداخت.

 گشاد زد. یرا باال داد و لبخند شیابرو کی

 یو جد یعصبان شهیآذر با آن نگاه هم یبرا دلش

 بود.تنگ شده

 ونایبود و  تریعصب یگریار از هرزمان دحاال انگ اما

 .دانستیخشم را خوب م نیا لیدل

را در هوا  شیهادستش را باال برد و انگشت ونای

 تکان داد.

 

 .نیسالم معتضد  خشمگ -

 

 گفت: آذر

 

 جم؟ یباهاتون صحبت کنم آقا تونمیم -



 

 یترشیرا گرد کرد و لبخندش عمق ب شیهاچشم ونای

 گرفت.

 

 البته -

 

که خودشان را مشغول  هیبه بق یابا چشم اشاره آذر

ها بود آن یاما در واقع حواسشان پ دادندینشان م

 کرد.

 آرام زد و لب زد: یو چشمک ستادیا ونای

 

 .یخصوص ،یاک -

 

و  دادیاش را محکم کف دستش فشار مبند کوله آذر

پسر  نیا یگلو توانستیبا خودش فکر کرد کاش م

 و فشار دهد. ردیبگ گستاخ را در دست

رفت و  رونیرا باز کرد و خودش ب میدر اتاق گر ونای

 آذر به دنبالش.



 

ها خانوم دونهینم یکه حت تهیشخصی" انقدر ب

 " یاترن، گند بزنن به اون اسم و رسمت عقدهمقدم

و او دهان باز  ستادیمقابل آذر ا نهیدست به س ونای

 فت:بالفاصله گ ونایو  دیبگو یزیکرد تا چ

 

 آروم، خشم اژدها، فقط نخور من رو. شیه -

 

دندان گرفت و فشرد تا  انیرا م نشیریلب ز آذر

 کند. یحرصش را سر خودش خال ترشیب

 داشت. بغض

 مقابل او بشکند. خواستینم

 و لب زد: دیدهانش را بلع آب

 

 د؟یکار رو کرد نیا یبه چه حق -

 

 باال انداخت. شانه

 



 ؟کردم کاریچ د؟یببخش -

 

بازرگان  یآقا د،یستیآقا، با هالو که طرف ن دیبس کن -

 من رو قبول کردن. طیشرا

برام  دیکه شما مجبورشون کرد دونمینم دینکن فکر

 .بذارن نیگزیجا

 قدر برام مهم بود؟اجرا چه نیا دیدونیم

 د؟یدونیم

 

 بود.کرده اشوانهید ونایبود و لبخند گفته بلند

 

که  یاگانهبچه یجم؟ به تالف یاآق دیخندیم یبه چ -

 باشم؟ یباعث شده من انقدر عصب

 روحتون ارضا شده؟ االن

 واقعاً. متاسفم

 .متاسفم

 

 سرش را تکان داد. ونای



 

 معتضد، متاسف نباش. منو نیبب -

 سر اجرات. برگرد

 باش. نیما هم، ب ه از ا با

 من مرض ندارم که وگرنه

 

را  شیر صدااز بغض د ینتوانست لرزش ناش گرید

 حرفش گفت: انیکنترل کند و م

 

جناب، الزم به  اومدمیفراهم بود م طشیاگر شرا -

 امر کردن شما نبود.

 

 ؟یخب حاال که چ -

و دوتا ابراز تاسف  یچهارتا درشت بار من کن یاومد

 ات؟لونه یتو یبچپ یو باز بر

 

 نگاهش کرد. آذر

 را به چپ و راست تکان داد. سرش



 

 .اتونهینیتا نوک ب دگاهتونید تینها د،یخودخواه -

 .شما ندارن یبرا یتیاهم چیه هیبق

 ینابالغ با من لجباز یپسربچه کیاالن که مثل  و

 .زنهیهاتون از ذوق برق مچشم دیکرد

که عدم داشتن  یاومدن نداشت وقت د،یگیم راست

 هاست.حرف نیاز ا ترشیدرک و منطق شما ب

 

 اش را گرفت.کولهبند  ونایبرود که  دیچرخ

 

 یو نخوا یو بر یفقط بگ یعادت دار سا،یوا -

 .یبشنو

شقه کله یتو دنیاز د امیحالها و خوشچشم برق

 .معتضد

 نابالغ، قبول. یمن پسربچه باشه

 اجرا برات مهم بوده؟ نیا

 ؟یو ناراحت یدستش داد از

 .حرفم هستم یپا من



 شتم.ندا یدختر چیکه به تو داشتم رو به ه یحس

 به تو دارم. یاز حد شیکشش ب من

متاهل بودن و دروغ مسخره رو تموم کن به  نیا تو

 کنمیکمکت م اتیخواستگار امیمن بله بگو، بذار ب

که اراده  یزیبه هرچ ،یبرس یخوایکه م ییبه هرجا

 .یکن

 

اش را از سمتش بچرخد  بند کوله کهنیبدون ا آذر

" آرام و گفت که  یرلبیز دست او رها کرد و "نفهم 

 .دیهم شن ونای
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 شلوغ بود. اتوبوس

و سرش پر از  نگه داشته لهیدستش را به م ستادهیا

 بود. اهویه

 .بودخسته

 شیآن مدت کوتاه برا یکه ط یمکشهمه کش نیا از

 بود.بود خستهآمده شیپ

 بود.کرده ترشیعصب ونای

که  یبود که اصالً چرا رفته و با آن پسر مانیپش

 کالم شده.هم دیفهمیانگار اصالً حرف حساب نم

 داشت. بغض

 لیشکل تبد نیسکوت ناگهان به بدتر نیکه ا دیترسیم

 شود. ادیبه فر

 بود ناراحترفتار کرده یطور هم با مهدآن کهنیا از

 بود.

 قبل نبود. یمدت عیآرام و مط یآن مهد گرید یمهد

از  ترشیب انشانیحرمت م یهاپرده خواستینم آذر

 شود. دهیدر نیا



 ادهیشد، قصد داشت تا خانه پ ادهیاتوبوس که پ از

 برود و فکر کند.

 گرفت. جهیکرد و نت فکر

مهم بود را از دست  شیکه برا یدر تئاتر اجرا

 بود.داده

 رخسرویهم که از ام یامهلت پانزده روزه دانستیم

 جادیا اشیزندگ طیدر شرا یرییتغ چیجم گرفته، ه

 .کندینم

 .دیدیهم از دست رفته م تیموقع آن

خودش فکر کرد حاال که چه بخواهد و چه نخواهد  با

اتفاق  خواستهیچه را که نمآمده، هر آن شیپ جانیتا ا

 افتاده.

 دهیچ یپدر مهد یخانه یطبقه نیدر سوم اشهیزیجه

 .شده

نداشت که دلش را به آن گرم کند تا  یاخانه یمهد

 بتواند مستقل شود.

بود و هم  بهیمغازه بود که هم سندش به نام ط کی

 در دست او. ارشیاخت

 .کردندینم تشیحما اشخانواده



را الزم داشت تا پشت و پناهش باشد و او هم  پدرش

 .کردیم رشانیتحق ش،یاعزت دادن به دختره یبه جا

پر از آرزو،  یپر شر و شور و بلندپرواز، با سر آذر  

که فقط  بوددهیرس یینداشت و به جا دنیجان جنگ

 به آرامش برسد. دیشود تا شا میتسل خواستیم

 شد. دهیکش یفروشسمت گل شیپاها

 .دیو سرخ خر دیگل رز سف دوشاخه

بود و اگر اوضاع  شانیعروس گرید چندروز

حتماً تا آن روز در قهر و  رفتیم شیپ طورنیمه

 .بردندیدعوا به سر م

بدهد، ببوسدش و  یها را به مهدگل خواستیم

اش که خانواده یکند و بشود همان زن یعذرخواه

 .ریبدهد والغ اشیدل به شوهر و زندگ دیبا گفتندیم

بود مثل ساناز و الهه به گفته یکه مهد یزن همان

 .بعد منتظر حامله شدنش یباشد و کم یدارفکر خانه

 گرید یهایلیبشود که مثل خ یهمان زن خواستیم

 یو خروار کردندیرا کنج مغزشان دفن م شانیآرزوها

 .ختندیریم شانیخاک رو



را پشت در گذاشت و  ونایاز  تشیو عصبان یدلخور

 یزنگ خانه یلبخند به لب آورد و دستش را رو

 آقاقدرت گذاشت.

در را ببندد نگاهش خشک  کهنیاز ا شید و پش داخل

 شد.

 انیطغ یآن لحظه همان لحظه دیگر گرفت و شا تنش

 کردن آذر بود.
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 نبود. یبود راضکه درست کرده یطیهم از شرا یمهد



با آذر به خانه برگشته و به  شیپس از دعوا کهنیا از

و  ندیایخانم ب رانیو ا یبود زنگ بزند بتمادرش گفته

 نبود. یراض سدیها را پشت کارت بنونام مهمان

 تئاتریبود که اگر به آمفکرده و گفته دیآذر را تهد اما

 .ندیبیبرود بد م

 بود.کرده یرا عمل دشیتهد

و  یآذر برساند که بتساناز به گوش  خواستیم

ها بودند تا به آذر بفهماند توجه آن یمادرش در خانه

 ندارد. یاش عاقبت خوشنکردن به خواسته

راست نشست و  یها تمام شد و بتکارت یسینوپشت

 :دیرا در هم قالب کرد و کش شیهاانگشت

 

 تموم شد. شیآخ -

 

 جواب داد: یمهد

 

. واقعاً ن خوبهدست شما دردنکنه، مامان گفت خطتو -

 .هیعال



 

 گفت: زدهجانیو ه دیرا به هم کوب شیهادست یبت

 

 ذوق کردم. یمن کل یمرس یوا -

 د؟ینیدر ازاش دوباره برام خرمالو بچ شهیم حاال

 

 زد: شیو صدا دیخند رانیا

 

 رو. ینکن آقامهد تیجان، مامان، اذ یعه بت -

 

 داد و گفت: یبه دست مهد یسبد بهیط

 

 .یمهد نیپاشو برو بچ ؟یتیذنه چه ا -

 

 هم همراهش رفت. یبت ستاد،یکه ا یمهد

 یبه باال یااشاره یو بت ستادندیدرخت ا کینزد باهم

 درخت کرد.



 

 د؟ینیچیاز باال م یکاله، آقامهد هاینییپا -

 

 داد. یرا به دست بت سبد

 

 .ارمیشما برم نردبوم ب ریبگ -

 

روع به درخت گذاشت و ش یرا جلو یچوب نردبام

 کرد. دنیچ

 آورد. رونیسرش را از پنجره ب بهیط

 

 .ینیرببیکارت تموم شد باغچه هم آب بده، خ یمهد -

 

 گذاشت. نیزم یسبد خرمالوها را رو یبت

 

 خانوم. بهیط دمیمن آب م -

 



را برداشت و مشغول  لنگیآب را باز کرد و ش ریش

 .آب دادن باغچه شد

سر دخترک زد که  و به دیایب نییپا خواستیم یمهد

 دهد. رییآب را تغ ریمس

 .دیپاش یو ناگهان آب را به مهد دیخند طنتیش با

 گفت. یبلند ی  شوکه شده وا یمهد

 

 نکن دختر -

 

 .دیقهقهه زد و آب را به او پاش یبت

دخترک  یاز تخس کهیو درحال دیپر نییپا عیسر یمهد

 بود گفت:به خنده افتاده

 

 .کنمیم ستیخ ترمیخانوم، بگ یبت سایوا -

 

انداخت و پا به فرار  نیزم یرا رو لنگیش یبت

 گذاشت.



هردوشان بلند  یخنده یو صدا دیدویدنبالش م یمهد

 بود.شده

 

و  دیرا برداشت و آب را به او پاش لنگیش یمهد

 هردو قهقهه زدند.

ً یکرد و تقر ریسنگ گ یلبه یبت یپا  یدر بغل مهد با

 افتاد.

 

 .دندیخندیم هنوز

و  دندیباز شدن در را نشن یبلند که صدا قدرنآ

 شانیکودکانه و شاد یآذر مات به باز دندینفهم

 مانده.
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بود که آذر در را باز کرده رو به مادرش گفته الهه

 .آمده

دنبال هم  یو بت یکه مهد دیپشت پنجره رفت، د بهیط 

 .خندندیو م دوندیم

 .ندیمنتظر بود تا واکنش آذر را بب 

 .ستادیکنار پنجره ا 

در  یجا جلوها، همانخشک شده به آن یآذر با نگاه 

 .مکث کرد

 به او جلب شد. یمهد توجه

 و شلنگ را انداخت. ستادیا

رو به آذر  صورتش یبا همان لبخند گشاد رو یبت

 سالم کرد.

 پوزخند زد. آذر



کرد خودش را جمع و جور  یسع یرفت و مهد جلوتر

 یاافهیو ق دیایب رونیکند و از آن حالت شوکه شده ب

 .ردیحق به جانب به خودش بگ

 دود از سرش بلند شده. کردیحس م آذر

آخر زدن  میبه س یقیحق یبود که معنا یعصب قدرآن

 .کردیرا درک م

 و پرنفرت. یزد، تلخ، عصب دپوزخن

 گفت: یبه بت رو

 

 سالم بتول خانوم کیعل -

 

 رفت. جلوتر

 .ستادیا یمقابل مهد درست

 شد. دهیدر دستش کش یهاسمت گل یمهد نگاه

با حفظ همان پوزخند، رد نگاهش را دنبال کرد و  آذر

 طعنه زد:

 



مرد نامحرم تا ازش دو تا گل  هی شیرفته بودم پ -

دل  دونستمینم ارم،یمم رو به دست ببخرم دل محر

 دمی. من دادیبه دست م یمحرمم نه با گل که با آب باز

آب دهنت رو  یمادرت حت یبدون اجازه دمید ،یمهد

که  یاصحنه نیا فهممیفکر نکن نم ،یدیقورت نم

که  خورهیسر مادرته، اما از تو حالم به هم م ریز دمید

 !یشیمامانت م یسهیدس ریاس

 

 نگو آذر! چرت -

 

 فوران کرد. آذر

 .دیکش داد

 بود. یکاف گرید یخوددار

 .بوددهیخانواده به حد اعال رس نیا ییایحیب

 گفت: ادیفر با

 

بسه  ،یکه خراب کرد یمن خواستم بسازم، تو بود -

 کنار اومدم.  تیبا بچه ننه باز یهر چ



تو زرورق و  چمیبتول خانومو بپ دیبا ست،یگل ن حقت

 بچه  یآقا یکنم روش تا حال کن ونیاپمامانت رو پ

 

 چشم گرد کرد. یمهد

 :دیهم داد کش او

 

 زنمتیخدا مثل سگ مبه گه،یببند دهنتو د -

 

 .دیخودش را عقب کش دهیترس یبت

 آورد. رونیسر از پنجره ب بهیط

 

 عروس، چته؟ یهو -

 باز؟ خبرتهچه

 که میستیمثل تو ن ما،یآبرو دار ما

 

 .دیلرزیمتن آذر از خشم  تمام

 



 گفت: بهیحرف ط انیم

 

 بس کن زن، بس کن. -

 آبرو؟ کدوم

 .دیقدر آبرو دارچه نمیبیم دارم

 نیآبرو براتون مهم بود که االن پسرتون با ا اگه

هرهر و کرکر به راه ننداخته بودن و  اطیدختره تو ح

 .کردنینم یآب باز

 

 آذر زد: یبا دست محکم به سرشانه یمهد

  ِ 

 درست حرف بزن با مامان -

 

بود را اش زدهبه شانه یکه مهد یااز ضربه ترمحکم

خورد و  یسکندر یاو زد و مهد ینهیس یقفسه یرو

 گفت: غیآذر با ج

 

  یبگ یساکت، بذار اول مامانت بگه چ یمهد -



 یاز تو و اون زبون درازت که اسمشو گذاشت حالم

 . خورهیمامان به هم م

 ؟یحق حرف زدن دار یکرد  فک

 .خورهیهم ماز همتون به حالم

 ات!فتنه یننه نیاز تو، هم از ا هم

 

 :دیکش غیج بهیط

 

 .رسمیاالن حسابتو م نییپا امیم ارهیپت -

 

 .یچنته دار یتو یچ نمیبب ایب خانوم،بهیط ایب -

 و سکوت کردم. دیگفت اوهی یکه بسه هرچ ایب

مثل خودت گلو جر بده از پسش  یکیاگر  نیبب ایب

چه  ینه، همه سکوت کردن فکر کرد ای یایمبر

هست که حقت رو  یکیبهت نشون بدم  ایخبره؟ ب

 بذاره کف دستت خونه خراب کن. 

 



ساختمان و  گرید یاز واحدها هاهیهمسا

آذر  ادیداد و فر یصدا دنیاطراف، با شن یهاساختمان

 بودند.آورده رونیها بسر از پنجره بهیو ط یو مهد

 تکان داد. واردیاش را تهدرهانگشت اشا یمهد

 

 حد. نینه تا ا ،یادهیدر دونستمیم -

ل  .یکرد نیدر اون دهنتو که به مادرم توه رمیگیم گ 
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 .ندرسایم اطیخودش را به سرعت به ح بهیط حاال



را در دست گرفت و رو به  یمهد یانگشت اشاره آذر

 عقب چرخاند:

 

بار بهت گفتم الل آقاپسر، مامان جونت اومد به  هی -

 نیشو تا ا میچادرش قا ریجات حرف بزنه، بدو برو ز

 .یمن تکونش ند یانگشتتو نشکوندم که برا

 

 آمدند. نییهم بالفاصله پا یو مادر بت الهه

 ان بو .سرشهم پشت ساناز

 مچ آذر را محکم گرفت و  گرشیبا دست د یمهد

 .دیکش رونیرا از دست او ب انگشتش

 

 آذر، تمومش کن. نییپا اریصداتو ب -

 

 یقهیانداخت و  یآذر و مهد انیخودش را م بهیط

 آذر را در دست گرفت. یمانتو

 

 شده مگه؟ یهار، چچخه سگ -



 ؟ینیبچمو بب یحالو خوش خنده یندار چشم

 

 اشقهیگذاشت و از  بهیدست ط یرا رو شیهاستد

 جدا کرد:

 

 

 !ییهمه پررو نیهه، عجب، عجب از ا -

 بیمن ع یاما برا ست،ین بیشما ع یبرا زهایچ نیا 

 بودم دفتر کارگردان.بود که رفته

 دیتهمت و حرف مفت بهم زد هزارتا

 .دیدلتون خواست سرم آورد ییهر بال 

ات، ننهشازده پسر  بچه شما، ی  آقا مهد یبرا یول 

 .ستیننگ ن ست،یعار ن ست،ین بیع

تو  ادیلبش ب یبزنه با دختر مردم و خنده رو الس

 !یایراض

 بکنه خوادیکه دلش م یآزاده هر غلط یمهد

 



او برد و دم  یمقنعه ریسر دست زاز پشت الهه

 .دیرا در دست گرفت و کش شیموها

 .دیکش غیج آذر

 

 .یآمازون یولم کن وحش -

 .ینییازت، بد م رمیگیم یمن دست نزن، هار به

 

 

 :دیداد کش الهه

 

 و هفت جد و آبادت. ییهار تو -

 

 یهاو سرشانه نهیس یبا مشت به جان قفسه بهیط

 بود.آذر افتاده

 .دایبود که آن سرش ناپبرپا شده ییبلوا

از خواهرش  خواستیساناز که م یهاهیگر یصدا

 هاراهیها و بد و بفحش یاصد طرف،کیدفاع کند از 

 .گرید یو الهه از سمت بهیط یهانیو نفر



و داد  کردیها از تنش تالش مجدا کردن آن یآذر برا 

 :دیکشیم

 

 .ایوحش دیولم کن د،یولم کن -

 .خورهیهم مازتون به حالم

 کف دستتون. ذارمیم حقتونو

 

 :دیکشیو داد م ستادهیمقابل آذر ا یمهد

 

 قدر اخالق عنتو تحمل کنم؟آذر، چه یخستم کرد -

 کهیاون مرد شیپ تئاتریآمف یکه گفتم پاتو بذار بهت

 .ینیبیبد م

 من شلغمم؟ یکرد فکر

 کنم؟ یتالف تونمینم من

 

 بود.افتاده ریگ انشانیم آذر

صورت الهه فشرد و به  یرا عقب برد و رو دستش

 عقب هول داد.



 برد. ورشیباز سمتش  الهه

 

سرت با  ستیمعلوم ن ،یکرد تیانقدر اذداداشمو  -

 ،یکنیم یمحلیگرمه، انقدر بهش ب گهیچندنفر د

 .یدیجواب زنگاشو نم دمیدیهربار م

عجوزه رو عقد کرده شده پوست و  یتو یوقت از

 استخون.

 

بود،  بهیط یهاکه بر اثر ضربه یدرد الیخیب آذر

 .چاندیدستش را عقب برد و مچ الهه را گرفت و پ

 

سکوت کن الهه، که اگر بخوام دهنم رو باز  یکیتو  -

 گفتن دارم. یبرا ادیکنم حرف ز

 

 گرفت. شیهاانگشت انیآذر را م یچانه یمهد

 

با مادر  یفهمیدهنت خورد کنم، م یدندوناتو که تو -

 .یو خواهر من درست حرف بزن



 

 هق زد: ساناز

 

نگاه  یسادیولش کن، زنته، وا یمهد د،یولش کن -

 مادر و خواهرت افتادن به جونش؟ ینکیم

 

 .دیکش غیج الهه

 

 ادینترس تو، خواهر هارت از پس ما برم -

 

 .دیسمتش چرخ یمهد

 

 داداش.برو باال زن -

 

 زد. هق

 



که تو  هیآذر همون آذر نیتوروخدا، ا د،یولش کن -

 .یمهد اشیخواستیپنج سال م
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 جواب داد: یعصبان یمهد

 

آذر  نیبا ا شناختمیکه م یدوستش داشتم، آذر -

 تا آسمون فرق داشت. نیزم



 

قدر تو ساختم، آخه چه زتیچمن که با همه یمهد -

 .یگربه صفت

 .ضیمر ی  ول کن موهامو الهه، روان یآ

 

کنم، انقدر  یخال تونمیحرصمو که م ،کنمیول نم -

 .میدیچندوقته از دستت کش نیا

 

 شماها؟ ای دمیمن کش -

 

 آذر فرود آورد. ینهیس انیمحکم م یمشت بهیط

 

هم قد  یکیپسرم با  یسوزیم که؟یزن هیدردت چ -

 خودش بگه بخنده؟

 بر و رو؟ دختر خوشگل و خوش هی با

نگه ل یبا اون چشما یجیمو هو یمثل تو نه

 ات؟بلنگه



دانشگاست  یبغل پسرا یورت تو هیمثل تو که  یکی 

 ها! شهیورت تو بغل کارگردان و هنرپ هی

 

 قهقهه زد. یعصب آذر

 

کار کنه خرابه، چون  یآره خب، به نظر شما هر ک -

دختراتون رو آدم بار  کهنیا یبه جا نیعادت کرد

 درست کنه تا آقاشون یسبزقرمه دیدیم ادشی دیاریب

 بهش دست خوش بده.

 یهرچ دیفکر کن دیتا آرنج دستتون بنداز النگو

 .دیترخانوم دیکن زونیبه خودتون آو نبویزلمز

تو دهنش،  دیزنیهم حرف زد م یبا هر ک دخترتوگ

 یفکر یب یعقب مونده هیکه، تو  ستیاسم تو مادر ن

که پسرت رو مثل دخترا بار  نهیبه ا تتیکه تمام زن

 .یاریب

از  دیننه که قبل توالت رفتنش بابچه یترسوپسر  هی

 رهیمامانش اجازه بگ

 

 داد زد: بهیط



 

خراب به  یقدر گفتم توچه خواد،یپسر من زن م-

 و گوش نکرد. یخوریدردش نم

 ادیصفه شب ب اونور باشه و نوریدائم ا ولگرد که هی 

 .خوادیخونه رو نم

ش درد کرده دست یباهاش آب باز یحاال اگر االنم بت 

رو  نایداره، که ا شیو زبونت ن ینکنه، تو انقدر تلخ

 .یدونیم بیع

 .ینیبیشوارتو نم یخوش

 

 که بخواد شوهرم باشه. نمیبینم یشوهر؟ من مرد -

که آخر هنرش  یریبراش بگ بتول جونو نیبهتره هم 

آب  نیزن باشم، نه ماش خوامیمن م یول ه،یآب باز

 .یجوجه کش ایفشان 

 

 جواب داد: نمخارانیا

 



وسط؟  دیکشیدختر منو چرا م یواه واه، پا -

 نداره. یمشکالت شما به ما ربط نیاز ا کدومچیه

 یبت میبر ایب

 

 دیکوب یمهد یپاها انیرا باال برد و محکم م شیپا آذر

 و آذر گفت: و او از درد خم شد و داد زد

 

 .زیانگنفرت یلیخ یمهد یزیانگنفرت -

 

 داد. به آذر فحش بهیط

و سرش  شددهیتر کشآذر توسط الهه عقب یموها

 عقب رفت.

 بود.از درد درهم شده اشچهره

 و سمتشان پا تند کرد. اوردیطاقت ن ساناز
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 دا کند.کرد الهه را از او ج یسع ساناز

 بود،دهیکوب شیپا انیکه آذر م یابر اثر ضربه یمهد

 رفت. انشانیخم شده از درد، م

 :دیکش داد

 

 رفت. هیدر و همسا یآبرومون جلو گه،یبسه د -

 

 گرفت. شیهاانگشت انیالهه را م یگلو ساناز

 

 .اشیولش کن الهه، ولش کن کشت -

 



را  بهیچاق و پرزور ط یهاتا دست کردیتالش م آذر

 مهار کند.

 .بودنددهیچیدر هم پ شانهمه

 بودند.به جان هم افتاده ینفر چهار

کرد خودش از هم  یرفت و سع انشانیم یمهد

 کند. شانیجدا

 محکم به صورت آذر زد. یایلیس

 یرا گرفته و سع یمهد راهنیاز پشت سر پ ساناز

 عقب بکشدش. کردیم

 یبلندش را رو یهابا تمام حرصش، ناخن آذر

 .دیصورت او کش

جمع شد و  شیهاناخن ریز یصورت مهد پوست

 .دینعره کش یمهد

 چه شد. دینفهم

 افتاد. یدر آن لحظه چه اتفاق دندینفهم کدامشانچیه

 ساناز را دور کند که داد زد: خواستیفقط م یمهد

 

 داداش.بهت گفتم تو برو باال زن -



 

 خورد. یساناز سکندر یفرستادش اما پا عقب

 یصدا انیم ادشیفر یصدا ،یناگهان ،ییهوکی

 .دیچیو آذر و الهه پ بهیط یناسزاها

 بود.افتاده اطیمرطوب ح یهاکییموزا یشکم رو با

 کنار باغچه بود. یمثلث یآجرها یدرست لبه سرش

 زد. بودستادهیکه مات ا یمهد ینهیبا مشت به س آذر

 زد. شیسمتش رفت و صدا بهیط

 

 ساناز -

 

 انیآذر م ینارنج یکه موها ییهاستبا د الهه

 انگشتانش بود، بر صورت خودش زد:

 

 مامان، سرش! -

 

 ییو نه صدا کردینه دردش را حس م گرید آذر

 .دیشنیم



ساناز  یشانیبود که از کنار پ یخون یحواسش پ تمام

 .رفتیم

 خورده بود. نیزم یشکم رو با

 

 هق زد: آذر

 

 به اورژانس دیزنگ بزن -

 

 بهت خارج شد. از یمهد

 گفت: دهیپر یو با رنگ زدهوحشت

 

 من. نیماش یتو دشیاریب -

 

عقب گذاشتند و آذر  یصندل یرا رو هوشیب ساناز  

 تیو او با نها یجلو کنار مهد بهیکنارش نشست و ط

 راند. مارستانیب نیترکیسرعت سمت نزد

برانکارد  یبلند کردند و رو یصندل یرا از رو ساناز

 گذاشتند.



 رو به مادرش گفت: دهیترس یهدم

 

 مامان -

 

 یخون رو یرد نگاهش را دنبال کرد و به لکه بهیط

 .دیرس یصندل

 .دیدویدنبال برانکارد م هیبا گر آذر

 کردند. جیزنان را به اورژانس پ دکتر

 ساناز بودند. ینهیمعا درحال

 آذر به محوطه افتاد. چشم

سمت  یاهسورم یو چادر رنگ ییزهراخانم با دمپا 

 .دیدویاورژانس م

 پا تند کرد. آذر

 .دیکوب اشیشانیمحکم بر پ یمهد

 

 مامان زهراخانوم اومد. -

 



 .ستادیمقابلش ا بهیط

 

 .اریخودت ن یبه رو ست،ین یهول نکن، طور -

 .کنمیم درستش

 

 گفتیو م دیکوبیبه سر و صورت خودش م زهراخانم

 رفته و خبرش کرده. هاهیاز همسا یکی

برپا  ییآقاقدرت بلوا یکرده و گفته در خانه خبرش

 .نیو بب ایشده که ب

خورده و کشان کشان سوار  نیکه ساناز زم گفته

 کردند. نشیماش

شد، چه شد  طورنیبپرسد چه شد که ا کهنیا فرصت

سرخ شده و  بهیکه صورت آذر کبود است و ط

 را نداشت. یو خون دهیخراش یمهد یهاگونه

 داشتند. ینگراندل کیفقط  شانهمه حاال

 .نشیو جن ساناز
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 .دیرس مارستانیبه ب نیحس

 کنان مقابلش رفت و گفت: هقهق آذر

 

 سانازو هول داد. یعوض یداداشت هولش داد، مهد -

 باعثش شد.نامرد  نیا

 

 را گرفت. نیحس یهاچشم یجلو خون

 .دیشنینم

و  خوردیم هیکه قسم و آ دیشنیرا نم یمهد یصدا

 در کار نبوده. یعمد گفتیم



 :دیکوب واریرا محکم گرفت و کمرش را به د اشقهی

 

 ؟یفطرت برادرپست یتو ؟یتو برادر -

 ،یمهد ادیام نسر ساناز و بچه ییدعا کن بال فقط

که  ارمیبه سرت م ییبه صاحب اسمم قسم، بال وگرنه

 .دایسرش ناپاون

 

 :دیرو به آذر توپ بهیط

 

دوتا برادرو به  نیب یخواستیخراب، م یدختره یا -

 ؟یهم بزن

 ؟یشد راحت

 

 صورتش پاک کرد. یرا پر حرص از رو شیهااشک

 

ها سرک که از پنجره ییهاهیتمام اون همسا -

 کرد. یپسرت چه غلطشازده  دنید بودندهیکش

 بال رو به سر زنش آورده؟ نیا یبدونه ک دینبا نیحس



 

و منتظر و با اضطراب نشسته  کردیم هیگر زهراخانم

 .دیایب رونیبود تا دکتر ب

 نبود. میوخ یقدرسر ساناز آن یشکستگ

 چیه یسونوگراف یجهینت دنیدکتر زنان، پس از د اما

 نداد. نکدامشاچیه یاپیپ یهابه سوال یجواب

 ها گفت:رو به آن فقط

 

 تیرضا یعمل بشه، همسرش بره برگه عیسر دیبا -

 رو امضا کنه!

 

رفت و آذر  رشیگفت و به پذ اخدایزده وحشت نیحس

 .به دنبال دکتر

 

 شده؟ یچ دیخانوم دکتر توروخدا بگ -

 سالمه؟ بچه

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. دکتر



 

 که زنده بمونه. هیزیچاز  ترفیضربان قلبش ضع -

 بشه. نیزودتر سزار دیبا ضیمر

 

 شیهاضجه یدست مقابل دهانش گذاشت تا صدا آذر

 را خفه کند.

 بود.ها شدهحماقت آن یقربان گناه،یب ینیجن

 

 شانیلحظات زندگ نیتردر اتاق عمل پراضطراب پشت

 .کردندیم یرا سپر

 بهیو ط یبه مهد ینگاهمین کردیرغبت نم یحت آذر

 .ندازدیب

 .بودستادهیا یفرو افتاده کنار یبا سر یمهد

 آمد، سمتش هجوم بردند. رونیکه ب دکتر

جا کرد و روبه ها جابهآن یهاصورت نیرا ب نگاهش

 :دیپرسیکه م نیحس

 

 حالشون خوبه؟ -



 سالمه؟ بچه

 

و سرش را به چپ و راست تکان  دیکش قیعم ینفس

 داد.

 

 بچه یول میکرد مادر رو کنترل یزیرخون -

 

 .دیبغضش را بلع نیحس

 

 رفت؟ نیبچه از ب -

 

 بله متاسفانه. -

 

 کردیم یخانوم چنگ بر صورتش زد و آذر سع زهرا

 مادرش را آرام کند.

 :دیپرس بهیدکتر دورتر شود ط کهنیاز ا شیپ

 



 بود؟ یخانوم دکتر بچه چ -

 

 :دیچرخ سمتشان

 

 دختر. -

 

 رونینفسش را ب به افسوس تکان داد و یسر بهیط

 داد. 

 ورشی یبا تمام خشمش دوباره سمت مهد نیحس

 برد.

 

 کنمیم تیما نمونده، ازت شکا نیب یایبرادر -

 یعوض

 

 کنارشان رفت. بهیط

 گذاشت. نیدست حس یرو دست

 



نکن  ده،یآذر در نیا یدشمن شادمون نکن جلو -

 مادر، برادرتو ول کن.

 دار نبود.از اولم بچه نگه زنت

 بود.بچه انداخته قبالً 

 اولش که نبود. دفعه

 

 با بغض پوزخند زد. نیحس

 

 کثافت هولش داده. نیا -

 

 نیحس برد و کنار گوش ترنییرا پا شیصدا بهیط

 گفت:

 

 گهیبازم خداروشکر پسر نبود، امسال نشد، سال د -

 .گهید یبچه هی

 !یکنیپاره م قهیبراش  یبود که دار ومدهین ایدن به

 

 شل شد. یمهد راهنیپ یقهی یاز رو نیحس یهادست



 مادرش شد و پچ زد: یرهیخ ناباور

 

 ؟یگیم یچ یفهمیمامان، م -

 

 .فهممیخوبم م -

 

 را بر هم فشرد. شیهاپوزخند زد و دندان نیحس

 

 ُمرد، ُمرد مامان. نیپس حس -

 .یندار نیبه اسم حس یپسر

 برو. جانیو از ا ریگل پسرتم بگ دست

 

 تکان داد. یرو به مهد دواریاش را تهدارهاش انگشت

 

 .ذارمیات نمزنده نمت،یبب گهید یدفعه -

 سراغت قاتل. امیکه با قانون م برو
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 را در مشتش فشرد. حیتسب آقاقدرت

 بودند.جمع شده میابراه یخانه ییرایذسالن پ در

 بود.نقطه نشسته نیتریادر گوشه آذر

 اش کبود بود.چشم و گونه ریز

 لبش پاره و متورم بود. کنج

را  یبد یمنظره یصورت مهد یرو شیهاناخن رد

 بود.درست کرده

باز  شیهابود که چشمکرده هیقدر گرآن زهراخانم

 .ماندینم



همه را به خانه فرستاده و  تیبا عصبان نیحس

 .ماندیبود خودش مراقب ساناز مگفته

 و صورتش کبود بود. باال رفته بهیط فشارخون

 بارکی هیبه مادرش نشسته و هر چندثان دهیچسب الهه

 صدایآذر که ب یحواله نهیخصمانه و پرک ینگاه

 اشک گناهشیساناز و طفل ب ینشسته و برا

 .انداختیم ختیریم

 دایخانواده پ نیکه با ا یو عاقبت یشوربخت نیا یبرا

 .ختیریبود اشک مکرده

 بود. نیسنگ یادیز جو

جا کرد بلکه پدر و مادرش جابه نینگاهش را ب یمهد

 بزنند. یلب باز کنند و حرف شانیکی

 و لب زد: دیکش قیعم یآه یبا کالفگ آقاقدرت

 

م ساناز ه یهم برا م،یکه شده، ماهم ناراحت هیکار -

 طفل معصومش. یبرا

 



را  شیهادست یانداخت و مهد ینگاه به مهد میابراه

فرو  اشقهیدر  ترشیدر هم قالب کرد و سرش را ب

 برد و خفه گفت:

 

 یچ دمیام، من اصالً نفهمبه خدا قسم که شرمنده -

 شد.

 بفرستمش بره باال. خواستمیفقط م من

 کنهیم تیگفت ازم شکا داداش

 

 :دیتوپ میابراه

 

 کنه؟یبچشو زنده م اتیشرمندگ -

 

 گفت: یخطاب به مهد آقاقدرت

 

بحث  نیا یاالن جا زنم،یحرف م نیمن با حس -

 .ستین

 .تونهیعروس گهیچندروز د میکه بگ جانیا میاومد االن



 .ادیم شیپ هایزندگ یهمه یو جر و بحث تو دعوا

 

 و گفت: دیخند یتصنع

 

ز ازل بوده و مادرشوهر و عروس هم که ا یدعوا -

 هست.

 .دنیکنار هم صدا م یام که بذارکوزه دوتا

 بوده که یبحث

 

 را پاک کرد. شیهااشک آذر

 جواب داد: محکم

 

به بعد،  ییجا هیاز  گهید یآقاقدرت، ول دیببخش -

 ادامه دادن اشتباهه.

 

 را باال برد. شیصدا میابراه

 



 ساکت دختر -

 

 گفت: آقاقدرت

 

 حرفشو بزنه. نه برادر  من، بذار -

 

با دست اشاره  ندازدیب ینگاه به مهد کهنیبدون ا آذر

 کرد.

 

آقا اهل نماز  نیا دیگفت ،یخواستگار دیکه اومد یشب -

 ست، سرش تو الک خودشه.و روزه

بدون  دیچشمش به دهن مادرشه، نگفت دینگفت یول

پسرتون هنوز  دینگفت خوره،یمادرش آب نم یاجازه

 بزرگ نشده.

دختر جعفر بزاز رو  نهیچیامانش برنامه مم امروز

گل  ششیپ اطیتو خونه، پسرشو بفرسته تو ح ارهیب

مادرش  نمیبب امیب دیبا گهیبگن گل بشنون، دو روز د

گل پسرش  یبرا گهیدختر د هیاراده کرده تخت منم با 

 پر کنه؟



 

 داد زد: میابراه

 

 د بس کن دختر -

 

 درآورد. یباز یهوچ بهیط

 

 کن. ایعه، دختر خجالت بکش، حعه عه عه  -

 ؟یزنیبزرگترت م یجلو هیحرفا چ نیا

 پدر و پدرشوهرت! یجلو

 .بهیبده، ع زشته،

 

زشت بود که  نیخانوم، ا بهیبا شما ندارم ط یحرف -

 رسریز شونیا یرو برا یاز اولم بت دیتو روم گفت

زشت بود که با دخترخانومتون به جون  نیا د،یداشت

 دیمن افتاد

 

 جواب داد: یبا تند الهه



 

 به ما. یننداختخودتو مظلوم نکن، نه که تو جفتک -

 .یکه صورت داداشمو مثل گربه چنگ نزد نه

 

با تاسف نگاهش کرد و سرش را به چپ و راست  آذر

 تکان داد.

 

 کلمه باهاتون حرف بزنم. هی گهید ادیعارم م یحت -

 

 به آقاقدرت گفت: رو

 

کردم که به  یغلط هی من د،یرو به هم بزن یعروس -

 مونمیپسر شما بله گفتم، حاال هم پش

 

 

و  دیکش نیبه صورت خودش زد و زهراخانوم ه بهیط

 گفت:

 



 خدا مرگم بده، آذر. -

 

ازش  یها که بروند پدرش، پدرآن دانستیم

 .دایکه آن سرش ناپ آوردیدرم

 بود. یقطع مشیتصم اما

 

 شوکه به آذر نگاه کرد. یمهد

 

 سطه شد.وا آقاقدرت

 

 باباجان. ایآذر، کوتاه ب -

 دوتا زن و دختر من گفتن. ،یشما گفت یکی

 اشتباه کرده. یمهد

 بوده. سوتفاهم

 

 سرتکان داد. میابراه

 



که از سر  تمونویثی. آبرو و حادیمعلومه که کوتاه م -

 .میشده رو جمع کن دهیجهاز چ میاوردیراه ن

 .میهم بزنرو به یعروس

 ؟دعوا هیسر  ؟یچ که

 !خودیب

 

 شد: رهیپدرش خ یهادر چشم میمستق آذر

 

 .خوامیکالم ختم کالم، من طالق م هی ام،یکوتاه نم -
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 به آذر نگاه کردند. متعجب

 یتا مقابل خانوادهخودش را کنترل کرد  یلیخ میابراه

 آذر بلند نکند. یو دست رو ستدیآقا قدرت، نا

 .خوردیم تیخون خونش را از عصبان اما

 لب باز کرد: یمهد

 

 ؟یچ یعنیآذر، طالق  -

 زیچانگار مقصر همه یزنیحرف م یطورهی چرا

 منم؟

 

 زد و باز هم بدون نگاه کردن به او گفت: پوزخند

 

 ،یه فکر کردم تو مردنه، مقصر منم، مقصر منم ک -

سر قول و قرارات  ،یمونیفکر کردم تو سر حرفت م

 .یتیسیمیوا

به  اتیعشق و عاشق یزنت و ادعا خاطربه

 .یدیم تیهاش اهمخواسته



 .یشد ترحیکوتاه اومدم و تو وق یمنم که ه مقصر

 

 هم حرفشو نزن. گهیآذر، د دمیمن طالقت نم -

 

 یتو شهیچندشم م یحت خوامت،ینم رم،یگیطالق م -

 .صورتت نگاه کنم

 

 تند شد و گفت: بهیط

 

 .یخوایبه درک که طالق م -

 پسرم. یبرا ختهیر دختر

 .شهیازش چندشت م یگیکه م یکنیم جایب

 

 تشر زد: آقاقدرت

 

 خانوم -

 



 آذر را خطاب قرار داد. میابراه

 

 تمومش کن، حرفشم زشته. -

 یخونه رهیم دیما دختر با لباس سف یخونواده تو

 .گردهیشوهر، با کفن برم

و دشمن و  قیدوست و رف یبشم انگشت نما خوامینم

 .لیفام

 

 کالفه از آن همه کش مکش لب زد: آذر

 

 بگم؟ یبه چه زبون خوام،یآقا رو نم نیمن ا -

 پدر  من. خوامشینم

 

 با حرص گفت: یمهد

 

انقدر بمون تا موهات  دم؟یطالقت م یفکر کرد -

 بشه. دیهات سفدندون رنگ

 



 هم فشرد. یرا رو شیهاشوکه دندان آذر

 

ت رو بب گهید ،یباشه طالقمم ند - منو  ینیپشت گوش 

 .امیسقف نم هی ریبا تو ز اهیصدسال س ،ینیبب

 جهنم. یعنیبا تو  یزندگ

 خودم بخرم؟ یجهنم رو برا دیبا چرا

 یبچه هم بذار هیفردا بهتره تا پس میتمومش کن االن

 یکه تو هنوز پسرکوچولو ییجادامنم و از اون یتو

 .یپدر شدن هم ندار تیصالح ،یمامانت

 تموم شد رفت. خوامت،ینم

 

 از کوره در فت. بارنیا یمهد

 :دیو داد کش ستادیا

 

 ؟یآذر که بفهم دمیبگم طالقت نم یبه چه زبون -

 

بلند  کهیگذاشت و درحال شیزانو یدست رو بهیط

 گفت: شدیم



 

 نکن مادر. کیدتو کوچخو -

 .خوادتینم گهیم

 .یخداشم باشه تو شوهرش باش از

 طالقش بده. دیمهرشو بخش هروقت

 

 نگاه کردند. بهیمتعجب به ط همه

 تا سمت اتاقش برود و لب زد: ستادیلبخند زد و ا آذر

 

 .یخب الحمدهلل که زبونت هم موافقن آقامهد -

 .میکنیتمومش م زود

 

 :دیداد کش میابراه

 

 آذر سایوا -

 

 سالن متوقف شد و پدرش سمتش رفت. انیم آذر



 

 رو به او پچ زد: آرام

 

اون  ایغلط کردم و تموم،  یگیاالن م نیهم ای -

خونه  نیا یخودم برات تو یگیرو که م یجهنم

 .سازمیم

 

 قاطع لب زد: آذر

 

خونه برام  نیهم یتا جهنم رو تو رمیگیطالق م -

 .بهیط ردستیبابا، نه ز یبساز

 

 سرش را تکان داد: دواریتهد پدرش

 

رنگ  دنید گهیاالن شروع شد آذر، د نیاز هم -

 آرزوت. شهیآسمون م
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و  دیهق هق کرد و مشتش را به در اتاق کوب آذر

 کرد. نییباال و پا را رهیدستگ

 

 رو. یدر لعنت نیبابا باز کن ا - 

 ه؟یچه کار نیا

 

 شه،یتوالت در اتاق باز م یبر یهروقت خواست -

تو اتاق، ناهارتم  یگردیدوباره برم ،یریم یایم

 .جانیهم ارهیمامانت برات م

 



 :دیبا پا به در کوب یعصب

 

خدا بابا، نکن اتاق؟ واقعاً؟ زشته به یحبس تو -

 رو. کارنیا

 

 یکار هیطالق،  یگیم ،یکنیم یبا آبروم باز -

که زن آقاقدرت برگرده بگه مهرتو ببخش تا  یکنیم

 ؟یریطالق بگ ذارمیم یپسرش طالقت بده، فکر کرد

دلت  یهر گوه یشیآزاد م ،یاگرم طالق گرفت ای

 ؟یخواست بخور

 .ستیخبرا ن نیآذرخانوم از ا ریخنه

 

 نشست.در سر خورد و  پشت

 

 من از خدامه بگم مهرم حالل جونم آزاد. -

 و.ر هیاون مهر نخواستم

 .یتو سر مهد بخوره

 .رمیمیاتاق م نیهم یتو 



 بابا، نه؟ شهیدلت خنک م ینیبب جنازمو

 

 به مرگ بچشه؟ یراض ینه، کدوم پدر -

 

 زد: طعنه

 

 هیبشه، زن  ریکه حاضره دخترش تحق یهمون پدر -

بشه،  بهیط فیونه، خوار و خفبم یعوض یننه بچه

 .رهیطالق نگ یول

 

همسر و دخترش  انیم یواسطه هیهم با گر زهراخانم

 شد.

 

 در رو باز کن دردت به سرم. م،ینکن ابراه -

 .ستیراهش ن نیا

 

 :دیکش ادیفر

 



 رم،یجلوشو بگ تونمینم یزن؟ وقت هیپس راهش چ -

 کنه؟ آبرومیتا ب سمیوا

 

 جواب داد: آذر

 

اگر بود خود  خدا بهش  ست،ین ییآبرویبطالق  -

 نبود. یراض

 .ندون ییآبرویخدا رو ب حالل  

 ست.چاره نیراهه پدر  من، آخر نیآخر

 .یخطم با مهد ته

 کردم بله گفتم. جایکردم، ب غلط

 .رونیب امیاتاق ب نیاز ا بذار

 

 .یصافکار رمینم گهیخودمم د یحت ذارم،ینم -

 هستن. یو احد تو صافکار عقوبی

 نیقفل و سوزهیباز مامانت دلش م رونیبرم ب من

 .کنهیدرو باز م

 سرجاش. ادیتا عقلت ب یمونیاون تو م انقدر



 در که بسته بمونه. نیبَست نشستم پشت ا منم

 

در  نیتا جنازمو از ا مونمیم جانیگفتم که، انقدر ا -

 .رونیب یببر

 بابا. نیو بب سایوا حاال

 

 هق زد. زهراخانم

 

نگو که  ینگو، ه یآذر، ببند دهنتو، ه یالل نش یا -

 بابات تندتر نشه. شیآت

 اون ساناز مادر مرده. یست براپر غضه دلم

 دردام. یدرد نشو رو تو

 

 الدنگ کشت. یسانازم همون مهد یبچه -

 .کنمینم یقاتل زندگ هیبا  من

 

 داد زد: میابراه



 

ل بگ م،یدیجهازتو چ -  مردتو!در اون دهن صاحب ریگ 

 .تونهیعروس گهیخبر دارن چندروز د لیفام نصف

 ؟یبزنم بگم چ زنگ

 هم خورد؟دخترم به یعروس بگم

 

 گفت: یو عصب دیکش غیج

 

 کنسله. یبگو عروس ُمرد، بگو آذر ُمرد عروس -

به درد  دیبذار دیروحمو کشت گه،ید دیولم کن د،یکن ولم

 .رمیخودم بم
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 گفت: یاز پشت گوش ونای

 

 من. یخونه ایپاشو ب ر،یام -

 

 کار دارم ممنون. ونا،ینه  -

 

 .کشهیم گاریس دمیخر دیهمستر جد هی ایب -

 

 لبخند زد: اشیحوصلگیباوجود ب رخسرویام

 

 .ونای یدعوت کن یخوایمن پدرتم، دختر که نم -

 

 من دپرسم. گه،ید ایخب پاشو ب -



 .هیایپیپ اعصابم

 

 :دیپرس کنجکاو

 

 شده؟ یباز چ -

 

 و لب زد: دیتختش طاق باز خواب یرو ونای

 

 دختره، معتضد نیا -

 

 کرد. مکث

 

 ؟یمعتضد چ -

 

حالم خوب  دمشیدیسر اجراها، م اومدیتئاتر م -

 .شدیم

 



 و ادامه داد: دیخند

 

 ادیخوشم م یول رهیگید که مثل هاپو پاچه مهرچن -

 ازش.

 کجا گم و گور شده. ستیبراش تنگ شده، معلوم ن دلم

 

 :دیمتعجب پرس رخسرویام

 

 اد؟یمگه تئاتر هم نم -

 

 .ادینچ نم -

دختر  هی ریذهنم انقدر درگ کردمیفکر نم وقتچیه

 بشه.

 

 جواب داد: رخسرویدر سر ام یزیچ

 

 !"نطوری"منم هم



 

 کرد،یم نیسرسخت تمر یلیدختره خ نیا ر،یام -

و رفت که  دیچیپ یجورهی هویبود،  یاجراش عال

 چرا. فهممیاصالً نم

 

به او فکر کند، خصوصاً از  خواستینم رخسرویام

 یزیچه چ دیکه به خودش آمد و د یپس از آن روز

 کاغذ نقش زده. یرا رو

 کنجکاو شود که چرا دخترک  با استعداد، خواستینم

 نینشاش خانهخانواده یمجبور است به خواسته

 شود.

را به چپ و راست تکان داد تا فکر آذر را پس  سرش

 گفت: ونایآرام کردن  یبزند و برا

 

 !ادیداره؟ خب ن یتیچه اهم -

 .ونایفکر نکن  بهش

 

 کرد: یاتک خنده ونای



 

بهش فکر  گهیبزرگوار، االن د اتهیاز توص یمرس -

 .کنمینم

 مگه دست خودمه؟ ینتلع خب

 

بکن که برات  یکس ریذهن خودت رو درگ ونا،ی نیبب -

 ارزش قائل باشه.

 همه دختر، چرا معتضد؟ نیا نیب از

 

حساب  کسچیهوم، آخه متفاوته المصب، از ه -

سگ داره، انگار  یجورهیهاشم که چشم بره،ینم

 آدم رو پاره کنه. خوادیم

 

 !ونای -

 

خب  ؟یکنیبار صدام مشماتتچرا  ر؟یام هیهان چ -

 منه. لیدال نایا

 



 حست پوچه؟ نیالزمه بازم تکرار کنم که ا -

 

 .گهید جانیا ایپاشو ب ست،ینه الزم ن -

 

کار  یدیجد یلمنامهیف یدارم رو یول ونایمتاسفم  -

 فرصتش رو ندارم. کنمیم

 

 گفت: شیدر صدا یاخنده با

 

 جا.اون امیپس دعوتم کن که من ب -

 

 نشست. شیهالب یرنگ روکم یبخندل

 

 .ونای جانیا ایب -

 

 اصرار کن. ترشیب -

 



هم خودت شام یبرا ونا،ی جانیا ایب کنمیخواهش م -

 بکن. یفکر کی

 

 .امیم یکنیاصرار م یلیچون خ -

 

 منتظرم. -

 

 آذر. ریبود اما نه فقط درگ ریدرگ فکرش

 یو گوش یناگهان یسالومه و خداحافظ ریدرگ

 حال.شب تابه موشش از آنخا

 

 وقتچیه برود که اگرچه یپدر یشد تا به خانه آماده

 .کردیاما حضورش او را آرام م کردیمحبت نم

 یبود، که حت رخسرویخصلت ام نیتربیعج نیا دیشا

آن تنفرش از لمس  یو خشکش، حت خیهمان نگاه 

 بخش باشد.آرامش توانستیشدن، م
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 ونایرا باز کرد و  ییرایدر را سالن پذ رخسرویام

 :دیتن او چرخاند و سوت کش یرو ینگاه

 

 پدر؟ یکشیپکاتو به رخ م کسیس -

 ر؟یزمستون ام یچله ستیلباس تنت ن چرا

 

 رد.به داخل اشاره ک رخسرویام

 

 تو. ایخونه گرمه، ب یچون تو -

 



 داخل شد و پالتو را از تنش درآورد. ونای

 را اطراف خانه چرخاند. نگاهش

 

 ؟ییتنها -

 

تاپش نگاهش کرد و سمت لپ یچپ چپ رخسرویام

 رفت.

 

 باشه مثالً؟ دیبا جانیا یک -

 

 جواب داد: طنتیو با ش دیخند ونای

 

قربون  ید عزبمر هیباالخره توام  ،یزیچ یخانوم -

 شکلت

 

 را کالفه رها کرد. نفسش

 



 ادیجلف و سبکت بدم م یهایشوخ نیاز ا یدونیم -

 .ونای

 

خب، مثالً من مهمونتم، با اون همه اصرار  یلیخ -

 مبل؟ یرو یلم داد یرفت ،یدعوتم کرد

 ات؟ییرایسبک پذ نهیا

 

 .ونایهست  یچهمه خچالی یتو -

 

 پرخامه. خوام،ینسکافه م -

 

 .خچالیباال، سمت راست  نت  یکاب نیسوم -

 کن لطفاً. منم قهوه درست یبرا

 

 درست کنم؟ دیشامم خودم با ،یاک -

 

 .یحرف هم نزن کهنیبله و ا -



 

 کالً مهمان دوست دارد. یو -

 

 آمد و پچ زد: رخسرویام یهالب یرو لبخند

 

 .قتشینه حق -

 

 .دونمیخودم م -

 

 .آمد رونیبعد با دو ماگ ب یکم

 داد. رخسرویرا به دست ام یکی 

 مبل مقابلش نشست. یهم رو خودش

 

 تلخ را مزه مزه کرد. یقهوه رخسرویام

 زل زد و گفت: شدیکه از ماگش بلند م یبه بخار ونای

 

 کار کنم؟ یچ -



 

 جواب داد: ربطیاما ب دیمنظورش را فهم رخسرویام

 

 شام درست کن. -

 طفاً.هم براشون ببر ل یجیو ا سیا یغذا

 

 منو نگاه کن. ریام -

 

 را از صفحه جدا کرد. شیهاچشم رخسرویام

 نوشتن نداشت. یرو یتمرکز

 .دانستینمرا هم لشیدل

 دوخت. ونای ینگاه به صورت کالفه 

 

 .گمیمعتضدو م -

 

 نکن. رشیبهت گفتم فکرت رو درگ بارکی - 

 سراغ ندارم. یاگهید راه



 

 شپزخانه رفت.و سمت آ دیکالفه کش یپوف ونای

 : دیرا باز کرد و پرس زریفر در

 

 درست کنم؟ یچ -

 

اش را خورد و جواب از قهوه گرید یکم رخسرویام

 داد:

 

 نداره. یفرق -

 

 یهرچه سع رخسرویمشغول شده بود و ام ونای

بدهد  اشلنامهیحواسش را به کار کردن ف کردیم

 .توانستینم

 .بودآشفتهاما از درون  دادینشان نم یزیچ ظاهرش

 



و رو  ریگوشت و مرغ را در تابه ز یهاتکه ونای

بخارپز کردن شست و در  یرا برا جاتیو سبز کردیم

 .زدیهمان حال آرام سوت م

 نشست و مشغول درست کردن ساالد شد. زیم پشت

 .ستادیا یبا کالفگ رخسرویام

 

به او  رهیکاهو در دهانش گذاشت و خ یکم ونای

 :دیپرس

 

 شد؟ یچ -

 

 تمرکزم رو از دست دادم. یکنیانقدر سر و صدا م -

 

 متعجب نگاهش کرد. ونای

 

 .کنمیمن که آروم دارم کارمو م -

 ؟یبد ریگ یخوایم

 



 نداد. یجواب رخسرویام

 و وارد آشپزخانه شد. دیکش شیموها انیم یدست 

 را پر از آب سرد کرد. وانشیل

 بود.شده طاقتیب

بانش آمده را پس بزند که تا سر ز یداشت سوال قصد

 :دیاما نتوانست و پرس

 

 اد؟یاجراهاش نم یچرا معتضد برا یدونینم -

 

 شانه باال انداخت: ونای

 

 یچ یکه باهاش بست یقرارداد یراست دونم،ینه نم -

 شد؟

 

 لب زد: ونایبدون نگاه کردن به  رخسرویام

 

 کنسله -



 

دن دا یچندروزه برا یرا نگفت که به او مهلت نیا اما

 .داده اشیجواب قطع

 

 و ادامه داد: دیخند ونای

 

کرد  دمیکردم، اومد تهد نشیگزیرو جا یکیمن  یول -

 و چندتاام بارم کرد. کنهیم یکه تالف

 

 آرام لب زد: رخسرویام

 

 !یخب اشتباه کرد -

 

 ؟یچ یاشتباه برا -

رو َمَچل  هیقول و قرارش نزنه و بق ریز دیفهمیم دیبا

 خودش نکنه.

 .خواستیم یگوشمال کمهی ضمندر

 



 را دستش فشرد. وانیل رخسرویام

 :دیاز مغزش نشسته بود و پرس یاگوشه یکس انگار

 

 .ذارهیم نیگزیآذر رو دوست داره و براش جا ونای" 

و بهش مهلت پونزده روزه  یآذر رو دوست دار تو

 ! "؟یکنیبهش فکر م قهی! چرا؟ چرا هر دق؟یدیم

 

 ا تکان خورد.هبرق گرفته مثل

 از دستش افتاد. وانیل

 سر چرخاند. دهیترس ونای

هم فشرد و خم شد تا  یرا رو شیهادندان رخسرویام

 شکسته را جمع کند. یهاتکه

 و سمتش رفت. ستادیا ونای

 

 کنمیبرو من جمع م -

 

 :دیبخواهد داد کش کهنیناخوداگاه و بدون ا رخسرویام



 

 الزم نکرده! -

 

 ش کرد.مبهوت نگاه ونای

 

اش همعد یو دست رو دیکش قیعم ینفس رخسرویام

 گذاشت.

 

 .خوامیعذر م -

 

 تنها سرش را تکان داد. ونای

 خچالیرا از  اسیجام ومینیشربت آلوم رخسرویام

 .دیآورد و سر کش رونیب

 

 .ونایکرد به  رو

 

 اتاقم استراحت کنم. یتو رمیم کمهیمن  -



 

 .زنمیشام آماده بشه صدات م یاک -

 

 وانیل یهاتکه کهیدرحال ونایرفت و  رخسرویام

را برداشت و  یگوش کرد،یشکسته را جمع م

 سالومه را گرفت اما باز هم خاموش بود. یشماره

 اش را گرفت و جواب نداد.خانه یشماره

 یبهتر باشد سر دیبه شور افتاد و فکر کرد شا دلش

 اش بزند.به خانه
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ساناز از کمد و کشو  یبرا یترشیب یهالباس نیحس

 برداشت.

 بود. یهم پس از چهار روز عصب هنوز

گرو نگذاشته و خواهش و تمنا  شیپدرش ر اگر

 را داشت. یاز مهد تیبود، جداً قصد شکانکرده

 میآقاابراه یبه خانه صیا هم پس از ترخر ساناز

 بود.برده

 یها براهم تمام روز در مغازه بود و شب خودش

 .رفتیساناز م شیخواب پ

 ببرد. شیگذاشت تا برا یلونیساناز را در نا لیوسا

سکوت کردن و در  نیا خت،یریفقط اشک م ساناز

 .زدیآتش م ترشیرا ب نیخود فرو رفتنش حس

بکشد، فحش بدهد، بد و  ادیز فرسانا خواستیم

اش و آدم و عالم را مقصر سقط بچه دیبگو راهیب

و  دیخوابیبداند اما او مظلومانه فقط به پهلو م

 .دندیچکیم صدایب شیهااشک

 توان تحمل نداشت. گریهم د نیحس

 .ستدیمقابل مادرش با خواستیبار م نیاول یبرا



که قرار  یگریبه اتاق د یرا جمع کرد و نگاه لیوسا

 .دیشان باشد انداخت و آه کشبچه یبود برا

 شان به صدا در آمد.خانه زنگ

 را باز کرد. در

 بود. مادرش

 در هم رفت. نیحس یابروها

 سالم کرد. رلبیآرام و ز نیداخل شد و حس بهیط

 سر تکان داد و طلبکار جواب داد: بهیط

 

 سالم. کیعل -

 .نیشده حس نیسنگ اتهیسا

 .یریآسه م ،یایم آسه

 .یزنیسر نم هی

باال، در  یایب یریها رو بگپله نیا کهنیقبل ا قبالً 

 شده؟ یاالن چ ،یزدیپدر و مادرتو م یخونه

 

 مادرش جواب داد: یهادر چشم رهیخ



 

که بچمو از دست دادم و ناراحتم و  دیببخش -

 خودمم ندارم. یحوصله

 

از  یکی یدستش را در هوا تکان داد و رو بهیط

 ها نشست.مبل

 

 ُخبه مادر، بس کن. -

 نهیس یببر ینکرد چیاتو که کفن پساله ستیب جوون

 قبرستون.

ادا اطوارا رو نداره  نیا گه،یکف دست بچه بوده د هی

 که!

 

نگاهش کرد و سرش را به چپ و راست  رهیخ نیحس

 تکان داد.

 

 هم داره؟ یادهیبگم مامان؟ حرف زدن من فا یچ -

 ؟یکنی توجه نمشما اصالً  یوقت



 

 پشت چشم نازک کرد. بهیط

 

 پدرزنت؟ یخونه شیزنت چطوره؟ چرا برد -

 ؟یخودت خونه ندار مگه

 .جانیهم شیآوردیم

 

 .ردیزبانش را بگ یتلخ یزد و نتوانست جلو پوزخند

 

شما، خوبه الحمدهلل، فقط داره  یهایپرساز احوال -

 .ستین یخاص زیچ کنه،یدق م

باغچه،  یلبه یکه خورده به آجرهاسرش  ست،زنده

 هیبخ فیرد هینشده، فقط شکسته و  یضربه مغز

 خورده.

شکمش مرده، برادر من  یکه مرده، تو بچشم

 کشتدش.

 باشه؟ تونهیبهتر م نیاز ا گه،ید خوبه

 



 تند شد: بهیط

 

 زدم،یسرش م رفتمیاونا نبود م یاگه خونه -

 م بشم.چشم تو چش ارهیبا اون آذر پت خوامینم

 ننداز به من. کهیت

خدا، نگو برادرم بچمو کشته، زشته به انقدرم

 سر زبونا؟ فتهیب یخوایم

خودت، من  یخونه ارشیب ریبرو دست زنتو بگ االنم

 مواظبشم. امیم

 

 نگاه به فرش دوخت و جواب داد: نیحس

 

 توش! ارمیندارم که زنمو ب یامن خونه -

 

 ؟یچ گهید -

 

 اطیح ینداره، تو تیامن جانیمن ازن  کهنیا یعنی -

 بال به سرش اومد. نیخونه بود که ا نیا



من سکوت کردم و  یپنج شش سال هرچ نیا بسه

 و دم نزد. دیو شن دیساناز د

 

 ؟یچ یعنیواه واه، خوشم باشه،  -

 

 نیاجاره، هم یبرا گردمیمن دنبال خونه م یعنی -

 !کنمیرو جمع م هیاسباب و اثاث امیروزا هم م
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 طور بود.روز بود که اوضاعش همان چهار

 اما اعتصاب غذا کرده دیچیپیبه خودش م یگرسنگ از

 حاضر نبود لب به غذا بزند. وجهچیو به ه

حلقه  شیپاهاتختش نشسته و دست دور  یگوشه

 بود.کرده

 بود.گذاشته شیزانوها یرا رو سرش

دست نخورده و ظرف برنج و خورشت و  ینیس به

 نیزم شدیم یکه دو سه ساعت یدوغ و ساالد وانیل

 بود نگاه کرد.

را در سرش  شیفکرها گرید بارکیبرگرداند و  یرو

 مرتب کرد.

 بود.حرفش مانده یسفت و سخت رو پدرش

 بود.دهرا حبس کر آذر

 بود.تاپش را گرفتهو لپ یگوش

بود مبادا هم بَست پشت در اتاق نشسته خودش

 رونیکند و آذر را از اتاق ب یزهراخانم دلسوز

 .اوردیب



جا آمد، آذر شد و به آن صیکه ساناز ترخ یروز

برود و خواهرش را  رونیالتماس کرد حداقل بگذارد ب

 . "نه که نه!"کالم بود کی میاما جواب آقاابراه ندیبب

 هم نداشت. ستادنیا ینا گرید

 بود آب بود.رفته نییپا شیکه از گلو یزیچ تنها

 از غش کردن داشت. یترمهم یکارها حاال

 .ماندیم اریهوش دیبا

 بود. جانیهم اشیخط زندگ ته

 .ریپر از تحق یحبس خانگ نیهم

 .دیبه آن کوب جانیدر رفت و چند مشت ب پشت

دستش را  میشد و آقاابراه زیخمیننگران  زهراخانم

 باال برد تا همسرش جلوتر نرود.

 :دیپرس تیبا جد خودش

 

 ؟یباالخره؟ شامتم نخورد یگشنه شد ه؟یچ -

 

 و جواب داد. دیدر کش یناخن رو آذر

 



 .ستمینه گرسنه ن -

 

 توالت درو باز کنم. یبر یخوایاگر م -

 

که  دینکن یکار هی گم،یبار آخر بهتون م یبابا، برا -

 بشم هم شما. مونیهم من پش

 

را در قفل چرخاند و در را باز  دیکل یعصب پدرش

 .کرد

 التماس کرد: زهراخانم

 

 االن جونهیاون ب ها،اشیتوروخدا نزن -

 

به  رهیو خ ستادیدهد مقابل آذر ا یجواب کهنیا بدون

 لب زد: تیبا جد اشدهیصورت رنگ پر

 

 یدختره یکنیم دیدمنو ته یخوریخب تو گوه م -

 .دیچشم سف



 ؟یبکن یخوایم یچه غلط مثالً 

 ؟یخودتو بکش یخوایم

 جهنم، بکش! به

خبر  ومدهیچهار روزه شوهرت ن یکرد یکار هی

 .یازنده ای یمرد نهیبب رهیبگ

 آبرویب نیاز ا ترشیکه منو ب نهیبهتر از ا یریبم

 .یکن

 

 زد: شخندین آذر

 

 حرف آخرته؟بهتره؟  رمیبابا؟ بم نیهم -

 

 رفت و در را قفل کرد و جواب داد. رونیاتاق ب از

 

 آره. -

 

 یادهیفا چیزهراخانم و ساناز هم ه یهاخواهش

 .دیایکوتاه ب یکم مینداشت تا آقاابراه



که از  یایمیقد مکارتیو س ینگاهش را به گوش آذر

 بود انداخت.کرده دایلوازم کمدش پ انیم

 کی یاما به اندازه دشیشارژرش قطع و وصل م میس

 مکالمه کوتاه کار راه انداز بود.

را باال برد و خطاب به مادر و خواهرش  شیصدا

 گفت:

 

 .دیالتماس هم نکن د،ینکن یزار هیبسه، گر -

اتاق،  نیا یدختر خودشو که حبس نکرده تو بابا

 گرفته. ریاس

 نبود. یآذر گهیکه د یوقت یبرا دیرو بذار هاتونهیگر

* 

 سالومه بود. یخانه ریمس در ونای

 .کردینم افتیدر یو جواب زدیسر هم زنگ م پشت

 قرمز توقف کرد.پشت چراغ کالفه

 ینگاه کهنیکه بلند شد، بدون ا لشیزنگ موبا یصدا

سالومه تماس  کهنیا الیو به خ ندازدیبه شماره ب

 گرفته، فوراً جواب داد:



 

 الو -

 

 .دیچیگوشش پدر  یگریآرام و نازک کس د یصدا اما

 

 جم. یالو، سالم آقا -
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 شیهالب یو لبخند رو دیمتعجب باال پر ونای یابروها

 نشست.



 یصورتش گرفت و نگاه به شماره یرا جلو یگوش

را کنار گوشش  یدوباره گوشناشناس کرد و  یاعتبار

 .گذاشت

 خنده گفت: با

 

 ؟ییمعتضد تو -

 

 کرد. سیرا با زبان خ اشدهیخشک یهالب آذر

 جواب داد: محکم

 

 بله -

 

 کشاند و توقف کرد. یرا کنار نیماش ونای

 گفت: شیهمان خنده و تعجب در صدا با

 

فکر  د،یو تهد یبعد از اون همه تند ف؟یاحوال شر -

 .یودت بهم زنگ بزنخ کردمینم

 بانو آذردخت! یکرد مفتخر



 

 جم؟ یآقا -

 

 جونم؟ ونا،یبگو  -

 

 دیایب د،یهروقت که من بگم حاضر دیشما گفت -

 درسته؟ ام،یخواستگار

 

 :دیخند ناباور

 

سر کارم؟  ؟یاریادا در م یدار ؟یمعتضد خودت -

 ه؟یمخف نیدورب

 

ما  یخونه دیایجم، شما م یآقا گمیم ینه، نه، جد -

 د؟یتا با پدرم صحبت کن

 

 قهقهه زد. ونای

 



چرت  یگفتم ه یدی. دامیم امیب یخدا االنم بگبه -

 که نامزد دارم و متاهلم؟ یگیم

 

 گفت: شیجانداد و به ونایبه سوال  یجواب

 

 د؟یایفردا عصر ب شهیم -

 

 گه؟ید یخودت پرسم،یاوپس، بازم م -

 

 .امیدجم، من کامالً ج یآقا دیبله باور کن -

 

 بودنتو قربون. یجد -

 ساعت شش خونتونم، آدرس رو برام بفرست. فردا

 

 که شهیم شه،یفقط م فرستم،یاالن م -

 

 



منو  یده تا ،یبگو دختر، تو که اهل خجالت نبود -

 !یدیدرسته قورت م یخوریم

 

 د؟یایفردا رو تنها ب شهیم -

 

 وقت چرا؟اون -

 

پدرتون  یداشت، جلو یاگر پدرم رفتار بد خوامینم -

 باشه.

 

آهان، حله، باشه، آدرس رو بده، فردا ساعت شش  -

 .امیم

 

 زشته؟ یلیخ -

 

 زشته؟  یچ -

 



زشت شد من زنگ زدم و  یلیکه خ نهیمنظورم ا -

 ؟یخواستگار دیایگفتم شما ب

 

پهن  یبود که منو شست یوقت نه واال، زشت اون -

 رو بند! یکرد

 

 .دیخب ببخش -

 

 و گفت: دیخند ونای

 

 .بخشمتیهروقت سرعقد بله رو گرفتم م -

 چشم خوشگله! 

 

از  شیگفت و پ یرلبیو خداحافظ آرام و ز دیخند آذر

خاموش شود فوراً آدرس خانه را  یگوش کهنیا

بار خدا روشکر کرد که  نیهزارم یفرستاد و برا

 را حفظ بود. ونایُرند  یشماره

 



 ارسال شد. شیبالفاصله برا آدرس

 .دیخند باورنا

 ابرها بود. یرو انگار

قدر فراموش کرد چه یبود که حتزده شدهذوق قدرآن

 دلواپس سالومه بوده.

 بود تنها برود.کرده دیگفته و تاک آذر

 یحس با کس نیرا از ا اشیحالخوش خواستیم اما

 کند. میتقس

که به عمرش  یدختر نیترتوانسته سرسخت کهنیا

 را رام کند. دهید

هرچه را بخواهد به  دانستیم کهنیبابت ا یحالوشخ

 .آوردیدست م

پاک  شیهالب یلحظه هم از رو کیخنده  کهیدرحال

را لمس کرد و منتظر ماند تا  رخسروینام ام شد،ینم

 جواب دهد.
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 کریاسپ یرا رو یرا به راه انداخت و گوش نیماش

 گذاشت.

 جواب داد: رخسرویتا ام دیطول کش یکم

 

 ونا؟یبله  -

 

 :دیخند یحالخوش با

 

 چه طرز جواب دادنه؟ نیمن، ا خمک  ی -

 

 بخوابم. خواستمیم -



 

 ؟یبخواب ر؟یخواب ام -

 شو. میسه امیشاد یتو کمهی ه،یجام عروسهمه من

 

 :دیپرس یدج

 

 شده؟یچ -

 

دسته گل خوشگل سفارش بدم،  هی خوامیمن م ریام -

 یلیهم بخرم، کت و شلوارم بپوشم که خ ینیریش

 .امیجنتلمن به نظر ب

 

 :دیپرس مشکوک

 

 خب؟ -

 

 خوادیپسرت، قند عسلت، کاکل به سرت، مشاه ریام -

 داماد بشه.



 خب؟ یگیفقط م تو

قر تو کمرت فراوونه که  یدرحال دیاالن با ه؟یچ خب

 ریچ هیسر کمد لباسات  یبر شیزیکجا بر یدونینم

 !یمناسب انتخاب کن

 دم،یم لتیخوشگلم تحو ینوه هیسر سال نشده  من

 .ستمین بخاریب یایمثل اون حامد و و

 

 ونا؟ی یگیم یچ نم،یبب سایوا -

 

 یمعتضد زنگ زد، گفت جوابش مثبته، وا ر،یام -

با  خوامیمن م یگفت تنها برم ول شه،ینم خدا باورم

 عصر فردا ساعت شش ،یتو برم خواستگار

 

 اشغال در گوشش خورد: بوق

 

 ریالو، الو ام -

 



 یگوش یرا قطع کرد و دوباره شماره یگوش

 را گرفت. رخسرویام

 بود. خاموش

 !دادیاش را گرفت، جواب نمخانه یشماره

** 

 رهیخ ونا،یجمالت  دنیمات و مبهوت با شن رخسرویام

 بود.مانده نیبه زم

 معتضد تماس گرفته و جواب مثبت داده. گفت

ها پارکت یو رو دیانگشتانش لغز انیاز م یگوش

 افتاد.

 شیو او پاها خوردیخانه پشت سر هم زنگ م تلفن

 تا جلوتر برود و جواب بدهد. کردیرا حس نم

 پر از صدا بود. سرش

 در هم و بر هم. یصداها

 

هاش! ! معتضد! چشمونای! جواب مثبت به ونای"آذر! 

! من! من! من! من! ونای یصداش! ذوق و خوشحال

! حس من، غلطه، جاچیام؟ هقصه نیا یمن کجا



 نکردم، یبراش پدر ونا،یپدرشم، پدر  ست،یدرست ن

وجود نداره!  یمن نه! من وناست،ی یبرا ونایعشق 

 "من غلطه!  پدرشم! من پدرشم! غلطه، غلطه، حس

 

 :دیکوب واریزد و مشتش را به د ادیفر

 

 پسرمه. ونایحس من غلطه، غلطه، من غلط کردم،  -

 

 رونیشد و خون از انگشتانش ب حسیکه ب دستش

 خودش را به توالت رساند. جهیزد، با سرگ

مشت مشت آب به صورت  یهمان دست خون با

 .دیخودش پاش

 زمزمه کرد: نهییدر آ رهیخ

 

آذر  دیاشتباهم، با رشیپذ یبرا حس غلطه و من نیا -

 رو عروس خودم بدونم.

 

 فرو برد و نجوا کرد: ییآب سرد در روشو ریز سر



 

 ونایبه...خاطر...پسرم.... -
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 .کردیاز درد ذق ذق م دستش

و کمر  نهیس یآب رو کهیدرحال س،یخ یهامو با

 سمت تلفن رفت. خت،یریم انشیعر

 جواب بدهد که قطع شد. خواست

 بود. ونای یشماره

 فوراً جواب داد: ونایزنگ زد و  خودش



 

حس  طورنی! من اایبود ر؟یام یتر نبودقبالً با ادب -

 !کنمیم

 ؟یقطع کرد هوی چرا

 

 و لب زد: دیکش اشیشانیبه پ دست

 

 افتاد، خاموش شد. یگوش -

 

 ؟یدیَمرد، چرا تلفن خونه رو جواب نم -

 

و  دانستیحال خودش را نم کهیبود درحال سخت

بودن  رخسرویسرش در حال انفجار بود، تظاهر به ام

 کند. یشگیهم

 داد: جواب

 

بودم، گفتم که  دهیکش زیتلفن رو از پر میس -

 بخوابم. خواستمیم



 

کن، من نگران شدم فکر کردم از خب حاال اونو ول  -

 .یمعده کرد یزیذوقت خونر

 

 نشست. رخسرویام یهالب یپردرد رو یلبخند

 

 فردا باهام؟ یایحاال م -

 

 .کردیزمزمه م رخسرویدر سر ام ییصدا

 

رو  انایتو و ست،ی" اسم اون حس اصالً عشق ن

 نی! ایکن یآذر پدر یبرا یخواستیم ،یبزرگ نکرد

هاش رو ، اگر اون روز چشمستحس پدرانه هی

ترحم پدرانه به اون نگاه  هیاز  یحست ناش ،یدیکش

 "ترشیپر غم بود، نه ب

 

 ؟یشیمنو، چرا محو م یکشت ر،یالو ام -

 



 بله؟ -

 

باهام  یایمعتضد گفت تنها برم اما اونو ول کن، تو م-

 نه؟ ای

 

 دهانش را فرو داد و لب زد: آب

 

 !امیم -

 

 گفت: و دیناباور خند ونای

 

ت   کردمیفکرشم نم وقتچیمن ه ؟یایم ییخدا -

 !یخواستگار یایباهام ب یحاضر بش

 

 ؟یمگه اصالً قصد ازدواج هم داشت -

 

 یاالن انتظارش رو نداشتم که بگ ینه خب، ول -

 .ریام یگفتم بهت، مرس یبختکهللا یجورنیهم ،یایم



 

حالش را  یکم زدیموج م ونای یکه در صدا یایشاد

 تر کرد.به

را باز و بسته کرد و  اشدهیدست ضرب د یهاپنجه

در سرش جرقه زد  یزیاش از درد جمع شد و چچهره

 ونایآذر هرچه خواسته به  بوددهیکه شن یو روز

 آورد. ادیبود را به گفته

 

 ونا؟ی -

 

 بله پدر؟ -

 

دختر از اولش هم چندان با تو خوش رفتار  نیا -

 نبود.

 

 خب؟ -

 



به من هم زنگ زد و گفت  ومد،یتئاتر که ن یتو گفت -

 ییکهوی یلیداره، حاال چرا خ یمشکل خانوادگ کی

 !اشیخواستگار یتماس گرفته و گفته که موافقه بر

 !لنگهیکار م یجاکی

 

از  کدومچیه ،ینیتو کالً بدب رخسرو،یام الیخیب -

 ندارن. یبه هم ربط هانیا

 

 .امیم م،یکن آدرس رو بفرست، فردا هماهنگ ،یاک -

 باشه. یگیکه تو م نطوریهم دوارمیام

 

 تیگودنا ،یچاکر  دد -

 

 خوش.شب -

 

داد و  هیتک واریرا قطع کرد و سرش را به د یگوش

 .دیکش قیعم ینفس

 



 یهمراه ،یکردن بدهکار یعمر پدر کی" بهش 

 کاره " نیترکردنش درست
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ساعت که سه بعدازظهر را  یهاچشم به عقربه آذر

 بود.دوخته دادینشان م

 در دلش نبود. دل

 را تحمل کند. یحبس خانگ نیا توانستینم گرید اما



 ونایکه شب قبل با  یکه کرده و تماس یکار از

بود و دائم با ن مانیهم پش یبود سر سوزنگرفته

 :کردیخودش تکرار م

 

 .ستین یرنگ یاهیباالتر از س -

 

به توالت  خواستیم یسه ساعت قبل بود که وقت دو

 برود رو سمت ساناز کرده و لب زده بود:

 

 ""شناسنامم

 

در سر دارد،  یزیآذر چه چ کهنینگران از ا ساناز

به پدرشان کرد و  یمضطرب و نامحسوس نگاه

 و راست تکان داد. سرش را به چپ

مدارک در گاوصندوق پدرشان در  یو باق هاشناسنامه

 خانه بود. گریاتاق د

بفهمد  یزیچ یکس کهنینبود که ساناز بدون ا یشدن

 .اوردیب رونیآذر را ب یشناسنامه



 خواست؟یچه م یآن بدتر، شناسنامه را برا از

چه در  دانستیو نم شناختیسرکشش را م خواهر

 یبا او در برپا کردن آشوب خواستینم سر دارد و

 کند. یهمکار گرید

 

 چندتقه به در زد. آذر

 هیو کنا ردیرا بگ اشیتلخ زبان یجلو توانستینم

 .دینزند و متلک نگو

 

رفتن  یتقاضا یمعتضد، زندان م  یبان، آقاابراهزندان -

 به حموم رو داره.

 

 جواب داد: یعصب پدرش

 

 .نمیسرجات بب نیگوه خورده، بش یزندان -

 

 به در زد. یهم لگد آذر

 



 روغن گرفت، کپک زدم. شهیاز موهام م -

اون اتاق هم که تونل  یبرم حموم، تو خوامیم

پدر  من. نترس، من  ستیو راه  دررو ن ینیرزمیز

 رو ندارم که برم. ییجا

 

 واسطه شد. زهراخانم

 

دوش  هیبره  ادیبذار ب م،یدردت به سرم آقاابراه -

 .رهیبگ

 .کنهیخب، فرار که نم گهیم راست

 

را در قفل  دیکل زد،یغر م رلبیز کهیدر حال میابراه

 چرخاند.

 را برداشت. شیهاحوله و لباس آذر

سر  آمدیرفت و رو به پدرش که به دنبالش م رونیب

 چرخاند.

 

 بابا؟ یدیاجازه م -



 ؟ییمنو بپا یخوایم حمومم

 

 شد. رگیو آذر وارد اتاق د ستادیا پدرش

 در گذاشت. یدست رو میدر را ببندد که ابراه خواست

 

 ؟یببند یچ یدر رو برا -

 

 و کالفه لب زد: یعصب

 

 .ایخدا یوا ارم،یلباسامو در ب خوامیم کهنیا یبرا -

 

را  یگرید زیبه پدرش فرصت گفتن چ کهنیا بدون و

 بدهد، وارد شد و در را پشت سرش بست.

 ر اتاق، آه از نهادش بلند شد.د د  یقفل بدون کل دنید با

روشن  یحمام رفت و آب را باز کرد تا صدا داخل

 اش برسد.شدن آبگرمکن به گوش خانواده



و استرس لرز بر جانش  یاز گرسنگ کهیدرحال

پا، سمت گاو  یهاانگشت یبود، آرام و رونشسته

 اتاق رفت. یصندوق گوشه

و در  دهیرمزش را د یبه طور کامالً اتفاق بارکی

 خاطر داشت.

 گفت. یرلبیگاوصندوق زانو زد وبسم هللا ز مقابل

 شیو کف دست و پا یشانیپ یسرد رو عرق

 بود.نشسته

 را آرام چرخاند. قفل

نگاهش به در اتاق بود که ناگهان باز نشود و  کی

ها و مدارک موجود در گاو نگاهش به پول کی

 صندوق.

ش ادسته اسکناس را به همراه شناسنامه کی

 برداشت.

در گاو صندوق را بست و سمت حمام رفت و  آرام

 رونیب یواردش شد و نفسش را لرزان و با آسودگ

 داد.

و خداراشکر کرد که  دیباز شدن در اتاق را شن یصدا

 کار به موقع تمام شده.



کوچک  یلقمه کردیپشت در بود که التماس م مادرش

آب داغ  ریتا ز ردیو گردو را ا  دستش بگ رینان و پن

 نشود. نینخورد و نقش بر زم حالش به هم

 

ها و شناسنامه در دستش کرد و نگاه به پول آذر

 جواب داد:

 

 فعالً خوبم مامان، نگران من نباش. -
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 ا با حوله خشک کرد.گرفت و تنش ر دوش



 کرد. یلباسش مخف ریها را زو پول شناسنامه

 رونیو بعد از حمام ب شوندینم دهیشد که د مطمئن

 رفت.

 فوراً داخل اتاق شد. مادرش

 

جون به تنت نمونده، چشمات داره دو  ده،یرنگت پر -

 خودت آذر؟ ای یبا بابات لج کرد زنه،یدو م

 ؟یبخور ارمیغذا ب کمهی

 

 تکان داد. را سرش

  

 .خورمینم -

 

 آورد و لب زد: نییرا پا شیصدا

 

درست  یزیو غذا نخوردن تو که چ یآذر، با لجباز -

 .شهینم

 



 لب زد: یحرص

 

و  بهیط یبوسبرم دست شه؟یدرست م یجورچه -

 ننش؟پسر بچه

 اشتباه از من بود؟ بگم

 

 !یمجبور اتیحفظ زندگ یمادر برا -

 

که  یایزندگ نیهمچ اهیل سنباشه صدسا خوامیم -

 کنم. فیخاطرش خودم رو خوار و خفبه

 

 را باال برد: شیصدا پدرش

 

 .اتاقت یبرو تو ایب ،یحمومتو رفت -

 

 حرف و بحث سمت اتاقش رفت و داخل شد. بدون



سرگرم کرد بلکه زمان زودتر  شیهارا با کتاب خودش

 ای ختهیبرنامه ر شیچه براآن شودیبگذرد و بفهمد م

 نه؟!

* 

 :دیتوپ یرو به مهد بهیط

 

غم  یها زانومثل ننه مرده ینجوریمثالً؟ هم یکه چ -

 .یعزا گرفت ینشست ،یبغل گرفت

 

 به مادرش نگاه کرد. هیپرگال

 

 هم خورده مامان، زنمبه میعروس -

 

 و دست به کمر شد: دیحرفش پر انیم

 

 سرم. یُخبه ُخبه، همون بهتر که به هم خورد، فدا -

 زنمم نکن واسه من. زنم



هممون که تا عمر  یبه سر تا پا دیر یجور هی دختره

 تو اون صورت گوهش نگاه کنم. خوامیدارم نم

 برد. هاهیهمسا یهیخانوم و بق رانیا یجلو آبرومونو

 نقل دهن مردم محل. میشد

بگو مهرشو  خواد،یروزم بهت گفتم، طالق م اون

 ببخشه طالقش بده تموم بشه بره.

 

 داد. رونیکالفه نفسش را ب یمهد

 

من زنداداشو  خوره،یهم ممامان حالم از خودم به -

 هول دادم.

 .کنهیتو روم نگاه نم داداش

 .امیبه مرگ خودم راض خدابه

 

 نشست. یمقابل مهد بهیط

 بغض لب زد: با

 

 .هارهیگیقلبم م هوینگو،  یجورنیا -



ن بنگاه و او نیا یبخورم که تو نمویحس یغصه

 ییست و از سر بند ماجراهابنگاه دربدر دنبال خونه

ازم جدا  خوادیآذر فتنه درست کرد بچم م نیکه ا

غم بغل گرفتن تورو که  یزانو نیا یغصه ایبشه، 

 ده؟یبه آخر رس ایدن یکنیفکر م

 

 برد و گفت: ترنییرا پا شیصدا

 

حرص الهه رو بخورم که خواستگار براش  ای -

 اد؟ینم

 .یدقم نده مهد تو حداقل

 

 شد. یمادرش عصب یهااشک دنیبا د یمهد

 گفت: یو با دلسوز دیکش آه

 

 کنم آخه؟ کاریمن چ یگینکن مامان، م هیگر -

 رو دوست داشتم. آذر

 



 گذاشت. یدست مهد یرو دست

 

 .یندار گهید ،یدوست داشت -

 چشم خودتم افتاده. از

 کن مادر. قبول

 یبخوا ویم برات هرکبده، به وهلل قسم که خود طالقش

 .رمیگیم

 بکن نبود. یدختره زندگ نیا

 دم در خونشون. میریم امروز

 

 به دهان مادرش منتظر لب زد: رهیخ یمهد

 

 خب؟ -

 

 ؟یخوایطالق م یگیخب به جمالت مادر، بهش م -

 مهرتو ببخش. یباشه، ول

 بده خالص شو. طالقش



 نیدلم رضا نبود به ا ،یاولم به حرفم گوش نداد از

 شد عاقبتش. نیوصلت، ا

 

 :دینال عاجز

 

 مامان یول -

 

 گفت: ستادیایکه م یزانو گذاشت و درحال یرو دست

 

 یریدو سال ش یخوایم ،یاوالدم خوام،یصالحتو م -

سر و صدا طالقش  یکه بهت دادم حاللت باشه؟ پس ب

 کارش. یبده بره پ
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که وقت صرف انتخاب  شهیبرخالف هم ونای

 یبا وسواس کت و شلوار کرد،ینم شیهالباس

 بود.انتخاب کرده و کروات زده

 حالت داد. شیبه موها یکم نهییآ مقابل

ساعت قبل  مین نیو گل را سفارش داده و هم ینیریش

باال  شیداده بودند و او برا لیتحوبرج  من  یبه الب

 بود.آورده

 بود. آماده

را بردارد، با  ینیریش یگل و جعبه کهنیاز ا شیپ

 تماس گرفت. رخسرویام

 مانده بود. داریتمام شب قبل را ب رخسرویام

آذر منحرف  یبود تا فکرش را از حوالکرده یهرکار

 کند.

از بزرگ یراکش نشسته و ماگ یصندل یرو حاال

 هوه در دست داشت.ق



 حوصله نداشت گردنش را تکان دهد. یحت

را چرخاند و نگاه به ساعت  شیهامردمک تنها

 انداخت.

و حدسش  ردیتماس بگ ونایهاست که االن دانستیم

 درست بود.

 ظاهر شد. یگوش یرو ونای نام

 .گفت یآرام یرا وصل کرد و الو تماس

 ود.حال و سرحال بخوش یادیز ونایاو  برخالف

 

 دنبالت؟ امیخودم ب ؟یحاضر ریام -

 

 .امیحاضرم، نه خودم م -

 

 یسیبهت وا زنگمیمحلشون م یهاکیحله پس نزد -

 .میباهم بر

 

 باشه. -

 



 رمینشه من دارم از در م رید ر،یام گهید فتیراه ب -

 .رونیب

 

 .فتمیراه م -

 

 فعالً. نمت،یبیم ،یاک -

 

 .دیسر کش جاکیولرم شده را  یقهوه

دستش  یبرداشت و رو یرا از پشت صندل کتش

 انداخت.

 رفت. رونیرا برداشت و از در ب چییسو

* 

 هماهنگ کرده بودند توقف کرد. ونایکه با  ییجا

 .بوددهیزودتر از او رس ونای

کنار  یو وقت دیرا د رخسرویام نیبغل، ماش ینهییآ از

داد و  نییرا پا شهیش ونایاو توقف کرد،  نیماش

 را کرد. کارنیهم هم خسروریام

 



 به خودش کرد. یابا ذوق اشاره ونای

 

 ر؟یام خوب شدم -

 

 و لب زد: دیخند رخسرویام

 

 .یپیتخوش شهیکه هم کنمیخب اعتراف م -

 

 و جواب داد: دیخند یبا لودگ ونای

 

 یگینم یدیخرج ماحساسات به یجورنیاوف ا -

 یارمعتضد از تو خواستگ یجابه شمیعاشقت م

 جذاب  من؟ کنمیم

لت و پارت بشم که ماتحت خستتو  یاون معده یفدا

 ؟یباهام اومد یآب انار پاشد یتو یگذاشت

 

 نگاه کرد. ونایبار به کمرنگ زد و شماتت یلبخند

 



 .میبر فتیراه ب -

 

 چشم پدر. -

 

 شیجا بود را پآن میآقاابراه یکه خانه یابانیخ ریمس

 گرفتند.

 پشت سرش. ونایرفت و  جلوتر رخسرویام

 

* 

 بود.مضطرب شده آذر

 و آماده و منتظر بود. حاضر

 را با دقت چک کرد. لشیوسا

 تر شود.آرام دیشا دیکش قینفس عم چند

لرز به تنش انداخت  فونیزنگ آ یبلند شدن صدا اما

 گفت:  رلبیو ز

 کمکم کن. ایخدا -

* 



سرش انداخت و رو به  یرا رو یچادر مشک بهیط

 رد.ک یمهد

 

 .میبر فتیپاشو راه ب -

با  دیخونه باز بگه با ادیحوصله ندارم بابات ب واال

 .یکن یآشت تهیاون عفر

 گفت: الهه

 

 ام؟یمنم ب -

 

 میریم یشام درست کن، منو مهد سایوا ؟یایکجا ب -

 .رنیزودتر برن دادگاه طالق بگ میسره کن هی فویتکل

 

 .دیکش شیهابه لباس یو دست ستادیا یمهد

 

 مامان میبر -
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 رفت. فونیآ یجلو میآقاابراه

 .دیسبد بزرگ گل را د ریفقط تصو زهراخانم

باال  یخوابش نشست و خودش را کمدر رخت ساناز

 :دیو کنجکاو پرس دیکش

 

 بابا؟ هیک -

 

اش را به زده خی یهاگوش به درچسبانده، دست آذر

 یکم دیرا ها کرد تا شا شانیچسباند و رو شیهالب

 گرم شود.

 بود.در هم فرو رفته یبدجور میآقاابراه یابروها



را  فونیآ شیجانگفت و به یزیجواب ساناز چ در

 برداشت.

 

 د؟ییبفرما -

 

که کنار رفت،  فونیاز مقابل صورت مرد پشت آ گل

 یشهیهمان هنرپ یشده دهید ادیآشنا و ز ریتصو

 .دندیمعروف را د

 گفت: زدهجانیه ساناز

 

 جمه! ونایعه عه،  -

 

 خودش زد. یو با دست بر گونه دیلب گز زهراخانم

 یاش را روو کوله دیساناز را شن یصدا آذر

 انداخت. شیهاشانه

بود به دست گرفت را هم که آماده کرده یکوچک ساک

 در اتاق منتظر ماند. و پشت



برپا  یامهلکه گر،یکوتاه د یقهیچنددق یط دانستیم

 .شودیم

 از خانه برود. کردیکه به او کمک م یآشوب

 

شلوارش فرو برده و  یهابیدست در ج رخسرویام

 :دیپرس فونیکنجکاو از سوال پدر آذر که از پشت آ

 

 ؟یجنابعال -

 

 نگاه کرد. ونای به

 

تر مشخص واضح رشیرفت تا تصوتر عقب یکم ونای

 و جواب داد: دیشود و خند

 

 جم هستم. -

 

 :دیتوپ میابراه

 



 .یعقب رخ نشون بد یبر خوادیآقا، نم دمتید -

با شاه   گنیکه م یبچه قرت ستیآرت هیبدونم  خوامیم

من  یگل پشت در خونهدسته هیبا  خوره،یفالوده نم

 !کنه؟یم کاریچ

 

 زد. اشیشانیو محکم به پ دیشنپدرش را  یصدا آذر

 بود.گفته ونایرا به  هانیبدتر از ا خودش

 نخواهد بود. نیرفتار پدرش هم بهتر از ا دانستیم

صورت  یدو مشت هم حوال یکیاحتماالً  دانستیم

 .شودیم ونای

 زیو گر طیشرا نیهم جز به وجود آوردن ا یاچاره اما

 نداشت. یاز آن اتاق و زندان خانگ

مهسا به  ینیگزیبود جاگفته ونایبه  هانیبر ا وهعال

 .کندیخودش را جبران م یجا

 کرده. یبدجنس یادیهم قبول داشت ز خودش

 بود.دو نشان زده ریت کیبا  اما

فرار از خانه  شدیو هم اگر موفق م ونایکار  یتالف هم

 نگاه نکردن.و رفتن و پشت سرش را هم



 

 و نجوا کرد: دیال پراز تعجب با رخسرویام یابروها

 

کار  یجاکی! من که بهت گفتم دوننیاش نمخانواده -

 .لنگهیم

 

و با احترام جواب  یبا حفظ آرامش و خونسرد ونای

 داد:

 

 !ریامرخ یبرا دمیمعتضد، بنده خدمت رس یآقا -

 

مثل انبار  میبود تا ابراه یجمله کاف نیهم دنیشن

 باروت منفجر شود.

 را رها کرد. فونیآ

 :دیکش داد

 

 خون ت حالل شد. شرف،یآذر ب -

 



 رخسرویو ام ونایبه گوش  میابراه ادیفر یصدا

 .دیرس

 به هم نگاه کردند. متعجب

 تیگذاشت و با جد ونای یبازو یدست رو رخسرویام

 گفت:

 

 ونای میبر -

 

 .ستادیمصرانه ا ونای

 

 خبره؟چه نمیبب خوامیم ر،یبرو ام یبر یخوایتو م -

 

 فرو کرد: شیکالفه دست در موها رخسرویام

 

 .میبا هم بر ایب گمیتنهات بذارم؟ م -

 !ه؟یچ هیزنگ بزن از خود  معتضد بپرس قض بعداً 

 



 یو مادرش سمت خانه یکوچه، مهد گرید یسو از

 .رفتندیم میآقاابراه

مقابل  بهیغر یمدل باال نیبه آن دو ماش یمهد توجه

و سبد گل و  دهیوشکت شلوار پ وناجم  یها و آن یخانه

 به دست افتاد. ینیریش یجعبه

 سمت مادرش چرخاند. رو

 

  یدر خونه یمامان، جلو -

 

 :دیغر رلبیپرحرص و ز یحرف مهد انیم

 

ش بوده بهونه یدیبوده؟ دبلند شده رسرشیز یدید -

 که دعوا درست کنه؟

 

به خون نشسته و رگ متورم  ییهابا چشم یمهد

 د.پا تند کر رتشیغ یشده.

بود و  دهیفایرفتن ب یبرا رخسرویام یاصرارها

 بدهکار نبود. ونایگوش 



 :دیکش ادیفر میآقاابراه

 

 اومده. ریبرا امرخ گهیم ناموسیب کهیمرت -

 آذر؟ یخورد یمدت چه گوه نیا

 کو*نش! یتو کنمیاون سبد گلشو م رمیاالن م من

 

 اتاق آذر را باز کرد. در
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 گفت: ونایرو به  یآرام اما عصب ییبا صدا رخسرویام



 

. میبر ایب دمیبار آخر دارم بهت تذکر م یبرا -

 نیا  یکه از تو ییپشت  سر وصداها یخوب یهااتفاق

 .ستین ادیخونه م

از  یکی یکه تو یخواینم ،یفمعرو یتو چهره ونای 

اول  تریت یشهر آبروت بره و بش نییپا یهامحله

 رسانه ها؟

 

 :دیاز کوره در رفته داد کش ونای

 

 من؟ ای یولم کن، نگران خودت -

خبره؟ چرا آذر زنگ زده به من بفهمم چه دیبا من

 اش؟یخواستگار امیگفته ب

 نه؟ ایشق بوده کله یدختره نیتو سر ا یچه نقشه ا 

 

 شده بود. ونای کیحاال کامالً نزد یمهد 

 .دیرا شن یآذر و خواستگار یکلمه



و متوجه حضور او  کردندیبحث م ونایو  رخسرویام

 نشدند.

 ونای یسرشانه یمحکم رو یناگهان طور یمهد

 تکان خورد. ونایکه  د،یکوب

 و سرش را تکان داد: دیمتعجب عقب چرخ 

 

 د؟ییبفرما -

 

 مشت شده گفت: یهابا دست یمهد

 

 یدار یچه غلط ینیریبا دسته گل و ش جانیتو ا -

 ؟یبچه قرت یکنیم

 

 کرد. یاابرو باال داد و تک خنده ونای

 

 بدم؟ حیخدمت شما توص دیبا شم،یمتوجه نم -

 



 دیصورتش کش یکالفه و آشفته دست رو رخسرویام

 و لب زد:

 

 .میبر ایب ونا،یبحث نکن  -

 

ز آن بود که بخواهد به حرف تر ا یعصب ونانی

 گوش بدهد. رخسرویام

 زل زد. یمهد یبه خون نشسته یهاچشم در

 

 :دیپرس یعصب یمهد

 

تخم سگ؟  یخوریم یدار یچه گوه جانیا دمیپرس -

 ؟یالل

 

 

 و لب زد: دیخند ونای

 

 حرف دهنتو بفهم، عجبا! -



 

 با اخم جواب داد: رخسرویام 

 

 .دیت کنمحترم لطفاً درست صحب یآقا -

 

 را محکم در دست گرفت. ونای قهی یمهد 

 نیزم یرا رو ینیریهم داغ شد و گل و ش ونای

 انداخت.

 

 دستت رو بکش آقا -

 

 انیو کروات او را م قهیتر اما محکم یمهد

 فشرد. شیهاانگشت

 

 ؟یخوریم یچه گوه جانیا یدار گمیبهت م -

نتو نزدم ده یزنم بوق زد یبرا دمیاول که د یدفعه

 یجا خواستگار نیا یاومد یپر خون کنم حاال پاشد

 زن شوهردار؟



 

 هردو جا خوردند. رخسرویو ام ونای

داشت   یسع کهیخودش را نباخت و درحال ونای اما

 جدا کند لب زد: اشقهیرا از  یدست مهد

 

 گه؟ید هیول کن آقا، زن شما ک -

 !شناسمت؟یمن اصالً م 

 

 یدونیکه نم یدیت خندتو به گور هفت جد و آباد -

 من شوهر آذرم.

 

باال رفته به  یجا خورده و با ابروها رخسرویام 

 :دیرا کش وناینگاه کرد و باز هم دست  یمهد

 

 تفاهم شده.سوء ایمحترم، گو یآقا -

 

 زد: ونای یمحکم بر گونه یو مشت دیداد کش یمهد

 



 دینشون شما دوتا ..کش بدم که بفهم یسوءتفاهم -

 !دیکرد یچه غلط

 

 از درد جمع شد. ونای صورت

 داشت اوضاع را آرام کند. یهنوز سع رخسرویام

 افتاد. یشده به جان مهد یجر ونای اما

بود  ترنیسنگ یاز مهد یادیکه ضرب دستش ز البته

 رونیدهانش کرد خون ب یو مشت اول را که حواله

 .دیپاش

 :گفتیفقط م رخسرویام

 

 ولش کن رن،یگیم لمیمردم دارن ف ونای -

 

و بد و  کردیم نیو لعن و نفر دهیها رسبه آن بهیط

 :گفتیم راهیب

 



سر دختر  ریز دیبدون ها،هیمردم، همسا یآ -

بود که به پسر آقا صافکار بلند شدهابرام یکهیکوچ

 .نداختیک ممن جفت

 

 .دایبر پا شده بود که آن سرش ناپ ییبلبشو

 شیپ قهیدو دق یکی یها طاتفاقات و بحث نیا یهمه

 بود.آمده

در اتاق آذر را باز کرد و  میابراه یوقت گرید یسمت از

چه  دینفهم دیاو را حاضر و آماده و ساک به دست د

 دستش فرار کرد. ریشد که آذر از ز

و ساناز و  دیدنبالش کرد و آذر در خانه چرخ میابراه

 .دندیکش غیزهراخانم ج

سر آذر بلند شده  ریز گفتیکه م بهیط یدادها یصدا

 کرد. یرا روان میابراه

 .کردیم دشیو تهد دادیآذر فحش م به

 یپلو رو یخرد کردن سبز یکه زهراخانم برا ییچاقو

 بود را برداشت.اپن گذاشته

را برداشت و به دست گرفت  شیهاآذر که کفش دنبال

 رفت کرد. رونیو پابرهنه از در ب



 

 غیزهراخانم جچاقو به دست بود و ساناز و  او

 یو التماسش کردند و نتوانستند جلو دندیکش

 .رندیرا بگ کدامشانچیه
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در  بهیط یهانیفحش و نفر یصدا دانستینم آذر

 ایو  یهدو م ونای دادیداد و ب ایگوشش است 

 پدرش. یهادیتهد

 .دیرس اطیح به

 رفت. رونیو از در ب دیدو



 آذر قفل شد. یرو رخسروینگاه ام یالحظه یبرا

 زده نگاه از او گرفت.وحشت آذر

حس کرد هرلحظه ممکن است از  رخسرویام دنید با

 برود. نیزم ریخجالت آب شود و ز

 !کرد؟یجا چه مبود تنها برود حاال او آنگفته ونای به

 .کردیروح داشت از تنش پرواز م انگار

 .و خجالت زده شدن نبود ستادنیوقت ا اما

 .کردینم ها حسآسفالت یرا رو شیدرد پاها یحت

 یگریافتاده و خواست مشت د یتن مهد یرو ونای

و رو به  دیصورتش کند که آذر را د یحواله

 :دیکش ادیمبهوت فر یرخسرویام

 

 د.برو، فرار کر ریام -

 

الغر و قدبلند چاقو به  یبعد از آذر مرد بالفاصله

 .دیدو رونیدست دنبال آذر ب

را از پسرش جدا کند و  ونایداشت  یسع بهیط

 .داشتیکردن برنم نیدست از لعن و نفر یالحظه



شیرا م ونای رخسرویام  یاز کشتن پسر شیتا پ دیک 

را از او جدا  ونایبود شوهر آذر است، که ادعا کرده

 کند.

 ونایداد  یو صدا دیرا که چاقو به دست د میابراه اما

 که گفت:

 

 فرار کرد، گفتم برو ریام -

 

 جدا شد. ونای از

 رفت. نشیسمت ماش فوراً 

 شد و راه افتاد. سوار

 خارج شد. رخسرویام دیو از د دیچیکوچه را پ آذر

با صورت  نیزم یکه رو یبه کمر مهد یلگد ونای

را نگه داشته بود و به  گرشیدو با ناله دست  یخون

 زد و گفت: دیچیپیخودش م

 

تا آش و  یکنیدست بلند م یک یبعد بفهم رو یدفعه -

 .یالش نش



 

 نیسمت ماش ،یو کروات پاره و خون راهنیپ با

 خودش پاتند کرد.

 رفت. یاصل ابانیافتاد و سمت خ راه

 دایآذر را پ خواستیم رخسرویهم درست مثل ام او

 را بپرسد. شیهاسوال کند و بعد

 

 رفتند. بهیو ط یو ساناز سمت مهد زهراخانم

 :زدیبه سر و صورتش م بهیط

 

 ؟یاورژانس لعنت نیکو پس ا -

زد بچمو  دیپدر مادرو نگرفت یب یپسره یجلو تونیکی

 له کرد.

اش کرد و انگشت اشاره دیو زهراخانم را تهد ساناز

 را تکان داد.

 

 و شماها. دونمیه باشه من ماومد امیسر مهد ییبال -

**** 



و دسته  زیبزرگ و ت یهنوز هم با همان چاقو میابراه

 .دیدویداشت م  ینارنج

 کردیآذر به پشت سرش بود و به جلو حرکت م نگاه

 .زدیو نفس نفس م

 ها شد.کوچهاز پس یکی وارد

زانو گذاشت و  ینفس کم آورده دست رو میابراه

 و نجوا کرد: ستادیا

 

 .یدا لعنتت کنه دختر که آبرو برام نذاشتخ -

 

شد و  ادهیپ نشیو از ماش دهیرس یاصل ابانیبه خ ونای

 .دیدو

 آذر نبود. نبود،

 بود.را رفته میابراه ریمس رخسرویام اما

 .شناختیها را مکوچه و پس کوچه آن

و نگاهش را با دقت به اطراف  راندیم آرام

 .چرخاندیم



تماس  ونایو خواست با  دشیم دیداشت ناام گرید

 ریخودشان را درگ نیاز ا شیتا برگردند و ب ردیبگ

را با کوله  ینکنند، اما دختر یخانوادگ یماجرا نیا

از  یکه در ک دیو ساک به دست و بدون کفش د یپشت

شود  گرید یابانیتا وارد خ دیدویم کیبار یهاکوچه

 و توقف کرد.

 

[23.12.20 23:23] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_پنجاه_و_سه

 

 

 شد. ادهینگه داشت و پ یرا کنار نیماش

 جا خلوت بود.کرد که آن خداراشکر



 کرد تا به آذر برسد. پاتند

اما زخم شدن کف  دیدویکماکان داشت م آذر

با  شیاز پاها یکی یپاشنه یدگیو بر شیهردوپا

 بود.سرعتش را کم کرده شه،یش یاتکه

 رخسرویکوچه عبور کند، ام یاز انتها کهنیاز ا شیپ

 .دیبه او رس ،یکشدار و عصب یهابا نفس

که آذر  دیاش را از پشت گرفت و چنان کشکوله بند

 .دیخفه و کوتاه کش یغیخورد و ج یسکندر

باعث شد هم  رخسرویدر چشم شدنش با ام چشم

 قطع شود و هم نفسش. غشیج

در هم گره  یقدر جدآن رخسرویام یکه ابروها نیا

 بود دست خودش نبود.خورده

 زدهخیحس و سرد و  یپشت آن نگاه ب کهنیا

 هم دست خودش نبود. دیکشیشعله م تیعصبان

 هم فشرد. یرا رو شیهادندان

 منقبض شد. فکش

عقب بگذارد اما بند  یخواست قدم دهیترس آذر

 بود. رخسرویمشت ام ریاش هنوز اسکوله



الم تا کام حرف  توانستیبود که نمآذر بند آمده زبان

 بزند.

آذر از  کردیم الیبود و خ رخسرویام رخسرو،یام اما

 .خواندیرا م شیهاآن نگاه نامفهموم سوال

کلمه از پشت  کیکه در آن وضع گذشت،  تنها  یکم

خارج شد و رنگ  رخسرویام یشده دیکل یهادندان

 .دیپر ترشیصورت آذر ب

 

 چرا؟! -

 

 .دیتر کشخودش را عقب آذر

 .دیرا بلع بغضش

که او به جانش  یو ترس دنیاز شدت دو هنوز

 .زدیبود نفس نفس منشانده

 

 یمن...من...فقط...آقا -

 



همان کوله به  قیو او را از طر دیچرخ رخسرویام

باعث  یشدن ناگهان دهیکش نیو ا دیدنبال خودش کش

 یدر پاشنه شه،یکوچک ش یتکهفرو رفتن  ترشیب

 گفت. یشد و آذر ناخواسته آخ بلند شیپا

 

آذر را از دستش  یهاکفش یعصب د،یچرخ رخسرویام

او پرتاب کرد و  یمقابل پاها ن،یزم یگرفت و رو

 گفت: یدستور

 

 بپوش. -

 

اش را در کفش فرو برد و چهره شیپاها یبه آرام آذر

 از درد جمع شد.

 و آذر لب زد: دشیکش توجهیب رخسرویام

 

 ریکجا م -

 

 :دیشود و غر لیاش تکمنگذاشت جمله رخسرویام



 

 مسخره رو بدونم. شینما نیعلت ا دیمن، با نیماش -

 لطفاً. دیایب راه

 

تا او بند را رها کند و با  دیکتفش را عقب کش آذر

 فرو افتاده گفت: یسر

 

 خودم امیم -

 

 کرد.ن شیآرام زد و رها یپوزخند رخسرویام

 

 ؟یو اگر باز فرار کن -

 

 رونیو نفسش را لرزان ب دیپوست لبش را جو آذر

 داد.

دنبال او رفت و  رد،یسرش را باال بگ کهنیا بدون

که پشت فرمان نشست، آذر هم با خجالت  رخسرویام

رو شدن با روبه لشیدل دانستیکه م یایو شرمندگ



را باز کرد و  یدر کنار ست،یآن مرد خشک و جد

 سوار شد.

را  نیماش یحرکت کند، درها کهنیا یبدون رخسرویام

در  یطور دست چپش را لبهقفل کرد و همان

 یرا رو یبود و دو انگشت اشاره و وسطگذاشته

 .دیکشیم شیهالب

 .بوددهیجمع شده در خودش به در چسب آذر

 .کردیو گزگز م سوختیم شیپاها کف

 داشت. سردرد

از چندروز داشت از پا درش  بود و ضعف بعد گرسنه

 .آوردیم

 .رفتیم یاهیس شیهاچشم

 ست،یپشتش خال ست،یخال شیپاها ریز کردیم فکر

 .ستیسرش خال

 زده.بود و وحشت پوچ

 گنگ. یهااز حس پر

 .آمدیباال م یبه سخت نفسش

 .رفتیکه فرو نم یامان از بغض بغض،



ر د رخسرویدار امکش یهادم و بازدم یصدا فقط

 .شدیم دهیشن نیماش

ترسناک بود و آذر آرزد کرد کاش حرفش را  سکوتش

 دیرا بگو راهشیرا بکند، بد و ب دادشیبزند، داد و ب

تا خودش بماند و  ندازدیببرون ب نشیو او را از ماش

 .شیهایبدبخت

 بلند شد. رخسرویام یگوش یبرهیو یصدا

 بود. ونای

کتش سر  بیگذاشت و در ج لنتیسا یرا رو یگوش

 داد.

 سمت آذر چرخاند. سر

 بود و گفت:کم نشده تشیاز عصبان یزیچ

 

 دست شماست خانوم معتضد؟ یپسر من، ملعبه -

 

 :دیتوپ ترشیسکوت کرد و او ب آذر

 



دست شماست خانوم  یچهیاحساسات پسر من، باز-

 معتضد؟

 

 .دیچک شیهااشک از چشم یاو قطره دیرا گز لبش

 

 باالتر رفت. یماو ک یصدا بارنیا

 

از سر راه اومده خانوم  ونا،یآبرو و اسم من و  -

 معتضد؟
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_چهار



 

را در  شیهاهمچنان سکوت کرده و چنان انگشت آذر

 کردیکه حس م فشردیهم قالب کرده و به هم م

 ممکن است هرآن بشکنند.

 

 لیو انتظار دارم دل دمیاز شما سوال پرس -

حرکت کودکانه بوده باشه  نیپشت ا یاکنندهقانع

 خانوم.

 

 .سر باال گرفت آذر

و  زیبرانگبدبخت و ترحم نیاز ا شیب خواستینم

 شکننده به نظر برسد.

 .دادیحق م رخسرویام به

 .زدیحرف م دیبا پس

حل  یزیگرفتن که چ یانداختن و اللمان نییسر پا با

 .شدینم

و کشنده راحت نبود اما  یزدن با آن بغض سم حرف

 گفت:



 

 یجم، بله، ول یآقا دیشما حق دار -

 

 رخسرویآلود امنگاه منتظر و اخم ریکرد اما ز مکث

 .کردیدست دست م دینبا نیاز ا شیب

 :دینفس بگو کیبکشد و  قیعم یکرد نفس یسع

 

همسر منه،  کردیکه ادعا م یجم، اون پسر یاآق -

خور  یلوس و ننر و احمق  تو سر یبچه ننه کی

 .ستین ترشیب

که نتونه سرقول و قرار و  یبه آدم تونمینم من

 کنم. هیتعهدش بمونه تک

که  دیمن و اون آقا به کجا رس نیب یکه رابطه بماند

ز به تر از ده روکم یاون هم وقت خوام،یگفتم طالق م

 بود.مونده مونیعروس

 !یشد حبس خونگ اشجهینت و

 اتاق. یشدن من توسط پدرم تو حبس

 شدم چون اسم طالق رو به زبون آوردم. حبس



 

 به جلو گفت: رهیخ رخسرویام

 

پسر من رو  دیچرا با دیکه متاهل هست ییو شما -

 کمک کردن به فرارتون؟ یبرا یاواسطه دیبکن

 

 گفت:دهانش را فرو داد و  آب

 

من قبالً بهشون گقتم متاهلم، باور نکردن، گفتن  -

 حرف رو زدم. نیا شونینه گفتن به ا یبرا

 

 :دیفرمان کوب یکف دستش را رو یعصب

 

 خانوم معتضد؟ دیماجرا کرد نیرو وارد ا ونایچرا  -

 

 و کالفه شد و گفت: یعصب یهم کم او

 



شما  خواستمینم ان،یتنها ببودممن بهشون گفته -

 .دیباش جانیامروز ا

 نیگزیجام جابا من، به یخاطر لج و لجبازبه شونیا 

 .شینما یگذاشتن تو

 

 متعجب لب زد: رخسرویام

 

 نیا یصرفاً جهت تالف ،یکرد یبا آبروش باز -

 کارش؟

 

 .دینگاه دزد آذر

 کرده. یروادهیز دانستیم

 صادقانه جواب داد: اما

 

 نداشتم!  یاگهید یچاره -

 



شده از  جیدختر، گ نیشده از رفتار ا جیگ سرورخیام

نه، سرش را به چپ و  ایحق داشته  دانستینم کهنیا

 چشم نگاهش کرد. یراست تکان داد و با گوشه

 

 کجا برسونمتون؟ -

 

 را داشت که برود؟ کجا

 برود؟ توانستیم کجا

 و آرام پچ زد: خفه

 

 !دونمینم -

 

 زد و با طعنه گفت: پوزخند

 

 یبعدش فکر یبرا د،یختیفرار ر یرنامهشما ب -

 دیخوایکجا م دیدونینم د؟ینداشت یابرنامه د؟ینکرد

 د؟یبر

 



 فقط از اون خواستمینه، چون، چون من م -

 .رونیب امیب خونه

 

 جوابش را داد: یجد

 

خونه خانوم  دیاوصاف، لطفاً برگرد نیپس با ا -

 معتضد.

 

که  دیدیفکر کنم د گردم،یجا برنممن اون تونم،ینم - 

 پدرم با چاقو دنبالم بود!

 

 گفت: کالفه

 

 ؟یاعمه ؟ییعمو ؟یاییدا ؟یاخاله -

 

او  اریاز اخت دنشانیکه چک ییهااز اشک یعصب آذر

 خارج بود گفت:

 



 برم. ییجا تونمینم -

 

و با اخم و تعجب  دیکامل سمتش چرخ رخسرویام

 گفت:

 

ودم، چه بپس اگر من االن شمارو سوار نکرده -

 افتاد؟یم یاتفاق

 

تنها راه  یکه گاه دونمیفقط م دونم،یمن، من نم -

چون  ست،ینجات، فرار از جهنمه و بعدش مهم ن

 .شهینم نیبدتر از ا گهید

 

 .شهیهم م نیبدتر از ا شه،یخانوم، م شهیم -

 

 و هق زد: دیلرز شیصدا

 

که من گذروندم  ییبدتر از روزها یزیچچیه -

 .هشینم



 

اون  یتو دیکنم، بر اتونادهیپ جانیهم کهنهیبدترش ا -

 شیپ گردوننیزود برتون م ای ریهرحال دپارک و به

 اتون.خانواده

آدم ناخلف و  یسرکی رینه، اصالً بدتر از اون، گ ای

 .ارنیسرتون ب ییو بال دیفتینادرست ب

 هوم؟

 

 گذاشت و گفت: رهیدستگ یدست رو آذر

 

 د؟یلطفاً قفل رو باز کن شهیم نم،کیم یکار هی -

 

 نگاهش کرد و لب زد: چپچپ

 

 ریخ -

 

را به راه انداخت و آذر جرات نکرد بپرسد  نیماش و

 کجا!
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 #پارت_صد_و_پنجاه_و_پنج

 

 

جواب نداده بود  رورخسیقدر تماس گرفته و امآن ونای

که دست از گشتن دنبال آذر برداشت و سوار شد و 

 اش رفت.سمت خانه

 جواب داشت. سوال بدون یبود، کل یعصب

را  فشیبود چون تکلجواب زنگش را نداده رخسرویام

 .دانستیبا آذر نم

 ونای دیبا یعنیکه او متاهل است  نیهم دیفهم چون

 کند. رونیفکرش را از سر ب



 یبه دنبال زن وناجم،ی شدیاگر خبر پخش م کهنیا

 فاجعه. یعنیمتاهل است، 

 

 به در انداخت. دیکل ونای

 شیهاکفش داخل شد و بدون در آوردن لباس با

 ولو شد. نیزم یجا کنار در روهمان

 انداخت. یارا با حرص باز کرد و گوشه کروات

 رفت. ونایاز سمت گلخانه سمت  پ پ ر

کوچک و  یرنگ به همخانهو کم جانیب یلبخند

 توپولش زد.

را  رخسرویرا به دست گرفت و نام ام یگوش دوباره

 لمس کرد.

 .دادینم جواب

 فرو کرد. شیدست در موها کالفه

 .دیرا کنار هم چ زیچهمه

بود متاهل است و او باور که آذر گفته یبارنیاول

 بود. نکرده

 آذر. یهایمحلیب



 .امروزش فرار

 .دیکوب واریش را به دپشت سر یعصب

 پچ زد: رلبیز

 

 جواب بده المصب. رخسرو،یتو روحت ام -

 

که آذر روز قبل با آن تماس گرفته و  یاشماره به

زنگ  بارنیبرود هم چند اشیبود به خواستگارگفته

 زد.

 

دستگاه مشترک مورد نظر خاموشه و ع*ن به  یا -

 دهنت!

 

 سالومه را گرفت. یشماره 

 بود. خاموش بازهم

 .کوره در رفت از

دستش بود را  یکه جلو یزیچ نیو اول ستادیا

 :دیبرداشت و پرتاب کرد و داد کش



 

 کسچیگوه تو گوهه، چرا ه یچچرا انقدر همه -

 ده؟یجواب منو نم

 شد؟ یجورنیا چرا

 آخه؟ چرا؟ چرا

   

انداخت و  نیرا زم دیجویکه م یجیکوچک هو پ پ ر

 پنهان شد. یکنج دهیترس

 ستالیظرف کر یخرد شده یهابه تکه ونای نگاه

 افتاد. نیزم یرو یپخش شده یهاشکالت و شکالت

اش را و هرتکه آوردیرا درم شیهالباس کهیدرحال

 یوارد حمام شد و نگاه انداخت،یاتاقش م ریدر مس

 کبود و متورم بود انداخت. یبه صورتش که کم

که در  یکه درست شده و کتک یدردسر یادآوری با

به دست به آن پسر زده بود  نیمقابل مردم  دورب

 .ستادیآب ا ریشد و ز تریعصب

 بدونم چرا معتضد، چرا؟ " خوامی" فقط م

**** 



 در را زد و داخل شد. موتیر

 آب دهانش را فرو داد. دهیترس آذر

 بود؟کرده کارچه

که  یمرد نیتربهیغر نیسوار ماش یپناهیب از

 کرد؟یچه م جانیو حاال ا بود شده اشیحوال

و  اهیهم جسم بزرگ دو سگ س یکیهمان تار در

و آب دهانش  دیرا د آمدندیم نیکه سمت ماش یاقهوه

 :دیو پرس دیرا بلع

 

 جم؟ یکجاست آقا جانیا جا،نیا -

 

 لب زد: یبا اخم و جد رخسرویام

 

 هتله؟ هیشب -

 

 نه! -

 

 ست؟مسافرخونه هیشب -



 

 نه! -

 

 گه؟یست دکه خونه پس مشخصه -

 

 جانیا یبله ول -

 

 را باز کرد و بدون نگاه کردن به آذر گفت: نیماش در

 

 لطفاً. دیبش ادهیمنه، پ یخونه -
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 را باز کرد. نیدر ماش آذر

که پارس  یدرحال یجیو ا سیکه ا ترف نییپا

 .دندیدو یکم کردندیم

 و تکان نخورد. دیترس

 گفت: شیهارو به سگ رخسرویام

 

 دوست ما هستن. شونیآروم، آروم پسرا، ا -

 

ها به آن رهیرفتند و آذر خ رخسرویام کینزد هاسگ

با دست  رخسرویقدم از قدم بردارد که ام دیترسیم

 شانش داد.خانه را ن یورود ریمس

 

 .دییندارن، بفرما یکار گهید -

 

لرزان  ییزمزمه کرد و با پاها یرلبیآرام و ز دیببخش

 قدم برداشت.



سرباز از جنگ برگشته  کی یبه اندازه درست

 بود.خسته

 .بودگرسنه

 .خواستیها خواب آرام و بدون دغدغه مساعت دلش

 شد؟یمگر م اما

 توانست؟یم مگر

 بیغر یناآشنا بود، حس یخانهحاال در آن  کهنیا

 داشت.

 به در انداخت. دیجلو رفت و کل رخسرویام

 تا آذر داخل شود. ستادیا کنار

 رخسرویکه ام اوردیرا از پا در ب شیهاکفش خواست

 گفت:

 

 .دییبفرما ست،یالزم ن -

 

 .زدیبه وضوح لنگ م آذر

 .بوددهید بیآس شیپاها 



شده و کبود  گود شیهارچشمیصورتش زرد و ز رنگ

 بود.

جلوتر  یداخل شد و کم یستیبا خجالت و رودربا آذر

 .ستادیرفت و ا

 بود. یعصبان رخسرویام

که خودش و همه را  یشق و لجبازدست دختر کله از

 بود.گرفتار کرده

 بود. وناینگران  دل

اش نداشت جز آوردن آذر به خانه یاکه چاره نیا از

 کالفه بود.

 نیا دیگرفتار شده و با یامصهدر بد مخ کردیم حس

 مسئله را هرچه زودتر جمع کند.

 یمثل او، برا یمرد یبرا کهنیطرف، ا کی زیچهمه

جم، واقعاً  رخسرویام یدر سن و سال او، برا یمرد

 یپناه داده، از طرف یایبد بود که به زن متاهل فرار

 .دیجویداشت مغزش را م گرید

 بود.ا خم کردهر شیهاشانه ،یکوله پشت ینیسنگ

را محکم دور  شیهادر دستش بود و انگشت ساکش

 بود.انداخته نییو سرش را پا فشردیآن م یهادسته



 .دادیرا در ظاهر نشان نم اشیکالفگ رخسرویام

 ستیزیچه چ یخیپشت آن نقاب  کهنیآذر با فکر ا و

 نیدوست داشت زم کند،یدرموردش م یو او چه فکر

 .ببلعدشدهان باز کند و 

 بود.فشار آورده شیبه کف پاها ستادنیا

 قیکه در آشپزخانه ماند و نفس عم یکم رخسرویام

را  خچالیسر و سامان داد، در  شیو به فکرها دیکش

 باز کرد.

که گرسنه است و  زدیصورت آذر داد م یو رو رنگ

 ضعف دارد.

 یغذاخور زیم یگوشت و مرغ و نان را رو ژامبون

 گذاشت.

 ها انداخت.به طبقه گرید ینگاه

آورد و فکر کرد  رونیرا هم ب ایو لوب یتن ماه کنسرو

 .گرید خوردیرا م اشیکیباالخره 

خودش را  یآماده کردن غذا برا یحوصله وقتچیه

و  نیترحوصلهیبه حاال که در ب دهیهم نداشت، چه رس

از  شیب توانستیحالت خودش بود و نم نیتریعصب



که مهمانش بود  یر دردسرسازفکر کند دخت نیا

 .نه یزیچدوست دارد و چه یزیچچه

 .بخوابد یکم تشیآب خورد تا آتش عصبان یوانیل

 چشم نگاهش کرد. یرفت و با گوشه رونیب

ها را پله ریکامل سمتش سر بچرخاند، مس کهنیا بدون

 گفت: رفتیباال م کهیگرفت و درحال شیدر پ

 

 خانوم  معتضد؟  دیستیاجا بچندساعت قراره همون -

 

 یعنی ،ینه، مرس -

 

 حرفش گفت: انیم حیو صر رک

 

 .ادیبودن ابداً بهتون نم یخجالت -

 

 زده شد.خجالت ترشیآذر ب اما

 



 اتاق از سمت چپ شد. نیسوم وارد

 بود. انایترها متعلق به وکه قبل یاتاق

 را باز کرد. درش

 ها خم شد و رو به آذر گفت:نرده یباال از

 

رو  لتونیباال خانوم معتضد، وسا دیاریب فیتشر -

اتاق  یهم تو ییحموم و دستشو جا،نیا دیبگذار

 هست.

 یآشپزخونه غذا برا زیم یبرم، رو ییجا دیبا من

 خوردن گذاشتم.

 ماند. حرکتینگاهش کرد و ب آذر

 :دیکالفه کش ینفس رخسرویام

 

 رم،یخانوم، به هرحال من دارم م دیاریب فیتشر -

 دیبخور یزیاول چ دیتونیم د،یطور راحتهر

 

 پچ زد: آذر

 



 .ستمینه ممنون گرسنه ن -

 

 .گهیرو نم نیرنگ پوست صورتتون که ا -

راحت  التونیهام هم خسگ ،یجیو ا سینظر ا از

 باشه.

 .رسوننیبه شما نم یبیآس

 .ستین جانیکس هم ا چیه

 .یخدمتکار و نه نگهبان نه

 

رفت و  نییها پااز پله خسروریسر تکان داد و ام آذر

از خانه خارج  ،یگریو بدون زدن حرف د یمعطلیب

 شد.
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 باال آمد. یکه رفت نفس آذر کم او

 ها باال رفت.و از پله دیرا دنبال خودش کش ساک

 نیا تواندیمثل حمام کردن نم زیچچیکرد ه فکر

 را از جانش کم کند. یکوفتگ

و  دیکشیم ریت ترشیب شیپا رفتیکه باال م یاپله هر

 .شدیخارج م شیخفه از گلو یآه

 اتاق شد. وارد

 یتمرکز نیتربه اطراف چرخاند اما کوچک ینگاه

 نداشت.

چه اتاق  یمهم نبود دکور فانتز یسرسوزن شیبرا 

 دارد. یلیشکل و شما

 .کردیدرد م سرش

 گداشت. یارا گوشه ساک

را حس  شیهارا درآورد و تازه درد سرشانه کوله

 کرد.



 اتاق، دو در کنار هم بود. گریسمت د آن

 را باز کرد. شانیدرها

 داخل حمام شود، کفشش را در آورد. کهنیاز ا شیپ

 رنگ خون بود. اشیطوس یهاجوراب

را  شیهادرآورد و جوراب کیبه  کی را شیهالباس

 آخرسر.

صورتش در هم  شیکوچک کف پا یهازخم دنید با

 شد.

 ترقیبود عمشده دهیبر شهیکه با ش یدر قسمت زخم

 بود.

 حمام شد و آب را باز کرد. داخل

 زد. پوزخند

فقط  کهیدرحال گفت،یبه او م یقبل کس یمدت اگر

 اشیمانده، ورق زندگ اشیچندروز به عروس

را  اشینه، خودش بود که ورق زندگ ای گرددیبرم

 شیاسترس آرا کهنیا یجاو او به گرداندیبرم

را داشته  یروز عروس یبرا شیصورت و موها

چه  یهم در خانهتر آنبزرگ یباشد، دارد با مشکل



بدون  کند،یدست و پنجه نرم م رخسروجم،یام ؟یکس

 .رفتیم سهیشک از خنده ر

 .داشت قتیحق نیاحاال  اما

 او بود. یخانه یهااز اتاق یکیدر حمام  آذر

فکر کند که پس از رفتنش چه  نیبه ا خواستینم

 شان درست شده.در خانه ییبلوا

با آن صورت  بهیفکر کند که ط نیبه ا خواستینم

قرار است چه کار کند و چه  ،یمهد یداغان شده

 .ندازدیبه راه ب ییبلبشو

را  یمهد کهیدرحال ونای لمیکند اگر ف فکر خواستینم

 .افتدیم یپخش شود چه اتفاق زدیکتک م

بفهمد اشک  کهنیو بدون ا کردیداشت فکر م اما

 .زدیو هق م ختیریم

 یگرسنگ رغمیعل د،یکه رفت و لباس پوش رونیب

 کهیو درحال دیخز رپتویبه تخت رفت و ز دشیشد

 چشم بست. ختیریاشک م

 .خواستیخواب آرام مچندساعت  فقط

*** 



فشرد  ونایزنگ آپارتمان  یدستش را رو رخسرویام

 و نگه داشت.

 مست بود. ونای

 نداشت. حوصله

 رشیگذاشت و فندک ز شیهالب انیرا م گاریس

 گرفت:

 

 ست.خراب شده نیپشت در ا یهرک یگور بابا -

 

 دست بردار نبود. رخسرویام اما

 .دیبهم زنگ زد و با دست به در کو باز

 

 باز کن منم ونای -

 

 کند. لیتا مغزش تحل دیطول کش یکم

 ر،یصورت ام دنیو در را که باز کرد، با د ستادیا

 بزند. هیگر ریدوست داشت ز

 سرش را تکان داد. رخسرویام



 

 ؟یقدر خوردچه -

 

 زد: پوزخند

 

 ادیز -

 

 ونای نیبش ایب -

 

 کیدوست داشت پدرش را بغل کند و مانند  ونای

 زار بزند. پناهیبکودک 

 زد: شیصدا

 

 ریام -

 

 :دیسمتش چرخ رخسرویام

 



 بله؟ -

 

 :دیلرز شیصدا

 

 احمقم نه؟ یلیمن خ -

 

 .ندیبب طورنیرا ا ونایدوست نداشت  ابداً 

 اش گذاشت.رفت و دست سرشانه سمتش

 

 نه -
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 جلوتر رفت. یقدم ونای

 یهاییانداخت و با کف دمپا نیزم یرا رو گارشیس

 آن را لگد کرد. اشیالانگشت

تر و کالفه دیاش را دنگاه آشفته و درمانده رخسرویام

 شد.

 .دیرا در آغوش کش ونایباز کرد و  دست

 کیز تر ارا بغل کرد، همان کم ونایکه  بارنیآخر 

 بود. هوشیقرص خورده و ب ونایسال قبل بود که 

 .آوردینم ادیقبل از آن را به  اما

 بود؟دهیبه آغوش کش طورنیپسرش را ا شیپ چندسال

 بود؟انقدر از او دور شده چرا

حد  نیتا ا ونایانقدر دوستش داشت که حاال غم  چرا

 بود.حالش را خراب کرده

 اش مرطوب شد.کرد سرشانه حس

 .بوددهیآرام چک ونایاشک  وقطرهد

 



 ریام -

 

 .دیکش ونایکمر  یرو دست

 

 بله؟ -

 

 ناجور! یلیمن حالم خرابه، خ -

 

که پسرش تلو  دیگرفت و او د فاصله رخسرویام از

 .دییو دندان بر هم سا خوردیتلو م

چسباند که  شیهارا برداشت و به لب یاشهیش یبطر

 .دیجلو رفت و از دستش کش رخسرویام

 

 ونای گهید هیکاف -

 

 مبل ولو شد و پچ زد: یرو

 



 ریام الیخیب -

 

به سوزش وحشتناک  توجهیخودش ب رخسرویام

 .دینوش یااش جرعهمعده

 نشست. ونایمبل مقابل  یرو

 .کندیلب باز م ونایکه  دانستیم

 قیعم یبرداشت و آتشش زد و کام گرید یگاریس

 گفت: رخسرویبه صورت درهم ام رهیگرفت و خ

 

 دختره؟ نیکرد ا یجورنیچرا ا -

 داشت واقعاً سگ مصب! شوهر

 کردمیبه جون تو، فکر م گمیم ر،یجون تو ام به

 دروغ گفته که متاهله.

 

 لب زد: رخسرویام

 

بشو،  الشیخیپس ب ،یخب حاال که مطمئن شد -

 باشه؟



 

 گرفت. گرید یو کام دیخند تلخ

 

 .ریام خورهیهم مداره حالم از خودم به -

 

 چرا؟ -

 

 دوخت و نجوا کرد: نیدارش را به زمآب نگاه

 

 .خوامشیآخه مثل خر، هنوزم م -

 باهاش حرف بزنم. خوامیم

 .کنمیم داشیپ گردمیم

 

 و گفت: دیآب دهانش را بلع رخسرویام

 

 لمیف نستایا یاالن هم تو نیهم ،یتمومش کن دیبا -

 کتک زدنت به اون پسره هست.



 .رهیگیردا باال متا ف هاعهیشا

 

 :دیکش داد

 

 .ریو زر مردم ام عهیشا یگور بابا -

 .گهیشدم د وونهیحالم بده، من د من

 .نیآب شده رفته تو زم ست،ین سالومه

 .یمعتضد پدرسگ  فرار نیکه از ا نمیا

 خر تو خر شده اصالً. یکم آوردم، همه چ ریام خدابه

 

رتباط باهم درا ونایسالومه و  دانستیم رخسرویام

 یچندان زیهستند، اما از نوع ارتباطشان در گذشته چ

 .دانستینم

که نگران تنها دوستش، سالومه  دادیاو حق م به

بود، که برپا کرده ییباشد و حاال هم که آذر و بلبشو

 .بودندختهیهم رپسرش را به

 .کرد ونای یبه صورت کبود شده ینگاه

 



 ؟یروش نذاشت خی -

 

 را فشرد. اشیشانیو پ کردیدرد م سرش

 

 االن. نهیمشکلم ا نیترولش کن، کم -

 .امخسته

 

 و دست سمتش دراز کرد. ستادیا رخسرویام

 

 اتاقت بخواب. یتو میپاشو بر -

 

 زد: رخندهیز ونای

 

 ؟ییبابا یخونیهم م ییالال -

 

 داد. رونیرا کالفه ب نفسش

 



 ولت کنم و برم. یجورنیهم ترسمیم ،یمست -

 

 شیهالب انیم کهیبرداشت و درحال گرید یگاریس

 بودش گفت:گذاسته

 

 ادیز یو مست ییتنها یشبا نیبرو قربدنت برم، از ا -

 .رمیمیداشتم، نم

 

 :دیپرس

 

 ؟یخوریم یزیچ -

 

را  گارشیو چشم بست و س دیمبل دراز کش یرد ونای

 دود کرد.

 

 .یاومد ینه، برو، مرس -
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 کهنیرساندند و پس از ا مارستانیرا به ب یمهد 

 یهایشکسته و جدا از کبود اشینیمشخص شد ب

 یدیو سرخ شدن سف اشنهیس یصورت و قفسه

الزم  هیکنار پلکش شکافته و چند بخ ش،یهاچشم

کرد  دییا انجام دادند و پزشک تار شیدارد، کارها

شدن  یبه بستر ازیوجود ندارد و ن یمشکل خاص

 ست.ین

 مهم نبود. شیدرد صورت و تنش برا

 .گرفتیداشت آتش م یمهد

که نامش در  یدختر یبرا کهنیاز ا گرفتیم آتش

 او بود خواستگار آمده. یشناسنامه



بوده که  عرضهیقدر بچه کردیحس م کهنیا از

کرده و تسلط  یاز هم متالش یدست یرا دست اشیگزند

 آذر نداشت، از خودش متنفر بود. یرو یترشیب

 هنوز هم دلخور و ناراحت بود. نیحس

 مارستانیخودش را به ب بهیبه محض تماس ط اما

 رساند.

گفته بود که چه شده، گفته  هیزنگ زده و با گر ساناز

مرگ کتک در حد  یبود آذر از خانه فرار کرده و مهد

 خورده.

 یکار نیکه آذر چن شدیباورشان نم کدامچیه

 باشد.کرده

 یرا باز کرد و کمک کرد تا مهد نیدر ماش نیحس

 سوار شود.

 و گفت: کردیم نیو لعن و نفر زدیغر م بهیط

 

 .نیپدرزنت حس یدر خونه یبرو جلو -

 

 مادرش را نگاه کرد. نهییاز داخل آ نیحس



 

 کار؟یجا چاون میآذر که رفته، برد  آخه مادر  من،  -

 الم شنگه به پا شه؟ هیباز 

 

 گفت: یمهد

 

که  یبگم اون میبرو داداش، برو بذار به آقاابراه -

 کرمو بود دختر خودش بود. یوهیم

 دمیخاک بر سر من کنن که نفهم یمن بود، ا زن

 بلند شده. رسرشیز

 

 دنده را عوض کرد و گفت: نیحس

 

نه طرفدار کار  ،یز تو دارم مهدا یمن نه دل خوش -

 و کردار آذرم.

 م؟یدونیم م،یدونیرو که نم هیقض اصل

 

 :دیداد کش بهیط



 

 م؟یبدون دیبا ویچ گهید -

 ش،یرو گفته بره خواستگار یقرت گریباز یپسره

لنگ  یاالنم البد ال اره،یخودشم فرار کرد خراب پت

 .دهیاون کپ

 

 :دیلب گز نیحس

 

 نگو مامان زشته -

 

 نگو مامان زشته ویچ یچ -

 

 طعنه زد: نیحس

 

شما راه به راه زن و  یپس آذرم حق داشت وقت -

 بشه، نه؟ یشیآت دیکردیدختر جعفر بزازو دعوت م

 

 گرفت: شگونیخودش را ن یگونه بهیط



 

کالم  هی ر،یزبون به کام بگ ن،یحس یبش مادریب یا -

 م.گفتم جلو در خونه ابرام صافکار نگه دار بگو چش

 

 و سرش را به چپ و راست تکان داد. دیآه کش نیحس

 

 چشم -
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 .رفتیدر خانه راه م میآقاابراه

 آرام شود. توانستینم

 بود.از خانه فرار کرده دخترش

 شیاز پ شیو حاال ب بوددهیچاقو به دنبالش دو با

 شده بودند. هاهیهمسا ینماانگشت

 .شدیم وانهید داشت

زهراخانم  یهاساناز و غر و ناله یهاهیگر یصدا

 :گفتیاعصابش بود که م یرو

 

نکن، باهاش بد تا  شیقدر بهت گفتم نکن، زندونچه -

 نکن. ینکن، تند

 دختره پاشد رفت. حاال

 آخه؟ میکن کاریچ

به چهارتا فک و  میتونیاز ترس آبرومون نم ،میابراه

 کجاست. میبپرس میزنگ بزن لیفام

 .یکالنتر میبر میتونینم

 

 و ادامه داد: دیکوب شیپا یرو



 

بمونه، اگه  ابونیخدا مرگم بده، نکنه بچم تو خ یوا -

 ارنیسرش ب ییبال

 

 :دیگر گرفته داد کش میآقاابراه

 

خوره، جنازش اگه قرار باشه دست نامحرم بهش ب -

 بهتر از خودشه. ادیب

 .ارمیتاب نم گهید نویاز ا ترشیب ییآبرویب

 

 شد.شان زدهخانه زنگ

 :دیکرد و بر صورتش کوب فونینگاه به آ زهراخانم

 

 که. ستبهیط نیخدامرگم بده، باز ا -

 

 :دینال ساناز

 



 ماجراها تموم شه؟ نیقراره ا یخدا، ک یا -

 

 را فشرد. فونیآ یدکمه میآقاابراه

 منتظر بودند تا داخل شوند. 

 بشنوند. اوهی یقرار است کل دانستندیم

 از ورود به مادرش گفت: شیپ نیحس

 

 ها!که بعداً نشه جمعش کرد ینگ یزیچ هیمامان،  -

 

 مادرش جواب داد: یجابه یمهد

 

 مونده که بشه جمعش کرد؟ یزیچ گهیداداش د -

 رفته. آبرومون

 

او گرفت  یاز صورت کبود و زخمبا اخم نگاه  یمهد

 داخل شد. بهیو بعد از ط

 و کوتاه به هم سالم کردند. نیسرسنگ



 کنار ساناز رفت و گفت: نیحس

 

نکن حال  هیاتاق، انقدرم گر یتو میپاشو ما بر -

 .ستیخودت خوب ن

 

 :دیتوپ بهیط

 

 .نهیکارش دارم؟ بذار بش یچ -

 

 و گفت: ستادیا زهراخانم

 

 رمایب ییچا رمیم -

 

 :دیدست باال گرفت و توپ بهیط که

 

 مگه؟ میکه، دل خوش دار میبخور ییچا میومدین -

 ؟ینیشب نش میاومد



 

 گفت: نیبا دلهره کنار گوش حس ساناز

 

 .نیحس ادیزنگ بزن به بابات ب -

 

 جواب داد: کالفه

 

 ستیاومد، از عصر رفته رودهن، ن شیکار براش پ -

 که.

 .خبر نداره هیاز قض اصالً 

 

 ترشیب رود،یدارد تند م یادیز بهیط دیکه د میابراه

 .ستادیو مقابلش ا دیابرو در هم کش

 

 ؟یکنیرفتار م ینجوریبا ما ا یشما چرا دار -

 

 کرد: یبا دست اشاره به صورت مهد بهیط



 

 سر پسر من اومده؟ ییابرام آقا چه بال یدید -

 و صورتش آش و الشه. سر

 .مونهیمش معمر بغل چش هی هیبخ نیا رد

 

 و جواب داد: دیخند یعصب میابراه

 

انگار  یزنیحرف م یدار یجور هیعجب! شما  -

 !یکه ازش دفاع کن یدوازده سالتو آورد یپسربچه

 

 لب باز کرد: یمهد 

 

جدا از صورت من، اصالً صورت و بدن  میآقالبراه -

 بود رو هم. ختهیر گهید یکیمن به درک، زن من با 

 .رمیگیم شیدارم آت  

 .سوزمیدارم م من

 م؟یدرد منو آقا ابراه دیفهمیم 



 کاسه کوزمون! ریبود که زد زسرش بلند شده ریز

 

 را باال برد: شیصدا میابراه 

 

 حرف دهنتو بفهم. -

 .یزنیم یدر مورد زنت چه زر یبفهم دار  

 

 جواب داد: یمهد یبه جا بهیط 

 

 بچم. زنهیداره حرف حق م -

 ه نه؟حق زور دار حرف

 .دهیجنبیسرش م دخترتون

 نداشته. آبرو

 خونه فرار کرد. از

 

 بهیرو به ط میبزند که ابراه یخواست حرف زهراخانم

 :دیداد کش



 

 بس کن. خانوم،بهید بس کن ط -

 

 شده و با داد گفت: تریآتش بهیط

 

 منم با چندنفر بوده! ی  قبل مهد ستیواال معلوم ن -
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  ستی#آرت

 

 کی#پارت_صد_و_شصت_و_

 

 

 جواب داد: بهیط



 

 بس کنم ابرام آقا؟ ویبس کنم؟ چ -

 

تو کفش دخترت  یگیر هی یدونستیخودت م شما

 .یکرد شیهست که تو خونه زندون

ما،  یداره که اون روز جلو یچه کرم یدونستیم

 !یروش دست بلند کن یخونه، خواست نیهم یتو

که امروز تو محل  هیاچه آکله به جون گرفته یدونیم

 .یبود تیچاقو به دست دنبال دختر فرار

 !یگیبگو دروغ م گمیدروغ م 

 

 و محکم و قاطع در جوابش گفت: یعصب میابراه

 

من  یدر مورد دخترا یزیچ هیشما هر بار اومد  -

هر بار  ،یکرد تیشکوه شکا یهر بار اومد ،یگفت

آذر  یگفت یهر بار اومد ،یپشتشون حرف زد یاومد

 نیآذر ا یگفت یال کرده ساناز بل کرده، هر بار اومد

 نگفتم بهت. یچیزبونش درازه، تنده، ه کنهیکارو م



 یزیمن گفتم باشه بازم چ یگفت یایور یدر هر

 نگفتم.

 خراب شه. شونیمن پدرم، نباس بذارم زندگ گفتم

حق  دیر زدم به دخترام، فکر کردچون من دوبار  تش 

 با شماهاس؟

قول شما تو اتاقش حبسش کردم، با چاقو دنبالش  به

 ستم؟یپدرش ن دم؟یزیکردم، شمرم؟ 

به بچم  یکه دار ییرو انگا زنمیم دییمهر تا امیم

 ؟یزنیم

 کنن. یفقط خواستم دخترام زندگ من

 شوهراشون خوشبخت باشن. با

 لق بشم.خ یانگشت نما خواستمینم من

 ذارمیم گریساله دارم دندون رو ج شیش گهید بسه

 .شهیتو ش یخون سانازو کرد یول

 .شه ینگفتم، نخواستم َجر یزیتو روش چ 

 شماام. دیبفهم

 عروستونه. 

 خواب.تو رخت دهیخواب جانیروزه سقط کرده، ا چند



 !یحالشو بپرس یزنگ نزد هی

تا در ما ده پونزده یشما تا خونه یخونه نیب 

 ست.فاصله

 به عروست. یسر بزن یومدیتوکه پا ن هی 

هولش داد و افتاد و  شرفتیپسر ب نیکه هم یعروس

 اش تو شکمش مرد.بچه

 

 :دیخودش کوب یپا یرو بهیط

 

 دادیعه عه، نگاه کن توروقرآن، دارن داد و ب -

 .میکه ما مقصر ش کننیم

 

 با اخم گفت: یمهد

 

شما، آذر به درد  یگفتیممامان، راست  میپاشو بر -

نباشه،  اشیکه سرش تو زندگ یدختر خورد،یمن نم

باباش فرار کنه  یو اون قرار بذاره، از خونه نیبا ا

 .ستیکه سالم ن



 

 و بغض گفت: یبا ناراحت زهراخانوم

 

 .دستت دردنکنه ،یدستت درد نکنه آقامهد -

 حرف زدنت. نیبه ا نیآفر

 

 گفت: بهیط

 

 .گهیبهش زهراخانوم، ناحق که نمننداز  کهیت -

 

 نیو ساناز که کالفه و ناراحت از ا نیبه حس رو

 بودند گفت:ها سکوت کردهبحث

 

 .میشماام بر دیجمع کن -

 ؟یکه چ دیموند جانیا

 

 بود اما بروز نداد و گفت:نفس کم آورده میابراه



 

 یتا وقت نیحس ،یشما تازوند یتمومه هرچ گهید -

 .مونهیم جانیساناز هم ه،ریجدا نگ یخونه

 

 بهیو زهراخانم و ط یمهد انیم ادیداد و فر یصدا

و قلبش  دیکشیسوت م میابراه یهاو گوش آمدیم

 .ریت

طور در درد وحشتناک چه نیچه شد و ا دینفهم

زانو افتاد و  یکه رو دیچیپ اشنهیس یقفسه

 .رفت یاهیس شیهاچشم

و درد قلب و  کشدیم غیکه ساناز ج ویشنیم اما

 .شدیم ترشیهرلحظه ب شیهادنده
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 یبه خانه یآمد و نگاه نییپا نیاز ماش رخسرویام

انداخت و هردوشان را که  یجیو ا سیکوچک ا

 سمت خانه رفت. د،یخواب د

 به در انداخت و داخل شد. دیلک

جا کرده باشد را جابه یکه کوه یکس یاندازه به

 بود.خسته

از عصر  یهاتوان مرور اتفاق یخسته که حت قدرآن

 .حال را هم نداشتتا به

 سمت آشپزخانه قدم برداشت. آرام

نخورده متعجب شد و فکر کرد دست یغذاها دنید با

 نکند آذر رفته؟

 ت.ها رفپله سمت

 .دیاو را شن یهاقدم یصدا یداریخواب و ب انیم آذر

چشم باز کرد و نگاهش را به اطراف  هراسان

 .چرخاند



 مکان و زمان را فراموش کرد. یاهیچندثان یبرا

خفه  یغیکه به در خورد، ناخواسته ج یآرام یتقه با

 .دیو کوتاه کش

 از پشت در گفت: رخسرویام

 

 منم دیرسمعتضد، نت خانوم دینترس -

 

و در  دیتنش کش ینشست و پتو را رو تخت یرو

گشت تا با آن  یزیاتاق با چشم دنبال چ یکیتار

 مرطوبش را بپوشاند. یموها

دوباره  دهیمتوجه شد که انگار او ترس رخسرویام

 گفت:

 

 ایبدونم حالتون خوبه  خواستمیخانوم معتضد فقط م -

 .نه

 

 جواب داد: دهیبر

 



 بم، خواب...خواب بودم.بله...من...خو -

 

 گرفت و گفت: ینفس رخسرویام

 

 کردم. دارتونیکه ب خوامیعذرم -

 

 به خودش آمد. آذر

 برق گشت. دیکل یو در پ ستادیا

 یسرش انداخت و پتو یکرد و شال را رو روشن

 راهنیپ یتا کوتاه دیچینازک را دور تنش پ

 اش مشخص نشود.چهارخانه

شود و سمت  ریرازها سخواست از پله رخسرویام

اش برود که آذر در را باز کرد و او متوقف خانه لطیح

 .دیشد و سمتش چرخ

 خجالت زده سالم کرد. آذر

 یدیپوستش و سف یدهیبه رنگ پر رخسرویام نگاه

افتاد و سرش را در جواب او  شیهاچشم یسرخ شده

 تکان داد.



 

و گنگ  جیگ کمهیشدم،  داریجم، من ب یآقا دیببخش -

 ودمب

 

 تکان داد و پچ زد: سر

 

 کنمیخواهش م -

 

آنده از کنار  رونیب یمرطوب نارنج یبه فرها چشمش

 شالش افتاد. 

 جدا کردن نگاهش از صورت آذر گفت: بدون

 

 خانوم معتضد؟ دینکرد لیم یزیچرا چ -

 

 به هم چسباند و جواب داد: ترشیپتو را ب دوطرف

 

 گرسنه نبودم -



 

 رفت و گفت: ترکینزد یقدم رخسرویام

 

 درسته؟ د،یبودچندروز اعتصاب غذا کرده نیا -

 

 گفت: رخسرویکنج لبش را به دندان گرفت و ام آذر

 

فشارخونتون افت کنه،  ایکه اگر قند و  دیدونیم -

 رمیبا اورژانس تماس بگ شمیوقت من مجبور ماون

قدر برام بد چه نیو ا مارستانیخودم ببرمتون ب ای

 شه؟یم

 

 آب دهانش را فرو داد و خفه لب زد: غضپرب

 

جم، فردا  یکه باعث دردسرتون شدم آقا دیببخش -

 .کنمیرفع زحمت م

 



 دیفهمیدختر زبانش را نم نیانگار ا کهنیاز ا کالفه

 گفت:

 

 بود خانوم؟ نیصحبت من ا -

 نیشده، به ا دهیکش جانیحاال که کار به ا نهیا منظور

 نیبدتر از ا دیهتون، نذارفرار شما و پناه دادن من ب

 بشه.

 یخاطر سالمتبه کنمیاول خواهش م یدرجه در

 طیبدتر نشدن شرا یدوم برا یخودتون و در درجه

 .دیبخور یزیآشپزخونه و چ یتو دیببر فیتشر

 

 نگاهش کرد و تنها آرام لب زد: آذر

 

 بله، چشم -

 

 سر تکان داد. رخسرویام

 

 خوبه -



 دیخوایم دییفرمایکه م ییتا درمورد فردا امیم بعد

 .میصحبت کن دیببر فیتشر

 

 و سرد نگاه کرد. یخی یهاباز هم به آن مردمک آذر

 

 دوباره تکرار کرد: رخسرویام

 

 ؟یاک ،یعاقالنه و منطق م،یکنیصحبت م -

 

 بله -

 

ها گرفت و از پله ینارنج یاز آن چند رشته چشم

 .آذر آزاد شد یرفت و نفس حبس شده نییپا
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 #پارت_صد_و_شصت_و_سه

 

 

 بود.کالفه رخسرویام

به آن  یآذر در خانه دنینفس کش کردیم حس

 را کم کرده! ژنشیاکس ،یبزرگ

 .کردیاو را خفه م انگار داشت بودنش

بود و ستخر نشستهکه حاال کنار ا شدیخفه م داشت

 شود. شیهاهیتا هوا وارد ر دیکشینفس م قیعم

 نیبا خودش فکر کرد اصالً آوردن آذر به ا یالحظه

 بود؟ یخانه کار درست

 آمد؟یبه سرش م ییچه بال بوددهیبه دادش نرس اگر

 بود کمکش کند؟خواسته چرا

 یرو گریآدم د اردیلیهفت م نیمثل هم یکیهم  او

 .نیزم یکره



 .شدیم یزیچکی االخرهب

 خودش را دخالت داده بود. چرا

 لیمستط یجعبه د،یرسیبه جواب نم کهنیاز ا یعصب

کنار کتش درآورد و توتون درونش  بیرا از ج پشیپ

 و با فندک روشنش کرد. ختیر

 که قدم زد، حالش بهتر شد. یکم

 یهاسوال و جواب ریمغزش درگ گرید کهنیا حداقل

 د.سر و ته نبو یب

 

 .خوردینان گذاشته و م انیژامبون م یاتکه آذر

 بود.بهتر شده حالش

 به جانش برگشت. یانرژ یکم

با وجود تنها بودنش در  یقدر معذب بود، که حتآن اما

کامل خانه و  دنیخانه هم از چشم چرخاندن و د

 .کردیامتناع م لشیوسا

 مهم هم نبود. شیبرا

 کهنیر کردن به اداشت مثل فک یترشیب یهایریدرگ

 افتاده؟ یپس از رفتنش چه اتفاق



 کار کند؟چه دیفردا به بعد را با از

 شیآه از گلو هیشب ینفس دنیاز به جواب نرس خسته

 خارج شد

 رخسرویام یرا مرتب کند که با صدا زیم خواستیم

 :دیسمتش چرخ دهیو ترس دیاز جا پر

 

 یتو دیببر فیخانم معتضد، تشر کنمیمن جمع م -

 سالن لطفاً ممنونم.

 

 تشکر کرد و از کنار او رد شد. آذر

 یهایاز صندل یکی یکتش را با حرص رو رخسرویام

 آشپزخانه انداخت.

 اورد،یرا در ب راهنشیپ توانستینم کهنیاز ا کلهفه

آب به  یرا باز کرد و مشت اشییباال یدو دکمه

 یو دست مرطوبش را به قفسه دیصورتش پاش

 .دیکش اشنهیس

 آورد. رونیظرف قهوه را ب 

 :دیباال برد و پرس یرا کم شیصدا



 

 خانوم معتضد؟ دیکنیم لیقهوه م -

 

 در جوابش گفت: آذر

 

ممنون  دیقرص مسکن لطف کن هینه ممنونم، اگر  -

 .شمیم

 

که ماگ  یکوچک ینیبا س رخسرویبعد ام یقهیدق چند

سالن آب و خشاب قرص در آن بود به  وانیقهوه و ل

 آمد.

و  ستادیو معذب ا دیدست به مانتوسش کش آذر

نگاهش کند سمتش  میمستق کهنیبدون ا رخسرویام

 آب و قرص را بردارد و  گفت: وانیرفت تا آذر ل

 

  دییبفرما -

 



 یفاصله مقابل آذر رو نینشست و او با دورتر آذر

از  یاپا انداخت و جرعه ینشست و پا رو یمبل

 گفت:اش را خورد و قهوه

 

بگم خانوم معتضد، شما  ینیچو بدون مقدمه میمستق -

 .دیبمون جانیا دیتونینم
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به  شیهاچشم کهنیاز ا شیسر باال گرفت و پ آذر

 ریباز و زنج یدکمهصورت مرد مقابلش برسد، به دو 

 شد و گفت: رهیو بعد در صورت او خ دیرس اشییطال



 

 دونمیممنونم، نم یلیخ یلیبابت امشب هم خ -

طور لطفتون رو جبران بکنم، من که خودم گفتم چه

 نیتا هم دونمیم دییجم، باور بفرما یآقا رمیفردا م

 باعث دردسرتون شدم. یحاال هم کل

 

 و جواب داد: دیابرو درهم کش رخسرویام

 

نبود  نیا دیبمون دیتونینم جانیا کهنیمنظورم از ا -

 .دیرفتن ندار یبرا ییجا کهیدرحال دیکه بر

 

 و گفت: دیلب گز زدهخجالت

 

 .کنمیم شیکار کی -

 

 و گفت: دینوش گرید یاجرعه رخسرویام

 



که از  هیدختر یشهر  پر از گرگ، مناسب برا نیا -

 خونه فرار کرده؟

 

 جواب داد: ندت

 

 من فرار نکردم! -

 

 نتوانست پوزخند نزند. رخسرویام

 :گفت

 

 جداً؟ -

 

 و گفت: دیکش اشیشانیپ یرو یدست آذر

 

 نداشتم. یاچاره -

 

 .ستدهیفایمورد ب نیخانوم معتضد بحث در ا -



خودتون راه  یو طبق گفته دیشما فرار کرد چون

 وجود نداره. یبازگشت

و مراسم  دیاومد رونیب تونیپدر یخونه از

 .دینداشت یاچون چاره دیهم زدازدواجتون رو به

 

 باال انداخت و گفت: شانه

 

که  نمیبینم یگاهیخودم رو در جا نیاز ا ترشیب -

 بخوام قضاوتتون بکنم.

 

 کردیاش را آرام آرام مزه ممنتظر به او که قهوه آذر

 اشیکنار یعسل یماگ را رو رخسروینگاه کرد و ام

 گذاشت و گفت:

 

 .دیریطالق بگ دیخوایم دیخب، شما گفت -

 درسته؟

 

 زد: لب



 

 بله. -

 

و اگر راه   دیفکر کن ترشیازتون بخوام که ب تونمیم -

 هست یبازگشت

 

 حرفش گفت: انیم آذر

 

 !ستین -

 

عرض کردم که نه قصد دخالت دارم و نه قصد  -

 قضاوت خانوم معتضد.

 دینخوا کهنیو ا ستین یاهر دیشما بگ کهنیا نیب اما

 هست. یادیباشه تفاوت ز یتا راه

بخواد  ونایچون ممکنه  دیبمون دیتونینم جانیا گفتم

 جانیشما ا دنیبا د خوامیمن و نم یخونه ادیب

 .ادیب شیپ یسوتفاهم



 یدوبار برا یاهستن که هفته یبر اون خانوم عالوه

 .ستیح نباز هم موندنتون به صال جا،نیا انینظافت م

بهم سر  یدارم که هرازگاه یدختر و خواهر من

 و  زننیم

 

 ادامه داد: آذر

 

 .ستیدرست ن جانیبله متوجهم، بودن من ا -

 

 گرفت و گفت: ینفس رخسرویام

 

 کرده،یم یده سال قبل توش زندگ ونایکه  یاخونه -

 ست.و بالاستفاده یهاست خالسال

م غبار و جمع و جور هست و صددرصد ه کیکوچ

 .فیگرفته و کث

جا اون دیتونیکامله که م لیخونه با وسا کی اما

 .دیو خوب فکرهاتون رو بکن دیباش

 .زهیچچیبهتر از ه و



 جا.اون دیکه بر دیقبول کن خوامیم

 

 شوکه و متعجب گفت: آذر

 

 تونمینم تونم،یمن نم یممنون، ول ،یعنینه آخه،  -

 قبول کنم!

 

 کرد.نگاهش  رهیخ رخسرویام

 حرف زدن را نداشت. یحوصله نیاز ا ترشیب

 

را  شیهادست یهانگاه او انگشت ریبا استرس ز آذر

 در هم قالب کرد و گفت:

 

واقعاً زشته که  شم،یمعذب م یطورنیآخه من ا -

 بکنم! جادیبراتون مزاحمت ا نیاز ا ترشیب

 

 تمام لب زد: تیخسرو با حد ریام

 



از  یعاد یهفته کی نیانگیاز م ترشیمن امروز ب -

 شناسهیکه من رو م یصحبت کردم، پس کس امیزندگ

پاره کردن هستم و نه  کهیبدونه نه اهل تعارف ت دیبا

 اصرار و خواهش رو دارم. یحوصله

شما  یبرا یامن یخونه، جا نیاز ا رونیب خانوم

 وجود نداره.

به  دیکه قراره برگرد دینگرفت میتصم یتا وقت حداقل

 نه. ای تونیپدر یهخون

 

 رخسرویگفت که آذر سکوت کرد و ام یجد چنان

 گفت:

 

 لطفاً. دیاستراحت کن -

 جا.اون برمتونیم فردا

 میتصم یول دیبمون دیکه خواست یهرمدت دیتونیم

 .دیریبگ یو عقالن حیصح

 

 و گفت: ستادیا آذر



 

 بتونم جبران کنم. دوارمیام -

 جم. یآقا ممنونم

 

را با دو انگشت شست و اشاره  شیاهچشم رخسرویام

 فشرد و جواب داد:

 

 .کنمیخواهش م -

 خوششب
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 بهشون دست داده. یقلب یحمله -

 

 چنگ بر صورتش زد. هیبا گر زهراخانوم

 

 دکتر حالش خوبه االن؟ یهرا، آقاز یفاطمه ای -

 

 یبستر دیخداروشکر خطر رفع شده خانوم، با -

 باشن، تحت نظر بمونن.

 

بود را  قراریو ب کردیم هیساناز که گر یبازو نیحس

 گرفت و رو به او و زهراخانم گفت:

 

 یادهیموندنتون هم که فا جانیا د،ینکن یقراریب -

 .نداره

امشب رو  گردمیم برمخونه، خودم رسونمتونیم

 .مونمیم میآقاابراه شیپ

 



 .دیگوینم راهیب دید زهراخانم

 ساناز هم خوب نبود. حال

پاک  اشیاسورمه یروسر یرا با دسته شیهااشک

 نگاه کرد: نیبه حس کرد و قدردان

 

 .ینیبب اتیاز جوون ریباشه مادر، خ -

  .ادیب شیپ یزیچ یکار دیبمون، شا جانیا یخوایم

 .میگردیبا آژانس برم ما

 

 و ادامه داد: دیکش آه

 

 کنم؟ قلبم تو مشتمه. کاریآذرو چ -

 

 هق هق کرد. ساناز

 

 شد؟ ختهیسرمون ر یبود تو یچه خاک گهید نیا -

 از بابا، اونم که از آذر. نیا



 

 داد: نانیاطم نیحس

 

توکل به خدا، شما  م،یکنیم داشیهرطور شده پ -

 .دیبر

 

را  یمهد یشماره یعصب نیتند، حسکه رف هاآن

 ضیاو مادرش جواب داد که با غ یجاگرفت و به

 گفت:

 

 بفرما؟ -

 

 ؟یبه مهد یدیرو م یسالم مامان، گوش -

 

جمع  یخونتو دار یاثاثا ،یمارو زد دیتو که ق -

از  یخواستیم ،یبر شمونیاز پ یخوایم ،یکنیم

در ک*ون زنت و  دهیچسب ،یکن تیداداشت شکا

 ؟یدار کاریرو چ یونوادش، حاال مهدخ



 

 جان.مامان -

 

بود، شده ریبچه بدنش خورد و خاکش نیا ه؟یهان چ -

 ؟یدار کارشیچ ده،یقرص خورده خواب

 

 باهاش حرف بزنم. خوامیم -

 

خونش  رهیبم فتهیشد؟ ن یگفتم خوابه، پدرزنت چ -

 گردن ما! فتهیب

 

 .کردیم یبود اما داشت خوددار یعصب

 

 دیاومدیم یجوراون دیکته کرده، شماهم نباس -

پدرزن دوتا پسراته به کنار، شما  کهنیجا مامان، ااون

 .دیچشم تو چشم ،یناسالمت دیاهیعمره همسا هی

 

 .یپدرزن توئه، نه مهد -



 

 کن باهاش حرف بزنم. دارشیآذر زنشه مامان، ب -

 بمونم. میآقاابراه شیپ دیبا جانیا من

 ؟یپاشه بره کالنتر دین بااال یجز مهد یک

 

 کار؟یبره چ یواه، کالنتر -

 چه اصالً؟ یمهد به

 فرار کرده. آبرویب شرفیب ینشده که، دختره گم

 

 که. میدست بذار یدست رو میتونیمامان، نم -

اونم کارد به استخونش  یول دم،یبه آذر حق نم من

 .بوددهیرس

 هی طرف، باباش از هیاز  یطرف، مهد هیاز  شما

 طرف.

 

 :دیتوپ بهیط

 



من  یگیکردم مگه که م کاریخاک عالم، من چ یوا -

 طرف؟ هیاز 

مارو  یدختره خودش راه به راه پر و پاچه نیا

 .خانومطهیسل گرفتیم

 به درک، خودش که آبرو نداشت، ماام رسوا کرد. 

واس خاطر  یکالنتر رهیفردا اول وقت م امیمهد

 .کهیاز اون مرت تیشکا

 اونورم بهش گفتم بره دادگاه. زا

 

 آخه؟ یچ یمامان دادگاه برا -

 

 طالقشو بده. تونهیزودتر م رهیبگ شوی  پ   یمهد -

 .مونیننگو پاک شه از زندگ یلکه نیبده ا طالقش

ام شکسته، دل بچه رم،یگیبراش زن م خودم

به هم خورده، البته الحمدهلل که بهم خورد  شیعروس

 فت.خب آبرومون که ر یول

 .اقتیلیپس زد آذر ب اموبچه



و  یسیهرجا هست به پ یاله نه،ینب ریکه خ یاله

 .فتهیبه چه کنم چه کنم ب یبدبختب بخوره، اله

چشمش اشک باشه و  هیکه  یو اوالد عل یحق عل به

روز  نیبه ا یچشمش خون که باعث شد مهد هی

 .فتهیب

 

 نکن مامان. نینفر -

 

 ؟یدزنگ ز یقطع کن اصالً برا چ -

 یگفت یبه مهد امیزینداره، بفهمم چ یبه ما ربط آذر

 و تو! دونمیمن م

 

را قطع  یگفت و گوش یرلبیآرام و ز یباشه نیحس

 یدر آن بستر میشد که آقاابراه یکرد و وارد اتاق

 بود.شده
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 بود.تا صبح پلک بر هم نگذاشته رخسرویام

بود رفته  اشینقاش لیکه وسا یبه همان اتاق شیجابه

 .گذاشت یچوب یهیپا یرا رو یدیو بوم سف

 چیه کهنیرنگ را به دست گرفت و بدون ا پالت

 باشد شروع به نقش زدن کرد.داشته یادهیا

با  د،یاتاق تابکه در  زییکم جان اواخر پا آفتاب

خشک شده عقب رفت و به  یخسته و بدن ییهاچشم

 سمیونیکه به سبک اکسپرس یاینقاش یتابلو

 زل زد. بوددهیکش

 هم متعجب شد. خودش



آن  انیکه م دانستیهم در تمام مدت م دیشا

کار دارد چه اشیو ناشناس درون بیاحساسات عج

 .کشدیم یزیچو چه کندیم

که در آن  ستیتجسم انیاز ب نیون یاوهیسبک ش نیا

 یهاخود از رنگ دیشد یهاجانیه یالقا یهنرمند برا

تند و اشکال کج و معوج و خطوط زمخت بهره 

اغراق در رنگها و  سمیونی. اکسپرسردیگیم

که  ییگرا عتیاز طب یعار یاوهیهاست، ششکل

 .کندیم انیب حیرا روشن و صر یحاالت عاطف

 یهاکج و معوج و رنگ یهاطآن خ انیاو درست م و

 نیدورنگ  غمگ یجفت چشم آشنا کیتند و زخمت، 

 !بوددهیو پر از اشک کش

 

 سیهنوز خ شیهاکه رنگ ییاز خودش و تابلو کالفه

 یهاگذاشت و نگاه به دست یبود پالت و قلمو را کنار

 کرد. اشیرنگ

 یهم فشرد و قلمو یرا رو شیهادندان یعصب

اش کرد و آغشته اهیسبه رنگبرداشت و  یتربزرگ

 یادیکه ز یجفت چشم لعنت کیبه سرش زد تا آن 

 اعصابش بود را محو کند. یرو



و  دادهیتک واریرفت و به د شد و عقب مانیپش اما

 چشم بست و با خودش نجوا کرد:

 

کابوس بزرگ و  کیکابوس وحشتناکه،  کی نیا -

 تر.اشتباه بزرگ کی

 اشته باشه.د دیوجود نداره، نبا یحس

 .دینبا د،ینبا

 بره. جانیاالن از ا نیهم دیمعتضد با آذردخت

 رفت. رونیب

 و صورتش را شست و آماده شد. دست

که  اشیو شارژر قبل یو گوش ونای یمیقد یخانه دیکل

لوازم  انیبود را از مها بود از آن استفاده نکردهمدت

 رفت. رونیکرد و از اتاقش ب دایگاوصندوقش پ

و  ستادیبود اکه آذر شب را در آن مانده یدر اتاق پشت

 آرام به در زد. یچندتقه

 به ساعت انداخت. ینگاه

 زود باشد. یکم دیصبح بود و فکر کرد شا میو ن هفت



 یابرگردد که آذر هم حاضر و آماده، با کوله خواست

که در دست داشت، در را  یکه پشتش انداخته و ساک

 باز کرد و گفت:

 

 .ریخصبحتون به سالم -

 

سرش را در جواب او تکان داد و به  رخسرویام

 .شد یعصب یآذر زل زد و کم یهاچشم

 ها!از آن چشم ونا،یخودش، از آذر، از  از

 

و آذر دستش  ردیدراز کرد تا ساک را از آذر بگ دست

 .دیرا عقب کش

 

 .ارمشیب تونمینه، نه ممنون م -

 

 دیچرخیم کهیلفرو کرد و درحا شیهابیدر ج دست

 برود گفت: نییها پاتا از پله

 



 خانوم معتضد؟ دیدینخواب شبید -

 

 پشت سرش راه افتاد و آرام جواب داد: آذر

 

 طور؟نه، چه -

 

 گفت: اریاختیب

 

 هاتونچشم -

 

هم فشرد و ادامه  یرا رو شیهاکرد و دندان یمکث

 داد:

 

 .دیرسیخسته به نظر م -

 

اشاره به آشپزخانه کرد  رخسروینداد و ام یجواب آذر

 :دیو کوتاه پرس



 

 صبحانه؟ -

 

 گفت: آذر

 

 نه ممنونم -

 

اول صبحش  یخوردن قهوه الیخیبار ب نیاول یبرا

 برود و گفت: رونیزودتر از خانه بشد تا فقط هرچه

 

 .میپس بر ،یاک -
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توقف  نیاز مراکز امور مشترک یکیراه، مقابل  انیم

 کرد و بدون نگاه کردن به آذر گفت:

 

 د؟یبخر کارتمیو س دیخواهش کنم بر شهیم -

 

 :دیپرس آذر

 

 چرا؟ -

 

به  یچشم نگاه یبا گوشه یدود نکیپشت ع از

 صورت متعجب آذر انداخت:

 

خانوم  دیباشداشته یارتباط یهلیوس دیچون با -

 معتضد.

 



 امخانواده خوامینه آخه، من نم -

 

 حرفش گفت: انیم تند

 

 شما زدم؟ یاز خانواده یمگه حرف -

 دیریتماس بگ ونایتا با  دیداشته باش مکارتیس الزمه

 .دیبد حیکارتون رو توض لیو دل

 بکنه. داتونیداره پ یسع

 

 .دیدهانش را بلع آب

 

 یمن گوش -

 

را از  یمیقد یآذر تمام شود گوش یجمله نگذاشت

 آورد و سمت او گرفت. رونیب بشیج

 

 قبولش تونمینم -



 

 کالفه کرد و گفت: یحرف آذر نچ انیم دوباره

 

 امانته خانوم، امانت. -

 لطفاً؟ دیشیم ادهیپ

 

کارت  رخسرویخواست در را باز کند که ام آذر

 را سمت او گرفت: اشیاعتبار

 

 نوم معتضدخا -

 

 به دست دراز شده و کارتتش کرد. ینگاه آذر

حال در برابر تابه شبیقدر که از دآن آمدینم ادشی

بود، در تمام عمرش انقدر زده شدهمرد خجالت نیا

 شرمزده بوده باشد.

 گرفت و گفت: گر

 

 تشکر، پول همراهم هست. -



 

به جا  یحس کرد بو رخسرویرفت و ام نییفوراً پا و

 یادیانگار ز مت،یو ارزان ق یمعمول یاز عطر مانده

و چند دم و  دیکش نییرا پا شهیکه ش کندیم تشیاذ

 .گرفت قیبازدم عم

** 

 ادیاز مصرف الکل ز یکه ناش دیشد یبا سردرد ونای

 .ستادیدوش ا ریبود ز

 پوشدیم یزیکه چه چ نیبه ا توجهیرفت و ب رونیب

رداشت و به که دم دستش بود را ب ییهالباس نیاول

 تن کرد.

و  یشلوغ انیپپر گذاشت و در م یغذا برا یکم

 کرد. نشیماش چییخانه به دنبال سو یشلختگ

 که کرد با خودش لب زد: شیدایپ

 

هم اون آذره کره خرو،  کنم،یم داتونیمن امروز پ -

 احمقو. یهم سال

 سالومه راند. یفرمان نشست و سمت خانه پشت



اش کم از دلشوره یکند و کم دایاو را که پ دانستیم

با او حرف بزند، بعد  روزیشود و بتواند از اتفاق د

 نستاگرامیپخش شده در ا لمیبه حال ف یفکر تواندیم

 بکند. ترییو گوگل و تو

 خودش نجوا کرد: با

 

 کجا رفته؟ یآذر لعنت لم،یف یاصالً گور بابا -

 

سالومه در آن بود شد و از  یکه خانه یاکوچه وارد

در پارک  یرا جلو نشیکه سالومه ماش دیسر کوچه د

 .کندیم

 کرد. ترشیرا ب سرعتش

 پارک کرد و سمت در رفت. انهیرا ناش نیماش

در  یدست رو ونایخواست آن را ببندد که  سالومه

نگاه به  دهیپر یو با رنگ دهیگذاشت و سالومه ترس

 عقب رفت. یکرد و قدم ونای

 

 !میترسوند یوا -



 

 :دیتوپ ونای

 

 ؟یچندروزه کجا بود ،یدیبه درک که ترس -

 ؟یحالیچرا انقدر ب ه؟یختیچه ر نیا

 

 خسته زد. یلبخند سالومه

 

 ایب زم،یتو عز ایتره عشقم، بتو که داغون یافهیق -

 چته؟ نمینفس بب
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 .دیباریاز صورت سالومه م یخستگ

مبل نشست و  یانداخت و رو یکتش را سمت ونای

 دراز کرد. زیم یرا رو شیپاها

سمت  آوردیمانتو را از تنش درم کهیدرحال سالومه

 آشپزخانه رفت:

 

 ونا؟ی یبخور ارمیب یچ -

 

 اخم کرد و با دست اشاره کرد: ونای

 

جواب سوالمو  ،یادت خستهبابا خو نیبش ریبگ ایب -

 خونه؟ یصبح اومد وقتنیکه ا یکجا بود ،ینداد

 و درب و داغون! حالیب اونم

 

 زد: یخسته لبخند سالومه

 



 بگم؟ دیبا ،ییکار داشتم جا -

 

 گرفت و کالفه گفت: ینفس ونای

 

المصب من چندروزه دارم بهت زنگ خب، اون شب  -

ود، خونه خاموش ب اتیبعدم گوش ،یرفت یپاشد هوی

 !یدادیرو جواب نم

 

 نشدنش گفت: چیپسوال ترشیب یبرا

 

اون شب خبر دادن  وناجان،یبود  ضیپدرم مر -

 گهیحالش بد شده، مجبور شدم برم د

 

 سر تکان داد: ونای

 

 آها، حاال بهتره؟ -

 



 ونایجواب دادن به سوال  یجاجان زد و بهکم یلبخند

 گفت:

 

 خوشگلم؟ یشدیتو بگو، چ -

 

را  شیهاداد و انگشت هیمبل تک یرا به دسته رنجشآ

 :دیکش شیموها انیم

 

 خدا به شمیم یمن دارم روان یسال -

 

 نگاهش کرد. کنجکاو

 

  زم؟یشده عز یچ نمیبده بب حیقشنگ توض -

 

روز قبل و فرار آذر را که  یاز ماجرا یاخالصه

نگاه  ریو ز دیصورتش کش یرو یکرد، دست فیتعر

 ومه ادامه داد:پرتعجب سال

 



باشما، خب نه که نگرفته یعنینگرفتمش،  یاول جد -

از اون  مویخوب بود، خاص بود، باحال بود، زندگ

 بود.مسخره درآورده یروزمرگ

 فقط کشش بود. اولش

 بود. یبود، لجباز یانگار باز دونم،ینم

 

 ونا؟یبرات  هیحاال چ -

 

زد اش حلقه مردانه یبایخاص و ز یهادر چشم اشک

 و پچ زد:

 

 ستیدل تو دلم ن زنم،یدارم پر پر م شبیاز د -

 خاطرش.به

 

و رفت کنارش نشست، دست دور  ستادیا سالومه

او  یشانه یاش را روچانه ونایانداخت و  ونایگردن 

 گذاشت و گفت:

 



آبروم رفته،  ستم،ین یباورت نشه که عصبان دیشا- 

ت درواقع ازم سواستفاده کرده، جرات نکردم ن

 یهاصفحه نیخبره تو اچه نمیروشن کنم بب مویگوش

 خراب شده.

 

 و ادامه داد: دیکش آه

 

 ییچه بال ،ینگرانشم سال یلیفقط نگرانشم، خ -

کار رو بکنه تا  نیسرش آوردن که حاضر شد با من ا

 فرار کنه؟

 

 را نوازش کرد و گفت: ونای کمر

 

کن، باهاش حرف بزن،  داشیپ ونا،ی دونمینم -

 .یشیآروم م یجورنیا

 

 کنم؟ از کجا؟ داشیاز کجا پ -



 خواستمیرو م یمن هر کس شه،یمغزم داره منفجر م 

 یاسباب باز هیداشتم، داشتن دخترها برام مثل داشتن 

 بود.

 رو گرفته. شمیکه آسا یآذر برام شده منبع آرامش اما

 

 و لب زد: دیرا بوس ونای یسرشانه

 

 .زمیعز فهممتیم -

 

 به سالومه گفت: رهیگرفت و خ فاصله

 

 یهاچشم یمبتال یطورنیروز ا هی کردمیفکرشم نم -

ها و سگ اهانت یمبتال یبشم، حت یکس یوحش

 .هاشیاخالق

 

دارش را  شیبا پشت دست صورت ته ر سالومه

 نوازش کرد.

 



 دردناکه! -

 

با تو کردم، من در  کارونیببخش، من هم یسال -

 حقت

 

 گذاشت. اونیدهان  یرو دست

 

حالت خوب  ،یتو خوب باش خوامیمن فقط م ش،یه -

 باشه.

 

که با آذر  شهیخوب م یفکر کنم حالم فقط وقت -

 باشم.

 

[23.12.20 23:25] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت
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بماند جا همان ونایبود که سالومه اصرار کرده هرچه

 استراحت کند قبول نکرد. یو کم

 گفت: یرفت و سالومه با نگران ردنیدر ب از

 

 ؟یدنبالش بگرد یخوایکجا م -

 االن؟ یبکن یخوایم کاریچ

هست،  یکتکش زد هم که یاون پسر یمسئله آخه

 کنه تیاگر ازت شکا

 

 را در هوا تکان داد: دستش

 

 بکنه به تمیاون حقش بود، نوش جونش، شکا -

 .دمیم اشوهیدرک، د

فعالً که اعصاب  دونمینم کنم،یم دایپ یجور هی آذرم

 بکنم. یغلط هی رمیندارم، م



 

 نکیرفت و ع رونیکرد، ب یسالومه که خداحافظ از

 رفت. نشیرا به صورتش زد و سمت ماش اشیآفتاب

*** 

 ستادیدر خانه را باز کرد و خودش کنار ا رخسرویام

 .تا اول آذر داخل شود

 بود. رخسرویشد و حق با ام وارد

 پر از گرد و غبار بود. جاهمه

دهانش را با دست پوشاند و پس از او  مقابل

ها رفت و داخل آمد و فوراً سمت پنجره رخسرویام

هشتاد  یآذر داشت نگاهش را اطراف خانه کهیدرحال

بود کوچک و گفته رخسرویکه ام یاینود متر

نجره ها را باز کرد و رو به او پ چرخاند،یم ستینقل

 آذر گفت:

 

معذرت  جانیا یختگیهم رخانوم معتضد، بابت به -

 میبکن دایپ یدفتر خدمات هی یشماره میتونیم خوام،یم

 نظافت بفرستن. یرو برا یتا کس

 



 شد و گفت: معذب

 

 .امینه نه ممنونم، خودم از پسش برم -

 

 لب زد: متعجب

 

 د؟یمطمئن -

 

 :دیخند تلخ

 

 انجام دادن ندارم. یبرا یکار فعالً که -

 تونمیکه درست شده دانشگاهم نم یافتضاح نیا با

 برم.

 

گذاشت و رو  یاش را کنارکرد و ساک و کوله مکث

 میفرو برده هنوز مستق بیکه دست درج رخسرویبه ام

 گفت: کردینگاهش م

 



 هیراه طالق چ نیترعیکه سر نیفکر کردن به ا نیح -

 .کنمیم زیکار بکنم، خونه رو هم تمهچ دیو با

 

 سمت در قدم برداشت و خشک گفت: رخسرویام

 

فکر کردن به  ایراه طالق  نیترعیفکر کردن به سر -

 میتصم نیتریبهتر کردن اوضاعتون و گرفتن عقالن

 خانوم معتضد؟

 

 جواب داد: خفه

 

 میتصم نیتردرست کهنیبله، درسته، فکر کردن به ا -

 باشه. هتونیم یچ

 

 داد و کوتاه گفت: سرتکان

 

 خوبه! -

 



 یکانتر که درست مقابل در ورد یرا هم رو شارژر

 بود گذاشت و گفت:

 

و اصالً هم  د،یرو فراموش نکن ونایتماس با  -

و االن کجا  دیبدونه که شب قبل رو کجا بود خوامینم

 .دیهست

 ونایخانوم معتضد،  کنمیم دیتاک د،یحاضر با درحال

 از شما دور بمونه. دیبا

 ایقضا نیوارد ا نیاز ا ترشیپسرم ب خوامینم من

 بشه.

بهش  نیاز ا ترشیب خوامیبگم، نم حیو صر رک

 .دیباش کینزد

که دنبال  رهیست که اگر خبرها باال بگچهره کی اون

 .شهیاش خراب مبوده، وجهه یخانوم متاهل

 

 با خجالت لب زد: آذر

 

 بله متوجهم. -



 

اومد  شیپ یمشکل ایو  دیداشت ازیهم ن یزیه چاگر ب -

 .دیریباهام تماس بگ

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد: آذر

 

 ممنون. یلینه، نه، خ -

 باعث زحمتتون یکه کل دونمیهم م جانیهم تا

 

و  دیکش شیهالب یرا رو یانشگت اشاره و وسط دو

 آرام گفت:

 

ردن تعارفات به رد و بدل ک یاقبالً گفتم که عالقه -

 ندارم؟

 

 .دیآب دهانش را بلع آذر

 

 بله. -



 

 خدانگهدار. پس -

 

 خداحافظ، ممنون -

 

رفت و نفس بند  نییها پافوراً از پله رخسرویام

 .اش را آزاد کردآمده

جا گذاشته و که آذر را آن یاباالتر از خانه یابانیخ

 با دقت یو کم ستادیا یپرمارکتیبود، مقابل هابرگشته

نگاه کرد و از خلوت بودنش که مطمئن شد، داخل 

 رفت.

تک به تک به پسر جوان  خواست،یم که ییزهایچ

 گذاشت. دشیدر سبد خر شیگفت و او همه را برا

 .کردیم تیکفا یدوماه زندگ یکی یکه برا یزیهرچ

و  ینیزم بیمرغ و گوشت و برنج و روغن، تا س از

خالصه هرچه و خرما و قهوه و نان و  کیو ک ازیپ

و مبلغ را حساب کرد و  دیخر بوددهیکه به ذهنش رس

آذر ببرند و  یها را براآدرس خانه را داد تا آن

 اش برود.شد تا به خانه نیخودش هم سوار ماش



او کرده و ناخواسته  ریچرا خودش را درگ دانستینم

 بود.دوش خودش گذاشته یرو یتیمسئول

 ا هم بفهمد.ر لشیدل خواستیو نم دانستینم

 وحشت داشت. دنشیفهم از
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و  یو مهد دیکوب زیم یدستش را محکم رو آقاقدرت

بروند سمتش  رونیاز در ب خواستندیکه م بهیط

 .دندیچرخ

 :دیکش داد

 



مگه  یزن، مهد زنمیحرف م جانیدوساعته دارم ا -

 ستم؟یمن با تو ن

 دادگاه؟ یبر یآخرشم پاش ن؟یهم

 

کرد و  یدستشیپ بهیبدهد که ط یخواست جواب یمهد

 با توپ پر گفت:

 

 .طالقش بده دیآره که با م،یریآره، آره که م -

واسمون نمونده قدرت، نکنه هنوزم  تیثیو ح آبرو

 ؟یدرست کن نارویا نیب یانتظار دار

 

گفت و  یرلبیو استغفرهللا ز دیبر صورتش کش یدست

 لب زد:

 

 عجله نکن گمیم -

 

 ادامه داد: یبه مهد رو

 



 ش،یخواستیکه پنج سال م هیدختر، همون آذر نیا -

تا مادرت  یزد شیکه خودتو به آب و آت یهمون

 .اشیخواستگار میبده بر تیرضا

 .هایایتا به چشمش ب یکه خودتو هالک کرد هیهمون

 

 کالفه گفت: یمهد

 

 شناختم. ریتمومه، من آذرو د گهیباباجان، د -

 نگرفتم. دهیبه مامانو که کم ناد اشیاحترام یب

که  روزمیاتفاق د نیقبل از ا یهایحرمتیو ب دعواها

 .خوادیبه کنار، خودش گفت طالق م

که زن من بود، اسمش هنوز  یاون گذشته، دختر از

 سرش بلند شد. ریز من بود، یشماسنامه یتو

 بود، اسم و رسم داشت. گریچون طرف باز چرا؟

 داشت. پول

 داشت. کلیو ه قد

 .اشیاومدن خواستگا ینیریگل و شدسته با



از خونه فرار  یفرار کرد، بابا، زن منه ول خانوم

دزد ناموسه  یکهیمرت نیهم شیکرده، کجا رفته؟ پ

 !گهید

 

 :دیرا گرفت و کش یدست مهد بهیط

 

 یب یطهیسل نیبابات چرا اصرار داره ا دونمین نمم -

 آبرو عروسش بمونه.

 اقتیل یب یدختره خوام،یمن نم ش،یخواینم تو

 .خوادیخودش نم

خودشو سکته داد،  یکه بابا هیعنترخانوم چ نیبب

ست که باباش دختره چقدر هار و پاچه پاره نیبب

ام خله مگه بخواد ما گرفت کتکش زد، بچه یجلو

 ؟یخراب فرار کهیزن هی یرشو بذاره پاعم

 

 قضاوت نکن خانوم. بهیاالهللا، طالاله -

 .میخودمون دختر دار ما

 



 :دیدرشت کرد و توپ چشم

 

 ؟یکنیم سهیدختر خودمونو با اون مقا -

 توبه، بال به دور. توبه

 .ارهیاون روزو ن خدا

 

را ماساژ داد و رو به الهه  اشنهیس یقفسه آقاقدرت

 گفت: بودستادهیا یارکه کن

 

 باباجان اریمنو ب یاون قرصا -

 

 کرد: بهیو ط یبه مهد یادست هم اشاره با

 

من  د،یفقط بر دیبر دیخوایهرجا م دیبر د،یبر -

 حرفمو زدم.

 زشته. یلیو فام یگیتو عالم همسا گفتم

 کنم؟ کارتونیچ گهید



 خودش راه درستو نشون هممون بده. خدا

 

 گفت: یو به مهدرو ترش کرد  بهیط

 

 شرفیهم از اون پسر ب یبرس دیامروز با م،یبر -

ور، اون ورنیدادگاه و ا میهم بر ،یکن تیشکا

دختره  نیکه از شر ا یبگ یزیچ هیزودتر  یجورهی

 یخالص ش

 

 باال گرفت و گفت: دست

 

کار طالقت زود جفت و جور  تن کهبه حق پنج یاله -

 .زنمیباال م نیشه، برات آست

 

 رفت. نییها پاو از پله دیآه کش یمهد

 

 مامان، تا بعد میراحت ش نیحاال بذار از شر ا -

 



 ،یریگیم لیخدا، نشدم وکتوکل به م،یشیراحت م -

 قرونمهیدختره ولنگار و هرزه بوده  یاگه بگ دمیشن

 کنه. هیمهر یادعا تونهینم

 مادر، برو خدا کمکمون کنه. برو
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 را از شارژر جدا کرد و  در دستش گرفت. یگوش

بودند  دهیمبل کش یکه رو یدیسف یهااز پارچه یکی 

را برداشت و با بلند شدن خاک به سرفه افتاد و 

 دستش را در هوا تکان داد و نشست.

 بود. کارتمیو س یگوش به نگاهش



 گرفت. ینفس

بود درحقش کرده و خواسته یلطف بزرگ رخسرویام

 .ردیتماس بگ ونایحتماً با 

 یخاطر خواستهنه فقط به گرفت،یهم تماس م دیبا

 کیبه او  دانستیبلکه خودش هم م رخسرو،یام

 بدهکار است. یدرست و حساب حیتوض

 در به صدا در آمد. زنگ

 پسر جوان نگاه کرد. یرهو به چه ستادیا

 را برداشت. فونیآ

 

 د؟ییبفرما -

 

 آوردم. داتونویسالم، خر -

 

 گفت: متعجب

 بودم!سفارش نداده یزیمن چ د؟یخر -

 

 ست؟یمگه منزل خانوم معتضد ن -



 

 یبله ول -

 

 ذارمیرو م لیمن وسا زحمتیب دیپس درو باز کن -

 آسانسور یتو

 

 اشنهیهز -

 

 م.پرداخت شده خانو -

 

انجام داده  رخسرویام دانستیکه م یشده از کار جیگ

دور خودش  یگذاشت و کم شیرا سر جا فونیآ

 .دیچرخ

رفت  رونیفکرش به کار افتاد، در را باز کرد و ب بعد

درش را باز کرد و  ستاد،یو آسانسور که در آن طبقه ا

از خجالت گر گرفت و  ،یکامل خوراک لیوسا دنیبا د

 و زمزمه کرد: دیدندان کشلبش را محکم به 

 



 بد شد! یلیخ ،یوا -

 

 داخل خانه برد. یکی یکیرا  لیوسا

ساعت در اتاقش حبس بود و حاال داشت  نیقبل ا روز

و  دهیخر شیبرا رخسرویکه ام یایاقالم خوراک

 .آوردیجم م ونایسابق  یبود را، در خانهفرستاده

رد و آب را باز ک یو شال را در آورد و فلکه مانتو

 .دیچند مشت آب به صورتش پاش

 رخسرویبه ام دانستیزده بود که نمخجالت قدرآن

 طور تشکر کند.زنگ بزند و چه

را گرفت  ونای یبا خودش کلنجار رفت و شماره یکم

 و منتظر ماند تا جواب بدهد.

 یبوق در گوشش کامل نخورده بود که صدا نیدوم

 .دیرا شن ونای

 

 الو؟ -

 



باز تکرار  ونایب دهانش را فرو داد و کرد و آ مکث

 کرد:

 

 الو؟ -

 

 لب زد: خفه

 

 آذرم! -

 

 هانیروز آسفالت و بوق ماش هاکیالست غیج یصدا

 گفت: دهیو ترس دیبه گوش آذر هم رس

 

 افتاد؟ یجم؟ اتفاق یآقا -

 

 یبه کنار ابانیخ انیرا از م نیماش کهیدرحال

 جواب داد: یحرص دیکشیم

 

 افتاده، به لطف شما! ادیاتفاق که ز -



 

 شروع به گفتن کرد: وقفهیگرفت و ب نفس

 

من مهم  یکه برا یشینما یجم، شما تو یآقا دینیبب -

 .دیگذاشت نیگزیبود، برام جا

نکنم،  یرو تالف یکه کار کس ستمین یمنم آدم یطرف از

 .دیگفتم منتظر باش

بود، اما من بارها بهتون  یروادهیز دونمیم خودم

 .دیمتاهلم و خودتون باور نکردگفتم 

که توش حبس  یااومدن از خونه رونیب یبرا من

 داشتم. یکیبه کمک  ازیبودم، نشده

 

مهسا  کهنیا یتالف یتو برا یعنی نم،یبب سایوا سایوا -

 معتضد؟ یکرد کارونیرو جات گذاشتم ا

 

 امیامکان نداشت بتونم ب یینه خب، گفتم که، تنها -

 .رونیب

 



 زد: لب ونای

 

 بهتر نبود؟ یخوایکمک م یگفتیاگر م -

اومدم  ینیریقدر بد شد که با گل و شچه یدونیم

 جا؟اون

اومد دم  رخسرویمعتضد، ام ر،یبدتر، ام زیچهمه از

 شما و اون اوضاع درست شد. یدر خونه

 رویملت که رفت خب به درک، ام هی یجلو آبروم

 دلم بذارم من؟ یکجا

 

 و گفت: دیزکنج لبش را گ آذر

 

 .خوامیمن، من خب، من معذرت م -

 

 :دیآسوده کش ینفس ونای

 

 ؟ییکه شده، االن کجا هیخب حاال، کار -

 



 حیکارم رو بهتون توض لیجم خواستم فقط دل یآقا -

 قطع کنم، خداحا دیندار یبدم، اگر کار

 

 ییخداحافظ؟ کجا یقطع کن ویچ یچ نم،یبب سایوا -

 گم؟یم

 

که من متاهلم؟  دیقبول کن دیخوایعاً نمجم، واق یآقا -

 اتفاقات! نیبا وجود تمام ا

 

 کالفه کرد و گفت: ینچ

 

از اون  ستم،یمنو، خر که ن نیبب ؟یجور متاهلچه -

 ،یفرار کرد ارویاز دست اون  رون،یب یخونه زد

 ؟یچ یعنی

 هوم؟ گه؟ید شیخواینم یعنی

 

 یبله ول -

 



 یخوایآذر، م خوامتیمن م گمیم ؟یچ یهان؟ ول -

من منتظر  رم،یگیم لیخودم برات وک ؟یریطالق بگ

 طالقت تموم شه. یتا کارا مونمیم

 

 به خودش فرستاد و گفت: یبغض کرد و لعنت آذر

 

 جم یآقا شهینم -

 

 :دیکش داد

 

 الاقل. نمتیبب امیب ییچرا نشه؟ چرا؟ بگو کجا -

 

 و پچ زد: دیصدا و دستش لرز -

 

 جم یخداحافظ آقا -

 

 آورد و تماس را قطع کرد. نییرا پا یگوش
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  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_دو

 

 یمتناقض رانندگ یمشغول و احساسات یبا فکر ونای

 رخسرویام یکرد و به خودش که آمد پشت در خانه

 بود.

 یقدرتب و منضبط، آنمر شهیهم یرخسرویام

و کت و کمربند شلوارش را  راهنیبود که پآشفته

 کهنیا یحوصله یها انداخته و حتاز مبل یکی یرو

 بدهد را نداشت. یها را در کمدش جاآن

برهنه  یزده و با شلوار و باالتنه شیبه پهلوها دست

 .رفتیاش در خانه راه مو گرگرفته



ار است که مرور ب نیچندهزارم یبرا دانستینم

 .کردیم

که بدون کفش و کوله به پشت  دیکه او را د یالحظه

 خواستیم یوقت د،یدویو ساک به دست در کوچه م

 رخسرویبرود و ام ابانیآن کوچه سمت خ یاز انتها

 بود.مانعش شده

 شد. نشیبا بغض و خجالت سوار ماش یوقت

 گل انداخته دشیو صورت سف دیاش رسبه خانه یوقت

 و معذب بود.

آن ماده  یوحش یهاکه به چشم یبیعج تیمظلوم آن

 کیآن همه پارادوکس در  آمد،یببر  حاضر جواب نم

 بود. بیصورت عج

 بود. بیآن دختر عج زیچهمه اصالً 

 بود. بیاتفاقات عج یهمه

 شیهالب یدو انگشتش را رو یو عصب کردیم مرور

 .دیکشیم

 .با آذر تا همان لحظه ونایخودش و  ییاول و آشنا از

 دارد؟ یجا یچه کس یدر زندگ یچه کس که

 او چه کرده؟ که



 چه کرده؟ ونای

 چه کرده؟ آذر

چه کردند که دخترک حاضر شده از خانه  اشخانواده

 فرار کند؟

جان کتک نوش ونایاز  ریدل س کیآن پسر که  با

 حیکه فرار را به قرار ترج دهیکرده بود، به کجا رس

 داده؟

 اشیکه مراسم عروس دهیرس اشیخط زندگ یکجا به

 را به هم زده؟

 حق داشته؟ اصالً 

 نکرده؟ افراط

 اشتباه نکرده که پناهش داده؟ او

و   یو سردرگم یهمه کالفگ نیو ا دانستینم

 بود. دیجم بع رخسرویندانستن از ام

 یچندضلع نیا یخودش و پسرش در کجا کردیم فکر

 اند؟ار شدهکج و معوج و ناشناخته گرفت

 تعجب نکرد. ونای دنیدر به صدا آمد و با د زنگ



پرده را کنار زد و نگاهش  رخسرویداخل شد و ام ونای

 کرد.

خانه  یماند، سمت ورود یجیو ا سیکه کنار ا یکم 

 آمد.

به  ینگاه طنتیپرش ونایدر را باز کرد و  رخسرویام

 او انداخت. یدهیبرهنه و ورز یباالتنه

 

ت،  شیش نیتوام ما رو با ا یکشت خب بابا، - تا پَک 

 ؟یدل ببر دیبا جانیا امیهربار م

 

 یپسرش لبخند یاش به لودگحال خراب و کالفه انیم

 زد.

 

 گفت: زدهجانیه ونای

 

 معتضد زنگ زد بهم! ر،یام -

 

 سرش را تکان داد: رخسرویام



 

 و؟ -

 

حالش  دمیفهم کهنیهم دم،یحالم صداشو شنخوش -

 اعصابم آروم شده. مکهیخوبه 

 

 ه؟یپس مشکل چ -

 

 اش را چنگ زد و گفت:آشفته یموها

 

 نگفت کجاست. نمش،یبب خوامیم ر،یام امکالفه -

نابوده،  اشهیخوب باشه، روح دیشا اشیجسم حال

 نه؟

 سگ تو روحش، چرا نگفت کجاست آخه؟ اه

 

ام من هم کالفه نطوریمن هم هم دیداشت بگو دوست

 .نه ای نمشیبب خواهمیکه م دانمیاما نم

 



 :دیآشپزخانه رفت و پرس سمت

 

 ؟یخوریم یچ -

 

 :دیدست به صورتش کش ونای

 

 کوفت بخورم من. ،یچیه -

 سرتق کجا رفته آخه؟ یدختره نیا

 .وارید یجون خودم دوست دارم با سر برم تو به

 

آذر باخبر  یاز جا ونای خواستیابداً نم رخسرویام

حال و روز پسرش هم  نیا دنید ییشود و از سو

 آسان نبود. شیبرا

 هم فشرد. یرا رو شیهالب

 

اش رو وجهه نیاز ا ترشیکه ب ستین ونای" به صالح 

 از دست بده "
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  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_سه

 

بود، فقط نام آذر را از کردهچشم ب یاز وقت میآقاابراه

 نه؟ ایکجاست؟ برگشته  دیپرسیگفته و م

 :کردیتکرار م فقط

 

 که برام آبرو نذاشت. کشمشیم -

 

و آقاقدرت به  نیو حس گذشتیروز از رفتن آذر م سه

بودند، رفته یبودند، کالنترسر زده هامارستانیتمام ب

 نبود که نبود. یاما خبر



را  شانیکارها بهیو ط یند و مهددنبال آذر بود هاآن

 تا طالق زودتر انجام شود. سپاردندیم یلیبه دست وک

هم از  یو ساناز درخانه نشسته و کار زهراخانم

 .آمدیدستشان برنم

 از آذر برسد. یخبر دیبه زنگ بودند شا گوش

راه نبود و از همه بدتر روبه کدامشانچیه اوضاع

 خود  آذر بود.

 ه خوراک.خواب داشت و ن نه

را بغل  شیو زانوها نشستیکنج کاناپه م دائم

 .کردیو فکر م گرفتیم

به  تیکه به دنبال چاره بود، در نها یاز هر راه اما

 .دیرسیطالق م

را  اشیقطع میتصم گریبود و حاال که د تنهادست

 از کجا شروع کند؟ دیبا دانستیبود، نمگرفته

بگذارد و با  رونیاگر پا از آن خانه ب داستینم

رو شود چه روبه یمهد یخانواده ایاش خانواده

 .افتدیم یاتفاق

 جا بماند؟قرار بود آن یک تا

 .فرستادیم امیبار پ نیچند یروز ونای



 :دیپرسیم

 معتضد؟ یخوب -

 ؟ییکجا یبگ یخواینم -

 ؟یخوایکمک نم -

 ؟یالزم ندار یزیچ -

 نه؟ نمتیبب امیب یدیآدرس نم -

مطمئن بشم که  خوامیندارم فقط م اتین کارباور ک -

 .یخوب

 ؟یدیمعتضد چرا جواب زنگامو نم -

 

 یو آذر ب دیپرسیرا م هانیچندبار تمام ا یروز

 .کردیم پیتا یزیحوصله و کوتاه در جوابش چ

 را باز کرد که نوشته بود:  ونای امیپ نیآخر

 

 لمیالدنگو بفرست بگم وک کهیاون مرت یشماره -

 بده. تیرضا هیاش حرف بزنه به دباه

 کرده. تیازم شکا شرفیب

 



 به شور افتاد. دلش

 .دادیگناه، عذابش م احساس

بود از خودش شده تیوضع نیا جادیباعث ا کهنیا از

 .آمدیبدش م

 یپس از سه روز جدات به خرج داد و شماره باالخره

 طور است.ساناز را گرفت تا بپرسد اوضاع خانه چه
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_چهار

 

ساناز در گوشش  یگرفته یتا صدا دیطول کش یکم

 :دیچیپ

 



 الو -

 

 و ساناز دوباره تکرار کرد: دیلبش را گز آذر

 

 .دییالو؟ بفرما -

 

 ساناز، منم. -

 

 ماتش برد. ساناز

 چکدیم نییپا شیهاکه از چشم ییهااشک نستداینم

 .تیترس و عصبان ای ستیاز خوش

 

 زد: پچ

 

چه  گهید نیا ؟یتو دختر؟ کجا رفت یکرد کاریآذر چ -

 بود؟ یمیتصم

 



 :دینال

 

 که بابا یدیتوروخدا سرزنش نکن ساناز، خودت د -

 

 زد. هیگر ریز ساناز

 .ستادینگران ا آذر

 

 ساناز؟ هیچ -

 

 ابا سکته کرد آذر.بابا، ب -

 

نفس هم  یحت کردیو حس م ستادیخشک شده ا آذر

 .کشدینم

که بلند و  دیخط شن یسومادرش را از آن یصدا

 مضطرب گفت:

 

 رو، بده من. یساناز، آذره؟ بده من گوش -



 

 صورتش راه گرفتند. یآذر آرام رو یهااشک

 لب زد: هیبا گر مادرش

 

 ؟یآذر مادر، خوب -

 

 ، منسالم مامان -

 

 هق زد: زهراخانم

 

آخه  یخونه درد و بالت به جونم، کجا رفت ایبرگرد ب -

 ؟یبود درست کرد یتو؟ اون چه بند و بساط

 آبرومون رفت، بابات سکته کرد. آذر

 دختر. میشد بدبخت

 .میآبرو شد یب

 



را با پشت دستش پاک کرد و با بغض  شیهااشک

 :دینال

 

 تونستمیم کاریچ ؟کردمیم دیبا کاریمامان، من چ -

 بمونم؟ یقرار بود زندون گهیبکنم؟ چندوقت د

 

 هق کرد و گفت: هق

 

خدا بابا سکته کنه مامان، به خواستمیمن نم -

 حاال االن حالش خوبه؟ خواستم،ینم

 

امان، امان از دست تو آذر، دکترش گفت خطر رفع  -

 شده.

 .کشدتیم خورهیم هیداره قسم و آ زیر هی بابات

 بذارم از دست شماها؟ ابونیبه کدوم ب سر

 آخه؟ یکرد کارونیا چرا

که بابات تو محل با چاقو دنبالت  یفرار کرد چرا

 بدوئه؟



 خاص و عام. یمضحکه میشد

 نقل دهن مردم. میشد

 زویچهمه یب یبهیط نیدر دهن ا شهیمگه م گهید

 بست؟

 

 مامان -

 

 :دیتوپ

 

 وفت و مامان.بهت بگم زهرمار و مامان، ک خوامیم -

 .نییپا یاومد گرمیآخه، از سر ج ادینم دلم

 ؟ییاالن کجا سوزه،یبه حال توام م دلم

 ارهیسرت ب ییبال یکی اگه

 

مامان، مامان من خوبم، جام امنه، نگران نباش.  -

 خب؟

 خدا مجبور شدم، چاره نداشتم.به د،یببخش



 

 طعنه زد: هیزهراخانم با گر-

 

 گه؟ید یدیرس یخواستیم یاالن به هرچ -

 ؟یخوش و خرم ؟یراحت

 ؟یشد ستیآرت ؟یخونیدرستو م ؟یگرفت طالقتو

 بده؟ ریکه بهت گ ستین بابات

سرمون  یتو یخاک هیباهم  ایخونه، ب ایبرگرد ب آذر،

 .میزیریم

 

سر خورد و  واریو کنج د ختیاشک ر صدایب آذر

 نشست.

 

 وناجمیگفت؟ از  یچ یکرده؟ مهد کاریچ بهیط -

 کرده آره؟ تیشکا

 

 بگم آذر؟ یبگم واال؟ چ یچ -



انقدر زر زد تا بابات  جانیاومد ا دهیرندیخ یبهیط

 سکته کرد.

 کهنیا یجا رتتیغیکه اون شوهر ب میدیشن نمیحس از

اش افتاده دنبال تو بگرده، دست تو دست ننه ی  پ  

 و طالق دادن تو. یکشتیو شکا تیشکا

 ؟یگردیبرگرد، برم گمیم من

 

 :دینداد و مادرش نال یجواب ذرآ

 

 دلمون هزار راه رفت. -

اش که مرد و ساناز مادر مرده و بچه نیطرف ا هی از

 .نیا یغصه

 یکه درست کرد یطرف تو و اون جار و جنجال هی از

 .اتیخواستگار ادیاون پسره ب یو زنگ زد

 بابات. یطرف سکته هی از

 یکرد رکایچ نیآذر، بب میقدر بدبخت شدچه نیبب

 مادر.



آدم  نیع ،یگرفتیاون زبون المصبتو م یجلو خب

 اتیسر زندگ یشستیم

 

 کوره در رفته گفت: از

 

 بسه مامان -

 

 در دنبالت بودن؟دربه نیآقاقدرت و حس یدونیم -

 آذر؟ ییالاقل بگو کجا خب

 

 .گهیمامان جام امنه، گفتم د -

 

  ؟یگردیبرم -

 

 جواب داد: عاجز

 

 دونمینم -



 

 :دیآه کش مادرش

 

 جمع کرد. شهینم گهیشده رو که د ختهیآب ر -

 پاره شده. نتونیو عفت ب ایح یهاپرده

که طالقتو  دهیم تیتوکل به خدا، باباتم رضا برگرد،

 .یریبگ

 آذر؟ یگردیبرم

 

 مامان، خداحافط دونمینم -

 

مادرش گوش دهد  یهابخواهد به حرف کهنیا بدون

زانو گذاشت و اشک  یر رورا قطع کرد و س یگوش

 .ختیر
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 #پارت_صد_و_هفتاد_و_پنج

 

و فکر  ختیجا نشست و اشک رقدر همانعصر آن تا

 ستد،یسرباال گرفت و خواست با یکرد که وقت

 رفت. یاهیس شیهاچشم

 کرد. واریرا بند د دستش

 شیبرا یادیکه هنوز هم ز یکیتار یبه خانه نگاه

بود انداخت و خواست برق را روشن کند که  بیغر

 .شودیروشن و خاموش م اشیگوش یصفحه دید

 یخم شد تا گوش وناست،یحتماً باز هم  کهنیا الیخ به

 یآشنا یشماره دنیرا بردارد و خاموش کند اما با د

هست نفس  رخسرویام یشماره دانستیکه م یگرید

 گره خورد. اشنهیدر س

 

که آذر را به آن خانه رسانده و  یهمان روز از

 بود.با او نگرفته یتماس گریبود دبرگشته



هم بزند تا مانع خلوت و آرامشش را به خواستینم

 خوب فکر کردنش شود.

او به گوشش بخورد و  یصدا خواستیهم نم دیشا ای

تناقص به مغز و قلبش باز هزار مدل فکر و حس م

 حمله کند.

 .اوردیدلش طاقت ن گرید اما

در  یوقت تیبا خودش کلنجار رفت و در نها یادیز

 یکیبود و به تارنشسته یصندل یبالکن اتاقش رو

 یرا با دست گوشه پشیو پ بود،رهیها خدرخت انیم

را برداشت و  اشیبود، گوشنگه داشته شیهالب

 آذر را گرفت. یشماره

را قطع کند  یگوش خواستیم گریو د دیطول کش یمک

 .دیآذر را شن یگرفته یکه صدا

 

 جم یسالم آقا -

 

گرفته،  یصدا نیا دنیحس کرد انگار با شن ناخواسته

 یقفسه یپس از سه روز از رو نیسنگ یزیچ

 شد.برداشته اشنهیس



 

 ف؟یسالم خانم معتضد، احوال شر -

 

 معذب جواب داد: آذر

 

، بابت خر د،یببخش ،یمنون مرسم یلیخ -  یدهایبابت 

 

 مکث کرد و با خجالت ادامه داد: یگم

 

 و تشکر زدمیزنگ م دیبا -

 

 حرف آذر گفت: انیم

 

 .میبگذر کنم،یخواهش م -

 خانوم؟ دیگرفتم بپرسم فکرهاتون رو کرد تماس

 



برق را لمس کرد و نور لوستر خانه را روشن  دیکل

 کرد و گفت:

 

بازگشت  یبرا یلیدل چیه دمیرس جهینت نیابله، و به  -

 نبوده وجود نداره. یکه اصالً زندگ یایبه زندگ

 

مقابلش گذاشت و دو  زیم یرا رو پیپ رخسرویام

و  دیکش شیهالب یرا رو یانگشت اشاره و وسط

 :دیچشم تنگ کرده پرس

 

 و بعدش؟ -

 

 کردنش داشت گفت: یدر مخف یکه سع یبغض با

 

 کیو باز بشم  یپدر یه خونهمجبورم برگردم ب -

 .یزندان

 ام نباشه.شناسنامه یتو یاز مهد یاسم منتها



شما سربار  یبرا نیاز ا ترشیب تونمینم یجهت از

 باشم.

 

 متعجب شد اما لب زد: یکم رخسرویام

 

 خوش.شب د،یدونیهرطور صالح م -

 

 مکث کرد و پاسخ داد: آذر

 

 خدانگهدار. ر،یخشب شماهم به -
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 موریبود و کار گرنشسته یصندل یرو حوصلهیب ونای

 یکی یرفت و رو یگریو سمت د ستادیکه تمام شد ا

 اتاق نشست. یگوشه یهایاز صندل

 .دیباریم شیاز سر و رو یکالفگ

 مدت. نیتمام ا مثل

 یلعنت تئاتریکه به آن آمف یگرید یتمام روزها مثل

 و آذر نبود. رفتیم

داده، نبود، بدون  یکه به عابد عباد یخاطر قولبه اگر

 ست،ین شیآذر در آن نما گرید دیفهم یشک وقت

آذر، خودش هم  یکردن مهسا برا نیگزیجا یجابه

 .رفتیجا نمآن

جداً کالفه  اشیافراط یاهو توجه هایو پرحرف مهسا

 .شدیخارج از تحملش م یکننده و گاه

را در دستش  اشیگوش ونایموقع که مثل آن درست

هرچند کوتاه  یو منتظر بود تا آذر پاسخ چرخاندیم

به  یبزرگ و لبخند یوانیکه با ل دیبدهد و مهسا را د

 .دیآیسمتش م وانیهمان ل یبزرگ



 یمیقد یهالباس که طرح شیلباس سبز رنگ نما با

در دل به خودش  ونایو  رفتیبود و راه م سیانگل

 فرستاد. یلعنت

 

 تن آذر باشه، نه تو. دیلباس با نی" ا

لعنت به  اد،یلباس به چشم سمت چپ آذر م نیا رنگ

 من "

 

کرد و با  میتعظ ونایمقابل  یشیبه حالت نما مهسا

 را سمتش دراز کرد. وانیل یلوند

 

 جم، خدمت شما، نوش جونتون. یآقا دییبفرما -

 

 :دیانداخت و پرس وانیبه ل ینگاه ونای

 

 ه؟یچ -

 

 شد و گفت: ترکینزد مهسا



 

رفتم آبدارخونه  د،یو پکر هست حوصلهیانگار ب دمید -

 گاو زبون دم کردم.براتون گل

 

 را باال داد. شیابروها ونای

 

 .تشکر د،یاوه، الزم نبود زحمت بکش -

 

ش گرفت و سرش را به چپ و راست را از دست وانیل

 تکان داد.

 

 البته. ستیام نمورد عالقه -

 

 شد. کینزد گرید یقدم مهسا

 

 رمیمن، من دوباره م دیجم، بد یعه، خب، آقا -

 آبدارخونه

 



 کمهی خورمیم ،ینچ، مرس -

 

 ونا،ی یکنار یصندل یدوباره لبخند زد و رو مهسا

 سمت او نشست. لیما

کجاست و  دانستیبود که نم یدختر یپ ونای فکر

 سهمش از او فقط چند پاسخ کوتاه بود.

 یکه سع اشیهم به دختر کنار یسرسوزن حواسش

توجه  یکم اشکنندهکیتحر یداشت با آن عطر زنانه

 او را جلب کند نبود.

 زد: شیصدا مهسا

 

 .ونایجم، آقا  یآقا -

 

که از در  یاآذر، لحظه یدهیترس یهافکر چشم از

سمت  یآمد و نگاه رونیب بوددهیدو رونیشان بنهخا

 او کرد.

 

 د؟ییبفرما -



 

 یلیبودنتون خ د،ییجانیخوبه که شما ا یلیخ گم،یم -

 .دیدرواقع شما قلب گروه ه،یاالعادهحس فوق یلیخ

 

انعطاف  یااز دمنوشش خورد و بدون ذره یاجرعه

 در صورتش لب زد:

 

 .یخانوم مراد دیلطف دار -

 

و  ندیجا بنشبود که بخواهد آن یاز آن تروصلهحیب

 از مهسا باشد. یگریمنتظر حرف د

 و گفت: ستادیا

 

 .میبهتره آماده بش -

 

و باخنده جواب  ستادیا شیروهم متقابالً روبه مهسا

 داد:

 



 .میاما که آماده -

 م؟یحرف بزن شهیم

 

 حوصلهیکرد و ب اشیگوش یبه صفحه گرید ینگاه

براق مهسا دوخت  یهامشتاق و چشم چشم به صورت

 که گفت:

 

با  یجم، همکار یطور بگم آقاخب چه یعنیمن،  -

که  هیزیفراتر از چ ه،یو باورنکردن بیعج یلیشما خ

 فقط بگم قابل افتخاره

 

 پچ زد: ونای

 

 تشکر -

 

بود، درست مثل  زاریها بتعارف تکه پاره کردن نیا از

 پدرش.

 



 دوباره زبان جنباند: مهسا

 

 یول د،یندارما، ببخش یکنجکاو ای یقصد فضول -

 د؟یمدت دائم ناراحت نیبپرسم چرا انقدر ا شهیم

 م؟یدرموردش باهم حرف بزن دیخوایم

خب هرجا که  ایبعد از اجرا،  ای ا،یاالن،  نیهم مثالً 

 شما

 

در  حیرا به دست مهسا داد و رک و صر وانیل

 صورتش گفت:

 

اعصابتون هم تشکر  تمدد یبابت جشونده ر،یخ -

 .یخانوم مراد

 

بود گذشت و با خودش پچ کنار مهسا که گر گرفته از

 زد:

 



تشنج  جادیا لیاز دال یکیخودت  یکاش بدون -

 !یاعصاب

 

اش را و نتوانست خنده دیآرام او را شن ینجوا اسما

و خشک  ستادهیجا اکنترل کند و سمت مهسا که همان

 بود رفت و با خنده گفت:شده

 

که  ینیبیجم؟ بابا تو م نیبا ا یدار کاریمهسا چ -

 یریم یه اعصابه،یب ست،افهیکالً تو ق اروی

 خدا.زشته به ،یشیم زونشیآو

 

 :دیتوپ یحرص مهسا

 

دخالت نکن  ستیکه به تو مربوط ن یکار یتو -

 .کنمیم کاریچ دونمی. من خودم مییآقا

 

نار اسما گذاشت و از ک زیم یرو یرا هم عصب وانیل

 گذشت.
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نشسته و با  سالانیم لیوک یروروبه بهیو ط یمهد

 که گفت: دادندیگوش م شیهادقت به حرف

 

 یدرحال حاضر که شما از آقا ،یمومن یخب آقا -

هم ارجاع  یقانون یو به پزشک دیکرد تیکاجم ش ونای

 .دیشدداده

 از همسرتون. تیشکا مونهیم

 

 :دیباال پر یمهد یابروها



 

 کنم؟ تیازش شکا دیبا -

 

 و گفت: دیسمتش چرخ بهیط

 

 دیحتماً با گن،یم یچ لیوک یآقا نیوا مادر، بب -

 .گهید یبکن تیشکا

 دختره آبرومونو برد. شه،یکه نم یالک

 

 زد: لب یمهد

 

 باشه مامان، باشه. -

 

 :دیکرد و پرس لیبه وک رو

 

 کشهیقدر طول مروند طالق چه نیبدونم ا خوامیم -

 ستوده؟ یآقا



 

در  تونهیم یطالق توافق ،یجناب مومن دینیبب -

 هفته. کی یحت فته،یزمان ممکن اتفاق ب نیترکوتاه

 یمادرتون که قصد ندارن به راحت یهاطبق گفته اما

همسر  دییفرمایم یماجرا بگذرن، و از طرف نیاز ا

متاهل بودن، مرد  کهیشما فاسق داشتن و درحال

به خونشون دعوت  یخواستگار یرو برا یاگهید

ماجرا بودن، همسر شما   نیشاهد ا هاهیکردن و همسا

 .شنیناشزه محسوب م

 

 :دیحرفش پر انیم بهیط

 

 ل؟یوک یآقا یچ یعنی دیگیکه م ینیا -

 

 یو رابطه ستیکه تحت فرمان شوهرش ن یزن ینعی -

چون با اون آقا  شه،ینامشروع هم شامل حالش م

 شدن. دهید

 



 یایلیس بهیو ط دییهم سا یرا رو شیهادندان یمهد

 :دیکوب شیپا یبه صورتش زد و رو

 

 ؟یمهد یدیآخ آخ، د -

نامشروع بهش  یرابطه گنیم لمیوک یآقا ؟یدید

 خورهیم

 

 گفت: ستوده

 

همه حدس و  هانیلطفاً، ا دیصبر کن ،یخانوم مومن -

 .کننیصادر م یرو قاض یینها یگمانه، را

 

خانوم سرش  نیا کهنهیمهم ا ل،یوک یآقا یحاال هرچ -

 بوده. گهیآغول د هیتو 

 نامشروع داشته. یو اون رابطه نیا با

 

نا یالبته اضافه بکنم که رابطه -  نامشروع با ز 

 .یم مومنمتفاوته خانو



 

 :دیسرش را به چپ و راست تکان داد و نال بهیط

 

 خدا ازت نگذره آذر. ی! اهیکیگناهش که  -

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یکالفه دست یمهد

 

طالق زودتر  یماجرا نیا خوامیستوده، من م یآقا -

 تموم بشه.

 کشش بدم. خوامینم نیاز ا ترشیب قتشیحق

 

 :دیتوپ بهیط

 

 ه؟یحرفا چ نیا ر،یخنه -

دادگاه و  نیکف دستش، پدرشو تو ا یحقشو بذار دیبا

 .یبعد طالقش بد یاریاون دادگاه درب

 



چشم دوخت و او  لیبه مادرش منتظر به وک توجهیب

 جواب داد:

 

 عیسر یلیکارهاتون هم خ د،یباهاشون توافق کن -

 خواهد رفت. شیپ

 

 ناباور لب زد: بهیط

 

 ه؟یدردت چ ،یمهد -

 بشه؟ تیآذرخانومت اذ یخواینم االنم

 

 و جواب داد: ستادیا

 

 ست،یشدن و نشدن اون ن تینه مامان، بحث اذ -

 .کارشیتمومش کنم بره پ خوامیم

 .میجدا ش یتوافق ادیکنم ب داشیپ خوامیم
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شد، زهراخانم تاب  میآقاابراه یکه وارد خانه یمهد

 .دینگو زیچچیو ه ستدیبا شهیکه مثل هم اوردین

شده و خودش را در آشپزخانه سرگرم  یعصب

 بود.کرده

بود که  یمهد یشده و حواسش پ زیت شیهاگوش اما

 بود.انداخته مقابل ساناز نشسته نییپا یبا سر

سنگ اپن  یبا حرص رو بارنیچندم یرا برا دستمال

 ها انداخت.به آن یو نگاه دیکش

 یو با اخم منتظر بود تا مهد نهیدست به س ساناز

لب باز  قهیو او باالخره پس از چنددق دیبگو یزیچ

 کرد و گفت:



 

از نگاه کردن به روت  کنمیخداشاهده شرم م -

 داداش.زن

 جا،نیا امیسر م هیهم به داداش نگفتم دارم  االن

 .ذارهیبفهمه نم دونستمیم

 

 زد: هیبا بغض کنا ساناز

 

کم  ،یام رو کشتبچه ،یآقامهد یهم شرم کن دیبا -

 نبوده که! یکار

 

 و گفت: دیآب دهانش را بلع یمهد

 

همون  ،یزینبود، شما مثل خواهر برام عز یعمد -

باال، به قرآن قسم خودم دارم از  یروزم که گفتم بر

 عذاب وجدان 

 



و اشکش را با سرانگشتش  دیحرفش پر انیم ساناز

 گرفت:

 

رو عوض  یزیکردنش که چ هیباشه، باشه، توج -

 کنه؟یم کنه،ینم

تو  .یبگو آقا مهد کار 

 

بود که زهراخانم از آشپزخانه زبان باز نکرده یمهد

 :دیامد و توپ رونیب

 

 .ریبه خودت نگ بمیمن غر ننه یافهیق ،یآقامهد -

 .اریدرن گناهمیب مظلوم و یآدما یادا

 .دیکرد گرمونیبه ج خون

 خودت هم خواهر و مادرت. هم

 

بود او را از کوره  بارنیاز زهراخانم که اول متعجب

 گفت: دیدیدر رفته م

 



 زهراخانوم من  -

 

 ؟یهان، شما چ -

الم تا  کردیبار آذر م یکه مامانت هرچ نهیاز ا ریغ

 ؟یزدیکام حرف نم

 یخودتو نداشت یواحد خونه هی اریاخت کهنهیاز ا ریغ

 بود؟بود فروختهو مامانت رفته

حرف از  کهنیسر ا جانیا دیاومد کهنهیاز ا ریغ

و صدبار به  دیدر آورد یباز یآذر شد هوچ یگریباز

 دیمن انگ خراب بودن و هرزه بودن چسبوند یبچه

 ؟یو آخرشم کاشف به عمل اومد که چ

 نظر داشته. ریت زکه مادرت دختر جعفر بزازو برا 

 تیخود پندارد حکا شیکافر همه را به ک گنیم 

 شماست.

با اون  اطیکه تو ح دهیمن اومده شما رو د دختر

وقت اون یکنیم یآب باز شرفیب یوجبمین یدختره

 .دیو دعوا راه انداخت یفتیکه پس ن یگرفت شیدست پ

 

 لب زد: یمهد



 

 .دیلحظه اجازه بد هیزهراخانوم،  -

 

 هم مداخله کرد و لب زد: ازسان

 

 مامان  -

 

را پاک  شیهااشک یبا روسر یزهرا خانم حرص 

 و گفت: دیکرد و سمت ساناز چرخ

 

که ساکت  یکنیصدام م یواسه چ ه؟یهان؟ مامان چ-

 بشم؟

 بذار بگم خب. گه،یبسه د 

 عقده شده بود سر دلم. 

 میما دار یشد نایا یکه تو عروس خانواده یوقت از

 .میکشیاز دستشون م هسرکی

 بذار حرفمو بزنم دختر. 

 



 و گفت: یدوباره رو کرد سمت مهد 

 

ام تو خونه بچه دیو باعث شد دیخالصتونم که زد ریت -

به سرش بزنه و از خونه فرار  گهیبشه و د یزندون

 کنه.

 .دیکه سکته داد شوهرمم

 .دهیاز هم پاش مونیزندگ 

 حاال؟ یدار کاریچ جانیا 

 

 به ساناز کرد و گفت: یو نگاه ستادیا یمهد

 

 دارم؟ کاریچ جانیمن ا د،یگیبله راست م -

 بهتره برم. 

طالق  نیا یهیاومدم بگم مادرم اصرار داره قض فقط

 .میرو کش بد

شاهد جمع  کهنیاز آذر و ا تیبه شکا میبرس یعنی 

 نیها که رابطه نامشروع داشته و ا هیاز همسا میکن

 .زایچ



 

و ساناز متعجب نگاهش کردند و زهراخانم  زهراخانم 

 زد و گفت: یلیبه صورت خود س

 

 ؟یزنیم هیحرفا چ نیخاک به سرم ا -

 کجا رفته پسر؟ رتتیهنوز زنته، غ 

 

 رفتیکه سمت در م یگرفت و در حال ینفس یمهد

 گفت:

 

 جانیا اومدمیدارم زهرا خانم، اگر نداشتم نم رتیغ-

 شیب هاییآبرو یب نیکه ا میاز هم جدا بش یبگم توافق

 .نشه نیتر از ا

 

 رو به ساناز گفت: 

 



شما اگر آدرس  زحمتیبگم ب خواستمیداداش مزن -

 امیکه من راض یبهش بگ ،یازش دار یاشماره ای

 .میجدا ش

کنده بشه بره  هیدادگاه و قال قض میبر یتوافق ادیب

 .کارشیپ

 کنه. دایکش پ نیاز ا شتریب خوامینم 

 .یلع ای

 خداحافظ. 

 

[23.12.20 23:25] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_هفتاد_و_نه

 



رفت و در را بست، ساناز و زهراخانم  رونیکه ب او

 به هم کردند. ینگاه

 فوراً گفت: زهراخانم

 

برن  ادیزنگ بزن ساناز، زنگ بزن بهش بگو ب -

 تمومش کنن.

 

 و نگران گفت: دیلب گز ساناز

 

 ؟یدروغ بگه چ یاگر مهد -

 بتیمص هیکه باز  جانیآذرو بکشونن ا خوانیم اگر

 مامان؟ یدرست کنن چ دیو شر جد

 

 و سر تکان داد: دیکوب شیپا یرو زهراخانم

 

 م؟یکه، دار میچاره ندار -

 ساناز؟ یپسره راست بگه چ اگر



بخواد  یراست یراست زشیچهمهیب یننه اگر

 ؟یدرست کنه چ ییآبرویب

 کنن؟یم یخودشون چ نیب گه،یبهتره د یجورنیا

 

 توافق. -

 

 .رنیتوافق کنن برن طالق بگ ن،یها هم -

 

 زد: هیگر ریرا برداشت و ز اشیگوش ساناز

 

 مامان؟ یبعدش چ -

 با آذر؟ کنهیم کاریچ بابا

 مگه نه؟ کنهیم شهیش یرو تو خونش

 .شهیم یکیو روز آذر  شب

 

 را باال برد. شیصدا زهراخانم

 



االنم آالخون واالخونه،  مادر،یب سر  رهیاون آذر خ -

 ست.االنم درمونده

افتاده، از درس و دانشگاه افتاده، بذار  یزندگ از

 یکم کنه، برا اشیرو از زندگ یمهد نیحداقل شر ا

ل هیبعدش   .میریگیبه سرمون م یگ 

 توکل به خدا. م،یکنیکم نرم مکم باباتم

 

 آذر را گرفت و زمزمه کرد: دیجد یشماره ساناز

 

با طالق  خوادیم یجورعمره نرم نشده، چه هیبابا  -

 آخه؟ ادیکنار ب

 

 خط جواب دهد. یسوماند تا آذر آن منتظر

* 

 

 شوکه بود. آذر

 طانیراحت از خر ش یباور کند که مهد توانستینم

 .شودیزود تمام م زیچآمده و همه نییپا



 حال بود و هم مضطرب.خوش هم

که به ساناز و  یقول ریز یاگر مهد دانستینم

 بود بزند چه؟مادرش داده

باشد تا آذر را را گفته هانیا یبدتر از آن، اگر همه ای

 از نو چه؟ یکند و باز بشود روز از نو روز دایپ

نظرش عوض شود و دوباره حرف آن  دفعهکی اگر

 بکشد چه؟ شیپرا  اشیعشق آبک

را  کردندیکه در روغن جلز و ولز م ییهاینیزم بیس

و رو کرد و دل خودش هم از شدت  ریبا قاشق ز

فکر کرد،  نیلحظه به ا کیو رو شد و  ریاسترس ز

 یکی یشوند و ط سیکارها راست و ر یاگر همه

به کجا  اشیباشند، زندگدوهفته طالقشان را گرفته

 رسد؟یم

نه در جامعه،  یگاهین مطلقه چه جاز کیعنوان  به

 پدرش دارد؟ یکه در خانه

 روزگارش را پشت سر بگذارد؟ خواهدیم طورچه

 اش؟در اتاق قفل شده پشت

و پرواز کند و به  اوردیبال درب تواندیم ای

 برود؟ شیآرزوها یبرسد و پ شیهاخواسته



 .دانستینم

 و منگ بود. جیگ

با  میتر است مستقدر دستش بود و فکر کرد به یگوش

فردا با هم قرار  یحرف بزند و برا یخود  مهد

 بگذارند.

 ،یمهد یشماره یچرا، واقعاً چرا به جا دینفهم اما

 جم را گرفت؟ رخسرویُرند ام یشماره

 چرا؟
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داد و لبش را به دندان  نتیبه کاب هیتک طربمض

در گوشش  رخسرویخشک و سرد ام یگرفت تا صدا

 نشست.

 الو گفت و نه سالم کرد. نه

و با  دیتماس را وصل کرد د،یآذر را که د یشماره

 نامش را صدا زد: یتعجب سوال یکم

 

 خانوم معتضد؟ -

 

داشت آشپزخانه را  سوختهمهین یهاینیزمبیس یبو

که فوراً شعله را خاموش کرد و آرام لب  داشتیبرم

 زد:

 

که،  دیببخش د،یجم؟ ببخش یآقا دیسالم، خوب هست -

 درواقع مزاحمتون شدم.

 

با او  یکاربود تا بفهمد آذر چهمشتاق شده رخسرویام

 دارد.



بود که متوجه اندک لرزش و  نیزبیهم ت قدرآن

 آذر شد و کوتاه جواب داد: یاضطراب در صدا

 

 د؟ییبفرما د،یستیمزاحم ن -

 

وسط آشپزخانه را  یغذاخور زیم یچوب یصندل آذر

 و پشتش نشست. دیکش رونیب

اصالً چرا با او تماس گرفته، محکم  کهنیاز ا مانیپش

آرام نفس  یو صدا دیرا به دندان کش نشیریلب ز

 که منتظر بود در گوشش نشست. رخسرویام دنیکش

و مثل  دیایه خودش بب یگرفت تا کم قیعم ینفس آذر

و با اعتماد به نفس  یبه آن آذردخت اصل شهیهم

 وجودش برگردد و چشم بست و گفت:

 

 کهنیجم، با ا یچرا با شما تماس گرفتم آقا دونمینم -

مجدد  یول ادیاز تعارفات خوشتون نم دونمیم

 .کنمیم یعذرخواه

خودتون و پسرتون  یبرا یکاف یبه اندازه دونمیم

نفر  هیبا  دیمن با یول ،یرست کردم ولدردسر د



هم که به ذهنم  یکس نیجم، اول یآقا کردمیمشورت م

 دیرس

 

 را باز کرد. شیهاکرد و چشم مکث

 یهالب یکمرنگ و محو، ناخواسته رو یلبخند

 نشست و گفت: رخسرویام

 

؟ ،یاک -  درمورد 

 

بود که آشوب شده یآشپزخانه راه رفت و با دل در

 :دینال

 

 که یپسر نیهم یعنی ،یهدم   -

 

 بله، همسرتون. -

 

 هم فشرد و گفت: یرا رو شیهادندان آذر

 



جدا  یتا توافق هیراستش، به خواهرم گفته که راض -

 رو ببخشم و  هیمن مهر یعنی م،یبش

 

 حرف آذر گفت: انیم

 

 د؟یندار نانیو شما به حرفش اطم -

 

خودش رو  یکارها اریاخت ادیکه ز دونمیخب، م -

مغزش رو کنترل  ییجورهاکیداره و مادرش ن

 .کنهیم

 ام، سردرگمم.کالفه جم،یگ کمهی دونم،ینم من

 که دونمینم یول نمشییب دیبا

 

را گفت  یزیحرفش آمد و چ انیباز هم م رخسرویام

به  دهیخودش هم انتظارش را نداشت، چه رس یکه حت

 آذر.

 



ن خانوم معتضد، م دیقرار بذار شونیشما با ا -

 دورادور مراقبتون هستم. کنم،یم تونیهمراه

 

را باز کرد و مقابلش نشست بلکه  زریدر فر آذر

از خجالتش را  یناش یآن گر گرفتگ یکم شیسرما

 بخواباند و گفت:

 

 بگم! یچ دونمیجم واقعاً نم یآخه من، آقا -

 

داد و در جواب  رونیهم کالفه نفسش را ب رخسرویام

 آذر گفت:

 

رو  شونیتا ا دیبر رونیه قرار بود بک یهرزمان -

 باهام. دیریتماس بگ د،یو صحبت کن دینیبب

 .خدانگهدار

 

دهد و فوراً قطع کرد و آذر  ینکرد تا آذر جواب صبر

را نگاه کرد  خوردیکه بوق اشغال م یشده گوش جیگ



جا نشست و فکر کرد پس بهتر است زودتر با و همان

 .ردیهم تماس بگ یمهد
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 بود.ماتش برده رخسرویام

 خودش نجوا کرد: با

 

 یدختر یشخص یزندگ ریمن چرا دارم خودم رو درگ -

رو به  ونایکه وجودش عمالً اوضاع خودم و  کنمیم

 خته؟یهم ر

 



 یکه پا ونایودش، از دست بود، از دست خ یعصب

شان باز کرد، از دست  یآذردخت معتضد را به زندگ

و  کندیم یروزها هر فکر نیچرا ا دانستیآذر که نم

باز نام آذر به گوشش  شودیکه وارد م یاز هردر

 .شودیظاهر م شیهاچشم شیپ رشیو تصو خوردیم

 بود.داغ شده تنش

اش از رهباال آمد و چه شیاش تا گلومعده دیاس

سوزش آن در هم جمع شد و سمت آشپزخانه پا تند 

را برداشت و تکان  اسیجام ومینیکرد و شربت آلوم

 از آن خورد. یچسباند و کم شیهاداد و به لب

را برداشت و با  یجیو ا سیا یتکه شده یهاگوشت

 یبرهنه و شلوار گرمکن از در ورود یهمان باال تنه

 رفت. رونیسالن ب

بود تنش به آتش نشسته و مغزش داغ کرده یرقدآن

سرد پوست  یکه با خودش فکر کرد به جهنم که هوا

 تنش را سرخ کرده.

 که چرا؟ کردیداشت فکر م فقط

تا  دیکه با یلمیبودم تا ف گریها دنبال باز" مدت

 رو آماده کنم. شدیجشنواره آماده م



 کردم. داشیپ

 ! فهیشد؟ گفت بالتکل یچ

 ردم؟ک کاریچ من

 صبر کردم! خاطرشبه

 یگریخاطر کدوم بازجمم، به رخسروی! من! من اممن

رو منتظر  پیتاحاال کارم رو خوابونده بودم و کل اک

 بودم؟گذاشته

که برام مهمه  یاجشنواره الیخیچندبار ب تاحاال

 بودم؟شده

رو ازش  ونایداره که خواب و خوراک  یدختر چ نیا

 گرفته؟

زبون من باز بشه  شهیکه باعث مداره  یدختر چ نیا

 تا مراقبش باشم؟ رمیو بگه باهاش م

 یمشکل اشیاون و همسر فعل نیباشم تا ب مراقبش

 !اد؟ین شیپ

 داره؟ یمن چه ربط به

 یاندازه دارمونیکه تعداد تمام دفعات د یدختر مشکل

به من چه  شهیدوتا دستم هم نم یهاتعداد انگشت

 داره؟ یربط



 ام؟یمحافظ شخص ای گاردیباد من

 بودن رو ندارم  یبا کس یکه حوصله یمن

نگران  دیچرا با ،یمنزو ز  یمردم گر ونا،یبه قول  من  

 باشم که..." یدختر

 

آمد و  شیحواسش سرجا یجیو ا سیا یهاپارس با

آخر  یهاسرش را به چپ و راست تکان داد و تکه

 گوشتشان هم مقابلش گذاشت.

 .ردکیسرما را حس م کمکم

 یخانه برگشت و نگاهش ناخودآگاه به طبقه سمت

 شد. دهیباال کش

 جا هم معلوم بود.که از همان یدر اتاق به

شب تا صبح  کیکه آذر  ییجا انا،یدر اتاق سابق و به

 بود.جا ماندهرا آن

 .را پشت گردنش قالب کرد و راه رفت شیهادست

 چیهم به ه شیرفت و فکر کرد و ته تمام فکرها راه

 .دیرسیم



که  یبه کس ست،یچ دانستیکه نم یزیچ به

بفهمد آن  خواستیهم نم دیو شا ستیک دانستینم

ر  زندگ خیکه ب ستیتلخ، چه کوفت ن  یریحس ش  اشیخ 

 را گرفته.

 

[23.12.20 23:26] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_دو

 

 

بود و شده فرستاده شیکه برا یالمنامهیهر ف ونای

را که داشت، همه را رد  یایهردعوت به همکار

 کرد.



بود، هم که قراردادش را امضا کرده یلمیف یلمبرداریف

 بود. قیفعالً در تعل

 خودش را هم نداشت. یحوصله

اش در خانه ایصبح تا شب و از شب تا صبح فقط  از

 نشستیدر بالکن م اشیصندل یرو ایو  رفتیراه م

 شدیبرج، کالفه م نییخبرنگارها، پا دنیو هربار با د

 .کردینثار خودش م راهیو فحش و بد و ب

 یبود که ابداً اجازه ندهد خبرنگارنگهبان سپرده به

 شود. یوارد الب

رفتن و سر و  رونیهم دل و دماغ از خانه ب خودش

 را نداشت. یکله زدن با کس

پاسخ  یهارکتیو دا هالیمیا کردینم رغبت یحت

 اش را چک کند.نداده

 یپستش پر از سوال در مورد حواش نیآخر ریز

 بود. رشیاخ

عشق ساده،  کیکرد کاش انقدر مشهور نبود تا  آرزو

 .شدیدردسرساز نم شیحد برا نیتا ا



تحت  یمجاز یدر فضا یزدنش به مهد کتک لمیف تا

تاهل همراه با عکس و جم به زن م ونایعنوان، عشق 

 .شدیپخش نم لم،یف

 کند. کونیرا کنف اشیداشت زندگ دوست

 برود. رانیبرود، از ا اصالً 

 آذر، آذر چه؟ اما

 ادامه دهد. خواستیبود که او م یلیهمان دل آذر

 .اوردشیباشد، تا به دست ب بماند،

 خانه انداخت. یآشفته تیبه وضع ینگاه

 بود. یهرطر چیو ساندو تزایپ یهاجعبه

 ینوشابه و دلستر و مشروب رو یخال یهایبطر

 بود.افتاده زهایو م نیزم

 بود.ها انداختهو پارکت زیم یکه رو ییگارهایس ته

شکل  نیاش به شلخته ترکه هرطرف خانه ییهالباس

 بود.ممکن پخش و پال شده

 ییظرفشو نکیهم در س یکه رو یفیکث یهاوانیل

 بود.تلنبار کرده

 .خوردیبه هم م زیچداشت از همه لشحا



جواب  یتا او درست و حساب د،یدیتا آذر را نم 

و  زیچچیه یحوصله دادیرا نم شیهاامیها و پزنگ

 را نداشت. یکسچیه

 بود. کالفه

را  رخسرویام یهااز تماس کدامچیروز قبل پاسخ ه از

 بود.نداده

را رد اش محبوبه و عمه انایسالومه و و یهاتماس

 شانینوشت و برا زیچ کیشان کرده و در جواب همه

 ارسال کرد.

 

 گهیلطفاً د ست،یمساعد ن طمیحوصله ندارم، شرا -

 .دیزنگ نزن

 .رمیگیباهاتون تماس م خودم

 

 بود:سالومه که نوشته اما

 

 ات، منتظرم باش.خونه امیعشقم، من دارم م خودیب -

 



 یدش هم روانداخت و خو نیزم یرا کالفه رو یگوش

بود شکمش نشسته یو پپر که رو دیکاناپه دراز کش

 را نوازش کرد و گفت:

 

 االن؟ هوم؟ کنهیم کاریمعتضد داره چ یعنی -
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 و ذکرش آذر بود. فکر

ناباور  یسالومه باز کرد و او با لبخند یرا به رو در

اش نگاه کرد و و خانه ونایو متعجب وارد شد و به 

 سرش را به چپ و راست تکان داد.



 

 پسر خوشگل، چته؟ یآه، واقعاً داغون -

 ه؟یاافهیچه ق نیا

 ه؟یایچه خونه زندگ نیا

 

 دستش را در هوا تکان داد: ونای

 

 ندارم.خودمم  یحوصله ،یها سالولم کن -

 گمیبهت م یزیچ هیغر نزن،  جا،نیا یاومد یپاشد

 .یشیناراحت م

 

که خودش  یایسبز و قورمه مهیق یهاظرف سالومه

 ونایبود را در آشپزخانه گذاشت و کنار درست کرده

 یو ملحفه را رو دهیکاناپه خواب یکه دوباره رو

 رفت و آن را کنار زد. بوددهیسرش کش

 :دیصورتش کش یملحفه را رو ارهدوب یبا تخس ونای

 

 بخوابم. خوامیم ،ینچ، نکن سال -



 

زانو کنارش نشست  یو رو دیخند یبا طناز سالومه

 .دیبه صورتش کش یو دست

 

منم  ر،یدوش بگ هیبداخالق، پاشو، پاشو برو  -

 .کنمیجمع و جور م جاهارونیا

 

 .خوامینم -

 

ا پوشش اش که تنهتن برهنه یرا کامل از رو ملحفه

 .دیبود کنار کش یهفت یشورت

 

! یحموم هم نرفت یحت زدلم؟یعز یچ یعنی خوامینم -

 ؟یکپک بزن یخوایم

 

 ه؟یدونام مثل سگخونه دم؟یعرق م یبو ،یاه سال -

 خب برو.

 



 گذاشت. ونایگردن  ریز دست

 

 .یشیسرحال م زمیپاشو عز -

بو تره، کاش فقط بگردم راسو از تو خوش دورت

 .شهیو الکلم قاط گاریس یرق تنت بود، بوع یبو

 .یفقط به دل کوه نزد ا،یعاشق شد یجد یجد

 

 اشختهیبرهم ر یو دست به صورت و موها نشست

 :دیو پرس دیکش

 

 جا؟نیا یایکرد ب رتیاج یک -

 

 و گفت: دیخند سالومه

 

 رخسرویخب، خودم که نگرانت بودم شازده، اما ام -

در  نمیبهت بزنم بب سرهیخان هم زنگ زد بهم گفت 

 ؟یحالچه

 



 .دیکالفه کش یو پوف ستادیا

 

مهم بودم،  ریام یبرا یلیبابا، اگه خ الیخیب -

 کنه. دایآذرو پ گشتیم

 یازش دور گهیم ینبود، فقط ه یکار سخت براش

 یکیات بهمان نشه، ات خراب نشه، وجههکن، چهره

گوه  چهره، نی*دم تو ایبگه بابا ولم کن، من ر ستین

جم، نخواستم،  یشهرت و اسم خونوادگ نیبزنن به ا

 .یسال خوامیمن فقط آذرو م

 

 سرش را تکان داد و کمرش را نوازش کرد. سالومه

 

بعد برو باهاش  وناجانم،ی رهیبذار طالقش رو بگ -

 .رخسروخانهیصحبت کن، حق با ام

 هیهم  کنم،یحموم، منم هم برنج آماده م یریتو م تا

 .کشمیو گوشه خونه م دست به سر

 دستش را در هوا تکان داد. حوصلهیب

 



توام دلت خوشه، خونه رو ول کن بابا، فردا پس  -

 .کنهیم زشیتم ادیم یکیفردا 

 

و از  دیچیاش پتنه نییگرفت و حوله را به پا دوش

 آمد. رونیحمام ب

از  یجارو برق یجمع شده و صدا یاسهیدر ک هازباله

 .آمدیخانه م گرید یوس یهاداخل اتاق

که  دیداخلش کش یرا باز کرد و سرک خچالی در

 .سالومه جلب شد لیزنگ موبا یتوجهش به صدا

غذا  یهاکه کنار ظرف دیرا د اشیو گوش سرچرخاند

 است. زیم یرو

به  شیصدا زد اما انگار صدا یرا دو سه بار سالومه

 .دیرسیاو نم

محض  بارنیاقطع شد و دوباره زنگ خورد که  تماس

کرد که نوشته  یگوش یبه صفحه ینگاه یکنجکاو

 بود.

 " مارستانیاز ب یافتی" تماس در

 



تماس  کهنیا یسالومه را صدا زد و برا گرید بارکی

قطع نشود، تا به اتاق برسد، راه رفت و تماس را 

را به گوشش چسباند و هنوز  یوصل کرد و گوش

در گوشش  یزن یبهیغر یبود که صدانگفته یزیچ

 نشست:

 

 زم،یعز مارستانیب دیایب عیخانوم فرهمند، لطفاً سر -

 بشن! قیتزر دیپرهام تا آخرشب با یداروها

 

و حاال مقابل سالومه که به  دیباال پر ونای یابروها

رنگ  یو کم کردینگاه م ونایخودش در دست  یگوش

 .ستادیبود ا دهیاز صورتش پر

رد و کنجکاو لب قطع ک یرا بدون گفتن کالم تماس

 زد:

 

 !ضهیبابات مر یباشه؟ تو که گفت یک گهید پرهام -
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دستش  یرا خاموش کرد و عصب یجاروبرق سالومه

 دراز کرد. ونایرا سمت 

 

 .وناجانیرو بده  یگوش -

 

 دستش را باال برد. ونای

 

 ه؟یچ انیجر نمی! بگو ببشهیآ آ! نچ! نم -

 

 شیهارا در کاسه چرخاند و دست شیهاچشم سالومه

 زد: شیرا به پهلوها



 

رو بده، مگه من مجبورم  ینکن اون گوش تیاذ -

 کنم؟ فیتو تعر یرو برا زیچهمه

 

 صورتش خم شد و پچ زد: یرو ونای

 

بدونم چرا بهم دروغ  خوامیم م،یخب ما دوست -

 ؟یگفت

 ه؟یچ هیقض

 بتیچندروز غ ،یمن رفت یاز خونه ییهویشب  اون

زنگ  مارستانیحاال از ب ضه،یبابام مر یزد، بعد گفت

 پرهام! گنیزدن م

 

خم کرد  نییرا به پا شیهالب یو پرتعجب منحن یسوال

 و شانه باال انداخت.

 

 !؟یدیچرا جواب نم ؟یسال یچ یعنی -

 



که نبض  اشقهیبه شق یدست تیبا عصبان لومهسا

 و گفت: دیگرفته بود کش

 

مگه  م،یدرست، ده سال هم از هم دور بود میدوست -

تو  یرو برا امیاتفاقات زندگ زیبه ر زیقرار من ر

 شرح بدم؟

 

 زد و گفت: یپوزخند ونای

 

 عجب! -

 

 و گفت: ردیرا بگ اشیدست دراز کرد تا گوش سالومه

 

 یعنی زه،یپرهام، چ -

 

 تر رفت و گفت:به دست عقب یگوش ونای

 

 ه؟یک زه؟یهوم؟ چ -



 

که  هیپسر هیاز دست تو، پرهام  ونای یوا -

اش شهرستانن، خودش خانواده یعنیدانشجوئه، 

 تنهاست، بعد ما، ما خب جانیا

 

 زد: هیچشم تنگ کرد و کنا ونای

 

 نه؟ یبودن رو دوست دار یکالً شوگرمام -

 تره؟کیت پسرت چندسال ازت کوچدوس یکینیا

 

 و گفت: دیدردناکش کش یشانیبه پ یدست سالومه

 

 .ستین یکنیطور که تو فکر ماون -

 من و تو! یمثل دوست م،یفقط دوست ما

 

 خنده زد: ریز یلبش را خاراند و عصب کنج

 



 یگفتیمن و تو که بهم م یآهان مثل دوست -

 نم؟کیم زتیلباس سا یدارم از رو یجورچه

 ؟یعیطب ایلمس کنم بفهمم پروتزه  یگفتیم

 خوشگلم؟ یدار ایدوست نیجونم از اپرهام با

 ؟یزنیها بهش محرف نیا از

 

 را باال برد: شیشد و صدا تریعصب

 

 رنگ بزنم. مارستانیبه ب دیرو بده با یگوش ونای -

 گفتن به تو؟ یچ

 

 را سمت سالومه گرفت و گفت: یگوش

 

 زنگ بزن. ریبگ ،یم نگرانقدراوه اوه، چه -

 

 گفت: رفتیم رونیاز اتاق ب کهیدرحال

 



 قیپرهام جونت تا آخر شب تزر یداروها دیگفتن با -

 بشه.

 

که  گریلرزان سمت اتاق د ییبا دست و پا سالومه

و  دیبود دوجا گذاشتهرا آن فشیمانتو و شال و ک

 گفت:

 

منو  یه یستادیوا گه،یخب زودتر بگو د یوا -

 .یکنیواست مبازخ

 

 اش نگاه کرد.زدهپرتعجب به حرکات شتاب ونای

 

 بهش. یرسیچش هست حاال؟ نترس بابا م -

 

 یحواله یبدهد نگاه یجواب کهنیو بدون ا یعصب

 کرد. ونای

 

 :دیپرس ونای



 

 یبو خوادیم ییچشه؟ چه دارو گمیها، مبا توام -

 فرندت؟

 ؟یندار ازیمول ن پول

 

 نه، ممنون. -

 

 مارستانه؟یرسونمت؟ کدوم بب -

 

 .دیگذشت و سمت در دو ونایکنار  از

 

 هست، فعالً. نینه ماش -

 

 رفت. دنبالش

 

 نرو. یبا ناراحت سا،یوا ،یسال ،یسال -

 



 آسانسور را لمس کرد و سرش را تکان داد. یدکمه

 

خونه  یبرو تو زدلمیفکرت رو مشغول نکن عز -

 رانم.من فقط نگ ،یکنیم خی ستیتنت ن یزیچ

 

 و گفت: دیخند ونای

 

 دتویحال دوست پسر جد زنگمیبعداً م ،یاک -

 بابت غذا. یمرس پرسم،یم

 

 وارد خانه شد. ونایداخل آسانسور رفت و  سالومه

در  یرهیدستگ یطور دستش رورا بست و همان در

 .شد نیزم یرهیبود و خ

 داشت؟ یحسته دلش چه دانستینم

 حسادت؟

 ؟یکنجکاو

 یدغدغه کیداشت، انگار  یحالکیاما  ستدانینم

 اضافه شد. شیهابود که به دغدغه دیجد



 زمزمه کرد: رلبیشانه باال انداخت و ز اما

 

اصالً؟ خودم که کم  هیچه خر اروی نیبه من چه که ا -

 ندارم. یبدبخت
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تماس گرفته و هردو کامالً خشک و  یبا مهد آذر

در کالمشان با هم حرف  یانعطاف نیتربدون کوچک

 زدند.

 یدر محله یرستوران ایبود در کافه خواسته یمهد

 بود.خودشان قرار بگذارند و آذر مخالفت کرده



 آن اطراف برود. خواستینم

 بود. یار عصر در پارک وساعت چه یبرا قرارشان

 رخسرویام یبرا بارستیبخوابد، ده ب کهنیاز ا شیپ

 کرد و پاک کرد. پیتا

 نه. ای ستیبا او رفتنش کار درست دانستینم

 .در آخر متن را فرستاد اما

 

که مجدد مزاحمتون  خوامیجم، عذر م یسالم آقا -

پارک  کیفردا ساعت چهار، نزد یبرا یشدم، با مهد

 .میهامون رو بزنار گذاشتم تا حرفقر یو

 .رمیتنها م د،یدار یاگر شما کار یول

 

شود  مانیدوباره پش کهنیرا بست و قبل از ا چشمش

 فرستاد. رخسرویام یرا برا امیپ

به  یکرد بخوابد و کم یرا آزاد کرد و سع نفسش

 .مغزش استراحت بدهد

 



از جواب  ونا،ی یاز رفتارها یعصب رخسرویام

خواهرش  یهااز دلشوره ش،یهازنگ نگرفتن

به ستوه  انا،یو یهایو دلسوز هایمحبوبه، از نگران

 بود.آمده

 نیا یکجا دانستیهم بود که نم یآذر انیم در

 گرفته؟ یجا یلعنت یهزارتو

 ش؟یجاچیدر ه ایتمامش؟  در

 .زدیبوم نقش م یقلمش رو با

 دیکشیدر نظر داشته باشد فقط م یطرح کهنیا بدون

 .کردیو فکر م

 کهنیآمد و بدون توجه به ا اشیگوش یآذر رو امیپ

 یبود صفحهدستش آغشته به رنگ سبز شده

را باز کرد و متن را خواند و در جوابش  شیهاامیپ

 نوشت:

 

 دنبالتون. امیساعت سه م -

 .خوششب

 



 ترشیکرده ب افتیاز او در یفوراً جواب کهنیاز ا آذر

 .دیمعذب شد و لب گز

 .کندیکار مدارد چه دانستینم

 خودش غر زد. به

 

 یجمه، راننده رخسریام نیاحمق، ا یدختره -

 .ستیتو که ن یشخص

قورت داد، خدالعنتم  شهیمن عسل نم هیرو با  طرف

 .کنمیباهاش مشورت م زنمیکنه که زنگ م

 

را در شکمش جمع  شیتخت نشست و زانوها یرو

 کرد.

 

 :دیا خودش نالرا بست و ب شیچشمها

 

جواب مثبت  یلعنتم کند خدا لعنتم کنه به مهد خدا

 دادم.



که حماقت کردم و خودم رو از چاله تو  لعنتم کنم خدا

 برسه  ییجاه انداختم تا کارم به جا

از  دمیدو ابونیکوچه خ یاز خونه فرار کنم، تو که

 کجا سردرآورد؟

 جم! رخسرویام یاز خونه 

 االن کجاام؟ 

 سابق پسرشم! یخونه االن تو 

 کاریچ امیمن دارم با زندگ شهیباورم نم یوا 

 کنم؟یم

که باعث شده من  کنهیم کاریداره با من چ امیزندگ

 باشم؟ نجایاالن ا

که با  یجم برم سر قرار رخسرویبا ام دیچرا من با 

 دارم؟ یمهد

 !فهممینم 

 فیکه داره پشت سر هم رد یاتفاقات نیا زیچ چیمن ه 

 .فهممیرو نم شهیم

 .شمیم یماتم، من دارم روان جم،یمن گ 
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را شانه زد و پرده را کنار زد و  شیموها یمهد

و باران تازه شروع شده  یابر یبه هوا ینگاه

 انداخت.

چتر  اطیرا تنش کرد و محض احت شرتشیسو

 را هم برداشت. اشیمشک

 

 .دیاز جا پر یناغافل در اتاقش را باز کرد و مهد بهیط

 

 مامان! -

 



 را به زبان آورد. دشیتهد نیرفت و آخر جلو

 

 دردسریکه ب یبد تیو رضا یخدا قسم، بربه -

 .یمهد گذرمیازت نم ،یدیطالقشو م

 

 :دیبه صورتش کش یدست

 

 نذار. تیمعذور یمامان دورت بگردم، منو تو -

 

 ؟یچه درد ؟یبرو بابا، چه کوفت -

طالق  یزرت شهیدختره خوش خوشانش م گمیم

 و اون بخوابه. نیا ریبره ز رهیبگ

 تره.کارش راحت گهیروش د ادیمطلقه هم که ب اسم

 

 گذشت. بهیهم فشرد و از کنار ط یرا رو شیهادندان

 

 ش حرف بزنم، فعالً.باها رمیحاال م -



 

 پسر. اومدمیمنم م یذاشتیم -

 

 میهامونو وا بکنو سنگ مینه مامان، تنها حرف بزن -

 .بهتره

 نگیرفت و خودش را به پارک رونیاز در ب یمهد

 رساند و پشت فرمان نشست و استارت زد.

* 

 

و  دیرا پوش اشیمشک نیپالتو و شال و شلوار ج آذر

 شیسال قبل زهراخانم برا که یایگردن نارنجشال

 بود را دور گردنش انداخت.بافته

و اشک به  زدیچنگ م شیبه راه بغض به گلو راه

 .شین شیهاچشم

 یبرا ترشیو دلش ب دیبه شالگردنش کش یدست

 مادرش تنگ شد.

 .به ساعت انداخت ینگاه



هاست که االن دانستیبود و مبه سه مانده قهیدق ده

 .دیایب رخسرویام

 یهایبود، همان کتانکه با خودش آورده یکفش هاتن

 بود. یمشک

 رونیخانه را هم برداشت و از در ب دیو کل اشکوله

 .رفت

 بود.هم آماده شده رخسرویقبل، ام یکم 

 .دیباریبا شدت م باران

برود،  نییپا نیاز ماش ستیقرار ن دانستیم کهنیا با

 رفت. ونریاما چترش را هم برداشت و از در خانه ب

 ای ونایسابق  یراس ساعت سه مقابل خانه درست

 آذر توقف کرد. یفعل یهمان خانه

 سیتا خ بودستادهیسقف کوتاهش ا ریدر، ز یجلو آذر

 نشود.

 شیهانگاهش کرد که انگار از سرما دست رخسرویام

بالفاصله  رخسرویام نیماش دنیبود و با درا بغل کرده

 از کرد.را ب نیسمت او رفت و در ماش

 

 جم. یسالم آقا - 



 

 نشست و در را بست. یفور

 

 سالم. -

 

 گفت: رخسروینگاه کردن به ام بدون

 

ً  دیببخش -  من واقعا

 

 حرفش گفت: انیم رخسرویام

 

 مجدد تعارف؟ -

 

 جم، من  یخب آقا یول خوامیعذر م -

 

 یمنتظر است، با سر رخسرویام دیکرد و فهم یمکث

 کرد و گفت: یباز شیهافرو افتاده با انگشت



 

 معذبم! -

 

 !دینباش -

 

کوتاه و مختصر دستور داد که آذر معذب نباشد  ن،یهم

 یرا باالتر برد و آذر حس خفگ یبخار یو درجه

 داشت.

مطبوع  یخاطر گرمابه دانستیکه نم یخفگ حس

که چندان هم  یخاطر شال گردنبه ایبود؟  نیماش

 هم... دیو شا بودچاندهیمحکم دور گردنش نپ

 اشیخاطر عطر تلخ و خاص مرد کنارهم به دیشا

 بود؟!

 رخسرویو ام دیکش نییرا پا شهیش یگوشه یکم  

 یاصل ابانیعقب رفت تا دور بزنند و به خ دنده

 برسند.
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قرارشان، سمت  یبود که جا یاقهیدو دق یکی یمهد

 بود.پارک توقف کرده یشرق

که  ییمدل باال نیکه از ماش دیکمال تعجب آذر را د در

 آمد. نییاو پارک شد، پا نیپشت ماش

 باال رفت. شیابروها

 شد. ادهیو پ زد پوزخند

 شیو پ ستادهیجا اکه آن بوددهیاو را د نیهم ماش آذر

 گفت: سرورخیاز توقف ام

 

 د؟یشما بر دیخوایم د،یخوایجم، م یآقا -

 خودم برگردم؟ من



 

 شیهالب یرا رو اشیانگشت اشاره و وسط دو

 محو زد: یو لبخند دیکش

 

 اومدم خانوم معتضد؟ یچ یپس برا -

خودتون هم با آژانس  دیتونستیرو که م ریمس نیا

 !دیایب

 

و نگاه از ا رخسرویو ام دیرا با خجالت گز لبش

 نگرفت:

 

 .ادین شیپ یاومدم که مشکل -

 

 .هیمهد نیماش نیآخه، آخه ا -

 

 دیینداره که، شما بفرما یخب باشه خانوم، نگران -

 .هستم نیماش یمن تو د،یداخل پارک صحبت کن

 



 افتاد. یرفت و چشمش به چشم مهد نییپا آذر

به نظر  دهیپراو هم مثل آذر الغر و رنگ صورت

 .دیرسیم

 یبدجور ونایضرب دست  یهایها و کبودزخم یجا

 .زدیدر چشم م

 رفتند. جلوتر

 نداشت. دارید نیبه ا یلیتما چیه آذر

تا  دادیم زهیکه به او انگ یمجبور بود و تنها فکر اما

در  یبردارد، راحت شدن از نام مهد گرید یقدم

به دلش چنگ  یبد یاش بود اما دلشورهشناسنامه

 .زدیم

 بودند. ستادهیا مقابل هم حاال

 نکردند. سالم

 شانیهامصرانه به سقف دهان شانیهازبان

 .بوددهیچسب

و  دیسرش کش یرا رو شرتشیکاله سو یمهد 

با خودش چتر آورده، با سر  کهنیاز ا حواسیب

 به سمت چپشان کرد. یااشاره

 



 .میحرف بزن میبر -

 

 سرش را تکان داد. آذر

 دنبالشان رفت. خسروریقدم شدند و نگاه امهم هم با

 دور نشدند. ادیز

ً یتقر بود، پارک شده هانیکه ماش ییبه جا کینزد با

سطح  دنیو با د ستادندیا هامکتیاز ن یکی کینزد

 .ستاندیاز نشستن ا مانیهردو پش سش،یخ

 شیو ن اوردیسرش را تکان داد و طاقت ن یکم یمهد

 زد:

 

 ه؟ن یریو م یایکه با طرف م یشد حیانقدر وق -

 

 یموها تاخت،یم رحمانهیکه ب یکالفه از باران آذر

 آمده از شالش را کنار زد و گفت: رونیب سیخ

 

 نه؟ میکه توافق کن جانیا میاومد -

 .ستیصحبت ها ن نیا یجا



 .یطالقمو بد یتوافق یحاضر یگفت

 

 :دیشد و داد کش یلحظه عصب کیدر  یمهد

 

 ست؟یمهم ن -

 آذر؟! یپریم کهیمرت نیبا ا ،یزن من هنوز

 یرفت یخراب از خونه فرار کرد یهرزه یدخترا مثل

 آره؟ ونای اروی نیا یخونه

 

 را کنترل کند. تشیداشت عصبان یسع آذر

 را بست و گفت: شیهاچشم

 

 طالق رو بگو. یبرا طتیبس کن لطفاً، شرا -

 .میتمومش کن زودتر

 

رنگ  یمشک یمدل باال نیبه ماش یباز نگاه یمهد

 خودش انداخت. نیشده پشت ماش پارک



 رخسرویام دانستیبود و نم یدود نیماش یهاشهیش

 .ونایپشت فرمان نشسته نه 

را گرفت و در صورت آذر  شیهاچشم یجلو خون

 :دینگاه کرد و غر

 

 ؟یزودتر تمومش کنم؟ که راحت ش -

و  یرینم ناموسیقرمساق ب نیکه حاال خوب با ا نه

 !یایب

 

که آن اطراف  یه به سه چهار نفرمبهوت نگا آذر

بود انداخت و ها جلب شدهبودند و توجهشان به آن

 لبش را گاز گرفت.

 

 ؟یزنیچرا زر م ،یخفه شو مهد -

راحت شم، طالقمو بده راحت شم، شرت  خوامیم آره

 کم شه. امیاز زندگ

 

 آتش زد. ترشیرا ب یمهد حرفش



 

 :دیغر یعصب

 

داره بهت حال  یادیاده زحرومز وثید نینه، انگار ا -

 !دهیم

 

لرزانش  یهارا حبس کرد و دست نشینفس سنگ آذر

 را باال آورد:

 

خودتم  ،یمهد یگیمزخرف م ی! بس کن! دارسیه -

 .یدونیخوب م

مغزت  شهیمامانته، قشنگ مثل هم یهاحرف هانیا

 کرده. اتیرو شست و شو داده بعد راه

 خب؟ م،یدرست حرف بزن دیبا

 

نان از کوره در رفت که فک آذر را محکم چ یمهد

 گرفت و فشرد. شیهاانگشت انیم

 



رود  نییدر نشست تا پا یرو رخسرویام یهاانگشت

 اما صبر کرد.

 :دیکش ادیفر یمهد

 

 دمیحاال فهم ار،یمنو به دهن نجست ن اسم مامان -

 .گفتیراست م گفتیم یهرچ

هر که شو یاخوردهکرم یوهیم ،یفاسد ،یخراب تو

و خوب که  یدیو با اون بچه سوسول پر یداشت

انگولکت کرده و چشمتم به مال و منالش خورد، من 

 شدم اخ و تف.

 

در صورت  یمحکم یلیدر سرما گر گرفت و س آذر

 زد. یمهد

 

تر فک آذر را ماتش برد و بعد محکم یالحظه یمهد

 گفت: زدینفس نفس م کهیفشرد و درحال

 

 ییهرجا ز  یچهمهیب یبه دل تومن داغ طالقو  ن،یبب-

 .ذارمیم



 ال دست معشوقت هرزه! یکه بر دمینم طالقت

بشه و من زن  دیسفهاتتا موهات مثل دندن یمونیم

 .رمیگیم

 

را از صورتش جدا  یمحکم دست مهد تیعصبان با

 :دیکرد و او هم داد کش

 

آشغال، برو گمشو، طالق نده منم  یبرو گمشو عوض -

 .بخشمیها رو نماون سکهدونه از  هی

 .رمیگیم رو ازت امهیقرون آخر مهر تا

 

 یرفت و بلند   عصب نشیعقب عقب سمت ماش یمهد

 .دیخند

 

 تا بدم. نیتا بدم بهت آذر، بش نیبش -

 خوش باش. برو

 



 نیزم یآب دهانش را رو رخسرویام نیماش مقابل

 حواسش به او نبود. یااما، ذره رخسرویانداخت و ام

شالق  ریتر زطرفآن یبود که کم یدختر یپ اهشنگ

 ژنیاکس دنیبلع یباز برا یو با دهان ستادهیباران ا

 .کردیتالش م
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هفت

 

پدال  یپا رو یمعطلیپشت فرمان نشست و ب یمهد

 گذاشت و به راه افتاد.گاز 

عقب  یصندل یدست دراز کرد و از رو رخسرویام

 .رفت نییپا نیچترش را برداشت و فوراً از ماش



او را   یاصالً مهم نبود که نگاه شیبرا ط،یآن شرا در

 نه؟ اینشانه گرفته 

 سرش باز کرد و سمت آذر پاتند کرد. یرا رو چتر

 د.بوگذاشته اشنهیس یقفسه یدست رو آذر

 .دیکشینفس م دهیتکه و بر تکه

 بود.مانده یرفتن مهد ریو ناباور به مس رهیخ

سر آذر نگه  یو چتر را رو ستادیکنارش ا رخسرویام

 داشت.

فک  یکه رو یناخواسته به رد انگشتان مهد نگاهش

 و آرام لب زد: دیآذر نشسته بود رس

 

 .نیماش یتو میبهتره بر د،یشد سیخ یلیخ -

 

گرفت و با همان  یمهد نیماش یخال یجا نگاه از آذر

اش چشم به لرزان و بغض خفه کننده یهانفس

 دوخت. رخسرویام

دخترک انگار قصد تکان خوردن  دید رخسرویام

 ندارد.



 در سرش صدا زد. یزیچ

 سشهیخ یرنگ موهاشالگردنش هم ی" رنگ نارنج

 منه؟" یرهیپر از غمش، چرا خ یهاو چشم

به  موقعیو ب ربطیکه ب یدست خودش و فکر از

شد و ناگهان دستش دور ساعد  یبود کفرسرش زده

 :دیدست آذر حلقه شد و توپ

 

 ریبارون  تند فرصت مات شدن گ نیا ریخانوم، ز -

 د؟یآورد

 لطفاً. دیایب

 

سر آذر  یشدن خودش، چتر را باال سیبه خ تیاهمیب

تا به  شددهیکش رخسروینگه داشت، او هم دنبال ام

 .دندیرس نیماش

 رخسرویآذر باز کرد و آذر که نشست ام یرا برا در

در را هم خودش بست و چتر را جمع کرد و صورتش 

 را رو به باال گرفت و بازدمش را محکم رها کرد.

 .را دور زد و سوار شد نیماش



که  دهیرا روشن کرد و سمت آذر رنگ پر یبخار

و و چانه  دیکشیتکه تکه و لرزان م یهاهنوز نفس

 .دیچرخ دیلرزیم شیهالب

برداشت،  یدو صندل انیرا از م یآب معدن یبطر

 درش را باز کرد و مقابل آذر گرفت.

 

 لطفاً، دهن نزدم. دیبخور - 

 

گرفته  ییگردنش را سمت او چرخاند و با صدا آذر

 :دینال

 

 .دهیگف...گفت، طالق...طالقم، نم -

 

را  یهم فشرد و بطر یفکش را رو رخسرویام

 آذر چسباند. یهاودش به لبخ

 

 لطفاً. دیآب بخور کمهی -

 



 :دیو نال دینوش رخسرویاز دست ام یاجرعه

 

 کنم؟ کاریمن، من حاال، چ -

 

آذر را محکم  یرا بست و شانه یدر بطر رخسرویام

 گرفت و تکانش داد:

 

 کنه،یم تتونیخانوم معتضد، بغض داره اذ دیکن هیگر -

 د،یکن هینداره که گر یرادیا چیه د،یکشیسخت نفس م

 .میزنیبعد حرف م دیتا آروم بش دیکن هیگر

 

 یهابود که اشک نیهم دنیانگار تنها منتظر شن آذر

اش، شره کردند و به هق هق منتظر  محبوس مانده

مقابلش گرفت و  یایدستمال کاغذ رخسرویافتاد و ام

 گفت:

 

 .دیهاتون رو پاک کناشک -

 



 و هق زد: دستمال را گرفت آذر

 

 ازش متنفرم. ه،یعوض یلیخ -

 

 جواب داد: ربطیدستش را مشت کرد و ب رخسرویام

 

 .دیعوض کن دیبا سه،یهاتون کامالً خلباس -

 

 یزیداد و چ هیبخار کرده تک یشهیسرش را به ش آذر

 نگفت.

آمده، کالفه از آن  شیکالفه از وضع پ رخسرویام

در  ختهیر سیخ یرنگ موها نیب یلعنت یهارمون

 یوحش یهابا شالگردنش، کالفه از چشم اشیشانیپ

که مظلوم و پر اشک مقابلش بودند، کالفه  یو گستاخ

 ز،ییاز خودش، از آذر، از بودنش، از بودنشان، از پا

آذر که توأم با  یهاهیآرام گر یهوا و از صدا نیاز ا

 نیماش یهاشهیکه به سقف و ش یباران یصدا

 داد. نییرا پا شهیش یبود، کمشده خوردیم

 آذر راه افتاد. یگرفت و سمت خانه ینفس
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 #پارت_صد_و_هشتاد_و_هشت

 

 یبه آذر که به نظر کم یرا متوقف کرد و نگاه نیماش

 .انداخت دیرسیتر مآرام

 تکان داد و گفت: با خجالت سرش را آذر

 

 د،یدیجم، زحمت کش یمن خوبم، ممنون ازتون آقا -

 بااجازه.

 

 گفت: رخسرویگذاشت که ام رونیرا ب شیپا کی



 

 .میقرار بود صحبت کن -

 

 من و من کرد و گفت: یکم آذر

 

حلش کنم  یطورهیخودم  دیمشکل منه، با نیا ن،یا -

 .گهید

 

 لب زد: ینگاهش کرد و جد رهیخ رخسرویام

 

 نداره. یرادیاتون، البته، اگر اخونه امیب خوامیم  -

 

 شد: دستپاچه

 

 نیخودتونه من درواقع مهمونم. ا ینه، نه، خونه -

 .دییبفرما ه،یچه حرف

 



پاسخ دادن به تعارف آذر را نداشت و از  یحوصله

 رفت. نییپا نیماش

 شیبرا داً یو شد یبیعج طورکی رخسرویام حضور

 بود. نیسنگ

 .شدیمرد معذب م نیمقابل ا یفیتوص رقابلیغ طرز به

چون  دیخشک و سرد بود، شا یادیچون او ز دیشا

 نید   ریز یادیهم چون آذر ز دیمحترم بود و شا یادیز

 او بود.

و به  ستادیبه در انداخت و خودش کنار ا دیکل آذر

 تعارف کرد و او هم داخل شد. رخسرویام

 مبل نشست. نیاول یچشم چرخاندن در خانه رو بدون

 هول شده گفت: یهم به آشپزخانه رفت و کم آذر

 

 جم یآقا کنمیآماده م ییاالن چا -

 

به او که  یجا نگاهسرباال گرفت و از آن رخسرویام

 انداخت و گفت: ینگاه کردیرا پر از آب م سازیچا

 



هاتون لباس دیببر فیشما لطفاً تشر ست،ینه الزم ن -

 ضد.خانوم معت دیرو عوض کن

 

 آخه -

 

هاتون رو که لباس دییمن اهل تعارفم خانوم؟ بفرما -

 .میبا هم حرف بزن دیایب دیعوض کرد

 

 میرفت و بدون مستق رونیآرام از آشپزخانه ب آذر

 نگاه کردن به او گفت:

 

بندازم  دیاریدرب دیخوایکتتون، م یعنیشما هم،  -

 .سهیخشک بشه؟ خ کمهی اتوریراد یرو

 

را از  اشیکتش را درآورد و گوش تاد،سیا رخسرویام

 برداشت و کت را سمت آذر گرفت. بشیج

 

 .شمیممنون م -



 

 انداخت. اتوریراد یکت را رو آذر

 را در آورد. سشیخ یهالباس عیاتاق رفت و سر به

 .را با حوله گرفت شیموها رطوبت

هم برداشت و  زیتم یاو حوله دیرا پوش شیهالباس

 گرفت. رخسرویمقابل ام رارفت و آن رونیب

 

 جم. یآقا سهیخودتون هم هنوز خ یموها د،ییبفرما -

 

بدون جدا کردن نگاهش از صورت او،  رخسرویام

 دست دراز کرد و حوله را گرفت و آرام پچ زد:

 

 تشکر -

 

 تر جواب داد:آذر آرام و

 

 .کنمیخواهش م -



 

 و گفت: دیکش اشیانقره یموها یرا رو حوله

 

 م؟یصحبت کن دینیشیم -

 

 مبل مقابلش نشست. یمعذب رو آذر

 ینیچکوتاه و بدون مقدمه شهیمثل هم رخسرویام

 گفت:

 

 .رمیگیم لیبراتون وک کنم،یمن کمکتون م -

 شهیباشه باعث مداشته یادیکه تبحر ز لیوک کی

 .تر بشهکوتاه یماجرا کم نیحداقل روند ا

 

 ناگهان سر باال گرفت. آذر

به او نگاه کرد و لب  بازمهین یبا دهانماتش برد و  

 زد:

 

 گهید تونمینه من نم ینه، نه آخه، وا یوا -



 

 گفت: تیحرفش با جد انیم رخسرویام

 

بگم خانوم معتضد، خودتون بهتر از  حیرک و صر -

چه از  د،یاتون رو ندارخانواده تیکه حما دیدونیمن م

 .یو چه از نظر عاطف ینظر مال

 .کشهیم طالق طول روند

 .یطیشرا نیهم در چن اون

 .دیایاز پسش برب دیتونینم ییتنها شما

 بهتون لیوک کیکردن  کمک

 

 او گفت: یجمله انیآب دهانش را فرو داد و م آذر

 

 جم؟  یآقا دیکنیچرا بهم کمک م -

 

ً یدق رخسرویام  یسوال فرار نیجواب ا دنیاز فهم قا

 بود.



و  داندیهم نم خودش دیبکشد و بگو ادیفر خواستیم

 که بداند. خواهدینم

 

 را در هم قالب کرد و با شرم گفت: شیهاانگشت آذر

 

و  چارهیب یلیدرسته؟ خ د،یکنیبهم ترحم م -

 رسم؟یبه نظر م زیبرانگترحم

 

 در هم فرو رفت و لب زد: شیابروها ناخودآگاه

 

 !ریخ -

 

در  رخسرویبه سکوت گذشت ام انشانیکه م یکم

اردالن بَهجت را  یرفت و شماره نشیفهرست مخاطب

 لمس کرد.
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 #پارت_صد_و_هشتاد_و_نه

 

را به گوشش  یبه او که گوش رهیکنجکاو خ آذر

 بود نگاه کرد.چسبانده

 پاسخ دهد. لشیمنتظر بود تا وک رخسرویام

احترام در گوش  با شیکه صدا دینکش طول ادیز

 :دیچیپ رخسرویام

 

 د؟یخوب هست ف؟یاحوال شر رخسروخان،یسالم ام -

 

 داد: پاسخ

 

 ؟یطورجان ممنونم، شما چهسالم اردالن -



 

 یپرونده ریگیراحت من پ التونیقربانتون، خ -

 .میکنیحلش م هیهستم، با د وناجانی

 

به آذر انداخت  یهنگامیو ن دیکش اشیشانیبه پ یدست

 و گفت:

 

 برات داشتم. یااز اون بابت که تشکر، زحمت تازه -

 

 بنده در خدمتم. دییجانم؟ شما امر بفرما -

 

دستش  کی رفتیسمت پنجره م کهیو درحال ستادیا

 شلوارش فرو کرد و گفت: بیرا در ج

 

رو  ییموردها نیچن دونمیطالقه، م یپرونده کی -

 یول یکنیقبول نم ادیز

 

 :دیمردانه خند رخسرویحرف ام انیم



 

ما نمک  د،ییعرض کردم که شما فقط امر بفرما -

 بهتون نه گفت؟ شهیمگه م رخان،یام میاپرورده

 

پرونده  نیا خوامیخارج از تعارفات، م ،یدار اریاخت -

 دست خودت باشه.

هم  هیمهر ،یببر شیکارها رو زود پ االمکانیحت

 .یریبگ یبتون

 

 نجکاو لب زد:ک یکم

 

 با شما دارن؟ ینسبت شون؟یهستن ا یجسارتاً، ک -

 

 سرد جواب داد: رخسرویام

 

 بود اردالن جان؟ نیمن ا یهاقسمت مهم صحبت -

 .دیشیو آشنا م دینیبیرو م شونیهم ا شما

 



 قصد دخالت نداشتم. خوامیمعذرت م -

 

 آورد و گفت: ترنییرا پا شیصدا

 

فقط  ست،یه اصالً مهم نالزحمجان، حقاردالن -

 بره. شیخوب پ زیچهمه خوامیم

 

 راحت. التونیچشم خ -

 طالق دادن؟ درخواست

 

 هنوز نه. -

 

 دفتر من؟ ایمنزلتون  رخان؟یام نمتونیکجا بب -

 .تر باشهکه براتون راحت هرجا

 

 مچش انداخت و لب زد: یبه ساعت رو ینگاه

 



 ؟یشما؟ مراجع ندار یاالن هست -

 

 بزرگوار. یباشم هم شما ارجحداشته -

 .رخسروخانیام منتظرم

 

 .میایتشکر، م -

 

را که قطع کرد سمت آذر که منتظر و کنجکاو  تماس

 و گفت: دیچرخ کردینگاهش م

 

 .لیدفتر وک میخانوم معتضد، بر دیآماده بش -

 

 .ستادینامطمئن ا آذر

 

 نهیآخه در رابطه با هز -

 



 نیرا ب اشیشانیپ حرف آذر انیبحث، م نیاز ا کالفه

 فشرد و گفت: شیهاانگشت

 

امکانش هست قهوه  د،یحاضر بش کهنیقبل از ا -

 د؟یآماده کن

 

 سمت آشپزخانه رفت. آذر

 

-  ً  بله چشم حتما

 

مبل نشست و سرش را که به شدت  یرو رخسرویام

را  شیهاداد و چشم هیآن تک یکرد، به پشت یدرد م

 قهوه بست.کوتاه تا آماده شدن  یقیدقا یبرا

نتوانست  گرید کردیکه قهوه را آماده م یآذر در حال 

 یمجدداً رو شیهامقابل بغضش مقاومت کند و اشک

 صورتش راه باز کردند.

 .کردیم اشیمزاحمت و سربار شدن داشت روان حس

 را پاک کرد. شیهااشک



کنار ظرف  ینیو آن را در س ختیر یقهوه را در ماگ 

برد. مقابلش  رخسرویام یشکالت گذاشت و برا

 .ستادیا

 

 جم. یآقا دییبرما -

 

را باز کرد و خواست آن را از  شیهاچشم رخسرویام

سرخ شده و  ینیکه نگاهش به ب ردیدست آذر بگ

 افتاد. ناخواسته اخم کرد و تشر زد: سشیخ یهاچشم

 

 خانوم! دیکرد هیباز که گر -

 

 .دیآذر نگاه دزد 

 

 یعنینه من،  -

 

 یعصب یو کم یرا گرفت و جد ینیس رخسرویام

 :دیپرس



 

خانوم معتضد؟  دیکنیم هیبپرسم چرا انقدر گر شهیم -

 شه؟یبهتر م طیکردن شرا هیبا گر

 

 آذر در هم شکست و هق زد: بغض

 

 جم. یبدبخت و تنها شدم آقا یلیآخه، آخه من خ -

 

[23.12.20 23:27] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_نود

 

 .ستادیا رخسرویام



 در هم گره شده. یهمان ابروها با

 ناخوانا و سرد. یهاهمان چشم با

 

 :دیتوپ رخسرویتر رفت و امعقب دهیترس آذر

 

 بدبخت؟ دیگیخانوم، چرا به خودتون م -

 چرا؟

 

 بود.آذر بند آمده زبان

 یکس تیابل جددر تمام طول عمرش مق بارنیاول یبرا

 ساکت بود.

 بلند شده بود گفت: یکه کم ییبا صدا رخسرویام

چند نفر جدا  یروز د؟یشیجدا م دیچون دار دیبدبخت -

  د؟یدونیم شن؟یم

 

 عقب رفت. گرید یقدم آذر

 پوزخند زد و ادامه داد: رخسرویام



 

  د؟ییو تنها دیبدبخت -

 ه؟یچ ییتنها دیدونیشما اصالً م خانوم

 

 جم من یآقا -

 

 را مقابل آذر گرفت. دستش

 

هر شب با  یعنی ییتا بگم خدمتتون. تنها دیصبر کن-

چون  ،ینیسر شام بش یبر یضعف معده رغبت نکن

لقمه غذات رو باهاش  کی یکه حت ستین کسچیه

 .یبش کیشر

فنجون قهوه  کیساعت مشخص،  کیشب و سر  هر

و به  یو ستاره بشمر یستیبالکن با یو تو یزیبر

 یکه قهوه یکن نیو به خودت تلق یهات نگاه کنسگ

 اش با هر شب فرق داره!اون شب مزه

 

 .دیچک شیهازد و اشک یپلک آذر



 تند تر ادامه داد: رخسرویام

  

 ییتنها نیا کهنیست ؟ اعذاب دهنده یچ دیدونیو م-

 ! رتیانتخابت باشه، نه تقد

 .دیستیخانوم معتضد پس پاش با دیانتخابش کرد شما

 

هقش خفه شود دست مقابل دهانش گذاشت تا هق آذر

که پشت  ییهاپنهان کردن اشک یبرا یاما راهکار

 نداشت. کردندیسر هم ُشره م

 یموها انیتر شد و دست مکالفه رخسرویام

گردنش را  گرید یفرو کرد و با دست اشیانقره

 به آذر لب زد: رهیماساژ داد و خ

 

تر از غلط د؟یاب غلط کردانتخ کیچون  دیشما بدبخت -

 معرکه؟  نیوسط ا ونای یپا دنیکش

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد: آذر

 



 یآقا -

 

خانم معتضد. شما  دیکنینم یشما احساس بدبخت -

 .یاحساس درموندگ د،یکنیم یاحساس ناامن

حقوق ثابت و  کیو  دیخونه داشت کیاالن  نیهم اگر

و  دینکن کاریچ  دیکن کارینبود تا بهتون بگه چ یکس

کف دستتون،  ذاشتیاتون رو مهم طالقنامه یکی

 .دیگرفتیمسلماً جشن هم م

اگر با  دیشیالبته، در کنارش خوشحال م خب

 .دیکن یتون آشتخانواده

 نه؟  ست،یهم براتون مهم ن یلیخ یول 

 

که با جمالتش  شیرو شیو مات به مرد پ رهیخ آذر

 دامه داد:ا رخسرویبود و ام تاختیم

 

که از  یکه با وجود شناخت دیانقدر جسور هست -

و اون مراسم  دیکردسکیر د،یپدرتون دار

 .دیرو راه انداخت یخواستگار

 



 را پاک کرد. شیهااشک یعصب آذر

 

هستم  یمن آدم بد دیبگ دیخوایشما م ن،یخب هم -

 درسته؟ گهید

 

به او پچ  رهیرا تنگ کرد و خ شیهاچشم رخسرویام

  زد:

 

انقدر  د،یبگم انقدر جسور هست خوامینه اتفاقاً، م-

 .دیهاتون براتون مهم هستن که براشون بجنگخواسته

 .یبه هر نحو 

 . دیدار ازین هیروح نیحاال به هم 

 یبه نام خودتون و نه پدر یابه من، نه به خونه نه

 .ستنیپشتتون ن دونمیکه م

 یپا یور دیتونیو م دیخودتون بود یپا یرو شما

 . دیخودتون هم بمون

 .دیکردن بجنگ هیگر یبه جا پس

 



 لرزان گفت: ییگرفت و با صدا ینفس آذر

 

 .ستمیرو بلد ن دنیحد جنگ نیمن تا ا -

 

 

 مطمئن سر تکان داد. رخسرویام

 

 خانوم. دیریگیم ادی -

تنها موندن، تنها  دن،یهمه از اول جنگ دیکنیفکر م 

رو بلد بودن؟  گهید رفتن و هزار درد و هزار کار

و  دیریبگ ادی دیخانوم معتضد، مجبور دیمجبور

گرفتن فقط به  ادی یشما برا دمیطور که من داون

 !دیدار ازیپونزده روز ن

پسرم رو  دیکه از من وقت خواست یپونزده روز یط

 چیکه ه ییونایخودتون، اون هم  یتو خونه دیدیکش

که اومدن  ییتعداد دخترها نه،یبیرو دوبار نم یدختر

سرش  یتختش و دلش رو زدن از تعداد موها یتو

 .ترهشیب



و سر از  دیکار خودتون رو به طالق کشوند شما

 .دیمن درآورد یخونه

قسمت ماجرا  نیاصالً نگران ا د،یریگیم ادی پس

 خانوم. دینباش

 .دیو تونست دیاومد شیپ جانیا تا

 .دیتونیو م دیریم شیبه بعد هم پ جانیا از
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 یفشار کلمات و جمالت ریاو، ز یرهینگاه خ ریز آذر

 بود.بود، داغ شده و گر گرفته نیسنگ یادیکه ز

 داشت. ازین ترشیب ژنیاکس یکم به



ور توانسته انقدر طچرا و چه دانستینم رخسرویام

 پشت سر هم حرف بزند؟

 وادارش کرده؟ یزیچ چه

 یآن صدا ایجفت چشم دو رنگ  پر از اشک  کی آن

 نازک و آرام هق هق؟

به تمام جانش چنگ  یاحس ناشناخته طورکی

 بود.انداخته

را  نیاش انداخت و فکر کرد کافئبه ماگ قهوه ینگاه

 .شودیهم بکند حالش بهتر نم قیاگر تزر

 بکشد. ادیداشت فر دوست

 سر خودش، بر سر آذر. بر

بودند که در هم چفت شده ییهاو نگاه انشانیم جو

 بود. یطورکی

 لمس. رقابلیغ ف،یتوص رقابلیغ طورکی

 بود. یخال شانیپاها ریز انگار

 بودند.صفر معلق مانده یدر جاذبه انگار

 



و  دیاش کشخشک شده یهالب یزبان رد رخسرویام

بود که دردش استارت خورده یامعده یرودست 

 مشت کرد و گفت:

 

من دارم  کنم،یم حتونیدارم تقب دیفکر نکن -

 خانوم معتضد. کنمیم نتونیتحس

که  ییکارها دیکمن، شا یلیمثل شما خ ییهادختر 

با خودتون  فتونیتکل یدرست نباشه، ول دیکنیم

 معلوم و روشنه.

 .دیدینم دیخوایکه نم یزیتن به چ 

 .دیراه رو بر نیپس هم 

 .دیکه تالش کن نهیمهم ا د،یبه کجا برس ستیمهم ن 

 

از نگاهش هنوز  یمتریلیجا کردن مبدون جابه آذر

سرد شده را  یماگ قهوه رخسرویاو بود و ام یرهیخ

 و گفت: دینفس سر کش کیبرداشت و آن را 

 

 د،یونیهم به من مد یزیچ دیکنیدرضمن، اگر فکر م -

 . دیستیبگم که ن دیبا



تا به  دیازش استفاده کن دیتونیکه م املهیوس کی من

سر  کهنیدائم با فکر ا دیتونیم ایو  دیهدفتون برس

باز هم، به  یول د،یخودتون رو آزار بد دیبار من هست

 ینهیچون گز د،یازم استفاده کن دیهرحال مجبور

 .دیجز من ندار یاگهید

 ختنیاشک ر نیبا ا امیراضحاال که من هم  جه،یدرنت

 !دیزیاعصاب من رو به هم نر

 

 آرام لب زد: آذر

 

 براتون جبران کنم؟ یطورمن، من چه -

 

 گذاشت. زیم یماگ را رو رخسرویام

 شلوارش فرو کرد. یهابیدستش را در ج دو

 نگاهش کرد. رهیخ

 درست مثل آذر. 

جفت چشم خاص و منحصر به  کیدر ان  غرق

 فردش شد.



 و بسوزد. ردیکرد االن است که آتش لگ حس آذر

 بود.تنش نبض گرفته تمام

 خورد و به خودش آمد. یتکان

 .دیگرفت و آب دهانش را بلع ینفس

داد و رو  رونیبازدمش را محکم ب رخسرویام

بود رفت.  اتوریراد یبرگرداند و سمت کتش که رو

 آذر دستپاچه وارد آشپزخانه شد.

خودش  یلب برا ریو ز دیکتش را پوش رخسرویام

 زمزمه کرد:

 

 !نینکن، هم هیگر یطورنیفقط ا -

 

 دیترسیجرا اما م دانستیو نم زدینفس نفس م آذر

 گفت: رخسرویبرگرداند که ام ییرایرو سمت سالن پذ

 

 متظرتونم. نیماش یتو -

 



آذر رفت و  یبسته شدن در آمد و جان از پاها یصدا

لبش که ق یجا سر خورد و نشست و دست روهمان

 گذاشت. دیتپیم انهیوحش
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 بندکیو  رفتیدر خانه راه م یکالفه و عصب یمهد

 .دادیفحش م رلبیز

 .خوردیو حرص م کردینگاهش م بهیط

 

 مادر؟ یمهد یگیم یچ -

 بگو منم بشنوم الاقل. دبلن



 

 یشانیو محکم چندبار پشت سر هم به پ یعصب

 خودش ضربه زد.

 

 من خر بودم، من خر بودم مادر  من. -

 خوامش؟یسال گفتم م پنج

 

 گفت: تریو عصب دیبر دهان خودش کوب محکم

 

 گوه خوردم، من غلط کردم. -

 دهنم مامان. یتو یزده بود یجورنیهم کاش

 اشیخواستگار میبر یبش یراض کهنیا یجابه کاش

 یخونه یفرسخ هیکه از  یکردیقلم پامو خورد م

 رد هم نشم. یحت میآقاابراه

 

و سر به چپ و راست تکان  دیکوب شیپا یرو بهیط

 داد.

 



کاش خاک گور چش و چالمو پر  ره،یمادرت بم -

 .دمتیدیحال و روز نم نیو تو ا کردیم

 

و شروع به  دیکوب اشنهیس یمشت محکم به قفسه با

 کردن کرد: نینفر

 

تا عمر  یآذر، اله ینیو آخرتت نب ایاز دن ریخ یاله -

 چشمت خون. هیچشمت اشک باشه  هی یدار

آقام ابوالفضل به چه  یدهیبر یکه به حق دستا یاله

 .یفتیکنم چه کنم روزگار ب

که  یریاز همون دست پس بگ یاز هر دست داد یاله

 .زنهیچشمام پرپر م یجلو جوونم داره از حرص

 خراب. یی  هرجا یدختره ادیبه لبات ن خنده

 .یبش ابونایکوچه و خ یدر و آوارهکه دربه یاله

طور که دل دختر همون نیا یهللا، بذار تو کاسه یا

 پسرمو شکوند.

 

 آب سمت مادر و برادرش رفت. وانیبا دول الهه



 

 د؟یهردوتاتون سکته کن دیخوایم گه،یبسه د -

 

را از او  وانیلرزان ل یهاکه با دست یبه مهد رو

 کرد و گفت: گرفتیم

 

پررو پررو با اون  ،یآذر  آشغال  عوض یگیمگه نم -

 اومده؟ کهیمرت

 

 منتطر نگاهش کرد. یمهد

جا کرد و با او و مادرش جابه نینگاهش رو ب الهه

 داشت گفت: یروزیکه حس پ یاخنده

 

 تونهیمگه اون م یقش بدطال یداداش تا تو نخوا -

 ره؟یطالق بگ

 .اونم بمونه و بپوسه ،یریگیزن م یبهش گفت تو

 .ریزن بگ خب

 به غلط کردن و گوه خوردن. فتهیآذر ب بذار



 .رهیبگ شیو آت نهیتو رو بب یخوشبخت بذار

 

 نگاهش کرد. یو سوال جیگ یمهد

 

باشه و  میتو زندگ تهیعفر نیتو؟ من تا ا یگیم یچ -

خودمم ندارم، چه  یام، حوصلهشناسنامه یتواسمش 

 به زن. دهیرس

 

 .ستادیا بهیط

 به الهه گفت: رو

 

 د؟یقربون دهنت واال، چرا به فکر خودم نرس -

 م؟یدست بذار یدست رو مینیقراره بش مگه

چشمام داره  یکه جلو نمیبب یجورنیبچمو ا خوامینم

 .شهیمثل شمع آب م

 

 :دیپرس یمهد

 



 واقعاً! فهممیمامان؟ من نم یبکن یخوایم کاریچ -

 

 را باال برد و جواب داد: شیاتاق رفت و صدا سمت

 

 رمیتُکه پا م هیحرص بخورم،  نمیبش کهنیا یجا -

خانوم حرف  رانیدر خونه جعفر بزاز، دو کلوم با ا

 بزنم.

 

 دنبالش رفت و معترض گفت: یمهد

 

 زن خوامیمامان، من نم -

 

 .دیحرفش پر انیم بهیط

 و گفت: دیچرخ سمتش

 

 خوامیکه مثل آذر، م رمیبرات ع*ن بگ خوامینم -

 پسرم، زن. رمیبرات زن بگ

 آفتابه چشمام کف پاش. یپنجه یبت



 .ستین اسیخانوم قابل ق ارهیبا اون پت اصالً 

و  یبسپرش به من که خوشبخت ،یبه من مهد بسپرش

 سرم. یدردت به کاسه خوامیم تویریبخعاقبت

 

 یرا رو یچادر مشک بهیسکوت بود و ط یمهد جواب

 رفت. رونیسرش انداخت و از در ب
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 خودش را جمع و جور کرد. آذر

 .دیمشت آب سرد به صورتش پاش چند



و از در  دیتن کش را به سشیخ مهین یپالتو همان

 رفت. رونیب

 با خودش فکر کند. خواستینم یحت

که در ذهنش بود را بشنود و  ییصدا خواستینم

به صورت  نهییدر آ یاز خروجش از خانه نگاه شیپ

 خودش انداخت و نجوا کرد: یدهیرنگ پر

 

 نجات من. یجم، شده فرشته رخسرویام -

 کیط اون فق ها،لمیف هیها، شبقصه هیشب درست

ترحم و حس  یکه قطعاً داره از رو هیحام

و من، من فقط و فقط  کنهیرو م کارنیا یدوستانسان

 .هیقائلم چون اون مرد محترم یادیبراش احترام ز

 و بس. نیهم

 

 رهیخ نهییخودش در آ یهاتا به چشم ستادینا ترشیب

 رفت. رونیشود و فوراً ب

 

شدن،  نیماش سوار یجابود بهداده حیترج رخسرویام

آسمان  ریز نیجا کنار ماشآمدن آذر، همان نییتا پا



 یشود تا آن گر گرفتگ سیو خ ستدیآن روز با ی  باران

آن حالت ناملموس و   ب،یناشناخته، آن احساس عج

فراتر از احساس ترحم بود از  ینامانوس که انگار کم

 برود. رونیمغزش ب

از  کی کدامچیپاسخ دادن به ه یحوصله

 نییکه در سرش باال و پا یشماریب یهاسوالمتعال

 را نداشت. شدندیم

 .یپر بود، پر از خال مغزش

 خواستیکه نم ییهادانسته دیشا ایها و از ندانسته پر

 بفهمدشان.

به آذر انداخت و  یباز شدن در آپارتمان نگاه با

که هنوز درست و  ییچرا پالتو دیخواست بتوپد و بگو

اما زبان به دهان  دهیرا پوشخشک نشده  یحساب

 .دیکش ادیگرفت و بر سر خودش فر

 نداره " ی" به تو ربط

 

و آذر هم بدون باال آوردن  دیسوار کش یکالم بدون

شد و  نیرا باز کرد و داخل ماش گریسرش، در د

 راه افتاد. رخسرویام



 شانیهاآرام نفس یفقط صدا ر،یتمام طول مس در

 .گرفتیلحظه شدت مکه هر یو باران شدیم دهیشن

 یهم صدا دیشا ایمحض بود انگار و  سکوت

 که در سر هردوشان بود. ییاهویپره

 بود. بیبود، غر بیبود، خوب نبود، عج کههرچه

 بود. ترسناک

 بود. یگریاز هرزمان د ترنیسنگ انشانیم جو

از  یبه دفتر وکالت اردالن بهجت، آذر نفس دنیرس با

 فت:و کوتاه گ دیکش یآسودگ یرو

 

 جم یتشکر آقا -

 

شد و  ادهیباشد پ یپاسخ افتیمنتظر در کهنیبدون ا و

گرفت و رها کرد و با  قیعم یدم و بازدم رخسرویام

 خودش پچ زد:

 

 خواهش  -

 



شد و هردو با هم سمت آسانسور رفتند و  ادهیهم پ او

 شدند. نیداخل کاب

 

 بودند. ستادهیفاصله ا با

 .گریدکیز سمت بود به ج ییهرجا شانیهانگاه

 رخسرویسوم توقف کرد و ام یدر طبقه آسانسور

دست  رخسرویتا ابتدا آذر خارج شود و ام ستادیکنار ا

زنگ در گذاشت و در توسط  خود  اردالن بهجت  یرو

 باز شد. شانیبه رو ش،یهالب یبزرگ رو یبا لبخند
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داشت و  رخسرویکه از ام یاساله نیشناخت چند طبق

خوشش  یایکیزینوع تماس ف چیکه از ه دانستیم

 اشنهیس یدست دراز نکرد و دست رو د،یآینم

 خم شد. یگذاشت و کم

 ها استقبال کرد.از آن ییروگشاده با

 

خوش  یلیخ یلیخ جناب جم و سرکار خانوم، -

 .دیاومد

 .دیاریب فیتشر

 

سمت  یکوتاه کردند و اردالن به راهرو یتشکر هردو

 چپ اشاره کرد.

 

 .رخسروخانیسمت ام نیاز ا دییجسارتاً بفرما -

 اد،یز ی  که از شلوغ دونمیشلوغه و م کمهی سالن

تون نم  .ادیخوش 

 



 سر تکان داد. رخسرویام

 

 ُخب و تشکر. اریبس -

 

 یفرع یسر دو مرد مقابلش که از راهروپشت  آذر

جا وارد اتاق برسند و از آن یتا به در پشت رفتندیم

اطراف  یشوند، راه رفت و نگاهش را سرسر

 چرخاند.

که به نظر اتاق استراحت بود را باز  یدر اتاق اردالن

و سپس آذر داخل شدند و از  رخسرویکرد و ابتدا ام

 شدند. یآن اتاق وارد دفتر اصل

 یرو رخسرویهردوشان تعارف کرد و آذر و ام هب

 کار او نشستند. زیمقابل م یهامبل

 ها گفت:به هردو آن یو با نگاه ستادهیهنوز ا اردالن

 

 د؟یدار لیم یچ -

 

 سر تکان داد. رخسرویام



 

 خانوم معتضد شما؟ ،یچیمن ه -

 

 هم لب زد: آذر

 

 نه متشکرم. -

 

جا کرد و جابه هاآن انیباز هم نگاهش را م اردالن

 به صورت آذر زد و زمزمه کرد. گرید یلبخند

 

 خانوم معتضد. -

 

 و گفت: نشست

 

 دییجم، خانوم معتضد، بفرما یبنده درخدمتم آقا -

 میبذار تیتا پرونده رو در اولو دیاز ماجرا بگ یشرح

ً یو سر  .میکارها رو شروع کن عا

 



جا به آذر که انگار اصالً در آن ینگاهمین رخسرویام

نگاه او سر باال آورد  ینینبود کرد و آذر با حس سنگ

 نگاه کرد و آرام لب زد: رخسرویبه ام یجیو با گ

 

 متوجه نشدم. دیبله؟ ببخش -

 

 خشک جواب داد: رخسرویام

 

 خانوم. گهید دیبهجت بگ یمشکلتون رو به آقا -

 

 زینگاهش را به م کهیدهانش را فرو داد و در حال آب

 بود گفت:مقابلش دوخته 

 

 .گهید رمیطالق بگ خوامیمن م -

 بکنم. یبا اون آقا زندگ تومینم

 

 :دیپرس اردالن

 



ً یخب، خانوم معتضد، مشکلتون دق -  ه؟یچ قا

 دن؟ینفقه نم شونیا

 زنن؟یم کتک

 دارن؟ ادیاعت

 و بند هستن؟ دیق یب 

 

را باال برد و در جواب اردالن  جانشینگاه ب آذر

 بهجت گفت:

 

که  نهیا شونیمشکل ا نیتربزرگ کدوم،چینه ه -

 باشه. یمحکم گاههیتک تونهینم

 هاش بمونه.سر حرف تونهینم

دوساله دست مادرشه و  یپسر بچه کیمثل  ارشیاخت

 تحملش کنم. نیاز ا ترشیب تونمیمن ابداً نم

 .ستیمرد ن کهنیکالم ا یخالصه

 

 رخمینمتوجه باشد نگاه به  کهنیهم بدون ا رخسرویام

 گرفت و گفت: یبود و اردالن نفساو دوخته



 

 د؟یباهاشون صحبت کرد یدرمورد طالق توافق -

 

 لبخند زد. تلخ

 

تا  دهیگفت که طالقم نم یبله و سر لج و لجباز -

 خوامیهام بشه و من هم مموهام مثل رنگ دندون

 .رمیرو ازش بگ امهیمهر

 

 طورنیا رورخسیو ام دیپرس ییهاباز هم سوال اردالن

آذردخت معتضد  یرهیخ یادیاو واقعاً ز ای کردیفکر م

 بود؟!

 

 زد. بیخودش نه به

 داره؟ " ینه، به من په ربط ای" نگاهش بکنه 

 



بدون نگاه کردن به  رخسرویکه تمام شد، ام کارشان

که از آن  یآذر، با دست اشاره به در اتاق استراحت

 بودند کرد و گفت:داخل شده

 

با شما  یکار گهیجان داردالن کنمیفکر نم -

 باشن.داشته

 .امیمنم م دییبفرما

 

 لب زد: آذر

 

 بله چشم. -

 

 گفت: کردینگاهش م رهیرو به اردالن که خ و

 

 .دیبهجت، لطف کرد یممنون آقا یلیخ -

 

پوش، خوش یو شش هفت ساله یبهجت  س اردالن

 محترمانه پاسخ داد:



 

 کارهاتون به که دوارمیام کنم،یخواهش م -

 بره. شیسرعت پ 

 

پول  فیک رخسرویرفت و ام رونیاز آن اتاق ب آذر

 آورد. رونیپشت شلوارش ب بیچرمش را از ج

 را سمت اردالن گرفت. اشیاعتبار کارت

 

 خدمت شما. -

 

 تعارف کرد: اردالن

 

به  ادیاز شما ز رخسروخان،یام ستیهم ن یاعجله -

 .دهیما رس

 

 لب زد: رخسرویام

 



 .کنمیخواهش م -

همسر خانوم معتضد  تیشکا یهیقض ریگیلطفاً پ فقط

 .دیهم باش ونایاز 

 

 چشم. منت،دهیبه د -

 

 رخسرویکارت کرد و کارت را سمت امبهرا کارت مبلغ

 گرفت.

 

 برود که او لب زد:  رخسرویبه دنبال ام خواست

از  تیدرضمن، شکا ست،یالزم به زحمت ن م،یریم -

بودن فراموش رو گذاشته ونای لمیکه ف ییهاتیاون سا

 نشه.

 

 .شنیم لتریراحت، فردا ف التونیخ -

 

 خوبه، خدانگهدار. -

 



 جم. یخداحافظ آقا -
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 آذر گفت: دند،یکه رس نگیپارک به

 

زحمت  یلیخ ز،یچممنونم بابت همه ایدنکیجم  یآقا -

 بتونم جبران کنم. دوارمیو ام دیدیکش

 دیبهجت رو داد یآقا یالزحمهقدر حقچه دونمینم

 کنمیم یبوده و سع یکه مبلغ قابل توجه دونمیم یول

 فرصت نیدر اول

 



 :دیحرفش محکم توپ انیم رخسرویام

 

 د؟یتعارفات رو کنار بذار شهیم -

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت: ذرآ

 

جم، به هرحال شما در حق  یآقا ینه خب، چه تعارف -

پول رو بهتون  نیا کنمیم یو سع دیمن لطف کرد

 برگردونم.

 

 .بوددهیابرو در هم کش رخسرویام

که صورتش  یبداند چرا، مقابل دختر کهنیا بدون

 اشیوحش یهاو چشم دیرسیناراحت به نظر م یادیز

بود جبهه گرفت و مظلوم شده یخردکناعصاب طورکی

 کرد. نیاشاره به ماش ظیبا حفظ همان اخم غل

 

 لطفاً. دییبفرما -

 



کوچک  یهابیاش را در جکرده خی یهادست

 فرو برد و گفت: شیپالتو

 

مزاحمتون  نیاز ا ترشیب گهینه ممنون، بهتره د -

 نشم.

 

داخل  را شیپاکی کهیرا باز کرد و درحال نیماش در

 گفت: گذاشتیم

 

 د؟یگفته که مزاحم یعجب! و ک -

 

 خجالت لب زد: با

 

 یجم، من، من جداً معذبم، شما که راننده یآخه آقا -

 .دیستیمن ن یشخص

 ً  که ستیدرست ن واقعا

 



را به صورت او  خشیسمت آذر چرخاند و نگاه  سر

 دوخت و پچ زد:

 

 .دیباش یخجالت یلیخ ادیبهتون نم -

 .دیستیکه ن هیل بقمقاب یعنی

 

 و گفت: زندیطعنه م ونایدارد درمورد  دیفهم آذر

 

 یجم، من با هرکس یآقا -

 

 :دیحرفش پر انیم یبا تند رخسرویام

 

 نه خانوم معتضد؟ ای دیشیسوار م -

 

 شیپ رندیاز مغزش فرمان بگ کهنیبدون ا شیپاها

 را باز کرد و نشست. نیرفتند و در ماش

 لشیدل دانستیدر هم که نم یبا صورت رخسرویام

آذر راند و در تمام طول  یتا خانه میمستق ست،یچ



رد و بدل نشد و مقابل در  انشانیهم م یاکلمه ر،یمس

 گذاشت. رهیدستگ یتوقف کرد و آذر دست رو

 

 خوش.ممنونم، شبتون -

 

 شیهالب یاش را روو اشاره یانگشت وسط دو

نگاه دو  را وادار کرد که سمت شیهاو چشم دیکش

 رو جواب داد:به روبه رهیرنگ او نچرخد خ

 

 .ریخبهشب کنم،یخواهش م -

 

 تا آذر داخل خانه شود. ستادینا

 که در را بست، راه افتاد و رفت. او

آزاد  یهوا یرفت که کم ییاش نه، جاخانه سمت

 باشد.

 یبکشد و ذهنش را خال پیو پ ندیباران بنش ریز که

 برود.اش کند و بعد به خانه

 



[23.12.20 23:27] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_نود_و_شش

 

را  یاز چا یانشست و جرعه خانمرانیمقابل ا بهیط

 و با آه و ناله ادامه داد: دیسر کش

 

 خواهر؟ گهیبگم د یخالصه که چ -

دختره  یگدیورمالگوشه از پاچه هیاون روز  خودت

 .یدیرو د

 

 تکان داد. یخانم هم سر رانیا

 



جا اصالً حرفش همه دم،یخدا رحم کنه بهتون، آره د -

 اروی نیابرام صافکار، با ا کهیهست که دختر کوچ

 هیاسمشم چ دونمینم گره،یپسره باز

 

 گفت: جانیبا ه یبت

 

 جم ونای -

 

 داشته. یپسره سر و سر نیکه با ا ن،یآره هم -

 

 و گفت: دیکوب شیپا یور بهیط

 

ماام  چ،یخودش که آبرو نداشت ه نه،ینب ریخ یاله -

 کرد. آبرویب

چه  گهیصدبار م یروز شه،یام داره آب مبچه یمهد

 در شده رو گرفتم.آذر دربه نیکردم ا یغلط

 



صورتش را در هم  یظاهر یایبا دلسوز خانمرانیا

 جمع کرد و گفت:

 

بخت و اقبال  هیکه  شاالیخدا، ا یبنده ،یاله یآخ -

 بشه. بشیخوب نص

 

 زد: یکرد و لبخند یبه بت ینگاه یچشم ریز بهیط

 

 .شهیکه م دخدایبه ام -

 

 و گفت: ستادیا

 

زحمتو کم کنم، شرمنده به خدا، دلم پر بود  گهیمن د -

جا نشستم، سرتم درد اوردم  نیاومدم ا

 .جونخانومرانیا

 

 رفت و گفت:در  یتا جلو بهیط یبدرقه یبرا

 



 .خانومبهیط دیاریب فیبازم تشر ه،یچه حرف نیا -

 

جدا کرد و  اشیگوش ینگاهش را از صفحه یبت

 گفت. بهیبه ط یخداحافط و به سالمت

 خانمرانیرفت و با دست اشاره به ا رونیاز در ب بهیط

 برود. ترکینزد یکرد تا کم

 

 پر سوال نگاهش کرد. خانمرانیا

 

 وم؟خانبهیجانم ط -

 

 آرام گفت: ییصدا با

 

خواهر، از شما  ستیاز خدا که پنهون ن خانوم،رانیا -

گلتو  یدختر دسته نیچه پنهون، چشم من از اولم ا

هد یبرا  بود.گرفته یم 

 



 یباال رفته نگاهش کرد و لبخند یبا ابروها او

 زد و گفت: یمصنوع

 

 بوده. یجورنیهم ا یقسمت آقامهد گهید -

 

 نشد و ادامه داد. الیخیب بهیط

 

دختره  خوادیکه م یقسمت دست خود  آدمه، مهد -

ام خون شده، حال و روز بچه یرو طالق بده، دلم برا

 کبابه. گرمیج

 

 گفت: بهیکالفه از منظور ط خانمرانیا

 

رو طالق بده، براش  دختره نیا شه،یدرست م -

 سرجاش. ادیاش محال و حوصله د،یباال بزن نیآست

 

 و گفت: دیخند زیر بهیط

 



چشمم دنبال دخترته  گمیدورت بگردم من دارم م -

 واسه پسرم.

 ریهم ز یآب هی اشیتو زندگ ادیب یکه اگه بت معلومه

 .رهیام مپوست بچه

 

 .دیابرو در هم کش خانمرانیا

 

 یسن امیخانوم، بت بهیشما، هنوز متاهله ط ی  آقامهد -

 .اصالً  ستیحرفا درست ن نینداره که، ا

 نداره. تیخوب واال

 

 مصرانه گفت: بهیط

 

زن بشو  گهیکه د دهیاون دختر ورپر خانوم،رانیا -

 .میدیپسر من، ما دور اونو خط کش یبرا ستین

 .دهیطالقش م یمهد

 

 خانومبهیط -



 

 صبر کن فدات شم، بذار حرفم تموم شه. -

دلش  کهنیااونم مثل دمیرو کش یزبون مهد ریز من

 ه.جون یبت رهیگ

 اومدم که االن با خودت حرف بزنم. من

 .یبه جعفرآقا بگ واشی واشی

 

 گشاد شده گفت: یهاچشم با

 

 خانومبهیآخه ط -

 

دست  یرا مظلوم کرد و دستش رو رو نگاهش

 گذاشت و گفت: خانمرانیا

 

 ننداز. نیحاال رومو زم -

قسم که اگه دخترت عروسم بشه سر تا پاشو  خدابه

 .رمیگیطال م



سر به راهه، چشم پاکه،  ه،یهم مرد آروم یمهد

 اهیخدا، از شانس بدش بخت اولش سبه بهیام نجبچه

 بود.

 ست.نماز و روزه اهل

 حالل و حرومه. اهل

 داره. دونیعرفه تو م هیداره،  نیداره، ماش خونه

 و ادامه داد: دیکش یآه

 

 ،یبا جعفرآقا حرف بزن رم،یقولشو بگ خوامیفقط م -

خودمون نشون بشن، نامزد  نیها ببچه نیا م،یایما ب

برن سر  ناامیا دخدایبه ام میبشن، تا طالق آذرو بد

 .شونیخونه و زندگ

 

و دوخت  دیمبهوت به او که گفت و بر خانومرانیا

 .دیخند بهینگاه کرد و ط

 

 خداحافظ. ا،یبا جعفرآقا حرف بزن -
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_نود_و_هفت

 

 .رفتیم تئاتریروز بود که به آن آمف نیآخر

آذر را  بارنیاول یبود که برا ییهمان سن، جا یرو

 .بوددهید

 ینردبان رو یاز رو یداشتنتخس و دوست دخترک

 بود.او افتاده

 تلخ زد. یلبخند اشیادآوری با

 .زدیم در ذوق اشیخال یجا

بود تا هرچه تقال کرده ونای کهنینبودنش به کنار، ا اما

از جا و مکانش نداشت،  یبفهمد آذر کجا رفته و خبر

 .کردیم اشوانهیداشت د



 شیکه انتظار داشت، باز هم مهسا بود که پ طورهمان

 ستادیاز شروع اجرا سمتش رفت و با لبخند مقابلش ا

 پا و آن پا کرد و گفت: نیو ا

 

 د؟یندار اجیاحت یزیجم؟ چ یآقا دیخوب -

 

 به مهسا نگاه کرد و شانه باال انداخت. رهیخ

 

 اجیاحت یزیچ کهنینه، و درمورد ا ایخوبم  دونمینم -

 ای دیگریباز جانینه، شما ا ایدارم 

 

 لوند قطع کرد. یارا با خنده ونای حرف

 

 نیتون رو از اتا چهره دیباشداشته ازین یزیهرچ -

 من درخدمتم. ارهیو ناراحت در ب نیالت غمگح

 

را تنگ کرد و پشت گوشش را خاراند  شیهاچشم ونای

 و گفت:



 

 هوم، خب، بذار بگم -

 

 :دیپرس ونایمشتاق و منتظر نگاهش کرد و  مهسا

 

 ؟یشما از معتضد خبر ندار ،یخانوم مراد نمیبب -

 

 شانه باال انداخت. تفاوتیب

 

 طور؟نه، چه -

 

 اد؟یاهم نمدانشگ -

 

 .دمشیکه ند شهیم ینه من چندوقت -

 

 را جمع کرد و گفت: شیهالب ونای

 



 .یمرس ،یاک -

 

 و گفت: ستادیجا کنارش اهمان مهسا

 

شما رو  ترشیدوست دارم ب یلیجم من خ یآقا -

 بشناسم.

 خب یعنی

 

 لب زد: حوصلهیب ونای

 

 هست. امیوگرافیب دیگوگل هم سرچ کن یتو -

 

 را گاز گرفت و رها کرد و گفت:لبش  کنج

 

 اونارو که خوندم، منظورم، منظورم خودتونه. -

 



 دیبا شستش کنج لبش را خاراند و به ذهنش رس ونای

تا  ستیاست، اما انگار فرصت مناسب ربطیاگرچه ب

 کند. دایبتواند آذر را پ

 به مهسا گفت: رو

 

 میذاریشناخت وقت م یباشه، برا -

 

دست مقابل دهانش گذاشت  زدهانجیمتعجب و ه مهسا

 گفت: ونایو 

 

 یزیچ هیاما استاپ، صبر کن،  -

 

 زده گفت:و هبجان ستادیا شیهاپنجه یرو مهسا

 

 جم؟ یآقا یچ -

 

 گه؟ید یاز معتضد خبر ندار یگفت -

 



 باهاش ستمین یمینه خب، من صم -

 

 .یشناسیرو که م اشیمیصم یدوستا یول -

 .ییخانوم آقا نیهم مثل

 ایمعتضد کجاست  دونهیم ینیبب یبپرس یبر یتونیم

 نه؟

 

 کنجکاو لب زد: مهسا

 

 .دمیرو د لمهیمن اون ف یول گما،یکه م دیببخش -

 

 چپ چپ نگاهش کرد. ونای

 

 ؟یخب که چ -

 

راسته؟  عاتیشا نیفقط کنجکاو شدم بدونم ا یچیه -

 معتضد؟ یخواستگار دیشما واقعاً رفته بود



 !دیریگیاالن هم پ آخه

 

 را باال داد و گفت: شیابرو کی ونای

 

 به حالت داره؟ یحاال اصالً فکر کن رفته بودم، فرق -

 

 .دمیپرس یجورنینه هم -

 

 برم با زن متاهل؟ ادیبه من م نم،یبب -

 

 معلومه که نه. یوا -

 

 لب زد: ونای

 

 نگفته بود بهم متاهله، آبروم رفت. -

 ؟یکن داشیبرام پ یتونیم

 



از  یانهیاگر مهسا فکر کند که او واقعاً ک دانستیم

کند تا کارش را  شیدایپ خواهدیآذر به دل دارد و م

وقت  ونایکردن آذر، با  دایپ یکند و در ازا یتالف

 .کندیکار را م نیبگذراند، ا

 به مهسا نگاه کرد و او جواب داد: منتظر

 

 د؟یکن یکارش رو تالف دیخوایم -

 کرده رو منظورمه؟ یبا آبروتون باز کهنیا

 

 به دروغ گفت: ونای

 

 ؟یکن داشیپ تونمیآره. م -

 

 جم. یآقا کنمیم داشیحتماً پ -
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🎬 



 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_نود_و_هشت

 

 رخسرویآن شبش با ام داریروز بود که از د نیدوم

 .گذشتیم

 بود که در خانه منتظر و گوش به زنگ زدورو

اردالن  ایو  رخسرویشود و ام یبود تا خبرنشسته

 چه شد و چه نشد؟ ندیو بگو رندیبگ یبهجت تماس

تماسش با ساناز بود که خبر داد پدرشان  تنها

از  یزیشده و به خانه برگشته اما هنوز چ صیترخ

 کم نشده. تشیعصبان

را  رخسرویام یرهبود خودش شماخواسته یچندبار

 ییهوکیچرا  دانستیبپرسد اما نم یو سوال ردیبگ

 .شدیم یته دلش خال

 .گرفتیم استرس

 مقابلش معذب بود. یطور خاص کی



تا بفهمد  آوردیو به ذهنش فشار م کردیفکر م هرچه

 یبوده، کس یانقدر خجالت یتا به حال، مقابل چه کس

 .آوردینم ادیرا به 

بود که همان مرد، همان  نیا داد،یکه آزارش م یزیچ

که او تا آن حد با او  یایمرد خشک و سرد و جد

 آگاه بود. اشیداشت، حاال از تمام زندگ یستیرودربا

 یادیآذر واقف بود، که او ز طیبه شرا کهنیفقط ا نه

 جم بود. رخسرویام نید   ریهم ز

ساده بود، به شکل  کهنیا نیدر ع زیچهمه

 .دیرسیبه نظر م دهیچیپ یایباورنکردن

تئاتر بود و در  یساده یدانشجو کیکه فقط  یدختر

شرف ازدواج با برادرشوهر خواهرش، حاال خواه و 

سوپراستار مطرح و معروف  یبه زندگ شیناخواه پا

 یکل شانیو پدرش، کارگردان سرشناس باز شده و برا

 بود.درست کرده هیدردسر و حاش

 .آمدیم بدش اشیخودش و زندگ از

 بود.کرده اشیروان یفیبالتکل نیا

 کیاسما چرا  دانستینم یخردآن همه اعصاب انیم

 .شودینم الیخیو ب زندیبند زنگ م



 بود؟کرده دایرا از کجا پ دشیجد یشماره اصالً 

 حوصله تماس را وصل کرد. یب

 

 الو؟ -

 

 یبعد  هزاربار ،یو نابود شد ستیالو آذر؟ تو کالً ن -

 الو؟ یگیهت زنگ زدم، فقط مکه ب

 

 سالم. د،یخب ببخش -

 

خفه شو، سالم و زهرمار آذر، سالم و درد  -

 خدا.به یستیتو کالً آدم ن درمون،یب

 .یکه انگار مرد یرفت یگذاشت یجورهی هوی

 

 .یکه نگرانم شد یمرس -

 

بخوره  اممینصفت کنم، نگران نمتیدوست دارم بب -

 سرت. یتو



 

 نشست. شیهالب یرو یجانیب لبخند

 

 اسما؟ یمن رو از کجا آورد یشماره -

 

 زد. پوزخند

 

بپرسم چرا اون مهسا  دیعجب، عجب واقعاً! من با -

 اتو داشته و من نداشتم.شماره یمراد

وقت امروز اون اون زدمیبال بال م یاز نگران من

تورو داده به من که بهت  یعنچوچک اومده شماره

 زنگ بزنم.

 

 لب زد: متعجب

 

 تو؟ یگیم یچ نم،یبب سایوا -

 من رو داشته؟ یمهسا شماره مهسا؟

 



 .بسیُ  یمهسا نیهم گهیام، آره دنه عمه -

 

 :دیو مبهوت پرس جیگ

 

من رو نداشته، مهسا از کجا آورده  یشماره یکس -

 آخه؟

 داشته؟ کاریمن چ با

 

 :دیتوپ

 

اد دختره اومده شمارتو د نیمن از کجا بدونم آذر؟ ا -

 کنم. داتیگفت پ

 خدا؟ دیبه ام یشد ستیتو؟ سر به ن ییکجا 

 

 ؟یکن دایبخواد که من رو پ دیچرا مهسا با -

 

 ه؟یسوال ستیب دونم،ینم ا،یخدا یوا -



 

 رفت. ونای یبرا شیهایآذر سمت مهسا و دلبر ذهن

از مهسا خواسته تا آذر را  ونای حتملی کهنیا سمت

 کند. دایپ

 به اسما گفت: یعصب

 

به کارم  یهم کار یام، جامم خوبه، بگو کسمن زنده -

 نداسته باشه.

 خداحافظ

 

 قطع نکن. یالو، الو آذر وحش -

 

 انیرا قطع کرد و سرش را م یآذر گوش اما

 گرفت. شیهادست

 

 داره؟یجم دست از سرم برنم ونایچرا  -
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_صد_و_نود_و_نه

 

ها، سال نیکه در تمام ا آوردینم ادیبه  رخسرویام

 باشد.کرده تشیانقدر اذ ییتنها

 داشت. شهیرا که هم یفکر یو مشغله یریدرگ

تا  گرهایها و بازکننده هیسر و کله زدن با ته از

 .گریکار د کیبا ارشاد و هزار و  یریدرگ

 نبود. شیسر جا یزیچ کیر حاال انگا اما

 .دیلنگیکار داشت م یجاکی انگار

بود که نفسش نه پا گذاشته شیگلو خ  ینفر ب کی انگار

 .رفتیم نییو نه راحت پا آمدیراحت باال م

 .شدیم یعصب کردیآذر که فکر م به

 و آذر در سرش بود. نوشتیخودش م یبرا



 دهیسشد که به دستش ر یالنامهیف یسیبازنو مشغول

 زیو پشت م ستادیاز فکر آذر ا یبود اما باز هم عصب

 شطرنجش نشست.

 .دیدیبا خودش شد و اما انگار آذر را م یباز مشغول

و به دخترک لرزان  خوردیاش قهوه مبالکن خانه در

هم و حالش از خودش به کردیباران فکر م ریز

 .خوردیم

 .خوردیهم ماز آذر به حالش

که سر و  یاز دختر کردیار مبا خودش تکر دائم

 دایخودش و پسرش پ یدر زندگ یادفعهکیاش کله

 شده متنفر است.

چرا تمرکزش را به هم  دانستیکه نم یدختر از

 متنفر است. زندیم

 شده متنفر است. ونای یشانیکه باعث پر یدختر از

منتظر بود تا آذردخت معتضد زنگ بزند  حالنیبا ا اما

 بپرسد. یزیو چ

برد تا همان  یدست به گوش یخودش هم چندبار یتح

که اردالن گفته را به آذر انتقال بدهد اما  ییزهایچ

 را کنار گذاشت. یشد و گوش الیخیب



که چرا شروع  کردیهم خودش را درک نم خودش

 .را متوقف کرده یلمبرداریف

خب استعداد دارد که دارد، به  زدیم بیخودش نه به

 درک.

 باش و کارت را شروع کن. گریباز دنبال

است  فیکه بالتکل یقرار است منتظر کس یک تا

 ؟یبمان

 شیپ خواستیطور که مغزش مآن یزیچچیه اما

 .رفتینم

و  نیتربیآن روزها، در عج یرخسرویام

حالت ممکن  تمام پنجاه و هفت سال  نیترناشناخته

 .بردیبه سر م اشیزندگ
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  ستی#آرت

 



 ستی#پارت_دو

 

را  ونای یحاال شماره کهنیا یحالاز خوش مهسا

 .دیگنجیداشت در پوست خودش نم

از جا و مکانش نگفته،  یزیبود که آذر چگفته اسما

 مهم نبود. نیمهسا ا یاما برا

 جم بود. ونایاو فقط مهم تماس گرفتن با  یبرا

 از جانب او بود. یهم منتظر تماس ونای

به آذر  بندکیگذشته،  یهم مثل تمام روزها خودش

 بود.داده امیپ

 بود.شده چشیپاپ

بود اما دائم فکرش رد شده شیهازده و تماس زنگ

 .زدیآذر پرسه م یحوال

 که زنگ خورد، فوراً جواب داد. یگوش

 یکه در صدا یبدون توجه به ذوق ونایبود و  مهسا

درست و  کهنیبدون ا یدختر پشت خطش بود و حت

 :دیرا بدهد، پرس اشیپرسپاسخ سالم و احوال یحساب

 



 ؟یخانوم مراد یکرد دایمعتضدو پ -

 کجاست؟ یدیفهم

 

سکوت کند و بعد  یاباعث شد مهسا لحظه لحنش

 گفت:

 

قدر هم گفت هرچه ییکجاست، آقا دونمینه، من نم -

که  یگفته به هرکس کهنیا گفته جام امنه و دهیپرس

 باشه.به کارم نداشته یدنبالمه بگو کار

 

 انیرا م شیهم فشرد و موها یرا رو یهادندان ونای

 .دیکش یگرفت و کم شیانگشت ها

 

زنگ  یاصالً الزم نبود یدینفهم یزیچ یوقت ،یاک -

 بود. یکاف یدادیتکست هم م ،یبزن

 

 آرام جواب داد: مهسا

 



 د؟یشیم یقدر عصبانجم چرا ان یآقا -

کردن ندارم، اما آخه چرا  یمن قصد فضول دایببخش

 آذر معتضد انقدر براتون مهمه؟

 دیبد یبهش گوشمال کهنیخاطر اخب، فقط به یعنی

 د؟یدنبالش

 

 کالفه نفسش را فوت کرد. ونای

 

رو  زیمو به مو همه چ امیب یجداً که انتظار ندار -

 بدم؟ هان؟ حیبهت توض

 

طور چه یعنیاما خب،  ح،یجم، چرا توض ینه آقا -

 م؟یذاریشناخت وقت م یبرا دیگفت ادتونهیبگم؟ 

 

او بود جواب  یکه در صدا یجانیبه ه تفاوتیب ونای

 داد:

 

 خب؟ -



 

جم  یآقا گم،یم یعنی د،یشما ناراحت کنمیمن حس م -

 دیشا نم،یرو بب گریداگر سرتون خلوته هم دیخوایم

 التون رو بهتر کنه!صحبت بتونه ح کمهی

 

 تعجب نکرد. ونای

 .بوددهید اشیدر زندگ ادیمدل دخترها ز نیا از

غرور و  گرید دندیرسیبه او م یکه وقت ییدخترها

 نداشت. ییمعنا شانیعزت نفس برا

 کوتاه فکر کرد. یهیهمان چندثان در

و برود و  ردیبگ تیبل کیکاش دوباره  کهنیبه ا فکر

 حبس کند. شیک یالیخودش را در آن و

با سالومه برود اما نام پرهام در  شدیکرد کاش م فکر

 گوشش زنگ خورد و پوزخند زد.

 

 " ش؟یک ادی" دوست پسرش رو ول کنه با من ب

 

 مهسا دوباره در گوشش نشست. یصدا



 

باهاتون صحبت کنم،  شمیحال مشخالصه که خو -

 که باعث بشه حال شما بهتر بشه. یهرکار ای ا،ی

 

 گفت: یادفعهکی امالً ک

 

 ؟یایبرم سفر، باهام م خوامیم -

 

 یمهسا اگر نشانه یحبس شده یهاو نفس سکوت

 بود؟ یزیچچه ینبود پس نشانه تشیرضا
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  ستی#آرت

 



 کی_و_ستی#پارت_دو

 

 

و کلنجار رفتن با  ینینش قدر از خانهآن رخسرویام

اما  کرده ریکه ذهنش را درگ یزیخودش و چ

از  یکی شنهادیبود که پخسته ردش،یبپذ خواستینم

 گردانیو حاال به عنوان باز رفتیهماکارانش را پذ

 بود.سر صحنه حاضر شده

و پنج، چهل  یزن س ،یخانوم مسلم یهاتوجه

 .کردیم تشیبود اذصحنه یکه منش یاساله

دور و برش  یفرناز محب لم،یجوان ف گریباز کهنیا

 .کردیترش مکالفه دیپلکیم

اصالً  شدیرا متوجه خودش م یتوجه زن کهنیا

 ندیتر از ناخوشانبود و ترسناک ندیخوشا یحس شیبرا

 شیآذر پ ریبود که ناخودآگاه تصو نیبودن آن حس، ا

 .آمدیم شیهاچشم

 نبود. یانگار شدن دشاورین ادیتا به  کردیم یهرکار

 شیاز آذر پ ریتصو کی چرخاندیکه سر م یطرف هر

 .آمدیم شیهاچشم



 ستادهیا ونایمقابل  کهیاو را جسور در حال بارکی

با  بارکیو مظلوم،  سیخ یبا نگاه بارکی د،یدیم

و هربار خودش را لعنت  شیرنگ موهاشالگردن هم

 که چرا؟ کردیم

 ؟کندیچرا به آذر فکر م 

 دارد؟ شیبرا یلیدل چه

 نیتمام ا انیبرسد و در م یکه به جواب خواستینم و

 ونایبا  دیبا دانستینم اش،یذهن یهایختگیربرهم

فرستاده و  یاهفت کلمه امیپ کیکار کند که چه

 بود.را خاموش کرده اشیگوش

 بهم زنگ نزن. ستم،یمدت ن هی ریام -

 

و به  ونایحال  نیهاست مسبب امدت دانستیم کهنیا

 یاز آذر حرص شدیآذر است، باعث م اشیختگیهم ر

 شود.

 یشاک شانیدر زندگ اشییهوکیاز حضور  ترشیب

 شود.



 یهاها و دغدغهتمام کارها و برنامه یلعنت دختر

 مهیرا بر هم زده و همان نصفه و ن شانیفکر

 بود.را هم که داشتند سلب کرده یآرامش

 .شدیکامالً آچمز م دیرسیکه م جانیا به

 با خودش چند چند است؟ دانستینم

و هرجا، با هر  قهیهر دق ای فرستدیبه او م لعنت

 .آوردیم ادینگاه او را به  ،یبا هر نگاه ،یتوجه

 یخستگ نیا کهنیا الیپرکار و به خ روزکیاز  خسته

 ریتر بخوابد در مسراحت یامشب را کم شودیباعث م

 .ندرایاش مخانه

و باز هم فکر آذر تمرکزش را برهم  اوردیطاقت ن اما

 زد.

فهرست  انیها، ماز اتوبان یکیروان  کیتراف در

نام معتضد را لمس کند اما  خواستیم نش،یمخاطب

اردالن  یمکث شماره یدستش را مشت کرد و با کم

 را گرفت.

 منتظر نماند و اردالن پاسخ داد. ادیز

 :دیپرس رخسرویو ام کردند یکوتاه یپرساحوال

 



 خبر؟جان چهاردالن -

 

 لتریف هاتیبخوام بگم که، سا ونایآقا یاز پرونده -

 شدن.

 یعنیسرسخته،  یلیهم خ یمومن یمهد یآقا نیا

بده، اما نگران  تیرضا هیبه د خوادیمشخصه که نم

 .کنمیحلش م دینباش

 

 د؟یطالق خانوم معتضد به کجا رس یکارها -

 

دو سه  یو که دادم، نامه هم احتماالً طدادخواست ر -

 .یمومن یدست آقا رسهیم ندهیروز آ

 

 زد: لب

 

زمان  نیترطالقشون در کوتاه یکارها شهینم -

 ره؟یممکن صورت بگ

 



خط بود  یسواردالن که آن یهم به اندازه خودش

 فرمان مشت کرد. یمتعجب شد و دستش را رو

 

 رخسروخان،یما شهیاگر توافق بکنن البته که م -

 کنن. تیقصد دارن اذ شونیهمسر ا جاستنیمشکل ا

 

کرد و تماس  یو تشکر و خداحافظ دیکش ریت اشمعده

 پچ زد: رلبیرا قطع کرد و ز

 

 آذردخت معتضد. یهست یدردسر بزرگ -
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و بدون  نشسته یارا بغل کرده و گوشه شیزانوها

به  رهیبشنود، خ یمجر یهااز حرف یزیچ کهنیا

 .بود ونیزیتلو یصفحه

 یروزه گفتیپدرش بود که ساناز م شیپ دلش

 .سکوت گرفته

با آذر  میاز آقاابراه انهیمادرش بود که مخف دلتنگ

 یوزو هربار با دلس ختیریو اشک م زدیحرف م

 .کردیله م شیهاشماتت ریآذر را ز

آن حجم بزرگ از احساسات  انیکه در م یخبر تنها

که ساناز  بودنیبود، احالش کردهخوش ییو تنها یمنف

 یااجاره یاخانه ترنییپا ابانیدو سه خ نیگفت حس

 .کنندیم یکشاسباب یکرده که به زود دایپ

 حال بود.خواهرش خوش یبرا

که هرگز متولد نشد را از  یکودک انیم نیدر ا اگرچه

مستقل شود و از  توانستیبود اما حداقل مدست داده

 راحت شود. بهیشر ط



در صفحات  کرد،یتماشا م لمیف خواند،یم کتاب

تا حواسش را پرت کند اما دائم به  زدیچرخ م یمجاز

 بود. رخسرویو ام ونای ادی

 بود.کرده یورادهیز ونایداشت که در رابطه با  قبول

 یتالف کیاز  ترشیب یزیکه کرد چ یداشت کار قبول

 بود.

 داد،یرا جواب نم ونای یهاامیها و پتماس کهنیا

او انگار واقعاً دوستش دارد باعث  کردیحس م کهنیا

 .ردیعذاب وجدان بگ شدیم

جم  سرد و خشک و بدخلق بودن  رخسرویام نید   ریز

 .دادیطرف عذابش م کیهم از 

 بود. اشیاو تنها حام حاال

 دیرسیکه به ذهنش م یکس نیمرد و آخر نیتربهیغر

 یکه روز دیرسیبه ذهنش هم نم ینه، حت دیشا ایو 

 بخواهد کمکش کند، او بود.

 تواندیلحظه هم نم کیچرا  دانستیکه آذر نم او

باران را فراموش  ریاش زشده سیخ یانقره یموها

 کند.



ببرد که چتر  ادیاز  تواندیچرا نم دانستینم

 سیرا باالسر او نگه داشت و خودش خ اهشیسس

 شد.

قدر که ترسناک چرا اخمش همان دانستیکه آذر نم او

 .لرزاندیبود، ته دلش را هم م

بار  نیچند یچرا روز دیفهمیجم که آذر نم رخسرویام

تا با او تماس  رودیم نشیبه فهرست کوتاه مخاطب

گفتن ندارند،  یبرا یحرف افتدیم دشای یو وقت ردیبگ

 .گذاشتیرا کنار م یگوش

رو به رشد،  ی  سرطان یغده کیجم مثل  رخسرویام

تاالموس راست و چپ، به  ر  یدرست به وسط  ز

و بزرگ  دهیمغزش چسب یپنج گرم پوتاالموس  یه

 .شدیم

بزرگ  ترشیب یمتریلیم کی یغده نیا خواستینم

 ستیخود  آدم ن اریم تحت اخته زیچهمه یشود اما گاه

 .گرید

 هست؟

 شیخودش پ لیچنددرصد طبق م اشیزندگ یجانیا تا

 بود؟ دهیرقص ریرفته و چنددرصد به ساز تقد
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را سمت و گردو  رینان و پن یلقمه زهراخانم

بود گرفت که نگاهش به سفره خشک شده میآقاابراه

 و گفت:

 

 حواست کجاست؟ م،یابراه -

 

 خودش آمد و سرش را باال گرفت. به

 و لب زد: دیکش قیعم یآه



 

 مونده برام زن؟ امیحواس؟ حواس -

 

که در  یلیاش را زودتر خورده و وساصبحانه ساناز

تا قبل از  کردیبود را جمع ممادرش مانده یخانه

 یااجاره یبه خانه اشهیو اسباب اثاث ونیرفتن کام

 و قرآن برود. نهییبا آ دشان،یجد

 پدر و مادرش بود. یهاگوشش به حرف اما

 

 تکان داد و گفت: یخانم هم سر زهرا

 

 شهیدرست نم یزیکه چ یحاال با خودخور -

 لقمه بخور. هی ایب جان،میابراه

 حال و هوات عوض شه. کمهی ،یسر برو صافکار هی

 

 زد و گفت: پوزخند

 



خراب شده  یخونه نیپامو از در ا شهیروم نم -

 بذارم. رونیب

 عالم. یشدم رسوا کنمیم فکر

 دنبالمه. هینگاه در و همسا رمیهرجا م کنمیم فکر

دخترش شوهر  گنیکه م شنومیپچاشونو مپچ یصدا

 بلند شده و فرار کرده. رسرشیداشته، ز

ابرام صافکار با  گنیزهرا که در گوش هم م ومشنیم

 کرد. کشیدنبال دختر کوچ ابونیچاقو وسط کوچه خ

 

 و گفت: دیکوب شیپا یرو

 

 ستیدختره معلوم ن م،یشد تیثیح یب م،یشد آبرویب -

سرخود شده،  اریگم و گور شده، اخت یکدوم گورستون

 شده. صاحابیب

 زهرا. ستیموندن ن یجا گهیمحل د نیا

 میخونه رو بذارم واس فروش بر زنهیبه سرم م هدار

 .گهید جاهی

 



 و گفت: ختیریآرام آرام اشک م زهراخانم

 

 یخدا، کجاست؟ چبه کشهیام پر مدلم داره برا بچه -

 زییُشر ُشر بارون پا نیتو ا پوشه؟یم یچ خوره؟یم

 خوابه؟یکدوم سقف م ریز

 

 یگرید قینفس عم یسکوت کرد و به سخت میآقاابراه

 را ماساژ داد. اشنهیس یو قفسه دیکش

 از فرصت استفاده کرد و گفت: ساناز

 

 ادیب یبابا، دل خودتم براش تنگ شده، کاش بذار -

 .شمونیخونه، برگرده پ

 

 :دیو توپ دیابرو در هم کش میآقاابراه

 

 .ادین اهیصدسال س خوامیالزم نکرده، م چمیه -

 .سررهیخ شرف  یب یدختره

 



 با بغض لب زد: زسانا

 

 بابا؟ یستیدلتنگش ن -

 

را باال برد و رو  شیاز کوره در رفت و صدا بارهکی

 :دیکشبه ساناز داد 

 

 نشه؟ که دلش برا بچش تنگ هید  دختر، کدوم پدر -

 من سنگم؟ مگه

 چه کنم ساناز؟ هان؟ چه کنم؟ یول

 کنم؟ کارشیچ ادیتف سرباالست، بگم ب آذر

 ادیکه برام به بار آورده، ب یتیثیح یاون همه ب بعد

ام، حلوا حلواش کنم، بذارمش رو تو خونه نهیباز بش

 سرم؟

 

به ساناز رفت که ادامه ندهد و  یاغرهچشم زهراخانم

 گفت: میرو به آقاابراه

 



 باشه، باشه حرص نخور. -

 

 را باالتر برد. شیو صدا ستادیا

 

 حرص نخورم؟ ویچ یچ -

 شه؟یم مگه

 هزار درده. ادیدرده، ب هی ادین دختره

 !یبچم بشه دختر فرار دمیدینم خوابم تو

 هیبه چشم  ز،یچهمهیهمه به من  خاک بر سر  ب االن

 .کننینگاه م رتیغیب

 

 :دینال ساناز

 

که نکرده، آخه اونم گناه داره  رهیبابا، گناه کب -

 خدا، تنهاست.به

پشتش  یک میما پشتش نباش رهیطالق بگ خوادیم

 شه؟با

 



 جواب داد: ادیهمان داد و فر با

 

 .دیاریاسمشو جلوم ن گهیاصالً د -

 بره. نیاز ا ترشیخون باشه تا آبروم ب گرمیج بهتره

 رفته. یادرک که هر خراب شده به

 البد هوادارشن. ناموسیغول بدوتا نره همون

 کار؟یچ خوادیننه م بابا

 

ناز قلبش مشت و سا یکبود شد و دستش رو شیهالب

 هق زد: هیبا گر

 

 باشه بابا غلط کردم. -

 

را در دهان همسرش  یرزبانیقرص ز زهراخانم

 را پاک کرد و گفت: شیهاگذاشت و اشک

 

 تو آروم باش. م،یگینم یچیه گهیخب مرد، د یلیخ -



 

 سرتکان داد و گفت: میآقاابراه

 

خروار خاکم روشه،  هیمرده، آذر مرده  کنمیفکر م -

 رده.آذر برا من م
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 ریرا ز حشیدرشت تسب یهادانه تیبا عصبان آقاقدرت

االهللا و استغفرهللا و الاله غلتاندیم شیهاانگشت

 کند. یدارشتنیتا بتواند خو گفتیم



 یهاصورت انیحرصش را از مو پر ینگاه عصب اما

 .کردیجدا نم یو الهه و مهد بهیط

را سفت کرد و  اشیدار  فسفرگل یروسر یگره بهیط

 را دور کمرش نگه داشت و گفت: یچادر مشک

 

 یهنوز با اون شلوار کرد گه،یا وا، خب پاشو د -

 !؟یریغره مبه ما چشم یجا، هاون ینشست

 

 و ادامه داد:به ساعت کرد  یادست اشاره با

 

 زشته خب، مردم منتظرن، پاشو قدرت. -

 

 بلند گفت: یکرد و با صدا قروچهدندان

 

 بگم به تو زن؟ یهللا، من چ یا -

 آدم انقدر سرخود؟ آخه

 .یکردیحسابم م ترشیبودم ب ینیزمبیاگر س من



در  یرفت یپاشد ،یبه من بگ کهنیبدون ا شیپ دوروز

 .یزد خونه جعفر بزاز، با زنش حرف

حرف  کمهی دیایامروز پاشده اومده گفته حاال ب اون

 امیمن از در دکون م م،یرسیبه کجا م مینیبب میبزن

خبره؟ چه گمیم د،یدیخر ینیریگل و ش نمیبیخونه م

 ؟یخواستگار میبر میخوایم یگیباشه، م ریخ

دارن  یبدونم زن و بچم چه غلط دیمن نبا یعنی

 به؟یاره طخونه مرد ند نیا کنن؟یم

 آخه. یدیمنو دق م یتو دار ،یکرد ریتو منو پ زن،

 

حق  یو با لحن فتدیرا گرفت که پس ن شیدست پ بهیط

 گفت: یینمامظلوم یبه جانب و کم

 

خاک  هفت مملکت تو سر من، تو سر  من بدبخت که  -

 .نمیبچمو بب یغصه اوردیمادرم دلم طاقت ن

داره  خانوم،رهایام از حرص اون پتگوشه گریج نمیبب

 .شهیجلو چشمم آب م

 کردم؟ بد

 گذاشتم؟ شیکردم آقاقدرت که براش پاپ بد



 ؟یک یبرا اونم

آفتاب  یپنجه یدختر جعفر بزاز، از خوشگل یبرا

 که هست. ستین

 نیماشاال هزار ماشاال، چشمام کف پاش مثل ا کلشیه

 .که هست ستین ایبارب

 .زهیریکه م زهیریهنر نم هیهر انگشتش  از

 آقاقدرت؟ هیدردت چ گهید خب

به من نگاه نکن  طورمهیپاشو دور سرت بگردم  پاشو

 .یکنینگاه م لتیبه عزرائ یانگار زبونم الل دار

 

که  دییدندان بر هم سا تیبازهم با عصبان آقاقدرت

 الهه گفت:

 

 مگه؟ هیچ یبت رادیخب بابا، ا -

 شما؟ یکنیم یجورنیا چرا

 

به صورت الهه دوخت و  میمستق قدرت نگاهش را آقا

 گفت:



 

بهم  کهنیبدون ا دیاوالً که منو آدم حساب نکرد -

 .دیو دوخت دیدیواسه خودتون بر د،یبگ

گذاشتم که  رادیو ا بیدوماً مگه من رو دختر مردم ع 

 تو دهن من؟ یذاریحرف م

 مگه من گفتم دختر جعفر آقا بده؟ 

 !هیاگهید زیحرف من چ 

 

و  یکه با کت شلوار مشک یبه مهد با دست اشاره 

 ییرایپذ یسوآن یهااز مبل یکی یرو دیسف راهنیپ

 نشسته بود کرد و گفت:

 

 .ادیاونجا صداتم در نم یصم و بکم نشست ،یمهد -

 االن؟ یایراض نه،یمن ا سوال

 پسر؟ یایراض یخواستگار یبر یبلند ش کهنیاز ا 

 یبر یاشپ یایراض یکه هنوز زنتو طالق نداد ییتو

 ؟یعقد کن روگهیدختر د هی

 



 به سکوت گذشت و آقاقدرت داد زد: انشانیم یکم

 

 یخوایم یبازاز سر لج و لج ای یایالمصب، راض -

 ؟یکن تیخر

 !یفیهنوز با آذر بالتکل تو

 

 باال گرفت. سر

 دل بود اما گفت: دو

 

 .میبابا، شماام حاضر شو بر امیراض -

 

 داد. رونیب نینفسش را سنگ آقاقدرت

 و گفت: ستادیزانو گذاشت و ا یرو دست

 

کنه من  ریخکه خدا آخر و عاقبت مارو به یفقط اله -

 به کارتون ندارم. یکار گهید
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سالن  یکیتارو در  برداشته یدفتر و خودکار آذر

با  وارکوبیاز دو د اشییکه تنها روشنا ییرایپذ

را در شکمش  شیبود، زانوها یدیخورش ینورها

 بود.و نشسته جمع کرده

 .از کجا شروع کند دانستینم

 دیقلبش منفجر شود، با کهنیقبل از ا دانستیم فقط

 .سدیبنو

 .خواستیدو گوش شنوا م دلش

 وجود نداشت. او یکه برا یگوش شنوا و محرم دو

 بد بود. حالش



 آشوب بود. دلش

 .شدیم نییباال و پا شیگلو انیبزرگ م یبغض

 .گرفتیگر م و ناگهان زدیم خی تنش

 خانه انداخت. یوارهایبه د ینگاه

 او را ببلعند. خواستندیهم م وارهاید یحت انگار

 .بوددهیترس

 نه. ،یکیو تار ییاز تنها نه

 و ناشناخته. بیو غر بیترس عج کی

را  یالرزانش بود و صفحه یهاانگشت انیم خودکار

 باز کرد.

 .دیلرزیم اشچانه

 .دیکشیم ریت اشنهیس یقفسه

بازدمش را  خواستیم یو وقت گرفتیدم م کی

 اشنهیاستخوان جناغ س کردیبدهد حس م رونیب

 .شکندیم

 بود.شده نیسنگ یادیچپش ز دست

دهانش برد و  کیرا نزداش زده خی یهاانگشت سر

 گرم شود. یآن ها کرد تا کم ینفسش را رو



 .سوختیدرون م از

 خودش پچ زد: با

 

 .ترسمیمن، من م -

 

کلمه  کیکاغذ به حرکت درآورد و  یرا رو خودکار

 نوشت.

 

 خدا -

 

 بود. رهیبه آن کلمه خ قهیچند دق دینفهم

 انیم صدا،ینگاه کرد و آرام و ب قهیچند دق دینفهم

 .ختیخودش اشک ر ییتنها یکوت کر کنندهس

 تر بود.سبک یحاال کم اما

و نجوا  دادهیتک واریبود که سرش را به د ترسبک

 کرد:

 

 رو ندارم. ی! من جز تو کسایولم نکن ایخدا -



 

 به خواب رفت. واریجا کنج دبست و همان پلک

** 

 

 بود.رزرو کرده طیدو بل ونای

 لت ممکن جمع کرد.حا نیتررا به شلخته چمدانش

که نام  اشیرا در قفسش گذاشت و سمت گوش پپر

moradi رفت. کردیم ییخودنما شیرو 

را به گوشش چسباند و  یرا وصل کرد و گوش تماس

 گفت:

 

 آخه! یزنیدختر، چقدر زنگ م یکرد سیسرو -

 

 شیکه در صدا یاحد و اندازه یبا همان شوق ب مهسا

 بود گفت:

 

 بکنم. تتونیاذ خواستمیخب، نم دیببخش -

 ونا؟یآقا  دیافتیراه م یک شما



 

 به خودش انداخت. ینگاه نهییآ در

 بود. آماده

 فرو برد و جواب داد: شیموها انیم یدست

 

 .رونیب زنمیاز خونه م گهیربع د هیتا  -

 ؟یدار کاریتو به من چ خب

 .گهیفرودگاه د ایب خودت

 

 و گفت: دیخند مهسا

 

 .افتمیالن راه مباشه باشه منم ا -

تا  دیایخودتون م نیشما با ماش د،یببخش زه،یچ فقط

 فرودگاه؟

 

 فوت کرد و گفت: ینفسش را کالفه در گوش ونای

 



 دنبالت؟! امیمثالً من ب یخوایاوف، نکنه م -

 

 جواب داد: ونایکه سکوت کرد  مهسا

 

 طور؟حاال چه رم،یبا آژانس م -

 

 .دمیپرس یجورنیهم یچیه -

 

 ؟یراست ،یاک -

 

 لوند جواب داد: مهسا

 

 جانم؟ -

 

 یچندروز بمونما، خونوادت مشکل ستیمن معلوم ن -

 ندارن؟

 



 مینه نه، من بهشون گفتم از طرف دانشگاه دار -

 !رازیش میریم

 

 زد: هیو کنا دیباال پر ونای یابروها

 

 !یریگیپ یچه خونواده -

 قطع کنم. یزنیزنگ نم گهیاگه د باشه،

 

 خداحافظ. ونا،یآقا نمتونیبیم -

 

را قطع کرد و به  یگوش یبدون گفتن کالم ونای

 شد و پچ زد: رهیخ نهییصورت خودش در آ

 

 بود؟! یچه سر خر گهیالمصب د نیا -
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_ششستی#پارت_دو

 

 یهااز مبل یکی یداخته، روان نییپا یبا سر یمهد

 بود.جعفرآقا نشسته یخانه یتک نفره

 .شدیم یدر سرش تداع زیچهمه

آذر  یتر بود که به خواستگارچندماه قبل نیهم

 بود.رفته

در  قینفرت بزرگ و عم کیبه جز  یزیاز آذر چ حاال

 قلبش نداشت.

 نبود. نیاز آن تب داغ و عشق آتش یخبر گرید

 نیکه آن روز آذر از آن ماش آوردیم ادیبه  یوقت

 کردیفکر م نیبه ا یشد، وقت ادهیمدل باال پ یمشک

روز را کجا  ستیکه هنوز محرم او بود، معلوم ن یآذر



به صبح  یو شب را کنار چه کس رساندیبه شب م

 .شدیتر مجا بودنش مصممآن یبرا رساند،یم

 یلجباز اشیکه دارد با خودش و زندگ دانستینم

شاد کردن دل مادرش به  یواقعاً برا ای کندیم

 دخترک کم سن و سال رفته. یخواستگار

ازدواج کند،  یکه اگر با بت کردیرا متقاعد م خودش

 .شودیاش بهتر محال خودش و خانواده

 .شودیکه با آذر داشته کم م ییروزها یاز تلخ یکم

به آذر برسد که  یخبر ازدواجش درحال کهنیا فکر

کند و  نشییدادسرا باال و پا یهاپلهاشت در راهقصد د

 یاو چه غلط ندیتا بب دهدیطالقش نم دیو بگو ستدیبا

 .کردیخواهد کرد آرامش م

 و گفت: ستادیمقابلش ا یچا ینیکه با س یبت

 

 یآقامهد دییبفرما -

 

شد و با  دیتا صورت دخترک باال کش شیهاچشم

 خودش فکر کرد.

 



اخالقش  دوارمیام یست ولنهگوبچه یادی" صورتش ز

خودسر   هیباشه، نه  گهیطور که مامان مهمون

 کرد " انتیمثل آذر که بهم خ یعوض

زد و  یبا طناز یلبخند یمهد یرهیبا نگاه خ یبت

 دوباره گفت:

 

 .یآقا مهد دیبردار ییچا -

 

 کیسرش را تکان داد و به خودش آمد و  یمهد

 نیسکوت  سنگشکستن  یبرا بهیفنجان برداشت و ط

 جمع، با خنده گفت:

 

که مات و  ینشده دل از پسرم برد یچیهنوز ه -

 ها عروسکم.مبهوتت شده

 

 هم فشرد. یپرحرص دندان رو آقاقدرت

 



را به آشپزخانه و برگشت و  ینیزد و س یلبخند یبت

 کنار مادرش نشست.

چشم به آقاقدرت داشت تا سر حرف را باز کند  بهیط

نبود که خودش دست به کار  یاما سکوت او شکستن

 شد و رو به جعفرآقا گفت:

 

 برادر  من. یجعفرآقا، شماهم جا -

 ؟یدونیاز مزاحمتمونو که م غرض

 

 و گفت: دیکش شیهالیبه سب یدست جعفرآقا

 

 دیمراحم د،یدار اریاخت -

 

 ادامه داد: بهیط

 

 .میحرف بزن یچند کلوم -

 

 و گفت:کرد  یدست شیقبل از همسرش پ خانمرانیا



 

من اون روزم به شما  تش،یجون، راست خانومبهیط -

 نداره. یما سن ی  گفتم، بت

 و آذرم هنوز جدا نشدن. یآقامهد یطرف از

 

حرف او آمد و خطاب به آقاقدرت و  انیم جعفرآقا

 گفت: بهیط

 

 م،یاشناخته دهید م،یاهیعمره با هم همسا هیاما ما  -

چون خوب  د،یاریب فیمن موافقتم کردم تشر قتشیحق

 .شناسمتونیم

 َمرده. پسرتون

عاقل هست  یاونقدر یول ستین ادیماهم سنش ز دختر

مرد،  هیدست  یکه اگر بخوام دستش رو بذارم تو

 از بابتش راحت باشه. المیخ

 

 گفت: خانمرانیا

 



از دخترم  یک یآقامهد کهنهیحرف و سوال ما فقط ا -

 شه؟یآقاصافکار جدا مابرام

 

و آقاقدرت که سکوت  یمهد نیگاهش را بن بهیط

 جا کرد.بودند جابهکرده

ها حرص خورد و اما با لبخند دلش از دست آن در

 گفت:

 

زودتر از  میباال سر شاهده که ماام دوست دار یخدا -

 .میشر اون دختر راحت بش

بچم خط بخوره،  یاسمش از شناسنامه کهنیهم

 .ادینفسمون جا م

 یبچمم دنبال کارا ی که مهدراحت، واال التونیخ

 طالقه.

 گرفته. لیوک

 

گفته بود حاال  ییمتعجب از مادرش که از سو یمهد

 تواندیکه م ییحاالها آذر را طالق ندهد و تاجا

او قرار است به  گفتیزجرکشش کند و حاال که م



جا  یاش خط بزند، کمنام آذر را از شناسنامه یزود

 خورد.

 

 رد و گفت:دهان باز ک خانمرانیا

 

 آخه -

 

مظلومانه  یحرفش آمد و با لحن انیخانوم م بهیط

 گفت:

 

 سیمن  گ یرو جون،خانومرانیدورت بگردم ا -

 .دیننداز نیزم دویسف

 راحت. التونیخ ده،یاون دختره رو طالق م یمهد

 ی  خانوم و مهد یکن برادر، بت یو بزرگ ایب جعفرآقا،

 شن.خودمون نشون با نیمدت رو ب نیمن، ا

 حرف بزنن. م،یایب م،یبر

گل دختر  ماه  نیکه چشم من از اولشم دنبال ا خدابه

 شما بود چشمام کف پاش، صد قل هو هللا به جونش.



 بهمون. دینگ نه

 

به هم کردند و جعفرآقا  یو جعفرآقا نگاه خانمرانیا

 گرفت و گفت: ینفس

 

 ه؟یآقاقدرت، نظر شما چ -

 

را باال گرفت و  شیهادست ،یتیبا نارضا آقاقدرت

 گفت:

 

جوونا خوشبخت بشن، توکل به  یانشاهللا که همه -

 .رهیخدا که خ

 

فرستاد و سکوت جعفرآقا  یصلوات یبا خوشحال بهیط

 موافقتشان بود. یو همسرش هم نشانه
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  ستی#آرت

 

 و_هفت_ستی#پارت_دو

 

 آذر خوب نبود. حال

 یزیبود چنتوانسته یروز بود که جز آب و چا دو

 .آوردیبخورد که همان را هم باال م

 بود. یخال اشمعده

هم  یمواد خوراک دنیبا د یاما حت رفتیمالش م دلش

 .زدیعق م

اعصابش رژه  یتند قلبش رو یهاتپش یصدا

 .رفتیم

با  بارهکیو  دیدیدرهم و برهم م یهاخواب هاشب

 .دیپریاضطراب م

 یرا در خواب هم تداع اشیداریب یهاکابوس درواقع

 .کردیم



 خودش نبود. ینابسامانش سرجا یزندگ ز  یچچیه

و اوضاع و احوال، فقط همان ضعف  طیآن شرا در

 شبانه را کم داشت. یو کابوس ها یماریو ب یجسمان

ت شده بود که فکر کرد بهتر اس جانیب یقدر به

از  شیبرساند تا پ یهرچه زودتر خودش را به مطب

خودش از حال برود،  ییکه در آن خانه و در تنها نیا

آب از دست رفته بدنش  یبزند بلکه کم یسرم

 شود. نیگزیجا

بود متنفر  دهیرا چسب اشیزندگ خیکه ب ییآن تنها از

نمانده بود از شدت دل  شیهم برا یابود اما چاره

 رونی، خم شده بود و از توالت بو معده درد چهیپ

 رفت و وارد اتاق شد.

 .دیکه دم دستش بود را برداشت و پوش ییلباس ها 

باال  یبرا یزیچ گریتهوع گرفت اما د گریبار د کی 

 اش نمانده بودآوردن در معده

. احساس رفتیم یاهیس شیو چشم ها جیسرش گ 

 جا از حال برود.کرد هر لحظه ممکن است همان

که سرد بود و لرزان  ییهارا با دست اشیشگو 

 برداشت.



حس کرد که مرگ را به وضوح  یالحظه یبرا 

 .ندیبیمقابلش م

 یسست و دستش رو شیتار شد و زانوها شیهاچشم

 بود رفت. نشیکه در مخاطب یاسم نیاول
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  ستی#آرت

 

 _و_هشتستی#پارت_دو

 

 ینام آذردخت معتضد رو دنیبا د رخسرویام یابروها

 باال رفت. اشیگوش

 شد. کنجکاو

 بود.از چند روز تماس گرفته پس

 کنار کارگردان بلند شد. از



 .عوامل پشت صحنه فاصله گرفت از

 را وصل کرد و جواب داد: تماس

 

 سالم خانوم معتضد. -

 

آذر، باعث شد به  فیو ضع جانیب یصدا اما

 ریبه دلش سراز بیعج یایدلشوره و نگران باره،کی

 شود.

 

 ...جم...منیآقا -

 

از  یکه ناش یتیفاصله گرفت و با عصبان گرید چندقدم

 :دیبود تند پرس ینگران

 

  د؟ییشده خانوم؟ کجا یچ -

 

 آذر رفت. یاز پاها جان

 افتاد. نیزم یرو



کان دادن زبانش ت ینا گریبود که د حالیب یحد به

 را نداشت.

 یکه صدا رفتیرو به بسته شدن م شیهاچشم

 دوباره بلند شد که گفت: رخسرویام

 

 شده؟ یچ دمیخانوم معتضد با شما هستم، پرس -

 

 ستیام...من...حالم...خوب...نخو...نه -

 

 .دیشنیقلب خودش را م یهاتپش یصدا رخسرویام

 .نگران شده ادیچرا انقدر ز دانستینم

 وجود داشت. اشیزدگشتاب نیا یبرا یلیدل چه

 نبود. لشیدل دنبال

 برود. دیکه فقط با دانستیم حاال

زودتر برود و مطمئن شود که آن دختر سالم  هرچه

 است.

 بود برگشت.که نشسته ییجا فوراً 



را با گفتن  یبردارلمیف لم،یکارگردان ف ،یصاحب برزو

 گفت:کات متوقف کرد و متعجب رو به او 

 

 .دیکجا؟ قرار بود تا آخرشب باش رخانیام -

 

و به  ستدیعجله داشت که با یاز آن ترشیب رخسرویام

 دهد. یحیهمکارش توض

 یحینداشت هم توض یااگر عجله یکه حت هرچند

 .دادینم

 یآقا یجمله یصحنه، در ادامه یمنش ،یمسلم خانم

 :دیپرس یصاحب

 

 افتاده؟ یجم، اتفاق خاص یآقا -

 .دیرسیبه نظر م راننگ

 

برزو  کهیرا برداشت و درحال فشیکت و ک رخسرویام

 گفت: دادیرا خطاب قرار م یصاحب

 



 شیپ یایکار ضرور یبرزوجان، ول خوامیعذر م -

 اومده که مجبور به رفتنم.

 

پا  یبشنود و به سرعت سمت خروج یزیتا چ ستادینا

 تند کرد.

 راند. توانستیکه م یسرعت تینها با

 .رفتیم ییبه هر سمت و سو فکرش

 افتاده؟ یچه اتفاق کهنیا

سر خودش  ییدخترک احمق شده باشد و بال نکند

 باشد؟!آورده

 برسد؟ رید نکند

 ...نکند

پر و بال  نیاز ا شیب اشیبه افکار منف خواستینم

 بدهد.

 بود.خودش تا سر حد مرگ درد گرفته یمعده

 .کردیم یگجمع شده از درد رانند یصورت با

را  اشیو مر یاش بارها تا باال آمد و کل نامعده دیاس

 سوزاند.



 مهم نبود. اما

به آن خانه، فقط آذر مهم بود  دنیتا رس قیآن دقا در

 .و بس

 شود. دهیمهم نبود که در آن کوچه هم د شیبرا یحت

 در پارک کرد. یجلو حواسیرا ب نیماش

 زد. که آذر در آن ساکن بود را یواحد زنگ

 در باز نشد. اما

 .دو چندان شد اشینگران

 .بوددهیآشپزخانه دراز کش انیبسته، م یهابا چشم آذر

 اما جان تکان دادن تنش را نداشت. دیشنیرا م صداها

 تالشش را به کار گرفت. تمام

به حالت چهار دست و پا، از آشپزخانه به در  تا

 خورد. نیبرسد چند بار زم یورود

 برخورد کرد. نیمحکم به کف زم اشیشانیپ

 یدو سه قدم یو فاصله دیچیاش پدر جمجمه درد

 تارش دور آمد. یهاچشم شیپ

 را زد. گرید یزنگ واحد رخسرویام

 گفت: فونیکه از پشت آ یپسر یصدا تعجب



 

 د؟یجم هست یشما آقا -

 

 گرفت و هول شده گفت: دهیناد را

 

 د؟یدر رو باز کن شهیبله بله، م -

 

آسانسور  یاز شد و او فوراً داخل شد و به جاب در

 باال رفت. یکیها رو دوتا ها رفت و آنسمت پله
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 _و_نهستی#پارت_دو



 

زنگ  یدستش را رو کیو  ستادیدر خانه ا پشت

 .دیبه در کوب پشت سر هم گرشیگذاشت و با دست د

 سر باال گرفت. آذر

و دست دراز  دیکشیخودش را جلو م گرید یکم اگر

 در را باز کند. توانستیم کردیم

 دنیجا بود که دلش فقط خوابمشکل آن اما

 .خواستیم

 .کردندینم اشیاریو جوارحش  اعضا

 هم افتاد. یرو شیهاپلک

را  شیصدا زدیبا دست به در م کهیدرحال رخسرویام

 گفت: یباال برد و هول شده و عصب

 

 د؟یاخانوم معتضد، خونه -

 لطفاً. دیمعتضد در رو باز کن خانوم

 معتضد. خانوم

 

 .دیکشیآذر سوت م یهاگوش



 .دیشنیرا م شناختشیکه م یمرد نیتربهیغر یصدا

اش تا در تمام تالشش را به کار گرفت که فاصله حاال

 را پر کند.

و  دیکش نییرا پا رهیکه بود دستگ داد اما هرطور جان

صورت  ش،یهارفتن چشم یاهیو س دید یتار انیم

فکر  کیو تنها  دیرا د یانقره یبا موها ینگران مرد

 گذشت. ارشیهوشمهیاز ذهن  ن

 

 کهنیبدون ترس از ا جاست،نی" حاال که اون ا

 " رمیراحت بم تونمیم ره،یخونه بو بگ یام توجنازه

 

ان رو به او که چشم بست و بدن  ُشل نگر رخسرویام

 گفت: افتادیم نیزم یاش روشده

 

 معتضد! -

 

فرو  خواستیکه م یقیو به خواب عم دیآذر نشن اما

 رفت.



 .انتهایب یایاهیبه وسعت س یخواب

 تیو آن روزها، نها دیشنیو نه م دیدیم نه

 همان خواب آرام بود. شیآرزوها

 

شده در  جادیا یهامکه از زخ یخون یبو رخسرویام

را  آوردیهجوم م شیاش تراوش کرده و تا گلومعده

 حس کرد.

 حاال وقتش نبود. اما

 شدن خودش نبود. فیوقت ضع حاال

 شد و در را بست. داخل

در خودش جمع شده و  نیجن کیآذر که مثل  کنار

سرش برد و  ریبود نشست و دست زبسته شیهاچشم

 زد: شیچند ضربه به صورتش زد و صدا

 

 .دیهاتون رو باز کنخانوم معتضد، خانوم، لطفاً چشم -

 د؟یشنویمن رو م یصدا

 .دیواکنش نشون بد هی دیشنویم اگر

 



را از  گرشینخورد و او دست لرزان د یآذر تکان اما

اش رد کرد و کنار شده شانیپر ینارنج یموها ریز

 گردنش گذاشت.

 .زدیم نبضش

 بود. ترخیاز آذر هم  یحت رخسرویام تن

 یاو که رو یزانوها ریز یکمر و دست ریز یدست

 رفت. یراحت یبود انداخت و سمت کاناپهافتاده نیزم

 آن خواباندش. یرو

 .بوددهیپر یصورت آذر حساب رنگ

 او گذاشت. اشیشانیپ یرو دست

 بود.نشسته شیسرد رو عرق

 آب برگشت. یوانیشده به آشپزخانه رفت و با ل جیگ

 .دیچرخیخودش م دور

 .دیآب به صورت آذر پاش یکم

 .نداشت دهیفا اما

اش، سر معده دیآن اضطراب و درد شد انیکرد م یسع

 به افکارش بدهد. یو سامان

 



منتقل  مارستانیو به ب رمی" اگر با اورژانس تماس بگ

بشم تا خبرها و  دهید هیبشه، تنها همراهش منم و کاف

 .رهیباال بگ ترشیب یحواش

 بکنم " یکار هی دیبا

 

 در سرش جرقه زد. یفکر

به دنبال نام َسلما، دختر  کوچک   نشیمخاطب در

 محبوبه گشت.

 کرد. شیدایپ

اش را گرفت جواب نداد اما او دوباره شماره بارنیاول

لب  رینگاهش به صورت آذر بود ز کهیو درحال

 التماس کرد:

 

 جواب بده. کنمیخواهش م -

 

متعجب و شوخ سلما در  یاکه صد شدیم دیناام داشت

 :دیچیگوشش پ

 



 دیجان ناپلئون، اشتباه نگرفت ییجون  دلم دا یا -

ً یاح  جم؟ رخسروخان  یام ییدا انا

 عرض شد قربان. سالم

 

 .دیلرزیم شیصدا

جواب بدهد و  یکرد عاد یرا مشت کرد و سع دستش

 گفت:

 

 دارم. اجیبه کمکت احت سالم سلماجان، -

 

 گفت: نگران

 

 ؟ییه داشد یچ -

 

 ؟یایب دمیکه م یبه آدرس عیسر یتونیم -

 

 کوتاه کرد و گفت: یمکث



 

 .امیم یدارم، ول ضیمطبم، مر -

 شده؟ یفقط لطفاً بگو چ جان،ییبده دا آدرس

 

 یالبه صورت آذر کرد و کالفه پنجه البه گرید ینگاه

 فرو برد و گفت: شیموها

 

و  یتیوو سرم و آمپول تق نهیمعا لیوسا ا،یسلما ب -

 .اریالزمه ب یکنیکه فکر م یهرچ دونمینم

 الخصوصینفهمه، عل یزیچ یخواهشاً کس فقط

 مامانت.

 

شده،  یفدات شم چشم، فقط شما بگو چ امیم ییدا -

 من نگران شدم.

 

 گرفت و بدون نگاه گرفتن از صورت آذر گفت: ینفس

 

 از همکارهام بد شده. یکیحال  -



 .مفرستیآدرس رو برات م االن

 .خداحافظ

 

بپرسد  یگرید زیبه او مجال دهد تا چ کهنیبدون ا و

 تماس را قطع کرد و کنار کاناپه زانو زد.
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_دهستی#پارت_دو

 

 گرشیبود و دست داش مشت شدهمعده یرو دستش

خود رفت گرفتن از مغزش، خودبه انگار بدون فرمان

 او نشست. یکرده خی یگونه یو رو

 .دیخودش بدش آمد و دستش را پس کش از



 و سمت آشپزخانه رفت. ستادیا

 دنبال دستگاه فشارخون گشت. به

 آذر بست. یکه کرد برگشت و آن را به بازو شیدایپ

 درست بود. حدسش

 بود. نییپا یادیز فشارخونش

 زدیکنار دهانش بر یقندآب دیترسیبود و م هوشیب

 بپرد. شیو در گلو

 یبود که بالشت نیا دیکه به ذهنش رس یراهکار تنها

بخواباند و  نیزم یو آذر را رو اوردیاز اتاق ب

 کاناپه بگذارد. یرا رو شیپاها

 سلما بود. منتظر

 یکه به آرام اشنهیس ینگاه از آذر و قفسه دیترسیم

 .ردیبگ شدیم نییباال و پا

 .دیترسیم

که  یآذر، از از خودش، از آن خانه، از آن شال از

که صورت  یاآشفته یهایدور گردن آذر بود و نارنج

 بودند.او را قاب گرفته یدهیرنگ پر

 داشت. قتیبود اما حق بیعج



 !دیترسیجم، م رخسرویام

 کجا و ترس کجا؟ او

 یدلباخته شیونایکه  یکجا و ترس از دختر کم سن او

 او بود کجا؟

 .دیبریاش داشت امانش را مو سوزش معده درد

 تر بود.سوزش قلبش آزاردهنده اما

اش را مردانه یهاو سر انگشت دییهم سا یرو دندان

و پرحرص  دیکش اشینارنج یموها یآرام به دنباله

 با خودش زمزمه کرد:

 

 .یهست یبودم که دردسر بزرگقبالً هم به خودم گفته -

 آذردخت  معتضد! یمشکل بزرگ هیاً واقع تو

 

و با به صدا در آمدن زنگ در فوراً  دیپس کش دست

 .رفت فونیسمت آ

 و در را باز کرد. دیسلما را د ریتصو

بعد سلما داخل خانه شده و نگاهش  یقهیدو دق یکی

 انیکه م یبه دختر رخسرویام یدهیرا از رنگ پر



بود  هوشیو ب دهیدراز کش نیزم یرو ییرایسالن پذ

 انداخت.

و  رخسرویصورت ام نیمتعجبش را دوباره ب نگاه

 تشر زد: رخسرویجا کرد و امجابه یدختر  مونارنج

 

 هست سلماجان. دنیسوال پرس یوقت برا -

 برو به دادش برس. فعالً 

 .نهییپا یلیخ فشارش

 

 سر تکان داد و کنار آذر رفت. سلما

پر  کهیهم فشارخونش را چک کرد و درحال خودش

 یسرم کرد،ینگاه م رخسرویسوال و مشکوک به ام

داخلش  یتیبه دست آذر وصل کرد و دو آمپول تقو

 کرد. یخال

و دست در  ستادهیکه باال سر آذر ا رخسرویام یرهیخ

 گفت: کردیشلوارش فرو برده به آذر نگاه م یهابیج

 

 ؟یشما خودت خوب ،ییدا -



 اتمعده

 

 سرش را تکان داد.حرفش را قطع کرد و  رخسرویام

 

 .ستیمهم ن -

 

 :دیکرد و دوباره پرس یمکث

 

 ه؟یخانوم، ک نیا ییدا -

 

 نگاهش کرد و گفت: رخسرویام

 

متوجه شدم حالش  یهمکار، که کامالً اتفاق کیفقط  -

 بده و

 

تنگ شده  ییهااش را کنترل کرده و با چشمخنده سلما

 .کردینگاه م رخسرویبه ام



اش و انگشت اشاره دیر هم کشابرو د رخسرویام اما

 تکان داد. دواریرا تهد

 

موضوع  نیاز ا کسچیکه ه کنمیم دیمجدد تاک -

 خبردار نشه.

 مضحک رو جمع کن. ی  معن یلطفاً، اون لبخند ب و

 

 لبش را گاز گرفت تا نخندد و گفت: کنج

 

همکارها انقدر نگران  یهمه یشما برا ر،یام ییدا -

 حالشون بده؟ یشیممتوجه  یو اتفاق یشیم

 

 داد. رونیرا پردرد ب نفسش

را پشت گردنش چفت کرد و صادقانه  شیهادست

 پاسخ داد:

 

 همه نه! یبرا -
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🎬 

 

  ستی#آرت

 

 ازدهی_و_ستی#پارت_دو

 

 حاکه آن یمیساعت و ن کیتمام آن  اشخواهرزاده

را با تعجب و  گذشتیبه سکوت م انشانیبود و م

 .کردیبهت نگاهش م

 یبابت حال آذر و درد کشنده یبه قدر کاف خودش

تحت فشار  رفتیها و کمرش ماش که تا دندهمعده

 بود.

سلما بخواهد سر به سرش بگذارد را  کهنیا یحوصله

 نداشت.

 



و باالخره سکوت را شکست و  دیدر هم کش ابرو

 به سلما گفت: رهیخ

 

 .ادیمدل نگاه کردن خوشم نم نیاز ا -

 

برداشته و  یابرگه کهیدرحالزد و  یلبخند او

 گفت: نوشتیآذر م یرا برا یشیآزما

 

 زیچهم، همه یو در حالت عاد یجورنیآخه هم -

 .ریام ییدا بهیعج یادیدرمورد شما ز

 

 اضافه کرد: هیو کنا طنتیبا ش بعد

 

متوجه  یاتفاق کهیه به زمانچه برس گهیخب د -

 حال همکار  ناشناستون بده و  دیشیم

 

 شیهامردمک رخسرویام زینگاه ت ریکرد و ز یمکث

 را اطراف خانه چرخاند و گفت:



 

 !کنهیم یزندگ ونایسابق  یخونه یکه تو یخانوم -

 

 زد: یچشمک

 

 یگفتیم جون،ییالزم نبود دا شنیاصالً لوک -

 .اومدمیو بلد بودم، ممن آدرس ر جاستنیا

 

 یرا رو اشیانیدو انگشت اشاره و م رخسرویام

 و پچ زد: دیکش شیهالب

 

 سلما؟ یبرس یبه چ یخوایمنظور؟ م -

 

 آرام زد و جواب داد: یباز هم لبخند سلما

 

خانوم خوشگله  نیسر ا هی کنمیمن فقط حس م -

 که یدیجد یو حواش هاعهیبه شا شهیوصل م

 



 ست باال گرفت و گفت:د رخسرویام

 

 لطفاً. ه،یکاف -

 

 آذر را مهر زد. یو داروها شیآزما یبرگه سلما

 رفت و گفت: رخسرویو سمت ام ستادیا 

 

 .ییدا گهینشو د یعصب -

 .فهمهینم یزیچ یراحت کس التیخ

 

 اش را باال گرفت و گفت:انگشت اشاره رخسرویام

 

-  ً  مخصوصا

 

 کرد. لیاش را تکمجمله سلما

 

 بله بله، مخصوصاً مامان محبوبه. -



 گه؟یحال خودت خوبه د یمطمئن ییدا

 

 شیهالب یجان روکم یو لبخند ستادیهم ا رخسرویام

 نشاند و گفت:

 

 من خوبم. -

 .یکرد یلطف بزرگ ،یکه اومد ممنون

  حالنیسرت شلوغ بود و با ا دونمیم

 

 گفت: رخسرویحرف ام انیم

 

 ه؟یچه حرف نیا -

 نکردم. یکار

 .امیاومد م شیپ یباز هم مشکل اگر

 یرو انجام بده تا علت اصل هاششیزودتر آزما بهتره

 ضعفش مشخص بشه.

 .شهینم داریست که بخسته یحساب معلومه



 .هم داشته یخوابکم احتماالً 

 

کرد تا  یسع یسر تکان داد و به سخت رخسرویام

 سلما، به آذر زل نزند. یرهیمقابل نگاه خ

 شلوارش فرو برد و گفت: یهابیدر ج دست

 

 .کنمیم اتیتا دم در همراه -

 

فرستاد و  رخسرویام یهوا برا یرو یادور بوسه از

 زد و گفت: یچشمک

 

 .رمیخودم م جون،ییدا ستیالزم ن -

 یمنم به مو خوشگله که افتخار درست و حساب سالم

 آشنا شدن باهاش رو نداشتم برسون.
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  ستی#آرت

 

 _و_دوازدهستی#پارت_دو

 

رفت و او حاال فرصت داشت تا هروقت که آذر  سلما

و به مو  چدیاز معده درد به خودش بپ شود،یم داریب

سرمش هم در حال تمام  نیکه دوم یحالیب ینارنج

 شود و خودش را شماتت کند. رهیشدن بود خ

قطراتش هم در شلنگ  نیبه سرم بود که آخر گاهشن

 رفت.

 یرا رو یادو زانو نشست و پنبه یآذر، رو کنار

و آذر پس  دیکش رونیسوزن گذاشت و آن را آرام ب

 خفه و در گلو کرد. یاچندساعته، ناله یهوشیب کی

 منتظر نگاهش کرد بلکه چشم باز کند. رخسرویام

 ت:و با عجز گف دینال گریبار د آذر

 

 مامان -



 

 زد: شیصدا رخسرویام

 

 خانوم معتضد، حالتون خوبه؟ -

 د؟یهاتون رو باز کنچشم دیتونیم

 

 قیچاه عم کیرا از قعر  رخسرویام یصدا انگار

 .دیشنیم

 .دیدیخواب م انگار

 که نه سر داشت و نه ته. یخواب

 مهیآهنگ و نخوش یمطلق و صدا یاهیبود و س او

که خانوم معتضد  یامردانه یآشنا مهیو ن بهیغر

 زد؟یم شیصدا

تا صاحب آن صدا  آوردیآن حال به ذهنش فشار م در

 .اوردیرا به خاطر ب

 یدست اش،یزمان با آن صدا و سوال تکرارهم بارنیا

 اش نشست و تکانش داد.هم سرشانه

 سست بود. بدنش



 خواستیبه خودش دهد، م یتکان خواستیم

 .توانستیاما نمرا باز کند،  شیهاپلک

 یاناله رخسرویتالشش در برابر پاسخ سوال ام تمام

 بود که گفت: گرید

 

 آب -

 

 و به آشپزخانه رفت. ستادیا رخسرویام

پر کرد، برگشت و  خچالیسردکن را که از آب وانیل

 .دوباره کنار او نشست

 یبیعج طورکیکم،  یادیز یفاصله نیا ،یکینزد نیا

 بود.

 .ناشناخته و بیطور عج کی

 .دیدهانش را بلع آب

 بخواهد باز هم اخم کرد. کهنیا بدون

کرد سرش را باال  یسر آذر برد و سع ریدست ز آرام

 .اوردیب



او  یدهیخشک شده و رنگ پر یهارا به لب وانیل

 چسباند و نجوا کرد:

 

 .دیخانوم معتضد، آب بخور -

 گلوتون نپره. یتو دیباش مراقب

 

 آشناتر شد. صدا

 شد. ترشیب وضوحش

 .دینوش یاچسباند و جرعه وانیرا به ل شیهالب

برگرداند و دوباره  شیاو را سر جا رخسرویام

 کرد. شیصدا

در  یاآب رو برد و چندقطره وانیدر همان ل دست

 .دیصورت آذر پاش

 .دیو عضالت صورتش پر هاپلک

 دو سمت صورت او زد. یآرام یضربه رخسرویام

 

 د؟یهاتون رو باز کنمچش دیتونیم -

 



 .توانست

 باز کرد. چشم

 .دیدیآلود را تار مآن مرد اخم کینزد ریتصو

 بود. بیغر شیبرا خانه

 پلک زد. یچندبار

هم  توانستیاگر م یو حت توانستینم رخسرویام

 .ردینگاه بگ هایکه از آن سبز و آب خواستینم

 .شدیآذر بود که انگار داشت آپلود م یرهیخ

 شیهاچشم شیپ ریتا تصو زدیفقط پلک م یاتلحظ

 واضح شود.

 تالش کرد بفهمد چه شده و کجاست. بعد

 آورد. ادیرا به  زیچهمه ناگهان

 شده گفت: شوکه

 

 جم یآقا یوا -

 

 رنگ زد و گفت:کم یلبخند رخسرویام



 

 بله؟ -

 

 :دینال یحالیبا همان ب آذر

 

دراز  شما، یمن، من جلو دیببخش یوا یا ،یوا یا -

 .دمیکش

 

 و پاسخ داد: دیکش شیهالب یزبان رو رخسرویام

 

 نداره. یرادیحالتون خوب نبود، ا د،یراحت باش -

 

گذاشت و  رفتیم جیسرش که گ یدست رو آذر

ضرب نشست  کی شیهارفتن چشم یاهیبه س توجهیب

 و گفت:

 

 داره. رادیهم ا یلیمن، معلومه که خ ی  وا یا -

 



مان حالت نشسته هم نتوانست رفت و در ه جیگ سرش

 .تعادلش را حفظ کند

سرش سقوط  کهنیاز ا شیبه سراغش آمد و پ تهوع

قفل  رخسرویام ینهیس یدست و قفسه کی انیکند، م

 .شد
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 د.خشک ش رخسرویام

بود  اشنهیس یبه قفسه دهیو منگ چسب جیگ ی  او سر

درست  یسر جا یزیچچیفکر کرد ه یاو لحظه

 .ستیخودش ن



 سر آذردخت معتضد. یحت

و  یاهیدو سه ثان یکیخجالت زده از آن نزد آذر

او،  یعطر مردانه میمال یاشباع شده از آن بو

کمکش کرد تا  رخسرویو ام دیخودش را عقب کش

 د.دراز بکش

 تشر زد: رخسرویو ام دندیآب دهانشان را بلع هردو

 

خانوم  دیمعذب باش ستیدرحال حاضر الزم ن -

 .دیپس دراز بکش ست،یمعتضد، حالتون خوب ن

 

را به دندان گرفت و چشم از خجالت  نشیریلب ز آذر

 بست و پچ زد:

 

 .دیببخش -

 

 داد. رونیب نیو نفسش را سنگ ستادیا رخسرویام

 

 رو ببخشم؟ یببخشم؟ چ -



 د؟یکنیم یعذرخواه چرا

 

 رخسرویلحن تند ام ایاز شدت خجالت بود  دانستینم

که اشتباه بود و  یکوتاه یکیهم آن نزد دیو شا

 اشییایقلب او کرد و بو یصدا ریرا درگ اشییشنوا

اش باعث شد پوست عطر خاصش و المسه ریرا درگ

که دو قطره اشک از دو  ردیسر و گردنش آتش بگ

 .دیبلع او بغضش ر دیچک نییپا شیهاچشم یوشهگ

نگاه از او نگرفت و دو قطره اشکش را  رخسرویام

و  دیکش شیهالب یآرام رو و دو انگشتش را دید

 :دیدوباره با همان لحن پرس

 

 خانوم معتضد؟ هیبپرسم مشکلتون چ شهیم -

 د؟یکنیم هیگر چرا

 

 .شد دیشد تهوعش

حظه ممکن است مقابل هرل کردیکه احساس م یطور

 نیاز ا ترشیب شیو آبرا اوردیبه بار ب ینگاه او خراب

 د.برو



 .رساندیخودش را به توالت م دیشده با هرطور

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

 

 نه من، من بهترم، فقط -

 

 :دیپرس رخسرویام

 

 ؟یفقط چ -

 

 یتا توالت را بررس دهیکه دراز کش ییجا یفاصله

 .کرد

 کند. یجا خوددارتا آن توانستیم

 رخسرویکه ام ستدیکرد با یسع یو به سخت نشست

 گفت: یعصب یمتعجب و کم

 

 خانوم معتضد! دیدوباره که بلند شد -

 



زد و تلو تلو  یمقابل دهانش گذاشت و عق دست

 خوران سمت راهرو رفت.

عق  یشد و در را بست و هر صدا ییدستشو وارد

و  انداختیخط م رخسرویاعصاب ام یزدنش رو

و  دیکشینفس م نیرا مشت کرده و سنگ شیهادست

 برود. رونیتا آذر ب داشتیچشم از راهرو برنم

 

 .دیپاش اشدهیچند مشت آب به صورت رنگ پر آذر

 انهیکه وحش ییصورت خودش و موها دنید با

 کهنیبودند و بدتر از همه اصورتش را قاب گرفته

 یشال هم رو رخسرویبل اممقا یتازه متوجه شد حت

 به خودش فرستاد. ینبوده، گر گرفت و لعنت شیموها

آن فرستاد و  ریرا ز شیرا مرتب کرد و موها شالش

 رهیدست و صورتش را با حوله خشک کرد و دستگ

 رفت. رونیو ب دیکش نییرا پا

خشک شد  رخسرویاول را برداشت که با سوال ام قدم

 :دیپرس تیو با جد دهیکه ابرو رر هم کش

 

 !د؟یهمسرتون خبر دارن که شما باردار -
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جا خورده و متعجب و پرسوال، از همان فاصله  آذر

 شد. رخسرویام یرهیخ

، فرو برده بیکه پر اخم و دست در ج ییرخسرویام

و  کردیرا حس م آمدیکه باال م یدوباره طعم خون

 شده. یچرا عصب دانستیو نم دشیبلعیم

 سوال او را در سرش پردازش کرد. آذر

 تا منظور او را متوجه شود. دیطول کش یاهیچندثان

 دهانش را فرو داد. آب

 .گرفتیبهتش را م یداشت جا تیعصبان حاال



 :دیزد و پرس یپلک

 

 جم؟ یآقا یچ یعنی -

 !شمیمنظورتون نم متوجه

 

 کرد و جواب داد: ترشیعصب رخسرویام پوزخند

 

تهوع و احتماالً عالمت  جه،یسرگ ،یضعف جسمان -

 که  یاگهید

 

 توانستیهم نم یحالیآن ب یبود اما حت حالیب آذر

 مانع از آذردخت بودنش بشود.

 انیگرفت تا سقوط نکند و محکم م واریبه د دست

کند و  لیاش را تکمد و اجازه نداد جملهحرف او آم

ً یو اح رودیم شیطور پاش چهماهانه کلیبپرسد س  انا

 نه! ایعقب افتاده 

 

 گفت: رخسرویبه ام رهیخ



 

درصد احتمال  کیدرصد، فقط  کی یمن اگر حت -

 رفتمیم دیافتاده، مطمئن باش یاتفاق نیچن دادمیم

 دکتر.

 

 نانیبا اطم کنجکاو نگاهش کرد و آذر رخسرویام

 ادامه داد:

 

جم،  یآقا رمیرو بگ امهیاما من مجبورم نصف مهر -

 نصفش رو!

 د؟یهست متوجه

 اشهیهستم که فقط نصف مهر یادختر عقد کرده من

 !رهیگیبهش تعلق م

 

ً یآذر تقر کهنیچرا ا دانستینم رخسرویام  حیصر با

 بود باکره است، به مذاقش خوش آمد.گفته

 را باال برد. شیهاکنج لبرنگ کم یلبخند

 !دیخجالت کش یکم



از  ینیبشیپ رقابلیو غ بیرفتار عج کیهم  باز

 جم! رخسرویام

مسئله  نیا دنیبا فهم لیدلیب بود،دهیخجالت کش او

 ادیدر سرش فر یزیبود و چراحت شده الشیخ

 یروزها نیکار، که کل ا یجاکینه فقط  دیکشیم

 یقدر دوست داشت صداو چه لنگدیدارد م اشیزندگ

 منطقش را خفه کند.

 

 و گفت: دیچرخ ش،یگلو انیخفه کننده م یبا بغض آذر

 

 بخوابم. کمهی رمیمن م -

 

 .کرد دیرا تشد رخسرویام یدرد معده شیصدا لرزش

 :گفت

 

 برسونمتون به مطب دکتر. دیلطفاً آماده بش -

 



کرد  یخال یهابه سرم یاو با دست اشاره دیچرخ آذر

 گفت: و

 

 بوده. جانیدکتر ا ایگو -

 کردم. جادیکه باز هم براتون مزاحمت ا شرمنده

 

 دوباره لب زد: رخسرویام

 

 لطفاً. دیآماده بش -

 مشخص بشه. دیحال بد با نیا لیدل

 

 و با لجاجت جواب داد: یحرص آذر

 

 .شمیمزاحمتون نم نیاز ا ترشیممنونم، ب -

 .کنمیاستراحت م کمهیاجازتون  با

 

 :دینتوانست خودش را کنترل کند و توپ رخسرویام



 

 ست خانوم معتضد! کودکانه!رفتارتون کودکانه -
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 و گفت: دیسمتش چرخ تیبا بهت و عصبان آذر

 

 ست؟رفتار من کوکانه -

 

 جواب داد: رخسرویام

 



 .بله خانوم، بله -

شک  دینبا د،یمتاهل هست د،یشما ازدواج کرد یوقت

 ؟یو قانون یشرع یرابطه کیبکنم به 

 کنه؟یانقدر ناراحتتون م سوالکی

 

 جواب داد: آذر

 

 عیجم،شما که با دو تا سوال و جواب انقدر سر یآقا -

نقشتون  یهستم که برا یمن همون دیمتوجه شد

اگر  دیمدت متوجه نشد نیطور بعد از اچه د،یخوایم

فرار  کنم؟یرو دوست داشته باشم فرار نم یکس

 .جنگمیخاطرش مو به کنمینم

 یو وقت خوامشیکه نم نهیا یبرا جنگمیاگر نم 

 بشه. کیبهم نزد تونهینم یعنی خوامشینم

ام و خونواده جاامنیرو نخواستم که حاال ا یمهد من

 ردن.طردم ک

 

شکن او جا خورد از جواب دندان گریبار د رخسرویام

 کرد. نشیو در دل تحس



 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 

درسته، و حاال اگر سوالم ناراحتتون کرد، عذر  -

 .خوامیم

 

 انداخت و پچ زد: نییسر پا آذر

 

 .ستین یبه عذرخواه یازین کنم،یخواهش م -

 که خوامیمعذرت م من

 

 آذر گفت:حرف  انیم

 

 سر تعارفات. میلطفاً باز نر -

 دکتر. میبر دیبش آماده

 .که الزمه انجام بشه دیهم دار شیآزما یسر کی

 



 شد و گفت: رخسرویام یرهیخ

 

 نیاز ا ترشیب دیخوایکه نم دونمیجم، من م یآقا -

 سرتون دامن زده بشه. پشت یهابه حرف

 خونه  نیاکه با اومدن دکتر به  دونمیحاال هم م و

 

 رنگ زد و گفت:کم یلبخند

 

 ام پزشکه، اون اومد.خواهرزاده -

 .ستین ینگران یبابت جا نیا از

 

 را با زبان تر کرد و گفت: شیهالب آذر

 

 .رمیهم خودم م هاشیآزما یبرا -

 الزمه که ناشتا باشم. کنمیم فکر

 

 :دیچشم تنگ کرد و پرس رخسرویام



 

 گه؟ید دیریدا ممطمئن باشم که حتماً فر -

 

 .رمیبله م -

 

 خوبه. -

 د؟یبهتر االن

 د؟یالزم ندار یزیچ

 

 پچ زد: آذر

 

 خوبم، نه ممنون. -

 شمارو هم گرفتم. وقت

 

کند و برود که با  یخداحافظ رخسرویبود تا ام منتظر

 گرد شد. شیهااو چشم یجمله دنیشن

 



 .دیاتاق استراحت کن یو تو دیببر فیشما تشر -

 .کنمیآماده م یزیچ کیام ش یبرا من

 

 رفت و گفت: جیجلو گذاشت و سرش باز گ یقدم آذر

 

 .کنمینه من، من خودم درست م -

 

اش کرد و حواله ینگاه یخشک و جد رخسرویام

 سمت آشپزخانه رفت و گفت:

 

رو تکرار بکنم  نیا دیبار با نیچندم یبرا دونمینم -

 .ادینم که از تعارف کردن خوشم

 آشپزخونه. یتو رمیه مبااجاز پس

 

 و پچ زد: دیزده لب گزگر گرفته و خجالت آذر

 

 خودتونه. یخونه ه؟یچه حرف نیا کنمیخواهش م -



 

تا حاال  گشتیم یدر ذهنش به دنبال جواب رخسرویام

 کند. هیکردنش را توج یآشپز

 یدر خانه کهیغذا درست کند درحال خواستیم او

 ن را هم نداشت!غذا خورد یحوصله یخودش حت
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 جا کنار در گذاشت.ها را همانچمدان ونای

 داخل خانه عوض شود. یرا باز کرد تا هوا هاپنجره



 کیبزرگ و ش یالیدر حال برانداز کردن و مهسا

 .دبو یساحل

کاناپه ولو شد و  یرا درآورد و رو راهنشیپ ونای

 نفسش را رها کرد.

 

 رو. یلعنت یپروازها نیپوف! گند بزنن ا -

 .گهیداره د یهم حد ریآخه تاخ بابا

 .ارنیدرم ویمملکت گوه همه چ نیاه، تو ا اه

 

 کیجم در  ونایکه حاال با  دیدیانگار خواب م مهسا

 خانه است.

 هایلیبودند و خ مایرودگاه و هواپکه در ف یمدت تمام

هجوم  ونایگرفتن عکس و امضا سمت  یبرا

 ابرها بود. یرا رو آوردندیم

بدون در آوردن شال و مانتو، سمت آشپزخانه  مهسا

 که با چند پله از سالن بزرگ هال جدا شده بود رفت.

 سمتش انداخت و با خنده طعنه زد: ینگاهمین ونای

 



 ؟یجانمازت رو آورد -

 

 .دیسمتش چرخ مهسا

 ها بود.از آن حرف تراستیس با

 زد و در جواب او گفت: یلبخند

 

که  یستین یمرد نیآب بکشم، اول ستمیاتفاقاً بلد ن -

مثل تو  یواسه آدم دونمیم یباهاش اومدم سفر، ول

 بار اول همون بار آخره!

 

را باال داد و شست دستش را به  شیابرو کی ونای

 باال گرفت. دییتا ینشانه

 

 .نیاوهوع، نه بابا، آفر -

 !ایشناسیمثل من رو خوب م ییهاآدم

 

 زد. یو چشمک دیخند مهسا

 



 .شناسمیجم رو خوب م ونای -

 

 هیفقط  نمونیسفر، ب نیخب، نظرم بود ا ی! ولیاک -

 نباشه. یخشک و خال یدوست

 !گذشتایخوش م ترشیبه تو ب یبود هیپا اگه

 بت کرده!رو تجربه بهم ثا نیا

 

 .ونای کیرفته را برگشت تا نزد ریمس مهسا

 :دیو پرس ستادیا مقابلش

 

ً یدق -  وناجون؟یرو تجربه بهت ثابت کرده  یچ قا

 

 لبش باال رفت و گفت: کنج

 

لذت  ترشیرابطه با من دخترها ب یتو کهنیا -

 !برنیم

 



 شانه باال انداخت و گفت: مهسا

 

 ی، گفتم که، براخب یباشه، ول طورنیهم هم دیشا -

بار آخرم  خوامیبار آخر و  من نم یعنیتو، بار اول، 

 برسه!

 

 گفت: طنتیتر و با ششد و آرام خم

 

حرفم رو گوش  یشما هم اگر عزت نفس دار -

 .یکنیم

باهات  خوامیاومده، من م شیکه فرصتش پ حاال

 دوست باشم.

رو از  یکیبرو  یبخواب یکیبا  یدار ازین یلیخ اگر

 کن. دایساحل پ کنار

 .کنمینم اعتراض

 نداره که اعتراض بکنم. یبه من ربط اصالً 

هرچند اگر کوتاه و  ام،یدوست خوامینم اما

 ست، باهات به هم بخوره!چندروزه



 

 و گفت: دینما خنددندان ونای

 

 .یمن که عادت به اصرار ندارم مراد -

 .ییعمو اتیبرو دنبال باز توام

 ازیاحساس ن یلیو خ ادیهم فشار باگر ب کهنیا نگران

 .کنمیکنم نباش. خودم حلش م

 

ساعدش  ونایو سمت آشپزخانه رفت و  دیچرخ مهسا

 گذاشت و با خنده گفت: شیهاچشم یرا رو

 

 دوستم. یبخوابم، سر و صدا نکن کمهی خوامیم -

 

آذر  ریهم گذاشت اما باز هم تصو یرا رو شیهاپلک

 .دیرا د

بدهد داشت  امیپ ایه او زنگ بزند باز ب کهنیا فکر

داد فقط  حیاما مقاومت کرد و ترج کردیاش موسوسه

 .ندشیبسته بب یهاپشت همان پلک
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 رو به مادرش گفت: یمهد

 

 خدا.ام بهمامان خسته -

 کالً سر ساختمون بودم. امروز

 کاره دعوام شد، اعصاب ندارم.برق اروی نیا با

 واسه فردا. بذار

 ه؟یاچه عجله حاال

 



به خودش و  یاچشم در کاسه چرخاند و اشاره بهیط

بودند کرد و  ستادهیالهه که آماده و چادر به سر ا

 گفت:

 

 مادر دردت به سرم. گهیپاشو د -

انگشتر اون  ستین منیُ خوش  ،میانگشتر بخر هی میبر

 دستش. میدختره رو بندار

 

 حرف مادرش گفت: انیم الهه

 

 یدیپس م یاریآذرو م یاون طال مالها یمامان گفت -

ست  دختر  عمو  میتر از ن نیست سنگ مین هیمن  یبرا

 .یخریعزت م

 

 جواب داد: بهیط

 

 .خب حاال -

 



 ادامه داد: یبه مهد رو

 

 .میریبگ دوتا النگو دیبا -

 براش. میریبگ سیسرو هی

 

 کرد و گفت: ینچ یمهد

 

 مامان؟ یچ یطال برا سیاوه، حاال سرو -

 خدا.به هیخال دستم

 .میخریم میریعقد م کینزد بذار

 

 تشر زد: بهیط

 

 انقدر اعصاب منو خرد نکن پسر. ،یپاشو مهد -

 .شهیطال داره گرون م گنیم

 کنار. میذاریم میخریم



 م،ی، پاشو پاشو برکه شهینم یزیچ ه،گید طالئه

 ایبزرگ تازگ یطالفروش هی گفتیامروز اکرم خانوم م

سوم باز شده، که طالرو  دونیپاساژ دور م یتو

 .دهیم نییاجرت پا

 جا.اون میبر

 

 .ستادیبه مادر و خواهرش نگاه کرد و ا یکم یمهد

 

 .میبر شمیآماده م -

 

**** 

که اکرم خانم،  یایبه همان طالفروش ،ییتا سه

 بود رفتند.آدرسش را داده شان،هیهمسا

مغازه، بزرگ نوشته شده بود "  یباال یتابلو یرو

 " یبرادران طاهر یجواهر

 یبه نما ینگاه بهیداخل شوند ط کهنیاز ا شیپ

 انداخت و گفت: اشیرونیب

 



خدا  م،یستین لیماشاهللا، هزار ماشاهللا، ما که بخ -

 بده. ترشیب

دو دهنه، پر طال، نچ نچ نچ  یآخه نگاه، مغازه یول

 قدر مال و منال!نچ، چه

 

 به مادرش کرد. ینگاه یمهد

 

 داره آخه؟ یجان به ما چه ربطمامان -

 

 وا، خوبه اولش ماشاالشو گفتم. -

 !ده؟یانقدر م ایکه خدا به بعض شهیم یچ گمیم خب

 

 و ادامه داد: دیکش یآه

 

 .هیحکمتش چ میندویقربونش برم، نم -

 



دو ساله، با  یکیو  یو مرد س ستادندیدر ا پشت

 نیتریو کینزد بود،ستادهیکه ا ییاز جا دنشان،ید

 ها داخل شدند.سمت چپ، در را باز کرد و آن

 

[23.12.20 23:32] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_هجدهستی#پارت_دو

 

 مت راست بودند و دو مرد سمت چپ.مرد س دو

به نظر  هیتر از بقبود جوانکه در را باز کرده یپسر

 .دیرسیم

 مشهود بود. انشانیم یظاهر شباهت

نگاه هم مشخص بود که هر چهار نفرشان  کی در

 برادر هستند.



 ها گفت:پسر جوان رو به آن همان

 

 درخدمتتون هستم. د،یخوش اومد یلیخ -

 

تر طرفآن یکه کم یگریگاه مرد دن ینیسنگ الهه

زن و مرد جوان وزن  یرا برا ییطال ریو زنج ستادهیا

 حس کرد. کردیم

 کرد. ریگباال گرفت و نگاه او را غافل سر

چه  دیپرسیم بهیکه از ط یگریرو به آن د مرد

 دارند گفت: یدرخواست

 

 آقا رو راه بنداز. نیکار ا ایب ن،یام -

 ک رو.و پال ریکن زنج فاکتور

 جا.اون امیم من

 

 به او کرد و سر تکان داد. ینگاه

 

 .ثمیچشم داداش م -



 

خطابش  نیکه ام یتر از پسربزرگ یسه چهار سال او

 .دیرسیبود به نظر مکرده

 تر.جاافتاده یکم یاو بود ول هیشب

آمد گفت و ها خوشبه آن ییرولبخند و خوش با

 :دیپرس بهیبه الهه کرد و از ط یدوباره نگاه

 

 حاج خانوم. دییامر بفرما -

 

جا بودند و انگشتر و النگو و که آن یمدت تمام

نگاهش سمت الهه سر  کردندیطال انتخاب م سیسرو

از  یناش یتا خنده دیگزیو الهه لب م خوردیم

مشخص  بوددهیپوستش دو ریکه ز یایحالخوش

 نشود.

 یابر یستمیآذر با ن یطالها ضینوبت به تعو حاال

 .بوددهیالهه رس

نام دارد، متوجه شد الهه  ثمیم بودنددهیکه فهم یمرد

 گفت: یچشم تنگ کرد و با لبخند خواهد،یم ستمین

 



 د،یبردار دیخوایکه م یدخترخانومتون هرچ یبرا -

 .ستیالتفاوتش هم اصالً مهم نمابه

 

 کرد و رو به مرد گفت: یبه مهد ینگاه بهیط

 

 که. شهیمن یجورنینه خب، ا -

ً یطالها تقر نیبا ا متشیق میخوایم ما  باشه. یکی با

 

 زد و نگاه به الهه کرد و گفت: یهم لبخند باز

 

که  یخانوم، هرچحاج دیگفتم که نگران اونش نباش -

 .دیبردار دیپسند کرد

 یهاسیسرو نیاز ب دیخوایم ست؟میچرا ن اصالً 

 د؟یانتخاب کن یکیکاملمون 

 

 بود.ن تجربهیب بهیط

 برد. ییاو و اصرار و تعارفش بوها یهانگاه از

 تکان داد و رو به الهه گفت: سر



 

 انتخاب کن مادر. یخوایکه م یهرچ -

 

ً یست تقر مین الهه  انتخاب کرد. ینیسنگ با

 به انگشتش گشاد بود. انگشتر

از خداخواسته، انگشتر را از او گرفت و خطاب  ثمیم

 به الهه گفت:

 

 .شهیگم م فته،یدستتون ماز  یجورنیا -

 .فهیهم ظر هاتونانگشت

 .کنمیتنگش م براتون

 میو ن ازدهی ازده،یساعت  یکایفردا نزد دیتونیم شما

 د؟یاریب فیبا مادر تشر

 

 ندیبگو یزیفرصت کنند چ بهیط ایالهه  کهنیاز ا شیپ

 پراخم گفت: یمهد

 

 .یطاهر یآقا امیمن خودم م -



 

چادر به  ریا آرام از زاش ردست مشت شده بهیط

 گفت: یتصنع یو با لبخند دیکوب یمهد یپهلو

 

سر  ای ،یمادر تو که مغازه َور دست بابات -

 .یساختمون

 .میریگیانگشترو م میایو الهه م خودم

 .میاریپولم م یالباق

 

 باز هم تکرار کرد. ثمیم

 

 سرتون. یپول فدا -

 .ستین مهم

 

اما در دل  بودمدهایچندان از رفتار او خوشش ن یمهد

 بر راه بود. یکوبیرقص و پا به،یالهه و ط
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نگهش  نییداشت ما یکه سع ییبا ذوق و صدا بهیط

 ییبه الهه که در آشپزخانه مقابل ظرفشو یدارد، نگاه

انداخت و کنار گوش  شستیها را مو ظرف ادهستیا

 آقاقدرت گفت:

 

 دیسف ابیآس یموها رو تو نیبه خدا قسم که من ا -

 نکردم.

 پسره چشمش الهه رو گرفته. گمیم

 .زیشست من خاک بر ینبود، رو طورنیا اگه

 



شش را باالتر برد و  یاخبار شبکه یصدا آقاقدرت

 نجوا کرد: یعصب

 

 .بهیبس کن خانومم، بس کن ط االهللا،الاله -

 یسرت بشم من، مگه دخترمون رو یفدا آخه

دستمون مونده که حاال به قول خودت اون آقا هم اگر 

 ؟یدوبار نگاهش کرده که غلط کرده، انقدر ذوق دار

 به وهللا بَده. زشته

 

 آرام گفت: یهمان صدا با

 

 دن؟یخواستگاراش پشت در صف کش -

 .دنیی، دوتا شکمم زاسن و ساالش شوهر کردن هم

 لیمن، هنوز دست به سب یمادرمرده یالهه وقتاون

 ابروهاشم نزده. وندیو پ

 

 و گفت: ستادیا آقاقدرت

 



 بخوابم. رمیمن م -

 خانوم، دست خداست. ستیدست ما ن قسمتم

 .هیقسمت الهه ک مینیبب تا

 .بباف الیخودت خ یبرا جانیا نینش

 

انگار با خودش حرف  او، یهابه حرف توجهیب بهیط

 ذوق زده گفت: گرید یبار زد،یم

 

 کنه. ادیماشاهللا خدا مالشونو ز -

 دو دهنه، پر از طال. یمغازه اون

 .موندیکه آدم دهنش باز م واال

 .شنومیم یزیچ هی گمیم یزیچ هی

اوالدم  یقد بلند، چهارشونه، جا ثم،یآقام نیا خود  

 .افهیباشه خوش ق

 

 یهم فشرد و حرص یرا رو شیاهدندان آقاقدرت

 گفت:

 



 .ریخبهشب -

 

 نازک کرد و جواب داد: یپشت چشم بهیط

 

 شماام فقط بزن تو ذوق آدم. -

 بخواب. برو

 .ریخبه عاقبتت

 

*** 

 ها بود.از اتاق یکیدر  مهسا

را  شیهاشد، دوش گرفت و لباس داریخواب ب از

 عوض کرد.

را با بازش  قهیتاپ تنگ و چسبان قرمز  عمداً 

که قدش تا وسط  یروشن یآب نیشلوارک کوتاه ج

به گردنش زد و با  یو عطر دیرانش بود را پوش

 رفت. رونیب بودختهیکه دورش ر سیخ یهمان موها

 



آورد و  رونیب زریمنجمد را از فر یتزاهایپ ونای 

 را روشن کرد. ویماکروو

 را باال برد و گفت: شیصدا

 

وست، جاست فرند، مهسا، د ،یمهسا مراد ،یمراد -

 ؟یداریب

 .میشام بخور ایب

 

در  دنشیبا د ونایزد و مقابل او آمد و  یلبخند مهسا

 اش را کنترل کند.ها نتوانست خندهآن لباس

به  یو مهسا مشکوک نگاه دیبلند خند یصدا با

 خودش کرد.

 

 شده؟ یزیچ ه؟یچ -

 

 خنده گفت: انیم ونای

 

 !یکنندگ کیما رو سلطان  تحر ینکش -



 مارو بزرگوار! ینکش

 شیاستاد  با دست پس زدن و با پا پ مونینخور

 !هادنیکش
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 :دیبه الهه توپ بهیط

 

 بهتر سرت کن. یروسر هیدختر برو  -

 .ادیبهت نم ادیز نیا



 

را گاز گرفت و عمداً خودش را به آن راه  لبش الهه

 زد و گفت:

 

 میایو ب میریانگشتر رو بگ میبر میخوایوا مامان، م -

 .گهید

 سرم باشه؟ یداره چ یچه فرق حاال

 

چشم تنگ کرد و سرش را به چپ و راست  بهیط

 تکان داد.

 

 دختر، ساده نباش. یا -

 که گفتم بکن. یکار

 زودتر. میبر ایب

 

اگر حدس خودش و  کهنیاز تصور ا دل الهه در

قند  باشد،دهیمادرش درست باشد و آن پسر او را پسند

 .شدیآب م



دامادش طالفروش باشد و  کهنیهم با فکر به ا بهیط

 هیو دوست و آشنا و همسا لیبتواند خوب با او به فام

 یهاییدارا ستیل ندیفخر بفروشد و هرجا بنش

را پر از ذوق  دامادش را بشمارد، تمام وجودش

 .کردیم

 

 رفتند. یهم سمت طالفروش همراه

 .بودستادهیسمت چپ ا نیتریو کینزد ثمیم

 ها فوراً در را باز کرد.آن دنید با

 نگاهش کرد. یچشم ریز الهه

 از شب قبل بود. ترآراسته

 بود. نقصیو اندامش که ب ظاهر

 .ریگچشم یهم که حساب اشییدارا

 نداشت. یتیاهم شیچندان هم برا اشهیبق

آمد و الهه سالم کرد و خوش بهیبا احترام به ط او

 گفت.



شصت و پنج تا هفتاد ساله  نیکه ب یبه زن بهیط توجه

بود و نشسته یصندل یطرف روو آن دیرسیبه نظر م

 جلب شد. کردیها نگاه مبه آن

 را گرفت و با لبخند گفت: بهیرد نگاه ط ثمیم

 

 مادرم هستن. -

 هم  شونیا ان،جمامان

 

 سکوت کند. ثمیو سر تکان داد تا م ستادیا زن

با  بهیکرد و ط یکنار پسرش رفت و الهه سالم آرام 

 گفت: یزبانچرب

 

 سالم خانوم، احوال شما؟ -

سن و  نیپسر به ا ادیهزار هللا اکبر بهتون نم ماشاال

 !دیسال داشته باش

 

 صورت الهه کهیرا به چشم زد و درحال نکشیع زن

 را داد: بهیجواب ط کردیم یرا بررس



 

 سالم از ماست. -

 .دیاومد خوش

 

 یبه مادرش کرد تا او ادامه دهد و او معن ینگاه ثمیم

 که رو به الهه گفت: دینگاه پسرش را فهم

 

 چندسالته مادر؟ ،یچه دختر ماه -

 

 کرد و فوراً گفت: یدست شیاو پ یبه جا بهیط

 

 و سه سالشه بچم. ستیب -

 

 به الهه انداخت. یگرید یدارانهیگاه خرن زن

 

 خدا حفظش کنه. -



 نیهمچ ا،یمیبه تخته، چه خانوم، به قول ما قد بزنم

 .دهیآفتاب مهتاب ند

 .یچادر محجبه،

 

و  ثمینگاه م ینیباز هم نگاه گرفت اما سنگ الهه

 .کردیمادرش را حس م

 تشکر کرد و گفت: شیدهایو تمج فیاز تعر بهیط

 

 خودتونه. از یخانوم -

دوره زمونه  نیتو ا یاز خود خطاست، ول فیتعر

 .دختر بزرگ کردن و نگه داشتنش سخته واال

پر  چادرش به پر چادرم  یالهه بچمم از بچگ نیا

 وصله.

 خودم بردم و آوردمش. رستانشیسال آخر دب تا

 من نذاشتم. یآقاش دوست داشت بره ول دانشگاهم

شم و گوشش باز که بره دانشگاه چ یدختر تشیراست

 .شهیم

 .ستدهیواال بچم آفتاب مهتاب ند آره



بدون دکمه،  پوشنیروزگار که دخترا پانتو م نیا تو

 که رشیز شرتیوجب ت مین

 

 گفت: ثمیکرد و رو به م یمکث

 

همه دار و  یول ه،ییایحیاوالدم، ب یشماام حا -

 .هیدختر من چادر داست،یندارشون پ

 

 ر تکان داد و گفت:و لبخند س تیبا رضا زن

 

 .دیکرد یکار خوب -

 .دیهم هست یاخانوم با تجربه معلومه

 .شما خانوم دیچه خوش صحبت 

 

 :دیخند زیر بهیط

 

 .دیدار ارینه بابا اخت -



 

باهم  امیروزا ب یبعض دیآدرس خونتون رو بد شهیم -

 م؟یمعاشرت کن

 

لبخندش  توانستینم یحالهول شد و از خوش بهیط

 ند.را جمع ک

 را که داد زن گفت: آدرس

 

به رحمت  شیمنم تنهاام، حاج آقامون که ده سال پ -

 خدا رفت.

 .جااننیچهارتا پسرم که از صبح تا شب ا نیا

 .میحرف بزن مینیبش شمیروزا مزاحم م نیهم

 

 و حرف زدند. ستادندیجا اآن گرید یکم

 بهیزبان ط ریهرچه را که الزم بود از ز ثمیمادر م 

شان رفتن به محله یتا اطالعات الزم برا دیکش رونیب

 رونیکه ب یباشد و از طالفروشرا داشته اتیو تحق

 دست رو به اسمان بلند کرد و گفت: بهیرفتند ط



 

صدهزار مرتبه شکرت که اگر با عروس  ایخدا -

 ،یدر با حکمتت روم بست هیشدم و  اهیگرفتنم رو س

 .یکنیدر با رحمتت رومون باز م هی یدار

 برم. تیبزرگ قربون
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 .بودامدهیکدامشان ن چیبه چشم ه خواب

 و نه آذر. رخسرویام نه



 تمام شب را با خودش کلنجار رفت. رخسرویام

 گذشته. یهاتمام روزها و شب مثل

 یریسمت، درگ کیاز  ونایرفتن  خبریو ب ییکهوی

 گرید یخودش با احساس و منطقش از طرف انیم

 بود.روانش را متشنج کرده

کاناپه  یرو ییرایسالن پذ یکیرا در تار شب

 .بودنشسته

 یعطر دخترانه یتمام آن خانه بو کردیحس م کهنیا

 .کردیم اشیآذردخت معتضد را گرفته عصب

عطر او کالفه شود  یبا بو دیچرا با کهنیا

 .کردیم ترشیعصب

 انداخت. اشیبه ساعت گوش ینگاه

 شب بود. میو ن دو

وجدان را به جانش عذاب جورکیدر آن خانه  بودنش

 .کردیم قیتزر

بود، آماده کرده رخسرویکه ام یبه جز همان سوپ آذر

 نخورد و به اتاقش رفت. یزیچ

 یو احساس خستگ یهم با وجود ضعف جسمان او

 بخوابد. توانستینم



 بود.جا ماندهشب را آن رخسرویام

بود آذر هم مثل او عذاب ماندنش باعث شده نیا

 وجدان داشته باشد.

 ده،یته دلش لرز کردیبه خودش اعتراف م کهنیا

 شود. زاریاز خودش ب شدیباعث م

 نینداشت اما هنوز متاهل بود و هم یبه مهد یحس

 .کردیم زاریه او را از خودش بتاهل بود ک

اش مرد در شناسنامه کیبود که چرا نام شده زاریب

 شود؟یدستپاچه م گرید یمرد دنیهست و او با د

 که همسن پدرش بود! یمرد

 هم دور بود. یادیکه دور بود، ز یمرد

 خودش نبود. یسرجا زیچچیه

اتفاقات را به دست  کهنیبکند جز ا توانستینم یکار

 بسپارد. یزندگ ریمس

 

 .کردیم تشیاذ یخوابیب

 .کردیاش ماتاق داشت خفه یفضا



 ایباشد  گریدر اتاق د رخسرویکرد ممکن است ام فکر

 باشد. دهیهم در هال خواب دیشا

 را نبست. شیهاو دکمه دیرا به تن کش مانتو

 یواریسرش انداخت و از داخل کمد د یرا رو شالش

 .پتو برداشت کی

 رفت. رونیاق را باز کرد و بدر ات آرام

 باز بود. گریاتاق د در

 داخلش انداخت. یینگاه

 جا نبود.آن رخسرویام

با  رخسرویسمت هال رفت و ام یپنجه به آرام یرو

 رفتیطور آهسته راه مکه آن یکیدر تار دنشید

 زد. یلبخند

 دنیکه با شن بوددهیجلوتر رفت و هنوز او را ند آذر

 .دیا پراز ج شیصدا یناگهان

 

 خانوم معتضد؟ دیدیچرا نخواب -

 

 قلبش گذاشت. یو دست رو ستادیا شیسرجا دهیترس



 

 من، من براتون پتو آوردم. -

 

 .و سمتش رفت ستادیا رخسرویام

عادت کرده بود  یکیچشم هر دو نفرشان به تار حاال

 نندگیرا بب گریدکیصورت  توانستندیو بهتر م

از آذر گرفت و  یرفح چیپتو را بدون ه رخسرویام 

 لب زد:

 

 ممنون یلیخ -

 

 آذر آهسته تر از او جواب داد: 

 

 کنم. یخواهش م -

 

 گفت: رخسرویام 

 



 .شگاهیآزما میکه صبح زود بر دیبخواب دیبهتره بر -

 

 پا اون پا کرد و گفت: نیمن ومن و ا یکم آذر

 

 جم، من بهترم. یآقا -

اطر که بهم دست داده بود به خ یحالت نیا یعنی

 بود. یو فشار عصب ی.خوابیب

به  یازیباشه و اصالً ن یمشکل جد کنمیفکر نم 

 باشه. شگاهیرفتن به آزما

 

 و گفت: دیحرفش پر انیخسرو م ریام

 

 خانم معتضد شگاهیآزما میریصبح م -

 

 

 آذر با خجالت جواب داد: 

 



مزاحم شما  ستیاصالً الزم ن رمیخب من خودم م-

 بشم.

 

 طور بگم؟چه  یعنیه، ک خوامیمن م 

 دیبش دهیاگر شما با من د 

 

 یکیو آذر در همان تار دیابرو در هم کش رخسرویام 

خسرو  ریو ام ندیهم توانست صورت اخمالودش را بب

 گفت:

 

 .رسونمتونیمن م -

 .امینم شگاهیباهاتون داخل آزما 

 .خوششب

 

و  او که حاال آشفته یانقره یبه موها یکیدر تار یکم

 گفت و رفت. یریخبهزل زد و شب بودختهیرمبره
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 و مهسا با هم بودند. ونایبود که  یروز نیچهارم

درموردش بحث  دند،یدیم لمیف زدند،یهم حرف م با

 نشستند،یم یا در ساحل اختصاصهغروب کردند،یم

 .زدندیقدم م

 ونایدر تمام لحظات، باز هم فکر آذر دست از سر  اما

 یامیبود تا نه پو همچنان مقاومت کرده داشتیبرنم

 بزند. یبدهد و نه زنگ

هم مثل همان شب اول که با تاپ جذب و  مهسا

آمد، باز هم به  ونای یهاچشم شیشلوارک کوتاه پ

 داد.کارش ادامه 



 شیاستاد با دست پس زدن و با پا پ ونایقول  به

 بود. دنیکش

هرچه لباس تنگ و کوتاه و باز داشت  تعمداً 

 .دیپوشیم

 .دیایبه چشم ب ترشیکه ب شدیخم م یطور

 یمخف ونای دیاز د شیو رفتارها کردیرفتار م لوند

 نبود.

 .آوردیخودش نم یبه رد یزیچ اما

 بوددهیطور نه شنآن بارکی یبود و وقت ونای ونا،ی

سفرش با چه نداشت که دختر هم تیاهم شیبرا گرید

زنانه  یهاو عشوه چرخدیمقابلش م یسر و وضع

 .کندیم شیخرج رفتارها

و  پسیظرف بزرگ و پر از چ کهیهم درحال کنار

بودند و مشغول بود نشسته انشانیم ریماست موس

 بودند. لمیف یتماشا

تاپش کنار  یقهی شود،یم ترکیدکه مهسا نز دیدیم

 .اندازدیپا م یپا رو رود،یم

 یتفاوتیالعملش بو تنها عکس دانستیرا م هدفش

 بود.



 کالفه شد. مهسا

 یزیچ یعاد یهاروز بود که به جز نگاه چهار

 .نشد دشیعا

شده  یچشم به او که حرص یبا گوشه ونای

را  شیدستش را در هم قالب کرده و پا یهاانگشت

 انداخت. ینگاه دادیتند تکان م

 

 گفت: بارهکیو به  دیسمتش چرخ مهسا

 

 !؟یستینکنه تو اصالً مرد ن نم،یبب -

 

 زد و گفت: یپوزخند ونای

 

 زن سالم.  هی یمردم، اما برا -

 ! یایتو روان یکمال احترام ول با

 بارهی قهیطرف دو د هینه، از  یگیطرف م هی از

که از پشت باسنتو  یشیم خم ،یکنیلباس عوض م

 شل بشه! اتقهیاز جلو  نمیبب



 رو با خودت معلوم کن! فتیبه نظرم برو تکل 

 

و خجالت نگاهش کرد  تیسرخ شده از عصبان مهسا

 با حفظ لبخندش گفت: ونایو 

 

ً یدختر باز باشم، اما حق دیشا -  . ستمین زونیآو قتا

 .ادیهم خوشم نم هایباز نیا از

 

 ها؟یاز کدوم باز -

 

 متناقض. یرفتارها نیاز ا -

لباس مسخره رو  کهیدوتا ت نیا ،یطورنیهم ای االن

 مینیشیم ایتخت،  یتو یریو لخت م یاریهم درم

 !میخوریرو م پسمونیچ

که اصالً برام مهم  کنمیم دیمنو، تاک نیاصالً، بب چون

من انقدر لخت  ،یلخت بچرخ ای یچادر سرت کن ستین

 !یایبه چشمم نکه  دمید یو پت

 



 ونایمتعجب از صراحتش نگاهش کرد و  مهسا

 زد و با اشاره به ظرف گفت: یچشمک

 

 سکس؟ ای پسیهوم؟ نظرت؟ چ -

 

[23.12.20 23:33] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_سهستی_و_بستی#پارت_دو

 

که از  گفت رخسرویرا گرفت و ام شیجواب آزما آذر

 بفرستد. شیو برا ردیاش عکس بگصفحه

 یسلما ارسال کرد و او گفت جا یرا برا هاعکس

دارد که با  یایجزئ ی  خونفقط کم ست،ین ینگران

 .شودیمصرف دارو رفع م



 

 .رفتیم شیپ شانیکارها

دادگاهشان بود. اردالن  نیموعد اول گرید چندروز

 بارنیابود و تماس گرفته یبا مهد گرید بارکی

 بود.نرمش در لحنش شده یمتوجه به خرج دادن کم

 کند. اشیراض یداشت که به طالق توافق دیام

 

 یآقاقدرت، شور و شوق یو درخانه گرید ییسو از

 بود.برپا شده

 یبودند که کسخبر رسانده بهیبه گوش ط هاهیهمسا

 آمده و درمورد دخترشان پرس و جو کرده.

مادر  ،ین خانوم طاهرخبردار شد که هما شستش

 باشد. ثمیم

گوش به زنگ بود که تلفن زنگ بخورد و  هرلحظه

 بگذارند. یخواستگار یبرا یقرار

 هم درست از آب درآمد. حدسش

 یرو یناشناس یروز بود که شماره نیچهارم غروب  

و  دیتلفن خانه افتاد و الهه هول شده سمت مادرش دو

 را به او داد. یگوش



 بود. یطاهر خانم

بودند و اهل کرده قیآن سه چهار روز خوب تحق در

 بودند؟دهید بودند،دهیند یمحل که از الهه بد

آقاقدرت و تک دختر سر به  یاز خانواده جاهمه

 بودند.کرده فیراهش تعر

تماس گرفت و تعارف را  ثمیبود که مادر مشده نیا

 کنار گذاشت و گفت:

 

 ثمیترت دل مبگم، دخ یسیرودروا یب خانوم،بهیط -

 منو برده.

 .میآخرهفته خدمت برس دیاجازه بد اگر

 

 .شناختیسر از پا نم گرید بهیط

 زیجا را تمبودند و همهالهه به جان خانه افتاده با

 .کردندیم

 .گفتینم یزیهم چ آقاقدرت

 و بعد نظرش را بدهد. ندیبود تا آن شازده را بب منتظر



 خترش رقم زدهد یچه برا ریبود تا دست تقد معتقد

 باشد.

 

 بود.نکرده رییتغ یزیهم چ میآقاابراه یخانه در

بود و کار طور در خودش فرو رفتههمان هنوز

 یبرا یدلتنگ یزهراخانم هم مدام اشک و آه و ناله

 آذر بود.

 

تا به  رفتیبا خودش کلنجار م اش،ییهم در تنها آذر

 .او فکر نکند

کند، تا چشم نبندد و فکر ن خشیو  یجد ی  به حام تا

 .توانستینم شد،یتصورش نکند اما نم

 

همان روز که آذر را به  رخسرو،یام یمعده

 یزیبرگشت، خونر برد و خودش به خانه شگاهیآزما

 بود.کرده

مراجعه به پزشکش را داشت و نه  ینه حوصله اما

 .مداوا را یریاز سرگ یحوصله



هرجا که سر و  کردیسر م یقبل یهمان داروها با

بود باعث شده نیو ا دیدینفر را م کیفقط  چرخاندیم

 از خودش متنفر شود.

 نگاهش بود. شیجا پآذر همه انگار
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 کردیبود که حس مقدر فکر کردهآن رخسرویام

 شدن است. یمغزش درحال متالش

تمام تنش گر  کهیاش، درحالاز درد سر و معده کالفه

 یارا درآورد و پرحرص گوشه اشیبود رکابگرفته

 انداخت.



را پشت گردنش قالب کرد و درخانه راه  شیهادست

 رفت.

 د،یچشم باز کرد و آذر را د د،یبست و آذر را د چشم

 .دینشست و آذر را د

 دو دستش فشرد. انیا مر سرش

خودش  ییدر خلوت و تنها یبه زبان آوردنش حت از

 هم واهمه داشت.

 و صورتش را باال گرفت. ستادیدوش ا ریز

 کم آورد. نفس

 برد. رونیرا ب سرش

را پرحرص عقب زد و با خودش  سشیخ یموها

 :دینال

 

 .ستناشناخته به،یحسم بهش عج -

 

 .ستادیدوش ا ریو دوباره ز دیدهانش را بلع آب

 کرد: نجوا

 



 من، من آذردخت معتضد رو -

 

 اش را کامل کند.جمله نتوانست

 .دیکش ادیسر خودش فر بلند

 و داد زد: دیکوب واریبه د مشت

 

 باشه. طورنیا دیغلطه، اشتباهه، نبا -

 

 .دیرا پوش شیهارفت و لباس رونیب

 برد. شانیرا برا یجیو ا سیا یغذا

بعد  یو کم دیدر خانه چرخ کالفه و سردرگم بازهم

 .دیخودش را نشسته در همان اتاق د

 در آن بود. اشینقاش لیکه تمام وسا یاتاق

 بوددهیکش یبا مداد رنگ بارکیاو را  یهاچشم ریتصو

 بوم. یهم رو بارکیو 

بود که پراخم و پرحرص، نقش  بارنیسوم نیا حاال

 .زدیم



صورتش را را، بلکه کل  شیهانه فقط چشم بارنیا

 .دیکشیم

 .اتیدقت و جزئ تینها با

بود که کک خودش بداند، توجه کرده کهنیبدون ا یحت

از سمت  ترشیب یسمت چپ صورتش کم یهاو مک

 راستش هست.

 .دیرس شیهاو به لب دیرا هم کش اشینیب

 یحالت دار از موها یرا با چند رشته رشیتصو

 کرد. لیتکم بودختهیر اشیشانیکه در پ اشینارنج

 کرد. شیرو شیبه کاغذ بزرگ پ ینگاه

بلند  یداد و قلبش با صدا رونینفسش را ب نیسنگ

 و اعتراف کرد: دیکش ادیفر

 

شدم که پسرم  یمن  نامرد، عاشق کس ،یمن  عوض -

 عاشقشه.

شدم که از دخترم  یعاشق کس شرف،یب من  

 !ترهکیکوچ

 شدم که هنوز شوهر داره. یاحمق، عاشق کس من  



 

 گریکه مقابلش بود را مچاله کرد و سمت د یکاغذ

 اتاق انداخت.

 بست و گفت: چشم

 

 رونیبندازمت ب امیاز زندگ یجورنیکاش هم -

که  ییجا یبر رتیتصو یمعتضد، کاش به راحت

 .نمتینب

 تر عذاب بکشم و از خودم متنفر باشم.تا کم یبر کاش

 

 .دیهمان اتاق دراز کش انیم

 .بودخودش شکسته در

 .بودختهیر فرو

 به سقف شد و پردرد گفت: رهیخ

 

 بودم برات. یمن پدر بد ونای ونا،ی ونا،ی -

 .کنمیم یبرات پدر بارنینه، ا بارنیا یول

 من غلط کرده که  دل



 

 هم فشرد و نشست. یرو لب

دراز کرد و کاغذ مچاله شده را برداشت و  دست

 آذر شد و گفت: ریتصو یرهیبازش کرد و خ

 

 !یداشتنردسر  بزرگ  دوستد -
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 رو به مهسا کرد و گفت: ونای

 



 لهیمس لهیامروز ساعت شش عصر پروازه، وس -

 جمع کن. یدار یهرچ

 

پا  یوطور که نشسته و پا ربغ کرده همان مهسا

 بود سر تکان داد و گفت:انداخته

 

 رو جمع کردم. لمیوسا -

 

برداشت و گاز  وهیاز داخل ظرف م بیس کی ونای

 به آن زد و گفت: یبزرگ

 

و سکس حق  پسیچ نیکه بهت ب شبیاز پر ه؟یچ -

رو  پسیچ یقگیانتخاب دادم و خودت درکمال گوه سل

 .یپکر ،یانتخاب کرد

 

 

 نگاهش کرد و گفت: مهسا

 



که بابات هم  ییتو ،یکه سوپراستار ییواقعاً تو، تو -

 نقش هی یتونیست هم کارگردان، نمکننده هیته

 

 :دیچشم گرد کرد و توپ ونای

 

 مهسا ،یخانوم مراد ز،یدختره، چ یآها -

 منو. نیبب

 .میحرف زد نیدرمورد ا شبید

 یروم بر یکه پا بذار ؟ینیبیتو منو نردبون م ییخدا

 باال؟

 

 شم در کاسه چرخاند و گفت:چ مهسا

 

 جم یپدرت، آقا -

 

 حرفش گفت: انیو م دیخند ونای

 



 نیو ا یباز ایآدم ماف ریام ینکنه فکر کرد -

 است؟یکلک بازچس

 .ستیفازا ن نیا یتو رخسرویام

 کن. رونیفکر مسخره رو از سرت ب نیا کالً 

 

 رو برگرداند. مهسا

 

 .یخواینم یول یتونیخودت م -

 

 شانه باال انداخت. یالیخیبا ب ونای

 

 بخوام؟ دیبا یچ یخب واقعاً برا -

 ؟یبا من دار یصنم چه

خوش گذشت، تموم شد  م،یاومد یاهفته هیسفر  هی

 .رفت

کارگردان و اون کارگردان  نیا شیخاطرت پبه دیبا من

 جر بدم و عز و جز و التماس کنم؟ قهی

 



 با خنده شانه باال ونایمات نگاهش کرد و  مهسا

 انداخت.

 

 .یتازه اونم چه سفر نه؟یا ریواال، مگه غ -

با  ،یالعاده پاک و مطهر، خشک و خالفوق یسفر

گونه  چیو بدون انجام ه یشئونات اسالم تیرعا

 اعم از لب و اسپنک و گاز و  ،یروابط خاک برسر

 

 دست مقابلش گرفت و گفت: مهسا

 

 یرابطه نیسفر هم نیبعد ا یعنیاستاپ کن،  -

 تانه هم تمومه؟دوس

 

 چپ چپ نگاهش کرد. ونای

 

 ذارم،یگوشت بار مشام آب بارهی یاپس نه، هفته -

و دوغ، سر راهتم دوتا نون  یرترشیو س ازیتَنگشم پ

 من! یخونه ایب ریسنگک بگ



 .یدوست دار یکن تورو جون هرک ولمون

 .که تمومه معلومه

ن زده ادامه بدم که اال یبا هردختر خواستمیاگر م من

 نیبودم رو دست مرحوم مغفور شادروان ناصرالد

 شاه!

 

 یبتواند واکنش ونای کهنیاز ا شیسمتش آمد و پ مهسا

را  ونای یهاو لب ستادیا شیهاپنجه ینشان دهد، رو

 به کام گرفت.
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 گشاد شده نگاهش کرد. یهابا چشم ونای

به  رهیرا عقب برد و چشم تنگ کرد و خ سرش

 صورت مهسا، با خنده گفت:

 

 شد پس؟ من عزت نفس نداشتم که! یچ -

رو از کنار ساحل  یکیتحت فشارم برم  یلیاگر خ یگفت

 کنم. دایپ

 اومده شیپ یدوست هیحاال که فرصت  یگفت

 

 ینهیس یقفسه یرا رو شیهاانگشت آرام سر مهسا

 گفت: تیحرفش با جد انیو م دیکش ونای یبرهنه

 

باشه و چه  یجنس یچه رابطه نمونیکه ب دمیفهم -

 .تمومه یدوست نینباشه، ا

 

او  یجابه خواستیآذر م ریمهسا نگاه کرد و تصو به

 مقاومت کرد. ونایو  ردیجان بگ شیهامقابل چشم

 .دیکش قیعم یهم فشرد و نفس یورا ر شیهادندان



مهسا رد کرد و  یتنهمیتاپ ن ریدستش را از ز کی

 مهسا نفسش را حبس کرد.

 زد و گفت: یچشمک ونای

 

که  یپس با خودت فکر کرد طور،نیکه ا ،یاک -

مبادا از دستت در  یسکس رو بچش نیحداقل طعم ا

 بره!

 

 نیاو انداخت و از زم یهاران ریدستش را ز دو

از خودش و مهسا و آن  کهیکرد و در حال شیجدا

 شیهابود، با پنجه یعصب ایو آذر و تمام دن الیو

 او وارد کرد و پچ زد: یبه پاها یفشار

 

 امیچون من جداً فراموش نشدن ،یکرد یخوب کار -

 .یمهساخانوم  مراد

 

گردن مهسا  یرا نرم رو شیهارا گفت و دندان نیا

 یرو یخراش آرام شیهاگذاشت و مهسا با ناخن

 کمرش انداخت و آهسته گفت:



 

 خان  جم. ونایاتاق  یتو میبر -

 

 سمت اتاق رفت و گفت: ونای

 

 شیسفرمون خوب پ انیپا دوارمیهوم، موافقم، ام -

 بره.

 

از  سیخ ییهابعد، هردو با تن یقهیو پنج دق چهل

کنار هم دراز  زدندینفس نفس م کهیعرق، درحال

 .بودنددهیکش

گذاشت و خفه و در  شیهاچشم یساعدش را رو ناوی

 گلو گفت:

 

 برو حموم. -

 

 پچ زد: مهسا

 



 بخوام بعدش کمهی خوامیم -

 

 را باال برد و گفت: شیحرف او صدا انیم

 

تنها  خوامیم رون،یاز اتاق برو ب ایبرو حموم  ای -

 باشم.

 

 متعجب نگاهش کرد و پربغض گفت: مهسا

 

 درست رفتار بعد ازطرز  نیواقعاً که! ا -

 

باز هم بدون نگاه کردنش و بدون برداشتن  ونای

حرف او را  یبا پوزخند ش،یهاچشم یساعدش از رو

 قطع کرد و گفت:

 

 عاشقانه؟ یرابطه هیبعد از  -

 پشتشه؟ یرابطه که تعهد هیاز  بعد



 یجنس ازیکه صرفاً جهت رفع ن یابعد از رابطه ای

 هردو شخص برقرار شده؟

طور رفتار کنم که مهمه من چه یارابطه نیچن از بعد

 ؟یحاال مثالً تو بغض کن

 !؟یدار دنیمن توقع ناز کش از

 

تخت بلند و در سکوت، آرام و پر از  یاز رو مهسا

 را پاک کرد. شیهاحرص اشک

 انداخت و مثل خودش پوزخند زد: ونایبه  ینگاه

 

 .یگیآره، درست م -

 .داشته باشم یتوقع دینبا من

 

 شد. میهوم، خوبه که تفه -

اعصابم رو  ،یکنیحالم رو خراب م یدار گهید برو

 .یزیریهم مبه

 



داخل حمام شد و در را بر هم  تیبا عصبان مهسا

 .دیکوب

 

 بود.مدل روابطش از دستش خارج شده نیتعداد ا 

 مثل قبل نبود. گریبود که د یحاال مدت اما

 .آمدیاز خودش بدش م که

 .شدیتر مو کالفه تریفقط عصب ،بردینم لذت

 تخت نشست. یرو

با خودش تکرار  رلبیو ز دیبه صورتش کش یدست

 کرد:

 

 .رو گند گرفته امیتمام زندگ ،یلعنت ،یلعنت ،یلعنت -

 بهش گند زدم. خودم

 

تخت  نییخودش و مهسا که پا یهابه لباس ینگاه

شد و آباژور کوچک کنار تخت  یبود انداخت و عصب

و داد  دیکوب شیروروبه واریداشت و محکم به درا بر

 زد:



 

 .خورهیهم مبه یزندگ نیحالم از ا -

 

 اش پچ زد:خرد شده یبه تکه ها رهیخ

 

هم حالم از خودم و آذر و قلب زبون نفهم به -

 .خورهیم

 

در را باز کرد  یزیشکستن چ یاز صدا دهیترس مهسا

 ام شد.انداخت و دوباره داخل حم ونایبه  یو نگاه

 

 :دیگرفت و نال شیهادست انیسرش را م ونای

 

 بدم که شوهر داره؟ یدل به کس دیچرا با -

 بشم که دوستم نداره؟ یعاشق کس دیبا چرا

 .یلعنت دمتیدینم وقتچیمعتضد، کاش ه ینبود کاش
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 کیرا داشت و  یمراسم خواستگار یدلشوره بهیط

که صحبتش گل انداخته، بود و  خانمرانینگاهش به ا

 نگاهش به ساعت. کی

زن قصد رفتن  نیپس چرا ا کردیخودش فکر م با

 ندارد؟

 که گفت: خانمرانیبه ا رو

 

 ؟یخانوم، ک   بهیط ینگفت -

 

 داد: نگاهش کرد و سر تکان جیگ



 

خانوم جون،  رانیواال، شرمنده ا یگفت یچ دمینفهم -

 دوباره بگو.

 

 گفت: یبا لبخند خانمرانیا

 

از آذر جدا  یک یآقامهد دخدایبه ام شاالیا دمیپرس -

 شه؟یم

 طرفنیهنوز از ا یتا آقامهد خوامیهرحال منم نم به

 دونه دخترم بشه نقل دهن مردم. هیحرف  فهیبالتکل

 

او زد و  یپا یرو یاو ضربه دیخند یتصنع بهیط

 گفت:

 

روزاام  نیهم م،یخواهر، ما که سر حرفمون هست -

 نیو ا فرستنیمشاوره م یعنیدادگاهشونه،  نیاول

 .ارمیچرت و پرتا، واال من که سر در نم

 .رهیاز خدامونه طالقشو زود بگ ماام



 

 :دیچشم تنگ کرد و پرس یبا کنجکاو خانمرانیا

 

 ادمیبپرسم، منتها  خوامیم یمن ه م،خانوبهیط -

 ره؟یم

 

 و؟یچ -

 

 یشما زندگ یآذر سر به راه نبود و به گفته نیا -

 بود، درست.بلند شده رسرشمیبکن نبود و ز

سر و زبون و  یآقا که ب نیسانازخانوم، زن حس یول

 خانوم بود.

 ؟ینیرفت اجاره نش جانیاز ا هویبزرگت چرا  پسر

 

 یزیبه الهه کرد بلکه او چ یاههول شد و نگ بهیط

 .دیبگو

 گفت: دیسکوت او را که د اما

 



 .گهیاالنن د یبگم واال، جوونا یچ -

 دارن مستقل باشن. دوست

 میبودبودن ما چوب کرده جانیانگار که ا حاال

 پشتشون که مستقل نبودن!

 

 به چپ و راست تکان داد و گفت: یو سر دیکش آه

 

اناز خوب و خانوم، قدرم که سخب، هرچه یول -

ننه  هیدرمون گرفته از  یباالخره با اون آذر  درد ب

 .گهیباباان د

 جفتشون

 

 یاز چا یاگرفت و حرفش را قطع کرد و جرعه ینفس

 .دیسردش را سر کش

 

بذار دهنم بسته  خانوم،رانیروزگار، ولش کن ا یا -

 نکنم. بتیبمونه غ

 



 سر انداخت و گفت: یخانم هم چادر رو رانیا

 

 .مینکن بتیآره واال، غ -

 م،یتو دومتر جا بخواب میخوایپس فردا دورازجونت م 

 بگم؟ یچ

 .یاوردیاز عروس شانس ن شماام

 

 اش کند و با لبخند و ذوق گفت:تا بدرقه ستادیا بهیط

 

 ه؟یجونم چ یپس بت -

 یزهرا که زودتر با بچم مهد یحق خانوم فاطمه به

 جا داره دخترت. عقد، رو چشمم یسر سفره ننیبش

 

که رفت،  خانمرانیتعارف تکه پاره کردند و ا یکم

 زیم یرا از رو یچا یهاخم شد و استکان بهیط

 برداشت و غر زد:

 

 بره. شهیواه واه، زن وراج سه ساعته نشسته پانم -



 خورد. مخمو

 

 :دیبه الهه توپ رو

 

 رو بکش. زایم نیا یرو گهیدستمال د هی -

 .گهید انیبزن بگو ب یو مهدزنگم به بابات  هی

 

 گفت: الهه

 

 ؟یچ نیبه داداش حس -

 

 فکر کرد و گفت: یکم بهیط

 

ازش  یهرچند دل خوش زنم،یبه اون خودم زنگ م -

خونه رفت  نیندارم که دل من  مادرو شکوند و از ا

 ادیواسه تو حرف درب گهیدو صباح د خوامینم یول

 نبود. یکه داداش بزرگش کجا بود که تو خواستگار

 .ادیبدون اون ساناز موزمار ب گمیم زنمیم زنگ
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 رفت. شیپ یخواستگار

 یزده بود که حتهول شده و ذوق یقدرآن بهیط

 یطاهر ثمیم درمورد یقیبخواهند تحق دیدینم یلزوم

 .بکنند

 بود.او شده یو خوش قد و قامت ییدارا محو

شدند را از  ادهیکه از آن پ یبلند یشاس نیماش یوقت

 شد. خودیاز خود ب دیپشت پنجره د

 دیپسر با نیبه آقاقدرت گفت که اال و بال فقط ا رو

 خانواده شود. نیداماد ا



 تیحرف از عقد و محرم ثمیمادر م یشد که وقت نیهم

و گفت اگر نظرشان مثبت است، هرچه  دیکش شیپ

بدون درنظر گرفتن نظر  بهیزودتر محرم شوند، ط

 آقاقدرت موافقت کرد.

بود، همان روزها سور و سات  دایکه پ طورآن

 .شدیبر پا م ثمیالهه و م یعروس

 

**** 

 هایبه محض خارج شدن از فرودگاه، سمت تاکس ونای

 زد: شیرفت که مهسا صدا

 

 !ناوی -

 

 و سرش را تکان داد: دیبه او چرخ رو

 

 جانیا زنیریبابا، آروم االن ملت م سیه -

 

 گفت: یبا ناراحت مهسا



 

 کن! یحداقل خداحافظ -

 

 جواب داد: تفاوتیب ونای

 

 چندبار؟ -

 !یگفتم با میگرفتیم لیها رو تحوچمدون میداشت

 

دست  ونایکه  دیبگو یزیدهان باز کرد تا چ مهسا

 داد و گفت:تکان 

 

 سکوت دختر خوب. ش،یه شیه -

 بود. یخوب سفر

 ،یبود یهمسفر خوب یول ینچسب کممهی کهنیا با

 تشکر.

 مونده؟ یباق ،یسخن ،یحرف

 



 گفت: مهسا

 

 نمت؟یبینم گهید -

 

 شانه باال انداخت. ونای

 

 .نیبب نمایبرو س شه،یاکران م لممیف هیبعد  یهفته -

 

 کرد. یفیاخم ظر مهسا

 

 .دمیپرس یجد -

 

 :دیخند ونای

 

 جواب دادم. یجون تو منم جد -

 

 منظورم رو در رو بود. -



 

 رفت و گفت: یعقب عقب ونای

 

 جانیاالن ا ارمیرو در ب یلعنت نکیکاله و ع نیمن ا -

 ام.خدا خستهبه شه،یشلوغ م

 برم. بهتره

 

 و گفت: دییهم سا یدندان رو مهسا

 

 !نمتیبینم یعنیپس  -

 

 فرستاد و گفت: شیهوا برا یرو یاوسهب ونای

 

 .یمراد یبا یبا ،یدیهم د دیشا -

 

گرفت و چمدانش را در  یتاکس کیرا گفت و  نیا

 داد. یصندوق عقب آن جا



به خانه چشم بر هم  دنیرا گفت و تا رس آدرس

 .گذاشت
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 دنشیاش بود و رسدر خانه ونایکه  شدیم یچندروز

 بود.اطالع داده رخسرویبه ام امیپ کیرا فقط با 

 حرف بزند. یبا کس خواستیهم نم هنوز

 ینگران و از طرفهم دلتنگش بود و هم دل رخسرویام

 شود. ونای ییدوست نداشت مزاحم تنها



و او  ختهیکر و ذکرش را برهم رکه آذر ف دانستیم

نگاه کند و  ونای یهادوباره در چشم خواستینم

 کند. یاطالعیدرمورد آذر اظهار ب

با  ییارویکه رو دانستیهم در اعماق قلبش م دیشا

 .سخت است شیبرا ونای

 سخت بود. شیداشتن آذر برا دوست

 بود. خطرناک

 

ه او فکر تر بدر تالش بود تا کم داً یهم شد رخسرویام

قرار  یو بررس لیرا مورد تحل تشیتر شخصکند، کم

در  شد،یموفق م یداریاگر در ب یدهد، اما حت

 .ردیآن را بگ یجلو توانستینم شیهاخواب

 کی ریتاخودآگاهش را کنترل کند تا تصو توانستینم

را  رقصدیکه در باد م یاینارنج یصورت با موها

 .ندینب

 

تماس  رخسرویدالن با امهشت شب بود که ار ساعت

به  دیبا یگرفت و گفت که روز بعد آذر و مهد



 رخسرویقبل از طالق بروند و از ام یمشاوره

 آذر را به او بدهد. یخواست تا شماره

 یحال شمارهبا خودش فکر کرد چرا تا به رخسرویام

 آذر را به او نداده؟

 یهارساندن حرف یبه بهانه دادیم حیترج چون

 یهاچون از نگاه ایو  ردیا آذر تماس بگب لیوک

 بود؟امدهیاردالن به آذر خوشش ن

 هم هردو! دیشا

 خواستیاما م فرستدیم شیآذر را برا یشماره گفت

 قبل از اردالن خودش با آذر حرف بزند.

چندان به  رفتندیروز بعد آذر و اردالن با هم م کهنیا

دادگاه اما خودش هم آدم  به  آمدیمذاقش خوش نم

 رفتن و در مالعام ظاهر شدن نبود.

 یآذر را گرفت و برا یرا برداشت و شماره یگوش

 صبرانهیچندهزارم از خودش متنفر شد که ب یبرا

خط  یاز آن سو یمخمل یصدا کی دنیمنتظر شن

شد که قلبش پس از پنجاه و هفت سال  یاست و عصب

 .دیتپیم بیو غر بیعج



مرغ  سرکنده، در آن  کیل آذر هم مث دانستیکه نم او

زنگ بخورد  اشیتا گوش دیچرخیخانه دور خودش م

 ظاهر شود. شیجم رو رخسرویو نام ام

 هم عذاب وجدان داشت. آذر

 .شدیخودش چندشش م از

 دهیلرز یمرد یخودش متنفر بود که چرا دلش برا از

 که هم سن و سال پدرش بود!

فت ه نیاز ب دیو سالش هم به کنار، چرا با سن

 !شد؟یعاشق او م ن،یزم یکره یآدم رو اردیلیم

 از هر نوع حس بود. یکه انگار خال ییاو عاشق

 زدیحرف م خی کرد،ینگاه م زیت کرد،یاخم م قیعم

 .شناختشیبود که م یفرد نیتردسترس رقابلیو غ

به مرد  دیبود باهنوز طالق نگرفته یچرا وقت اصالً 

 کرد؟یفکر م یگرید

 توجهیرا بغل کرد و ب شیست و زانوهانش یاگوشه

 یمغزش، تالش کرد تا چهره یمنطق یبه هشدارها

 را تصور کند. رخسرویام

 

[23.12.20 23:34] 



 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 ی_و_سستی#پارت_دو

 

 اش قلب او را ناسازگار کرد.دار مردانهخش یصدا

جمالتش را بفهمد به آهنگ  یمعن کهنیاز ا ترشیب

 گوش داد. شیصدا

به همراه  دیبود که فردا باداده حیتوض رخسرویام

 اردالن بهجت به مشاوره برود. لش،یوک

اش را به زبان آورد و چرا فکر کودکانه دینفهم آذر

 گفت: بارهکی

 

 جم؟ یآقا دیایشماهم م -

 

 سکوت کرد. رخسرویام



 جا خورد. یکم

اش از شدت خجالت داغ شده یشانیبه پ یدست آذر

 و گفت: دیکش

 

 .خوامیزدم، عذر م یربطیحرف ب د،یببخش -

 

نقش بست و  رخسرویام یهالب یرنگ روکم یلبخند

فقط از سکوت او  ند،یاو را بب توانستیآذر که نم

 .دیکشیخجالت م ترشیب

 :گفت

 

 جم یآقا -

 

 آرام لب زد: رخسرویام

 

 بکنم. تونیهمراه تونمیمتاسفم که نم -

 دارم خانوم معتضد. تیموفق یآرزو براتون

 .بره شیپ ترعیکارهاتون هرچه سر دوارمیام



 

 مضطرب بود. آذر

 جواب داد: آرام

 

راستش، من قراره بعد از  یممنونم ازتون، ول -

به فکرهام  تونمیو اصالً نم نمیرو بب یچندوقت مهد

 سر و سامون بدم.

 بره. شیطور پهقراره چ دونمینم

 

 شد و گفت: ترقیخط اخمش عم ناخواسته

 

 خانوم معتضد؟ فتهیهم ب یمگه قراره اتفاق خاص -

 ترشیو ب دیرو در رو نش یلیخ شونیبا ا دیکن یسع

 به اردالن. دیکارها رو بسپر

 

 را مشت کرد. شیهادست رخسرویام

او به  یبرا رتیخودش لعنت فرستاد که چرا غ به

 خرج داده؟



که هنوز  یداشت که آذر با مرد یبه او چه ربط الً اص

 نه؟ ایرو شود روبه شدیهمسرش محسوب م

 

 سکوت شد. انشانیم گرید بار

دوست داشت از او بخواهد که باز هم حرف بزند  آذر

 آرام شود. یتا کم

 .دیبگو یزیزبانش را گاز گرفت مبادا چ اما

 شیگلو یرو یسکوت را شکست و دست رخسرویام

 و گفت: دیکش

 

 حالتون بهتره؟ -

 اون حالت بهتون دست نداده؟ گهید

 .ستجهیو سرگ یضعف جسمان منظورم

 

 .ختیر نییپا یآذر هر قلب

 و نجوا کرد: دیدر دستش لرز یگوش

 

 ممنون، بهترم. یلیخ -



 

فرو برد و  شیموها انیم یکالفه شده دست رخسرویام

 گفت:

 

 شبتون خوش -

 خدانگهدار

 

 را قطع کرد. یآذر جواب دهد و گوشنماند تا  منتظر

 اشیبه گوش رهینشست و خ نیزم یوا رفته رو آذر

 ماند و با خودش زمزمه کرد:

 

 من چه مرگم شده؟! ایخدا -

 !کنم؟یم کاریدارم با خودم چ من
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  ستی#آرت

 

 کی_و_ی_و_سستی#پارت_دو

 

 بود. خسته ونای

 یرا هم به آن سفر لعنت یچندروز کهنیاز ا خسته

 کرد فکرش را با مهسا منحرف کند. یرفت و سع

 باز هم نشد، نتوانست. اما

اش با خودش کلنجار دوباره تنها در خانه حاال

 .رفتیم

 مقاومت کند. نیاز ا ترشیب توانستینم

 .آوردیطاقت نم دلش

 نه؟ ای ردیتماس بگ کهنیا نیبود ب مردد

 نییاش پاشانه یرا برداشت و پپر را از رو یگوش

آذر را  یشود شماره مانیپش کهنیگذاشت و قبل از ا

 گرفت.

 



 او به گزگز افتاد. یشماره دنیآذر با د یهاسرانگشت

با خودش  دانستیکه نم یاحساس میوخ طیآن شرا در

 پاسخش را بدهد. خواستیچند چند است، نم

 بود. ادیپر از فر سرش

بودند، که علناً پسش زده یاخانواده ،یمهد

بود و نگاه سردش و  بیعج یکه مرد رخسرویام

بود گرفته یقلب آذر را به باز یلحن خشکش بدجور

 .ونای گرید ییو از سو

 .ردیآذر عذاب وجدان بگ شدیکه باعث م ییونای

 یادوست داشتن بر نیاو خواهانش بود و ا کهنیا از

 بود.دردسر درست کرده تشیشهرت و موقع

 ایجوابش را بدهد  دانستینم کهنیبود از ا ناراحت

 نه؟

 یکه کس یبار غرور پسر نیچندم یو برا دیبگو چه

 را بشکند. زدینم اشنهیدست رد به س

را  ونایبتواند  بارنیا دیبا خودش فکر کرد شا اما

 متقاعد کند که دست از سرش بردارد.

اصالً  کهنیود و راحت و بدون فکر به ابر که

 را ادامه دهد. اشیزندگ دهیرا د یآذردخت



 قطع شود، تماس را وصل کرد. کهنیاز ا شیپ

 گفت: آرام

 

 جم. یسالم آقا -

 

 به لبخند باز شد. ونای یهالب

پس از چندروز باعث شد حس کند  شیصدا دنیشن

 .ابرهاست یرو

 

 را داد: جوابش

 

 . حال و احوال؟نید  سرسنگبه، معتضبه -

 ؟یخوش ؟یبهت، خوب میزنیزنگ نم ،ینیبینم مارو

 

 .پلک بست آذر

 گرفت و رک جواب داد: ینفس

 



عرض کنم بله،  دیبا یجم، ول یبا کمال احترام آقا -

 یلیحال من خ دیریگیکه تماس نم یوقت یشرمنده ول

 بهتره!

 

 :دیخند نیغمگ ونای

 

 شهینم یاگهیتظار داز تو جز صراحت کالم ان -

 داشت.

 منو معتضد نیبب یول

 

اش را ادامه کرد و سکوت آذر اجازه داد جمله مکث

 دهد.

 

 ،یتوئه، متاهل ریمن دوستت دارم، فکرم درگ -

تو،  دونم،یم نمیا ،یجدا بش یخوایم یگفت دونم،یم

 یمن، باعث شد یوارد شدنت به زندگ هویحضورت، 

 .ادیربد ینواختکیکه روزهام از 

 .دنیجنگ یزهیانگ یشد برام



 .ارمیبجنگم تا تورو به دست ب که

 المیبذار خ نمت،یبب امیآدرست رو بده، بذار ب گمیم من

 راحت بشه که جات امنه.

 المصب. یچونیپیم اما

قدر که الزم باشه صبر هرچه کنم،یصبر م گمیم

 و بعد یریتا طالقت رو بگ کنمیم

 

 گفت: و دیحرفش پر انیم آذر

 

 کیکه من فقط  دیگیم دیخودتون هم دار د،ینیبب -

 .دیخارج بش ینواختکیمحرک بودم تا شما از 

 .نمیشما فقط هم یبرا من

نفر رو با دوست داشتنش  کیاز حضور  جانیه شما

 .ونایآقا  دیاشتباه گرفت

 بشنوم. یمورد ابداً حرف نیدر ا گهید خوامینم من

 .دیکه تمومش کن نمکیالتماس م کنم،یم خواهش

 

 .ستدهیفا یبحث کردن ب دانستیم ونای



 .گریبود د آذر

 زد: پچ

 

تا  دمیبهت آوانس م یمعتضد، ول کنمیولت نم -

 مدت فکرت آزاد باشه. هیو  یریطالق بگ

 

هم فشرد و دستش را  یرا رو شیهاکالفه چشم آذر

 مشت کرد و گفت:

 

 شبتون خوش. -

 

 .ینیخوب بب یهاخواب ر،یخشب تو هم به -

 

 د؟یزنگ نزن گهیلطفاً د شهیم شه،یم -

 

 پاسخ داد: ونای

 



 !دونمینم -
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 _و_دوی_و_سستی#پارت_دو

 

 را قطع کرد. تماسش

 انداخت. یارا گوشه یگوش

متفاوت و  بار از دختر نیچندم یبرا یوقت

با خودش فکر کرد که  د،یشنینه م اشیداشتندوست

 .ستیحاال وقت جواب دادن به تورج فالح

را به او  یلمیدر ف یباز شنهادیکه پ یکارگردان همان

 ونایبود و منتظر پاسخ  ایتالیدر ا شنشیکه لوک داده

 بود.



 بود.را خوانده لنامهیف

 بود.پسندش هم واقع شده مورد

برود و به  رانیاز ا یبود تا چندوقت یخوب فرصت

زمان به آذر بدهد تا طالقش را  یخودش کم الیخ

پشت سر بگذارد و فکرش که آزادتر شد، دوباره به 

 سراغش برود.

 دور باشد. یمدت یداشت که برا ازیهم ن خودش

 تیرضا هیبود که هنوز به د یمهد تیشکا مشکلش

 بود.نداده

او  تیکه هرطور شده رضا دکریم دیبه اردالن تاک دیبا

 یبرا یبا مبلغ چندبرابر تا مشکل یرا جلب کند، حت

 خروج از کشور نداشته باشد.

تورج  یشماره بارنیرا دوباره برداشت و ا یگوش

 را گرفت. یفالح

** 

 .بوددهیرا ند انایکه و شدیم یمدت

 او بود. یبود که حاال در خانهخواهرش شده دلتنگ

جا، کنار او و را آن یاقهیپنج دق ساعت، چهل و مین

 و گفت: ستادیحامد بود و بعد ا



 

 د؟یایشما نم ر،یام شیسر برم پ هی خوامیمن م -

 

با هم  رخسرویو ام ونایکه  ستیمدت دانستیم انایو

 تنها نبودند، جواب داد:

 

 .میزنیبهش سر م گهیوقت د هینه ما  -

 ؟یمونینم شمونیشام پ یبرا

 

 را نوازش کرد و گفت: انایداد و کمر و حامد دست به

 

 .ریام شیپ رمینه م -

 .فعالً 

 

 نشیآمد و سوار ماش رونیب ونایکردند و  یخداحافظ

 .راند رخسرویام یشد و سمت خانه

 



که فقط خودش را  رخسرو،یحال ام نیبدتر انیم

به  کهیدرحال ا،یدن یتا انتها یو سکوت خواستیم

بود، سر شطرنج زل زده ینخوردهدست یصفحه

 .دیرس

 به صدا درآمد. فونیآ زنگ

 و سمتش رفت. ستادیا

 دلش گرم شد. ونای ریتصو دنید با

 یکش آمد و ناگهان قلبش هر یبه لبخند شیهالب

 .ختیر نییپا

 قصد زدن نداشت انگار. قلبش

 کوتاه بود. یهمان لحظه یفقط برا لبخندش

را درد او و فکر کرد که چ نیبه ا یگرفت وقت دردش

 نفر است؟ کیو  یکیپسرش 

 را جمع و جور کرد. خودش

به ساختمان خودش را به آشپزخانه  ونای دنیرس تا

و  دیرساند و دو سه مشت آب سرد به صورتش پاش

 با خودش زمزمه کرد: دهینفس بر

 



 .ستی...نیکی...یدرد -

 کدوم...درد؟ اصال

 .نمکیم ونامی یپدرم و...تمام تالشم رو...برا من

 

 داخل خانه شد. ونای

 هم چندان حوصله نداشت. او

کالمش کند،  یختهیآم یشوخ طبع یکرد کم یسع اما

 اش بود  و با خنده گفت:حرفه یگریباالخره باز

 

استقبال گرمت از گل پسر   نهیصاحبخونه، ا یآها -

 کاکل به سرت؟

 ر؟یام یکوش

 

و بدون خشک کردن  دیکش قیچندنفس عم رخسرویام

 رفت. رونیش از آشپزخانه بصورت
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 یباال تنه یکه آب صورتش رو رخسرویبه ام چشمش

 یافتاد و چشم تنگ کرد و با لودگ ختیریاش مبرهنه

 گفت:

 

 اوف. ر،یاوف ام گمیاالن من دوباره م -

هات بشم، اون پک یالمصب فدا ،یجذاب یصحنه چه

 طوریبرسرخاک نیبرم که همچ کلتیقربون اون ه

 یزیچ هیبعد تو  چکه،یآب صورتت هم داره روش م

 .یکنیم میاو قهوه یگیم

 .افهیتو ق رمیکم م هی خوره،یمن به چسم برم بعد

 ! پس،بحث هیشروع  شهیم نیا بعد

 



 .سکوت کرد یکم

 یهالب یرنگ ردکم یبود لبخندشد، توانسته موفق

 بنشاند. رخسرویام

 او قدم برداشت و ادامه داد: سمت

 

 یسالم پدر، خوب گمیآدم فقط م یبچه نیپس ع -

 َرَکم؟یام

 

آرام به کمر او  رخسرویبه هم دست دادند و ام مردانه

 زد.

 

 .یسالم، خوش اومد -

 خوش گذشت؟ سفر

 

ورد وشانه باال انداخت و صورتش کتش را در آ ونای

 را جمع کرد.

 

 بدک نبود. ،یا -



 

 انداخت و گفت: رخسرویبه صورت ام گرید ینگاه

 

 قدر سرخه!هات چهاوه اوه، چشم -

 ؟یدیسه چهار روز گذشته اصالً خواب یط

 

 بود. داریدر خواب هم انگار ب یحت

 .کردیبخش هم کمکش نمآرام یقو یهاقرص

 داد: جواب

 

 .دمیره خوبم. خوابآ -

خاطره،  نیهم هم به اشیسرخ کنه،یسرم درد م کمهی

 .ستین یمهم زیچ

 

 چپ چپ نگاهش کرد. ونای

 

 !یبودتاحاال مرده ،یهم بود یاگر آدم آهن یحت ریام -



که ماتحتت رو  ادیبدن بدبختت خوب باهات راه م نیا

 .کنهیپاره نم نیاز ا ترشیب

 

آشپزخانه انداخت و سر  به یهمان فاصله نگاه از

 تکان داد.

 

درست  یچندوقته غذا ستیمعلوم ن گه،ید یبدبخت - 

 .ینخورد امیو حساب

 

از خودش  ترشیو ب دادیگوش م ونای یبه صدا فقط

 دهیطور توانسته پسرش را نادکه چه آمدیبدش م

از  شیبسرد که دل پسرش پ یکس یو دلش برا ردیبگ

 شده. رشیاو درگ

 .زدیبود و هنوز حرف ما باز کردهر زریفر در

 

ت ل پ شم و توام عمراً غذا  خوامیکه م ییجااز اون -

کوفت و زهرمار خوشمزه درست  هی ،یمذا درست کن

 خودم. کنمیم

 



 گرمکنش کرد و گفت: یهابیدست در ج رخسرویام

 

 خورشت آماده هست. -

 برنج درست کن. کمهیماکرو،  یتو بذار

 

 زد و گفت: یو چشمک دیخچر رخسرویام سمت

 

مدت برما،  هیقراره  ،یپخت خودمو بخوربذار دست -

 !زمیدلت تنگ شه پدر عز خوامینم

 

 متعجب و کنجکاو اخم کرد. رخسرویام

 

 کجا؟ -

 

 کردیخارج م زریاز فر خواستیهرچه م کهیدرحال

 جواب داد:

 



 کار کنم. یبا تورج فالح خوامیم -

 .دشیجد لمیف نیهم یبرا

 نه؟ ر،یبا تو بوده ام اشلنامهیف یسیکنم بازنو کرف

 

 ترقیخط اخمش عم کهیوا رفت و درحال رخسرویام

 بود جواب داد:شده

 

 ا؟یتالیا یبر یخوایتو م ،یعنیآره، و  -

 

با جان او  یاچه دلهره شیهابا حرف دانستینم ونای

 .کردیم قیتزر

 و جواب داد: دیخند

 

ام بخوره، به کله یباد هیم، مدت بر هیآره، نظرمه  -

برگردم معتضد هم طالقش رو  یوقت کهنیا دیبه ام

 باشه و بتونه بهتر فکر کنه.گرفته
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لش مقاب هییاز در خارج شود، ط یمهد کهنیاز ا شیپ

 و گفت: ستادیا

 

و  یرو عقد کن یزودتر بت یخوایمادر، اگر م یمهد -

کم  هی ات،یسر خونه زندگ یاریب یریدستشو بگ

 طالق زودتر تموم شه. یبذار کارا ا،یکوتاه ب

 

ً یکه تقر ییهامتعجب و با چشم یمهد  از حدقه  با

 :دیزده بود پرس رونیب

 

 مامان؟ یچ یعنی-



طالقش بده بذار زود تموم  یتوافق یگیمن م بارهی

 بشه.

طالقش نده بذار موهاش رنگ  یگیبار م هی 

شوهر داشته و  یبشه تا بفهمه وقت دیدندوناش سف

 نداره. یسرش بلند شده، آخر عاقبت خوش ریز

بذار  ر،ینه، آسون بگ یگیم یطرف دار هیاز  

 !رهیطالقشو بگ

 به کدوم سازت دیبا دونمیبه خدا قسم من نم مامان

 برقصم؟

 

 و گفت: دیحرفش پر ایم بهیط

 

 کنم؟ کاریخب من چ -

خانم شرط  رانیکه ا یدیهودت شن یخوبه با گوشا 

رو عقد  یبت ذارهینم رهیگذاشت تا آذر طالقشو نگ

 .یکن

 .یزود طالقش بد خواستمیواال منم نم 

 .ستیخوش خوشانم ن االنم



 یراهروها نیو تو ا یداشتم اتقدر زجرش بد دوست

شرف به  یب یتا دختره ،یکن نشییها باال و پادگاهدا

 .فتهیگوه خوردن ب

که  نهیتو بمونه و بب یبود اسمش تو شناسنامه آرزوم

و  زنهیاش نشسته و تک و تنها قوقو مخونه یگوشه

 .و کونش بسوزه یشد یتو احب زن و زندگ

 دردت به سرم. خوامیکنم؟ منم صالح تورو م چه اما

و  یریه تو زودتر سر و سامون بگخوام ک یم 

 .یبش ریعاقبت بخ

 نیخواستگار خوب و همچن هیام الهه یحاال که برا 

سر خونه  دیشده جفتتون باهم بر دایدهن پرکن پ

منو  یهابچه دنیکه چشم د یتا چشم هرک اتونیزندگ

 تن.به خق پنج شاالیا ادینداره، در ب

 

 داد و گفت: رونینفسش را ب یمهد

 

 کنم من مامان؟ کاریاالخره چپس ب -

 



ماجراست و با  یبرنده کردیکه حس م یبا لحن بهیط

 گفت: انهیموذ یاخنده

 

 .یببخشه تا طالقش بد اشوهیبهش بگو مهر -

هم از شرش  ره،ینم بتیاز ج یزیهم چ یجورنیا

 .یشیخالص م
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را داخل  شیاش، موهاسر شده یهابا سر انگشت آذر

 مقنعه فرستاد.

 سرد بود. هوا



 نازک بود. یزمستان کم یبرا شیپالتو

داشت که فعالً نخواهد به پول   یفکر یدغدغه قدرآن

 تر فکر کند.و گرم دیجد یپالتو دیخر یاش برانداشته

 شود. گرم یتا کم زدیم قدم

 اردالن بهجت بود. منتظر

 آمد. نییپا شیمدل باال نیگذشت، از ماش که یکم

رشته  کیکه فقط  یدادن دخترک مو نارنج صیتشخ

 یهابود و با چشمافتاده اشیشانیپ یرو شیاز موها

 به او بود، سخت نبود. رهیدورنگش خ

دختر  نیدلش به خودش اعتراف کرد که جداً ا در

 دارد. یخاص تیابجذ

نباشد اما  بایز هایلیممکن بود به چشم خ اگرچه

و  العادهو رفتار محکمش واقعاً خارق یتفاوت ظاهر

 بود. نیقابل تحس

 یپرسو محترمانه با او سالم و احوال دیآذر رس مقابل

 کرد.

از پشت سر آذر  یکه مهد رفتندیها باال مدو از پله آن

 .داد صیرا تشخ



 کردیکه با آذر صحبت م اشیمرد کناربه  ینگاه

 انداخت و پوزخند زد.

را قفل کرد و پاتند کرد تا  نشیماش یدرها موتیر با

 ها برسد.به آن

 بود که گفت: ترنییسه پله پا دو

 

 باهات حرف بزنم. خوامیم -

 

 سر چرخاند. شیصدا دنیبا شن آذر

شد و حس کرد تمام بدنش از درون  یعصب ناخواسته

 .ز افتادهبه لر

جا کرد و اردالن و اردالن جابه یمهد نیرا ب نگاهش

 گفت:

 

 .من منتظرتون هستم -

 



 کهنیو بدون ا دیچرخ یکه دور شد، آذر سمت مهد او

منتظر  دهیدرهم کش یحرف بزند، با ابروها یکالم

 نگاهش کرد.

 

 زد و گفت: شخندین یمهد

 

 نه؟ گذرهیخوب داره بهت خوش م -

 تو! لیشده وک ونائه،ی وز،یپف ی  قرت اون بچه لیوک

 

 پاسخ داد: سرد

 

 داشته باشه! یبه شما ارتباط کنمیخب؟ فکر نم -

 

 ورتمهیاعصاب آذر  یبازهم با پوزخندش رو یمهد

 رفت و گفت:

 

 ؟یدختر فرار یکه بش دیارزیم ییخدا یول -

 ؟یبابات بش یباعث سکته  که



 خلق! ینماانگشت یشد بدبخت،

 .یدهن مردمنقل  جاهمه

که دخترش به  یاییآبرویخاطر باز خجالتش به بابات

 .رهینم رونیبار آورد و فرار کرد از خونه ب

 

 یایلیکه س کردیداشت خودش را کنترل م یادیز آذر

 در گوشش نخواباند.

 ادامه داد: یهم فشرد و مهد یرا رو شیهادندان

 

داده  خوابم یجونت بهت جا ونایآقا  ؟یخوابیکجا م -

 ییهرجا یمثل زنا ای یبد سیکه در ازاش بهش سرو

 

 نتوانست تحمل کند. گرید آذر

بود را، در دستش مانده یباق شیکه برا یجان تمام

بر  یمحکم یلیکالم او، چنان س انیو م ختیر

 یالحظه یبرا یمهد یهاصورتش نواخت، که چشم

 رفت و کف دست خودش به گز گز افتاد. یاهیس



 یآن اطراف بودند و اردالن بهجت که کم که یچندنفر

 ها شدند.دورتر بود، متوجه آن

 مبهوت به آذر نگاه کرد. یمهد

 محکم گفت: د،یلرزیکه م ییبا صدا آذر

 

 .زیچهمهیخجالت بکش ب -

 .رتیغ یب یگیم یچ بفهم

 یدیشناسمته و به خودت اجازه م یمن هنوز تو اسم

 !یانگ هرزه بودن بهم بچسبون

 ل  آشغا

 

 ،یبود که چهار انگشت مهدنشده لیتکم اشجمله

 را بر هم دوخت. شیهالب

ها و محکم به دهانش ضربه زد که درد در دندان چنان

 زد. رونیب شیهاو بالفاصله خون از لب دیچیفکش پ

 

آذر تکان داد و  یبرا دواریاش را تهداشاره انگشت

 گفت:



 

 !یکنیم یچه غلط یحواست باشه دار گهیبار د -

 .یخوریم ،یبزن

 !یقشیرو بهت گفتم که ال یزیچ

 

 یها رساند و رو به مهدفوراً خودش را به آن اردالن

 با تشر گفت:

 

 د؟یهست دیکنیکه م یمتوجه کار ،یجناب مومن -

 

 را باال برد و گفت: شیصدا یمهد

 

خداتم شکر  دیکه دست موکلتو نشکوندم با نیهم -

 .یکن

 

لبش را با  یآذر خون رو که دیبگو یزیچ خواست

 پاک کرد و رو به اردالن گفت: یدستمال

 



 بهجت. یآقا میبر -
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 رو به اردالن گفت: آذر

 

 هست؟ یدواریام یجا یعنیپس  -

 

 جواب داد: اردالن

 



بله و اگر نه که خب،  دیریر شرطش رو بپذاگ -

 داره! ادیز یدوندگ

 

دردناک و از  یهانفسش را کالفه رها کرد و لب آذر

هم فشرد و سر باال گرفت  یاش را رووسط پاره شده

 نچکد. نییپا شیهاحلقه زده در چشم یهاتا اشک

 گفت: اردالن

 

شد  یجم گفتن هر چ یآقا کردم،یداشتم فراموش م -

نداره و معطل  یرادیخبر بدم، اگر ا شونیا به

تماس  رخانیبنده با ام د،یبش نیسوار ماش د،یشینم

 .رسونمتونیبعد خودم م رم،یبگ

 

 معذب شده سرتکان داد و گفت: آذر

 

 نه نه، اصالً. -

 .شمیمزاحم شما نم من

 شلوغه. داً یکه سرتون شد دونمیم



 .رمیاجازه خودم م با

 

او باز  یرا برا نیماش یدر  جلواردالن خودش،  اما

 کرد و با لبخند گفت:

 

 لطفاً. دیخانوم معتضد، سوار بش کنمیتعارف نم -

 

 پچ زد: آذر

 

 .یطورنیا شهیآخه بد م -

 

 جواب داد: متیمال با

 

 ؟ینه خانوم، چه بد -

 افتخارم هست. باعث

 لطفاً. دییبفرما

 



 یکه سوار شد و در را بست، اردالن شماره آذر

 را گرفت. رخسرویما

 

چشم از ساعت برنداشته و منتظر تماس  رخسرویام

 اردالن بود.

شدت مشتاق بود که بداند حرف زدن اردالن با  به

 داشته. یاجهیچه نت یمهد

طالق آذر به  یکارها کردیدر دلش آرزو م کهنیا از

 .شدیخودش معذب م شیدرازا نکشد، پ

 یهجت روکه زنگ خورد و نام اردالن ب اشیگوش

 صفحه اش افتاد، بالفاصله جواب داد.

 

دادن بکند که  حیاردالن خواست شروع به توض -

 گفت: رخسرویام

 

و خانوم معتضد هم  یجان، اگر فرصت داراردالن -

 جانیمنزل من تا ا دیاریب فیهمراهته، لطفاً تشر

 .میصحبت بکن

 



 موافقت کرد و تماس را قطع کردند. اردالن

آن روز را تا عصر  انایکه و ش بودحواس رخسرویام

جا هم چون شب قبل آن ونایدارد و  یآموزش سفالگر

 .رودیاش نمبوده فعالً به خانه

از خداخواسته و انگار به دنبال  ل،یدل نیهم به

 اش بکشاند.بود تا آذر را به خانه یابهانه

 اشیدواریو ام ونای ریاشتباه است، تصو دانستیم

 .گرفتیجان م شیهاچشم شیدن پبا آذر بو یبرا

و دوست  خوردیم چیاز احساس خودش در هم پ دلش

 .اوردیباال ب اشیزندگ یداشت رو

 دیآیداشت بتواند تا هرکار که از دستش برم دوست

 پسرش انجام دهد. یبرا

کلنجار رفتن با  ینا گرید یکه حت کردیحس م یگاه

 خودش را هم ندارد.

به ترکستان بود و  رفتیمکه  یره نیا دانستیم  

 با دلش مقابله کند. توانستیاما باز هم نم
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گرفت و به راه افتاد و  یپشت فرمان جا اردالن

 کمربندش را بست. نیدرهمان ح

 که آذر لب باز کرد و گفت: ذشتگیم ریاز مس یکم

 

 خونه ریبهجت، مس یجسارتاً آقا -

 

 به آذر انداخت و گفت: ینگاهمین

 

 .میتا صحبت کن شونیمنزل ا میفرمودن بر رخانیام -

 

 او، حال بدش، بدتر شد. یجمله دنیشن با



 سقوط کرد. قلبش

 یسرما توانستیهم نم نیماش یبخار یگرما یحت

 اش را چاره باشد.زده خی یهاسر انگشت

صدا و نگاهش، با  یادآوریبا  رخسرو،یتصور ام با

 نیتربیاو بودن قلبش با عج کیفکر کردن به نزد

 .نواختیممکن م تمیر

 بود! ندیبود، ناخوشا ندیحس خوشا نیکه ا قدرهمان

 کی دیشا ایو  کیتار ییروشنا کی هیشب یزیچ انگار

 روشن بود. یکیتار

ً یدق  اقض و پر از پارادوکس.متن قدرنیهم قا

اردالن سوال  رخسرو،یام یبه خانه دنیرس تا

بود اما پاسخ  حوصلهیو آذر اگر چه ب دیپرسیم

 .دادیم

اش به تئاتر و درس و دانشگاه و عالقه درمورد

آذر را به حرف  تواندیبا آن م کردیهرچه که فکر م

 حرف زد. ردیبگ

 



اشناس ن یجیو ا سیکه به گوش ا ینیماش یصدا

بود، از پشت در آمد و هردو شروع به پارس کردن 

 .کردند

پشت در  ینیماش دیها فهمآن یاز صدا رخسرویام

 است.

 را روشن کرد. فونیآ

را  شیرفت و صدا یرا باز کرد و سمت در ورود در

 باال برد تا بشنوند و گفت: شیهاسگ یبرا

 

 پسرا، آروم، آروم، دوستامونن. -

 

 شد. ادهیداخل آورد و آذر پ را نیماش اردالن

نگاه  ینیسنگ توانستیهمان فاصله هم م از

 را حس کند. رخسرویام

دهانش را فرو داد و آرام سرش را باال گرفت و به  آب

 نگاه کرد. آمدیاو که سمتشان م

 اشییکرد و به داخل راهنما یپرساردالن احوال با

 کرد.



ناکشان و او به ظاهر ترس آمدندیسمت آذر م هاسگ

 زد. ینگاه کرد و لبخند

 :دیرا بر هم کوب شیهادست رخسرویام

 

 تون.خونه یتو دییپسرا بدو -

 

پاسخ دادن به سالم  یبه جا د،یمقابل آذر که رس 

 :دیآرامش، آهسته پرس

 

 هاتون؟لب -

 

 و سر تکان داد. دینگاه دزد آذر

 

 نشده. یخاص زیچ -

 

 پچ زد: رخسرویام

 



 شده. ایگو -

 

 و گفت: دیب دهانش را بلعآ آذر

 

 دهنم. یو اون هم زد تو یصورت مهد یزدم تو -

 

داد  حیرا منقبص کرد و دستش را مشت و ترج فکش

 سکوت کند.

 حرف جلوتر از آذر راه افتاد. بدون

 بود. ادیهوا ز سوز

به او  رهیو به آذر که خ دیکه رفت چرخ چندقدم

 بود گفت:مانده

 

 داخل. دیاریب فیتشرسرده، لطفاً زودتر  یلیخ -

 

طور تمام تن آذر را گرم نگاهش چه دانستیکه نم او

 .کرده



روشن شده که اجازه  یدر قلب آذر آتش دانستینم

 هوا را حس کند! یاصالً سرما دادینم
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آذر به  یرهیو نگاه خ دیسمتش چرخ رخسرویام

از  یکه ناش یکرد و با همان لحن ریخودش را غافلگ

 بود گفت: تشیعصبان

 

 داخل؟ دیاریم فیتشر -

 



ها خانه منتظر آن یاردالن بهجت هم مقابل در ورود 

 بود. ستادهیا

 

و با دست به اردالن اشاره کرد و  دیرس رخسرویام 

 گفت:

 

 لطفاً اردالن جان. دییبفرما -

 

از اردالن خودش هم داخل شد و بعد از او آذر پا  پس

 او گذاشت. یبه خانه

 :دیکرد و پرس شانییراهنما ییرایبه سمت سالن پذ 

 

 شکالت داغ؟ ای یچا ای دیدار لیقهوه م -

 

 داشت. یبیآذر در آن فضا احساس عج 

 تاد.بود افکه پا به آن خانه گذاشته یاولبن بار ادی به

 اردالن جواب داد: 

 



 لطفاً ممنونم. خورمیمن قهوه م -

 

و منتظر ماند  دیبود، چرخرو به آذر که هنوز ننشسته 

 و آذر به خودش آمد و گفت:

 

 .ییاگر امکانش هست، چا -

 .شمیممنون م 

 

 سر تکان داد و آذر گفت: رخسرویام 

 

برم و لبم رو  تونمیجم، من م یآقا خوامیعذر م -

 رم؟بشو

 

 جواب داد: خسرو

 

 .دییالبته، چرا که نه، بفرما -

لب دکتر  یپارگ نیبابت ا ستیالزم ن دیمطمئن کهنیا و

 د؟یبر



 

 پچ زد: آذر

 

 .شهیخودش خوب م کنم،ینه نه، فکر نم -

 

 به آشپزخانه رفت. یگرید زیبدون گفتن چ رخسرویام

به خودش اجازه داده آن  یچرا مهد کهنیاز ا یعصب 

 .ستادیجا اهمان یکم اوردیرا سر آذر ببال 

 بود.لب آذر جداً ناراحتش کرده یو پارگ تورم

 درد گرفت. تیاز عصبان اشمعده

 .دیسر کش یرا با همان بطر شربتش

 و قهوه را آماده کرد. یچا 

 

 دیچند مشت آب به صورتش پاش ،ییآذر مقابل روشو 

رم به لبش که شکافته و متو یو نگاه ستادیو راست ا

 کبود بود انداخت. یو کم

حس کرد  دیدیکه م یزیو با چ کردیدرد م دندانش

 سرش خراب شده. یرو ایدن



 از باالز ترک خورده بود! اشییدندان جلو 

قدر محکم آن یشد که ضرب دست مهد یباورش نم 

 بوده باشد که باعث ترک خوردن دندانش شود.

 شد. مضطرب

 بکشد. غیخواست ج یدلش م 

 چنگ زد. شیگلو به بغض

 نیفقط هم ،یفکر یهمه مشغلهو با آن طیآن شرا در

 را کم داشت. یکی

 رفت. رونیب ییاز دستشو 

آمد و به سمت  رونیب ییزمان که او از دستشوهم 

و  یچا ینیهم با س رخسرویرفت، ام ییرایسالن پذ

که رنگ صورتش  دیشد و آذر را د کشیقهوه نزد

 تر بود. دهیانگار پر

 :دیپرس 

 

 افتاده؟ یاتفاق -

 



لرزان  ییآذر نتوانست بغضش را کنترل کند و با صدا 

حلقه زده بود  شیهاکه اشک در چشم یو در حال

 گفت:

 

 از باال، ترک خورده! تمییدندون جلو -

 

 .دیپرتعجب ابرو در هم کش رخسرویام 

مقابل اردالن گذاشت  زیم یرا رو ینیپاتند کرد و س 

 کرد و به اردالن گفت: به آذرر یاو اشاره

 

 دندون خانوم معتضد ترک خورده. -

 زد که یچه جور شرف،یب یکهیاون مرد مگه

 

گشاد شده   یهاحرف او و با چشم انیاردالن م 

 :دیپرس

 

 دندونتون ترک خورده؟ -



 دیانقدر محکم زد؟ خانوم معتضد شما که به گفت یعنی

 !فتادهین یاتفاق خاص

 

 آذر گفت: 

 

 هم االن متوجه شدم من خودم -

 بکنم؟ دیکار باحاال چه دونمینم

 اگر دندونم بشکنه. شهیبد م یلیخ 

 

 گفت: تیبا جد رخسرویام

 

 .خانوم معتضد شکنهیدندونتون نم -

 .دیکنیم مشیو ترم یدندونپزشک دیریفردا م پس

 

 رو به اردالن گفت:  و

 



وم خان یبابت طول درمان برا نیکه از ا خوامیاما م -

 جان.اردالن یریمعتضد بگ
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جا کرد و جابه  رخسرویاردالن و ام نینگاهش راب آذر

 :دیپرس

 

که  نهیمنظورم ا یعنیگرفتن طول درمان الزمه؟  -

 کنه؟یبهمون م یکمک

 

 فرصت نداد تا اردالن جواب بدهد و گفت: رخسرویام 



 

 .میریبهتره که طول درمان رو بگ کنمیفکر م -

 .شهیم اجینظرم احت به

هر لحظه درد  تیاز شدت عصبان کهیو درحال 

 :دینشست و رو به اردالن پرس شدیم ترشیاش بمعده

 

 افتاد؟ یخب، امروز چه اتفاق -

 بود؟ ین چدر مورد طالق گرفت  یمومن نظر

 ده؟یهنوز هم معتقد بود که طالق نم 

 

دردناکش را با انگشت شست و اشاره  یشانیپ آذر

 داد: حیتوض رخسرویفشرده و اردالن رو به ام یکم

 

 ایکه من امروز متوجه شدم گو طورنیا رخان،ینه ام -

بدون دردسر  کهنیا یشرط داره برا کی شونیا

 بشه طالق بده. یراض

 

 :دینجکاو پرسک رخسرویام 



 

 خب و شرطش؟ -

 

 گفت: اردالن

 

بشن و  یکه اگر خانوم معتضد راض گهیم شونیا -

رو به طور تمام و کمال ببخشن حاضره  اشونهیمهر

 جدا بشه. یکه توافق

ً ینها فتهیاتفاق ب نیکه خب اگر ا  کار  گهیهفته د کی تا

 .تمومه

رو بخوان ما  اشونهیاگر خانم معتضد مهر اما

 یو مسئله ا میکن یروند رو ط نیکه باز هم ا میمجبور

هم که به خانم معتضد  یاهیکه مهر نهیهم که هست ا

قطعاً  ،یاون هم بعد از چند ماه دوندگ ره،یگیتعلق م

 .شهیم یقسط بند

ً ینها  سکه  کی یهر دو ماه دیشا ایسکه و  کیماه  تا

 .رهیبهشون تعلق بگ

 

 به آذر کرد. یخسرو نگاه ریام



که  ییهاآن سکه یرو یکه آذر از نظر مال انستدیم

 دارد. اجیمهرش بود، حقش بود، احت

 ریدرگ یبا مهد ترشیکه او ب خواستینم یاز طرف اما

 شود.

 

 رو به آذر گفت:  

 

 یول دیکه از حقتون بگذر دیخانم معتضد شما حاضر -

 د؟یریبگ عتریطالقتون رو هرچه سر

 

 با خجالت  گفت: او نگاه کرد و یهاآذر در چشم 

 

 گرفتن یکه من رو نهیا قتشیجم حق یخب آقا -

 دونمینم فتهیاتفاق ن نیحساب کردم و اگر ا امهیمهر

 یکه از نظر مال

 

 و گفت: دیحرفش پر انیم  رخسرویام 

 



 د؟ینباش هیقض نیخواهش کنم شما نگران ا شهیم  -

 

از  یها جابجا کرد و کمآن نینگاهش را ب اردالن

که چندان هم به مذاق  یاش خورد و با لبخندقهوه

 گفت: آمدیخوش نم رخسرویام

 

قابل حل هستن  یبله خانوم معتضد  مشکالت مال  -

 ینامرد نیاما به نظر من راحت شدن از شر  چن

 داره. دیرو ببخش تونهیکه مهر نیارزش ا

 

 نیآذر برداشت و سنگ ینگاهش را از رو رخسرویام

 .اش را جمع کندشل شده شیتا ن نگاه کرد به اردالن

و آب دهانش را فرو داد و  دیسمت او چرخ اردالن

 گفت:

 

 .یقانونیپزشک رمیپس بنده فردا با خانوم معتضد م -

 پچ زد: امسرخسرو

 



 خوبه ممنونم. -

 

آذردخت  توانستیخودش نم کهنیمتنفر بود از ا و

 کند. یمعتضد را همراه
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 :دیپرس

 

 ست؟ین یاخبر تازه ونا،یاز  تشیو درمورد شکا -

 



آذر دوست  آمد،یم انیکه به م ونایاز  تیشکا حرف

 فرو برود. نیداشت از شدت خجالت آب شود و در زم

 

گذاشت  زیم یرا رو اشیخم شد و  فنجان خال اردالن

 و گفت:

 

 اشیاگر همسر فعل گهیکه م یکس رخسروخان،یام -

 یو توافق ادیب شهیم یرو ببخشه راض اشهیمهر

باالتر بردن مبلغ  یبا کم ستین دیطالق بده، بع

 بده. تیرضا ،یقبل یشنهادیپ

 

دو انگشت اشاره  اشیشگیطبق عادت هم رخسرویام

 گفت:و  دیکش شیهالب یرا رو اشیو وسط

 

من فقط  ستیجان مبلغش اصالً و ابداً مهم ناردالن -

مسئله  نیماجرا تموم بشه و ا نیزودتر ا خوامیم

 جمع بشه. ونا،یاز  تیشکا

 یخارج شدن از کشور مشکل یبرا خوامیچون نم 

 داشته باشه.



 سوال رفته. ریز یبه قدر کاف اعتبارش

و  ادیبهش بگو که ب شهیحل م ترشیبا پول ب اگر

 بده. تیرضا

 

باعث  کهنیموافقت کرد و آذر بازهم از ا اردالن

دست عوام شود از  یچهیباز ونای یبود آبروشده

 .دیخجالت کش رخسرویام

 

** 

 رو به مادرش جواب داد: یمهد

 

 .دمیطالقش م رهینگ هیگفتم مهر -

 

 :دیپرس یمهد یرهیخ مشتاق

 

 گفت؟ یخب مادر؟ چ -

 

 پوزخند زد: یمهد



 

 .گهید کنهیحتماً قبول م یول یچیالً که هفع -

 

 و گفت: دیکوب اشنهیبه س بهیط

 

 نیبب ز،یچهمه یب یدستاش بشکنه دختره یاله -

پنج تا انگشتش مونده رو  یجا یجورتورو قرآن چه

 صورت بچم.

 

زنگ  اشیگوش د،یبگو یزیچ یمهد کهنیاز ا شیپ

 خورد.

 :دیپرس بهیط

 

 ه؟یک -

 

 .ستلهیوک اروی نیا یشماره -

 



بگه دختره  خوادیکه م شاالیخب جواب بده، ا -

 .دهیمهرشو بخش

 

را وصل کرد و اردالن مشغول صحبت کردن با  تماس

 شد. یمهد

و الهه چشم از دهان  بهیرا ط قهیآن چند دق تمام

 .داشتندیبرنم یمهد

 گفت: بهیرا که قطع کرد، بالفاصله ط تماس

 

 گفت؟ یچ -

 

 لب زد: یمهد

 

 کنم؟ فیتعر ویچ گه،ید دیدیخودتون که شن -

 

 من و من کرد و گفت: یکم

 



 ثم،یآقام نیمادر، دردت به سرم، ا یمهد گما،یم -

 داره. یلیهزارهللا اکبر، خ

سوبلکسه  نیخونش از ا گفتیشب مادرش م اون

 از اوناست. ه،یچ

بدم که اون سه طبقه  یپر کندهن یهیزیجه دیبا من

 نه؟ ایخونه رو پر کنه 

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت: یمهد

 

 مامان؟ هیخب، منظورت چ -

 

وقت  هیکه  یریمفصلم بگ یعروس هی دیبا یمهد -

قبول  گمیخانوم برامون دراز نباشه، م رانیزبون ا

 .یبد تیرضا یبدن و بر ادیرو ز هیکن بگو پول د

 

 را باال برد: شیصدا یمهد

 



عن  یکولبدم اون جوجه فو تیرضا خوامیمن نم -

 .حالش بشهبهخوش

 

 نگاهش کرد و پچ زد: بهیط

 

 .یبه پولش فکر کن مهد -

 

 :دیالهه نال و

 

وقت جهازم تو چشم  هی ترسمیداداش توروخدا، م -

عمر بشه سرکوفت  هیکم باشه،  ثمیآقام یداداشازن

 تر بود.کم امیبرام که جهازم از جار

 قدر بده؟هم آخه چه چارهیب یبابا

 .میمفصل بخر زویه چهم دیبا
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در دستش مقابل  یبه سالومه که با سبد ینگاه ونای

 کی یکرد و لبخند بودستادهیاو ا یخانه یدر ورود

 گرفت. گارشیاز س گرید یطرفه زد و کام

 

 ؟یسال یمنتظر اذن ورود گهیتو د ایخب ب -

 

نگاهش کرد و داخل  یزد و با دلتنگ یلبخند سالومه

 شد.

 

 وناجونم؟ی یخوب -

 

 با دست گردنش را ماساژ داد و گفت: ونای

 



 باشه! یاز خوب چ فتیتا تعر -

 

 یخب گل پسر  خوشگل، از نظر خودت خوب -

 زدلم؟یعز

 

 و گفت: انداخت اشیگاریس ریرا در ز گارشیس

 

 .یدارم عن تر از عن یحال هینچ!  -

 

 را گاز گرفت و گفت: شیهالب سالومه

 

 عشقم. گهیادب نشو د یعه، ب -

 

ها انداخت پارکت یرا از کاناپه برداشت و رو بالشتش

 .دیجا دراز کشاش همانبرهنه یو با باال تنه

 گفت: هیبرداشت و پوزخند زد و با کنا یگرید گاریس

 



 افتاد. ادمی هویعشقم  یگفتعشقت؟  -

 خبر؟از پسره چه یراست

 بود؟ انیبود؟ پو ایبود؟ پور ایپو

 

را از دستش گرفت و  گارشیخم شد و س سالومه

 گفت:

 

 نه، پرهام بود. -

 نکش. گاریس انقدر

 .میمن غذا آوردم باهم بخور پاشو

 

 رفتینگاهش را سمت او که به آشپزخانه م ونای

 و گفت: دیکش

 

 ؟یدوستش دار یلیخ -

 

 جواب داد: ربطیب سالومه



 

 .دهیبمب ترک جانیانگار ا ،یوا یا -

 .ونای یخودت درست کرد یبرا یایخونه و زندگ چه

 ییظرفشو نیماش یتو یدیچیها رو مظرف حداقل

 فدات شم.

 

 گفت: ونای

 

 ه؟یچه شکل -

 چندسالشه؟ قیدق

 ست نه؟بهت وابسته یلیخ

 کردن.که متخصص خوشگل محبت  توام

 

 :دیاو، پرس یهااز سوال یعصب سالومه

 

 ؟یندار زیبشقاب تم هی - 

 ه؟یجورنیا جانیا چرا



 

 ایب ،ینگو سال زشعریهست، چ ادیکه ز زیبشقاب تم -

 از پسره بگو.

 ؟یرفت شیکجاها باهاش پ تا

 

 از کوره در رفت. سالومه

 :دیو داد کش دیچرخ سمتش

 

 !ونای گهیبس کن د -

 

 د:پوزخند ز ونای

 

 وقت؟ چرا اون -

 

 چون دوست ندارم درموردش حرف بزنم. -

 

 دار گفت:کش ونای



 

 ؟یسال یدرموردش حرف بزن یچرا دوست ندار -

 

 م؟یبحث رو تموم کن نیا شهیم ونای -

 زم؟یعز کنمیروابط تو دخالت م یمن تو مگه

 

 نگاهش کرد و گفت: ونای

 

 یاصخ یکه من رابطه نهیا لشیهم دل دینه، شا -

 ندارم.

 فقط بگو   

 

 یتند و عصب کهیکرد و سالومه منتظر و درحال مکث

 نگاهش کرد. دینفس کش

 

 ؟یسال یقدر دوستش دارفقط بگو چه -

 



 با صداقت جواب داد: سالومه

 

 .ترشیاز جونم ب -

 .ترشیب یلیخ

 

 کج زد و گفت: یلبخند ونای

 

 امیحسود دتیزشته که بگم به دوست پسر جد -

 ؟شهیم

 .یدوستش دار ادیچون تو ز شهیم امیحسود

 یلیخ تو

 

 را خورد و سالومه با بغض گفت: حرفش

 

که تو  یرازیدرست کردم با ساالد ش یقورمه سبز -

 .یدوست دار

 



و سمت آشپزخانه  ستادیو ا دیخند نیهم غمگ ونای

 ستاده،یپشت به او ا کهیرفت و سالومه درحال

 گفت: کردیرا پاک م شیهااشک

 

طعمش رو از  ادمهی ختم،یر مویساالد هم آبل یتو -

 .یدوست داشت ترشیآبغوره ب

 

 کنمیب ه هم دم م یهم صبح پختم، عصر چا مویل کیک

 .میباهاش بخور

 نه؟ گه،ید یدوست دار هنوز

 

 هم بغضش را فرو داد. ونای

او گذاشت و  یهاشانه یپشت سر دست رو از

 و گفت: دیدر گلو خند ن،یغمگ

 

 ؟یسال یرا انقدر من رو خوب از بَرچ -

 

 سالومه سکوت بود. جواب



 گفت: ونایو  دینگو یزیرا گاز گرفت تا ج شیهالب

 

 نمت؟یدلم طاقت آورد ده سال نب یجورچه -

 

 و جواب داد: دیتلخ خند سالومه

 

اشتباه رو از سر  یرابطه هی دنمیبا د یخواستینم -

 .یریبگ

 

 نشاند و گفت: سالومه یقهیشق یرو یابوسه

 

 ها بچه بودم.اون سال ،یمن به کارما معتقدم سال -

 .یام بودبودم، وابسته اتوابسته

 ولت کردم و هوی

 

 :دیپرس سالومه

 



 ؟یو چ -

 

 یداره برا یجورنینکنه دلت ازم شکست که دلم ا -

 زنه؟یپر پر م خوامشیکه م یدختر

 

را دو طرف  شیهاو دست دیسمتش چرخ سالومه

اش کاشت و گونه یرو یات او گذاشت و بوسهصور

 نگاهش کرد و پچ زد: یاشک یهابا چشم

 

خوش  یونای فتهیبرات اتفاق ب هانیبهتر دوارمیام -

 قلب و مهربونم.
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 رونیب دخسرویام یکه پا از خانه یاز زمان آذر

 گذاشت، دلش به تب و تاب افتاد.

جا جا تکه از قلبش را آن کیکه انگار  یطور

باشد، بزرگ را گم کرده زیچ کیباشد، انگار گذاشته

 .دیچرخیبه دور خودش م

 .دیچیشب به خودش پ تا

 یرفت تا شماره اشیبار دستش سمت گوش هزار

 .ردیرا بگ رخسرویام

 .یابه چه بهانه ماا

 و سر در گم بود. کالفه

 

با آذردخت نداشت،  یهم تفاوت چندان رخسرویام حال

او هم از ظهر تا شب و از شب تا صبح را فقط فکر 

 بود.کرده



 یکه برا یبه خودش و به سرانجام ونا،یآذر، به  به

به نقطه،  دیرسیوجود نداشت و باز م کدامشانچیه

 سر خط.

حالش را  رد،یبا آذر تماس بگ خواستیم بارنیچند

طور است؟ درد دارد بپرسد، حداقل بپرسد دندانش چه

 .شدیم مانینه؟ اما باز پش ای

فقط  دار،ید کیتماس و هر  کیکه هر  دانستیم

 .کندیتر مقلبش سخت یرا برا طیشرا

 بود عاشق شود.افتاده ادشی رید یکه کم یقلب

حاال هم که عاشق  گذاشته و یکه سر ناسازگار یقلب

 بود.فرد ممکن شده نیتربود، عاشق اشتباهشده

 .دادیآزارش م کرد،یم تشیبار داشت اذ نیا ینیسنگ

خوددار هم دوست داشت  یرخسرویام یکه حت قدرآن

 یبگذارد بلکه اندک انیدر م یرا با کس یآن حس لعنت

 سبک شود.

شده  یعاشق دختر دیبگو توانستیم یبه چه کس اما

 ه هنوز متاهل است؟ک

 یعاشق دختر متاهل دیبگو توانستیم یجه کس به

 شده که پسرش هم خواهان اوست؟



را با خودش به  یزهرمار ن  یریدرد ش نیکرد ا فکر

 .بََردیگور م

 را بشکند. ونای خواستینم

 

باشد شب را توانسته کهنیصبح بود و آذر بدون ا هفت

قاشق  کینها به دست و صورتش زد و ت یبخوابد، آب

ضعفش  یعسل در دهانش گذاشت تا جلو یمرباخور

 .ردیرا بگ

 دیو بگو ردیرا برداشت تا با اردالن تماس بگ یگوش

 دنیاما با د کند،یحرکت م یقانون یکه به سمت پزشک

 را به او دادند. ایانگار دن دخسروینام ام

بود و زده ایو دلش را به در اوردیطاقت ن رخسرویام

 شود تماس گرفت. مانیپش کهنیقبل از ا

و  کردیزبانش حس م ریقلبش را ز یهاتپش آذر

 شد؟ نیچه شد که ا بودنددهینفهم کدامشانچیه

تپش قلب  گریدکی یصدا دنیشن جانیشد که از ه چه

 گرفتند؟یم

 زدند؟یم خیو اما انگار  شدندیشد که داغ م چه



در  شانیهاسر از قلب یعشق ممنوعه چه زمان نیا

 بود؟آورده
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 گذاشت. اشنهیس یقفسه یدست رو آذر

را به  یگرفت و تماس را وصل کرد و گوش ینفس

 گوشش چسباند و آرام نجوا کرد:

 

 سالم -

 



ن  منجمد شده در بود تا خو یکلمه کاف کی نیهم

 .فتدیب انیدوباره به جر رخسرویام یهارگ

 داد: پاسخ

 

 د؟یخواب بود ر،یخصبح به -

 

 لب به دندان گرفت و گفت: آذر

 

 بودم. دارینه نه، من ب -

 .دمیاصالً نخواب درواقع

 

 کهیو درحال دیابرو در هم کش رخسروی" مثل من " ام

را  زدیموج م شیکه در صدا یاینگران کردیم یسع

 پنهان کند گفت:

 

 خانوم معتضد؟ دیدیچرا نخواب -

 اومده بود؟ شیپ یمشکل

 کرد؟یدرد م دندونتون



 

را بروز  اشیبود نگرانچندان هم موفق نشده ایگو

 طور به هول و وال افتاد.ندهد که دل آذر آن

 داد: جواب

 

 .ادیقدر زنه اون یول کرد،ینه نه، درد م -

 د.فکرم مشغول بو کمهی

 

او گوش داد و در  یفقط به آهنگ صدا رخسرویام و

دل جوابش را داد " فکر من هم مشغول بود، مشغول  

 تو! "

 

که  یخانوم معتضد، به هرحال کم دینگران نباش -

 .شهیراه مبگذره اوضاع روبه

 

اگر  یهم سکوت کرد و با خودش فکر کرد " حت آذر

 دیردنت بافراموش ک یراه بشه، براهم روبه زیچهمه

 جم؟ " رخسرویکجا برم ام



 

 خانوم معتضد؟ -

 

 شد،یو رو م ریدل آذر ز زدیم شیکه صدا طورآن

هشت  یزلزله کیکه انگار تمام تنش را  یطورکی

 .دادیتکان م یشتریر

جانم؟ اما خودش را سرزنش کرد  دیداشت بگو دوست

 .دیبود که به او جانم بگوو دلش غلط کرده

 داد: پاسخ

 

 بله؟ -

 

 د؟یندار اجیاحت یزیاوضاع مرتبه؟ چ -

 

 یاش به بازکنج انگشت شستش را با ناخن اشاره آذر

 زده گفت:گرفت و خجالت

 

 نه ممنونم بابت لطفتون. -



 

 نداشتند. یحرف گرید

 .کردندیتماس را قطع نم اما

هم  گریدهم یهانفس یصدا دنیبه همان شن انگار

 قانع بودند.

 ییچه بلوا یگریکه در قلب د ستنددانینم کدامچیه

 برپاست.

 جم کجا؟ رخسرویاو کجا و ام کردیفکر م آذردخت

 یادهید ایپخته و ساخته و دن یرخسرویکجا و ام او

 کجا؟ دیدیدختر بچه م کیکه حتماً او را به چشم 

قلبش را  کرد،یخودش را شماتت م رخسرویام و

 خواند،یخودش را خودخواه م کرد،یسرزنش م

 .کردیحسش را سرکوب م

 انیهم آن م ونایاگر  یحت کهنیخاطر ابه ونا،ی خاطربه

بود  شیانایکه همسن و سال و ینبود، او کجا و دختر

 کجا؟

که حداقل از سن و سالش  کردیخودش فکر م با

 خجالت بکشد.

 .گریقلب است د اما



 هاست.حرف نیتر از ازبان نفهم المذهب

 رود؟یتَش محرف حساب هم در کَ  مگر

بکش که غلط  ادیو در گوشش فر ایب قهیهردق حاال

است، ننگ است، عار است،  بیاست، بد است، ع

کارش ساخته  گریاشتباه است اما عاشق که شود د

 شده و تمام.
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 رفتند. یقانون یاردالن بهجت به پزشک با

هم  ادیکارشان ز ادش،یز یلطف داشتن آشناها به

 .دیطول نکش



 یهابود که بخواهد به نگاه یتر از آنحوصله یب

 معنادار اردالن فکر کند.

 سر داشت و هزار سودا. کی

 چیاش، بدون هخانواده تیبدون حما ه،یمهر بدون

 شود؟قرار بود چه  ،یاپشتوانه

ترسناک  شینامعلومش هم برا یندهیتصور آ یحت

 بود.

 بود. یخال شیپاها ریز

به  توانستیم یکه تا ک کردیخودش فکر م با

 گرم باشد؟دل شیهاتیو حما رخسرویام

 .کردیم یکار کیخودش  دیکه با باالخره

 

 یبودند که مهد یقانون یپزشک یخروج یمحوطه در

مبلغ  ستیراض با اردالن تماس گرفت و گفت

 دهد. تیو رضا ردیرا بگ هید یشنهادیپ

 

 یک   ،یبود که مهدباز مانده رتیآذر از فرط ح دهان

 شد؟ یمهد نیا



 طور نبود.آن شناختیکه م یایمهد

 ندهد. هیمهر کهنیبه شرط ا دهدیطالق م دیبگو که

چند برابر   کهنیبه شرط ا دهدیم تیرضا دیبگو که

 .ردیرا بگ هید

 مهم نبود. شیبرا گرید اما

تمام  انشانیم زیچهمه ندهیکه تا چندروز آ نیهم

 تر بود.مهم یگرید زیاز هرچ شیبرا شدیم

 

اصرار کرد خودش آذر را برساند و آذر هم با  اردالن

به خانه  یکمال احترام دعوتش را رد کرد و با تاکس

 برگشت.

 

تماس گرفت و خبر موافقت  رخسرویبا ام اردالن

دادن را به او رساند و  تیرضا یبرا یمهد

 گفت: رخسرویام

 

 تا چک رو بهش بدم. امیفردا خودم حتماً م -

 



 گفت: اردالن

 

 .دیاریب فیتشر ستیالزم ن رخانیام -

 دهید یکالنتر یتون بهتره که توحفظ وجهه یبرا

 .دینش

 .دمیخودم کارها رو انجام م بنده

 

 با اردالن بود. حق

 فت:مخالفت کرد و گ اما

 

 .ستین یمشکل رم،یجان، خودم منه اردالن -

 یلطفاً بهش بگو راس ساعت هشت صبح کالنتر فقط

 بده. تیباشه تا رضا

 

 بود.متعجب شده اردالن

در مالعام  یبه سخت یحت شناختیکه م ییرخسرویام

 .یمثل کالنتر ییبه جا دهیچه رس شد،یظاهر م



ً یدقاطالع داد که  یموافقت کرد و به مهد اما هشت  قا

کنده  هیبدهد تا قال قض تیجا باشد و رضاصبح آن

 شود.

 .رترید قهیدق کیزودتر و نه  قهیدق کی نه

دندان آذر  میترم یهم برا یاز دندانپزشک رخسرویام

 زیوقت گرفت و مبلغ را هم به حساب دندانپزشک وار

 کرد.

 نیتا به ا ردیدوست داشت باز هم تماس بگ اگرچه

که  یامیرف بزند اما مقاومت کرد و پبهانه با آذر ح

و ساعت نوبتش را در آن  یآدرس مطب دندامپزشک

خودش  یادیآذر ارسال کرد و آذر ز یبود، برانوشته

و تشکر کند و تنها به  ردیرا کنترل کرد که تماس نگ

 اکتفا کرد. یتشکر امیدادن پ

 

[03.01.21 00:41] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت



 

 _و_چهل_و_پنجستی#پارت_دو

 

 

 لیباز هم قرار است با آن وک کردیفکر م یمهد

 رو شود.زبان و خوش پوش روبهچرب

 شوکه شد. رخسرویام دنیبا د اما

 بود.را در هم فرو برده شیابروها

 نیترکوچک خواستیدلش نم یحت رخسرویام

 .ندازدیسمت او ب ینگاهمین

آورد و مبلغ  رونیداخل کتش ب بیرا از ج شچکدسته

شده را نوشت و آن را امضا کرد و بدون  یط شیاز پ

 زیم یچک را حدا کرد و رو ،ینگاه کردن به مهد

 گذاشت و گفت:

 

 .یمومن یآقا دیبد تیرضا -

 



را  یمهر یکالمش، جداً هم کم یو سرد تیجد

 بود.ترسانده

 دند.خارج ش یکه تمام شد، از کالنتر کارشان

چهارصد و پنج  یسمت پژو خواستیم یمهد

 نکیع کهیدرحال رخسرویبرود اما ام اشیانقره

 گفت: زدیرا به چشم م اشیدود

 

 .میحرف بزن قهیدق کی نیتو ماش ایب -

 

 یمهد یبود که پاهاحکم کرده تیبا جد یطور

 .شددهیناخواسته به دنبالش کش

از کرد و را ب گریدر د یسوار شد و مهد رخسدویام

 داخل نشست.

 .دیبا او چرخ لیما یکم رخسرویرا که بست، ام در

دست راستش را باال برد و با تمام  هیصدم ثان در

 .دیتوانش، پشت دستش را محکم بر دهان او کوب

 جیگ یلحظات یبرا یو محکم، که مهد ییکهوی یطور

 افتاده. یچه اتفاق دینفهم یشده حت



 یآب وریپل یکه رو یقطرات خون ایشوکه شده  تنها

 نگاه کرد. ختیریروشنش م

 بود.را پاره کرده یلب مهد یدرشتش بدجور انگشتر

 یبا لبخند رخسرویدهان باز کند که ام خواست

 گفت: طرفهکیکمرنگ و 

 

 برو بکن! یکن تیشکا یخوایحاال م -

 

 دردسر نداشت. یحوصله نیاز ا شیب یمهد

به شدت  که تمام فکش درد گرفته و لبش اگرچه

 تنها لب زد: اما سوختیم

 

 !؟یفقط بگو چرا زد -

 

داد و  اشیانقره یموها یرا رو نکشیع رخسرویام

 پچ زد: یمهد یهادر چشم رهیخ

 

 تو رو دادم. یهید مونم،یمن بدهکار نم -



 رو هم دادم! یکه به آذردخت زد یایدهن تو

 میکه براش گرفت یطول درمان ،یهم اگر ناراحت حاال

 دادگاه، هوم؟ زیم یرو میرو بذار

 یکه شکست یدندون یهید یریم ایبه اون در،  نیا ای 

 .یدیرو م

 

 ناباور گفت: یمهد

 

 من، من دندونش رو -

 

 حرف او گفت: انیم رخسرویام

 

 ؟یشنویم ،یطول درمان جناب مومن گمیدارم م -

 .یرو شکست دندونش

 یریم ایبه اون در،  نیکه با ا گمیم گهید بارکی

 یدو برابر مبلغ شهیکه م یدیدندونش رو م یهید

 !یگرفت هیکه د

 



لب دردناکش را با پشت دشت پاک  یخون رو یمهد

 پرحرص گفت: یکرد و با لبختد

 

 پس کم گرفتم! -

 

 لب زد: تیبا جد رخسرویام

 

 گهیحساب کتاب، که د یتو ادیبه بعد سرت م نیاز ا -

 یورتا کتک هم نخ ،یدست بلند نکن

 

و طعم خون  دیسکوت کرد و آب دهانش را بلع یمهد

 حالش را بد کرد.

 

 گفت: هیحرص و با کنا پر

 

 د،یرو معلوم کن فتونیتکل -

 یدیجر م قهیخودت که  ای خوادیآذر رو م پسرت

 براش؟



 

 دست مشت کرد و جواب داد: رخسرویام

 

 کنمیطرف رو پاره م یقهیناموسم  یمن برا -

 و چه زنم.عروسم باشه  چه

 

 و گفت: دیخند یبلند و عصب یمهد

 

 آهان، پس ناموسته! -

 

 گفت: یآتش زدن مهد ترشیب یبدا

 

 ناموس منه. ادیها روش بکه اسم جم یزن -

نقل  کنهیدختر رو م هیشرف  ناموس،یب هی یوقت 

ناموس رو  یکه معن خوادیمرد م هیزبون همه، 

کرد،  دایپآذره که اون مرد رو  یبفهمه، خوش شانس

 یانداخت هنوز ب ادمونیماست که آذر  یخوش شانس

 مثل تو هستن! ییهاناموس



 

 دندان قروچه کرد و گفت: یمهد

 

جم، ناموس  یآقا ستیهنوزم معلوم ن فتیتکل یول -

 پسرت؟ ایتوئه 

 

 با پوزخند گفت: رخسرویام

 

که به تو مربوطه،  نهیا ست،یناموس تو ن دونمیم -

 .اشهینه بق

 یشرف یننداز چه ب ادمی نیاز ا ترشیمن، بض در

و  دمیم هیکه دادم د یزیو اال صد برابر چ یهست

 بره. ادتیکه اسم آذر  زنمتیم یطور

 

 در اشاره کرد و گفت: به

 

 یبخور گهید یتو دهن هی یحاال هم اگر دوست ندار -

 به سالمت.
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 .شیکار کردن ها یناگهان نیبود و هم ونای

 کهویطور در آن زمان کم، که چه دیخودش هم نفهم 

 بود!به سرش زد و سه چمدان بزرگ را بسته

 یکرد برا یکه فکر م یزیلباس داشت و هر چ هرچه

ها در آندارد را برداشته و  ازیسفر چند ماهه ن کی

 بود.چپانده

اش بسته یهابه چمدان ینگاه یو کالفگ یجیگ با

 انداخت.

 را کف دستش گذاشت و پچ زد: پپر



 

 ق؟یرف میبر -

 

فکر کرد  یالحظه یاش نشاند و برارا سر شانه او

 چرا برود؟ 

کند اما مکث کرد و  یها را خالچمدان خواستیم

 زد و با خودش نجوا کرد: شیچنگ بر موها

 

 موندن هست؟ یبرا یلیچرا نرم؟ چه دل -

 کنه؟یام مشهر داره خفه نیا یهوا یبمونم وقت چرا

 

شود،  مانیپش کهنیاز ا شیرا برداشت و پ اشیگوش

 را گرفت. رخسرویام یشماره

 

 بود. نیپشت فرمان ماش 

 یکه به دهان مهد یاخودش هم از ضربه دست

 بود درد داشت.زده

 نبود. مانیپش اما



تا آن  یبود که از کتک زدن کس یادفعه نیدوم نیا

 یدفعه هم کتک نیو اول کردیم تیحد احساس رضا

همسر  ،یعوض زیبود که تا حد مرگ، به آن کامب

 بود.سابق سالومه زده

 

 نشیماش د،یرا د ونایکه زنگ خورد و نام  اشیگوش

 و توقف کرد. دیکش یرا کنار

 را وصل کرد و جواب داد: تماس

 

 ونا؟یله ب -

 

 یایهم مثل خود او، بدون گفتن حرف اضاف ونای

 گفت:

 

 مدت برم. هی خوامیمن م ریام -

 

 و گفت: دیحرف زدن او باال پر مقدمهیاز ب شیابروها

 



 یکار کن یبا تورج فالح یخوایکه م یبودگفته ،یاک -

 .یبر یخوایبه معناست که م نیو ا

 

 گفت: حوصلهیب ونای

 

 هماهنگ بشم. یفالح میبا ت کنمیصبر نم -

 قدر طول بکشه.کارش چه ستیمعلوم ن اون

 .ریزودتر برم ام خوامیم من

 .شمیدارم خفه م جانیا

 

دستش را محکم دور فرمان حلقه کرد و  رخسرویام

 پدرانه گفت: یفشرد و با دلسوز یچشم رو

 

 ونا؟ی یشیچرا خفه م -

 ؟یکنیم یجورنیبا خودت ا چرا

 

 :داد جواب



 

 باشم. جانیا خوامیحوصله ندارم. نم ر،یام امکالفه -

 

 کرد و لب زد: یمکث رخسرویام

 

 بکنم که حالت بهتر بشه؟ یبرات کار تونمیم -

 

 گفت: هیزد و با کنا پوزخند

 

 .ریام یتونیآره، آره م -

سنگ  ریشده از ز یکه آذر رو حت ینفوذ دار انقدر

 .یکنیو نم یکن دایپ

 

 و گفت: دیب دهانش را بلعآ رخسرویام

 

حرف پشت سرت باشه  نیاز ا ترشیب یخوایم -

 ونا؟ی



 تیساعت قبل رضا مین نیهم زیچهمهیمردک ب اون

 داد.

 ؟یادنبال دردسر تازه حاال

 

 .ریداده چمدون بستم ام تیرضا دونمیچون م -

 مدت دور باشم. هی خوامیم

 .رمیواقعاً م ینکن داشیپ اگر

 رمیم یفالح پیو با اک کنمیماهنگ مهم که ه بعدش

هم تموم نشه  اشیلمبرداریف یتا وقت ا،یتالیا

 .رانیا گردمیبرنم

 

 دایبه پ یازیجوابش را در دلش داد " ن رخسرویام

 یول دونم،یمن جاش رو م ست،یکردنش ن

 ینیبب بیآس نیاز ا ترشیب خوامینم یول خوادت،ینم

 بفهم " ونا،ی

 

 تکرار کرد: گرید بارکی ونای

 



 ؟یکنینم داشیپ ر،یام -

 

 :دیتوپ رخسرویام

 

 ؟یاش رو ندارمگه شماره -

 ده؟یهات رو نمجواب زنگ یگینم مگه

 ست؟طرفهکیبارها گفته که حست بهش  یگینم مگه

 ونا؟ی یتحقر بش یدوست دار چرا

 ؟یپس زده بش یدوست دار چرا

 .گفتیکه جاش رو بهت م ندتیبب خولستیم اگر

 

 :دینال

 

 .رهیتا طالقش رو بگ رمیم ر،یمدت ام هی رمیم -

 برگشتم بتونه بهتر فکر کنه. یکه وقت رمیم

 

 داد و گفت: رونیب نینفسش را سنگ رخسرویام



 

 .نده یواه دیبه خودت ام -

 .ونای یتو بشکن خوامینم من
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 :دیکالفه پرس رخسرویسکوت کرد و ام ونای

 

 ؟یبر یخوایحاال کجا م -

 ران؟یخارج از ا چرا



تا  گهید یشهرها نیاز هم یکی یمدت بر هی شهینم

 حال و هوات

 

 و گفت: دیتلخ خند رخسرویحرف ام انیم

 

 .ریام ارینگران رو در ن یلیخ یپدرها یادا -

 !شنیکه دلتنگ م ییپدرها یادا

 !ادینم بهت

 

 تر جواب داد:تلخ یبا لبخند رخسرویام

 

 فکر کن اما  یلیهرطور ما -

 

 یکه بدان یستیمن ن یاما تو جا دیبگو خواستیم

 .دیتو و خواهرت هست اتمیشاهرگ ح

 کرد و ادامه نداد. سکوت

 :دیبعد پرس یکم



 

 ؟یبر یخوایکجا م -

 

 .جانیاز ا ریباشم غ ییهرجا خوامیم -

 رو دارم. ایکن یزایدر حال حاضر فقط و یول

 

 :دیپرس

 

 ؟یشیبهتر م یجورنیا -

 

 لب زد: ونای

 

 اما کاش بهتر بشم. دونم،ینم -

 

 را رزرو کرد. طشیبل

 .رفتیم گریاز دوازده ساعت د ترکم

 



را متحمل  یادیاز حد ز شیفشار ب رخسرویام

 بود.شده

که با  یشکالتش و مشکالتآذر و م ییسو از

 .بوددهیاو و پسرش تراش یحضورش برا

 دانستیو م بوددهیلغز بود،دهیکه لرز یدل ییسو از

 و بن غلط است. خیکه حسش از ب

 .و حال بدش و حرف از رفتنش ونای ییسو از

 بود.کم آورده گرید

آن  یهمه جنگ اعصاب ط نیتحمل ا ییتوانا مغزش

 شت.مدت زمان کوتاه را ندا

به کنار، درد روح و  بوددهیمعده که امانش را بر درد

 .آوردیمغزش داشت از پا درش م

 .کندیچه کار م دیفهمینم

 .دیفهمیخودش را نم حال

که در غروب سرد زمستان،  دیفهمینم قدرآن

برهنه،  یابا باالتنه د،یباریم آسالیباران س کهیدرحال

 طورنیا کردیفکر م و دیلرزیو م ستادهیباران ا ریز

 اش را نجات دهد.آتش درون و تن گر گرفته تواندیم

 بود.زمان هم از دستش در رفته حساب



 .ستادهیجا اآن یاز ک دانستینم

رعد و  نیتر که اولقبل میساعت و ن کیاز همان  دیشا

قبل از شروع بارش باران در آسمان  یهابرق

 بود.زده

ل ینداشت که رو ستادنیا ینا  یهادو زانو در گ 

 باغچه افتاد.

 از آب بود. سیتنش خ تمام

را  اریهوشمهین یرخسرویام یجیو ا سیا یهاپارس

 به خودش آورد.

بود  یباز کرد و به هر جان کندن یرا کم شیهاپلک

و با همان شلوار  دیتن دردناکش را تا داخل خانه کش

 ها افتاد.پارکت یرو س،یو تن خ

 نهیشوم کیجلوتر و نزد ید، کمبلند شو خواستیم

 .توانستیبرود اما نم

بر هم  شیهاو دندان دیکشیسوت م شیهاگوش

 ش،یدر آن لحظه برا زیچ نیترتیاهمیو ب خوردیم

و  دیچیپیدر خانه م وقفهیبود که ب یزنگ تلفن یصدا

ها بود که حرف نیاز ا رتریگیشخص پشت خط، پ ایگو

 بخواهد قطع کند.



هم درد  شیهااش که استخوانفقط معدهنه  حاال

 بود.گرفته

از تمام  یکه بخوابد اما بازهم کابوس رفتیم ذهنش

و حالش بدتر  دیدیم ریاخ یدهیاتفاقات در هم تن

 .شدیم

هم  دیو شا یخواب طوالن کی خواست،یخواب م دلش

 .یابد
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و محکم بر صورت خودش  ستادهیا یرو به مهد بهیط

 .دیکوب



 

 ه؟یختیچه سر و ر نیخاک بر سرم، آخه ا -

 شده مادر؟ یجورنیَدک و دهنت ا چرا

 

در را ببندد  کهنیشد و بدون ا ییوارد دستشو یمهد

 را باز کرد و گفت: ییآب روشو ریش

 

 یکیبا  ابونیمادر من، گفتم که، تو خ ستین یزیچ -

 بحثم شد.

 

به صدا در آمد و الهه  فونیموقع بود که زنگ آ همان

 گفت:

 

 .نهیداداش حس -

 

 پوزخند زد: بهیرا باز کرد و ط در

 

 .جانیا انیسر ب هیچه عجب آقاافتخار دادن  -



 

 گفت: یمهد

 

باز دلخور  ا،یجلوش نگ یزیمامان اومد باال چ -

 .شهیم

 

 چشم نازک کرد. پشت

 

 نگم. یبگم و چ یچ دونمیخودم خوب م -

 

 مداخله کرد: یو مهد بهیبحث ط انیم الهه

 

 زدتت؟! ونائهیدروغ نگو داداش، نکنه باز اون  -

 

اش از درد در هم جمع و چهره دیبه صورتش پاش یآب

 شد و گفت:

 



 .دمیمن اصالً اون دزد ناموسو ند -

 خودت؟ یبرا یگیم یچ

 ؟یچ یعنینگو  دروغ

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد. بهیط

 

 ؟یبزن بهادر شد یمن موندم واسه چ ،یحاال هرچ -

 یچه فکر ننتیخانوم تو محل بب رانیا ایآقاجعفر  االن

 کنن؟یم

 

 رو به مادرش گفت: کالفه

 

 .گهیشو د الیخیخدا، بمامان حوصله ندارم به -

 

زنگ واحدشان را به صدا درآورد و الهه در  نیحس

 را باز کرد. یورود



پاسخش  یبا سرد بهیکردند و ط یپرسو احوال سالم

 را داد.

که متعجب  نیآمد و به حس رونیب ییاز دستشو یمهد

 دست داد و گفت: کردیبه صورتش نگاه م

 

 ؟یشده مهد یچ -

 لبات کبوده؟ باد کرده! چرا

 پاره شده. اشگوشه

 

 گفت: یمهد یجاو به دیکش یپوف بهیط

 

طرفا، از زنت اجازه  نیدعوا کرده، تو چه عجب ا -

 مادر؟ یگرفت

 

 داد و گفت: رونینفسش را ب نیحس

 

 هاست آخه؟حرف نیساناز اهل ا -

 



 باال انداخت و باز هم طعنه زد: شانه

 

 نیکه بچمو با جادو و جنبل از ا یاعجوزه -

 .ادیازش برم یساختمون برد هرکار

 خانوم که هست. ارهینباشه، خواهر اون پت یهرچ

 

 زد: شیبار صداشماتت نیحس

 

 مامان! -

 

 را در هوا تکان داد. دستش

 

 کنم؟ بتیولش کن اصالً، چرا غ -

بگو آفتاب از کدوم طرف در اومده تو امروز  حاال

 ؟یبه ما سر بزن یاومد

 



که الهه به دستش  یخی یسهیو ک دیدراز کش یمهد

در جواب  نیگذاشت و حس شیهالب یا روداد ر

 مادرش گفت:

 

بدونم  دیام، باخونواده نیاز ا یمنم عضو یناسالمت -

 نه؟ ای هیخواستگار الهه چ نیا فیتکل

 

 :دیچشم تنگ کرد و پرس بهیط

 

که  هیبه ک یو ک هیبه چ یچ یساناز فرستادتت بپرس -

 دهیند ریبره بذاره کف دست خونوادش و اون آذر خ

 چشممون بزنن؟که 

 

 پوزخند زد: الهه

 

 !ستین دمیبع -

 

 محکم جواب داد: نیحس



 

فعالً ساناز  یمامان، شما همون شب هم به من گفت -

بهش  یزیالهه خواستگار اومده، من چ ینفهمه برا

 نگفتم.

 نایبه مامانم ا رمیهم که اومدم، بهش گفتم م جانیا

 سر بزنم.

 ر بزنم گفتم نه.س امیکه گفت کاش منم ب چارهیب اون

 .ستین انیدر جر اصالً 

 آخه؟ دیشوریگناهش رو م چرا

کجاست،  ستیکه اصالً معلوم ن یآذر ،یچیاون ه حاال

 الهه داره؟ یبه زندگ کاریچ

 

 نشست و گفت: بهیط

 

 بگم واال؟ یچ -

که فکر  یخونواده هرچ نیاز ا کنمیفکر م گهید من

 .ادیبرم یکن
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 حرف مادرش گفت: یزد و در ادامه شخندین یمهد

 

داداشم ندارم، زن یکار میآقاابراه یمن به خونواده -

 ،یشرف  ول  فرار یاز اون آذر ب یناموسمونه، ول

 تر و فاسد تر خودشه.خراب

و اون  نیشرف زن من بوده و با ا یت  بکثاف یدختره

 .دهیپریم

 ستیاالن محرم منه و معلوم ن نیهم یحت

 

 ادامه نداد. گریبه دهان گرفت و د زبان



 

 لب زد: الهه

 

 .یبرات داداش، توام شانس نداشت رمیبم -

 

 گفت: بهیط

 

گوه از  چ،یکه ه اهینداره، بچم بخت اولش س بیع -

 .ارهیدومش شانس م از بخت شاالیآب در اومد، ا

و شرش  دهیم خانوموطهیطالق سل امگهید چندروز

 کم.

 شد؟ یپول چ ،یراست

 ؟یگرفت

 

 بیبود را، از جگرفته رخسرویکه از ام یچک یمهد

 در آورد و سمت مادرش گرفت: راهنشیپ

 

 آره، خدمتت. -



 

 زده گفت:ذوق بهیط

 

 .ینیبب ریخ -

 

 گفت: اقیهم با اشت الهه

 

 .دیخر میزودتر بر مامان کاش -

 

غره او زد و چشم یبه پهلو یاسقلمه شیبا بازو بهیط

 رفت.

 

 .میقد یُخبه حاال توام، واال دخترم دخترا -

 جهاز ذوق نکن! دیواسه خر انقدر

 

 وا رفته جواب داد: الهه

 



 شه؟یم یوا چرا خب؟ مگه چ -

آماده باشه اگر خواستن  یزودتر که همه چ میبخر

 رنیبگ یعروس

 

 و گفت: دیحرفشان پر انیمتعجب م نیسح

 

 ؟یعروس ؟یچ -

 اصالً؟ دیکرد قیتحق یدرست و حساب شما

 ان؟ییجور آدماچه دیدونیم

 

 به الهه گفت: بهیط

 

 .اریب زیبر ییپاشو برو چا -

 

 تشر زد: نیرو به حس و

 

 مثل بابات. یشد ه؟یچ -



 .یدیمن م لیقدرتو تحو یحرفا

 سم.وا دیکنیم قیتحق قیتحق یه

 

 گفت: یعصب نیحس

 

چهارتا سوال  شونیاز در و همسا دیباالخره با -

 .دیبپرس

 بله گفت. شهیبسته که نم چشم

 

 را باال برد و گفت: شیصدا بهیط

 

 من؟ ای یدونیتو م -

 من؟ ایازت گذشته  یسن تو

 من؟ ای یآدم شناس تو

هزار ماشاال، صد قل هوهللا، آدم به پسره نگاه  ماشاال

 .کنهیض مح کنهیم

 .ختشیو باالش، چهارشونه بودنش، سر و ر قد



 پاش که خدا تومن پولشه. ریز نیماش

 دارن. یدو دهنه طالفروش مغازه

 نیهمچ زنهیخوش سر و زبونه، حرف که م مادرش

 .زهیریم رونیاز دهنش ُدر و جواهر ب

 از ما داراترن. امیلیخ یول ست،یگفتنش درست ن حاال

 هیدستش  یکیگو داره، اون تا آرنجش الن مادره

 .یتک پوشا انداخته آه، به چه گندگ نیدونه از ا

 .مونهیکه چندروز م ناسیادکلنه پسره از ا یبو

 

 متعجب پچ زد: نیحس

 

 عطرشه؟ یبو یمالک انتخابتون موندگار -

 

 :دیاخم توپ با

 

 .تیخودتو نزن به خر ر،یخنه -

 هیماه  هیهمون پول ادکلنشم اندازه حقوق  یعنی گمیم

 کارگره.



 عسل. یامم با کله افتاده تو کوزهکه الهه بچه واال

ما  گمیم ره،یکه مادرش زنگ بزنه جوابو بگ امروزم

 .میموافق

رو پس  یپسر نیکه چن ستیعقل تو سرم ن مگه

 بزنم؟

 

 و گفت: ستادیا نیحس

 

 خسروان دانند. شیبگم؟ صالح مملکت خو یچ -

 

 زد: تشر

 

 اقل.بخور ال توییچا -

 

 تکان داد و سمت در رفت و گفت: سر

 

 مادر من، دستت درد نکنه. خوامینم -



 

 داد زد: بهیط

 

 نییپا یسرتو انداخت ن؟یحس یباز قهر چسوند هیچ -

 ؟یریم یدار

 ابو؟یاسب شاه گفتن  به

 

 و گفت: دیمادرش چرخ سمت

 

نه مادر من، من غلط کنم که قهر کنم، منتها شما  -

 .دیکنیب نمآدم رو، آدم حسا

 کار؟یچ بمونم

 در مغازه. رمیم

 

 جواب داد: بهیط

 

به حرف تو و بابات  یبار برا زن دادن مهد هی -

 .دمیگوش دادم، آخر و عاقبتشم د



تو  یاحدالناس دمیشوهر دادن الهه اجازه نم یبرا

 کارم دخالت کنه.

 به سالمت. برو
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دندانش که تمام شد و به خانه رفت، به  میترم کار

زنگ زد تا هم بابت پرداخت  رخسرویام یگوش

 نیدر اول دیتشکر کند و بگو یدندانپزشک ینهیهز

و هم بپرسد که  کندیرا پرداخت م شیهایفرصت بده

 نه. ایداده  تیباالخره رضا یمهد



به دنبال  دانستیکه خودش هم خوب م البته

 یو برا ردیبگ یتا تماس گشتیم یابهانه نیترکوچک

 او را بشنود. یهم که شده، صدا یاهیچندثان

 پشت سر هم تماس گرفت. یچهار بار سه

 .دادینم جواب

 به ساعت انداخت. ینگاه

 عصر بود. میو ن پنج

 باشد. دهیبکه در آن ساعت خوا دیرسینظر نم به

 شد. مضطرب

 اش زنگ زد.تلفن خانه به

 هم جواب نداد. باز

 .شدیم وانهیرسماً داشت د آذر

 بود.به شور افتاده یعیبه طرز فج دلش

با خودش  یالحظه یشود و برا الیخیب خواست

 زمزمه کرد:

 

اش رو از و تلفن خونه کنهیداره استراحت م دی" شا

 صدایحالت ب یرو رو اشیگوش دیشا ده،یکش زیپر



جواب من رو بده،  خوادینم دیگذاشته، اصالً، اصالً شا

 فتم؟یپس ب یاز نگران دیچرا با

 من چه؟ " به

 

 زد: بیبه خودش نه اما

 

که تنها  ینسبت به کس یتونیطور مبه تو چه؟ چه -

 ؟یباش اعتنایبوده که ساپورتت کرده ب یآدم

 

 .گرفتیتماس م وقفهیب

چه  دیبود و نفهمهم به لرز افتاده شیهادست کمکم

 شد. سیطور خآن شیهاچشم یزمان

به  یحواسیو ب یجیخودش که آمد، در اتاق با گ به

 .گشتیم شیهادنبال لباس

 گرید بارکی بست،یپالتو را م یهادکمه کهیدرحال

 او را گرفت. یتلفن خانه یشماره

 



 خوردیکه پشت سر هم زنگ م یتا به تلفن رخسرویام

 خورد. نیرا به زم یسه چهار بار د،یرس

 فیاش را کثباال تنه د،یجه رونیکه از دهانش ب یخون

 کرد.

و در آتش  گرفتیگر م ترشیهرلحظه ب تنش

 .سوختیم

 کهنیا کرد،یفکر م زیچ کیآن لحظات تنها به  در

که جان  خوردیو دائم در ذهنش چرخ م ردیمیدارد م

 .قدر سخت استدادن چه

 زودتر تمام شود. کاش

که بود، دست دراز کرد و تلفن را  یهرجان کندن به

 برداشت.

 

ناالن و نگران آذر در گوشش  یرا زد و صدا دکمه

 که گفت: دیچیپ

 

 جم یالو، الو آقا -

 



بود که از  یپاسخ دادن هوم دردناک یتالشش برا تمام

 اش خارج شد.حنجره

 

 دستپاچه شد و گفت: ترشیب آذر

 

جواب  رخسروخان؟یجم؟ ام یشده؟ آقا یچ د؟یوبخ -

 لطفاً، حالتون خوبه؟ دیبد

 

 :دیتنها توانست با ناله بگو جانیب

 

 نه -

 

از دستش سر خورد و آذر  یرا گفت و گوش نیا

 کهنیتماس گرفت و بدون ا یتلفن یبا تاکس مهیسراس

به  توجهیزد و ب رونیچترش را بردارد، از خانه ب

در  یبود، جلوشده سیباران خ ریز تمام تنش کهنیا

 ماند. ن،یماش دنیمنتظر رس
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به خودش آمد و فوراً سر باال  نیچراغ زدن ماش با

 گرفت.

 و در عقب را باز کرد. دیدو سمتش

 مرد شصت هفتاد ساله کرد و آدرس را داد.به  یسالم

 .کردیهم آرام هق هق م هنوز

، به به تنش نشانده سشیخ یهاکه لباس ییسرما از

 بود.لرز افتاده

 .خوردیبه هم م شیهادندان

 گفت: ینگاهش کرد و با دلسوز نهییاز داخل آ رمردیپ



 

انشاهللا که  ؟یاشده دخترم؟ چرا انقدر آشفته یزیچ -

 .رهیخ

 

 مبهوت به او نگاه کرد. فقط

 بود؟ آشفته

 بود! آشفته

نگران او دل یانقدر برا یک   رخسرو،یام خاطربه

 بود که خودش خبر نداشت؟شده

 آمد؟یبند نم شیهااشک چرا

 

کرد و  یتکان داد و نچ یسر یبا دلسوز رمردیپ

 گفت:

 

 آروم باش باباجان. -

 .شهیکه هست درست م یهرچ

 

 لب با خودش پچ زد: ریو، زدر جواب ا آذر



 

 خدا کنه. -

 

 هم گرفت. ترشیدلش ب و

پرمهر به او گفته بود باباجان و پدر  بهیغر یمرد

 .ندشیخودش حاضر نبود بب

 خوانده بودش. ننگ یخودش لکه پدر

 وقتچیبودند، ه اشیاش حامکرد اگر خانواده فکر

 .دیکشینم جانیکارش به ا

جم باشد و به  رخسرویام نگرانکه دل ییجانیا به

 بسته. اشیدل به تنها حام ندیو بب دیایخودش ب

 بود.شده ایمرد دن نیتردسترس رقابلیغ عاشق

 یمشکالت کجاست؟ از ک   نیمنشا تمام ا دانستینم

 شروع شد؟

 را چه بگذارد؟ تیوضع نیاسم ا دانستینم حاال

 ً  مشکل بود؟ واقعا

 دردناک را دوست نداشت؟ طیشرا آن

 .دانستینم



 بود، منگ بود. جیگ

باز هم  کرد،یکه احساسشان م ییهایتمام تلخ با

 بود. یراض ییطورهاکیانگار 

 .بردیلذت م نیریاز آن درد ش انگار

افکار پر از تناقضش غوطه  انیفکر کرد و م قدرآن

مرد و  رخسرویام یبرا ینگرانزد و هزار بار از دل

 یمقابل خانه ینچه زما نیماش دیزنده شد که نفهم

 جم، متوقف شد. رخسرویو بزرگ ام ییالیو

****** 

 بود.خانه به صدا در آمده زنگ

 آسان نبود. شیبرا شیهانگه داشتن چشم باز

 .دیکوبیو به در م زدیزنگ م آذر

 سیتن آذر خ بود که تمامهم شده دتریباران شد انگار

 بود.

 بود.هم بلند شده یجیو ا سیپارس ا یصدا

 .زدیرا بر هم م شیهاپلک رخسرویما

 مشخص بود. فونیآذر در آ ریاما تصو دیدیم تار

 .ختیر نییپا یهر دلش



 کرد؟یجا چه کار مآن باران، آن ریز او،

 .ستادیا

 .خوردیتلو م تلو

 به اطراف چرخاند. یرا به سخت نگاهش

 ها بود.از مبل یکی یدسته یاش رومردانه راهنیپ

 .شدیو پوش برداشت

اش برهنه هم حواسش بود که باال تنه طیآن شرا در

طور ظاهر مقابل آذردخت معتضد آن دیاست و نبا

 شود.

 یقفسه یبود که خون خشک شده رو حواسش

 مانده. اشنهیس

 فونیبست و خودش را به آ حواسیرا ب شیهادکمه

 .رساند

 را زد و در را باز کرد. دکمه

 گرفت.چندمتر راه رفتن جانش را  آن

 را هم باز کرد. ییرایسالن پذ یورود در

 یو رو اوردیاش، طاقت نشدت تب و درد معده از

 کاناپه افتاد و چشم بست. نیترکینزد
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 .دیو تا ساختمان دوکه باز شد، فوراً داخل شد  در

 نبض گرفته. شیقلبش در گلو کردیم حس

 .دیشنیاو را م یپاها یصدا رخسرویام

را  رخسرویو حال ام دندیدویکه م شیهاقدم یصدا

 .کردیبدتر م

حالش آمدن آذر خوش کهنیو از ا دیلرزیم دلش

 .شدیم زاریبود، از خودش بکرده

 باز است. یکه در ورود دید آذر



 .دیچکیم شیز سر و روا آب

ل شیهاکفش کهنیبه ا توجهیب شده، داخل  فیو کث یگ 

 شد.

 دور اطراف چرخاند. کیرا  نگاهش

 یکاناپه یرو دهیپر یو با رنگ جانیرا ب رخسرویام

 .کرد دایپ ییرایسمت چپ سالن پذ یراحت

 .دیو سمتش دو دیرا بر هم کوب در

 بود.بسته رخسرویام یهاچشم

 زد: شیصدا یکه آذر با نگران دیشنیم

 

 .دیهاتون رو باز کنجم لطفاً چشم یجم، آقا یآقا -

 د؟یجم خوب یآقا

 .رخسروخانیام

 

 بود.زده شیبار بود که با نام صدا نیاول

اما  دیبگو یزیکه چ کردیتالشش را م رخسرویام

 .شیهابودند و هم به پلکانگار هم به زبانش قفل زده

 



 :دیل و وال نالبا هو گریبار د آذر

 

 جم، توروخدا یآقا -

 

 را تکان داد. رخسرویام یشانه

 هم حس کرد. راهنشیپ یتنش را از رو یداغ

 زد: هیگر ریز آذر

 

 تب داره. یوا -

 

 آشپزخانه رفت. سمت

 را باز کرد. هانتیدر کاب یکی یکی

در  دیلرزیکه م ییهارا برداشت و با دست لیاست لگن

 .ختیک رنم یآن آب ولرم و کم

 کرد و فوراً برگشت. دایپ یدستمال

 .زدیرا صدا م رخسرویو ام کردیم هیگر وقفهیب

 



 رخسروخانیجم، ام یآقا -

 خوبه؟ حالتون

 .دیبگ یزیچ هی کنمیم خواهش

 

در همان حال هم در دلش التماس کرد: "  رخسرویام

 طور صدام نزن دختر "اون

 

بود ا گذاشتهرد به ج رخسرویام یچانه یکه رو یخون

 ترش هم کرد.نگران

 

را در لگن فرو کرد و بعد که چالندش، آن را  پارچه

 گذاشت. رخسرویام یشانیپ یرو

 نشاند. رخسرویبه جان ام فیخف یلرز

 پلک باز کرد. یشد و او به سخت اشرهیخ آذر

و  یجفت چشم دو رنگ  دوست داشتن کیبه  نگاهش

 از اشک گره خورد. سیخ یآشنا

 از آب بود. سیخ اشیشانیدر پ ختهیر ینارنج یموها



 ترنییاش را پاسرخ شده یهاتب دار و چشم نگاه

 .دیکش

 بود. سیدخترک خ یهالباس کل

هق لبخند زد و باز هم بغضش شکست و هق انیم آذر

 گفت:

 

 .دیهاتون رو باز کردجم، خداروشکر که چشم یآقا -

 شده؟ زنگ بزنم به اورژانس؟ یچ

 مارستان؟یب میرب دیخوایم

 

 بود: زیچ کیفقط  رخسرویجواب ام و

 

 ؟یچرا اومد ؟یکنیم کاریچ جانیا -
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 ماتش برد. آذر

 لب زد: اما

 

 بهتون زنگ زدم. یلیمن، من خ -

 جم. یرانتون شدم آقانگ یلیخ من

 

او جدا نکرد و با  یلعنت یهانگاه از چشم رخسرویام

 خفه ناله کرد: ییصدا

 

 ؟یچرا نگرانم شد -

 



را  شیهااشک زشیر یبخواهد جلو کهنیبدون ا آذر

 صادقانه جواب داد: رد،یبگ

 

 !دونمینم -

 باالست. یلیجم، شما، شما، تبتون خ یآقا

لگن آب  نیا یتو دیبذارو پاهاتون رو  دینیبش شهیم

 ولرم؟

 

 یبا پوزخند ربطیو باز هم ب سوختیهم م شیگلو

 جواب داد:

 

 ؟یعادت دارم، چرا اومد ییمن به تنها -

 

 هق زد و پچ زد: آذر

 

 .رخسروخانیباالست ام یلیتبتون خ -

 

 که باز هم بسته شوند. رفتندیم شیهاچشم



 

 .شمیو خوب م شمیم ضیمر ییمن تو تنها -

 

و فکر کرد، به درک که او از  اوردیطاقت ن آذر

 آمدنش ناراحت است.

 .اوردیب نییرا پا دشیتا تب شد کردیم یکار دیبا حاال

را خفه  اشهیگر یرا بر هم فشرد تا صدا شیهالب

 کند.

 یو پارچه اوردیرا در ب راهنشیجلو برد تا پ دست

و شکمش  نهیس یقفسه یبغل و رو ریمرطوب را ز

 .بگذارد

 یهاتا دکمه رفتیمچ دستش که م رخسرویام اما

 اش را باز کند، در دست گرفت.مردانه راهنیپ

 رفت. غمایآذر به  جان

 بود؟! یچه کوفت گرید یتماس لعنت نیا

 .دیقلب آذر را هم به آتش کش تبش،

لرز بر  شیگرما، سرد کردن نبود، اما گرما تیخاص

 تن دخترک نشاند.



گرفته، برخالف تمام آن  یسرخ و صدا یهاچشم با

 مدت، دستور نداد بلکه التماسش کرد.

 بود.تب دارش شده یهاچشم ریآذر غل و زنج نگاه

 

 برو. کنمیبرو، خواهش م -

 

 و آرام و خفه جوابش را داد: دیآذر لرز یچانه

 

 !یتب دار -

 

بار اول شخص مفرد خطابش کرد و با  نیاول یبرا

 کشت! را رخسرویدو کلمه، ام نیهم

 

 یکه گلو دیپلک بست و آب دهانش را بلع رخسرویام

مغزش،  یاش آتش گرفت و زبانش، به جاچرک کرده

 از قلبش فرمان گرفت که گفت:

 



برو  ست،ین جانیبرو که جات ا گر،یبرو خانوم باز -

 !یتو متأهل

 .دیکشیم ادیدر صورتش فر اشیزندگ قتیحق

قش متاهل بود، موعد طال گفت،یهم م راست

اش بود و در شناسنامه یمومن ینام مهد بود،دهینرس

 جم، در قلبش! رخسروینام ام

   

 .دیچک شیهارفت و اشک شیاز پاها توان

 کرد: زمزمه

 

 اَ  -

 

 را رها کرد. مچش

 

 تب بشه تب داغ گناه! نیجون، نذار ابرو دختر -

 .برو

 

 



 

 فصل اول انیپا
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 دوم: فصل

 

 بود.شک کرده شیهابه گوش آذر

 چه گفت؟ او

 بود؟ دهیاشتباه شن نکند



 اگر ابراز عالقه نبود، پس چه بود؟ نیا

 ماند. رهیخ رخسرویمات و مبهوت به ام یکم

 .دیلرزیقد م تمام

 داشت. ادیف کردن فرصت زغش و ضع یبرا دلش

 .دیرسیم اریهوش مهین یرخسرویبه ام دیاما با حاال

بود تا برود، که او زده و خواسته یبه حرف توجهیب

او رساند و  راهنیپ یدکمه نیباز هم دست به اول

 بازش کرد.

 بازمهین ییهاکه با چشم رخسرویام ینهیدر س نفس

 گره خورد. کردینگاهش م

 یزیچ خواستیهم نم دیداشت و شااعتراض ن ینا

 .دیبگو

که خوب است آذر به  کردیبا خودش فکر م دیشا

 کارش ادامه دهد.

 .اوردیب نییاست او تبش را پا خوب

 .است که به حرفش گوش نداده و نرفته خوب

 .بارنیاست، اما فقط ا خوب

 .او را باز کرد یهادکمه آذر



ت از خون خشک شده، َهرز رفت و سم نگاهش

 اش،یشکم عضالن انیتا  م نهیس ریکه از ز ییتتو

 .شددهیکش کردیم ییاش خودنماپوست سبزه یرو

را حبس کرد و پلک بست و دستمال مرطوب  نفسش

 رخسرویشکم داغ ام یلرزان رو ییهارا با دست

را برهم فشرد و او هم  شیهادندان رخسرویو ام دیکش

 .بودمثل آذر نفسش را حبس کرده

 یهاکوتاه چه بر سر قلب یآن چندلحظه داندیم خدا

 آمد. مارشانیب

 قدر کش آمد.کوتاه چه یآن چند لحظه داندیم خدا

 ییرا شکست و با صدا انشانیسکوت وحشتناک م آذر

 گفت: آمدیم رونیلرزان که انگار از قعر چاه ب

 

 .گمیرو م اتوننهیس یقفسه یرو ه؟یخون  چ - 

 

نگاهش  گریگذاشت تا د شیهاچشم یرا رو ساعدش

 و کوتاه جواب داد: فتدیبه صورت سرخ آذر ن

 

 معده. -



 

 لب به دندان گرفت. آذر

دستمال را در آب فرو برد و چالندش و  دوباره

 دیکشیم رخسرویشکم ام یآرام آن را رو کهیدرحال

 پچ زد:

 

 ریز دیرو بذار نیلطفاً، ا شهیجم، م یآقا د،یببخش -

 بغلتون؟

 .ادیم نییزودتر پا تبتون

 

نفسش را رها کرد و بدون برداشتن  رخسرویام

 گفت: شیهاچشم یدستش از رو

 

و استراحت کنم بهتر  رمیمن بهترم، اگر دوش بگ -

 .شمیهم م

 

 راهنشیپ نیآست یدستمال را آرام از کنار حلقه آذر

بغلش رساند و باز  ریعبور داد و خودش آن را به ز



و آذر آرام  دیآن لرز یس سردبا ح رخسرویهم تن ام

 گفت:

 

من هم، براتون غذا آماده  د،یریشما دوش بگ -

 .کنمیم

 .مارستانیب ایدرمانگاه  میباهم بر بعدش

 

 .امینم -

 

 نگاهش را آن اطراف چرخاند و گفت: آذر

 

 یبهتون، تا شماره دمیرو م تونیپس، پس گوش -

 .دیریتون رو بگخواهرزاده

 .رمیمن م شتون،یپ انیکه ب شونیا

 

 .بردار نبوددست آذر

 کرد و برداشتش. دایاو را پ یگوش



 شیهاچشم یکه هنوز ساعدش رو رخسرویبه ام رو

 و گفت: ستادیبود ا

 

 د؟یکنیقفلش رو باز م -

 

 نگاهش کرد. یجیبا گ رخسرویام

 بود.هم شده دتریشد چ،یبود ه امدهیکه ن نییپا تبش

گذاشت و قفلش که  یاش را پشت گوشاشاره انگشت

 رفت و به دنبال نام نشیباز شد آذر در فهرست مخاطب

 سلما گشت.

 

سلما در گوشش  یکه صدا دیطول نکش ادیز انتظارش

 که گفت: دیچیپ

 

 یکنیما م ادی ادیروزا ز نیجانان، ا جان  ییبه، دابه -

 !رخسروخانیام

 

 و پاسخ داد: دیآب دهانش را بلع آذر



 

 م، حالتون خوبه؟سلما خانو سالم -

 

 مشکوک و نگران جواب داد: سلما

 

 سالم، ممنونم، شما؟ -

 

 گفت؟یم چه

 کرد؟یم یطور معرفرا چه خودش

قسمت سوالش صرف نظر کند و  نیگرفت از ا میتصم

 گفت:

 

 مزاحمتون شدم. من دیببخش -

شون هم معده ایجم تب دارن و گو یآقا قتشیحق

 کرده. یزیخونر

 شون؟یمنزل ا دیاریب فیتشر دیتونیم

 



 و بدون مکث گفت: عیسر سلما

 

 .امیم زنمیام، االن دور مراه خونه یتو -
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 !یبود، آن هم چه خواببه خواب رفته رخسرویام

هم کابوس بود، چه  اشیداریب یروزها که حت آن

 .ندیکه در تب بب ییهابه کابوس دهیرس



اش دور شده چدهیپ یهابود و آذر، او بود و دست او

 تن آذر.

که دخترک چشم قشنگ  دوست  دیدیرا م خودش

گوشش دوستت  ریو ز کردیرا نوازش م اشیداشتن

 .کردیرا نجوا م شیهادارم

 با آذر. انتهایب یکیتار کیبود و  او

 .دیشنیرا م شیادهایفر یو صدا دیدیرا م ونای

 بود.زده خشکش

 .توانستیچشم باز کند اما نم خواستیم

 بود. ترسناک

 ترسناک بود. زیچهمه

 .شدینابود م ترشیب دیکشیکه م یادیبا هر فر ونای

 انتهایب یکیتن آذر را رها کند و در آن تار دیترسیم

 غرق شود.

 محو شود. ونایبرود و  ونایبا آذر سمت  دیترسیم

که  وناینگاهش به  کینگاهش به آذر بود و  کی

 :دیکشیم ادیو فر آمدیسمتش م

 



 !یپدر نبود وقتچیتو ه ،یستیتو پدر ن -

 

 .کردیم دارشیب یزیچ کاش

 

 .دیترسیم یکیاز آن نزد آذر

 نداشته باشد، نه. نانیاطم رخسرویبه ام کهنیا نه

 .از خودش مطمئن نبود گرید بلکه

 یهم صدا دیشا ای دیبگو یزیهرلحظه چ دیترسیم

که بود  یزیقلبش او را رسواتر از چ یهاضربان

 بکند.

آشپزخانه رفت اما شش دنگ حواسش را به  به

بود که به خواب رفته و آرام از درد داده رخسرویام

 .دیدیو انگار کابوس م کردیناله م

 کند را نداشت. شیصدا هکنیباز هم جرات ا اما

 به کار شد و سوپ را درست کرد. دست

به صدا  فونیرا کم کرد که زنگ آ رشیآمد و ز جوش

 در آمد و سمتش پاتند کرد.



زده چشم باز زنگ وحشت یصدا دنیبا شن رخسرویام

 کرد.

 را پاک کرد اشیشانیپ یدرشت نشسته رو یهاعرق

 و نفس نفس زد.

خودش است نه در آن  یکرد که در خانه خداراشکر

 .یکیتار

 

و در  دیسلماست را د دانستیکه م یدختر ریتصو آذر

 را باز کرد.

 

 داخل خانه شد. عیسر سلما

 یکه ناخواسته رو یبه آذر انداخت و با لبخند ینگاه

 بود دست جلو برد و گفت:صورتش نقش بسته

 

 خوشبختم، سلما هستم. -

 

 دست در دست او گذاشت و گفت: آذر

 



 من هم ن،یهمچن -

 

 حرف او با همان لبخند پچ زد: انیم

 

کردنت رو داشتم گل  خوشگل، منتها  ارتیافتخار ز -

 جان.آذردخت یبود هوشیشما ب

 

 رخسرویداد و به ام شیهابه لب ییانحنا یبه سخت آذر

 گفت: یاشاره کرد و با نگران

 

 .ومدهین نییتبشون پا -

 

 سمت او رفت. سلما

 یپرمعنا یبه سلما و خنده ینگاه بازمهین یهاچشم با

 یرو رخسرو،یمقابل ام کرد و او شیهالب یرو

 گفت: کردیرا باز م فشیک کهیدوزانو نشست و درحال

 

 .حال نیا یتو نمتینب جون،ییسالم دا -



 ؟یخوب

 

 پچ زد: رخسرویام

 

 .گهیام دزنده یعنی کشم،یم نفس -

 

به  یاشت و نگاهزبان او گذ ریسنج را زتب سلما

 بودستادهیها اصورت نگران آذر که با فاصله از آن

 گفت: رخسرویانداخت و چشم تنگ کرد و رو به ام

 

 رخسروخان؟یام هیچ هیقض -

 نیو ا یتب کنم تا که پرستارم تو باش یاله نیهم

 ها؟!صحبت

 

 پچ زد: یجد رخسرویام

 

 مرخرف نگو. -

 



 را باال داد: شیابرو کیتب سنج را لرداشت و  سلما

 

 تبتم که باالست. جون،ییدا یاک -

 داغون، نه؟ حتملیهم که  معده اوضاع

 

 آرام گفت: رخسرویام

 

 ست، بزرگش نکن.ساده یسرماخوردگ هیفقط  -

 

 تکان داد. سر

 

معده هم  یزیرکه منجر به خون یایسرما خوردگ -

 .یچه مورد نادر شه،یم

 

 پلک بست و گفت: رخسرویام

 

-  ً  کن تا زود سر پا بشم. زی چندتا دارو تجولطفا



 

 رو به سلما گفت: آذر

 

 .رمیگیداروهاشون رو م رمیم من -

 شن؟یخونه بهتر م یتو

 

 انینگاهش را م یو پر معن طنتیباز هم با ش سلما

 جا کرد و گفت:و آذردخت جابه رخسرویام

 

خونه خوبه، پس  یتو طیشرا کهنی. مثل ازمیآره عز -

 .شهیبهتر م
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 :دیآرام توپ رخسرویام

 

 بس کن سلما. -

 

 پچ زد: سلما

 

ها که طرف نفهم یقربونت برم، با دسته جون،ییدا -

 .آخه یستین

 

 گفت: کردیوا ماز ه یسرنگش را خال کهیدرحال و

 

 تب بُره. رخان،یبچرخ به پشت ام -

 



 یحالیو با همان ب دییدندان بر هم سا رخسرویام

 :دینال

 

 جا؟نینکن دختر، آخه االن؟ ا -

 

 بود اما آذر بلند جواب داد:گفته آرام

 

من پشتم رو  د،یجم لطفاً آمپولتون رو بزن یآقا -

 .کنمیم

 

که در  یبا درد ورخسریو ام ستادیپشت به او ا آذر

و  دیشکم خواب یرو د،یچیپیم شیهاتمام استخوان

 کرد و گفت: قیسلما آمپول را تزر

 

 استراحت کن. کمهیفعالً  -

فکر  هیمفلوکت هم  یاون معده ن،ییپا ادیتبت ب تا

 .خوادیم یاساس

 



 سمت آذر رفت و گفت: 

 

موقع  شهیبنده، هم یی  آذرخانوم  خوشگل، شما و دا -

 د؟یرسیبه داد هم م یضیمر

 

به  ینگاهمیآذر حس کرد تمام تنش گر گرفته و ن 

 انداخت و گفت: کردیکه نگاهش نم رخسرویام

 

 بود. ینه خب، کامالً اتفاق -

 

 و گفت: ترطنتیسلما گشادتر شد و نگاهش پرش لبخند

 

 مثالً؟ یجور اتفاقچه -

 

نفس به خودش مسلط شد و محکم و با اعتماد به آذر

که مشخص بود در سر  یرفتن فکر نیاز ب یبراو 

 گفت: چرخدیسلما م

 



و تماس  دیجم کار داشت یاگر شما هم مثل من با آقا -

 گه،ید دیشدینگران م دادن،یو جواب نم دیگرفتیم

 درسته؟

 

 زد و با خنده گفت: یسلما چشمک 

 

 زدلم،یعز یشناسیمن رو درست نم ییپس شما دا -

 !دهیتلفن ما رو نموقت جواب  چیه شونیا

جواب  شهیهم یعنی دهیجواب نم یدینفهم کهنیاما ا 

 جالبه! یلیکه خ نهیو ا دهیشما رو م

 

حرف او را  یچندبار پشت سر هم پلک زد تا معن آذر

 درک کند.

 کردیسقوط م اشنهیقلبش داشت در س کهیدرحال

 گفت:

 

هست،  ازین ییتون، اما اگر دارومن برم با اجازه -

 .کنمیم هیل از رفتنم تهقب



 

 جواب داد: سلما

 

 نه مهربون، دارو همراهم هست. -

 

 را برداشت و گفت: فشیک آذر

 

 .شهیآماده م گهیساعت د کیسوپ هم تا  -

 .دیبهشون بد زحمتیب 

 د؟یندار یمن کار با

 

 و گفت: دیکش شیبازو یرو یدست سلما

 

 .یممنون که اومد ایدن کی زم،ینه عز -

 

 رو به آذر گفت: متعجب

 



 یخوایم یجورنیا سه،یهات کامالً خلباس ،یوا یا -

 .یخوریکه سرما م رونیب یبر

 

 هول شده زد و گفت: یلبخند آذر

 

 .ستین ینه نه مشکل -

 .رمیآژانس م با

 

 کردیرا م بشیج یداشت حساب دو دو تا، چهارتا اما

 اشیدخل خال یهم برا هانیماش یهیکرا نیکه هم

 .شودیتمام م نیسنگ

برگشتش به  یبرا ینیماش لشیدر موبا یشنیکیاپل با

 کرد. هیخانه کرا

 بشنود. یزیچ رخسروینماند تا از ام منتظر

 .دیبگو یزیچ خواستیهم نم رخسرویام

بسته در سکوت  یهاطور با چشمداد همان حیترج

 یبرود و بعداً، برا رونیاش ببماند تا آذر از خانه

 د.فکر کن زیچهمه



 .یفکر درست و حساب کی

 

[06.01.21 00:50] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_پنجاه_و_هفتستی#پارت_دو

 

قند در دلش، درحال آب شدن بود که  لویک لویک انگار

 .شدیاش جمع نمُشل شده شیبه خانه، ن دنیتا رس

 بار مرور کرد. هزار

 یبود براکه مچش را گرفته یار و دستدنگاه تب آن

 .رفتیکنار نم شیهاهم از مقابل چشم یاهیثان

 بوددهیشن رخسرویام یکه با صدا یابار جمله هزار

 کرد. یخودش معن یرا، برا

 آذر برود تا تبش نشود تب گناه. بودخواسته



 چون متاهل است. ستیجا نآن شیجا بودگفته

 .کردیماتت مو خودش را ش زدیغنج م دلش

اصالً منظورش  دیکه شا کردیرا سرزنش م خودش

بوده، که دست بردارد و تمامش کند اما  یگرید زیچ

طور پر ها بود که آنحرف نیتر از انفهمقلبش زبان

و دوست داشت فکر کند  دیتپیشور و شوق م

 عاشق نشده. طرفهکی

**** 

به  ران،یتوقف پروازش پس از فرودگاه ا نیاول

 ایپروازشان به کن یقطر بود و حاال شماره یحهدو

 .شدیاعالم م

و  ستادیاش را تا ته خورد و اپر خامه ینسکافه

 .دیرا دنبال خودش کش شیهاچمدان

 کند. یذهنش را خال خواستیم

 فکر نکند. کسچیو ه زیچ چیبه ه خواستیم

 از سفرش لذت ببرد. خواستیم

قصد  کرد،یم تشیذها بود اآن حس خال که سال اما

 رها کردنش را نداشت.



تکه از  کیانگار  کردیبا خودش فکر م یگاه

 گم کرده. ییوجودش را جا

 اشیگم شده از پازل زندگ یدنبال آن تکه دیبا انگار

 .ردیآرام بگ دیکند تا شا شیدایبگردد تا پ

 .کردیم یقدر احساس پوچداشت و آن زیچهمه

، نشات گرفته از نبود آن حس کردیفکر م ترهاقبل

 که به سالومه پناه برد. رخسروستیام ای دیناه

حالش  توانندیرنگارنگ م یفکر کرد دخترها بعدترها

 را بهتر کنند اما نشد.

همان است، همان  نیو با خودش گفت ا دیرا د آذر

 .اشیپازل زندگ یگم شده یتکه

 یروزها یزهیانگ شودیکه اگر بماند م یهمان

 .گرشید

 داشت. دیهم ام هنوز

 شدن با آذردخت معتضد. ریمسبه هم دیام

 .گرید ستیزندگ داند؟یچه م یکس اما

  ؟یدیرا چه د خدا

 .شدیقرعه به نام او م یهم روز دیشا



را، با احتساب زمان توقف و  ریطول مس تمام

بدون  شد،یساعت م کیو  ستیحدود ب ش،یهایمعطل

 نیهم بگذارد، به هم پلک بر یقیدقا یبرا یحت کهنیا

 .بودفکر کرده زهایچ

را  شیهانشست و چمدان یروبیدر فرودگاه نا مایهواپ

 گرفت. لیتحو

 بود. گرم و خشک هیو هوا در اواسط ماه ژانو آب

 زد. شیهارا به چشم اشیآفتاب نکیع

مقابل فرودگاه رفت و  یتاکس یهااز راننده یکی مقابل

 تواندیفکر کرد م آدرس هتلش را داد و با خودش

 یقدر که فکرش کمبگذراند، آن جاکیهرروز را در 

 یباز یآسوده شود و روحش را آرام کند تا بتواند برا

 .اوردیالزم را به دست ب یآمادگ ،یتورج فالح لمیدر ف

سرباز  کی یخسته بود، درست به اندازه ونای

 از جنگ برگشته خسته بود. یخوردهشکست

 .خسته یلیخ
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روز بود که آذر، تنها در خانه با خودش  نیسوم

 .رفتیکلنجار م

بار که  کیهمان  اش،یقو یریتصو یلطف حافظه به

 آن را بود،دهید رخسرویام یسلما را در گوش یشماره

حالش  رخسرو،یتماس با خود  ام یجاحفظ کرده و به

 .دیپرسیرا از سلما م

به  ایو  ندیرا بب رخسرویتا ام رفتیداشت در م جانش

 بدهد. یامیاو زنگ بزند و حداقل پ

را نداشت و هم انتظار  کدامچیانجام ه یهم رو اما

 .ردیبا او تماس بگ رخسرویداشت ام

 گریود که دوروز دبهجت زنگ زده و گفته ب اردالن

 .تمام زیچو همه شودیم یطالق جار یخطبه



بدهد  رخسرویخبر را به ام نیدر دلش نبود که ا دل

 .کردیباز هم مقاومت م یول

هم نسبت به  رخسرویانگار ام دانستیحاال م کهنیا از

 داشت. بیعج یدارد، حس یاو احساسات

 .بیفراتر از عج یحس

 نبود. فیکه ابداً قابل توص یحس

 .گرفتیم میتصم کی هرلحظه

 خودش فکر کرد کاش بگذارد و برود. با

 یو حت ستین رخسرویهم از ام یحاال که خبر کاش

 .اوردیخودش ن یبه رو یزینگرفته، او هم چ یتماس

رفت تا با مادرش تماس  یدستش سمت گوش یچندبار

طالق  گریدو روز د یحاال که ط دیو بگو ردیبگ

 برگردد اما باز هم نتوانست. به خانه رد،یگیم

خوردن  یحوصله یبود اما حتضعف رفته اشمعده

 .را هم نداشت یزیچ

 به ساعت انداخت. ینگاه

 شب بود. میو ن ازدهی

 .بوددهیانتظار کش هودهیروز که باز هم ب نیسوم



 ونیزیمقابل تلو یکاناپه یو بالشتش را رو پتو

 گذاشت.

بد اما در کمال بخوا خواستیم حوصلهیو ب دمغ

 .خوردیکه زنگ م دیرا د اشیگوش ،یناباور

 بود.تماس گرفته رخسرویام

 .دیبه خودش لرز جانیه از

 اش را جمع کند.تا لبخند پهن شده دیرا محکم گز لبش

 را به گوشش چسباند. یرا وصل کرد و گوش تماس

 یاز آب سرد را رو یبود تا سطل یجمله کاف نیاول

 .زندیسر آذر بر

 و خشک گفت: ردس

 

 سالم خانوم معتضد، شبتون خوش. -

 

 یتماسشان پس از آن شب، کم نیداشت که اول انتظار

 بوده. جایانگار توقعش ب یباشد ولفرق داشته

 هم جواب داد: او

 



 جم. یآقا ریخسالم، شب شماهم به -

 د؟یهست خوب

 د؟یبهتر

 

 بود.گرفته یهنوز کم شیصدا

 :گفت

 

 گرفتم تا تشکر کنم ازتون. بله متشکرم، تماس -

 .دیکه اون شب اومد ممنون

 

 .دیبگو یزیداشت تا او چ دیهنوز هم ام آذر

افتاد و  شیهااسترس به جان پوست کنار ناخن با

 گفت:

 

 نکردم. یکار کنم،یخواهش م -

 بهتره؟ تونمعده

 



 بله ممنون. -

 ست؟ین یخانوم معتضد، امر شمیاوقاتتون نم مزاحم

 

 :دیتا بتواند بگو دیا بغض بلعدهانش ر آب

 

 .ستین یعرض -

 .خدانگهدار

 

 خدانگهدار -

 

 قطع کرد. یمعطل یاگفت و بدون لحظه رخسرویام
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را با هم درست مثل آذر، سه روز تمام  رخسرویام

 بود.خودش کلنجار رفته

 ردیروز تمام دل در دلش نبود تا با آذر تماس بگ سه

 را بشنود. شیو صدا

 بود که:و گفته دهیکش ادیبارها سر خودش فر اما

 

 .یگند زد ،یلعنت یگند زد -

 

 که چه گفته. بوددهیداشت، اما فهم تب

 آذر نسبت به خودش عوض شود. دید خواستینم

 را بشکند. اونی خواستینم

و سه  ستیبا احساسات دختر ب خواستینم

را  یکس گریکه عمالً د یادهید بیآس یچهارساله

 کند. ینداشت باز



و  اوردیخودش ن یرا به رو یزیگرفت تا چ میتصم

 نگفته. زیچچیبرخورد کند که انگار ه یطور

 

سه روز سر و کله زدن با خودش شد همان  یجهینت

حرف  ترشیو هشت کلمه ب ستیتماس که در کل ب

 بود.نزده

 اتیو جزئ زیبه ر زیتوسط اردالن، در ر کهنیا با

 یبپرسد که کارها خواستیماجرا بود اما باز هم م

 رفته. شیطالقش تا کجا پ

 یانپرسد که فردا هم بهانه یزیداد آن شب چ حیترج

 تماس گرفتن داشته باشد. یبرا

 ود.بشده یخودش هم از دست خودش عاص اما

داد و با  هیبست و سرش را به تاج تختش تک پلک

 خودش پچ زد:

 

رو به  یزیچ خوامیم رم،یازش فاصله بگ خوامیم -

ام پس چرا دنبال بهونه ارم،یخودم و خودش ن یرو

 تماس  دوباره؟ یبرا

 اد؟یم امیداره به سر خودم و زندگ یچ



 

فکر کردن به  یگرفت بلکه کم یریتماس تصو ونای با

 از سرش بپرد. آذر

 حالش را بدتر کرد. ونا،یحال و روز  دنید اما

 گفتینسبت به آذر م اشینگرانو دل یاز دلتنگ کهنیا

 را از خودش متنفر کرد. دخسرویام

که هرطور  دمی" دل  من بره به درک، بهت قول م

 یبرات پدر بارنیا ونا،یشده تو رو بهش برسونم 

 پسرم " کنمیم

***** 

 

 گفت: بهیمتعجب رو به ط تآقاقدر

 

 ه؟یهمه عجله واسه چ نید  آخه خانوم، ا -

 

 بند نبود. شیپاها یرو یحالاز خوش بهیط

 به او با همان لبخند  از ته دلش گفت: رو

 



 بشه؟ یکی یمگه بده که عقد و عروس -

جهاز  دیخر یزنگ زد گفت اگه ما برا ثمیآقام مادر

رو راه  یسزودتر سور و سات عرو م،یندار یمشکل

 .میبنداز

 

 گفت: ریناپذوصف یبا شوق و

 

 هاامکیباغ تاالر ش نیاز ا خوانیم کهنیمثل ا -

 !رنیبگ

 

 .دیبه صورتش کش یدست آقاقدرت

 

 ع؟یچرا انقدر سر گمیاالهللا، خب من مالاله -

 

 :دیتوپ بهیط

 



 خوادیقدرت، پسره دستش بازه هزارهللا اکبر، م -

 اش،یبره سر خونه و زندگزود ب رهیدست زنشو بگ

 مگه بده؟

 

 خب ینه ول -

 

 دردت به سرم؟ یخب چ یول -

واسه جهاز  یمشکل گهیزنه داره م یپاشو، وقت پاشو

 که صبر کنن. گفتمیم دینبا دیندار

 که پول هست. الحمدهلل

 .میدو سه روزه بخر زاشویم زیهمه چ میبر پاشو

 

 مداخله کرد: یمهد

 

 یکه هرچ ،یگرفتیرو م ثمیآقام یآدرس خونه -

 .میجا بذارهمون میخرد خرد ببر م،یخریم

 

 جواب داد: الهه



 

 میکن ونیبار کام ییهویهمه رو  دینه داداش، با یوا -

 !ادیبودنش خوب به چشمشون ب ادیتا ز میببر
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  ستی#آرت

 

 _و_شصتستیو#پارت_د

 

 یاهیکه با پول  د ستین منیُ بود خوش گفته آقاقدرت

دخترشان  یهیزیچندبرابر از َجم گرفته، جه یکه مهد

 را بخرند.

تر بخرند و دست هم به آن پول  ُشبهه دار کم بودگفته

کم باشد، تا  یزیچ خواستندیو الهه نم بهینزنند، اما ط



ان باز کند و ده یمبادا کس دندیخریم توانستندیم

 .دیبگو یزیچ

همه  تک دخترش چشم یهیزیقصد داشت با جه بهیط

 .اوردیرا از کاسه در ب

شغل دامادش و  دنیکه معتقد بود فقط با فهم هرچند

هم دوست و  شانیو خانه و تاالر عروس نیماش دنید

 .کندیم یرا زخم لیآشنا و فام

ور و د کردیاسپند دود م آمدیو راست م رفتیم چپ

 .چرخاندیم یسر الهه و مهد

مرغ را سر و تخم کردیلب پچ پچ م ریز یزیچ

و از پنجره وسط کوچه پرتاب  زدیم شانیهاشانه

 .کردیم

الهه،  یبه محض تمام شدن مراسم عروس خواستیم

دهد و  بیو بتول هم ترت یمهد یبرا یمجلس مفصل

 یادفعهکیبود که نکند  نیاش از اترس و واهمه

 بخورند. چشم

 بود. بهیبر وفق مراد ط یادیآن روزها ز اوضاع

*** 



استراحت  میدر تا رخسرویظهر بود که ام یهاکینزد

 از گروه جدا شد. گرها،یباز

شود به  مانیپش کهنیاز ا شیاما پ کردیدست م دست

 آذر زنگ زد.

 کیبود که آذر نتواند شب قبلش باعث شده تماس

و تمام مدت خودش را  هم بگذارد یهم پلک رو قهیدق

 دلش شماتت کند. بابت حماقت

 ظاهر شد. اشیگوش یرو رخسرویام نام

 .اوردیجواب دهد اما طاقت ن خواستینم

 .خی یپرسهم همان احوال باز

 .اوردنیخودش ن ی  به رو زیچچیهم همان ه باز

طالقشان به  یکارها دیپرس بارنیتفاوت که ا نیا با

ود که روز بعد خطبه خوانده بو آذر گفته دهیکجا رس

کوتاه و سردتر از  یخداحافظ کیو باز هم  شودیم

 .اشیپرساحوال

 

ناخواسته  شیهابود که اشکشده یعصب یقدرآن

 بودند.کرده دنیشروع به بار



را در هم قالب کرده و تند و پشت سر  شیهاانگشت

 :کردیهم با خودش تکرار م

 

 .رمیمن م -

 برم. دیبا من

 .دهیعذاب م ترشیفقط خودم رو ب دنممون

 .کشمیزجر م دارم

شدم که سن  یمرد هیدختر احمقم که عاشق  هی من

 پدرم رو داره.

از کل  هاشنیاز ماش یکی متیکه ق یمرد عاشق

 .ترهشیمن ب یبابا ییو دارا یخونه و زندگ

 کنم؟یم یچه غلط جانیمن ا ایخدا

بله  یعوض یهدبه اون م وقتچیو ه شدمیالل م کاش

 .امیبشه اوضاع زندگ نیکه حاال ا گفتمینم

 بابام. یخونه گردمیهرطور شده برم رم،یم من

 .ستین جانیمن ا یجا

 جم کجا؟ رخسرویکجا و ام من

 برم. دیبا رم،یم من
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 کی_و_شصت_و_ستی#پارت_دو

 

 ؟یمهد یریم یدار -

 

تا زودتر به  شدیکه آماده م یرو به مهد بهیرا ط نیا

 محضر برود گفت.

 

 تکان داد. سر

 

 ست.هم زنگ زدم، گفت آماده نیآره، به داداش حس -



 داره؟یب بابا

 

 پشت چشم نازک کرد. ،یحرص بهیط

 

النصر نشسته تو آشپزخونه، سه آره، مثل بُخت -

سنگم اگه توش بود  زنه،یهم م شوییره چاساعته دا

 بود، چه برسه به شکر.تاحاال آب شده

 

 نگاهش کرد. یسوال یمهد

 

 چرا ناراحته؟ - 

 

 را در هم جمع کرد. صورتش

 

 چرا داره؟ -

جادوگر  یریکبیا یدختره نیاز اولم طرف ا بابات

 بود.



 د،یزیشاهد طالقت بشه، شده  ادیب خوادیچون م االنم

 باهاش حرف زد. شهینم

 .ناراحته

 

 رفت. رونیداد و از اتاق ب رونینفسش را ب یمهد

 

نقطه  کیبه  رهیبه اپن داد و رو به پدرش که خ هیتک

 بود گفت:مانده

 

 .ریخبهبابا سالم، صبح -

 ؟یشینم حاضر

 

 کرد. یبه مهد رو

 

 سالم. کیعل -

 

 .ستادیزانو گذاشت و ا یرو دست



 

 .شمیاالن حاضر م -

 

 اش کرد.دست نخورده یبه صبحانه یااشاره بهیط

 

 َمرد. یخوردیم یزیچ هیخب الاقل  -

 

 ندارم. لیم -

 

 خوابالود از داخل اتاق گفت: ییبا صدا الهه

 

 .هایاریو ب یطالق رو بخر ینیریداداش ش -

 

 :دیخند یمهد

 

 باشه. -

 



 زده گفت:ذوق بهیط

 

 یچیچ ،گنیواال که اگه به من بود، جشن طالق م -

 .گرفتمیاز اوناام برات م گن،یم

 

 رو به آسمان گرفت و ادامه داد: دست

 

 .میشکرت که قراره راحت بش ایخدا -

 

*** 

 حال بود و هم مضطرب.هم خوش آذر

 .شد و با اردالن تماس گرفت آماده

 مرتب است. زیچآذر را راحت کرد که همه الیخ

فته و سند ر میآقاابراه یقبل هم به خانه چندروز

 یکه وقت داندیبود و خدا مها گرفتهازدواج را از آن

زهراخانم آن را از داخل  بوددهیفهم میآقاابراه

که خودش را  یگاوصندوق برداشته و به آن مرد



بر پا  یکرده داده، چه قشقرق یآذر معرف لیوک

 بود.کرده

 

 شیکه اردالن آدرسش را برا یمحضر سمت

 .بود راه افتادفرستاده

 بعد هم اردالن آمد. یو کم دیاز همه رس شیپ آذر

 یو مهد نیمنتظر بودند تا آقاقدرت و حس یربع کی

 وارد شدند.

بلند  یصندل یاز رو نیبه احترام آقاقدرت و حس آذر

 .ستادیشد و ا

هم  ینگاهمیو ن ستادهیتر اطرفآن یبا اخم کم یمهد

 .انداختیسمت آذر نم

 .ستادندیا و آقاقدرت مقابل آذر نیحس

 .دیآرام سالم کرد و نگاه دزد آذر

در آن داشت را  حیکه تسب یو دست دیکش یآه آقاقدرت

 او گذاشت و گفت: یچانه ریز

 

 باال باباجان. ریسرتو بگ -



 

 لب زد: آذر

 

 قائلم آقاقدرت. یشخص شما احترام خاص یمن برا -

 

 .دیسر تکان داد و باز هم آه کش او

 

 رمندت شدم آذر، شرمنده.ش اهیمن  روس یول -
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 _و_شصت_و_دوستی#پارت_دو

 



 

 آرام زد و خطاب به او گفت: یلبخند آذر

 

 دشمنتون شرمنده باشه. -

 .دینکرد یدر حق من بد شما

 .خودم رو پاک و معصوم ندونستم وقتچیهم ه من

 کیمن هم  دونمیکردم، م یجاها تند یلیخ دونمیم

 مقصر بودم. ییجاها

 .دیرو سرزنش نکن خودتون

 

 لب زد: آقاقدرت

 

منو حالل کن آذر، دلتو  یکن و زن و بچه یتو بزرگ -

 صاف کن.

 ؟یتونیم

 

 مکث کرد. آذر



جا کرد و در همان جابه نیاو و حس انیرا م نگاهش

و الهه  بهیو ط یمهد یفتارهاکوتاه، تمام ر یهیچندثان

 نقش بست و آرام جواب داد: شیهامقابل چشم

 

 نه! یشرمنده ول -

 

 که محضردار خواسته را امضا کردند. ییهاقسمت

به دلش راه  دیبلرزد و ترد یادستش ذره کهنیا بدون

 بدهد.

از انجام  اشیآن موقع، در زندگ یبه اندازه وقتچیه

 مطمئن نبود. یکار

راحت  یشد، آذر نفس یجار انشانیطالق که م یخطبه

 .دیو از ته دل کش

 یکوه را از رو کی یبه بزرگ یکه بار انگار

 یباشد، حس سبکگذاشته نیزم یرو شیهاشانه

 .کردیم

 

 نداشتند. یجا کارآن گرید



تشکر کرد و خواست سالمش را  نیآقاقدرت و حس از

 اش برسانند.به خانواده

 .کردیم تیرا اذ یآذر مهد یهالب یمطمئن  رو لبخند

و با  بودختهیته دل خودش فرو ر یزیچون چ دیشا

گرفت،  یتمام شده، حس بد زیچهمه کهنیفکر به ا

 .ندیآذر بب یدر چهره یناراحت یانتظار داشت کم

 آرام به آذر گفت: اردالن

 

 منتظرتون هستم. نیماش یتو -

 

 جواب داد: عیسر

 

 بهجت. یآقا رمین خودم مممنون، م یلینه نه خ -

 

 لبخند گفت: با

 

 .رسونمتونیعرض کردم م د،ییبفرما -

 



 یمهد یبرود که با صدا رونیب خواستیم آذر

 متوقف شد:

 

 آذر -

 

 گفت: یمحکم رو به مهد اردالن

 

 .یمومن یآقا د،یبهتره خانوم معتضد صداشون بزن -

 

 صدادار زد و سمت آذر رفت. یپوزخند یمهد

 

 در صورتش نگاه کرد و گفت: یحس چیه بدون آذر

 

 بله؟ -

 

 بود.شده یعصب یمهد

 طعنه نزند و گفت: نتوانست



 

 ؟یحالخوش گهیاالن د -

 

 باشم؟ دینبا -

 

 باال انداخت و با اشاره به اردالن گفت: شانه

 

و  گریبا کارگردان و باز ،یحتماً هست گه،یآره د -

 .یپریم لیوک

 خوش خوشانته. االن

 

کرد و  یعصب ترشیرا ب یزد که مهد یندلبخ آذر

 گفت:

 

 امیزندگ یتو یاجازه داشته باش گهیفکر نکنم د -

 .یدخالت کن

 

 ازت ندارم. یهه! من که دل خوش -



 از آخر و عاقبتت دختر  ابرام صافکار. بترس

 

 چشم تنگ کرده نگاهش کرد و آرام پچ زد: آذر

 

برات آرزو  یول ستیدل من هم چندان خوش ن -

استحقاقش رو  ایدن نیا یتو یزیکه به هرچ کنمیم

 .یبرس یدار

 .خداحافظ

 

که  ییرفت و سمت جا رونیو از دفترخانه ب گفت

 بود، پاتند کرد.اردالن پارک شده نیماش
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 _و_شصت_و_سهستی#پارت_دو

 

 ها حالش خوب بود.مدتاز  پس

 .رخسرویبه جز صرف نظر از رفتار ام البته

 خودش شده. یبرا گرید کردیم احساس

 رونیبود ب زاریکه از آن ب یبار تعهد ریاز ز گرید

 بود.آمده و راحت شده

 اشیحالبزند و خوش ادیفر ابانیداشت در خ دوست

 شود. میرا با همه سه

 

طالق گرفته و  داندیم رخسرویکه ام دانستیم

 .تمام شده زیچهمه

 بود که منتظر تماسش بود. یچندساعت

 .یچشمش به گوش کیچشمش به ساعت بود و  کی

 یزیچ رخسرویحاال ام دیشا کردیخودش فکر م با

بزند و موضوع را بکشاند به همان  یو حرف دیبگو

آذر تنها در  یگفته بود جا کهنیتب داغ گناه و ا

 .ستیاو ن یخانه



 شب بود. میهشت و ن تساع

 در آن خانه نداشت. یادیز زیچ

 بود. شیهاساک لباس کیهمان  فقط

 به ساعت انداخت. گرید ینگاه

 

منتشر  نستاگرامیدر ا یدو ساعت قبل پست رخسرویام

 بود.کرده

 خودش گفت: با

 

 .رهیبگ یکه تماس خوادیپس هست، خوبه و نم -

براش به سر دل من اومده  یچ کهنیهست و ا پس

 .ستیمهم ن

 

 .اشییکهوی یهامیبود و تصم آذر

 را بست. شیهالباس ساک

 .رخسرویام ایبا خودش لج کرده  دانستینم

 .ستین زیماندنش جا گرید دانستیم اما



 

 را برداشت. اشیگوش

چند مشت آب به  رد،یاو را بگ یشماره کهنیاز ا شیپ

 نفس سر کیآب سرد را  وانیل کیو  دیصورتش پاش

 .دیکش

 

که او هم  دانستیرا گرفت و نم رخسرویام یشماره

 افتیمانند خودش، تمام آن چندساعت را منتظر در

 از آذر بوده. یتماس

 یبود که تماسبا خودش مقابله کرده رخسرویام

 .ردینگ

هم هست از جانب آذر باشد تا  یاگر تماس خواستیم

 تر احساس عذاب وجدان آزارش دهد.کم طورنیا

مرد کامل و بالغ پنجاه و هفت ساله،  کینه مثل  الحا

عاشق،  یو شش هفت ساله ستیپسر ب کیبلکه مثل 

نام آذردخت معتضد، سرتاسر وجودش پر از  دنیبا د

 حس شعف شد.

 را وصل کرد. تماس

 همچنان موضعش را حفظ کند. خواستیم حالنیا با



وقت نتواند جمعش به دلش رو بدهد و آن دیترسیم

 .کند

 شیپ یادیجا هم زتا همان کردیخودش فکر م با

 رفته.

قدرها هم به خودش سخت وسط نبود آن ونای یپا اگر

 .کردیفرق م زیچهمه ونایبا وجود  یول گرفتینم

 کردند. یپرسسرد و کوتاه سالم و احوال هردو

 :دیو پرس ستادیدر بالکن اتاقش ا رخسرویام

 

 خانوم معتضد؟ دیداشت یامر -

 

 که گفت: رخسرویتن ام یشد رو یآب سرد اشلهجم

 

 جم. یتماس گرفتم که تشکر بکنم ازتون آقا -

 دمیو قول م دیدیمدت کش نیکه ا یتمام زحمات بابت

 رو پرداخت بکنم. هامیفرصت بده نیدر اول

 



دهد و بالفاصله  یجواب رخسروینداد تا ام فرصت

 گفت:

 

 جم! یمن قصد دارم که برم آقا -
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 تعجب کرد. رخسرویام

 :دیشک داشت که پرس شیهابه گوش انگار

 



 !د؟یبر دیخوای! مشمیمتوجه نم -

 کجا؟

 

 آرام جواب داد: آذر

 

دوستم، بعد هم هرطور شده  یخونه رمیم -

 پدرم. یخونه گردمیمبر

 

 کرد و گفت: یناباور یاز رو یاتک خنده رخسرویام

 

 بپرسم چرا؟ تونمیآهان! و م -

 

که او  دیبگو یزیچ رخسرویانتظار داشت تا ام آذر

آن ساک بسته شده را باز کند و از رفتنش  پیز

 شود. مانیپش

 تا بماند. دیبگو یزیچ

 

 داد: جواب



 

به  یموندنه، من به حد کاف جانیبه هرحال بهتر از ا -

 برم. دیزود با ای ریشما زحمت دادم و د

 

 هم فشرد. یفکش را رو رخسرویام

 .را مشت کرد دستش

 بود.نبض گرفته اشیشانیکنار پ رگ

 هم فشرد و سرد جواب داد: یرا رو شیهاچشم

 

 .دیدونیخب، هرطور خودتون صالح م اریبس -

 

 تمام جان آذر. یسطل آب سرد رو کیحرفش شد  نیا

 شره کرد. شیپلک زد و اشک ها کی

نشست و با  نیزم یرفت و رو شیاز پاها جان

 خفه گفت: ییصدا

 

 جم. یخدانگهدار آقا -



 

 هم بهتر از او نبود که پچ زد: رخسرویام حال

 

 خداحافظ -

 

 قطع کرد. و

 اش بود.آذر به ساک بسته شده نگاه

 نداشت. ستادنیا ینا اما

 یبه خانه خواهدیبود که ماسما گفته تر بهقبل یکم

 ها برود.آن

و بعد هم  ماندیجا مرا آن یبود دو سه روزکرده فکر

تا  کندیبا پدرش صحبت م میو خودش مستق رفتیم

 حل شود. نشانیمشکل ب

 رخسرویکه از تماسش با ام یدوساعت یکیدر آن  اما

دلش که دچار  یو برا ختهیفقط اشک ر گذشت،یم

 بود.شده ناله کرده درمانیدرد ب

هم نتوانست ماندن در خانه را طاقت  رخسرویام

 شیهاانتخاب لباس یکه برا شهیو برخالف هم اوردیب



را که  یزیهر چ کرد،یرا صرف م یادیزمان نسبتاً ز

 رفت. رونیو از خانه ب دیپوش دیبه دستش رس

ماند و  کیو پشت تراف دیشهر چرخ یهاابانیدر خ  

اسم ختم  کیبه  شیتمام فکر ها یو انتها فکر کرد

 شد.

 آذردخت. 

ها  ابانیو حاال پس از دو سه ساعت پرسه زدن در خ 

کردن کوچه پس کوچه ها خودش را  نییو باال و پا

 که آذر در آن ساکن بود. دیدیمقابل خانه م

 نیطور داخل ماشرا هم همان یساعت میربع ن کی

 دیرسیبه نظر م نگاه کرد که یانشست و به پنجره

آذر  یعنی نیدر آن خانه هنوز روشن است و ا یچراغ

 هنوز نرفته بود.

 داشت، مردد بود. شک

راست به خانه اش  کیراهش را بکشد و  دانستینم 

شود و دستش را  ادهیپ نیاز ماش نکهیا ایبرگردد 

 زنگ آن واحد فشار دهد. یرو
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 را گرفت. ممشیتصم

 شد و زنگ زد. ادهیپ

 متعجب شد. توریدر مان دنشیبا د آذر

بتواند او را  یکه حاال حاالها حت کردیرا هم نم فکرش

 .ندیبب

و  حدیب یبودند که شوقرا به او داده ایدن انگار

 دش را فرا گرفت.اندازه، سرتاسر وجو

 را پاک کرد و جواب داد: شیهااشک

 

 .دییبفرما -



 

رفت و چند  ییرا باز کرد و فوراً سمت دستشو در

 .دیمشت آب به صورتش پاش

 هم نداشت. یادهیفا اگرچه

 یسرخ شده و متورمش، از چندفرسخ ینیو ب هاچشم

 .کرده هیقدر گرکه چه دیکشیم ادیهم فر

مقابلش  رخسرویو حاال ام را باز کرد یورود در

 بود. ستادهیا

 کنار رفت. آذر

 

 .دییسالم، بفرما -

 

کاپشنش فرو برده و بددن جدا  یهابیدر ج دست

 کردن نگاهش از صورت آذر، داخل شد.

 

 سالم. -

 



 چیصبر کند، بدون ه یو کم ندیبنش کهنیا بدون

راست سر اصل مطلب رفت  کی ،ینیچو مقدمه هیحاش

 گفت: به آذر رهیو خ

 

 د؟یبر دیخوایکجا م -

 کدوم دوست؟ یخونه

 خانوم معتضد؟ چرا

حرف از رفتن به  یادفعهکیداشت که  یلزوم چه

 اد؟یب ونیم

 

 .دیکش اشدهیخشک یهالب یزبان رو آذر

 را عقب زد و گفت: اشیشانیپ یرو ختهیر یموها

 

 جانیاز ا دیزود، که من با ای ریبه هرحال، د خب، -

 جم. یآقا رفتمیم

 زحماتتون هم متشکرم و  بابت

 

 پوزخند صدادارش حرف آذر را قطع کرد. با



 دیکش شیهالب یرا رو اشیانیانگشت اشاره و م دو

 و گفت:

 

 !طورنیعجب! که ا -

تشکر کردنتون رو تکرار  نیکه دائم ا ستیالزم ن اوالً 

 .دیکن

 دیرفتیم جانیاز ا دیزود با ای ریگفته که د یک دوماً،

 خانوم؟

خونه  نیگلوتون گذاشته که از ا یپا رو یکس مگه

 د؟یبر

 واقعاً؟ هیچ هدفتون

 

 کرد. یتندش آذر را عصب لحن

اش را باال انگشت اشاره رخسرویباز کرد و ام دهان

 :دیتوپ تیبرد و با جد

 

لطفاً  ،یدگیچیبدون پ ه،یبدون تعارف، بدون حاش -

 .خانوم معتضد دییاصل منظورتون رو بفرما



 

 تلخ لبخند زد. آذر

 زیچ گریبود، حاال که دکه آب از سرش گذشته حاال

 خواستیاز دست دادن نداشت، نم یهم برا یادیز

 دلش بشود که گفت: یشرمنده

 

 .ستیدرست ن جا،نیموندن من، ا ترشیجم، ب یآقا -

 

 لبش را خاراند و گفت: یگوشه

 

 دیم باخانوم معتضد اگر بخوام باهاتون روراست باش -

 .دیهست فیبگم که شما درحال حاضر بالتکل

 یایو نه منبع مال دیموندن دار یبرا یمطمئن یجا نه

 .دیباش یکه بهش متک

 طتونینشدن شرا تیبا کمال احترام، بنده تا تثب پس

 !دیبر جانیکه از ا دمیبهتون اجازه نم

 



گشاد  یهاباال رفته از تعجب و چشم یبا ابروها آذر

 داد:شده جواب 

 

اما شما در  خوام،یمتقابالً با کمال احترام، عذر م -

 !د؟یدیبهم اجازه نم یگاهیچه جا

 

 نییدر سکوت نگاهش کرد و آذر سر پا رخسرویام

 انداخت و گفت:

 

و  یدگیپیبدون پ د،یطور که خواستپس همون -

که احساسم کف دستمه  امیمن آدم گم،یم میمستق

 جم. یآقا
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 نگاهش کرد. یسوال رخسرویام

 پوزخند زد و گفت: آذر

 

 جم. یشما مشخصه آقا یمن برا گاهیجا -

 

 با طعنه ادامه داد: د،یرا که د رخسرویمنتظر ام نگاه

 

 .گرمیباز کیبه قول شما، من  -

 .دمیرو دو ریمس نینبود که تمام ا امیگریبا باز یول

خوردم و  نیبارون شدم، هزار بار زم سیمن خ من،

 .ستادمیا

 جم. یآقا دمیلرز من

و زمستون  امسال، من  زییپا نیا یفقط از سرما نه

 .دیدست و دلم لرز



 اون شب مردم و زنده شدم تا برسم بهتون. من

حالتون  دمیمبه خونتون و فه دمیدادم تا رس جون

 قدر بده!چه

 .ستیجا نبرم که جام اون دیبرم، گفت دیشما گفت یول

 برم که اون تب نشه، نشه تب   دیگفت

 

 ادامه دهد. نتوانست

 آور بود.مرگ انشانیحاکم شده م سکوت

به صورت دختر  رهیهنوز خ رخسرویام

 خواستیانداخته و م نییکه سر پا یایداشتندوست

 .کردیکند، منتظر نگاه مرا کامل  شیهاحرف

 

 یبرم، موندم آقا دیکه خواست وجودنیبا ا حال،نیبا ا -

 جم.

مثل شما، راحت به  تونمیکه، من نم نهیا قتیحق اما

 خودم دروغ بگم!

ً یبمونم، طب ترشیقدر بمن هرچه من،  ترشیب عتا

 .شمیگرفتار م



که چه  دیاریخودتون نم یشما به رو یوقت جه،یدرنت

 برم. دیمن با د،یدز یحرف

 

 داد. رونینفسش را تکه تکه و لرزان ب آذر

 مکث کرد. یکم رخسرویام

 بست و باز کرد و گفت: چشم

 

 پدرم. کیمن  -

 

ها که اشک در آن ییهاسر باال گرفت و با چشم آذر

 و گفت: دیبود، آرام نالحلقه زده

 

 به پسر شما ندارم. یحس نیترمن کوچک یول -

 

 نگاه گرفت و گفت: سرورخیام بارنیا

 

خانوم  دیشیهردومون حذف م یپس از زندگ -

 معتضد.



 

شدند  شیهاگونه یروانه شیهالبخند زد و اشک آذر

 و گفت:

 

 .گمیرو م نیمن هم که دارم هم -

خودم  د،یو حذفم کن دیشما زحمت بکش کهنیاز ا قبل

 .رمیم

 

بودش گذاشته ییرایسالن پذ یکه گوشه یساک سمت

 ت و گفت:رف

 

 جم. یکانتره آقا یرو دهایکل -

 

 بود.به جوش آمده رخسرویام یهادر رگ خون

 رخسرویساک را برداشت و سمت در رفت و ام آذر

 .شمردیاو را م یهافقط قدم ،یحرکت ایبدون حرف 

 



 رخسرویدر نشست که ام یرهیدستگ یآذر رو دست

 .اوردیطاقت ن

 .دیکشیم ادیفر رتشیغ

 :دیتوپ

 

 ؟یبر یخوایکجا م -

 ؟یکنیلج م یدار یبا ک 

 .یرفتن ندار یرا برا ییجا 

 

 و گفت: دیسمتش چرخ آذر

 

 دیقائل هستم اما با یادیاگرچه براتون احترام ز -

 به خودم ربط داره. گهیمسئله د نیعرض کنم که ا

 دستتون درد نکنه. د،یبهم پناه داد نجایتا ا شما

 ممنونم. ایدن کی د،یکرد تمیحما جورهمه

 دستتون درد نکنه. د،یگرفتارم کرد 

 دستتون درد نکنه. د،یپناهم کرد یب 



 

 و ادامه داد: ردیرا بگ شیهامقابل اشک نتوانست

 

و  پناهیاالن قلبم ب یپناه بود ول یفقط جسمم ب -

 ست.آوره

بشه،  لیبذارم و عقلم زا ابونیسر به ب کهنیقبل از ا 

 برم. جم، بهتره یبهتره که برم آقا
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 یزیچ کردیاحساس م د،یشن یکه از آذر م یجمالت با

 .رودیدر قلبش فرو م



جلو رفت و ساک آذر را گرفت اما آذر آن را رها  

 نکرد.

 و گفت: دشیکش یکم رخسرویام

 

 .یبمون دیبا ،یبر دمیاجازه نم -

 .امیکه سراغت ن دمیقول رو بهت م نیبمون و من ا 

 یجا ،یات مطمئن نشدکه از جانب خانواده یزمان تا

 نرو. یاگهید

 

 آذر در صورت او نگاه کرد و گفت: 

 

بکنم، من  یزندگ یطورنیا تونمیجم، من نم یآقا -

 در تمام عمرم دروغ نگفتم.

 

 زد و گفت: یپوزخند رخسرویام

 

 !طورنیکه ا -

 !؟یوقت دروغ نگفت چیه شما



به  یدیرو با دروغ کش ونایکه  ینبود یشما همون 

بکنه و در واقع  یتا ازت خواستگار اتیپدر یخونه

 جا؟فرار از اون یپل برا کیبشه 

 شد؟! هیقض نیا ریدرگ ونای حالنیو با ا یدروغ نگفت 

 

هم گذاشت و کالفه  یا روهاش رچشم یبا شرمندگ آذر

 گفت:

 

دادم  حیشما کامل و واضح توض یجم من برا یآقا -

 کار رو انجام دادم. نیکه چرا ا

ام و من گفتم که شرمنده ستم،یهم سرافراز ن بابتش

 کردم. یروادهیز

حد کش  نیمسئله تا ا نیکه ا کردمینم ینیشبیپ چون

 بکنه. دایپ

عادت ندارم نه به  که من جاستنیمهم ا یاما مسئله 

احساسات خودم دروغ بگم و نه در مورد احساساتم 

 دروغ بگم. یبه کس



که برام مونده و  هیزیمن، تمام چ یو عاطفه احساس

 اشدهیو قمار بکنم و ناد سکیقصد ندارم که روش ر

 .رمیبگ

که دارم من رو بکشه بهتره  یاگر قرار باشه حس و

 .فتهیبرام باتفاق  نیو خلوت خودم ا ییدر تنها

نظر شما که انقدر راحت روتون رو از من  رینه ز 

 .شمیکه حذف م دیگیو م دیگردونیبرم

 شطرنج. یخارج شده از صفحه یمهره کیمثل  

 

که بند به ساک  گرشیکالفه شد، با دست د رخسرویام

 زد و گفت: شیدر موها ینبود، چنگ

 

مشخص  تتونیتا وضع دیمونیاما به هر حال، شما م -

 .دیبا خانواتون داشته باش ینیمع فیبشه و تکل

 زمان که پدرتون موافقت کردن  هر

 جانیاز ا دیتونیوقت مبه خونشون، اون دیبرگرد شما

 .دیبر

و با  دیخند کیستریو ه یعصب ابدی یطاقت م آذر

ً یتقر ییصدا  بلند گفت: با



 

 یتیاهم نیترشما کوچک یاحساس من برا یوقت -

 که نرم و بمونم؟! دیشیم چمیپاپ دیدارنداره، چرا 

 

 صادقانه جواب داد و گفت: رخسرویام

 

خوبه  یلیبهش گفتم خ ناموس،یگفتم ب یمن به مهد -

 .شناسمتیکه با شما آشنا شدم و م

 

 :دینگاهش کرد و پرس آذر

 

 چرا؟ -

 

 خسرو گفت: ریام 

 

 رتیمن هنوز شرف و غ یانداخت ادمی کهنیا یبرا -

 دارم.
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 گفت: یخندبا کج رخسرو،یام یهادر چشم رهیخ آذر

 

که  امیشگاهیموش آزما کیشما فقط  یپس من برا -

 و شرفتون بندازم. رتیغ ادیشما رو 

 

 .بوددهیشرا به چالش ک رخسرویام یحساب

و سه  ستیمقابل آن دختر ب کردیکه حس م قدرآن

 .چهارساله کم آورده

که  دیرا بگو یزینکند زبانش چ دیترسیکه م قدرآن

 .دینبا



 شود. مانیرا بردارد که پش ینکند قدم که

 .کردیم ییعلناً داشت از او بازجو آذر

هم  راهنشیپ یاز رو یحت رخسرویقلب ام یهاتپش

 مشخص بود.

حس ممنوعه  نیبود امطمئن شده گرید کهنیا

برپا  ییبود در دلش بلواباعث شده ستین طرفهکی

 .دایسرش ناپشود که آن

 

که انگار هزار سال بود  ییهادر آن چشم رخسرویام

 شد و پچ زد: رهیخ شناختشان،یم

 

 .شناسمیوقته که حس خودم رو م یلیمن خ -

 

 داد:و جواب  ختیر نییپا یآذر ُهر قلب

 

به شرف و  یربط د،یزنیکه ازش حرف م یحس -

 دلتون؟! ایناموستون داره 

 



 .شودیدارد خفه م کردیحس م رخسرویام

 بود؟ گرید یمشکل از جا ایواقعاً کم بود  ژنیاکس

 فرو برد و گفت: اشیجوگندم یموها انیم یچنگ

 

 من نشو دختر، بذار برم. چیانقدر پاپ -

 

به دست  یاو اشاره دیبغض خندباز هم تلخ و پر آذر

بود کرد نکرده شیاو که ساکش را گرفته و هنوز رها

 و گفت:

 

 یخونه جانیجم، اصالً ا یندارم آقا یمن که کار -

 برم. دیشماست و منم که با

 

 :دیغر رخسرویام

 

 !یبر ذارمیو بهت گفتم نم -

 



مقابل او  شیهااشک دنیاز چک کهنیبدون ا آذر

 شد گفت:زده باخجالت

 

 یتا بمونم آقا دیبهم بد لیدل کیفقط  ل،یدل کیپس  -

 جم.

 و ناموستون. رتیبه جز شرف و غ لیدل کی
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 و گفت: دادیرا ماساژ م شینشسته و پاها بهیط

 



رو باال و  یبازار لعنت نیُمردم، انقدر که ا آخ خدا -

 میریبگ ادیتو چشم م ترشیکه ب یتا هرچ میکرد نییپا

 جون برام نمونده. گهید

 

کنار مادرش نشست و پماد را به  یحالبا خوش الهه

 و گفت: دیاو مال یزانوها

 

 قربونت برم مامان. -

 شد. یعال یچجاش همهبه یول

 گفت: یبه پدرش و مهد رو

 

 .ستیکم ن یچیدستتون درد نکنه. ه -

 .ادیکنم چشم همه از کاسه در ب فکر

جهاز فرناز تو  گهینم نهیاکرم هرجا بش ییدازن گهید

 تک بود. فهیکل طا

 

 آرام جواب داد: یمهد

 



 .کنمیخواهش م -

 

 آقاقدرت گفت: و

 

 .یمبارکت باشه دخترم، انشاهللا که خوشبخت بش -

نه واس خاطر در  ،یکن یدگخودت زن یقراره برا یول

 .هیآوردن چشم بق

 

 گفت: یرو به مهد بهیط

 

 دردت به سرم، توام انقدر پََکر نباش. -

با  میریم اش،یسر خونه و زندگ میرو بفرست الهه

 .دیزودتر شماام عقد کن م،یزنیحرف م نایجعفرآقا ا

 

 زد و گفت: یلبخند کمرنگ یمهد

 

 مادر من؟ حاال مگه من گفتم عجله دارم -



 

 بگم؟ یواال چ -

گوشه و  هی یو شل و ول نشست حالیب نیهمچ

 .یشد مادریب کنهیندونه فکر م یهرک ،یساکت

 

 خدانکنه مامان. -

 

غم بغل  یزانو یجورنیها اواال فقط ننه مرده -

 .رنیگیم

 خانومارهیاز شر اون پت یحال باشخوش کهنیا یجابه

 .یناراحت یانگار ،یراحت شد

 

 گفت: یمکث کرد و با کنجکاو یکم

 

بگو که  کنه،یم تتیاگرم که عذب بودنت داره اذ -

 زودتر برم حرف بزنم بذارن دختره بهت محرم شه.

 



از حرف مادرش، مقابل الهه و پدرش سرخ شد  یمهد

 و گفت:

 

 مامان؟ هیحرفا چ نیا -

 به نوبت. ابیآس

 شما در بره. یخستگ کمهیعروس بشه،  الهه

 من. یسر ماجرا میبر بعدش

 

 .به صدا در آمد فونیآ زنگ

 :دیپرس آقاقدرت

 

 اد؟یقرار بوده ب یکس -

 و سانازن؟ نیحس

 

 رفت و متعجب گفت: فونیو سمت آ ستادیا یمهد

 

 ست!پسره نینه ا -



 

 :دیپرس بهیط

 

 پسره؟ نیا یگیم ثمیخاک عالم به سرم، به آقام -

 باز کن. درو

 

 بود گفت:ُشل شده ششیشده به الهه که ن هول

 

 .ایحیاون خندتو جمع کن ب ،ینش لیپاشو پاشو ذل -

 .تو ادیجمع و جور کن االن م جارونیا 

 

 .دیابرو در هم کش آقاقدرت

 

 جا؟نیا انیمگه قرار بوده ب -

 

 و گفت: دیخند یمهد

 



 ،یبندیکه جمع م ومدهین یبابا؟ کس هیچ انیب -

 خودش تنهاست.

 

 و گفت: دیسمت اتاق دو الهه

 

 برم چادر سرم کنم. یوا -

 ؟یدم کن ییچا یتونیم داداش
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 .ها شدآن یوارد خانه بایبزرگ و ز یگلبا دسته ثمیم



 :به استقبالش رفت و گفت هیجلوتر از بق بهیط

 

 .یپسرم، صفا اورد یخوش اومد -

 

 یپرسو آقاقدرت هم احوال یکرد و با مهد تشکر

 ها دست داد.کرد و به آن یکوتاه

و آن را  سرش انداخته یکه رو یایبا چادر گلبه الهه

 ریز کهیآمد و درحال رونیبود از اتاق بمحکم گرفته

گل، گل آن دسته دنیو با د کردینگاه م ثمیبه م یچشم

 بود گفت:از گلش سکفته

 

 .دیسالم، خوش اومد -

 

سمت الهه برداشت و گل را به طرف او گرفت و  قدم

جا کند از صورت او جابه ینگاهش را کم کهنیبدون ا

 جواب داد:

 

 ست.سالم از بنده -



 خدمت شما. دییبفرما

 

 را گاز گرفت و گفت: نشیریلب ز الهه

 

 .دیدیممنونم زحمت کش -

 

از اوضاع  ینشست و کم یقاقدرت و مهدآ انیم ثمیم

 کار و اقتصاد حرف زدند.

 

را آماده  وهیبه آشپزخانه رفت و فوراً ظرف م بهیط

 کرد.

 را هم پر از شکالت و پشمک کرد. گرید ظرف

 :دیالهه توپ به

 

 .زیبر ییچا دایجد یتو اون فنجون فرانسو -

 .ایزیرنگ بر خوش

 ر.بب هاامیکی نیا ایب یرو که برد ییچا



 .یباش دشیکه خوب تو د نیجاام بش هی

 

 که مادرش گفت را انجام داد. یهول شده هرکار الهه

 بهیرفتند، ط ییرایهم به سالن پذ بهیاو و ط یوقت

 گفت:

 

کاش با خونواده از شام  ثم،یآقام یخبر اومد یب -

 د؟یآوردیم فیتشر

 

 زد و گفت: یلبخند

 

 .میشین ممزاحمتو اده،یشما، فرصت ز دیلطف دار -

 

 الهه سر داد و گفت: یرا رو نگاهش

 

 امیتُک پا ب هیبود، خواستم دلم تنگ شده قتشیحق -

 بهتون سر بزنم.

 



 انداخت. نییبا لبخند سر پا الهه

 حشیتسب یهاشد و آقاقدرت دانه یعصب یکم یمهد

 یزیتا چ فرستادیو صلوات م کردیرا تند تند رد م

 .دینگو

 و لبخند گفت: ییرواما با خوش بهیط

 

 .پسرم یاومد یخوب کرد -

 

 به آقاقدرت کرد و گفت: ینگاه ثمیم

 

ازتون بپرسم  خواستمیجسارته آقاقدرت، اما م -

شام  یاجازه هست که من و الهه خانوم امشب رو برا

 رون؟یب میباهم بر

 .میچندجلسه باهم صحبت کن نیا میدرست نتونست ما

 .میبشناس روگیهمد یقبل از عروس کمهی بهتره

 

با چشم و ابرو  بهیلب باز کند که ط خواستیم یمهد

 .دیبگو یزیمبادا چ دیخط و نشان کش شیبرا



 مکث کرد و گفت: ینبود و کم یراض آقاقدرت

 

 جانیهم دیبگم واال، اگر مسئله حرف زدنه، بر یچ -

 .دیباهم حرف بزن دینیاتاق بش یتو

 

ادرش بود و با نگاهش به مالهه خورده درذوق

 کند. یتا پدرش را راض کردیالتماس م

 مداخله کرد: بهیانداخت و ط نییسر پا ثمیم

 

 گهید یدو هفته یکیآقاقدرت جوونن،  -

بخورن،  رونیشامم باهم برن ب هیحاال  شونه،یعروس

 که. شهینم یزیچ

 

را با  شیهاداد و لب رونینفسش را ب نیسنگ آقاقدرت

 حرص جمع کرد و گفت:

 

 باباجان. دینکن ریبه سالمت، فقط د دیبرباشه،  -

 



 جواب داد: ثمیم

 

 .گردونمیچشمم، زود برشون م یرو -

 

 خطاب به الهه گفت: و

 

 .منتظرتونم الهه خانوم نیماش یتو نییمن پا -

 

 گفت: بهیو ط ستادیا

 

 .جانثمیآقام یهم نخورد یزیچ -

 

 با اجازتون. م،یانمک پرورده -

 

با  دیرفت و الهه نفهم رونیر بکرد و از د یخداحافظ

 .شودیآماده م یمهد یغرغرها انیم یچه شتاب

 



 :گفتیم یمهد

 

 هیدر و همسا نیمحل و ب یهنوز نامحرمن، االن تو -

 نداره. تیخوب

 باهم برن آخه؟ دیبا چرا

 

متقاعدش کند و الهه فوراً چادر  کردیتالش م بهیط

 ییرایسرش انداخت و سمت در پذ یرا رو اشیمشک

 و گفت: دیدو

 

 جان.داداش گهیآشوب نکن د -

 .امیم زود

 .خداحافظ

* 

بلند مدل باال  یشاس نیدر آن ماش کهنیا یحالخوش از

 شدیرسماً شوهرش م گریکه تا چندروز د یکنار مرد

 .دیگنجیبود، در پوست خودش نمنشسته



هربار گر  کردیطور نگاهش مآن ثمیم کهنیا

 .گرفتیم

بود و شده کیبود که انقدر به او نزد یمرد نیاول

 دل در دلش نبود. جان،یحاال از شدت ه

بود و باالخره جرات به خرج داد و با  ریبه مس رهیخ

 :دیبود پرس شیکه در صدا یهمان ذوق مشهود

 

 ها رستورانه؟ سمت نیا ثم،یآقام دیببخش -

 م؟یریم میدار کجا

 

 زد و گفت: یسر سمتش چرخاند و لبخند ثمیم

 

 خونه! میریکه، م میریرستوران نم -
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 بود نگاه کرد و پچ زد: اشرهیبه او که خ رهیخ آذر

 

 .رخسروخانیخب؟ من منتظرم ام -

 

 رخسرویاز دل ام او را با نام صدا زده و گرید بارکی

 ساخت. رانهیو

 

آن  یچشم تنگ کرد و نتوانست جلو رخسرویام

 و آرام گفت: ردیرنگ را بگکم یخنده

 

 آذردخت  معتضد. یتو گستاخ -

 

 خطابش کرده و آذر گر گرفت و گفت: تو



 

 جم. یآقا شمیتضادها نابود م نیبا ا -

 بار تو. کیشماام و  بارکی

و خودتون متوجه  دیبندیبار من رو جمع م کی

با خودم  دیقدر باچه شمیمفرد خطاب م یوقت دیشینم

 بجنگم تا

 

نگفت  یزیمکث کرد و چ دیحرفش که رس یجانیا به

 یرا رو اشیدو انگشت اشاره و وسط رخسرویو ام

 و گفت: دیکش شیهالب

 

 فکر کن. یرو بذار کنار و منطق یلجباز -

 

 لب زد: آذر

 

 تا بمونم. دیبد لیعرض کردم، بهم دل -

 



آدمش تکان  بیآب دهانش را فرو داد و س رخسرویام

 خورد و لب زد:

 

 .یبمون یخوایدلت م یتو فکر کن برا -

به خاطر  ذارمیاما نم سرانجامهیب گمیمن م اگرچه،

 . یاحساست، خودت رو به خطر بنداز ی  سرانجامیب

 

 ادامه داد: رخسرویو ام دیآذر لرز یچانه

 

 اموس رو بذارم کنار.ن یگیم -

 تیمن بهش اهم ت،یتو اسمش رو بذار حساس 

پس  ،یدیم تیاما اگر تو به احساس من اهم دم،ینم

 .یبمون دیبا

 

جلو گذاشت و آذر هم درست مثل او  یقدم رخسرویام

 گفت: دیلرزیکه م ییقدم جلوتر رفت و با صدا کی

 

 



 بدم و بمونم، تیبه احساس شما اهم دیخوایاگر م -

 .جنگمیم خوامیکه م یزیچ یمن برا دیبدون دیبا

 بهتره برم! دیشیناراحت م دنمیاگر از جنگ 

 

 تعجب نکرد.  رخسرویام

هم انتظار  نیتر از اکم ،یداشتنآن گستاخ دوست از

 .رفتینم

 داد: جواب

 

 بجنگ دخترجون، بجنگ. -

 . یبا من بجنگ یخوایدر اصل تو م اما

  کنه؟یناراحتت نم نیا

 

 نگاهش کرد و آهسته نجوا کرد: میمستق آذر

 

 . دمیجنگیاگر به دلتون شک داشتم نم -



 دیو به خاطر پسرتونه که دار دیپدر هی دیگیشما م اما

به خودتون، به دلتون، به من و به قلبم، پشت 

 .دیکنیم

 یپسرتون هم جا کنم،یخودم رو باز م یجا من

 خودش رو داشته باشه. 

 

و  دیصورتش کش یند زد و دستپوزخ رخسرویام

 گفت:

 

 شهیباعث م نیثمر نداره، اما اگر ا گمیبازم م -

 باشه، قبول. ،یبمون

 .بجنگ

 

با  نهیگذاشت و دست به س نیزم یساکش را رو آذر

گرفت  یبه باز ترشیرا ب رخسرویکه دل ام یلبخند

 گفت:

 

شدن رو  اورمیهاتون ترس از گچشم یجسارتاً، تو -

 .نمیبیم



 

 سمت در رفت و گفت: رخسرویام

 

 ینیبب یکه دوست دار یزینرو، هرچ ییتو فقط جا -

من دوست  یکه از رفتارها یو هر برداشت نیرو بب

 رو بکن. یبکن یدار

 

 گفت: آذر

 

 یگفتم وقت کهنیجم، مثالً االن از ا یآقا دیببخش -

و شما باز  دیکنیم رمیدرگ ترشیب دیکنیمفرد خطابم م

 بکنم؟ یتو، چه برداشت دیگیهم بهم م

 

 گرید بارنیو ا ستادهیپشت به او ا رخسرویام

 برنگشت تا نگاهش کند و گفت:

 

به  یفتیو ب یبش شیآت یعنی نیو ا یقراره بجنگ -

 جونم معتضد؟



 

 جم. یجواب من نبود آقا نیا -

 .دیکنیم یکلمات باز با

 

هست به ضخامت عشق  وارید کیمن و تو،  نیب -

 ه پسرش.پدر ب کی

همون  تیست اما ما حکاقدم فاصله کیمن و تو  نیب

 .میایدو تا خط مواز

 رو خسته نکن. خودت

 

 اما گفت: کردیداشت آذر را خفه م بغض

 

جم پس شما نگران  یموندم آقا دنیبه شرط جنگ -

 .دیمن نباش یخستگ

 .دمیرو به تنم مال زهایچ یلیخ ی  پ

 

فت شد و و نگاهش در نگاه آذر چ دیچرخ سمتش

 گفت:



 

 خوش.شب -

 

هق  هیاز گر هاوانهیرفت و آذر مثل د رونیو ب گفت

 .دیزد و از ته دل خند
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داده و چشم بسته بود و با پوزخند  هیتک واریبهدد سر

 :کردینجوا م با خودش

 



 خانوادمم. یمن همون دختر بده -

 پدرم شدم. یکه باعث سرشکستگ امیمن همون 

 .که غم رو مهمون دل مادرم کردم امیمن همون 

 که بابامو سکته دادم. امیهمون من

خواهرم  یکه باعث به هم خوردن رابطه امیهمون من

 با خانواده همسرش شدم.

 اام.همن همون دختر  بد  قصه 

 خودمم. یمن همون کارکتر نقش بد زندگ 

 شناخته شد. انتکاریکه خ امیهمون من

ام که چون نتوستم که با شوهر بچه ننه امیهمون من

 سرش بلند شد. ریز کننیبسازم، همه فکر م

 خودمم. یزندگ نیواقعاً آدم بد ا دمیشا

 رسهیوقت بارش به مقصد نم چیکه ه امیمن همون 

 که پا کج گذاشتم. گنیچون م

 .ستیدست خودم ن گهیدل من، د اریاخت 

 منم، خود  خودم. هانیا یهمه

 سن پدرمه.که هم یآره عاشق شدم، عاشق مرد 



 کسچیه دیکه دوستم داره اما من از د یعاشق مرد 

 .ستمیخوب ن

عاشقمه. چون  دونمیکه م یهمون مرد دیاز د یحت

 معتقد من پسرش رو نابود کردم.

 به پسرش دروغ گفتم.من  

 .رهیگیدوستم داره و ازم نگاه م گهیم هه،

 خاطر پسرش! به

 .کنمیمن تالشم رو م خوامشیاما من م 

 دیبه دست آوردنش. شا یبرا زنمیمن دست و پا م 

 یکه خدا به جبران همه هیجم، همون در رخسرویام

 گذاشته. رمیمس یتو امیبسته زندگ یدرها

 .رمیبگ یزندگ نیاز حقم رو خوامیم من

 دارن. یآدم بدهاام حق زندگ یبدم ول 

 .خوامشیبد، با تمام بد بودنم م من  

 .رخسروخانیام شمیمن شرمنده دلم نم 

 

**** 



رو به آسمان سر باال گرفت  رخسرویام

 تازه خوب شده بود. اشیسرماخوردگ

ماندن در آن هوا، مجدد حالش را  ترشیب دانستیم 

 .کندیبد م

 نداشت. یتیما اهما 

قلب و مغزش  یگر گرفتگ نیا یطورکی خواستیم

 را کم کند.

آن احساس  گرید دانستیکه م طیو در آن شرا حاال

 از خودش واهمه داشت. ترشیدو طرف است، ب

 .دیترسیم ترشیب 

 یاو دختر دانستیآذر مصمم است و م دانستیم 

حرفش  یمردانه پا زند،یم یاست که اگر حرف

 .ماندیم

او به آذر عالقه  کهنیاز ا یحت ونایکه اگر  دیترسیم

 .دهدینشان م یدارد با خبر شود، چه واکنش

 بود. یپر از نامعلوم شیرو شیپ یروزها 

 پر از ندانستن. 

 راه درست است و راه غلط کدام. دانستینم



 هم فکر کند. یلیخ خواستیو نم دانستیهم م دیشا 

 نیرکت درست در آن زمان، اکه ح دانستیم دیشا

و برود. آنقدر دور  ردیبگ تیبل کی ونایاست که مثل 

 .ندشیشود تا نب

 شد؟یاما مگر م 

برفت،  دهیاز دل برود هر آنکه از د ندیگویم کهنیا 

 ست.قصه کیفقط 

هم  دنیها ندکه کنج قلبت النه کرده، با سال یکس

 .رودینم رونیب

رد که در سن پنجاه به خودش اعتراف ک رخسرویام 

ً یعم یو هفت سالگ  شده. دهیبه چالش کش قا

 و چهار ساله. ستیب یهم توسط دخترک آن

 که پسرش خواهان او بود. یدختر توسط

 بود. بیو غر بیعج یبه طور نامتعارف زیهمه چ 

دلش  یبرا دیکه نبا یبود، اتفاق نیا قتیاما حق 

 بود و با خودش زمزمه کرد:افتاده افتاد،یم

 

 من عاشق شدم. -



 آذردخت معتضد. عاشق

 .دیباشم. نبا دینبا یول 
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 نگاه کرد و گفت: ثمیمتعجب به م یکم الهه

 

 که دیگفت نایشما به مامانم ا د،یببخش ثمیاما آقام  -

 .رونیب میریشام م یبرا

دندان  یزد و با لبخند یو چشمک دیسمتش چرخ ثمیم 

 نما گفت:



 

که قراره  به  یخونه ا یواقعاً دوست ندار یعنی  -

دوست  ؟ینیرو بب میبکن یبا هم توش زندگ یزود

 م؟یکم با هم وقت بگذرون هی یندار

 یزندگ کیو  ستیقرن ب یتو میدار یناسالمت بابا،

 .میکنیم

که انگار  میکنیبا هم ازدواج م میدار یطور یول 

 هزار سال قبله.

 .میشناسیرو نم گهیداصالً درست هم ما

 امکان نداره. نیاز ا تریازدواج سنت یعنی

و با هم حرف  مینیشیخونه م یتو کمهی میریم

 .میزنیم

 

 حال بود و هم مضطرب.الهه هم خوش 

 زد و گفت: یلبخند 

 

 میغذا بخور ،ییجا یرستوران هی میبر میتونیخب م -

 .میو حرف هم بزن



 

 کرد و گفت: ترشیب یسرعتش را کم ثمیم 

 

خونه و خلوت خودمون  یکه حرف زدن تو یفیک -

 نداره. یاگهید یداره، جا

 

توانسته بود حال الهه را  شیدو پهلو یهاحرف 

 دگرگون کند.

 .دیبگو یزیچ گرید نتوانست

 گفت: فقط

 

 ه مامانم اطالع بدمپس، پس ب -

 

 و گفت: دیابرو در هم کش ثمیم 

 

 میکه دار یبه مامانت خبر بد یبا من یوقت کهنیا -

 نداره.  یچندان صورت خوش میریکجا م

 



را که  اشیرا ناراحت نکند، گوش ثمیم کهنیخاطر ابه 

 گذاشت. فشیبرداشته بود، دوباره داخل ک

 

پشت سر هم و استرس قلبش پر صدا و  جانیاز ه 

 .دیتپیم

که  نیآن خانه را داشت و هم ذوق ا دنید اقیاشت هم

 تنها باشد. ثمیبار با م نیاول یقرار بود برا

داشت  ییبایز یکه نما یارا مقابل خانه نیماش ثمیم

را باز کرد و  نگیدر پارک موتیمتوقف کرد و با ر

 را داخل برد. نشیماش

نسبتاً بزرگ  گنیو پارک اطیالهه نگاهش را اطراف ح 

 چرخاند.

 را باز کرد و گفت: نیدر ماش ثمیم 

 

 .یخانوم گهیشو د ادهیپ  -

 

شد، اما توان  مانیاز آمدنش پش یاالهه لحظه 

 اعتراض نداشت.



به سمت ساختمان  ثمیشد و همراه م ادهیپ نیاز ماش 

 راه افتادند.

 و گفت: ستادیدر را باز کرد و کنار ا ثمیم 

 

 م  خونه.خانو دییبفرما -

 

الهه با لبخند لبش را گاز گرفت و پا داخل خانه   

بزرگ  ییرایلوکس و سالن پذ لیوسا دنیگذاشت. با د

و مدرن، دهانش باز مانده و گل  کیش یو آشپزخانه

 از گلش شکفت.

هول داد  یاو عذاب وجدانش را گوشه یمانیپش حس

 .دیاطراف را کاو یو با کنجکاو

کانتر  یش را درآورد و روهم داخل شد و کت ثمیم 

 گذاشت و گفت:

 

 ؟یدوستش دار اد؟یطوره؟ خوشت مچه  -

 

 زده گفت: جانیهلبخند زد و  الهه



 

 .ادیمعلومه که خوشم م -

هم  کردمیکه فکرشو م یزیقشنگه، از چ یلیخ

 تره.قشنگ

 ها  لهیوس نیا فقط

 

 و گفت: دیحرفش پر انیم ثمیم

 

ما چون مادرت نبود، ا هیزیجه دیبه خر یازین -

 بره. کنمیها رو رد م لهیوس نیاصرار داشت، من ا

 

 یپله ها نگاه م یالهه سر باال گرفته بود و به باال 

سرش  یسمتش رفت و چادرش را از رو ثمیکرد که م

 برداشت و گفت:

 

 ؟یاریدرش ب یخواینم -
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 معذب به او نگاه کرد: الهه

 

 که ما گمیم یعنیما هنوز،  -

 

 چشم تنگ کرد و گفت: ثمیم 

 

 هوم؟ ؟یما چ  -

 

 .میما هنوز نامحرم -

 



 و گفت: ستادیا نهیدست به س ثمیم

 

 ما قصدمون ازدواجه ها. یادآوریمحض  -

همسر  یقراره به زوداگر اشتباه نکنم شما  یعنی 

 .یبش من یو قانون یو شرع یرسم

 

و  یو روسر یبا چادر مشک یجورنیهم یخوایم 

 ؟ینیگشاد جلوم بش یمانتو

 

 آب دهانش را قورت داد و گفت: الهه

 

 خب یبگم ول یاصالً چ دونمیمن نم -

 

به  یمبل انداخت و نگاه یچادر او را رو ثمیم 

 کرد و با خنده گفت: شیمانتو

 

هم از اون  یدست کم ،یکه تنت کرد ییمانتو نیا -

 چادرت نداره.



غذا از  میزنگ بزن مینیبش ایب اریخانوم، درب اریب در

 یکه به بابات قول دادم  زود بر میبخور ارنیب رونیب

 خونه.

 

 توانست مخالفت کند. ینم نیاز ا شتریالهه ب 

که اصال گوش دادن به حرف او  دانستینم یاز طرف 

 نه. ایت است درس

را از دست  ثمیم خواهدیدانست که نم یرا م نیا فقط

 بدهد.

 گر،ید کردیهم م سکیر دیمرد با نیحفظ ا یبرا 

 کرد؟ یم دینبا

 

مانتو را باز کرد و با دست  یآرام و با شک دکمه ها 

 آن را از تن درآورد. دیلرزیکه م ییها

 بلند تنش بود. نیمانتو لباس آست ریز

 .شدیلحظه هم از تنش جدا نم کی ثمینگاه م 

 او چرخاند و گفت: تن یرو ینگاه 

 



 لباس تتنه؟ هیچند ال -

 هیاونم  ریبلند و نکنه ز نیو مانتو و لباس آست چادر

 .یدار شرتیت

 

 انداخت. نییالهه با صورت سرخ شده سرش را پا 

 

به  یااشاره زد،یکه خنده در آن موج م ییصدا باثمیم

 الهه کرد و ادامه داد: یتنهنییپا

 

 قدر جاداره ماشاال.شلوادت هم چه -

 

الهه باز هم خودش را با خجالت جمع و جور کرد و  

 گفت:

 

 طور؟چه -

 

 و گفت: دیخند ثمیم  

 



 .شمیمنم توش جا م -

 گشاده. یلیخ

آخه؟ مامان منم شلوار انقدر گشاد  یدیپوش هیچ نیا

 .کنهیپاش نم

 !هیشلوار کرد هیشب

 

را  اشیروسر یلبش را محکم گاز گرفت و گره هاله

 گفت: ثمینگفت که م یزیتر کرد و چمحکم

 

جات خفه شده من دارم به پیانقدر که ک تمیروسر -

 .شمیم

 

 و گفت: اوردیطاقت ن الهه

 

 .ارمیدر ب تونمیرو که نم امیروسر گهیخب د -

اگر مامانم بفهمه که من و شما االن  گم،یم یعنی

 ...مییتنها

 



 حرف او گفت: انیم

 

ً یطب  - قراره  یاگر خودت نگ گم،ینم یزیچمن که عتا

 از کجا بفهمه؟

 ؟یستین یامروز یدخترها هیتو چرا اصالً شب نم،یبب

 

 که دیچیرا دور انگشتش پ اشیروسر یالهه دسته 

آن رساند و  یجلوتر رفت و دست به گره یقدم ثمیم

 گفت:

  

 !لویبخورمت سب ستیقرار ن ار،یدرش ب -
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که خطاب به او  یاکلمه نیآخرش را با آخر ریت

 بود زد.گفته

 یبود که از مادرش بخواهد دستجرات نکرده وقتچیه

 به صورتش بکشد.

 

با خنده  ثمیبود و مسرخ شدهخجالت زده و  او

 را برداشت و گفت: اشیروسر

 

 شد. نیآهان، ا -

 !یمو دار ای یتو کچل دونستمینم من

سرخ و  یانقدرم الک ،یبا من راحت باش دیبا االن

 نشو. دیسف

 

 ثمیرا پشت گوشش زد و م شیبا خجالت موها الهه

او گذاشت و  یچانه ریو دست ز دیباز هم خند

  آورد و گفت:صورتش را باال



 

 هم؟ یتو یاخماتو کرد لویبهت گفتم سب -

 

 زد: لب

 

 که دختر تا قبل ازدواج میدونیآخه ما بد م -

 

و  دیخند ترشیو ب دیدستش را به پشت لب او کش ثمیم

 گفت:

 

 .کهیتا قبل ازدواج فابر دم،یآره فهم -

 به دست الهه کرد و گفت: یاچشم و ابرو اشاره با

 

 مو داره نه؟هات هم دست -

 !گهیپاهاتم داره د البد

 

 دهان باز کند و او را ببلعد. نیدوست داشت زم الهه



 یحت دادیبود که اجازه نم یدست مادرش عصب از

 کند. ویرا ش   شیدست و پا یموها

فاصله گرفت و نگاهش را از صورت او  یکم ثمیم

 تنش چرخاند و گفت: یرو

 

 وتت کنم؟از شام دع ترشیب یزیبه چ تونمیم -

 

ناگهان سر باال آورد و به وضوح مشخص بود  الهه

 که هول و دستپاچه شده.

 

 و گفت: دیکش شیهاشیربه ته یدست ثمیم

 

ها اون لباس ریکنجکاوم که بدونم ز داً یمن شد -

 هست. یجور تن و بدنچه

 

 :دیصورت داغش گذاشت و نال یرو یدست

 

 .میبر دیفکر کنم، با ثم،یآقام -



 

 .یخب تو قراره زنم بش م؟یبر یچ یرانه ب -

 دلم خواستت. دمت،ید

 قبلش اما

 

 کرد و گفت: مکث

 

 برو حموم. دم،یم لتیبهت ژ -

 .یهم فراموش نکن لتیسب

 

ها، و بدتر از آن تیبا خجالت و عصبان الهه

اش، سمت شدن احساسات دخترانه ختهیبرانگ

 رفت تا آن را بردارد و جواب داد: شیمانتو

 

 خونمون؟ دیمنو بذار شهیم -

 

 یجلو رفت و مانتو را از دست او گرفت و رو ثمیم

 مبل انداخت.



را بدهد،  یگریبه الهه فرصت انجام کار د کهنیا بدون

و  دیناگهان کمر او را گرفت و تنش را به آغوش کش

الهه  یهانفسش را کنار گوش او رها کرد که چشم

 جا لب زد:همان ثمیرفت و م یاهیس

 

 خودمون بمونه. نیقراره ب نیا -

 که. خورهیبر نم ییجابه یقبل عروس یطونیش کمهی

 میتا باهم بر رونیب ایحموم دختر خوب، بعدش ب برو

 تخت و ... یرو

 

 را قطع کرد. حرفش

و مشخص بود که  دهیشد که به مقصودش رس متوجه

 مقاومت الهه هم شکسته است.

 

 گفت: دهیبر نفس

 

 .میحرم نشدما که هنوز م یول -

 



 جواب داد: ربطیب

 

 مین هی یریکه قراره امشب ازم بگ یاهیهد یدونیم -

 سته؟

 

به کمر او وارد  یفشار ثمیالهه برق زد و م یهاچشم

 کرد و گفت:

 

 برو حموم. -

 غمت نباشه. شمیمحرم نامحرم یبرا

 .ازدواجه، حالله قصدمون

من جزء واجبات  به  ازیبرطرف کردن حس ن االن

 الهه. ادیاب محس

 

لبش را به دندان گرفت و سرش را باال برد و  الهه

 گفت:

 

 که حالل باشه. م،یبخون غهیص شهیپس م -



 بابام الزمه یکه اجازه هرچند

 

 :دیحرفش پر انیم

 

پس  یبا من ازدواج کن هیراض یمنو، بابات وقت نیبب -

 حالله. میهم که بخون غهیص

 

و عشوه  خنده شد و با ریدر دل الهه سراز شوق

 گفت:

 

 یعنی ،یتا عروس خوامیفقط من، من نم -

 

 مکث کرد و گفت: یکن

 

 .ثمیباکره بمونم آقام خوامیم -

 



و الهه پلک بست و فکر کرد  دیگردنش را بوس ثمیم

مادرش رها  یدهایو نبا دهایاز بند با یحاال انگار کم

 شده.

 جواب داد: ثمیم

 

رو  یلعنت یپشماحله خانوم، برو حموم بزن اون  -

 بره.

 .زمیعز میخونیهم م غهیص ایب
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 هق کرد.و هق دیسمت او چرخ الهه



 

 اصالً قرار نبود که ،یکه مواظب یشما گفت یول -

 

 اخم کرد: ثمیم

 

 نکن. تیاذبرگرد  -

 .گهیکه شده د حاال

که  نیبا ا یمنم مشکل ،یبا من ازدواج کن قراره

 ندارم. یزن شد مونیچندروز قبل عروس

 

 .کردیم هیاما هنوز داشت گر الهه

 .از درد و هم از ترس هم

 

 را باال برد و داد زد: شیصدا یکم ثمیم

 

 کوفتمون نکن. گه،یعه خب بس کن د -

 .هومدیبدت ن نیهمچ خودتم



 

 یبالشت فشار داد تا صدا یدهانش را رو الهه

 را خفه کند. اشهیگر

 دیالهه با درد نال د،یکنارش دراز کش ثمیبعد که م یکم

 و گفت:

 

 .کشهیمامانم، مامانم منو م -

 

 و گفت: دیصورت او کش یرو یو دست دیخند ثمیم

 

 .کشهیتو رو نم ینداره، نترس کس یربط یبه کس -

اگر خودت  کنه؟یم اتنهیب معامامانت هرش مگه

 .فهمهیکه نم ینکن یفضول

 

کرد و  یرو تخت یبزرگ خون  رو یهابه لکه اشاره

 گفت:

 



 یتو نویهم نکن، ببر ا یو زار هیپاشو، پاشو گر -

 ست، پاک بشه.حموم بشور که تا خون  روش تازه

 با خجالت در خودش جمع شد و گفت: الهه

 

تا حموم برم، کف  سمتریدارم، م یزیرمن خون -

 کنم. فیاتاقم کث

 

 :دیتوپ ثمیم

 

 کنم؟ کاریخب من چ -

 .گهیبکن د اشیکارهی خودت

 رو بشور. یروتخت نیحموم ا یبرو تو یجورهی

 کنهیسوال و جواب م زنه،یسر م ادیم هویمن  مامان

 .هیکه خون چ

 الهه خانوم  خوشگل. پاشو

 

 گفت: ثمیدر گلو هق هق کرد و م آرام

 



 مبارکت باشه. ادا،یستت هم بهت م مین -

 

که  یدیرنگ زد و تشکر کرد و با درد شدکم یلبخند

 را جمع کرد و سمت حمام برد. یداشت، روتخت

** 

 بود. یروبیدر نا ونای

 بود.رفته برایک به

اما هربار از  رفتیجا مبار نبود که به آن نیاول

 .آمدیبدش م اشیخودش و زندگ

جا که آن یشکل و کودکان یحلب یهاآن خانه دنید

 .آوردیبودند، دلش را به درد م

 .بوددهیخر یاسباب باز یادیبازار تعداد ز از

 اشیآب یهاکه چشم یاسه چهارساله یدختر بچه به

زد و با دست   دیدرخشیجذابش م اهیپوست س انیم

 اشاره کرد تا سمتش برود.

از  یکعروس ونایسرش را باال انداخت و  دخترک

خارج کرد و نشانش داد که  هالونیاز نا یکیداخل 

 .دیپابرهنه سمت او دو



 یاز دختر و پسرها یبود و جمع ونایبعد  یکم

که دورش را گرفته و از ته دل قهقهه  یکوچک

آن حال را  شهیقدر دوست داشت همو چه زدندیم

 باشد.داشته

ان  نیبها، در آن محله، آن انیجا، مجم، آن ونای جاآن

 فقط و فقط خودش بود، خود  خودش. ،یحلب یهاخانه
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 بود.به مادرش زنگ زده آذر

 و گفت: زدیخط هق م یآن سو زهراخانم

 



نباشه،  اتونیدن خوامیبه جان خودت و ساناز که م -

 یتو زنمیتوئه، به قرآن قسم، نونمو م شیدل منم پ

 خاطر تو.ست بهپاره کهیت گرمیج خورم،یخونم م

 ؟یخوابیکجا م ؟یخوریم یچ ؟یپوشیم یچ کهنیا

 

 گرفت و گفت: شیهاچشم رینم اشک را از ز آذر

 

 نخور. نارویا یمامان غصه -

 براتون تنگ شده. یلیفقط دلم خ من

 

 کنم؟ کاریکنم دورت بگردم؟ چ کاریچ -

 با بابات حرف بزنم؟ گهید قدرچه

من  ،یایب دینبا گهیکفش و م هیپاشو کرده تو  یوقت

 که غده مادر. دونهیبگم؟ خودت م یچ

 .یخب، غرورشو شکست یبد کرد توام

 کمرش تا شده. َمرده،

 بدتر. گهید یکه گرفت طالقتم

 



 کرد و گفت: چشم بست و نفسش را رها کالفه

 

جان، من دلم برات تنگ شده زنگ زدم حرف مامان -

 نه. ای نمتونیبب امیب ذارهیبابا م نمیبزنم بب

 آخه؟ یزنیهربار سرکوفت م چرا

که زنگ زدم بهت فدات  نیاز ا یکنیم مونمیپش چرا

 شم؟

بود که خود خدا  ییآبرویو عار و ب بیاگر ع طالق

 .کردیحاللش نم

 ؟یالل خدا رو هم حروم کنح یخوایم شما

 

 جواب داد: زهراخانم

 

دوره و زمونه به زن مطلقه  نیبگم واال؟ تو ا یچ -

 آذر. کننیبد نگاه م

 ها.جان  مامان، حواست به خودت باشه توروخدا،

 یخوبن؟ کس هاتهیهمسا ،یکه هست ییجااون

 شه؟یمزاحمت نم



 

ر دل و آذر د گفتیاش ممادرانه یهاینگراناز دل او

 ؟یکار ی" دل بر باد دادم مادر من، کجا دادیجواب م

" 

 

 ستادیرا که راحت کرد، تماس را قطع کرد و ا الشیخ

 تا آماده شود.

 بود. یکاف الیانزوا و فکر و خ گرید

 روشن بود. یبا مهد فشیتکل حاال

 ینام او رو ینیسنگ گریرا گرفته و د طالقش

 .کردینم تشیاش اذشناسنامه

به دانشگاه  دیبا اشیطوالن یهابتیاز غ پس

 .گشتیبرم

و فکر  ندیجا، کنج آن خانه، بنشآن خواستیم یک تا

 کند که از حاال به بعد چه؟

از  الشیخ یتا کم گشتیم یوقتمهیبه دنبال کار ن دیبا

 راحت شود. بشیبودن ج یبابت خال

 .تواندیاگر بخواهد م دانستیبود و م آذردخت



به صورت  یلبخند نهییش کرد و در آرا سر اشمقنعه

 اش زد و گفت:الغر شده

 

 کنمیمن به همه ثابت م سازم،یرو م یزندگ نیمن ا -

پشتم  یمثل مهد یندارم کس ازیموفق شدنم ن یکه برا

 باشه.

دل عاشق و شکسته بسته هم  هیبا  ییتنها من

 و رو کنم. ریرو ز امیدن تونمیم

*** 

 شیبرا ونایکه  ییهابا لبخند به عکس رخسرویام

 .کردیبود نگاه مفرستاده

 بود.ها عکس گرفتهکنار آن بچه ونای

 ً در  شیهااز چشم یحت اشیمهربان بود، مهربان ذاتا

 عکس هم مشخص بود.

 رخسرویبود، به امها را بغل کردهکه آن بچه طورآن

 مثبتش را منتقل کرد.. یهم انرژ

 زوم کرد. ونایصورت  یرا رو عکس

 پسرش نگاه کرد و شرمنده شد. یهاچشم هب



پسرش نگاه کرد و چشم بست و از  یهاچشم به

خودش بدش آمد که چرا آذر را پس زده، اما ته دلش 

 از اوست. یمنتظر تماس داً یشد یزیچ
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ها گشته روزنامه یازمندیقدر در قسمت نآن کهنیا از

با  یتا کار زدیسر م جاستیو هرروز را به ده ب

 بود.کند خسته شده دایمناسب پ طیشرا

 هفته بود که در آن وضع بود. دو

 ظهر دانشگاه و بعد از آن به دنبال کار. تا

 .آوردیداشت کم م کمکم



 :دیکش ادیسر خودش فر اما

 

که حاال پا پس  یومدیراه رو ن نیا یهمه ،یتو آذر -

 .یبکش

پس از حاال به بعد هم  ،یاز پسش بر اومد جانیا تا

 .یتونیم

 .یایکوتاه ب ستین قرار

 

کرده و از شب قبل  یبا خودش لجباز کهنیاز ا یحت

 بود، خودش را شماتت کرد.نخورده یزیچ

 یبرا تییسکویداغ کرد و با چند ب ریش وانیل کی

 خودش آورد.

 .کار کندچه شیهابا امتحان دیبا دانستینم

 ماجرا بود. کی ریتکه از ذهنش درگ هر

هم  یرو رخسرو،یام یاش، دلتنگخانواده یدلتنگ

و اوضاع نه چندان جالب  شیهاتلنبار شدن درس

 نکردن شغل مناسب. دایو پ یاقتصاد



 ینگاهداد و به حجم کتاب  رونیب یرا با کالفگ نفسش

 انداخت و بازش کرد.

 .دیفهمینم یزیاما چ خواندیم

 ریاما انگار در هر صفحه از کتاب فقط تصو خواندیم

 .دیدیرا م رخسرویام

 .توانستینم طورنیا

 کرد. فکر

 با خودش کلنجار رفت. هاساعت

کوتاه سالم و  امیپ کی یهفته بود که به جز روز دو

 نداشت. یاز او خبر یپرساحوال

 و با خودش گفت: دیرا کنار هم چ زیچمهه

 

 یام طردم کردن، حاال که دستم روحاال که خانواده -

مناسب و مرتبط با  یشغل چیخودمه، حاال که ه یزانو

که  یزیبرم سراغ همون چ دیچرا نبا ست،یام نرشته

 هدفمه؟ نیتربزرگ

 

 و نجوا کرد: دیخودش خند با



 

 رخسروینار امکنم و هم ک یهم باز تونمیمن م -

 .باشم

 خاطرش بکنم.تمام تالشم رو به تونمیم

 زودتر زنگ نزدم؟ چرا

 

 را برداشت. اشیرا کنار گذاشت و گوش کتاب

 رخسرویام یصدا دنیشن جانیاز ه شیهادست

 .شدیم نییدر دلش باال و پا یزیو چ دیلرزیم

 

بود که منتظر تماس آذردخت بود و دائم از هفته دو

 پس چه شد؟ دیرسپیخودش م

 چه شد؟ کشدیبود او را به چالش مگفته کهنیا پس

 و تمام شب تا صبح گشتیاز سر صحنه برم هاشب

 زیچ کیشان و مضمون همه دیکشیم یرا فقط نقاش

 بود.



شاد  یکه گاه رایچشم دو رنگ و گ جفتکی

مثل  ب،یعج یو گاه نیغمگ یو گاه دشانیکشیم

 م بود.ه تیکه درواقع یزیهمان چ
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 بود.اش آمدهپس از چندهفته به خانه انایو

 بود و گفت:نشسته رخسرویام کنار

 

 ؟یشیبپرسم، ناراحت نم یزیچ هی ر،یام -

 



 رنگ زد:کم یلبخند

 

 بپرس. -

 

 ؟یکشینم ینقاش گهید -

 

 :دیرنگ کرد و پرسکم یاخم

 

 طور؟چه -

 

 باال انداخت. شانه

 

 ها تنگ شده.وقتاون یدلم برا ،یطورنیهم یچیه -

 توش بود. لتیاون اتاق که وسا یبرا

 نمش؟یبب شهیم

 



باز قلم به  ستیکه مدت دیبگو ونایبه  توانستینم

 ریودست گرفته و تمام آن اتاق پر شده از تص

خاطرش عاشقش شده و به ونایکه  یدختر یهاچشم

جواب مثبت از او  گرددیبرم یرفته تا وقت ایبه کن

 .ردیبگ

نجاتش  اشیجواب بدهد نه، که زنگ گوش خواستیم

 داد.

و رو  ریو دل او هم درست مانند آذر ز دیاو را د نام

 شد.

 گفت: انایبه و رو

 

 اب بدم.رو جو نیا دیبا ا،یو خوامیمعذرت م -

 

 تکان داد: سر

 

 .زمیراحت باش عز -

 

 رفت. رونیخارج شد و ب ییرایاز سالن پذ رخسرویام



بود بود که با خودش عهد کرده ییصدا دنیشن دلتنگ

 باشد.دوستش نداشته گرید

 و تماش را وصل کرد. دیدهانش را بلع آب

 

 جم. یسالم آقا -

 

را پس از دو هفته با آرامش بست و  شیهاچشم

 نقش بست. شیهالب یرو قیعم یخندلب

 

 بخواند. شیآذر حالش را از صدا خواستینم

 داد: پاسخ

 

 سالم خانوم معتضد، احوال شما؟ -

 

 د؟یممنونم، من خوبم، شما خوب هست -

 

 متشکرم. -



 

تا به تعارفات  کندیاو صحبتش کوتاه م دانستیم آذر

 نرسند.

 است. زاریهم ب ینیچکه از مقدمه دانستیم

 گفت: رخسرویمکث کرد که ام یکم

 

 امرتون؟ د،ییبفرما -

 

که اون پروژه رو شروع  دونمیجم، من م یآقا -

 .دینکرد

 

 خب؟! -

 

 اجیاون نقش احت یبرا گریشما، هنوز هم به باز -

 د؟یدار

 خواستمیقرارداد امضا شده، م کیما  نیخب، ب یعنی

 نه؟ ایبدونم هنوز هم اعتبار داره 

 



 نه. دیکه بگو کردیش مقابله مبا خود داشت

سمت خودش  نیاز ا شیتا او را ب دینه بگو کی که

 نکشد.

 زبانش از قلبش فرمان گرفت و کوتاه جواب داد: اما

 

 اعتبار داره -
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 بود، به خانهسر کرده ثمیرا که با م همان شب الهه

 برگشت.



شان خاموش خانه یهابود که چراغبرگشته رید قدرآن

 بود.

و در  انددهیشان خوابکرد که حتماً همه خداراشکر

سرخ و  یهاصورتش و چشم یدهیرنگ پر یکیتار

 .نندیبیاش را نممتورم شده

 نشانیکه ب یاز اتفاق یبود که کسکرده دیتاک ثمیم

 بود خبردار نشود.افتاده

چندروز  یوقت دیبگو یزیندارد چ یلزوم بودگفته

 بود. شانیعروس گرید

 بود. دیشد اشیزیو خونر درد

 کردیاحساس م داشت،یکه برم یکه با هر قدم قدرآن

 .کنندیشکمش فرو م ریز یداغ خیس

 ها باال رفت.از پله آرام

 .را در قفل چرخاند و داخل شد دشیکل

و  یشاک یکه با صدا داشتیپنجه قدم برم یرو

قلبش  یو دست رو دیمادرش، از جا پر یعصب

 گذاشت.

 

 .ایخوبه بابات گفت زود ب ،یآورد فیچه عجب تشر -



 

و  دیبود چرخنشسته یکیدر تار بهیکه ط ییجا سمت

 آب دهانش را فرو داد و آرام گفت:

 

 سالم. -

 

 :دیتوپ بهیط

 

 اومدنه؟سالم، چه وقت  کیعل -

 رینداره، نگفتم د یبیمن گفتم برو باهاش ع حاال

 خونه که. یبرگرد

 قدر غر به جونم زد؟بابات چه یدونیم

 

 از سر باز کردنش گفت: یبرا

 

 مامان. گهید دیببخش -

 .شد رید نیهم یبرا م،یدور زد کمهی



 برم بخوابم. من

 

 کنجکاو گفت: بهیط

 

 برم بخوابم؟ ویچ یچ -

 یچ د،یکجا رفت نمیبب نیبش جانیا ایب روشن کن برقو

 بود؟ ایجوررفتار پسره چه د؟یخورد

 

به محض روشن  دانستیبود و م نیزبیت مادرش

رنگ  ،ییرایسالن پذ یلعنت یهاشدن آن المپ

 .بردیم ییبوها ند،یصورتش را که بب

بر  لیآن سب یبرا یحیچه توض دانستیآن بدتر، نم از

 اش بدهد!باد رفته

 داشت. استرس

 گفت: فقط

 

 مامان، بذار برم بخوابم. گهید گمیفردا م -

 



به گربهه گفتن  کنه،یواه واه، چه خودشم چس م -

 !ختیگو*هت درمون، برداشت روش خاک ر

 دختر؟ یجواب بد یریمیم پرسم،یسوالم ازت م دوتا

 

 .ستیبردار نمادرش دست دانستیم

آورد و رو در فشیرا از ک ستمین یرفت و جعبه جلو

و روشن  کیدر تار یبه مادرش که نگاه متعجبش حت

 اتاق هم مشخص بود گفت:

 

 داد. هیرو هد نیبهم ا -

 

 رونیاز حدقه ب ییهاجعبه را باز کرد و با چشم بهیط

 گفت: یحالزده از فرط خوش

 

 بهت طال داد؟ یوا -

 هیپسره داره برات از جون ما نینشده ا یچیه الهه

 .هاذارهیم

 .زهیریرو به پات م ایفردا دن پس



 

 را برداشت و ادامه داد: گردنبند

 

 هست، دستش درد نکنه. نمیچه سنگ -

 

 رنگ زد و گفت:کم یلبخند

 

 آره دستش درد نکنه. -

 بخوابم مامان. رمیم

 .ریخبهشب

 

ست  میکردن ن نیکه در حال سبک و سنگ طورهمان

 بود سر تکان داد و گفت:

 

 .ریخعاقبتت به -

بگم جهازت  ثمیبزنم به مادر آقام فردا زنگ برو،

 .مینیبچ میحاضره، بر



 

گفت و به اتاق  یاباشه توجهیدرد داشت که ب قدرآن

 خودش رفت.
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رفت که مادرش  ییراین پذشد و به سال داریب یوقت

 مشغول حرف زدن با تلفن بود.

طور با که آن کردیصحبت م ثمیشد با مادر م متوجه

 :گفتیو م کردیآب و تاب داشت تعارف تکه و پاره م

 

 .دیاریصاحب اخت ه،یچه حرف نیخانوم جون، ااشرف -



 .دیشما بگ یهرچ

 .میبله بله، ما در خدمت د،یصالح دونست هروقت

خونه  یست، پس وقتهم آماده اشهیزیکه جه هخالص

 .میاریو ب میبزن ونیما بار کام دیشد بگ یخال

 

که با  نیو ماتش برد و در همان ح دیالهه چرخ سمت

بر صورتش انداخت و با دست  یچنگ زد،یاو حرف م

 به صورت او کرد. یااشاره

بود که با پشت لب اصالح الهه تازه جمع شده حواس

 مادرش رفته.شده مقابل 

طور چه دینفهم بهیرا محکم گاز گرفت و ط لبش

 :دیبلند توپ یکرد و با صدا یخداحافظ

 

 ه؟یچه وضع نیدرمون گرفته، ا یدرد ب یمردهلیذل -

 ؟یکرد یغلط چه

 

 و هول شده گفت: دهیترس الهه

 



 مامان، توروخدا آروم. یوا -

 شده مگه؟ یچ

 

آورد و سمت بود را در شیکه پا یاییشد و دمپا خم

اصابت کرد و  شیالهه نشانه گرفت که محکم به بازو

 اش از درد در هم جمع شد.چهره

و  دیکرد و محکم به ران خودش کوبچشم تنگ بهیط

 گفت:

 

 آهان، دردت گرفت؟ خداروشکر، حقته. -

 .دیچشم سف یدهیورپر

  

 کرده گفت: ظیهم غ الهه

 

 مامان؟ یکنیم یجورنیچرا ا -

 کردم؟ رهیگناه کب مگه

 

 :دیکش ادیهم فر باز



 

 یخونه رفت نیاز ا لیبا سب شبیپدرسگ، تو د -

 .رونیب

برق  یکه پشت لبت از صد فرسخ یکرد یغلط چه

 زنه؟یم

 

 پا و آن پا کرد و گفت: نیا یکم

 

آدم  یزنینشو توروخدا، داد م یخب مامان عصبان -

 .رهیمیاز ترس م

 

 اد و گفت:تکان د دواریاش را تهداشاره انگشت

 

نزدم تو فرق سرت، بگو  ممییلنگه دمپا یکیتا اون  -

سرخود  اریتاحاال انقدر خودسر و اخت یاز ک نمیبب

 ؟یشد

 .یکنیم یریگیواسه من قرت یبابات یهنوز خونه که

 



 داد: جواب

 

 کردم؟ یایریگیچه قرت -

 گه،یو هزار تا کار د کننیمردم مو رنگ م یدخترا

 توقت من  بدبخاون

 

 مردمم گوه خوردن با تو. یشو، دختراخفه -

 .منو بده جواب

 

 یجلو ثمیآقام م،یشام بخور میبر کهنیقبل ا شب،ید -

رو  لتینگه داشت، گفتش، گفتش برو سب شگاهیآرا هی

 بردار.

 میباهم بر یجورنیا کشمیزشته خجالت م یلیخ گفت

 .ییجا

 

 شیابرو یتاکیفروکش کرد و  یکم بهیخشم ط آتش

 را باال داد و گفت:

 



 دلش بخواد. امیلیواه واه، خ -

 گه؟یم یچ ندتیفردا ببمادرش پس حاال

 

 شانه باال انداخت. الهه

 

 منه؟ ریمگه تقص شگاه،یپسر خودش گفت برم آرا -

بگو با اشرف خانوم  ،یدیاگر باز فحشم نم حاال

 صبح اول صبح؟ یداشت کاریچ

 

 .مینیبچ میرزنگ زدم بگم جهازو زودتر بب -

خونه رو  یهیاسباب اثاث دیدوروز صبر کن یکی گفت

 کنن. یخال

 ادیوقتشو م هیدو سه روزه،  نیگفت تو هم بعدشم

 دکتر. میباهم بر

 

 :دیو متعجب پرس دیالهه باال پر یابروها

 

 بره؟ خوادیبا شما م ؟یوا دکتر برا چ -



 

آشپزخانه رفت و برگشت و چپ چپ به الهه  سمت

 و گفت: نگاه کرد

 

 ببره؟ یچ یتو دختر؟ منو واس چ یمگه خل -

 تورو ببره دکتر زنان. ادیب خوادیتوئه، م مادرشوهر

 

زدن از تنش است  رونیحس کرد جان در حال ب الهه

 و گفت:

 

 ؟یچ ،یخب، برا -

 

دکتر  برنیم اشیعروسو قبل عروس یچ یبرا -

 زنان؟

مت آهان، برگه سال ه؟یچ یچ یهابرگه اروی نیا از

 !گهید رنیگیم

 



 یجوش روآب یو انگار کس دیدور سر الهه چرخ ایدن

 .ختیتنش ر

 

 دیشنیچاه م کیمادرش را از درون  یانگار صدا و

 :گفتیکه م

 

 منم گفتم طال که پاکه، چه منتش به خاکه. -

 .میما از دخترمون مطمئن دشیببر دیایب

 .واال میدار نانیبهش اطم ترشیچشامون ب از
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پشت  یتینهایدو روز را با استرس و اضطراب ب الهه

 سر گذاشت.

کرد که ممکن است تمام دل و  یهر لحظه حس م 

 .اوردیروده اش را هم باال ب

 خوش نبود. حالش

خشک و  امیپ کی یحت ثمیچرا م کهنیا بود از ناراحت

 هم نداده تا حالش را بپرسد. یخال

 ناراحت باشد، واهمه داشت. کهنیاز ا ترشیب اما

شان به خانه ثمیبود که مادر م نیترسش از ا تمام

 و بخواهد با الهه به مطب دکتر برود. دیایب

 طور هم شد.همان 

است تا  شان زنگ زد و گفت قرارخانم به خانه اشرف

 .دیایب گریدو ساعت د یکی

 پا بند نبود. یرو الهه

 .گذاشتیم انیدر جر ثمیمسئله را با م دیبا 

 او را گرفت. یرا برداشت و شماره اشیگوش 

 تا جواب داد. دیطول کش یکم



 

 بله؟ -

 

  ؟یسالم خوب -

 

 ؟یبله کارم داشت ،یسالم مرس -

 دارم. یمشتر

 

د بابت سرد صحبت بود که بخواه یاز آن تریعصب

 کردن او دلخور شود.

حالش را  دیبخواهد بپرسد دو روز است نبا که

 ده؟یپرسیم

 

 بغض گفت: با

 

 ما. یخونه ادیب خوادیمامانت م ثمیآقام -

 



 !ادیخب ب -

 

 :دینال

 

سالمت  یمن رو ببره دکتر برام برگه ادیگفته م -

 .رهیبگ

 

 جواب داد: لکسیهم ر باز

 

 اصالً. میرسم دارما  ره،یخب بگ -

 برد. گممید یهاداداشزن مامانم

 

 نگه داشت و گفت: نییرا پا شیافتاد و صدا هیگر به

 

 .ستمیدختر ن گهیخب من د ثم،یآقام یوا -

 کنه؟یبا خودش م یدکتر مامانت چه فکر برم

 



 :گفت

 

 بهونه بتراش. هیخب نرو،  -

 

 بگم؟ یآخه چ -

 

 .گهیبکن د شیکارهیمن،  دونمیچم -

 خداحافظ. ؟یندار یقطع کنم، کار دیبا من

 

بزند و قطع کرد و  یگریمجال نداد تا الهه حرف د و

را پاک  شیهاو اشک دیپوست لبش را جو یاو عصب

 رفت. رونیکرد و از اتاقش ب

 یکار دیراست گفته، با ثمیخودش فکر کرد م با

 .کردیم

 مادرش رفت و گفت: سمت

 

 .نهیبرم معا متونیمامان من امروز رو نم -

 



 کرد: اخم

 

 .میبر ادیوا، زنه داره م -

 ؟یتونینم یچ برا

 

 پا کرد و گفت: پا و آن نیا

 

 شدم. ودیخب پر -

 

 نگاهش کرد: کنجکاو

 

 که! یزود شد -

 

مامان، دست خودم که نبوده، البد از  دونمیچم -

کرده  یبدنم قاط ستمیس زایچ نیو ا یاسترس عروس

 .گهید

 



 ان به صدا در آمد.شخانه زنگ

 خانم بود. اشرف

 برد. وهیو م یچا شیرفت و الهه برا باال

 گفت: بهیط

 

 یول ،یاومد یدیخانوم جون، زحمتم کشاشرف -

 .میبر شهینم

 

 جا کرد.مادر و دختر جابه انینگاهش را م کنجکاو

 

 چرا؟ -

 

 گفت: بهیط

 

چندروز زودتر  هیالهه بچم، از استرسش  ش،یراست -

 .هعادت شد

 دکتر رفت که. شهینم



 

و موشکافانه نگاهش را به الهه  نیزبیت ثم،یم مادر

را در هم قالب  شیهاانگشت ده،یکه با رنگ پر

 بود انداخت و گفت:کرده

 

 .دهیآره، رنگ و روشم پر -

 به خودت برس. کمهی

 

 گفت. یزد و چشم آرام یلبخند الهه

 

 با ذوق گفت: بهیط

 

 .رد نکنهد ثمیدست آقا م یراست -

 .سته میشرمندمون کرد بابت اون ن یحساب

 

و  دینگو یزیتا مادرش چ رفتیچشم و ابرو م الهه

 .شدیمتوجه نم بهیط

 متعجب گفت: ثمیم مادر



 

 آورده؟ به کدوم مناسبت؟ ستمیعه! ن -

 

 انگار بند را به آب داده گفت: دیکه فهن بهیط

 

 .ییکادو یجورنیواال، هم دونمینم -

 م؟یکن کاریچ زویچ ز،یچ حاال

 دکترو؟ نیهم

 

 و گفت: دیرا نوش شیچا خانماشرف

 

سالمت، چه  ینداره، چه برگه یمن که فرق یبرا -

 پارچه!

 یهاعمه امرزم،یشوهر خداب لیفک و فام قتشیحق

 .ارنیحرف در م گم،یرو م ثمیم

پارچه نشونشون  یخدا بخواد برا روز پاتخت پس

 .میدیم

 



ً یجان داد و فکر کرد دق گفت و الهه او چه  دیبا قا

 !زد؟یبر سرش بر یخاک
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 ونایرا به گوشش چسبانده بود تا  یگوش رخسرویام

 جواب دهد.

 پاسخ داد: باالخره

 

 ر؟یام یسالم، خوب -



 

 قلبش آرام گرفت و پاسخ داد: ونای یصدا دنیشن با

 

 !یجواب داد ونا،یسالم، چه عجب  -

 

 زد و جواب داد: پوزخند

 

 یو مارو با استرس کشت یهزار بار تو جواب نداد -

 بارم ما. هی رجان،یام

 

 گرفت و گفت: دهیاو را ناد یطعنه

 

 .یدادیتکست م ونا،ی یزدیزنگ م ترشیقبالً ب -

 گرمه. یلیگار سرت خان اما

 

 .ستینه اتفاقاً، سرم گرم ن -

 .کارمیب



اونور پرسه  نوریکه هرروز دارم ا کاریب انقدر

 .زنمیم

 

کرد در  یسخت بود اما سع شیاحساساتش برا بروز

 کند و گفت: انیرا ب اشیلفافه دلتنگ

 

شروع نشه،  دتیتا کار جد یزمان یفاصله نیا یتو -

 ؟یو بعد بر یمدت بمون هی ،یبرگرد یخواینم

 

 و گفت: دیخند

 

 ؟ییرخسرویام نیداره همچ یآخ ک -

 .ارینگران رو در ندلتنگ و دل یپدرا یادا المصب

 .ادیبهت نم ییخدا

 

 هم فشرد و گفت: یرا رو شیهاپلک

 

 حالت بهتره؟ -



 آرومه؟ فکرت

 

 تلخ کرد و جواب داد: یاخندههم تک باز

 

 باشه. یاز خوب چ فتیتا تعر -

 تو ،یراست

 

 کرد. یمکث

 خواستیو نم ستیسوالش چ دانستیم رخسرویام

 بشنود.

 :دیپرس ونای اما

 

 ؟یاز معتضد ندار یخبر چیه -

 ؟یزیچ یامیپ یزنگ

 

 .دیکش ریت اشمعده

 کلمه پاسخ داد: کیآن مشت کرد و  یرو دست



 

 نه. -

 

 فوت کرد و گفت: رونینفسش را کالفه ب ونای

 

 ره؟یدانشگاهم نم یعنی -

 

 !دونمینم -

 

 

 ؟یبار یکار ،یاک -

 

 خداحافظ. -

 

دو دستش  انیرا قطع کرد و کالفه سرش را م تلفن

 فشرد.



دروغ داشت او را ذره ذره  نیبود و اگفته دروغ

 .خوردیم

قرار است باهم کار  دیداشت اما نتوانست بگو خبر

 کنند.

ندارد و  ونایبه  یبود که حسبه صراحت گفته آذر

شود و  کیکه پسرش به او نزد دیترسیم سرورخیام

 باز هم خرد شود.

 شد. زاریخودش ب از

 بکند. توانستینم یکار

که به جانش افتاده و از  یاپدرانه ینگراندل ییسو از

 ریکم تمام جانش را تسخکه کم یعشق گرید یسو

 .کردیم
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بود که داده و گفته امیپ رخسرویشب قبل، ام چند

 است. نیروز تمر نیشنبه اولسه

 .دیآیبه دنبالش م ینیماش بودگفته

بود و آذردخت شنبهساعت پنج صبح روز سه حاال

 بود. داریتمام شب را ب

بود پلک ستهو اضطراب نتوان جانیشدت شوق و ه از

 بر هم بگذارد.

را پر از  سازینداشت اما چا یزیبه خوردن چ یلیم

 آب کرد و روشنش کرد.

از آن را  یکم کهیکوچک آماده کرد و در حال یالقمه

و  دیهم سر کش شده نیریش یچا یاجرعه د،یجویم

که آن دو سه دست  دیچرخیم نیا یفکرش حوال

مناسب  ادیه زکه با خودش آورد یمانتو و شلوار

 .ستندین



فکر  رفتیداشت م شیکم رنگ و روکه کم ییپالتو به

پول نمانده که  یقدرحسابش آن یکه تتمه نیکرد و ا

 .باشد شیهابه فکر نو کردن لباس

 به دنبالش آمد. نیبود که ماش میشش و ن ساعت

 .کردیحس م شیقلبش را در گلو یهاتپش

قرار بود با  کهنیاداشت اما  ییبه نفس باال اعتماد

رو شود، باعث سرشناس روبه یشهیهنرپ نیچند

 هول و دستپاچه شود. یبود کمشده

رو روبه جانیاز ه ترشیکه ب دانستیخودش هم م و

 دنیمشهور، شوق د یهاشهیشدن با آن هنرپ

 .کردیداشت جان از تنش به در م رخسرویام

 یخماغلب ا زد،یبود، سرد بود، کوتاه حرف م یجد

اش را پوشش مردانه یهم صورت پرجذبه ظیغل

 بود. هانیفراتر از ا یزیآذر، او چ یاما برا داد،یم

 جم نبود. رخسرویآذر، فقط ام یبرا او

 بود. یحام کی او

 یروزها نیترو سخت نیکه در بدتر یایحام

 بود.کنارش مانده اش،یزندگ



 یبود که برا یجم نبود بلکه مرد رخسرویفقط ام او

 بود.بار تمام قلب آذر را صاحب شده نیاول

 به عشق نداشت. یاعتقاد ترها،شیپ

 یهاقصه انیها، معشق فقط در کتاب کردیم فکر

 .ستیاافسانه

حاال که اعضا و  شد،یحاال که تنش سرد و گرم م اما

حاال که  کردند،یجوارحش ناگهان شروع به لرزش م

فرو  یدلش هر در یزیبا هربار فکر کردن به او چ

انگار  دیفهمیم داد،یاو جان م یو با صدا ختیریم

 .کردهیاشتباه فکر م

 یپس نشانه کرد،ینم انیها، اگر عشق را بحالت نیا

 چه بود؟

بزرگ  یبسته لبخند یهاخودش که آمد، با چشم به

 لب داشت و راننده گفت: یرو

 

 د؟یشینم ادهیپ م،یدیخانوم معتضد رس -

 

 .دیده لبش را گزز خجالت

 رفت. نییکرد و پا تشکر



 مقابلش انداخت. یمیبه ساختمان قد ینگاه

 شد. نیسنگ شیهانفس

 .بوددهیجا هم بودن او را بو کشکه از همان انگار

 

 

 از او نداشت. یهم چندان دست کم رخسرویام حال

شب تا  ریمدت اخ نیاو هم نتوانسته بود مثل تمام ا 

 صبح را درست بخوابد.

 دل در دلش نبود. 

با آذردخت  خواهدیم یداشت که پس از مدت جانیه 

 رو شود.معتضد روبه

 ندارد. ییراه انتها نیکه ا دانستیم 

 یبود که مثل دو خط موازبه آذر گفته خودش

 در کنار هم باشند. توانندیم

 .یتقاطع ینقطه چیه بدون

دل  یپا رو شودیوقت حاضر نم چیکه ه دانستیم 

 یحال، دل و عقلش در دوئل نیبگذارد اما با ا ونای

 نابرابر بودند.



 

احساسات و افکار متضاد،  نیدر کنار تمام ا و

 دشیخوردن کار جد دیزود خبر کل ای ریکه د دانستیم

کار به عنوان نقش اول به تازه گریباز ینیآفربا نقش

 .دیخواهد رس ونایدست 
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بر سر  یشگیهم یرخسرویام رخسرو،یروز ام آن

 ها نبود.صحنه

 .بردیدائم ماتش م 



 اش،یباز یآذر، نحوه یهاالوگیحرکات و د 

 .دیکشیبه چالش م ترشیهرلحظه او را ب

کند،  هیرآذر مجبور بود در آن صحنه گ یوقت 

توانست نگاهش را از صورت او جدا  ینم رخسرویام

 کند.

نگاه تشنه به   کی ،ینگاه معمول کیفقط  نه

 سیکه سرخ و خ یو جذاب بیدورنگ و عج یهاچشم

 از اشک شده بودند.

که تمام  یکه نگاه کردیرا م اشیآذر تمام مدت سع 

اما مگر  رد،یبگ دهیرا ناد کردیم ینیسنگ شیمدت رو

 شد؟یم

که خود  آذر   یکردن نگاه ینیسنگ شدیم مگر

 گرفت؟ دهیخواهانش بود را ناد

که در  یاهیکه هر ثان دیفهمیم دانست،یم رخسرویام

 گریو اما د کندیترش معاشق گذرانَد،یاو م یحوال

 وجود نداشت. یزیراه گر

حسش سرپوش  یرو شیاز پ شیب دیبا فقط

 .گذاشتیم

***** 



 .رفتیه راه مدر خان کالفه

و  دهیها کوبپارکت یرو یپر از قهوه را عصب ماگ

 .بوددهیکش ادیفر

منتشر  یخبر یاز آذر در صفحه ریتصو نیاول

 بود.شده

و چشمش به  افتدیزود م ای ریاتفاق د نیا دانستیم

 زنگ بزند. ونایبود تا هرلحظه  اشیگوش

**** 

 بود.به صفحه مانده رهیناباور خ ونای

 کرد. یادهخن تک

 شک کرد. شیهاچشم به

خودش زمزمه  یدهانش را فرو داد و متن را برا آب

 کرد.

 

 یراسخ، به کارگردان لمیف یلمبرداریشروع ف -

نوظهور در  گریباز ینیجم، با نقش آفر رخسرویام

 عرصه، آذردخت معتضد و  نیا

 



پلکش  یرا خواند و گوشه جانیبار تا ا نیدهم یبرا

 .دیخند و ناباور دیپر

 .شدیم وانهید داشت

که انگار تمام تنش به لرز  شیهافقط دست نه

 بود.افتاده

را  رخسرویام یرا برداشت و شماره اشیگوش

 گرفت.

 چشم بست. وناینام  دنیبا د رخسرویام

 گرفت و تماس را وصل کرد. ینفس

کند اما بر خالف  دادیداد و ب ونایداشت  انتظار

 :دیفقط پرس نیسته و غمگشک ییتصورش، او با صدا

 

 دمیمدت هربار که ازت پرس نیچرا تمام ا ر؟یچرا ام -

 نه؟ ینه، قاطع گفت ای یازس خبر دار

 چرا؟

 

 سوخت. اشمعده

 مبل نشست و گفت: یرو



 

 خاطر خودت.به -

 

هم  یرا رو شیهادندان رخسرویپوزخند زد و ام ونای

 فشرد.

 

 خاطر خودم؟!جالبه! به -

 ؟یدیند رو امیدلواپس

 

 آرام جواب داد: رخسرویام

 

 چندبار؟ ونا؟یزده  اتنهیچندبار دست رد به س -

 

 :دینال

 

 .ستیحرف من االن آذر ن -



و به من دروغ  یکه تو ازش خبر داشت نهیمن ا حرف

 .ریام یگفت

 .یبه من دروغ گفت تو

 بار! نیبار و دوبار، چند هی نه

 

 محافظت از تو یمن برا ونا،ی -

 

 :دیا باال برد و داد کشر شیصدا

 

 خوامینم ر،یام خوامیمحافظت و مراقبتت رو نم -

 

 یگوش رخسرویقطع کرد و ام یگریبدون حرف د و

 شیهادست انیانداخت و سرش را م زیم یرا رو

 گرفت.
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و مثل تمام آن  زدیحرف م یبا کس دیبد بود، با حالش

 .دیاز سالومه ند ترکیرا نزد یکس ر،یچندوقت اخ

 را گرفت. اششماره

 منتظر منتظر ماند. یکم

 جواب داد: سالومه

 

 .دایکم پ زدل  یسالم عز -

 گل پسر؟ یخوب

 

و نگاهش را به سقف  دیتخت دراز کش یرو بازطاق

 :دید نالدوخت و پردر



 

 خراب. ،یخرابم سال -

 

 گفت: ینگران با

 

 جانم، چرا؟ یا -

 تو؟ یشد یچ دوباره

آب و هوات عوض بشه، حالت بهتر  کردمیم فکر

 .ونایبشه 

 

 زد: پوزخند

 

 .شیساعت پ میبهتر بودم، منتها تا ن -

 

 :دیپرس کنجکاو

 



 یدقم بد یاز نگران یقصد دار ایشده  یچ یگیم -

 ونا؟ی

 

 زد: لب

 

 .یسال کنهیم یباز ریام لمیآذر داره تو ف -

 

 خب؟ -

 

 او گفت: یدر جواب تک کلمه یعصب

 

 ن؟یخب؟ فقط هم -

 ؟یچ یعنی نیا یفهمیم

 از آذر خبر داشته. ریمدت ام نیتمام ا یعنی

 .گفتهیبه من دروغ م یعنی

 

 داد: جواب



 

 داشته. یلیدل هی دیآروم باش، شا زمیعز -

 رو کرده. کارنیاخاطر خودت به دیشا

 

 گفت: یعصب

 

 .کردهیساپورتش م ریقطعاً ام -

 یکارها ریام لیکه وک رسمیباور م نیدارم به ا یحت

 .کنهیم سیطالقش رو راست و ر

 لعنت بهت. ر،یام ر،یآخ ام ر،یام یعنی

 

 تو به من گوش کن لطفاً. وناجانم،ی -

 توئه. اتیهمه حدس هانیا زدلم،یعز نیبب

 از آذر خبر نداشته.اصالً  دیشا

 .یکنیبزرگش م یادیز ینشده که، تو دار یزیچ

 



کند که  یرا سر او هم خال اشیدق و دل آمدینم بدش

 :دیکش ادیفر

 

شدن  ریکه پ یینایهمه ا کهنیچرت نگو بابا، مثل ا -

 .ریهم تو هم ام کنن،یجور فکر م هی

 

 از حرف او جا خورد. سالومه

 کرد و گفت: یاخنده تک

 

انقدر هم با پا به سن  یستیمجبور ن زمیخب عز -

و بهت  وبهیکه طرز فکرشون مع ییهاگذاشته

 .یمراوده داشته باش خوره،ینم

 یندار یهم اگر کار االن

 

 .دیبه صورتش کش ینشست و دست ونای

 گفت: ترآرام

 

 خب حاال، قهر نکن. -



 

 هاتحرف یبعض ،یآخه گاه -

 

 حرف او گفت: انیم

 

 غلط کردم. د،یببخش خب بابا -

 

 .یبگ یجورنیا خوامینم -

 

 به سکوت گذشت که سالومه گفت: انشانیم یکم

 

پدره، اگر به فرض، حدس  هی رخسرویام وناجان،ی -

از تو  خواستهیتو هم درست باشه، اون فقط م

 مراقبت کنه.

 .ینینب بیآس نیاز ا ترشیکنه تا ب مراقبت

 

 داد: جواب



 

 ارم.به مراقبت ند ازین -

هم نداشته باشه  جهیکه اگر احساسم نت امیتو سن من

 .کنمیبا حسم حال م یول

 

 جواب داد: سالومه

 

که سر از  یکنیتو انقدر با احساست حال م زم،یعز -

 .یدر آورد قایآفر

 .یحال کن یجورنیا خوادینم ریام

 

 :دیتوپ

 

 ؟یریگیرو م ریچرا تو انقدر طرف ام -

 بهت؟ اسهمیم ریاز ام یچ مگه

 

او دهد،  نیبه توه یسالومه جواب کهنیاز ا شیپ

 بلند شد. جیپ یصدا



 با طعنه گفت: ونای

 

 دوست پسر کوچولوت هنوز خوب نشده؟ -

 

 .رمیگیبعداً باهات تماس م ونای -

 .خداحافظ

 

و  دیبگو یزیچ ونایرا گفت و منتظر نماند تا  نیا

 تماس را قطع کرد.

 

 انیبود، درست مذشتهنگ ترشیب قهیچهار دق سه

زنگ خورد و  اشیگوش ونا،یحال  ممکن  نیبدتر

در هم  ترشیب شیابروها ،ینام مراد دنیبا د بارنیا

 چفت شد.

حرف زدن  خواست،یکه در آن لحظه م یزیچ نیآخر

 با مهسا بود.

فرستاده بود  امیزنگ زده و پ بارنیآن مدت چند در

 بود.را نداده کدامشانچیجواب ه ونایاما 



 یکم آمدیتماسش را رد کند اما بدش نم توانستیم

 کند. یرا هم سر او خال تشیاز عصبان گرید

 دیچیمهسا در گوشش پ یرا وصل کرد و صدا تماس

 که ذوق زده گفت:

 

 ؟یخوب وناجونیسالم  -

 

 لب زد: خشک

 

برات صادر  یرو ک   تیمیصم زانیم نیا یاجازه -

 کردم که خودم خبر ندارم؟

 

 که گفت:بود خودش را جمع و جور کرده  صمشخ

 

 .ونایآقا  خوامیام، خب، عذر م -

 زنگ زدم که من

 

 و گفت: دیحرفش پر انیلحن ممکن م نیبدتر با



 

 هان؟ ؟یزنگ زد یچ یبرا -

 ؟یچ یبرا

 خوشم اومده و نه از جا نماز آب  نه از سکست 

 دست از سرم بردار. دنت،یکش

 ر؟یو حق زونیدختر هم انقدر آو آخه

 

 

 دایهو شیکه در صدا یتیو عصبان یبا ناباور مهسا

 بود پچ زد:

 

 !میرسیبه هم م -

 

 و گفت: دیخند یعصب ونای

 

 حاال، دستم به دامنت. یبه فاکمون ند -

 



 گفت: تریجد بعد

 

 .یمراد یمزاحمم بش گهید نمینب -
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 .دیایبه دنبالش ب ثمیآماده بود تا م شگاهیدر آرا الهه

بود کرده رییتغ یبار به خودش که حساب نیچندم یبرا

و پر زرق و برقش  متیو به آن لباس عروس گران ق

 .شدیم رهیخ نهییدر آ



 یزده بود که انگار هر قدمش را روقدر ذوق آن

ناگهان  اش،یتمام آن دلخوش انیاما م گذاشتیابرها م

 .افتادیبه هول و َوال م

آن دستمال و رسم و رسوم مسخره، از سرش  فکر

 .کردیم لیو حال خوشش را زا رفتینم رونیب

هم به عنوان همراه با  ثمیم گریسه برادر د یهمسرها

 بودند.رفته شگاهیاو به آرا

 داشت. یستیها رودربابا آن یکم

 .بودند یمیباهم صم یادیز شیهاینظرش جار به

 .کردندیباهم پچ پچ م یادیز

و باز  انداختندیبه الهه م یهم نگاه یهرازگاه

 .زدندیو حرف م بردندیهم م کیرا نزد شانیسرها

 ثمیو م لمبرداریهم به همراه ف ثمیو مادر م بهیط

 آمدند.

که  شگریبه حرف آرا توجهیو ب دیکل کش بهیط

نکنند، شکالت و نُفل بر  فیکف سالن را کث گفتیم

 .ختیسر الهه ر

 گفت: لمبرداریکه ف بودستادهیمقابل در ا ثمیم

 



 یشونیداخل، پ اریب فیآقاداماد شما لطفاً تشر -

 عروس خانوم رو ببوس و

 

 و گفت: دیحرف او پر انیخانم م اشرف

 

 ه؟یچه کار گهید نیواه واه، نه، ا -

 ما نامحرمن. و دوماد عروس

 نشدن که. محرم

 

 ثمیمادر خودش و مادر م انیوارفته نگاهش را م الهه

با چشم و ابرو اشاره کرد که  بهیجا کرد و طجابه

 .دینگو یزیچ

 

 گفت: یبه شوخ لمبرداریف

 

 .دیریگیقدر سخت مخانوم، چهحاج یوایا -

 .گهیمحرم بشن د خوانیم

 و شوهرن. زن



 

 گفت: تیو با جد دیکش خانم ابرو در هم اشرف

 

 .میدونیما بد م -

 

 گفت: شیهااز عروس یکیبه  رو

 

 زهره، کو اون شنل الهه؟ -

 بپوشه. بده

 

 کمک کرد تا الهه شنل را به تن کند. زهره

 

 :دیپرس ثمیکالفه رو به مادر م لمبرداریف

 

داخل گل رو بده به عروس  ادیآقا دوماد ب میحاال بگ -

 خانوم؟

 



 و گفت: دیتش کوببر صور اشرف

 

 اشنهینه، عروسمون که تمام سر و س یوا -

 .داستیپ

 

 به خودش انداخت و گفت: ینگاه الهه

 

رو  امقهی تر،نییپا کشمینه من کاله شنلم رو م -

 .دارمینگه مهم

 

که در دست  یلونینا ت،یبا لبخند  رضا خانماشرف

 داشت را باال آورد و گفت:

 

، چادر آوردم روش سرت عروس قشنگم خوادینم -

 !یکن

 

 :دیوق زده نگاهش کرد و نال یهابا چشم الهه

 



 شنل؟ یاز رو دیچادر سف یوا -

 شصته؟ یآخه مگه دهه یول دیببخش

 

و از همان کنار در و پشت پرده  دیرا شن شیصدا ثمیم

 جواب داد:

 

 بگو چشم. گهیمامانم م یهرچ -

 رو سرت کن. چادرت

 

و  دیشد و او باز هم لب گز بهیط یرهیبا بغض خ الهه

 گفت: یتصنع یبا لبخند

 

 مادرشوهرت. گهیراست م -

 کن. سرت

 دوختن. دنیقشنگه چادره، زحمت کش قدرمچه

 

به  یسر الهه انداخت و  نگاه یآن را رو خاناشرف

 گفت: بهیاو کرد و با لبخند خطاب به ط



 

 جون. خانومبهیط نهیبیچشمات قشنگ م -

 یچادرو سر عروسا نیندوختم، ا واال راستش نه

 .انداختم گممید

 بود. ینوبت آخر حاال

 

وا رفته  بهیهم فشرد و ط یرا رو شیهادندان الهه

 گفت:

 

 بازم دستتون درد نکنه. -

 

 تکان داد و گفت: یسر اشرف

 

 .ایتو شازده پسر  شاخ شمشادم ب ایب -
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 بودند.سکوت کرده بهیو ط الهه

دهانشان را  ،یطاهر یخانواده ادیو اموال ز مال

 بسته بود.

در آن اتاق عقد  تاالر مجلل  ثم،یالهه در کنار م حاال

 بود.نشسته

به نظرش دهان پر کن بود که نخواهد  زیچهمه قدرآن

 ش را بابت چادر به سر کردن تلخ کند.اوقات

 بهیکنار آقاقدرت و ط ،یو ساناز و مهد نیحس

 .بودندستادهیا

 هم حضور داشتند. ثمیم یخانواده یاعضا تمام

و عمو  ییخاله و دا شان،یترهاها، بزرگبر آن عالوه

 و عمه هم بودند.



 شلوغ بود. یعقد حساب اتاق

ت پارچه را دو سم ثمیم یتا از همسر برادرها دو

 بودند.سرشان گرفته یباال

 .دییسایهم قند را م گرشانید یکی

را  یزیو چادر، چ دیآن کاله ساتن سف ریاز ز کهنیا

 سخت بود. شیبرا ندیبب

به  یتا نگاه اوردیباال ب یکرد سرش را کم یسع

 .ندازدیاطراف ب

همه چرخاند و بعد  یدور رو کیرا با لبخند  نگاهش

 نم.به اشرف خا دیرس

 باال آورد. ترشیرا ب سرش

 :دیغر ثمیکه م دیباال کش یرا کم شنلش

 

 اروی نیداداشام و عاقد و ا ینکن صورتت جلو -

 .شهیمعلوم م لمبردارهیف

 

خانم قفل شد که اشرف یهادست یالهه اما رو نگاه

 .خوردیچادر انگار تکان م ریاز ز



 زد و گفت: گرید یتشر رلبیآرام و ز ثمیم

 

 ؟یکنیالهه، کجا رو نگاه م نهیین پاقرآ -

 

 دهانش را فرو داد و گنگ نگاه از او جدا کرد. آب

 کنار گوشش گفت: ثمیم

 

 شده؟ یچ -

 

 را تکان داد و گفت: سرش

 

 .یچیه -

 

 شروع به خواندن کند که الهه گفت: خواستیم عاقد

 

 .شمیپ جانیا ادیب یگیبه مامانم م -

 دارم؟ کارش



 

 شیاشاره کرد تا پ بهیابرو آرام به طبا چشم و  ثمیم

 الهه برود.

 کنار الهه رفت و سر خم کرد و گفت: بهیط

 

 ؟یدار کاریوسط عقد منو چ ه؟یچ -

 

 با استرس آرام جواب داد: الهه

 

 بنده،یخانوم انگار داره زبونمونو ممامان، اشرف -

چادر تکون تکون  رینگاه کن، دستاش داره ز

 .خورهیم

 نه؟ دوزه،یم یزیچ داره

 

 سر چرخاند. یآرام کم بهیط

 و گفت: دیجو یرا حرص لبش

 

 نداره، اوقات خودتو تلخ نکن. بیع -



 .رمیگیالسحر مباطل من

 دستش تو دعا و جادو جنبله. مادرشوهرت

 .اریخودت ن یبه رو تو

 

 :دیآرام نال الهه

 

 ثمویکاراش آقا م نیبا هم ترسمیمامان، من م یول -

 پر کنه.

 

 پشت چشم نازک کرد و گفت: یروزیبا حس پ هبیط

 

 رتو،یلباس ز یتو یکه دادم گذاشت یتو اون نبات -

 عیمط شهیحل کن بده بخوره، م ییچا هیزود تو 

 خودت.

 .میکنیبذار خطبه رو بخونن، زشته پچ پچ م حاالام

 

 یلیخ الشمیمامان مامان، صبر کن، آخه فک و فام -

 .کننیپچ پچ م



 

 البد. کننیم مونویر، گوه خوربه درک ماد -

 

را باال برد و  شیدر همان لحظه صدا خانماشرف

 :دیپرس

 

 جون؟ خانومبهیشده ط یچ -

 

 و سر تکان داد. ستادیراست ا بایط

 

 قربونتون برم. یچیه -

 

 به عاقد گفت: رو

 

 .دییآقا شما بفرماحاج -
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 _و_هشتاد_و_نهستی#پارت_دو

 

گرفت و بله را  یرلفظیو گالب را آورد و ز دیرا چ گل

 گفت.

 .دندیو نقل پاش دندیکش کل

 .دست هم کردند حلقه

 کار شد.خودش دست به خانم،اشرف

 .کردیآورده بودند را اعالم م هالیکه فام ییهاهیهد 

 گفت: یبلند کرد و با لبخندرا  شیبعد صدا یکم

 

گلم، پسر  ثم  یآقام رون،یببرن ب فیلطفاً تشر ونیآقا -

 .نهیشاخ شمشادم، بتونه عروسشو بب



 

الهه با  شان،یهادر عکس یدر تمام آن مدت و حت و

از صورتش مشخص نبود و انگار  ییجاچیآن وضع ه

 بود!نشسته ثمیکنار م دیسف یفقط چادر

 

 ها داخل ماندند.خانم رفتند و رونیب مردها

چادر او را در آورد و در همان حال الهه با خنده  ثمیم

 و آرام گفت:

 

 !دهینه که آقا داماد تاحاال من رو ند -

 

 جواب داد: یجد ثمیم

 

 ساکت! س،یه -

 

 یرو دارانهینگاهش را خراو را هم در آورد و  شنل

 الهه چرخاند و آرام گفت: یصورت و موها

 



صورتتم   ،یابروهات رو که برداشت گه،یخوبه د -

 مو نداره! دهیپسر تازه به بلوغ رس هیمثل 

 

 و وا رفته گفت: دیآب دهانش را بلع الهه

 

 ن؟یهم -

 

 کرد و جواب داد: یاتک خنده ثمیم

 

 !یتیبهتر از حالت عاد یلیخ گه،ید یخوب شد -

 

وا رفت و باز هم با همان لبخند گشادش  ترشیب الهه

 د.حفظ ظاهر کر

 

 .دیبگو کیجلو رفت تا تبر ثمیم یهااز خاله یکی

که  ییبود آرام و با صداالهه را بغل کرده کهیدرحال

 گفت: زدیخنده در آن موج م

 



 الهه جان. دیخوشبخت بش -

 .ستیخوش شانس ن ادیما ز ثمیآقام

 بختش خوب باشه و  نیکه ا شاالیا

 

 پشت سرش ظاهر شد. خانماشرف

 کند و گفت: لیرا تکمنداد حرفش  اجازه

 

 بگن. کیتبر خوانیهم م هیسودابه، بق یآبج -

 

عموها و زن هاییداها و زنها و عمهاز خاله الهه

 یداشت جمالت خاله یو ذهنش سع کردیتشکر م

 کند. یهمسرش را حالج

 

با تعجب  یکه چندنفر دیشنیکرده و م زیگوش ت بهیط

 :گفتندیم

 

 .اومده یدختر خاله سود -

 



 تر گفت:متعجب گرید یکی

 

 .ادیب کردمیفکر نم جاست؟نیوا، فرشته ا -

 

 اومد. دمیآره بابا، االن خودم د -

 !دهیپوش امیچ نیبب رونیب ایب 

 

 کاسهمین ریز یاانگار کاسه د،یباال پر بهیط یابروها

 بود.
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 بود.حواسش را جمع کرده بهیط

 شده بود. رید گریکه د یهم وقت آن

بود و چندصدنفر  ثمیکه الهه رسماً همسر م یوقت

به  کیمهمان در تاالر بودند و عروس و داماد سر 

 .گفتندیآمد مها خوشو به آن رفتندیم زهایم کی

ان دختر  خاله سودابه، شان، انگار همهمه انیم اما

 در چشم بود. ترشیفرشته، ب

لباسش،  یکه بلند دهیکش یبا قد بلند و پاها یدختر

 بود. شیدو وجب باالتر از زانوها

 تندش در چشم بود. شیتنگ و براق و آرا لباس

 کردیحس م اشنهیس یرا در قفسه یدیدرد شد بهیط

 هرطور شده متوجه ماجرا شود. خواستیاما م

 نبود. یعاد یزیچکی

 ارکستر بلند بود. یصدا

 قرار گرفتند. گاهشانیدر جا ثمیو م الهه



که سودابه  یزیتا به م گذشتیم زهایم انیاز م بهیط

 بودند برسد.و دخترش پشت آن نشسته

شد و پا  زیت شیهاآن همه سر و صدا، گوش انیم اما

 ُشل کرد.

 .ستادیا شدینم دهیکه د یستون پشت

بودند، خطاب  ثمیها که از اقوام ماز زن یکیکه  دیشن

 :گفتیم یگریبه د

 

 خانوم که اومدن یفرشته و سود -

 

 خنده و تمسخر ادامه داد: با

 

 مایس یسر و کله ینیبیم هویبگذره  کمهیواال االن  -

 .شهیم دایهم پ

 

 

 گفت: گریآب دهانش را فرو داد و آن زن د بهیط

 



 نبود. یجد ادیکه ز ثمیم فرشته با یهینه بابا، قض -

 که. ادینم گهید مایس اما

 نه؟ ایطالقشو داده  ،یراست

 

 .ستیخانوم معلوم نواال راست و دروغ اشرف -

تا پدر  دهیحاال حاالها طالقش نم ثمیم گفتیم بارهی

داره زن  گهید ثمیم گفتیبار م هی اره،یرو در ب مایس

 داده.نداره، طالقش  مایبه کار س یکار رهیگیم

 

 .مونهیآدم تو کار اشرف م یگیبگم؟ راست م یچ -

از اون اولشم  ثمیم نیپسراش سر به راهن، ا هیبق

 از آب در اومد. قهیعت

 

 نکن. بتیولش کن خواهر، غ -

 شانسش تو زن گرفتن بد بود. ثممیم

که هللا و اعلم،  ماامیکه خودش به هم زد، س فرشته

 بوده. یکیبا  گنیم

 توبه. توبه



 

 و چنگ بر صورتش زد. دیلب گز بهیط

نداشت و با خودش فکر کرد  ستادنیتوان ا گرید

 .گذاردیخانواده را کف دستشان م نیحساب ا

 تمام شود. یمنتظر بود مراسم عروس فقط

 

 کند. دایچشم در اطراف چرخاند تا مادرش را پ الهه

 برود. ششیساناز اشاره کرد تا پ به

و الهه  ثمیبه م یکیبرسمتشان رفت و مجدد ت ساناز

 گفت.

با او  یصحبتو هم ییارویچندان هم از رو الهه

 اما گفت: آمدیخوشش نم

 

 کنمیدارم چشم چشم م یهرچ ست،یساناز مامانم ن -

 .شهینم داشیپ

 .جانیا ادیب قهید هیکجاست  نیبب برو

 

 رفت. بهیگفت و به دنبال ط یاباشه ساناز



 

 فت:ابرو در هم فرو برد و گ ثمیم

 

 وسط مراسم؟ یدار کاریمامانتو چ -

 کنه! مونیمامانت قراره شبم همراه نکنه

 مامانم مامانم! یه

 

 کرد و گفت: نگاهش

 

 کجاست. نمیبب خوامیوا خب، م -

 

اش را با که الهه جمله آمدیسمتشان م خانماشرف

 طعنه ادامه داد:

 

 ؟یمامان خودت چ -

 ست که!کارههمه ماشاال

 .رهیو م دایم دائمم



 

 :دینگاهش کند فقط غر کهنیبدون ا ثمیم

 

حرف  یطورنیدر مورد مامان من ا گهید بارکی - 

 یتو ای میمونیوسط مجلس عروس کنمینگاه نم ،یبزن

 یمطمئن باش طور گه،ید یهرجا ایو  میابونیخ

 تو دهنت که دندونات بره ته حلقت! زنمیم
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 و گفت: دیها رسبه آن خانماشرف

 



 مرتبه؟ یهمه چ -

 

کرد لبخند  یناباور بود اما سع ثمیهنوز از لحن م الهه

 بزند و جواب داد:

 

 ممنون. یلیبله خ -

 

 گفت: ثمیبه م رو

 

 پسرم چرا اخمات تو همه مادر؟ -

 .یداماد یاسالمتن

 

 زد و گفت: یتصنع یلبخند

 

 االن خوبه؟ -

 

 :دیرا بوس ثمیم یشانیشد و پ خم



 

 .یدرخشیالماس م کهیت هیآره قربونت برم که مثل  -

هزار ماشاهللا، هزار هللا اکبر، صد قل هو هللا،  ماشاهللا

 .یپیتکه انقدر تک و ماه و خوش

 

و با  دادیم شانیمادر و پسر یگوش به مکالمه الهه

 کند؟یاغراق نم یادیخانم زخودش فکر کرد اشرف

 

 نما گفت:به الهه کرد و با همان لبخند دندان رو

 

 ا،یناراحت نش گمیم یزیچ هیعروس گلم توروخدا  -

 ازم. یریبه دل نگ

 

 بله؟ کنم،ینه خواهش م -

 

اما   ،یو بزک دوزک شیهمه آرا نیجان  تو با االهه -

 تخته بازم ازت سره. بزنم به ثمیم

 



گرد شده نگاهش کرد و اشرف باز  یهابا چشم الهه

 و گفت: دیهم خند

 

االن  دمیخودتم شن یالیواال از زبون فک و فام -

 .گفتنیم نویداشتن هم

 گفتن نداره اما چهار تا پسرامم از زناشون سرن. حاال

 

شد که نتوانست خودش  یو عصب یقدر حرصآن الهه

 را کنترل کند.

 زد و گفت: یعصب یلبخند

 

جان، اما خدا زنده نگه داره چهارتا پسراتونو مامان -

 یقربون دست و پا گفتیاش مام به بچهسوسکه

 !اتیبلور

 

ناباور به هم نگاه کردند و اشرف رو  ثمیو م اشرف

 گفت: ثمیبه م

 



 ادیکم کم ه،ینداره مادر، زنت هنوز ناش بیع -

 حرف بزنه. یجوربا مادرشوهرش چه رهیگیم

 

 پر حرص زد. یلبخند ثمیم

 را پشت کمر الهه برد. دستش

او وارد کرد که صورت الهه در هم  یبه پهلو یفشار

 گفت: ثمیجمع شد و م

 

 .دمیم ادشی -

 

 با لبخند سر تکان داد و گفت: خانماشرف

 

 کم و کسر نباشه. یزیچ نمیبرم بب -

 

 گفت: ثمیرو به م الهه

 

 !یخ کردپهلوم رو سورا -



 

 گفت: ارشیدرببا حفظ آن لبخند حرص ثمیم

 

 جون!به درک الهه -

 

و  آمدیجلب شد که سمتشان م یالهه به دختر حواس

 با خودش فکر کر:

 

ماهواره  یویتفشن یشبکه یچرا مثل مدال نی" وا ا

 !ره؟یراه م

 هم انگار مثل اوناست! لباسش

 ختهیدارشو ردار و ن نییکه نداره، از باال و پا حجابم

 ادیداره م ختیسر و ر نیکه با ا هیک نیا رون،یب

 !"ثم؟یم یجلو

 

که مقابل الهه  دیسالن فرشته را د یاز آن سو بهیط 

 .ستادهیا ثمیو م

 ها برساند.زودتر خودش را به آن خواستیم



 

نگاه متعجبش را  ثمیفرشته مقابل آن دو بود و م حاال

کرد و فرشته با جا او جابه یدور از سر تا پا کی

گذاشته بود  شیرا به نما شیهاکه تمام دندان یلبخند

 گفت:

 

من  یهرچند برا ،یسالم پسرخاله خوشبخت بش -

 اما خودم اومدم. یکارت دعوت نفرستاده بود

 

 گر گرفت و جواب داد: یکم ثمیم 

 

 .یممنون، خوش اومد -

 

 فرشته سمت الهه دست دراز کرد و گفت: 

 

خوشبخت  دوارمیروس خانوم امع گمیم کیتبر -

 .دیبش

 



 الهه متعجب نگاهش کرد و گفت: 

 

 د؟یجان هست ثمیم یآهان شما دختر خاله ،یمرس -

 

 و سرش را تکون داد و گفت: دیخند 

 

از دخترخاله  ترشیب کمهیالبته قبالً  زم،یآره عز  -

 بودم اما خب

 

به فرشته  یو حرص دیرا جو نشیریلب ز یعصب ثمیم

 ه رفت.غرچشم

 

 الهه کنجکاو به فرشته نگاه کرد و گفت: 

 

 د؟یدختر خاله بود هیاز  ترشیکه ب یچ یعنی دیببخش -

 

 فرشته جواب داد: 



 

 .ستیمهم ن ،یچیه  -

 

 :دیاو مصرانه پرس اما

 

 چرا، به نظر من مهمه. -

 

و  یعصب یکه با صورت ثمیم نیفرشته نگاهش را ب 

جا کرد و با الهه جابهکرد و  یبرافروخته به او نگاه م

 گفت: انهیموذ یلبخند

 

 ساده بود. ینامزد هیگلم، فقط  -

 خودت رو بابتش ناراحت یکه بخوا ستین یزیچ 

 .یکن

 

شک کرد و حس کرد تمام تنش  شیهابه گوش الهه

 آتش گرفته.

 



 و گفت: دیاو کش یبرهنه یبازو یرو یدست فرشته

 

بگم،  کیتبربهتون  خواستمیبه هرحال، من فقط م -

 .شمیمزاحم نم

 

 سر تکان داد. الهه

و  کردیاش مداشت خفه شیگلو خیب دهیچسب بغض

 شره کند. شیهاپلک بزند تا اشک دیترسیم

 بچرخاند. ثمیسر سمت م توانستینم یحت

دلگرم  یکم شد،یم کیمادرش که نزد دنیبا د فقط

 شد.
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خراب شود و  زیچآن شب همه خواستینم بهیط اما

 بشود. لیدوست و آشنا و فان ینماانگشت

 ً از وجنات دامادش  دهیحاال که به هرکس رس خصوصا

 بود.گفته

هر آن ممکن است سکته کند اما به هر  کردیم حس

 ، آن شب را سر کرد.که بود یجان کندن

را دست به دست دادند و از  ثمیکه الهه و م یزمان تا

 رفتند. رونیها بآن یخانه

و آقاقدرت و ساناز و  یتنها خودش بود و مهد حاال

 .نیحس

 یزیمقابل ساناز چ خواستیو نم شدیخفه م داشت

 .دیبگو دهیشن ثمیکه درمورد م ییهااز حرف

 یاآورد و گوشه رونیکتش را از تن ب آقاقدرت

 با خنده گفت: بهیگذاشت و رو به ط

 



گفتن دختر  مینداره که، از قد یخانوم، انقدر ناراحت -

 .مردمه یبرا

 .شاالیا ادیو م رهیما امانت بود، حاال م یخونه تو

 باز کن. اخماتو

 

 حرف پدرش گفت: یهم در ادامه یمهد

 

 ؟یسکوت گرفت یمامان، چرا روزه گهیآره د -

 

 و منفجر شود. دیکلمه را بگو نیاول دیترسیم بهیط

 نگفت. یزیهم چ باز

و  ستادهیکه در آشپزخانه ا دیرس نیبه حس نگاهش

 .کردیآب را پر م وانیل

 .ستادیگذاشت و ا شیزانو یرو دست

 رفت و در گوش او آرام گفت: نیحس کنار

 

 .نیات حسبرو خونه ریدست زنتو بگ -



 

 گفت: متعجب نگاهش کرد و نیحس

 

 ؟یچ یبرا -

 مامان. گهید میرفتیبعد م میموندیم کمهی حاال

 

 گذاشت و گفت: اشیشانیپ یرو دست

 

من فشارم باالست، دارم از سردرد و قلب درد  -

 مادر. رمیمیم

 .میبخواب میما جا بنداز دیبر شماام

 پاشم صبحونه ببرم برا الهه. دیصبح زود با فردا

 

بعد که با ساناز رفتند،  یسر تکان داد و کم نیحس

 ینگاه کنجکاو آقاقدرت و مهد یروروبه بهیط

 نشست.



بلند  یبپرسند، ناگهان با صدا یزیها چآن کهنیا بدون

و پشت  دیخودش کوب یزد و محکم به پاها هیگر ریز

 سر هم گفت:

 

ام بچه ریبود گ یچه بخت نیخاک تو سرمون شده، ا -

 افتاد آخه؟

 اهامون؟ب یکرد کاریچ ایخدا

 

 یرا با نگران شیو صدا دیخودش را جلو کش آقاقدرت

 باال برد:

 

 شده مگه؟ یچ ؟یکنیم طورنیاالهللا، زن، چرا االاله -

 

 یاجرعه بهیآب به دستش داد و ط یوانیل یمهد

 و هق زد: دینوش

 

 پسره قبالً با دخترخالش نامزد بوده! نیا -

 



 گفت: یجا خوردند اما مهد یو آقاقدرت کم یمهد

 

زن عقد کرده  شیچندهفته پ نیخب منم تا هم ن؟یهم -

 داشتم.

 مامان. ستین یزیچ کهنیا

 

 به،یاز نگاه ط زشیآقاقدرت بدون جدا کردن نگاه ت اما

 گفت: یخطاب به مهد

 

 .ستین نیفقط هم کهنینه مثل ا -

 م،یکن قیتحق ینه که نذاشت درست و حساب مادرتم

 !فتهیپس بگرفته مبادا  شیحاال دست پ

 شده؟ یچ به،یط نمیبب بگو

 

 گفت: هیبر صورت خودش چنگ زد و با گر بهیط

 

 .ماستیپسره زن داشته، اسم زنش س -

 نه. ایطالقش داده  دونمینم



 

 رونیاز حدقه ب ییهاهردو با چشم یو مهد آقاقدرت

کرد  یگریهوچ ترشیب بهیکه ط کرندیزده نگاهش م

 و گفت: دیبو پشت سر هم به دهان خودش کو

 

 الهه؟ یگوه خوردم، غلط کردم، حاال چه کنم با زندگ -

 

 سرخ و برافروخته گفت: یو با صورت ستادیا آقاقدرت

 

 من. کنمیروشن م فیامشب تکل نیهم -

 

 زده گفت:وحشت بهیط

 

فردا  شه،یدستم به دامنت، شر م لتم،ینه نه دخ -

 .هیپاتخت

 یپاتخت دعوا بشه و مادرشوهرش لج کنه بگه اگه

 بدم؟ یچ لویمن جواب فام ره،یگینم

 



از  یرزبانیز یلرزان، قرص ییهابا دست آقاقدرت

 آورد و داد زد: رونیخشاب ب

 

گور  ،یجواب من و خودت و الهه رو بد دیفعالً با -

 مردم. یبابا
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تخت انداخت و  تند به  نییرا پا راهنشیکت و پ ثمیم

 الهه گفت:

 

 اون چه طرز حرف زدن با مامانم بود؟ -



 

 گفت: یو عصب دیسمتش چرخ الهه

 

با  اتینامزد انیچرا جر یبه من بگ دیاول با -

بعد منو سوال جواب  یبودات رو بهم نگفتهدخترخاله

 .یکن

 

نگاهش کرد و  دهیباال پر یر و ابروهابا تمسخ ثمیم

 پوزخند زد:

 

 نداشته. یلیدل -

 ایبوده  امیزندگ یتو یکس یدیپرسیاگر م درضمن،

 .یگرفتینه، جواب م

 .یدینپرس منتها

 

 را باال برد: شیصدا یو عصب یحرص الهه

 

 دونستمیم دیخب من با ؟یچ یعنی -



 

باال برد  دواریاش را تهداخم کرد و انگشت اشاره ثمیم

 و گفت:

 

من  یباشه که صدات رو برا یبار آخر ن،یبب -

 باال. یبریم

 اعصابم. یهم نرو رو ادیز

 

 زد و گفت: هیگر ریز الهه

 

 آخه؟ یایجورنیتو چرا ا -

 ه؟یجورنیچرا ا مامانت

گند بزنه تو حال من و  ادیب برهیلذت م ،یعروس شب

 ؟یسریبازم به پسرم نم شیعالمه آرا هیبگه با 

 شماها چرا

 

 کند. لیاجازه نداد حرفش را تکم ثمیم



الهه را گرفت و به ضرب به پشت چرخاندش و  دست

 گفت:

 

 .دمیم ادتیطرز رفتار درست با مامانمو  -

 لباسو درار و بخواب رو تخت. نیفعالً ا اما

 

 لجاجت کرد. الهه

کرد و تالش کرد تا دستش را از حصار محکم  تقال

 زد: غیو ج دست او نجات دهد

 

حاال انتظار  ام،یتو شب عروس دیدیولم کن، کم ر -

 بکنم؟ یخوایم یخر نفهم هرکار هیمثل  یدار

 کن. ولم

 

 :دیتوپ ثمیم

 

و کبود بشه و  اهیسر و صورتت س یخوایاگر نم -

 فردا آبروت نره، آدم باش الهه.



 

 یکه با خشونت بندها ثمیهق زد و سر سمت م ناباور

چرخاند و  کردیرا از پشت باز ملباس عروس او 

 گفت:

 

 ؟یکنیرفتار م یجورنیا یچ...چرا، چرا دار -

 

 داد زد: ثمیم

 

پاشو  ،یبد دونیاگه به زن جماعت م دونمیچون م -

بخوره رو  دیکه نبا یو گوه کنهیدرازتر م مشیاز گل

 .خورهیم

 

را  شیهاافتاد و فوراً دست نیزم یالهه رو لباس

 داد زد: ثمیگذاشت و م شیهانهیس یرو

 

 دستاتو بردار. ار،یدرن یامل باز دمت،یابله قبالً د -

 



 دیآرام لرز شیهاانداخت ک شانه نییرا پا شیهادست

و بدون لطافت، هرچه سنجاق در  مالحظهیب ثمیو م

و الهه از درد  دیکشیم رونیرا ب دیدیم شیموها

 بود.محکم چشم بسته شیشدن موها دهیکش

تمام شد، الهه را سمت خودش چرخاند و  که کارش

 گفت:

 

 تخت. یبخواب رو -

 

 :دیبا اخم توپ ثمیو م دیالهه لرز یچانه

 

به زور  ارم،یپدرتو درم یاریدرب یچموش باز -

 .خوابونمتیم

 آدم بگو چشم. نیع

 

اتفاقات  نیباور کند ا توانستیالهه هنوز نم و

 نه؟ ای ستیواقع



بار  نیکه اول ثمیآن م ای ستیواقع ثمیم نیا دانستینم

 .بودشدهید یدر طالفروش

 

در  ثمیکه م یو خشونت کردیفقط درد را حس م حاال

 .دادیبستر به خرج م
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شود،  الیخیآقاقدرت ببود تا التماس کرده بهیط هرچه

 کند. اشیبود راضنتوانسته



 حیتسب یپشت فرمان بود و آقاقدرت عصب یمهد حاال

 ن،یپشت ماش یصندل یرو به،یو ط فشردیدر دست م

او را  یو خانواده ثمیو خودش و م کردیم هیفقط گر

 .کردیم نینفر

 

 گفت: یمهد

 

 م؟رو دور زدم، خب من کجا بر دونیبابا سه بار م -

 مامانش؟ ای ثمیخود  م یخونه

 

 و گفت: دیداشبورد کوب یرا رو دستش

 

 مادرش. یبرو خونه -

اول ازدواجشونه مگه خر مغزمو گاز گرفته برم  شب

 تازه عروس دوماد؟ یپشت در خونه

 

 و سر به چم و راست تکان داد: دیلب گز بهیط

 



 .ادیجونم برات درب یالهه، اله رهیمادرت بم یاله -

 .خبرمیجا بمظلوم و از همه یبچه

 .رهیمادر برات بم یاله

 

 طعنه زد: تیبا عصبان آقاقدرت

 

 .یریالزم نکرده براش بم -

انقدر زود بله نگو،  گفتمیکه داشتم بهت م یزمان اون

چشمت به  م،یکن قیتحق گهیاز چهارجا د میبذار بر

 نه. یبود، گفت اشیو طالفروش نیخونه و ماش

 .ریآبغوره بگ یه نیبش حاال

تو  زمیبر تونمیم یچه خاک گهیمحرمشه، د زنشه،

 سرم؟

 

 و گفت: دیبه سر خودش کوب بهیط

 

 ؟یکرد کارونیبود کردم خدا، چرا با ما ا یچه غلط -

 



 :دینال

 

نکنه هنوز زنه رو طالق نداده  نهیدردم ا یهمه -

 به درک. شونیکارباشه، پنهون

 

 برد و گفت: باال ترشیرا ب شیصدا آقاقدرت

 

 ه؟یدرد من چ یپس فکر کرد ،ید  لعنت -

پس فردا با زن اولش  هویطالقش نداده باشه و  اگه

 کنه یبا الهه زندگ ادیکنن و ب یآشت

 

 کرد و باز هم طعنه زد: مکث

 

 تو زن؟ یچه کرد به،یط بهیط -

** 

 شانیها که مقابل در ورودمتعجب به آن خانماشرف

د و کنار رفت و با دست به داخل ش رهیخ بودندستادهیا

 خانه اشاره کرد:



 

 تو. دییبفرما -

 .موقع شب نیباشه ا ریخ

 

 نیداخل شد و آقاقدرت نفسش را سنگ ظیبا غ بهیط

 داد و گفت: رونیب

 

 .شهیو شرش معلوم م ریانشاهللا خ میزنیحرف م -

 

جا خانم هم آناشرف گریپسر و سه عروس د سه

 .بودند

از  یکیکردند و او رو به  یکوتاه یپرساحوال

 گفت: شیهاعروس

 

 .اریب زیبر ییجان، چندتا چا زهره -

 

 گفت: ظیغل یهابا حفظ همان اخم آقاقدرت

 



 .ستیالزم ن -

خواهر  میومدیخوردن ن ییچا یدو شب که برا ساعت

 من.

 

 آرام گفت: یزد و مهد هیگر ریباز هم ز بهیط

 

 مامان آروم. -

 

 قابل دهانش گرفت و گفت:دست م خانماشرف

 

 شده؟ یخدا مرگم بده، چ یوا -

 جون؟ خانومبهیط یکنیم هیگر چرا

 

 آقاقدرت بود. یبه خانواده رهیهم خ شانهیبق نگاه

 زبان باز کرد و با توپ و تشر گفت: بهیط

 

 بود رسمش؟ نیا -



دو  امودهیگل آفتاب مهتاب ند یمن دختر دسته که

 کنم و شما میتقد یدست

 

نگاهش کرد و با اقتدار پچ  چشم یبا گوشه آقاقدرت

 زد:

 

 .زنمیترش نکن، خودم حرف مخراب به،یساکت ط -
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 بود.باال رفته شانیزده و صدا حرف



 گفت: آقاقدرت

 

 جلو؟ دیومدیچرا از اولش صاف و صادق ن شما -

 

 جواب داد: زتریت خانماشرف

 

ها، الاقل اگه نه از خودمون د،یدیواال شماهم نپرس -

 د،یدیپرسیما هم م یهیاز چهارتا دوست و همسا

 زن داره. ثمیم گفتنیم

کنم که نصفه  مشیقا نبود من بخوام یزیچ نیا گهید

 د؟یکنیال جواب ممنو سو دیپر اومد با توپ یشب

 

 کرد و گفت: یاشاره به مهد یپرحرص و عصب بهیط

 

 میپسر من، زنشو طالق داده، واسش رفت نیا ناها،یا -

 کیو پ کینامزدشم از ج یخوانواده ،یخواستگار

 خبر دارن. خبر،یبا اون دختر از خدا ب یعقد مهد

 



 باز هم پشت چشم نازک کرد و گفت: خانماشرف

 

 مایسه سال با س ثمیم گم،یکه دارم م وا، خب منم -

فکر  م،یپنهون کن میخواستیکرد، ما که نم یزندگ

 .دیدونیخودتون م میکرد

 

 چنگ به صورت زد و گفت: بهیط

 

که داشته، سه سال هم  ینامزد هیخدا منو بکشه،  -

بود  یچه اقبال شوم گهید نیکرده، ا یزندگ یکیکه با 

 دخترم شد؟ بینص

 

 :دیرسپ تریعصب و

 

 نه؟ ایحاال طالقش داده خدا بخواد  -

 

 لب زد: اشرف

 



چرا انقدر بزرگش  گهید ده،یحاال طالقشم م -

 د؟یکنیم

 

 به،یسر آقاقدرت و ط یرا رو ایرا گفت و دن نیا

 که بود کرد. یزیتر از چخراب

*** 

خانم چادر خراب رفتند، اشرف یکه با حال هاآن

 و گفت:پرت کرد  یارا گوشه اشیرنگ

 

 مسعود تلفنو بده من. -

 

 مداخله کرد: پسرش

 

 ؟یزنگ بزن یخوایم یمامان به ک -

 .نگاه کن ساعتو

 

 جواب داد: یجد

 



 .گهید ثمیبه م -

پدرزن و  گهیکنه که د یکار هی گمیم نم،یبب بده

 بزنن. یمن زر اضاف یخونه انیمادرزنش بلند نشن ب

شون دخ خیانگار پا گذاشتم ب واال ر  ترشونو به ما خ 

 بدن.

دست و  دید ثمویرفته تا م ادشی به،یط کهیزن نیا

 پاش شل شد.

 .ادهیز دشونمیکه پسرم از سر دختر ترش واال

 

** 

 بود.تخت از درد مچاله شده یرو الهه

 .ختیرینم اشک هم گرید یحت

داشت خودش را قانع کند که  یو سع کردیدرد م تنش

پنج سال قبل که مربوط به  یچندماهه ینامزد کی

 ندارد. یانقدرها هم ناراحت

او  یگوش یدر حمام بود و نگاه الهه به صفحه ثمیم

 افتاد. شدیکه خاموش و روشن م



برسد و  ثمیرا باال برد تا به گوش م شیصدا یکم

 گفت:

 

 .زنهیداره زنگ م اتیگوش -

 

 :دیحمام را باز کرد و پرس در

 

 ؟ینصفه شب هیک -

 

را نگاه کند و  یت تا بتواند گوشرا باال گرف سرش

 جواب داد:

 

 نوشته منزل مامان. -

 

 گفت: ینگران با

 

 رو تا قطع نشده. یبده گوش -



 

 چشم بست. الهه

 

 .ادیبردار، خوابم م ایخودت ب -

 

 زده نشست که گفت:وحشت ثمیداد م یصدا با

 

 اریرو ب یتو حمومم، گوش سم،یخب نکبت من خ -

 اره؟د کاریمامانم چ نمیبب

 .حالش بد شده نکنه

 باش. زود
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که اشرف با پسرش حرف زده و  یهمان موقع از

 فقط منتظر بود تا آفتاب بزند. ثمیبود، مرا گفته انیجر

 یو به خانه ردیالهه را بگ و دست دیایباال ب دیخورش

 آقاقدرت برود.

 یکس گریرا چنان محکم بکوبد که د خشیتا م برود

 جرات نطق کردن نکند.

 خواب بود. الهه

 کرد. اشیبه ساعت گوش ینگاه ثمیم

 بود. میو ن شش

 را تکان داد و گفت: الهه

 

 .ییجا میبر میخوایپاشو، پاشو م -

 



و  دیسرش کش یروپتو را  یداریخواب و ب انیم الهه

 :دینال

 

 .ارهیمامانم قراره صبحونه ب م؟یکجا بر اد،یخوابم م -

 

 :دیو توپ دیکنار کش شیپتو را از رو ثمیم

 

 پاشو؟ گمیمگه نم -

 

 شوکه نگاهش کرد. باز،مهین یهابا همان چشم الهه

 پر اخم در حال آماده شدن بود و الهه گفت: ثمیم

 

رو به اون  نیاز ا نشویعروس یدومادا فردا یهمه -

 شن؟یرو م

 

 نگاهش کند گفت: کهنیا بدون

 



 اگر الزم باشه آره. -

 معطل نکن. پاشو

 

 تخت نشست و گفت: یو رو دیکش یاازهیخم الهه

 

 آخه کجا صبح اول صبح؟ -

 

 :دیاز جا پر ثمیداد م با

 

 نکن، زود باش. میج نیپاشو انقدر منو س -

 

**** 

بودند، آقاقدرت داخل شتهبرگ ثمیمادر م یاز خانه 

 خودشان که شد نتوانست قدم از قدم بردارد. یخانه

باال  یصورتش کبود بود و نفسش به سخت رنگ

 .آمدیم

به تشنج، باال  هیشب یناخواسته و با حالت شیپاها

 .دندیپریم



قندخون و  یو مهد دیکوبیبه صورت خودش م بهیط

 .کردیفشارش را کنترل م

 گفت: زدیهق مبه مادرش که  رو

 

 نکن. هیمامان بسه، گر -

 جاش زنگ بزن به اورژانس.حالش بده، به بابا

 .فشارش باالست، هم قندش، تپش قلبم که داره هم

 

سرش  یو چادرش را رو دیبه صورتش کوب بهیط

 انداخت و گفت:

 

دم در خونمون، االن  ادیآمبوالنس ب خوامینم -

 یگل زده نیسر شب ماش گنیفضول م یهاهیهمسا

 .عروس جلو درشون بود االن آمبوالنس

 

 کالفه گفت: یمهد

 

 هاست مادر من؟حرف نیاالن وقت ا -



 

 :دیغر بهیط

 

 ؟یدشمن شادم کن یخوایم -

خوشانشون بشه بگن دختر شوهر داد حاال  خوش

 اد؟یداره از دماغش درم

 اومده! رمونیجا داماد عن گکه به دوننینم

 

 را گرفت و خفه لب زد: یساعد مهد آقاقدرت

 

زنگ  خوادیپاشو منو ببر، نم یبابا، ول اینترس -

 اورژانس. یبزن

 

 گفت: بهیهمان حال هم رو به ط با

 

 .شتیپ انیو ساناز ب نیحس گمیبمون خونه م -

 



تن او انداخت و در راه هم زنگ به  ریدست ز یمهد

ها آن یتنهاست و به خانه بهیزد و گفت که ط نیحس

 .بروند

 

ساعت هفت صبح بود و آقاقدرت هنوز در بخش  حاال

 بود. یبستر مارستانیاورژانس ب

 بوددهیهم هرچه تالش کرده و از مادرش پرس نیحس

 .دادینم پس نم بهیچه شده، ط یادفعهکیکه 

بخش بود که با ضرب و زور قرص آرام یساعت کی

 بود.خواب رفتهبه

 :دیپرس نیآرام از حس ساناز

 

 هیمامانت گر مارستانه،یده آخه؟ بابات بش یچ -

 .کنهیم

 نگفت؟ یچیه

 

 سر تکان داد. نیحس

 



 نه واال -

 

بزند، زنگ  یگریفرصت کند حرف د کهنیاز ا شیپ

 به صدا در آمد. فونیآ

 گفت: نیحس

 

 .کنمیمن باز م ان،یحتماً بابا و مهد -
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  ستی#آرت

 

 _و_نود_و_هفتستی#پارت_دو

 

 



 راه بودند که الهه گفت: انیم

 

 سمت محل ما؟ میریم میوا! چرا دار -

 ؟یحرف بزن یخواینم

 

 لب زد: فقط

 

کنم که پاشونو از تو کفش  هیبق ی  حال خوامیمن م -

 من درارن.

 دخالت نکنن. میاالن بفهمن تو زندگ از

 

ها پارک آن یمقابل خانه ثمیهش کرد و منگا جیگ الهه

 کرد.

 شد و زنگ را فشرد. ادهیپ

 :دیباز هم مضطرب پرس الهه

 

 شده؟ یچ یبگ یخواینم -



 

 افتاد. آمدینگاهش به بتول که سمتشان م اما

 لب گفت: ریقدم تند کرد و الهه ز او

 

 کنه؟یم کاریچ جانیا گهید نیوا ا -

 

 فت:رد نگاهش را گرفت و گ ثمیم

 

 ه؟یک -

 

 .گهید مونینامزد مهد -

 

 باز شد. یهم در ورود نیهمان ح در

 

 .دیرس کشانینزد بتول

 کرد و با خنده گفت: یکردند و با الهه روبوس سالم

 



بود صبح زود مامانت به من گفته ،ییجانیتو که ا -

 .میاریبرات صبحونه ب امیب

 

بودنش در آن کوچه و مقابل  لیخودش هم دل الهه

 .دانستیرا نم اشیپدر ینهخا

 زد و گفت: یلبخند فقط

 

 .یتو بت ایب -

 

 تکان داد. سر

 

خاطر تو مدرسه هم داشتم به شم،ینه مزاحم نم -

 .نرفتم

 

 

 دست پشت کمرش گذاشت و گفت: الهه

 

 .گهید ایخب پس ب -



 

 داخل شدند. ثمیسر م پشت

** 

 که متعجب گفت: نیحس

 

 !ثمنیالهه و م -

 

و نشست که تمام تنش به  دین از خواب پرچنا بهیط

 رعشه افتاد.

 .دادیبد م یگواه دلش

 گفت: نیحس

 

 ده؟یمامان؟ چرا رنگت پر هیچ -

 

 بالشتش برداشت و گفت: یرا از باال اشیروسر

 

 تو. انیبگو ب ،یچیه -



 

 رفت. نییها را پافوراً پله نیحس

 کردند. یکوتاه یپرسو احوال سالم

 جا خورد و گفت: یکم ثمیم یصورت عصب دنید با

 

 باال. دیایب -

 یخانوم؟ خوش اومد یبت یخوب شما

 

ادامه  ثمیبا خنده رو به م نیتشکر کرد و حس بتول

 داد:

 

خبر عروس خانوم و آقادوماد باشه، چه ریخ -

 د؟ییجانیا

 

 نگاه کرد. ثمیمنتظر و پر استرس به م الهه

 گفت: نیرو به حس ثمیم

 



 .میایا، باال نمآق نیقربانت حس -

 .نییپا ادیمادرت ب بگو

 

 

 متعجب گفت: نیحس

 

 واال. دونمی... خب،  نمآخه مامان -

 .گهیباال د دیایب شما

 

را باال برد  شیصدا بارنیبه او، ا توجهیب ثمیم

برسد و داد  بهیاول و به گوش ط یبه طبقه کهیطور

 زد:

 

 ن؟ییپا دیایآقاقدرت، م خانوم،بهیط -

 

که  کردیم شانیبود و بتول فقط تماشازده خی الهه

 بود. یانگار خبر



گذاشت و  اشینیب یاش را روانگشت اشاره نیحس

 گفت:

 

 .سحره یمردم خوابن، کله جان،ثمیم س،یه -

 ؟یزنیداد م چرا

 

 :دیاخم توپ با

 

 !انیرو نزدم بگو پدر مادرت ب یتا داد بلد -

 

 :دینال هیررا گرفت و با گ ثمیکت م نیآست الهه

 

 ثم؟یشده م یچ یگیتوروخدا، چرا نم یوا -

 ؟یزنیداد م چرا

 نبر. آبرومو

 

 و گفت: دیکش رونیرا با ضرب از دست الهه ب دستش



 

 کنم. روشن فمویتکل خوامیولم کن، م -
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  ستی#آرت

 

 و_نود_و_هشت_ستی#پارت_دو

 

داد او خودش را جمع و جور  یصدا دنیبا شن بهیط

 .دیایب رونیب یحالیکرد بلکه از آن رخوت و ب

 خودش پچ زد: با

 

اون پدر  رمیاومده واسه من هارت و پورت کنه، م -

 جلوش. کنمیم زونیآو ارمیپدرسگشو از تو گور درم



 .شرفیب

 

رش را دارا سفت کرد و چادر گل اشیروسر یگره

 سرش انداخت. یهم رو

 :دیبا دلهره پرس ساناز

 

 شده مامان؟ یچ -

 

 کرد و جواب داد: یاخم

 

 نباشه. اتیتو کار -

 .رونیب یایب خوامینم

 

 :گفتیم ثمیکه م دیرفت و شن نییپا

 

 روشن کنم. فمویتکل خوامیولم کن، م -

 



 :دیشوکه پرس الهه

 

 ؟یگیم یچ ؟یفیآخه چه تکل ؟یچ -

 

و فکر کرد  دیرس اطیرا رد کرد و به ح نگیارکپ بهیط

 وجب و چه صد وجب. کیآب که از سر گذشته، چه 

 یبکشد اما حاال که داماد ب جانیکار به ا خواستینم

بود، به راه انداخته ادیآمده و داد و فر شیچشم و رو

 هم از آن فاصله دستش را باال برد و داد زد: بهیط

 

تو سرت  یتو انداختپسر؟ چه خبرته؟ صدا هیچ -

 ؟یکه چ جانیا یاومد

 ؟یو شرف و آبرو ندار ایح

 

 .کردندیفقط شوکه نگاهشان م نیو بتول و حس الهه

 با هق هق گفت: الهه

 

 شده؟ یمامان چ -



 

 و گفت: دیکوب اشنهیبا مشت به س بهیط

 

آقام ابوالفضل  یدهیبه حق دو دست بر یاله -

در آورده دردت  تو رو که اشک یاون رهیبگ یناخوش

 .به سرم

 

 و گفت: دیخند ثمیم

 

 خانوم؟ بهیط یگیم یچ -

 

غلط  یتو که زن داشت گمیدارم م گم؟یم یمن چ -

 !یکنیاولدرم بولدرم م یطورنیا یکنیم

 

 یاما پاها دار،یب ایخواب است  دانستیکه نم الهه

شل شد و بتول با دهان باز مانده از تعجب  نیحس

 نگاهشان کرد.

 



 ناباور و آرام با خودش لب زد: الهه

 

 زن؟ زن؟ زن داره؟ به جز من؟ زن داره؟ -

 

 رک جواب داد: ثمیم

 

 جونم.زن داشتم، آره، حالل، نوش  -

کجا خودشو به  ستیبهتر از دختر توئه که معلوم ن 

 به من! دشیباد داده و انداخت

 

 ماتش برد. یالحظه بهیط

 :دیکش ادیفر نیحسافتاد و  نیزم یبا زانو رو الهه

 

 .زیچهمهیببند دهنتو ب -

 

 :دیکش غیج بهیو ط دیخند ثمیم

 



قرآن  یهیآ هیدختر من مثل آ شرف،یزر نزن ب -

 .پاکه

 

 و گفت: ستادیدست به کمر ا ثمیم

 

 عه، پاکه؟ -

 شونیا نمیبب یپزشک قانون میبر فتیپس، راه ب باشه

 دختر بوده؟ شبیتا د

 

 از بهت خارج شد. الهه

او  یبه پا یو اما مشت خوردیبه هم م شیهادندان

 و گفت: دیکوب

 

 من، من زنتم. ثم،یکار خودت بود م - 

 ؟یگیم یچ ،یفهمی...میم

 

الهه انداخت و محکم بر  یبازو ریدست ز ثمیم

 :دیو داد کش دیصورتش کوب



 

گردن  یندازیرو م هیبق یکه گوه خور یگوه خورد -

 من!

 کثافت. یکهیزن

 

 راهنیپ یقهیبه جوش آمد و جلو رفت و  نیحس خون

 او را در مشت گرفت و گفت:

 

 نیکه ا یدهنتو آب بکش یبر دیآخه الدنگ، با -

مارو باش که  ،یحرفارو به خواهر من زد

که مهر  ،یوزیدست کدوم پف میخواهرمونو داد

اش خشک نشده، خون داره از دهن الهه عقدنامه

 .چکهیم

 

 ر زد و گفت:را کنا نیحس یهادست

 

 .نهیهم اقتشیبوده، ل هرزه -

 



 حمله کرد و با مشت به جان تنش افتاد. ثمیبه م بهیط

 

 درمورد دختر پاک و معصوم من درست حرف بزن. -

 

 را باالتر برد و گفت: شیاما باز هم صدا ثمیم

 

 

 خواستیتو کار شما، مادر من م مونهید  آخه آدم م -

 رفت.برگه سالمت و ن یببرتش برا

 ؟یچ یعنی نیا

شد خانوم اصالً آکبند  که تست شد و معلوم شبمید

 ! اپنه!ستین

 

 گفت: دهیزده و نفس برو خجالت دهیترس الهه

 

 کار خودش بود. د،یبه قرآن مج -

 



و  دیبه سر خودش کوب یوا رفته و دو دست بهیط

 گفت:

 

 تو؟ یکرد یدختر؟ چه غلط یچرا نگفت -

 

 گفت: ثمیبه م رو

 

 تیام ازت شکاجان سه تا بچهخدا، به یخداوندبه  -

 .کنمیم

 

 لبخند زد و گفت: ثمیم

 

 یچه غلط نمیبب امیبکن! بکن، منم پا به پات م -

 .یکنیم
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 بود. رخسرویام یهایفگتمام مدت را متوجه کال آذر

انکار  لشیکه دل یتیو عصبان رهیخ یهانگاه متوجه

 حسش بود.

را از پا  رخسرویام خواستیهمت بسته و م کمر

 .اوردیدرب

 را پاک کرد. مشیگر

 .کردندیرا جمع م لیتدارکات وسا گروه

 یگشت و تنها نشسته رو رخسرویام یآذر پ نگاه

 یمحوطه یهاانت یهااز درخت یکی ریز ی  صندل

 .کرد شیدایساختمان پ یرونیسرسبز ب

به دلش راه ندارد و  به  یالحظه یبرا یرا حت دیترد

 سمت او پا تند کرد.



که ماگ بزرگ  نویبب توانستیاز همان فاصله هم م 

 .نوشدیاش را به دست گرفته و آرام آرام مقهوه

به  یدیشد ادیاعت رخسرویبود که ام دهیآن مدت فهم 

 طورنیموجود در آن دارد. هم نیه و کافئقهو

 خوردیغذا نم خورد،یکه قهوه م یقدرآن بوددهیفهم

اش است که اوضاع معده لیدل نیبه هم حتملیو 

 .ستیچندان رو به راه ن

 .بودستادهیا رخسرویحاال مقابل ام 

 

 یصدا رخسرویبه او برسد، ام کهنیاز ا شیپ 

او را  یهاقدم یبود، صدا دهیاو را شن یهاقدم

 شناخته بود.

 بود. اوردهیسر باال ن  

که  یزیاز چ ترشیخواست نگاهش کند و دلش ب ینم 

 بلرزد. دهیلرز

در آن مدت، هرروز و هر لحظه  کهنیاز ا بود،خسته

 بر پا بود. یشتریچند ر یابا بودن او در جانش زلزله

 را تماشا کند. اشیمجبور بود تمام مدت باز اما



نبود و اما با هر بار نگاه کردنش، عاشق  یه اچار 

 .شدیتر م

 .شدیتر مبا هر با نگاه کردنش متنفر 

 .شدیم جیگ شتریبا هر نگاه کردنش ب 

 .خواستشینم اما خواستشیم 

 دوستش داشت اما دوستش نداشت. 

 خود  خود  تناقض بود. رخسرویام 

 وحشتناک از تنفر و عشق. یتناقض

تار  کی یکیبه بار نشانیکه مرز ب یباکیاز ترس و ب 

 مو بود.

 

 آذر لب زد: 

 

 جم. یآقا -

 

را به  شیکرد مردمک ها ینگاه باال برد اما سع 

 یحوال ییصورت او گره نزند و نگاهش را جا

 سوق بدهد. شیهاینارنج



هم کم دلبر  اشیلعنت یاگرچه که آن رشته موها 

 .رخسرویام ینبود، حداقل برا

کرد مثل  یهم فشرد و سع یرا محکم رو شیهادندان 

 سرد و خشک جواب بدهد و گفت: شهیهم

 

 بله؟ -

 

 آذر بدون مکث جواب داد: 

 

اوم  ن،یتمر یاگر امکانش باشه برا خواستمیمن م -

 یمنزل شما تا کم امیکه فردا ب نهیمنظورم ا یعنی

 .میکن نیتمر

 

 پلک بست. رخسرویام 

باشد،  دیکند و بگوکه قبول  دیکشیم ادیقلبش فر 

 حتماً، چرا که نه.



حق ندارد  ردیحق ندارد بپذ دادیاما مغزش دستور م 

 شیجا نیشود که تا هم کیبه او نزد نیاز ا ترشیب

 بود. ادیهم ز یادیز چ،یکه ه یکاف

 

 گفت: 

 

 .تونمیمتاسفم، فردا کار دارم، نم -

 .دیداشته باش نیبه تمر یازیکه ن کنمیفکر نم البته

  

 جا نخورد. آذر

 هم نشد. متعجب

 حرف را هم داشت. نیانتظار ا 

 لبخند زد و سر تکان داد و گفت: 

 

نداره پس هر وقت که خودتون فرصتش رو  یرادیا  -

 تا دیبگ دیداشت

 

 حرف او آمد و گفت: انیم



 

 نیبه تمر یازیعرض کردم خانوم معتضد، شما ن -

 .دیبا بنده ندار یخصوص

 .دیرو دار یکاف تبحر

 سیهم کار تموم شده، شبتون خوش. سرو االن

 .رسوندتونیم

 

 و گفت: دیاش کشخشک شده یهالب یزبان رو آذر

 

 لطف شماست، شب خوش. -

 

 دور شد. یو چند قدم دیچرخ 

از قلبش خرد  یاانگار تکه رفتیکه م یبا هر قدم 

 .ختیریم نییشد و پا یم

 

 .اوردیطاقت ن رخسرویام

 فشرد. شیهاانگشت نایرا محکم م ماگ

 



 .ستدیشد آذر با شباعثیصدا 

 گفت: 

 

 یدفترم برا دیاریب فیخانوم معتضد لطفاً فردا تشر -

 مبلغ قراردادتون. نیپرداخت اول

 

 آذر پچ زد:  

 

رو با  یافتیمبلغ در نیممنون اما جسارتاً شما اول -

 د؟یکنیم هیعوامل انقدر زود تسو یهمه

 

اش را طرفه کیرفت تا لبخند تالشش را به کار گ تمام

 نگه دارد و گفت: یمخف

 

 افتیدستمزدتون رو در نیو اول دیاریب فیشما تشر -

 .دیکن

 خانوم؟ دیدار کاریعوامل چ یهیبق به

 خوش.شب د،ییحاال هم بفرما 
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 را باز کرد. شیهادار، چشممهمان یصدا دنیشن با

 

امام  یالملل نیبه فرودگاه ب ان،یخانم ها و آقا -

 .دیخوش آمد ،ینیخم

صفر و ساعت به وقت  یهوا، دو درجه باال یدما 

 .باشدیسه بامداد م ،یمحل

 یهاو باز شدن درب مایلطفاً تا توقف کامل هواپ 

 .دییرماخود را ترک نف یهایصندل یخروج



خطوط  یبا پروازها ریمس یکه قصد ادامه ینیمسافر

ها را دارند، لطفاً به کانتر مربوطه شرکت گرید ییهوا

 .ندیمراجعه نما

 کهنیپرواز از ا نیکارکنان ا ریطرف خلبان و سا از

و  میسپاسگزار دی...را انتخاب نمود ییمایهواپ

 .دیکه از پروازتان لذت برده باش میدواریام

 ...ییمایهواپ ندهیآ یدر پروازها دارید دیما به

 .میمتشکر

 

 اشیکنار یگرفت و نگاهش را به پنجره ینفس ونای

 تلخ زد. یدوخت و لبخند

 برگردد. رانیبه ا اینداشت از کن قصد

 یلمبرداریبرود تا ف ایتالیجا، به اپس از آن خواستیم

 شروع شود. یتورج فالح یبه کارگردان دشیجد لمیف

 بود.اش کردهخسته گرید یینهات اما

 دلخور بود و دلتنگ آذر. رخسرویام از

را به  یادوهفته یکی تواندیبود مخودش فکر کرده با

شده و روزها  یآذر آفتاب داندیو حاال که م دیایب رانیا

 برود. دنشیسر صحنه است، به د



 برود. دنشیداشت با توپ پر هم به د قصد

 و سالومه بزند. انایهم به و یسر خواستیم

 کامل توقف کرد. مایهواپ

که  یگرید نیبا مسافر یبه قدر کاف ریمس یابتدا از

امضا  شانیرا برا یزیعکس گرفته و چ شناختندشیم

 بود.کرده

باز هم  دانستیکه پا به سالن فرودگاه گذاشت م حاال

 .آورندیاز طرفدارانش سمتش هجوم م یلیس

بود و خسته یادینبود، فقط آن شب ز زیگرمردم

 یاش برسد و کمزودتر به خانهدوست داشت هرچه

 استراحت کند.

 لینداشت اما به محض تحو یها که تمامگرفتن عکس

کرد هرطور شده زودتر  یسع شیهاگرفتن چمدان

 بشود. یتاکس نیبرود و سوار اول رونیب

 .بود شیشد، هوا گرگ و م ادهیاش پمقابل خانه یوقت

ساختمان انداخت و  یبه نما ینگاه خسته یلبخند با

 و داخل شد. دیرا دنبال خودش کش شیهاچمدان

 و گفت: ستادیحال امتعجب و خوش دنشیبا د منیالب

 



 .دیجم، خوش اومد یسالم آقا -

 .دیآورد فیتشر زود

 

 زد و جواب داد: لبخند

 

 سالم از ماست. -

 .ریخبه صبح

 

 آسانسور رفت و داخلش شد. سمت

انداخت و باز هم  نهییاش در آصورت خستهبه  ینگاه

 فکرش سمت آذر رفت.

 را کالفه رها کرد. نفسش

 آورد و در را باز کرد. رونیرا ب شیدهایکل

لپ  یقدم را برداشت و با صدا نیشد و اول داخل ش 

لپ آب، مبهوت نگاهش را به زم  دوخت. نیش 

که آب بود  یتا قسمت ستادهیکه ا ییاز جا شوکه

 خاند.نگاهش را چر

 بود.اش را آب برداشتهخانه ییرایبزرگ پذ سالن



و با  دیکش شیهاشیربه ته یو دست دیخند یعصب

 خودش غر زد:

 

ت ر خوردن به  نیگوهت بزنن، آخه چه وقت ا یا -

 خونه بود.

 

از رفتن  شیبه حواس پرتش فرستاد که چرا پ یلعنت

نترکد و  جیپک یآب را نبسته تا لوله یاصل یفلکه

 جا را آب برندارد.ههم

و  جیگ یکم ییرایسالن پذ انیم ستادهیا طورهمان

 گنگ فکر کرد.

 خواستینم بود کهمتشنج شده یقدرآن اعصابش

 جا بماند.آن

 رفتیم رخسرویام یبود، به خانه یگریزمان د اگر

 اشیموضع قهر و دلخور خواستیاما حاال حاالها م

 را حفظ کند.

 و حامد هم بشود. اناینداشت مزاحم و دوست



کند و آن  دایرا پ اشیمیقد یخانه دیسرش زد کل به

اش درست جا برود تا وضع خانهچندساعت را آن

 شود.
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 آب را بست. یفلکه

 کهنیاز ا یاشت و عصبتخت گذ یرا رو شیهاچمدان

فشرد و  یدندان رو ده،یها هم رسآب تا به اتاق

با خودش  کرد،ینم دایرا پ دیکل کهنیاز ا تریعصب

آوردن نام  ادیسالومه برود اما به  یفکر کرد به خانه

 کرد و با خودش لب زد: اشیپرهام عصب



 

 یبُ  یبیو کنار اون ب   یجا و سالمونده برم اون نمیهم -

 .نمیبب

 

 رفت. رونیکرد از خانه ب دایرا که پ دیکل

 در هم گفت: ییهارفت و با اخم منیالب گاهیجا مقابل

 

 حواست بوده؟ یجورنیا ،یصفو یآقا -

به خونه سر  یبودم برداده دیمن بهت کل یحساب مرد

 .یبزن

 

 و گفت: ستادیا متعجب

 

 جم؟ یمگه آقا یشده یچ -

ون، به گلدوناتونم غروب سر زدم به خونت روزید من

 .آب دادم آقا

 

 و گفت: دیکالفه کش یپوف



 

 .نیبرو خودت بب -

 آب. یتو یریساق پا م تا

 

 گفت: ونایباال رفته نگاهش کرد و  یابروها با

 

 شده. یجورنیاحتماالً از بعد غروب ا ال،یخیب -

 بمونم. تونمیام، نمخسته من

 ً  .راتیتعم یبرا اریرو ب یکی لطفا

خودت  گهید امییو مبل شو ییشویافت و قالنظ یبرا

 بکن. اشیکار هی

 .کنمیم زیبگو وار هاامنهیهز

 

 جم. یرو چشمم آقا -

 تخت. التونیخ

 



کنن،  ضشیتعو انیبگو ب دهید بیهاام اگر آسپارکت -

 رنگ باشه. نیهم

 

 به سالمت. دیچشم، بر -

 

 نگیتشکر باال برد و سمت پارک یرا به نشانه دستش

 شد. نشیو سوار ماشرفت 

 راند. اشیقبل یخانه سمت

 برنخورد. رشیدر مس ینیسنگ کیتراف به

ربع بعد مقابل آن خانه پارک کرد و با خودش  کی

هنوز عوض نشده  یرونیفکر کرد کاش قفل در ب

 باشد.

 زد. یرا چرخاند و در که باز شد لبخند دیکل

که در آن خانه بود  یبار نیاز آخر یایطوالن مدت

 .گذشتیم

 یتداع شیخاطراتش با سالومه را برا نیترشیب جاآن

 .کردیم

 .ستادیها باال رفت و پشت در آپارتمان اپله از



 نیا یآلود بود که حواسش پخسته و خواب قدرآن

 پشت در باز است. ینرفت که چرا حفاظ آهن

قفل نبود  کهنیرا در قفل چرخاند و متعجب از ا دیکل

 داخل شد.

به داخل خانه  یشد که نگاه ترشیب یقتو تعجبش

 انداخت.

 نبود که چندسال بالاستفاده بوده! یاخانه هیشب

 روشن بود. کجیپ انگار

 !گرم بود خانه

 یکه آذر چشم باز کرده و رو شدیم یاقهیدق چند

 .زدیتخت غلت م

 کنجکاو در را بست. ونای

 حد ممکن باز شد. نیتا آخر دهیآذر، ترس یهاچشم

 .باشد دهیاشتباه شن دیکرد شا رفک

 .رفتیراه م ییرایداشت در سالن پذ یانگار کس اما

 را در دهانش حس کرد. قلبش

 سمت راهرو رفت. یبا کنجکاو ونای



گشت تا از  یزیو به دنبال چ ستادیدر اتاق ا آذر

 خودش دفاع کند.

 را برداشت. یجاروبرق یلوله

 پا سمت در رفت. یپنجه یرو

 یمرد یهیسا دنیو آذر با د دیاتاق رس کینزد ونای

 .دیکش غیزده جوحشت وار،ید یرو

 یلوله کهنیاز ا شیجلو رفت و پ گرید یقدم ونای

هوا گرفتش و  یرو د،یایبر سرش فرود ب یجاروبرق

هم  یرهیبود خماتشان برده کهیحاال هردو درحال

 بودند.
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نفس  کهیخودش را جمع و جور کرد و درحال آذر

 گفت: زدینفس م

 

 شما جا،نی...انیا -

 

و بدون  یو شلوار راحت شرتیافتاد که با ت ادشی

گفت و داخل شد  یلب ریز ی  وا ستاده،یشال مقابل او ا

 و در را بست.

سرش  یو شال را رو دیه تن کشب ییشده مانتو هول

 انداخت.

 بود.هم به ترس و خجالتش اضافه شده تیعصبان

با طعم زهرمار، پشت در اتاق،  یخنداما با تلخ ونای

 .بودستادهیا نهیو دست به س واریداده به د هیتک

 

کرد به اعصابش  یگرفت و سع قیچند نفس عم آذر

 مسلط شود.



در حالت صورت و  رییبدون تغ ونایرا باز کرد و  در

 تنها لب زد: ستادنشیا

 

 معتضد، نه؟ یبود جانیچندماه رو ا نیپس تمام ا -

که من مثل اسفند  یپدر  من، از همون روز اول یعنی

 دایرو پ یلعنت یتا تو دمیپر نییباال و پا شیآت یرو

خودش  چ،یکنم، از جات خبر داشته، خبر داشته که ه

 وقتو اون جانیتو رو آورده ا

 

 .دیبه صورتش کش یکرد و دست مکث

 

 هه! عجب بابا، عجب! -

 

 آب دهانش را فرو داد و پچ زد: آذر

 

ازتون  دیبودم و فکر کنم با جانیبله من ا -

 کنم. یعذرخواه

 



 لبش را خاراند و گفت: یگوشه

 

 هم کار دارم. یلیکار دارم، خ ریمن با ام ست،یالزم ن -

 

 توانستیده و مهم معذب ش یاز حضور او، کم آذر

 !بوددهیبه خودش اعتراف کند که ترس

 

 خواند که با پوزخند گفت: شیهاترس را از چشم ونای

 

 جداً من انقدر ترسناکم؟ -

 باهات ندارم که. یمعتضد، کار نترس

 .اومدمینم ییجانیا دونستمیاگر م من

 

 نگاهش کرد و گفت: آذر

 

 یاون هم ب د،یفعالً برگرد کردمیشوکه شدم، فکر نم -

 سر و صدا.



 

 گفت: شدیاز راهرو خارج م کهیو درحال دیخند تلخ

 

 دلتنگ بودم! -

 .اومدمینم وگرنه

 

 .کردیپا م پا و آن نیا آذر

چه کار  دیجا بماند بابخواهد آن ونایاگر  دانستینم

 کند.

زودتر  یدو ساعت یکیاست که  نیا تشیکرد نها فکر

 .زندیم رونیاز خانه ب

و  دیبود که سمتش چرخانگار فکرش را خوانده ونای

 گفت: زیآمباز هم طعنه

 

 ندارم. اتینترس، من کار -

 دیبعداً با یهام ولاز دوست یکی یخونه رمیهم م االن

 باهات حرف بزنم.

 



 پشت سرش رفت. یسکوت کرد و چندقدم آذر

 کانتر گذاشت و گفت: یرا رو دیکل ونای

 

 داشتم. جانیاز ا دویکل هی نیهم -

 راحت. التیخ

 

 گر گرفته لب زد: آذر

 

 جم یآقا -

 

 :دیچرخ سمتش

 

 بله؟ -

 

خب،  یعنیشما، من،  یاجازهیکه ب دیببخش -

 شما بوده و  یخونه جانیهرحال ابه

 



 و گفت: دیحرفش پر انیم

 

 راحت باش. -

 .ستین یامسئله

 .رهیام ،یستیضمن گفتم که، طرف حساب من تو ن در

 :دیآذر نال دیرفت و آن را که بر هم کوب رونیبدر  از

 

 ایخدا یوا -

 

آن پدر و پسر شکراب  انیاوضاع م دانستیم

بکند،  یکار توانستینم کهنیو کالفه از ا شودیم

 شیهادست انینشست و سرش را م نیزم یرو

 فشرد.

 

[02.02.21 00:23] 

 

🎬 

 



  ستی#آرت

 

 _و_سهصدی#پارت_س

 

 بود.سالومه حرکت کرده یچرا سمت خانه دانستینم

آرامش کند  تواندیکه م یتنها کس کردیفکر م دیشا

 اوست.

 رخسرویبلد بود، نثار خودش و ام نیلعن و نفر هرچه

 بود.کرده شناختشیکه نم یپرهام یو آذردخت و حت

 بود. یاز تمام عالم و آدم عصب انگار

 رخسرویسر خودش و ام یرا رو ایداشت دن دوست

 خراب کند.

که سالومه در خانه  دادیزود بود و احتمال م صبح

 باشد.

 یواحدش را دو سه بار پشت سر هم زد و صدا زنگ

 توریرا از داخل مان ونایاو که  جانیآلود و پرهخواب

 بلند شد: بوددهید

 



 .زمیباال عز ایجون  دلم، ب یا -

 

و  قیبا همان اخم عم ونایز کرد و را با در

 باال رفت. یکیها را دو تا پله تش،یعصبان

 اورد،یزنگ واحد را به صدا در ب کهنیاز ا شیپ

 از ته دل گفت: یسالومه در را باز کرد و با لبخند

 

 ؟یبرگشت یسالم گل پسر خوشگل، ک -

 

 باال رفت و داخل شد. یلبش کم کنج

 

 .شهیم یچندساعت -

 

ساتن  یمشک دو سمت روبدوشامبر بلند و سالومه

اش باز نشود و براقش را به هم چسبانده بود تا گره

 گفت: ونایرو به 

 



ست، خواب آشفته یلیمن وضعم خ ن،یتو بش زمیعز -

 بودم.

 رو عوض کنم و  هاملباس

 

او را در دست گرفت و نگاهش را از  یبازو ونای

بود که  بایهم ز اشیآشفتگ یباز او که حت یموها

 رساند. اشنهیس یگردن و بعد قفسه

 

 آب دهانش را فرو داد و پچ زد: سالومه

 

 یمن برم تو -

 

 نیکه نگاهش را ب یرفت و درحال ترکینزد یقدم ونای

 گفت: کردیجا ماو جابه یهاها و لبچشم

 

 .یخوب یلیخ ،یخوب یجورنیا -

 



تر محکم ونایباز هم خواست عقب بکشد که  سالومه

 گهش داشت و سر جلوتر برد و گفت:ن

 

 ترشیمن انقدر داغون و خرابم، که به ب ،ینرو سال -

 دارم. ازیاز بغل کردن و حرف زدن ن

 حالم بده که انقدر

 

 یهالب انیرا م شیهالب ونایچشم بست و  سالومه

 کرد. ریخودش اس

 .دیبوسیو پر عطش م انهیوحش

را  شیهالب کهنیاو را در آورد و بدون ا روبدوشامبر

 راهنینفس گرفتن جدا کند، کت و پ یبرا یاهیثان

انداخت و کمربند  نیزم یخودش را در آورد و رو

 شلوارش را باز کرد.

سمت اتاق  کهیو درحال دیرا در آغوش کش سالومه

 یپر از خشم و غضب و شهوت، رو رفت،یخوابش م

 گردن او پچ زد:

 

 .تی  بُ  یبیاون دوست پسر ب یگور بابا -



 .معرفتیو آذر ب یلعنت ریام یبابا گور

 خود  خودت رو. ،یسال خوامیاالن فقط تو رو م من

زد و حاال  مهیتنش خ یتخت خواباندش و رو یرو

اش تجربه گریکدیها که دوباره باپس از سال

 قصد نداشتند عقب بکشند. کدامچیه کردند،یم
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 رخسرویو ام بودستادهیا رخسروینگران مقابل ام آذر

آن صورت  یدلش برا کهیسر باال گرفت و درحال

 رفت،یپا و آن پا کردن او مالش م نیمضطرب و ا

 سرد گفت:



 

 سرکار خانوم. دییامرتون رو بفرما -

 .یعدبرداشت ب میبر میخوایم

 

 دهانش را فرو داد. آب

 خم شد و پچ زد: یکم

 

 امروز، امروز صبح -

 

 منتظر نگاهش کرد. رخسرویام

گرفت و ادامه  یو نفس دیکش اشیشانیبه پ یدست آذر

 داد:

 

که من توش  یابود خونهاومده ونایامرو  صبح آقا -

 ساکنم!

 

ناباور  یاباال رفته، تک خنده ییبا ابروها رخسرویام

 و گفت:کرد 



 

 باشه. ایکن دیکه االن با ونای ونا؟ی -

 

 :دینال آذر

 

 .ستین یول -

 و  دیجا و من رو دجم، اومد اون یآقا

 

 حرفش سر تکان داد و گفت: انیم رخسرویام

 

و از  دیجا بودمدت شما اون نیتمام ا دهیبله و فهم -

قراره آشوب به  شناسم،یکه من پسرم رو م ییجااون

 بکنه. پا

 

 معذب گفت: رآذ

 

 منه. ریتقص هانیا یهمه خوام،یمن جداً معذرت م -



 

 شد و لب زد: ترقیاخمش عم خط

 

 .ستیشما ن ریتقص -

 .ستین یهم به عذرخواه یازین

 .دیآماده بش دیبر بهتره

 

 و گفت: ستادیا

 

 صدا؟  -

 

 رفته آقا. -

 

 ن؟یدورب -

 

شد  دیتمد یکم مشیقرار گرفت و گر گاهشیدر جا آذر

 به صورت او گفت: رهیخ رخسرویام و



 

 حرکت. -

 

بالفاصله بعد از اتمام  دیبا کهنیو ا ونای ریدرگ فکرش

 شیرا برا زیچبرود و همه دنشیبه د یلمبرداریف

 بدهد بود. حیتوض

آذر  یرهیکوچک خ توریاز داخل مان کهیدرحال اما

 بود، آرام با خودش نجوا کرد:

 

 ینکن مدارا چیکه در کشتن ما ه یا -

 یو محابا نکن یبسوز هیو سرما سود

 

 دختر؟ " یکنیم کاریچ امیبا زندگ ی" تو دار

*** 

همان صبح  ،یعروس یروز، همان روز  فردا همان

 تیشکا ثمیکرد و گفت از م دیتهد بهیزود بود که ط

کند که خودش هم پا به  تیو او گفته بود شکا کندیم

 .رودیم شیپا



از خانه  لهیوس یتا کم بوددهیهمان موقع رس یمهد

بود را داده اشیپدرش که مزشک دستور بستر یبرا

 ببرد.

همه  انیشد و متعجب نگاهش را م اطیح داخل

 چرخاند.

 :دیو شوکه پرس دیبه الهه رس شیهامردمک

 

 خبره؟چه جانیا -

 شده؟ یچ

 

 گفت: را باالتر برد و با خنده شیصدا ثمیم

 

دخترشو انداخته به من، مامانت  ،یداش مهد یچیه -

 !زنهیم امیادیحرف ز

 

 :دیکش غیو ج دیبه صورت خودش کوب بهیط

 

 .زیچهمهیب ادیتف به روت ب -



 

الهه زد و  یبه پهلو یو لگد دییدندان بر هم سا ثمیم

 :دیکش ادیفر

 

 فحش نده خانوم. خودمیحرف حق جواب نداره، ب -

 

 یخون جلو د،یچیالهه که از درد به خودش پ دنید با

 را گرفت. یمهد یهاچشم

برد و با مشت و لگد به جانش افتاد  ورشی ثمیم سمت

 و هرچه فحش بلد بود را نثارش کرد.

  

نشان  یالعملعکس چیو ه ستادهیا دفاعیب ثمیم

 .دادینم

کرد  یکه سع ستیو هدف او چ انیجر دیفمهم نیحس

 را مهار کند و داد زد: یمهد

 

 !سازهیبرات پرونده مولش کن ابله، داره  -



که هم خواهرمونو  هیسر چ اشیدشمن ستین معلوم

 وسط! دیتو رو کش یپابدنام کرد و هم
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به زور عقب  نیو حس زدینفس نفس م یمهد

 .دشیکش

 شیهالب یرو یاا پاک کرد و با خندهدهانش ر ثمیم

 گفت:

 



 ییتنها یها رو هم مهدمشت نینداره، حتماً ا یبیع -

 نزده.

 !کنمیم تیاز هردوتون شکا من

 

انگشت  ثمیخواست دهان باز کند که م نیحس

 تکان داد و گفت: دواریاش را تهداشاره

 

 مهیاالن داد ضم خانیکه مهد امیناموس یهافحش -

 .شهیم

 .نیکرد یمن باز یآبرو اب

 بابا، عجب. عجب

دخترتونو  نیبه خاطر پول دار کردمیم فکر

 .نیفروشیم

 .نیدار یدست دوم فروش نگو

 

 زد و ادامه داد: قهقهه

 

 واس خودتون. نیدار یسمسار -



 

 :دیکش غیهق زد و ج الهه

 

که  یزنیحرف م یطور هی یجداً دار ؟یوجدان ندار -

 خودت بوده.رفته کار  ادتیانگار 

 

 الهه را محکم گرفت و فشرد و گفت: یشد و چانه خم

 

زن  شبیکه زنم د نهیا دونم،یکه من م یزیتنها چ -

 بود، نه دختر.

 

 :دیکشداد  یمهد

 

 صورتشو ول کن. شرفیب یهو -

 

نشسته و چنگ بر صورتش  نیزم یرو بهیط

به او رو  توجهیب ثمیو م کردیم نیو نفر انداختیم

 ادامه داد: یدبه مه



 

 سر جاش. کهنیا کنم،یم تیازت شکا -

 .رمیگیهم ازت م هیتا قرون آخر د یول 

 

 یاهید یرفت و فکر کرد تتمه یاهیس یمهد یهاچشم

مراسم عقد خودش و بتول  یگرفته را برا ونایکه از 

 در دست ندارد. یادیکنار گذاشته و جز آن پول ز

را  هیچندبرابر دنکند چون  دیبه ذهنش رس یالحظه

الهه کرده  یهیزیجم گرفته و خرج جه رخسرویاز ام

 .خانمان سوز به سرشان آمده یبال نیحاال ا

 

 و گفت: دیرو به الهه چرخ ثمیم

 

دختر نبودنت برام مهم نبود، چون من  یاگه آدم بود -

 روشن فکرم. 

 بدبخت. اتیتو زندگ دنیر لتیفک و فام یول

 .یمامانم، اونم نصفه شب یدر خونه رفتنیم دینبا

 



 ضجه زد: الهه

 

اتم برا شناسنامه د،یکثافت شما به ما دروغ گفت -

 آره؟ م،ینینب تویبود که اسم زن قبل یالمثن نیهم

 

 شانه باال انداخت. الیخیب

 

 .دیما هول شد یخونواده دنیواال شما با د -

 که. کردیبه حالت نم ینه فرق ایمن زن داشتم  حاال

کرد و با کله جواب مثبت  یمن تا خواستگار نماما

 .دیداد

 

 :دیداد کش بهیط

 

هم خودت هم اون  د،ینیو آخرت نب ایاز دن ریخ یاله -

 ات.مادر فوالدزره

 

 بود.سمت در رفته ثمیم



 را باال برد و گفت: شیصدا اما

 

 درمورد مادر من درست حرف بزن. -

 دختر آقاقدرت، دختر نبوده! هاالناس،یا یآ

 

 داد زد: نیحس

 

 د آخه نامسلمون حرف دهنتو بفهم. -

 

 داد: ادامه

 

 الهه خانوم. دمیطالقت م دیکش جانیحاال که کار به ا -

 ات.ال دست ننه یریو م یبخشیمهرتو م توام

 نیاز ا ترشیو آبرتونو ب جانیا امیهر روز م وگرنه

دست  یچهیمردم باز یآبرو نیکه فکر نکن برمیم

 شماست!

 



 نیزم یرفته را کامل برگشت و مقابل الهه که رو راه

 خم شد و گفت: زدینشسته و هق م

 

 یدختر چادر هیجنسم امتحان کنم  نیفکر کردم ا -

 .اهیچشم و ابرو س

 و توپول. هیزنم، چشم رنگ ما،یس آخه

 .ومدیخوشم ن ادینه، ز یول

 

و  ویند شیهاو چشم اوردیطاقت ن گرید الهه

 بهیچشم ط کیاز حال رفت و  و دینشن شیهاگوش

شد و  دهیکش نییسمت لبش به پا کیبسته شد و 

 .بهیسمت ط یسمت الهه رفت و مهد نیحس
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او را نوازش  یو موها دهیسالومه دراز کش کنار

 .کردیم

 بود.صورت غرق در خوابش زل زده به

 کیدر  زشیخودش و احساسات و منطق و غرا با

 بود. ریدرگ یجنگ لعنت

بودن با  گرید بارکیکه  کردیرا هم نم فکرش

 سالومه را تجربه کند.

و  ختیریشان به شکل بداشت اما رابطه دوستش

 کج و معوج بود. ،یاافهیق

 که برود. زدیتلنگر م ذهنش

 آن تخت و در آن خانه نمانَد. یرو نیز اا ترشیب

که  یاغهیکه مهلت ص دیکشیم ادیدر سرش فر یزیچ

تمام  گریبود بخوانند دو ساعت دسالومه خواسته

 .شودیم



 یو از رو دیکش رونیسر او ب ریدستش را از ز آرام

سمت  کیکه هر کدام  شیهارفت و لباس نییتخت پا

 بود را برداشت.افتاده

 یآماده شد و از خانه ییسر و صدا نیترکوچک بدون

 یرفت و با خودش فکر کرد به همان خانه رونیاو ب

و پاش برگردد  ختیو ر دهیترک یهاخودش با لوله

 بهتر است. 

*** 

 نداشتند. یلمبرداریروز ف آن

آذردخت، طبق عادت آن چند مدتش، صبح زود  اما

 بود.شده داریب

مشغول  کهنیا نیآماده کرد و ح یمختصر یصبحانه

 .کردیچک م اشیخوردنش بود، اخبار را هم در گوش

لقمه  زد،یاز همه در چشم م ترشیکه ب یتریت دنید با

 .دینوش یچا یاو جرعه دیپر شیدر گلو

 را هم نگاه کرد. گرید صفحات

 .دیچرخیخبر دست به دست م انگار

 ردیتماس بگ رخسرویرا برداشت تا با ام اشیگوش

 شد. مانیاما پش



داغ  تیسرش از شدت حرص و عصبان کردیم حس

 شده.

 بودند.جوش گذاشتهاز آب یگیمغزش را در د انگار

 را شماتت کند. یچه کس دانستینم

 نداشت. تمرکز

 کند. نیدرس بخواند و نه تمر توانستیم نه

از  یلیپشت سر هم زنگ خورد و س اشیگوش یوقت

طاقت  گرید شد،ینوشته م شیهاپست ریها زکامنت

 .اوردین

 تماس گرفت. یتلفن یشد و با تاکس آماده

 خبر بدهد، راه افتاد. رخسرویبه ام کهنیا بدون

** 

 رونیسالومه ب یاز روز قبل که از خانه ونای

بود و نه او را داده یهابود، نه جواب زنگرفته

 را. رخسرویجواب ام

رود که ب زدیو سر و کله م رفتیخودش کلنجار م با

 حرف بزند. رخسرویو با ام



نه  ایرو در رو شدن با او را دارد  یآمادگ دانستینم

نسبت به  یفقط کم ،یکم تشیعصبان دانستیاما م

 روز قبل فروکش کرده.

 را گرفت. مشیتصم

 رفت. رونیرا برداشت و ب چشییشد و سو آماده

 پدرش راه افتاد. یشد و سمت خانه نیماش سوار
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 را زد و منتظر ماند. رخسرویام یخانه زنگ

نگاه کرد و دکمه را لمس  توریبه آذر در مان متعجب

 کرد.



 دیکه دم دستش بود را پوش یاو ساده یمشک راهنیپ

 را بست. شیهاو دکمه

سمت  ،یبسته نشدن در ورود به توجهیب آذر

 ساختمان پاتند کرد.

 از کجا شروع کند. دانستیبود که نم یعصب قدرآن

شلوار  یهابیمنتظر ورود او، دست در ج رخسرویام

 .بودستادهیا ییرایاسلشش، وسط سالن پذ

 او بود سالم کرد. یرهیخ کهیداخل شد و درحال آذر

 سر تکان داد. رخسرویام

 

 .دیومدسالم، خوش ا -

 د؟یبا من داشت یکار

 

 .خوردیخون آذر را م خون،

 رفت و گفت: جلوتر

 

 داشتم. یجم، عرض یبله آقا -

 



نگاهش کرد و آذر جلو رفت و  یسوال رخسرویام

 گفت: یحرص

 

 .دیدیرو ند یلعنت تریکه از صبح اون ت دینگ -

 

 یرا رو اشیدو انگشت اشاره و وسط رخسرویام

 سکوت کرد. و باز هم دیکش شیهالب

 :دیپرس رفتیسمت آشپزخانه م کهیدرحال

 

 ؟یچا ای دیدار لیقهوه م -

 

او  ربطیبه سوال  ب ربطیدستش را مشت کرد و ب آذر

 بود، گفت:که در جوابش گفته

 

 خسرو جم! ریام لمیگمنام در ف یستاره -

 داشت؟ تیجم واقع ونایدر مورد  عاتیشا ایآ

 تاهل است؟آذردخت معتضد، همان زن م ایآ

 



 کهنیاز ا شیمکث کرد و پ یالحظه رخسرویام

 بدهد، آذر گفت: یفرصت کند جواب

 

 .تهیسا یخبر رو نیاز صبح ا -

. اما دیجمعش کن دیتونستیم دیخواستیاگر م مطمئنم

 جم. یآقا دینکرد

من  یحد و اندازه ای دیکنیم ییاز پسرتون دلجو دیدار

 د؟یکنیم یادآوریرو 

 

 کرد. یداغ را در دو ماگ خال یقهوه رخسرویام

 رفت. رونیرا در دست گرفت و از آشپزخانه ب هردو

 جواب داد: تیبه کانتر زد و با جد ایتک

 

 .کدومچیه -

از پسرم، اجازه  ییدلجو یبرا ستین یازین کهنیا اول

 ادتونی کهنیکنارش برده بشه، مثل ا یبدم اسم کس

 . دیرفته چرا گفتم بمون



دختر رو سر زبون بندازم که  کیاسم  امینمقطعاً  پس

 یکنم. و اما در مورد حد و اندازه ییاز پسرم دلجو

 شما.

 

را  نشانیب یطرفه زد و با ابرو فاصله کی یلبخند

 نشان داد.

 بود. ادیز فاصله

 ..بودندستادهیکنار کانتر ا رخسرویسالن و ام انیم آذر

 

 زد: لب

 

 فاصله.  نیبه هم نه،یحد شما ا -

 و نه دورتر.  شهیم ترکینزد نه

 

آتش گرفت و نتوانست پوزخند نزند و  ترشیب آذر

 گفت:

 

 . رخسروخانیام ستیبا شما ن ماتیتصم یهمه -



دو  نیکه با سالم و جوابش شروع بشه ب یارابطه هر

 نفره.

 دیتونینم نیبنابرا د،یمن گفتم سالم و شما جواب داد 

 . امیبقدر جلو که چه دیریبگ میتصم

 

 

شد  رهیاو خ یهااز همان فاصله در چشم رخسرویام

 و گفت:

 

که  دیخوددار هست انقدر دونمیدر ضمن م تونم،یم -

که  دیاین یبه خاطر غرورتون هم شده سمت مرد

 !دیبش کیبهش نزد خوادینم گهیم

 

 شد و گفت: یعصبان آذردخت

 

 .حیآهان، بله، صح -

 میخودم تصم یراحداقل ب تونمیم نطورهیاگر ا 

 .رمیبگ



 جم. یآقا رمیم 

 ترم. راحت نطوریا 

 

 در رفت بازش کرد و لب زد: سمت

 

 دارخدانگه -

 

آن ماگ  دیهول شد و نفهم د،یلرز رخسرویام دست

طور ناگهان در دست چپش داغ، چه یبزرگ قهوه

 .ختیشکمش ر یتا رو نهیس یو از قفسه دیچرخ
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از شدت سوزش پوست تنش گفت و آذر  یبلند آخ

 .دیزده سمتش چرخوحشت

 .دیدو رخسرویزد و سمت ام قراریب قلبش

 کهنیرا تکان داد و آذر بدون ا راهنشیپ رخسرویام

 یدکمه نیاول دند،یلرزیکه م ییهافکر کند، با دست

 او را باز کرد. راهنیپ

 سوزشش را فراموش کرد. رخسرویام

 ماند. شیروروبه یدهیدختر  ترس مات  

 

 

پارک کرد و  رخسرویام یرا مقابل خانه نشیماش ونای

نگاه  بازمهیمتعجب به در  ن شد،یم ادهیپ کهیدرحال

 کرد.

زنگ بزند، کنجکاو وارد شد و تا  کهنیا بدون

 ت کرد.ساختمان حرک



 

 

 چشم بست و خطاب به آذر گفت: رخسرویام

 

 .ستین یزینکن، چ -

 

 پچ زد: آذر

 

 دیسوخت -

 

 امتناع کرد و خواست عقب بکشد. بازهم

دوم را باز کرد و نگاه به پوست قرمز  یآذر دکمه اما

 او انداخت. ینهیس یقفسه یشده

 باز کرد. نییها را هم تا پادکمه یهیشده بق هول

 نگران او بود. یهامحو نگاه و چشم رورخسیام

را از  راهنیداشت پ یبه خودش آمد که آذر سع یوقت

 :گفتیتنش خارج کند و هول شده م



 

 د؟یدار یپماد سوختگ دش،یبا آب سرد بشور -

 براتون. ارمیم من

 

را درآورده و فقط از قسمت دو  رخسرویام راهنیپ 

 بود. شیهاهنوز در دست نشیآست

 به خودش تلنگر زد. رخسرویام 

 .گرفتیفاصله م دیبا

 تشیداغ اذ یاز رد قهوه ترشیقلبش ب یهاتپش

 .کردیم

 آذر را گرفت. یهادست ناگهان

را درک کرد و به خودش  طیهم انگار تازه شرا آذر

 .آمد که چه کرده

 نیتربدون کوچک رخسرویام یهادر چشم رهیخ

 .ستادیا یحرکت

 بود.تنش قابل حس  فیخف لرزش



که اگر نفر  یطیدر همان لحظه بود، همان شرا درست

فکر  انداخت،یها مبه آن یو نگاه شدیوارد م یسوم

 .دیرسیبه ذهنش نم یجالب

قدم با  کیفقط  کهیدرحال راهن،یبدون پ رخسرویام

او را در  یهاو دست ستادهیآذردخت فاصله داشت، ا

 بود.دست داشت و نگاهشان در هم چفت شده

 پچ زد: آذر

 

 یمن، من معذرت م -

 

 یصدا دنینکرده بود که با شن لیرا تکم اشجمله

 خشکشان زد. ترشیب ،یامردانه یهاقدم

آذردخت  دنیقدم اول را داخل خانه گذاشت و با د ونای

 تنگ شده نگاهشان کرد. ییهابا چشم رخسرو،یو ام

سرش آوار  یرو ایلحظه حس کرد تمام دن کی در

 شده.

از آذر فاصله  یو قدم دییدندان بر هم سا ورخسریام

 گرفت.



آن دو  انیسرد زد و نگاهش را م یپوزخند ونای

 جا کرد.جابه

 نتوانست گردنش را بچرخاند. یمعذب شده حت آذر

 رخسرویقدم داخل آمده را عقب گذاشت و ام ونای

 گفت:

 

 ونایصبر کن  -

 

 صدادار شد و دستش را باال گرفت. پوزخندش

 

 .شمی، مزاحم نمقربونت -

 

 به دنبالش پا تند کرد و گفت: رخسرویام

 

 با تو هستم. ونای -

 .میصبر کن حرف بزن گمیم

 .یکنیاشتباه برداشت م یدار



 

رفت، پشت فرمان نشست  رونینداد و از در ب یجواب

 سرعت به راه انداخت. تیرا با نها نیو ماش

فرو  اشیانقره یموها انیکالفه دست م رخسرویام

 یبه آذر که کنار در ورود یو عصب دیکرد و چرخ

 بود نگاه کرد و با خودش نجوا کرد: ستادهیساختمان ا

 

 .نیتریلعنت -
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هم سکته را رد  بهیشده و ط صیترخ آقاقدرت

 بود.کرده

 بود.افتاده نییسمت پلک و لبش رو به پا کی اام

 الهه خوب نبود. حال

متحرک  یمرده کیآن سه چهار روز را مثل  تمام

 بود.

 ییبود که توانااتفاق افتاده یناگهان زیچهمه قدرآن

 هضمش را نداشت.

رخ داده  هاهیهمسا انیم ییآبرویآن ب شدینم باورش

نه  گریرفت، د نرویکه از آن در ب یاز وقت ثمیو م

 بود.زنگ زده و نه به دنبالش آمده

 و منگ بود. جیگ

 از حاال به بعد قرار است چه شود. دانستینم

 .کردیم هیآرام گر آرام

 به ساعت انداخت. ینگاه

شب بود اما چهارنفرشان، هرکدام در  میو ن دوازده

از خانه  یاسکوت و غرق در افکار خودشان گوشه

 .آمدینم شانیهاب به چشمبودند و خوانشسته



 :دیو آرام و خفه پرس اوردین طاقت

 

 بشه؟ یحاال، قراره چ -

 

 سوال بود که جواب داد: نیانگار منتظر هم بهیط

 

 .یکرد یچهار پنج روزه عروس -

سر  یگردیبرم گه،یمعلومه د ه،یچه سوال نیا

 !اتیزندگ

 

آقاقدرت که ناگهان بلند شد، هر سه از جا  یصدا با

 .دندیپر

 :دیمحکم و قاطع توپ به،یبه ط رو

 

 یزندگ یحق دخالت تو گهی! دتهیته ته خر گهید نیا -

 خانوم! یبچه ها رو ندار

 

 زده گفت: رونیاز حدقه ب ییهابا چشم بهیط



 

 خوام؟یوا! مگه بدشونو م -

 

 بلند گفت: یو با صدا یهم عصب باز

 

 .ایبسه زن، بسه، به خودت ب -

 شون.مهه یبه زندگ یزد گوه

 

 متعجب با انگشت اشاره خودش را نشان داد: بهیط

 

 من؟! -

 

 تو، خود  تو. به،یآره ط -

از دخترت، اون از مهر  نیا ن،یحس یاز بچه اون

 .یمهد یطالق تو شناسنامه

 تو گور  من. یمن؟ نه پس، عمه یگیتازه م حاال

 .یحق نطق کردن ندار گهید



 برگرده.حق نداره  رم،یگیالهه رو م طالق

 

 به الهه هم گفت: رو

 و طالق و والسالم. یبخشیمهر رو م -

 .ستیشوهر بشو ن زیچهمهیب رتیغیب اون

 یتو کنمیپرت م شمیالزم باشه پول خرج عروس یحت

 .صورتش

 

 خواست اعتراض کند و دهان باز کرد: بهیط

 

 واسه یگیم یچ -

 

 :دیکش ادیفر آقاقدرت

 

 یالزم باشه بزنم تو بارکیکه اگر  یعل یبه وال -

 .جاستنیدهنت هم

 با تو. دونمیمن م یدهنتو باز کن گهیبار د کی 



 

 پچ زد: بهیط

 

 ؟یعمر زندگ هیدستمزدم بعد  نهیا -

 

 جواب داد: آقاقدرت

 

بردار زن،  شونیسه تا بچه و زندگ نیدست از سر ا -

خودتم  یریسر پ ،یبد ادشونیخط و ربط  گهیبار د هی

 .دمیطالق م

 .از دست کارات دمیبر گهید غمبریبه پ ریبه پ واال،
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ها و اتمام حجت و الهه از شوک حرف بهیط هنوز

چرخاند  یبودند که رو سمت مهدآقاقدرت خارج نشده

 و گفت:

 

 .یکنم مهد سرهکیبا توام  فمویلبذار تک -

تموم  گهید ،یریدختر جعفر آقا رو بگ یخوایاگر م 

 کن آذرو!

 

 متعجب لب زد: یمهد

 

 آذر؟ آذر که تمومه بابا. -

 

 کرد: اخم

 



 .یفهمیمنظورمو م -

 .دنیخودتو نزن به نفهم پس

 .گمیم الشویو خ فکر

چون خودتم  یتو فکرش سرهکی دونمیکه م من

 نبود. بیآذر نانج یدونیم

اگر بود و با اون پسره رابطه داشت، همون شب  که

 .کردیفرار نم

 یکه از دست باباش که لنگه دیبرنامه رو چ اون

 توئه فرار کنه! یننه

 

و با  دیخودش کوب یپاها یو مات، رو یعصب بهیط

 داد زد: یگریهوچ

 

 مرد راحت شه. نیخدا مرگ منو برسون بلکه ا یا -

 که دلش خونه از دست من. قدرمچه

داره با سگ  کنهیندونه و بشنوه، فکر م یهرک

 .کنهیم یزندگ

 



 :دیتوپ

 

 .زنمیبسه عز و جز نکن دارم حرف م -

 

 ادامه داد: یرو به مهد و

 

نشد. حقشه که طالق  بتیکه آذر نص حقته یول -

 .دشیگرفته، از بس که چزوند

 بسه. گهید

ماه  نیتو هم ،یخوایو مدختره، بتول ر نیاگه ا توام

 .یکنیسره م هیباهاش  فتویتکل

و  رمیدست کردن نداره که. و ا ال خودم م دست

 !زنمیبه هم م توینامزد

 

 با دست نشان داد و گفت:  کردیرا که هق هق م الهه

 

 الهه تاوان آذره. د،ینگاه کن -

 خانوم. بهینوش جونت ط بخور



 .یآقا مهد یبد هید دیجونت که با نوش

که  نهیکه سرمون اومد، تاوان ا ییبال نیا زن،

آذر هرزه بود و ال  یهمه جا گفت یو پاشد ینشست

 بود و بل بود.

کف دست بچه بود، دخترم  هی یبه ساناز گفت یبرگشت

 بود، افتاد که افتاد.

 خانوم. یدل شکست اتدهیمارگز یاون زبون لعنت با

 عاقبتشو؟ ینیبیم

که دختر من رو بابت  گذرمیم نممن گذره،یازت نم خدا

 .یگناهت تلف کرد

 

را زد، از  شیهاو حرف دیرا کوب خشیقدرت که م آقا

 آرام شود. یرفت بلکه کم رونیخانه ب

 .کند یخال یحرصش را سر کس آمدیبدش نم بهیط

بود که  اشیزندگ یهاتمام سال یبار در ط نیاول

 .بودستادهیطور مقابلش اآقاقدرت آن

 جمع شده گفت: یالهه کرد و با صورت به رو

 



 دمیکوبیم دیرو با یکه اون شب آورد یست میاون ن -

 خر. یوسط فرق سرت دختره

 احمق. یفروختیست نم مین هیحداقل خودتو به  

 نه؟ ای یکرده بود غهیص حاال

 

اشاره کرد  یزده به مهدبا چشم و ابرو و خجالت الهه

تکان داد و لب دو دستش را سمت هردوشان  بهیو ط

 زد:

 

 خر تر. یکیاز اون  یکیخاک تو سر جفتتون،  -

 ها و شوهرم.بچه نیتو سر من با ا خاک

 که ال لنگ زنشه. امیکی اون

 ندارم که. شانس

روز عروسو پس  هیشانس داشتم دختر  اگه

واسم تهشم خودم بشم چوب دو سر  فرستادنینم

مت باال چش میگفت مونیچون به آذرخانوم م یگوه

 ابرو!

 روزگار، تف بهت. یه



 بشکنه دستت که نمک نداره. بهیط
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و ناراحت بود که دلش  یخسرو آنقدر عصبان ریام

و زمان  نیتمام حرصش را بر سر زم خواستیم

 بکند. یخال

 یتر از آذر که روکوتاه یواریدر آن لحظه، چه دو  

گر نظاره یو با ناراحت ستادهیبه خانه ا یمنته یهاپله

 بود. ونای تیو عصبان ییاعتنایب

 سرعت داد. شیهابه قدم رخسرویام 



 رونیب یو بازدمش را محکم و حرص ستادیا مقابلش

 :دیداد و توپ

 

رض، اگر خانوم معتضد، قبالً عرض کردم که به ف -

 یجد دینبا دینبا دیداره، نبا انیما جر نیهم ب یحس

 گرفته بشه.

 سرکارخانوم؟ دیحاال مالحظه کرد 

 فته؟یب یچه اتفاق دیکه باعث شد دیدید

 

 تیباز هم با نها رخسرویوا رفت و ام ترشیب آذر

 ادامه داد: کردیکه به خودش و او م یایرحمیب

 

 در مورد من کرد. یچه فکر ونایکه  دونهیو خدا م -

دو  ویذهنش از اون د یاالن من رو تو دونهیم خدا

 تر تصور کرده.که بودم هم وحشتناک یسر

 ً  بگم. یچ دونمینم واقعا

 .امیکه از دستتون عصبان دونمیم نویفقط ا اما

 .امیشدت هم عصبان به



 

 .دیاش کشخشک شده یهالب یزبان رو آذر

 .زدیبر ینزند مبادا اشک پلک

انگار تعمداً قصد داشت او را با کلماتش  رخسرویام

 خرد کند.

بود که او صراحتاً پسش  نیا زیچاز همه تردردناک

از  یزیکه چ کردیحس نم یاو آذر ذره زدیم

 باشد.اش کم شدهعالقه

 و آرام لب زد: خفه

 

 که خواستمینم خوام،یمن عذر م -

 

 را باال برد. شیو صدا دیحرفش پر انیم

 

 نه، که نشد حرف خانوم. ای دیخواستیخب م -

حالت ممکنش هم  نیترمن و پسرم در نرمال یرابطه

چه مدت طول  ستیکه مشخص ن دیدونی، مآنرماله

 بکشه تا



 

 و گفت: دیحرف او پر انیآذر م بارنیا

 

جم مگه من کف دستم رو بو کرده بودم که  یآقا -

 نتون؟خو یتو ادیبدونم پسر شما قراره االن ب

 

 و گفت: امدیخسرو باز هم کوتاه ن ریام 

 

 .دیرو باز گذاشت یرونیب یشما در ورود ینه ول  -

قهوه  ختنیو با ر دیسالن رو باز کرد یدر ورود شما

 .دیتن من، برگشت یرو

گفت چه خواسته و ناخواسته در واقع  شهیپس م 

و ما رو کنار هم  ادیب ونای دیکه باعث شد دیشما بود

 .نهیبب

 جادیبراش ا یغلط تیذهن دیکه باعث شد دیبود شما

 بشه.

 دیاتفاق مسخره، شما بود نیدر واقع و قبل از ا اصالً 

 .جانیا دیکه اومد



 

 یدار شتنیاما باز هم خو کردیاش مداشت خفه بغض

 کرد و گفت:

 

 دیخوایاگر م یو حت گمیم یزیچ هیجم  یآقا -

 .ستیمهم ن دیانکارش هم بکن

 یهمه دیکه اگر االن دار دیریرو بپذ نیا دوارمیاما ام 

 یکه تو لهیدل نیبه ا دیندازیرو گردن من م رهایتقص

انکارش  دیهست که قصد دار یزینگاه خودتون چ

 .دیبکن

رو، صرفاً به خاطر پسرتون  تونیشما حس واقع 

 .دیپنهان کرد دیگیبه من م دیکه دار یپشت کلمات

 نیو ا دیکرد یون مخفتون رو پشت خشمتشما عالقه 

 .کنهیرو عوض نم یزیچ

 

و  دیکش اشیجو گندم یموها انیم یدست رخسرویام 

 بزند. یعصب یاو باعث شد پوزخند یهاحرف قتیحق

 

 گفت: گذشت،یکه از کنارش م یآذر در حال 



 

که  دمیم حیمن متاسفم و خودم به پسرتون توض  -

 .ستیما ن نیب یزیچ

داشته باشه اما  یواقعاً لزوم کنمیچند که فکر نم هر

 پس باشه. شهیشما راحت م الیخ طورنیاگر ا

 

آذر را ناراحت کرده،  کهنیاز ا مانیو پش دیقلبش لرز 

را مشت کرد و  شیدست ها یول دیبگو یزیخواست چ

 زبانش را محکم به سقف دهانش چسباند.

آذر شل شود و  یتا پا دیبگو یزیچ خواستینم 

 بماند.

 برگردد گفت: کهنین ابدو آذر

 

 ،دیبزن یلطفاً به پوستتون پماد سوختگ نکهیو ا  -

 تاول زده.

 که مزاحمتون شدم خوامیم عذر

 خدانگهدار. 
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 و گفت: ستادیمقابل آقا قدرت ا ثمیم

 

 هفته اومدم. هیآره اومدم دنبالش، بعد  -

 ببرمش. خوامیزنمه، م ه؟یمشکلش چ 

 

 آقا قدرت چشم تنگ کرد و گفت: 

 

تو در  یکه صداتو بلند کرد رتیغ یب یزن تو؟  تو -

که  یو هر حرف نامربوط یدیو عربده کش هیو همسا



واقعاً فکر  ،یزد به دهنت اومده در مورد دخترم

 اد؟یباهات ب دمیاجازه م یکرد

 

 کنج لبش را خاراند و گفت: ثمیم 

 

االن  نیآقا قدرت احترام شما واجب، اما من هم -

بکنم که زنم خونه رو ترک  تیبرم شکا تونمیم

 ها!کرده

 .رمیبگ نیبرم عدم تمک تونمیم 

 

 یجلو رفت و دستش را به قفسه یآقا قدرت قدم 

 او زد و گفت: ینهیس

 

 ردم که به حرف زنم گوش دادم.من اشتباه ک ن،یبب -

کنم  قینرفتم تحق یکردم که درست و حساب اشتباه

 .یبود یتو چه ولد چموش نمیبب

 .رهیبگ شیآت نیاز ا ترشیب گهیدخترم د ذارمینم حاال



وقتا، من غلط  نیا یغلط کردم رو اگر گذاشتن برا 

 کردم که به تو دختر دادم.

 ه؟ییآبرو یگفته طالق ب یک 

 یکردن با تو براش ب یزندگ ست،ین ییآبرویطالق ب 

 .هییآبرو

 .یکه عزت نفس و عفتشو لکه دار کرد ییتو 

 

 پوزخند زد و گفت: ثمیم 

 

 دختر خودت پاداد. -

ست بهش نشون  مین هیبود که تا  دیبد دیند یانقدر

 دادم شل شد و

 

 انیرا م حیرا باال برد و تسب شیقدرت صدا آقا

 فشرد و گفت: شیهاانگشت

 

 بگم یزیچ خوامینم یال اله اال هللا، حاال ه -

 



 را باال برد و گفت: شیهم صدا ثمیم 

 

 .نمیخونه بب میبر ایالهه جمع کم کن ب  -

 

 .بودستادهیالهه پشت پنجره ا 

 نگاه کرد. بهیرا انداخت و به ط پرده

 تیسرش را به چپ و راست تکان داد و با عصبان او

 گفت:

 

 نم؟ک کاریهان؟ من چ -

 ده؟یطالقمو م یریبابات گفت که سر پ یدیمگه ند 

 ؟یکنینگاه م یمنو اون شکل هیچ 

 

 الهه شانه باال انداخت و با بغض لب زد: 

 

 هی کهنیمن بدون ا یعنیکنم،  کاریچ دونمیخب نم -

تمام  دیشوهر باشم، حاال با یروز کامل خونه

 رم؟یجمع کنم و طالق بگ مویزیجه



 

 گرشیدست د یدستش را رو کیبا حرص  بهیط 

 و گفت: دیکوب

 

باشم؟ من  یخر ک گهیبابات امر کرده، من د یوقت  -

 ام؟کارهیچ

 برو به خودش بگو. 

 برو از خودش بپرس. 

 

 

 قدرت گفت: آقا

 

 نیو از در ا نییشازده پسر، سرتو بنداز پا نیبب -

 .رونیخونه برو ب

 .نمیرو بب ختتیر خوامینم

 .خورهیحالم ازت بهم م 

 

 گفت: ثمیم 



 

برم  تونمیآقا قدرت منو سر لج ننداز چون هم م  -

برم  تونمیکنم که دخترتون دختر نبوده هم م تیشکا

 .رمیبگ نیکنم و عدم تمک تیشکا

 

 آقا قدرت با خشم گفت:  

 

 که شل بود و پا داد. یگیم ید المصب، خودت دار -

 دختر نبوده! نیا یگیم یباز از طرف 

 شه؟یسرت م غمبریاصالً خدا و پ آخه تو 

 وجدان؟ یب یوجدان دار تو

  

 :دیتوپ ترمحکم

 

بترس از  ،یخورد یگوه هیدخترم دختر بوده و تو  -

تر از خشمم دخترم برام مهم یامروز من، که آبرو

 .ستین

 .گمیخدا که راست م یخداوند به



روته. دوتابرادراش  یسه تا مرد جلو گهیکه د بترس

 و من.

 میناکارت کن یجور هی میتونیزندان، م میفتیگر با یحت

چه برسه چند تا  ،یسر کن یزنم نتون هیبا  گهیکه د

 چند تا.

 به سالمت. یهم راهتو بکش و برو، ه ر حاال
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تمام آن دو روز را خودش  ونایو  گذشتیروز م دو

به  یلیتما چیاش حبس کرده بود و هرا در خانه

 خوردن غذا نداشت.



 بود. یخواب هم از او فرار یحت

اش را هم را خاموش کرده بود و تلفن خانه اشیگوش

 بود. دهیکش زیاز پر

آمد و خواست  یهم سپرده بود که اگر کس منیبه الب 

 مخالفت کند، خصوصاً پدرش!او برود،  یتا به خانه

 

 شیبود از پ دهیکه د یالحظه هم صحنه کی

 .رفتیکنار نم شیهاچشم

رو به انفجار بود و دو روز بود  تیاز شدت عصبان 

 .فروکش نکرده بود یاذره تیعصبان نیکه ا

از  یلیس کرد،یرا روشن م اشیهر بار که گوش 

جواب به  یلیاما م دیدیرا م رخسرویام یهاامیپ

 دادنش نداشت.

کرد که از پدرش متنفر شده. آنقدر  یحاال احساس م 

 چیچه کار کند و ه دیبا دانستیبود که نم یعصب

 یدودها انیهم جز غرق کردن خودش در م یکارراه

 .دیرسیمشروبش به ذهنش نم یها شهیو ش گاریس

 کالفه بود. 

 ش را برهم زده بود.تمام خانه 



 د.نبو شیسرجا یزیچچیه

ذهن شلوغش آشفته  یکه به اندازه یطیدر مح ونای 

 .کردیم یبار بود زندگو کسالت

 .مطلق یدیناام در

 .رهیت یخاکستر در

 یرا روشن کرد و برخالف انتظارش، شماره یگوش

 آن افتاد. یآذردخت معتضد رو

 از او هم متنفر است. یحس کرد که حت یالحظه یبرا

 شد. مانیا پشتماس را رد کند، ام خواست

 انکارش کند. توانستیاو را دوست داشت و نم 

 تماس را وصل کرد و کامالً سرد لب زد: 

 

 بفرما؟ -

 

 یو خشک گفته بود که آذر برا هیبا کنا یطور

 متعجب شد و سکوت کرد و بعد گفت: یالحظه

 

 .ونایسالم آقا   -



من دو روزه که هم بهتون تکست دادم و هم  قتشیحق

 یهاتون تماس گرفتم اما خب متاسفانه گوشبا کهنیا

خاموش بود. االن موفق شدم تا باهاتون  لتونیموبا

 د؟یصحبت کنم، وقت دار

 

 صدادار زد و گفت:  یپوزخند

 

 .کارمیآره وقت دارم، ب  -

 یکالً تو خونه نشستم دارم به حال خودم به بدبخت 

 .خورمیخودم افسوس م

 کارتو بگو معتضد. 

 

 د و گفت:کر یمکث آذر

 

 ترشیب یسوتفاهم د،یدیکه شما د یزیچ ونا،یآقا  -

 نبوده.

که شما  یطوراون زیچ چیبگم که ه خوامیم یعنی

 .ستین دیکنیفکر م



 من و نیب یرابطه ا چیه 

 

نتوانست  گرید ونای د،یاش که رسجمله ینجایبه ا 

 تحمل کند و گفت:

 

 استاپ کن.  -

در  یزیچ چیهاصالً دوست ندارم که  خوام،ینم

 موردش بشنوم.

 ؟یرو بگ نیکه هم یاالن به من زنگ زد 

 منم باور کنم؟ که

 

 آذر جواب داد: 

 

از خونه  یکه شما ناراحت و عصب یبله خب وقت -

رو به پدرتون  یحیفرصت توض چیو ه دیرفت رونیب

ً یهم کامالً ناراحت شدن و خود طب شونیا د،ینداد  عتا

 که  خواستمیو نم نطوریمن هم هم

 



از فرصت استفاده کرد و اجازه نداد حرفش را  ونای

 کند و گفت: لیتکم

 

 فرصت بده! هیتو به من  طوره،نیحاال که ا -

 

بپرسد منظورش  کهنیاز ا شیآذر ماتش برد و پ 

 ادامه داد: ونای ست،یچ

 

فرصت دو سه روزه بده که باهم  هیتو به من  نیبب -

 .میوقت بگذرون

که بهت ثابت کنم جداً دوستت  دم،یبهت قول م من

 دارم!

 .خوامیشانس دو سه روزه ازت م هی فقط

 

 را  کالفه بست و گفت:  شیهاآذر چشم 

 

همه اصرار  نیا یشما رو برا لیمن واقعاً دل -

 .فهممینم



 که ما باهم  کنمیاما فکر نم ونایواقعاً متاسفم آق ا من

 

فرصت  هی گمیدارم م کنمیمن دارم ازت خواهش م -

دو سه روز خودم  نیا یتو دمیبهت قول م خوام،یم

 رو بهت اثبات کنم.

حاال  ستین یزیچ چیه ریتو و ام نیب یگیحاال که م 

سوءتفاهم بوده پس به حرف من  هی یکنیکه ادعا م

 گوش کن.

 

 یول -

 

 .اریواما و اگر ن یول - 

 فقط دو سه روز با من باش. 

 ً  .لطفا
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در برابر  شدیبود که خودش هم باورش نم یچندساعت

 سکوت کرده. ونای یاحمقانه یخواسته

 شیهاانگشت انیرا م شیو موها رفتیم راه

 :زدیو بر سر خودش غر م گرفتیم

 

 .یآذر تو خر یوا یوا -

 چرا سکوت کردم؟ یمن، وا یخدا یوا

 دارم؟ ونایبا  یمن چه صنم آخه

 بود من کردم؟ یچه غلط نیا ایخدا

 

 :دیرا بغل کرد و نال شیزانوها

 



 کردم،یازدواج نم یاگر از اول با مهد دیشا -

 .افتادیها نماتفاق نیاز ا کدومچیه

 .خوندمیاگر تئاتر نم دینه، شا ای

 .ونمدینم ا،یخدا دونمینم

عاشق  دیبا یهمه آدم، من  لعنت نیا نیب آخه

 جم بشم؟ رخسرویام

که به  ینرم، گند ونایکه اگر با  هیبتیچه مص نیا ایخدا

خاطر من خورده جمع به شونیپدر و پسر یرابطه

 شه؟ینم

 ونایکردم، با احساسات  نیبرم، به خودم توه اگر

 کردم. یباز

 .آمدیاشکش هم داشت در م کمکم

 حرف بزند و مشورت کند. توانستینم کسچیه با

حساب باز کند  توانستیمادرش و ساناز که نم یرو

دوستش بود، چندان در  نیترکیو اسما هم که نزد

جم  بزرگ  ان  یآذردخت با آقا بیعج یماجراها انیجر

 و کوچک نبود.

مطمئن شود کارش درست است  کهنیا یو برا ناچار

 .را برداشت اشینه، گوش ای



سرصحنه   یحت رخسرو،یاز رفتار دو روز قبل ام بعد

 اش را کامل با او حفظ کند.فاصله کردیم یهم سع

 اما مجبور بود. ردیتماس بگ خواستینم 

هم مصداق بارز با دست پس زدن و با پا  رخسرویام

 بود. دنیکش شیپ

بود براندش، اما دائم کرده یو سع دهیبه او توپ خودش

 بود. یامیپ ایمنتظر زنگ و 

رنگ بزند و فوراً کم ینام آذر باعث شد لبخند دنید

 جمعش کند.

 را وصل کرد. تماس

 

 سالم خانوم معتضد. -

 

کند  یبود را مخف شیکه در صدا یایدلواپس نتوانست

 و گفت:

 

 که مزاحم شدم. دیببخش ر،یخسالم، عصرتون به -

 



 لب زد: صادقانه

 

 .دییبفرما د،یستیمزاحم ن -

 افتاده؟ یاتفاق

 

 را کف دستش فرو کرد و گفت: شیهاناخن

 

 تماس گرفتم. ونایمن با آقا -

 که دچار سوتفاهم شدن. گفتم

 که گفتم

 

گوش  قشینفس عم یادامه بدهد و صدا نتوانست

 را نوازش داد. رخسرویام

 

اگر واقعاً  گم،یبهم گفتن اگر راست م شونیا -

 م تاسوتفاهم بوده، دو سه روز بهشون فرصت بد

 



 هم فشرد. یرا محکم رو شیهاپلک رخسرویام

 سوخت. قلبش

 ضربان گرفت. مغزش

جان دادن بود اما  یبه سخت شیآن جمله برا گفتن

 گفت:

 

فرصت رو بهش  نیازتون خواهش کنم که ا تونمیم -

 خانوم معتضد؟ دیبد

 

 و گفت: دیبا بغض خند آذر

 

 د،یدیمن رو به پسرتون پاس م کهنیا قتش،یحق -

 دردناکه. کمهی

 دردناکه. یادیکه نه، ز کمهی یعنی

 

 و گفت: دیکوب اشیشانیبه پ یمشت رخسرویام

 



بکنم تا حال  یخانوم معتضد، من حاضرم هرکار -

 هام خوب باشه.بچه

 

 :دینال

 

پسرتون احترام قائلم، شرمندشون هم  یمن برا -

 .شیچندماه پ یهیهستم بابت قض

سه  یلعم، به نظرتون طاز حس خودم مط یوقت اما

 بکنه؟ رییقراره تغ یزیروز چه چ

 نه؟یبب بیآس ترشیب ونایممکنه آقا  کهنیا جز

 

 لب زد: آرام

 

طور که همون دیبهش اجازه بد د،ینکن دشیناام -

 گفته، خودش رو ثابت کنه.

 .مطمئن بشه دیبذار

 

 



 بر وفق مرادش نبود. یزیچچیه

و آذر هم از مخالفت کند  رخسرویداشت ام دیام

 .تواندیکه نم دیبگو ونایخداخواسته به 

 پیتا ونای یبرا یمعطلیتماس را که قطع کرد، ب اما

 کرد:

 

 .ونایآقا  دمیبهتون نم یقول چیمن ه -

هم دلگرمتون بکنم و  جهتیو ب خودیب خوامینم

 یکه بهتون دادم، برا یهر جواب خوامیازتون م

 .دشیریبپذ بارنیآخر

 

 شیکه جواب را برا دیطول نکش ترشیب هیچندثان

 فرستاد:

 

 قبوله. -
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 آذر آشوب بود. دل

 تر.از او هم آشوب رخسرویام دل

دادن  دیبود که با وعده و وع ونایفقط  نیب نیدر ا و

 یسرحال تر نسبت به روزها یلب خودش  کمبه ق

 شده بود. گرید

 رفت. رونیآماده شد و از در خانه ب 

 .دیرا پوش دیرا که به دستش رس یزیچ نیآذر اول 

نداشت که قرار است  تیاهم یسر سوزن کی شیبرا 

 باشد. ونایمقابل  یبا چه ظاهر

سرش  یکه رو یمهم نبود رنگ شال شیبرا 

 ینه. فقط م ایکفشش ست شده  و فیبا ک اندازدیم



قرار  دانستیکه نم یخواست آن سه روز منحوس

 شود. یشود، سپر یاست که چطور سپر

 کارش. یتمام شود و برود پ 

 .دانستیرا م ونایجوابش به  

 روشن بود. شیمضحک برا یماجرا نیآخر ا  

 خودش و قلب خودش خبر داشت. از

دور فرو  کیزنگ در که به صدا درآمد قلب آذر هم  

 .ختیر

. اعصابش شتریب شیهاو دست دیلرزیم شیپاها 

 متشنج بود.

 بود. دهیسر درد امانش را بر 

 یشب قبل نتوانسته بود از شدت اضطراب پلک رو 

 هم بگذارد.

 اما حاال مجبور بود برود. 

 هیرا تک ونایرفت و در را باز کرد و  نییاز پله ها پا 

 .دید نشیزده به ماش

 زد. یآذر لبخند ندیبا د 



از او  ایاز او متنفر است  دیبگو توانستیآذر حاال نم 

 نه. د،یآیبدش م

بود که قلب او در  نینبود، فقط مسئله ا نیحرف ا 

 بود. رخسرویتصرف ام

. اما قطعاً ندیدوست بب کیرا به چشم  ونای توانستیم

انتظارش را  ونایآن طور که  وقتچیه توانستینم

 یدوست داشته باشد. جلو رفت و سالم داشت، او را

 آرام کرد.

آذر باز کرد. آذر  یجوابش را داد و خودش در را برا 

 شد. نیسوار ماش

را دور زد و پشت فرمان نشست و رو به  نیماش ونای 

 آذر گفت:

 

 احوال معتضد؟  -

 

 هیشب شترینشان داد که ب شیلب ها یرو یلبخند آذر

 خند بود.کج

  

 د؟یشما خوب ممنونم، یلیخ -



 

 سرش را تکان داد و گفت: ونای 

 

 .ستمیوقته خوب ن یلیمن که خ  -

 باشه. یاز خوب چ فتیتعر تا

 یروزا یهیبگم االن نسبت به بق تونمیپس م  هوم

 خوبه. ام،یزندگ ی  اقهوه

 میدار م،ینیماش یمن هستم، تو ،یاالن تو هست 

 پس خوبه. میکنیحرکت م

 

 بودند که آذر گفت:کرده یرا ط ریاز مس یکم 

 

 شما و پدرتون  نیکه ب نیمن بابت ا -

 

 زد و گفت: یو چشمک ونای

 

 خب؟ میدر موردش حرف نزن -



 

عرق کرده  یداد و دست ها رونیآذر نفسش را ب  

پاک کرد و سرش را تکان  نشیاش را با شلوار ج

 داد.

 .رفتندیمعروف در شمال تهران م یرستوران سمت

 یا متوقف کرد و آذر با همان دلواپسر نیماش ونای

 :دیپرس

 

و  ننیکه االن دوباره مارو باهم بب شهیبراتون بد نم -

 خب

 

نشده بود تا آن را به  ادهیپ نیهنوز از ماش ونای 

 بدهد و که پارکش کند. نگینگهبان پارک

 

 و گفت: دیسمت آذر چرخ 

 

 .ستینه برام مهم ن ایبد بشه  نیبب  -

 ؟یدونیکه م نویا گهید امهیمن کالً پرحاش 



 

 خورم ملسه. تریالمصب ت اصالً 

 .ینگران خودت اما

 .یبش دهیکه کنار من د ینگران

 

 سر تکان داد: وناینگفت و  یزیچ آذر

 

 .یبش دهیبا من د یآره خب، مشخصه دوست ندار -

 

 و ادامه داد: دیکش شیهالب یزبان رو ونای

 

شانسمو  امخویحال من احمقم که م نیبا ا یول  -

 امتحان کنم احمقم.

 

 آذر پچ زد: 

 

 شما فقط د،یستیشما احمق ن -



 

 برگرداند و حرفش را خورد. نیماش یشهیسمت ش رو

را به نگهبان  دیرفت و کل نییپا نیاز ماش ونای

 داد. نگیپارک

 یشد و هر دو باهم سمت ورود ادهیآذر هم پ 

 رستوران راه افتادند.

نگاهش را به سالن بزرگ  در که باز شد آذر متعجب 

 آن جا داد. یو خال

 .دیاز شدت بهت باال پر شیابروها 

 یکی یبود که رو نیا زیتر از همه چ زیبرانگ تعجب

 دونفره، درست وسط سالن. یزهایاز م

 ونایچرخاند و  وناینگاهش را متعجب سمت  آذر

پر شده از شمع  زیو با دست اشاره به همان م دیخند

 گشاد گفت: یکرد و با لبخند

 

 م؟ینیبش میبر -

 

 آذر گفت: 



 

انقدر  کنمیکه دارم فکر م لیبه همون دل نجایا  -

 خلوته؟

 

 و جواب داد: دیخند ونای 

 

 .گهیآره کالً قرقش کردم د  -

 .ینش تیفقط خودمون که اذ خواستم

 حله؟ 
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 .کردیمحبت م ونای

حال آذر را خوش تواندیم کردیهر طور که فکر م 

 کند.

 .دیکشیاو غذا را در بشقابش م یبرا خودش

 ییها طنتیاش و ش یاز خاطرات کودک کردیم یسع 

 آذر را آب کند. خیتا  دیکه داشته بگو

که  ییهالمیکه در ف یاز خاطرات متعدد کردیم یسع

 کند. فیکرده تعر یباز

 .ندازدیتوانسته بود آذر را به خنده ب 

که جداً آذر را محو  کردیم فیبانمک تعر قدرآن

 خودش کرده بود.

 از خودش گفت. ونای

 بوده. یاریبس یبا دخترها کهنیا از

ها نتوانستند تا به حال او را کدام از آن چیه کهنیا از

 به چالش بکشند. دهیشطور که آذر به چالش کآن

 بود.شده دیناپد کهویکه  یو مادر التشیتحص از

 .اشییاز احساس تنها 



بود که حساب زمان کرده فیقدر حرف زده و تعرآن 

 از دستشان در رفت.

با او لذت برده بود اما مسئله  یآذر از هم صحبت 

دوست  کیبود که او را فقط و فقط به چشم  نجایا

 .ترشینه ب دید یم مهربان و خوش صحبت

بلکه  کردیرا چک م اشیگوش بارکی قهیهر چنددق 

 باشد. دهیبه دستش رس رخسرویاز ام یامیپ

 

 :دیکنجکاو پرس ونای

 

 ؟یهست یزنگ کس ای امیمنتظر پ -

  

 سرش را تکان داد: 

 

 نه. -

  

باال وقت  یطبقه یرا هم در کافه یدو ساعت یکی

 گدراندند.



او را به  یپا کهنیخاطر اداً بهصحبت کرد و مجد آذر

کرد  یباز کرده و عذرخواه یساختگ یآن خواستگار

که ممکن است  دانستهیکارش را گفت. گفت نم لیو دل

 شود. یآن مسئله جد

شده بود از عذاب وجدان  تیشکا ونایاز  کهنیا از

 داشت.

 

 و گفت: دیمهربان خند ونای

 

 .الیخیگذشته، ب زیبه هر حال همه چ -

 بگو. شتریات بگو، بخودت و خانواده از

 

 اش کرد.کردن از خانواده فیاو هم شروع به تعر 

 درک نشده. وقتچیه کهنیاز ا 

 یزهایچ یلیو خ یگریبا باز شانیاز مخالفت ها 

 .گرید

 

 شده بود. کیحاال  هوا کامالً تار 



 آذر بودند. یخانه ریدر مس 

 :دیپرس

 

 امشب؟ میبر گهید یجا یدوست دار  -

 

 آذر سرش را تکان داد: 

 

 د،ینه ممنونم من بهتون زحمت دادم و لطف کرد -

 خداحافظ.

 

 را تکان داد. شیهاانگشت ونای

 

 شد. ادیپ آذر

 رفته را برگشت. ریداخل شود اما مس خواست

 :دیداد و آذر پرس نییرا پا شهیش ونای

 

 د؟یببر فیتشر دیخوا ینم - 



 

 گفت: کنج لبش را خاراند و ونای 

 

 باال. امیدعوتم کن ب -

 

 آذر متعجب نگاهش کرد. 

 

 چرا؟ -

 

 شانه باال انداخت: 

 

 گه؟ید یاهیپا مینیبب لمیف  -

 

معترض  ونایباز هم در سکوت نگاهش کرد که  آذر

 گفت:

 

 که. شهینم یجورنیآخه ا -



 .میجا هم برگشتبعد از اون یتو با من ناهار خورد 

تو  کهیدرصورت شهیروز م نصفه هیبرم خونه،  االن

 .یبه من قول سه روز رو داد

 

 لبخند زد: آذر

 

 .میبر دییبفرما -
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 شده بود. نیبود خانه نش یقدرت مدت آقا



با خودش  رفتن را نداشت و دائم رونیب یحوصله 

 دهیچه کش میآقاابراه فهمدیکرد که حاال م یتکرار م

 .گذاردیم رونیبه ندرت پا از خانه ب گریکه د

و الهه در بحث و  بهیبود و دائم با ط یکالفه و عصب 

 جدل بودند.

که  شیهم با تماس ها و رفت و آمدها ثمیم یطرف از

 بود.ها را به ستوه آوردهآن گفتیم زیچ کیهر بار 

بود که اگر کرده دیآخر زده و تهد میآقاقدرت هم به س 

شود،  یها آفتابآن یخانه یدر حوال گریبار د کی

 .زندیزنگ م سیقطعاً به پل

 

 بود که زنگ خانه به صدا در آمد. ظهرکینزد

گذاشت و خواست  شیزانو یقدرت دست رو آقا

 و لب زد: ستدیبا

 

  یعوض کهیمرت نیخدا شاهده اگر ا ال اله اال هللا، -

 گهیکه د زنمشیم یباشه، جور ناموسیب شرفیب

 نتونه از جاش بلند شه.

 زنگ بزن صدوده. بهیط



 

 و گفت: ستادیا توریمقتبل مان الهه

 

 .ستین ثمینه بابا م-

 

 :دیکنجکاو پرس بهیط

 

 ه؟یپس ک ست،ین ثمیم-

 

 از شدت تعجب لب زد: دهیباال پر یبا ابروها الهه

 

 .ثمیست، زن داداش مهزهر کهنیا -

 

 کرد. زیچشم ر بهیط

 

 کنن؟ یونینکنه اومدن پادرم -

 



 :دیابرو در هم کش آقاقدرت

 

 .خودیب یلیخ -

که،  ستین یکنه، جار یونیهم قرار باشه پادرم یکس 

 .انیب دیتراشون بابزرگ

 .ادیب دیبا مادرش

هرچند که اگر االن استغفرهللا، نعوذباهللا، خود خدا هم  

بچه  نیکه ا ستیدلم رضا ن گهیمن د ن،یزم یرو ادیب

 .ارویاون  یبرگرده تو خونه

 

 کرد و گفت: فونیبه آ یااشاره بهیط

 

 مینیباال بب ادیرو، بذار ب یدر لعنت نیا گهیباز کن د -

 .کار داره.یچ

 

 یبعد زهره به ورود یالهه در را باز کرد و کم  

 .بوددهیها رسآن یخانه

 



کرد و زهره  یکوتاه یپرسم و احوالمتعجب سال الهه

 و گفت: دیکش اشیروسر یبه لبه یزده دستخجالت

 

اصالً  دونمینم قتشیمزاحمتون شدم، من حق دیببخش -

 داخل؟ امیب تونمینه. م ایکه کردم درسته  یکار

 

 کیقدرت به سمت در رفت و او هم سالم عل آقا

و  کرد و با دست به داخل خانه اشاره کرد یکوتاه

 جواب داد:

 

 دخترم. دییبفرما -

 

 مبل نشست. نیاول یشد و رو داخل

آورد و حاال  شیو برا ختیر یچا یهم استکان بهیط

هر سه شان منتظر به زهره که از شدت اضطراب 

 دیدانست که با یو نم دییسایرا برهم م شیهادست

 زل زده بودند. دیچه بگو

 



 گفت: بهیط

 

 شده؟ یچ یبگ شهیخانوم مزهره  -

 

 زهره گفت: 

 

بگم فقط ازتون خواهش  یزیهر چ کهنیمن قبل از ا -

 نره. رونیب جانیحرف از ا زتون،یجون عز کنم،یم

 خودمون بمونه. نیب یعنی 

برام بد  یلی.جا خنیاگر که بفهمن من اومدم ا 

 .شه.یم

 .پاشوننیاز هم م مویزندگ 

 .کنمیازتون خواهش م 

 

را بست و  شیاد و پلک هادستش را تکان د آقاقدرت

 خاطر داد: نانیبه او اطم

 



 رونیخونه ب نیراحت دخترم حرف از ا التیخ  -

 .شهیچال م جانیهم یبگ ی.ره هرچینم

 

 منه. یدختر عمو ثم،یآقا م یزن اول ما،یراستش س -

مدت چه  نیبهتون بگم که من شاهد بودم ا خوامیم 

 به سرش آورد. ییبال

 ن.بهتو یچه جور یعنی 

هم  یلیظاهر خ یتو ثمیکه آقام دیدیخودتون د خب

 هم خوبه. یلیموجهه خ

جور مسائل اصالً  نیو ا ییروابط زناشو یاما خب تو 

 اخالق نداره.

 .کنهیم یجنون داره، دست بزن داره، فحاش یعنی 

 .رنیپذیچون که اصالً نم ستیمشکلش مشخص ن 

 .ضهیاش قبول ندارن که مرخودش خانواده 

به  یکس دهیمادرشوهرم که اصالً اجازه نم یعنی

 چشمتون ابرو. یپسرهاش بگه باال

چشمش اشک بود  هیمن سه سال تموم  یدختر عمو 

 چشمش خون. هیو 



انقدر زدش که  ثمیشب آقام هیباردار شد،  پارسالم

اش سقط س سه ماهو بچه دیکش مارستانیکارش به ب

 شد.

 کرد و موند. تیبالنسبت، خر دیدخترعموم ببخش بازم

کرد و گفت برو  رونشیخودش از خونه ب ثمیم یحت 

 .یدلم رو زد خوامتینم گهید

چند وقته داره سر  خوادیطالق م مایکه س حاالام

 .دوونهیم

 .دهیطالقشو نم 

صدمش هم  کی نایکرده، ا تشیاذ یلیکه خ خالصه

 .ستین

 

 گفت: یبه الهه با دلسوز رو

 

کار رو  نیا یعروس یبا تو، فردا نیکه ا یوقت -

 بهت بگم که جونتو بردار برو. خوامیکرده، فقط م

 بدبخت من بشه الگوت. یدخترعمو ،یبرگرد مبادا



که پس فردا  یآدم بش نیا ریدرگ نیاز ا ترشینذار ب 

 دامنت. یبچه بذاره تو هی
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 هر دو با هم وارد خانه شدند. ونایو  آذر

بود و او و چندقدپ رفته  ونای یهابه کفش رهیخ آذر

 را درآورد و گفت: شیهارا برگشت و کفش

 

 معذرت. ارم،یمن حواسم نبود که در ب -

 



 .کنمیخواهش م -

 

 خانه اشاره کرد و گفت: ییرایسالن پذ به

 

 .امیم االن ممن دییبفرما -

 

موافقت  ونایبا آمدن  کهنیداخل اتاق شد و از ا 

 بود. مانیبود، پشکرده

 راه رفت و سر خودش غر زد. یکم یکالفگ با

 

عوض کرد و  یاچهارخانه کیرا با تون شیلباس ها 

 برگشت.

 

وصل  ونیزیرا به تلو اشیکه گوش دیرا د ونای

 .کردیم

 

 و گفت: دیسمت آذر چرخ او

 



تو  یقهیکه سل دونمیباحاله، حاال نم یلیخ لمهیف نیا -

 .دهیجد نیخب ا یول هیچجور

 

 ساز را به برق زد. یآذر سمت آشپزخانه رفت و چا 

 

 :دیپرس ونای

 

 پرخامه. ؟یمعتضد، نسکافه هم دار ز،یچ -

 

 زد و گفت: یآذر لبخند 

 

 نه متاسفانه، اما قهوه هست. -

 

 .میبخور این برو دم ک ییتنکس، همون چا یاک -

  ؟یتخمه دار 

 

 و سرش را تکان داد: دیاو خند یهمه راحت نیاز ا آذر



 

 .ارمیآره م -

 

 ینشست و همان صحنه ونایآن طرف تر از  یکم 

بود تا آذر از شدت شرم احساس کند، تا  یکاف لمیاول ف

 گر گرفته. شیبنا گوش ها

 

و سمت آشپزخانه  ستادیرا بر هم فشرد و ا شیهاپلک

 فت.ر

 

 گردن چرخاند. ونای

 

 .زنمیباز؟ استپ م یریکجا م -

 

 برگردد جواب داد: ونایسمت  کهنیا بدون

 

شما  ارمیاالن م زمیریم ییمن چا ست،ینه الزم ن  -

 .دینیبب



 

 .دیجو تیو پوست لبش را از شدت حرص و عصبان 

زن صحبت  گریباز رینظ یب یداشت از باز ونای

 .کردیم

گذاشت و  ینیرا در س ییبزرگ چا یهاوانیل آذر

 برگشت.

انگار که صحنه  رفت،یجلو م ترشیهر چه ب لمیف حاال

 !شدیم ترشیهم ب شیها

 

که چندان هم مورد  ییهابه هر قسمت از صحنه 

معذب کرده بود،  ونایآذر نبود و او را مقابل  یعالقه

 .رفتیبه آشپزخانه م یابه بهانه دند،یرسیم

 .کردیت مدرس کورنپاپ

 .رفتیآوردن م وهیبه بهانه م گریبار د 

 .یآوردن بستن یبعد برا یدفعه 

 ونایها به کالفه شده بود، هم از خودش که مثل احمق 

و با هم  ندیو بنش دیایاش باجازه داده بود تا به خانه

مالحظه بود که  یقدر بکه آن ونایو هم از  نندیبب لمیف



به  یاکن است آذر عالقهبا خودش فکر نکرده بود مم

 نداشته باشد. ییهالمیف نیچن دنید

 

 نگاهش کرد و گفت: یطور خاص ونای

 

 نیشامپا کیکاش دو تا پ ،یآورد زیم زیهمه چ نیا -

 معتضد. یداشت

 

 قهقهه زد. ونایو  دییدندان بر هم سا آذر

 .دیجلوتر و سمت آذر کش یرا کم خودش

 

آور شرم شد،یم درحال پخش بلند لمیکه از ف ییصدا

 بود.

 با خنده گفت: ونایچشم بست و  آذر

 

 !یخجالت نکش چشم قشنگ، تو که جسور بود  -

 

 محکم لب زد: آذر



 

 میشکستن حر یخودم جسورم، تو میحر یمن تو -

 .ونایترسوام آقا هی گرانیخودم و د
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آن  خواستیبه سکوت گذشت و آذر م انشانیم یکم

 :دیپرس یو ناگهان ربطیدهد که ب رییرا تغ یجو لعنت

 

 ؟یعباد یآقا یمهمون دیایفرداشب م ،یراست -

 



 .دیخودش را جلوتر کش یتنگ کرد و باز هم کم چشم

 

 .هیوتیک یحتماً، عابد بچه امیآره م -

 .رهیگیباحال م یهایمهمون نیاز ا بارهی چندوقت

 

 :دیپرس آذر

 

 باحال از چه نظر؟ -

 

دمش گرمه  ها،یتیو کمک  سلبر ریخ یکارا نیهم -

 با معرفته. ییخدا

 

 کرد. ونای یهابه چشم ینگاه آذر

 بود. بیآلود نبود اما عجهوس نگاهش

 یو دست شدیم دهیکه جلوتر کش یو تن رهینگاه خ کی

 .آمدیر مکه جلوت

 یرو یادیز لمیف یعاشقانه یهاصحنه دنید انگار

 بود.گذاشته ریتاث ونای



 صورت آذر بود. کینزد دستش

 لمسش کند. خواستیم

 .دیشد و خودش را عقب کش یعصب آذر

را خاموش کرد و محکم  ونیزیرا برداشت، تلو کنترل

 بود گفت:که مات مانده ونایو قاطع رو به 

 

 .دیلطفاً بر ر،یخشبتون به -

 

 کرد. یاتک خنده ونای

 و گفت: ستادیا

 

و  یاخسته کهنیا یبه پا ذارمیم یول رم،یم یاک -

 .یاستراحت کن یخوایم

 

 سرش را تکان داد. یجد آذر

 

 .دیکنیلطف م -



 

 کرد. یرا همراه ونایدر  یجلو تا

آذر فرصت کند  کهنیاز ا شیو پ دیچرخ ونای

دست او را گرفت  کیساعد نشان دهد،  یالعملعکس

و پچ  دیآذر کش یگونه یرا نرم رو گرشیو دست د

 زد:

 

 معتضد، من -

 

شد و دستش را محکم از دست او جدا  یعصب آذر

 کرد و صورتش را هم عقب برد.

در هم به  شیو ابروها زدینفس نفس م کهیدرحال

 :دیبود توپگره خورده یطرز کور

 

 .ونایآقا  دیکرد یگذار هیسرما یبد یجا  -

اجازه بدم بهم  لمیف هیکه با  ستمیاز اون دخترها ن من

 .دیبش کینزد



شما  یزندگ یکه تو ییکه من مثل دخترها دیبفهم 

 .ستمیهستن، ن

 

 عقب رفت. ونای

 داد و گفت: رونیرا ب نفسش

 

 ؟یچرا انقدر خاص یپس فکر کرد -

 ؟یکنیکردم چرا من رو جذب خودت م فکر

 گمیم نویقشنگ، باحال، منم هم ،یالمصب، لعنت خب

 .گهید

 .یها فرق دارتو با اون پدرسوخته گمیم

 .یناب تو

 

درحال بند آمدن بود و  تیآذر از شدت عصبان نفس

 و گفت: دیخند دیقیو ب الیخیب ونای

 

 خشم اژدها! ،ینب سیجرج ای -

 



دست جلو برد و در را باز کرد و بدون نگاه کردن  آذر

 ت:گف ونایبه صورت 

 

 خداحافظ -

 

 زد: یرفت و چشمک رونیب ونای

 

 میدنبالت بر امیصبح م -

 

 گفت: تیحرفش باز هم با جد انیم آذر

 

 .امیب ییجا تونمیمن کار دارم، نم ریخ -

 

 باال انداخت. ییابرو ونای

 

 .نمتیبیم یمهمون یاوپس، پس شب تو -

 .فعالً 



چون  اتینوازبگم تشکر بابت مهمون تونمینم و

 .یبابا ،یکرد رونمیاحتاً بصر

 

 را در هوا تکان داد و رفت. شیهادست

به  میدر را بست و شالش را در آورد و مستق آذر

 آشپزخانه رفت.

 آب گرفت. ریسرد را باز کرد و صورتش را ز آب

 راهیو زمان بد و ب نیو زم ونایبه خودش و  دوست

 از همه. ترشیب رخسرو،یبه ام دیو شا دیبگو

 

[12.02.21 01:48] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 ستی_و_بصدی#پارت_س

 



خواب هم  یبود که حت یحرص خورده و عصب قدرآن

 .آمدینم شیهابه چشم

 یبخش خورده و به لطف آن تازه کمقرص آرام دو

 اشیگوش یبرهیبود که با تک وگرم شده شیهاچشم

 رد.چشم باز ک

 ونایاسم  دنیبرداشت و د یپاتخت یرا از رو یگوش

 بود. یدوباره برافروخته شدنش کاف یجم برا

نشست و دندان قروچه  یرا که خواند حرص متنش

 کرد.

 

فرداشب لباس  یمهمون یبرا یخوایمعتضد، اگر م - 

 .میدنبالت باهم بر امیب تونمیم ،یبخر

 نظرت؟

 

و با خودش پچ  دیکوب یپاتخت یرو یرا حرص یگوش

 زد:

 

 درمونه، اه. ینظرم درد ب -



 

هم  یرا رو شیهاو چشم دیسرش کش یرا رو پتو

 فشرد.

******* 

از  کهیاش گذاشته و درحالشانه یپپر را رو ونای

منتظر بود تا آذر پاسخ  گرفت،یکام م گارشیس

 را بدهد. امشیپ

بگذارد که در  یرا کنار یگوش خواستیشد و م دیناام

 .دیلرزدستش 

 انداخت. به آن یآذر است فوراً نگاه کهنیا الیخ به

 .دیو کج خند دیرا د شنیکیفینوت

 نوشته بود: شیبرا سالومه

 

 جونم؟ ونای یخوب -

 

آن  یکاناپه انداخت و خودش هم رو یرا رو یگوش

 .دیدراز کش

 شکمش گذاشت. یرا رو پپر



سر کوچک آن را با انگشت  کهیزد و درحال پوزخند

 گفت: کردیاش نوازش مرهاشا

 

که هرکدوم دنبال آدم  میاچرخه هی یانگار ما تو -

 .میایاشتباه

 نیاز ا یدرست یجاچیه کس،چیه ستیقرار ن انگار

 .رهیهه قرار بگچرخه

 .میکنیتالش م هودهیب میدار انگار

 خوره؟یبه چه دردمون م یزندگ

 .چرخمیو م چرخمیو م چرخمیم ره،یدا نیا یتو من

 اول. یبه نقطه رسمیم باز

 و حس گند و مزخرف. یهمون پوچ به

تازه  یقصه هیچرا  شه؟یقصه تموم نم نیا چرا

 شه؟یشروع نم

قصه به سر  یام که وقتمن همون کالغه دمیشا

 .رسهیاش نمبازم به خونه رسه،یم

 و منگ و سر در گمم. جیچرا انقدر گ دونمینم

 .کنمینم اشدیگم کردم و پ یچ دونمینم



کنم، اگر آذر، آذرم  داشیاگر پ دیکه شا دونمیپ اما

 وم بشم.بشه، آر

****** 

 یها را روبار است که مهره نیچندم یبرا دانستینم

خسته  گریکه د دانستیاما م ندیچیصفحه شطرنج م

 شده.

ها و بردن و شدن به آن مهره رهینشستن و خ جاکی 

 اشیش، عصبمات شدن خود شیباختن خودش، ک

 کرده بود.

 نیاز ا شیب تواستینم گریکه د یآنقدر عصب 

 کند. یخوددار

 .زدیو آذر پرسه م ونای یفکرش دائم حوال 

را با هم وقت  یها  چندساعتآن کهنیفکر به ا 

 گذراندند.

دل  وناینکند نظر آذر عوض شود و به  کهنیفکر ا 

 بدهد.

دل  ونایبه  نکند نظر آذر عوض نشود و کهنیفکر ا 

 ندهد!

 .چه کند دیبا دانستمینم 



 درد بود. شیآذردخت برا میدو تصم هر

 رخسرویبدون شک ام کردیرا انتخاب م ونایاگر آذر  

قلبش را هم از دست  یاندک زنده مانده یمهیهمان ن

 داد. یم

 شهیهم یبرا کرد،یاگر خودش را انتخاب م اما

 .دادیپسرش را از دست م

وحشتناک  یایدوراه چیاش تا به حال در ه یزندگ در

 قرار نگرفته بود. یلعنت یتر از آن دو راه
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 دنبالت. امیخودم م -

 

 جا کرد و جواب داد:را جابه یگوش آذر

 

 .دیاریب فیشما تشر ستیم نمنم گفتم الز -

 

 روزی. دیتو به من قول سه روز رو داده بود ن،یبب -

 .یچوندیکه نصفش رو پ

 .یچونیبپ یخوایامروز هم که م 

 .یچوندیپ یعنی 

دنبالت، دوتامون با هم  امیاالن تو آماده باش، من م  

 ه؟یعابد. اک یخونه میریم

 

 جواب داد: یبا کالفگ آذر

 

 .امیترم که خودم با آژانس باما من راحت  -

 



 کرد و گفت: ینچ ونای 

 

 گهیساعت د کیآماده باش من تا  گه،ینکن د تیاذ -

 ان منتظرتم.در خونه یجلو

 

نمانده بود تا از  یزیرا قطع کرد و چ یآذر گوش 

 کند. هیو زار زار گر ندیبنش تیعصبان

 

ساده را تنش کرده بود. کفش  یبلند مشک راهنیپ 

 یو توربان مشک نطوریبلندش را هم هم پاشنه یها

 بود.سرش گذاشته یرا هم به عنوان پوشش رو

 را برداشت. فشیک

 بکند. یظیغل شیکه آرا دیدینم یلزوم 

هم عطر به  یو اندک دیکش شیهالب یرو یرژ لب تنها

 تنش زد.

 منتظر نشست. 



شود و دوباره تمام  دهید ونایاگر با  کهنیاز ا یعصب 

و خون  کردیز سر گرفته شود، فکر ما هاهیحاش

 .خوردیخونش را م

 

 آماده شد. ونای  

 به خودش انداخت. ینگاه

 .شهیبود، مثل هم خوب

شد و با تمام  نیرفت و سوار ماش رونیاز در ب 

 آذردخت به راه افتاد. یسمت خانه اق،یاشت

 

 

را  اشلهی، ژکراواتش را بست یگره رخسرویام 

 یدستش انداخت. کفش ها یم روو کتش را ه دیپوش

 شیبه موها یاش را به پا کرد و دست یاچرم قهوه

 .دیکش

و  ندیآیم یهم به آن مهمان ونایکه آذر و  دانستیم 

 .ندیرا بب ونایدوست داشت که رفتار آذر و  داً یشد

 یشد و به سمت خانه نشیخسرو هم سوار ماش ریام 

 عابد راه افتاد.



 

 کهنیآذر زد و به محض ا یشبه گو یتک زنگ ونای 

 آذر تماس را وصل کرد گفت:

 

 من جلو درم. ن،ییمعتضد بپر پا  -

 

 شد و در را باز کرد. ریآذر از پله ها سراز 

پس از اتفاق  خواستیاصالً دلش نم کهنیبا وجود ا 

 یرو شود، اما لعنتروبه ونایشب قبل  حاال حاالها با 

فرستاد و در به آن قول و قرار مضحک سه روزه 

 را باز کرد و سوار شد. نیماش

 

سالمش را پاسخ  اقیبا اشت ونایآرام کرد و  یسالم 

 داد.

 به صورت او کرد و گفت: ینگاه 

 

 .یاوف، جون بابا، چه خوشگل شد -

 !ایکرد رییو انقدر تغ یرژ لب زد هی 



 بیعج زیچ هیاصالً  ،یخفن بکن کاپیم هیتو اگر  

 .یشیم

 

چشم نگاهش کرد و سرش را تکان  یآذر با گوشه 

 داد و گفت:

 

 .فتونیممنون بابت تعر  -

 

قرار بود  کهنیرا به راه انداخت و دل آذر از ا نیماش 

پا به آن  ونایکه با  یهم در حالآن ندیرا بب رخسرویام

 .دیچیپیدر هم م داً یشد گذاشت،یمجلس م
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 رفت. نییپا نشیاز ماش رخسرویام

که  ونای نیماش دنیداشت داخل شود اما با د قصد

 .ستادیجا اهمان شد،یم کینزد

 بود.شده کیتار هوا

آن درخت کاج مشخص  یهیسا ریهم  ز رخسرویام

 نبود.

 

 زرگ نگه داشت.ب یارا مقابل خانه نیماش ونای

که سر تا سر  یمدل نیآخر یهانیبه ماش ینگاه آذر

 پهن بود انداخت. یآن کوچه

جا حضور آن هایتیاز سلبر یادیتعداد ز دانستیم

بار و با آن  نیاول یبرا کهنیدارند و از تصور ا

اضطرابش دو  گذاشت،یم ییجا نیپا به چن طیشرا

 .شدیچندان م

 آذر بود. یپ رخسرویمشد و نگاه ا ادهیپ ونای



آمد و هنوز قدم  نییرا دور زد و آذر پا نیماش ونای

 یبلندش، به پاشنه راهنیبود که پاول را برنداشته

 کرد. ریکفشش گ

 کهنیاز ا شیو پ دیخفه کش یغیخورد و ج یسکندر

انداخت و  شیبازو ریدست ز ونایشود،  نینقش زم

 نگهش داشت.

 سقوط کرد. رخسرویام قلب

را بر هم فشرد و آب دهانش  شیهاست و دندانب پلک

 .دیرا بلع

پلک باز کند و آذر را در  توانستیو نم خواستینم

ً یکه تقر ندیبب یحال  بود. ونایدر آغوش  با

به طرز  یالحظه یاش که برامعده یرو دست

 گذاشت. دیکش ریت یوحشتناک

 نجات داد. ونایفوراً خودش را از حصار دست  آذر

 و لب زد: دیکش عقب

 

 الزم نبود که -

 



 حرفش گفت: انیم ونای

 

تشکرته که  ینداشت، جا یقابل کنم،یخواهش م -

 االسالم؟حجت یبش نینذاشتم با مغز پخش زم

 

هم به  ونایراه افتاد و  در سکوت سمت خانه آذر

 دنبالش.

هم  رخسرویها داخل شدند، امآن کهنیبعد از ا یکم

 حرکت کرد.

و  کرندیم ییآمدگونگهبان خوش دو یورود یابتدا

 .کردندیدعوت را چک م یهاکارت

و  فیهم تعر یگرفتند و کل ونایعکس که با  چند

 کردند، آن دو داخل شدند. دیتمج

بزرگ که ابتدا  و  یبه آن خانه یمتعجب نگاه آذر

 نبود انداخت و گفت: صیقابل تشخ شیانتها

 

 ه؟یجورنیچرا ا -

 روشنه. وبوارکیفقط د که،یتار چه



 .از نور زرد متنفرم اه

 

 تر پچ زد:آهسته ونای

 

اون سمت، دور تا دور سالن شمع روشنه، شب  -

 شعره.

 

 را نشان داد و گفت: یگریدست سمت د با

 

 .انیقیجاام که گروه موساون -

 

 نشست. شیهالب یرنگ روکم یلبخند

 

 یصدا بیاما ترک ادیو نور زرد خوشم نم یکیاز تار -

 رو دوست دارم. سلولونیو و ولونیو و نوایپ

 

دست پشت کمر او گذاشت و آذر مثل برق  ونای

 نگاهش کرد. یو برزخ دیها پرگرفته



 :دیدر گلو خند ونای

 

 خب بابا برو. -

 

 بود. ادیز تیجمع

 یهرگوشه عده دیدیم رفتیکه هرچه جلوتر م قدرآن

 اند.نشسته ای ستادهیا یادیز

 .آمدیهم م شانیوانمراسم شعرخ یصدا

بار باال  زیم دنیآذر با د یکه رفتند، ابروها جلوتر

 یو روشن کینگاه متعجبش را در آن تار ونایو  دیپر

 داد و گفت: صیتشخ

 

 .رهیرو در نظر بگ هاقهیسل یهمه دیبا زبانیم گهید -

 آب پرتقال. یکیو  خوادیم یسکیو یکی

 

 زیم یا را از روهاز جام یکی ونایسر تکان داد و  آذر

 .دینوش یبرداشت و کم



آرام آرام با همان  یکه چندنفر ییآذر سمت جا نگاه

 شد. دهیکش دندیرقصیم میمال کیموز

 بود. یجالب یفضا اش،یکینظر از تار صرف

هرکس آرام مشغول کار خودش بود را دوست  کهنیا

 شود. یخوب یمهمان تواندیداشت و فکر کرد م

پس از  تواندیم کردیفکر م همان موقع که درست

 یادو ساعت هم که شده گوشه یکی یبرا ،یمدت

را حس  ینگاه ینیو فکرش را آزاد کند، سنگ ندیبنش

 کرد.

 دهید یکیتارمهیو ن یها که در آن شلوغچشم البته

 اما او حس کرد. شدینم

 یهم صدا دینگاهش، شا ایحضورش بود  ینیسنگ

 .شیعطر آشنا ایها و قدم

که او هم  زدندیمغزش داد م یحسش، قلبش و حت اام

 .ینگاهش هست ررسیو تو درست در ت جاستنیا
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 رخسرویآذردخت با نگاهش به دنبال ام کهیدرحال

را گرفت و آذر کالفه رو  شیآرام بازو ونای گشت،یم

 سمتش چرخاند و پچ زد:

 

 لطفاً. ،یبهم دست نزن شهیم -

 

 صدادار زد، دستش را برداشت و گفت: یپوزخند ونای

 

 ؟یگردیم یدنبال کس ،یاک -

 

 و در سکوت فقط نگاهش کرد. دیچرخ ونایبه  رو

 السیگ کیگذاشت و  زیم یرا رو یخال السیگ ونای

 برداشت و گفت: گرید



 

 م؟یجا برقصاون میبر شهیم -

 

 .دیآذر باال پر یابروها

 

 .رقصمیمن نم -

 

 با شستش کنج لبش را خاراند. ونای

 

 االسالم.حجت گمیکه بهت م ستین خودیب -

 چرا مثالً؟ وقت،اون

 

 شانه باال انداخت. آذر

 

 .ستمیراحت ن -

 

 .مینیبش جاهی میباشه، بر -



 

 به اطرافش انداخت. یهم سر چرخاند و نگاه باز

 .دشیدیاما نم کردیم حسش

 .شددهیکش ونای دنبال

 

مقابل  کهیدرحال رخسرویرا، ام قهیآن چند دق تمام

داشت از فرصت  یکنندگان که سع هیاز ته یکی

 شنهادیاستفاده کند و پ رخسرویمالقات با ام

را به او  یدیکار جد یمشترک رو یگذارهیسرما

 .بودستادهیبدهد، ا

 شیهااما درواقع متوجه صحبت دادیرا تکان م رشس

 .شدینم

 بود. ونایآذر و  یحواسش پ تمام

بَراق آذر را که اطراف را نگاه  یهاچشم چشمش

 .دیدیم کردیم

او نشست را هم  یبازو یکه رو ونایدست  چشمش

 .دیدیم



 آن یهاقسمت نیتراز خلوت یکیو آذر به  ونای کهنیا

 اشیینایبه ب یو لعنت دادیذابش مع رفتندیخانه م

 فرستاد.

 قلبش درحال مچاله شدن است. کردیم حس

تا خودش را قانع کند که  کردیتمام تالشش را م اما

 .حال استپسرش خوش یبرا

 یبرا دیبا نیو ا رسدیسرحال به نظر م ونایانگار  که

 باشد. یکاف رخسرویام

د و اش از شدت درنه فقط معده گرید ییسو از

سر و  یهاکه انگار رگ کرد،یسوزش فغان م

 بترکند. خواستندیهم هرلحظه م شیهاچشم

 به مرد مقابلش زد و گفت: یتصنع یلبخند

 

صحبت  بارهنیدر ا یبهتر تیدر موقع دوارمیام -

 با اجازه. م،یکن

 

 رفت. زیرا گفت و سمت همان م نیا

آب  یآورد تا با کم رونیب بشیرا از ج شیهاقرص

 از دردش کم شود. یبلعدشان بلکه کمب



 .دیو آذر رس ونایبه  نگاهش

 .کردینم جادیرا ا یخوب تیذهن تشانیموقع

کتش  بیها را در جشد و قرص نیسنگ شیهانفس

 .برگرداند

 برداشت. السیگ کیآب،  وانیل یجا به

که لب به هرنوع  یبارنیچندسال از آخر دانستینم

 .گذشتیمبود الکل زده یحاو یدنینوش

 ،یکم تواندیکه حاال فقط آن م دانستیرا م نیا اما

 را کم کند. اشیاریهوش یاذره
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 بود.تا انفجار آذر نمانده یزیچ

 بود. یحد مرگ عصب تا

 بود.شده کشینزد یادیز ونای

 یکردن خاطراتش داشت به سمت فیرا از تعر حرف

 نداشت. دنشانیبه شن یاکه آذر چندان عالقه کشاندیم

که فقط چندبار مهمان تختش  یمتعدد یدخترها از

هم  دنشانیبه د یحت یلیتما گریو بعد د شدندیم

 .گفتینداشت م

 ینقطه نیتر یادر گوشه کهیدر حال نیهمان ح در

دستش را  کینشسته بودند،  ،ییرایالن بزرگ پذس

 آرام پشت سر آذر برد.

 در خودش جمع شد و گفت: یآذر کم 

 

شما  یجنس یخواهادهیاول خدمتتون بگم که ز -

بحث رو  نیبه من نداره، پس بهتره ا یارتباط چندان

 .دیتموم کن

 دونمیخودم حد و مرز دارم و نم یضمن، من برا در

 یادآوریرو به شما  نیکه دارم ا باره نیچندم نیا

 .دیکنیو شما هر بار هم باز کار خودتون رو م کنمیم



 

 و سرش را باال گرفت: دیخند

 

 کردم مگه؟ کارتیگاد، چ -

 

و دستتون  دینشستنتون باهام رو حفظ کن یفاصله  -

 .دیهم از پشت سرم بردار

 

 کشدار گفت: یکم 

 

 نیپس ا دونمیمن نم ،یحساس یادیتو ز الیخ یب -

 خوره؟یم یبه چه درد ییآشنا یفرصت برا

 

کارها از مقابلشان از خدمت یکیموقع،  همان

 دست جلو برد و گفت: ونایو  گذشتیم

 

 .دیبهم بد السیگ کیلطفاً  -

 



را در  شیهاهم فشرد و ناخن یرا رو شیلب ها آذر

 گوشت کف دستش فرو برد  و گفت:

 

 د؟یکنیم یرو ادهیکه ز دیکنیفکر نم ونایآقا -

 

 و گفت: دینوش یکم

 

 نه -

 

 .دیدست جلو برد و خودش را هم جلوتر کش 

 از عرق بود. سیمعذب شده و تنش خ آذر

 

کنار  یختهیر رونیب یبا سر انگشتش آرام موها ونای

 را نوازش کرد و گفت: اشیشانیپ

 

 بشناسمت؟ یجورخب من چه - 

 کمهیگم که تو و چرت و پرت ب امیکه من ب نیهم یعنی

 ده؟یم رییرو تغ یزیچ ،یبخند



 

 ازین ییآشنا یبرا نیاز ا ترشیب ییزهایمن به چ 

 دارم.

 

تا  تیکه از فرط تعجب و عصبان ییهابا چشم آذر

 حد ممکن گرد شده بود جواب داد: نیآخر

 

به دست  یآب هیو  دیفکر کنم بهتره بر د،یشما مست -

 .دیو صورتتون بزن

 

 داد: و جواب دیخند

 

 نه بابا، خوبم. -

 فقط دوست دارم ببوسمت. گمیم

 

 :دیاش غرشده دیبرهم کل یهااز پشت دندان آذر

 



خودتون رو در نظر  یاجتماع تیتنها موقعشما نه - 

اطرافتون هم  طیبه مح یتوجه چیبلکه ه دیریگینم

حرکت شما  نیترکه کوچک دیکنیو فکر نم دیندار

 سوال ببره. ریپدرتون رو زممکنه اعتبار خودتون و 

نگران  یاما شما حت زنمینم نهیسنگ خودم رو به س 

 یتونم به آدم یم یطورو من چه دیستیخودتون ن

 فکره؟یبکنم که انقدر ب هیتک

 

که آذر زده بود،  ییهاتوجه به تمام حرف یب ونای

دار نما زد و سرش را جلو برد و کشدندان یلبخند

 گفت:

 

 کن بابا.شل  ال،یخیب -
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 مست بود. ونای

در حال خودش نبود اما اصرار داشت تا ثابت  چندان

 است. اریکند هوش

 مبهوت نگاهش کرد. آذر

 .رفتیم شیتند پ یادیز زیچاو همه یبرا

اتفاقات در  یکابوس ترسناک بود که همه کی انگار

 .دادیرخ م یگریپس از د یکیآن 

 بود.آشکارا به لرز نشسته تنش

 از آذر هم بدتر بود. یحت رخسرویحال ام اما

 نیسوم اش،یگوارش میبود که با آن وضع وخ بدتر

 بودستادهیکه در بالکن ا دیکشیسر م یرا در حال کیپ

مستان آتش درونش را سرد اواخر ز یبلکه هوا

 خاموش کند.



 

دهد،  یبه آذر فرصت هر اعتراض کهنیاز ا شیپ ونای

 دستش را گرفت و کشاندش.

 پچ زد: آذر

 

 ؟یکنیم کاریولم کن، چ -

 

 یروکه درست روبه یاو را پشت آن ستون  ونای

 بالکن بود برد.

 طرف نداشت.به آن یدید یبزرگ بود و کس ستون

 پر از آدم بود.به هرحال خانه  اما

 رخسرویفقط ام یتنها شاهد آن آغوش اجبار یول

 بود.

 آب دهانش را فرو داد و پلک بست و گفت: آذر

 

 برو عقب، لطفاً. -

 

 حس کرد. شیخون را در گلو یو تلخ دید رخسرویام



از  ندازدیب شیهاچشم یداشت دست در کاسه دوست

 بکشدشان. رونیحدقه ب

بود مشمئز شده ونای پیچ یادیاز رفتار ز رخسرویام

آذر بود دخالت  یجابه یگریو قطعاً اگر هر دختر د

 ونای دانستینگذاشت چون م جلو یاما قدم کردیم

 به گمانش دامن بزند. خواستیشک دارد و نم

 د.مرگ، فقط نگاهشان کر یبه تلخ یسکوت با

هاش را دو که آذر رابه ستون چسباند و آرنج ونای به

 اشته و تنش هم مقابل تن آذر بود.سمت سر او گذ

 بود.او را با بدنش قفل کرده کامالً 

 داشت. یحس خفگ ونا،یشوکه از رفتار  آذر

 یو به تند یکرد ببوسدش و آذر عصب یسع ونای

 سرش را چرخاند

و سمت  ردیرا به کام بگ شیهانتوانست لب ونای

 گردنش رفت و پوستش را به دندان گرفت.

 لو کرد.خفه و درگ یهق آذر

 

 بند آمد. رخسرویام نفس



 .دیرا سر کش کیپ نیچهارم

 شیهاانگشت انیرا محکم م ستالیکر السیگ قدرآن

 یتقش به خودش آمد و خون جار یفشرد تا با صدا

 تیاهم یها و کف دستش، سر سوزنشده از انگشت

 نداشت. 

 

 .دیبود و آذر در بالکن را دخم شده ونای سر

با او چشم در چشم  یالحظه یابود. آذر بر رخسرویام

 شد.

 بهت در آمد. از

 

گذاشت و هولش  ونای نهیقفسه س یرا رو شیهادست 

 داد.

 یمست تر از آن بود که بخواهد مقاومت کند. کم 

که با  یتلوتلو خورد و عقب رفت و آذر در حال

که  رخسرویام یبرا یو خشم و تاسف سر تیعصبان

 یبه سمت خروج تکان داد، کردیهنوز هم نگاهش م

 .دیخانه دو



که  بودنیکه کرد ا یدنبالش نرفت و تنها کار ونای

 بنوشد. گرید یرا بردارد و کم اشخوردهمین السیگ

و به درک که  اوردیاما نتوانست طاقت ب رخسرویام

 باشد. بیرفتنش عج ییهوکیاگر ممکن بود 

 .رساندیخودش را به آذر م دیبا اما
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بودند، فقط که متوجهش شده ییهابه نگاه توجهیب آذر

 بود.زده رونیب ییکذا یو از آن خانه دهیدو

 یبرا یترشیب ژنیکه اکس خواستیرا م ییجا دلش

 تنفس داشته باشد.



 زد. رونیهم ب اشیباغ بزرگ و لعنت از

که انگار با خودش  دیو او را د دیدو رخسرویام

 بود.دو گذاشته یمسابقه

 داشت. درد

 .کردیدرد م شیایاش و تمام دنقلبش، معده رتش،یغ

 را روشن کرد. نیفرمان نشست و ماش پشت

مثل  یکس یدر مهمان ندیبود که بب یرتیغیب تینها

 شیکرده و  صداخفت  یرا گوشه و کنار یدختر ونا،ی

 .دیایهم در ن

 که عاشق آن دختر هم بودگ دهیرس چه

 یشاک رخسرویاز ام ونا،یاز  ترشیدلخور بود، ب آذر

 بود.

 .امدهیو جلو ن دهیکه او د دید

 بود. و له شده شکسته

 یشهیرا کم کرد و ش نیسرعت ماش رخسرویام

 داد و گفت: نییمجاور را پا

 

 لطفاً. دیسوار بش -



 

را بغل کرد و سرعتش  شیهاپوزخند زد، دست آذر اما

 .ترشیرا ب

 .دیچکیآرام آرام م شیهااشک

 

 :دوباره تکرار کرد رخسرویام

 

 .دیبا شما هستم، لطفاً سوار بش -

 

 نگاهش کند گفت: کهنیا بدون

 

 .رمیخودم م ست،یالزم ن -

 

 .ابونیخ یپَرته، تنها، تو جانیشبه، سرده، ا -

 آژانس. هیبه  سونمتونریم دیبش سوار

 



 یرا پاک کرد و باز هم توجه شیهااشک یحرص آذر

 .به او نکرد

 

 بود.خورده و سرش داغ شده کیپ چهار

 .هم نداشت یبود و حال خوش یعصب

 از کوره در رفت. گریکه د قدرآن

 را همان وسط نگه داشت. نیماش

 شد و سمت او قدم برداشت. ادهیپ

ً یرا محکم گرفت و تقر دست آذر ظ،یعل یاخم با در  با

 .پرتش کرد ن،یماش

آرام آذر بود که  یهاهیگر یطول راه را فقط صدا تمام

 .شکستیرا م انشانیسکوت م

که بود تا  یایمست بود و به هر سخت رخسرویام

 آذر رفت. یخانه یجلو

 .دیدیتار م شیهاچشم

کرد و فکش را برهم فشرد و با دست به در  توقف

 اره کرد و رو به آذر گفت:اش نیماش

 



 به سالمت. -

 

 را به انبار باروت زد که آذردخت منفجر شد. جرقه

 

 زد. پوزخند

 را هم باال برد. شیصدا

 و گفت: دیداشبورد کوب یرا رو دستش

 

 کجاست ناموستون جناب جم؟ -

 .هیاومده ناموس چ ادتونینرم چون  دیفرمود

. دیکن موسمنایب یوسط مهمون که دیداشت نگهم نگو

 لذت بردم.  د،یکرد یچقدر قشنگ ناموس رو معن

 

 شد.  ادهیرا گفت و بدون مکث در را باز کرد و پ نیا

در  کهنیاز ا شیدنبالش رفت و پ یعصب رخسرویام

 را ببند، همراهش وارد خانه شد.
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بود و دل  سیجذاب دو رنگش سرخ و خ یهاچشم

 .گریتر از هر زمان د تابیب رخسرویام

زد و رو به آذر که  اشیانقره یموها انیم یچنگ

دار کش کردیم یکه سع یبا لحن کرد،یم نیف نیف

 مشخص نشود گفت: ادیبودنش ز

 

 بهمون شک کرده! ونایبمفهم،  -

 

 بود.خص مفرد خطابش کردهش دوم



 

 با طعنه جواب داد: آذر

 

 بهش؟ دیمنو عرضه کن دیچون شک داره با -

 

 :دیتوپ یعصب

 

 کیآنقدر بهش نزد ی.خواستیم ،یاین یخواستیم -

 !ینش

 

 :دیخند یهق زد و عصب آذر

 

 باهاش وقت بگذرون. یشما گفت -

 

 

که گفت تن  یزیگفتم وقت بگذرون، نگفتم به هر چ -

 بده.



 

که به زور منو کشوند پشت  رخسروخانیتن ندادم ام -

 ستون.

 

 را باال برد و گفت: شیصدا

 

  ؟ینشاسیرو نم ونایتو  ؟ینر یتونستیکشوندت، نم -

 

 دیپس چرا من رو انداخت اش،یشناسیشما بهتر م -

 بغلش؟ یتو

 یول ،یذاریاحساست سرپوش م یکه رو میبگذر 

 یدیرو به پسرت م اتجالبه که زن مورد عالقه یلیخ

 . یکن یبراش پدر کهنیا یبرا

 کنه،یرحمت به پدر من که حداقل ما رو حروم م صد

 .کنهیرو حروم ما نم یکس

 

 دانستیمچ دستش را گرفت و نم یعصب  رخسرویام

 و گفت: سوزاندیکه حرارت تنش تا قلب آذر را م



 

که مجبور  یدیکه آنقدر ازش ترس یآره همون پدر-

قصه رو تو شروع  نیجا، ااون یرو بکشون ونای یشد

 .یکرد

 

 شروع کرد و من گفتم نه.  ونایقصه رو  نیا ر،یخنه -

برم و حاال ازم فاصله  یو نذاشت یشروع کرد شما

 . یریگیم

  کنه؟یم اتیراض یچ ؟یخوایم یچ ازم

 

 اندکشان انداخت. یبه فاصله ینگاه رخسرویام

 او را رها کرد. مچ

 گرفت و خواست برود. هفاصل

 در مکث کرد و برگشت. یجلو 

 پر اشک آذر نگاه کرد و لب زد: یهادر چشم میمستق

  

 ... ینیسخته بب ستم،ین رتیغیمن ب-

 



 کرد که آذر ادامه داد: سکوت

 

هم به  قهیوقت بدم، اما سه دق ونایسه روز به  یگفت-

 .یمن وقت نداد

 

 .تونمینه م شه،ینه م -

  ؟یقت بدم که خودت رو تو دلم جا کندر ضمن و 

 که... یدونیداره. خودت م خنده

 

 ریدر دل ام یمحکم یجا دانستیم دانست،یم آذر

 دارد.  لب زد:

 

 که سکوتت رو بشکنم.  خوامینه، وقت م -

 

 دهانش را فرو داد و گفت: بزاق

 

کس  چیآذردخت  معتضد، مرد ه ستمیمن مرد تو ن-

 . ستمین



 

که دم دستش بود را برداشت و  یزیچ نیاول یعصب

اش زد و هزار تکه نیزم یرا رو یکیگلدان سرام

 کرد.

 :دیکش داد

 

 . ادیبهم دست بزنه بدم م یکی کهنیمن از ا-

 یسال دو تا چشم وحش همهنیبعد از ا کهنیا از

 . ادیافسار انداخته دور قلبم بدم م طورنیا

نگهت  تونمیو نه م یبذارم بر تونمینه م کهنیا از

 .ادیدارم بدم م
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شکالت را برداشت و آن  دارهیرفت و ظرف پا جلوتر

پربغض  رخسرویرا هم شکست و آذر چشم بست و ام

 و پر درد ناله کرد:

 

اعتماد کردم که  یسال به زن همهنیاز ا بعد کهنیاز ا-

 .ادیپسرم عاشقشه بدم م

 .ادیبدم م ایدن نیا زیاز همه چ 

  ؟یگردیخودت م یوسط تو دنبال جا نیحاال ا 

 

 شد. کشینزد آذر

 .ستادیا اشیقدم کی در

 که داشت گفت: یتمام عشق با

 

بدت  یچیاز ه گهید رم،یدستت رو بگ یاگر بذار-

 .ادینم



همراهت  خوامیکنارت باشم، م خوامیممن فقط  

 باشم. 

 .خوامیفقط قلبت رو م خوام،ینم ییجا

 

 او گره زد و گفت: یهانگاهش را به چشم رخسرویام

 

  کنه؟یم یفکر کن گفتم عاشقتم، فرق  -

 

 :دیمظلومانه چک شیهاتکان داد و اشک سر

 

 یبتون کهنیا یبرا یاگر بدونم، اگر بگ کنه،یفرق م -

 ذارمینم کنم،یکمکت م یبد حیتوض ونای یراب

که  یاز اعتماد ذارمینم ،یستیپسرت با یرودررو

 یدختر وحش نیا ذارمینم ،یبش مونیپش یبهم کرد

 بزنه، فقط بهم بگو  بیبهت آس

 

 بود.نمانده یافاصله گریرفت و د ترکینزد

 هم بودند و آذر آرام لب زد: ینهیبه س نهیس 



  

 .گمیمن م-

 ! من عاشقتم.ریام گمیم من

 یهمه یرو یکه چشم ببند یشهامت دار انقدر 

  ؟یو حرف دلت رو بزن هیما نشدن یکه برا ییزهایچ

 پلک بست و لب باز کرد: رخسرویام

 

  ه؟ینشدن یچ -

 

گذشتن من از تو، گذشتن تو از من، بودن من با  -

 محاله. هانیا یهمه ونا،ی

 فقط بهم بگو  

 

 رفت. رخسرویام ینهیس یقفسه یروآرام  دستش

 قابل حس بود. امانشیب یهاکوبش

 .امدیبار بدش ن نیاول یبرا رخسرویو ام 

 



 .ختیداد و  آذر اشک ر رونیرا لرزان ب نفسش

  

اون کار رو کرد مثل من  ونای ی... وقتیبگو وقت-

 حالت بد شد.

 بگو... ،یتحمل کن ینتونست بگو

 

را  رخسرویاش، قلب امو آن اعتراف صادقانه بغض

 به درد آورد.

نخواست  گرید رخسرویبود که امآذر تمام نشده حرف

 فکر کند.

 دو دو تا چهارتا کند. نخواست

قلبش گوش بدهد که صورت  یخواست به صدا فقط

 یآذر را با دو دستش قاب گرفت و نفس آذر رفت وقت

و  قیو عم را به کام گرفته شیهالب صانهیکه او حر

 .دیبوسیپر احساس م و بیعج

 

 بود.شده بیباهم ترک شانیهااشک



جم  مغرور و  رخسرویکه ام کردیباور م یکس چه

طور ببوسد و اشک چموش را آن یپرابهت، دخترک

 !زد؟یبر

 

عنان از کف  ترشیادامه دهد و ب ترشیب یکم دیترس

 بدهد.

 

 فاصله گرفت. 

 فت:متورم آذر  گ یهابه لب رهیو خ زدینفس م نفس

 

 ... تونمینم ده،یطور بهت چسباون دمید یمردم وقت-

اگر خودم  یلمست کنه، حت یتحمل کنم کس تونمینم

 نتونم 

 

و و  دیکش رخسرویانگشتش را کنار لب ام کی آذر

 دستش را دور گردن او حلقه کرد. کی

که پشت کمرش نشست، حاال کامالً  رخسرویام دست

 در آغوشش بود و آذر پرتمنا گفت:



 

 ... فقط بهم اعتماد کن.یتونیم-
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 نوازشش کرد. رخسرویام

به سر  یاقدر آرام که انگار اگر ذرهآن آرام،

ممکن بود عروسک  آوردیانگشتانش فشار م

 بردارد.خش  اشیستالیکر

 پالتو و توربان آذر را در آورد. خودش



 آذر بند آمد. نفس

 .ترشیب رخسرویام نفس

دارش دو سمت صورتش را قاب حالت یهاینارنج

 شیپ رخسرویهرشب ام یهایگرفت و نقاش

 جان گرفت. شیهاچشم

 .ینه فقط در بوم نقاش د،یدیآذر را زنده م حاال

 دیاش کشترقوه یرا آرام از گردن او رو شیهاانگشت

 فیظر یهاآورد و به انگشت شیو سمت بازوها

 .بوددهیدستش رس

 نشستند. نیزم یرو یکنار در ورود جا،همان

تکرار شد  زیشورانگ یچندبار آن بوسه کهنیا حساب

 یبا همان مست رخسرویقلب و عقل ام انیو چندبار م

بود، از دستش دوئل بر پا شده یاریهوش مهیو ن

 .خارج بود

آرام و پر از  یهابوسه ریآذر چندبار ز کهنیا حساب

در ظهر  مینس کی ی  که به نرم ییهامحبت و لمس

 مرد و زنده شد هم نداشت. کردیتابستان حرکت م

اند و قلبشان در حلقشان شده که داغ دانستندیم فقط

 .زندیم



 بودند.آتش گرفته رونیدرون و ب از

 بود. نیسنگ رخسرویام سر

 .یداشت، ناگفتن یاش هم که اوضاعهمعد 

آذر و آن صورت دوست  یموها یشده از بو مسخ

بود، پلک  ایرو کی هیشب ترشیکه ب یو اتفاق یداشتن

 بست.

 

 یو هنوز هم جا دیخواب رفت و آذر بغضش را بلع به

 .سوختیبود، متنش که نوازش شده یجا

 آورد. رخسرویام یبرا ییو پتو بالشت

آن گذاشت و  ریبلند کرد و بالشت را ز سر او را آرام

 دیتنش کش یپتو را هم رو

که  یرا بغل کرد و با لبخند شیهم زانوها خودش

داده به کانتر  هیرا ترک کند تک شیهاقصد نداشت لب

 کرد. شینشست و تماشا

کرد و محو آن صورت مردانه که  شیقدر تماشاآن 

 دینفهمبود، شد که  یآلود و جددر خواب هم اخم یحت

 خوابش برد. یچه زمان

 



شکم و  یهیدر ناح یدیبا حس درد شد رخسرویام 

 سرش چشم باز کرد.

 بود. شیهوا گرگ و م 

 به اطرافش انداخت. ینگاه یجیگ با

که نشسته به خواب  تشیبه آذر و موقع چشمش

 بود انداخت.رفته

 آورد. ادیرا به  شبیاتفاقات د 

 .دیکش شیموها انیم پنجه

 نه. ایماندنش درست است  ترشینست که بدا ینم 

 برود. دیبه سرش زد که با یالحظه 

فراموش شود. دو  دیهم افتاده با یکه هر اتفاق 

کرواتش هم  یباز بود و گره راهنشیاول پ یدکمه

 ُشل.

 .ستادیآن را بست و ا 

تن آذر انداخت و کتش را  یرو یرا به آرام پتو

 برداشت.



 گرید بارکیاز خروجش  شیرا باز کرد و پ در

غرق در خواب او با آن  یبه چهره یو نگاه دیچرخ

 انداخت. بیآشفته و دلفر یموها

 رفت. رونیدر ب از

 را فکر کرد. ریمس تمام

آذر  خواستیکه افتاده بود اما نم ینیریاتفاق ش 

 احساس کند از او سوءاستفاده شده.

د و منگ بو جیاما گ آوردیم ادیرا به  شیحرف ها 

استفاده از الکل، آن هم  لیبه دل هانیا یکه نکند همه

 بوده. یطوالن یپس از مدت

 شیایدر رو ای ندیبیم ایرو یداریدانست که در ب ینم

 .کندیم یزندگ

مسئله  یطور کی دیکه انگار با دانستیرا م نیا فقط

 را جمع و جور کند و برگردد به نقطه سر خط!
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 .دیآذر از خواب پر 

 ریام یخال یچندبار پلک زد و شوکه شده به جا 

 تنش بود نگاه انداخت. یکه رو ییخسرو و پتو

 تمام بدنش خشک شده بود. 

و سمت راهرو رفت و با خودش فکر کرد که  ستادیا

 در توالت باشد. رورخسیام دیشا

 جا خاموش بود.اما برق آن 

 ها سر زد.به اتاق 

 جا هم نبود.آن 

 رفته بود. 



شد و دستش را به  یآذر خال یرپایو ز بودرفته

بود گرفت تا مانع  ستادهیکه کنارش ا یوارید

 سقوطش شود.

رفت، انتظار نداشت حاال و پس از آن شب  جیگ سرش

 یخال یشود و جا اردیشان بو اعتراف صادقانه

 .ندیرا بب رخسرویام

چنگ   شیچنگک بر گلو کیمانند  ،یلعنت بغض

 .کردیاش مبود و داشت خفهانداخته

 بود. یعصب 

را با  اشیکند. گوش انیطور بحسش را چه دانستیم

 برداشت. دیلرزیکه م ییهادست

 را گرفت. رخسرویام یشماره

کاناپه  یته روتازه به خانه برگشته بود و خس ریام

بود و بدن او هم مثل آذر به خاطر  دهیدراز کش

درد گرفته  یسفت و خشک حساب نیزم یرو دنیخواب

 و کوفته بود.

و  کردیتنش درد م یاز همه جا شتریاما مغزش ب 

 الوقوعبیقر یزیرخون کیاش هم در شرف معده

 قرار داشت.



 افتاد. اشیگوش ینام آذر رو 

 کند. چه دیبا دانستینم 

 پاسخیب ایرد کند  ایتماسش را جواب بدهد  دیبا 

 بگذاردش.

حاال که  یوقت ستیکار درست دانستینم 

هنوز با  ندیبیرا به دست آورده و م اشیاریهوش

 انشانیاست و اتفاق شب قبل م فیخودش بالتکل

افتاده و پا فراتر از حد تصور گذاشتند ، ادامه دادن 

 نه. ایدرست است 

خبرش  ایو  انایبفهمد، اگر و ونایانست اگر د ینم 

 شود. یدرز کند چه م ییجا

از  یحجم بزرگ انیم رخسرویو ام دانستینم 

 افتاده بود. ریها گ یجیها و گندانستن

 

 یذره ذره در خودش م کعیصدا و آرام، درحال یب آذر

 یپشت سر هم، شماره  خت،یریشکست و اشک م

که در  یبا درد سرورخی. امگرفتیرا م رخسرویام

 تماس را وصل کرد. دیچیپیسلول به سلول بدنش م



جمله را به زبان  کیعزمش را جزم کرد تا  تمام

 .اوردیب

 آذر لب زد: 

 

 د؟یرفت خبریچرا ب رخسردخانیسالم، ام -

 

 یتنش خال یآب سرد رو یسطل رخسرویام یبا جمله 

که  یسر خورد وقت شیهاانگشت انیاز م یشد و گوش

 فت:گ

 

 خوامیمعذرت م شب،یبابت د -

 مست بودم و من

 

و نه فقط جسمش که روحش سقوط  دینشن گرید آذر

 .کرد
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 رخسرویام یجمله، برا نیگفتن ا دانستیکه نم او

 ن دادن بوده.تر از جاسخت

و قصد  دهیبود که شعله کش یحاال همان آتش آذر

 داشت بسوزاند.

 را گرفت. مشیتصم

تماس گرفت و  یتلفن یتاکس کیشد و با  حاضر

 :دیغر یمصمم و عصب رلب،یز

 

 یجناب جم، مسخره ستمیتو ن یمن مسخره -

 .ستمین کسچیه

***** 



 

 .رفتیراه م ونای

 شیهادست انیا مر کردیدرد م بیرا که عج سرش

 .گرفتیم

نشست،  یاش مخانه ییرایجا وسط سالن پذهمان 

 .زدیغلت م د،یخوابیم

 یها. دکمهبودامدهین شیهاشب را خواب به چشم تمام

 را باز کرد و از تنش درآورد. راهنشیپ

 پرتابش کرد. یاگوشه

 از عرق بود. سیتمام تنش خ 

برود و دوش نتوانسته بود به حمام  یاما هنوز حت 

 .دیایسرحال ب یکم بلکه ردیبگ

 .دیچرخیآذر م یتمام فکر و ذکرش حوال 

کالفه  شناختیکه او را م یمدت نیاز تمام ا ترشیب 

 بود.

 بود، هم از دست خودش و هم از او. یعصبان 



حال چندان هم  نیدانست مست بوده اما با ا یم 

 ریگ یاجمع آذر را گوشه انینبود که در م مانیپش

 حسش کند.  یآورده و خواسته بود که کم

 :زدیدائم با خودش غر م گرید ییسو از

 

تو  ه،یمعتضد چه سگ نیا یدونستیالمصب تو که م -

 اخالق گوهشو! یدونستیکه م

 ؟یکارو کرد نیآخه چرا ا 

آشغال رفتار  هیکه باهات مثل  یکرد یکار هی چرا

 کنه؟

 

ه بود که و کالف یقدر عصبآن گرید یاز سمت 

 چه کار کند. دیبا دانستینم

هر  دانستیاش رو به اتمام بود و ممهلت سه روزه 

 مهلتش بود. نیاش را هم گند زده و آن روز آخردفعه

آذر  یبهتر باشد به خانه دیخودش فکر کرد شا با

سر و ته   یعذرخواه کیبرود و حرف بزند و با 

 یخودخور به هرحال بهتر از اورد،یرا به هم ب هیقض

 .گریو درخانه نشستن بود د



 دوش گرفت و آماده شد. 

 او حرکت کرد. یسمت خانه 

شده و به  نیتر از آن، آذر هم سوار ماشقبل یاما کم 

 رفته بود. رخسرویام یخانه

 بود.توپ پر هم رفته با

 یآفتاب نکیگپش را به سرش گذاشت و ع کاله

 .شد ادهیزد و پ شیهابزرگش را هم به چشم

در را باز  یزنگ در را زد و منتظر شد، کس هرچه

 نکرد.

 شیمقابل پا یزهیبه در زد و سنگ ر یمشت یعصب

 را محکم پرتاب کرد.

 بکشد. ادیدوست داشت فر 

 ادیکردند فر یکه نگاهش م ییهابر سر تمام آدم 

 بکشد.

که افتاده بود و بر سر خودش و  یبر سر تمام اتفاقات 

 بکشد. ادیآذر فر

 شد. نشیماش ارسو

 شود.  وانهیبه خانه برگردد و د دیترسیم 



 یسالومه هم با توجه به  اتفاق یرفتن به خانه فکر

 رونیافتاده بود را از سرش ب انشانیقبل م یکه دفعه

 یگرفت به خانه میلحظه تصم کیکرد و در 

 برود. رخسرویام

 یرا بر سر او خال اشیتمام دق و دل آمدینم بدش

 کند.

و  بوددهیکه شب گذشته، به دنبال آذر دو بوددهید

را بچسبد و او را  شیگلو خ  یبرود و ب خواستیم

 قرار بدهد. تشیمورد آماج تمام عصبان
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 .دید توریآذر را در مان ریتصو

جا  یحال کم نیآمدنش را داشت، اما با ا انتظار

 خورد.

مبل جدا کرد  یتنش را از رو ،یحال یبا رخوت و ب 

 رفت. فونیو سمت آ

 در را باز کند. کهنینداشت جز ا یچاره ا 

 بود.قلبش باز هم باال رفته ضربان

در انتظارش است اما به  یکه حتماً طوفان دانستیم 

 .بستیم یطور کیده را پرون نیا دیهر حال با

عقل و قلبش در جدال بود، از  نیقدر بآن کهنیاز ا 

 یدختر ایپسرش را انتخاب کند  دیبا دانستینم کهنیا

ها قلبش را بلرزاند، که توانسته بود پس از سال

 شیاز پدرانه ها نیاز ا شیب خواستیخسته بود و نم

 کم بگذارد. ونای یبرا

 نیکه سنگ ییهاآذر با قدمرا زد و  فونیآ یدکمه 

ها سرعت که به آن کردیتالشش را م تیبودند اما نها

 ببخشد وارد شد.

 در را باز کرد. رخسرویآمد و ام یتا ورود 



تنگ شده به صورت او نگاه کرد و  یهاآذر با چشم 

که با او چشم در چشم  خواستیاصالً نم رخسرویام

 شود.

جفت دورنگ  کیکه نقطه ضعفش همان  دانستیم 

 .ستیلعنت

که تمام  ستیینقطه ضعفش همان چشم ها دانستیم 

 بود. دهیرا به چالش کش اشیزندگ

 صدادار گفت: یآذر با پوزخند 

 

ً یاح -  رخسروخان؟یداخل ام امیب تونمینم انا

 

کنار رفت و خفه لب  یاز مقابل در ورود رخسرویام 

 زد:

 

 .دییبفرما -

 

 آذر پا داخل خانه گذاشت. 



سکوت بود که آذر طاقت  قهیدق کیکمتر از  انشانیم

 تابشیو سکوت را با لحن تند و قلب ب اوردین

 شکست و گفت:

 

 اما من که نبودم! یتو مست بود رخسرو،یام -

 

 با پوزخند ادامه داد: بعد

 

من که  د،یجم شما مست بود ینه، بهتره بگم، آقا ای -

 مست نبودم!

 ون کنم.مفرد خطابت دینبا گهید ایگو

خسته  ضتونیضد و نق یهمه رفتارها نیشما از ا 

 د؟ینشد

 من خسته شدم! 

 تونم؟ یشب باز مهیمگه من عروسک خ 

 به پسرتون. دیدیپاسم م بارکی

 .دیدوستم دار دیگیم بارکی 



رو فراموش کنم و بابتش  زیهمه چ دیگیم بارکی 

 .دیکنیم یعذرخواه

 

 یاش به قفسهو پر بغض با انگشت اشاره محکم

 خودش زد و گفت: ینهیس

 

 شما گذاشتم! یمن اشتباه کردم که پا به زندگ -

 اشتباه کردم که موندم! 

 کردم که نرفتم! اشتباه

بمون و من به حرفتون  دیکردم که شما گفت اشتباه

 گوش دادم!

شهامت دارم که به اشتباهم اعتراف  یانقدر حاال

 !کنمیم

ها، من غلط اشتباه نیا یتر از همهبدتر و ترسناک 

 شما شدم! یکردم که دلباخته

 .دیانتخاب کن دیتونیکه نم ییشما 

 



اش و با هر کلمه دیتازیم رخسرویو به ام گفتیم او

 .شکستیدر هم م ترشیاو را ب

 

خودم  یو من برا دیانتخاب رو ندار ییشما توانا -

 متاسفم.

و سخت  یلیخ یپوسته کیظاهرتون که  برخالف

 .دیهست یشما از درون کامالً پوچ و ته د،یسفت دار

 ادامه بدم. تیوضع نیبه ا تونمینم گهیمن د 

 .رمیبگ دهیو عشقم بهتون را ناد نمتونیبب تونمینم

 عشق اشتباهم رو. البته

 کنم. یباهاتون همکار تونمینم گهید یمتاسفم که حت 

 دمیکردم رو عودت م افتیکه تا به حال در یمبلغ تمام

 بهم نرسه. کسچیکه دست ه ییجا رمیو م

 تمیاجازه بدم که به شخص تونمینم نیاز ا ترشیب 

 یباز امیبشه و با احساساتم، باقلبم، با زندگ نیتوه

 بشه.
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هم به سر آمد و ناگهان سر باال  رورخسیام طاقت

 :دیگرفت و داد کش

 

 بس کن، لطفاً تمومش کن آذر. -

 کن. تمومش

 .یمن رو قضاوت کن یتونیپس نم یستیمن ن یجا تو

 یدونیتو نم ؟یچ یعنیکردن پسرت  دیناام یفهمینم 

از خودم جدا  شیها پهام رو سالکه من دو تا بچه

 ردم.ک کاریچ شونیکردم و با زندگ



از جانب من،  یتلنگر نیترکه کوچک یدونینم 

که قبالً شکستمشون، نابودشون  یزیاز چ شتریب

 .کنهیم

 

 رفت. جیگ ترشیآذر ب سر

 .دیکشیسوت م شیهاگوش

 یخال یشده و جا داریکه از خواب ب یهمان وقت از

بود، تا به االن حالش چندان  دهیخسرو را د ریام

 خوش نبود.

بود تالشش را کرد که  یو جان کندن یتاما با هر سخ 

را به  شیهاو  حرف دیایخودش را محکم نگه دارد، ب

 بزند و برود که برود. رخسرویام

 

گرفت و با همان  رخسرویدستش را مقابل ام کف

 اش گفت:پوزخند آزاردهنده

 

 .ستین حیبه توض یازیباشه، باشه، ن -

 درکتون کنم. کنمیم یدارم سع 



بهتون بگم  یبه چه زبون دیکه با دونمینم گهیاما د 

به پسر شما ندارم. برام محترمه،  یلیتما چیکه من ه

 خوامیاما نم رمشیدوست بپذ کیبه عنوان  تونمیم

رو دوست دارم،  یاگهید یکه کس یوقت تونمیو نم

 نگاه بکنم. امندهیبهش به چشم همسر آ

 ه.تا آسمان تفاوت دار نیمن، زم یارهایبا مع ونای

من هم به دردش  خوره،یبه درد من نم ونای 

 .خورمینم

 ونایام و دختر شکسته هیمن  دیریبپذ دیخوایچرا نم 

 پر از کمبوده؟

 .میرو کامل کن گهیهمد میتونیو ما دوتا قطعاً نم 

بود که بگم  نیا یفقط برا نجایهم اومدنم به ا االن

 تونیزندگ یتو یآذر ستیقرار ن گهیراحت، د التونیخ

 بشه. تتونیباشه که باعث اذ

 ایپسرتون و  نیکه قراره ب دیفکر کن گهید ستیالزم ن 

 .دیرو انتخاب کن یکیمن 

چون انگار نبودن من  دیباش یزینگران چ ستیالزم ن 

 همه بهتره. یبرا



 یشما و هم برا یام، هم براخانواده یهم برا 

 پسرتون.

 .خدانگهدار

 

فرصت  رخسرویبه ام کهنیاز ا شیرا گفت و پ نیا

 رفت. رونیبه سرعت از در ب د،یبگو یزیبدهد که چ

 تلوتلو خوردنش کامالً مشخص بود. 

 سرش گذاشت. یو دستش را رو رفتیم جیسرش گ 

 یاهیثان خواستیاما نم رفتیم یاهیس شیهاچشم 

 .ستدیجا باآن گرید

بلند  یمهم نبود که او صدا شیو برا کردیهق م هق

 نه. ای شنودیا مر شیهاهیگر

و زفتنش را با آن  ستدیجا بانتوانست همان رخسرویام

 تحمل کند. تیوضع

 

 زد. شیصدا

 

 .میبا هم صحبت کن دیصبر کن آذردخت، با -



 

 :دیداد کش هیدستش را باال گرفت و با گر آذر

 

صدا  کیمن رو با اسم کوچ ستیجم الزم ن یآقا  -

 عرض کردم خدانگهدار. د،یبزن

 تمومش کنم و تمومش کردم. دیخواست

 

هم با همان  رخسرویو ام رفتیم یبه تند آذر

 دنبالش راه افتاد. یروفرش یهاصندل

کدامشان  چیرفت اما ه رونیدر را باز کرد و ب آذر

 کوچه داخل شد. چیاز پ ونای نیمتوجه نشدند که ماش

سرعت  شیکه به پاها کردیتالشش را م تیآذر نها 

 بدهد.

ً یتقر   هم به دنبالش بود. رخسرویو ام دیدو یم با

 هردوشان بد بود. حال

 .دیدویو م زدیهق م آذر

فغان  بودافتهی انیکه شروع نشده پا یاز حس قلبش

 .کردیم



شد و  ادهیزده، پ رونیاز حدقه ب ییهابا چشم ونای

 به آن دو بود. رهیمتعجب، خ

 شیبه دنبالش و صدا رخسرویو ام دیدویم آذر

 :زدیم

 

 .ستیحالت خوب ن سا،یوا -
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 حالش خوب نبود. گفت،یم راست



و  طیاز شرا یدرک درست چیخوب نبود که ه قدرآن

 اطرافش نداشت. طیمح

 ندیو ببقدر خوب نبود که حواسش را جمع کند آن 

 یهمان ساختمان ریو ز دهیدرست سر کوچه رس

 که در حال ساخت است. ستادهیا

افتاد که  یو نگاهش به باربر دیکش ادیفر رخسرویام 

 و با همان فاصله داد زد: دیکشیرا باال م لگردهایم

 

 جا خطرناکه.سمت اونآذر برو اون  -

 

 یهابه نگاه توجهیو ب دیسمت او چرخ یحرص

 طرافش گفت:متعجب ا

 

 صدام نکن، ولم کن. -

 پس برو. ؟یبش دهید یبا کس نکهیاز ا یترسیمگه نم 

 

 هم شاهد صحنه بود. ونایهمان حال  در

ً یتقر رخسرویاو هم مثل ام   .دیدو با



 

و  دیساختمان را شن یکارگرها یادهایر ینه صدا آذر

 را. رخسرویام ادیفر ینه صدا

 

و   زدیو هق م ختیریهمان جا و اشک م ستادهیا

 :کردیدائم تکرار م

 

 جم، ولم کن. رخسرویبرو ولم کن ام -

 .نمتیبب خوامینم 

 حالم رو بد دنتید

 

 نکرده بود. لیجمله اش را تکم 

 کوتاه اتفاق افتاد. یهیفقط در چندثان زیچهمه

 شیپ ایباعث شد دن دیچیکه در جانش پ یدیدرد شد 

 و تار شود. رهیت شیهاچشم

 

 .ستادیلمس شده همان جا ا یبا بدن ورخسریام



 ینشستن و نه حت یجلو رفتن داشت و نه نا ینه پا 

 حرف بزند. یکالم توانستیم

 دور آذر شلوغ شد. یبه آن 

 

 رخسرویو ام دیو دو دیمحکم بر سرش کوب ونای

 باالخره توانست حرکت کند.

که هرچه  آمدیکش م یچند متر ریآن مس انگار

 .دیرسینم رفتیم

 

 را کنار زد. تیجمع

در  بازمهین یهاکه با چشم دیسر آذر رس یباال یوقت 

در قسمت چپ کتفش فرورفته و  لگردیم کیکه  یحال

 د،یشده بود رس یخون بر سر و صورتش جار

 مقابلش زانو زد.

که اطرافشان جمع  یرو به مردم جانیتوانست ب تنها

 شده بودند ناله کند:

 

 .دیبه اورژانس، زنگ بزن -



 .دیبه اورژانس زنگ بزن 

 

 بود.هم رفته ونایاز تن  جان

 جلوتر رفت. 

که  دیرا د رخسرویآذر شود اما ام کینزد خواستیم

 .دیلرزیتمام قد م چطور

 رخسروی. امدهیکه او را در آغوش کش دیرا د پدرش

 !ختیریکه اشک م دیرا د

که  دیرا شن شیهاو التماس دیلرزانش را د یها دست

 .کردیمناله 

 

 هات رو نبند.آذر چشم -

 به من نگاه کن. آذر

 نخواب. کنمیخواهش م 

 آذر با من بمون، نگاهم کن. 

ً  آذرجان،  آذر لطفا

 



کند و  فیخف یاآذر از شدت درد فقط توانست ناله 

زد  یتلخ یشود، پوزخند هوشیکامالً ب کهنیاز ا شیپ

 و گفت:

 

...تو.... ...اونمرمیمیفکر...کنم...دارم...م -

 ری....اممعرفتی....بیبغل....تو
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 یآمبوالنس، برا نیماش دنیتا رس قهیسه چهار دق آن

 به اندازه سه چهار ساعت گذشت. رخسرویام

 .توانستیتر برود، نمجلو کردیهرچه تالش م ونای 



بار بود که پدرش  نیاول یبرا دیها و شاپس از سال 

 .دیدیطور مرا آن

 .زدیضجه م شیهادر چشم یقیکه عشق حق طورآن

از حد، مراقب به خطر افتادن  شیکه ب ییرخسرویام

توجه کند  کهنیبود، حاال بدون ا ونایشهرت خودش و 

که از  ییهاعکساطرافش را بشنود و به  یهاپچو پچ

 بود، انداختهتن آذر را در آغوش گرفته کهیاو در حال

کرد تا  یبدهد، فقط به آذر التماس م تیذره اهم شدیم

 زنده بماند.

 دیانگار با د،یدیخودش م یهاکه داشت با چشم حاال

 که آذر حق دارد نخواهدش! رفتیپذیم

 

تقال برانکارد ان یآذر را رو د،یآمبوالنس رس نیماش 

 دادند.

از  یکیداخل آمبوالنس کنارش نشست و  رخسرویام 

که دست سرد  رخسرویجا کنار امهم همان هانیتکنس

آذر را در دست گرفته بود، نشست تا به  جانیو ب

که  یلگردیآن م دنید یکند. حت یدگیآذر رس تیوضع

داشت هم  یدیشد یزیدر کتفش فرو رفته و خونر

 .کردیحالش را بد م



 .کردیرا با تمام وجودش حس م دردش

 .ندیتوانست آذر را در آن حال بب ینم

که شکسته بود و تمام  یایشانیپ تواستینم

 و نشکند. ندیآغشته به خون بود را بب شیهاینارنج

 .زدیم قراریخسرو ب ریقلب ام 

و  نشیهم سوار ماش ونایآمبوالنس که حرکت کرد،  

 به راه افتاد.

  

 رخسرویو ام بردندشیاق عمل مسرعت سمت ات به

گذاشته و هولش  شیکه او را رو یهم به همراه تخت

 .دیدویم دادندیم

 خم کرد و کنار گوش آذر لب زد: سر

 

بهت قول  دم،یبهت قول م ،یشنویاگر صدام رو م -

 یایاتاق عمل سالم ب نیآذردخت، از در ا دمیم

 .جنگمیبا خودم و حسم نم گهید رون،یب

 نکنم. تتیاذ گهیکه د دمیل مبهت قو 

 .یقول بده که خوب بش 



 

 دیاز رفتنش،  د شیاتاق عمل را باز کردند اما پ در

چشم آذر سرخورده و  یاز گوشه یبه آرام یکه اشک

 .بوددهیچک نییپا

 .کردیدردش را حس م آذر

 کهنیا یاما نا دیشنیرا گنگ و نامفهوم م صداها

 را باز کند نداشت. شیهاچشم

 بود. دهیاما آن چند جمله را کامالً واضح شن 

 

جا کنار در اتاق عمل سر خورد و همان رخسرویام 

 نشست. نیزم یرو

 .کردیبود و پدرش را نگاه م ستادهیبا فاصله ا ونای

 اشیآن احساس خفگ یتا کم دیکش شیبه گلو یدست 

 کم شود.

 .توانستیجلو برود اما نم خواستیم

دانست که  یفقط م دانستینمرا  لشیهم دل خودش

چشم در چشم  رخسرویبا ام طیدر آن شرا خواهدینم

 شود.



 از او متنفر بود. دیاز لو بدش آمده بود و شا دیشا 

بود که مثل خوره به جانش  یاز افکار متناقض پر

 بودند.افتاده

بود و دلش  رخسرویآذر بود، ناراحت حال ام ناراحت

 .سوختیهم م به حال قلب تکه تکه شده خودش

 ندیآذر را سالم بب خواستیکه فقط م سوختیم دلش

و بعد خودش را، قلبش را، غرورش را جمع و جور 

 کند و برود.

 

 یبیطور عج کی زیچهمه دانستیبود و فقط م جیگ

 .ستیلعنت

گرفته بود و  شیدست ها انیسرش را م رخسرویام 

 .زدیچنگ م شیهاانگشت انیرا م اشیانقره یموها

و  ستادیا یخون را در دهانش حس کرد و به سخت 

 رفت. یبهداشت سیسمت سرو

 .دیباال آورد و درد امانش را بر خون

 بود اما حاال وقت پس افتادن نبود. میاش وخمعده حال

و سالم از اتاق  حیتا آذر را صح ستادیایم دیحاال با 

 .اورندیب رونیعمل ب



و به  ندیباز بب یهاتا آذر را با چشم ستادیایم دیبا

 قولش عمل کند.
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 یچه اتفاق ندیبرود تا بب رخسرویدنبال ام خواستیم

مفلوکش افتاده اما دختر و پسر  یآن معده یبرا

 مارستانیسالن ب رگیکه از سمت د دیرا د یجوان

 گفت: جانیو دختر با ه آمدندیسمتش م

 

 ست؟یجم ن ونای سادهیجا وااون که اون -



 

 .دیکش ترنییپا یکالهش را کم نقاب

که به طرز  یبزرگ نکیکه با آن ع کردیم فکر

بود شناخته  شیهاچشم یهنوز رو یامسخره

 .شودینم

 هم جلبش شد و یپرستار ستگاهیا یپرستارها توجه

راهش را کج  اورندیسمتش هجوم ب کهنیاز ا شیپ

 شد. ریسالن سراز یگوشه یهاکرد و از پله

تر از در طرفآن یکم حواسیکه ب نشیماش سمت

بود رفت و سوار شد و اورژانس پارک کرده یورود

 .فرمان گذاشت یعاجز شده سرش را رو

و مشتش را  دیآن کوب یرا پر حرص رو اشیشانیپ

 .شیهانرا یهم رو

بکشد اما  ادیو زمان فر نیبر سر زم خواستیم دلش

 .دیرسیزورش فقط به خودش م

 

سرد و  یهایصندل یخم شده از درد رو رخسرویام

 بود.نشسته یفلز

 سمتش آمد و متعجب گفت: یپرستار



 

 جم؟ یآقا -

 

 گفت: زدهجانیرا باال گرفت و او ه سرش

 

 گه؟ید دیجم هست رخسرویام یآقا -

 

را آرام باز و بسته کرد و پرستار با  شیهاکپل

 گفت: ییروخوش

 

 دیشا گفتنیم میبه همکارهام گفتم، اما شک داشت -

 آخه هیفقط شباهت ظاهر

 

 .کرد رخسرویام یهابه لباس ینگاه

 

 ونیزیتلو یتو شهیشما رو هم یجسارت کردم ول -

 .میدیمتفاوت د

 



لوار ش کیآمد که با  شیهم تازه حواسش سرجا او

ساده  یراهنیو پ یخانگ یمشک یهااسلش و صندل

 جاست.آن

 

لبخندش را جمع کرد و  دیرا د اشیحالیکه ب پرستار

 گفت:

 

 جم؟ یشما حالتون خوبه آقا -

 

هم دورش  گرید اریبه جز او چند پرستار و به حاال

 بودند.

 کند تا جواب داد: جان

 

عمله اتاق  یکه تو یاز حال اون دخترخانوم شهیم -

 د؟یبهم خبر بد

 

 سر تکان داد: شانیکی

 



 معتضد؟ -

 

 و گفت: دیکش ینیه یگرید

 

آشناست،  اشیلیاسم و فام گمیم یخدا ه یوا -

 جمه! یآقا لمیف دیجد گریباز

 

گرفت و کاش دورش را  شیهادست انیرا م سرش

 .کردندیخلوت م

ساعت هم قصد داشتند سر به سرش  یهاعقربه یحت

و خسته حرکت  ریالکپشت م کیمثل بگذارند که 

 .کردندیم

 

آمد و  رونیبود، باز پرستارها که داخل رفته یکی

 سر باال گرفت و او جواب داد: رخسرویام

 

 ،یکاوریعملشون تموم شده، منتقل شدن به ر -

 راحت. التونیخ



 .انیجراحشون هم االن م پزشک

 

اش از درد در هم شد اما که چهره دیکش قیعم ینفس

مهم بود و  شیبود، براکه آذردختش خوب شده نیمه

 با خودش گفت

 " درد خودم به درک! "

 

 یآورده که لخته یادیبود شانس زگفته پزشکش

از آن، خدا  ترشیو ب شودینم دهیدر سرش د یخون

نرفته و  ترنییچند سانت پا لگردیبوده که م ارشی

 قلبش را هدف نگرفته.

 

باز  اشدهیو پر دیگ سفبخش منتقلش کردند و رن به

کرد که  یمرد سرسخت یهاهم اشک را مهمان چشم

کس  چیآذر چشم تر کند و نه ه یقرار بود فقط برا

 .گرید
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ه و فقط فکر جا نشستبود که همان یدو سه ساعت ونای

 بود.کرده

را برداشت تا با  اشیشود، گوش ادهیپ خواستینم

 ایو بپرسد آذر خوب است  ردیتماس بگ مارستانیب

 نه.

 .دیباال پر شیابروها

اش از اردالن بهجت از دست رفته یهاتماس تعداد

 چهل و سه تا بود!

 موقع باز هم تماس گرفت. همان

 نداشت و خواست ردش کند. حوصله



و  دیسبز کش کونیآ یکرد و دستش را رو ینچ اام

 گذاشت. کریاسپ یرا رو یگوش

ً یاردالن تقر یبود که صدانگفته یزیچ هنوز باال  با

 رفت و گفت:

 

 تو پسر؟ ییکجا ونا،ی -

 

 مکث کرد و پاسخ داد: یکم

 

 ؟یکارم داشت -

 

 :دیاردالن، کامالً مشهود بود و توپ یدر صدا یحرص

 

 خبره؟ چه خبره؟ چه ونا؟یچه خبره  -

 

 باز هم سکوت کرد و اردالن گفت: ونای

 



  اناً؟یاح ستمیبا شما ن -

 

 ؟یکنیشده باز بزرگش م یاردالن؟ چ هیچ -

 

 .پرسمیشده؟ من دارم از تو م یچ -

 یاون پرونده یبدبخت یبود با کل شیچندوقت پ نیهم

خوشگل ضرب و شتم و رابطه با زن متاهل رو جمع 

 .میکرد

 یمجاز یفضا یکه تو هیچ هالمیعکس و ف نیا حاال

 چرخه؟یداره دست به دست م

 رو. نشیگوش کن چندتا از عناو فقط

 جوان. یجم و دختر رخسرویام نیب نیعشق آتش 

 .لمیبه همراه ف شودیجم عاشق م رخسرویام

 .لمشیجوان ف گریجم و باز رخسرویام نیعشق ب 

ضد و جم و آذردخت معت رخسرویام نیب یمثلث عشق 

 دارد؟ قتیحق ایجم، آ ونایپسرش 

 پسر؟ یمعشوقه ایپدر  عشق

 شدند! یجنجال گرشیکارگردان و پسر باز پدر



 ایکه گو یدختر یجم برا رخسرویام یهاضجه 

 .لمیآذردخت معتضد است به همراه ف

  

هم  یرا رو شیچشم بست و دندان.ها یعصب ونای

 فشرد و گفت:

 

 نداره. یتباطبه من ار ر،یزنگ بزن به ام  -

 

 جواب داد: 

 

 رخانیجان من صد دفعه به پدرت زنگ زدم. ام ونای -

 .دهیاصالً جواب نم

 نیا انیجر یبد حیبه من هم توض قیدق شهیم حاال

 ه؟یها چعکس

 خوبه؟ معتضد

 

 را در دستش فشرد و گفت: اشیشانیپ ونانی 

 



 بگم. یچ دونمیمن نم دونمینم -

 خبر ندارم. یزیاز چ من

 قطع کنم. یندار یبا من کار گرا

 قطع کند گفت: کهنیاز ا شیپ 

 

 یلیخ رهیم شیکه داره پ یجورنیا نمیبب سایوا -

 .شهیاوضاع داغون م

فعالً هم خودت  دم،یچندتا مصاحبه رو م بیترت برات

 جمع شه. کمهیبگو  یزیچ هیبذار  ویال هی

 خودت و پدرت در خطره. تیموقع

 

 زهایچ نیبود که بخواهد به ا یزیبدتر از چ حالش

 بدهد. تیاهم

 داد و گفت: رونیآه ب کینفسش را مثل  

 

 .کنمیم اشیکار هیباشه اردالن،  -

 . خداحافظ.ستیمن االن، واقعاً حالم خوب ن اما



تعلل کند، به  یکم کهنیرا قطع کرد و بدون ا یگوش 

 نشیدر فهرست مخاطب مارستان،یب یشماره یجا

 بال نام مهسا گشت.رفت و به دن
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بود و زبانش بند مهسا حبس شده ینهیدر س نفس

 بود.آمده

 :دیجا کرد و پرسگوشش جابه ریرا ز یگوش ونای

 

ات مشورت ادهبا خانو یخواینه؟ هوم؟ م ایآره  ای -

 .یهرچ ای یکن



 .امیم ام،یب دیهم من با اگر

 انجام بشه. عیسر خوامیم فقط

 

 ریز نیزم کردیحس م کهیبدون فکر، درحال مهسا

 شده، لب زد: یخال شیپاها

 

 .زنمیمن، من باهاشون حرف م -

 موافقن. دونمیم یول

 .دمیبهت خبر م عیسر

 

بود و رفتهضرب گ نیفرمان ماش یرو شیهاانگشت با

 زد و جواب داد: طرفهکی یلبخند

 

 منتظرم. فعالً. ،یاک -

 

 پشت خطش بود. اردالن

و  دیکالفه کش یتماس را وصل کرد و پوف ناچار

 دار گفت:کش



 

 بله؟ گهید -

 

 خونه نرو. ونا،ی -

 

 زد: پوزخند

 

 وقت؟ کجا برم؟چرا اون -

 

 انرخیتو و ام یخونه یجلو هایمن، پاپاراتز ز  یعز -

 .دنیصف کش

 

 گفت: رلبیز

 

 به درک. -

 

 تنها نرو. ،یبر یخوایاگر هم م ونای -



 کس رو نده. چیهم جواب ه یرفت

 و برو تو. نییرو بنداز پا سرت

 

 یکه بخوام جواب موضوع امیزیاز چ ترحوصلهیب -

 بهم نداره یرو بدم که دخل

 .یکه گفت یهرحال، مرس به

 

 مارستانیهمون ب معتضد یراست کنم،یخواهش م -

 ه؟یبستر رخانیام یخونه کینزد

 

خارج شد و تماس را  شیهالب انیاز م یآرام هوم

 داشبور پرت کرد. یرا رو یقطع کرد و گوش

 

 انداخت. مارستانیسمت ساختمان ب گرید ینگاهمین

باز بخواهد گوش به فرمان قلبش شود  کهنیاز ا شیپ

 .برود، استارت زد و راه افتاد نییو پا

 

 



طور که اردالن و اوضاع همان دیاش رسخانه کینزد

 بود. دهیچیپ یادیز یبود انگارگفته

 دانستینم ونایو  ستادهیمقابل برج ا خبرنگارها

 بگذرد. انشانیطور قرار است از مچه

 .دییدندان بر هم سا یعصب

و  شدیم نگیوارد پارک میمستق نیاگر با ماش یحت

بدون شک باز هم  داد،یکدامشان را نم چیجواب ه

 .ساختندیحرکتش م نیاز ا ییماجرا

 شد. یاصل ابانیدنده عقب گرفت و وارد خ 

 دیکه به فکرش رس ییداشت اما تنها جا دیترد اگرچه

 سالومه بود. یتا برود، خانه

که فکرش را بکند جوابش  یزیهم زودتر از چ مهسا

 یچشم قلب یموجیکوتاه با چند ا امیپ کیرا در قالب 

 فرستاده و نوشته بود:

 

 .یایفردا شب ب یتونیم زدلمیعز -

 

 اش گذاشت.شماره یرا خواند و دست رو امیپ ونای



 ونایبوق خورد که مهسا فوراً جواب داد و  نیاول

 :دیپرس

 

 چرا امشب نه؟ -

 

در  شدیم یکه آن را حت یبا خنده و شوق مهسا

 هم حس کرد گفت: شیصدا

 

 وناجون؟ی یانقدر عجله دار یعنی -

 

 پچ زد: 

 

 آره عجله دارم. -
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اما آقا  هایباز جورنیا یبرا کردیدرد م ثمیسر م 

 یتوان و کشش مقابله با آن پسر  که حت گریقدرت د

 را نداشت.دانست  یهدفش را هم نم

 

ها رفته و آن یباز هم دوشب قبل بود که مقابل خانه 

کرده بود که اگر الهه برنگردد  دیبلند تهد یبا صدا

و هر طور که شده به  ردیگیرا م نشیحکم عدم تمک

به  کنندیکه فکرش را هم نم ییو بال بردشیخانه م

 !آوردیسرش م

 

دگاه و الهه در دا بهیحاال آقاقدرت به همراه ط و

 بودند.

 تر پر کرده بودند.قبل یمربوط به طالق را کم یهافرم



 زنگ زد و گفت: ثمیم یآقا قدرت به گوش 

 

 .میرو بکن هیقال قض یتوافق ایپسر جون ب  -

 .رمیگیکه اول و آخر طالق بچمو ازت م من

 کنه. دایکش پ نذار

 

 .ستین یحرف ر،یبگ یتونیاگه م ر،یخب بگ -

 

 گهیکه من د یدونیخودتم خوب مخدانشناس، تو  -

 .دمیدخترمو دستت نم

 .ریبگ شهیبا من اره نده و ت انقدر

 یکه خرج عروس یحاضرم هر چ یگفتم حت بهت

 رو برگردونم. یکرد

 شو و طالق بده. یراض ایب فقط

 

 صدادار زد و گفت: یخط پوزخند یاز آن سو ثمیم 

 



 به پولشه؟ یمگه؟ همه چ هیالک -

فک و  ین دعوت کردم، خودمو جلوزن گرفتم، مهمو 

شب  هینما کردم که و دوست و آشنا انگشت لیفام

 م؟ید  برو که رفت گهیام بمونه و بعدش دخونه یتو

 که نشد وضعش. نیا

 

 قلبش گذاشت و گفت: یدست رو آقاقدرت

 

و اون  اشیآورد یآخه نامسلمون، خودت برداشت -

 که. یالم شنگه رو به پا کرد

 

اش گنده دیکردم، شما نبا یکار هیمن نچ، حاال  -

 .یکردیم

 ببخشمتون. تونمیم حاالام

 یبه شرط خوامیکه از پسرتم خوردم نم یکتک یهید

سر  نهیآدم بش یو مثل بچه یکه دخترت رو برگردون

 وگرنه اشیخونه و زندگ

 



 :دیکش ادیحرفش فر انیم آقاقدرت

 

 ؟یبکن یخوایم یهان؟ وگرنه چه غلط -

 در ازدواج تو کاره. بیاالنشم فر نیهم ز،یچ ههمیب

 نکن. تیاذ انقدر

 

 جواب داد: ثمیم

 

دختر شماام باکره  گمیمن پام باز شه به دادگاه، م -

 ها!نبوده

 

 یکه حاضر بود برا بوددهیرس یابه مرحله آقاقدرت

 بگذارد. رپایدخترش غرورش را هم ز

 نشست و گفت: شیالتماس در صدا ناخواسته

 

 .کشهیطول نم شتریهفته هم ب هی دیجدا بش یتوافق -

درمون  یدرد ب چینه ه میخوایم هینه از تو مهر ما

 .یاگهید



دخترم  یاسم نکبتتو از تو شناسنامه نیا ایفقط ب 

 بردار.

 سکوت کرد و آقاقدرت گفت: ثمیم رونیبره ب 

 

 .مونمیمنتظر خبرت م -

 

اشک  زد و نهیبه س بهیرا قطع کرد و ط یگوش

 :ختیر

 

چشمش اشک  هیکه به حق پنج تن آل عبا  یاله -

 چشمش خون. هیباشه 

 .ادیبا ما کرد به سرشون ب یکه هر کار یاله 

 عفت و آبرو بشه. یکه ناموسشون ب یاله

 

گر پدر و مادرش بود که در آن الهه اما فقط نظاره 

 شده بودند ریمدت کوتاه انگار پ
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 ینشسته بود و به آرام یصندل یآذر، رو کنارتخت

 دستش را جلو برد.

که  یاینارنج یاز موها کیبار یاانگشتش رشته 

 افتاده بود را لمس کرد. اشیشانیپ یرو

بود و قلب  دهیپر یادیاز صورت آذر، ز رنگ

 .ردیقرار نبود که قرار بگ رخسرویام

 .گفتیم انیبود و هذ اریهوش مهین

 .زدیرا صدا م رخسرویو مدام نام ام کردیم ناله

 بود. دهیترس 

 .خواستیجمالت نامفهومش مادرش را هم م نیب

 کرد: ناله



 

 آب، تشنمه، آب. -

 

را مرطوب کرد و آبش را  یو گاز ستادیا رخسرویام

 یدهیرنگ پر یهالب یرو یامچالند و آن را به آر

 و بزاق دهانش را فرو داد. دیدستش لرز د،یآذر کش

 یزیچ نیرا باز کرد و  اول شیهاپلک انیم یکم آذر

 رهینگران بود که خ یجفت چشم مردانه کی د،یکه د

 .کردینگاهش م

 خسته بود و دوباره چشم بست و ناله کرد: 

 

 .خوامیمامانمو، م -

 تشنمه، آب. 

 

 جواب داد: رخسرویام 

 

 .یآب بخور یتونیفعالً نم -

 



 ییو تا جا دیچیخورد که درد در تمام جانش پ یتکان 

 :دیکش غیبلند ج توانستیکه م

 

 یآ -

 

 گذاشت و گفت: شیبازو ینرم دست رو رخسرویام

 

 آروم بخواب. ،یتکون بخور دینبا -

 

که  دیفهمیاما م دیشنیاو را هم درست نم یصدا

 اوست.

 .یلعنت یدوست داشتن معرفتیب انهم

 رخسرویبود که بخواهد با ام یزیتر از چ جانیب

که من را  یمگر نگفته بود دیبجنگد، که بگو

که ببخشمت چون مست  یمگر نگفته بود یخواهینم

 .یبود



چه کار  نجایحاال ا ؟یرا تمام نکرد زیهمه چ مگر

رد تا فقط جسمم د یگذارینم میحاال چرا تنها ؟یکنیم

 بکند نه روحم.

 

زبانش را تکان بدهد و شکوه کند را  کهنیا یاما نا 

 نداشت.

هم گذاشت و به  یاش را روشده نیسنگ یهاپلک

 خواب رفت.

 کنارش نشست. رخسرویام

 کند. شیتماشا ریدل س کی توانستیم

هم که شده، بدون  عذاب  یقیدقا یبرا توانستیم 

است نگاهش   حسش غلط نیا کهنیوجدان از فکر ا

 کند.

نگاهش کند و دلش  ونایبه دور از فکر کردن به  

 و زنده شود. ردیغنج بزند و هزار بار بم

 یو برا یآلود نارنجاخم یها و ابروهاآن مژه یبرا 

جان  اشیداشتنآن صورت مهربان و جسور و دوست

 بدهد.

 



 آرام جواب داد: رخسرویچندتقه به در زد و ام پرستار

 

 .دییبفرما -

 

 شد و گفت: داخل

 

کنم،  قیخانوم معتضد رو تزر یداروها دیجم با یآقا -

 هم اومدن که ییدرضمن آقا

 

 گفت: تیحرف او با جد انیم

 

 نیرو به ا کسچیخانوم؟ ه ادین ینگفتم کس مگه -

 لطفاً. دیاتاق راه ند

 

 کردیم قیسرنگ را در سرم تزر اتیمحتو کهیدرحال

 گفت:

 

 ان؟یبهجت هستن، ن یما بگم آقاآخه گفتن به ش -



 

به صورتش  یو دست دیباال پر رخسرویام یابروها

 و گفت: دیکش

 

 .انیب دیبگ -
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گذاشت و  زیم یرا مقابلش رو وهیظرف م سالومه

 و گفت:زد  یلبخند



 

پسر  یو نگاه ازم بدزد یخجالت بکش ستیالزم ن -

 خوشگل.

 

 نگاهش کرد و جواب داد: ونای

 

 .یتو هم اقدر خوب با هم برخورد کن ستیالزم ن -

بذارم برم و  یجورکه درست نبود اون دونمیخودم م 

هات رو بدم  بعدش هم نه زنگ بزنم و نه جواب زنگ

 .خوامیمعذرت م

 

او  یهاشیته ر یستش را آرام روسالومه پشت د 

 و گفت: دیکش

 

تو خوب نبود اما من جداً  یبرا دینداره، شا یبیع -

 رو داشتم. زیدو ساعت خاطره انگ یکیاون روز، 

 

 بحثشان گفت: ریمنحرف کردن مس یبرا ونای



 

 م؟یدر موردش صحبت نکن گهید هینظرت چ گم،یم -

 

 زد و گفت: یلبخند سالومه

 

 باشه. -

که  یاما هرچ جانیا یایباعث شده که ب یچ دونمینم 

چون فکر  نمتیبیخوشحالم که م یلیهست، خ

 بزنه. بتیغ یمدت طوالن هیدوباره قراره  کردمیم

 .یکن یخودت رو از من مخف یعنی 

 

 باال رفت و گفت: ونایلب  یگوشه 

 

 .یفهمیم یسر به گوگل بزن هی -

 یبودن که حت سادهیساختمون وا یخبرنگار جلو یکل 

 جرات نکردم برم جلو.

 .ختهیبه هم ر یهمه چ 

 



باز هم ادامه بدهد.   وناینگاهش کرد تا  یسوال 

 زد و گفت: یلبخند

 

 یدونیمنتها م یبابا، اصالً به من ربط ستین یزیچ -

 .ستمین ونایباشم که  هیمن اگه بدون حاش گهید

 

 ه؟یدرمورد چ بارنیخب ا -

 

داد و  رونیدار بنفسش را کش شانه باال انداخت و 

 گفت:

 

 ؟یکرد یطرفدار ریاز ام ادتهی -

که  ستیطور ناون یزیچ چیه دیکه شا یگفت ادتهی 

 کنم؟یمن فکر م

ً یدق زیچهمه یاما سال  طور بود که من فکر همون قا

 .کردمیم

 

 



 کرد و ادامه داد: یمکث

 

 .رونیاون اومد ب یکه از خونه دمیامروز آذر رو د -

 

 و با پوزخند گفت. یرا حرص اون

 

 .دیدویدنبالش م رمیام -

 لگردیکاره، آجر و م مهیساختمون ن هی یاز باال 

 .دیآذر و صدمه د یرو ن،ییپا ختیر

 

و  دیکش ینیدست مقابل دهانش گذاشت و ه سالومه

 :دیپرس

 

 االن حالش خوبه؟ -

 

 .دمیخودم د یهاحالش خوبه و من با چشم -

 



 :دیپرس 

 

 رو؟ یچ -

 

 و جواب داد: دیخند تلخ

 

 به آذر رو. ریعشق ام -

و  زدیداشت براش بال بال م یچه جور ریکه ام نیا 

 دهیند ینجوریوقت ا چیه یباورت نشه ول دیشا

 بودمش.

چشم  یپارسال که من قرص خورده بودم و وقت یحت 

 .دمید یرو عصب ریباز کردم، ام

که  شهیباورت م یکرد! سال هیاما امروز گر 

 یکه کل نیجم محتاط، بدون توجه به ا رخسرویام

آذر رو بغل کرده بود و   کنن،یچشم دارن نگاهش م

 !کردیم هیگر

 !خوادشیم 

 .خوادیو آذر من رو نم خوادیآذر رو م ریام



 

 :دیسالومه آرام پرس 

 

 ؟یکن کارشیچ ،یخوایحاال، حاال م -

 ؟یشیم الشیخیب

 ؟یکشیت مازش دس خوادت،یحاال که نم 

 

 شیداد و چشم ها هیمبل تک یپشت سرش را به پشت 

 را بست و گفت:

 

 گهیکنم. د دایپ یزندگ یخوام راه خودمو تو یم -

 و نه با آذر. ریکدومشون ندارم نه با ام چیبا ه یکار

هام برنامه ریخواست که مد شیسه چهار سال پ ریام

 رو رد کنم.

ش به همه لطف کنه و خودش حواس خواستیم مثالً 

 هام رو هندل کنه.باشه و خودش برنامه یچ

محل سگ  کهنیا تونهیکار م نیبا ا کردیفکر م دیشا

 رو جبران کنه. ذاشتیبهم نم



 .خوامشیاما نم 

نقش  یفایاش رو، نه اپدرانه ینه محبت نداشته 

 رو. امربرنامهیمد

 استخدام کنم. جریمن هی خوامیم

 .نیم، جداتر از اجدا بش ریاز ام خوامیم 

 ازش سوا! شهیهم یراهم برا یعنی 

 

 گفت: ونایسالومه متعجب نگاهش کرد و  

 

برنامه دارم که  یسر هیهم  ایتالیقبل از رفتن به ا -

 تا اون موقع انجام بشه.. دوارمیام

 

که پوست کنده و آن را حلقه کرده  یاز موز یاتکه 

 بود، سر چنگال زد و گفت:

 

 ؟یات بهم بگبرنامه نیاز ا یخوایم -

 

 در حالتش لب زد: یرییبدون تغ ونای 



 

 ازدواج کنم! خوامیهوم، م -
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را فقط از  شیهالباس شهیکه هم یکیصاحب بوت با

س گرفته و خواسته بود کت و تما کرد،یم هیجا تهآن

 راهنیبه همراه کراوات و کمربند و پ یمشک یشلوار

 سالومه بفرستند. یبه آدرس خانه شیو کفش برا



به مهسا گفته بود عجله دارد، او هم  نکهیپس از ا 

امشب  نیهم تواندیزنگ زده و جواب داده بود که م

 شان برود.به خانه

 .دیرسهم  اشیسفارش ینیریگل و ش دسته

به تن  یخواستگار یکه برا ییبا لباس ها ونایحاال  

 .ستادیبود، مقابل سالومه اکرده

تالشش را کرد تا بتواند اشک جمع  تیسالومه نها 

را پس بزند اما چندان موفق نشد  شیهاشده در چشم

 گفت: ونایخطاب به  د،یلرزیکه م ییو با صدا

 

 خوشگلم؟ یمطمئن یدیانجام م یکه دار یاز کار -

 ستین ریبا ام یکه فقط به خاطر لجباز یمطمئن 

 

 و گفت: دیحرف سالمومه پر انیم 

 

کنم  دایراه خودمو پ خوامی" آره مطمئنم، گفتم که م-

 یسال

 



 شه؟یم دایراحت پ یجورنیا یکن یو حس م-

 شه؟یمشخص م رتیمس یجورنیا

 

 را در کاسه چرخاند و گفت: شیهاکالفه چشم 

 

 .یخواستگار رمیسرم دارم م ریخ ،یسالبس کن  -

 یانرژ کمهیو  یحال باشاالن خوش کهنیا یبه جا 

 تو حالم. یزنیبدتر ت ر م یدار ،یبشوت مثبت

 

 زد. یلبخند 

 

 میتصم شیچندساعت پ نیآخه دورت بگردم، هم -

 !یریم یو االن دار یگرفت

 ؟یقبولش کن یخوایچرا نم گه،ید هیرمنطقیغ

 

 خاتمه دادن به آن بحث گفت: یبرا ونای 

 

 ده؟یتو چرا انقدر رنگ روت پر یراست -



 هاتم گود رفته.چشم ریز کنمیاحساس م 

 حالت خوبه؟ ،یمضطرب

 

 خوبم. -

 

 ه؟یاوک یهمه چ یمطمئن -

 

 :دیبا شک پرس ونایتکان داد و  سر

 

 اون روز و یخاطر رابطهنکنه به -

 

 اش گفت:جمله انیم

 

 روز نداره.نبه او ینه ربط -

 

 گفت: هیکنا با

 



 ؟یبه آقا پرهام چ -

ً یاح  نداره؟ یربط شونمیبه ا انا

 

 کمرنگ نگاهش کرد و گفت: یسالومه با لبخند 

 

 کاریچ گهیاالن د ،یخواستگار یریم یتو که دار -

 ؟یبه اون دار

 کنیبه پرهام حسادت م کنمیحس م چرا

 

 و گفت: دیخند 

 

هم  یهارابطه یتو دیخب، نبا یگیآره راست م -

 .میدخالت بکن

 .یناراحت یلیکه خ کنمیحس م ،یشوخیب اما

 

صورت او گذاشت و  یسالومه کف دستش را رو 

 گفت:

 



 ریتو فکر خودت رو درگ زم،یعز ستین یخاص زیچ -

 مشکالت من نکن.

 برو به سالمت. 

 یدیانجام م یکه دار یکار دونمیهر چند که نم 

اتفاق برات رقم  نیکه بهتر دوارمینه اما ام ایدرسته 

 بخوره.

بهش  یاذره کنمیفکر نم یکه حت یبا دختر دوارمیام

از  دوارمی. امیخوشبخت بش یعالقه داشته باش

 مونیپش یکنیعجوالنه م یکه دار یانتخابت و کار

 .ینش

 

 و گفت: دیتلخ خند ونای

 

 دهیکش نجایتا ا یاشتباه لعنت هی یمن تو یتموم زندگ -

 از دست دادن ندارم، دارم؟ یبرا یادیز زی، چشده

 که شانسم رو امتحان کنم. رمیم 

 

 سالومه آرام لب زد: 



 

 یبرا یکه فقط بخوا هیزیاز چ تریاما ازدواج جد -

 امتحان کردن شانس و

 

حرفش را خورد و  ونانی یو کالفه رهیبا نگاه خ 

 گفت:

 

 .گمینم یزیچ گهیباشه باشه، د -

 ت رو بد کنم پسر قشنگ.حال خوامینم

 کیمن به عنوان  یرو یتونیم شهیبدون که هم فقط

 .یدوست حساب کن

 

گونه  ینرم رو یاجلو رفت و بوسه یقدم ونای

 سالومه کاشت و جواب داد:

 

 .یبود شمیکه پ یمرس-

 

 مهسا به راه افتاد. یسمت خانه 



 شان در مرکز شهر بود.آدرس خانه 

مهم نبود که قرار است چه  شیبرا گریشد و د ادهیپ 

 از او پخش شود. یخبر

شده و  یاجم به همراه دسته گل وارد خانه ونای کهنیا

 نداشت. یتیاهم گریهزار حرف د

خودش احساس  یکه رو ییتوجه به نگاه ها یب 

را فشرد. فوراً در باز  ییالیزنگ در خانه و کردیم

 داخل رفت. ونایشد و 

که در بالکن با  دیا را دمهس یورود یاز همان ابتدا 

که بزرگ بودنش از آن فاصله هم مشخص  یلبخند

 و بلند گفت: دادیدست تکان م شیبود، برا

 

 .یخوش اومد وناجونیسالم  -
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 وارد اتاق شد. ادتیع یبرا یگلبهجت با دسته  اردالن

چندان نگاه   رخسرویبود و امآذر به خواب رفته 

 نگران اردالن را دوست نداشت.

جز خودش، به یکسچیه خواستیچون نم دیشا

 طور نگران به آذر نگاه کند.آن

 

 لب زد: اردالن

 

 .رخسروخانیسالم عرض شد ام -

 

رام آ رخسرویکنار تخت گذاشت و ام زیم یرا رو گل

 پاسخش را داد.

 



اش به و عدم عالقه رخسرویام یهاعادت از

دست  یداشت که برا ریخ یکیتماس فز نیترکوچک

تخت آذر  گریسمت د کهیدادن جلو نرفت و در حال

 :دیپرس بودستادهیا

 

 خطر رفع شده؟ حالشون مساعده؟ -

 

بودن و احتماالً  یپزشک جراح که راض ایبله گو - 

 صیترخ شاتیآزما یسر کیام فردا بعد از انج

 .شنیم

 

 و جواب داد: دیآسوده کش یاردالن نفس 

 

 جداً نگران حالشون بودم، خداروشکر. -

 

و از فکرش گذشت  ستادیا نهیدست به س رخسرویام

 نگران حال آذردخت باشد؟ دیکه چرا اردالن بهجت با



 لیوک کی یاز رابطه ترشیب یزیها که چآن یرابطه 

 د، بود؟و موکل نبو

 بود.تمام شده شیها پآن هم مدت که

 

مکث رو به  یو پس از کم ستادیآن جا ا یکم اردالن

 گفت: رخسرویام

 

 نیا دنیکش شیپ دونمیمن نم قتشیحق رخان،یام -

 یلیهم خ تونینه، اما با گوش ایبحث االن درسته 

 .دیتماس گرفتم جواب نداد

 

رد و به سر و وضع خودش ک یااشاره رخسرویام 

 گفت:

 

وضع از  نیمن با هم کهنیخاطر اجواب ندادم به-

 اومدم. رونیخونه ب

 آماده بشم. نکهیبدون ا 

 ست.خونه یهم تو یگوش 



 

 گفت: اردالن

 

 بله متوجه شدم. -

 .ستیخوب ن ادیگفتم که اوضاع ز وناجتنیمن به   

 

چشم تنگ کرد و منتظر نگاهش کرد و  رخسرویام

 اراند و جواب داد:اردالن کنج لبش را خ

 

صحبت در مورد  یلیخ یمجاز یفضا یتو قتشیحق -

 دیکنم با یو خانم معتضد شده که فکر م ونایشما و آقا

 .میرفع کن یها رو طورسوءتفاهم نیا

 بزنه. بیآس تتونیبه موقع داً یکه شد ممکنه

 

آذر  یدهیخسرو نگاهش را به صورت رنگ پر ریام 

 داد و گفت:

 

 نداره! یتیچندان اهم -



 

 باال رفته از تعجب لب زد: یاردالن با ابروها 

 

رفع سوتفاهم  دیخواینم یعنیجم؟  یآقا دیمطمئن -

 بشه؟

 

 نگاهش کرد. زیت

 

 بوده که بخواد رفع بشه؟ یمگه سوتفاهم -

 

 گفت: ترشیبا تعجب ب اردالن

 

 اصرار دارن بگن شما و خانوم معتضد کهنیا -

 

 حرفش جواب داد: انیم

 

 اصرارشون چندان هم غلط نباشه. دیاش -



 

 مصرانه گفت: اردالن

 

 دیخانوم معتضد بخوان رفع ابهام بشه، شا دیشا -

 یسوژه کیبه  لیشهرتشون تبد یابتدا نینخوان هم

 بشن. یجنجال

 

دو انگشت اشاره و وسطش  اشیشگیعادت هم طبق

 و گفت: دیکش شیهالب یرا رو

 

 .یباش هیقض نینگران ا ادیز ستین یلزوم -

 نه خانوم معتضد. ،یمن هست لیشما وک درضمن

 .کنمیبود مطلعت م یاگر مشکل ،یکه اومد ممنون

 

 بخواهد که برود. نیاز ا ترحینداشت که صر امکان

را  نیچرا مقابل او گارد گرفته اما ا دانستینم

جز  یشخص یعالقه ندارد نگران یاکه ذره دانستیم

 .آذر حس کند یخودش را برا



 

 رفت. رونیگفت و ب یآرام یبا اجازه اردالن

و  کردیکم چشم باز مآذر شد که کم یرهیخ رخسرویام

 رنگ پچ زد:کم یبا لبخند

 

 ؟یشد داریب -

 

 :دینال آذر

 

 .رمیفکر کردم، قراره، بم -

 

 اما آرام لب زد: محکم

 

 .ذارمیمن نم -
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بود  اشیگوش یکه صفحه یبا تعجب به خبر یمهد

 زل زد و آب دهانش را فرو داد.

 :دیپرس یبا کنجکاو بهیط 

 

 د؟یرنگت پر هویشده مادر؟ چرا  یچ -

 

 سرش را به چپ و راست: 

 

 .یچیمن؟ نه ه ؟یچ -

 

 زد: لب



 

 .گهیوا بگو د -

 

 لمیآورد و ف نییرا کامالً پا اشیگوش یصدا

 کرد. یراپل یاهیچندثان

 .دیدیاشتباه نم 

 بود، آذر بود. رخسرویکه در آغوش ام یکس 

 یو مهد رفتیبود که خون از سر و کتفش م آذر

 شد. یبه شدت عصب یالحظه یبرا

از  بهیو ط دیکش شیموها انیکالفه دستش را م 

 :دیپرس گریبار د کیآمد و  رونیآشپزخانه ب

 

رو  نیدفعه از ا هیحالت خوبه؟ چرا  یمطمئن یمهد -

 شده مادر؟ یچ ؟یبه اون رو شد

 

 یرا قفل کرده و آن را رو اشیصفحه گوش یمهد 

 بالشت کنارش انداخت و جواب داد:

 



 ؟یدیم رینشده که، چرا گ یزیمامان خوبم چ -

 

 نازک کرد و جواب داد: یچشم پشت

 

 ؟یشیاال چرا ناراحت موا! باشه ح -

 

باز هم آذر فکر کرده بود و فکر آذر  کهنیاز ا یمهد

 کالفه بود. زد،یباعث شده بود که اعصابش بر هم بر

کند  رونیاو را از سرش ب کردیهرچه تالش م انگار

 .توانستینم

 زد و گفت: لب

 

 نا،یجعفرآقا ا یخونه میبر یذاریقرار م هیمامان،  -

 م؟یریزودتر سر و سامون بگ مایکه من و بت

 

لب باز کند،  کهنیاز ا شیبرق زد اما پ بهیط یهاچشم 

 گفت: ضیکز کرده بود با غ یاالهه که گوشه

 



من انجام  یکارها رم،یمن طالق بگ دیحداقل بذار -

 یافتادن تو نبولیبشه، بعد دوباره به فکر دانبول و د

 .دیخونه باش

 

 :دیتوپ یمهد 

 

 .یریطالق بگ گهیدو ماه د یاتو بخو دیشا -

 من داره؟ یبه نامزد یاصالً طالق تو چه ربط 

 

 زد و گفت: هیگر ریز دفعهکیالهه  

 

 داره؟ یچه ربط ،یگیآره راست م -

 یبه فکر شاد دیاونوقت شما با کنمیمن دارم دق م 

 .دیخودتون باش یکردن و خوش

 نداره. یداداش، ربط یگیم راست

 .دیبکن وادخیدلتون م یهرکار

 گفت: بهیاتاقش رفا و در را هم محکم بست و ط به

 



 براش. رمیبم یاله -

شبه عروسو رو برگردونن تو  هیکه  رهیبم مادرش

 ام.خونه

 .نمیرو نب ییزایچ نیتا همچ شدمیکور م شدیم کاش

 گهیم میکه قربونش برم، تا جلوش حرف بزن باباتم

 .ستین ریخود کرده را تدب

 !یوسط شدم چوب دو سر گوه نیه امن بدبختم ک 

 

 داد و گفت: رونینفسش را ب یمهد 

 

 حرف رو نزن مامان. نیا  -

 .گهید ادیم شیپ

 قرار گرفت. یآدم ناتو بود که تو زندگ هی ثممیم 

 .میشیانشاهللا از شرش خالص م 

 .مونهینم یجورنیام که همالهه طیباالخره شرا 

 

تش پاک کرد و را با پشت دس شیهابه اشک بهیط 

 کنان گفت: نیفنیف



 

 بگم واال، خدا کنه. یچ -

نه بهتره چادرمو  ایخانوم،  رانیزنگ بزنم به ا هی

 هیتُکه پا برم خونشون بگم  هیبندازم رو سرم پاشم 

شما  فیحداقل تکل م،یریواسه تو و بتول بگ ینامزد

 دو تا معلوم بشه.

 .اهشیمادر مرده و بخت س یاز الهه کهنیا 

ذره خنده  هیبلکه  میبد یسامون هیحداقل تو رو  

 برگرده به لبمون مادر.

*** 

 

که از آذر منتشر شده  ییویدیو دنیبا د یقدرآن ساناز

کنان خودش را به  هیبود نگران و مشوش شده که گر

 مادرش رساند. یخانه

به  دهیزهرا خانم در را با خود باز کرد و ترس 

 و گفت: دیصورتش کوب

 

 شده ساناز؟ یبر سرم چ خاک -



 اومده حرف بارت کرده؟ بهیباز دوباره ط 

 

 کهنیاز ا شیهم در خانه بود، کنجکاو پ میابراه یآقا 

 بدهد گفت: یساناز جواب

 

 یلیقهر که خ یو اومد یاگه با شوهرت دعوا کرد  -

 .یباس برگرد ،یکرد خودیب

 

را پاک کرد و زهراخانم دستش را  شیساناز اشکها 

 و داخل آوردش و گفت: دیکش

 

 د حرف بزن دختر، دق مرگ شدم. -

 بگو. یزیچ هی 

 

 هق گفت:هق با

 

 .مارستانهیآذر، آذر ب -

 



رفته و  رونیب شیزهرا خانم حس کرد جان از پاها 

 کنار درد سر خورد.

حس  یقلبش را از شدت نگران یهاتپش میابراه آقا

د و نشان بده تفاوتیکرد خودش را ب ینکرد اما سع

 جدا نکرد. ونیزیتلو ینگاهش را از صفحه

 دیسف یهاو لب دهیپر یزهرا خانم مات شده و با رنگ 

 شده گفت:

 

 چش شده؟ -

 

 گفت: هیبا گر ساناز

 

 افتاده روش. یزیچ کاره،مهیساختمون ن هی یاز باال -

 

 :دیآقا توپ میو ابراه ستدیکرد با یزهرا خانم سع 

 

 حاال؟ یکجا به سالمت -

 



 بود و گفت:زهرا خانم هم راه گرفته یکهااش

 

 یچه خاک نمیبب مارستانه،یبچم کدوم ب نمیبرم بب دیبا -

 نه؟ ایبه سرم شده 

 .ستیپدر و مادر که ن یکس و کار و ب یب 

به سرش اومده، نکنه االنم  ییچه بال نمیبرم بب دیبا 

 ؟ینذار یخوایم

 

 را باال برد: شیصدا میابراه آقا

 

 .یبذارم بر خوامیکه نممعلومه  -

 م؟یبه اسم آذر ندار یمگه بهت نگفتم که دختر 

 

 و گفت: دیاو هم داد کش اورد،یزهرا خانم طاقت ن 

 

 اما من دارم. یتو ندار -

 اوالدمه. دمش،یمن نه ماه به دل کش 



 یصبر کنم و  دست رو دست بذارم وقت تونمینم

به  ییچه بال دونمیو نم مارستانهیام رو تخت ببچه

 آقا.سرش اومده ابرام
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با تعارف مهسا داخل خانه شد و سبد گل را به  ونای

 طرفش گرفت.

 زد و گفت: یلبخند مهسا

 

 حالم.قدر خوشچه یدونینم ،یخوش اومد -



 بگم. یجورچه ینعی 

 .هیاتفاقات واقع نیکه ا شخیباورم نم 

اش االن، هم نیتا هم امیکه بهم پ یاز همون وقت  

دفعه  هی ترسمیو م نمیبیکه دارم خواب م کنمیفکر م

 از خواب بپرم.

 

او  یاز بازو زیر یشگونیدست جلو برد و ن ونای 

 گرفت و مهسا متعجب گفت:

 

 ؟یکنیم کاریچ ،یآ -

 

 و گفت: دیدر گلو خند ونای 

 

 درد گرفت؟ -

 

 و گفت: دیکش شگونشین یجا یمهسا دست رو 

 

 !یلیآره خ -



 

 یجد یو من جد یداریب ،یمراد یستیپس خواب ن -

 .اتیخر شدم و اوموم خواستگار

 

بزرگ و  ینگاهش را در فضا ونایو  دیبلند خند مهسا

 و گفت: دیچرخاند و متعجب خند یخال

 

 یندهیاستقبال داماد آ انیب ستیر نقرا هیبق -

 ؟یمراد یخانواده

 

 داد و جواب داد: شیبه موها یمهسا معذب تکان 

 

 .ادیچرا االن م -

 

 ؟یچ یعنی اد؟یم -

 

و  دیآرام واکر مادربزرگش را شن یصدا مهسا

 بود گفت: ستادهیهنوز کنار در ا ونای کهیدرحال



 

 بهت بگم. دیام، خب من باراستش، در مورد خانواده -

امروز که با من  نیهم دیشا گفتم،یتر مقبل دیبا یعنی

 .یتماس گرفت

 

 حاال بگو خب.. -

 

 نگاه کرد و گفت: ونایدهانش را فرو داد و به  آب

 

سالم بود، پدر و مادرم متارکه  زدهیس یمن وقت -

 کردن.

 زمام هفده سالش بود.برادرم هم اون 

 .کنهیکار م هیاالن عسلو 

 یهمون موقع با پدر و مادربزرگم زندگ من از 

 شی.کردم مامانم ازدواج کرده، پدرم هم پنج سال پیم

که  نهیدر واقع بخوام راستشو بگم، ا یعنیفوت کرده 

 .میاالن فقط من و مادربزرگم هست



 تونهینداره و نم یمرخص گهیکه تا سه ماه د داداشم

 برگرده.

 ه وکالً منو ول کرد ییجوراهیمامانمم که  

 

 انیمعذب شدن و هول شدن او را حس کرد و م ونای

که  یاو را از آن جمالت کهنیا یو برا دیحرفش پر

 بود گفت:کرده تشیانگار گفتنشان اذ

 

 قبر بابات کجاست؟ یدونیم -

 

 مهسا متعجب گفت: 

 

 .دونمیآره، معلومه که م -

 

 زد و گفت: یخندتلخ

 

 !رو گفتم، که بگم خوش به حالت نیا -



که پدر و مادرم از هم جدا  دونمیچون من فقط م 

 مرده. ایست مامانم زنده دونمینم یشدن و حت

 کجا ساکنه. دونمینم 

بابات مرده و قبرش  یدونیحالت که مبهخوش پس

مادرت ازدواج  یونیکجاست و خوش به حالت که م

.  خوش به حالت که کنهیم یکرده و داره کجا زندگ

که درسته  تنها عضو خانوادته که  یدار یمادربزرگ

 .شیکنارته اما به هرحال دار

 

 با دست به خودش کرد و گفت: یااشاره 

 

 منم، نگاه به اسم و رسمم نکن. نمیا -

 خودمم و خودم. من

 همستر دارم که اسمش پپره. هیدروغ نگم  البته

 طینسبت به شرا یکه احساس بهتر شهیباعث م اگر

منتها  میهم هیبگم که ما شب دیبا یخودت داشته باش

 .یترتو خوشبخت

 



 و گفت: دیخند مهسا

 

 یلیکه ما خ یمادربزرگم تظاهر کن یجلو شهیم -

 م؟یشناسیرو م گریدوقته هم

 

تن مهسا چرخاند و  ینگاهش را رو طنتیبا ش ونای

 گفت:

 

 ؟یآره بابا، چرا تظاهر قنار -

 !هاادمهی هاتویبلند یتموم پست من

 

 ونایآمد و  ییرایمهسا با واکر به سالن پذ گمادربزر

 گذاشت و گفت: اشنهیس یجلو رفت و دست رو

 

 حال شما؟ داریجان، مشتاق دسالم مادر -

 

نگاهش کرد و سمعکش را  ینمک یبا لبخند رزنیپ 

 در گوشش گذاشت و رو به مهسا گفت:



 

که تو  پهیآقا خوشت نیا یننه، چرا زودتر نگفت یوا -

 اد؟یبود قراره ب سیپل لمهیاون ف
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 جانشیو ب فیخف یهاصورت آذر، ناله یدهیپر رنگ

ً یعم اش،یشانیسر و پ یو پانسمان رو  رخسرویام قا

 بود.را ناراحت کرده

بود و تمام ش را فراموش کردهکه درد خود یطوربه

 هم و غمش آرام شدن آذر بود.



 بود. یفرار گریکدیاز  نگاهشان

طور سر حرف را باز کنند تا باالخره چه دانستندینم 

برسند، که  یو درست و حساب یقطع جهینت کیبه 

قلب و مغزشان به چه  یدو دو تا چهار تا نیب ندیبگو

 .دندیرس یاجهینت

 

لب باز  اورد،یرا طاقت ن انشانیم نیآذر سکوت سنگ 

 کرد و گفت:

 

 منزل. دیببر فیجم، لطفاً شما تشر یآقا -

که باز هم براتون دردسر درست  خوامیمن معذرت م 

 هم نجایکردم و تا ا

 

نگاهش کرد که  زیحرفش چنان ت انیم رخسرویام 

 اش را قطع کرد.آذر جمله

 

 بلند شد و سمت تخت رفت. یصندل یرو از



پوزخند  یرا باال داد و نتوانست جلو شیروهااب 

 و گفت: ردیصدادارش را بگ

 

 جم؟ یدوباره شدم آقا  -

 دوباره شدم دوم شخص جمع؟ 

 اول؟ یسر خونه میبرگشت دوباره

 

 پر اشکش را از او گرفت و گفت: یهاچشم آذر

 

که غلطه، که حواستون  د،یتونیکه نم دیخودتون گفت -

 یاگهید زیهر چ ای دینبوده، که مست بود

 

 جلوتر رفت. رخسرویام 

 اسلش فروبرده بود. یها بیدست در ج 

 تنگ کرد و به صورت آذر نگاه کرد. چشم

او گذاشت و  یچونه یدستش را آرام رو کی 

 صورتش را سمت خودش برگرداند.



کرد که نگاهش کند و همانطور که در  مجبورش

 بود، گفت:صورت او زل زده

 

هت گفتم تو فقط بمون تا من جونم رو که ب یموقع -

 یعنیپس  ،ینشده بود هوشیبدم به پات، هنوز ب

 .یدیشن

 

 آذر آرام تر جواب داد: 

 

 دوست داشتم دوباره بشنوم. دیشا -

بدونم حاال که خطر رفع شده و  خواستمیم دیشا

که  دینه. ببخش ای یحواست هست، باز سر حرفت هست

 ه حرفت اعتماد کنم.ب تونمینم یول گمیم طورنیا

رابطه  نیا یتو یتونینم کنمیدر واقع احساس م 

 هیرو رییو هر لحظه ممکنه که تغ یثبات داشته باش

 !یبد

 

 و گفت: دیشستش را کنج لب آذر کش رخسرویام



 

از  ست،یاحساسم ن یثباتیثبات نداشتنم از سر ب -

فکر  خواستمیکه کم بودم براش، نم هیاحساس پسر

 شقشم.کنه دزد ع

 

 آذر شد و گفت: یهابه چشم رهیخ ترقیعم

 

 ،ییها تنهافرق داره، بعد از سال زیاما االن همه چ-

رسوخ  یو طور یها، اومدبه زن یاعتمادیها بسال

تو رو پشت سر بذارم و فکر کنم  تونمیکه نم یکرد

 .فتادهین یاتفاق چیه

بدون تو  دونمیم ،یرو دوست ندار ونای دونمیم

 .تونمینم

اما پشتتم، پشتم  شه،یمیما چ یآخر قصه دونمینم

عاشق باشم و اعتماد  تونمیم ادیب ادمیباش و بذار 

 کنم. 

 یشرمنده رسه،یقصه به هر جا م نیته ا بذار

 .میاحساسمون نباش



 دمیم ادتیبده.  ادمیبده آذر، اعتماد و عشق رو  ادمی 

 . و دلت نلرزه یکن هیمرد تک هیطور به چه

 

 و لب زد: دیآب دهانش را بلع آذر

 

 .کنارتم ام،یپا به پات م -

 

 صادقانه ادامه داد: رخسرویام 

 

آره االن حواسم سرجاشه االن خطر رفع شده و  -

 راحته. المیخ

که بخوام از شدت اضطراب  ستمین یطیشرا یتو االن

رو به طور کامل درک نکنم،  اشیبزنم که معن یحرف

 خوامتیکه م گمیرو بهت م نیامل اک نانیپس با اطم

 آذردخت معتضد.

 

 کند. یآذر نتوانست لبخندش را مخف 

 خم شد. یخسرو به آرام ریام 



 سر جلو برد و هردو پلک بستند. 

او گذاشت و  یهارا کنار لب شیهانرم و آهسته لب  

برق از  انیمثل جر زیکوتاه و شورانگ یلذت آن بوسه

 تنشان عبور کرد.

ساعدش بود را باال برد  یرو وکتیکه آنژ یدست آذر

 رخسرویام یهاو کنار لب دیکش یانقره یو به موها

 نجوا کرد:

 

 جم. رخسرویام خوامتیمنم م  -
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را از  شیبود که اگر پاردهاتمام حجت ک میآقا ابراه 

در  یکه برگردد رفتار خوش یبگذارد، وقت رونیخانه ب

کرده بود که مبادا به سرش  دیو تاک ستیانتظارش ن

 آذر بماند. شیبزند و پ

را  آبرویب یبه سرش بزند و دست آن دختره مبادا

و زهرا خانم با  اوردیو دوباره به خانه ب ردیبگ

 یهایکج خلق ی  شده و پآماده  وقفهیب یهاهیگر

 .دیهمسرش را به تنش مال

شان تماس گرفت و خانه کیساناز با آژانس نزد 

گفته  یخبر یهااز کانال یکیکه در  یمارستانیسمت ب

 جا منتقل شده رفتند.شده بود آذر به آن

 

 دنیدر آن حال بودند که با شن رخسرویآذر و ام 

ترس و  دیآذر باال پر یابروها ییآشنا یصدا

 ناخواسته بر جانش نشست.

مادرش بود که انگار داشت با پرستار بحث  یصدا 

 .کردیم

 :گفتیزهراخانم م 



 

 .هیبستر جانیآذردخت معتضد دختر منه، گفتن ا -

 .نمشیبرم بب خوامیکدوم اتاقه م دیبهم بگ 

 

 :گفتیو م زدیهم حرف خودش را م پرستار

 

 ازه ندارم.خانم محترم، مادرجان، اج زم،یعز -

 

که  دیزهراخانم به گوش آذر رس یهیگر یصدا 

 :گفتیم

 

 نه؟ ایام اومده سر بچه ییبدونم چه بال دیبا -

 که من نرم تو؟ دیگفته اجازه ند یک نم،یبگو بب اصالً 

 

 جواب داد: ییروبا خوش پرستار

 



کردن که  دیبه من هم تاک د،یمادرجان نگفتم شما نر -

 ه اتاق خانوم معتضد راه ندم.رو ب یایمالقات چیه

 

اما دلتنگ  دهیبه آذر نگاه کرد و آذر ترس رخسرویام 

 :دیمچ دست او را گرفت و نال

 

 مامانمه. -

 

 :دیسر تکان داد و پرس رخسرویام

 

 ؟یشیمعذب م ننیاگر من رو کنارت بب -

 

 و جواب داد: دیدهانش را بلع آب

 

براش تنگ  دلم نمش،یبب خوامیاما االن م دونمینم -

 .شده

 ً  نگرانم بوده که اومده. یلیخ حتما

 



 و سمت در رفت و گفت: ستادیراست ا رخسرویام

 

 داخل. انیب گمیاالن م -

 

 ستگاهیکه در ا یرا باز کرد و نگاه پرستار در

بود و مشغول بحث با مادر آذر بود به  یپرستار

 افتاد و رو به زهراخانم گفت: رخسرویام

 

 جم. یآقا شونیا د،ییبله بفرما-

 انیخانوم اصرار دارن ب نیجم، ا یآقا

 

حرف او را قطع کرد و خودش رو به زهراخانم و  

 ساناز گفت:

 

 داخل. دیاریب فیسالم، تشر -

 

 و با دست به اتاق اشاره کرد. 

 



کور  یاو چنان در هم گره دنیزهراخانم با د یابروها 

م با پاسخ سالمش را نداد و ساناز ه یخورد و که حت

کرد و در  رخسروینگاه به ام یاحد و اندازه یتعجب ب

 آهسته سالم کرد. گذشت،یکه از کنارش م یحال

 

 داخل اتاق شدند. 

 .دیکوبیم امانیآذر ب قلب

 .بوددهیبود که مادر و خواهرش را ند هاماه

 آن دو هم بهتر از آذر نبود. حال

ر دخترش در آن وضع، محکم ب دنیزهرا خانوم با د 

 و هق زد: دیصورت خودش کوب

 

 برات مادر. رمیبم -

 

 اشیتنها در اتاق آذر، عصب رخسرو،یام دنید

 بود.کرده

 بود. اریبس تیشکوه و شکا یفرصت برا اما

 .که سمت آذر رفت بوددهیامانشان را بر یدلتنگ حاال



 گرشیسمتش و زهراخانم سمت د کی ساناز

 .بودندستادهیا

که در آن  دانستیو خدا م کردندیم هیگر هرسه

 .گذشتیلحظات چه در دلشان م

 .بودستادهیا یاگوشه نهیسبهدست رخسرویام

را  شیهاتر شدند، زهرا خانم نم اشککه آرام یکم

 اشاره کرد. رخسرویچشم به ام یگرفت و با گوشه

که به گوش او هم برسد آذر را خطاب قرار  ییصدا با

 داد:

 

 نه؟ ایخبره چه یم بگبه خونوادت یخوایم -

 

 انداخت و گفت: رخسرویبه ام ینگاه آذر

 

 خبره مامان؟چه یچ یعنی -

 

 شده گفت: یشاک

 



 .گهیبگم آره راست م تونمیجلو بابات که اللم، نم -

باز شد، بدبخت  ایباز ستیآرت نیپات به ا یاز وقت اما

 مادر  من. یشد

وزم که ر هی ات،یخواستگار ادیآقا م نیروز پسر ا هی

بال به سرت نازل شده،  نیچرا و کجا ا ستیمعلوم ن

که تک و  مینیبیآقا رو م نیو خود  ا مارستانیب میایم

 اتاقه. هیتنها باهات تو 

 بگم بهت که تف سرباال نباشه؟ یچ

 

 زد: شیآرام صدا رخسرویزده مقابل امخجالت ساناز

 

 .مامان زشته -

 

 سکوت کرد و زهراخانم محق گفت: آذر

 

 مگه؟ بذار حرفمو بزنم. گمیم راهیب ه؟یچ -

 .ترکمیسردلم، م مونهیکه م وگرنه

 



 کرد و ادامه داد: رخسرویرو به ام و

 

 ؟یدختر من یکاره یآقا شما چ -

 د؟یداریخودت و پسرت دست از سرش برنم چرا

 

 یکه شور بوددهیبه دندان کش یلبش را طور آذر

 .خون را حس کرد

 نیمرد تمام ا نیا دیبزند و بگو ادیرف خواستیم دلش

 بوده و حاال روحش را تصاحب کرده. اشیمدت حام

مورد قضاوت قرار  طورنیا ستیحق او ن دیبگو که

 .ردیبگ

 

 

 جواب داد: رخسرویباز نکرده بود که ام لب

 

هستم که  یلمیخانم معتضد، بنده کارگردان ف -

 نقش اولش هست. گریدخترتون باز



اومد و  شیپ تیوضع نیا یاتفاق کی یطبد حادثه،  از

دخترتون رو رسوندم  امیانسان یفهیبنده بر حسب وظ

 .مارستانیب

 .نیهم
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 بود.قانع نشده زهراخانم

 .بوددهیحال نده تابهک دیدیرا در نگاه آذر م یزیچ

به نظر  یدر اتاق هم اگرچه خشک و جد ستادهیا مرد

نشسته پشت  ینگران شدیدقت م یبا کم یول دیرسیم

 را حس کرد. یمشک یهاآن مردمک



جا کرد ها جابهآن انینگاهش را مشکوک م زهراخانم

 ملتمسانه پچ زد: رلبیو آذر ز

 

 .کنمیمامان خواهش م -

 

 .دیسرش جلوتر کش یرا رو چادرش زهراخانم

 د،یبوسیآذر را م یشانیآرام پ کهیشد و درحال خم

 آرام گفت:

 

 .سن باباتهبودنش نکن، هم کیو پ کینگاه به ش -

 آذر. ایخودتو بدبخت کن مبادا

 

 تر از او گفت:و آرام دیمادرش را شن یجمله ساناز

 

 .ستیها نحرف نیحاال دقت ا م،یبر ایمامان ب -

 

اشاره کرد  رخسرویچشم، نامحسوس به ام یشهگو با

 و بلندتر گفت:



 

 گه؟ید یدونیباباهم که م ست،یحال آذر خوب ن -

 میبرس ریهم د کمهی ه،یاالنش هم از دستمون شاک

 .الستیواو گهید

 

پر از اشک  شیهاو باز چشم ستادیخانم راست ا زهرا

 شد.

 یدست گرم مادرش را در دست گرفت و برا آذر

 زد. یاو، لبخند خاطراننیاطم

 

 مامان. ستین یزیچ -

 نگران نباش. شم،یخوب م زود

 

 زد و گفت: هق

 

 که دل نگرونت نباشم. تونمینم تونم،ینم -

وقت من  اون مارستان،یرو تخت ب یافتاد ،یاوالدم

تیپ تونمیبدبخت نه م  خودم. شیبمونم نه ببرمت پ ش 



 

 د.جلوتر رفت و مداخله کر یقدم رخسرویام

 

باشه  ازیاگر ن د،یخانوم معتضد، نگران نباش -

 .رمیگیبراشون پرستار م

 

گر گرفت و نتوانست خودش را کنترل کند و  زهراخانم

 جواب داد: ضیبا غ

 

 گر،یو دختر منم باز یفقط کارگردان یشما که گفت -

 ؟یریبراش پرستار بگ یچ یبرا

 ؟یبزن نهیسنگشو به س دیبا یچ یبرا

 

دهان باز کند و ببلعدش و آرام  نیت زمدوست داش آذر

 رو به ساناز گفت:

 

 ساناز. دیبر -

 



که سکوت  رخسرویو نگاه از ام دیچرخ زهراخانم

 بود گرفت و به آذر گفت:کرده

 

 کارگردانتون حرف بزنم؟ یبا آقا شهیکسر شانت م -

 یول شتیپ مارستانیبمونم ب تونمیمن نم درسته

 .ستیآقا هم درست ن نیموندن ا

 

سکوت کرد و تنها توانست  رخسرویهم مثل ام آذر

 گوشت و پوست لبش را بجود.

 

 گفت: رخسرویرو به ام ساناز

 

جم دست شما دردنکنه، واقعاً باعث زحمت  یآقا -

 .میشد

 

 داد: پاسخ

 

 .کنمیخواهش م ست،ین یزحمت -



 

 ادامه داد: یشرمندگ با

 

 .گهید توروخدا، نگرانه دیریاز مامان هم به دل نگ  -

 

حرف او  انیاش را حفظ کرده و مجبهه زهراخانم

 گفت:

 

 .ستمینگران ن خودمیب نیهمچ کهنیمثل ا -

 

بدهد که  نانیبه او اطم توانستینم رخسرویام

 توانستیکامل دارد، نم تیدخترش در کنار او امن

 چه بر سر احساسشان آمده. دیبگو

 و باز هم سکوت کرد. دیبگو یزیچ توانستینم

 

 

 آذر را خطاب قرار داد: ساناز

 



 شت؟یبگم، شب بمونم پ نیبه حس یخوایم -

 ها.نداره یمشکل اون

 

 و گفت: دیتلخ خند آذر

 

تو رو هم مثل من از  یبابا بفهمه و پا یخوایم -

 اش ببره؟خونه

 

 و غر زد: دیلب گز زهراخانم

 

 آبه. یهمه هم رو شیپ مونیزندگ یپته -

 برامون. ییه جاخدا آبرو نموند شکر

 آقا. نیا ینه جلو لیو فک و فام هیتو در و همسا نه

 

 در دل جوابش را داد  آذر

 نیکه طرد شدم کنارم بوده، ا یامرد از لحظه نی" ا

 ."دشینیبیکه م هیزیاز چ ترشیب یلیمرد خ



 

 داد و رو به مادرش گفت: رونیکالفه نفس ب 

 

تار رف بهیمثل ط یدار کنمیمامان چرا حس م -

 ؟یکنیم

 

 خنده زد. ریز ساناز

 را دور زد و دست مادرش را گرفت و گفت: تخت

 

 آذر. گهیراست م -

 میبمون گهید کمهی اگه

 

 حرف ساناز گفت: انیم

 

 .میباشه بر -

 

 به آذر گفت: خطاب



 

دل بدبخت منم فکر  نیمواظب خودت باش آذر، به ا -

 کن.

 

 :مادرش داد و پچ زد لیرنگ تحوکم یلبخند

 

 راحت. التیغصه نخور، خ -

 

 گفت: رخسروینگاه کردن به ام بدون

 

 کردم. یمن تند دیشماام ببخش -

 اعصاب نمونده برام. گهید واال

 

 نداره. یرادیا -

 

 از خروج از اتاق گفت: شیپ

 



 دختر خودت، دستت دردنکنه، بااجازه. یآذر منم جا -
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 رهیچسباند و نگاه خ شیهارا به لب یفنجان چا ونای

و بالبخند و شوق و ذوق مادربزرگ مهسا،  میو مستق

 .ندیاو هم بنش یهالب یباعث شد لبخند رو

 بود. ینیدلنش رزنیپ

 .دیرسیهم به نظر م ساده

 

 به مهسا گفت: رو



 

 ؟یشناسیشاخ شمشادو م نیا یآخه تو از ک -

 مهسا؟ یبه نگفت چرا

 

 و گفت: دیخند مهسا

 

 .گهیوقته د یلیخ -

 

 :دیکرد و پرس ونایرو به  جانیه با

 

 ؟یسیپل یراست یپسرم شما راست -

در و  نیاز رو ا نیکه همچ لمهیبه تخته تو اون ف بزنم

اش صلوات منم همه ن،ییپا یدیپریم واراید

 برات. تادمفرسیم

 

 از ته دل زد و گفت: یلبخند ونای

 



 .گرمینه مادرجان، من باز -

ها کار درواقع اون دم،یپریکه خودم نم جاهااماون

 بدلکار بود.

 

ناباور  گریبحث بار د نیآمده از ا فیسرک رزنیپ

 :دیپرس

 

 ای یاگرهیهمون باز یراست یشما راست یعنی -

 پسرم؟ یشکلش

 

 زد: شیناباور صدا مهسا

 

 جون!مامان -

 

 و سرش را تکان داد: دیخند ونای

 

 بله من خودشم، مادرجان. -

 .گرمیباز



 

 گفت: ونایبه  

 

 پوست بکن بخور پسرم. یزیچ هی -

 

چشم و ابرو از  یتشکر کرد و مهسا با اشاره ونای

 بکشد. شیمادربزرگش خواست تا بحث را پ

 رو سمتش کرد و آرام گفت: ونای

 

 !اهیتوام هول -

 

 لب زد: رزنیپ 

 

 .یپسرم، صفا آورد یخوش اومد یلیخ -

باشه االن  یاما هرچ یگریدرسته که باز حاال

 .یمن یخواستگار نوه

 



را در هم قالب کرد و خودش  شیهاو دست دیخند ونای

 و گفت: دیرا جلوتر کش

 

تره درسته، امر امر شماست، گردن منم از مو نازک -

 مادرجان.

 

 

 و گفت: دیخند ینمک

 

 خداحفظت کنه. ،یدار امیماشاال چه سر و زبون -

روز، با زمون ما فرق داره که عردس دوماد  امروز  

 .دنیدیتازه تو حجله صورت همو م

 یاما پسرم، هرچ شناسه،یشما رو م گهیمهسا م 

 شوهرش بدم. خوامیباشه منم م

رست شما  یدستشو بذارم تو یحورنیهم تونمینم

 که.

همه  ،یگریشاهللا هزار ماشاهللا بازما آره،

 .یخوش بر و رو و خوش قد و قامت شناسنت،یم



 مادر. یایجلسه با خوانواده ب هی دیبا اما

 ان.مهسا مرده، اما عموهاش که زنده یبابا

 .گهیتر باشن دچهارتا بزدگ دیباالخره با 

 

 کرواتش را با انگشت اشاره شل کرد. یگره ونای

روانش به کل  یالحظه یشد و برااز خانواده  حرف

 متشنج شد.

 

 گفت: یتصنع یبا لبخند 

 

 .انیب توننیمن نم یخانواده  -

 

به دروغ رو به  ونایمهسا منتظر نگاهش کرد و  

 گفت: رزنیپ

 

 .ستنین رانیا -

ممنون  دیریبپذ نطوریاگر شما من رو هم هم اما

 تا دیهم که امر کن یهر زمان کهنیازتون و ا شمیم



باشن و من خدمت برسم، حتما  تونگهید یترهابزرگ

 امگیم

 

 ونایاز  یزد و انگار او حت یزده لبخندمهسا شتاب 

 تر بود که به مادربزرگش گفت:همه هول

 

 کنن؟ کاریچ خوانیم انیجون، عموها بآخه مامان -

 همه مدت نبودن نیا 

 

 مادربزرگش با اخم حرفش را قطع کرد: 

 

 .یچیه لمونیو فک و فام حاال عموهات -

 برگرده  هیداداشت از عسلو یصبر کن دینبا 

 

 حرفش را رک و پوست کنده زد و گفت: ونای

 

رو  ممونیمادرجان، من و مهساجون که تصم -

 .میگرفت



 نیترهر چه زودتر و در کوتاه خوامیمن م قتشیحق

 زمان ممکن با مهسا عقد کنم.

 

 ه گفت:ک چدیخبر همه جا بپ نیا خواستیم 

 

 

 گفتم. یجسارته که انقدر واضح و ناگهان -

اگر  یعنیزودتر با مهسا ازدواج کنم.  خوامیمن م امام

 هی دیخونده بشه، چون من با نمونیفعالً عقد ب شهیم

 .میریبگ یبرگردم جشن عروس یو وقت ایتالیمدت برم ا

 

 رقابلیمهسا بود، غ یها و صداکه در چشم یشوق 

 بود. فیتوص

 کردیجم باشد هم نم وناینامش کنار نام  کهنیا تصور

 افتاد،یاتفاق م عیانقدر سر زیچهمه کهنیو حاال ا

 بود. ایرو کی هیشب ترشیب شیبرا

 



که مهسا  دیبگو یزیبود چهنوز فرصت نکرده رزنیپ

 رو به او گفت:

 

اما  شناسن،یرو که همه م ونایجون، آقا نماما -

هم  ونایآقا ان،یعموها ب میفرداشب بگ یبرا یخوایم

 .میکه ما تا قبل رفتنش عقد کن ادیدوباره ب تونهیاگر م

 

 باال انداخت و گفت: شانه

 

 دختر. شمیکه نم فتیحر -

 یخواستگار رهیامروز م یپسرم اما آخه ک دایببخش

 کنه؟یدو روز بعدش عقد م

 

 کرد. یزبانو باز هم چرب دیدر گلو خند ونای

 

 مهساجون رو ندارم مادر. یورطاقت د گهید -

 



 یزده نگاهش کرد و او در حالوق یهابا چشم مهسا

 زد و گفت: گرشیآرام پشت دست د دیگزیکه لب م

 

 .یامان از جوون یا - 

 که. ستنیخونوادتم ن یگفت آخه

 بگم واال، صبر کن حداقل به داداشش زنگ بزنم. یچ

 

 زد و گفت: یرو به مهسا چشمک ونای

 

 .میکنیعقد م گهید یهفته هیز تر اکم -
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که  یمسکن، باز هم از شدت درد قیبا وجود تزر آذر

 کرد،یو نفسش را قطع م دیچیپیدر کتفش م

 بخوابد. توانستینم

که  رخسرویکند مبادا ام یارکرد تا خودد یسع یلیخ

 شود. داریبود بهم گذاشته یپلک رو یکم

 فشیخف یهاو ناله اوردینتوانست طاقت ب گرید اما

 خارج شد. شیهالب انیآرام از م

 بود.کرده سیصورتش را خ اشک

 دست مقابل دهانش گذاشت.  

باز دراز تخت همراه، طاق یکه رو رخسرویام اما

بود، گذاشته شیهاچشم یو ساعدش را رو دهیکش

به  یخوابسرخ شده از کم یهافوراً نشست و با چشم

 آذر نگاه کرد.

 

 :دیپرس یرفت و با نگران سمتش



 

 ؟یدرد دار یلیخ -

 

 نگاه کرد. رخسرویباال آورد و شرمنده به ام سر

 

 کردم. دارتیب دیببخش ،یبوددهیتازه خواب -

 

رو در هم فرو برد و اب اشیانقره یموها انیم پنجه

 گره زد و جواب داد:

 

 بودم. داریخواب و ب -

 ؟یصدام نکرد چرا

 قیبهت مسکن تزر ادیب گمیبه پرستار م رمیم االن

 کنه.

 

از اتاق خارج شود آذر با  خواستیم کهیدر حال 

 از دردش رو به او گفت: یگرفته ناش یهمان صدا

 



فکر کنم وضع  ده،یپر یرنگ صورت خودت حساب -

 بده. یلیخ اتمعده

 .یهم نخورد یچیه یحت

 ست؟یکه حال خودت هم خوب ن یبگ یبر شهیم

 

 به او نگاه کرد و گفت: رهیو خ دیچرخ  

 

 حال توئه. ام،ینگران نیدر حال حاضر بزرگتر -

درد  نی. استیدارم مهم ن یتیاالن من چه وضع کهنیا

 نگرانش بشم. دیهاست با منه و اگر نباشه باسال

 ؟یبهس فکر نکن، اکپس لطفاً  

دردت  یکه وقت نیا یتمام تمرکزت رو بذار رو فقط

 .یاستراحت کن یکم یتر شد، بتونکم

 

 ،اشچارهیب یبود، معده دهیاما درد امانش را بر 

هم با وجود مصرف آن کرد،یدرد م شهیاز هم ترشیب

 شب قبل. یاز اندازه  شیالکل ب

 



 قیم آذر تزرآمد و آمپول مسکن را داخل سر پرستار

 کرد.

 

 بود. ستادهیا نهیکنار تخت او، دست به س رخسرویام

 سر باال گرفت، نگاهش کرد و گفت: آذر

 

 یات رو درست و حسابهمه مدت، معده نیچرا ا -

 ؟یدرمان نکرد

 

 طرفه زد و جواب داد: کی یلبخند 

 

 براش  نداشتم. یازهیدرمان مداوم نداشتم، چون انگ -

 

 :دیاو زل زد و آرام پرسچشم در چشم  آذر

 

 ؟یحاال چ -

 



دوخت و  اشیداشتنرا به دختر دوست شیهاچشم 

 گفت:

 

 حاال فرق داره. -

 کردم. داشیپ

خوش رو دست امیوقته زندگ یلیکه خ یازهیانگ 

 یجورو چه یک   دونمیکه نم زهیانگ هیکرده،  راتییتغ

 دلم جا باز کرد. یاومد و تو

 وده.ب شهیانگار هم کهیطور

 یهاقبل از فکر کردن به چشم یروزها ادینم ادمیکه  

 بود. یدورنگش،  چه رنگ

 یجورچه اد،یاون ب کهنیقبل از ا ادینم ادمی 

 .شدمیم داریب یو با چه فکر دمیخوابیم

 حاال، آره دارم. اما

 رو دارم. اشزهیانگ 

 کردن رو. یزندگ یزهیانگ

 یفکر کنم جا گهیکه مادرش بهم م یهم با دختر اون

 یجورمن، چه یدل لعنت دونهیدختر خودمه اما نم



 یبرا یحواسش رو جمع کنه، چه جور کهنیبدون ا

 .دهیدخترش ُسر

 

 رنگ گفت:کم یو لب لبخند دیلب گز آذر

 

بوده که بند دل  سررهیخ یادیدل دخترش هم ز -

و  دمیمحوش رو فقط من د یشده که لبخندها یمرد

 خداش.
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دور تند بگذارد. انتظار  یزمان را رو خواستیم ونای

 برود. شیپ خواهدیطور که مهمان زیداشت همه چ

 هاابانیدر خ دنیشب بود که پس از چرخ یهامهین 

 رفت.اش باالخره سمت خانه

 از خبرنگارها نبود. یخبر

برج برد و سمت آسانسور  نگیرا داخل پارک نشیماش

 رفت.

 اس شد.داخل خانه 

 بود. ریدرگ فکرش

 شدیانجام م زیچند روز همه چ یط دیبا 

س مهسا که خواسته یبا خانواده اشییآشنا 

از عقد و  شیپ یهاشیمادربزرگش بود و انجام آزما

 یاش و هماهنگعقد در خانه یسفره دنیتدارک و چ

 با عاقد.

 هم شلوغش کند. یلینداشت خ قصد

 یبا انتشار چند عکس در صفحه خواستیفقط م 

 خبر ازدواجش را منتشر کند. نستاگرامش،یا

 .انداخت اشیگوش یبه صفحه ینگاه 



از شصت، هفتاد تا  شیب رخسرویام یهاتعداد تماس 

 بود.

 را نداشت. اشحوصله

 پرتاب کرد. یرا گوشه ا یگوش 

 . مقابل پپر گذاشت جیکاهو و هو یکم

 دانستی. مکندیزده عمل مشتاب یادیکه ز دانستیم

 ندارد. یکه در واقع به مهسا حس خاص

شود. اما تنها  مانیبعد پش یمدت دیکه شا دانستیم 

بود که به  نیمهم بود ا طیدر آن شرا شیکه برا یزیچ

هم  ونای یپس برا خواهدش،یمآذر ثابت کند اگر او ن

 .تمام شده

 یخودش باز یکار با زندگ نیکه با ا دانستیم یحت

قصد گرفتن  یااما به طرز کودکانه و احمقانه کردیم

 آذر را داشت! رخسرویانتقام از ام

 

و چشم بست  دیتخت دراز کش یها روبا همان لباس  

 فکر کرد. شیو به فردا

* 

 



کرده و گفته بود که  نهیمعامعالجش، آذر را  پزشک

 .کندینم دیاو را تهد یخطر جد گرید

 شود. صیترخ توانستیم

داخل  رخسرویکه انجام شد، ام صشیترخ یکارها 

به آذر شد که تمام تالشش را  رهیاتاق آمد و متعجب خ

خودش که  یهارا با لباس مارستانیتا لباس ب کردیم

 کند. ضیبود، تعوآغشته بع خون خشک شده

 

 تکان بدهد. یلیدستش را خ توانستینم 

 جلو رفت و گفت:  رخسرویام

 

 فته؟یب یزیباز بشن و به خونر هاتهیبخ یخوایم -

 کمکت کنم. بذار

 

 کند. یمات ماند و نتوانست حرکت آذر

 گفت: رخسرویام

 

 .کنمینگاهت نم -



تا کمکت کنم مانتوت رو به  بندمیهام رو ممن چشم 

 .یبپوش مارستانیلباس ب نیا یجا

 

آذر هول شده سرش را به چپ و راست تکان داد و  

 گفت:

 

 یکمکم کن کهنیهم ارم،یدرش ب خوامینه نه نم -

 .شمیمانتوم رو روش بپوشم ممنون م

 

که  دانستیاو را تنش کرد و نم یدر سکوت مانتو 

طور تت آذر را به چه شیهالمس کوچک سر انگشت

 .کشدیآتش م

 

 :دیو پرسکرد  نگاهش

 

 یکنم اما درد دار تتیاذ دنیبا سوال پرس خوامینم -

 کهنیا ایکرده  تتیاذ یخوابیب ای

 



 حرف او آمد و جواب داد: انیم

 

زنگ  ونایاز صدبار به  ترشیتا حاال، ب روزیاز د -

 گذاشتم. امیزدم و براش پ

 

 منتظر نگاهش کرد و او ادامه داد: آذر

 

داد که تماس  امیهم پب شیپ یقهیچند دق نیهم -

 .رمینگ

 کنم. کاریچ دیدونم با ینم

 ً و  یمارستانیو ب یدیدبیمتوجه شده که تو آس قطعا

 یبا خودش کرده رو نم یخبرها چه فکر نیبا ا کهنیا

 دونم.

 

 طیشرا نیاز همه مقصر ا ترشیآذر خودش را ب 

 .دانستیم

 داد و گفت: رونیآه ب کینفسش را مثل  امبرخسرو

 



 فکر نکن. بهش -

 .میرو شروع کن یبحث تکرار نیدوباره ا خوامینم

 م؟یبر یاآمده اگر

 

 

 آژانس بودند که آذر گفت: نیماش در

 

 اول من رو برسونن خونه؟ یبگ شهیم -

 

 چشم نگاهش کرد و جواب داد: یگوشه با

 

 م؟یریپس به نظرت کجا م -

 

 ریمس نیکه خودم توش ساکنم، ا هیامنظودم خونه -

 شماست. ینهخو

 



توجه به  یچپ چپ نگاهش کرد و ب رخسرویام  

 کرد،ینگاهشان م نهیراننده که از داخل آ یکنجکاو

 خطاب به آذر گفت:

 

 یدستت که حت تیوضع نیبا ا ،یواقعاً فکر کرد -

تنها  دمیاجازه م ،یدرست تکونش بد یتونینم

 ؟یبمون
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 رخسرویاو، رو به ام شنهادیشوکه از پ یکم آذر

 :دیپرس



 

 نداره؟ یرادیات اکه اومدن من به خونه یمطمئن -

  ونای ایچون ممکن دخترت بهت سر بزنه  

 

 حرف آذر آمد و جوابش را داد و گفت: انیم

 

شده و به   زهایچ یلیاالن متوجه خکه مسلماً تا  ونای -

 .دهیهام رو نمکه جواب تماس لهیدل نیهم

برات  نهیبرات هم تونمیم ،یخوایتو اگر م اما

خودت  یخونه یپرستار تمام وقت استخدام کنم تا تو

 .یراحت باش

 

 را با زبان تر کرد و ادامه داد: شیهالب

 

 ت کنم.بهتره که  خودم ازت مراقب کنمیاما فکر م  -

 

 و گفت: دیخجالت کش یکم آذر

 



 یجورنیآخه ا -

 

نگاهش کرد که آذر به خنده افتاد و  رهیخ رخسرویام

جا پچ گوش او برد د آرام همان کیاو سرش را نزد

 زد و گفت:

 

 .میرفت شیها با هم پحرف نیاز ا ترشیب کمهیما تا  -

 .دهینم یخجالت اصالً معن نیا گهیکه د کنمیفکر م 

تو  کنم،یم دیکه تو، تاک ستیقابل باور ن قتشیحق یعنی

 !یآذردخت معتضد، از تنها بودن با من معذب بش

تا خودم ازت مراقبت کنم و هر وقت  یمونیپس  م 

 .یبر یتونیکه حالت خوب شد، م

 

از او، با لبخند  شیهاآذر بدون جدا کردن مردمک 

 گفت:

 

 .باشه -

 



 خوبه. -

 هاتبخند چون خنده شهیهم بخند، شهیهم درضمن،

 

 شیهالب یاش را روو اشاره یانگشت وسط دو

 و ادامه نداد. دیکش

 

 خانه شدند. وارد

 به آذر گفت: رخسرویام 

 

 .کنمیمن برات سوپ آماده م -

که  یهمون اتاق یبرو باال، تو  یخوایهم اگر م تو

 .ریو دوش بگ یقبالً موند

 

 به دستش کرد و گفت: یااشاره آذر

 

ً یطب -  .رمیدوش بگ تونمیدستم نم طیشرا نیبا ا عتا

 .شهیم سیخ باندم



 سرم رو جدا بشورم و بدنم رو جدا. دیفکر کنم با 

 

 نگاهش کرد و گفت: رخسرویام

 

از دستم ساخته  یمورد  کار نیفکر نکنم در ا -

 باشه! هست؟

 

 گرد شده گفت: یهابا چشم آذر

 

 البته که نه! -

 

به او انداخت و  هیاندرسفعاقل ینگاه رخسرویام

 گفت:

 

 .یتنها بشور یتونیموهات رو که نم -

 

 با او بود. حق



 یرهینگاه خ ریپا و آن پا کرد و ز نیا یکم آذر

 گفت: رخسرویام

 

 کمک کن موهام رو بشورم. شه،یپس اگر م -

 

 تکان داد و گفت: سر

 

 کمکت. امیباشه، من غذا رو آماده کنم، م -

 

که  اورندیخودشان ن یبه رو خواستندیم هردوشان

 .گذردیچه در دلشان م

 .ستیکامالً عاد طیانگار شرا  که

دو شب قبل، باعث شده هر چه  یانگار آن بوسه که

نبود، در  نطوریاما در واقع ا زدیخجالت داشتند بر

واقع، حاال که با هم تنها در خانه بودند، در دلشان 

 ولوله بر پا بود.



شده دور خودش  جیآشپزخانه هول و گ در رخسرویام

 چهیو آذر از شدت استرس دچار دلپ دیچرخیم

 بود.شده

 

[02.03.21 13:41] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_پنجاه_و_سهصدی#پارت_س

 

از آن در آشپزخانه دور خودش  ترشیب توانستینم

 که به خودش مسلط شود.زمان بخرد  یبچرخد تا کم

به آذر نگاه کند،  میکه مستق نیرفت و بدون ا رونیب

 گفت:

 

 .میبر -



 

 ها باال رفتند.از پله 

 .ستادندیاتاق شدند و مقابل در حمام ا داخل

 به هم نگاه کردند. 

با چشم اشاره به  رخسرویسرش را تکان داد و ام آذر

 که هنوز تنش بود کرد. ییمانتو

را باز کند  شیهادست دکمه کیتا با  آذر تالش کرد 

 برد. شیدست پ رخسرویکه ام

در خودش جمع شد و او مانتو را از تنش  یکم آذر

 درآورد.

مقابل او  مارستانیو گشاد ب یآذر با لباس صورت حاال

 بود.

 به او کرد. یکنج لبش را خاراند و نگاه رخسرویام

 شانه باال انداخت. آذر

 

 .ارمیدرب تونمیرو که نم نیا -

و بهش حوله  یو موهام رو بشور یلطف کن اگر

 .ارمیدرش م رونیب یبعد که رفت ،یچیبپ



 

کرد لبخندش را  ینگاهش کرد و سع رهیخ رخسرویام 

 نگه دارد و جواب داد: یمخف

 

فقط  ،یاریبنبود که درش نیباشه منظور من هم ا -

نوع دوش  نیتر فیاز کث یکی نیکنم ا یاحساس م

 .هاستگرفتن

 

 آن خم کرد. یدر وان نشست و سرش را از لبه آذر

که  داندیآب گرفت و خدا م شیموها یرو رخسرویام

 او مرد. یجان داد و هزار بار برا

 دیکشیم شیهاینارنج یو با لطافت شامپو را رو آرام

 .شدیو دلش ماالمال از شعف م

آذر هم مثل او با هر لمس آرام پوست سرش  دل

 .رفتیاو، مالش م یمردانه یهاتوسط انگشت

  

اش آمد، توانست نفس گرفته رونیکه از حمام ب یوقت

 را آزاد کند.



 

 

 اتاق خودش شد، دوش گرفت و آماده شد. وارد

زد و با او صحبت  یم دنایبه  یحتماً سر دیبا 

 .کردیم

 چند تقه به در اتاق آذر زد و گفت: 

 

 حرف بزنم. ونایبرم و با  دیبا -

 ؟یبخور ارمیب یزیبرم برات، چ کهنیا قبل از 

 

 از همان پشت در جواب داد: آذر

 

 من اشتها ندارم. -

 

 تر و پرحرص زد و گفت:محکم یاتقه

 

 .یکنیضعف م -



 

 و گفت: دیتخت دراز کش یرو

 

 .ستمیگرسنه ن -

که گرفتم و االن به  امیمسکن یداروها ریتحت تاث 

 .ادیشدت خوابم م

 

 

 داد: جواب

 

 کن تا برگردم.شه پس استراحت با -
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و در را باز  دید توریرا در مان رخسرویام ریتصو ونای

 نکرد.

 شیزایاز انرژ یاتلخ زد و جرعه یفقط پوزخند 

 .دینوش

خصوصاً اگر  ،یم سپرده بود که هرکسه منیالب به

که  دیخسرو خواست با او مالقات کند، حتماً بگو ریام

 .ستیدر خانه ن ونای

 

 صبر کرد. یکم رخسرویام

 غامیاو پ یش را گرفت و براتلفن خانه یشماره

باز هم  ونایصحبت کنند اما  دیگذاشت و گفت که با

 پاسخ نداد.

 

 نداشت. یاچاره  



را مجبور کند که با  ونای نیاز ا شیب توانستینم

 گوش بدهد. شیهاحرف

  

 بود.پا انداخته ینشسته و پا رو یاهم گوشه ونای

 گفتن با او نداشت. یبرا یحرف

مهسا  ینامش در شناسنامه یبود که وقت نیا هدفش

 رخسرویام یو به خانه ردینشست، دستش را بگ

 کند. ریببردش و او را به شدت غافلگ

رو بهبا پدرش رو خواستیاز آن هم ابداً نم قبل تا

 ..شود

 

 

 برگشت را فقط فکر کرد. ریتمام مس رخسرویام

.داد که او در خانه بوده و تعمداً یاحتمال م یحت

 باز نکرده. شیگرفته و در را به رو اشدهیناد

 

 .دید ییرایداخل شد و آذر را نشسته در سالن پذ  



پخش  شیهالب یدل رواز ته  یلبخند یالحظه یبرا 

 شد.

قدر بود و او فکر کرد که  چه یپشت آذر به در ورود 

اش قدر تن او به خانهو چه باستیز شیرو شیقاب پ

 .دیآیم

 

 .ستادیو ا دیسمتش چرخ آذر

 سرش را تکان داد. رخسرویکرد و ام سالم

 

 ادیاش مشخص بود که اوضاع زصورت گرفته از

 .ستیجالب ن

 :دیرسجلوتر رفت و پ 

 

 یباهاش صحبت کرد  -

 

 

 آرام لب زد: 

 



 نه. -

 

 به آشپزخانه رفت و گفت: آذر

 

 .یسوپت خوشمزه بود، مرس -

 ؟یکنم خودت هم بخور گرم

 

 نداشت اما با لبخند گفت: لیاگرچه هنوز هم م 

 

 آره، تشکر. -

 

 نگاهش کرد و گفت: آذر

 

 خوادیخودش نم ،یباهاش صحبت کن یتالش کرد -

 .یبابت سرزنش نکن نیخودت رو از ا دوارمیام گه،ید

 



 خواستیاو م یبه جمله توجهیاما ب رخسرویام 

 اوردیکرده بود را به زبان ب ریکه ذهنش را درگ یزیچ

 زد: شیو صدا

 

 آذردخت -

 

 .زدیاو را با نام کامل صدا نم یکس 

 .ختیدر قلب آذر فرو ر یزیچ  

تمام  خواندن نامش، نیح رخسرویام یآهنگ صدا 

به تکاپو  یایبدن او را به طور باورنکردن یسلول ها

 انداخت.

 

 گفت: رخسرویمنتظر نگاهش کرد و ام 

 

 یلمبرداریف یبرا یزمان مناسب کنم،یحاال که فکر م -

 .ستین

 بیآس یکیزیتو افتاده و از نظر ف یاتفاق برا نیا 

 و من هم واقعاً تحت فشارم. یدید



سفر  هیبا هم  کهنید انظزت رد در مور خواستمیم

 بدونم. میچند روزه بر
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 شوکه نگاهش کرد. یکم آذر

 .ردیمتعجبش را بگ یخنده یجلو نتوانست

 کهنیاز ا شینگاهش کرد و پ دهیباال پر یابروها با

 گفت: رخسرویام د،یبگو یزیلب باز کند و چ

 

و ابداً  شنهادهیپ کیفقط و فقط  نیکه ا کنمیم دیتاک -

و خب اگر  یریقرار بگ تیمعذور یدوست ندارم تو



و  یخونه استراحت کن یکه بهتره تو یکنیفکر م

 و یبش تیاذ ریمس نیممکنه ب

 

 حرف او، آرام پچ زد: انیم آذر

 

 تیاذ ریمس نینه ب رم،یگیرار مق تیمعذور ینه تو -

 .شمیم

جم،  رخسرویکه ام شدیدوست دارم بدونم چ فقط

کار تازه گریشدنش با باز دهیبدون واهمه از د

 رو داده؟ شنهادیپ نیا ه،یپرحاش

 

 مالش رفت. شیزد که دل آذر برا یلبخند رخسرویام

 که برداشت، پر کرد. یرا با قدم انشانیم یفاصله

 و جواب داد: دیآذر کش یموها یدست رو آرام

 

 گذشته آذردخت. هیاز حاش گهیفکر کنم کار ما د -

 



او را نوازش  یموها یبه آرام کهیکرد و درحال یمکث

 ادامه داد: کردیم

 

فضا دور  نیمدت از ا کیکه  شهیفکر کردم خوب م -

رو به  میکا قرار بود به خودمون بد یو فرصت میبش

 .میاریوجود ب

 

خواست سر  رخسروینده سر تکان داد و امبا خ آذر

 جلو ببرد اما مکث کرد.

 را مشت کرد. شیهارا بست و دست شیهاچشم

قدر زمان چه دانستیقدر متشنج بود که نمآن فکرش

 شود. کیبه آذر نزد نیاز ا شیدارد تا بتواند ب ازین

 عقب رفت. یمتوجه حال او شد که خودش قدم آذر

 او گذاشت و گفت: ینهیس یقفسه یدست رو آرام

 

و هزارتا  ونایکه ذهنت مشغول  کنمیدرک م -

بابت خودت  نیاز ا ستیپس الزم ن ست،گهید یمسئله

 .یکن تیرو اذ



 

 .ستادیراست ا رخسرویام

دهانش را فرو داد و دو انگشت اشاره و  آب

خودش،  یهالب یرو دنیکش یرا، به جا اشیوسط

نفس آذر قطع شد و و  دیآذر کش یهالب یآرام رو

 هم افتاد. یرو شیهاپلک

مردانه  یخش برداشته یبا همان صدا رخسرویام

 گفت:

 

 .یکه درک کرد یمرس -

 

 یشده نیجو سنگ رییتغ یگذشت و برا یاهیچندثان

ها رفت و نفس فاصله گرفت و سمت پله نشان،یب

 گفت: رخسرویآذر باال آمد و ام یحبس شده

 

 جمع کنم. رو لمیوسا رمیمن م -

رو  یدار ازیکه ن یزیتو و هرچ یخونه میریم بعد

 بردار.



 

 :دیتر پرسمتعجب آذر

 

 م؟یریمگه امروز م ؟یچ -

 

 و گفت: دیگلو خند در

 

 .میریبله، امروز م -

 

 که کردمیاما من فکر نم -

 

 گفت: یو جد دیاو چرخ سمت

 

 .ادیشهر بند م نیا یهوا ینفسم داره تو -

 .شهیجر مداره منف مغزم

 

 سر تکان داد. آذر



 .حق داشت رخسرویام

 او تحت فشار نبود. یبه اندازه کسچیه

 

که  یاعالم موافقتش، سر کج کرد و با لبخند یبرا

 :دیپرس کردیم باترشیز رخسرویام یهاچشم شیپ

 

 رخسروخان؟یام میحاال کجا قراره بر -

 

 یداشتننداشت نگاه از آن صورت دوست دوست

 آذر، صادقانه جواب داد: یهابه چشم رهیخ و ردیبگ

 

 .دونمینم -
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به سرعت در  زیچبود، همهخواسته ونایکه  طورهمان

 حال انجام بود.

با  یهماهنگمهسا و  یکوتاهش با خانواده مالقات

سابقش که مجدد استخدام  یبرنامه ریمد ،یسجاد اکبر

 بود.رفته شیاو شود، پ

 اشیبا خودش و پدرش و زندگ یبر سر لجباز او

 نیا لیشود و دل یرسم عیسر زیچهمه خواستیم

 مهسا نداشت. یبرا یتیاهم نیترعجله کوچک

اسمش  ترعیکه هرچه سر کردیفکر م نیفقط به ا او

 و شناخته شود. ندیجم بنش ونایسم کنار ا

و پر از  نیسنگ یمهم بود که عکس آن حلقه شیبرا

با  ونای ییکه روز قبل و پس از آشنا یانیبرل نینگ

 یرا در صفحه بودنددهیخر اششیپدر یخانواده

پستش منشن  ریرا ز ونایمنتشر کند و  نستاگرامشیا

 کند.



 .نبود یهم هرکس ونایکه نبود،  یاتفاق کم

 یکه آرزو یجوان و محبوب و مشهور سوپراستار

 ونایبود تا بود و دست سرنوشت خواسته هایلیخ

 او شود. یبرا

 یرا رو یآب پاک ونایکه پس از آن یدرست مدت همآن

 .بودختهیر شیهادست

 

بود که با همان تماس گرفت و گفته ونایبا  سجاد

تا بود هماهنگ کرده خواسته ونایکه  یشگاهیآزما

 .جا برودصبح روز بعد همراه مهسا به آن

را انتخاب  یکی ونایچند خنچه را فرستاده و  عکس

 ندیآیاش مبود دو طراح به خانهبود و سجاد گفتهکرده

را آماده کنند و با عاقد و عکاس هم  ییرایتا سالن پذ

 بود.هماهنگ کرده

 کوتاه با مهسا گرفت و گفت: یتماس ونای

 

 .میکنیعقد م گه،یچهار روز د -

 ساعت پنج عصر. راس

 



بود نگفته یزیبند آمد و هنوز چ جانیمهسا از ه زبان

 گفت: ونایکه 

 

 حسابت رو بده. یشماره -

 .کنمیم زیپول وار برات

بگو  فرستم،یکه آدرسش رو برات م یبه مزون برو

 انتخاب کن. یخوایکه م یو هر لباس یکه نامزد من

از  یکیبا  تونمیهم م تونینیو ش کاپیم یبرا

اگر  ایهماهنگ کنم  هیعال یلیکه کارش خ مورهایگر

 خودت یخوایم

 

 و گفت: دیحرفش را بر یجانیه مهسا

 

 خوابه. هی هیشب زیچهمه شه،یباورم نم ونای یوا -

 .نمیبیم ایدارم رو انگار

 عشقم. یقدر خوبچه تو

 



به حرف  ربطینشست و ب شیهالب یرو یخندکج

 گفت: مهسا

 

هم انتخاب کن که  یزیمزون چ یریم یلطفاً وقت -

 موهات کامالً مشخص نباشه.

 .گهید زیهر چ ای کیکاله کوچ هی حاال

نداره  یتیمسائل مزخرف اصالً برام اهم نیکه ا هرچند

هامون رو منتشر کنم بهتره عکس خوامیاما چون م

 .باشه طورنیکه ا

 ؟یاک

 

 آوردیسر شوقش نم یامهسا ذره غیج غیو ج جانیه

تر را از گوشش فاصله داد تا گوشش کم یو فقط گوش

 یجا دیشود و از ذهنش گذشت " چرا اون نبا تیاذ

 مهسا باشه؟ چرا آذر نه؟! "

 

 ونایکه  رفتیاش مهمچنان داشت قربان صدقه مهسا

 گفت: یجد

 



مهسا، دست فک  ادهایعقد ب یفقط مادربزرگت برا -

 .یاریب یریرو نگ لتیو فام

 

 وا رفت و گفت: یکم

 

 آخه -

 

 خلوت باشه. خوامیاز اول هم گفتم م م،یآخه ندار -

ً ینها دو تا از دوستات هم دعوت  یکی یاگر خواست تا

 کن.

 

 اگر مادربزرگم بگه عموهام -

 

 کرد و گفت: ینچ کالفه

 

باشن، عمو و عمه و  ستیپدر و خواهر منم قرار ن -

 خود. یاَره و اوره که جا

 ه؟حل



 

 .یهرطور تو بخوا وناجان،یباشه  -
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اعالم کرده بود که پروژه  لمیخسرو به عوامل ف ریام

که  یااست و از همان لحظه لیتعط یتا اطالع ثانو

روع به حرکت کرده بودند، شده و ش نیسوار ماش

 را خاموش کرده بود. لشیموبا یگوش

 آذر خواباند و رو به او گفت: یرا برا یکنار یصندل 

 



کتف  کیسفرمون با  نیکه اول خوامیمعذرت م -

 .یبش تیو قراره اذ ینیماش یتو دهید بیآس

 

 .دیآذر اما از ته دل خند 

 :دیچشم تنگ کرد و پرس رخسرویام 

 

 ؟یدخنیچرا م -

 

قراره که سفر  یعنیسفرمون،  نیاول یگیم یوقت - 

االن من  کهنیهم باشه و ا یایدوم و سوم و بعد یها

ً یجلو، تقر یصندل یرو ن،یماش یدرد دارم و تو  با

 .ستیبرام مهم ن دم،یدراز کش

سفرمون با  نیاول نیا یگیمهمه که تو م برام

 .ستگهیدهم

 

 رخسرویام یاهلب یرنگ روکم یجوابش لبخند 

 نشاند و گفت:

 



 م؟یرفتن ندار یبرا یمقصد چیحواست هست که ه -

 

 اوهوم. -

 

 به او کرد و گفت: ینگاهمین

 

 .میکجا بر یکه تو بهم بگ خوامیم  -

 

 او جواب داد: رخمیبه ن رهیآذر خ 

 

 .اسوجیدوست داشتم برم  شهیمن هم -

 

 و استقبال کرد و گفت: شنهادیاز پ رخسرویام

 

 .نشینش ریموافقم، خصوصاً سمت مناطق عشا -



 ً جا و فکر دوست دارم برم اون یلیمن هم خ اتفاقا

 همهنیبعد از ا میتونیکه م هیتفاوت نیبهتر نیا کنمیم

 .میبکن جادیا یروزمرگ

 

 یها امیپ یراه بودند که حواس آذر پ یها انهیم 

 جمع شد. فرستادیم شیکه اسما برا یپشت سرهم

به  دانستیپاسخ از او داشت و م یب تماس نیچند

 .بنددشیمحض جواب دادن، اسما به رگبار م

 نوشته بود: شیرا چک کرد که برا شیهاامیپ

 

که  یکنیسر م یکدوم قبرستون دونمینم زمیآذر عز -

 مرده. ای یازنده ستیمعلوم ن

 .صفت مونیسر تخته مردشورخونه بشورنت م یا

 ایکه بفهمم حالت خوبه جواب کوتاه بده  هیحداقل  

 نه؟

 ؟یگرفت یچرا از دانشگاه مرخص نمیبب

وقتا فکر  یکه واقعاً بعض یمحو شد یجور هی خبرت،

 .یروح سرگردون هیکنم مثل  یم



 

چند  شیپرمحبت و بلند باال یهاامیدر جواب پ آذر

 خنده فرستاد و نوشت: یموجیا

 

 منم دوستت دارم، منم دلم برات تنگ شده. -

 

 اسخ داد:پ اسما

 

 زهرمار. -

 .یآب بخند رو

 

 نوشت: شیبرا آذر

 

 دانشگاه. امیمن خوبم، ترم بعد م -

 خبر؟ چه

 

 پوزخند نوشت: یموجیبا چند ا -



 

 .گریخبر؟ خبرا که دست شماست خانم باز  -

ما رو  گهید ،یجم همکار شد ونیکه با آقا یاز وقت 

 بزغاله. یکنیآدم حساب نم

 لیدل یول یو احمق ورشعیب یلیکه تو خ درسته

خر باشم که. برات چند تا خبر  یمنم مثل تو شهینم

 توپ دارم.

 

 کرد: پیتا

 

 ؟یچه خبر -

 

فرستاد  شگاهیو مهسا در آزما ونایفوراً دو عکس از  

 و نوشت:

 

جم ازدواج  ونایداره با  یکه مراد یخبر دار -

 کنه؟یم

 



 شوکه شود. نیاز ا ترشیامکان نداشت که آذر ب 

 شیرو شیپ یبه جاده رهیکه خ رخسرویبه ام یگاهن

 بود انداخت.

اسما  یخبر نداشت و آذر برا یزیقطعاً او هم از چ 

 نوشت:

 

 ؟یکنیم یشوخ -

 

 اسما نوشت: 

 

 ؟یدارم نارنج یمگه من با تو شوخ -

 ؟ینیبیعکس رو نم یکور

 .یونی ومدهیچندروزه ن مهساام

 و بزنه.پسره ر نیوقت کرد مخ ا یموندم ک فقط

 

 دانستیو م کردیزبانش حس م ریقلبش را ز آذر

 .کندیقمار م اش،یدارد سر زندگ ونای
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که گذشت تا از بهت خارج شود، با خودش فکر  یکم

 صحبت کند. رخسرویبا ام بارهنیر اد دیکرد حتماً با

 چه کار کرده. ونایکه  دانستیم دیبا

به  یدر دستش بود و پاسخ اشیکه گوش طورهمان

ن  یبود آرام نشست و کماسما نداده یهاامیپ یهیبق م 

ن کرد و ام نگاهش کرد  چشم یبا گوشه رخسرویو م 

 :دیو پرس

 

 ؟یدار اجیاحت یزیچ -



 

 زد: لب

 

 منتشر شده که یخبر هی -

 

 حرفش آمد و گفت: انیتند م رخسرویام

 

 بوده ندارم. یچ کهنیبه ا یاعالقه چیه -

 

 درمورد -

 

 .دیهم حرفش را بر باز

 

هم باشه، باز هم برام  ونایدرمورد خودم و خودت و  -

 نداره. یتیاهم

ذهنم  خواستمیباشه، منتها اگر منداشته کهنینه ا البته

 .کردمیرو خاموش نم امیه گوشبمون یحواش ریدرگ



 نگو آذردخت. یزیلطفاً تو هم چ پس

 

 کالفه گفت: آذر

 

 اگر مهم بود؟ یحت -

 

کوتاه به صورت آذر انداخت و سرش را به  ینگاه

 موافقت تکان داد و گفت: ینشانه

 

 اگر مهم بود. یآره حت -

 

 .خواستیرا م نیدر اعماق قلب خودش هم هم دیشا

ماجرا نفهمد. چون  نیاز ا یزیچ ورخسریام کهنیا 

متوجه شود، بدون شک  رخسرویدانست اگر ام یم

 یبرا زهایچ یلیخ دیو شا گرددیرفته را برم ریمس

 .شدیخودشان خراب م

 نگفت. یزیچ گریزبان به دهان گرفت و د 

 



دنده برداشت و نرم به  یراستش را از رو دست

و  دیجاده بود کش یرهیکنار گوش آذر که خ یموها

 گفت:

 

 ؟یدرد ندار -

 ؟یخوب

 

 .دیپلک بست و لب گز آذر

 پاسخ دادن به سوال او گفت: یجا به

 

تماست، با پوستم، تمام تنم  نیترکوچک یدونیم -

 یباور رقابلیرو، به طرز غ

 

 زد،یکه آرام لبخند م شهیبرخالف هم رخسرویام

 ناگهان قهقهه زد و گفت:

 

رو وادار به  هورمون استروژن یموفق شدم کل -

 از اندازه بکنم؟ شیب تیفعال



 نه؟یهم منظورت

 

 .دیسمتش چرخ آذر

ناباور نگاهش  یو لبخند بازمهین یو با دهان متعجب

 کرد و لب زد:

 

 .کشهیم شیبگم تنم رو به آت خواستمیم -

 

زد و  یبود، چشمک دیبع رخسرویکه از ام یطنتیش با

 جواب داد:

 

آذردخت، منتها من  یبر شیپ اتیبا ادب یخواستیم -

 بهش نگاه کنم. یشناسستیدادم از بعد ز حیترج

 

 .دیآب دهانش را بلع آذر

را نرم  شیهادست جلو برد و سر انگشت یتالف یبرا

 .دیکش رخسرویگردن ام یرو

 بند آمد. رخسرویام ینهیکه انگار نفس در س دید



 مور شدن پوست تنش به وضوح مشخص بود. مور

 تر نجوا کرد:و آرام نگاهش کرد آذر

 

تستوسترون  یهاهورمون تیباعث فعال تونمیمنم م -

 جم، درسته؟ یشما بشم آقا

 

لبخندش را کنترل کرد و گفت پشت  رخسرویام 

 فرمونم پس لطفاً  دستت رو بردار خانوم معتضد!
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متضاد را  یهاو شلوار خوش دوختش، با رنگ کت

 کراواتش را هم ُشل بسته بود. یبه تن کرده و گره

 دهیژول یبه طرز جذاب شیبرخال اکثر اوقات که موها 

 د،یکشیم انشانیم یاو فقط پنجه دیرسیبه نظر م

شان را باال زده و به سمت راست مرتب حاال همه

 بود.ردهک

 بود.تر شده متفاوت

 بو  که:داده امیتماس گرفته و پ بارنیهم چند انایو

 

 ؟یکنیازدواج م یدار ونا؟یراسته  -

 دونه؟یم ریام

 جواب بده لطفاً. ونای

 

کوتاه  د،یاز زمان عقدش بگو یزیچ کهنیا بدون

 کرد: پیتا شیبرا

 

 آره، راسته. -

 ده، سدم شلوغه.ن امیپ م،یزنیدرموردش حرف م بعداً 



 

 .طورنیاش هم همعمه محبوبه،

 بود اما پاسخ او را هم نداد.تماس گرفته بارها

کارها را کرده بود که بتواند توجه  نیا یهمه دیشا

 را جلب کند. رخسرویام

طور که او کندط همان اشیتا موفق شود عصبان 

 کند. یرا تا آن حد عصبان ونایتوانسته بود 

با   گریرا کرده تا د کارنیکه ا گفتیخودش م به

 باشد، تا دور آننداشته یو آذردخت کار رخسرویام

از  یخط بزرگ قرمز بکشد، اما منتظر واکنش کیدو 

 یو تماس امکیپ چیها بود و برخالف انتظارش، هآن

 نکرده بود. افتیدر رخسرویاز جانب ام

به مهسا  دنیها مشغول رساز اتاق یکیدر  یموریگر

 بود.

 رفت. رونیشده از اتاق خودش بآماده ونای

 

اش خانه ییرایپذ یشده نیبه سالن تزئ ینگاه 

 انداخت.



 گاهشان،یبزرگ مقابل جا کیشده و ک دهیچ یخنچه 

 بود. یادیها، زبر خالف تعداد مهمان

 

 کیتبر ونایرفت، رو به  رونیکه از اتاق ب موریگر

 گفت و ادامه داد:

 

 جم، با اجازه. یدن آقاعروس خانوم آماده ش -

 

 کرد. یداد و او را تا کنار در همراه سرتکان

 باهم در خانه تنها بودند. حاال

 دیاما فکر کرد شا دیایب رونیشد تا مهسا ب منتظر

 بهتر است خودش به اتاق برود.

 شلوارش فرو برد و آن سمت رفت. یهابیدر ج دست

که با  دیدر بزند، داخل شد و مهسا را د کهنیا بدون

 بود. ریلباسش درگ پیز

 هیو تک نهیبه سزد و دست طرفهکیو  یتصنع یلبخند

 داده به چهارچوب نگاهش کرد.

 .دیسمتش چرخ مهسا



 ونای یدر حالت چهره یرییبود اما نه تغشده بایز

 جلو گذاشت. یشد و نه قدم جادیا

 گشاد گفت: یبا لبخند مهسا

 

 هیبا  کهنیا ای ،یکن فیازم تعر دیفکر کنم االن با -

بذار کمکت  زمیعز یو بگ یایمابانه ب حالت جنتلمن

 .یرو باال بکش پمیکنم و خودت ز

 

را در  شیهاصدادار شد و انگشت ونای یخنده تک

 هوا تکان داد و گفت:

 

 .یمراد یباشه، قشنگ شد -

نمونده، بکش باال، تو  ترشیپنج سانتش ب پتمیز

 .یتونیم

 

 مهسا که معترض گفت: یصنگاه متعجب و حر ریز

 

 صدام نزن یلیبا فام گهید -



 

 آشپزخانه رفت و گفت: سمت

 

 ؟یخورینسکافه م -

 .پرخامه

 

 جواب داد: مهسا

 

 تشکر. ریخنه -

 

 زد و با خودش نجوا کرد: پوزخند

 

 ایدن یدامادها نیترذوقیاز ب یکیبا اختالف،  -

 .شمیمحسوب م
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ساده اما  د  یبود و مهسا با لباس سف ونایبعد،  یکم

و مشغول  بوددهیکه رس یو عکاس متشیگران ق

 کارش بود.

حال بود، برخالف خوش یادیعروسش که ز برخالف

حال و خوش دیخندیم هیکه مقابل بق ییاغلب روزها

 یکند و کم یکار توانستینم یحت د،یرسینظر م به

 یتا لبخندها ردیکمک بگ اشیگریاز استعداد باز

 به نظر برسد. تریعیطب یکم اشیتصنع

 عکاس هم درآمد و با خنده گفت: یصدا

 

 نیقربون شکلت، دوماد سرسنگ وناجونیبابا،  یا -

 وا بده داداش. کمهیهم خوبه اما  اشیو جد



 

 کرد و گفت:نگاهش  مهسا

 

 وناجون؟ی یناراحت یزیاز چ -

 

اما  ز،یچاز همه دیلب باز کند و بگو خواستیم

نرم به  یاخم شد و بوسه ترشیب یکم شیجابه

او زد و عکاس از فرصت استفاده کرده و  یهالب

خطاب به مهسا جواب  ونایرا ثبت کرد و  رشانیتصو

 داد:

 

 .یاینه بابا چه ناراحت -

 

 

 بود تا به دنبال مادربزرگ مهسا برود.پردهسجاد س به

 د،ینبود شا یعقدشان الزام یاگر حضور شاهد برا 

 .کردیسجاد و عابد را هم دعوت نم

 بود.را هم تعمداً دعوت نکرده سالومه



را  ونایهنوز هم  دانستیکه م یحضور زن دانستینم

بستر چندوقت قبل با او هم نیدوست دارد و هم

نه و  ایراسم عقدش درست است بود، در مشده

که قرار بود  یاصحنه دنیبه د یاسالومه هم عالقه

 بشود را نداشت. یگریکس د یتا ابد برا ونای

 

 یقد و باال یو قربان صدقه دهیمهسا رس مادربزرگ

که  کردیرا پاک م شیهاو اشک رفتیاش منوه

 نیب نیو ا ندییدخترش را ب یپسرش نماند تا عروس

 که: زدیکنار گوش مهسا غر مآرام و 

 

 یچ ،یکس و کار که نبود یب یفدات شم مادر، ول -

 ان؟یعموهات و زن و بچشونم ب شدیم

 .ستیشوهرت ندار که ن ماشاال

 .یداداشت برگرده بعد عقد کن یصبر کن شدیم یچ

 

 ششیبتواند ع یزیتر از آن بود که چمهسا خوش اما

 را خراب کند.

 



من تماس گرفت و گفت که  یالب منتظر عاقد بودند، 

 .دهیعاقد رس

 به باال دعوتش کند. تواندیجواب داد که م ونای

 .گرید ییجا بود و روحش جاآن جسمش

که تند و  ییامضاها یچه زمان دینفهم یکه حت قدرآن

را  کیچیکه متن ه ییهابرگه یپشت سر هم پا

 یتمام شد و چه زمان یبود زده، چه زماننخوانده

 شانیچند مهمانشان برا یبله گفتند و چه زمان هردو

 دست زدند.

 شیبه خودش آمد و هوش و حواسش سرجا یوقت

انگشت دست چپ مهسا  نیآمد که حلقه را در دوم

سر  یو در ناخودآگاهش منتظر بود تا وقت انداختیم

 یتالق یجفت سبز و آب کینگاهش با  آوردیباال م

 کند. دایپ

 ادیرا در صورتش فر قتیمهسا حق یهایعسل اما

 .دیکش

 متاهل است. گهیکه حاال د قتیحق نیا

 دیشود و آذر هم با نیبود تا چنخودش خواسته کهنیا

 برود به درک. شهیهم یبرا
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در هم  یاش کمغل کرد و چهرهرا ب شیهادست آذر

 شد.

 .کردیم تشیاذ شیهاهیبخ یجا

 انداخت و گفت: یبه آسمان ابر ینگاه

 

 ها.سرده یلیخ -

 



 یخودش را درآورد و رو یپالتو رخسرویام

 او انداخت. یهاشانه

دلش  کهیدو سمت پالتو را به هم چسباند و درحال آذر

 لبخند زد. رفتیاو مالش م یبرا

 

 ؟یکنیم خیخودت  ،یمرس -

 

بدون جدا کردن نگاهش از صورت او  رخسرویام

 گفت:

 

 .ستیخوبه، سردم ن -

 

 .دینگاهش کرد و خند آذر

از املت  یاشد و آذر لقمه اشرهیخ یسوال رخسرویام

 گرفت و دستش را سمت او دراز کرد و گفت:

 



جم  رخسرویکه به ام کردمیفکر م نیفقط داشتم به ا -

 یراهنیب یخونهقهوه هی یو جلور نشیماش ادینم

 املت سفارش بده. ادیپارک کنه و ب

 

 را گرفت و لبخند زد: لقمه

 

 وقت چرا؟اون -

 

 پس جناب؟ یصبح اول صبحت چ یقهوه -

 ؟یراک و سکوت محضت چ یصندل یرو نشستن

 یکردن و صبح به صبح تو یشطرنج باز ییتنها

 ؟یچ باشگاهه هیخودش  یباال که برا یسالن طبقه

بود  بیبه دل جاده زدنت هم عج ییهوی نیهم اصالً 

ً یحق  .قتا

 

 سر جلوتر برد و گفت: رخسرویام

 



مثل سابق  گهیوقته که د یلیمن، خ یهایروزمرگ -

 .ستین

 .ستمیمثل قبل ن گهیوقته که د یلیهم خ خودم

 ؟یدونیم آخه

 

 نگاهش کرد، مکث کرد. یکه سوال آذر

در دهانش گذاشت و داد و لقمه را  هیتک یپشت به

 .کردیو او هنوز منتظر نگاهش م دیجو

 

 :دیطاق شد که پرس طاقت

 

 خب، بگو، چرا؟  -

 

 ؟یدونیرو نم لشیتو دل -

 

 و گفت: دیاش کشآمده رونیب یبه موها یدست آذر

 



 دارن بشنون. ازیاما ن دونن،یم کهنیبا ا یها گاهآدم -

 

 شیاهلب یاش را روو اشاره یانگشت وسط دو

 و گفت: دیکش

 

 .امیزندگ لیکه بشه دل ام،یزندگ یاومد تو یکی -

 بشه  ام،یزندگ دیام بشه

 

 در خودش جمع شد، پچ زد: ینداد و آذر که کم ادامه

 

 چشمات! ها،نیا یاز همه یاما، جدا -

 

 :دیو پرس ختیر دلش

 

 ؟یچشمام چ-

 

 خاصه -



 

 یول -

 

 کرد و ادامه نداد. مکث

 

 :دیپرس رخسرویام

 

 آذردخت؟ یچ یول -

 

 گفت: صادقانه

 

از  شهیکه هم گمیبار فقط و فقط به تو م نیاول یبرا -

 !دمیخاص بودنش، خجالت کش نیا

 

 ییاطراف و نگاه.ها طیبه مح توجهیجلوتر رفت و ب 

دو طرف صورتش را با  دشان،ییپا یم دیکه شا

قاب گرفت، در دو چشمش زل زد و آرام  شیهادست

 نجوا کرد:



 

 سبزش گم! یغرق شدم و تو اشیآب یمن تو یول -

 یبرا خوامیم ،یحرف رو زد نیبار ا نیاول یبرا 

 بار هم باشه. نیآخر

 من. یایدن ا،یآذر، دن استیهات دنچشم چون
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 نشیو نفر دیکوب اشنهیبه س بهیامضا کرد و ط مثیم

 گفت: شدیمتوقف نم شیهااشک کهیکرد و درحال



 

که  یبه چه کنم چه کنم روزگار گرفتار بش یاله -

ولد چموشو گذاشت تو  ی  خدا چرا تو دمیاصالً نفهم

مون که هنوز مهر عقد خشک نشده، مهر طالق کاسه

 ام.بچه یتو شناسنامه رهیداره م

 

 صدایو نگاه به الهه که ب دیابرو در هم کش ثمیم

 انداخت و گفت: ختیریاشک م

 

نکن  یکار هیها، طالق خونده نشده یهنوز خطبه -

 .زیچهمه ریبزنم ز

 

که  بهیرا در مشتش فشرد و رو به ط حیتسب آقاقدرت

 دهان باز کند گفت: خواستیباز م

 

 بس کن خانوم. -

موم بشه، شرش کم بشه، بذار ت ر،یبه دهن بگ زبون

 .میرو بکن هیقال قض



 

 هم جلو رفت و امضا کرد. الهه

آورد  رونیب فشیهم که همراهش بود را از ک یاحلقه

 گفت: ثمیگذاشت و به م زیم یو رو

 

 که ازت مونده بود. یزیتنها چ نمیا -

 .داربرش

 

 گذاشت و گفت: بشیو در ج برداشتش

 

 .اشیآورد یکرد یخوب کار -

 جهازتو پس بفرستم. تونمیمن نم گهیرمنده دش یول

 

 زیباز هم ت بهیشان بود اما طشده نییتع شیاز پ قرار

 استغفرهللا گفت. رلبینگاهش کرد و آقاقدرت ز

 گفت: بهیدر نگاه پر خشم ط رهیخ ثمیم 

 



 دیکه آقاپسرتون با یاهیو د یخرج عروس یبه جا -

 .گهید دادیم

 ارزهیتون اونقدر هم نمو تخته ریکه چهارتا ت هرچند

 خب قرار نبود پس بفرستم. یول

 

 :دیغر رلبیز بهیط

 

 خور.سگ ن،یاسافلبه درک اسفل -

 

 .زدیها ماش آتش به قلب آنبا هر کلمه ثمیم

 یشد، آقاقدرت نفسخوانده انشانیطالق که م یخطبه

 .دیراحت و آسوده کش

 یگرفت و حاال حت یترشیالهه شدت ب یهااشک

 :دیکه پدرش توپ دیلرزیهم م شیهاهشان

 

 بس کن الهه بابا، آدم قحط نبود که. -

 کن که تموم شد. خداروشکر

 



 بهیبرود که ط رونیقصد داشت از دفترخانه ب ثمیم

 :دیتوپ

 

 قطار آدم دنبالتون بود. هی ،یخواستگار دیاومد -

و  کسیو ب القوزی کهی یشد یعروس یاز فردا یول

 کار.

کنه نه فک و  یترنبالت بود که بزرگات دننه نه

 .یلیفام

 

 را به جنون رساند و گفت: بهیط لبخندش

 

دختر  هیخاطر اعصاب مادرم رو به یچ یبرا -

 کردم؟یخورده خورد مدست

 بود که تموم شد و رفت. یاشتباه هی

کنن،  یونیکه پادرم ارم،یتر ببزرگ دیداشت انتظار

 یقبل من با ک تسیبشم با دخترت که معلوم ن یراض

 بوده

 



 آقاقدرت باال رفت. یصدا

 

 د  ببند دهمنتو نامسلمون. -

 گریو دندون سر ج یقدر گوه اضافه خوردهرچه بسه

 .گذاشتم

 

مشتش را  کهنیاز ا شیبرد و پ ورشی سمتش

 گریمرد د کیو  یصورت او بکند، آبدارچ یحواله

 مهارش کردند.

 ت:گف یدست باال گرفت و با خونسرد ثمیم

 

 .ایکنار ب قتینکن آقاقدرت، با حق فیخون خودتو کث -

 .ادیز عزت

 

و الهه از شدت  زدیم یآقاقدرت به کبود صورت

 .بوددهیترس به مادرش چسب

 

 ناالن غرغر کرد: بهیآب آوردند و ط یوانیل شیبرا



 

 بود پسره؟ یدردش چ دمیاصالً نفهم -

 بود؟ یبا ما چ اشیدشمن

 رو به اون رو شد؟ نیاز ا هوی یسر چ آخه

 بال نیو پوچ ا چیه سر

 

 

 دیبرهم کل یهاحرفش، از پشت دندان انیم آقاقدرت

 :دیاش غرشده

 

شد و فالن و  یبود و چرا و چ یهدفش چ کهنیبه ا -

 .بهیندارم ط یبهمانش کار

 .گمیگفتم، بازم م گهید بارهی اما

 چوب خدا بود. نیا

 آه دل ساناز و آذر بود. نیا

رده و دن نیون زمهم نیا  بود. کهیکوچ ایگ 

بود که بترس از دل شکوندن که  نیواس خاطر ا نیا

 .کنهیبه خودت و خدا با اوالدت امتحانت م گردهیبرم



دونمونو  هی یکیکه دختر  یشد یخوب شد؟ راض حاال

 گ؟یتو د یانداخت میاز هول حل

 

 را با چادرش گرفت و گفت: شیهااشک نم

 

 یبهیها رو بشکون سر طکوزه کاسه یآره همه -

 بدبخت.

 نداره. بیع

 مونده. صاحابیدل ب نیتو ا زمیریم ویچهمه منم

 نداره بیع
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را  نیماش نیحس یبود که وقت زدهجانیقدر هآن ساناز

 شد. ادهینگه داشت، فوراً پ میآقا ابراه یمقابل خانه

 قهقهه زد و گفت: نیحس 

 

 آروم راه برو. -

 االن دکتر باهات صحبت نکرد؟ نیمگه هم  

 

او تکان داد  یو دستش را برا دیساناز برگشت و خند 

 و گفت:

 

 راحت مواظبم. التیباشه خ -

 مغازه؟ یریم 

 

 ش را تکان داد:خنده به ساناز نگاه کرد و سر با



 

 .شتیامروز رو بمونم پ خوامینه م -

 

 راه رفته را برگشت و گفت: ساناز

 

 .شهیکه به ضرر م یروز ببند هیآخه اگر  -

 .جاننیحس برو

 

که  ساناز فیظر یهادراز کرد و آرام انگشت دست

بود را نوازش  کرد و  دهیکش نییپا یشهیش یلبه

 گفت:

 

 ظب خودت باش.تو موا رمیباشه پس م -

 .امیبهم زنگ بزن زود م یهم داشت یکار

 هم ببر. ینیریجعبه ش نیا ایب یراست  

 

 ریگرفت و آن را ز نیرا از دست حس ینیریش یجعبه 

 چادرش نگه داشت.



 

 رفت. رونیدنده عقب از کوچه ب نیحس

باز  شیزنگ خانه را زد و زهرا خانم در را برا ساناز

 کرد و او داخل شد.

 و مادرش سالم کرد. پدر به

 افتاده. یاش مشخص بود که انگار اتفاقخنده از

 یهاشبکه ر،یاما مثل تمام مدت اخ میآقا ابراه 

سر  شیهاالیجا کرد و با فکر و خرا جابه ونیزیتلو

 .کردیم

 

 سمت ساناز رفت. زهراخانم

 به چادرش کرد و گفت: یااشاره

 

 دستت؟ هیچ -

 

مشتاق  رفت و زهراخانمعمق گ ترشیساناز ب لبخند

 گفت:

 



 باشه. ریخ -

 

 کرد. زیگوش ت میآقاابراه

را به دست مادرش داد و  ینیریش یجعبه ساناز

 درآورد. فشیرا از ک شیآزما یبرگه

برگه و صورت ساناز  نینگاهش را ب زهراخانم

حلقه زد و ناباور  شیهاجا کرد و اشک در چشمجابه

 زمزمه کرد:

 

 ؟یاحامله -

 

 و سر تکان داد. دیو از ته دل خند دیلب گز زسانا

 بلند گفت: یناباور و با صدا زهراخانم

 

 .مادر مبارکه، مبارکه یوا -

 باشه. یخوشو دل یکه به سالمت یاله

 



نگاه پدرش، از آغوش  ینیزده از سنگخجالت ساناز

که پس از  میمادرش جدا شد و رو سمت آقاابراه

 .دیبود چرخآمده شیهاها خنده به لبمدت

 

 :گفت

 

 .میبخور ینیریبذار با ش ییمبارکه، زهرا، چا -

 .میدار بشنوه قراره

 

 و جواب داد: دینگاه دزد ساناز

 

 بابا. یمرس -

 

 پدرش شوکه شد که گفت: یبعد یجمله با

 

تو هال خونه،  جانینُه ماه رو، هم نیا نیع بارنیا -

قبت مادرت ازت مرا ،یخوابیم زنم،یبرات تخت م



که آب تو دلت تکون نخوره و بارتو سالم  کنهیم

 .نیزم یبذار

 

 زهراخانم هم متعجب شد. یحت

 بود. دیبع میاز آقاابراه تیمدل حما نیا

 کرد و ادامه داد: ونیزیبه تلو رو

 

پشت  یباجعده خاله خان هی ثیحرف و حد خوامینم -

 بچه نگه داره. تونهیام باشه که نمبچه

 

را  یسمت مادرش که قور بازمهین ینبا دها ساناز

نگاه کرد و زهراخانم هم  گذاشتیسماور م یرو

 و آرام گفت: دیخند

 

سال داره  یخدا بخواد انگار بابات بعد پنجاه و اند -

 .ادیسر عقل م

 

 تر گفت:آرام و



 

 دختر؟ یچرا زودتر به من نگفته بود -

 

 و گفت: دیکنج لبش را گز ساناز

 

 سالکیتا  دیبود شاه دکتر گفتهآخ گفتم،یم یچ -

 حامله نشم.

 هم بشم خطر داره. اگر

 مطمئن بشم بعد بگم. خواستمیم

 

را  یزیساناز نشاند و انگار چ یشانیپ یرو یابوسه

 باشد ناگهان گفت:آورده ادیبه 

 

 خبر از الهه؟چه ،یراست -

 

 گفت: ساناز

 



 طالق بده. یشد توافق یگفتم که پسره راض -

 

 ب؟خب خ -

 

 را از سر در آورد و گفت: چادرش

 

 امروز موعدش بود. گه،ید یچیه -

 

 کرد و گفت: ینچ زهراخانم

 

اما خدا  م،یمردم نبود ییآبرویبه ب یما که راض -

 .حق نشسته یجا

که  ییکه سر تو آوردن، اون از تهمتا ییاز بالها اون

به آذر زدن و هر جا نشستن و پاشدن بد  بچمو گفتن، 

 .گهیتقاص بدن د دیجا با هیه باالخر

 

 داد و گفت: رونینفسش را ب ساناز

 



خدا،  یولشون کن مامان، هرچند که آقاقدرت بنده -

و  بهیاما ط سوزهیبراش م یلیو دلم خ هیآدم خوب

 الهه رو خدا خوب زد.

 حرصشونو نخور. گهید

 

 داد: جواب

 

 .نستایسرپا وا نیباشه، برو بش -

 یزبونیب یدختره بتول، جا نیا خوام،یاز خدا م فقط

 باشه.زبون داشته نایتوام برا ا

 

 سرتکان داد و گفت: ساناز

 

جون قراره  یبت مینیفرداشب که بله برونشه، بب -

 کنه. کارشونیچ

الل  بهیدست ط ریز ادیاونم ب ترسمیکه من م هرچند

 شه.

 



 سرتکان داد و با پوزخند گفت: زهراخانم

 

 خانومرانیباشه و مثل خود ااگه به مادرش رفته  -

 یگوشه ذارهیم نارویزبون داشته باشه که کل ا

 .بشیج
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که فقط پنج  یاهجده نفره ی  غذاخور زیم دور

ربزرگش و عابد و مهسا و ماد ونایتوسط  اشیصندل

 .خوردندیبود، نشسته و شامشان را مو سجاد پر شده



 یخوشبخت یتشکر کرد و برا ونایمهسا از  مادربزرگ

 ییروبا خوش ونایو  کردیدعا م شانیریخبهو عاقبت

 پاسخش را داد و او رو به مهسا گفت:

 

 گهیبکن، د ونایکمک به آقا هیمهسا دخترم،  -

 .میبرگرد روقته،ید

 

 ونای د،یبگو یزیمهسا فرصت کند و چ کهنیاز ا شیپ

 کرد و با لبخند گفت: یدستشیپ

 

 مادر؟ ادیکجا ب -

 

 نگاه کرد و گفت: ونایبه  متعجب

 

 پسرم. گهیخودمون د یوا، خونه -

 

بود، به مهسا که چشم به دهان او دوخته رهیخ ونای

 لبخند زد.



 گر،یسه نفر د یرهینگاه خ ریرا جلو برد و ز دستش

 پشت دست مهسا را نوازش کرد و لب زد:

 

 .گهیشوهرشه د یخونه یزن تو یجا -

 

جواب  حینبود که صر ندیخوشا رزنیپ یبرا حرفش

 داد:

 

 نداره آخه. تیخوب د،یشما چندساعته عقد کرد -

 هی ریعمر باهم ز هیو  ادیم تون،یبعد از عروس شاالیا

 .دیکنیم یسقف زندگ

 

 داشت.قصد کوتاه آمدن ن ونای

اگر مهسا برود و تنها شود، باز دوباره  دانستیم

 اشیو روان افتدیبه جان مغزش م الیفکر و خ

 .کندیم

 جواب داد: محترمانه

 



 .دیبمون دیخوایچشم، اگر م یمادر، قدم شما هم رو -

 .رسوندتونیسجادجان م ایخودم  ایهم نه،  اگر

برم مدت  هی یقراره برا گهیچون من چندروز د اما

 چندروز رو با مهسا بگذرونم. نیا خوامیم ا،یتالیا

 .دیستیکه مخالف ن یمرس

 

 در عمل انجام شده، قرار گرفت و موافقت کرد. ناچار،

کنار  یو او حساب دیصورت مادربزرگش را بوس مهسا

کرد که مراقب خودش باشد مبادا  حتیگوش مهسا نص

 اول کار، بند را به آب بدهد. نیهم

 رونیکرد و ب یشد و عابد هم خداحافظ یراه با سجاد 

 رفت.

 .ردیاش را بگخنده ینتوانست جلو ونای

 بلند قهقهه زد. یبا صدا 

 نگاهش کرد و سرش را تکان داد. مهسا

 

 ؟یخندیم یوا، به چ -

 



 گفت: آوردیکتش را در م کهیدرحال

 

قبالً بند رو به آب  دونهیخدا مادربزرگت، نم یبنده -

 .یداد

 

 اضافه کرد: هیکنا با

 

 قبل از من. یحت -

 

 زد و گفت: شیبه بازو یگر گرفته مشت مهسا

 

 ؟یزنیسرکوفت م ،یآها -

 ،یزدیهوا م یماده هم رو یکه پشه ییتو

 یشهره یجناب آقا یخودت عابد و زاهد بود مگه

 شهر؟

 

دستش را دور تن مهسا حلقه کرد و با  کیو  دیخند

آورد کنار کتش انداخت کرواتش را در  گرش،یدست د



را باز کرد و آرام آرام صورتش  راهنشیپ یهاو دکمه

 او برد و گفت: کیرا نزد

 

 غالف کن زن. ،یباشه مراد -

 باش آرام. آرام

 

تر کمرش را محکم ونایچپ نگاهش کرد و چپ مهسا

 و گفت: دشیچنگ زد و مرطوب بوس

 

نسبت  نمیرو تشک نشون بده بب یخود هی میبر ایب -

 نه. ای یداشت یشرفتیقبل پ یه سرب

 

 خواست ناز کند که گفت: مهسا

 

 .ونایام خسته -

 

انداخت و  اشینیبه ب ینیرا جمع کرد و چ صورتش

 گفت:



 

 .ایبابا ب ایب -

با دست پس بزنه با پا  خوادیها، ماز خداشه حاال

 بکشه. شیپ

زنونه  یناز و اطوارها نیاز ا نم،یبب ایشو ب لخت

 .اریدرن

 

چند  یخوابیاز ب شیهابود، چشمهم خسته ودشخ

 .سوختیاش مروز گذشته

 حواس خودش را پرت کند. خواستیم اما

 یتماس رخسرویفکر کند که چرا ام نیکند و به ا پرت

 نگرفته.

 نشود. وانهیفکر نکند او با آذر است و د که
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 یبا گوشه رخسرویبه مقصدشان بودند که ام کینزد

 چشم نگاهش کرد و گفت:

 

 .میرسیم گهید کمهی -

چادر بهمون اجاره بدن و  هی میازشون بخوا کهنیا

 ست؟ین یکه برات مشکل یرو کنارم باش یچندروز

 

 نتوانست نخندد و گفت: آذر

 

 خودت سخت باشه. یفکر کنم برا ی، ولمن نه -

 

 را خاراند و گفت: اشقهیشق



 

 .باشه طورنیا دیشا -

 

و مهسا  ونایتمام چندساعت گذشته که فکر عقد  مثل

و عذاب وجدان داشت نابودش  دهیمغزش را جو

را  شهی، کالفه شنگفته رخسرویبه ام یزیکه چ کردیم

 .دیکش نییپا یکم

 داد و فکر کرد رونیب قیو بازدمش را عم دم

 

بفهمه و چه  رخسرویکرده، چه ام ونایکه  هی" کار

 .ادیاز دستش بر نم یکار گهینفهمه د

بخواد با مهسا  ونای کهنیمطمئنم اگر قبل از ا یحت 

 ونایتونست  ینم شدیقرار ازدواج بذاره هم متوجه م

 .رهینگ میتصم عیرو متقاعد کنه که انقدر سر

بگم  یزیمورد بهش چ نیدر امن االن  کهنیپس ا 

که  شهی. فقط باعث مکنهیموضوع رو عوض نم

 که بوده بشه. یتر از اونآشفته رخسرویام



در  کنمیدر ضمن چرا دارم خودم رو شماتت م 

بهش بگم و خودش  خواستمیکه من م یصورت

 رو براش بازگو نکنم؟ " یخبر چیخواست که ه

 

 .اوردیباز هم طاقت ن ها،نیبا تمام ا اما

هم فشرد و فکر کرد اگر  یرا کالفه رو شیهاچشم 

 .شودیتر مآسوده یخودش کم الیحداقل خ د،یبگو

 

 رو سمت او چرخاند و گفت: 

 

 گمایم -

 

 

سکوتش نشان داد که منتظر است تا آذر حرف  با

 بزند.

 باز کرد و ادامه داد: لب

 

 بود رو بهت بگم؟ ونایکه در مورد  یخبر  -



 

 :دیکنجکاو شده بود اما پرس ورخسریام 

 

 درسته؟ گه،یسالمه د ونای -

 فتاده؟یکه براش ن یاتفاق 

 

 جواب داد: 

 

 یآره سالمه، ول -

 

 د،یفرمان کوب یکف دستش را محکم رو رخسرویام 

 و او گفت: دیآذر از ترس پر

 

رو در  یاگهیخبر د چیه ستیاگر سالمه پس الزم ن -

 .یموردش بهم بد

 .ستهیپر از حاش گه،ید ونائهی 

 بشم. ینگو که دوباره عصب یزیلطفاً چ پس



 

 

 باال انداخت و ادامه داد: شانه

 

 آذردخت. فهممیاصرارت رو نم لیجداً دل -

خبر  یزیاز چ خوامینم ستمیکه تهران ن یتا مدت گمیم

 باشم.داشته

مدت باهاش تماس  کی کهنیهم از ا ونای کنمیم فکر

 تره.راحت رمینگ

 ؟یاک

 

 تیبا قاطع رخسروینشان نداد که ام یالعملعکس آذر

 تکرار کرد:

 

 سرکار خانوم؟ هیاک -

 

 تکان داد. سر



راحت بود که تالشش را مجدداً  الشیحاال حداقل خ 

بود بود که نخواسته رخسرویام نیگفتن کرده و ا یبرا

 بشنود. یزیچ

 

 .ندیرا بب هانینشکوچ توانستیهمان فاصله هم م از

تر اشاره کرد طرفآن لومتریبا دست به چندک زده،ذوق

 و گفت:

 

 .رخسرویجاان اماون یوا -

 

قلب پنجاه و  گرید بارکیطور صدا زده و را آن نامش

به تپش انداخت که  یرا طور رخسرویام یسالههفت

 یکیو  ستیجوان  عاشق ب کیحس کرد در کنار او، 

 توانستیست و انگار فقط آذر بود که مدو ساله

 درون او را متالطم کند.
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چادر نگه  نیاز اول یصدمتر یرا به فاصله نیماش

 داشت.

 رفت و حس کرد تنش خشک شده. نییپا آذر

بلکه از درد دستش را تکان بدهد  یکرد تا کم تالش

 کتفش کم شود.

 گفت: یشد و با نگران کشینزد رخسرویام

 

 ؟یدرد دار -

 

کتف آذر گذاشت و فوراً  یجلو برد و آرام رو دست

 .دیدست پس کش



 

به صورت خسته و  رهیرنگ و خکم یبا لبخند آذر

 او گفت: یسرخ شده یهاچشم

 

 .شهینه، مسکن بخورم بهتر م -

 

 هم راه افتادند. کنار

 یهاانگشت انیرا م شیهاداشت انگشت وستد

تر از آرام یلیخ دیبا دانستیاو قفل کند اما م یمردانه

 بروند. شیها پحرف نیا

را بست و با حس  شیهاو چشم دیکش قیعم ینفس

 یپاک و آن منظره یهوا یکه از خنکا یندیخوشا

 بود گفت:گرفته رینظیب

 

 قدر خوبه.هوا چه ه،یعال جانیا -

 

بسته راه  یهااو که با همان چشم دنیبا د رخسرویام

 لبخند زد و ساعد دستش را گرفت و گفت: رفتیم



 

 یفتین -

 

که نرم  یاباز کرد و نگاهش سمت دست مردانه چشم

 .شددهیبود کشدستش را گرفته

 

که مراقب گوسفندها بود،  یاسالهچهار پانزده یپسر

از مردها، با  یکیرو به  بود،ستادهیکه ا یاز سمت

 داد زد: یلر نیریش یهمان لهجه

 

 .میمهمان دار دهللا،یعمو  -

 

 رفتند. رخسرویمسن، سمت آذر و ام یتا از مردها دو

مناظر اطرافش بود،  یطور در حال تماشاهمان آذر

 کم جلبشان شده.هم کم هیکه انگار توجه بق دید

 .ستادندیها امقابل آن 



به هر دو شان دست داد دست جلو برد و  رخسرویام

و  ظیسالم کردند و با لهجه غل گریدکیو به 

 :دیپرس شانیکیگفت خوش آمد گفتند و  نشانیریش

 

 د؟یآمد دیخر یبرا -

 .میدار یو ماست و کشک خوب ریش 

 هم  داممون

 حرف او گفت: انیرنگ زد و مکم یلبخند رخسرویام 

 

ادر چ هیبپرسم که به ما  خواستمیم قتش،ینه حق -

 م؟یبمون جانیرو ا یتا چندروز دیدیاجاره م

 

 نیداشت، نگاهش را ب یترشیکه سن ب یمرد

 جا کرد و با لبخند گفت:جابه رخسرویصورت آذر و ام

 

 قدمتان سرچشم. -

 دخترتانه؟ 

 



 هر دو جا خوردند. 

 نیفکرش را نکرده بودند که اگر سوالس از نسبت ب 

 بدهند. یها بپرسند، قرار است چه جوابآن

 

 گفت: د،یرا که د دشانیمکث و ترد گر،ید مرد

 

 میبدان دیخداست، شرمنده اما ما با بیمهمان حب -

 مان شهسفرهکه قراره هم یکس

 

 گفت: درنگیب رخسرویام

 

 نامزدمه! -

 

 از دو مرد مقابلشان جا خورد. ترشیب آذر

 یرییتغ نیترکه کوچک رخسرویام رخمیو به ن دیچرخ

 بود نگاه کرد.نشده دجایدرش ا

بود که  یفاحش یاز اختالف سن دیدو مرد هم شا تعجب

 .آمدیدر نگاه اول به چشم م



و  یدست مشک کی یهاهم با لباس انسالیم یزن

 پوشش جالبش جلو آمد.

زبر و حنا  یهاکردند و آذر دست در دست سالم

 خطاب به دو مرد گفت: رزنیاش گذاشت و پگرفته

 

 شیپ انیو نسا ب یاسدهللا برو بگو ولمهمانمانن،  -

 خدا برن استراحت کنن. یهابنده نیخودم، ا

 

چروک شد و با دست  ترشیب شیهاو کنار چشم دیخند

 از چادرها اشاره کرد و گرم گفت: یکیبه 

 

 .دییخودتانه، بفرما یخانه د،یخوش آمد -

 

گذاشت و به  اشنهیس یقفسه یدست رو رخسرویام

خم شد و تشکر کرد و رو به آذر  یرام کماحت ینشانه

 گفت:

 

 .ارمیها رو بچمدون رمیبرو داخل، م -
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 و به همراه خانواده دهیکت و شلوار پوش گرید بارکی

بود که قرار نشسته یدختر ینهدر خا شانیهالیو فام

 ببندد. وندیبود با او پ

و  کردیم یبخواهد، ذهنش از او نافرمان کهنیا بدون

 .کردیم سهیرا با چندماه قبل مقا زیچدائم همه

با آذر و حس و  اشیمراسم را با مراسم نامزد آن

 حالش با حس و حال آن روزها و بتول را با خود  آذر.

 ود.تنگ ب شیبرا عرصه



سرد و  یو دوست داشت در هوا شدیخفه م داشت

شروع به  شدیم یساعت کیکه  یزیر یهابرف ریز

 راه برود. یگرفته، کم دنیبار

زد و چادرش را  شیآرام با آرنج به پهلو مادرش

 :دیمقابل دهانش گرفت و آرام توپ

 

 ؟یحواست کجاست مهد -

 ؟یالل مکه

 

و با تن  یصبع بهیکه به مادرش نگاه کرد، ط یسوال

 گفت: شیصدا یکنترل شده

 

 گردنت مادر. ندازنیبزرگه م یلهیوس یدارن هرچ -

 که خفه شده به لطف خدا. بابات

 بگو خب. یزیچ هی خودت

 آخه؟ یاز کجا آورد یزندگ اول

 .یریبگ دیکه با امیعروس

 



 جواب داد: آرام

 

 بگم مامان؟ یچ -

 

 و گفت: دیدر چشم

 

کالً، دستتونم که بازه، قراره  دیتک دختر دار هیبگو  -

بخرم و خودتون بهش دو دست بشقاب  ویمن همه چ

 د؟یو قاشق و قابلمه و سبد و لگن بد

 

 هیبق د،یبگو یگرید زیفرصت کند چ کهنیاز ا شیپ

از شدت حرص کبود شد و  بهیفرستادند و ط یصلوات

 بود. حسیب یمهد

 یندگمهم نبود که به قول مادرش، همان اول ز شیبرا

کنار  خواستیقدر پول خرج کند، فقط مقرار است چه

 باشد.بتول آرامش داشته

 ها بود، نداشت.که مدت یحس

 



بود، کنار گوشش نشسته گرشیکه سمت د نیحس

 گفت:

 

 .یداماد یزشته برادر من، ناسالمت -

 مامان پچ پچ نکن. با یه

 

تکان داد و با چشم به دنبال بتول گشت که  سر

هم به صورت  ادیز شیو آرا دهیپوش یکرم یهالباس

 .آمدیسن و سالش نمکم 

داد و  لشیتحو یرا شکار کرد و لبخند یمهد نگاه

 دختر را دوست دارد. نیفکر کرد که ا یمهد

بوده، نه آذر  رشیکرد حتماً از اول هم او در تقد فکر

 و رو کرد و رفت. ریرا ز اشیکه آمد و تمام زندگ

 گفتند. ربهایو ش هید و از مهرحرف زدن ترهابزرگ

که  یغم ینیخاطر سنگالهه به یهامدت چشم تمام

 یو باز هم خوددار شدیپر از اشک م کردیحس م

 .کردیم

هم بر آن بود که  مشانیبود و تصمگل انداخته بحثشان

آن دو  نیب یتیمحرم یغهیتا زمان عقد، ص



زد به  زیباز هم گر یشود و ذهن مهدخوانده

با آذر و به خودش که آمد، انگشتر  تشیمحرم

 ینقل رو بهیو ط انداختیرا در دست بتول م ینامزد

از دختر  یخبر گریو حاال د ختیریسرشان م

 صافکار نبود. یآقامیاهابر

تا آسمان با آذر  نیبزاز بود که زم یجعفرآقا دختر

 به خودش گفت یتفاوت داشت و مهد

. میشیوشبخت مخ یعنیکه با آذر فرق داره  نی" هم

" 
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ً یتقر  بودند.آمد گفتهبه آن دو خوش لیتمام ا با

 چادر انداخت و لبخند زد. یداخل یبه فضا ینگاه

 

 بخشه.قدر آرامشچه -

 

 گفت: سر تکان داد و رخسرویام

 

و  ستیبتونم ب کنمیانقدر که فکر م ،یلیخ -

 چهارساعت بخوابم.

 

و  یعیطب یاجوشانده شانیبرا وعده،انیعنوان م به

 بودند.آورده شانیمحل یهایاز خوراک ینان و کم

با  کهیداد و پلک بست و آذر درحال هیتک رخسرویام

 گفت: دییبویلذت نان را م

 

 تازه عروس دوماد بودنا.و نسا  یبگردم، ول یاله -

 



که در  یاباال رفت و با خنده رخسرویلب ام کنج

 بود گفت: شیصدا

 

 ؟یگیم یچرا با ناراحت -

 

 به تکه نان در دستش زد و گفت: یکرد و گاز ینچ

 

 .میآخه ما چادرشون رو اشغال کرد -

 

 گفت: زدهجانیه یبا حالت بعد

 

 یول جانمیناز و کم سن و سال بود، ا یلیدختره خ -

 باردار بود.

 

چشمش را باز کرد و آذر  کیمتعجب  رخسرویام

 سرش را تکان داد: یسوال

 

 بله؟ -



 

 چشم بست و با خنده گفت: دوباره

 

 برام جالب بود. ،یها حرف زدمثل خاله زنک -

 .بودمدهیرو ند اتیمدل نیا

 

 هم به خنده افتاد و گفت: آذر

 

 ه؟ینه بابا، خاله زنک چ -

 اخالق متنفرم. نیاز ا من

و  یازشون خوشم اومده، از مهمون نواز یلیخ فقط

 .انیقدر ماه و خاکاخالقشون. چه

 باهاشون آشنا بشم. رونیدارم برم ب دوست

 

 بسته گفت: یهاهمان چشم با

 

 .یشیآشنا م یریبخواب، بعداً م ایحاال ب -



 

 .ستمینچ، خودت بخواب من خسته ن -

 

 ادیدفعه  کیبرود،  رونیب هکنیاز ا شیو پ ستادیا

 افتاد. یزیچ

 :دیو پرس دیچرخ

 

 نامزدتم؟ یچرا گفت -

 

 یکه آن روز برا ینادر یهم از همان لبخندها باز

 زد و گفت: شدیم شیهابار مهمان لب نیچندم

 

 ؟یناراحت شد -

 

 :دینداد که باز پرس یجواب آذر

 

 بدت اومد؟ -



 

 گفت: رخسرویهم جواب نداد و ام باز

 

 ؟یشیزده ماز با من بودن خجالت -

 

 بار تند گفت: نیا

 

 .نه، معلومه که نه -

 

 گفت: یسوال

 

 خب پس؟ -

 

 در دلش آب شد و جواب داد: قند

 

 .یبزن یحرف نیهمچ کردمیفقط فکر نم -

 



 بود، گفت: دیکه از او بع یطنتیش با

 

هم به دلت  یلیحاال خ ،یزده شدآهان، پس ذوق -

 نکردم. یهنوز که خواستگارصابون نزن بانو، 

 

 ناراحت نشد، از ته دل قهقهه زد و گفت: آذر

 

که اول  یاون ،ینکرد یمعلومه که خواستگار -

عشقش رو ثابت کنه من بودم جناب  یخواست تا بذار

 جم.

 

حال، و در همان شدیداشت گرم م شیهاپلک کمکم

 دار جواب داد:خس

 

 لیتحص یمهقصد ادا گفتمیبهت م دیفکر کنم با -

 دارم.

 رفت. ادمی منتها

 



اش کرد و لبخند زد آشفته یانقره ینگاه به موها آذر

 .رفت رونیو از چادر ب
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 ود.ببرهنه، در آغوش او به خواب رفته یبا تن مهسا،

حائل کرده  اشیشانیپ یباز، ساعدش را روطاق ونای

 به سقف بود. رهیو خ

 بود بخوابد.اما نتوانسته بودخسته



همان  یاز اتفاقات دور و اطرافش فقط ط حواسش

شان پرت شده و بعد از تمام شدنش و مدت رابطه

 بود.مهسا، باز هم شروع به مرور کرده دنیخواب

 ها، از ابتدا.آن اتفاق یهمه ز،یچمرور همه به

 یگذاشت و همه تئاتریکه پا به آن سالن آمف یزمان از

که  یکیدانشجوها سمتش هجوم آوردند به جز آن 

 تن او سقوط کرد. ینردبان بود و بعد رو یرو

که داشت فکر  یو حس شیهایو تند هایتلخ به

 .کردیم

 کند،یازدواج، آرامش م کردیتصور م کهنیا به

 بود.اما نشده شودیم نیا تسکدردش ر

پازل گم شده از  یکه آن تکه کردیفکر م نیا به

 نبود. شیقلبش، باز هم سرجا

بود، گنگ بود، منگ بود، کالفه بود و انگار به  جیگ

و  ستیچ دانستیکه نم گشتیم یزیدنبال چ

نشات  یزیاز چه چ یآن حس خال لعنت دانستینم

 .ردیگیم

و به حمام  دیکش رونیمهسا ب سر ریدست از ز کالفه

 رفت.



که  یو کم دیرا پر از آب داغ کرد و درونش خز وان

رفت،  رونیاز جانش ب یتنش را به آب سپرد و خستگ

 .ستادیدوش ا ریز

را به کمرش بست و با  یلیمستط دیسف یحوله

 از حمام خارج شد. سیخ یباالتنه

 یماگ بزرگ الته آماده کرد و سر کیخودش  یبرا

 به پپر زد.هم 

 و نجوا کرد: دیخند

 

 .برهیو من خوابم نم یفسقلم خواب یتو یحت -

 

شلوار  اشیشگیتنش را گرفت و طبق عادت هم نم

بالکن را باز کرد و  ییرا به پا کرد و در  کشو نشیج

 داخلش شد.

 اش را مزه کرد.نشست و آرام آرام الته یصندل یرو

 .دیدیرا ماز شهر  یآن برج، قسمت بزرگ یباال از

فوت  رونیبه ب قیداد و نفسش را عم یبه صندل هیتک

 کرد و گفت:



 

 نیباعث بشه که ا دیکنه، شا لمیمهسا تکم دیشا -

 نباشه. گهیاحساس مزخرفه د

 هوم؟ دونه؟یچه م یکس 

 

شد  نیسنگ شیهاکم پلکجا شست که کمهمان قدرآن

 و به خواب رفت.

 .دیدیم یبیو غر بیعج یهاخواب

شود، تا  داریکه ب ستیخواب است و کاف دانستیم

 تمامش کند.

و بعد خودش و  رخسرویخواب آذر و ام یکم گرید که

 .ندیو حامد را نب انایمهسا و بعد هم سالومه و و

کننده در خسته دنیشود که دست از دو داریب فقط

 را بردارد. بودکنندهوانهیکه د ییهزارتو

 .توانستیپلک باز کند اما نم خواستیم

 برسد. یزیچ ای یتا به کس دیدویم انگار



در هزار تو به بن  آمد،یراه کش م د،یرسینم اما

سر و ته به  یو حالش از آن خواب ب خوردیبست م

 بود.هم خورده

 .دیشنیبود اما نه، انگار آشنا را م بهیکه غر ییصدا

 نامعلوم بود. اصواتش

 .شدیتر مو صدا واضح رفتیم جلوتر

 قرار است کجا برود. دیفهمیداشت م انگار

و  آمدیو منقطع باال م دهیکه بر یناگهان با نفس اما

از عرق بود پلک باز  سیکه اواخر اسفند ماه، خ یتن

 کرد.

 یرو برهنه و عرق سرد نشسته یبه باالتنه ینگاه

 انداخت. اشنهیس یقفسه

 بود.خشک شده یصندل یرو نشسته

کرد چند  یگرفت و سع شیاهدست انیرا م سرش

اکبر هللا یو پشت سر هم بکشد که صدا قینفس عم

 انداخت. نیاذان صبح در گوشش طن

 

 یبار چه زمان نیتنگ کرد و فکر کرد آخر چشم

 بود؟دهیاذان را شن یصدا



اش تمام خانه ییباال ابانیساخت مسجد خ یزمان چه

 شد؟یجا پخش مبود که اذان از آنشده

 .کردیفرق م یلیخ گرید یهایلیا خب اعتقاداتش

را به راه و روش و  شینبود که خدا ییهاآن از

 بپرستد. نشید یفرموده

 خودش را داشت. اقیو س سبک

به قلبش  یدر آن لحظه، ناگهان چنان آرامش اما

به جز  تواندیم یلیچه دل دانستیشد که نم ریسراز

و  یآن خواب ب دنیاذان صبح، بعد از د یصدا دنیشن

 باشد.سر ته داشته
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تختش رفت و با فاصله و پشت به مهسا دراز  به

 .دیکش

 یب یایرو کی ریچرا فکر خودش را درگ دانستینم

 بود.سر و ته کرده

 د و ذهنش را آرام کند.بخواب یکرد بتواند کم یسع

 

 آمد،یکه از آشپزخانه م ییسردرد و سر و صدا با

 چشمش را باز کرد. کی

بود و با آن سر و صداها  یمهسا کنارش خال یجا

 در آشپزخانه بود. یعنی

و پس  دیکش شیهابه چشم یتخت نشست و دست یرو

 رفت. رونیبه تنش داد، ب یکش و قوس کهنیاز ا

 یخودش و موها یهاشرتیتاز  یکیرا با  مهسا

مشغول سرک  بود،ختهیر شیهاشانه یکه رو یسیخ

 .دید هانتیدر کاب دنیکش

به  هیفرو برد و تک نشیشلوار ج یهابیدر ج دست

 کانتر زد و گفت:

 



 .یشد زیسحرخ ،یمراد نگیگود مرن -

 

 اشنهیس یقفسه یو دست رو دیاز ترس پر مهسا

 گذاشت و گفت:

 

 ؟یایچرا مثل جن م نا،وی دمیترس یوا -

 

 .دمیاز خواب پر ،یسر و صدا راه انداخت -

 ؟یگردیم یچ دنبال

 

جلو رفت و دست دور کمر او حلقه کرد و  مهسا

 داد و گفت: هیاو تک ینهیس یصورتش را به قفسه

 

 .رمیبگ ادیها رو ظرف یجا خواستمیم -

 کنم. یدرست کنم، استور امصبحونه

 

 خچالیاز خودش جدا کرد و سمت و او را  دیخند ونای

 رفت.



 

 یآشپز جینکن بابا، مگه پ یچه کدبانو! استور -

 ؟یدار

 

 و گفت: دیدر گلو کش یغیج زدهجانیه مهسا

 

قدر چه یپست تگم کرد ریکه ز شبید یدونینم یوا -

 .ونایفالور گرفتم 

 

سر تکان داد و پاکت آب پرتقال را  تفاوتیب ونای

 گرد و دست نخورده افتاد. کیبرداشت و نگاهش به ک

 با همان شوق و ذوق ادامه داد: مهسا

 

 .ونای دهیترک نستاگرامیاکسپلور ا -

 یکه چندنفر پست و استور یدونینم یوا یوا

 گذاشتن، تازه کیتبر

 



نما دندان یمنتظر نگاهش کرد و مهسا با لبخند ونای

 گفت:

 

 ساختمونم پر از خبرنگاره. یجلو -

 

 .نشست زیو پشت م دیفه کشکال یپوف ونای

 گفت: مهسا

 

 ؟یستیحال نخوش یعنی -

 

 چشم باال گرفت و گفت: کالفه

 

 حوصله ندارم.  -

 فعالً. چونمیپیم خبرنگاراام

 

 گفت: خچالیدر  یدست نخورده کیفکر به ک با

 



 .ییتا جا رمیسر م هی -

 

 گفت: مهسا

 

 .میباهم بر میبخور یزیچ هی سایعه خب وا -

 

 و جواب داد: ستادیا

 

 نچ، تو بخور، من اشتها ندارم. -

 .رمیم خودم

 

 رفته گفت: وا

 

 ام؟ین یعنی -

 

 ابرو باال انداخت. ونای

 



 ؟یبر یخوایکجا م -

 

 زیم یآورد و رو رونیب خچالیرا از  کیو ک ستادیا

 گذاشت و جواب داد:

 

 هی یازدواج برا ینیریرو به عنوان ش نیا رمیم -

 دوست ببرم.

 گمیم فه،یبزرگه ح یلیهم خ اشگهید یدو طبقه اون

 ها.بچه یبرا یستیببره بهز ادیسجاد ب

 

 :دیباز مصرانه پرس مهسا

 

 یدیکدوم دوست؟ چرا درست جواب آدم رو نم -

 ونا؟ی

 

را در کاسه چرخاند و بعد پوکر نگاهش  شیهامردمک

 کرد.

 :دیطلبکار پرس مهسا



 

 ه؟یچ -

 

 :دیکش یپوف ونای

 

به پر و  یقراره ه میکن حاال ازدواج کردفکر ن -

 !هامیچیهم بپ یپاچه

 

 راه افتاد و گفت: رفتیکه سمت اتاق م ونای دنبال

 

 ندارم. اتیفقط بگو دوستت َمرده، کار -

 

 :دیخند

 

 زنه. -

 



سمتش  ونایو  دیبه کمر او کوب یمشت یعصب مهسا

 زد و گفت: یو چشمک دیچرخ

 

 خب؟ ال،یخیب اده،یدوست مامانم بوده، سنش ز -

 

در آورد و مهسا  یو کت اسپرت راهنیداخل کمد پ از

 شد. اشرهیزده به چهارچوب در خ هیتک

 

 اده؟یواقعاً سنش ز -

 

 که. گمیدروغ نم ،یآره جون مراد -

 

 .یانقدر بهم نگو مراد -

 

از  کهیداد و آماده شد و درحال لشیتحو یچشمک

اش زد و ونهگ یرو یابوسه کرد،یکنارش عبور م

 گفت:

 



 فعالً. ،یمراد امیزود م -
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بود و با شده داریساعت بود که ب کیاز  ترشیب

بود و چشم از او از آذر نشسته یکم یفاصله

 .داشتیبرنم

بود که تعداد نگاهش کرده قیو عم هریخ قدرآن

 .دانستیم قیرا هم دق شیهامژه

 .دیرسیمعصوم و آرام به نظر م یادیخواب ز در

 نه انگار که او آذردخت معتضد است. انگار

 که پشتکار و اراده داشت. یدختر همان



 یخال یهابا دست شیهاخواسته یکه برا یهمان

 .بوددهیجنگ

 او رفت. یبرا دلش

 استقالل و محکم بودنش. یبرا

 ظرافت دخترانه و صورت خاصش. یبرا

 یهاینارنج یجلو برد تا سر انگشتش را رو دست

 شیهاکند که انگشت دارشیب دیبکشد و ترس فشیلط

 را جمع کرد.

 خودش هم متوجه باشد تمام آن  کهنیا بدون

 را لبخند به لب داشت. قهیساعت و چند دق کی

ملحفه را با لذت  خواستیجا شد و مجابه یکم آذر

ادامه بدهد که با  نشیریباالتر بکشد و به خواب ش

 را باز کرد. شیهاپلک انینگاه او م ینیحس سنگ

زمان و مکان نبود و فکر کرد خواب  یپ حواسش

 یکتف و شکسته هیاما با حس درد در ناح ندیبیم

 .ستیآورد که خواب ن ادیسرش به 

ها و ر هم با چشمعمق گرفت آذ رخسرویام لبخند

 گرفته گفت: ییو با صدا دیآلود خندپف یصورت

 



 .ریخبهصبح -

 

او را نرم نوازش کرد  یقهیشق یجلو برد و رو دست

 و پاسخش را داد:

 

 .ریخصبح توام به -

 

 :دیو پرس نشست

 

 ؟یداریوقته ب یلیخ -

 

 سر تکان داد. رخسرویام

 

 به هم بودند. رهیخ

از مردد  شیبودشان را، پ دهیکه کنار هم چ ییفکرها

 گفت: مقدمهیشدنش به زبان آورد و ب

 



که اگر واقعاً قصد  ستمین یطیسن و شرا یمن تو -

 ینامزد یبه دوره ازیباشم، نازدواج داشته

 باشم.داشته

ها برام تجربه دارم که شناخت آدم یقدراون چون

 .آسون باشه

 

خنده زد  ریبا تعجب نگاهش کرد و ناگهان ز یکم آذر

 و گفت:

 

 .مقدمهیچه ب -

 

 کرد و گفت: یاهم تک خنده او

 

 آذر. ستمیاما مسئله من ن -

 

 نگاهش کرد و او ادامه داد: یسوال

 



کنترل عواطف و  ییکه توانا ستمین یسن یمن تو -

اوج  یباشم اما تو درست تورو نداشته جاناتمیه

 .یهست اتیجوون

 

 او را هضم کند. یهزمان برد تا بتواند جمل هیچندثان

 گفت: تیپوزخند و با جد بعد

 

 میتصم یو منطق یکه تو عقالن یگیم یدار -

و  یچون پنجاه و هفت سالته و من احساس یریگیم

 چون سنم کمه؟ منطقمیب

سوال  ریتمام حس و عشق من رو ز یدار عمالً 

 ؟یبریم

که  یدیاتفاقات که افتاد و د نیهم بعد از تمام ا اون

 ستم؟یکه بخوامش ن یزیاز چ دنیپا پس کش من آدم

 بحث کامالً رشن و شفاف باشه. نیا کردمیم فکر

 

ناباور زد و سرش را به چپ و راست تکان  یپوزخند

 و ادامه داد: دیخند یداد و عصب



 

 نبوده. ایگو یول -

 واقعاً که عجب، من عجب،

 

آذر گذاشت و   یهالب یاش را رواشاره انگشت

 کند و گفت:باعث شد سکوت 

 

 ! فقط گوش کن.شیه -

بار آخر فکرت رو کامل  یکه برا خوامیازت م من

 .یبکن

سال از و سه یتو درست س کهنیبا درنظر گرفتن ا 

 .یترمن کوچک

 یلیخ جانیقطعاً من ذوق و ه کهنیبا در نظر گرفتن ا 

 رو ندارم. یکه تو دار ییزهایاز چ

ف نسل و تفاوت سه دهه اختال کهنیدرنظر گرفتن ا با

 .ستین یزیکم چ قهیسل

که ناخواسته بهت  ترسمیو م ینیبب بیآس خوامینم

 ضربه بزنم آذردخت.



ها که سال یاینیرابطه نبودم و با بدب یها تومن مدت 

 شیبا هم پ ترشیاگر ب دونمیها داشتم، نمبه خانوم

 نه. ایشدنت بشم  تیممکنه باعث اذ م،یبر

 

آذر حلقه  یهادر چشم تیاز حرص و عصبان اشک

 .بودزده

 شیهالب یرا از رو رخسرویدستش دست ام با

 برداشت و محکم و قاطع گفت:

 

که هزار  ییزهایها و چحرف نیبا گفتن ا یخوایم - 

 یکردم به چ نشونییبار بهشون فکر کردم و باال و پا

 ؟یبرس

 

 در نگاه آذر ماند. رهیخ 

 ت:دست او را در دستش گرفت و گف کی

 

تا  یکه فکرهات رو بکن گم،یرو بهت م هانیدارم ا  -

 کنم. یازت خواستگار
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 .دیچیجا بود، پسالومه آن یکه خانه یاکوچه یابتدا

 را برداشت و چشم تنگ کرد. اشیدود نکیع

 وتمیاش خارج شد و ربود که از خانه سالومه

 را فشرد. نیماش

او را گرفت و از آن  یرا برداشت و شماره اشیگوش

سالومه تماس را وصل کرد و پشت فرمان  دیفاصله د

 نشست.

 داد: جواب

 

 سالم سالم، شازده پسر، شاخ شمشاد، شاه دوماد. -



 ؟یخوب

 

 زد و پاسخ داد: یلبخند

 

 خبر؟خوبم، تو چه -

 

 و راه افتاد و گفت: دیخند سالومه

 

ً یاح -  شهیمحسوب نم اتیامروز صبح پاتخت انا

 زم؟یعز

 .ایتلفن به دست باش دینبا

 

کوچه برسد  گریسالومه به سر د نیماند تا ماش منتظر

 .فتدیو تا راه ب

 

بدونم اگر من بهت  خواستمیهوم، آره خب، منتها م -

 ؟یبگ کیتبر یزنگ نزنم، قرار نبود زنگ بزن

 



 هم با خنده گفت: باز

 

 پسر.گل یخوشبخت بش ونا،یآقا  کیتبر کیتبر -

 

 نداشت. سیدزد و پل یباز نیا یبرا یلیدل

کند و  نیریآمده تا کامش را ش دیفقط بگو توانستیم

 .نیبرگردد، هم

 :دیپرس شیجارا نگفت و به نیا اما

 

  ؟یسال ییکجا -

 

 فکر نکنم  ا،یمتاهل شد گهیشما د -

 

 حرف او آمد و گفت: انیم

 

 ؟ییکجا دمیفقط پرس -

 



 جواب داد: یوقت

 

 طور؟سر کارم، چه -

 

انجامش  یبرا یلیکه دل یبه کار ترشیرا ب ونای

 کرد. بینداشت ترغ

به  ندیاو حرکت کند و بب نیبا فاصله پشت ماش کهنیا

 .رسدیکجا م

 

 داد: جواب

 

گفتم که، فقط زنگ زدم حالت رو  ،یجورنیهم -

 بپرسم.

 

 قطع کرد. یکوتاه یحافظتشکر کرد و با خدا سالومه

 



چرا سالومه به او  نکهیکنجکاو و کالفه از ا ونای

ها فرو برد و آن شیموها انیبود، دست مدردغ گفته

 .دیرا کش

و حواسش بود  رفتیسالومه م نیچنان دنبال ماشهم 

 او نباشد. دیکه در د

و مقابل فروشگاه بزرگ  دیچیپ یفرع ابانیخ کیدر  

 وقف کرد.ت یفروش یاسباب باز

 .شدیکنجکاو م ترشیب ونای رفتند،یهرچه جلوتر م 

کم در حال آب کم شیهاکه خامه یکیبه ک توجهیب

 .دیایب رونیشدن بود، منتظر بود که او ب

 یکنار یصندل یدر دستش آمد و آن را رو یلونیبا نا 

 گذاشت و مجدداً راه افتاد.

 

 یتابلو با تعجب به ونایکه  د،یرس ییبعد به جا یکم

 درش نگاه کرد. یباال

 کرد؟یجا چه کار مآن او

 کودکان! مارستانیب 

 را داخل محوطه برد و پارک کرد. نشیماش سالومه



داخلش  دیرا که د یپارک خال یجا نیهم اول ونای

 را برداشت. یبزرگ آفتاب نکیدار و عکاله نقاب د،یچپ

 شد. ادهیهم به دهانش زد و پ یماسک

بزرگ  یمه را در آن محوطهسالو خواستینم

 کند. مارستانیب

 با حفظ فاصله از او رفت. بازهم

کرد جلوتر  یسع ونایسالومه داخل آسانسور شد و  

 .زندیاو کدام دکمه را م ندیبرود و بب

از  ونایسه نشست و  یدکمه یاش رواشاره انگشت

 ها باال رفت.پله

 .دیاز سالومه رس زودتر

 .ستادیا وارید کنار

کرد  یپرسبخش احوال یبا پرستارها یطور لومهسا

 ها آشنا بود.با آن یادیکه انگار ز

 از پرستارها گفت: یکی 

 

 اتاقشه. یتو دا،یاومد رید -

 .دییهم بهونه گرفته، بفرما یلیخ 



 هم پشت سرش. ونایسالومه تشکر کرد و رفت و  
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که  دادیاجازه را نم نیخلوت آن طبقه، ا یروراه اما

 ستگاهیجلب توجه از مقابل ا جادیبتواند، بدون ا ونای

 آن اتاق برود. کیعبور کند و نزد یپرستار

مناسب به  طیو منتظر ماند تا شرا ستادهیا یاگوشه 

 .دیایوجود ب

 در حال انفجار بود. یکنجکاو از شدت 

 یواقعاً هم به او ربط دیشا دانست،یرا هم نم لشیدل

همان موقع راهش را کج کند و  توانستینداشت و م



 یبماند و ته و تو دیبا گفتیم یبرگردد اما حس

بود را در  یکه در آن اتاق بستر یابچه یماجرا

 .اوردیب

ً یتقر  رونیاتاق ب بود که سالومه ازگذشته یربع کی با

 رفت. یپرستار ستگاهیآمد و سمت ا

چند نوزادب که  یهیگر یصدا نیکرد تا ب زیت گوش

 او را بشنود. یهاحرف آمدیم

 سر جلو برد. یمتوجه نشد و کم اما

 

 

 یرو یزد و دست یلبخند ییروبا خوش پرستار

 و گفت: دیسالومه کش یشانه

 

 ناراحت نباش گلم. -

 .شهیم درست

با دکتر  یصبر کن یخوایخب م یهتر بوده ولامروز ب 

 صحبت کن. یمتق

 



صحبت  یزنگ خورد و نتوانست ادامه اشیگوش  

 ها را بشنود.آن

نام مهسا، تماس را رد کرد و حواسش را به  دنید با

 نه. ایگردد  یداد که سالومه مجدداً به اتاق برم نیا

 نداشت. دید ،ستادهیکه او ا یقسمت

 بودستادهیحا اآن یبعد، با کالفگ یقهیدقچهل و پنج  تا

بعد با سالومه  یداخل همان شد و کم یپزشک دیو د

 آمد. رونیب

کرد و سمت  یپرستارها تشکر و خداحافظ از

 آسانسور رفت.

 

را که  از آن  یکرده بود تا اصوات نامعلوم زیت گوش

 آمد را بشنود. یاتاق م

 

از  شتریب و کاله نقاب دار یدود نکیآن ماسک و ع 

را برداشت  نکی. عکردیخودش جلب توجه م یچهره

 .دیکش ترنییو نقابش را پا



آمده و  شیداشت از فرصت پ یکه سع یدر حال 

 سالن استفاده کند، انیها ماز بچه یکی یشلوغ کار

 سمت اتاق رفت.

 یدر بود که ناگهان با صدا یرهیدستگ یرو دستش

 از پشت سرش، خشک شد. یپرستار

 

 گفت: 

 

 آقا، ساعت مالقات تموم شده. دیببخش -

 

خش  شیبه صدا یکرد کم یکه برگردد، سع نیا بدون

 و جواب داد: ندازدیب

 

 و برم. نمشیکوتاه بب یقهیفقط چند دق خواستمیم -

 

 پرستار جواب داد: 

 



رو  حاتی. توضگهیمامانش االن، مالقاتش اومده د -

 هم دکتر بهش داد.

 .دییشما لطفاً بفرما 

 

آمد و  رونیاز داخل اتاق ب مارها،یاز ب یکی همراه

 هول شده پرستار را صدا کرد.

 را هضم کند. دهیکه شن یاجمله توانستینم ونایاما  

 بود.زده خشکش

 مادرش؟! 

 سالومه که بچه نداشت. 

 بود. میسابقش عق همسر

چشمش به دو سمتش انداخت و  یهابا گوشه ینگاه

 .دیکش نییادر را پ یرهیگدست

 ینشسته رو یبه پسر بچه میمستق شیهامردمک

باز شدن در، مداد را  یبه صدا توجهیکه ب دیتخت رس

 .دادیکاغذش حرکت م یرو
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 .منتظر ماند یکم رخسرویام

 رفت. رونیو از چادر ب ستادیشده ا یعصب

 را پاسخ داد. هیبق ریخبهو صبح سالم

ها با از دختر بچه یکیبه اطرافش چرخاند و  ینگاه 

 انگشتش سمت راست را نشان داد و گفت:

 

 زنت اونجاس. -

 

زد و رد انگشت او را گرفت و آذر را  یلبخند 

 کرد. دایکنار چشمه پ ستادهیا



 .متش رفتکرد و س پاتند

 اما برنگشت. دیاو را شن یهاقدم یصدا آذر

 .دیباال کش نیف نیرا با ف اشینیب

در  یانعطاف چیو بدون ه ستادیتر امتر عقب کی

 لحنش گفت:

 

 واکنشت؟ نیا لیخب، دل -

 

بغل زده و شانه باال انداخت  ریرا ز شیهابا دست آذر

 و جواب داد:

 

 .دونمینم -

 

 ؟یونینم -

 

 آب زالل مقابلش گفت: به رهیخ

 



 شوکه شدم. کمهینداشتم،  یخاص لیدل -

 

 یرا رو اشیدو انگشت اشاره و وسط رخسرویام 

 و گفت: دیکش شیهالب

 

 جالبه! -

 

 صدادار زد و جواب داد: یآذر پوزخند 

 

 آره، جالبه.  -

 سهل الوصولم جالبه. یادیمن ز کهنیا

ازدواج  یام که برادختر مطلقه هیهرحال، من  به

که  شهیباعث م نیبه اذن پدر نداره و هم یازیمجدد ن

 یحرف خواستگار

 

 .اوردیطاقت ن رخسرویام 

 کرد و گفت: کیستریه یاتک خنده 

 



 آذردخت  معتضد؟ یگیم یچ یدار یفهمیم -

 ؟یفهمیم

 

 دانست،یرا نم دنشانیچک لیکه دل ییهااشک یعصب

راست را به چپ و  با پشت دست پاک کرد و سرش

 تکان داد.

 

 جلوتر رفت. رخسرویام 

 ریاش را نرم زو انگشت اشاره ستادیمقابل او ا 

 .ردیاو گذاشت و مجبورش کرد سر باال بگ یچانه

 او نگاه کرد و گفت: درصورت

 

 .هیعشقت واقع یکنیکه ثابت م یبهم گفت -

 ً  .یکرد انشیو صراحتاً ب علنا

 یروو انقدر  یستین دنیآدم پا پس کش یگفت 

رو  یزیاگر چ یتا ثابت کن یمونیات مخواسته

 .یاریبه دستش م ،یبخوا

 ات نبودم؟مگه من، خواسته 



 ؟یخواستیرو نم نیهم مگه

 ؟یخواستیبودن با من رو نم مگه

 ؟یستیسفر ن یاگه االن با من تو 

 

گرفت و  یکرد و نفس یزد، مکث یعصب یپکزخند باز

 گفت:

 

 د؟نبو یمشکل نجاشیتا ا یعنی -

و موندنم کنارت  گهیدهم دنیاحساسات و بوس ابراز

که  ییجانیو ا یو اون همه حواش مارستانیب یتو

که حرف  نیهم یول هیاش اکهمه م،یستادیاالن ا

رو از رفتار من  یبرداشت نیشد چن یخواستگار

 ؟یکرد

الوصول من فکر کردم چون تو ممکنه سهل کهنیا 

به دست آوردنت  یابر یو الزم نباشه تا تالش یباش

 بکنم؟

 

 پاک بست. آذر



 را تکان داد و گفت:  سرش

 

 درسته، حق با توئه. -

 و کودکانه بود. یرمنطقیمن غ واکنش

 احمقانه زد به سرم. یخوردم و فکرها جا

 

 تلخ ادامه داد: یلبخند با

 

 ندارم. ینرمال طیشرا کهنهیبه خاطر ا دیشا -

گرفت که چرا  نیز ادلم ا نمیبیم کنم،یکه فکر م حاال

که دوستش دارم  یخونه پدرم باشم و مرد یتو دینبا

 بکنه؟ یتا ازم، رسماً خواستگار ادیب

بود و از  ضیهام ضد و نقکه رفتار و حرف متوجهم

 .رخسرویام خوامیباب عذر م نیا

 من فقط کردم،یرفتار م طورنیا دینبا 

 

 :آذر گذاشت و گفت یهالب یاش را رواشاره انگشت

 



 .نداره یرادی! اشیه -

رو گرفتم و منتظر جواب توام،  ممیحاال که تصم اما

 .کنمیم یدست آوردنت هرکاربه یبرا

پدرت و تو رو رسماً  یمن حاضرم برم خونه 

 کنم. یخواستگار

 

را از  رخسرویو انگست ام دیو خند دیچک شیهااشک

 برداشت و گفت: شیهالب یرو

 

 یدسته نارنح یبا اون چاقو بارنیآره، برو که ا -

 ببره. خیتا ب خیسرگ رو ب

 

 قاطع نگاهش کرد و گفت: رخسرویام

 

 .کنهیکار رو نم نیا وقتچیپدر، ه کی -

 نیباشه، ا ایپدر دن نیاش بدترنظر بچه یاگر تو یحت

 رو بدون که از ته دل دوستش داره.

 



 به سکوت گذشت. انشانیم یکم

 

 رهیو او هم خ ستادیا آذر یشانه به شانه رخسرویام

 دیرسیکه به سطح آب زالل م دیخورش یهابه اشعه

 گفت:

 

کردم اما نگفتم االن به من جواب  یازت خواستگار -

 بده و فردا باهام ازدواج کن.

دادن از سن  یباز یرو بهت گفتم که بدون نیفقط ا 

 آرامش و ثباتم. هیمن گذشته و به دنبال 

 الشیخکنه. بو خوب مبکه بدونم حالم ر یکنار کس 

 شده بودم.

 ینواختبک نیبه ا ،یسرد نیبه ا ،ییتنها نیبه ا من

 خو گرفته بودم.

و باعث شدط که به فکرش  میزندگ یتو یتو اومد اما

 .فتمیب

ام و به جز نفس با خودم بگم من هنوز زنده که

 تونمیو کار کردن م دنیو خوردن و خواب دنیکش

 کنم. رو تجربه یاگهید یهاحس



 که دوستش دارم به آرامش برسم. یکنار کس تونمیم

 

 .آذر رو سمتش چرخاند 

 یدو ابرو یباال برد و آرام دست رو انگشت

در  رهیاش را باز کند و ختا گره دیکش رخسرویام

 او گفت: یهاچشم

 

رو  یخوایکه م یبتونم آرامش و ثبات دوارمیپس ام -

 بهت بدم.

 

 باال رفت و گفت: ورخسریام یهاطرف لب کی 

 

 ؟یعنی نیو ا -

 

 و جواب داد: دیر گز نشیریلب ز آذر

 

 آره. یعنی نیا -



هست که من  یزیاون چ یجم، همه رخسرویام یعنی 

 .خوامیم
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آن پسر بچه با مدل خاص  یرو شیهامردمک 

و  بود خیکه باال آورده و سرد و  یو نگاه شیموها

دوخته، خشک  شیرو شیپ یدوباره چشم به برگه

 شد.

کرد که  یاحساس م گذاشتیکه جلو م یهر قدم با

 .رودیاز جانش م شتریتوان ب



 آشنا بود. شیبرا یبیو غر بیبه طور عج او

 ادیفر تیعصبان دوست داشت از شدت حرص و ونای 

 بزند.

 بکشد. هوار

 یگناه چیاما آشنا که ه بهیغر یسر آن پسربچه بر

 نداشت.

 .رخسرویاز همه، بر سر ام ترشیبر سر سالومه و ب 

تحمل  رقابلیغ دیجویکه داشت مغزش را م یفکر 

 بود.

 .کردیحس م اشنهیس یرا در قفسه درد

کوتاه  یهیاحساسات و افکار، فقط در چندثان نیا تمام

 شکل گرفتند.

از کنار در تا  ونای دنیرس یچندقدم یهمان فاصله یط

 مقابل تخت آن پسر.

کرده و  یکه در ذهن خود طراح ییویاما تمام سنار 

 .دیقطعات پازل را کنار هم چ یهمه

و پلک فشرد و بغض  دیمشت کرد و لب گز دست

 .دیبلع



حد و حصرش  به  یاز وجود آن بچه و شباهت ب 

در  بشیو غر بیبا آن استعداد عج یحت رخسرو،یما

 جهینت کیجفت چشم نافذ و سرد،  کیو آن  ینقاش

 .ردیبگ توانستیم

 خواهدیاو آذر را م دانستیکه م یپدر رخسرو،یام 

 عشقش بود. دنیحاال متهم به دزد

 شهیانگار او هم هن کردیسالومه، حاال که فکر م و

ائل بود و احترام ق رخسرویام یبرا یادیز

 .کردیرا م اشیطرفدار

 نیزم یرو یهاآدم نیتر فیکث ونا،ی یبرا هردوشان،

 بودند.

 کرد،یرا ثابت م یزیچ کی ونای یآن بچه برا وجود

 سالومه هم با او بوده هم با پدرش! کهنیا

 

جان کندن  یاش را به سختمثل چوب خشک شده زبان  

قلم را  تکان داد تا از پسرک مقابلش که ماهرانه،

 نامش را بپرسد. دادیکاغذ حرکت م یرو

 که از پشت سرش گفت: یپرستار یبا صدا اما

 



 د؟یکنیم کاریچ جانیآقا شما ا -

 د؟یببر فیمگه من نگفتم تشر 

 

و باال  یارا به کار انداخت و بدون گفتن کلمه مغزش

 دیاز کنار پرستار گذشت و شن یگرفتن سرش، به تند

 یگریو متعجب به آن د یها شاکاز پرستار یکیکه 

 گفت:

 

 ؟یحواست کجاست اکبر -

 !رونیآقا از اتاق پرهام اومد ب نیا

 

 یاهیس شیهاچشم گرید بارکینام پرهام  دنیبا شن 

 خارج شد. مارستانیطور از بچه دیرفت و نفهم

در  ترشیلحظه به لحظه ب یحس دانستیم فقط

 .ردیگیجانش، جان م

 بود. خسروریهم تنفر به ام آن

کردن تمام دق و  یخال یبود برا یابهانه خوب

 بر سر او. اشیدل
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نتوانست  گریبه دهانش گذاشت و د یالقمه آذر

 لبخندش را پنهان کند.

بود  طور زل زدههمان رخسرویکه امبود  یاقهیدق چند

 بود.به او و آذر خودش را به آن راه زده

 با خنده سر باال گرفت. اما

اش را هم نشست و آذر لقمه رخسرویبه لب ام لبخند

 و سرش را تکان داد. دیبلع

 



 ؟یکنیچرا نگاهم م -

 

او  یابرو یتا کی یاش را نرم، از رواشاره انگشت

 رساند و پچ زد: و به فکش دیکش نییپا

 

 آخه دوستت دارم. -

 

با  رخسرویکنج لبش را به دندان گرفت و ام آذر

 او را نوازش کرد و گفت: نیریشستش لب ز

 

 خوادیکه دلش م یحرکتت مقابل مرد نیفکر نکنم ا -

 کار رو بکنه، درست باشه. نیتو ا یبه جا

 

 .دیو نه خجالت کش دینه نگاه دزد آذر

 شد و گفت: رتقیلبخندش عم فقط

 

 شم؟ینم دیزشته که االن سرخ و سف یلیخ -

 



 اش جواب داد:طرفه کیهمان لبخند آذر ُکش   با

 

 باشن! ایماخوذ به ح دیدخترها که نبا ینه، همه -

 

 چشم درشت کرد و گفت: آذر

 

 اام؟یحیمن ب یعنیآهان  -

 

 و گفت: دیرا عقب برد، مردانه و در گلو خند سرش

 

 . پسندمیم ایحیمن ب -

 

نگاهش کرد و بدون تعلل، خودش را جلو  رهیخ آذر

 .دیو گردن او، درست در امتداد گوشش را بوس دیکش

 حبس شد. یالحظه یبرا رخسرویکه نفس ام دید

او، ابرو باال انداخت و  رخمیبه ن رهیرفت و خ عقب

 گفت:



 

 .یدوست دار یگفت -

 

 داد و گفت: رونیاش را بشده نیسنگ نفس

 

 طاقتم! یب -

 

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ آذر

 .طورنیمن هم هم دیبه دهان گرفت که نگو زبان

 حال درونش بود. یاینگاهش گو اما

فرو کرد و  اشیانقره یموها انیپنجه م رخسرویام

 گفت:

 

 که  ،یپررنگ شد امیتمام زندگ یتو یجور هی  -

 

 را خورد و آذر منتظر نگاهش کرد. حرفش



آورد و  رونیب بشیرا از ج اشیگوش رخسرویام

 گفت:

 

 .گمیبعداً بهت م -

 پدرت رو بده. یشماره االن

 

 شک کرد. شیبه گوش ها 

 .دیباال پر شیابروها

 

 ؟یچ -

 

 آذر تکان داد. یهاتماس را مقابل چشم یصفحه

 

 پدرت رو لطف کن. یشماره -

 

 ناباور کرد و گفت: یاخنده

 



 !؟یچ یبرا  -

 

جوابش  تیاو، با جد یدر چشم ها رهیخ رخسرویام 

 را داد:

 

 کنم؟ اتیات خواستگارمگه قرار نبود از خانواده  -

 

بود را  دهیانگشت همان قسمت گردنش که آذر بوس با

 ادامه داد؛ زیآمنشان داد و طعنه

 

داره  نمونیکه ب طیشرا نیاوصاف و ا نیک با ا -

 بشه؟ یرسم  زیزودتر همه چ ستیبهتر ن ره،یم شیپ

 

 کرد و گفت: یاباز هم تک خنده 

 

باهاش  یخوایکه م یمطمئن گم،یم یعنیآخه بابام!  -

 ؟یصحبت کن

 



 داد: جواب

 

صحبت کنم؟ به  دیبا یجز پدر و مادرت با کبه -

بدونا دخترش  دیکه بزرگت کرده، نبا یعنوان کس

 ازدواج کنه؟ خوادیم

 

 را تکان داد و پوزخند زد: سرش

 

. فکر دونمیاالن جوابش رو م نیخب من از هم -

 .یبهتر باشه که خودت رو سبک نکن کنمیم

 

دارم به عنوان خواستگار  فهیبه هرحال من وظ -

 .رمیدخترشون باهاشون تماس بگ

من شدن خی یشماره رو بگو و نگران سنگ رو پس

 نباش چشم قشنگ.
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 .کردیم یرانندگ هاوانهید مثل

چراغ قرمزها را رد  گرفت،یو سبقت م دیکشیم ییال

بداند  کهنیبدون ا د،یچرخیو دور خودش م کردیم

 .راندیمقصدش کجاست فقط م

 .بوددهیرس یوانگیمرز جنون و د به

و هزار بار هم  بوددهیچ را کنار هم زیچبار همه هزار

 بود.را گرفته جهیفقط همان نت

 دارد به نام پرهام. یتربرادر کوچک کهنیا

بود تا نمانده یو او حت ستیبستر مارستانیدر ب که

 را بفهمد. شیچرا

 .اوردیرا در ب زیهمه چ یته و تو دیبا کهنیا



 بپرسد چرا؟ اشیاز پدر لعنت میو مستق برود

از  یحیتوض چیو بدون ه ییکهویرا  دیناه چرا

 کرده و بعد با سالومه بوده؟ رونیب شانیزندگ

طور توانسته هم با او باشد و هم سالومه بپرسد چه از

 با پدرش؟

 بکشد. ادیبودنش را در صورتش فر فیو کث برود

بود افکارش معلق مانده یالهم در البه یگرید زیچ

 ا بدهد.درصد هم احتمالش ر کی یحت خواستیاما نم

 را متهم کند. رخسرویام خواستیو فقط م فقط

 .ردیرا برداشت تا با سالومه تماس بگ اشیگوش

که از مهسا داشت،  یااز دست رفته یهاتماس تعداد

 کرد. اشیعصب ترشیب

سالومه را بشنود باز هم  یاگر صدا دانستینم

 نه. ایکند  یخوددار تواندیم

 .دیکش یرا کنار نیماش

 سالومه را گرفت. یو شماره دیبکش قیفس عمچند ن 

که سالومه جواب داد و  دیطول نکش ادیانتظارش ز 

 و محبت گفت: ییروبا خوش شهیمثل هم



 

 وناجون؟ی یخوب زدلم،یسالم عز  -

 جانم؟ 

 

 .دیچیدور فرمان پ انگشتانش را محکم 

 را بر هم فشرد. شیها دندان

 .کردیخودش را کنترل م دیبا

 گفت: 

 

 خوبم -

 

 بود.گفته یچه دروغ بزرگ و

 

 ؟ییکجا ؟یتو خوب  -

 

 جواب داد: سالومه

 



 من هنوز سرکارم. -

 

 بدون مقدمه گفت: 

 

 از پرهام چه خبر؟ ،یسال یراست -

 

 اش گفت:زد و در ادامه پوزخند

 

 همون دوست پسر  سربازت. -

 

 مکث کرد و گفت: یاو کم 

 

 .هایپرسیحال و احوال پرهام رو م یلیخ -

 

 شد و گفت: یعصب ترشیب ونایکه  دیخند و

 



بود؟ مشکلش  یبستر مارستانیچرا ب یخوبه؟ راست -

 بود؟ یچ

 

 را داد و گفت: ونایجواب  

 

 برگشت شهر خودشون، حالش بهتره. -

 .یباش نگران روابط من ستیالزم ن 

 

و همسر  یزندگ یرو یتمرکزت رو بذار گهید بهتره

 خودت.

 

 گفت،یومه انقدر راحت به او دروغ مسال کهنیاز ا 

 شد. وانهید

 او را بشنود. یهم صدا گرید یلحظه وی خواستینم

 یرا قطع کرد و رو یگوش یحرف چیگفتن ه بدون

 انداختش. یکنار یصندل

 :دیکش ادیو فر دیرا به فرمان کوب اشیشانیپ

 



 .دیریبم دیتون برکاش همه -
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خودش را  کهنیو به محض ا تماس گرفته رخسرویام

  میآقاابراه ادیفر یکرده، صدا یمعرف

 بود.رفته باال

 یرا به حد کاف شانیکه زندگ گفتیم راهیو ب بد

ه و به دخترش داد لمشیدر ف یاند، نقشخراب کرده

اند، حاال خجالت را برده شانیخودش و پسرش آبرو

 د؟یکه تماس گرفته تا چه بگو ستیزیهم خوب چ

 



را به  یکه در سکوت گوش رخسرویبه ام رهیخ آذر

با  میآقاابراه یادهایبود و به فرگوشش چسبانده

را در  شیهابود و انگشتمانده دادیآرامش گوش م

 .دادیهم فشار م

 گفت: رخسرویبه امآرام  ییصدا با

 

 قطع کن. -

 

گذاشت و به  اشینیب یاش را رواو انگشت اشاره اما

 باشد.نداشته یآذر فهماند کار

ساکت  یالحظه یکه نفس کم آورد و برا میآقاابراه

 بدون مکث گفت: رخسرویشد، ام

 

آذردخت رو  خوامیبود که م نیغرضم از مزاحمت ا -

 کنم. یازتون خواستگار

 

حرف زدن او جا  مقدمهیب نیآذر هم از ا خود   یحت

خط، به  یکه آن سو میبه آقاابراه دهیخورد، چه رس

 بود.شک کرده شیهاگوش



 از سرش بلند شد. دود

 یو سع دیهمسرش را د یصورت کبود شده زهراخانم

 .اوردیاو را به خودش ب کردیم

 آب را به لب او چسباند. وانیل

 ا جمع کرد.را پس زد و فکرش ر وانیل یعصب

تر بلند شد و پرقدرت ادشیفر یصدا بارنیا

را از گوشش فاصله داد و آذر  یگوش رخسرویام

 پوشاند. شیهارا با دست اشدهیصورت رنگ پر

 

 :دیکشیم هوار

 

 وزیآخه پف ز،یچهمه یقرمساق ب یکهید  آخه مرت -

 ؟یبا خودت فکر کرد یگوه، چ

منه،  یبچه ات هم سن و سالآبرو، بچه یشرف ب یب

خجالت بکش  دتیسف یاز مو ،یخودت هم سن من

 .تیثیحیب

 ستین صاحابیب گهید یول دمیدور آذرو خط کش گفتم

کنه  الیخ ،یمثل تو که سن باباشو دار یعوض هیکه 



چون اسم و رسم و پول و پَله داره، دست بذاره 

 روش.

 مردک؟ وونیح ای یآدم تو

 

 :کردیناله م زهراخانم

 

 یچ شه،یخاک به سرم م ،یکنیاز سکته ماالن ب -

 شده آخه مرد؟

 

 بود.کلمه آمپر چسبانده یواقع یاو به معنا اما

 .دادینم رخسرویحرف زدن به ام یبرا یمجال

هم فشرد و  یرا رو شیهاو پلک دیکش ریت اشمعده

 حرف او گفت: انیم

 

معتضد، من تماس گرفتم که از شما  یآقا -

 کنم. اشیخواستگار

منزلتون  دییکه امر بفرما و هروقت یطور رسم به

 خدمت برسم.



 

 هم داد زد: باز

 

تو  یکه پا بذار یدیتو به گور هفت جد و آبادت خند -

 من. یخونه

 دهیبر سیگ دیچشم سف یمگه اون دختره اصالً 

 ؟یایب یکه تو پاش جاستنیا

 .رونیآذر بکش ب یاز زندگ پاتو

 

که تلفن  دیامانش را بر درد قلبش گریرا گفت و د نیا

 نیزم یسر خورد و رو واریرا قطع کرد و کنار د

 نشست.

چشم بست و  میو آقاابراه کردیخانم هق هق م زهرا

 :دینال

 

 نکنه آذر پدرسگ. کارتیخدا بگم چ -

 



 یهاآورد و آذر با چشم نییرا پا یگوش رخسرویام

 نگاهش کرد و گفت: سیخ

 

 نگفتم زنگ نزن؟ -

 

 ریو با دو انگشت شستش نم ز دیو کشرا جل خودش

 او را گرفت و گفت: یهاچشم

 

در ضمن  کردم،یعمل م امفهیبه وظ دیمن با یول -

سهل  یادیکه من فکر کردم تو ز یخودت نگفت

 ازت خوامیو م یالوصول

 

 :دیحرف او توپ انیم

 

 رخسرویکردم ام یخواهبعدش معذرت -

 

 زد و گفت: یلبخند یسخت به

 



 بپوشم تا یکفش آهن دیداشتنت با یم برافکر کن -

 

 رخسرویام یهالب یاش را نرم رواشاره انگشت

 گذاشت و گفت:

 

تو شدن، بتونم  ی  برا ،ی  فکر نکنم من برا یول -

 قدر صبر کنم.اون
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 ادیفر یدر قفل در، صدا دشیمحض چرخاندن کل به

 مهسا باال رفت.

 

 ونا؟ی یشعور ندار -

 ؟یجواب بد یمردیم

 ؟یشدم، کجا رفت نگران

 

را به  اشحوصلهیرا در آورد و نگاه ب شیهاکفش

 نییآتش باال و پا یمهسا انداخت که مثل اسفند رو

 پاتند کرد و گفت: ونایو سمت  دیپریم

 

 نه؟ ای یزنیچته؟ حرف م ونا،ی -

 

بود که دستش را در هوا تکان  نیالعملش اعکس تنها

 داد.

را رد کند و مهسا  یمگس خواستیکه م انگار

 رفت،یشد و دنبال او که سمت اتاق م تریحرص

 زد: غیحرکت کرد و ج



 

 .یایو زود م ینیدوستت رو بب یریم یگفت -

 .وناخانیشب شده  که،یتار گهید هوا

و  ذارهیعقدش، زنش رو تنها م یفردا یمرد کدوم

 که تو رهیم

 

 خانه را لرزاند. یهاستون ادشیو فر دیچرخ سمتش

 

 ببند دهنتو مهسا، اعصاب ندارم. -

 یخوایبخوا، نم یخوایکه هستم م امیگوه نیهم من

 به سالمت. یهم ه ر

 

و به او که داخل حمام  ستادیا شیمات سر جا مهسا

هم فشرد تا  یرا رو شیهاه کرد و دنداننگا شدیم

 گفت: رلبیو ز ردیانفجار بغضش را بگ یجلو

 

 یبوده و با ک یکدوم گور ستیکثافت  هرزه، معلوم ن -

 بوده آَشغال.



 که مجبورم وگرنه فیح

 

 و به توالت رفت. دیکش قینفس عم چند

 یتا التهاب درون دیآب سرد به صورتش پاش یمشت

 وکش کند.فر تشیاز عصبان یناش

****** 

شلوارش،  یهابیدست فرو برده در ج رخسرویام

 .زدیشب قدم م یاهیکنار چادرها در س

 بود. درمانده

درست است و  یچه حرکت طیدر آن شرا دانستینم

 .غلط یزیچه چ

 رونیب قیرو به آسمان گرفت و نفسش را عم سر

 داد.

و  یاز سمت انایو و ونای یبرا ینگرانو دل یدلتنگ

بود باعث شده گرید ییبا آذر هم از سو طشیاشر

 تحت فشار باشد. یادیز

 رزنیکه اسدهللا نام داشت، کنار آن پ یمرد همان

 روشن بود. یجانآتش کم انشانینشسته و م



 دست باال برد و گفت: شیو برا دیرا د رخسرویام

 

 یبفرما چا -

 

 زد. شانیو مهربان تیمیرنگ به صمکم یلبخند

کم حرف تا برود  یدخسرویام یبود برا یابهانه یچا

بخورد و با دو کالم حرف  یقلپ چا کیو  ندیو بنش

 خودش را سبک کند.
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 نشست. نیزم یو کنار اسدهللا رو رفت

بود را برداشت و که کنار آتش  یکتر رزنیپ

 یافهیبا آن ق رخسرویبه ام یچشم ریز کهیدرحال

 یو با لهجه ختیر یچا کرد،یخسته و درهم نگاه م

 :دیپرس نشیریش

 

 زنت خوابه؟ -

 .رونیب امدهین

 

 را گرفت. یچا وانیل

 دوخت و پچ زد: شیبه بخارها چشم

 

 !ستیهنوز زنم ن-

 

که  ورخسریو بعد به ام گریدکیدو متعجب به  آن

 تلخ بر لب داشت نگاه کردند. یلبخند

 باال گرفت. سر

 بود. دیبع رخسرویو دل کردن، از ام درد



از آن  ترکیرا نزد یفشار بود که کس ریز یقدرآن اما

نکرد و در پاسخ نگاه پر سوالشان  دایپ بهیدو غر

 گفت:

 

 سن دخترمه.ما سر دراز داره، اما خب، هم یقصه -

 .سن پدرش رو دارم من

 دوستش دارم. یول

 داشتنش گناهه؟ دوست

 شرع؟ ایخالف عرفه  جرمه؟

 

بر صورتش زد و  یچنگ ده،یابرو در هم کش رزنیپ

 گفت:

 

 داره! تیمعص ؟یو کنارش ستیمحرمت ن -

 منو ببخشه که به شما چادر دادم. خدا

 .کنهیم نمیکه روش نشستم نفر ینیزم نیا

 

 .دوخت وانشیرا باز هم به ل نگاهش



 اش گذاشت و گفت:شانه یدست رو هللااسد

 

 به وهللا گناهه. گه،یمادرم راست م -

 برادر؟  یچه کن یخوایم

 

 :دینال عاجز

 

 !دونمینم -

 

از چادر  رخسرویام کهنیتر و پس از اقبل یآذر کم اما

 بود با مادرش تماس گرفت.رفته رونیب

 کرد و گفت: هیپشت تلفن گر زهراخانم

 

که دوست  یر، تو رو به جون هرکسدست بردار آذ -

 .یدار

 دختر؟ یباباتو بکش یخوایم

 



 و گفت: ختیهم اشک ر آذر

 

 دوستش دارم. -

 اشتباهه؟ یعنیتره چون ازم بزرگ دیکنیفکر م چرا

 

 زد: هق

 

 نَره خر داره. یدوتا بچه -

 طالق داده زن

 

 حرف مادرش گفت: انیم

 

 منم طالق گرفتم. -

 

مرده  نیا ،یتو هنوز دخترخاک بر سرت کنن،  -

 .رهیپ

 



 .ستین ریپ -

 

چه  یفهمیم گهیاالن چشمات کوره، دو روز د -

 بدبخت. یکرد یغلط

 

محال  گرفتیکه اگر م ییهامیآذر بود و تصم اما

 کردنش دست بردارد. یممکن بود تا قطع

 گفت: قاطع

 

 مامان. ستدهیفایحرف زدن ب -

 رو گرفتم. ممیتصم من

 جا؟اون ادیب رخسرویام ذارهیم بابا

 

 گفت: دهیترک یبغض با

 

 آذر. ذارهیهم نم ادیب نیآسمون به زم -

 شو. ادهیپ طونیام از خر ش تو



 

 و گفت: دیباال کش نیف نیرا با ف اشینیب آذر

 

من که به هرحال تف سر باال و دختر بد خونواده و  -

 هستم. تونیزیو آبرور یشرمسار یهیما

  پس

 

 هراخانم با التماس گفت:کرد و ز یمکث

 

 کارو آذر. نینکن ا -

 

 آخرش را زد: حرف

 

خوشبخت  رخسرویمن با ام یببخش مامان، ول -

 خداحافظ. شم،یم

 

 را قطع کرد. تماس



 را فرو داد. بغضش

 رفت. رونیو ب ستادیرا پاک کرد و ا شیهااشک

را  رخسرویها با امآن یهافاصله داشت و حرف یکم

 .دیشن

 :دیسدهللا پرسکه ا دیشن

 

 برادر؟  یچه کن یخوایم -

 

 پاسخ داد: رخسرویام و

 

 !دونمینم -

 

و آذر با فاصله پشت  دیزودتر به او رس رزنیپ نگاه

 و گفت: ستادیا رخسرویام

 

 .دونمیمن م -

 



 .دیاو چرخ یرو نگاهشان

 دوخت و گفت: رخسرویچشم در چشم ام آذر

 

 محرمم کن. -
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 دو جا خوردند. آن

 .شناختیآذر را م رخسرویام اما



 یشبهه باق یبرا یینگاه گستاخ و مصمم، جا آن

 .گذاشتینم

 اشیادو کلمه یکردن جمله انیمصمم بودن در ب نیا

 .دیفهمیم رخسرویرا فقط ام

 و مقابل آذر رفت. ستادیا

 :دیسرخش نگاه کرد و پرس یهاچشم به

 

 ؟یکرد هیگر -

 

 را تکان داد. سرش

 

شلوارش  بیدستش را در ج کیلبش باال رفت و  کنج

 فرو برد.

 

 چرا؟ -

 

 زد: پچ

 



 رو گرفتم. ممیبه مامانم گفتم تصم -

 

 لب زد: رخسرویام

 

 آذر؟ یمطمئن -

 

 زد: پوزخند

 

 .زنهیسوال حالم رو به هم م نیجداً ا گهید -

 

 .ینش مونیکه پش پرسمیم -

 .هیپدرت ناراض چون

دلت  یدرصد هم شک تو کیاگر  یکه حت پرسمیم

 یدار

 

 گفت: مصمم

 



 .جاامنیندارم که ا -

 

 پدرت؟ -

 

ام باشم، االن با تابع اوامر خانواده خواستمیاگر م -

 اومده سقف بودم و حتماً شکمم هم باال هی ریز یمهد

 و 

 

 .دیحرف در دهانش ماس رخسرو،یام زینگاه ت با

 دیبر هم کل یهااز پشت دندان رخسرویو ام دیگز لب

 اش گفت:کرده

 

 فکر کن، حرفت رو مزه مزه کن، بعد بزن. -

 شیپ قهیدق کیکه  یمرد یمن، جلو یجلو کهنیا نه

 یاز احتمال برآمدگ یایمحرمت کنه، ب یبهش گفت

 .یشکمت بگ

 خب؟

 



 را بر هم فشرد. شیهالب

 تکان داد و گفت: سر

 

 .خوامیمعذرت م -

 

آذر  یدور از سر تا پا کینگاهش را  رخسرویام

 جا کرد.جابه

 زد و گفت: لبخند

 

 عروس خانوم؟ یکنم آخر شب دایعاقد از کجا پ -

 

چشم تنگ کرد و  رخسرویگشاد زد و ام یلبخند آذر

 گفت:

 

 .یبش دیسرخ و سف دیمثالً االن با -

 !هیاچه عجله یوا یبگ ،یبدزد چشم

 



 باال انداخت و گفت: شانه

 

 خجالت بکشم؟ یخودم خواستم، از چ -

 

 .دیصدا خند با

و  کشتینادرش که دل آذر را م یهاهمان خنده از

 سر تکان داد.

 

 باشه. -

 فردا م،یبخواب میبر فعالً 

 

را مو به مو  شانیهاحرف یجاانگار تا آن رزنیپ

 :دیکه ناگهان توپ بوددهیشن

 

 بخشهیخدا منو م دانمینم قدرمنیفردا صبح نه، هم -

 نه. ای

 .ادیرو صدا کن ب یعمو صف یوخ اسدهللا،

 



 به هم نگاه کردند. رخسرویو ام آذر

 خنده زد و گفت: ریز آذر

 

 عاقدمون هم جور شد! شهیمن، باورم نم یخدا -

 

 ناباور گفت: رخسرویام

 

 گم!ب یچ دونمینم -

 

او سراند  یهاانگشت انیرا م شیهاآرام انگشت آذر

 .ردیفاصله بگ یباعث شد کم رزنیکه نگاه غضبناک پ

 :دیتوپ

 

 دولگم بعد یبذار محرمش بش -

 

 و جواب داد: دیخند آذر

 



 چشم. -

 

 گفت: رخسرویبه ام رو

 

بگم  دیبا یبگ یچ یدونینم یگفت کهنیدر جواب ا -

 جان جانان بده و تمام. ی  وکالت به عمو صف هیکه، 

 

 آذر شد و گفت: یرهیباال رفته و لبخند خ یابروها با

 

 که  یکنیرفتار م یدار یطور -

 

 :دیکرد و آذر پرس مکث

 

 ؟یکه چ -

 

 گفت: طنتیش با

 



اسدهللا  شیهم شب برم پ دیشا ،یکه ترسناک شد -

 .ترهشیب تمیبخوابم، امن

 ممکنه تو چون

 

 قهقهه زد و گفت: آذر

 

جناب  یتریخطر یکه دوازده سال تنها بود ییتو -

 جم.

 بترسم. ترشیب دیبا من

 

 کنار گوش آذر برد و پچ زد: سر

 

رو آروم مزه مزه  امینترس، من طعم دوست داشتن -

نرسه به تهش، نرسه به آخرش و زود  هویتا  کنمیم

 تموم نشه.

 

با  رخسرویواقعاً صورت آذر سرخ شد و ام بارنیا

 اش کرد.حواله یاهش کرد و چشمکلذت نگ
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 یدر منطقه ،یشب زمستان مهین کیدر  کهنیا باور

چندماه  نیجم که تا هم رخسرویکنار او، ام ن،ینش لیا

نشسته  بود،دهیاش را شنهقبل فقط اسم و رسم پر آواز

 شیصدا یکه عموصف یرمردیو هردوشان به پ

شش ماهه  یاغهیبودند تا صوکالت داده زدند،یم

 بخواند سخت بود. شانیبرا

 خواب بود. کی هیشب زیچ همه

 از آذر نداشت. یهم دست کم رخسرویام حال

 اتفاق در حال رخ دادن است. نیکه ا شدینم باورش



بود و عشق پسرش، شانه  شیانایوسن که هم یدختر

شان شکل و بود و قرار بود رابطهاش نشستهبه شانه

 .ردیبه خودش بگ یمتفاوت لیشما

 بود. شیهامقابل چشم ونای ریتصو

 در گوشش بود. شیصدا

 نیدرست هم خوام،یبا خودش گفت " االن رو م اما

 " کنمیبعد، بعداً فکر م یلحظه رو، برا

 

 دست او گذاشت. یو رودست جلو برد  آذر

 

 آخر را گفت: یجمله یخودشان آمدند که عموصف به

 

ل -  جم. رخسرویام یآقا یقَب لُت ل ُموک 

 

که نگاهش  رخسرویزد و رو سمت ام یلبخند آذر

 چرخاند. کردیم

 یبا لبخند و به آرام یو عموصف رزنیو پ اسدهللا

 فرستادند. یصلوات



وازش کرد و با شستش پشت دست او را ن رخسرویام

 پچ زد:

 

دستت ننداختم، ببخش که پدر و  یاببخش که حلقه -

نبودن، ببخش که عشقت خودخواهم  جانیمادرت ا

 کرد.

 .کنمیجبران م برات

 

 گفت: نانیزد و با اطم یلبخند

 

 .رخسرویترم اممن از تو خودخواه -

 .ببخش تو

 

گفتند و به  یریخبهکه گذشت، تشکر کردند، شب یکم

 خودشان رفتند. چادر

و فقط  ستادندیهردو ا چند لحظه یشدند و برا داخل

 را نگاه کردند. گریدکی

 به دل آذر چنگ انداخت. یناگهان یاضطراب



 کرد بروزش ندهد و با لبخند گفت: یسع اما

 

 ؟یکنینگاهم م یجورنیچرا ا -

 

 د،یبگو اشیبه دخترک دوست داشتن خواستینم

ش، لمسش کند، فراتر برود ببوسد ترسدیکه م دیبگو

 بشکند. اشیمو نارنج ینیعروسک چ ییهوکیو 

 تکان داد. سر

 

 فقط ،یچیه -

 

 ها رفت و گفت:خوابزده سمت رختشتاب آذر

 

 ام.منم خسته م،یآره فقط، فقط بخواب -

 

 رخسرویام یمردانه یهارا برداشت که دست تشک

 گوشش گفت: ریدور کمرش حلقه شد و ز

 



 بلند نکن. نه،یسنگ کنم،یم من پهن -

 

 آب دهانش را فرو داد. آذر

رابطه  یکه تصور برقرا کردیهم فکر نم خودش

 سخت باشد. شیبرا

 رد شد. رخسرویدست ام ریگر گرفته از ز یتن با

 داد و گفت: لشیمردانه تحو یلبخند او

 

 رونیهرچند اون ب ،یاسترس داشته باش ستیالزم ن -

 آذردخت. یکردیم یزبونبلبل یخوب داشت

 

 و جواب داد: دیکش اشیشانیبه پ یدست

 

 آخه -

 

 آذر گفت: یهادر چشم رهیخ نانیاطم با

 



هامون با فاصله از که تشک گهید یهابرعکس شب -

 .ندازمشونیهم بود، امشب کنار هم م

 باشه؟ ن،یهم

 

 سر تکان داد. آذر

گذاشت رفت و  نیزم یتشک را که رو رخسرویام

اش موج که در جمله یاو با خنده دیبوس اش راگونه

 گفت: زدیم

 

 .ادیهات نمبودن به صورت و چشم یخجالت -
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 بود.روز تمام فکر کرده دو

 بود. یعصب اش با مهسا هم کالفه ورابطه نیح یحت

 بود.غذا نخورده یو حساب درست

 .خوردیداشت مثل خوره روحش را م فکر

بود بلکه سر از ماجرا اصرار کرده یهم چندبار مهسا

 دهد،ینم پس نم ونای بوددهید یو وقت اوردیدرب

 بود.شده الشیخیب

بود که هرچه با خودش  یناراحت و عصبان یقدرآن

و رک و راست  ردیدرش بگبا پ یتا تماس کلنجار رفته

ً یاو و سالومه دق یبپرسد ماجرا  یاز چه زمان قا

 بود.شروع شده، نتوانسته

 قدر راحت دروغ گفتهحرف زدن با سالومه که آن فکر

 بود.کرده رونیرا که به کل از سرش ب

 به ساعت انداخت. ینگاه

 بود.ده شب هم گذشته از

و کت  دیهم پوش یشرتیبه پا داشت، ت نیج شلوار

 را برداشت. چشییاسپرت و سو



 :دیدر رفت که مهسا پرس سمت

 

 ؟یریکجا م -

 .ترسمیشبه، من م آخر

 

 داد: جواب

 

 فعالً. ام،یزود م -

 

 بود. مارستانیراه ب در

خوب آن پسر بچه را  گرید بارکیو  رفتیم دیبا

 .دیدیم

 اورد،ینتوانست، طاقت ن گریاما د راندیسرعت م با

 بود.ض گرفتهمغزش هم نب

دست  یکار دیو ترس رفتیم یاهیس شیهاچشم

 خودش بدهد.

 و توقف کرد. دیرا کنار کش نیماش



را  رخسرویام یشود شماره مانیپش کهنیاز ا شیپ

 گرفت.

 بود! خاموش

 بود! دیبع

بود آن هم با وجود بود که تماس نگرفته یچندروز

هم و حاال  ونایازدواج  یو پر سر و صدا یخبر جنجال

 تلفن همراهش خاموش بود.

 بود. یآشوب شد اما هنوز عصب دلش

 .را گرفت انایو یشماره

بود  اشیدلخور یایکه گو یبوق خورد و با لحن چند

 جواب داد:

 

 داماد، احوال شما؟ یبه به، آقا -

 

 نداشت و فقط گفت: حوصله

 

 حوصله ندارم. ا،ینزن و هیکنا -

 کجاست؟ ریام



 

 پوزخند زد: انایو

 

نه خواهر،  یتو که نه پدر دار ؟یکارش دار یچ -

 حاال یکنیماام آدم حساب نم یکنیعقد م

 

 زد: ادیحرف او فر انیم

 

 کجاست؟ ریام گمیم -

 

 زد: لب

 

 اشیسفر، گوش رهیتکست داد که م شیچندروز پ -

 هم خاموشه.

 

 :دیتوپ و

 



 .یزنیسر من داد م ایبار آخرت هم باشه مثل وحش -

 

را بدهد  یگرید زیفرصت گفتن چ ونایبه  کهنیا بدون

 قطع کرد.

انداخت و دست  یصندل یرو یرا حرص یگوش ونای

 و با خودش زمزمه کرد: دیکش شیموها نیب

 

 دیآره با ش،یآزما ره،یام یبچشه، پرهام بچه -

 بده! شیآزما
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  ستی#آرت

 

 _و_هشتاد_و_چهارصدی#پارت_س

 



 دراز کرده نیزم یرا رو شیکنار چشمه، پاها نشسته

 بدنش بود. گاههیتک شیهاو دست

 یهایرا به سمت چپ خم کرده و نارنج گردنش

 بودند.شره کرده طرفهکیدارش، حالت

 رخشمیتازه طلوع کرده به ن دینور خورش اندک

زمان که هم یاحساسات نابو آذر پر شده از  دیتابیم

 لبخند به لب داشت. شد،یم نییدر دلش باال و پا

صورت او زوم  یرا رو اشیگوش نیدورب رخسرویام

 کرد و عکسش را ثبت کرد.

 بود.بود که از آذر گرفته یعکس نیاول

 یرو ش،یهاقدم یصدا دنیو آذر با شن رفت جلو

 برگرداند و لبخندش عمق گرفت.

 یرا نرم رو شیهانشست و لب کنارش رخسرویام

جا پچ همان دنش،یاز بوس شیاو گذاشت و پ یقهیشق

 زد:

 

 آذردخت. یشد زیسحرخ ر،یخصبحت به -

 



 رخسروی. امدیبا همان لبخند پلک بست و لب گز آذر

 .دیرا بوس شیموها ینرم رو

در  شانیهاسمت او چرخاند و حاال صورت رو

 از هم قرار داشت. یکم یفاصله

 جواب داد: رخسرویام یهابه چشم رهیخ

 

 .ریخصبح شماام به -

 .بشم داریکه بخوام زود ب دمیتمام شب رو نخواب البته

 

 جواب داد: رخسرویام

 

بود که  یشب نیها اوللبعد از سا کنمیاما من فکر م -

 تونستم انقدر آروم بخوابم.

 

آذر را لمس کرد و  یباال برد و آرام موها دست

 جوا کرد:طور نهمان

 



موهات و عطر تنت، به طرز  یکنار تو، با بو -

 حس آرامش دارم. یبیعج

 

 رخسرویرا به دندان گرفت و ام نشیریکنج لب ز آذر

و  دیلب او کش یانگشت شستش را آهسته رو

 رطوبتش را گرفت و گفت:

 

 یدلبر یبخوا کهنیبدون ا دونمینم ،یاغواگر -

 ای یکنیم

 

 .دیدر گلو خند آذر

 یهالب یرو یارا جلو برد و کوتاه بوسه تشصور

 .دیاو نشاند و عقب کش

 

ابرو، نگاهش کرد  یباال رفته یتا کیبا  رخسرویام

 اش گفت:طرفه کیبا لبخند 

 

 .یکردنم رو دار کیاوه، تعمداً قصد تحر -



 

 هول شده گفت: آذر

 

 نه من فقط -

 

 و پچ زد: دییاو سا ینیرا به ب اشینیب رخسرویام

 

اما  کنم،یات مدرسته که گفتم آروم آروم مزه -

 رو انکار کنم. خوادیم یدلم چ کهنیا تونمینم

 

 .دیخند رخسرویو ام دیچشم دزد آذر

 دست آذر گذاشت و گفت: یرو دست

 

 یماهر گریباز کهنیا یخجالتت رو بذارم به پا -

ً  ای یهست  واقعا

 

 حرف او سر باال گرفت و جواب داد: انیم



 

چرا اما فکر  دونمیخب نم ،یعنیمن واقعاً، نه،  -

 .کنهیخب، خب، معذبم م ،ییجورا هیکردن بهش، 

 

 :دیپرس طنتیش با

 

 ؟یفکر کردن به چ -

ً یدق  به کدوم قسمتش؟ قا

 کنهیکه معذبت م یتا اون حد میبار اول نخوا دیشا

 .میبر شیپ

 

نگاه کرد  رخسرویبه ام رهیگر گرفت و خ ترشیب آذر

 گفت:و با حرص 

 

 .یباش هیمکالمات پر کنا جورنیاهل ا اومدیبهت نم -

 

 باال انداخت. شانه

 



 .یبرام فرق دار هیالبته که تو با بق -

 دیلذت ببرم، ازم بع دنتیاز به چالش کش کهنیا پس

 .ستین

 

 زد و ادامه داد: یچشمک

 

 .ستین دیبع یمرد چیاز ه -

 

م با باز ه رخسرویآب دهانش را فرو داد و ام آذر

 گفت: یبدجنس

 

 ریهات به شدت تحت تاثکه هورمون بندمیشرط م -

 قرار گرفتن.

 

 گفت: یشاک

 

 رخسرویام ییایحیتو واقعاً ب -

 



 گوش آذر لب زد: کنار

 

 یرو نیکه خودم هم ا شهیم یهوم، خب چندسال -

 .بودمدهیخودم رو ند

 

 گفت: رخسرویتن آذر مورمور شد و ام پوست

 

 ؟یدیتا چادر رو بهم م یهافتخار همرا -

 

 آذر بند آمد اما گفت: نفس

 

هات با حرف یکه تو حت کنمیباشه، باشه، اعتراف م -

 .یکن ریمن رو درگ یهم تونست

 

 آذر حلقه کرد و گفت: یدور شانه دست

 

 بود. ینیریعروسک، اعتراف ش یمرس -
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 یپشت فرمان، با فاصله از ورود جا،همان

 بود.نشسته مارستان،یب

 .کردندیم ینافرمان شیشود اما پاها ادهیپ خواستیم

شد تماس گرفتن با  اشجهیخودش کلنجار رفت و نت با

 خوابالود پاسخش را داد: یسجاد که با صدا

 

 ؟یشده نصفه شب یجان؟ چ اونیجانم  -



 

 به ساعتش انداخت. ینگاه

 جا بود!که آن شدیم چندساعت

 

 داد: جواب

 

 کردم. دارتیببخش ب -

 ازت دارم. یخواهش هی اما

 

 و گفت: دیکش یاازهیخم

 

 .میکنیامر کن ما اطاعت امر م -

 

 نه. ای دیبگو یزیداشت که چ شک

 زد و گفت: ایبه در دل

 



 هی ،یکس یبه پرستار مارستان،یب هی یبر خوامیم -

و برام  رهیبگ یکیخون از نمونه هی یبگ ،یبد یپول

 .یاریب

 .یاریطرف رو ب یچندتا تار مو ینه، بر ای

 

 گفت: شیاز حد در صدا شیبا تعجب ب سجاد

 

 جان؟  ونای یخوب -

 ه؟یسیپل لمیمگه ف ؟یچ یبرا

 داداش؟ داستان نشه! هیطرف ک مارستان؟یب کدوم

 

 هم فشرد. یرا رو شیهاپلک

 داشت. نانیسجاد اطم به

 گفتنش درست بود؟ اما

 

 زد: لب

 



 ؟یکالً فراموشش کن اک -

 

 باال رفت: شیصدا

 

 ؟یبکن یخوایم کاریمرگ سجاد بگو چ ونای -

 رو بگو. انیجر ه؟یک اروی نیا

 .مایبار کن یو باقال میاریداستان درست نشه خر ب باز

از پر  یکیهم  یجورنیشم به خدا هم فدات

 .ییهانیترهیحاش

 

 کرد و گفت: ینچ کالفه

 

 من غلط کردم به تو زنگ زدم. -

 بخواب. برو

 

 جواب داد: تند

 



 .دمیانجام م هیقطع نکن، بگو موضول چ ونا،یالو  -

 

 بشیرا در ج یتماسش را قطع کرد و گوش ونای اما

 شد. ادهیسر داد و پ

 رفت. مارستانیب یورود سمت

 .دیلرزیم بشیج در اشیگوش

و نه  ردینه مهسا تماس بگ گریکرد که د خاموشش

 سجاد.

 

 یو به همان بخش که پرهام بستر زدینفس م نفس

 اشرهیکه خ یو نگاه متعجب پرستار دهیبود، رس

 بود، باعث شد افکارش را جمع کند. 

 گفت: زدهجانیه پرستار

 

 د؟یجم، واقعاً، خودتون یآقا یوا -

 

 د:زمزمه کر رلبیز

 



 نه عمته! -

 

 زد. یتصنع یخلوت انداخت و لبخند به سالن ینگاه

 رفت و سر تکان داد: جلوتر

 

 .ریخبله خودم هستم، شبتون به -

 

 سر تکان داد و ادامه داد: و

 

 .ریخگفت صبحتون به دیبا گهیالبته د -

 .مهیچهار و ن ساعت

 

هنوز در شوک حضور او بود که دست مقابل  پرستار

 و گفت: دیاشت و خنددهانش گذ

 

 کیدارم از نزد شهیجم، باورم نم یآقا یوا -

 .نمتونیبیم



 

به اطراف انداخت و فکر کرد چه  یمجدد نگاه ونای

 یاست و کس شنیپرستار در است کیخوب که فقط 

 .ستیدر سالن ن یاساله یاازدهیده  یجز دختر بچه

 

 مضحکش را حفظ کرد و گفت: لبخند

 

 .کنمیخواهش م -

 .دیدار لطف

 

 آمد. رونیرا دور زد و ب شنیاست

 گفت: زدهجانیرا باز کرد و ه اشیگوش نیدورب

 

 رم؟یباهاتون عکس بگ تونمیم -

 

 البته -

 



 :دیانگار تازه به خودش آمده بود که پرس پرستار

 

 ساعت نیا جا،نیجم شما، ا یآقا - 

 

 .دیبه صورتش کش یدست کالفه

 د.گفتن و نگفتن مردد بو نیب

با  ونایکه  کردیکنجکاو و پر سوال نگاهش م پرستار

 جا بود اشاره کرد و گفت:که پرهام آن یدست به اتاق

 

 نم؟یاون اتاق رو بب ضیبرم مر تونمیم -

 

 رنگ شک گرفت. نگاهش

 گفت: ونای

 

 از دوستانمه، نگرانشم. یکیپرهام، پسر  -

 

 گفت: معذب



 

 .ستیمالقات ناالن وقت  یجم ول یآقا خوامیعذر م -

 دارم. تیمسئول جانیا من

 

 .رفتیداشت از کوره در م کمکم

 :گفت

 

 .امیاتاقش و م یتو رمیم قهیدق کی -

 

 گفت: ملتمسانه

 

 .دیاصرار نکن کنمیخواهش م -

 . ستین یشدن جداً 

 

 .دیشنیقلبش را م یتند شده یهاتپش

 به او گفت: خطاب

 



 .قهیدق کیفقط  خانوم -

 

اتاق انداخت و به سرش زد ناگهان برود که به  ینگاه

عمل  ونایاز  ترعیانگار پرستار فکرش را خواند و سر

 کرد و راهش را سد کرد.

 گفت: دهیترس

 

 نیاما ا دیهست یدرسته که شما فرد مشهور -

 .ترسونهیاصرارتون داره من رو م

 .رمیمجبورم با حراست تماس بگ یول دیببخش

 

 شیاو التماس را در صدا بارنیپلک بست و ا ونای

 و گفت: ختیر

 

 .خوامیاون بچه رو م یمن فقط چند تار مو -
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از چادرش خارج  رزنیکه پ رفتندیچادرشان م سمت

 شد.

 یکردند و او با نگاه و آذر هردو سالم رخسرویام

 و پرمعنا پاسخشان را داد. نیزبیت

در صورت  رهیخ نشیریش یرفت و با لهجه جلوتر

 آذر گفت:

 

 .دهیروله رنگ از ُرخت پر -

 

 تر گفت:کنار دهانش گذاشت و آرام دست

 

 .ارمیم پزمیم یبرات کاچ ا،ین رونمیبرو داخل ب -



 

بود و را گرفته دنشیمقابل خند یبه سخت رخسرویام

 از حدقه در آمده گفت: ییهاآذر با چشم

 

 دمیاصالً نخواب شبیام، چون دنه من فقط خسته -

 

 .دیفاصله گرفت و آرام خند رخسرویام

 

معنادار شد و آذر صورتش را با  ترشیب رزنیپ نگاه

 :دیپوشاند و نال شیهادست

 

 من منظورم رو بد رسوندم. زه،یچ ،یعنینه نه،  -

 اصالً  ما

 

 آرام به کمر او زد و گفت: یاضربه رزنیپ

 

 برو بخواب، خوب استراحت کن. -



 

به  یشده مشت یکنار آذر عبور کرد و او حرص از

 و گفت: دیکوب رخسرویام یعضالن یبازو

 

 ؟یگفتیم یزیچ هی دیواقعاً که، نبا -

 

 و گفت: دیهمان خنده چرخ با

 

  گفتم؟یم یچ -

 آذردخت هم م؟یترابطه نداش شبینه، ما د گفتمیم

 نداره؟ ازین یکاچ

 حرف رو بزنم. نینظر خودت زشت نبود ا به

 

 :دیتوپ

 

و شب اول  میزشت نبود که فکر کرد ما هول -

 تمونیمحرم

 



 و سکوت کرد. دیدهانش را بلع آب

  

شلوارش فرو برد و  یهابیدست در ج رخسرویام

 شانه باال انداخت.

 

 .تیمحرم -

 .میمحرم یگیم یخودت دار 

 آذردخت. هیخدا راض خود  

 ست،یبکنه مهم ن یخدا چه فکر یبنده کهنیا حاال

 هست؟

 

 فرو برد و گفت: شیموها انیدست م یعصب

 

 ؟یگیم یتو چ گمیم یمن چ ر،یام یوا -

 وقت توشد آش نخورده و دهن سوخته، اون گمیم من

 

 حرف آذر آمد و گفت: انیم



 

چادر، که بشه  یتو میبر ایعجب، خب من که گفتم ب -

 .زمیآش خورده و دهن سوخته عز

 

 با لبخند سر تکان داد و گفت: آذر

 

 .رونیب امیب شهیروم نم گهیجداً د -

 برام  تیثیراه بندازه، ح یکه قراره کاچ ییبو با

 .مونهینم

 

پشت کمر آذر گذاشت و آرام نوازشش کرد و  دست

 گفت:

 

ز که اون شب  بعد ا یآذردخت هیچرا شب ش،یه -

 ؟یستیاش ناومدم خونه یمهمون

 که انگار دیبوسیم یکه من رو طور یهمون

 



نگه  شیهانگاهش کرد و لبخندش را پشت لب زیت آذر

 داشت و جواب داد:

 

 .کشمیهمه آدم خجالت م نیا نیو ب جانیچون ا -

 

 خوبه؟ م،یکنیعصر سمت سنندج حرکت م -

*** 

چند تار  آوردن یطور آن پرستار را براچه کهنیا

چکش  یاز دسته یاکرده و برگه یپرهام راض یمو

 ییبود خبر به جاکنده و به او داده و التماس کرده

 واریها از دمثل دزد کهنیطرف و ا کیدرز نکند 

 یشاخ گوزن یهاباال رفته و حفاظ رخسرویام یخانه

 سیا د،یکه پر نییپا وبود رانش را زخم کند  کینزد

 بود. گرید یماجرا کیبردند  شوریسمتش  یجیو ا

 زیکه دندان ت یجیو ا سیدرد گرفت و رو به ا کمرش

 گفت: کردندیو پارس م کرده

 

 منم پسرا، منم. -

 



و آرام که شدند، به  دیسر هردوشان کش یرو دست

 .ستادیا یسخت

 ساختمان رفت. سمت

 قفل بود. در

 همان اطراف هست. دکی دیکل کی دانستیم

 کرد و داخل شد. شیدایاما باالخره پ دیطول کش یکم
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 گذاشت. یلونیرا هم در نا رخسرویام مسواک



پرهام را داشت و هم مسواک پدرش  یهم موها حاال

 را.

آتش گرفته و  یخوابیکه از ب ییهابه چشم توجهیب

که از شدت درد درحال انفجار بود، سمت  یسر

 رفت. شیاز آشناها یکی شگاهیآزما

 نبود. یهم خبر یو اجتماع یپر انرژ یونایاز  گرید

بود که بتواند محبت طرفدارانش  یاز آن ترحوصلهیب

 را پاسخ دهد.

سرش گذاشت و  یزد و کاله گپش را هم رو ماسک

 آورد. نییکان پانقابش را تا حد ام

 میمستق یبود تا با دکتر نصراللهخواسته یمنش از

 حرف بزند.

 بعد داخل اتاق او شد. یکم

متعجب  ینصرالله نیکاله و ماسک را برداشت و مت 

 آغوش باز کرد. شیجلو رفت و برا

 

 یکجا آقا جانیتو کجا و ا ها،یبچگ قیرف -

 سوپراستار؟

 شاه داماد. گمیم کیتبر



 

 را پاسخ داد و تشکر کرد. اشیرسپاحوال

حرف کوتاه کند که فوراً سر اصل مطلب  خواستیم

 رفت.

دستمال را به او داد و  انیم یو چندتار مو مسواک

 گفت:

 

  ه؟یدو نفر چ نیا نیمطمئن بشم که نسبت ب خوامیم -

 

 کرد و او گفت: ونای ینگاه به صورت آشفته متعجب

 

بود که  نیحمت شدم، اول امزا کهنیا لیدل جان،نیمت -

نشم و برام ماجرا درست نشه، دوم  دهید یاگهید یجا

رو  جهیفرصت نت نیدر اول کنمیازت خواهش م کهنیا

 بهم بگو.

 بهتر. ترعیسر هرچه

 

 تکان داد. سر



 

 ه؟یک یها برانمونه نیا یبگ یخواینم باشه حتماً، -

 

 زد: لب

 

 .نهخودمون بمو نیب کنمیخواهش م نیمت -

 درز نکنه. جانیاز ا یخبر

 

 گذاشت. ونای یسر شانه دست

 

 راحت. التیخ -

 

 تلخ گفت: یداد و با پوزخند رونیرا کالفه ب نفسش

 

 !امیمسواک پدرم و چندتار مو از برادر احتمال -

 

 باال رفت. نیمت یابروها



 

 عمق گرفت و گفت: ونای پوزخند

 

 منتظر تماست هستم. -

 .فعالً 

**** 

دهان خودش  کیداغ را نزد یقاشق کاچ خسروریام

از آن بچشد، آن را  یخودش کم کهنیا یبرد و به جا

 آذر برد و گفت: یهالب کینزد

 

 .یبش تیبخور تقو -

 

 با خنده دهان باز کرد و آن را خورد. آذر

ران  یظرف را کنار هول داد و دست رو رخسرویام

 خودش زد و گفت:

 

 بغلم؟ یتو جا؟نیا یایم -

 



 گفت: رخسروینگاهش کرد و ام رهیخ آذر

 

 بوت کنم. خوامیفقط م -

 

 رخسرویام یپا یو رو دیرا جلوتر کش خودش

 نشست.

 

و کنار  دییرا به گردن او سا اشینیو ب دیخند مردانه

 را زمزمه کرد. شیهاگوشش عاشقانه

حبس کرد و مسخ شده خودش را  نهیآذر نفس در س 

 .شخواستیسپرد که م یبه مرد
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 پرخاش مهسا را داشت. انتظار

که از خشم و دلهره و  ییمحض باز کردن در، صدا به

 :دیکش غیرا باال برد و ج دیلرزیبغض م

 

 .یایعوض یلیواقعاً خ ونای -

 

بود  یزیاز چ ترحوصلهیاما ب داد،یسا حق ممه به

 بدهد. یحیکه بتواند توض

 کرد و در را بست و داخل خانه شد. سکوت

 آشپزخانه رفت و مهسا به دنبالش پا تند کرد. سمت

 

 ونا؟ی ستمیمگه من با تو ن -

 ؟یدیجواب نم چرا

 ؟یکجا بود یگینم چرا



 بود زود اومدنت؟ نیا ام،یو زود م رمیم یگفت

 ؟یهام رو بدجواب زنگ یمردیم ،یومدین حاال

 .هم بذارم یهم نتونستم پلک رو هیثان کی یحت من

 

را باز کرد و  خچالیدر  ش،یهابدون شستن دست ونای

از آن را سر  یطور کمرا برداشت و همان ریش یبطر

 .دیکش

او و  یظاهر یالیخیشده از ب تریحرص مهسا

 زد و گفت: هیگر ریسکوتش، ز

 

 یکه کارت تو ستمیمن االن دوست دخترت ن ونای -

و ما رو به  ریختو رو به یتخت باهاش تموم بشه بگ

 سالمت.

 االن رسماً و قانوناً همسرتم. من

 شتیبعد از عقد تا زمان رفتنت بمونم پ یخواست ازم

لحظات خوب و  یگفتم باشه چون فکر کردم قراره کل

 .میقشنگ رو کنار هم باش

 یحیتوض چیه تو بدون اما



 

 به مهسا انداخت. یچشم نگاه یگوشه با

 رهیانداخت و خ نکیرا در س ریش یشده یخال یبطر

 در صورت مهسا گفت:

 

 ؟یحرف نزن شهیاالن م -

 .کنهیدرد م یلیخ سرم

 

 نیآست یاتاقش رفت و مهسا به دنبالش و عصب سمت

 و گفت: دیاو را کش

 

 .ونای یواقعاً که آشغال -

 یکه فکر نکنم مرد یبود یوم قبرستونبگو کد فقط

 تا صبح رو تو بغل شبیکه حاال شوهر منه د

 

 زد: ادیو در صورت مهسا فر دیچرخ

 

 و آشغال هستم قبول. یآره عوض -



 .یگیم یبفهم چ اما

 ریکه تعهدم رو بذارم ز ستمین وجودیب یقدراون گهید

 پام.

 هیاومد و اگر  شیاومد برام مهسا، کار پ شیپ کار

 تونمیکه نم یکنیذره شعورت برسه، درک م

 درموردش بدم. یحیتوض

 هم انقدر نرو رو اعصاب من. االن

 گوه نزن به حالم. نیاز ا ترشیب

 

 اشرهیخ یبرزخ یو نگاه زانیآو ییهابا لب مهسا

 شانه باال انداخت. ونایبود و 

 

 رمینشده دست و پا گ یچیهنوز ه یخوایهان؟ م -

 ؟یبش

 

 گفت: محکم

 



چرا دست و پا  رم،یو م رمیگینه، االن هم آژانس م -

 بشم؟ رتیگ

 

او را  یدست دراز کرد و بازو ونایبرداشت که  قدم

که باعث شد مهسا  دشیمحکم د  دست گرفت و کش

 در آغوشش پرتاب شود و گفت:

 

 .یبر یخفه بابا، غلط کرد -

 .میباهم بخواب میبر ایب اد،یم خوابم

 

 :دیتوپ ونایجدا کند و  ونایرا از کرد تا خودش  تقال

 

 .ایرفت گهید یبر ،یمراد یآها -

 .ستمین یاهل منت کش من

 

 سر باال گرفت و نگاهش کرد: مهسا

 

 ؟یمگه نگفتم بهم نگو مراد -



 

 رنگ زد:کم یابرو باال انداخت و لبخند ونای  

 

 .ترکهیمغزم داره م م،یبخواب میبر ایپس ب -

 

حرکت او را  کیدر  ونایکه مخالفت کند  خواستیم

اش انداخت و مهسا مشت به شانه یبغل کرد و رو

 :دیکمرش کوب

 

 .ولم کن، من قهرم ن،یقلدر، منو بذار زم -

 

 به باسن مهسا زد. یاضربه

 

 .یقهر یغلط کرد ،یشات آپ شو مراد -

 

 .میرابطه داشته باش خوامیمن نم -

 



 رد.تخت انداخت و پوکر نگاهش ک یرا رو مهسا

 

االن  یک ،یبخواب بابا توهم اد،یمنم خوابم م -

 س*ک*س خواست؟

 

[03.04.21 03:13] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_هشتاد_و_نهصدی#پارت_س

 

 رساند. رخسرویام راهنیپ یهادست به دکمه آذر

او  یبه آرام رخسرویها را باز کرد که امتا از آن دو

 زد. مهیتنش خ یخواباند و رو نیزم یرا رو

 .زدندینفس نفس م هردو



 .زدیموج م یشک و دو دل شانیهادر نگاه اما

 را خواندند. گریدکینگاه  یمعن هردو

 کرد و گفت: یدست شیپ  رخسرویام

 

 یستیاگر آماده ن -

 

 یبه نشانه یحرف او پلک بسته سر انیم آذر

 ن داد.او تکا یموافقت با جمله

 

 رونیو نفسش را ب دیخودش را کنار کش رخسرویام

 داد.

 برود. شیپ نیاز ا ترشیب خواستیهم نم خودش

 یهردو آمادگ ،یگریدر زمان و مکان د دیشا

 داشتند. یترشیب

و لباس  راهنیپ یباز شده یقهیسرخ شده و  آذر

 را مرتب کرد. رشیز

آذر  پوست او لبخند زد و یدیبه سف رهیخ رخسرویام

 پچ زد:



 

 یطورچه یعنیمن، من فقط،  رخسرو،یام دیببخش -

 بگم؟

 

حرف او  اش،یشانیپ ینرم رو یابا بوسه رخسرویام

 را قطع کرد و گفت:

 

 نکن. تینداره، خودت رو اذ یرادیا -

 

به آذر زد و آرام نوازشش کرد و  یبیدلفر چشمک

 ادامه داد:

 

رش رو فک یخوشمزه باشه، ول یادیز زدمیحدس م -

 حد! نیتا ا کردمینم

و من  مینرفت شیحالم که تا انتها پخوش ییجوراهی

از تو رو  یقراره آروم آروم و ذره ذره، هربار کم

 کشف کنم.

 



او  ینهیس یو سرش را به قفسه دیدر گلو خند آذر

 داد و گفت: هیتک

 

 !میحرف رو عوض کن ایب -

 

 و گفت: دیمتعجب خند رخسرویام

 

بودن سر  یبالً چندبار گفتم که خجالتفکر کنم ق -

 .ادیبهت نم یسوزن

 

 رخسرویام ینهیس یقفسه یانگشتش آرام رو با

 جا پچ زد:نو هما دیکش یفرض یهاخط

 

 کنارتم برام سخته. کهنیباور ا -

 انقدر، انقدر یعنی

 

 اشیکند، بغض ناگهان لیاش را تکمجمله نتوانست

 اجازه را نداد. نیا



او فرو برد و نجوا  یموها انیدست م رخسرویام

 کرد:

 

با من، احساس  یعنیباورش برات سخته،  -

 ؟یندار یندیخوشا

 

سر باال گرفت که با لبخند پر  یناگهان و شاک آذر

 رو به رو شد و گفت: رخسرویام طنتیش

 

جناب جم، باورش برام سخته، چون فکرش هم  -

اشم، تو بغلت ب یجورنیبتونم ا یروز هی کردمینم

از قلبت رو  یکنم و بتونم بخش لمست کنم، حست

 صاحب بشم.

 

 تر گفت:آرام و

 

باشم، بتونم لحظاتم رو با  اتیاز زندگ یبتونم بخش -

 بشم. میتو سه



وجودم رخنه  یکه تو یاحساسات نیاما کنار تمام ا اما،

 .ریکرده، ناراحتم ام

 که یاخانواده یتیناراحت از نارضا نگرانم،

 

 داد و گفت: هیخودش تک ینهیرا به س آذر سر

 

 .دمیقول م زم،یعز کنمیدرستش م ش،یه -

 

اگر  دهد،یقول م گفتیبود که اگر م یاو همان مرد 

به بودن و به  شدیدل آذر قرص م شد،یپشت و پناه م

 .اشیمردانگ
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کرده و  یخداحافظ هانینشلیبود که با ا یساعت کی

 بودند.راه افتاده

 به جاده گفت: رهیرا بغل کرد و خ شیهادست آذر

 

 سرد شد. هویقدر چه -

 

را  یبخار یرنگ زد و درجهکم یلبخند رخسرویام

 کرد و گفت: ترشیب

 

 .بارهیم زیر زیبرف هم داره ر - 

 .شهیسردتر هم م میبر ترجلو

 

 چشم به آسمان دوخت. آذر

 

 یشب رانندگ یتو یخوایم شه،یم کیهوا داره تار -

 ؟یکن



 

 داد: جواب

 

 میریهست، م ییجا هی ریمس ینه باالخره تو -

 هم روشن شده. نیچراغ بنز م،یکنیاستراحت م

 .نیپمپ بنز میبر دیبا

 

 شده غر زد: یشاک آذر

 

 م؟یافتادیعد از ظهر راه مب دیحاال چرا با -

 صبح زود که بهتر بود. فردا

 

 سمتش انداخت و آذر ادامه داد: ینگاهمین رخسرویام

 

که شده،  کمیتار باره،یسرد که هست، برف که م -

 بودن؟کرده رونمونیمگه ب

 



 و گفت: دیآرام خند رخسرویام

 

 کیفکر کنم نزد یآذردخت، ول یستیکه ن ودیپر -

 ؟درسته خشهیتار

 

 رخسروینگفت که ام یزیو چ دیلب گز زدهخجالت

 .دیبلندتر خند

 

 که؟ینزد -

 

 چشم نازک کرد. پشت

 

 ؟یبله، خب که چ -

 

 سرکار خانوم. یبداخالق شد -

 

 گفت: رلبیانداخت و ز شیرو شیپ ریبه مس نگاه



 

 چپ؟ ایتابلو نداره؟ راست برم  بابا،یا -

 

 باز هم غر زد: آذر

 

 .میروشن شده گم هم شد نیغ بنزخداروشکر با چرا -

 

فرمان برداشت و آرام با  یراستش را از رو دست

 پشتش، صورت آذر را نوازش کرد.

 

 کنارتم، نترس.من  -

 

 و گفت: دیدهانش را بلع آب

 

برف داره  ن،یآخه بب یول ترسمیچون با توام نم -

 .شهیم تردیشد

 .ستیهم که معلوم ن ریمس



 

 جاکیبه  ریهردو مس دهینشون م اسیپیج یتو -

 .رسنیم

 .میریراست م از

 

 که رفتند، آذر گفت: یکم

 

 .ریفقط برفه ام کنهیتا چشم کار م -

 .یکوفت چینه ه ،ییتابلو نه

 ؟یبرگرد یخوایم

 

 روشن بود. نشیبا آذر بود اما چراغ بنز حق

 .رسندیاگر برگردند تا کجا م دانستینم

 

 :گفت

 

 استراحتگاه باشه. نیمپ بنزجلوتر پ کمهی دیشا -



 

و  شدیم تردیهم برف شد رفتندیهرچه جلوتر م اما

 هم باد.

 بود.بر راه افتاده یبوران

 یگستره دیاما د کردیکن پشت سر هم کار مپاک برف

 بود.کم شده رخسرویام دید

را  یکه احتماالً قرار است چندساعت دانستندیم هردو

 در آن جاده بمانند.

 خاموش شد. نیبود و ماشنمانده در باک ینیبنز

رو به  عیلحظه بند آمد و سر یآذر برا نفس

 و گفت: دیبه جلو مانده بود چرخ رهیکه خ رخسرویام

 

اعتراف کن که مسر اشتباه رو  ر،یاعتراف کن ام -

 .یانتخاب کرد

 .میشد ریگکه برف اریزبون ب به

 

 و گفت: دیکش قیعم ینفس رخسرویام 

 



 ستیالزم ن رمیگیبا امدادخودرو تماس ممن االن  -

 .ینگران باش

 

 رخسرویبه او بود و ام رهیآذر همان طور خ 

و  یحرص یرا برداشت و آذر لبخند اشیگوش

 نما زد و گفت:دندان

 

 .میزنیم خی جانیخدا بخواد تا صبح ا  -

 آنتن نداره، درسته؟ اتیگوش

 

ش به صورت ینداد و کالفه دست یجواب رخسرویام

 و گفت: دیکش

 

 .شهیرد م جانیاز ا نیماش هیباالخره  -

 

 و گفت: دیبلند خند یو با صدا یواقع بارنیا

 



 شیشاپیپ شه،یرد نم جانیمتاسفانه سگ هم از ا -

 منجمد شدنمون مبارک.
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 کیاز آمدن  دیکلنجار رفته و ناام شانیهایگوش با

 بودند. یخط آنتن هردو کالفه و عصب

و تنش به وضوح از  خوردیآذر به هم م یهادندان

 .دیلرزیشدت سرما م

 

 کاپشن خودش را در آورد و گفت: رخسرویام

 



 هم بپوش. نیا -

 

اه بود نگ راهنیپ کیکه فقط با  رخسرویبه ام متعجب

مخالفت به چپ و راست  یکرد و سرش را به نشانه

 تکان داد و گفت:

 

 نه خودت سردته من خوبم.  -

 

 خسرو گفت: ریام

 

 بپوشش آذردخت. -

 

 خودت بپوش. خوام،ینم -

 

 را دوباره به تن کرد و آذر گفت: کاپشن

 

 ام.من گرسنه یوا -



 

 یهایصندل یدست دراز کرد و از رو رخسرویام

آماده کرده را  شانیبرا رزنیکه همان پ ییغذا ،یپشت

از آن کتلت خوش عطر و  یاجلو آورد و خودش لقمه

طعم گذاشت و سمت آذر گرفت و نان خوش انیبو م

 گفت:

 

 .اومده شیپ تیوضع نیبابت ا خوامیمعذرت م -

 

 لقمه را گرفت و گفت: آذر

 

 .یمرس -

 

 خنده ادامه داد: با

 

 .ادیم شیپ گهید طهینداره، شرا یبیع -

 یایرو به طرز باورنکردن زتیعز یخب، عمه یول

 کردم. ضیاز لطف و ارادتم مستف



 

 قهقهه زد و گفت: رخسرویام

 

 عمه ندارم. یول یمرس -

 

عمالً داشتند  کهیصفر، درحال ریچند درجه ز یدما در

را خوردند و حرف زدند و گفتند  شانیغذا زدند،یم خی

 .دندیو خند

 شده. نیسنگ شیهاپلک کردیآذر حس م اما

 بماند. داریب ترشیب توانستینم

او شود، اما  دنیمانع از خواب کردیم یسع رخسرویام

 نداشت. یخودش هم دست کم طیشرا

 سخت بود. شانیماندن برا داریب

هم افتاد و آذر به  یزودتر رو رخسرویام یهاپلک

 او را تکان داد. دهیخودش آمد و ترس

از  یبود و فقط هوم آرامخواب رفته به رخسرویام اما

 خارج شد. شیهالب انیم



از  یبلکه کم دیخودش را مال یهامحکم چشم آذر

 کم شود و او را تکان داد. شانینیسنگ

 

 نخواب. رخسرویام -

 

به  یمحکم با  یتقر یلینداد و آذر ناچار، س یجواب

 صورت او زد.

 

 :دیرا متعجب باز کرد و آذر نال شیهاچشم

 

 .رینخواب، نخواب ام -

 

 زد: شیصدا یچشم بست و آذر شاک باز

 

 رخانیجم، الو، ام یآقا -

 

 هوم؟ -



 

 بمون داریتوروخدا ب -

 

ر  کهیو خوابالود درحال جیگ رخسرویام از سرما س 

 :دیبود نالشده

 

 کنم.مقاومت تونمیآذردخت، واقعاً نم ادیخوابم م -

 

 کرد: غیج غیآذر ج 

 

 .میریمیم میبزن خی م،یزنیم خی میخب اگر بخواب -

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست

 

 هوم، خب گرمم کن آذردخت. -

 

 را محکم تکان داد: رخسرویزد و ام هیگر ریز



 

 جاده؟نیبکنم وسط ا یمن چه غلط -

 

 آلود نگاهش کرد.خمار و خواب رخسرویام

 

 ؟یکنیفکر م یخودت، چ  -

 

 زل زد: رخسرویبه صورت ام متعجب

 

 ؟یگیم ونیحالت خوبه؟ هذ -

 

و  دشیآذر را در دست گرفت و جلو کش یپالتو یقهی

 :دیدر صورتش نال

 

کار جز سکس کردن راه م،یزنیم خیاز سرما  میدار -

 زم؟یکنه عز که به نمردنمون کمک یدار یاگهید
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🎬 

 

  ستیآرت#

 

 _و_نود_و_دوصدی#پارت_س

 

اما چهل و  د،یآیخسته است و خوابش م بودگفته

 بود.هم نگذاشته یکه پلک رو شدیم یهشت ساعت

و رک  ردیگرفت با سالومه تماس بگ میتصم هزاربار

و  بیپرهام و شباهت عج یهیبپرسد قض حیو صر

شد و  مانیاما هربار پش ستیچ رخسرویبه ام بشیغر

 بماند. شیداد منتظر جواب آزما حیترج

برود و پرهام را  مارستانیآماده شد تا ب بارنیچند

حس مرموز و  لیو خودش هم دل توانستیاما نم ندیبب

 .دانستیاش به او را نمناشناخته



که در حجم انبوه و  بودنیا دانستیکه م یزیچ تنها

 .زندیدست و پا م یجیاز گ یفراوان

 یهفته برا کیحداقل  دانستیمو  گذشتیکند م زمان

 صبر کند. دیبا شیآزما یجهینت

را هم  نیشده و ا یمهسا هم عصب دانستیم

که خودش هم تا مغز استخوان از مهسا  دانستیم

 کالفه شده.

او را به  ینقش یفایا یتا برا خواستیدائم م کهنیا

 ونای ندیبدهد، اصالً خوشا شنهادیها پاز کارگردان یکی

 نبود.

پوست کنده شده را مقابل  یهاوهیاز م یبشقاب مهسا

 گرفت. ونای

 گفت: یپا انداخت و با لوند یرو پا

 

 ؟یجواب بد یخوایعشقم، نم -

 

طاقتش طاق  گریگذاشت و د زیم یپپر را رو ونای

باال  یرا کم شیبود که بشقاب را پس زد و صداشده

 برد و گفت:



 

باال  یان پله براازم به عنو یدار کنمیفکر م کهنیا -

 کامالً درسته، نه؟ یکنیرفتن استفاده م

 

 چشم نازک کرد. پشت

 

 که خوامیخب منم م ونا،ینه  -

 

 و گفت: دیحرفش پر انیم

 

 .یشبه بر هیره صد ساله رو  یخوایتو م -

 کنم خب؟ اتیمعرف یبرم به کدوم کارگردان من

جمه،  ونایطرف زن  کهنیا یسیاوناام تو رودروا که

 بهت نقش بدن.

 ه؟یتئاتر دانشکده چ یجز اجرا تو اتیکار یروزومه

 

 بلند گفت: یشد و با صدا ناراحت



 

 .گهیشروع کنن د ییجا هیاز  دیباالخره همه با -

 ؟یبود گریخود  تو از بدو تولدت باز مگه

اول اسمت سر زبونا به عنوان سرپراستار  از

 د؟یچرخیم

 

 داد:ادامه  هیزد و با کنا یپوزخند

 

 ؟یمعتضد چ -

 داشت؟ یخاص یرزومه

شد  هویرو داشت که  وودیهال یتو یباز یسابقه

 جم؟ رخسرویام لمیزن نقش اول ف گریباز

 

 گفت: کالفه

 

 یدرخواستت انتخاب کرد یرو برا یتیبد موقع -

 مهسا، بد.

 



 و گفت: دیکش یپوف

 

چون  ،یچونیبپ یخوایم شهیحرف معتضد که م -

 ه.حرف حق یدونیم

 ً  تونمیمن م یتو اگر بخوا ونا،یبرات متاسفم  واقعا

 یتازه وارد بشم ول یگرهایباز نیاز مشهورتر یکی

 

 حرفش گفت: انیتنگ کرد و م چشم

 

 بود، نه؟ تمیخاطر موقعبله گفتنت به من صرفاً به -

 

و سمت اتاق  دیکوب زیم یرا رو وهیبشقاب م مهسا

هوا تکان رفت و محکم در را بست و دستش را در 

 داد:

 

 نکبت. یفتهیبرو بابا، خودش -
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  ستی#آرت

 

 _و_نود_و_سهصدی#پارت_س

 

که خواب و سرما به  یبا رخوت گریبار د رخسرویام

 بود، گفت:تنش نشانده

 

 ؟یدار یاگهیراهکار د دم،یپرس -

 

تن مردش، صورت جلوتر  یشده از بو هوانید آذر

 برد.

 و گفت: دییاو سا ینیبه ب ینیب 

 

 یتو جا،نیا ینه ندارم، ول قتش،ینه، نه، حق -

که  ییسرما یوسط جاده و برف و بوران، تو ن،یماش



آخه  شه،یبزاق دهنمون هم داره منجمد م یحت

 یعنی ،یطورچه

 

سرما  از شیهادور گردن آذر حلقه کرد و دندان دست

 به هم خورد و گفت:  جانیو ه

 

 رهیباال م یهامون طورحرارت بدن دمیبهت قول م -

و هم سرما رو حس  پرهیکه هم خواب از سرمون م

 و هم میکنینم

 

که  شیهانداد و آذر با اشک حلقه زده در چشم ادامه

 یبه نشانه یسر کرد،یرا اعالم م تشیشور و رضا

شده خودش  اریهوش سرورخیموافقت تکان داد و ام

و پوست گردن او را نرم به دندان  دیرا جلوتر کش

 قرار داد. شیهاگرفت و تن آذر را مورد آماج بوسه

 یزده رو مهیخ رخسرویعقب رفتند و ام یصندل یرو

 ریخودش اس یهالب انیرا م شیهاتن او، لب

 بود.کرده



فاصله  یکم رخسرویو ام زدندینفس نفس م هردو

 گرفت.

 آذر نگاه کرد و گفت: یهاچشم به

 

  یشد تیهروقت دردت گرفت و اذ -

 

 نیا رخسرویام یهالب دنیباال برد و با به کام کش سر

خود  یاجازه را صادر کرد تا او را تمام و کمال برا

 بکند.

 اش جدا کند.دخترانه یایاو را از دن تا

 تا آذر را وجب به وجب لمس کند و تصاحبش کند. 

هم  یرو شانیهاهم بود و تن ریچنان اسهم شانیهالب

ناباور و تشنه از  رخسرویو ام خوردیو تاب م چیپ

و  کردیاو نگاه م یهایدر سبز و آب یهم آغوش نیا

او فرستاد و با همان  یجوگندم یموها انیآذر پنجه م

 دهیبر دهیبر د،یچیپیشکم و در لگنش م ریکه ز یدرد

 گفت:

 

 رخسرویت، دارم، اممن، من واقعاً، دوست -



 

 گردن آذر فرو برد و پچ زد: یدر گود سر

 

که من بهت دارم رو تصور  یحس یتونینم یحت -

 عروسک. یکن

 ام،یزندگ یخاطر بودنت و اومدنت تو، بهازت ممنونم

 ممنونم ازت.

** 

 ؟یزودتر بر دیکه با یچ یعنی -

 

را مقابل صورت مهسا گرفت و  اشیگوش یصفحه

 :دیتوپ

 

 خودت بخون. ،یداده، سواد که دار امیفالح پ رجیا -

 

 صورتش را در هم جمع کرد و گفت: مهسا

 

 .مینرفت رونیهم باهم ب بارکی یحت -



 .اه ؟یفرداشب پرواز دار چرا

 

 کانتر گذاشت و گفت: یرا رو اشیکارت اعتبار ونای

 

برو، فقط لطفاً مثل  یمن که رفتم هرجا که خواست -

 تار نکن.رف شیسر یهازن

 

 شینگاهش کرد و دهان باز کرد اما پ یچپ چپ مهسا

 یاش را روانگشت اشاره ونایغر بزند،  کهنیاز ا

 گذاشت و گفت: اشینیب

 

 چمدون ببندم. رمیم ش،یه -

 یمثل ننه بزرگا آه و ناله راه بنداز یشروع کن دوباره

 .کنمیهات رو به هم منگنه ملب

 

 نوشت: نیمت یاتاق شد و برا داخل

 

 سالم. جاننیمت -



 نیترعیبدونم سر خواستمیجداً عجله دارم، م من

 ه؟یک   ،یرو به دستم برسون شیکه جواب آزما یزمان

 

 ادیشد و انتظارش ز شیهاجمع کردن لباس مشغول

 داد: امیپ نیکه مت دیطول نکش

 

حداکثر تا  وناجان،یراحت  التیست، خسالم از بنده -

 ست.فردا آماده
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  ستی#آرت

 

 _و_نود_و_چهارصدی#پارت_س

 

 



 یاگذاشت و او بوسه رخسرویام یشانه یسر رو آذر

راند و  رونینشاند و آذر نفسش را ب شیرو موها

 گفت:

 

 .دیخوابم پر -

 

فشردش و  یآذر حلقه کرد و کم یدور پهلو دست

 ت:گف

 

 .زمیعز پرهیبهت که گفتم، م -

 

 انداخت و با خنده گفت: نیماش رونیبه ب ینگاه آذر

 

 برف فرو رفته. یکامل تو هاکیالست -

 شه؟یم یچ یعنی

 ً  وحشتناک سرده. واقعا

 سراغم. ادیدوباره خواب ب ترسمیم من

 



 ابرو باال داد و گفت: رخسرویام

 

 نمونیماش آنتن داره و نه هایفعالً که نه گوش -

 .نیبزن

 رد نشده، پس جانیهم که از ا یکس

 

زد و  یچشمک طنتینگاهش کرد و او با ش یسوال آذر

 ابرو باال انداخت.

 

 راند سوم! یبرا میریم ره،یخوابمون بگ -

 

داد و  هیاو تک یرا به بازو اشقهیقهقهه زد و شق آذر

 گفت:

 

 نگاه یکه اصالً به اون صورت جد کنمیاعتراف م -

 ییپررو تیشخص نیکه چن اومدیو سردت، نم خی

 پشتش باشه.

 



 و گفت: دییبو قیآذر را عم یموها

 

 باشم. نیپرروتر از ا یلیخ تونمیم -

 

 کرد و ادامه داد: نیبه ماش یااشاره

 

 .ستین یکاف یمتاسفانه فضا یول -

 

از درد، در هم  یاآذر لحظه یو چهره دیخند هردو

شکم او گذاشت و  یت رودس رخسرویجمع شد و ام

 گفت:

 

 هوا هم سرده. ،یشد تیببخش که اذ -

 

 تکان داد: سر

 

 نه خوبم. -



 

 آذر را نوازش کرد و گفت: شکم

 

به  ترشیقدر بکه االن چه کنمیفکر م نیدارم به ا -

 خانوم خانوما. یداشت اجیاحت یاون کاچ

 

 گفت: رخسرویاز ته دل زد و ام یلبخند آذر

 

 ادیرو  اشهیطرز ته م،یکه برس ییجا نیبه اول -

 .کنمیو خودم درست م رمیگیم

 

 و گفت: دیخند آذر

 

 .ریام یایتو واقعاً باورنکردن -

 

**** 

 نیرا در صندوق عقب ماش ونای یهاچمدان راننده

 .گذاشتیم



 بود.رفته نییهمراهش پا مهسا

 و گفت: دیورچ لب

 

 فرودگاه؟ امیواقعاً باهات ن -

 

 کرد و گفت: ییجلو نیبه ماش یاارهابرو اش با

 

 مادربزرگت. شینچ، سوار شو و برو پ -

 .در تماسم باهات

 

 ستادیپنجه ا یدست دور گردن او انداخت و رو مهسا

 و گفت: دیاو را بوس یو گونه

 

 مواظب خودت باش. -

 

هم  ونایکه کردند،  یکوتاه یتکان داد و خداحافظ سر

 فرودگاه به راه افتاد.شد و راننده سمت  نیسوار ماش



 شود. یبود تا خبر اشیبه گوش رهیروز را خ تمام

 دنیفرودگاه بودند و تلفنش زنگ خورد و با د کینزد

 فوراً پاسخ داد: نینام مت

 

 آره؟ گه،یجانم؟ مشخص شد؟ بچشه د -

 

 با مکث جواب داد: نیمت

 

هست  یزیچ هیدونفر  نینسبت ا یجان درباره ونای -

 بگم.بهت  دیکه با

 

 گفت: زدهشتاب

 

 ه؟یخب بگو، چ -
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  ستی#آرت

 

 _و_نود_و_پنجصدی#پارت_س

 

 پاره شد. ونایگفت و بند دل  او

 شد. یخال ونای یپا ریگفت و ز او

 زیچچیشک کرد و انگار ه شیهاگوش به

 گفت: کیهستر یاهبا خند باشد،دهینشن

 

 ؟یچ یعنی فهمم،یمن نم -

 

 نگه دارد. یرا کنار نیراننده خواست ماش از

گفت و راهنما زد و سمت راست اتوبان،  ینچ کالفه

 توقف کرد. لیکنار گارد ر

 :دیشد و پرس ادهیپ ونای



 

 .نیبده مت حیقشنگ توض -

 

 و گفت: دیرس ونایبه گوش  قشینفس عم یصدا

 

صاحب مسواک  که  گمیدارم م وناجان،ی نیبب -

خان هستن، با صاحب اون تار موها که  رخسرویام

 ست، نسبت دارن.اون پسر بچه یبرا

 .ینه نسبت پدر و فرزند یول

 

 شده گفت: هول

 

 ؟یخب، خب پس چ -

 

 کرد و گفت: یمکث

 

 پدربزرگش! ایبچه هستن  نیا یعمو ایپدرت  -



 

 یودستش را ر کیرفت و  یاهیس ونای یهاچشم

 گذاشت و خم شد. لیگاردر

که مرموزانه در  یبه آن حدس خواستیهم نم هنوز

 بود بال و پر بدهد.افکارش پنهان شده یالالبه

 :گفت

 

 ریام یبرادرزاده تونهیمن عمو ندارم، اون بچه نم -

 باشه.

 

 گفت: نیمت

 

 پدربزرگش. ایعموشه  ایجان، گفتم پدرت  ونای -

 ؟یمنظورم هست متوجه

 

 خواستیبود، خوب هم متوجه بود اما نم جهمتو

 .ردشیبپذ



هم  گرشیدستش فشرد و با دست د کیرا در  یگوش

 را فشرد. لیگاردر یلبه

محکم که رطوبت خون را حس کرد و نفس در  قدرآن

 داد و پچ زد: رونیاش را منقطع بحبس شده نهیس

 

ممکنه که،  ر،یکه ممکنه ام یچ یعنیخب، خب  -

 شه؟پدربزرگش با

 

 آرام و شمرده شمرده گفت: نیمت

 

 .یباشاالن ممکنه شوکه شده دونمیمن م وناجان،ی -

 یسخت باشه، از طرف یلیبرات خ رششیپذ ممکنه

که ممکنه  یروابط و اتفاقات یواقعاً قصد دخالت تو

 افتاده باشه ندارم.

 ؟یشناسیسوال، تو مادرش رو م هی فقط

 ؟یباهاش رابطه داشت قبالً،

 

 بست و خفه لب زد: پلک



 

 داشتم. -

 

فرصت هضم  ونایبه  یهم مکث کرد و کم باز

 جمالتش را داد و گفت:

 

 .میرو تکرار کن شیآزما میتونیم ،یاگر بخوا -

 نداره. یمشکل چیه

، بچه نیکه ا گمینود و نه و نه دهم درصد م ونا،ی اما

 توئه! یبچه

 

جا انرفت که هم ونایرا زد و جان از بدن  رخالصشیت

از دستش  ینشست و گوش نیزم یسر خورد و رو

 یروانه شیهابخواهد، اشک کهنیسر خورد و بدون ا

 صورتش شد.
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او را  کهنیبدون ا حوصله،یمسن و ب یراننده

زد  یشدن توقفش، بوق یباشد، کالفه از طوالنهشناخت

 سوار شود. ونایبلکه 

جا نبود وا رفته، اصالً آن یونایهوش و حواس  اما

 که متوجه شود.

طور خرد شد و او را آن ادهیکرد و پ یکالفه نچ راننده

 .دید نیزم یو مبهوت نشسته و رو

 زد: شیصدا

 

 ؟یشیآقا، سوار نم -

 پسرجان؟



 

 چه کند. دیبا دانستیو نم زدیک ماما پل ونای

را  زیچچیه لیبود اما توان تحل اهویپر از ه مغزش

 نداشت.

 و سمت او رفت. دیابرو در هم کش راننده

سرخ  یهاشده و چشم سیخ یهاشیرشد و ته خم

اش شانه یو متعجب دست رو دیرا د ونای یشده

 گذاشت و تکانش داد:

 

 پسرجان؟  یخوب -

 

به چپ و راست  یو فقط توانست سر دیپر ونای پلک

 تکان بدهد.

 یآب یفوراً صندوق عقب را باز کرد و بطر مرد

 آورد. رونیب

اش را باال گرفت و او دست کرخت شده ونای سمت

 آورد و گرفتش.



کرد و تمام سر و  یخال شیموها یرا رو یبطر

 شد. سیخ راهنشیصورت و پ

 فقط متعجب نگاهش کرد و لب زد: راننده

 

 ؟ییجا ،یببرمت درمونگاه ؟یشده؟ خوب یزیچ -

 

 رمردیو آشفته حرف پ ریدر آن ذهن درگ کردیم یسع

 را پردازش کند.

 

 شده؟ من، پرهام. یزیچ ؟یزی" چ

 برم. دیمن با د،یبا

 .ایتالیبرم ا دیبا

فالح، من، من، من، من و  رجیا ر،یام سالومه،

 سالومه، پرهام.

 فرودگاه. برم، برم دیاالن، من با ا،یتالیا

 .یان ا ید شیآزما ش،یآزما

 .ریو پرهام، ام من

 " ایخدا یمن، من وا نه



 

اش خشک شده یهارا تکان داد و لب نشیسنگ زبان

 باز شد و پچ زد:

 

 من! ی  خدا -

 

 یآسفالت سرد گذاشت و به سخت یدستش را رو کف

 .ستادیجان کندن ا

ذره  رودیم انهیکه به خورد مور یمثل چوب مغزش

 شدن بود. دهیه درحال جوذر

 را به زبان آورد. دیکه به ذهنش رس یمیتصم نیاول

 

 .گمیکه م یبه آدرس میفرودگاه آقا، بر رمینم -

 

 ریبه صورتش و نم ز یو دست دیرا باال کش اشینیب

 را گرفت. شیهاچشم

کرد خودش را  یسالومه را داد و سع یخانه آدرس

 شده. یمتقاعد کند که حتماً اشتباه



******** 

ساعت  یحوال یتراکتور یطور سر و کلهچه کهنیا

 .دانستندیشده را نم دایجا و در آن جاده پپنج صبح آن

اند چون اگر که شانس آورده دانستندیرا م نیا فقط

هم خودشان از سرما تلف  ماندندیجا مآن ترشیب یکم

تر از برف سخت نیماش دنیکش رونیو هم ب شدندیم

 .شدیم

فوراً رفته و کمک  دنشانیتراکتور با د یراننده

 بود.آورده

 ،یرا بوکسل کرده و حاال با چندنفر از اهال نیماش

 .رفتندیم یکوهستان ییسمت روستا

به  رهیدست آذر را در دست گرفت و خ رخسرویام

 و جمع شده از دردش گفت: دهیصورت رنگ پر

 

 ؟یخوب -

 

او  یمردانه یرا به شانه اشیشانیپ و دیگز لب

 خفه در گلو گفت: یاچسباند و با ناله

 



 دارم. یزیرخون -
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 شد،یسالومه م یخانه کینزد ترشیب هرچه

 .دیکشیشعله م ترشیهم ب تشیعصبان

 یفقط سع توجهیو او ب خوردیگ مزن اشیگوش

 را درک کند. طشیداشت شرا

در دست  وقفهیکه ب یکالفه شده اشاره به گوش راننده

 کرد و گفت: خوردیزنگ م ونای

 



خاموشش  ایجواب بده،  ایآقا،  کنمیم یدارم رانندگ -

 کن.

 

 .آمد شیتازه سر جا حواسش

 انداخت. یگوش یبه صفحه ینگاه

 شیموها انیمحکم م یفالح چنگ رجینام ا دمیبا د 

 .دشانیکش شهیانداخت و از ر

 یخال یرا بر سر کس تشیکه عصبان آمدیبدش نم 

 کند.

 رجیا یو عصبان یشاک یتماس را وصل کرد و صدا 

 که گفت: دیچیفالح در گوشش پ

 

 ؟ییکجا ونای -

 فرودگاه منتظر تو هستن پسر. یهمه تو 

 

 اد:را باالتر برد و جواب د شیصدا 

 

 که. شهینم یزیچ دیمعطل بمون کمهی  -



 .گهید امیتو راهم، م 

 

 تلفن را قطع کرد. یگریحرف د چیو بدون گفتن ه 

 یلب استغفرالله ریراننده متعجب نگاهش کرد و ز 

 گفت.

 زنگ خورد. اشیدوباره گوش 

 بار سجاد بود. نیا 

به سجاد  کهنیاز ا شیتماس را وصل کرد و پ ونای 

 صحبت کردن بدهد گفت: یاجازه

 

 حرف بزنم کار دارم. تونمیاالن نم  -

 

 سجاد جواب داد: 

 

 قطع نکن، قطع نکن جون مادرت. ونتی -

ت دارم.    کار 

 



 :دیکرد و سجاد کالفه پرس مکث

 

 تو؟ ییکجا -

 از دهنش در اومد بار من کرد. یزنگ زد، هرچ فالح

 فرودگاه؟ یتو نرفت مگه

 

تلفن را قطع کرد و  یکالم چینداشت، بدون ه یجواب

 سر داد. بشیآن را در ج

هنوز به طور کامل مقابل خانه توقف  نیماش

 .دیبود که در را باز کرد و آن را به هم کوبنکرده

 :دیراننده داد کش 

 

 سم؟یتر، واآقا آروم یآ-

 

 پولش را در آورد. فیرفته را برگشت و ک چندقدم

دوتا  ندازد،یب هابه اسکناس ینگاه کهنیبدون ا 

 و به راننده داد. دیکش رونیب

 



را باال  شیدوباره سمت خانه رفت و راننده صدا  

 برد:

 

 بدم. اشوهیبق ایب -

 منتظرت بمونم؟ 

 

 دستش را در هوا تکان داد: ونای

 

 نه برو -

 

 داد زد: رمردیپ 

 

 .نهیکجا برم پسر؟ چمدونات پشت ماش -

 پولت. یهیبق

 

 اشیشانیدستش را محکم به پ ،یکالفه و عصب ونای

 و گفت: دیکوب



 

 قربونت. خوامیپولو نم -

 و برو. نییبذار پا صاحابمیاون چمدون ب 

 

 شد و گفت: ادهیپ رمردیپ 

 

 جا؟ نیهم -

 بذارم وسط کوچه؟ 

 :دیتوپ ونای 

 

 آقا تو بذار برو فقط برو. - 

 

سالومه گذاشت و آن را  یزنگ خانه یدستش را رو 

 فشرد.
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بست و  دهیکه در دست داشت را ترس یکتاب سالومه

 .گذاشت اشیکنار زیم یآن را رو

 خودش نجوا کرد: با

 

 !زنه؟یزنگ م یجورنیا هیوا، ک -

 

 .دید فونیرا در آ ونای ریتصو

 دهیکوچک د توریاش در آن مانچهره تیعصبان

 .شدیم

 .ستادیقلب سالومه از تپش ا یالحظه یبرا

 فوراً به خودش مسلط شد و زمزمه کرد: اما



 

 .ناراحته یزیحتماً باز از چ گه،ید ونائهی -

 .دونهینم یچیه اون

 

 شهیاش را فشرد و مثل همرا برداشت و دکمه فونیآ

 گفت:

 

 .ینم، خوش امدجا ونایسالم  -

 

 

از شدت  شیهاسالومه، دست یصدا دنیشن با

 مشت شد. تیعصبان

کرد  شانیجا رهارا داخل آورد و همان شیهاچشمدان

 باال رفت. یکیها را دوتا و پله

 

 ونایآورد که  ادیخورد و به  چیسالومه در هم پ دل

 جا.در فرودگاه باشد، نه آن دیاالن با

 .دیکش شیبه موها یو دست ستادیا نهییمقابل آ اما



که به در خورد از جا  یدر پ یضربات محکم و پ با

 .دیپر

جفت چشم به خون  کیو  دیکش نییرا پا رهیدستگ

 .دینشسته را مقابل خودش د

 هول شده زد: یو لبخند دیدهانش را بلع آب

 

 ؟یسالم پسر خوشگل، خوب -

 

حرف او، با تمام خشم و غضبش، از پشت  انیم ونای

 :دیاش غربر هم چفت کرده یهادندان

 

 ه؟یپرهام ک -

 

 .دیکه رنگ از رخ سالومه پر دیوضوح د به

 

 نیترمضحک توانستیکه م یبا همان لبخند سالومه

 گفت: دهدیباشد که نشان م یواکنش

 



 تو. ایب زدلم،یتو عز ایب -

 که من

 

 .دیداخل شد و در را بر هم کوب ونای

 بود.سالومه به لرز نشسته تن

 

 .دیبگو یزیاصالً مجال نداد تا او چ ونای

مقابل  دواریاش را تهدرفت و انگشت اشاره جلو

 صورت سالومه تکان داد:

 

 یدوست پسر سرباز و کم سن و سالته، کار یبگ -

 .یسال ینیچشمات بب یهفت جد و آبادتو جلو کنمیم

 

با تمام توانش  ونایعقب رفت و  یقدم سالومه

گرفت و فشرد و  شیهادستاو را در  یهابازو

 تکانش داد.

 

 !کهیحرف بزن زن -



 

 .دیلب کش یزبان رو سالومه

 بروز بدهد. یزیچ خواستینم

 حرفش بماند که جواب داد: یرو خواستیهم م هنوز

 

نداشته باش،  ،یمن، من گفتم که، به روابطم، کار -

 من

 

 اش کرد.خفه ونای ادیفر

 

 .شرفیو خر نکن بتو، من یبچه ،یپرهام بچته سال -

 

از  ونای یهارفت و دست یاهیسالومه س یهاچشم

 او افتاد و خفه و پربغض ناله کرد: یبازوها یرو

 

 منه؟ ،یپر، پرهام، ب، بچه -
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 یهاچپ و راست تکان داد. پنجه سرش را به سالومه

او را محکم فشرد و داد  یبار چانه نیا ونا،ی یمردانه

 :دیکش

 

 ،یبد لمیشعر تحو زیچ ،یزر مفت بزن ،یدروغ بگ -

 .یسال کنمیم زتیر زیر جانیهم

 .ریگرفتم، از اون و ام یان ا ید ازش

 و گفت: دیخند کیهستر

 



 ایعموشه  ایباهاش نسبت داره  ریبهم گفتن ام -

 پدربزرگش.

 منه؟ یآدم جواب بده، پرهام بچه نیع فقط

 کالم. هیفقط  فقط،

 

 سالومه سکوت کرد. 

از وحشتش مقابله  یبا بغض ناش توانستینم گرید 

 کند.

صورتش  یرو شیپلک بزند، اشک ها کهنیبدون ا 

 شد. ریسراز

 رفت. ونایاز جان  گریتوان بار د 

 نیو اول دیاور خندحس شد و ناب یب شیدست و پا 

 واریکه دم دستش بود را برداشت و به  د یزیچ

 .دیکوب

 یشکستش با صدا یتکه تکه شد و صدا ینیچ گلدان

 .ختیدر هم آم ونای یعصب یهاخنده

 

 بدونم چرا؟ خوامیچرا؟ فقط م -



 

 نیبود را برداشت و به زم کشیکه نزد یوانیل بارنیا

و  زدیهق م صدایزد و رو به سالومه که ب

 :دیگرفته بود هوار کش شیهارا با دست شیهاگوش

 

 بودم؟ خبریچرا؟ بهم بگو چرا من از وجودش ب -

 من، من، من 

 

 .دیبگو دیچه با دانستینم 

بعد  یارا برداشت و لحظه وارید یرو یچوب یتابلو

 بود.نمانده یاز آن باق یزیچ

 

هق  یسالومه دست مقابل دهانش گذاشت تا صدا 

 نرسد. ونایه گوش هقش ب

 واریرا به در و د دیدیکه م یزیهر چ هاوانهیمثل د او

 .دیکشیم ادیزد و فقط فر یم

 .کردیرا نگاه م ونایسر خورده و  واریکنار د سالومه

 .آمدیبند نم شیهااشک



 متوجه شود. ونای یکه روز کردیرا نم فکرش

 نه. هایزود نیبه ا حداقل

 .ستادیخسته شده ا ونای

 برد. ورشیسالومه  متس

دور گردن او حلقه کرد و فشرد و هق زد و  دست

 گفت:

 

 یکه ازم بچه دار یچرا بهم نگفت ؟یچرا نگفت -

 چرا؟ ز؟یچهمهیب

 

 یهاداشت دست یبود و سعسالومه کبود شده صورت

 او را از دور گردنش آزاد کند.

 ژنیاکس افتیدر یفشرد و سالومه برا ترشیب ونای

 تالش کرد.

کرد  شیرها ونایتا بسته شود که  رفتیم شیهاچشم

 و او به سرفه افتاد.

 تکرار کرد: ونای

 



 بگو، بگو چرا؟ -

 

 گفت: شیهاسرفه انیو م هیبا گر سالومه

 

 چون، چون تو، فقط هجده، سالت بود. -

 ...گفتم؟یم یچ ،یچ

 

فشرد و با تمام  شیهادست انیسرش را م ونای

 و خفه پچ زد: ختیاحساسات متناقضش اشک ر

 

 پرهام، پسر منه. -

 من. پسر

 یکرد اشیفطرت ازم مخفپست یکه تو، تو یپسر

 .یسال

 کنم؟ کاریمن چ حاال

 

 با التماس گفت: سالومه



 

 فدات شم. یچیه ونا،ی یچیه -

 .اشیدیکن ند فکر

دار بفهمه تا اسم و آبروت لکه یکس ذارمینم من

 بشه.

 تو فقط برو. تو،

 

باز هم با عجز ناله کرد و کف دستش را به  ونای اما

 و گفت: دیکوب اشیشانیپ

 

 یخدا لعنتت کنه، خدا لعنتت کنه سال -
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گذشته و  ییروستا یهاکوچه یهاو خم چیپ انیم از

نواز ساکن مهمان یهمان ُکردها از یکی یدر خانه

 .بودند

 ریبه خواب رفته و آذر کنار او، تا کمر ز رخسرویام

کند تا  یخوددار کردیم یبود و سعفرو رفته یکرس

 نکند. داریاز دردش او را ب یناش یناله یصدا

پر از اشک  شیهابود و چشمبر لحاف انداخته چنگ

 بود.شده

آن چندساعت سرما به  که یخیجا بود و که آن حاال

 .کردیبود، داشت فکر منشانده، آب شده شانیهاتن

 تیبدون رضا کهنیاتفاقات چند روز گذشته، به ا به

 بود.شده رخسرویاش محرم امخانواده

که هم سن و سال پدرش بود اما آذر  یمرد محرم

که  کردیبار در دل به خودش اعتراف م نیچندم یبرا

 عاشق اوست.

 یطیشان در چه شرارابطه نیکر کرد که اولف نیا به

 بود.انجام شده



 از احساسات متناقض بود. پر

 یحس یادفعهکیرا داشت و  رخسرویداشتن ام شوق  

 .انداختیآور به دلش چنگ معذاب

کرده، از  یادیتا به آن لحظه اشتباهات ز دانستیم

بود که او که ساناز هشدار داده و گفته یاهمان لحظه

جا و تا آن د،یایکنار ب یمهد یبا خانواده تواندینم

 بود.شده هیتنب شیهابابت انتخاب اشتباه و حماقت

 آسان نبود. شیاش براشدن از جانب خانواده طرد

اگر تمام آن  دیشا کردیبا خودش فکر م ییاز سو اما

 گذاشت،یو آن روزها را پشت سر نم افتادیاتفاقات نم

 .دیرسینم به او وقتچیه

در هم گره  ییو با ابروها قیآن مرد که کنارش عم به

به شکل  اشیجوگندم یخورده به خواب رفته و موها

 .بودختهیر اشیشانیپ یرو یایآشفته و دوست داشتن

 یدیدرد شد گریلگنش، بار د یهیشکم و در ناح ریز

 یموها یبرد و به آرام شیو او دست پ دیچیپ

 .را نوازش کرد رخسرویام

 یحت دیدارند، شا شیدر پ یراه دراز دانستیم

 بود اماکه تا کنون از سر گذرانده یزیتر از چسخت



را در  یکه مردانگ یمطمئن بود که بودن در کنار مرد

 بود، ارزشش را دارد.حق او تمام کرده

و  شیبا حس لمس شدن آرام موها رخسرویام

 را باز کرد. شیهاپلک انینگاه او، م ینیسنگ

دار پچ نشست و خس شیهالب یرنگ روکم یلبخند

 زد:

 

 ؟یدینخواب -

 

 ابرو باال انداخت. آذر

 

صورت  یدهیرنگ پر دنیشد و با د ارتریهوش یکم

 آذر، کامل چشم گشود و هول شده گفت:

 

 حالت بده، آره؟ -

  ؟ینکرد دارمیب چرا

 

 خودش کنار زد. یو لحاف را از رو نشست



 

 برمت دکتر.ب دیپاشو، پاشو با -

 

 مخالفت کرد: آذر

 

 .شمیخوب م یاتو بخواب خسته ست،ین یزیچ -

 

آذر حلقه کرد و  یو دست دور بازو دیدر هم کش ابرو

 و گفت: ندیمجبورش کرد که بنش

 

ببخش که خوابم  یشد تیاذ دونمیپاشو آذردخت، م -

 رفت و ازت غافل شدم.

 

 او لبخند زد. و پربغض از محبت دیلب گز آذر

 بود که او چندسال دارد؟ مهم

 کردند؟یبود که مردم چه فکر م مهم

 بود؟ مهم



حال مهم بود که کنار او خوش نیآذر فقط ا یبرا

 و فکر و قضاوتشان هم بروند به درک. هیاست، بق
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 یدرهم شده یاز آن چهره شناخت،یاو را نم اگر

 .خواندینم یزیمردانه چ

را در تک  یبود، نگران رخشمیبه ن رهیحاال که خ اما

 .دیدیصورتش م یتک اجزا

کرده و  نیرا پر از بنز نشیروستا باک ماش یاهال

جا بودند که حتماً از داخل شهر به آنقول گرفته

 ن باشند.برگردند و باز هم مهمانشا



بود اگر حال همسرش تشکر کرده و گفته رخسرویام

 .گردندیبهتر شود، برم

و  دندیرس یرا رفتند تا به شهر کوچک یطوالن یراه

 اشیورود کیکرد و نزد دایپ یکینیکل رخسرویام

 پارک کرد.

چشم به  یراه را سکوت کرده و فقط با گوشه تمام

و خودش را  هآذر نگاه کرده و دندان در جگر فرو برد

 بود.سرزنش کرده

سر در  یبه تابلو یارا شکست و اشاره سکوتش

 کرد و گفت: کینیکل

 

 شو لطفاً. ادهیپ -

 که باشه. دوارمیزنان هم داره، فقط ام متخصص

 

 یانداخت و دستش برا شیموها انیم یچنگ بعد

 اش نشست.معده یرو یالحظه

 

 رو به او گفت: آذر



 

 .یانقدر نگران باش ستین ازیباور کن من خوبم، ن -

 

 شیهالب یاش را روو اشاره یانگشت وسط دو

 پچ زد: هیو چشم تنگ کرد و با کنا دیکش

 

 ؟یمطمئن ؟یآهان، خوب -

 

 داد: جواب

 

بعد از  یزیدرد و خونر نیا کنمیخب من فکر م -

 .هیعیرابطه طب نیداشتن اول

 همه راه رو نینبود ا یازین

 

 گفت: تیا جدحرف او آمد و ب انیم

 

بهت فشار  یادیبار ز نیاول یبود، چون من برا ازین -

 آوردم.



 یاون صندل یسرد، رو یاون هوا یبود چون تو ازین

من،  تیخاطر خربه خوامیو نم یبود نیماش خی

 به رحمت برسه. یبیآس

 سر اشاره کرد. با

 

 .میبر -

 

چرا در  دانستیبود، اما نمرا گذرانده یبا او شب آذر

 رخسرو،یاز زبان ام حشیصر یادآوریلحظه و با  آن

 .دیطور گر گرفت و لب به دندان کشآن بارهکیبه 

 

 داخل شوند، آذر گفت: کهنیاز ا شیپ

 

و دوباره  یشناخته بش م،یبش دهیما باهم د کهنیا -

 برات درست بشه هیحاش یکل

 

 نگاهش نطق آذر را خفه کرد و محکم جواب داد: با

 



 .ستیبودنمون باهم خبرساز بشه، مهم ن م،یبش دهید -

 

دست پشت کمر  رخسرویمتعجب نگاهش کرد و ام آذر

 او گذاشت و گفت:

 

 .ستین عهیشا گهیچون د -

سن پنجاه و  یجم، تو رخسرویمن، ام کهنیا چون

 گریدل به باز گمیدارم قاطع و محکم م ،یهفت سالگ

 .قتهیحق نیکم سن و سال تازه وارد دادم، ع

 

 مر آذر را نوازش کرد و ادامه داد:ک نرم

 

آذردخت معتضد، شرعاً و قانوناً همسرمه  کهنیا -

 اشیکه بخوام مخف یباعث افتخارمه، نه شرمسار

 کنم.

 

 راند و ادامه داد: رونیرا ب نفسش

 



شدن خبر،  یبه محض قطع دونمینگران نباش، م -

 یشوگردد خوره،یهامون مهزار تا هشتگ کنار اسم

 و اغوا کردن دختر جوان. یریه گرفتن  سر پو معرک

 گریتوسط باز رانیا ینمایاغوا شدن کارگردان س 

 کارتازه

 

 نگران آذر نگاه کرد. یهازد و مطمئن در چشم لبخند

 

 کن. هیکنارت باشم، بهم تک دمیقول م -
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 بود.و سرش را به آن چسبانده زده هیتک وارید به

را قائم گذاشته  گرشید یرا دراز کرده و پا شیپا کی

 بود.کرده زانیآن آو یو دستش را از آرنج رو

اش دو بسته یهاپلک انیو از م دیدهانش را بلع آب

 راه گرفت. شیهاشیته ر یقطره اشک رو

 یو نه صدا دیشنیسالومه را م یهاهقهق یصدا نه

 .نواختیم وقفهیرا که ب لشیزنگ موبا

بود که شده جیقدر گسوال داشت و آن قدرآن

 .دیکند و چه بگو از کجا شروع دیبا دانستینم

 هق زد و آرام گفت: سالومه

 

 دونمینم دونم،یمن، من نم ونایخدا، من، به ونا،ی -

 خواستمیمبگم، من فقط، ن ،یچ د،یبا

 

 را باز کند، لب زد: شیهاچشم کهنیا بدون

 

 مارستانه؟یچرا ب -

 



 اش بود.پدرانه ینگراندل نیاول

که تمام وجودش را  یاو ناشناخته بیحس عج نیاول

 بود.لرزانده

 

را باز  شیهاپلک انیم ونایسکوت کرد و  سالومه

 نگاه او سر باال آورد. ینیکرد و سالومه از سنگ

 را پاک کرد و جواب داد: شیاهاشک

 

 داره. یویکل یینارسا ،یپرهام، مادرزاد -

 

 .ختیفرو ر ونایدر قلب  یزیچ

باز کرد و بر حجم بغضش  ترشیرا ب شیهاچشم

 اضافه شد.

 به سالومه گفت: رهیخ

 

 بده. حیتوض ترشیب -

 



تر از سخت تیبود، قرار گرفتن در آن موقعشده هول

 .کردیبود که فکرش را م یزیچ

او  یجسمان طیبه پدر  پسرش از شرا دیبا کهنیا

 .گفتیم

 

 :دیتوپ ونای

 

 ؟ینه سال ای یزنیحرف م -

 هان؟

 حیتوض هیحاال  ،یهمه سال سکوت کرد نیا 

 آدم جواب بده. نیپس ع خوام،یم

 .هیبدونم مشکلش چ خوامیم 

 

 سالومه گفت: 

 

بدتر  حالش راً یداره و اخ یویکل ییگفتم که، نارسا  -

 شده.

 داره. وندیبه پ اجیاما احت شهیم زیالید 



 

 را حس کرد. شیسرد شدن دست و پا ونای

درهم گره شده  یو با ابروها دیخودش را جلوتر کش 

 گفت:

 

 انجام نشده؟ وندیپس، پس چرا هنوز پ -

 

 کرد و گفت: نیف نیسالومه ف 

 

 .هیاُ منف اش،یگروه خون -

 .شهینم دایپ براش هیها کل یراحت نیهم به

 

را  شیهاو دست دییرا بر هم سا شیهادندان ونای 

 مشت کرد و گفت:

 

 شه؟ینم دایچرا؟ چرا پ -

 پوله؟ مشکلش



 .ستیقدر باشه مهم نهرچه اشنهیبه درک، هز خب

 بشه. دایبراش پ هیکل هیزودتر  خوامیم 

 

 یبود که حت یزیاز چ تریاش قوحس پدرانه انگار

 .کردیا مخودش هم تصورش ر

 

 گفت: هیسالومه با گر 

 

 .رشمیگیخودم دنبالش رفتم، پ  -

 نشده! شه،ینم منتها

 حاال نشده. تا

 .وندهینوبت پ یتو

 یداشتن، تو یاُ منف یهم که گروه خون ینفر چند

 با پرهام جور نشدن. گهید یهاشیآزما

 

 فشرد و خفه گفت: شیهارا در دست اشیشانیپ ونای

 



 اُ مثبته. امیخون گروه یمن  لعنت -

 هرطور شده. کنم،یم دایاما پ اما،

 

 سالومه گفت: 

 

 .ونای یهم بدون گهید زیچ هیو بهتره  -

 

 نگاهش کرد و سالومه گفت: یسوال ونای

 

 .سمهیپرهام ات -

 

[08.04.21 01:55] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 



 #پارت_چهارصد_و_سه

 

 

 مات نگاهش کرد و خفه لب زد: ونای

 

 .رمیباهاش ارتباط بگ خوامیاما م -

 

اوج  اشهیهول شد و به التماس افتاد و گر سالومه

 گرفت و گفت:

 

ازت که  کنمیخواهش م کنم،یخواهش م ونا،ی -

منم همه  ،یخواست حیتوض ،یباشنداشته یباهاش کار

 گفتم. رو بهت زیچ

 ،یکه دوستش دار ین هرکساما تو رو به جو اما،

 پرهام نکن. ریخودت رو درگ

 کهنیهم ا ات،یخاطر خودت و شغل و زندگبه هم

 

 کرد و هق زد: مکث



 

 .رشیمنه، ازم نگ ییپرهام تنها دارا -

 

تامل  یاکه بدون ذره دیشعله کش گریبار د ونای خشم

فکر کردن، دست راستش را باال برد و  یو سرسوزن

 چپ سالومه فرود آورد. یگونه یآن را رو

در خانه  یلیس یدستش به گز گز افتاد و صدا کف

 انداخت. نیطن

 یسالومه با همان هق هق، دست باال برد و آرام خون 

 بود را، پاک کرد و گفت:که از کنار لبش شره کرده

 

 باشه، باشه دورت بگردم، فدات بشم. -

 یبگو. ول ،یبهم بگ خوادیدلت م یبزن، هرچ باشه

 کنمیارم ازت خواهش مد

 

 :دیکش ادیحرفش فر انیم ونای

 

 د  المصب  سگ مصب، خفه شو! -



حاال که  ،یکرد یامو ازم مخفساله تمومه که بچه ده

معلوم  کردمینم داشیکردم، که اگه پ داشیخودم پ

قرار بود از وجودش خبردار  گهیچند سال د ستین

بچه  هی دمیفهمیتا آخر عمرم نم دیبشم که اصالً شا

 اش؟یریاز من بگ یخوایدارم، حاال بازم م

 ؟یسال یکنیم یدرخواست نیچن یدار یبه چه حق 

 ؟یهان؟ به چه حق

 

 هم داد زد: او

 

 ا،یب گفتمیم اومدمیکه هجده سالت بود، م ییبه تو -

 م؟یات، باهم بزرگش کنبچه نیا

 من فقط یخودت بچه بود تو

 

 :دیکش ادیفر گرید بار

 

بچه  هیخواب که هم یچه بودم؟ گوه خوردخب من ب -

 .یشد



 و شکمت اومد باال، حق داشتم بدونم. یشد یوقت

 .یسال داشتم حق

 

 و ناله کرد: ختیاشک ر سالومه

 

 طیشرا نیبدتر یسقطش کنم، تو خواستمینم -

 نیچندوقت قبلش شوهرم با بهتر یوقت ام،یزندگ

و  یتو ولم کرد یبود،  وقتکرده انتیدوستم بهم خ

و بن غلط بوده،  خیرابطه از ب نیا دونستمیخودم م

 نگهش دارم. خواستمیام، محامله دمیفهم

داشتم چون از تو بود، چون دوستت داشتم  نگهش

 روش ممکن. نیترهرچند به غلط

 دوستم رو دوست داشتم. نیکثافت پسر بهتر من  

 

 گفت:  بوددار شدهکه خش ییبا صدا ونای

 

 منم حق دارم. ش،یبخوا یتو حق دارقدر که همون -

 نکن. امیعصب پس



و  تیمبادا به سرم بزنه و کار رو بکشم به شکا که

 .یکش تیشکا

 

محکم و قاطع ادامه  ونایو  دیاز رخ سالومه پر رنگ

 داد:

 

شهرت و آبرو، باور کن که اگر بزنم به  یگور بابا -

که  کنمیم تیازت شکا ،یمانعم بش یآخر، بخوا میس

 .یکرد یام رو ازم مخفساله بچهده 

 

داشت که او را متقاعد کند و  یباز هم سع سالومه

 گفت:

 

 نیاگر همسرت از ا یتو تازه ازدواج کرد ونا،ی -

موضوع خبردار بشه ممکنه ترکت کنه و موضوع 

 .ستیفقط مهسا ن

مدت هم  نیکه ا هاهیحاش نیکه تمام ا نهیموضوع ا 

 یبشه که تو برا نیر به اکم نبوده،  واقعاً ممکنه منج

 .یکارت رو از دست بد شهیهم



بفهمه تو  رخسرویفکر کن که اگر ام نیپدرت، به ا 

 ده؟ینشون م یچه عکس العمل ،یبچه دار

 

 پلک بست و لب زد: ونای

 

 خوام. یرو م زیچ هیهمه، من اال فقط  یگور بابا -

 پرهام رو هم بخواد. دیبا خوادیکه من رو م یهرک و

 .گهیهر کس د ای رخسرویام ایمهسا باشه،  ادخویم
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لحاف،  ریبتول که ز یبلند و طنازانه یهاخنده یصدا

 بلند بود. خورد،یو تاب م چیپ یمهد یهادست انیم

و الهه و  بهیکه به گوش ط مراعاتیبلند و ب قدرآن

 .دیرسیبودند هم م ییرایآقاقدرت که در سالن پذ

که الهه  دیرا باالتر برد اما د ونیزیتلو یصدا آقاقدرت

را بر هم  شیهادست بهیو ط جودیناخن م یعصب

 .کندیو دندان قروچه م دیسایم

 آقا قدرت تشر زد: ستاد،یکه ناگهان ا بهیط

 

 .هایمزاحمشون بش ینر ن،یشخانوم، ب نیبش -

 

که  یبتول و مهد ی  هم از همان شب نامزد هنوز

 ربهایو ش هیمهر زانیآقاقدرت سکوت کرده و با م

 بود. نیبود، با او سرسنگنکرده یمخالفت

 

 به الهه کرد و رو به آقاقدرت گفت: یااخم اشاره با

 

 ن؟یکه بش یچ یعنی -



 مراعات کنن. دیبا

واسه  م،یدیتمرگ جانیما ا ه،یزیخوب چ اامیو ح شرم

 رفتن تو اتاق؟ یچ

 خنده و یبدتر از اون، صدا 

 

 آمد و گفت: بهیحرف ط انیم

 

عروستو  یهاخنده یاستغفرهللا، جوونن، بده صدا -

 خانوم؟ یبشنو

که رفتن  هیچ رادشیانتخاب خودت بود، ا گهیکه د نیا

 با هم خلوت کنن؟

 

 گفت: تریعصب بهیط

 

و  ایعقل داشته باشه، ح دیونن، آدم باجوونن که جو -

 آبرو داشته باشه.

اما پسر  فهمهیکم سن و ساله، البد نم دختره

 ؟یخودمون چ



 کنم. نایا ی  حال رمیم من

 

سمت  بهیط آقاقدرت بتواند مانعش شود کهنیاز ا شیپ

 گفت: رلبیاتاق رفت و الهه ز

 

 .گهید گهیمامان راست م -

 

و با  دیکش نییحرکت پا کیدر در را  یرهیدستگ بهیط

بلند  ینیه ،یبتول کنار مهد انیعر مهیتن ن دنید

 و دست مقابل دهانش گذاشت. دیکش

 

و شوکه نگاه از هم گرفتند و به  دهیترس یو مهد بتول

بود نگاه  شانرهیوق زده خ یهاکه با همان چشم بهیط

 کردند.

 یخودش را جمع و جور کرد و ملحفه را رو یمهد

انداخت و با  دیکشینفس م یول که عصبتن بت

نشست و  د،یاش کشآشفته یبه موها یدست یناراحت

 گفت:

 



 مادر  من، فدات بشم، خب در بزن. -

 

 و گفت: دیو بر صورت خودش کوب دیهوار کش بهیط

 

رو  هایعفتیب نیکور شم، کور شم که چشمم ا یاله -

 .نهینب

 میاام جوون بودواال که م ا،یخدا ایواه واه واه خدا واه

 و 

 

بلندتر  ییاز او و با صدا تریو عصب اوردیکم ن بتول

 گفت:

 

خانوم؟ چرا  بهیط یاییایح یو ب یعفت یکدوم ب -

 ؟یپسرت زن گرفت یبرا

 ؟یشیبدون در زدن وارد اتاق م یچ یبرا

 یکه وقت دونهیدو ساله هم م یبچه هیاالن  گهید واال

 !اتاق یبره تو تونهیدر نزده نم



 یکشیرو م رهیگدست یجورنیشما، هم وقتاون

 تو! یایو م نییپا

 ؟یکور شم کور شم، خب چرا کور ش یوا یگیم بعدم

 نکن! نگاه

 !یاین یتونستیم

 

 :دیکش غیمتعجب تر شد و ج بهیط 

 

 داره! یبچه چه زبون وجبمین یوا -

 

 دادن به آن قائله گفت: صلهیف یبرا یمهد 

 

 .زنمیاش من با مامان حرف مجان، آروم ب یبت  -

 

 بتول چشم گرد کرد و گفت: 

 



اومده و گند زده  یچ یچرا آروم باشم؟ مامانت برا -

 تو حال ما؟

 مگه من نگفتم در اتاق رو قفل کن؟ 

 

 :دیکش غیج بهیط 

 

 .تهیعفر یدختره -

 

 بلندتر جواب داد: بتول

 

 خانوم، برو احترام خودتو نگه دار. بهیط رونیبرو ب -

 

 تشر زد: یرو به مهد و

 

در  یاتاق یبا نامزدت تو یعقلت برسه وقت ایتوام  -

 !ینخوا یزیاز من چ ای یخراب شده رو قفل کن نیا
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باال  رفت و شلوارش را نییپا یصندل یاز رو آذر

 .دیکش

را در سطل زباله انداخت و  شیهادستکش دکتر

 پشت در منتظر بود. ستادهیا رخسرویام

چشم به آذر  ینشست و با گوشه زشیپشت م دکتر

 یاو ته خنده اشیکرد یبایز ینگاه کرد و با لهجه

 گفت: زیآم هیکنا

 



 تتیانقدر اذ دیبه آقا داماد بگو بار اولتان بوده، نبا -

 .کردیم

 

 یو کالفه دست دیرس رخسرویدکتر به گوش ام یصدا

 .دیصورتش کش یرو

 

 و گفت: دیلب گز آذر

 

 یلیهم خ شونیا گمیم یعنینه خب، من خودمم،  -

 مقصر نبودن

 

نسخه زد و آن را سمت  آذر  ریبا خنده مهر را ز دکتر

 گرفت و گفت:

 

 درسته. جان،یاول ازدواجه و شور و شوق و ه -

 .یلطفاً تا بهتر بش دیکن تیرعا اما

هات که برات نوشتم رو استفاده کن و قرص ییپمادها

 .کنهیرو کم م اتیزیهم مصرف کن، خونر



 

نسخه را گرفت و تشکر کرد و از اتاق خارج شد  آذر

آرام کنار گوشش  رخسرویو به محض خروجش، ام

 پچ زد:

 

 تیکه اذ یگفتیبهم م دیبا خوام،یجداً معذرت م -

 .یشد

 

خودش را در  یهانسخه را به او داد و دست رآذ

 پالتو فرو کرد و آرام گفت: یهابیج

 

 رخسروخان؟یام گهیگفتم د یبه دکتر چ یدیحتماً شن -

 

 باال رفت و جواب داد: رخسرویلب ام یگوشه

 

، کاش به ازم گذشته یباالخره سن نه،یهام سنگگوش -

 !یخودم بگ

 



و آرنجش را آرام متعجب و با خنده نگاهش کرد  آذر

 او زد و گفت: یبه پهلو

 

 جناب جم؟ ییعجبا! گفته بودم پررو -

 

 تکان داد: سرش را به چپ و راست رخسرویام

 

 .یخب، االن گفت یمتاسفانه ول نه -

 

که  کردیهمچنان با خنده و چپ چپ نگاهش م آذر

 شانه باال انداخت و گفت: رخسرویام

 

باره ازت بشنوم که دو خواستمیهوم، خب من فقط م -

که  هیمعن نیبه ا نیمقصر نبودم و ا یلیمن خ یگفت

 دو طرفه بوده و  مونیخواهادهیز

 

 :دیصورتش را با دستش پوشاند و با خنده نال آذر

 



درموردش حرف  یچرا ه کنم،یبسه خواهش م یوا -

 ؟یزنیم

 

کنار  اشیجذاب و لعنت یتنگ کرد و با آن صدا چشم

 گوش آذر گفت:

 

از مرورش و حرف زدن در موردش چندان خوشت  -

 ینظرت درمورد عمل کنمیاما خب فکر م ادینم

 کردنش کامالً 

 

 زده گفت:خجالت یو معترض و کم دیلب گز آذر

 

 ریام -

 

است که  بارنیچندم یبرا کهنیداشت حساب ا کمکم

 نییپا یاو هر یصدا تمیآن مدت، دلش با ر یط

 .ترفیاز دستش در م ختیریم



اش را نرم محبت به آذر نگاه کرد و انگشت اشاره با

 و نجوا کرد: دیپشت پلک سمت راست آذر کش

 

 دانستمیبود و نم نیزم یآسمان رو -

 چشم شما، سر به هوا کرد مرا یآب

 

 مات مانده نگاهش کرد. آذر

 

 رخسرویبه جز من ام یکه ک کنمیفکر م نیدارم به ا -

 شناسه؟یجم رو م

 

 در گلو گفت: یابا خنده ورخسریام 

 

 .خونمیچشم چپت هم بعداً م یبرا -

 

 به نسخه کرد و گفت: یااشاره

 



 .رمیداروهات رو بگ رمیبشو، م نیبرو سوار ماش -

 ضمن در

 

 طنتیکرد و آذر منتظر نگاهش کرد که او پرش یمکث

 گفت:

 

 .کنمیاستفاده از پمادها کمکت م یبرا -
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 یرهیکه داشت خ یهم با تمام خشم و غضب هنوز

 سالومه بود.

خاموش کرد و  هاکیسرام یجا رورا همان گارشیس

 گفت:

 

 سرم رفت. ،یساکت شو سال -

 .یکنیم نیف نیف یساعته دار سه

 

و متورمش را به او دوخت و  سرخ یهاچشم سالومه

 گفت:

 

 .زمیتره عزمنم رو اعصاب یهاهیتو از گر یگوش -

 

قدر زنگ خورده و او جواب نداده آن گفت،یم راست

 بود. اشیجان باتر یآخرها گریبود که د

 .دیکش رونیب بشیرا از ج یگوش

 که انتظار داشت، سجاد بود. طورهمان



را به گوشش سبز را وصل کرد و هنوز آن  کونیآ

 سجاد بلند شد. ینگران و عصب یبود که صدانرسانده

 

 از دست تو. ونایآخ  ونای ونا،ی ونا،ی -

 

 پچ زد: یخنث ونای

 

 ه؟یچ -

 

 شد. ترشیسجاد ب تیعصبان

 

 ه؟یچ یپرسیم یناموساً دار ه؟یچ -

فرودگاه ول  ینود، تو یقهیرو، دق میکل ت داداش

 .یکرد

بعد  ،یهات رو ندادجواب زنگ ،یو گور شد گم

 ه؟یچ یپرسیم

 امشب. کنهیفالح بدبخت  فلک زده، سکته م نیا

 



 دردناکش آورد و گفت: یشانیبه پ یفشار

 

 .دمیبگو خسارتشو م -

 

 کرد و گفت: ینچ کالفه

 

که با پول  یهمه چ ارو،یتو اعصاب  ی*دیر ونای -

 .شهیحل نم

 

 بست و گفت: پلک

 

 برم! تونمیم سجاد، نمکن یباز تونمیمن اصالً نم -

 

 بلند گفت: سجاد

 

 ؟یگیم یچ یدار یفهمیخودت م -

 



 داد: پاسخ

 

 به فالح بگو. فهمم،یهوم، م -

قدر که متضرر شده باشه، هم بگو هرچه نیا

 .گهید دمیخسارتش رو م

 

 از کوره در رفت و داد زد: گرید

 

به جان مادرم که اگه من زنگ بزنم به فالح از سگ  -

 م.ترکم

 امیسالخ ادیم ینصفه شب اروی ونا،ی کنمینم جرات

 .کنهیم

 

 :گفت

 

 بده بهش. امیاه، خب زنگ نزن پ -

 



هم دستش به تو  اشیجورنیهم ونا،ی شرمنده -

هفت جد و آباد منو آباد کرده، نه زنگ  د،یرسینم

 .دمیم امینه پ زنم،یم

 

را قطع کرد و با  یگوش یگرید زیبدون گفتن چ ونای

 طیخودش فکر کرد که حرف زدن با فالح در آن شرا

 او خارج است. یاز حوصله یادیز

آمده و  شیپ شیبرا یمشکل کهنیبا مضمون ا یامیپ 

کند اما حاضر است خسارت  یتواند با او همکار ینم

 فرستاد. شیرا جبران کند برا اشیمال

 کرد. افتیاز او در یسیکه و دینکش یطول 

 رد.ک اشیو پل دانلود

را  دیلرزیفالح که به وضوح م رجیا یعصب یصدا 

کرده و  دیتهد ش،یهاکه پس از طومار فحش دیشن

پرده  ستیو فقط کاف بردیرا م ونای یبود، آبروگفته

بزرگ  که جناب جم ییدو تا از گندها یکی یاز رو

بفهمد عاقبت گذاشتن  ونایبود بردارد تا کرده یالپوشان

 ست.یو چدست او در پوست گرد
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جا کرد جابه رخسرویام یبازو یسرش را رو آذر

 نگاهش کرد. رهیخ

به  صورت آذر بود و تک یرهیخ یکیهم در تار او

 و گفت: کردیصورتش را نرم لمس م یتک اجزا

 

 .میفتیراه ب میخوایخواب، آفتاب نزده مب -

 

 داد و گفت: رونیب ینینفسش را به سنگ آذر

 



 .یهم بکن یقراره رانندگ ؟یداریخودت چرا ب -

 

 ش،یبه خودش چسباند و با پاها ترشیآذر را ب تن

 یاو را چفت کرد و سر انگشتانش را رو یپاها

 و نجوا کرد: دیاو کش ینارنج یموها

 

  گه،یم یفروغ بسطام -

 

 چه بود نتیکه در چشم خمار دانمینم من

 مرا یهمه ترکان آهو چشم، رم داد کز

 شدم حانیخط سبز تو سر زد فارغ از ر تا

 مرا یرقم داد نیمشک نیاز یآزاد خط

 

او  یشانیپ یرو یابوسه رخسرویلبخند زد ام آذر

جا ثابت نگه داشت و را همان شیهالب یکاشت و کم

 :دیپرس

 

 من. یخوابیهم از علت ب نیا -



 ؟یخوابیتو بگو، چرا نم حاال

 

 .دیدهانش را بلع آب

داد  هیتک رخسرویام ینهیس یرا به قفسه اشیشانیپ

 و گفت:

 

 یتهران هم اوضاع به آروم میبرس یوقت دونمینم -

 نه؟ ایهست  میکه داشت یچند روز نیا

 

 تعلل گفت: بدون

 

 معلومه که نه! -

 یکن هیتک بهم هیرتم، فقط کافنگفتم من کنا مگه

 آذردخت؟

 نکن؟ رینگفتم فکرت رو درگ مگه

 

 یباال آورد و نگاه به نگاه او دوخت و با دو دل سر

 گفت:



 

 که یدرمورد اون خبر ،یذاریهنوزم، هنوزم نم -

 

 رونیگردن او ب ریدست از ز رخسرویکرد و ام مکث

 و نشست. دیکش

 هم یکیردر تا یدر هم حت شیرفتن ابروها فرو

 مشخص بود.

 و پچ زد: دیدر دلش لرز یزیچ

 

 آره. یکه حالش خوبه؟ و تو گفت دمیازت پرس -

 

 هم نشست و گفت: آذر

 

 یول ریحالش خوبه ام گمیآره، هنوز هم م -

 

و  یهم فشرد و دو انگشت وسط یرا رو شیهادندان

 شیهالب یاش را که چندبار پشت سر هم رواشاره

 گفت: دیکش



 

رو خاموش کردم تا  یلعنت یخت، من اون گوشآذرد -

 ذهنم رو آزاد کنم. یکم ،یفقط کم

و من حاال  یدیکش شیبحث رو پ نیتو چند بار ا اما

 جداً نگرانم.

 

دست او را با دو دستش در دست گرفت و  کی آذر

 گفت:

 

 یهمون موقع بهت نگفتم، احساس بد کهنیاز ا -

 دارم.

 رصد د کیاگر  یحت د،یشا کهنیا فکر

 

 حرف آذر گفت: انیم

 

 شده؟ یچ نمیلطفاً، بگو بب نیمقدمه نچ -

 

 تازه کرد و گفت: ینفس آذر



 

بود که خودش، خبر داده یرسم یصفحه یتو ونا،ی -

 قراره ازدواج کنه!

 

تر و گنگ نگاهش کرد و آذر آهسته جیگ رخسرویام

 گفت:

 

 ازدواج کرده! ،یعنی -

 

 را حس کرد. رورخسیسرد شدن دست ام یالحظه در

و نگران  دید اشیشانیپ یدرشت عرق را رو یهادانه

 زد: شیصدا

 

 ریام -

 

 و سر تکان داد: دیخشکش کش یهالب یرو یزبان

 

 هوا بخورم. کمهی رمیخوبم، فقط، م -
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به راه انداخته و به  بهیکه ط یااز غائله یعصب بتول

و خودش  کردیم دادیبرگشته و داد و ب ییرایسالن پذ

 که: کردیم نیو نفر زدیرا م

 

برداره  نیزم یخدا منو لعنت کنه، خدا منو از را -

 بلکه همه راحت شن.

که الل شم، خاک گور  رهیخاک گور دهنمو بگ یاله

 یجورام، پسرم، چهبچه نمینبکه  رهیچشمامو بگ

 و شهیاش الل منامزد چندروزه یجلو



 

 بهیط یواضح صدا گریزد و د هیگر ریناگهان ز بتول

 .دندیرا نشن

 با هق هق گفت: یخطاب به مهد 

 

 ببر. نجایمن رو از ا -

 االن. نیهم 

 

را با  شیکه مات نگاهش کرد، بتول  هم صدا یمهد 

 باالتر برد: هیگر

 

 رم خونمون؟تنها ب -

که چرا من  یبد دیبعد جواب پدر و مادرمم خودت با 

 شب تنها برگشتم.

 کجاست؟ رتتیمن زنتم، غ یناسالمت

 ؟یکنیفقط نگاهم م چرا

 

 .ستادیا یمهد 



 بود.کرده ریگ یگریمادرش و کس د نیباز هم ب 

و آقاقدرت خسته و کالفه از  کردیم یباز یهوچ بهیط

 کردیبا تاسف نگاهش م او فقط در سکوت یرفتارها

 .دادیو سرش را تکان م

 

و از  اوردیکم ب یگریاز هوچ خواستیبطول هم نم 

را سمت خودش نگه دارد که  یمهد خواستیم یطرف

و پشت سر  کردیرا متوقف نم اشیو زار هیاو هم گر

 یحرف م کردیرا به تن م شیهاکه لباس یهم در حال

 :گفتیزد و م

 

 خودم متاسفم. یاواقعاً که بر -

 کنه؟یم نیمامانت داره به من توه یشنویم

 م؟یکرد یما کار بد مگه

 .امیب نجایا تونمینم گهیمن د یمهد

 .خوام با مامانت روبرو بشم.یاصالً نم 

 یو زل زد یسادیاالن واقعاً ناراحتم و تو فقط وا من

 بهم.



 

 هیگر یانداخت و صدا یخودش را در آغوش مهد  

 التر برد.را با شیها

 

 گفت و او را بغل کرد. ینچ یمهد

 

 .جانینکن بت هیگر س،یه -

 

از اتاق  رونیآرام کردن مادرش ب یقصد داشت برا 

برود اما بتول چنان دست دور گردن او حلقه کرده 

جا جابه یسرسوزن توانستینم یحت یبود که مهد

 شود.

 که حق با بتول است. دیبه ذهنش رس یالحظه یبرا 

او را نوازش کرد و بتول  یدر اتاق ماند و کم جاهمان

 :دیبا هق هق پرس گریبار د

 

 رون؟یب میبر یایم  -

 مامانت واقعاً رو اعصابمه. غیج یصدا 



 

 سرتکان داد: یمهد 

 

 جان. یبت میباشه بر -

 خونه؟ یبرگرد یخوایاالن م کهنیفقط ا 

 

 تند گفت: 

 

 معلومه که نه. -

 .د بخوره به سرمونکم با هی ییجا هیمیبر

قرمز و پف کرده برم  یهاچشم نیبا ا ینجوریاگه ا 

 .ذارهیات آبرو نمخانواده یمامانم برا گهیخونه که د

 

 یهاو الهه با اخم یبرزخ بهیاز اتاق خارج شدند و ط 

 آن دو شدند. رهیدرهم رفته خ

قند پر شده از آب وانیل کردیم یکه سع یدر حال الهه

 یها نگاه کرد و پوزخندبخوراند، به آن را به مادرش

 لب گفت: ریزد و ز



 

 شان شونم هست باهم.چه خوش -

 

 زد و گفت: یپوزخند بتولل

 

 .دمیشن  ستمایالهه جون من کر ن -

 ینباشه فرق ایحاال ما خوش خوشانمون باشه  کهنیا 

 زم؟یعز کنهیبه حال تو م

 .ستیحسادت اصالً خوب ن 

که من  شهینم لیدل ،یه جدا شدحاال چون که تو تاز 

 !میبا هم مشکل داشته باش میهم بخوا یو مهد

 

زده نگاهش کرد و  رونیاز حدقه ب یبا چشمها الهه

او  یبرا یشد که نتوانست جواب مناسب یقدر عصبآن

و  دیکوب شیران پاها یمحکم رو بهیکند اما ط دایپ

 گفت:

 



به  یورجداره چه ینیبینم مادر،یدر بدربه یمهد -

 زنه؟یم شیخواهرت ن

 باهاش؟ یریم یکجا دار تو

 

بتول و مادرش به  نیمکث کرد و نگاهش را ب یمهد 

 جا کرد و گفت:

 

 .میزنیم یدور هی رونیب میریمامان جان ما م  -

 

 اش را در هوا تکان داد:انگشت اشاره بهیط 

 

 و تو! دونمیمن م رونیب یبه خدا که اگه بر  -

 

 را باال برد و مداخله کرد: شیصداآقا قدرت  

 

 ؟یدار کارشونیچ -

 .گهید رونیبذار برن ب 



 رونیبرن ب خوانیم یگیم یزیچ هیخونه باشن  تو

 .یگیم یزیچ هی

  

 چنگ به صورتش انداخت و گفت: بهیط

 

 یمهد ذارمیمن نم ،یگیآره آره، تو راست م  -

 کنه. یزندگ

 خراب کنم. یمن گردن شکسته زندگ 

 امم.خراب کنه بچه یخاک بر سر من که زندگ یا 

 .خوامیصالحشو م من

 

 نتوانست ساکت بماند و گفت: بتول

 

 ینیبیکه شما تا م هیچه جور صالح خواستن نیا -

 یکن یبلوا به پا م ینجوریحاله اخوش کمهیپسرت 

 خانوم؟ بهیط

 

 کرد و گفت: یرا آتش بهیط ترشیپوزخندش ب با



 

 .یچ یعنیمهر مادرانه  میدیو فهم مینمرد -
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 نگاه کرد. رخسروینگران به ام آذر

 و آرام گفت: اوردیطاقت ب نیاز ا شینتوانست ب گرید 

 

 حالت خوبه؟ یمطمئن رخسرویام -

 .ترسونهیم سکوتت داره من رو نیا 

 



 یبا ابروها شیرو شیپ ریبه مس رهیخ رخسرویام 

 درهم گره خورده سر تکان داد و گفت:

 

 آذردخت. ینگران باش ستیالزم ن -

 

 من و  من کرد و گفت: آذر

 

بهت بگم اما خب تو خودت اجازه  خواستمیمن م -

 .ینداد

 

 جواب داد: رخسرویام 

 

 نیا یهم تو یدونستن و ندونستن من چندان تفاوت -

 .کردینم جادیا هیقض

 اشیرو گرفته بوده و کامالً علن مشیتصم ونای یوقت 

 بکنم؟ یکار تونستمیکه من م یکنیکرده بوده، فکر م

با من  یکه اون از سر لجباز نهیدرد من االن ا 

 ازدواج کرده.



 کرده که  یانتخاب 

 

 کرد و گفت: مکث

 

 نشه. مونیکه از انتخابش پش دوارمیفقط ام -

 

نمانده بود که به تهران  یزیادامه دادند و چ ریبه مس 

 برسند.

ساعته و  نیچند یخسرو خسته از رانندگ ریام 

 شیهابه چشم یفشار شیهامدت، با انگشت یطوالن

 داد و گفت:

 

 .میکنیم یخونه زندگ هی یبه بعد با هم تو نیاز ا -

سمت  میریم میکه االن مستق نهیمنظورم ا یعنی 

 من. یونهخ

 

 گفت: رخسرویهر دو سکوت کردند و ام 

 



 .رمیگیمجدد هم با پدرت تماس م -

 .میعقد کن ترعیکه هرچه سر 

 

 دانستیرا اعالم کرد اما نم تشیآذر با سکوت، رضا 

 عکس العمل پدرش چه خواهد بود. گریکه بار د

******* 

 داریسالومه تمام شب را ب یهمان جا در خانه ونای

 ود.مانده ب

 .بوددهیبود و با خودش جنگبود و جان کندهکرده فکر

 .ستادیبدنش کرد و ا گاههیدستش را تک یبه سخت 

 سالومه هم با او باال رفت. نگاه

 گفت: ونای 

 

 .نمشیبرم بب خوامیم -

 

 و گفت: ستادیزده مقابلش اشتاب سالومه

 



 .شهیجانم، دورت بگردم، نم ونای - 

 

 و گفت: دیکشابرو در هم  ونای 

 

موضوع بحث  نیا یدرباره شبید یبه قدر کاف -

 .میکرد

چرت و  یکه چرا دوباره دار شمیواقعاً متوجه نم 

 ؟یگیپرت م

 ؟یچ یعنی شهینم 

 .نمشیبرم بب خوامیم گفتم

 که بهت گفتم رو مرور کنم؟ ییزایهمه چ دیبا دوباره

 

و دست  دیکش اشیشانیبه پ یسالومه کالفه دست 

 دیجو یرا عصب شیهازد و لب شیرا به پهلو گرشید

 و گفت:

 

 یو ارتباط گرفتن باهاش کم سمهیپرهام اوت ونای -

 سخته.



به  ازیارتباط برقرار کنه و خب ن تونهینم یبا هرکس 

و من اصالً و ابداً  رهیرو بپذ یزمان داره تا بتونه کس

 یبکنم که اگر تو باهاش مواجه بش ینیبشیپ تونمینم

قراره چه عکس  یچه بفهمه که تو پدرشب نیو ا

 از خودش نشون بده! یالعمل

 

 قاطع جواب داد: ونای

 

و من  میشروع کن دیآروم آروم با دیبا یگیم یدار -

 آروم آروم شروع کنم. خوامیم

 نه؟ ایباهام آشنا بشه  دیبا 

 نه؟ ایبدونه من پدرشم  دیبا

 ارتباط من و پرهام 

 

قطع کرد و بعد زمزمه تلخ لبخند زد و حرفش را  

 کرد:

 



 یاومدنش بودم، نه وقت ایمن نه نُه ماه منتظر به دن -

 نیکه اول یبغلم گرفتمش. نه وقت یکه نوزاد بوده تو

 نیکلمه رو گفته براش ذوق کردم و نه در اومدن اول

 .دمیدندونش رو د

که برداشته ذوق نکردم من  یقدم نیاول یبرا من

 .دونستمینم دم،ینبودم، ند

 حاال، حاال دارمش. اما

به خودم  ،یو هشت سالگ ستیسن ب یاالن، تو من

 پسر ده ساله دارم! هیکه  دمید دفعهکیاومدم و 

و باورت  دونمیازش نم یچیکه ه یاپسر ده ساله 

ام دارن احساسات پدرانه یبینه، به طرز عج ایبشه 

 .دنیخودشون رو نشون م

 

 فت:سالومه نگاه کرد و گ یهاچشم در

 

 یسع دمیباره که بهت هشدار م نیآخر یپس برا -

 .یریپرهام رو از من بگ ینکن که بخوا

 

 گفت: 



 

 ؟یبگ یبه مهسا چ یخوایاما تو م ونای -

 

 لب زد: 

 

 رو. قتیحق -

 ام رو هم بخواد.بچه دیمهسا اگر منو بخواد با 

 

سالومه حلقه زد و  سر  یاشک باز هم در چشم ها 

 ار گفت:تکان داد و ناچ

 

اول با مشاورش حرف بزن بعد  کنمیپس خواهش م -

 .دنشیبرو به د
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 دنیاز رفتن به د شیپ ونایخواسته بود که  سالومه

تر و قشکله ونایپرهام، با مشاور او  صحبت کند اما 

 ی.هاهیبود که بخواهد به توص یاز آن تریعصب

را  دنشیسالومه که در آن لحظات چندان هم چشم د

 هم نداشت گوش بدهد.

 یماسک بزند و کاله گپش را رو نکهیبار بدون ا نیا

ها شده بود. نگاه مارستانیسرش بگذارد داخل ب

 .کردیم ینیسنگ شیرو

صحبت  یشد اما حوصله یاطرافش داشت شلوغ م 

 ستگاهیسمت ا میکردن با طرفدارانش را نداشت. مستق

 ها گفت:توجه به شوق آن یرفت و ب یپرستار

 

 پرهام اومدم. دنید یبرا د،یخسته نباش -

 



 زد و گفت: یسرپرستار لبخند 

 

 .دیخوش اومد یلیجم، خ یآقا -

ما باعث افتخاره اما خب،  یبرا جانیا حضورتون

 یکه داره تمام مدت یخاص طیپرهام جان به خاطر شرا

بوده فقط مادرش و مشاورش به مالقاتش  یکه بستر

 اومدن.

شما قائلم اما متاسفانه  یکه برا یبا تمام احترام بنده

 تونمیمادر پرهام نم یبدون اجازه

 

 حرف او گفت: انیم

 

 .نمشیبب خوامیفقط م -

 شدنش و آزرده کردنش بشم. تیباعث اذ خوامینم 

 

 کوک نگاهش کرد و گفت:مش پرستار

 



خب به  د،یبخش اومد نیا یبچه ها دنید یاگر برا -

که نه فقط  دیشما انقدر محبوب هست دیدونیهر حال م

به  دیتونیها هم دوستتون دارن، مبزرگترها بلکه بچه

 اما خب پرهام دیسر بزن گهید یهااتاق

 

 هم فشرد و گفت: یرا رو شیهادندان یعصب 

 

 گمیو روان م سیسل ین دارم فارسخانم محترم م -

 .نمیپرهام رو بب خوامیکه م

 

به اتاق او کرد و  یاپرستار ناچار با دست اشاره 

 گفت:

 

 کنم که خودتون یپس خواهش م  -

 

کند و  لیسر تکان داد و اجازه نداد که حرفش را تکم 

 به سمت اتاق پرهام رفت.

 آرام چند تقه به در اتاق زد. 



تختش با مداد  یپرهام را نشسته رو داخل شد، یوقت

 .دیبود د ختهیکه مقابلش ر ییها یرنگ

 اشیحالیشده و ب دیسف یآن رنگ و رو یبرا دلش

 مچاله شد.

را باال آورده و او را در  شیهاپرهام فقط مردمک 

 .کردیسکوت نگاه م

لرزش قلبش  ونایبا دفعات قبل فرق داشت و  بارنیا 

جلو رفتن و در  یبرا بشیعج لیو تما کردیرا حس م

و همان جا  کردیپسرکش را سرکوب م دنیآغوش کش

 .بودستادهیا شیثابت سر جا

 یجمع شده بود و لبخند شیهاکه اشک در چشم نیا

نشسته بود دست خودش  شیهالب یناخواسته رو

 نبود.

از اعمالش دست خودش  کی چیاصالً انگار کنترل ه 

اش حد و اندازه یب با حس توانستینبود و تنها م

به صورت پسرش  رهیجلو رفتن مقابله کند و خ یبرا

به نگاه  هیاز اندازه شب شیکه ب یخیو نگاه سرد و 

 ینقاش یبود ماند و لبخند زد و به برگه ها رخسرویام

 تختش نگاه کرد. یشده رو



و مداد  دیجلوتر رفت که پرهام ابرو در هم کش یقدم

 .دیکشبرگه  یرو یشتریرا با شدت ب

 :دیتوقف کرد و پرس ونای

 

 ؟یکشیم یایچه نقاش -

 

 نداد. یاما پرهام جواب 

 ونایبه صحبت کردن با  یلیکامالً مشخص بود که تما 

 نداشت.

 گفت: ونای 

 

 نم؟یبش شتیپ امیاجازه دارم ب -

 نم؟یرو بب هاتینقاش تونمیم 

 

هم گذاشت و در  یرا رو شیهادر سکوت، برگه 

 آغوش گرفت.

ها را محکم که برگه یرا کنار زد و درحال شیمدادها 

و آن را  دیملحفه خز ریبود، زچسبانده اشنهیبه س



که راه  ییهاماند و اشک ونایو  دیسرش کش یرو

 وصف. رقابلیناب و غ یبودند و حسگرفته
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 :دیبه خانه برسند، آذر پرس کهنیاز ا شیپ

 

 دکتر؟ میبر ستیواقعاً الزم ن - 

 



 اشنهیس یکه در معده و قفسه ینفسش را با درد 

 داد. رونیب دیچیپیم

که پر از  یمدت و مغز یطوالن یخسته از رانندگ 

بود اما در آن  دهیکه امانش را بر یبود و درد اهویه

 موضوع ممکن بود، گفت: نیتر تیظه کم اهملح

 

 .ینگران حال خودت باش دیمن خوبم و تو االن با -

 نپرس آذردخت. کنمینپرس، خواهش م گهید

 

 در خودش جمع شد و گفت: آذر

 

 .خوامیباشه، معذرت م -

 .یستیبا بچه که طرف ن یستیمعلومه که خوب ن اما

 .یخر کن یتونیمنو که نم 

 .ریبده ام حالت

 



فرمان برداشت  یدست راستش را از رو رخسرویام 

 یو اشاره اش را محکم رو یو انگشت وسط

 گفت: رلبیو ز دیکش شیهالب

 

 آره حق باتوئه. -

 کهنیچون پسرم بدون ا ستمین خوب

 

اما حرفش را قطع کرد و سرش را به چپ و راست  

 تکان داد و خودش جواب خودش را داد:

 

هام بگم ازدواج کردم. فکر بچهبه  نکهیمنم بدون ا -

 .رمیخرده بگ ونایبه  یلینکنم بتونم خ

 

 .دندیبعد به خانه رس یکم 

 فع شد. شانیاز خستگ یرفتند و کم حمام

 داخل آشپزخانه شد و گفت: آذر

 

 .کنمیآماده م یزیچ هیاالن  -



 

 سر تکان داد و گفت: رخسرویام

 

 به خوردن غذا ندارم. یلیم -

 نکن. تیاذ طتیبا اون شرا هم خودت رو تو

 .ارنیزنگ بزن برات غذا ب یاگرسنه اگر

 

 را ماساژ داد و گفت: گردنش

 

 ظیغل یماگ قهوه هیمن  یبرا شهیاگر م کهنیفقط ا -

 آماده کن.

 

 را در هم گره زد و گفت: شیابروها آذر

 

االن  ینخورد یدرست حساب ییچند ساعت غذا -

 ؟یبخور ظیغل یقهوه هی یتونیم

 



 پوزخند زد: رخسرویام 

 

 .ستیبار اولم که ن -

 حرفا گذشته. نیکارم از 

 دارم. ازین نیبه کافئ داً یو شد کنخیدرد م سرم

 .یآماده کن شمیممنون م ،ییبرم جا خوامیم کهنیا و

 

 گفت: آذر

 

 اوالً  قبالً من نبودم، اما االن هستم. -

بپرسم کجا  تونمیاما م زنمیحدس م کهنیدوماً، با ا و

 ؟یبر یخوایم

 

 گفت: رخسرویام 

 

 ونا؟ی یبرم به جز خونه خوامیبه نظرت کجا م -

 



جو  یموها انیکرد و کالفه دست م یمکث اما

 و گفت: دیکش اشیگندم

 

 نه. ایرفتنم درسته  دونمیهرچند که نم -

 

 زده به کانتر گفت: هیتک آذر

 

 .ستیبه نظر من رفتنت درست ن -

تا خودش  یکه االن تهران یخبر بد بهش یتونیم  

  جانیو اگر بودن من ا دیو باهم صحبت کن ادیب

 

 گفت: رخسرویام

 

 نداره. یرادیا چیه نجایبودن تو ا -

خبر بدم که من اومدم  ونایبهتره که به  یگیراست م 

با هم صحبت  بارهنیخودش بخواد در ا دیخونه و شا

 .میکن
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را ترک کرد، سمت خانه  مارستانیکه ب نیاز ا پس

 خودش رفت.

با او تماس  دیاما با ستیجا نکه مهسا آن دانستیم 

 که برگردد تا صحبت کنند. خواستیو م گرفتیم

ده ساله  یشبه، صاحب پسر کیو  ییکهوی دیتا بگو 

را  یمهم نیحق مهسا بود که موضوع به ا نیشده و ا

 بداند.

 کیرا  شیهااش را باز کرد و هر تکه لباسخانه در

اش مورد عالقه یکاناپه راحت یپرتاب کرد و رو یطرف



او در  یمهسا را گرفت. صدا یولو شد و شماره

 :دیچیپ یگوش

 

 عشقم  -

 

 زد: لب

 

  ؟ییمهسا کجا -

 

 اب داد:خنده جو با

 

 بود؟ یپرواز خوب -

 

 جواب داد: 

 

 ام، نرفتم!من خونه -

 



 مرتعجب لب زد: مهسا

 

تاحاال کجا  شبیپس از د ؟ینرفت ؟یکنیم یوا! شوخ -

 ؟یبود

 

 کالفه گفت: ونای

 

 ؟ییکجا دمیپرس -

 

هم  ینگران یکه حاال کم یبا همان تعجب مهسا

 بود، گفت:شده اشختهیآم

 

 ؟ی، چرا نرفتمن االن دانشگاهم -

 ً  ؟یاخونه واقعا

 افتاده؟ یاتفاق 

 

 را بست و گفت: شیهاچشم ونای



 

 که،  یاتفاق -

 

 کرد و ادامه داد: مکث

 

 ام.اما من االن خونه فتادهینه ن -

 ؟یگردیو برم شهیکالست تموم م یچه ساعت 

 

 مهسا انگار از خدا خواسته بود که گفت: 

 

االن  یاما اگر بخوادارم  گهیمن فقط دو تا کالس د -

 .امیم

 

 جواب داد: ونای

 

 نه، نه، االن نه. -

 بخوابم. کمهیاستراحت کنم،  خوامیم من



 شیهان تموم شد، لطفاً پکالس کهنیاز ا بعد

 .جانیا ایمادربزرگت نرو و ب

 باهات صحبت کنم. یدر مورد موضوع خوامیم 

 

 :دیپرس جانیبا ه مهسا

 

 آره؟ میکه باهم بر ینکنه نرفت گمیم ونا،ی -

 

 کرد و گفت: ینچ ونای

 

 مهسا؟ یگیم یچ -

 .رمیخودمم نم م،یباهم بر ستیقرار ن نه،

 قطع کن. یندار یکار اگه

 

 رفته گفت: وا

 



بعد هم  ،یمن رو کنجکاو کرد ،یخب تو زنگ زد -

 .یدیهم که نم یحیتوض ام،یاالن ن یگیم

 

 آرام پچ زد: ونای

 

 عالً.ف م،یزنیحرف م یایب -

 

 قطع کرد. یگریرا بدون گفتن حرف د یگوش و

 

 شد. داریزنگ در ب یصدا با

به  یبه اطرافش نگاه کرد و دست یو گنگ کم جیگ

 .دیکش شیهاچشم

 را لمس کرد و لوسترها را روشن کرد. زیپر

و با صورت خندان  دیکش نییدر را پا یرهیدستگ

ود بگذاشته شیرا به نما شیهادندان فیمهسا که رد

دست دور گردن او  یرو شد و مهسا بدون معطلروبه

 شد و گفت: ونای زانیانداخت و آو

 



 بود!انقدر زود دلم برات تنگ شده شهینم باورم -

 

او را داخل خانه  کهیو درحال دیدر گلو خند ونای

 گفت: دیکشیم

 

 دختر. دروغ نگو -

 

و  دیرا بر هم کوب شیهااز او جدا شد و دست مهسا

 ت:گف

 

 شده؟ یچ نم،یحاال بگو بب خب، -

 

کرد و  ییرایسالن پذ گریدست اشاره به سمت د با

 گفت:

 

 .گمیم نیبش ایب -

 

 لب زد: وناینشستند و  گریدکی مقابل



 

 خب -

 

 یموقع  توجهش به روشن شدن صفحههمان اما

 جلب شد. اشیگوش

 بود.کرده افتیخسرو در ریاز ام یامیپ

را خواند که  امینشست و پ شیاهلب یرو یپوزخند 

 نوشته بود:

 

 میتونیم ،یام و اگر تو بخوامن تهرانم، خونه ونای -

 .میبا هم صحبت کن
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 ریدرگ ونایو فکر  کردیمنتظر نگاهش م مهسا

 بود.شده

 .زد و او متوجه نشد شیصدا مهسا

 یتکان داد و بشکن ونایرا مقابل صورت  دستش

 مقابلش زد:

 

 ؟ییکجا وناجونم،ی -

 

 .دیاش کشبه گردن عرق کرده یگرفت و دست ینفس

 و سمت بار رفت. ستادیا

و  ختیداخل آن ر یدنیاز نوش یبرداشت و کم یالسیگ

 نفس آن را خورد. کی

 گفت: مهسا

 

 ؟یناراحت ؟یایواقعاً مضطرب شدم، عصب گهید اونی -

 زم؟یعز هیمشکل چ ؟ینگران



 ؟یزنیحرف نم چرا

 

و با آن برگشت و  ختیر السشیدر گ گرید یکم

 نشست.

 اش کرد و گفت:مزه مزه

 

 نمیفرصت بده بب نیداشتم، دو م اجیبهش احت یلیخ -

 بگم! دیبا یجورچه

 

 ونایو باال رفته نگاهش کرد  یبا ابروها مهسا

 را بر هم فشرد. شیهادندان

 نشست و گفت: راست

 

که من  ییجااز اون یعنی شه،ینم کنمیفکر م یهرچ -

راست برم سر  هی دیبا زنم،یت ر م ینیچمقدمه یتو

 .کی نیاصل موضوع، ا



که من خودم هنوز  ییجااز اون کهنیهم ا دوم

 ،ینشون بد یاکشنیکه هر ر یام، حق دارشوکه

 ؟یاک

 

 فقط سر تکان داد و آرام لب زد: مهسا

 

 .ونای یجونمو به لبم رسوند -

 

گرفت و کلمات را پشت سر هم  قیدم عم کی ونای

 کرد و گفت: فیرد

 

پسر ده  هیپسر،  هیمن متوجه شدم که بچه دارم،  -

 .ساله

 بود. نینرفتنم هم هم لیدل

من ازت  ،یخودم و تو همسرم شیپ ارمشیب خوامیم

که پسرم،  دمیفقط دارم بهت اطالع م رم،یگیاجازه نم

 کنه. یپرهام، قراره با من زندگ



 رییشکل ممکن تغ نیتریمن به ناگهان یزندگ طیشرا

با پرهام  دینبا یخوایکرده مهسا، اگر من رو م

 یایبا پسرم کنار ب یتونیو اگر نم یباشداشته یمشکل

 .نیهم م،یکنیرو تموم م زیچهم که همه

 

نفس  کیرا  اشیدنینوش یرا زد و مابق شیهاحرف

و  بازمهیبه مهسا که با دهان ن رهیو خ دیسر کش

 شد و گفت: کردیگشاد شده نگاهش م یهامردمک

 

 ؟یشد؟ آچمز یهوم؟ چ -

 

 ناباور کرد و گفت: یاتک خنده مهسا

 

 بود؟ یش...شوخ -

 

گذاشت و  شیزانوها یساعد هردو دستش را رو ونای

 خم شد و لب زد:

 



که گفتم  ییزهایچ خورهیمن م یافهیبه حال و ق -

 بوده باشه؟ یشوخ

 

 داد. رونینفسش را منقطع ب مهسا

را از آب سرد  یوانیو سمت آشپزخانه رفت و ل ستادیا

 پر کرد.

 یحالش به جا آمد و در تالش برا یبعد کم یقیدقا

 بود. ونای یهاهضم گفته

 زد: شیصدا ونای

 

 اال؟شد ح یچ ؟یمهسا، خوب -

 نه؟ ای یهست نظرت؟

 

 نباشد؟ توانستیکرد، م فکر

مزخرف  طیرا هرچند با شرا جمونایبود که  وانهید

 رها کند؟ اشیزندگ

 

 و گفت: ستادیا ونایآشپزخانه خارج شد و مقابل  از



 

 من، من واقعاً جا خوردم. ونا،ی -

 

 شانه باال انداخت. ونای

 

 دمیفهممنم جا خوردم، چون فقط چندساعته که  -

 اومده. ایام به دنهجده سالم بوده بچه یوقت

 

 کرد و گفت: ترشیب وانیفشار دستش را دور ل مهسا

 

 ه؟یمادرش، ک -

 

بلند قهقهه  ینگاهش کرد و ناگهان با صدا یکم ونای

 زد و گفت:

 

 اته؟دغدغه نیواقعاً االن ا -

 کنه؟یبه حال تو م یچه فرق ،یهرک حاال



 .یخبر دارمن  یکه از گذشته تو

 

 ونایدوخت و  نیو چشم به زم دیلبش را جو مهسا

 گفت:

 

 دیبا یخوایمن واضح گفتم، اگر گوش رو م -

 .یگوشواره هم بخوا

 .یپسرم رو هم بخوا دیبا یخوایرو م من

 ای یهست حاال،

 

 سر باال گرفت و گفت: ونایحرف  انیم

 

 هستم. -

 

 رنگ زد و گفت:کم یلبخند ونای

 

 میهات رو عوض کن، قراره برلباس یخوایاگر م -

 ؟ییجا



 

 گفت: مهسا

 

من االن  گه؟یوقت د هی یبمونه برا شهیکجا؟ نم -

 کمهی

 

 حرف او ابرو باال انداخت و گفت: انیم ونای

 

امشب به  نیهم خوامیم م،ینه، بپوش بر -

 کنم. اتیپدرشوهرت معرف
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که روز عقد به تن  یتعمداً همان کت و شلوار ونای

 .دیداشت را پوش

 مهسا را هم مقابلش گرفت و گفت: راهنیپ

 

 رو تنت کن! نیا -

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت: مهسا

 

 ونا؟ی یعروس میمگه قراره بر -

 چشمه! یتو یادیز نیا

 

 دانستیرا خودش هم خوب م نیز حرص بود، اا پر

که از  یتیبا همان حرص و عصبان ختهیآم یو لبخند

 پدرش داشت زد و جواب داد:

 



 چشم باشه! یتو خوامیم -

 نیبا هم خوامیعقدمون نبود، م یبرا ریکه ام نه

 !ندمونیها ببلباس

 

و مشوش بود که اعصاب  حوصلهیب یقدرآن مهسا

 باشد.تهبحث کردن را نداش

 .دیرا گرفت و بدون حرف آن را پوش لباس

را  اشیتمام احساسات منف ونایبودند و آماده هردو

 بود.مضحک پنهان کرده یپشت لبخند

 کیتوقف کرد و  یقناد کیمقابل  ونایافتادند،  راه

 .دیخر ینیریش ییلویسه ک یجعبه

و  جودیکه مضطرب لب م دیکه شد، مهسا را د سوار

تا  کشدیروشنش م راهنیرا به پ شیاهکف دست

 عرقشان را خشک کند.

متوجه نشد  یهم غرق در فکر بود که حت یقدرآن

 .شده نیسوار ماش ونای

 مقابل صورت مهسا زد و گفت: یبشکن

 



 خوشگله؟ ییکجا ،یالو، مراد -

 

 یهاچشم دنیبا د ونای یباال آورد و ابروها سر

 و گفت: دیقرمزش باال پر

 

 ه؟یهوم؟ چ -

 

 کند. یخوددار نیاز ا ترشیب توانستینم

 :دیتوپ

 

 ه؟یچ یپرسیم یکه انقدر عاد یچ یعنی -

 ه؟یچ

 ه؟یچ یدونینم خودت

 

 و گفت: دیابرو درهم کش ونای

 



 ستمین نیبحرف بزن، من رمال و کف یمشکل دار -

 ه؟یکه خود به خود بفهمم دردت چ

 

 بغض گفت: با

 

 هین بفهمم همسرم که چندروز بعد از عقدمو نیا -

 .ستین یایپسر ده ساله داره موضوع عاد

 هضم کردنش. یبه زمان دارم برا ازین

 

 شانه باال انداخت. ونای

 

 زمان رو از گرفته؟ یمگه کس -

االن پرهام رو آوردم و گذاشتم ور دلت که  نیهم مگه

 ؟یو نشست یبغ کرد یجور نیا

 

 به لباسش کرد و گفت: یااشاره مهسا

 



که  یامشب مجبورم نکن یتونستیحداقل م یول نه، -

 لباس مسخره بلند بشم و برم نیبا ا

 بابات! دنیبه د 

 .نتونیهم با اوضاع ب اون

 ستین یآدم معمول کیپدر تو  دوننیهمه م کهنیا و

جم خبر  رخسرویو همه از سرد و خشک بودن ام

 دم،یرو شن یخبر نیکه چن یدارن و من درست وقت

 نمیگوشه بش هیداشتم  ازیل چندساعت نکه حداق یخبر

لباس عقدم رو تنم کردم و به  ام،یکنار ب قتشیو با حق

تا بهش  وهرمپدرش دنید رمیقول خودت، دارم م

 بشم! یمعرف

باشم و  یعصب ایسکوت کنم  کهنیفکر کنم حق ا پس

 از شدت استرس حالت تهوع گرفته باشم رو دارم.

  

ز او گرفت و به راه ا یتوجهینگاهش را با ب ونای

 :دیلب غر ریز ،یافتاد و مهسا عصب

 

 و یجم ونایاما تو تو  -

 



 گفت: ونایکرد که  سکوت

 

 اش؟هیهان؟ بق -

 

 !یچیه -

 

 ؟یجمم و چ وناینه بگو، من  -

 

 .یریگیطرفت م کیرو به  هیبق -

 

 و سر تکان داد و گفت: دییبرهم سا دندان

 

 .نمیهم آره من -

 زم،یلب تر کن عز یباهام داشت یهم مشکل هروقت

 !ستمیمن ن دهیاز دست م یزیکه چ یچون اون

** 



 یشانه یو سر رو را در شکمش جمع کرده شیپاها

 ختهیر یموها یبود و او به آرامگذاشته رخسرویام

 .کردیآذر را نوازش م یشانه یرو

و نگاه به ساعت  انداخت و  دیآذر را بوس یشانیپ نرم

 گفت:

 

 .میبخواب میبر اد،ینکنم بفکر  -

 

 سر باال گرفت و گفت: آذر

 

 هنوز که سر شبه. -

 

 گرفت و گفت: ینفس

 

 ام.من خسته یول -

 

 فون،یزنگ آ یها رفت اما با صداو سمت پله ستادیا

 .ختیدر دل هردوشان فرو ر یزیچ یالحظه یبرا
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 یبه رو یزیچ خواستندینم رخسرو،یآذر و هم ام هم

 .اورندیخودشان ب

که هردو نسبت  اورندیخودشان ب یبه رو خواستندینم

 یممکن بود نشان بدهد چه حس ونایکه  یبه واکنش

 .دارند

 رفت و پچ زد: فونیسمت آ رخسرویام

 

 .وناستی -



 

که  بودستادهیا ییرایسالن پذ انیطور ممانه آذر

 و گفت: دیسمتش چرخ رخسرویام

 

 ؟یلباست رو عوض کن یخواینم -

 

 به خودش انداخت. یهول شده نگاه آذر

 باز بود. یادیز نییکوتاهش از باال و پا راهنیپ

 و باال رفت. دیها دوسمت پله فوراً 

فرو برده و با همان  شیهابیدست در ج رخسرویام

داخل شود و به  ونایبرهنه، منتظر بود تا  یباالتنه

 ساختمان برسد.

تنها  ونایمتوجه شد  یجیو ا سیپارس ا یبا صدا اما

 .ستین

اما حدس  بوددهیند فونیرا در آ ونایجز  یکس ریتصو

 سخت نبود. ادیهمراهش هست هم ز یچه کس کهنیا

 دنیدهانش را فرو داد و پرده را کنار زد و با د آب

 مهسا، پچ زد:



 

 !انیهام درست از آب در بمتنفرم که حدس -

 

 به اطراف انداخت. ینگاه

 .دیمبل برداشت و پوش یرا از رو شرتشیت

که هنوز باز  یباال کشوها و چمدان یهم طبقه آذر

 دایمناسب پ یتا لباس ختیریبود را به هم منکرده

 کند.

کند  و تالش داشت خودش را آرام دیلرزیوضوح م به

 :گفتیو م زدیکه با خودش حرف م

 

 ؟یباالخره که چ -

 .گهید دیفهمیم دیبا

قراره  ریکه من و ام نیهم متاهله، به ا ونای حاال

 .دهینشون نم یتند اکشنیر میازدواج بکن

 .دونمیم گذره،یم ریخبه یچهمه

 



 یرا در دست چپش گرفت و بازو ینیریش یجعبه ونای

و برد و مهسا دست دور آن حلقه دست راستش را جل

 کرد.

و از  دیآرام کش یغیها جشدند و با پارس سگ داخل

 .دیجا پر

 دستش را تکان داد و گفت: ونای

 

 پسرا، پسرا آروم. ش،یه -

 

هم سمت  ونایپا نشستند، مهسا و  یدو که رو آن

ساختمان رفتند و مهسا نگاهش را آن اطراف 

 و آرام پچ زد: چرخاندیم

 

 بزرگ و ترسناکه. یادینفر، ز کی یبرا جا،نیا -

 

 را باز کرد. یدر ورود رخسرویام

تا به خودش  دیبه درد کش ختهیآم ق  ینفس عم چند

 گفت:  رلبیمسلط باشد و ز



 

 شدن وجود نداره. یعصبان یبرا یزیچ -

 .رمیخرده بگ ونایبه  دیو نبا تونمینم

 

 دادن صیکه تشخ یبا لبخند ونایبعد  یهیچندثان

راحت بود، همراه با  رخسرویام یحرص پشتش برا

بود و آن حلقه کرده شیکه دست دور بازو یدختر

بزرگ که فقط به مزخرف بودن  ینیریش یجعبه

 .بودندستادهیمقابل او ا زد،یدامن م ترشیب طیشرا
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فرم  یبرا رخسرویتالش ام تیکه نه، اما نها لبخند

 شد. یخنددادن به صورتش منجر به کج

 گفت: ونای

 

 همسرم، مهسا. کنم،یم یمعرف رجانیام -

 

 .دیکش ریت اشمعده

  

دوخت و مهسا آرام  رخسروینگاه به صورت ام ونای

 سالم کرد.

 سر تکان داد و گفت: رخسرویام

 

 .دییبفرما د،یخوشبختم مهسا، خوش اومد -

 

 یجعبه ونایکرد و  ییرایدست اشاره به سالن پذ با

گرفت و با حفظ همان  رخسرویرا مقابل ام ینیریش

 گفت: ارشینما و حرص دربلبخند گشاد و دندان



 

گفتم  ،یازدواجمون، چون نبود ینیریخدمت شما، ش -

 !ینکن نیریزشته که دهنت رو ش

 

 رخسرویبود و اماز آن دو فاصله گرفته یکم مهسا

و به  یجد ونا،یبه صورت  رهیجعبه را گرفت و خ

 گفت: یآرام

 

نبودنم، ندونستن و دعوت نشدنم  لیدل کنمیفکر م -

 بود، به هرحال، ممنون.

 

 نندیسر تکان داد و سمت مهسا رفت تا هردو بنش ونای

اهش سر باال گرفت و نگ آمد،یکه م ییپا یاما با صدا

 ها خشک شد!پله یرو

 

 فقط او که مهسا هم ماتش برد. نه

 پلک بست و به خودش تلنگر زد: ونای

 



تو که همون روز حال  ،ی" تو که انتظارش رو داشت

بغلش بود و اشک  یکه آذر تو یدیرو د ریام

پدرت عاشق شده و حاال  یدونستیتو که م خت،یریم

 !"یعجب کناش تخونه یاش تواز بودن معشوقه دینبا

 

 رفت. نییپا آذر

 از حد تصور بود. ترنیسنگ انشانیم جو

و  دیپر سوال به آذر نگاه کرد و بعد چرخ مهسا

 جا کرد.جابه رخسرویو ام ونای نیرا ب شیهامردمک

 کرد. افتیآرام در یبا صدا یسالم کرد و پاسخ آذر

 با دست به آذر اشاره کرد و لب زد: رخسرویام بارنیا

 

 یازیو ن دیهست یکالسان، شما که باهم هممهساج -

تو هم که آذردخت رو  ونا،یو  دیندار یبه معرف

بگم که  الزمه  اشیاما در باب معرف یشناسیم

 آذردخت، همسر من.

 و گفت: دیبه آذر چرخ رو

 



 و عروس من. ونایمهساجان هم همسر  زم،یعز -

 

 .شدیبدتر از آن نم یامعارفه

 گره خورد. ونای ینهیدر س نفس

که گشاد  ییهاباز شده و چشم یکه کم یبا دهان مهسا

 آذر بود. یرهیبود خشده

ها بهتر نبود و آذر از آن کی چیاز ه رخسرویام حال

 یزیچ یکه کاش کس کردیفقط در دلش خدا خدا م

 کند. رییاوضاع تغ یتا کم دیبگو

 

کرد و انگشت  یاچشم تنگ کرد، تک خنده ونای

 :دیا تکان داد و پرساش راشاره

 

 همسرت؟ ،یگفت -

 

 یحرص یبا پسرش برا یابه شکل احمقانه کهنیا از

 یابداً حس خوب کردندیتالش م گریدکیکردن 

 نداشت.



 سر تکان داد و گفت: اما

 

 آره، همسرم. -

 

 .دیسر تکان داد و خند ونای

 خنده گفت: انیو دست زد و م یو عصب کیهستر اما

 

 .کیتبر ک،یتبر ک،یتبر -

 

 گفت: رخسرویرو به ام و

 

و خبر  یکه دعوت نبود یزنیم هیبه من کنا ر،یام -

 یااما حداقل من خبر ازدواجم رو رسانه ینداشت

 کردم.

 

 جا کرد و گفت:جابه رخسرویآذر و ام نیرا ب نگاهش

 



 .دیسکرت عمل کرد یادیاما خب، شما ز -

 

 :دیرا مشت کرد و با خنده پرس دستش

 

 ماه عسل آره؟ دیرفت دیدیچیدتم پم نیا -

 

 شستش کنج لبش را خاراند و گفت: با

 

 منه. یچه باحال، آذر االن زن بابا -

 

را  هیکه هم خودش و هم بق یزد و با لحن یچشمک

 گفت: کردیم یعصب

 

 ایداداش کوچولو  هیصاحب  یخدا بخواد به زود -

 نه؟ ای میشیکوچولو م یآبج
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نگاه کرد و  ونایبه  زیت رخسرویگر گرفت و ام آذر

 نامش را هشدارگونه صدا زد و گفت:

 

 !ونای -

 

 را از هم باز کرد و شانه باال انداخت. شیهادست ونای

 

تو دو تا  ن،رخسروجایقربون شکل ماهت ام بابا،یا -

 یسن اناست،یسن واما آذر هم ،یبزرگ دار یبچه

 نداره که، قطعاً دوست داره مادر بشه.



 

 سمت آذر چرخاند و گفت: رو

 

 مگه نه آذر؟ -

 

 و گفت: دیخند وناینداد که  یجواب آذر

 

 ستیزشت ن گه،ید یاالن تو زن بابام یراست گمیم -

 اسمت رو صدا کنم؟

 بگم مامان؟  بهت

 هوم؟

 

 .رها کرد دهیبر دهینفسش را بر آذر

 

و  دیاش کشعرق کرده یشانیدست به پ رخسرویام

کنسول کنارش  یرو تیرا با عصبان ینیریش یجعبه

 زد: شیصدا یترشیب تیو با جد دیکوب

 



 .ونایبس کن  -

 

 تمامش کند. یزود نیکه به هم بودامدهین ونای اما

 یه بود عصبانک یزیاز چ ترشیتا پدرش را ب بودآمده

که با او داشت  یکند و حاال با حضور آذر و نسبت

 تندتر هم بشود. خواستیم

 گفت: یساختگ یجانیبا ه رخسرویبه ام رو

 

 ر؟یام یریگیسخت م یچرا دار -

زمان باهم که پدر و پسر هم زهیانگ جانیه یلیخ خب

 نه؟ میازدواج کرد

 

  ونایو  دییهم سا یدندان رو رخسرویام

پله بود و مهسا که  یدستش به آذر که هنوز رودو  با

 اشاره کرد و گفت: بودستادهیهال ا انیم

 

 خانواده! یهاجم، تازه عروس یهاخانوم -



 شهیمادرشوهر مهسا؟ اوه نه! م شهیاالن آذر م 

 شوهر مهسا. یبابازن

 

 یو نگاه آذر به صورت برافروخته دیخند بلندتر

کر کرد که انگار قرار ف نیو به اافتاد  رخسرویام

 را تمام کند. یمسخره باز نیا ونای ستین

و زبان باز  ستادیجلو رفت و مقابل مهسا ا خودش

 کرد:

 

 مهساجان. گمیم کیتبر -

 

 زد و گفت: یتصنع یلبخند مهسا

 

 .نیو همچن یمرس -

 

 گفت: ونایآذر رو به  و

 

 .ونای دیخوشبخت بش دوارمیام -



 

 گفت: هیور کرد و با کنااش را جمع و جخنده ونای

 

 .ریو توام با ام ،یمرس -

 

 باال انداخت و گفت: ابرو

 

 جالبه یلیخ زیچجالبه، کالً همه -

 

 حرف او گفت: انیم آذر

 

 .دینیبش دییبفرما -

 قهوه؟ ای ییچا

 

 جواب داد: ونای

 



 یگر گرفتگ نیا کمهیکه  یزیچ هیآب خنک لطفاً،  -

 از شوکه شدن من رو کم کنه یناش

 

پا  یکه مقابل او نشست و پا رو رخسرویبه ام ینگاه

 بود کرد و ادامه داد:انداخته

 

 آذرجان! اریهمسرت هم ب یبرا -

 

تلفظ کرد و در  هیتر و با کناهمسر را محکم یکلمه

 ادامه گفت:

 

 داغ کنه! یهم قراره حساب ریچون فکر کنم ام -

 

گوش  نگاهش کرد و آذر کنجکاو یسوال رخسرویام

 پچ زد: ونایکرد و مهسا آرام کنار گوش  زیت

 

 ؟یبگ گهیوقت د هیکه بهتره  یکنیفکر نم -

 گند هست! نمونیجو ب یبه حد کاف االن



 

 بلند پاسخش را داد و گفت: ونایبود اما آرام گفته او

 

 بعد؟  یچرا بمونه برا زم،ینه عز -

داره پشت سر هم  یجورنیکه خبر خوشه که هم حاال

 .گهیبگم د دیبا اد،یم

 

 لب زد: رخسرویام

 

 که هست بگو لطفاً. یهرچ -

 

گذاشت، خم شد و  شیزانوها یرا رو شیساعدها ونای

 و گفت: دیخودش را جلوتر کش

 

 .میهم دار گهید دیعضو جد هی -

 

 پر سوال به او و مهسا نگاه کرد. رخسرویام



و  دیرا بر هم کوب شیهاو دست دیدر گلو خند ونای

 گفت:

 

 نگاه نکن. یجوراون ست،یسا حامله نمه -

 تو اما

 

شد و آرام  رخسرویبه ام رهیکرد و خوب خ مکث

 گفت:

 

 .یاما تو پدربزرگ شد -
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 شک کرد. شیهابه گوش رخسرویام

 گفت: تیو با جد دیدر هم کش ابرو

 

 شیب یشوخ ونا،ی یامشب فان بود یکاف یبه اندازه -

 از حد

 

 کرد و گفت: یصدا دار یتک خنده ونای

 

 .ریام امیجد کنم،ینم یشوخ -

 

را  و پارچ آب خنک ختیها رقهوه را در فنجان آذر

 گذاشت. ینیهم در س

 ادیبشنود اما فاصله ز یزیکرده بود تا چ زیت گوش

 بود.

را چشم  رخسرویو ام ونایرا به هال رساند و  ودشخ

 .دیدر چشم د



قبل هم بدتر  یقهیاوضاع از همان چند دق انگار

 بود.شده

رو به  ونایها گذاشت و مبل انیم زیم یرا رو ینیس

 گفت: رخسرویام

 

 بهم؟ یزل زد یجورچرا اون -

 

 کالفه گفت: رخسرویام

 

 نیمنظورت از اتا بفهمم  یزنیحرف م نمیمنتظرم بب -

 نه؟ ای هیچ یکه گفت یمزخرف

 

و  یکامالً عاد یامسئله خواستیانگار که م ونا،ی

 کند، شانه باال انداخت و گفت: انیقابل انتظار را ب

 

 .یگفتم که، تو نوه دار -

 ست، نه مهسا.حامله اناینه و منتها

 



 رخسروینگاهش کرد و ام دهیباالپر یبا ابروها آذر

از  یرا عصب شیهاکرد و مهسا چشمفکش را منقبض 

بود در کاسه چرخاند و به راه انداخته ونایکه  ییماجرا

 لب زد: ونای

 

 .ریپسر دارم ام هیمن  -

 

دو انگشتش را  رخسرویمات نگاهش کرد و ام آذر

صدادار زد و سرش  یو پوزخند دیکش شیهالب یرو

 را به چپ و راست تکان داد.

کند که  مقاومت هیقض نیا رشیدر برابر پذ خواستیم

 گفت:

 

 گهید یکی یاومده تخم و ترکه ییکدوم مادر به خطا -

 ونا؟یرو ببنده به ناف تو و ازت بچاپه 

 

 .بوددهیطور ندتا به حال او را آن آذر

 دایبه آب سرد پ ازین رخسرویکه ام گفتیراست م ونای

 .کندیم



به را مقابل او گرفت و نگاه  یآب وانیفوراً ل آذر

اش کرد به خون نشسته یهاسرخ شده و چشم رخمین

 و گفت:

 

 آروم باش رجان،یام -

 

بلندتر به  ییآب را رد کرد و با صدا وانیدستش ل با

 :دیتوپ ونای

 

 .نگاه نکن، جواب بده -

 

 پا انداخت. یپا رو ونای

 نشست و گفت: نهیبه س دست

 

، خودمه یتخم و ترکه گهیکه م یان ا ید شیآزما -

 نخواسته ببنددش به نافم! یکس

 

 .ستادیا رخسرویام



 بود. یمسئله جد انگار

 ستادیا ونایو آذر هردو نگران به او که مقابل  مهسا

 :دیانداخت و خشن غر شیبازو ریو دست ز

 

 دنبالم. ایپاشو ب -

 

 کردند. نگاه

کردن پدرش را  وانهیقدرت د که یاخنده با ته ونای

در را باز کرد و از خانه  رورخسیو ام ستادیداشت ا

 رفتند. رونیب

شلوارش  یهابیدست در ج ونایو  ستادندیهم ا مقابل

شده  دیکل یهااز پشت دندان رخسرویفرو کرد و ام

 :دیغر

 

 ونا؟ی یکرد یچه غلط -

 ه؟یمزخرفا چ نیا

 



 رونیرا ب را پر از هوا کرد و آن شیهالپ ونای

 فرستاد و گفت:

 

ً یدق -  ؟یخوایم یحیچه توض قا

 

 دست مشت کرد و گفت: رخسرویام

 

مگه هزار بار بهت نگفتم با  ونا؟ی یکرد یچه غلط -

 نخواب؟ یهر خر

نگفتم انقدر دسته گل به آب نده و رد و اثر از  مگه

 خودت نذار؟ هان؟

 

شده  یحرص رخسروینگاهش کرد و ام رهیفقط خ ونای

او زد و  ینهیس یبه قفسه یابا پشت دست ضربه

 :گفت

 

 د  با توام پسر. -

 ه؟یک مادرش



ً  از  کجا معلوم که واقعا

 

 لب زد: رخسرویحرف ام انیم

 

 اسمش پرهامه، ده سالشه و مادرش -

 

 ونایمنتظر نگاهش کرد و  رخسرویکرد و ام یمکث

 تر پچ زد:آرام

 

 ست!سالومه -

 

[16.04.21 02:18] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 



 #پارت_چهارصد_و_نوزده

 

 و منگ نگاهش کرد و سر تکان داد. جیگ رخسرویام

 بست و زمزمه کرد: چشم

 

 ؟یگیم یدار یتو چ ،یچ -

 

 گفت: ونای

 

 یشوکه شده ول دونمیآره م -

 

 شد. یجر رخسرویام

 را گرفت. شیهاچشم یجلو خون

طور از لحظه چه کیدر  دیشد که نفهم یعصب قدرآن

 ونای یقهیچنگ به  شیهاره در رفت و با دستکو

 انداخت و در صورتش گفت:

 



 ،یعوض یتو شرف،یب یتو، تو یعنیده سالشه؟  -

 ؟یگند زد یهجده سالگ

لعنت، تو  ونا،یکه، لعنت بهت  یبا، با کس اونم

 و یزدیسالومه رو خاله صدا م

 

را پس زد  رخسرویام یهااز او، دست تریعصب ونای

 :دیداد کش و بلندتر

 

 ینوجوون بودم که تو هیآره، آره چون من  -

 .یکنارش نبود اش،یزندگ یدوره نیترحساس

طالق داد و  یحیتوض چیو بدون ه هویرو که  دیناه

 .یو نابود و شد و خودتم که ولمون کرد ستین

 .بودم و خودم خودم

 

 یقتیپر از بهت و غم از حق ییهابا چشم رخسرویام

 یماند و صدا اشرهیخ شدیم دهیکوب که در صورتش

 در گلو شکست و گفت: ونای

 



 .ریهوامو داشت ام یفقط سال -

 .شدم سمتش دهیغلط، من کش ای درست

 دونستمینم میکات کرد یباهاش بودم اما وقت من

 ست.حامله

 

 یجا رورفت که همان رخسرویام یاز زانوها توان

 ادامه داد: ونایها نشست و از پله یکی

 

 .روحمم خبر نداشت دونستم،یمن نم -

 .دمیفهم تازه

 

دو دستش گرفت و با عجز  انیسرش را م رخسرویام

 :دیپرس شینشسته در صدا

 

 که یتو مطمئن -

 

 نشست. رخسرویام کنار



گذاشت و  شیهالب انیآتش زد و آن را م یگاریس

 گفت:

 

 تو؟ ییکجا ر،یام یان ا ید شیآزما گمیم -

 

از  قیکه عم ونایبه  رهیخاند و خسر چر رخسرویام

 گفت: گرفتیکام م گارشیس

 

 .ونایدرز کنه  ییجا دینبا هیقض نیابداً ا -

 

 :دیتوپ رخسرویپوزخند و ام ونای

 

 .ریبگ یجد ونا،ی ریبگ یجد -

 

 لب زد: رخسرویبه سکوت گذشت و ام انشانیم یکم

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم -



 

 و طعنه زد:را با کف کفشش له کرد  گارشیس ته

 

 !یپدر ،یما نکرد یکه تو برا یکار -

 

 دیپلک بست و کالفه دست به صورتش کش رخسرویام

 و گفت:

 

 درز نکنه و تو گمیمن دارم م -

 

 گفت: تند

 

 برم به جهنم. خوامیکه جم باشه م امیلیاصالً فام -

 هوم؟ گه،یشدنه د ریالتصوممنوع تهش

 به درک. خب

 کنم؟یول م ام رومن بچه یکرد فکر

 



 .بوددهیکه تاکنون ند دید ونایرا در  یزیچ

قرص و محکم و مطمئن بودن در نگاه و  طورکی

 کلماتش بود.

پسرش  یهاپدرانه نیا یبرود و برا خواستیم دلش،

 رخسروینگاه سرخش را به ام ونایمچاله شود که 

 شیهالب یپرهام رو یادآوریکه  یدوخت و با لبخند

 بود گفت:آورده

 

 توئه. هیشب یادیز -

 

 با غم ادامه داد: ونایجا خورد و  رخسرویام

 

 !ضهیمر -

به خودم قول دادم تا حالش خوب نشه تنهاش نذارم  

 یبابا هویام اگه ده ساله یمعمول یبچه هی یاما حت

چه برسه به پرهام   شهیشوکه م نهیاش رو ببنداشته

 .سمهیمن که اوت

 



و آرام  دیمن گفتنش لرز از آن پرهام   رخسرویام دل

 گفت:

 

 ه؟یمشکلش چ -

 

 دست مشت کرد و گفت: ونای

 

 داره. یویکل یینارسا -

 .هیاُ منف اشیخون گروه

 بشه وندیپ دیبا

 

 دهیکه تا کنون ند یخوندر همان لحظه مهر هم انگار

 بودش در دلش نشست.

مات و  ایدن کی یبود و به اندازه یهم عصبان هنوز

 .جیمبهوت و گ

به  یفیگذاشت و فشار خف ونای یشانه یدست رو اما

 آن داد و گفت:

 



 .میکنیدرستش م -
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 یطور برزخآن رخسرویام کهنیو مهسا هردو از ا آذر

داخل  نیو غمگ بیعج یرفته و حاال با نگاه رونیب

 بود جا خوردند.شده

شان را سکوت جمع چهار نفره خواستینم یکس اما

 بپرسد. یزیبشکند و چ

 و رو به مهسا گفت: ستادیا ونایبعد  یکم

 



 .میبر -

 

شان و تا کنار در بدرقه ستادندیا رخسرویو ام آذر

کوتاه در را بستند و به  یایکردند و با خداحافظ

و  دیچرخ رخسرویر سمت اممحض بستنش، آذ

 :دیمتعجب پرس

 

 بچه داره؟ ونای ،یجد یواقعاً، جد -

 

تنها در سکوت نگاهش کرد و آذر دوباره  رخسرویام

 :دیپرس

 

 .یمردم از کنجکاو رجان،یام گهیبگو د -

 

 سر تکان داد و گفت: رخسرویام

 

 آره، اسمش پرهامه و ده سالشه. -

 



 گفت:آذر گشادتر شد و ناباور  یهاچشم

 

 ده سال؟! -

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست رخسرویام 

 

که  افتهیاتفاق م عیانقدر داره سر زیچو همه -

 کنم؟ کاریچ دیبا دونمینم

 

سوال داشت اما آرام کردن  ایدن کیهنوز هم  آذر

 تر بود.مهم رخسرویام

را دور گردن او حلقه  شیهاو دست ستادیا مقابلش

 کرد و گفت:

 

 م؟یحرف بزن یاخویم -

 

 رهیخ کرد،یم دادیب شیکه در نگاه و صدا یعجز با

 به او شد و گفت:



 

 ست.مسئله هیو بچه داشتنش  ونایازدواج  -

نکردم و قصد  یمعرف ایمن هنوز تو رو به و کهنیا

 مسئله اما هیکنم هم  یدارم پدرت رو راض

 

 دیگفت که با یامنتظر نگاهش کرد و او از بچه آذر

 .گرفتیقرار م تیلودر او

 کنند. دایپ شیبرا یاهیکل دیاست و با ماریب که

 بوده،دهیطور ندرا آن ونایگفت که تا به حال  نیا از

 طور آشفته و عاشق و متعهد و نگران.آن

بوده و  دیناه یمیمادر آن بچه دوست صم کهنیا از

کالف سردرگم  کیمثل  یبیروابطشان به شکل عج

 .شده

و  ونایاز دست رفتن اعتبار  یبرا اشینگران از

 شیب اشیلمبرداریافتاده در ف یوقفه کهنیخودش و ا

 .شودیکه بوده م یزیاز چ

و سبک شد،  یخال یدر دلش بود گفت و وقت هرچه

 دو دستش قاب گرفت و گفت: نیآذر صورت او را ب

 



 خب؟ میکنیباهم درستش م -

ما من کنارتم ا ادیازم برم یادیکه کار ز گمینم ،یعنی

 .ریام

 فقط بدون که یکه خسته شد هرجا

 

 شیهالب یکه رو یاحرف او را با بوسه رخسرویام

 . دینشاند بر

 لبخند زد و در صورت او نجوا کرد: آذر

 

 بود؟ یچ یبرا نیا -

 

 داد: پاسخ

 

 زهایچ یلیبگم ممنون که با بودنت خ کهنیا یبرا -

 .یرو برام عوض کرد

 

 گفت: یاخندهندان گرفت و با تهلبش را به د کنج

 



 رو؟ ییزهایمثالً چه چ -

 

 دو چشم آذر نشاند و گفت: یرو یابوسه

 

 .یکنیم یرو رنگ امیخاکستر یایدن یدار کهنیا -

 

 او چسباند و گفت: یمردانه ینهیس یبه قفسه سر

 

جز من جناب جم  یکه کس گمیم گهید بارکیو من  -

 .شناسهیبزرگ رو نم

 

 و ادامه داد: دیرا نفس کش رخسرویتن ام رعط

 

 .یمن یچون تو فقط برا -

 

هم گذاشت و  یرا با آرامش رو شیهاپلک رخسرویام

 وار خواند:زمزمه



 

 محو چشمان تو بودم که به دام افتادم -

 یو به کشتن داد یرا زنده گرفت دیص

******* 

 بود.گرم شده ونایدل  حاال

داده و با  خاطرنانیاطم طور به اوکه پدرش آن حاال

بود که کوتاه منظورش را رسانده و گفته یهمان جمله

 تر بود.آسوده الشیخ کندیم تشیحما

 بود انداخت.به مهسا که به خواب رفته نگاه

 بود. یخودش فرار یهاخواب از چشم اما

 تخت نشست. یرا کنار زد و رو پتو

کار چه دیبا دانستیبود،دلتنگ پسرش که نم دلتنگ

 شود. کشیکند تا نزد

 یهااز جنس همان محبت یایبود، نگران نگراندل

 بود.خودش را نشان داده یادفعهکیپدرانه که 

 رفت و فکر کرد. رونیاتاق ب از

مرور  اهویدر سرش پر صدا و ه ریاتفاقات اخ یهمه

 .شدیم



را متقاعد کرد تا با ازدواج پدرش و آذر کنار  خودش

 .کردینم شیسالومه رها یهار حرفاما فک د،یایب

از  یکیاما  شدیجمالتش در سرش اکو م کیبه  کی

 بود.کرده رشیدرگ ترشیجمالت ب آن

 انتیدوستم بهم خ نیبود، "شوهرم با بهترگفته کهنیا

 یزیفکر کرد چرا تا به حال از سالومه چ ونایکرد" و 

 ده؟ینپرس شانییعلت جدا یدرباره
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که  ییگارهایبه ته س ونایبود و  شیگرگ و م هوا

 یکه کنارش بود نگاه یایخال یو بطر ختهیمقابلش ر

 انداخت.

بود اما هنوز هم در بالکن لرز به تنش نشانده سرما

 بود.زده هیتک اشیسنگ وارینشسته و به د

و رساندن  شیهاهیرا با فرستادن دود در ر بغضش

 بود.الکل به بدنش فرو داده

از سالومه  یزیبست و آرزو کرد کاش چ پلک

کوتاه  ونای یو کاش او دربرابر اصرارها بوددهینپرس

 .کردیگزنده را افشا نم قتیو آن حق آمدینم

 .بودستهدر هم شک ونایو  حاال گفته شده اما

 شیبوده برا دیهمسر سابق سالومه با ناه کهنیا باور

 سخت بود.

 .بوددهیچسب شیگلو خیب یزیچ

 وجدان. مثل عذاب یزیچ

بود و حاال پدرش را سرزنش و قضاوت کرده هاسال

دست و پنجه نرم  یزیاو با چه چ بوددهیکه فهم

 دادیحق م رخسرویکه داشت به ام نیاز ا کرده،یم

 ر بود.متنف



تمام تصورش از قداست نام مادرش بر هم  کهنیا از

 متنفر بود. بودختهیر

داد و  هیتک واریو در خود شکسته، سر به د مست

خاموش  یبرا توانستینم کهنیپلک بست و از ا

کند،  یکار دیکشیکه در وجودش زبانه م یکردن آتش

 متنفر بود.

**** 

 :دیپرس آذر

 

 ؟یبر یخوایکه م یمطمئن -

 

به او که با آن لباس خواب  نهییاز داخل آ رخسرویام

بود نگاه کرد و تخت نشسته یرنگ، روکم یصورت

 سر تکان داد.

 

 آره. -

 

 را در هم قالب کرد و گفت: شیهاانگشت آذر



 

 یبش دهید مارستانیب یتو کهنیا -

 

 او گفت: یجمله انیم

 

 .ستیمهم ن -

 

 یهاا به کنارهادکلنش ر رخسرویلبخند زد و ام آذر

 گردنش زد و گفت:

 

 .و با پزشکش حرف بزنم نمشیبب خوامیم -

 

 ادامه داد: نانیبا اطم و

 

 کنم. دایپ هیکل دیهرطور شده با -

 .ستین نیفقط ا و



رو  اشیحقوق یتا کارها رمیبا اردالن تماس بگ دیبا

 انجام بده.

 

 :دیپرس آذر

 

 ؟ییچه کارها -

 

 گفت: دیپوشیکتش را م کهیو در حال دیچرخ سمتش

 

شناسنامه بعد هم  یاسم پدرش تو رییتغ اشیاول -

 .گهید یکارها یلیو خ ونای یگرفتن حضانتش برا

 

 را بغل کرد و با خنده گفت: شیزانوها آذر

 

 ه؟یحس خوب یلیپدربزرگ شدن خ -

 

 نگاهش کرد. یسوال رخسرویام



 شانه باال انداخت و گفت: آذر

 

 اشیدیکه تاحاال ند یاهدارم حست رو به نو -

 .نمیبیم

 

 یلبش کم یهاخورد و کناره نیچ شیهاچشم یگوشه

 باال رفت و جواب داد:

 

 نینکردم و حاال که ا یمن پدر وناست،یحق با  -

 تنهاشون بذارم. خوامیفرصت هست، نم

 پسرم رو، نه پسرش رو. نه
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پشت در اتاق   ستادهیا مارستان،یب یدر راهرو ونای

 انداخت. رخسرویبه ام یپرهام پوزخند زد و نگاه

آمدنش را نداشت و فکرش را به زبان آورد و  انتظار

 لب زد:

 

االن قراره گرفتار عاق پدر بشم و  کردمیفکر م -

 کهنیات خط بخوره، نه ااسنامهاسمم از شن

 

 یاو که چشم به در بسته رخمیبه ن رهیخ رخسرویام

 بود شد و لب زد:اتاق پسرش دوخته

 

 یثبت احوال و مابق یکارها ادیبه اردالن گفتم ب -

که  یمارستانیکه الزمه رو انجام بده و هر ب ییزهایچ

 .میکنیالزم باشه منتقلش م

زودتر هرچه دوارمیتم و امهم تماس گرف هایلیخ با

 بشه. دایپ هیبراش کل



 

 را با زبانش تر کرد و ادامه داد: لبش

 

 نکردم. یتاحاال کم گذاشتم، بد کردم، پدر یگفت -

 اومدم. حاال

 

 سکوت کرد و پچ زد: یکم

 

 یهاپل یهمه ایگذاشتم  یجبران باق یبرا ییجا -

 پشت سرم رو

 

و  دیحرفش پر انینگاهش کند، م کهنیبدون ا ونای

 خفه لب زد:

 

 چرا دیکه تو و ناه دمیمن فهم -

 

 یرا رو شیهامحکم پلک ونایجا خورد و  رخسرویام

 هم فشرد.



 هردوشان دردناک بود. یهم برا تصورش

درد  ونای رتیسوخت و رگ غ رخسرویام یمعده

 گرفت. 

 نکرد و گفت: لیرا تکم اشیقبل یجمله

 

 یکه بخوا یق داشتاون برهه از زمان ح یتو دیشا -

 .یتنها باش

 

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ رخسرویام

طور بپرسد او اصل ماجرا را چه خواستینم یحت

همسر سابقش هم اگرچه  انتیخ یادآوری ده،یفهم

بود او را در لفافه گفته ونای کهنیدردناک بود اما ا

 بود. ندیخوشا شیبرا دهیدرک کرده و بخش

 ستادند،یجا ان همانکه هردو در سکو گرید یکم

 گفت: رخسرویام

 

 اتاقش؟ یتو یریچرا نم -

 



 و جواب داد: دیبه صورتش کش یکالفه دست ونای

 

و  نمشیبب گهید بارکیکه  نیا یآمادگ دونمینم -

که بهش دارم مقاومت کنم رو  یحس یبتونم جلو

 نه؟ ایرو دارم  رمیبگ

من دوستش دارم، دوست دارم بغلش کنم، لمسش  

و  ستین یعاد یبچه هیبوش کنم اما خب پرهام  کنم،

 من هم هنوز با مشاورش صحبت نکردم.

 

و اشاره اش را طبق  یدو انگشت وسط رخسرویام 

 و گفت: دیکش شیهالب یرو اشیشگیعادت هم

 

 .گهید یشروع کن ییجا هیاز  دیباالخره با -

 

جسارت داد و که دست جلو برد و  ونایحرفش به  

 و در را باز کرد. دیکش نییاتاق را پا در یرهیدستگ

 داخل اتاق شد. 



قدم جلو گذاشت  کیهم  رخسرویخواب بود و ام پرهام

بار او را  نیاول یزده به چهارچوب در، برا هیو تک

 .دید

و به خودش اعتراف کرد حاال انگار کس  دیرا د او

دوستش  انایو و ونای یهم هست که به اندازه یگرید

 باشد.داشته

 نشست. شیهالب یرو یخندلب

 بود. ونایحق با  

 به پدربزرگش داشت. یادیاو شباهت ز 
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 .گذشتیم ایهفته از تمام آن قضا کیدرست  حاال

 بود. رخسرویام یآذر هنوز هم در خانه 

 یبود که حت یهنوز هم دل نگران پسرک ونای

 .ردیبود دستش را بگنتوانسته

حضانت پرهام را  ونایبود که  نیسالومه دلواپس ا 

 .فتدیب یسر لجباز نیاز ا شیو ب ردیبگ

پرهام بود  یبه دنبال کارها انیم نیبهجت در ا اردالن

خسرو در مورد احوال آذر  ریهم از ام یو چند بار

 ده بود.ش ایجو

 رخسرویاز حال آذر به مذاق ام ینوع احوال پرس آن

 تیکه در آن موقع کردیاما تالش م آمدیخوش نم

 باشد.تمرکز داشته یترمهم یمسئله یرو

 کیکردن  دایشان بود و پهمه تیپرهام اولو یسالمت

 بود.سخت شده یادیز یاُ منف یبا گروه خون هیکل

 ییدردسرها انیم نیاشان نگران بودند اما در همه 

باعث تشنج  ترشیدرست شده بود هم ب ونای یکه برا

پسرش بود و  ریاعصابشان شده بود. خودش که درگ

و پاسخ  یمجاز یسر زدن به فضا یحال و حوصله

 را نداشت. زشیآم دیتهد یهاامیدادن به پ



فالح ته و  رجیاما سجاد تماس گرفت و گفته بود که ا 

 ده.ماجرا را درآور یتو

 آن خبر نداشتند. اتیاز جزئ یادیکه افراد ز ییماجرا

 یاو را در لحظه ونای کهنیاما گفته بود به جبران ا 

آخر در فرودگاه کاشته و دستش را در پوست گردو 

 .بردیخودش و پدرش را م یگذاشته، آبرو

فرزند نامشروعس از دوست  دهیگفته بود که فهم 

 مادرش دارد.

 ونایزده و  یخاله صدا م یزمان که او را یاز کس 

 نیبداند ا خواستیبود که نم حوصلهیب یقدرآن

فالح  رجیبه دست ا قیقدر دقاطالعات از کجا آن

 .دهیرس

مسئله  نیاز او که ا رخسرویخواهش کردن ام یحت 

بود و  دهیفا یبرمال نکند هم ب اتیرا حداقل با ذکر جزئ

 شانیکار یبه زندگ یبزرگ یقرار بود سونام ایگو

 بزند.

 



و هر  مانده رخسرویام یان چندروز را  پا به پا آذر

به آرامش داشت کنارش بود. اما  ازیجا که او ن

 نداشت. یفیچندان تعر ونایمهسا و  نیب یرابطه

عمالً او را  ونایدو صرفاً دو هم خانه بودند و  آن

که  ییهایدگیچیو مهسا هم با وجود پ گرفتیم دهیناد

 تیاحساس رضا یلیآمده بود خ شیپ ونای یگدر زند

 .کردینم

بود و و سالومه حرف زده ونایمعالج پرهام با  پزشک

 ریام یبه خانه یخراب، کالفه و عصب یبا حال ونای

 خسرو رفته بود.

 بود.آذر و پدرش را هضم کرده یرابطه 

 شد. همان حال خراب داخل خانه با

به ساعت که  یهو آذر هر دو متعجب نگا رخسرویام

شب گذشته بود انداختند و بعد نگران نگاه به  مهیاز ن

شده بود و  دیکه مثل گچ سف ونایرنگ صورت 

 یکبود شده و به گود رشانیکه ز ییهاچشم

 بود نگاه کردند.نشسته

جلوتر  رخسرویدوخت و ام رخسرویآذر چشم به ام 

 گذاشت و گفت: ونای یرفت و دست سر شانه



 

 ؟یا! چرا انقدر آشفتهنا؟ویشده  یچ -

 

 نمانده بود. یتا شکستنش باق یزیچ

شربت آماده کرد بلکه  یوانیبه آشپزخانه رفت و ل آذر

 .دیایجا ب ونایحال 

 شکست. شیدر گلو ونای یصدا

رفت و آرام سرخورد و نشست و  شیتوان از زانوها 

 :دینال

 

 .شهینم -

رن روز دا کی یهمه آدم تو نیچرا ا دونمیمن نم 

 شهیمن نم یبچه یاما برا دنیاعضا انجام م وندیپ

 .شهینم شهینم

 

 و با بغض گفت: زدیضربه م نیمشت به زم با

 

 .ستیدکترش امشب گفت حالش خوب ن -



ازم  یکار چیو من  نکبت ه میعجله کن دیبا گفت

 .ستیساخته ن

 کنم؟ کاریچ دونمینم 

 

ها ه آنب یبرد و چنگ شیموها انیپنجه م رخسرویام

 زد.

شربت را سمتش  وانینشست و ل ونایآذر کنار  

 گرفت.

 کرد. رخسرویبه ام ینگاه 

هفته در سرش جوالن  کی نیکه تمام ا یفکر 

 گفت: نانیبود را باالخره به زبان آورد و با اطمداده

 

 .هیمن هم اُ منف یگروه خون -

 .دمیم شیآزما مارستانیب امیفردا م من

 

زد و  یو نگاه کرد و بعد پوزخندمتعجب به ا ونای 

 گفت:

 



 ؟ینخورد چ گهید یاگر فاکتورها -

 باشم. یکس ونیمد خوامیمن نم ن،یاز ا جدا

 

به  توجهیاو نگاه کرد و ب یدر چشم ها تیآذر با جد 

 گفت: رخسرویبهت ام

 

رو داره که به فکر  نیات ارزش اقطعاً جون بچه -

 .ونای یرفتن نباش نید ریز
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که از  ییهاو اشک دیکوبیم شیپاها یرو بهیط

پاک  اشیرا با روسر شدیم ریسراز شیهاچشم

 :گفتیم نیو با لعن و نفر کردیم

 

 تهیقدر عفراش اندختر و ننه نیا دونستمیمن اگه م -

پا  اهیصد سال س کردمیغلط م ان،دهیو پاچه ورمال

 پسر خودمو بدبخت کنم. یدست یبذارم و دست شیپ

 

کوه و شکا دست  تیرو به آسمان بلند کرد و با ش 

 گفت:

 

 بیبود که نص یچه بخت و اقبال نیخدا، آخه ا یا -

 من شد؟ یالهه و مهد

 بودم؟به درگاهت کرده یمن چه گناه مگه

 

مادرش گوش  یهاکه تا آن لحظه فقط به حرف نیسح

 و گفت: دیکرد و خودش را جلوتر کش ینچ داد،یم



 

که با زنش  یمادر  من، دورت بگردم، مهد -

 که هیحاله، دوستش داره، آخه مگه مشکلش چخوش

 

را باال برد و  شیصدا نیحرف حس انیم یتند به

 گفت:

 

 هان؟ گم،یم یساعته دارم چ هی -

 

انگشت  بهیبه چپ و راست تکان داد و ط یسر نیحس

 :دیاش را سمت او نشانه گرفت و توپاشاره

 

 ؟یداداشت شد یهایعقلیطرفدار ب گهیحاال د ه؟یچ -

 

 گفت: یترشیب متیبا مال نیحس

 

بره،  خوادیبذار خوش باشه مادر من، بذار هر جا م -

 بره.



 مرده. یکه، ناسالمت ستیدو روزه ن یبچه

 

 از هم هق هق کرد و گفت:ب بهیط

 

خبر کردم  ویکه ک نیخدا، من  خاک بر سرو بب یا -

 .زهیتو سرم بر یخاک هی ادیب

شکممو  خوادیکلمه حرف بزنم م هیباباتون که تا  به

 ،یکنیواسه من ور ور م یپاره کنه، توام که اومد

 گفتم. یمن چ یدیو اصالً نشن یانگار کر

 

 زد و گفت:خودش را  یترشیبا حرص ب بعد

 

 کردن.  زخورشیچ گمیم -

 که. ستین یاون مهد گهیاصالً د یمهد نیا گمیم

 .سادیمن وا یتو رو ارهیپت یدختره نیا خاطربه

 میگرفت میگفت ما تصم یکباب شد وقت گرمیکه ج آخ

 .میکن یآمل زندگ میبر نایبا جعفرآقاا مونیبعد عروس

 



را به خودش  ترشیدلش باز هم تازه شد و ب داغ

 و گفت: دیکوب اشنهیس یزد و به قفسه یباز یکول

 

 نیکه ا رانیگرم بخوره اون ا نیکه به زم یاله یا -

 کرده. تیشرفو ترب یبتول ب

 بود که ازم جدا شه؟ یمن مگه آدم یبچه

 یرفتم خونه م،یریجدا بگ یخونه هی میگفت بر آذر

گرفتم  دونیغرفه تو م هیرو فروختم و براش  یمهد

 .سادیآذرم وا یتازه تو رو ومد،یدر ن کشیام جچهب

بهش گفته و  یچ ستیخانوم معلوم ن مونیم حاال

شهر  هیبرم  خوامیم گهیام مکرده که بچه کارشیچ

 .گهید

 بگم؟ یدردمو به ک آخه

 

به الهه  بهیداشت آرامش کند اما توجه ط یسع نیحس

ا مادرش، ب یهایو زار هیبه گر توجهیجلب شد که ب

 بود. اشیگوش یرهیلبخند خ

 :دیکش غیج بهیط

 



 ؟یکنیم یدار یالهه چه غلط یش لیذل -

 

را کنار گذاشت و با تته و پته  یهول شده گوش الهه

 گفت:

 

 خدا، من فقط داشتمبه یچیمن، من ه -

 

 و گفت: دینال بهیط

 

اون سرت دختر من که  یخاک هفت مملکت تو یا -

 اتییهوا دهیم امیهت پب شرفیب ثمیاون م دونمیم

 دهیسوراخ دوبار گز هیاز  یکنه، آخه کدوم خر

 شه؟یم

 

از کوره در رفته  نیو حس دیاز صورت الهه پر رنگ

 گفت:

 

 ؟یعقلیآره الهه؟ تو انقدر ب -



 

 زد و گفت: هیگر ریز

 

 !مونهیپش گهیم -

 

 و الهه هق زد: دیچشم در نیحس

 

 یخونه یزن مطلقه گوشه هی خوامیخب من نم -

 بابام باشم.

 

 با تاسف نگاهش کرد و گفت: نیحس

 

 یخودت برا کهنیا یبه جا ،یریانقدر بدبخت و حق -

 یبر یبا اون روان یحاضر ،یکن یکار هی اتیزندگ

 سقف؟ هی ریز

 

 :دینال بهیط و

 



 .ستیدوتا ن یکیدرد من که  -

 ؟یاریروزگارو به سرم م نیا یچرا دار ایخدا
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 بودند. مارستانیب مقابل

 شیرا پ اشهیکل یشب گذشته که آذر صحبت اهدا از

در  یزیچ رخسرویتا همان موقع، ام بود،دهیکش

 بود.نگفته بارهنیا

 را مشغول کند.که فکر آذر  دیبگو یزیچ خواستینم



شود، دست جلو برد و  ادهیپ خواستیآذر که م اما

 ران او گذاشت تا مانعش شود. یرو

 شیپا یرو رخسرویام یبه دست نشسته ینگاه آذر

 به او نگاه کرد. یکرد و بعد منتظر و سوال

 گفت: رخسرویام

 

 احترام قائلم. متیتصم یآذردخت، من برا -

 کارنیبه انجام ا که تو مجبور یبدون خوامیم اما

 .یستین

 یایآن میخاطر من، تصمبه ای ونایخاطر به خوامینم

 و بعداً  یباشگرفته

 

 .دست او گذاشت یدست رو آذر

 شد و با لبخند پاسخ داد: شیهاچشم یرهیخ مطمئن

 

 نبوده. یاجبار چیه -

 نه! د؟یازم خواست ونای ایتو  مگه

 ئنم.خودم بوده و ازش مطم میمسلماً تصم پس



 .ستین ینگران یجا

 راحت. التیخ

 

بحث  یبرا ییکه در نگاه و کلماتش بود، جا ینانیاطم

شد  ادهیپ رخسرویو آذر زودتر از ام گذاشتینم یباق

 رفت. مارستانیو سمت ساختمان ب

**** 

پر  یو با لبخند ستادیجلو رفت و مقابل آذر ا سالومه

 بغض گفت:

 

 ازت ممنونم آذردخت -

 

و سالومه دست او را در دست  دیباال پر آذر یابروها

 گرفت و نرم فشرد و گفت:

 

 از محبتت تشکر کنم.  یجوربگم و چه یچ دونمینم -



با پرهام هم انجام نشه، کارت  وندتیاگر پ یحت اما

برام  یکه تصورش رو بکن یزیاز چ ترشیب

 ارزشمنده.

 

 تکان داد و با لبخند گفت: سر

 

 که انجام بشه. مدواریام کنم،یخواهش م -

 

 .دیدیبار بود که سالومه را م نیاول

 یطور شیهاو حرف دیرسیبه نظر م یمهربان زن

 .دهیبود که انگار بارها آذر را د

آذر را خواند که به لبخندش عمق داد و با چشم  نگاه

 انینشسته و سرش را م ونایسالن که  یبه انتها

 بود اشاره کرد و گفت:گرفته شیهادست

 

 .بودمدهیشن ادیرو ز فتیتعر -

گفت خوب  شهیم دمت،یکه انگار بارها د یطورهی

 .شناسمتیم



 

 انداخت و گفت: وناینگاه پر غمش را سمت  آذر

 

 .شگاهیبا اجازه من برم آزما -

 

 قدردان زد و گفت: یلبخند سالومه

 

 باز هم ممنونم. -

 

وقت  یبرود و کم گرید یبه طبقه خواستیم سالومه

 .دیو خشک او را شن یجد یپرهام بگذراند که صدابا 

اما  ردیگیمکالمه صورت م نیزود ا ای رید دانستیم

 هول شد. یباز هم کم حالنیبا ا

که نامش را  رخسرویو سمت ام دیکش یقیعم نفس

 .دیبود چرخصدا زده

 یکم یفرو برده، با فاصله بیدست در ج رخسرویام

 .بودستادهیاز او ا

 نگرفت. یکرد و جواب یم آرامسال سالومه



 گفت: رخسرویام شیجابه

 

خال  یخوایم کردمیتمام اون مدت رو، فکر م -

که  دونستمیاما نم ،یپر کن ونای ینبودن مادر رو برا

 !یام رو اغوا کنقراره پسر هفده، هجده ساله

 

 بود. یعصب ترشیاما ب دیخجالت کش یکم سالومه

 زد: هیکنا

 

دختر  هی یکه دلباخته گهیه بهم مدار یرو کس نیا -

 درسته؟ گه،یسن و سال دختر خودش شده د هم

 

و  دیکش شیهالب یدو انگشتش را رو رخسرویام

 سکوت کرد که سالومه گفت:

 

سن و سال هم  اد،یم خبریعشق ب یعنی نیا -

 .شهینم اشیحال

 



 داد. رونینفسش را سخت ب رخسرویام

در  یگرید زیداد چ حیبا سالومه بود و او ترج حق

 و لب زد: دینگو بارهنیا

 

 طوره؟پرهام امروز چه -

 ؟یدکترش حرف زد با

 

 پاسخ به سوال او گفت: یجا به

 

حاضر  کردمیکه فکرش رو هم نم کنمیاعتراف م -

 جانیا یایو ب یریبگ دهیآبرو و اعتبارت رو ناد یباش

 .یو حالش رو بپرس

 

 :نگاهش کرد و گفت رهیخ رخسرویام

 

هام چشم شیپ یقدرکه اون یلعنت به آبرو و اعتبار -

که نه  یضیمر یپررنگ باشه که، بخوام بچه



که اگر  رمیبگ دهیرو، ناد یداشته و نه گناه یریتقص

 انسان نبودم. گهیبود د طورنیا

 یتو یاز هر زمان ترشیبهم ب ونایهم حاال که  اون

ن پدر داره و درسته که م اجیبه کمک احت اشیزندگ

امم و هم کنار نبودم، اما حاال هم کنار بچه یخوب

 اش.بچه
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 بود.آماده شده هاشیو جواب آزما گذشته دوروز

 انداخت و گفت: یها نگاهدکتر متعجب به برگه 



 

ها، اهدا کننده یهیکه برخالف بق شهیباورم نم -

 زی عز  به پرهام شونیا یفاکتورها یهمه بارنیا

 .خورهیم

 

 ونا،یچهار نفرشان، سالومه،  نیرا ب نگاهش

جا و آذر که در اتاق و مقابلش بودند جابه رخسرویام

 کرد و با لبخند گفت:

 

ً یسر دیو چون پرهام با - معتضد  عمل بشه و خانوم عا

 یندارن، بهتره که بستر یمشکل یهم از نظر جسمان

 بشن.

 

و سمت آذر  کردیدر دل فقط خدا را شکر م ونای

شدن و تحت نظر  یبستر یتا بپرسد آماده دیچرخ

 جواب داد: نانینه که آذر با اطم ایقرار گرفتن هست 

 

 .اممن آماده -

** 



 بود.تخت نشسته یکنارش رو رخسرویام

 دیرا بوس اشقهیو شق دیاو کش یموها یالالبه یدست

 و گفت:

 

 یشروع سال نو رو تو یمجبور باش کردمیفکر نم -

 .یبگذرون مارستانیب

 

گربه، صورتش را به  کیو مثل  دیخند زیر آذر

 و گفت: دییاو سا یبازو

 

 باهاش ندارم. یمن مشکل -

 

به  کهیدست دور تن او حلقه کرد و درحال رخسرویام

 گفت: کردیرا نوازش م شیوباز ینرم

 

 ؟یبگ یزیات چبه خانواده یخواینم -

 

 و گفت: دیتلخ خند بارنیا



 

 امم؟رفته من فرزند منفور خونواده ادتی -

خودم عقل دارم که بتونم  یقدرگذشته، اون نیا از

 .رمیدرست رو بگ میتصم

 به مشورت کردن نبود. یازین

 

 زد: لب

 

 .یلیهرطور خودت ما ذارم،یبه نظرت احترام م -

 

آرام  رخسرویبه سکوت گذشت که ام انشانیم یکم

 :دیپرس

 

 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار -

 

ً یهوم، حق -  بگم. شهیکه روم نم یزیچ هیبه  قتا

 



 گرفت و گفت: طنتیرنگ ش شیصدا

 

 و دنیبه من؟ به خواب -

 

 او زد و گفت: ینهیس یبه قفسه یپرخنده مشت آذر

 

خوندن ذهن  ییکه تو توانا ستیف ناصالً انصا نیا -

 .رخسرویام یباشمن رو داشته

 

 و گفت: دیخند مردانه

 

 .زدلمیقدر ذهنت منحرفه عزچه -

 

 رهیاو برداشت و خ ینهیس یقفسه یسر از رو آذر

 گفت: رخسرویبه صورت ام

 

فکر  مارستانیب یتو واقعاً به سک*س تو یعنی -

 ؟ینکرد



 

 یده نگاهش کرد و کمگشاد ش یهابا چشم رخسرویام

 بدن آذر خم شد و گفت: یرو

 

 میتونیبهش فکر نکردم اما م قیقدرها هم عماون -

 خوشگلم. میکن یباز باهم عشق کمهی

 

مرطوب و پر احساس  یهاو بوسه دیخند آذر

گردنش را نشانه رفت و آذر با تمام  ریز رخسرویام

 .دیعطر تنش را نفس کش قیعشقش به او عم
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درد داشت، مادرش سخت تونست کمکش کنه  -

 بخوابه، االن هم دارو داره؟

 

 خواستیگفت که م یخطاب به پرستار ونایرا  نیا

 داخل اتاق پرهام شود.

 

 داد: جواب

 

 جم. یآقا میاش کنعمل آماده یبرا دیبا  -

 

 در هم مچاله شد. ونای دل

 در حال آتش گرفتن بود. یخوابیاز شدت ب شیهاچشم

که  نیاز ا شیو پ ستادیرا مشت کرد و ا دستش

 پرستار داخل اتاق شود گفت:

 

 .نمشیشدنش برم بب داریمن قبل از ب شهیپس اگر م -



 

 با لبخند سر تکان داد و عقب رفت. پرستار

و داخل شد. نگاهش  دیکش نییرا پا رهیآرام دستگ ونای

به دست پرهام که در دست سالومه بود و او که با 

 بوددهیو خواب تخت پرهام گذاشته یسر رو یخستگ

 افتاد.

 پر درد جلو رفت. یلبخند با

 خواب پسرکش سبک است. دانستیم

که خواب بود هم  یزمان یسبک که حت قدرآن

 ببوسدش. ریس دلکی توانستینم

 بود.زده ایدل به در بارنیا اما

 یهاو چشم یآشفته و پُر مشک یآن موها یبرا دلش

بود که در خواب هم در هم گره ییدرشت و ابروها

 رفت.

 رفت. جلوتر

 سیخ یدار پرهامش هنوز کمبلند و حالت یهامژه

 بود.

 بود.را برده فشیامان تن نح درد



 یقطره اشک رو کیو پلک بست و  دیلب گز ونای

 .دیصورتش چک

 یشانیپ یرا رو شیهالب یخم شد و به آرام ترشیب

 .دشیاو گذاشت و بوس

 خورد. یو پسرش تکان دینفس کش قیعم

 .دیو نرمش را هم بوس دیسف یبرد و گونه ترنییپا لب

 را باز کرد. شیهاچشم انیم پرهام

 شیرو یهابه پشت دستش که رد سوزن ینگاه ونای

 نگاه کرد. زدیدر ذوق م اشیو کبود

تالش کرد که مردانه هق نزند و آرام دست  یلیخ

 .دیپرهام را بوس

دستش را  یحوصلگیدر گلو کرد و با ب یاناله پرهام

 .دیعقب کش

 .ستادیبود که راست ا ونای یهنوز خشک رو نگاهش

 یافتاده رو یدست جلو برد و چند تار مو آرام

که فقط خدا  یبا لبخندپرهام را کنار زد و  یشانیپ

 از درد را پشتش دارد گفت: یچه حجم دانستیم

 



 باش، باشه؟ یپسر  بابا، فقط قو یشیخوب م -

 

پسرش بود که اطراف  زان  یسکوت و نگاه گر پاسخش

 .شدیجا م جا به ونای

 

 رفت. رونیفوراً از اتاق ب 

 

را  شانیبود خلوت کوتاه پدر و پسرنخواسته سالومه

 بود.زند که سکوت کردهبه هم ب

به  رهیرفت، چشم باز کرد و خ رونیب ونای یوقت اما

 صورت پرهام شد.

 گفت: یآلودگبه پنجره و با خواب رهیخ پرهام

 

 اون آقا -

 

 .دیصورت پسرش کش یدست رو سالومه

 

 قشنگ مامان؟ یاون آقا چ -



 

 کرد. اخم

 

 .بگو منو نبوسه -

 

 د و گفت:به نوازش کردنش ادامه دا سالومه

 

 باباها پسرهاشون رو دوست دارن. اما -

تو رو  نیخاطر همهم دوستت داره، به ونای بابا

 .دیبوس

 

 گفت: ترآرام

 

 سفر. رفتیم شهیهم دیاگر من رو دوست داشت نبا -

 

گوشت و پوست لبش را به دندان گرفت و  سالومه

 متقاعد کردن پسرش گفت: یبرا



 

تو باشه مرد  شیه پحاال برگشته ک ییاما بابا -

 من. یکوچولو
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 دیآذر که با یشانیپ ینرم رو یابوسه رخسرویام

 نشاند. شدیعمل آماده م یبرا

 دیاش کشمردانه یهاشیرته یبا لبخند دست رو آذر

 و گفت:

 



اتاق عمل هستم رو  یکه من تو یدو سه ساعت نیا -

 استراحت کن. کمهی

 

 و فقط سر تکان داد. ستادیا راست

 

 شیکه آذر رو یلچریها، پشت وهمراه پرستار به

 بود سمت اتاق عمل رفتند.نشسته

 یو جمله هایقراریب یصدا گر،ید یطبقه از

 .دیشن را گفتیکه پرهام با داد م یایتکرار

 را تصور کرد. ونایاش رفت و حال نوه یبرا دلش

 ونایو  کردندیم تیپرهام را سمت اتاق عمل هدا تخت

پسرش شود از خودش  کینزد توانستینم کهنیاز ا

 متنفر بود.

و با داد  دهیجمله را ترس کیپسرش فقط  کهنیا از

اش دوست داشت بغض خفه کننده کرد،یتکرار م

 تمام کند. کارش را ییکهوی

داشت آرامش کند اما او پشت سر هم  یسع سالومه

 :زدیداد م

 



 بکشم. یاتاقم نقاش یتو خوامیبرم، م خوامینم -

 

 بود.جمله را تکرار کرده نیچندبار ا داندیخدا م و

سرخ به  ییهاکه با چشم ونایخودش را به  رخسرویام

 کرد،ینگاه م  شدیتخت پسرش که وارد اتاق عمل م

 ساند.ر

گذاشت و او سمت پدرش  ونای یشانه یرو دست

 .دیچرخ

 آرام پچ زد: رخسرویام

 

 .شهیدرست م زیچهمه شه،یدرست م -

 

آذر هم داخل کنند  کهنیاز ا شیسر تکان داد و پ ونای

 گفت:

 

 لطفاً. دیلحظه صبر کن هی -

 

 خم شد و گفت: ونایسمت او برگشت و  آذر



 

 ستیقابل جبران ن جورهچیه یکنیم یکه دار یکار -

 آذر.

 و ممنونتم. ونیبدون که تا آخر عمرم مد اما

 

که انگار در همان مدت کوتاه  ونایبه صورت  رهیخ

 بود گفت:کرده رییتغ یادیز

 

حال پرهام خوب بشه  دوارمیام ونا،ی یستین ونمیمد -

 .دیایدر ب یحال و نگران نیو تو و مادرش از ا

 

 و گفت: دیعبل یبغضش را به سخت ونای

 

 هیبرات  گهیگذشته و اتفاقاتش، من حاال د الیخیب -

 .دمیانجام م یازم بخوا یدوستم که هر کار

 

زد و  یبا همان بغض چشمک ونایلبخند زد و  آذر

 گفت:



 

کرد بگو خودم گوشش رو  تتیاگه اذ رمیچاکرتم، ام -

 .چونمیپیم

 

 یهالب یخنده زدند و گوشه ریز هردوشان

 باال رفت. یهم کم رخسرویام

 

و آرام اشک  بودستادهیبا فاصله از آن دو ا سالومه

 .ختیریم

را  نشیسنگ یجا بماند و فضاآن ترشیب توانستینم

 تحمل کند.

 که گفت: دیحالش را فهم ونای

 

 بخور. یزیچ هیمحوطه،  یتو میبر کمهی یخوایم -

 

 کرد و لب زد: رخسروینگاه به ام سالومه

 

 ممنون. رمیخودم م -
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 نشست و او پچ زد: رخسرویام کنار

 

 ؟یگفتیم یبه آذر چ -

 

 داد: جواب

 



ت  یکرد تشیبهش گفتم اگه تو اذ - به خودم بگه گوش 

 .چونمیرو بپ

 

 ادامه داد: ونایکرد و  یاندهتک خ رخسرویام

 

 زن بابامو داشته باشم. یهوا دیباالخره با -

 

 .به ساعت ماند رهینشست و خ راست

 در دلش نبود. دل

را به  دادیکه در سرش جوالن م یفکر رخسرویام

 زبان آورد و گفت:

 

 دیسالومه و خودم و ناه ایاالن وقت شماتت تو  -

 .ستین

که قابل شمارش  میارخطا د یقدرما اون یهمه

 نباشه.

حالت ممکن هم در  نیدر بدتر کسچیاز اون، ه جدا

 .ستیقضاوت کردن ن یمقام و مرتبه



 مینییبه گذشته و بب میفلش بک بزن کهنیکنم، ا خالصه

رو عوض  یزیچ م،یمقصر بود ترشیکدوممون ب

 .کنهینم

 توئه. یبه عهده تشیکه مسئول یپرهام رو دار حاال

 

 یادیاحترام ز شیچند وقت پ نیتا هم کهنیا برخالف

 یحس چندان خوب دیسالومه قائل بودم، حاال شا یبرا

 باشم.بهش نداشته

 

و انگار با  دیکش شیهالب یکرد و انگشت رو یمکث

 که گفت: زدیخودش حرف م

 

مخالفت پدر آذر با من  لیباعث شد بفهمم دل نیو هم -

 .هیچ

 

 گفت: ونایداد و  رونیب ینفس

 

 اش؟هیخب، بق -



 

 نشست و گفت: نهیپا انداخت، دست به س یرو پا

 

 مادره. هی ،یاما سالومه، با هر خطا و اشتباه -

غلط  ایمادر تنها و نگران که ده سال، به درست  هی

 کرده. یوجود پرهام رو از تو مخف

و دوا و  مارستانیب ریها درگسال نیمادر که تمام ا هی

 یدونیاش بوده و خودت مهبچ یویکل یماریدرمون ب

 .قدر سختهچه سمیاوت یهاکه کار با بچه

 اومده جانیاون تا ا اما

 

 کالفه شده حرف پدرش را قطع کرد و گفت: ونای

 

منظورت رو  ر،یام ینبود ینیچتو که اهل مقدمه -

 بگو.

 

 شد و گفت: ونای یرنگ یهابه چشم رهیخ

 



 یبخوا کهنیبه ماجرا نگاه کنم، ا طرفیاگر ب -

 .هیانصاف یب یادیز یریحضانت رو از سالومه بگ

 خاص پسرت طیبا توجه به شرا و

 

 گفت: یبا ته لبخند ونای

 

فروکش کرده و  تمیحاال که عصبان یکنیچرا فکر نم -

 کهنهیپرهامه، قصدم ا یفقط و فقط سالمت تمیاولو

 بردارم؟ یدوش سال یاز رو بارهی

 

 گفت: ونایو  متعجب نگاهش کرد رخسرویام

 

 رو از داشتن پرهام محروم کنم. یسال خوامیمن نم -
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 هستن. یکاوریر یتو -

 رفت. شیعمل خوب پ خوشبختانه

به بخش منتقل  انیهوش بمعتضد که به خانوم

هستن و ما  نهیقرنط یهم که مدت زیپرهام  عز شن،یم

 .میدر خدمتشون هست

 

 شان خارج شد.هرسه ینهیراحت از س ینفس

 .یحالاز خوش بارنیاما ا ختیاشک ر سالومه

 ادیخدا را شکر کرد که به  یدر دلش طور ونای

 باشد.را تجربه کرده یحال نیتا کنون چن آوردینم

بود که هم حال  نیحال از اهم خوش رخسرویام

اش و با خودش فکر کرد، همسرش خوب است هم نوه

تا  روندیرا که پشت سر بگذارند، م یزندگ یباز نیا

 آماده شوند. یبعد یبرا



**** 

 ؟یخوب -

 کمکت کنم؟ ییتا دستشو یخوایم

 

که  یریو کفگ شبندیبا آن پ رخسرویبا لبخند به ام آذر

 داد:در دست داشت، نگاه کرد و او سر تکان 

 

 آذردخت؟ هیچ -

 

 را در کاسه چرخاند و گفت: شیهامردمک

 

 .شدم صیست ترخهفته کیده روز گذشته، من  -

 .زدلمیحالم خوبه عز خدابه

 

 جلو رفت. توجه،یباز هم ب رخسرویام

گذاشت و  شیرو را هم ریرا باز کرد و کفگ شبندیپ

 و گفت: دیحرکت در آغوش کش کیآذر را با 



 

 .برمتیاما خودم م دونم،یم -

 .ترهراحت المیخ

 

فوت کرد و  رخسرویخنده نفسش را در صورت ام با

 گفت:

 

 قدم راه برم؟ هی یاجازه بد شهیم -

 

 باال داد و گفت: ابرو

 

 بغلم باشه. یدوست دارم خانومم تو -

 نزن بانو. غر

 

نشاند  رخسرویام یهالب یرو یاو بوسه دیکش گردن

 و گفت:

 



 سرآشپز؟ یدرست کرد یامروز چ -

 .ادینم یسوختگ یکه بو بهیعج

 

 و جواب داد: دیخند رخسرویام

 

 .ختمیتوش آب ر ادیز -

خب حواسم نبود دوبار توش نمک  یول نسوخت

 .ختمیر

 

 گفت: دیبگو یزیآذر چ کهنیاز ا شیپ

 

 نت سرچ کردم. یاما تو -

 .رهیرو بگ اشیانداختم توش شور ینیزمبیس

 

 رخسرویام یبرهنه ینهیا در سزد و سرش ر قهقهه

 کرد و گفت: یمخف

 



 .یهست یواقع یمرد زندگ هیتو  -

 

 و گفت: دیآذر را بوس یموها یرو

 

کار  ،ییبرم جا دیبعدش من با م،یناهار رو بخور -

 دارم.

تیپ ادیب ایو گمیم  .ش 

 

 و گفت: دیآب دهانش را بلع آذر

 

 .یمزاحمش بش خوادینه من راحتم، نم -

 ً  که هنوز ناراحته. خصوصا

 

 

درست  دارشیرا انجام داد و به د شیکارها رخسرویام

 فکر کرد. انایبعد از عمل پرهام، با و

شده و  یدخترش تا چه حد جا خورده و عصب کهنیا

 بود:گفته



 

 بفهمم؟ دیهمه اتفاق افتاده و من حاال با نیا -

هم  ونای یبرا ایبودم، اما گو بهیتو غر یکه برا من

 شدم. بهیغر یادیز

رو آدم حساب  کسچیکه ه از مراسم عقدش اون

پسر ده ساله داره، اونم از  هیاز حاال که  نینکرد، ا

 یبا خاله سال ونایکه  شهیمن باورم نم ی! خدا؟یک

 بوده!

 

 بود:را نشانه رفته و گفته رخسرویپر تر ام یبا توپ و

 

و  یکه نبود یتو، تو واقعاً اون چند روز ر،یام -

 ؟یسفر رو تنها نبود یفتر

 ؟یگیم یو حاال اومد یو ازدواج کرد یرفت

 .گهید یگفتیهم نم حاال

 رو ندارم. کسچیجز حامد ه کنمیفکر م یگاه

 

 بود:جواب داده رخسرویام



 

اما باور کن که اوضاع  ،یحق دار یبگ یهرچ -

 و ختهیبه هم ر یقدراون

 

 بود:حرف او پر بغض گفته انیم انایو

 

باهات حرف بزنم  خوامیاما نم خوامیمعذرت م -

 .ریام

 کمهی دیزنت هم سن و سال منه و شا کهنیفکر ا چون

 .کنهیم اموونهیداره د تر،کیهم کوچ

انقدر ازم دور شده داره  ونایچرا  کهنیفکر ا چون

 .دهیزجرم م

نگو و برو، برو فقط بذار با خودم  یچیلطفاً ه پس

 .امیکنار ب

 

 ایواما  -

 

 بود:زده و گفته هیکنا



 

 رو هضم کنم. هانیا یحداقل بهم وقت بده همه -

 

 آذر به خودش آمد که گفت: یصدا با

 

 ؟یکنیم ریکجا س   رخانیبا شماام ام -

 

 کرواتش را بست و لب زد: یگره

 

 حواسم نبود. دیجانم؟ ببخش -

 

 ؟یریکجا م دمیپرس -

 .ام سر رفتهحوصله ام؟یب منم

 

 اش نشاند و گفت:گونه یرو یابوسه

 

 قرار دارم. ییجا -



 

او  ینیرا به ب اشینیب رخسرویچشم گرد کرد و ام آذر

 .دییسا

 

 . یقلبمه خودت یکه تو ینترس، تنها زن -

 

از شدت شوق در دل آذر آب شد و پلک بست و  قند

 .دیلب گز

 

 ادامه داد: رخسرویام

 

فع ر ی، برا یایب شهینم زمیدرضمن، نه عز-

درس بخون که کالً رهاش  کمهیهم  اتیحوصلگیب

 .یعقب یلیو خ یکرد

 .فعالً 
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با خودش فکر کرده و کلنجار رفته و  یلیمدت، خ آن

 بود.دو دو تا چهار تا کرده

به  تیرو شود و در نهاطور با پدر آذر روبهچه کهنیا

و اطالع  یکه بدون هماهنگ بوددهیرس جهینت نیا

 سر زده برود. ،یقبل

حس بد  یادیبود، ز یطیشرا نیدر چن کهنیا از

 داشت.

 اشیکنار یصندل یرو ینیریبه دسته گل و ش نگاه

 انداخت.

 میآقاابراه یها به خانهکه بردن آن دانستینم یحت

 نه. ایدرست است 

 تمام افکارش پوزخند زد و با خودش زمزمه کرد: به



 

منه، شرعاً و عرفاً زن منه و من  یخونه یآذر تو -

 کنم. اشیاومدم تا خواستگار

 قرنه. یدارهاید نیتراز مزخرف یکیشک  بدون

* 

 خانه را باز کرد و داخل شد. در

 را باال شیبه اطراف انداخت و صدا یچشم نگاه با

 برد:

 

 ؟ییمهسا؟ مهسا کجا -

 ؟یستین ؟یمراد

 

 او را گرفت. یکاناپه ولو شد و شماره یرو خسته

 :دیچیسرد مهسا در گوشش پ یبعد صدا یکم

 

 بله؟ -

 



آتشش  کهیگذاشت و درحال شیهالب انیم یگاریس

 گفت: زدیم

 

 ؟یچ یعنیبله  -

 چه طرز جواب دادنه؟ نیا

 ؟ییکجا

 

 هم خشک گفت: باز

 

 باشم؟ دیبا کجا -

 

 ؟یپرسیسواله م نیچته مهسا؟ ا -

 شوهرت. یمعلومه، خونه ؟یباش دیبا کجا

 

را  اشیعصب یهانفس یصدا ونایکرد اما  سکوت

 .دیشنیم

 زد: داد



 

 مهسا؟ یرفت یکدوم گور گمیم -

 

 گفت: هیو با کنا دیخند یعصب

 

 شوهر؟ کدوم شوهر؟ -

 بزرگم.مامان۰ شیبرگشتم خونه پ شیپنج شب پ من

و  یومدیست خونه ندو سه هفته ینه که جنابعال منتها

از  یکیساکن  یو رفت یساک لباس جمع کرد هی

 .یخبر نداشت ،یشد مارستانیب یهااتاق

 

دل  یو انگار عقده دیکوب زیم یدستش را رو ونای

 بود که گفت:هردوشان باز شده

 

دو  نیهم یدوماً، تو ،یرفت یاوالً که تو غلط کرد -

 بارکیسرم،  یتو اشیکوبیم یکه دار یاسه هفته

 ؟یام رو بپرسبچه ایحال خودم  یزنگ زد

 



 :دیکش غیج مهسا

 

 ؟یحال زنت رو بپرس یزنگ زد بارکیتو  ؟یتو چ -

 ست.زنده ایمرده  ینیبب اصالً 

 یمارستانیب یچون تمام وقتت رو تو یزنگ نزد نه

 یالزامجا حضورت اون یفکر نکنم حت کهیدر صورت

 باشه.

 

 داد زد: ونای

 

 .نییپا اریها، پس صدات رو بمن بلندتره یصدا -

سالومه رو  ست،نهیقرنط یهم، پرهام تو بعدش

حواسم به پرهام  یفرستادم خونه تا خودم چهار چشم

 باشه.

 

دکترها و  نه،یقرنط یگیم یهه! خودت دار -

 .ستنین کاریپرستارهاام که ب

 .اریبهونه ن ا،ونی یبمون ینبود مجبور



 ؟یتو فقط پدر  پرهام مگه

و نسبت به من  یمتاهل گهیکه د یخودت فکر نکرد با

 ؟یدار تیهم مسئول

 

 را خاموش کرد و گفت: گارشیس ونای

 

ً یدرمونت دق یاالن درد ب -  ه؟یچ قا

ام هم بچه دیبا یخواینگفتم اگه من رو م مگه

 ؟یبخوا

 من فرق کرده؟ یزندگ طینگفتم شرا مگه

 

 جواب داد: هسام

 

 .میبا هم صحبت کن یفکر کنم الزمه تا جد -

البته  نمت،یبب امیبهم خبر بده ب یوقت داشت یهرزمان

 به جز خونه. ییهرجا

 



 دیبگو یگرید زیفرصت کند چ ونای کهنیاز ا شیپ و

 بود.تماس قطع شده

 

[23.04.21 21:25] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 _و_دوی#پارت_چهارصد_و_س

 

 

هم  یرا رو شیهازنگ بود و دندان کینزد انگشتش

 .دییسایم

آذر  یبا خانواده دیفکر کرد اول و آخر که با اما

 صحبت کند.

را از  ینیریدسته گل و ش کهنیرا فشرد و از ا زنگ

 بود. یراض بود،اوردهین رونیب نیماش



 مشخص نشود. توریماندر  رشیتا تصو ستادیا کنار

 

خبر و  یچشم از شبکه کهنیبدون ا میآقاابراه

 جدا کند گفت: شیهاسیرنویز

 

 زهرا؟ هیک نیبب -

 

مدت که با هر زنگ  نیدل زهراخانم مثل تمام ا بند

پاره شد و  گریبار د شد،یپاره م فونیتلفن و آ

 ستد،یتا با گذاشتیزانو م یدست رو کهیدرحال

بود چشمش را مرطوب کرده ریه زکه ناخواست یاشک

 را هم گرفت.

 گفت: میبه آقاابراه رو

 

 .ستیمعلوم ن یکس -

 

 گفت: حوصلهیب

 



 جواب بده زن. -

 

 را برداشت. فونیآ

 

 بله؟ -

 

 جواب داد: رخسرویام

 

 دارن؟ فیمعتضد تشر یآقا ف؟یسالم، احوال شر -

 

 زهراخانم آشنا بود. یبرا شیصدا

 حالنیپشت در است با ا سرورخیام دیو فهم دیگز لب

توسط همسرش  یجنجال احتمال کیاز ترس برپاشدن 

 و جواب داد: اوردیخودش ن یبه رو

 

 بله، هستن، چندلحظه -

 



 گفت: میبه آقاابراه رو

 

 جواب بده. ایبا شما کار دارن، خودت ب -

 

 زد: لب

 

 ه؟یک -

 

 یرا از رو حشیشانه باال انداخت و تسب زهراخانم

 ریخو صلوات فرستاد تا اوضاع ختم به چنگ زد زیم

 شود.

 

 بله؟ -

 

 معتضد؟ یسالم عرض شد آقا -

 د؟یهست خوب

 



 ممنون، شما؟ -

 

 در؟ یجلو دیاریب فیچندلحظه تشر شهیم -

 

 شما؟ دمیپرس -

 

 و لب زد: دیکش فونیآ نیدورب یخودش را جلو ناچار

 

 باهاتون صحبت کنم. خواستمیجم هستم. م -

 

را  میآقاابراه یهاظه خون مقابل چشملح کیدر  اما

 گرفت و گفت:

 

 یدر خونه یاومد یپاشد یکرد جایتو ب که،یمرت -

 من.

 ؟یغلطو کرد نیبار دوم ا یبرا یچه جرات به

 بس نبود؟ یدیآبرومو به گ*وه کش یبار اومد هی



 ؟یکه چ یاومد حاال

 

 محکم جواب داد: رخسرویام

 

 .جناب معتضد میاومدم که مرد و مردونه حرف بزن -

 

 گفت: تریعصب 

 

 با تو ندارم. یمن حرف -

 کدوم حرف؟ د،یبرد تمویثیح د،یازم گرفت بچمو

 برو. یبکش و ه ر راهتو

 

 باز هم مصمم گفت: رخسرویام

 

 .میحرف بزن دیبا -

 



ندارم، آبم از سرم گذشته، برو تا زنگ  یمن حرف -

 نزدم صد و ده.

 

 .مکنیخاطر آذردخت، خواهش مبه -

 

 بود.دخترش را به زبان آورده اسم

 .دیلرز قلبش

فرصت استفاده کرد و  نیاز ا رخسرویکرد و ام مکث

 گفت:

 

ازتون  د،یاز وقتتون رو به من بد قهیلطفاً چند دق -

 .کنمیخواهش م

 

 یقلب و عقلش، دست رو انیدر جدال م میآقاابراه

 دکمه فشرد و در را باز کرد.
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فرستاده،  شیبرا یامیپ رخسرویام کهنیا الیخ به

 را برداشت. یگوش

 نام اردالن بهجت کنجکاو و متعجب شد. دنیبا د اما

 بود:نوشته شیرا باز کرد و خواند که اردالن برا امیپ

 

 د؟یمعتضد، خوب سالم خانوم -

 و احوال بر وفق مراد هست؟ اوضاع

 ً نداره باهاتون تماس  یرادیاگر ا خواستمیم جسارتا

 .رمیبگ

 



 بود.شده کنجکاو

 باشد؟با او داشته توانستیم یبهجت چه کار اردالن

 تعلل کرد و بعد در جوابش نوشت: یکم

 

 ممنون، متشکرم. یلیبهجت، خ یسالم آقا -

 د؟یداشت یبنده کاربا  کنم،یم خواهش

 

 پاسخش را فرستاد. فوراً 

 

خدمتتون  یو تلفن رمیتماس بگ شهیبله اگر م -

 نداره؟ یرادیعرض کنم. ا

 

بود که شده کیتحر یادیز اشیحس کنجکاو فقط

 پاسخ داد:

 

 نداره، درخدمتم. یرادیا ریخ -

 



 .دیبالفاصله در دستش لرز یارسال شد و گوش امیپ

 

 ،یکوتاه یپرسپس از احوالرا وصل کرد و  تماس

 اردالن گفت:

 

اگر امکانش  خواستمیم که،نیغرض از مزاحمت ا -

 .نمتونیهست، بب

 

 پرسوال لب زد: آذر

 

 ؟یاما بابت چه موضوع خوامیعذر م -

 

 انیپا یکه مربوط به کارها یاچند برگه بودگفته

 .طالقش بوده دست او جا مانده

 معذب و دو دل گفت: یکم آذر

 



 ییبهجت، اگر موضوع فقط کاغذها یآقا دیببخش -

ازتون  امیمن م دیآدرس بد دیلطف کن د،یگیهست که م

 .رمیگیم

 

 بود:او گفته اما

 

 کیک کیحداقل بتونم به  دیخانوم معتضد، اجازه بد -

 عصرونه دعوتتون بکنم. یو چا

 هم باهاتون دارم. یاگهید کار

 .کنمیکافه رو هم خدمتتون ارسال م هی آدرس

 .هم شلوغه جاش

 

 اما آخه -

 

موقر بود که باعث  یقدرکوتاه و لحنش، آن یخنده

 .ردیاش را بپذشود آذر خواسته

 



 نهییو مقابل آ ستادیبعد ا یرا قطع کرد و کم تماس

 رفت.

مدام تحت نظر داشتش  رخسرویچند روز را که ام آن

به  کهنیقدم از قدم بردارد فرصت ا دادیو اجازه نم

 خودش برسد را هم نداشت.

 یکه دم اسب ییو شلوارک و موها شرتیبه ت ینگاه

 بودشان انداخت.بسته

کرد حاال که حالش بهتر است از نبودن  فکر

 نیرنگ و لعاب از ا یاستفاده کند و با کم رخسرویام

 ظاهر خارج شود.

و به وضوح  خواستیبودن با مردش را م دلش

 یکنارش خوددار یبه سخت رخسرویکه ام دیدیم

 .کندیم

 یو جاده نیدر ماش شانییکذا بارنیاز همان اول پس

 شیاش پدوباره یفرصت تجربه گریپر از برف، د

 .بودامدهین

تا حال آذر بهتر شود و پس از  بوددهیطول کش یمدت

 آمد. شیعمل پ یآن هم که ماجرا



 یکه برا دهیوقتش رس گریخودش فکر کرد د با

و تاب  چیپ رخسرویام یهابازو انیبار م نیدوم

 عاشقانه بخواند. شیکند و او برا یبخورد و دلبر
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به  توجهیو ب ستادهیا رخسرویمقابل ام اط،یح انیم

 حرف همسرش که گفت:

 

 تو. ارنیب فیبگو تشر م،یراهآقااب - 

 



 گفت: رخسرویام به

 

 ه؟یخب آقا، حرف حسابت چ -

 

او نگاه کرد  یهادر چشم میو مستق رهیخ رخسرویام

 و گفت:

 

 کیمعتضد، من  یآقا دیحق دار دیبگ یشما هر چ -

 .فهممیپدرم و حس شما رو خوب م

 اما

 

 اخم تشر زد: با

 

گفت، حاال  بار آذر زنگ زد شر و ور هی ؟یاما چ -

 ؟یباز همونا رو بلغور کن یاومد

 

 پوزخند زد و گفت: تلخ

 



 دهیبرسیگ دیچشم سف یاصالً مگه اون دختره -

 دست من باشه؟  ارشیکه اخت جاستنیا

 یبگ یخوب واسه خودش ول شده، حاال اومد واال

 چند منه؟

 

 باز هم آرام و با متانت گفت: رخسرویام

 

حق  دییبفرما یما هرچبله، بنده عرض کردم که ش -

 تره.و گردن بنده از مو هم نازک دیدار

تا آذردخت  دمیبه حکم ادب و احترام خدمت رس من

 کنم. یرو رسماً از شما خواستگار

 

 زد: پوزخند

 

ک -  بگم؟ یبگم؟ دردمو به ک ی! د  من آخه چید 

مثل خودم  دیمو سف هیسن خودم، هم یکیبگم  یک به

 دونمیکه چندماهه اصالً نم یدختر یاومده خواستگار

 کجا هست.



 

 ادامه داد: رخسرویام

 

 .دشیریو بپذ دشینیبب دیخودتون نخواست - 

سنشه اما قلبم براش دخترم هم اده،یسنم ز درسته،

به شرافتم قسم، به جان خودش که فقط خدا  لرزه،یم

 خوامش،یقدر مو چه زهیحد برام عزتا چه دونهیم

 .کنمیخوشبختش م

 دلش تکون بخوره. یآب تو ذارمینم

 

کور تر شد و  میآقاابراه یابروها انیم یگره

 یبا خودش فکر کرد که چه برداشت رخسرویام

 از سکوتش بکند؟ تواندیم

 

 فرصت استفاده کرد و گفت: از

 

 .ستیطرفه ن کیحسم بهش  -

 که آذردخت هم دونمیو م رشهیگ دلم



 

 د و گفت:حرفش را قطع کر میآقاابراه زیت نگاه

 

 ادیم ینیریبار پسرت با دسته گل و ش هی -

 بار خودت. هی اشیخواستگار

 ً  ست!مسخره ناموسا

 

 جواب داد: رخسرویام

 

که به  یثابت کردن عشق یبرا دم،یمن جنگ -

 .دمیها با خودم و خودش جنگدخترتون داشتم ماه

مقابل شما هستم و به  جانیو حاال ا دمیپسرم جنگ با

 یبه اندازه امیزندگ یتو وقتچیکه ه گمیجرات م

 االن مطمئن نبودم.

 

 کیبه  هیشب رخسرویام یبرا اشیبعد سوال

 :دیبود که پرس دیام یروزنه

 



ام که بچه گه،ید یسن پدرشو دار یگیخودتم م -

 .یدار

بچه  دیکنه، باس ق یعروس یآذر اگه با جنابعال یعنی

 شهیدار شدنو بزنه آره؟ چون بچه واسه تو م

 تابوت اما آذر که مادر نشده. یپا یزنگوله

 تو بسوزه؟ یبه پا قراره

 

بود گرم شده یکه کم یکش آمده و دل یکه کم یلب با

 گفت:

 

 گمیمن نه م دونهیرو م طیشرا نیآذردخت تمام ا -

 نیا دی. اما اجازه بدخوامینم گمیو نه م خوامیبچه م

 .میریرو من و آذر بگ میتصم
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را بار  اشیسبزدوساعت، هم قورمه یکیآن  یط

گذاشته و هم به حمام رفته و هم به خودش 

 .بوددهیرس

 .دیتنش چرخ یرو تیبا رضا نهیینگاهش در آ حاال

به  یادیز اش،یشمی کوتاه سبز یعروسک راهنیپ

 .آمدیتنش م دیپوست سف

 شوند. یتا لخت و شالق بوددهیرا اتو کش شیموها

و رژلب پررنگش هم به صورتش  یاچشم گربه خط

 .آمدیم

 نییها پاگردنش زد و از پله یهاعطر به کناره یکم

 رفت.

اما  دیچیپیم شیدر پهلو یاندک درد یهم گاه هنوز

 قابل تحمل بود.



به دست  یهم به خانه برسد و دستمال یکم تخواسیم

شدن  دهیکش یکند اما با صدا یریو گردگ ردیبگ

 ها،زهیسنگ ر یرو رخسرویام نیماش یهاچرخ

با لبخند منتظر ماند تا او داخل  شیجاشد و به الیخیب

 شود و به استقبالش برود.

با پدر آذر بود و  دارشیهنوز هم در فکر د رخسرویام

در را  خواستیق در افکارش بود و مطور غرهمان

 باز شد. شیباز کند که در به رو

 یچشم باال آورد و نگاهش را از موها تا پاها متعجب

 یتا باال رو نیینگاهش از پا بارنیو ا دیکش نییآذر پا

و با  دیباال پر شیو همزمان ابروها دیتن او رقص

مقابلش  یداشتندخترک دوست یرهیخ بازمهین یدهان

 ود.ب

و آذر  دیچیدست دور کمر آذر پ یو به نرم اطیاحت با

 .دیخند زیلب به دندان گرفت و ر

او فرستاد و  یموها انیرا م گرشیدست د رخسرویام

 در را بست. شیبا پا

 ینهیگردن آذر فرو برد و نفس در س یدر گود سر

 گفت: دشیبوسینرم م کهیآذر حبس شد و درحال

 



 د عروسک.دلچسب بو یبس یاستقبال -

 

را باال برد و دور گردن  شیهاو دست دیخند زیر آذر

 حلقه کرد. رخسرویام

نقطه از تن او  کی یکه رو ییهابا چشم رخسرویام

خمار از طلب کردنش پچ  ییو با صدا ماندیثابت نم

 زد:

 

 آذردخت بانو؟ یچ یعنی نیحاال ا -

در به  هیهمه سخاوت سرکار عل نیبا ا میکن کاریچ ما

 نجانب؟یا یبسته یهاو دست ییبایگذاشتن ز شیانم

 

دستش را  کیآب دهانش را فرو داد و  آذر

 ینهیس یقفسه یوار از پشت گردن او، تا روشنواز

اش را باز مردانه راهنیپ یدکمه نیو اول دیپهنش کش

 و اغواگر گفت: زیانگکرد و آرام اما وسوسه

 

 .رخسروخانیام ستیهات که بسته ندست -



 

آذر  یچارهینوع لبخندش نادر و ناب بود که دل ب آن

او انداخت و از  یهاران ریکرد و دست ز تروانهیرا د

 کندش. نیزم

پچ  رخسرویدادند و ام هیرا به هم تک شانیهایشانیپ

 زد:

 

 یباال و رو یتا طبقه کنمیپس از شما خواهش م -

 قشنگم. یکن امیتخت همراه

 

 یرو شیموها یبرد که انتهاو سر عقب  دیخند آذر

 و گفت: ختیر رخسرویام یهادست

 

ستر. شد،رفتهیدعوتتون پذ -  در خدمتم م 
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  ستی#آرت

 

 _و_ششی#پارت_چهارصد_و_س

 

 

از  یزی، چکه به خانه برگشته یچندساعت نیا یط

 بود.به آذر نگفته میاابراهمالقاتش با آق

 یوقت رد،یبا او تماس بگ گرید بارکی خواستیم

را با آذر در  انیمطمئن شد که کامالً موافق است، جر

 بگذارد و بعد عقد کنند. انیم

به سر  یخوابیشب بود و ب میدو و ن ساعت

 بود.زده رخسرویام

نشود، از  داریکه آذر ب یرا کنار زد و آرام، طور پتو

 .ستادیتخت بلند شد و ا یرو

 .رفت ترعقب

 نگاهش کرد. خوب

 در گلو زد.  قلبش



 کردیبه خودش اعتراف م نیچندم یبرا دانستینم

 عاشق شده است. ،یسالگکه در سن پنجاه و هفت

طور به اش،ینارنج یخواب بود و موها آذردختش

صورتش پخش شده  یرو یایخواستن یانهیوحش

 بودند.

 داد. رونیسش را بنف رخسرویام

 بزند. دشیداشت که خوب د وقت

 ندارند. یرمونیکه انگار س ییهایچرانآن چشم از

 کنار رفت. شیزد و پتو یغلت

 شیپ ،یمشک ریخواب  حرتکه لباس کیآن  ریز تنش

 وحشتناک جذاب بود. شیهاچشم

 را درآورد. اشیگرفت و رکاب گر

 یوبزرگ  ر ینهیاز عرقش، مقابل آ سیتن خ به

 شد. رهیکنسول اتاق، خ

 بودند. ختهیر اشیشانیپ یرو اشیانقره یموها

 و به عقب راندشان. دیکش انشانیم یدست

 هم نگاهش کرد و با خودش لب زد: نهییداخل آ از

 جان  دلم عروسک قشنگ یا -



 

 .اوردین طاقت

 .خواستشیم

 .خواستشیم بازهم

آذر  که یریهمان چندساعت قبل و آن غروب دلپذ مثل

 .بودساخته شیبرا

را جذب  رخسرویطور امدر وجود او بود که آن چه

 یادیز دانستیفقط م دانست،یرا نم کردیم

 خواهدشیم

 رفت. سمتش

 تخت غرق در خواب بود. یرو

 تخت، کنار کمر او گذاشت. یرا رو شیزانو کی

 نرم تخت فرو رفت. تشک

 جا شد.جابه آذر

 .دیگردن او کش یاش را، رومردانه انگشتان

 خورد. گرید یتکان آذر

 به گردنش را کنار زد. دهیچسب یموها



گردن و  انیم یرد بزرگ و گرد کبود دنید با

 نشست. شیهابر لب یاش، لبخندشانه

 داشت تکرارش کند. دوست

 به دهانش مزه کرده بود. بیعج شانیهاعاشقانه طعم

 برد. نییپا سر

 .دشییبو قیعم

 یهاپلک انیم یت و او به آرامبر گردنش گذاش لب

 اش را باز کرد.پف کرده

 یموها انیاش را باال آورد و مخواب رفته دست

اغواگر و  یمردش فرو برد و با صدا یانقره

 پچ زد: بش،یدلفر

 

 رخسرویام -

 

 باال آورد. سر

 

خوشگل و  یهااون چشم یفدا رخسرویام -

 .خوابالودت



 

 لبش را به دندان گرفت. کنج

 

 .ادیمن خوابم م -

 

 جواب داد. خودخواهانه

 

 .دهیاما خواب از سر من پر -

 

 و او نوازشش کرد. دیخند لوند

 در چشمانش زل زد و گفت: دیآذر که بر نفس

 

نوازش  یتن رو، فقط و فقط برا نیمطمئنم خدا ا -

فقط من آذردخت، فقط من،  ده،یشدن توسط من آفر

 باشه. ادتی شهیرو هم نیا

بسته لبخند زد و سر در آغوش او فرو برد چشمان  با

 گفت. یو هوم آرام



 انیاو را م یطور که موهاهمان رخسرویام

 بود گفت:گرفته یبه باز شیهاانگشت

 

 نکن آذردخت. یرو ازم مخف یزیچچیه وقت،چیه -

باورم رو  وقتچیبه اعتمادم ضربه نزن، ه وقتچیه

 نیبه هم هزنیبه خودت نشکن نفسم، بذار تا قلبم م

 اندازه عاشقت بمونم.

 

و انگشت کوچکش را باال برد  دییاو سا ینهیبه س سر

 و گفت:

  

 قول قول قول. -

 

هم انگشت کوچکش را به آن گره داد و  رخسرویام

 و گفت: دیسرش را بوس یو رو دیدر گلو خند

 

 دوستت دارم. -
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 _و_هفتی#پارت_چهارصد_و_س

 

 

دو  یکیبود در خانه بماند و خواسته ونایاز  سالومه

هم  ونایبرود و تا  مارستانیرا خودش به ب یروز

 استراحت کند. یکم

 وندیاز بابت پ الشیهم که خ یآن چند روز یط

بود، راحت شده یفقط کم ،یپرهام کم زیآمتیموفق

 یهااز اتاق یکیبه قول مهسا در  هکیدرحال

 نیرتریو نورگ نیتربزرگ کرد،یم یزندگ مارستانیب

 بود.پرهام درنظر گرفته یاش را برااتاق خانه



هم سفارش تخت و کمد و فرش و پرده و  ینترنتیا

 بود.را داده یروتخت

 بود.اتاق پسرش آماده لیوسا

 یبود تا باربرساعت شش عصر هماهنگ کرده یبرا

 .اوردیلوازم را ب

بود تا دو ساعت استخدام کرده یکی یکارگر هم برا دو

 .نندیاتاق را بچ

 را داخل خانه آوردند. لوازم

اتاق هم خوب  یواریکاغذ د میرنگ و مالکم یآب رنگ

 داشت. تیها سنخاثاث یهیبود و با بق

 گرید یرا به اتاق لشیکردند و وسا یرا خال اتاق

 منتقل کردند.

 ا پهن و پرده را نصب کردند.ر فرش

بود  ونایکه مدنظر  ییو کمد پرهام را در جا تخت

 .شیروبهگذاشتند و تخت مهمان را هم رو

ها رفتند، با لذت نگاه به اتاق پرهام بعد که آن یکم

 انداخت.

 دانستیم دیکه بع یبازاسباب یبود کممانده حاال

در باشد اما به آن داشته یچندان یپسرش عالقه



دارد  ازین ینقاش یکه برا یفکرش بود تا تمام لوازم

 کند. هیرا ته

 شیهاکه لب یزده به چهارچوب در و با لبخند هیتک

اش در خانه به حضور جگرگوشه کرد،یرا ترک نم

 آمد. شیبرا یامیکه پ کردیفکر م

 نوشته بود: مهسا

 

 .نمتیبب خوامیم -

 

 کرد: پیتا

 

 خونه. ایب ،یاک -

 

 به جز خونه. ییبودم هرجافتهبهت گ -

 

 نوشت: یهم در کمال لجباز ونای

 



 فیتشر ،یحرف بزن یخوایبرم، م ییحال ندارم جا -

 .یچیهم که ه یخوایخونه، نم اریمبارکت رو ب

 

 تا نوشت: دیطول کش یکم

 

 .فتمیباشه راه م -

** 

 ،یطبعبا همان شوخ توانستیخودش، م الیبه خ ونای

که  یاافهیبلکه از آن ق اوردیق بمهسا را سر ذو یکم

 خارج شود. اش،ینیبود و سرسنگبه خود گرفته

 خنده گفت: با

 

جونم، خوشگل  ی! مرادجاستنیا یک نیبه به بب -

 استیطور مطورحال و احوالت چه غو،یج غیخانوم  ج

 ؟یدیل  

 !ر؟یس*ک*س دلپذ هیکه دعوتت کنم به  یستین ودیپر

 

 شد. تریصبانو ع تریاما فقط شاک مهسا



تشر هم  یحت چ،یباز نشد که ه شیابروها انیم یگره

 زد:

 

 .ونایلطفاً خودت رو جمع کن  -

بدم، اومدم تا  تیاهم هاتیکه به لوده باز ومدمین

 حرف بزنم.

 

 باال داد: ابرو

 

 .یما رو دخ یواو، حاال نکش -

منو قورت  کهنیقبل از ا یبخور ارمیب یزیچ هی نیبش

 .یبد

 

به آشپزخانه رفت و مهسا کنجکاو شده سمت  ونای

 دشیجد لیاز وسا یرفت که درش باز بود و کم یاتاق

 از آن فاصله مشخص بود.

و پوست لبش را به دندان  ستادیدر اتاق ا مقابل

 گرفت.



 یزودتر از اتاق خواب ونا،ی یپسر ده ساله اتاق

 بود.مختص او که همسرش شده، آماده شده

 رش آمد.از پشت س ونای یصدا

 

 طوره؟چه -

 

را سمت او گرفت و مهسا  تویشربت موه وانیل

 توجهیگرفتش و انگشتانش را دور آن قالب کرد و ب

 به سوال او پچ زد:

 

 ه؟یچ یاون تخت اضافه برا -

 

از شربت خودش را مزه مزه کرد و  یکم ونای

 شانه باال انداخت. تفاوتیب

 

و  ادیاست بخو یمادر پرهام هر زمان کهنیا یبرا -

 بمونه. ششیپ

 



 شوکه زد و گفت: یمات لبخند مهسا

 

درصد شک داشتم، حاال صد در صد  کیاگر فقط  -

 مطمئنم.

 

 :دیچشم تنگ کرد و پرس ونای

 

؟ -  بابت 

 

 لب زد: قاطع

 

 طالق. -
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 _و_هشتیصد_و_س#پارت_چهار

 

با خودش کلنجار رفته و دل دل  یکل زهراخانم

ظرف  کهیو آرام درحال اطیبا احت تیبود و در نهاکرده

 :دیپرس گرفت،یهندوانه را مقابل همسرش م

 

 یاون آقا کهنیچرا از بعد ا یبگ یخوایآقا، نمابرام -

 ؟یشد یجورنیبود، اومد ا یجم بود ک

 

انداخت و با  به هندوانه یاهآمد و نگ رونیفکر ب از

 :دیپرس یجیگ

 

 ؟یچ -

 

 زد: لبخند

 



بگو چرا  اد،یحال ب گرتیهندونه بخور، ج کهیت هی -

 آقا؟ یایانقدر فکر

 بهت گفت؟ یچ روزید مگه

 

از او  ادیکه ز یو با حالت دیبه صورتش کش یدست

 آرام لب زد: شد،ینم دهید

 

 .دشخوایآذر م گهیم خواد،یآذرو م گهیم -

 

 :دیداد و پرس رونینفس ب زهراخانم

 

 ؟یگفت یشما چ -

 

 گفت: کالفه

 

واس خاطر  دمشیامم زن، چندماهه نددلتنگ بچه -

 حرف مردم.



کردم که در دهن مردم برام باز نشه  یعمره هرکار هی

 نقل محافل. میو تهشم که شد

 یلیو فک و فام هیدر و همسا نیاز ا یکیکدوم  حاال

انداختن بهمون اومدن و  کهیدن و تز هیکه گوشه کنا

 گفتن ابرام، خرت به چند من؟

 

 :دیمنتظر نگاهش کرد و آرام پرس زهراخانم

 

 ؟یبگ یخوایم یچ -

 

عمر  هی خوام،یآذرو م یمنم پدرم، دل دارم، خوش -

 غلط رفتم، غلط کردم.

و  اروی نینکنه آذرو بدم دست ا گمیچون م امیفکر

ال مال و منالش بود که زنش بشه، بگن چشمشون دنب

سال از خودش  یس یکیدختر جوونشو داد به 

 تر.بزرگ

 خوادیدلشون م یخب بگن، بذار هر زر گمیباز م اما

 میزنیم مونویبزنن، من و تو درد و غصه و دلتنگ

 مردم. نیهم یبرا زرت و پرتا گرمونیوسط ج



 

نگاهش کرد و لبخند به  سیخ یهابا چشم زهراخانم

 لب گفت:

 

دومادم  ادیخدا قسم، به جون خود  آذر، منم بدم نمبه -

 یگیم یجوون باشه، اما به قول خودت دار

چرا  خواد،یدخترمونو دوست داره، آذرم خاطرشو م

 دردت به جونم؟ یکنیدست دست م

 

مشوش نگاهش کرد و زهراخانم فوراً  میآقاابراه

 اش را ادامه داد:جمله

 

به سرمون  یبود، چه گلدر، جوون دربه یاون مهد -

 زد؟

 .هیاما آدم حساب اده،یآذر  ما ز یسنش برا نیا

 .ارزهیبه تنش م سرش

 ام.بچه یبرا دهیروحم پر کش منم



دلت رضائه و موضوع فقط حرف مردمه، دلتو  اگه

 .میصاف کن ابراه

 و بره. ادیب امیطفل یآذر مادرمرده بذار

 یکنیم دادیو بداد  دونمیکن، من که م یات آشتبچه با

 اما دل خودتم خونه براش.

 ست؟ین مگه

 

تکان داد و زهرا خانم  دییتا یبه نشانه یسر آشفته

 گفت: د،یدیحاال که او را نرم شده م

 

 .خوادشیبشه که با جون و دل م یبذار زن کس -

باشه که به حق  اشیو دعات پشت زندگ تیرضا بذار

 بشه. ریخزهرا عاقبت به یفاطمه

 گرفت و باز هم گفت: ینفس میابراهآقا

 

 به وهللا که دونم،ینم -

 

 حرفش گفت: انیم زهراخانم



 

 نگو، دردت به سرم قسم نخور. س،یه -

 دوباره دو دل نشو. ،یشد یدلت خوب اومده، راض به

ماام بهش سخت  مونه،یام پشخطا کرد، بچه آذرم

م ک اشمدهیند ریو پسر خ شده لیذل یبهیاون ط م،یگرفت

 که. اوردنیامو در نجز  بچه

 اهیاما اگه آدم نبخشه که دلش س کنن،یاشتباه م همه

 .شهیم

باالسر با  یهمون خدا غمبر،یخدا و پ میگیعمره م هی

برگرد  یهزار بارم توبه شکست گهیعظمتش م یهمه

 .بخشمتیکه م

 .کن یآقا، بزرگ ببخش

 

اد به سکوت گذشت و زهراخانم اجازه د یکم نشانیب

بعد،  یو اندک دیایبا خودش کنار ب ترشیتا همسرش ب

 :دیرا برداشت و زهرا خانوم کنجکاو پرس اشیگوش

 

 ؟یزنگ بزن یخوایم یبه ک -



 

 جواب داد: آرام

 

 به جم. زنمیمردم برن به جهنم، زنگ م -
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 ؟یپرهام خوب بود؟ با سالومه حرف زد -

 

 با لبخند سر تکان داد. رخسرویام

 



 آره گفت حالش خوبه. -

 

 زده گفت:ذوق آذر

 

 .دنشید میبر شدیکاش م -

 

 سر تکان داد. رخسرویام

 

 نمش،یمن هم دوست دارم بب ست،نهیقرنط یتو -

آذرجان،  گهید هشیهم دوست دارم، منتها نم یلیخ

المالقات هم نبود، اگر ممنوع یجدا از اون حت

 تیحضورمون پرهام رو اذ خوامیچون نم میرفتینم

 تره.خودش راحت ییکه با تنها یدونیکنه، م

 .انس نگرفته یلیهم خ ونایبا  هنوز

 

 لب زد: آذر

 

 .کنمیدرک م ،یگیآره خب، درست م -



 حالم که حالش خوبه.خوش یلیخ

 

 و قدردان گفت: دیآذر را بوس یشانیشد و پ خم

 

 به لطف تو. -

 

زنگ  رخسرویام یبدهد که گوش یجواب خواست

 خورد.

انداخت و بدون درنظر گرفتن نگاه  به صفحه ینگاه

 میها باال رفت تا بعد تماس آقاابراهکنجکاو آذر، از پله

 را جواب بدهد.

 در دلش نبود. دل

پسر  کیاله، که مثل مرد پنجاه و هفت س کیمثل  نه

محکم  نهیعاشق، قلبش در س یو دو سه ساله ستیب

 .دیکوبیم

 یدل نگران خواستیحاال هم آذر را داشت اما م نیهم

 برود. نیآذر از ب یو ناراحت



اش پاک آذر و خانواده انیم یهانهیک خواستیم

 شود.

 شد و در را بست و تماس را وصل کرد. یاتاق وارد

 

تماس گرفته  میخود آقاابراه کهنی، از ابودبرده ماتش

بود دلتنگ آذر است، گفته ست،یبود راضو گفته

عمر بد کرده و قبول دارد اما او حق  کیبود گفته

 .دیتر به دخترش بگوندارد از گل نازک

آن  ،یحق ندارد که روز ،یطیشرا چیتحت ه بودگفته

 آذر را بر سرش بکوبد. یکس یچندماه ب

دخترش را  یهااما مبادا چشم دهدیتر مدخ بودگفته

 اند.تر شده یادیها، زها، سالتر کند که آن چشم

 و گنگ بود. جیگ

 و لبخند زد. دیدور خودش چرخ یبهت و ناباور با

که  یزیصد و هشتاد درجه نسبت به چ میآقاابراه نیا

 بود.کرده رییبود تغ ترشیپ

 ر،یدختر کوچکش و تمام اتفاقات اخ یدور انگار

بخورد و بتواند  یتلنگر بوده تا تکان کی شیبرا



 یکه شصت سال درست زندگ یایاز زندگ یاگوشه

 بودش را جبران کند.نکرده

و  دیمردم بگو یگور بابا کیخودش  یبه گفته که

 .ستدیبا شیکوه شود و پشت دخترها

 بود.بود اما باالخره به خودش آمده رید

 

شد، آذر کنجکاو  ریها سرازکه از پله رخسرویام

 نگاهش کرد و لب زد:

 

  ر؟یبود ام یک -

 

 سر به سرش بگذارد که گفت: خواستیم

 

 طور؟چه -

 

 چشم نازک کرد. پشت

 

 .نییپا یایم یآخه لبخند به لب دار -



صورتت  یرو بارکی یکه سال ییاون مدل لبخندها از

ها ازش تحت عنوان شکار لحظه دیو با شنیظاهر م

 کرد. ادی

 

 گرفت و جواب داد: یترشیعمق ب بخندشل

 

آذردخت  یکنیصحبت م هیبا کنا یاالن چرا دار -

 بانو؟

 

بود تند که به سراغش آمده یایشده از کنجکاو یشاک

 شد.

 

که  یحرف زد یبدونم با ک خوامیاما م دیببخش -

 ؟یحالخوش

 

 گفت: شیهادر چشم رهیو خ ستادیآذر ا مقابل

 

 د!معتض یبا جناب آقا -



دارن که بنده دختر گلشون  تیفرمودن رضا شونیا 

رو هم  نیا نیو همچن ارمیرو به عقد دائم خودم درب

 من هستن! ی  گفتن که دلتنگ بانو

 

 مبهوت نگاهش کرد. آذر

 گرفته که آرام گفت: اشیشوخ رخسرویکرد ام فکر

 

ً  رخسرو،ینبود ام یخوب یشوخ -  واقعا

 

 :گفت تیحرفش با جد انیم رخسرویام

 

 نبود عروسک. یشوخ -

 

 اجیبه زمان احت رخسرویام یهاحرف لیتحل یبرا

و انگار  دهیکه شن ییزهایداشت اما با همان چ

و ناباور  ختیو پلک زد و اشک ر دیلرز بود،دهینشن

 و گفت: دیخند هیهق هق  گر انیم

 



 و...وا...واقعاً؟ -

 

 و پچ زد: دشیبه آغوش کش رخسرویام

 

 عاً.آره خانومم، واق -
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پدرش برود و  یدر دلش نبود که به خانه دل

 .ندیاش را ببخانواده



 .فیتوص رقابلیو غ بیداشت عج یحال

با  خت،یریاشک م زد،یقهقهه م کرد،یم بغض

 رخسرویاز سر و گردن ام اند،خویخودش آهنگ م

شوق و  انیو م کردیبارانش مبوسه شد،یم زانیآو

از مالقات با پدرش،  یزیکه چرا چ زدیذوقش، غر م

 بود.به او نگفته

 یادیکه داشت، ز یهرچه که بود و هر احساس اما

 ناب بود. شیبرا

حاال  خبر،کیهمان  دنیبا شن کردیم حس

 است. نیزم یآدم رو نیترخوشبخت

 بود که دوستش داشت، یکه کنار مرد نیهم

راه شود، بود حال پرهام روبهباعث شده کهنیهم

اش رفع با خانواده شیهاقرار بود کدورت کهنیهم

 بود. یشود عال

 زیچهمه گرید شدیهم رفع م انایو یناراحت اگر

 نور بود. ینور عل شیبرا

به دفتر  دیبود صبح تا بعدازظهر را باگفته رخسرویام

عقب  یادیآن مدت ز یکه ط ییبه کارها یبرود تا کم

 .روندیپدر آذر م یبود برسد و بعد، به خانهافتاده



 

 یرا رو رخسرویام یبوسه یداریخواب و ب انیم

بود و با لبخند به خواب حس کرده اشیشانیپ

 ادامه داد. نشیریش

که  یظهر بود که با تمام آن حس خوب یهاکینزد

 شد. داریداشت، ب

به تنش  یبود، کش و قوسصورتش افتاده یرو آفتاب

 رخسرو،یام دنیداد و به حمام رفت و فکر کرد تا رس

 اش بخرد.خانواده یبرا یاهیبرود و هد رونیب

را  اشیو گوش فیرا خشک کرد، آماده شد و ک تنش

 برداشت.

 چییخورد و نگاه به سو تییسکویو دو ب ریش یوانیل

 کردیاش نمکه اغلب استفاده رخسرویام گرید نیماش

 انداخت.

 شد و به آژانس زنگ زد. مانیپش اما

تماس گرفت اما  رخسرویشد با ام نیسوار ماش یوقت

شلوغ است که فرصت  یادیمشخص بود سرش ز

 پاسخ دادن ندارد.

 داد: امیپ



 

که  یدیاز همون مرکز خر رمیمن م رخسروجانیام -

کنم،  دیخر نایامامانم یابر کمهی م،یبا هم رفت بارکی

فقط گفتم که نگران  رسم،یالبته احتماالً زودتر از تو م

 .ینباش

 

 ینکرد، گوش افتیکه در یمنتظر ماند اما پاسخ یکم

 ُسر داد. فشیرا در ک

 توقف کرد. دیمقابل مرکز خر نیماش

 یرفت و در همان طبقه نییرا حساب کرد و پا هیکرا

 خورد. یسمونیاول، چشمش به لوازم س

کودک ساناز هنوز مشخص نبود اما داخل شد  تیجنس

دو دست لباس کوچک که دلش با  یکی شیو برا

 .دیخر رفتیقنج م دنشانید

خودش بود که  یسرمست و در حال و هوا قدرآن

 حساب زمان هم از دستش خارج شد.

به  خواستیم پاکت در دست داشت و خسته شده چند

پدرش  یهم برا یراهنیو پبخورد  یزیبرود، چ کافه

 بخرد و برگردد.



 زنگ خورد. اشیگوش

 تماس گرفته. رخسرویکرد ام فکر

 کرد. دایرا پ یدست گرفت و گوش کیرا در  هاپاکت

 نام بهجت تعجب کرد. دنید با

 بود.با او را فراموش کرده قرارش
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 را وصل کرد. تماس

 گوشش گذاشت و پاسخ داد: ریرا ز یگوش 

 



 د؟یبهجت، خوب هست یسالم آقا -

 

که شوق در آن مشهود بود پاسخ  ییبا صدا اردالن

 داد:

 

 ف؟یست خانوم معتضد، احوال شرسالم از بنده -

 

ز نظر ها را ا نیتریو و رفتیکه راه م طورهمان

 جواب داد: گذراندیم

 

 ممنون، متشکرم. یلیخ -

 

 مکث کرد و گفت: یاردالن کم 

 

 د؟یاریم فیتشر یخانم معتضد جسارتاً شما تا ک   -

 

آورد که با او قرار  ادیجمله، تازه به  نیا دنیبا شن 

 داشته.



را بست و  شیرا محکم گاز گرفت و چشم ها لبش

 رستاد.به خودش ف اشیحواسیبابت ب یلعنت

 

 د؟یخانوم معتضد، پشت خط هست -

 

 هول و معذب شده گفت: 

 

 بهجت اما یام واقعاً آقاشرمنده -

 

 :دیپرس

 

 افتاده؟ یاتفاق -

 

 زد: لب

 

 .امیب تونمیمن نم کهنینه نه، فقط ا -

 بودم.به کل فراموش کرده خوامیم معذرت



از خونه  رونیبرم بعد االن هم ب ییقراره جا یعنی 

 وهستم 

 

 حرفش گفت: انیاردالن م 

 

 .نداره یرایخب ا -

 یرادیجا، البته اگر ااون امیمن م دیبگ د؟ییکجا شما

 نداره.

 

 آذر گفت: 

 

 ؟یرادیچه ا کنمینه نه خواهش م -

براتون زحمت  دونمیبهتره هرچند م یطورنیاتفاقاً ا 

 شرمنده. شهیهم م

 هستم. دیمن مرکز خر اما

رو به دست بنده  دیه فرمودک ییهااون برگه اگر

 .شمیممنون م ایدن کیازتون  دیبرسون

 



 دستش انداخت و ادامه داد: یبه ساعت رو ینگاه 

 

و دوباره برگردم خونه،  امیاگر من بخوام ب قتشیحق -

 .کشهیطول م کمهیبرم،  ییچون قراره جا

 

 اردالن پاسخ داد: 

 

 مرسونیخودم رو م عیباشه باشه پس من االن سر -

 به شما.

 

 را گفت و مجدد از او تشکر کرد. دینام مرکز خر آذر

 انداخت. فشیرا در ک یگوش

 یبرا یراهنیپ ها،کیبوت انیگشتن م یاز کم بعد

 پدرش انتخاب کرد.

 زنگ خورد. اشیبود که دوباره گوشکافه رفته سمت

 کرد و لب زد: یبود که سالم کوتاه اردالن

 

 خانوم معتضد؟ امیکفم، کجا بهم یمن طبقه -



 

 دومم. یکافه، طبقه رفتمیمن داشتم م -

 

 بود.کامالً موقر مقابلش ظاهر شده اردالن

 بود تا آذر داخل شود.کرده و ابتدا تعارف کرده میتعظ

که نشستند، توجه آذر تازه به دوشاخه گل  زیم پشت

 و رز قرمز جلب شد. دیرز سف

به دلش  بیعج یاما ناگهان حس دانستیرا نم لشیدل

 چنگ انداخت.

ها را دهانش را فرو داد و اردالن با لبخند گل آب

 مقابل او گرفت:

 

 به شما بانو. میتقد -

 

 نیسنگ یبود و حس کرد نفسش هم کمشده معذب

 شده.

 نبرد و فقط لب زد: شیپ دست

 



؟ د؟یببخش -  بابت 

 

در  ترقیداد و دق یترشیبه لبخندش عمق ب اردالن

 و آرام گفت: صورت آذر زل زد

 

 میکه براش ارزش و احترام قائل یگل دادن به شخص -

 باشه سرکار خانوم؟ تونهیم یچ ینشونه

 دستم خشک شد. دش؟یریگینم
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معوق  یگریبه روز د را شیکارها یهیداد بق حیترج

کند و زودتر برود تا خودش را به آذر برساند تا 

 بروند. میآقاابراه یبه خانه ترعیسر

 

 یاینامزد یفکر کرد که هنوز حلقه نیراه به ا انیم 

 .نداختهیدر دست آذر ن

ساده و ستشان  یهاقرار بود موقع عقد حلقه کهنیا 

به کنار، اما  اندازندیرا در انگشت دوم دست چپشان ب

نه در آن شب سرد و در  یاینامزد یحلقه چیاو ه

و نه پس از آن، به دست نامزدش  هانینشلیکنار ا

 بود. نداختهین

 

بخرد و آن را  یاحاال حلقه توانستیکه م نیبا فکر ا 

پدر آذر و مقابل پدر و مادرش به انگشت  یدر خانه

 ف کرد.توق یبزرگ یمقابل جواهر فروش ندازد،یاو ب

 بایکه ساده اما ز یاحلقه ینامزد یهاحلقه نیاز ب 

را  کردیم ییخودنما شیرو ییبایز نیبود و تک نگ

 انتخاب کرد.



 یهادست آذر و آن انگشت دینظرش به پوست سف به

 .آمدیم فشیظر

 

که آذر در  انستیکرده بود و م افتیرا در امشیپ 

 است. دیکدام مرکز خر

تلفن را جواب نداد،  یو وقتخانه تناس گرفت  با

 را داد که هنوز به خانه نرفته باشد. نیاحتمال ا

سمت مرکز  رد،یاو تماس بگ یبا گوش کهنیا بدون

از  یکیحرکت کرد و فکر کرد باالخره او را در  دیخر

 ریهم غافلگ یکم طورنیو ا کندیم دایها پطبقه

و آماده  گردندیو بعد با هم به خانه برم شودیم

 .شوندیم

 

 یهاکیبه داخل بوت یهمان لحظه که او نگاه در

دوم، اردالن  یدر طبقه انداخت،یاول م یطبقه

مقابل آذر، دو شاخه گل را  یصندل ینشسته رو

و گنگ و مبهوت به  جیبود و آذر گمقابالو گرفته

 او گوش داد. یجمله



متعجب و پر از حرص زد  یچشم تنگ کرد و لبخند 

 و گفت:

 

 .شمیبهجت من متوجه منظور شما نم یاآق -

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یاردالن دست 

 

که دارم  گفتمیم دیطور باچه گهیخانوم معتضد من د -

 نیو االن با ا کنمیقرار دعوت م کیرسماً از شما به 

 دو شاخه گل کامالً منظورم رو بهتون رسوندم؟

 

 شد و گفت: تریآذر گر گرفته و عصب 

 

گفته  یزیچ نیکه شما اصالً چن کنمین فکر نماما م -

من متوجه  د،یلفافه هم گفت یاگر تو یحت ای دیباش

 نشدم.



که چند تا برگه دستتون مونده هرچند  دیشما فرمود 

 ایحرفتون راست بوده  نیحاال واقعاً ا دونمیکه من نم

 نه!

 .نمتونیمن قبول کردم که بب نیبه خاطر هم 

 

 :گفت یعصب یپوزخند با

 

طالق گرفته و تموم شده،  یوقت دونمیاصالً نم  -

 دست شما مونده؟ یزیچه چ گهید

 بهجت؟ یآقا یچ یعنیکارها  نیا

 

 کرد او را آرام کند و گفت: یاردالن سع 

 

دارن به ما  هیبق د،یخانوم معتضد لطفاً آروم باش -

 .کننینگاه م

 

 را مشت کرد و گفت: شیهادست یآذر اما عصب 

 



 آروم باشم؟ تونمیطور مهمن چ -

واقعاً در  یعنی دهیمثل شما بع یرفتار، از مرد نیا

 !ستین تونیشأن اجتماع

 

 و با خنده گفت: دیحرفش پر انیاردالن م 

 

 انجام دادم؟ یکار خالف عرف جا،نیمن االن ا -

 

 اشنهیس یداد و دست رو رونیب ترنینفسش را سنگ 

 گذاشت.

 ته کند.االن است که سک کردیم حس

 یکجا علن چیرا در ه رخسرویشان با امرابطه هنوز

 نکرده بودند.

 

در هم او که معلوم بود غرق در  یاردالن به چهره 

 فکر شده، مشکوک نگاه کرد و گفت:

 



 رخانیتون با امرابطه عاتیاز شا کدومچیشما به ه -

 .دیجواب نداد

 یکه چند ماه یمن به خانوم یحاال  ابراز عالقه و

طالق گرفتن و کامالً هم مستقل هستن چه کار  شهیم

 هست؟ یاشتباه

 

  

 اول را گشته بود. یطبقه

 لب با خودش پچ زد: رینکرد و و ز دایآذر را پ 

 

 بود. یازنگ نزدن بهش چه کار احمقانه -

 داشیپ تونمیم یطورچه یبزرگ نیپاساژ به ا یتو 

 کنم؟

 

 باال رفت. و ستادیا یپله برق یاما باز هم رو 

 

در  زیکه همه چ نیا گر،ید شودیم طورنیهم ا یگاه

 باشد. اشتباه بزرگ کی



 مکان اشتباه. کیاشتباه و در  یلحظه  کی

باشد، در  ستادهیپله ا نیباالتر یرو رخسرویام کهنیا 

ها بود باز باشد پله یروکه درست همان روبه یاکافه

 دور بچرخاند. کیو نگاهش را 

 یرا نشانه برود که با دو شاخه یو مردکند  مکث

 بود!همسرش نشسته یگل، رو به رو

 بود. یاشتباه  لعنت یهمان لحظه نیا و
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 :دیبه او توپ تیبا عصبان آذر



 

 لیجواب ندادم، دل عاتیکدوم از شا چیچون من به ه -

با من  یطورنیا دیکه شما به خودتون اجازه بد شهیم

 د؟یریارتباط بگ

 

جفت چشم به خون  کینفر، با  کیکه  دانستندینم 

طور خشک شده به هردوشان نگاه نشسته، همان

 .کندیم

 

 برد و دست آذر را گرفت. شیدست پ اردالن

 ینیو سنگ دیخشک شد، دستش را عقب کش آذر

 را حس کرد. ینگاه

کافه  یهایاز مشتر کدامچیه یکه برا ینگاه ینیسنگ

 نبود.

 .دیاو چرخ یچرخاند و نگاهش ناگهان رو سر

بود، بند کرده یامردش که دستش را به گوشه یرو

 مردش که انگار خودش نبود. یرو

 !کرد؟یجا چه کار ماو آن اصالً 



 

. دیکش رونیرا محکم از دست اردالن ب دستش

حس کرد هر لحظه ممکن است خون باال  رخسرویام

 .اوردیب

 باال رفت. شیرد نگاه آذر را گرفت و ابروها اردالن

جا آن گرید یهیکه اگر چندثان دانستینم رخسرویام

 یبرا ینیرا بردارد، تضم گریو آن چندقدم د ستدیبا

 نه؟! اینشکستن گردن اردالن وجود دارد 

 به صورت آذر نگاه کند. نیز اا شیب تواستینم

در قلبش هم  بارنیاش که ادرد نه فقط در معده 

 .بوددهیچیپ

تکرار  شیکوتاه، گذشته برا یدر همان چند لحظه 

 شد.

تخت باهمسر  یرا رو دیاو ناه د،یو اردالن را ند آذر

 زیو گذشته را مرور کرد و همه چ دیسابق سالومه د

 اق افتاد.کوتاه اتف هیدر همان چند ثان

 و نجوا کرد: ستادیکه آذر ا نیا

 

  ریام -



 

 آن دو جا به جا کرد. نینگاهش را کنجکاو ب اردالن

 یبه رو خواستیزده بود اما باز هم نم ییهاحدس

آن دو بوده  نیب یزیکه ممکن است چ اوردیخودش ب

 باشد.

که به گوش او برسد باال برد  یرا به حد شیصدا آذر

 رخسرویکنجکاو شده، روبه ام یهاهبه نگا توجهیو ب

 گفت: شدیتر ماش هر لحظه سرخکه چهره

 فقط  دمیم حیرو توض زیمن همه چ -

 

 رفت. رونیصبر نکرد و ب ستاد،ینا رخسرویام اما

 

 اردالن رو به او گفت: 

 

 یبگ شهیآذردخت، م -

 

 یمحکم یلیتعلل، دستش را باال برد و چنان س بدون

 .دیچیدر کافه پ نشیه طنبه صورت او نواخت ک



و  وقفهیکه ب ییهاو اشک دیلرزیکه م ییبا صدا 

 گفت: دیچکیصورتش م یرو ار،یاختیب

 

 .اریکثافت اسم من رو به زبونت ن -

 ؟یکار رو کرد نیا یبه چه حق 

 االن  یدونیم

 

 نداد. ادامه

 داشت؟ یتیچه اهم گرید

 .بود و حاال هم رفته بود دهیآمده و د رخسرویام

 دشیخر یهابه پاکت توجهیرا برداشت و ب فشیک

 .رفت رونیب

 اشیکه هنوز پ یینگاه ها ریزده زخجالت اردالن

 بشیمبلغ را از ج د،یشنیکه م ییهابودند و پچ پچ

گذاشت و او هم راهش را  زیم یآورد و رو رونیب

 و رفت. دیکش

 



 ریکه انگار آب شده و ز رخسرویاما آذر به دنبال ام 

. نگاهش را زدیم شیو صدا دیدویرفته بود م نیزم

و پشت سر هم  چرخاندیطرف و آن طرف م نیا

 کرد: یتکرار م

 

 .دمیم حیمن توض رخسرویجان؟ ام ریام ر؟یام -

 ؟یکجا رفت ریام 

 

و مستاصل که انگار در  دهیکودک ترس کیمثل  

باشد دور خودش پدرش را گم کرده یشهرباز

 .کردینم دایاو را پ دیچرخیم

چشم  شیآن قدر حالش بد بود که تمام آن فروشگاه پ 

هم دست  رخسرویاما حال ام رفتیم یاهیس شیها

 از او نداشت. یکم

که  یسرعت تیپشت فرمان نشسته بود و با نها 

 .راندیکند، م یرانندگ ابانیدر آن خ توانستیم

 .کردیحس م شیجوشش خون را در گلو 



د که به آذر گفته بود او را دو شب قبل بو یکی نیهم

 وقتچیکه او ه یتمام عمرش به شرط یبرا خواهدیم

 نکند. یرا از او مخف یزیچ چیه

آن مالقات با اردالن بهجت چه  یحاال آذر برا 

 داشته باشد؟ توانستیم یهیتوج

 یاولش با آذر، همان روز داریکه از همان د یاردالن

رده و خواسته او را به دفتر اردالن ب رخسرویکه ام

طالقش را هرچه زودتر انجام بدهد از  یبود که کارها

آذر خوشش  یاش روو چند ساله نیچند لینگاه وک

 بود؟! امدهین

 یو مرد دیدویم ابانیدر خ وانهیسرگشته و د آذر

و اعتمادش بود  گذاشتیدرد م یپشت فرمان درد رو

 .دیپاشیداغانش، فرو م یکه داشت همراه آن معده
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خانم و بتول  رانیکه ا یظاهر یعمداً با خونسرد بهیط

را در  ارشیاز خ یاتکه کرد،یم یحرص ترشیرا ب

 دهان گذاشت و شانه باال انداخت و گفت:

 

 د؟یکنینگام م یجورنیتر چرا اوا! شما مادر و دخ -

 به گوشتون نخورده!. یزیچ نیانگار که تا حاال همچ

 

 خانم رو ترش کرد و گفت: رانیا

 

 .خانومبهیط یکنیواال شما با لحن درست صحبت نم -

 یگذاشت شیچرا پا پ ،ینداشت نانیبه دختر من اطم 

 براش؟

 

 پشت چشم نازک کرد و گفت: بهیط 

 



 .یقبل از عروس رهیسالمت بگ یالزمه که برگه -

 

کند و  یرا م شیهاناخن یگوشه یبتول حرص 

 سکوت کند و تند گفت: نیاز ا شینتوانست ب

 

که باشه، دختر باشم  یحاال جواب اون برگه هر چ  -

 شاهکار گل پسر شماست. گهیکه هستم، نباشمم، د

 

به صورتش زد  یچنگ بهیسکوت کرد اما ط خانمرانیا

 و گفت:

 

 زبون تو. نیامان از ا یوا یوا یوا -

 

 خانم گفت: رانیرو به ا 

 

 یدختر هی یول جون،خانومرانیها ابهت برنخوره -

 !بشیج هیتو  ذارهیمنو م یتا شیکه ش یکرد تیترب

 



 خانم ابرو باال انداخت و گفت: رانیا

 

 بگم واال؟ یچ -

شما  یحق داره که ناراحت بشه وقت امبچه

 یسر زدن اومد یبه بهونه یفتادراه ا یجورنیهم

که  یور گفتو اون نوریاز ا یما، نشست یخونه

باهم برگه  میاالن بر نیهم ،یبگ هویبندش پشت

 .میریسالمت بگ

 .گهید خورهیبه آدم بر م  خب

 

 هیکنا شخندیبا ن بارنیبتول باز هم لب باز کرد اما ا 

 زد:

 

جون الههمامان، نه که اون بال به سر  یدونیآخه م -

چشم مادرشوهرم  د،یچیجا پاومد و خبرش همه

 .دهیخدا هم از اون موقع تا حاال ترسبنده

 

 زد و ادامه داد: یلبخد



 

 ؟یاما الهه چ ،یحاال من که محرمم به مهد -

 بود!رو خورده ارویگول اون  تیمحرم قبل

 

 زانیسرخ شد و سکوت کرد و از همان م بهیط

قدر که فشارش چه دیفهم شدیصورتش هم م یسرخ

 باال رفته.

 

 زد و گفت: یلبخند خانمرانیا

 

 یآب برا وانیل هیپاشو  ،یخب حاال ولش کن بت -

 خدا. یکبود شد بنده ار،یمادرشوهرت ب

 

که  دیگرفت و شن خچالیسردکن آب ریرا ز وانیل بتول

 مادرش گفت:

 



طال که  خانوم،بهیحاال حرص خوردن نداره که ط -

دکتر  برمیش به خاکه، خودم بچمو مپاکه چه منت

 .رمیگیسالمتشم م یزنان برگه

 

 یفشرد و حرص شیهاانگشت انیآب را م وانیل بتول

 گفت:

 

من حرف نزن مامان جون، تا خودم صالح  یبه جا -

 .رمینم ییندونم جا

 

 و گفت: دیکوب شیپا یرو بهیط

 

فقط برا  یخدا رحم کنه، من فکر کردم بت یوا -

شوهر زبون داره، مادر خودتم که درسته  یخونواده

 دختر. یدیقورت م

 !یندار امیسن خوبه

 



بتول بددن نگاه  دیبگو یزیچ خانمرانیا کهنیاز ا شیپ

آب را سمتش  وانیکردن به صورت مادرشوهرش، ل

 گرفت و گفت:

 

ها گرگ باشه تا گرگ دیگرفتم آدم با ادیمن  گهید -

، نداره یسال هم ربط به سن و خانوم،بهینخورنش ط

 یکن تشیکه خودت ترب یشما عروس کم سن گرفت

دست  ریکه ز ستمین هایمنتها من از اون بَبو گالب

 ادب بشم. یکس

 .میدیانجام م میصالح بدون یخودم و مهد هرکار

 

 گفت: یو با لجباز دینفس آب را سر کش کی بهیط

 

 .نیحاال بب ،یریگیبرگه سالمتتو م یریم یول -

 

مادرش و  انیباال انداخت و با لبخند نگاهش را م بروا

 جا کرد و گفت:او جابه

 



 !نیحاال شما بب رم،ینم ییمن جا -
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ت دس یتاکس نیاول یو همان حال خراب، برا هیگر با

 تکان داد و گفت:

 

 دربست. -

 

 خواستیچندمتر جلوتر توقف کرد و آذر م نیماش

نفس  کهیدر حال یمرد یبرود و سوار شود که صدا

 مانعش شد. زد،ینفس م



 تا به آذر برسد. دیدو

 .کردیبود که در کافه کار م یپسر همان

 را سمت آذر گرفت و گفت: هاپاکت

 

 جا، موند. داتون،یخر -

 

بود که  یاز آن ترجیو گ دیرا از دست او قاپ هاآن

 بکند. یایبخواهد تشکر درست و حساب

 شد و آدرس خانه را داد. یتاکس سوار

 را گرفت. رخسرویام یو شماره دیلرزیم شیهادست

 ماند. پاسخیب تماسش

نه، اما  ای رودیکه او به خانه م دانستینم اصالً 

 بدهد. حیو توض برود و منتظر بماند دیبا دانستیم

 

 

 

 .بوددهیخانه رس به



که با  یجیو ا سیبه ا توجهیرا داخل برد و ب نیماش

 ستادندیدوپا ا یبه استقبالش رفتند و رو شانیهاپارس

 .سمت ساختمان رفت

 یجا بود،دهیکه سالم به خانه رس نیبود و هم جیگ

 شکر داشت.

 .رفتندیکنار نم شیهاچشم شیاز پ یلعنت یهاصحنه 

 .شدیم یروان داشت

 طرف انداخت و کرواتش را باز کرد. کیرا  کتش

 بود.نداشت، تمام تنش به آتش نشسته دهیفا نه،

 را باز کرد. راهنشیپ یهادکمه

 .رفتیبه کمر راه م دست

راه  اشیشانیپشت و پ یرهیت یدرد رو عرق  

 بود.گرفته

 .کردیشکمش درد م یدرون یفضا تمام

و  کردیجانش درد م کرد،یدرد م شیهاو چشم مغز

را  یاو همزمان مجسمه دیهوار کش اورد،یطاقت ن

 اش کرد.زد و هزارتکه نیزم یرو

 



 یشماره گرفته و جواب سرهکیتمام راه را  آذر

نگاه کنجکاو  ریرا ز ریبود و تمام مسنکرده افتیدر

 بود.راننده هق زده

 شد. ادهیرا حساب کرد و مقابل خانه پ هیکرا

 به در انداخت و داخل شد. دیکل

با  ایآسوده شود  یاو کم نیماش دنیبا د دانستینم

بر  ،یزیو همزمان شکستن چ ادشیفر یصدا دنیشن

 خودش بلرزد.

بر اردالن  یلعنت رلبیز کهیو درحال دیبه دندان کش لب

 جلوتر رفت. فرستادیم

 .زدیحرف م دیبا

 

[30.04.21 01:34] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 



 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_شش

 

 

جفت چشم به  کیخانه را باز کرد و نگاهش به  در

 ادیکه زرد بود و دردش را فر یخون نشسته و صورت

 افتاد. دیکشیم

 شد. تریعصب دنشیبا د رخسرویام

را  شیهاکرد و دست دیهم کل یرا رو شیهادندان

 مشت.

را کنار در رها کرد و جلوتر رفت و آرام  لشیوسا آذر

 نامش را صدا زد:

 

 رخسرویام -

 

و درد تا عمق استخوانش رخنه  دیکش ادیاو فر اما

 کرد و گفت:

 



 خوامینگو چون نم یچینگو، ه یچیحرف نزن، ه -

 بشنوم.

 

 :دیکش غیج ه،یاز کوره در رفته با گر آذر

 

 که حرف نزنم؟ هان؟  یچ یعنی -

 یپرسیم یزینه چ ده،ید یزیچ هیچشمت  ،یومدا تو

 .یدیم حیتوض یو نه اجازه

 نه؟ گهید یدیحتماً حکم هم بر یتنه قضاوت کرد هی

 

 جلو رفت. رخسرویام

اعمالش  یرو یکنترل چیبود که ه یعصب یقدرآن

 باشد.نداشته

 آذر را محکم در دست گرفت و تکانش داد. فک

 

بهن دروغ نگو،  بودمگفته د،یخر یریم یگفت -

بودم اعتمادمو نکن، گفته یکاربودم پنهونگفته

 نه؟  ایبودم نشکن، گفته



 

 بود.و سکوت کرده از درد چشم بسته آذر

را باالتر برد و در صورت او  شیصدا رخسرویام

 :دیکش ادیفر

 

 نه؟ ایبودم جواب بده آذردخت، بگو، بگو که گفته -

 

 کرد. سیاو را خ یدست مردانه شیهاو اشک دینال

 

 .یبودگفته -

 

دست آذر را در  باشد،دهیکه به جنون رس یکس مثل

 گرفت و داد زد: گرشیدست د

 

لمس شدن توسط  یبدن رو فقط برا نیگفتم خدا ا -

 نه؟ ایگفتم  ده،یمن آفر

 

 هم با ناله گفت: باز



 

 !یبودآ...آره، گف...گفته -

 

 نیزم یخم شد و آذر را رها کرد و رو شیزانوها

 مقابل آذر زانو زد.

 انداخت و خفه گفت: نیبر زم چنگ

 

 بود؟! ناموسیدست اون ب یچرا دستت تو -

 

 نشست. رخسرویام مقابل

 را پاک کرد و گفت: شیهااشک

 

 ن،یبب ریتوروخدا نگاهم کن، ام رخسرویام ر،یام -

 که. ستین یکنیکه تو فکر م یجوراصالً اون

 جون  آذر ر،یام

 

 بست: پلک



 

 قسم نده، حرف نزن. -

 

 را سمت او گرفت و گفت: اشیگوش

 

خودت، خودت باهاش  ر،یاصالً بگ ایب رجان،یام ایب -

 حرف بزن.

 روحمم خبر نداشت که من

 

را گرفت اما با تمام توان پرتابش کرد و آذر  یگوش

 ها نگاه کرد.پارکت یرو یگوش یهامات شده به تکه

 هم گفت: باز

 

 ام -

 

 نداد نامش را کامل صدا بزند.اجازه  یحت

 :دیکوب نیزم یاش را رومشت شده دست



 

 یحرف نزن، نگاهم نکن، برو، پاشو برو از جلو -

 هام.چشم

اون  خوامیبرو نم نمت،یبب خوامیبرو نم برو،

 و رام شم. نمیرو بب اتیلعنت یهاچشم

من      شیبرو پ ،یآذر به نفع خودته که االن بر برو

 مون.کثافت  خراب ن

 یتو کنمیخون ت رو م یاگه بمون دونمیکه م برو

 .شهیش

 

 و گفت: ختیاشک ر صدایباز مانده، ب یبا دهان آذر

 

چشمام  یتو ،یلحظه، نگام، کن، تو هی ه،یفقط،  -

 نگاه کن و بگو که، برم.

 

 نکرد و گفت: نگاه

 

 زن اعتماد کردم. هیبعد چندسال به  -



 بعداً  که بگم یرچبرو من ه ام،یمن االن وحش برو

 

 کند. لیآذر اجازه نداد او حرفش را تکم بارنیا

 و گفت: ستادیا ضیغ با

 

 برم، کدوم بعداً؟ دیبا رم،یآره م -

 هم وجود داره؟ یبعدتر

 هیرمنطقیانقدر غ یوقت ،یوقت کهیبا کس یاصالً زندگ 

بشنوه و حرف بزنه،  ست،یحاضر ن ،یکه، که حت

 !ستیدرست، درست ن

 

 را گفت و قلب هردوشان از جا کنده شد. نیا

خودش را به اتاق رساند و با  د،یها دوسمت پله اما

چکه  وقفهیکه ب ییهاو اشک تیحرص و عصبان

 چمدانش را بست. کردند،یم
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 ه؟یمهر -

 

 گفت: ونایبه  رهیخ

 

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -

 

 و جواب داد: دیخند

 

مهرم حالل  یو بگ یکه قراره ببخش کنمیفکر م -

 جونم آزاد.



 

 شد و شانه باال انداخت. نهیبه س دست

 

 قفس نبوده که بخوام آزادش کنم. یجونم تو -

 کردمیروز هم باهات حرف زدم، گفتم فکر م اون

 اتینه، تو قراره کل زندگ دمیتحمل کنم، اما د تونمیم

 .مونهیمن نم یبرا ییجا ،یات کنبچه یرو فدا

 

ضرب گرفت و  نیفرمان ماش یبا انگشت رو ونای

 گفت:

 

 زنم جدا. یام جدا، جابچه یجا -

 .هیاگهید زیچ دردت

 

 را جمع کرد و گفت: شیهالب

 

 یهتحمل کنم معشوق تونمیخب آره، گفتم که، نم -

که قرار بود من  یاخونه یسابقت، مادر پسرت، تو



 هیتخت داشته باشه و  هیباشمش،  کیفقط با تو شر

 و بره. ادیخواست ب یتام که هر زمان اریاخت

 

 و گفت: دیاو را محکم کش یو گونه دیخند ونای

 

 عنچوچک خانوم. گهیدروغ نگو د -

ر تحو ست،گهید زیچ هیدردت  گمیم ر و و  ه، ند لمیش 

بچه  یکه دار یتو توهم ای یزنیم تیخودتو به خر

 ؟یکنیخر م

 

با همان لبخند  وناینگاهش کرد و  یسوال مهسا

 گفت: کردیم یکه او را روان یلکسیر

 

رت - برات نقش  یخواستیچون م ،یبه من بله گفت یز 

پله بشم برات و از روم باال  یخواستیم رم،یخوب بگ

و  یدیکش شیرهام رو پپ یهینشد، قض یدید ،یبر

 بهونه. اشیکرد

 



 پوزخند زد: مهسا

 

 توهمه. یتو یهه! معلوم شد ک -

با  یبدون یکه فکر نکنم حت یپسرت ریانقدر درگ تو

 ریالتصوروزا ممنوع نیهم ،یکه داشت یحواش یکل

 .یشیم

 بند به تو بشم؟ امیمن ب بعد

 قحطه؟ آدم

 

 زد: یچشمک

 

 .یکن عوض اهیبرو خودتو س یمراد ،یمراد -

 ایلیخ یکه بشم، باز حرفم برا رمیالتصوممنوع من

 برو داره.

 ونایزن سابق  یشیچون م م،یریطالقم که بگ تازه

 .یریگیم شنهادیباالخره، پ یجم، معروف شد

 



به نوک  یاضربه ونایکه  دیبگو یزیخواست چ مهسا

 زد: اشینیب

 

 ید بستاالنم کالغا خبر دادن قراردا نیهرچند که هم -

 .یبا فتوح

 

 گفت: ونایسکوت کرد و  مهسا

 

به  یادیمدت کوتاهم، اسمم ز نیبه هرحال، هم -

 .گهیدردت خورد د

 

خنده زد و  ریز وناینگاهش کرد و  یحرص مهسا

 گفت:

 

 اما خدالعنتت کنه! -

 

 :دیدر هم کش ابرو

 



 وقت؟چرا اون -

 

 همان خنده گفت: با

 

از  امیادم، کلاز دست د هاموجیچون نصف فن پ -

که خبر عقدمون رو  دمیطرفدارام فحش شن یبعض

 منتشر کردم.

 .رمیکنم انتظار داشتن اونا رو بگ فکر

 شدم! شرمندشون

 

 خنده ادامه داد: با

 

 !ی*دیر یفقط اومد مونیم -

 طرفدارامو از دست دادم. نصف

 

چپ چپ نگاهش کرد  ونایهم به خنده افتاد که  مهسا

 گفت: یو با لودگ

 



 ه؟یمهر پرسم،یم گهید بارهیتو نخندا،  یهو -

 

 را در کاسه چرخاند. شیهامردمک مهسا

 

ام اسمت شناسنامه ،یبد یکه نخوا یستیندار که ن -

 ها.کرده اهیرو س

 

 قهقهه زد: ونای

 

 کهنیکول، نه که برات بد شد، و نه که قبل ا ی  لعنت -

 .یآکبند بود یلیخ یزنم بش

 .گهیتموم شه د میجدا ش یتوافق ایب

 

 معترض گفت: مهسا

 

 حداقل نصفش رو بده. -

 



 ابرو باال انداخت. ونای

 

 غر زد: مهسا

 

 سومش. کی -

 

 :دیچرخ سمتش

 

 چهارم کی -

 

 :دیپرس ونایسکوت کرد و  مهسا

 

 چهارم؟ کیحله  -

 

 گرفت و سر تکان داد. ینفس

 

 باشه، حله. -



 

 گفت: ونای

 

 پس بوسم کن. -

 

 گفت: ونایش کرد و چپ چپ نگاه مهسا

 

 نهیبدون ک دیمگه نبا گه،ید هیهان؟ طالق توافق -

  م؟یجداش زادیآدم نیو ع یشتر

 

با  ونایو  کردیهمچنان چپ چپ نگاهش م مهسا

 گفت: طنتیش

 

خونه و س*ک*س داشته  میبر بارنیآخر یپس برا -

 م؟یباش

 

 گفت: یشاک مهسا

 



 !ونای -

 

 :دیکش یپوف

 

 .میریالق بگباره قراره ط نیاول -

 اشو ندارم.تجربه دیببخش

 رابطه هم نه؟ پس

 

 را گرفت و گفت: نیدر ماش یرهیدستگ مهسا

 

 .امیخدا، روز دادگاه رو بهم بگو مبه یخل -

 

 زد: یدست تکان داد و چشمک ونای

 

 حله، فعالً. -

 

[07.05.21 01:43] 



 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_چهارصد_و_چهل_و_هشت

 

 

از شدت درد درحال  رخسرویبود و امچمدان بسته او

 جان دادن بود.

تمام توانش را به  رخسرویو ام ختیریاشک م آذر

 اشتباه کردم دینرو، بگو د،یبود که بگوکار گرفته

 .یگفتم برو که

خانه بمان  نیا یهااز اتاق یکیدر  یچندساعت دیبگو

تو بمان،  دینه، بگو ای میو حرف بزن میام شوتا بعد آر

 تا آرام شوم رومیمن م

 نتوانست. اما



و  سوءظن  یمگر آن بدگمان ،یآن غرور لعنت مگر

 داد؟یاجازه م

 یو برا رفتیحاال اگر م دیحق با آذر بود، شا دیشا

با هم وجود نداشت، به نفع هردوشان  یاندهیها آآن

 بود.

 رخسرویقرار بود که ام یتفاقاگر بعد از هر ا دیشا

همان موقع  ز،ینشان بدهد، همه چ ییهاواکنش نیچن

چمدان بسته و رفتن آذر تمام  کیو در همان لحظه با 

 بهتر بود. شدیم

گرفتن  یهم برا یزمان مناسب دیشا ییسو از

 نبود. یقطع ماتیتصم

 بودند. یعصب 

 را درست بسنجند. طیشرا توانستندیکه نم قدرآن

که خون  یکه تکه تکه شده و جگر یبا دل آذر

 آمد. نییبود، با چمدانش از پله ها پاشده

جا نشسته بود، که هنوز هم آن رخسرویکنار ام از

 کرد بغضش را پس بزند و آرام گفت: یگذشت و سع

 



اما لطفاً  ،یطور که خودت خواستهمون رم،یمن م -

 کسچیبمونه که بعد از من، با احساسات ه ادتی

 !ینکن یباز طورنیا

سوءتفاهم  هیعاشق بودن نکن و با  یحداقل ادعا 

 جم. رخسروخان  یرو به گند نکش ام زیچمسخره، همه

 

که زبان باز کند اما امان از مغز  دیکشیم ادیفر قلبش

 لجبازش.

 فشرد. شیهادندان انیبست و زبان م پلک

 شیو صدا دیکش نیزم یچمدان را رو یهاچرخ آذر

و هنوز هم  دیه جان هردوشان را جومثل خور

 بود و آذر جلوتر رفت.نگفته یزیچ رخسرویام

 نیزم یرا از رو اشیگوش یپخش شده یهاتکه

 کرد. شانیجمع و سر هم بند

اش بود اما صفحه یترک بزرگ و کوچک رو چتد

 روشن شد.

 سر داد و  کنار در رفت. بشیرا در ج آن

ان حلقه چمد یدستش را محکم دور دسته کی

در بود،  یرهیدستگ یرو گرشیبود دست دکرده



 کردیکه به او نگاه نم رخسرویبرگشت و خطاب به ام

گفتن و نگفتن  نیبا خودش بود و ب دنیو درحال جنگ

 مردد، پچ زد:

 

باشه،  یعیمقدار شکاک بودن طب نیا کنمیفکر نم -

 .یدرمان بش دیبا ر،یام یدیتو پارانوئ
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روحش  یشکسته یهارفت، اما هر قدم را با تکه آذر

 .داشتیبرم



نداشت و او بود و  ختنیر یهم برا یاشک گرید یحت

عشق و  ،یدیخودش که د یسرزنش برا ایدن کی

اولش و  یهااز عالقهبه قربان صدقه و ابر یعاشق

دو  ست،ین نیتا صبح در ماش ییایشب سرد  رو کی

و  یس یازدواج با اختالف سن یدیصباح گذشت و فهم

 چه؟ یعنیسه چهار ساله 

شکاک و  یازدواج با مرد ضربه خورده یدیفهم حاال

 چه؟ یعنی نیبدب

را بر سر خودش  گرید زیچ کیو هزار و  هانیا تمام

که "  دیکشیم ادیدر وجودش فر یزیاما چ دیکوبیم

 طورنیا یحق ندار ،یخفه شو، دوستش دار

برگرد، حالش خوب نبود،  ،یدرموردش فکر کن

 بمون، تنهاش نذار " ششیپ

 

وجودش  یدندهکیبه همان آذر   دادیم حیترج اما

و  دایگوش بدهد و اتکا کند نه به آن قسمت واله و ش

 .اشوانهیکور و د

****** 



که  شدیم قهیدانست که چند دق یبود و او نمرفته  آذر

که بسته شده مانده  یبه در رهیجا نشسته و خهمان

 بود.

که با هر دم و بازدمش درد تا  دانستیرا م نیاما ا 

 .کندیاعماق  استخوانش نفوذ م

کرد که رفتن آذر به نفع خود  یبا خودش فکر م 

 اوست.

بود، فتهو راست گ شودیکه آذر کنارش خوشبخت نم 

 است. ماریروح او ب

خوب و شاد را  یزندگ کیآذر حق داشتن  کردیم فکر

 دارد و کنار او هرگز شاد نخواهدبود.

 

 راهنشیپ یرو شیلب ها انیکرد و خون از م سرفه

 با دفعات قبل تفاوت داشت. دفعهنیو انگار ا ختیر

و  ردیبگ دهیتالش کرد بلکه درد را ناد گرید یکم 

 یسهیسمت آشپزخانه برود، ککرد به  یسع

استراحت بهتر  یرا چنگ بزند تا با کم شیداروها

سالن  یکه فاصله نیا یحت یشود اما بدون اغراق نا

 و آشپزخانه را هم نداشت. ییرایپذ



 اورژانس را گرفت. یاش را برداشت شماره یگوش 

و فقط توانست  کردیکلمات را هم سخت ادا م یحت 

اش کرده و آدرس خانه یزیونراش خکه معده دیبگو

 را بدهد.

رساند،  فونیکه بود خودش را به آ یبه هر جان کندن 

 دکمه آن را زد و در باز شد.

رفت  رونیرا هم باز کرد و ب ییرایسالن پذ یورود در

 ها نشست.پله یو رو

آمدند و انگار آن دو هم  ششیفوراً پ یجیو ا سیا

 .ستیدرست ن یزیکه چ بودنددهیفهم

 یهانیتکنس دنیداد تا رس یرا م نیاحتمال ا 

 اورژانس از هوش برود.

 یبه سخت رفت،یم یاهیس شیکه چشم ها یحال در

 سلما ارسال کرد. یرا برا یامیپ

 نیکتریکه اورژانس او را به نزد دانستیم

سلما  یرساند و برا یاش مبه خانه مارستانیب

 نوشت:

 

 ...تانمارسیبه ب ایلطفاً ب یتون یاگر م -



 نگو. یزیبه مامانت چ 

 

دستش سر خورد و  انیاز م یرا نوشت و گوش نیا

 افتاد.
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پدرش برود اما با خودش فکر  یبه خانه خواستیم

جا، آن هم آنکه دوباره برگردد  نیبود اکرده

که قرار بود آن روز را به همراه  یدرصورت

چمدان  کیها برود، حاال با آن دنیبه د رخسرویام



قرار است  یبزرگ برگردد، پدر و مادرش چه فکر

 بکنند؟

که  یابه خودش آمد که مقابل همان خانه یوقت 

 .بودستادهیدر آن ساکن بود، ا ترشیپ

 .ونایسابق  یخانه 

او مامن و  یخسرو برا ریه امک ییجا همان

 پناهگاهش کرده بود.

خسرو به  آن  ریاز دست پدرش توسط ام بارکی 

جا فرار کرده و آن رخسرویخانه آمده و حاال از ام

 بود.رفته

 

را به قفل در انداخت و آن را باز  دیتلخ کل یبا لبخند 

 کرد.

 یرفت و در ورود رونیآسانسور شد، ب نیکاب داخل

 د.را باز کر

 چرخاند. کیتار یخانه انیدور در م کینگاهش را  

برق را  دیجا کنار در گذاشت و کلرا همان چمدانش

 لمس کرد.



 بارکیو ملس،  نیریتمام خاطرات تلخ و ش ز،یچ همه

 جان گرفت. شیهاچشم شیپ گر،ید

 آمد اما با سماجت آن را پس زد. شیهااشک در چشم 

را باز کرد و  ییوآب ظرفش ریآشپزخانه رفت و ش به

 یبلکه کم دیچند مشت آب سرد به صورتش پاش

 .دیاینفسش جا ب

 ییرایکند سمت پذ ضیرا تعو شیهالباس کهنیبدون ا 

کاناپه کز کرد و مثل چند ماه قبل، در  یرفت و رو

 خودش فرو رفت. ییانزوا و تنها

 آذر بود و تنها خود  خودش. گرید کباری 

********* 

 

 

بود و حاال  هوشیمنتقل شده ب رستانمایبه ب یوقت

 کردند. یم تشیسمت اورژانس هدا یبرانکارد یرو

 مارستانیفوراً خودش را به ب امش،یپ دنیبا د سلما

 بود.رسانده

 تیبود که وضعپزشکش صحبت کرده و او گفته با

 است. میاش وخمعده



 چه کار کند. دیبا دانستیو مستاصل نم جیگ سلما

 کهنینه، ا ای ردیتماس بگ یگرید با کس دانستینم

به او  انایو ای ونایاطالع دادن به  یبه جا رخسرویام

 بود.را بسته شی، دست و پاخبر داده

بعد آمد و به  یکم رخسرویپزشک معالج ام یوقت اما

 او گفت:

 

ً یسر دیبا شونیا یپزشک میت صیطبق تشخ - عمل  عا

 .دیرو امضا کن تنامهیبشن، رضا

 

 .دادیخبر م یبه کس دیست، بانتوان گرید

تماس گرفت و شانس آورد که او فوراً جواب  ونای با

 داد.

را  رخسرویشدن ام یبود آرام خبر بسترکرده یسع

 بود:گفته کهنیبدهد اما به محض ا

 

خودت با پزشک  وناجان،ی ایزود ب شهیحاال اگر م -

 صحبت کن ییدا



 

 بود.قطع شده تلفن

 دهیکه دم دستش رس ییهالباس نیاول مهیسراس ونای

 بود.را برداشته و راه افتاده چییو سو دهیرا پوش

 

را  ونای یدل نگران و پشت سر هم شماره سلما

 یسر زد،یقدم م مارستانیب یو در راهرو گرفتیم

و باز  رفتیبه محوطه م یکم زد،یم رخسرویبه ام

 .کردیکارها را پشت سر هم تکرار م نیا

را امضا  تنامهیخودش برود و رضا تخواسیم گرید

که سمت او  دید دهیپر یرا آشفته و با رنگ ونایکند که 

 زد: شیو صدا دیدویم

 

 سلما -

 

کرد آرامش  یسع یتصنع یو با لبخند دیلب گز سلما

 کند.

 



 جان؟ ونای یخوب -

 

 گفت: دهیبر دهیبه چپ و راست تکان داد و بر سر

 

 طوره؟چه ر،یام ر،یام -

 کجاست؟

 

نتوانست خودش را کنترل کند، بغضش شکست  سلما

 و گفت:

 

 بده. تیعمل بشه، برو رضا عیسر دیبا -
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 بود.لرزان امضا کرده ییهارا با دست فرم

 یقدرآن شناختندیو م دندیدیکه او را م یکسان

 یبودند که حتشده ونایمتوجه اضطراب آشکار 

 .آمدندیهم نم کینزد

 که او را آرام کند. کردیم یسع سلما

آورد و آن  شیسردکن پر کرد و براآب از آب یوانیل

 گرفت و گفت: ونایرا مقابل 

 

 .یآب بخور آروم بش کمهی -

 

 زد: پچ

 

آروم  تونمیآب نم وانیل هیحالم خرابه که با  یانقدر -

 بشم.



 

 و ادامه داد: دیخند تلخ

 

 آروم باشم؟ طیشرا نیا یکه بخوام تو هیواقعاً شدن -

 

داد و همان موقع بود که  هیتک واریرا به د کمرش

ها عبور دادند و سمت را از مقابل آن رخسرویتخت ام

 بردند. مارانیآسانسور مخصوص ب

 یشده دیسف نگاهش از همان فاصله به صورت 

طور رفت و همان شیپدرش افتاد و توان از زانوها

 سر خورد و آرام نشست.

 

 بار واقعاً شکسته بود گفت: نیکه ا ییبا صدا 

 

 پسرم؟ ایپدرمو بخورم  یغصه -

 

کمر او  یسلما کنارش نشست و آرام دست رو 

 گذاشت و گفت:



 

 طورنیکه ا ستیجان الزم ن ونای شهیخوب م -

 

 حرفش گفت: انیو م دیرخسمتش چ 

 

 شه؟یخوب م -

 رون؟یب ادیسالم از اتاق عمل م ریکه ام یمطمئن تو

 ؟یدیم نیبه من تضم هوم؟

 

 گفت: ونایسکوت کرد و  سلما

 

 مارستانیاز اسم ب یحت گهیپدرم در اومده، حالم د -

 .خورهیهم به هم م

 

 دارم. ضیپسر مر هی دمید هویچشم باز کردم و  

 مارستانم؟یب یدر و آوارهوقته دربه چند یدونیم



راحت بود که حال پرهامم بهتره،  المیخ کمهیحاال که  

 .مارستانهیب یبابام گوشه یو گفت یبهم زنگ زد هوی

کم  شم،یم یخرابم، سلما من حالم بده، دارم روان 

 آوردم.

 که داغون داغونم. سادمیوا ییمن االن همون جا 

  گهید که

 

عوض کردن حال او، با  یو برا دیبرحرفش را  سلما

 گفت: یشوخ

 

 ییبهت بگم پسردا امیکه ب ستیاالن وقتش ن -

پسر  هی یزودتر بهم نگفت یچ یبرا معرفتیب

 .یخوشگل مشکل دار

 

آمد و سلما ادامه  ونای یهالب یکمرنگ رو یلبخند

 داد:

 



ت رو  یباشه برا نیاما حساب ا - بعد که گوش 

 به جونت. فتهیب گمیهم مبه عمه جونت  چونم،یبپ

  

 گرفت و ادامه داد: یسکوت کردند و سلما نفس یکم

 

و به خاطر پسرت هم که شده  یپدر هیتو  ونایاما  -

 .یمحکم باش دیبا

 به خاطر همسرت هم که شده 

 

 زد و گفت: یپوزخند

 

آرا راست  یول میریگیطالق م میدار ه،یمنتف کهنیا -

 کم باشم.مح دیبه خاطر پسرم با یگیم

 

و  ستادیآورده باشد ا ادیرا به  یزیو انگار تازه چ 

 گفت:

 

 آذر کجاست؟ -



 

 سلما مشکوک نگاهش کرد و گفت: 

 

 آذر؟ -

 

 ؟یخبر نداشت نمیآره، قراره با هم ازدواج کنن از ا -

 

 سلما گفت: 

 

آذر رو  شیبرده بودم و اتفاقاً چند وقت پ ییبوها هی -

 یجد نشونیب یهیکه قض مکردیبودم اما فکر نم دهید

 شده باشه.

 

 گفت: ونای

 

قراره عقد هم  کنمیبه هم محرمن و فکر م ه،یجد -

 بکنن.

 آذر کجاست؟ نمیبگو بب حاال



 مارستان؟یرو آورده ب رخسرویام اون

 

 متعجب نگاهش کرد و گفت: سلما

 

 ییهمراهش نبوده، اورژانس آوردتش و دا یکس -

 نیا امیود که بداد و نوشته ب امیفقط به من پ

 هم به مامان نگم. یزیو چ مارستانیب

 ایچندبار مامان زنگ زده و من  یدونیهم نم االن

 جواب سرباال دادم. ایکردم  جکتیر

 

 پچ زد: ونای

 

 ! آذر کجاست؟؟یچ یعنی -

 

 آذر را گرفت. یرفت و شماره یگرید سمت
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 بود.تماس گرفته و جواب نداده مادرش

 گفتن داشت؟ یبرا یزیچه چ گفت؟یم چه

چون انگار حق داشتند  ستیدر کار ن یآمدن گفتیم

 بودند انتخابش غلط است؟که گفته

و قلبم  ردیمیجم م رخسرویام یدلم برا گفتیم

اما مغزم فرمان داده  کوبدیم واریو د خودش را به در

 نشوم؟ دهیسوراخ دوبار گز کیاز 

به  رهیقدر خزنگ زد و باز هم جواب نداد و آن دوباره

 ماند تا تماس قطع شود. یگوش

به ساناز بدهد تا به  یامیکرد بهتر است پ فکر

آمده و  شیپ شانیبرا یمشکل دیمادرشان بگو



را خاموش کند و  اشیبروند و بعد گوش توانندینم

 .زدیبر اشیبر سر زندگ یخاک کی

 ساناز ارسال کرد. یرا برا امیپ

از خاموش  شیرا فشرد اما پ یکنار گوش یدکمه

 شدنش، زنگ خورد.

 بود. ونای

 یبرا یدلش به شور افتاد که نکند اتفاق ییکهوی

 باشد!پرهام افتاده

 

 دیبگو یزیچ کهنیاز ا شیرا وصل کرد و پ تماس

 گفت: ونای

 

 آذر؟ ییکجا -

 

 مشهود بود. شیدر صدا ینگران

 دهانش را فرو داد و جواب داد: آب

 

 افتاده؟ یاتفاق ؟یسالم، خوب -



 

 خبر نداشت! پس

ترشان اش زد و آشفتهآشفته یبه موها یچنگ ونای

 کرد و گفت:

 

 ؟یخبر ندار ریتو؟ از ام ییکجا -

 

 را چنگ زد و اشنهیس یدستش، قفسه ناخودآگاه،

 خفه پچ زد:

 

 طور؟چه -

 

 .دیرا شن ونای یپوف کالفه یصدا

 :گفت

 

 حالش بد  شد؟ ریام یوقت یآذر؟ کجا بود ییتو کجا -

 ؟یخونه نبود مگه



 

مردمکش که  یو دست رو ستادیو دستپاچه، ا هول

 بود گذاشت و با لکنت گفت:کرده دنیشروع به پر

 

 ؟یگیم ،یمن، چ ر؟یام...ام ؟یچ...چ -

 ونا؟ی ییحالش، کجا ر،یام

 

 کند. لیجمالت را تکم توانستینم

 مهیتر، سراسزدهو وحشت ترجیحرف زد و او گ ونای

که مقابلش بود و  یتا شال دیچرخیدور خودش م

 و برود. ندازدیکند، به سرش ب دایرا پ دیدینم

 .شدندیدر سرش منفجر م کلمات

 !یجراح ،یزیخونر مارستان،یب

تماس گرفتن با آژانس،  یجاکه به بودهول شده قدرآن

 .بوددهیدو ابانیتا سر خ

 .آمدیباال نم گرید نفسش

 تکان داد و لرزان زمزمه کرد: ینیماش یبرا دست

 



 دربست. -

 

نه، توجه نکرد، فقط سوار شد  ایبود  یتاکس کهنیا به

 و التماس کرد:

 

 آقا توروخدا تندتر -

 

 غرغر کرد: مرد

 

پرواز  تونمینم که نایماش یروخانوم، از  کهیتراف -

 کنم.

 

 مارستانیمقابل ب نیتا ماش دیرس شیهابه لب جان

 توقف کرد.

 شد. ادهیرا داد و پ هیکرا

 .دیاما باز هم دو رفتیم جیگ سرش

 .آمدیکش م شیهاچشم شیآن محوطه پ انگار

 توان نداشت. گرید



 خورد. نیزم یها، رواز باال رفتن از پله شیپ

 زد. هق

 انیشلوارش نما یکه رو یو خون شیاز درد زانو نه

 شد.

 سوزش قلبش ناله کرد. از

 شیهاچشم گرید بارکیگذاشت و  نیزم یرو دست

 فتد،یباز هم ب کهنیاز ا شیپ بارنیرفت و ا یاهیس

 را گرفت. شیبازو ریز یدست

 .دیجفت چشم نگران د کیباال برد و  سر

 زد: شیاوج گرفت و صدا بغضش

 

 ونای -

 

 کرد و گفت: بلندش

 

 .شهیآروم باش، خوب م -
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ْن  - فُ یَ اْلُمْضَطرَّ إ ذا َدعاهُ َو  بُ یجیُ أَمَّ  السُّوء ْکش 

 

ت، به ساع رهیبار است که خ نیچندم یبرا دانستینم

 شیهابفهمد، چشم کهنیو بدون ا کردیلب نجوا م ریز

 .دیباریم

 

نداشت  یکه او هم چندان حال خوش ونایکنار  سلما

 رفت و آرام گفت:

 

 حالش بده. یلیآذر خ وناجان،ی -

 شده. دیصورتش سف نه،ییفشارش پا مشخصه



 .لرزهیداره از سرما م تنش

 

 نگاهش کرد و گفت: ونای

 

 کنم؟ کاریچ یگیم -

 

 کرد و گفت: ینچ

 

 برگرده، اصالً چرا بهش رنگ یکن اشیکاش راض -

 ؟یزد

 .فتهیداره پس م یطفل دختر

 

ها چرخاند و با همان را سمت آن جانشینگاه ب آذر

 گرفته گفت: یصدا

 

 .رمینم ییمن جا -

 



کنار  یصندل یگرفت و رو واریرا از د اشهیتک ونای

 آذر نشست و گفت:

 

 م باش.آرو کمهی -

 

 نگاهش کند جواب داد: کهنیا بدون

 

 ؟یمگه تو آروم -

 

را  شیهاگذاشت و دست شیپاها یرا رو شیهاآرنج

 پشت گردنش قالب کرد.

 

 نه! -

 

 و گفت: دییسردش را بر هم سا یهادلهره دست با

 

 رون؟یب ارنشیچرا نم -



 

 .کردندیم یلجباز هاهیثان

کن خودشان حالت مم نیساعت در کندتر یهاعقربه

 بودند.

 .آوردندش رونیباالخره ب اما

 بود. مارستانیتخت ب یرو ده،یپر یبا رنگ رخسرویام

 بست. جان آذر ناله کرد و چشم تمام

 بود. ادشی اشیداشت و نه ناراحت یانهیک نه

 سرپا شود. رخسرویام خواستیم فقط

 .آمدینم مارستانیب یاش به آن تخت لعنتمردانه قامت

 .دیرسیمناسب به نظر نم اوضاع

با  ونایکه  دیدینا نداشت اما م گریکه د خودش

به دنبال پزشک و  اش،یخانگ یالانگشت یهاصندل

 .دیدویپرستارها م

 .دهندیهول م عیکه انگار تخت را سر دیدیم

 کردند. جیرا پ یکه انگار کس دیشنیم

 .دیدو ونایهم به دنبال  سلما



 دیدیتار م شیهاو چشم دیکشیآذر سوت م یهاگوش

 فرمان حرکت داد. شیاما مغزش باألخره به پاها

 و اطرافش را نگاه کرد. دور

 ! ICU بود؟دهیرس کجا

به  یاکه به شکل بدقواره یسیحرف انگل سه

 خورد. شیهاچشم

و سلما، سلما او را آرام  زدیکه هق م دیرا د ونای

 بدتر بود! ونایحال سلما از  کرد،ینم

 !کرد؟یم هیگر داشت

را از پشت آن  شیرو شیپ ریتصو خواستینم

 .ندیبب لیمستط یشهیش

 با خودش نجوا کرد: گر؟یبود د لیمستط

 

 .هیشکل هندس نیترزشت -

 

 چه؟ شیهابست اما نه، گوش چشم

 .دیشنیم داشت

 



 !دکتر ضربان رفت -

 

 رو شروع کن. یماساژ قلب -

 

 ژنیاکس -

 

 دکتر -

 

و آذر دوباره چشم  دیکش غینه، جسوت که  دستگاه

وق زده خط ممتدش را نگاه  یهاباز کرد و با چشم

 کرد!

 

 ژول ستیدو -

 

بود  ونایکه متعلق به  یامردانه یهاهیگر یصدا

 !کردیاش مخفه یکاش کس کرد،یداشت کرش م
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اجازه  کردیسلما التماس م کرد،یم یقراریب ونای

و  دهیچسب شهیبدهند تا او هم داخل شود آذر اما به ش

 بود.آن گذاشته یدست رو

ها و هنوز ممتد بود و پزشک تور،یآن مان یرو خط

 پرستارها در تکاپو بودند.

 التماس کرد: فقط

 

 برگرد. رمیام -

 

 بر هم فشرد و پچ زد: چشم

 



 کمکمون کن. ایکمکم کن، کمکش کن، خدا ا،یخدا -

 

 :دیپزشک را شن یصدا

 

 حاال گه،ید بارکی -

 

تخت  یباال رفت و رو رخسرویام یبرهنه تن

 .شددهیکوب

از  باتریز یایممتد کج و معوج شد و مگر ناصاف خط

 وجود داشت؟ ایآن در دن

 

 اً گفت:و پرستار فور دیبغض خند با

 

 دکتر، برگشت. -

 

 و گفت: دیکش یمعالجش نفس راحت پزشک

 



 .دیخداروشکر، خسته نباش -

 

پا  یرو یکه به سخت دیآرام گرفت اما آذر را د ونای

 هم افتادند. یرو شیهاو پلک ستادهیا

دست هردوشان  یسلما را صدا زد و آذر رو ناگهان

 از حال رفت.

***** 

 نگ اطرافش چرخاند.و گ جینگاهش را گ رخسرویام

 یبود که برا یامیپ آورد،یم ادیکه به  یزیچ نیآخر

 یاهیفقط درد بود و س گریسلما ارسال کرده و بعد د

 مطلق.

 اش در هم جمع شد.جا شود که چهرهجابه خواست

به لطف دستگاه الکتروشوک  اشنهیس یقفسه هم

 ریت شیهاهیبخ یو کوفته بود، هم جا کردیدرد م

 .دیکش

 یزنگ باال خواستیشکمش گذاشت و م یرو ستد

 داخل شد و گفت: یتختش را فشار دهد که پرستار

 



 .دیهوش اومدجم، به یبه، آقابه -

 

 :دیزد و پرس یخندکه نه، اما کج لبخند

 

 بودم؟ هوشیعمل شدم؟ چندساعت ب -

 

 و گفت: کردیعالئمش را چک م پرستار

 

 یبرا دمیبر ماالن به دکترتون خ د،یبله عمل شد -

 .انیب توننهیمعا

 

 :دیپرس دوباره

 

 بودم؟  هوشیچند ساعت ب -

 

 لبخند گفت: با

 



 شد. یهفت هشت ساعت -

 گذشت. ریخبه د،یهم مارو ترسوند یحساب

 

 گفت: متعجب

 

 .ادینم ادمی یزیچ -

ً یاح  هستن،  یخانوم جوون کیام، خواهرزاده انا

 ان؟نجایا

 

 هم همسرتون. ون،شیهم پسرتون هستن، هم ا -

 

 لب زد: یترشیتعجب ب با

 

 جاست؟نیهمسرم؟ ا -

 

سرم هستن، دکتر بهشون  ریخدا چندساعته ز یبنده -

 کردن که استراحت کنن. قیآرامبخش تزر



 

 نگاهش کرد و پرستار گفت: یسوال

 

 جم. یآقا دیما رو ترسوند یلیگفتم که خ -
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کرد با  یسرم را از دستش جدا کرد و آذر سع پرستار

مانعش شد و او  یکه دست ندیبنش جهیهمان سرگ

 رفت،یم یاهیکه س بازمهین یهابا همان چشم حالیب

 لب زد:

 



 رخسرویام ر،یام -

 

نگاهش کرد و  تمندیضاکنجکاو و ر یبا نگاه محبوبه

 گفت:

 

 ،یبهتره شما استراحت کن زم،یهوش اومده عزبه -

 نگران نباش.

 

 راحت شد. الشیخ

 شد. بهیاما متوجه حضور زن غر دیدیم تار

 را بر هم فشرد و باز کرد و آرام لب زد: شیهاچشم

 

 شما؟ خوام،یعذر م -

 

و با لبخند  دیاو کش یبازو یوار رورا نوازش دستش

 اب داد:جو

 



که دوباره ازدواج کنه،  کردمیبهش اصرار م یلیخ -

 .کردهیبگو چرا قبول نم

 .گفتهینم یزیسر داشته و چ ریز یحور برادرم

 

در خودش جمع شد و  یو معذب شده، کم متعجب

 گفت:

 

 رخسرویشما خواهر ام تون،ییخوشبختم از آشنا -

 د؟یهست

 

 تکان داد. سر

 

 .دنتیلم از دحاآره گلم، من هم خوش -

بود اما نگفته یزیگرفت که چ ریدلم از ام اگرچه

که بخوام شکوه و  ستین یاالن طور طشیشرا

 که سالمه خداروشکر. نیبکنم، هم تیشکا

 

 شد و پچ زد: زیخمین یبه سخت آذر



 

باهم آشنا  طیشرا نیا یو تو جانیکه ا خوامیعذر م -

 .میشد

 

 ه؟یچه حرف نیا -

 

 زانیرا از تخت آو شیزد و پاها نجایب یلبخند آذر

 گشت که محبوبه گفت: شیهاکرد و به دنبال کفش

 

 ن؟ییپا یایاز تخت ب یتونیم ؟یاالن بهتر -

 

 تکان داد: سر

 

 .رهیم جیسرم گ کمهیبله ممنونم خوبم، فقط  -

 

 به در زد و داخل شد و رو به آذر گفت: یاتقه ونای

 



 ؟یکجا به سالمت ،یه یه -

 

 اشیسرخ شده از خستگ یهاه او و چشمب رهیخ

 گفت:

 

 .نمشیبب خوامیبه هوش اومده، م -

 

 .دیابرو در هم کش ونای

 

 .یفتیباز پس م یشیاستراحت کن االن بلند م -

 

 به محبوبه کرد و ادامه داد: رو

 

 عمه شماام برو. -

 .گهیهستم د من

 

 مخالفت کرد. محبوبه



 

 ره.تراحت المیباشم خ وناجان،ینه  -

 

 او را گرفت و گفت: یجلو رفت و بازو ونای

 

هم که  اتچارهیدختر ب نیبرو محبوب جون، ا ایب -

 خوابش برده. مکتین یما شد، رو ریاس

 

 جواب داد: ضیبا غ محبوبه

 

صدبار بهش زنگ زدم تا  ادب،یب یحقشه دختره -

 شده. یباالخره زبون باز کرد و گفت چ

 

 کرد و گفت: ینچ ونای

 

بره، خودم  فرستمیبرو خونه عمه، من آذرم م ایب -

 هستم.

 



اعالم مخالفت کرد و او  ونایبا چشم و ابرو به  آذر

جمع کرد و "برو  طرفه کیصورتش را 

 گفت. یآرام  یبابا"

به رفتن کرد،  یرا که با هزار کلنجار، راض محبوبه

 داخل اتاق شد و آذر فوراً گفت:

 

 .دمیخجالت کش یلیخ -

 

 :دیخندگلو  در

 

 ؟یدیکه خواهرشوهرتو د -

 

 در کاسه چرخاند. چشم

 

سر و  یو ب انهیمخف تیاز محرم کهنیا گه،یبد بود د -

 صدامون خبردار شد واقعاً معذب شدم.

 

 گفت: ونای



 

 .باالخره زن گرفته ریحاله امنشو، محبوب خوش -

 بخواب. ریبگ توام

 

 .نمشیبب خوامیگفتم م -

 

تخت مقابل  ریآذر را از ز یهاخم شد و کفش ونای

 گفت: طنتیگذاشت و با ش نیزم یرو شیپاها

 

 ؟یحاال تو چرا غش کرد -

 

 نگاهش کرد. جوابیب آذر

 

 و گفت: دیخند ونای

 

 برامون؟ یارینکنه قراره داداش کوچولو ب -

 



رنگ کم یاو زد و با لبخند یسرشانه جانیب یمشت

 گفت:

 

 مزخرف نگو. وونه،ید -
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 در اتاق بود. پشت

را خوب  نیداشت اما ا دیرفتن و نرفتن ترد نیب

 دنید قراریب یکه قلبش به طرز وحشتناک دانستیم

 او بود.



خودش حس کرد،  یرا که رو ونایشکاک  نگاه

 و داخل شد. دیکش نییرا پا رهیدستگ

 سر سمت در چرخاند. رخسرویام

 بود. یبد تیموقع

 بکند. یو چه رفتار دیچه بگو دانستینم

 نه؟ ایدلش را صاف کند  تواندیم دانستینم

 بیبه آذر آس اشینیبا بدب گریچندبار د دانستینم

 خواستینم شیهاو باوجود تمام نداستن رساندیم

 فکر کند.

 را کنارش باشد. قهیآن چنددق فکریب ستخوایم

بود، و چه گفته دیچه شد و چه د کهنیا یادآوری بدون

 .خواستیاو هم آذر را م

 جلو رفت، لبخندش پر از بغض بود. آذر

مقابل آن  نیاز ا شیو نتوانست ب دیلرز شیهالب

 یمقاومت کند و قطره دهیرنگ پر یصورت مردانه

 .دیچک نییاشکش آرام سر خورد و پا

 



کلماتش پنهان کند  انیداشت درد را م یسع رخسرویام

 اما باز هم چندان موفق نبود و گفت:

 

 ؟یبوداز حال رفته ؟یخوب -

 

 .بودستادهیبه تختش ا دهیرفت و حاال چسب جلوتر

 و جواب داد: دیطرفه خند کی

 

 نگران حال تو باشم نه تو نگران من. دیمن االن با -

 

 .ختیاشک ر گریزد و بار د پلک

 رخسرویبکشد که ام شیهاچشم ریدست ز خواستیم

 کرد و دستش را باال برد. یدستشیپ

اش در ساعدش فرو رفت و چهره وکتیآنژ سوزن

 او را پاک کرد و لب زد: یهادر هم شد اما اشک یکم

 

 نگرانتم. شهینگرانتم، هم -

 .یو ازم دور بش یکه گفتم بر نگرانتم



کنه، داغونت  رتیبا من پ یزندگ امخویکه نم نگرانتم

 کنه، محدودت کنه.

تا  کردمیو شکاکم و فکر نم نیمن بدب یگفت راست

 حد حساس باشم اما هستم. نیا

 

 زد: پچ

 

 ما یول -

 

 پلک بست. رخسرویام

 

 نگو. یچی! هشیه -

 .یکه بر خوامیهم ازت م االن

و چرا دستت  یجا بودچرا اون لحظه اون پرسمینم

 بود. شرفیاون ب دست یتو

 ذهنم مسموم شده. یقدر کاف به

 گمیبهت م ینیبب بیآس ترشیب خوامیچون نم اما

 برو.



 

 تلخ زد. یپوزخند آذر

 را داشت. انتظارش

او را با  یهادوست داشت سر خم کند و لب اگرچه

قدم به  کیبرهم بدوزد تا ساکت شود اما  شیهالب

 عقب گذاشت و گفت:

 

من  یجاکه به یتو بود نیما بدون اا رم،یباشه، م -

 .یگرفت میتصم

بار من رو پس  نیدوم یکه برا یتو بود نیا بدون

 .یزد

و  دمیجنگ جنگم،یهام مخواسته یبار گفتم برا نیاول

 به دستت آوردم.

 

 و با زهرخندش ادامه داد: ختیزد و اشک ر هق

 

  بارنیاما ا -

 



ر به چپ س رخسرو،یکرد و مقابل نگاه منتظر ام مکث

 و راست تکان داد و گفت:

 

 نه! گهید -

 

 رفت. رونیسرعت داد و از اتاق ب شیهاقدم به

 نگاه کرد. خوردیمتعجب به او که ت لوت لو م ونای

 شیبازو ریخودش را به آذر رساند و دست ز فوراً 

 :دیانداخت و توپ

 

 که خوبه. ریباز چته؟ ام -

 

مراقبش  حالم که خوبه، فقط، فقط توآره، خوش -

 که من برم؟ یهست

 

 داد: جواب

 

 خونه بهتره، استراحت کن. یآره بر -



 برسونمت؟ یخوایم

 

بفهمد که او دوباره به آن  ونایفعالً  خواستینم

 برگشته. یقبل یخانه

 جواب داد: فوراً 

 

 .رمینه نه، خودم م -

 .فعالً 
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آن خانه قرار بود او را به چنگ  یوارهایو د در

 داشت. یطور حس خفگکه آن و نابود کنند رندیبگ

 تییسکویو آب و چند ب یروز بود که جز چا چهار

 بود.نخورده یزیچ

 سیرفتن به سرو یروز بود که جز برا چهار

 بود.زحمت راه رفتن نداده شیابه پاه ،یبهداشت

بود روز بود که چهارهزار بار مرده و زنده شده چهار

 خواستیرا م یایو او فقط آغوش آن خودخواه  لعنت

 بود.که پسش زده

 جا نبود، پس کجا بود؟اگر آن ایدن انیپا

 

شب را در  نیبود، چهارم رخسرویاز آذر، ام بدتر

 .کردیم یسپر مارستانیب

 بروز بدهد. یزیچ خواستیبود اما نمخون  دلش

 .بوددهیامانش را بر یدلتنگ

چه که انگار آن عمل چندان بد هم نبود که باعث  اگر

 مارستانیخودش را به ب کنانهیگر انایبود وشده



پدرش را به آغوش  یو ناراحت نهیبرساند و بدون ک

 .ردیبگ

را داشت و  شیپسرش هوا آمد،یو م رفتیم دخترش

از او دلخور نبود اما آذر، آذر نبود و قسمت  گرید

بود تا بود که خودش خواسته نیا شیدردناک ماجرا

 آذر نباشد.

 

فقط از شر آن  خواستیو سردرگم بود و م جیگ

خالص شود تا مثل گذشته خودش را غرق  مارستانیب

 .ردیبگ دهیرا ناد شیهاییدر کار کند و تنها

 یروزها تواندیم ستدانیبود که نم جانیمشکل ا اما

 نه؟! ای اوردیب ادیرا قبل از آذر به  اشیزندگ

به شماره  شیهاتا نفس مردیم جیبه تدر دیفقط با ای

 .انیو بعد هم پا فتندیب

 

و مهسا  ونای انیطالق م یخطبه یقبل هم وقت روز

به  ونایهمراه  یبود، مهسا با دسته گلشده یجار

 رفت. رخسرویام ادتیع



طالق زود هنگام و  یطور مسئلهچه دانستینم ونای

 گفت: یرا مطرح کند که با لودگ شانییکهوی

 

 یهاآدم نیتردوتا از متمدن یبدون شک من و مراد -

 .مییایدن

و  کیکه بعد از طالق، ش یدیرو د یدختر کدوم

 بره مالقات پدرشوهر سابقش؟ یمجلس

 

 یمات و مبهوت نگاهشان کرد و لبخندها رخسرویام

 امشان پاسخ سوال او بود.آر

بدون آذر را  شیسر کردن روزها ینه فقط ناراحت حاال

 هم بود. ونایداشت که ناراحت 

 و بدتر از آن طالقش! یناگهان ازدواج

 

که نشسته کنار او و  ونایو رو به  اوردیطاقت ن گرید

از کمپوت آناناس را به دهان خودش  یاتکه

 گفت: گذاشت،یم

 



 ؟یکنیم کاریچ اتیبا زندگ یدار -

 

 نگاهش کرد و گفت: سرد

 

 تونیبا زندگ دیکه تو و آذر دار یقطعاً بدتر از کار -

 .ستین دیکنیم

 با مهسا روشن شد. فمیمن تکل حداقل

 

 یزینگاهش کرد و فکر کرد آذر چ یسوال رخسرویام

 جواب داد: یعصب ونایبه او گفته که 

 

اق، بعدش هم ات نیاون شب اومد تو ا ستم،یخر که ن -

 رفت که رفت.

 یتلفن دمیند پرسه،یحال تو رو م زنهیمن زنگ م به

 .دیبا هم حرف بزن

 

 ریت شیهاهیبخ یکه جا دیکش یقینفس عم رخسرویام

 پچ زد: ونایو  دیکش



 

خودت  یتر به زندگفقط کم زم،ینگران من نباش عز -

 .یو اون دختر ت ر بزن، مرس
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 بود.شده صیترخ رخسرویام

 رساند و حدسش درست بود. او را به خانه ونای

 جا نبود.آن آذر



 خواستیرا از تنش درآورد و م راهنیپ رخسرویام

را  ونای نیکمربند شلوارش را باز کند که نگاه سنگ

 .دیحس کرد و سمتش چرخ

 

 ه؟یچ -

 

 تنگ کرد. چشم

 

 کجاست؟ -

 

 اما پچ زد: دیرا فهم منظورش

 

 ؟یچ -

 

 .ریام ستمیگفتم که من خر ن ،ینه و ک یچ -

 و تاپ هم؟ پیبه ت دیزد یجورچه

 



 کرد و گفت: یاخندهتک

 

 یونیو پادرم دیسف شیر یبش یخوایاالن تو م -

 ؟یکن

 

 رخسرویخارج شد و ام شیهالب انیاز م یآرام هوم

 گفت: حوصلهیب

 

 .یکه من رو رسوند یمرس -

 .گهید برو

 ؟یبه پسرت سر بزن یبر یخواستینم مگه

 ؟یامروز با مشاورش جلسه دار ینگفت مگه

 

 نگاه کرد. رخسرویچشم به ام یگوشه با

 

رو سرت  انیو محبوب دارن م ایو ،یمنو دک کن -

 .یخراب شن دد

 



 در کاسه چرخاند.را کالفه  شیهاچشم

 

 .انیخواهشاً از طرف من ازشون تشکر کن و بگو ن -

 استراحت کنم. خوامیم من

 

گرد  یهاوسطش را باال برد و مقابل چشم انگشت

 گفت: رخسرویام یشده

 

 زارت. یول دیببخش -

 ؟یاریبذارن که باز بال مال سر خودت ب تنهات

 و نیپدر غارنش ،یراجتماعیغ ز  یگر مردم نترس،

 .گهید رنیو م زننیسر م هی انیمن، م یمنزو

 

 گفت: ونایها گرفت تا باال برود که به نرده دست

 

 آذر کجاست؟ دمیپرس ر،یام -

 



 را باال برد: شیشد و صدا یشاک

 

 ونا؟یداره  یواقعاً به تو چه ربط -

 یتوافق یرفت یبه من بگ کهنیبدون ا تو یوقت مگه

من  یزندگ یحاال توبهت گفتم که  یزیچ ،یجدا شد

 ؟یکنیدخالت م

 

 را در هوا تکان داد و گفت: دستش

 

 فرق داره. نیبرو بابا، ا -

 با تو فرق دارم. منم

 

 زد: پوزخند

 

 ؟یمثالً چه فرق -

 

 خنده گفت: با



 

قربون اون  یتررابطه از منم اسکل یتو تو -

 خوشگل دلبرت برم. یهاپککسیس

 

 و گفت: دیکش اشیشانیبه پ یدست

 

 .ونایبرو به سالمت  -

 .یاعصابم یرو یادیز گهید برو

 

 باال انداخت و دستش را در هوا تکان داد. ابرو

 

 .یاک -

 

 خنده گفت: با

 

باشه بودن بهت فشار آورده آذریممکنه ب دونمیم -

 و  یحموم بمون یتو ادیز یاما نر



 

در دستش را سمت او پرتاب کرد  راهنیپ رخسرویام

 و گفت:

 

 .ادبیب نمتیگمشو نب برو -
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پسرش که دلش  دنیو د مارستانیرفتن به ب یجابه

 یراست به خانه کیبود، سرسوزن شده کی شیبرا

 آذر رفت. یفعل یسابق خودش و خانه

 زنگ گذاشت. یرو دست



 زد. یو حوصله غلت حالیب آذر

 بلند شدن نداست. یحوصله 

باز هم پشت سر هم زده شد. تن  فونیزنگ آ اما

تخت جدا کرد و  یاز رو یاش را به سختخشک شده

 رفت. ییرایو به سالن پذ ستادیا

 .ستادیا فونیآ مقابل

 بود. ونای

باال  منتظر ماند تا او یرا باز کرد و کنار در ورود در

 .دیایب

 .دیکش نییرا پا رهیکه به در خورد، دستگ چندتقه

صورت آذر  دنیکه با د دیبگو یزیچ خواستیم ونای

 ماتش برد.

او را رصد  یدور از سر تا پا کی بازمهیدهان ن با

 گفت: یجد یکرد و با لحن

 

اشتباه  کهنیمثل ا شام،یخانوم هاو خوامیعذر م -

 شده.

 دارن؟ فیر داشتم، تشربا خانوم معتضد کا من



 کردن؟ یکشاسباب جانیا از

 

لبخند به خود  یانحنا شیهاپس از چندروز لب باالخره

 گرفتند و لب زد:

 

 تو مسخره. ایب -

 

 را به دندان گرفت و گفت: نشیریلب ز ونای

 

 ؟یشد یختیر نیخود  خدا، تو چرا ا ای -

 ؟یموهات رو شونه نزد چندروزه

 .یمومم نرفتبزنن که انگار ح گندت

 

ولو  یمبل یخودش را رو حوصلهیشد و آذر ب داخل

 کرد و گفت:

 

 شد؟ صیترخ ریام -



 

 مات نگاهش کرد و گفت: ونای

 

 االن؟ یاصاحبخونه -

 ؟یاریرو درم دیپل یباباهازن یادا یدار

 ؟ییندرالیس ینامادر

  ؟یبه من بد دیآب نبا کهیچ هیشربت اما  گمینم حاال

 ؟یکن ییرایازم پذ دینبا

 یزیچ هیبهم  یبرف دیسف یبهتر، اگه مثل نامادر البته

 ؟یکه مسموم بشم چ یبد

 

 چشم بست. حالیب

 

 بردار، انقدر صحبت نکن. یخوایم یخودت هرچ -

 من حال و حوصله ندارم. دیببخش 

 



 یرا باز کرد و بطر خچالیآشپزخانه رفت، در  سمت

 آب را برداشت و گفت:

 

 خفه شو. یگیبهمم که م ا،یب -

 خاک بر سر من که اومدم به تو سر بزنم. یا

 ؟ییجانیچرا ا نمیبب بنو

 شده؟ یچ

 د؟یدیجواب نم زادیمثل آدم کدومتونچیه چرا

 

 تلخ زد. یپوزخند

 

 .یدیپرسیاز خودش م -

 

و آذر  دیکانتر کوب یرا رو یشد که بطر یعصب گرید

 با اخم گفت: ونایرا باز کرد و  شیهاچشم دهیترس

 

 بهت گفته آذر؟ یچ -



 مارستان؟یب یومدین گهید چرا

 یحالش تو ریکه ام یاصالً اون روز نم،یبب سایوا

 ؟یبود تو کجا بودبد شده خونه

 

 ونایو  شیهاشروع کرد به کندن پوست کنار ناخن آذر

 مبل مقابل او نشست و گفت: یآمد و رو

 

جدا  دیشده که دار یچ نمیبگو بب گه،یحرف بزن د -

 د؟یکنیم یدگزن

 د؟یایاز هم فرار چرا

 

 شکست. بغضش

 گفت: شیهاهیگر انیبلند و م یزد، با صدا هق

 

 .خوادینم ،یگفت، گفت برم، گفت که، منو، نم -

بهم شک داره، گفت بودن  من باهاش، بهم  گفت،

 .زنهیم بیآس



هردومون،  یجابدم، به یحینذاشت توض نذاشت،

خدا به تونم،ینم ر،یامگرفت اما من، من بدون  میتصم

 .ونای تونمینم

 

 داد. رونیتکه بنفسش را تکه ونای

و کنارش رفت و آرام او را که نفسش در حال  ستادیا

 .دیبند آمدن بود را به آغوش کش

به آغوش  هیشب یکه بدون هوس بود، آغوش یآغوش

 و گفت: یدوست واقع کی

 

ن ک فیآروم، آروم باش آذر و فقط برام تعر س،یه -

 شده. یکه چ
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 شیپاها یقدر به صورتش چنگ زده و روآن بهیط

درآورده بود که  یبازیکرده و کول هیو گر دهیکوب

 .کردیدرد را حس نم گرید

بودند و او با نشستهمقابلش  یو الهه و مهد آقاقدرت

 :دیکش ادیفر یگرفته رو به مهد ییصدا

 

صاف  گمیمگه نم ستم؟یمگه با تو ن رت،یغیب -

 ادیاز دهنش درم یهرچ کنهیصاف تو چشمام نگاه م

 گه؟یبهم م

 

 داد زد: یمهد

 

کنم؟ مثل آذر بهش انگ بچسبونم و  کارشیچ -

 مامان؟ یشیطالقش بدم راحت م



 

 د و گفت:کر یهم خودزن باز

 

 کردن. زخوریامو چخدا، بچه یوا یوا -

 .ستهیمیراه من تو روم واسربه ی  مهد

 یبرو برگه ایگفتم ب اتدهیدر دیبه زن چشم سف گمیم

اش گفتن ا ال و ب ال که نه، خودش و ننه ریسالمت بگ

 خب نره. یگیم ،یبَبو گالب ی  وقت تواون

به کفششه و  یگیر هیخر، البد دختره  مادر  ید  ب گمیم

 تو

 

 :دیکش ادیفر یمهد

 

 ا،یزنیدرمورد زن من حرف م یبس کن مامان، دار -

 ،یچسبونیپسرت م یشونیبه پ یناموسیانگ ب یدار

 حواست هست؟

 کنم. مویزندگ خوامیکن، م ولم



هم که دست بذارم باز  گهیصدتا دختر د یرو من

 .یام کردست، خستهکاسه نیآش و هم نیهم

و  رمیگیو زودتر دست زنمو م رمیگیم مویعروس

 بسه. گه،یبسه د رم،یم

 

 :دیکش غیج بهیط

 

 گربه صفتتو! یایحیب شرفیپسر ب نیقدرت، بب -

 

قلبش گذاشت و آن را ماساژ داد  یدست رو آقاقدرت

 گفت: یو عصب

 

 بزنم تو دهنش؟ زنه،یبگم؟ حرف حق م یچ -

 

 .دیبرفت و در را بر هم کو رونیاز خانه ب یمهد

که الهه را نشانه  رسدینم یزورش به مهد دید بهیط

 را به آقاقدرت کرد و گفت: تشیرفت و شکا

 



 یچه گو*ه ستیمعلوم ن دهیبر سیگ یدهیورپر نیا -

 یسرش تو اون گوش سرهکیکه  خورهیداره م

 مردشه!صاحب

 

پدرش  کهنیاز ا شیآب دهانش را فرو داد و پ الهه

 آرام گفت:و  ستادیا د،یبگو یزیچ

 

 گه،یمامان، داداش راست م یدار کاریوا به من چ -

 .یدیم ریگ یلیخ

 

 به اتاقش رفت و در را بست. فوراً 

 لحظه دور و اطرافش را نگاه کرد. کی بهیط

 کرد،یکه خسته و کالفه نگاهش م دیرا د یهمسر

بود و همه او را پسر بزرگش از آن ساختمان رفته

پسر  دانستند،یناز مسا یقبل نیمسبب سقط جن

موم در دست دختر هفده هجده  کیکوچکش مثل 

شده و قرار بود از آن شهر برود، دخترش  یاساله

بود و اش برگشتهبه خانه اشیروز بعد از عروس

 هیو اقوامش گوشه و کنا هاهیآنقدر از همسا



جان نداشت و حاال دختر احمقش باز  گرید بود،دهیشن

 را برده، در ارتباط بود. شانیکه آبرو یثمیهم با م

که خودش با دست  ییهایلحظه تمام بدبخت کی

 آمد. شیهاچشم شیبود پخودش ساخته

 را حس نکرد. یزیچ گریلحظه د کی

که  یبود و درد دیسوزش شد کیلحظه فقط  کی

ناگهان در سمت چپ تنش، از صورت تا سر 

آقاقدرت و  ادیفر یو صدا دیچیپ شیپاها یهاانگشت

و  یاهیفقط خواب بود و س گریالهه و بعد د یهاغیج

 .شدندیکه هنوز در مغزش اکو م ییصداها
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 بود.شدههم خسته یمهد

 از خودش نداشت. یااراده چیه

که  ییهاتیبتول بود و شکا یطرف غرغرها کی از

طرف مادرش و  کیاز  کرد،یهرروز از مادر او م

 نداشتند. یکه انگار تمام ییهاتیاذ

 

 انیجا، منه، همان ای ندشیبیم یمهم نبود کس شیبرا

 غیج یبود که ناگهان با صداآتش زده یگاریکوچه س

شان خانه یالهه سر باال گرفت و چشم به پنجره

 دوخت.

 

 :زدیم غیج هیآورده و با گر رونیب سر الهه

 

 مامان، مامان! م،یبدبخت شد ا،یداداش ب -

 



طور چه دیانداخت و نفهم نیزم یرا رو گاریس یمهد

 و خودش را به خانه رساند. دیدو

***** 

 

دست مقابل دهانش گرفت و رو به ساناز  زهراخانم

 گفت:

 

 مینبود ینکنه، حاال ما که راض بیخدا نص یوا -

حق نشسته،  یخدا جا گنیم نیبشه، اما بب یورنجیا

 .رهیاما سختگ ره،یرگید

که سر تو و  ییهمه بال نیجا تاوان ا هی دیبا باالخره

به  زنهیم شیآذر آورد و اون زبونش که مثل مار ن

 .گهید دادیجون همه رو م

 

 یشکمش که کم ینفس گرفت و دست رو ساناز

 بود گذاشت و گفت:برجسته شده

 

 بگم واال؟  یچ -



 

 :دیدوباره کنجکاو پرس زهراخانم

 

 گفتن؟ یدکترا چ نم،یحاال درست بگو بب -

 فلج شده؟ یراست یراست

 

 سر تکان داد: ساناز

 

طرف صورتش که کج شده، سمت چپ  هیآره،  -

 بدنش هم کامل لمس شده.

 

 

 .چارهیآخ آخ، ب -

 

دکتر گفته شانس آورده  گه،یکرده د یمغز یسکته -

 .مارستانیب دشیوندزود رس

 



 سر تکان داد. زهراخانم

 

 .گهیهرروز مرگه د یزندگ نیا ؟یچه شانس -

خودش نتونه حرف بزنه، نتونه بره دست به آب،  آدم

 ه؟یدستش، زندگ رهیقاشق نتونه بگ هی

 

 شانه باال انداخت. ساناز

 

برگشت  کهنیبشه با ا یجورنینبودم ا یمنم راض -

ود دخترم بود، مرد که کف دست بچه ب هیبهم گفت 

به  یمرد و دلم رو شکوند،  اما دروغ چرا، کار

که ناراحت  نمیندارم، فقط ناراحت حس خانومبهیط

 مادرشه.

 

 گفت: زهراخانم

 

 حاال اونو ولش کن. -



شد؟  یچ نیدر نشده بزن، ببآذر دربه نیزنگ به ا هی

 ان؟یم یک

ره بابات مخالفت کنه و دوبا گهیروزا د نیهم ترسمیم

 لج. یرو دنده فتهیب

 

 را باال گرفت و به مادرش نشان داد: اشیگوش

 

 دادم. امیمامان جان، فدات شم، صدبار زنگ زدم و پ -

 جواب سرباال داده. هردفعه

 داره فعالً. یمشکل هی دیشا

 .گهید انیم باالخره

 

 و مضطرب گفت: دییرا بر هم سا شیهادست

 

 نهیآذرو بب خوادینم ترسم از باباته که دوباره بگه -

 َمرده بشه. نیشه زن ا یراض خوادیو نم

 .رهیخ یهرچ شاالیکه ا وگرنه

 به خدا. توکل
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 بود.کرده فیو تعر ختهیاشک ر آذر

 بودند گفت.که گذرانده ییتمام آن روزها از

 گفت.  رخسرویاحساساتش به ام از

به  یطور عاشق او شده و فقط وقتچه دینفهم کهنیا

معنا  شیبدون او برا یزندگ گریبود که دخودش آمده

 نداشت. یو مفهوم



 ونایخاطر به رخسرویقدر امبود که چهگفته نیا از

قلب خودش و آذر  یها پا رومقاومت کرده و مدت

 بود.اشتهگذ

که در  یاغهیو خنده از سفرشان گفت و ص هیگر با

 بود.شدهخوانده انشانیشب سرد م کی

که  یو اتفاق رخسرویاش و امخانواده یبرا یدلتنگ از

بود و به افتاده دیدر آن روز منحوس در مرکز خر

 گر گرفت. ونای د،یاردالن که رس

 .و تنش داغ شدیسرخ م ترشیهرلحظه ب صورتش

 بلند شد و گفت: مهیکه آذر هم سراس ستادیا

 

 کجا؟ -

 

 :دیغر شیهاو از پشت دندان یحرص

 

 اردالن قرمساق رو آدم کنم. نیا رمیم -



رک شش نکنم و نبرمش پ ستمین مرد و  ریام شیاگه خ 

مجبورش نکنم بگه گو*ه خوردم که به ناموست چشم 

 .داشتم

 

 شد و گفت: زانیآو ونای یبه بازو دهیترس

 

قراره ازدواج  ریمن و ام دونستیاون که نم ونای -

 .میکن

 کن. ولش

 

 اخم گفت: با

 

 ریبه ام زویبره همه چ دیبازم گو*ه خورده، با -

 یبده و بگه که کارش غلط بوده و تو تو حیتوض

 .یعمل انجام شده قرار گرفت

 

 :دیدر رفت که آذر باز هم نال سمت

 



 .تر نشهخراب ونا،ی -

 

 محکم جواب داد:و  مطمئن

 

اتاق عمل، که  یتو یرفتیم یکه داشت یااون لحظه -

 ایبهت گفتم تا دن ،یمن رو نجات بد یجون بچه

 .کتمیکوچ استیدن

 .کنمیبرات م یبخوا یهرکار گفتم

 گفتم پشتتم و هستم آذر. 

و لجباز منم  یلعنت یو اون بابا یخوایرو م ریام

 .خوادیتورو م

که هممون  یهمه بدبخت نیا ته ذارمیمن که نم 

 و پوچ بشه. چیه میدیکش

 .کنمیتون رو درست مشده رابطه هرجور

 به من. بسپرش

 

 شد. رهیآذر فقط قدردان و پر از اشک به او خ و

 .بودکرده رییتغ یادیز ونای



 .بودداده رشییتغ پرهام

***** 

از دهان او  یدفتر اردالن شده و هنوز حرف وارد

 گوشش نشست. ریز ونای یلیکه س بودامدهیدرن

را به  دیرسیرا گرفت و هرچه که به ذهنش م اشقهی

 زبان راند و گفت:

 

 یکیکه زن  یکرد خودیتو ب شرف،یب رهیآذر زن ام -

 سر قرار عاشقونه. یرو کشوند گهید

 .یکه به آذر چشم داشت یغلط کرد تو

که حله، اگر  یبد حیتوض ریبه ام ویو همه چ یبر اگه

وجب چه صد  هیحاال چه  من آب از سرم گذشته نه،

 که ارمیبه سرت م ییوجب، بال

 

 تشیوحشت کرده از صورت کبود او و عصبان اردالن

 گفت:

 



فقط آروم باش من  ،یتو بگ یباشه باشه، هرچ -

 کننده دارم.مراجع

 .امیم یردشون کنم، بعد هرجا بگ بذار

 آذر دونستمیاگه م من

 

 :دیصورتش داد کش در

 

 زر نزن، آذر نه و خانوم  جم. -

 

 تکان داد. سر

 

 رخانیو ام شونیا دونستمیچشم چشم، من اگه م -

 کردمیازدواج کردن غلط م

 

 زیکرد که کمرش به م شیحرف او، محکم رها انیم

 گفت: ونایرا ماساژ داد و  شیخورد و گلو

 



به  میبپوش بر االی ،یو غلطم کرد یدیحاال که فهم -

 .رهیتقصیبده که آذر ب حیتوض ریام

 

[07.05.21 01:44] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_سه

 

هم  رخسرویگفته، به ام ونایطور که بود، همانرفته او

 بود.داده حیتوض

 یفروافتاده از خانه یو سر یبا عذرخواه یوقت

مقابل پدرش نشست و  ونای، رفت رونیب رخسرویام

 به هم نگاه کردند. رهیهردو خ

 سکوت را شکست و گفت: ونای

 



 خب! -

 

 خب که خب! -

 

ماام  شیبه کدوم راه؟ پ یخودتو زد ر؟یام یچ یعنی -

 .ایب

 

 یرا رو اشیدو انگشت اشاره و وسط رخسرویام

 و گفت: دیکش شیهالب

 

 کنم؟ کاریچ یگیم -

 

  رفته گفت:باال ییو با صدا متعجب

 

رفتارت رو  نیشور ا یکنیحس نم ؟یکن کاریچ -

 ؟یدرآورد

روز  هی ستیدست تو ن یچهیکه باز هیبق احساسات

 !یروز نخوا هی یبخوا



 

 و گفت: دیناخواسته خند رخسرویام

 

ً یاح ونا؟ی یخودت -  ؟ینشد ریتسخ انا

 تختت و  یاومدن تو که هزار تا دختر رنگارنگ ییتو

 

 گفت: حرف او انیم

 

همون تخت بود و بس  یاندازه من با اونا یرابطه -

 .ریام

 نشدم. یجد یوارد رابطه یبا کس من

سوتفاهم  هیو سر  یکرد اشغهیکه ص ییتو اما

 یزنیگند م یمسخره دار

 

 زد: پوزخند

 

 ست؟ین یجد یازدواج رابطه د؟یببخش -



 نبود؟ اتیزن عقد مهسا

و  یورد که حاال اومدرابطه به هم نخ هی یگرفت طالق

 ؟یکنیم حتیمنو نص

 

 کالفه گفت: ونای

 

من خر، من نفهم، من  ،یگیآره، آره تو راست م -

 قبوله. ،یاک ،یگیکه تو م یهرچ

 تو مثل من نباش. اما

 ؟یکنیم یجورنیا یچرا دار ،یواقعاً دوستش دار تو

 

 گفت: یظاهر یتفاوتیرا مشت کرد و با ب شیهادست

 

 مگه؟ کنمیم یجورچه -

 

 پر تشر زد: با توپ ونای

 



 !یکرد اموونهید ر،یام گهید  بسه د -

 تو. ینه من بابا یمن یو هفت سالته، تو بابا پنجاه

بود که نشون  یایچه واکنش مزخرف و شخم نیا

 ؟یداد

 هم زنت؟غرور نکبت و حال به نیا هیچ

صورت مساله رو پاک  ؟یفرار کن یخوایم یک تا

 راحت؟ تمام؟ و یکنیم

زمان  نیبدتر یتو ،یرو کنار گذاشت ایو و من

 .یتنها باش یخواستیچون م مون،یزندگ

حلش  یاگهیجور د یتونستیاما م یحق داشت دیشا

 .یکن

 نوبت آذره؟ بارنیا حاال

عشقت  یحداقل پا ،یعاشقش یکه ادعا کرد ییتو

 واستا پدر  من.

حق  یدح هیقبول، تا  ده،یتعفن م یبو اتگذشته

 .یول کن یهرجا خواست کهنینه ا یدار

 برو. یو گفت یحکم صادر کرد ،یکرد قضاوت

 



 پلک بست و سکوت کرد. رخسرویام

 .بوددهیند یقدر منطقپسرش را آن حالتابه

 به حق بود. شیهاحرف

 

 گرفت و ادامه داد: ینفس ونای

 

 یفکر کرد نیبه ا ،یدادیدل به دلش م یداشت یوقت -

 تره؟کیسه چهارسال ازت کوچو  یکه س

 .گرهیباز هیو  ستافهیجوون و خوش ق که

 ً  .ادیازش خوششون ب هایلیخ قطعا

 هی یتو یآذر رو بکن یتونیکه نم ینکرد فکر

  شه؟یش

 یشیجلو که تو م یفرمون بر نیو با هم یجورنیا

 بدتر از باباش. یکی

 

 باز کرد و تند گفت: چشم

 

ً یدق -  .نهیموضدع هم قا



 ادیکه ب یمن با هر نگاه زنم،یم بیبهش آس من

 .رمیمیسمتش م

 .ونای امیکنار ب تونمینم من

 .ضهیمن مر ذهن

 

 و گفت: ستادیا ونای

 

 یرو درمان کن، خوب که شد ضتیبرو ذهن مر -

 برو سراغش.

 

 و گفت: دیاز خروجش چرخ شیپ

 

آذر   شش،یپ یرفت یکه وقت دوارمیاما واقعاً ام -

 حقته که خوب بچزوندت! ییخدا ادیراحت کوتاه ن

 

[10.05.21 18:47] 

 

🎬 



 

  ستی#آرت

 

 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_چهار

 

 

 بود.تلخ، چمدان بسته یلبخند با

 

 بود، اما باالخره که چه؟خسته ییجاجابه نیاز ا 

برود، بود که گفته یخودش را به کس خواستینم

درصد قصد بازگشت به  کیاگر  یکند و حت لیتحم

 یکه ط یبا چندتماس ونایرا داشت،  رخسرویام یخانه

 بود.گرفته، منصرفش کرده ریدوروز اخ

خودش را  رخسرویقدم نشود تا ام شیپ گرید بودگفته

 کند. دایپ

اما او  رودیزود پدرش دنبال آذر م ای رید بودگفته

 فوراً ببخشد. دینبا



با عقلش مطمئن شد نه با  یصبر کند و وقت بودگفته

 نیچندم یو آذر برا دیبله بگو کیقلبش، آن موقع 

مرد، واقعاً  نیا بوددهیبار با شوق از خودش پرس

 سابق است؟! یونایهمان 

***** 

 پدرش را زد. یخانه زنگ

و  کردیخودش حس م یرا رو هاهیهمسا نیسنگ نگاه

 داشت؟ یتیاما چه اهم دینشیرا م شانیهاپچپچ

و فکر کرد  بودستادهیپشت در ا یمنتظر با چمدان او

 .دیبگو خواهدیکه هرچه مبه درک که هر

 

 .دید توریاو را در مان ریتصو زهراخانم

 گفت: میبه آقاابراه رو

 

 ابرام آقا، آذره! -

 

به صورت دخترش  رهیو خ ستادیهم تعجب کرد و ا او

 شد.



را برداشت و  فونیآ دیلرزیکه م یبا دست زهراخانم

 گفت:

 

 .یآذر، مادر، دردت به سرم، خوش اومد -

 

 یبغض پا به خانه ایدن کیباز شد و آذر با  در

 گذاشت. اشیپدر

 

سر انداخت و بدون  یرو یبا هق هق چادر زهراخانم

 .دیدو رونیب شیهاییبه پا کردن دمپا

 اخت.طور خودش را در آغوش مادر اندچه دینفهم آذر

اما، مغرور تر از آن بود که بخواهد جلو  میآقاابراه

 را بروز بدهد. اشیبرود و مثل همسرش دلتنگ

 .کردینگاهشان م از پشت پنجره بغض کرده او

   

سبک  یتا کم دیقدر در آغوش مادرش بارچه دینفهم

چشم باز کرد و سر باال آورد، پدرش  یشد اما وقت



و  ستادهیهراخانم اپشت پنجره نبود، پشت ز گرید

 دختر کوچکش بود. یرهیخ

اما  طورنیمکث کرد، پدرش هم هم یکم آذر

 پدرش بود. یبازوها انیبعد م یهیچندثان

طعمش  گریبه بعد د یکه از شش هفت سالگ یآغوش

آشناتر  ییوجود از هر آشنا نیو با ا بوددهیرا نچش

 بود.

 

 لیتا سکوت ثق دیطول کش یبود، چندساعترفته داخل

 :دیشکست پدرش پرس یشکست اما وقت نشانیب

 

 پس کجاست؟ -

 د؟یایقرار نبود با هم ب مگه

 شده؟ یچ ام،یکه گفتم راض من

 

لب جا کرد و مطمئنپدر و مادرش جابه نیرا ب نگاهش

 زد:

 



 یخونه ادیسالم ب یهامثل تمام خانواده خوامیم -

 .امیپدرم خواستگار

 

 حال شد.خوشتعجب کرد اما  میآقاابراه

 :دیپرس زهراخانم

 

 هو؟یشد  یخب چ -

 

جواب  رفتیسمت اتاقش م کهنیا نیو ح ستادیا آذر

 داد:

 

 شد مامان. ینپرس چ -

 .ادیمن رو بخواد م اگر
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 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_پنج

 

 

 بود.بود و زنده شدهبود، مردهداده جان

 .دادیآذر را م یخانه بو تمام

 یکننده وانهید یهاچشم کردیرا که نگاه م یهرسمت

 .دیدیاو را م

 .دیایبا نبودش کنار ب توانستینم

 .آمدندیو م رفتندیو حامد م انایو

 را داشتند. شیو سلما هوا محبوبه

د و سرگرم پسرش بو ونایشده و  صیترخ پرهام

 حالش خوب بود. دانستیکه م ییتاجا

 بود. یخال شیایبودند، اما دن همه

 بود.شده در قلبش آزاردهنده جادیا یحفره



 زد. رونیاز چندروز از خانه ب پس

 شود. ترکیداشت به پرهام نزد دوست

ً یعم اش را دوست داشت، هرچند که هنوز نوه قا

 بود. بیعج شیبرا اشییکهویپدربزرگ شدن  

ممکن  کردیکه فکر م یبازراهش چند اسباب سر

 .دیباشد خراست پرهام دوستشان داشته

 .دیرس ونای یخانه به

نگاهش را  یکوتاه یپرسشد و پس از احوال داخل

 گفت: ونایاطراف چرخاند و 

 

 .رونیب ادیاتاقشه، نم یتو -

 تره.راحت یبا سال زنه،یمن هم حرف نم با

 

 :دیپرس

 

 دنش؟ید ادیم یمادرش ک -

 .نهیبب بیوقت پرهام آس هی نکنه

 



 .خوابهیم ششیپ ادیها منه، شب -

 

رنگ زد و سر تکان داد و پاکت کم یلبخند رخسرویام

 داد. ونایرا به دست  هایبازاسباب

 

 و گفت: دیکش شیبه چشم ها یدست ونای

 

 ؟یچرا انقدر داغون -

 

 نگاهش کرد. ینگفت و فقط سوال یزیچ رخسرویام

 کرد و گفت: یاتک خنده ونای

 

چشمات داره داد  ،یحفظ ظاهر موفق نبود یتو ادیز -

 خبره.چه زنهیم

 

 کرد و لب زد: یمکث

 



 دلت براش تنگ شده؟ -

 

 .دیکش شیهالب یدو انگشتش را رو رخسرویام

گرفت و حاصل تمام آن  شیهادست انیرا م سرش

 اش را به زبان آورد.چندروزه یفکرها

 

 .ونایرمان بشم د خوامیم -

 اهیرو س اشیزندگ ام،ینیو بدب یبا شکاک خوامینم

 کنم.

مطمئن شدم  امیاز خوب شدن حال روح یوقت خوامیم

 برم سراغش.

 و بعد کنمیدرمانم رو کامل م یپروسه

 

 :دیحرفش پرس انیچشم تنگ کرد و م ونای

 

 ؟ینخوادت چ گهیموقع اون داگر تا اون -

 

 به سوال او گفت: ربطیه کرد و بنگا ونایبه  مستاصل



 

 به گمونم حق با آذره. -

 دارم. دیپارانوئ یتیاختالل شخص من

 

 منتظر نگاهش کرد. ونای

 

 برات بکنم؟ تونمیم کاریچ -

 

 برد و گفت: شیموها انیم یدست

 

 .ریروانشناس وقت بگ هیبرام از  -
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 #پارت_چهارصد_و_شصت_و_شش

 

 

 چندماه گذشته؟ -

 

 و گفت: دیپاش یبه صورت او لبخند سالومه

 

 چهارماه. -

 

 داد و گفت: رونینفسش را ب ونای

 

ها و صبح یخوابیم یایها مچهار ماهه که شب -

 .یریم

 بشم نه؟ کیمنم بهش نزد یبذار یخواینم

 

 ت:کالفه گف سالومه



 

 دنیها موقع خوابکه اگر من نباشم، شب دونمیم -

 .وناجانی کنهیم تتیاذ

 

تکاند و  اشیگاریرسیرا در ز گارشیخاکستر س ونای

 گفت:

 

 یمشاورش هم گفت بهتره بذار ،یسال اریبهونه ن -

 به من عادت کنه.

منتها  ا،یب یگفتم هروقت خواست ا،ین گمیکه نم منم

 .ایروز ب یط

 روند رو، هوم؟ نظرت؟ نیا میبد رییتغ کمهی بذار

 

او کرد و  یهاانگشت انیم گاریاشاره به س سالومه

 گفت:

 

 .زمینکش عز گاریکه بچه هست س یاتو خونه -

 



 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم ونای

 

پرهام  یخونه، من اصالً از وقت ینه تو میبالکن یتو -

 وش.نزدم جل یکوفت نیبارم لب به ا هی جاستنیا

 بحثو عوض نکن. حاال

 

 مکث کرد و گفت: سالومه

 

 تتیاگر موقع خواب اذ مونم،یباشه، امشب رو نم -

 .امیکرد زنگ بزنم م

 

 سالومه کرد: یحواله یچشمک

 

 دمت گرم. م،یما چاکر -

 

****** 

 چندماه گذشته؟ -



 

از فروغ زمزمه  رلبیرا گرفت و ز شیهانم اشک آذر

 کرد:

 

  شیدمش برخوخوان یم  نیشرمگ -

 یانیگر هودهیرو ب ازچه

  دینالیم هیگر انیدرم

 یدانیدارم، نم دوستش

 

 گرشیدست پشت کمرش گذاشته و دست د کی ساناز

 خوردیاش و پسرکش که وول مشکم برجسته یرو

 بود.

 شیچسبانده و زانوها نهیاو که کتابش را به س سمت

 رد:بود رفت و سوالش را دوباره تکرار کرا بغل کرده

 

 چندماه گذشته آذر؟ -

 



رنگ به صورت کم یرا باال آورد و لبخند سشیخ نگاه

 خواهرش زد و گفت: یپف کرده

 

 چهارماه. -

 

 و گفت: دیلب گز ساناز

 

ناراحتت کنما آذر،  خوامینم ن،یخدا، به جون حسبه -

 اد،ین گهید دیخب شا گم،یم یعنیاما اگر واقعاً، 

 یخوایوقت، ماون

 

از   بارنیباز اتاقش چرخاند و ا یپنجره سمت رو

 خواند: یدهلو دلیب

 

 قامتم از انتظار و جان به لب آمد دیخم -

 زدیکه نر ایتو کج کرده ام، ب ادیبه  قدح

 

 به خواهرش گفت: خطاب



 

 .ادیساناز، م ادیم -

 

 جانیعمر هم هی یخوایتو م ادیاگه ن ،یخواهر -

 ؟یریغم بغل بگ یو زانو ینیبش

 بهش زنگ بزن. قلحدا

 

 بست و گفت: چشم

 

تابستون که بگذره و  نیتابستون متنفرم، ا نیاز ا -

 .ادیب دیبشه، شا زییپا

 

تر بر بغض کرد و دندانش را محکم گریو بار د گفت

 جگرش فرو برد.
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 د_و_شصت_و_هفت#پارت_چهارص

 

 ر؟یچندماه گذشته ام -

 

شطرنجش برداشت و چشم به  یصفحه یاز رو نگاه

مخصوص او مقابلش  یمیرژ یکه با بشقاب غذا انایو

 آرام پچ زد: بود،ستادهیا

 

 چهار ماه و سه روز. -

 

 نیاز ا شیرا در دست گرفت و پ اهیس ریوز یمهره

 گفت: انایکه حرکتش دهد و

 

پس چرا  ،یمدت رو دار نیمار اآ قیانقدر دق -

 من؟! ز  یسراغش عز یرینم



 

جا کرد و را جابه شیهاباال نگرفت، فقط مردمک سر

 گفت:

 

 کردم تشیچون من بهش گفتم بره، عذابش دادم، اذ -

 

 مقابل او نشست و گفت: یصندل یرو انایو

 

جان، مشاورت که گفته از روند درمانت  رخسرویام -

رو  یکه داشت یدت مشکلچون خو هیکامالً راض

 .فهممیهمه تعلل رو نم نیا لیمن دل ،یرفتیپذ

 

 و گفت: دیکش شیهالب یرو زبان

 

 ؟یاصالً مگه تو مخالف نبود -

 هم سن و سال توئه؟ هوم؟ یکیچرا  ینگفت مگه

 ؟یچرا اصرار دار حاال

 



 لب زد: نگران

 

 گهیکه تو د مینیبیم میدار ونا،یچون هم من، هم  -

 .یستیل نقب ریام

 .بارهیداره از سر و روت م یدلتنگ

همه  نیاونم ا ،یکه پروژه رو بخوابون ینبود یآدم تو

 مدت!

 حد. نیبود، منتها نه تا ا یمنزو

 برو سراغ آذر پدر  من. خب

 

 گفت: خفه

 

 من شکستمش. -

 

دست پدرش  یدست جلو برد و دستش را رو انایو

 گذاشت و گفت:

 

 حداقل بهش زنگ بزن. -



 حرف بزن. اشباه

 

 به دخترش نگاه کرد و گفت: پرمحبت

 

 تابستون عمرمه. نیتابستون، بدتر نیا -

 

 گفت: انایو

 

 کن. نشیتو بهتر -

 

 تر جواب داد:آرام دیدهانش را بلع آب

 

 بشه. زییمنتظرم تا پا -

 

 شد و پوزخند زد: یحرص انایو

 

 !شه؟یمعجزه م زییپا -



 

دم مطمئن بشم و بعد از خو ترشیب خوامینه، فقط م -

 برم سمتش.

****** 

 رو ترش کرد و پدرش را خطاب قرار داد: الهه

 

 .تونمینم گهیبابا چهار ماهه، من د -

 جا کردن مامانو ندارم.جون جابه گهید

 کنم. زیتم رشویز یه تونمینم گهید

 .ریپرستار بگ هی خب

 

 و گفت: دیبه صورتش کش یدست آقاقدرت

 

و  ستیخونه، ب نیا یتو رمایخب زن نامحرم ب -

 یگیداره باباجان، م تیباشه، معص جانیچهارساعته ا

 کنم؟ کاریمن چ

 



به صورت  یالهه حلقه زد و نگاه یهادر چشم اشک

مادرش که خواب بود  یدهیکج شده و الغر و تک

 انداخت و با بغض گفت:

 

شمینم گهیخدا دبه - با  یاقهیحموم پنج دق هیبابا،  ک 

 برم. تونمیاحت نمر الیخ

 کم آوردم. دم،یبر منم

 

پا و آن پا کرد و  نینگاه منتظر پدرش ا ریز یکم

 گفت:

 

خب  ته،ینامحرمه و معص اد،یپرستار ب یگیشما م -

 من

 

 هیگر زیزریکنجکاوتر نگاهش کرد و الهه ر آقاقدرت

 کرد و ادامه داد:

 



 شیسال پخواهرش ده دوازده دمیخانوم شناز ملوک -

داره اگه پرستار  اجیپول احت گفتیشده، م وهیب

 .میبه اون بگ میخواست

 گفتیم گفت،یم

 

 پچ زد: آقاقدرت

 

 حرف بزن الهه. -

 

 و گفت: دیگز لب

 

 جانیشماهم بشه که ا یغهیحاضره ص گفتیم -

 باشه!نداشته یبیبودنش ع
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کم اما کم کردیم یقراریب یاول کم یهاشب پرهام

 کنار آمد.

 اش بود.کوچولو کتاب مورد عالقه شازده

 یو وقت خواندیم شیاز خواب برا شیهرشب پ ونای

و  شدیاز اتاقش خارج م رفت،یپسرش به خواب م

تا  دیخوابیجا منو آ کردیپشت در اتاق پهن م یتشک

 حواسش به او باشد.

که  یگریتخت د یاو رو دنیپرهام با خواب دانستیم

 .ستیدر اتاقش بود، موافق ن

 ونایغذا خوردن کنار  یروز هم جز برا یط در

 .رفتینم

 خواند. شیشب هم برا آن

 



 هی ریشازده کوچولو گفت،آدم ها کجان؟ آدم تو کو -

 کنه. یم ییخورده احساس تنها

 .یکن یم ییآدم ها هم احساس تنها شیگفت پ ارم

 

بسته شده و  یهابه صورت پسرکش و چشم ینگاه

 بلندش انداخت. یمشک یهامژه

 نشاند. اشیشانیپ یرو یاشد و نرم بوسه خم

تا از اتاق خارج  ستادیرا کنار تختش گذاشت و ا کتاب

 شود.

 او متوقف شد. یدر بود که با صدا کنار

 

 بمون! شمیبابا، پ -

 

 زد، ماتش برد. خشکش

 از تمام تنش عبور کرد. یگرفتگمثل برق یحس

 بود؟بود؟ چه خطاب شده دهیشن چه

 !بابا؟

 شد. نییباال و پا شیدر گلو یاتوده



پتو برد و دوباره  ریو پرهام سر ز دیاو چرخ سمت

 تکرار کرد:

 

 بمون. شمیبابا پ -

 

 گرفت و لب زد: واریچشم بست و دست به د ونای

 

 بابا! ز  یجان  بابا، عمر  بابا، عز -

 

 و کنار تخت او نشست. برگشت

 پتو دست او را گرفت. یدست جلو برد و از رو آرام

 د،یآیخوشش نم یکیزیپسرش از تماس ف دانستیم

دست  وناینکرد و  ینگفت و مخالفت یزیچ بارنیاما ا

اشک  صدایرا مقابل دهانش گذاشت و ب گرشید

 وا کرد:و آرام نج ختیر

 

 شکرت. ایخدا -

*** 



قلبش خودش  زد،یحرف م یبا آذر تلفن یگهگاه ونای

 رخسرویدرمورد ام یزیتا چ کردیرا تکه و پاره م

بپرسد اما عقلش سفت و سخت مقابل زبانش 

 .ستادیایم

 .گفتینم یزیهم چ ونای

 شیبخواهد پا پ رخسرویام کهنیاز ا شیپ دیترسیم

 د.شو دواریبگذارد، آذر ام

 

 .گذراندیرا م اشیزندگ یهایروزمرگ آذر

 شیهاو اکثر کالس که برداشته یایتابستان ترم

 بود.بود هم تمام شده یرحضوریغ

 یاواخر تابستان بود و او هنوز چشم به راه مرد حاال

 یچندماه تشان،یمحرم یشش ماهه یغهیبود که ص

 بود.که تمام شده شدیم

 پدر و مادرش بروز ندهد.مقابل  یزیچ کردیم یسع

 .دندیپرسینم یزیهم چ هاآن

و بانمکش،  نیریش یخودش را با خواهرزاده سر

 .کردیکوچولو گرم م نایس



انبوه  انیتنها بود در م آمد،یباز به خودش که م اما

 .یاز دلتنگ یاو اندازه حدیب

 یداشت برا د،یدروغ بگو توانستیخودش که نم به

 .دادیجان م رخسرویتن ام ندییبو گرید بارکی
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محبوبه کارساز بود و  یهاآن چندماه، نه غر زدن یط

 .ونای یهاتیها و عصبانو نه اخم انایو ینه اصرارها

 یهابوم چشم ایبرگه  یوهرشب  آن چندماه را، ر اما

 .بوددهیاو را کش



 طرح از صورت آذر داشت. یشماریتعداد ب حاال

ناراحتش، نگاه دلخورش،  یهالبخندش، چشم ریتصو

 یهاپشت پلک یبرگه و بوم، که حت ینه فقط رو

 بود.هم ثبت شده شیهاخودش و در خواب

 یقیطر چیبود به هنتوانسته کسچیچندماه را، ه آن

 که خودش خواست. یکند تا زمان اشیراض

بدون  دیحالش بهتر است، خودش فهم دیفهم خودش

 .ستیجسم پوچ ن کیجز  یزیچ گریآذر د

 .آوردیصبر کردن را طاقت نم نیاز ا ترشیب شد،ینم

 دلتنگ بود. ایدن کی یاندازه به

 بود و مطمئن. دلتنگ

را  یداشت که گوش نانیقدر به خودش اطمآن حاال

 .ردیپدر آذر را بگ یو شماره بردارد

و پس از  بودستادهیا میبود که مقابل تقو مطمئن

 داد،یجوابش را م نیبا او که سرسنگ یپرساحوال

 گفت:

 

خدمت  تونمیجناب معتضد، مزاحم شدم بپرسم م -

 برسم؟



 

 مکث کرده و بعد لب زد: او

 

؟ -  بابت 

 

 لبخند زد. رخسرویام

 رفت و گفت:تجسم صورت آذر دلش مالش  با

 

 از دختر گلتون. یخواستگار -

 

به گوشش خورد و بعد  میدار آقاابراهنفس کش یصدا

 لب زد:

 

 ؟یک   -

 

 و گفت: دیکش میتقو یاش را رواشاره انگشت

 



 مهر. کیشب، دوشنبه -

 

 سکوت کرد و جواب داد: یهم کم باز

 

 .دیاریب فیتشر - 

 

 

 ییشنوابود و تمام حواسش جان آذر گوش شده تمام

 .ندیگویبفهمد پدر و مادرش چه م کردیم یو سع

 

 

 بود ابرام آقا؟ یک -

 

 خواستگار. -

 

 وا رفت و گفت: یکم زهراخانم

 



و  دهیند ینجوریوا! خب کدوم خواستگار، هم -

 ان؟یب ینشناخته گفت

 

برود و  رونیاز اتاقش ب خواستیشد و م یکفر آذر

وان حق ندارد به عن کسچیبکشد که ه ادیفر

 یبعد یبا جمله خانه بگذارد که نیخواستگار پا در ا

 .ماند رهیدستگ یپدرش مکث کرد و دستش رو

 

 .ستیو نشناخته ن دهیند -

 

 کالفه گفت: میمنتظر نگاهش کرد و آقاابراه زهراخانم

 

 زن؟ هیبابا، چ یا -

 !گهیجمه د کهیمرت ارو،ی نیهم

 .ادیشب مدوشنبه گفت

 

 شیماند و قوت از زانوها بازمهیآذر از تعجب ن دهان

 رفت.



 

 و گفت: دیلب گز زهراخانم

 

 خدارو؟ یبنده یدیحاال چرا فحش م -

 

 گفت: شیهاحفظ اخم با

 

 .پدریچرا چندماه گم و گور بود ب ستیچون معلوم ن -

 بچه آب شد. نیا

 

 بود.سر خورده پشت در اتاقش نشسته آذر

 توانستیو نم ردکیم هیو گر دیخندیم هاوانهید مثل

 است. داریباور کند که ب

 یایرو کیبه  لیتبد شیداشت برا گرید رخسرویام

 .دیآیبود مو حاال گفته شدیم یافتنیدست ن نیریش

 .دیآیم زییروز پا نیاول بودگفته
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و حامد و  انایبه دست گرفته و به محبوبه و و تلفن

بود دوشنبه، راس ساعت هفت شب آماده گفته ونای

 باشند.

 حال بود.ته دلش خوش از

 بود.را سفارش داده ینیریگل و ش سبد

را که آن روز منحوس که حاال از نحس  یاحلقه

 بیرا، در ج دهیبودنش چندان هم مطمئن نبود، خر

 بود.گذاشته کتش

کرواتش را مرتب کرد و عطرش را به مچ  یگره

 گردنش زد. یهادست و کناره



 به ساعت انداخت. ینگاه

اش شوند و بعد راه خانه کیهم نزد هیبود تا بق منتظر

 .فتدیب

* 

 شیپ ترشیبود تا ببا سالومه هماهنگ کرده ونای

 پرهام بماند.

 یامیذر پآ یهم درحال آماده شدن بود که برا خودش

 فرستاد.

 

 یچه حس یبابام بشقراره دوباره زن کهنیاز ا -

 ؟یدار

 نه آذرخانوم؟ ایحرفا  نیو ا ندرالیس ینامادر همون

 

داشت خط چشمش را صاف  یبا وسواس تمام سع آذر

هول  لشیموبا یبرهیتک و یصدا دنیبکشد که با شن

 .دیشد و دستش لرز

 اشت.را برد یبه خودش فرستاد و گوش یلعنت

 کرد: پیو در جوابش تا دیخند ونای امیپ دنید با



 

 کهیطور هیدارم،  یبیحس عج ،یجدا از شوخ -

 .نمشیبب خوامیاوله م یانگار دفعه

 

 خنده فرستاد و نوشت: یموجیچند ا ونای

 

اتاق  یتو یمنو، دومادمونو نبر نیخود  خدا، بب ای -

 .یکن عفتشیب

 ه؟یچ ایادا تنگ باز نیا

 ه؟یاوله چ یدفعه انگار

 نگو! گهیبه من که د المصب

خوددار باش  ،یکرد یباهاش زندگ ،یزنش بود تو

 لطفاً.

 

 بود.خنده فرستاده یموجیچند ا انیباز هم در پا و

 

اما  دیاو گر گرفت و خند یهایو شوخ ییایحیاز ب آذر

 در جوابش نوشت:



 

 یلیبرات، چون خ ندرالیس یباباتو حقته که بشم زن -

 .یادب یب

 

 پاسخ داد: ونای

 

نداره، منم درسته پسر  دومادم  بیحاال تو بد باش ع -

 اما طرف عروسم.

 .قیحساب کن رف روم

 

تر است و دل آذر گرم قیبود که واقعاً هم رفکرده ثابت

 شد.

 

 یرنگ را مقابل خودش گرفت و نگاه یریش راهنیپ

 انداخت. نهییدر آ

 خاند.سر چر نایبانمک س یسر و صدا با

را در آغوش  دیمکیاو که دستش را م ساناز

 خواهرش شد. یرهیبود و با لبخند خگرفته



با اسپند به اتاق آمد و آن را دور سر آذر  زهراخانم

 رفت. شیقد و باال یچرخاند و قربان صدقه

 .شدیم یاز اشک پر و خال شیهاصبح، چشم از

 آذر ماند و نم اشک شوقش را گرفت و دست یرهیخ

 رو به آسمان باال برد و گفت:

 

 شکر. خدارو صدهزار مرتبه -

و  ریدلم مثل س ،یبا اون مهد اتیخواستگار شب

 ته دلم روشنه. بارنیاما ا د،یجوشیسرکه م

 

پشت دستش را آرام  کهیهم لبخند زد و درحال آذر

 گفت: دیکشیم نایس دیسف یگونه یرو

 

 .دل منم روشنه مامانم -

 

 یرو یاو بوسه دیخودش را جلوتر کشهم  ساناز

 او نشاند. یگونه

 



 .کهیکوچ یآبج یخوشبخت بش شاالیا -
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که محبوبه و حامد و  ونای نیجلوتر از ماش رخسرویام

 .کردیند حرکت مسوارش بود انایو

سبد گل بزرگ   یو نگاه گشتیبرم یهرازچندگاه

 .انداختیم اشیکنار یصندل یرو

در  بیآذر، آن هم پس از چندماه، عج دنید شوق

 دلش بود.



 یشهیش ینم روو برق زد و قطرات باران نم رعد

 .ختیاو ر لیاتومب

 رنگ زد و با خودش نجوا کرد:کم یلبخند

 

 .زییروز پا نیاول یتو ،یزییبارون پا نیاول -

* 

 اش آماده و منتظر بودند.و خانواده آذر

باران شروع  یو وقت بودستادهیاتاقش ا یپنجره پشت

برد و چشم بست و  رونیکرد، دستش را ب دنیبه بار

 کرد: با خودش زمزمه

 

 .ادیکه بشه م زییپا دونستمیم -

 

 آمد. و

اهرش اش، دختر و پسر و داماد و خوخانواده با

 همراهش بودند.

 زیاز هرکس و هرچ شیرفتند و نگاه او پ داخل

 .دیرا د یجفت سبز و آب کی ،یگرید



 آذر توأم با بغض بود. لبخند

از او  یرلبیرفت و سبد گل را با تشکر آرام و ز جلو

 گرفت.

بودند و صحبت شان دور هم نشستههمه کهنیا

 مهم نبود. شانیبود براگل انداخته انشانیم

هوش و  بود کههردوشان چنان چفت هم شده گاهن

 بود.نمانده شانیحواس برا

 بود. یبه سلول تنشان دلتنگ سلول

حال بود، پدرش را خوش یاز ناراحت یخال انایو نگاه

 بود.حال دست در دست حامد گذاشتهو خوش دیدیم

که پس از  دیگنجیدر پوست خودش نم محبوبه

درش، باالخره قرار بود از چندسال کلنجار رفتن با برا

 .دیایب رونیب ییتنها

 .دندیخندیو ساناز با لبخند آذر م زهراخانم

 کردیرا در آغوش گرفته و خداراشکر م نایس نیحس

او، قرار است  یآذر با خانواده یکه پس از ماجراها

 خوش برسد. یبه عاقبت

پدرانه داشت که چندان بروزش  یشوق میآقاابراه

 .دادینم



که پسر  داماد قصد  نیبود، هم بیعج یکم طیاشر

 کند و لب زد: یترداشت بزرگ

 

سر  میبر دییبفرما م،یمعتضد، ما سراپا گوش یآقا -

 اصل مطلب.

 

 جالب بود. یادیز خود

 ینگاه کرد و بعد به پدرش که ط ونایبا لبخند به  آذر

 بود.تر از قبل شدهنرم یلیآن مدت خ

اگر  کهنیش گفت، از ااز شرط و شروط میآقاابراه

و  کندیآذر بنشاند، تعلل نم یهااشک به چشم یروز

 .کندیاشتباه را دوبار تکرار نم کی

او  کهنیا یبرا خواستیقول مردانه م کی کهنیا از

باشد و امسرخسرو در سکوت دخترش را داشته یهوا

 فقط گوش کرد و سرتکان داد.

 و گفت:گرفت  میدستش را مقابل آقاابراه ونای

 

اما اجازه هست من  د،یمعتضد، من رو ببخش یآقا -

 آقادوماد؟ یهم چندتا شرط بذارم برا



 

 بود. یمتعجب نگاهش کردند اما او کامالً جد همه
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 زد: لب

 

آذرجان انقدر ساکت باشه،  کردمیفکر نم قتشیحق -

هم قرار بوده خودش بگه اما من  دیشا یعنی

 .کنمیم یدستشیپ



 

جا کرد جابه رخسرویآذر و ام نیدور ب کیرا  نگاهش

 و گفت:

 

 باشه.حق کار داشته دیآذر با رجان،یام -

 

 یهازل زده در چشم وناینگاهش کرد و  رهیخ پدرش

 او گفت: 

 

 .لیحق تحص طورنیو هم -

 

و مثل  دیکش شیهالب یدو انگشتش را رو رخسرویام

او  کهنیاز ا شیمنتظر به پسرش نگاه کرد و پ هیبق

 آذر گفت: دیبگو یزیچ

 

 .خوامیحق طالق رو هم م -

 

 اش را باال برد و گفت:انگشت اشاره ونای



 

 رفت! ادتیآذر، حق مسکن  -

 

کامالً  رخسرویامو آذر و  ونایاما  دندیآرام خند هیبق

 بودند. یجد

 لب زد: ونای

 

معتضد درمورد  یندارم نظر آقا یکار کهنیو ا -

چه مقداره، اما آذر حق داره که صاحب نصف  هیمهر

 .اموالت بشه

 

 باالخره زبان در دهان جنباند و جواب داد: رخسرویام

 

ضمن  طیمحضر به عنوان شرا یاش قبوله، توهمه -

 گه؟ید ،کنمیعقد، امضاشون م

 

 .دیو آذر پرس میو آقاابراه ونایآخر را از  یکلمه

 



 یحرف گریبود دگفته ونایکه  ییزهایبا چ میآقاابراه

جا  یکه آذر هم کم بودنیا قتیگفتن نداشت و حق یبرا

 بود.خورده

 گرفت و گفت: ینفس ونای اما

 

 یاومدن بچه، حق حضانت ب ایدر صورت به دن -

 برگشت با آذر باشه!

 

 مبهوت شدند. یهمگ بارنیا

 یهاچشم یرهیو خ ختیفرو ر رخسرویدر ام یزیچ

 بود ماند. سرخ شده ییکهویکه  ونای

با بغضش بجنگد  کهنیا یبرا دیشا د،یلبش را جو ونای

وقت بابت تنها گذاشته  چیاو ه دیفهم رخسرویو ام

 !دهیشدنش، او را نبخش

 

 . بودندبه وضوح وا رفته و مات مانده همه

نگاه از نگاه پسرش نگرفت و حاال او هم  رخسرویام

 بغض داشت و با همان بغض مردانه گفت:



 

 نه! -

 کنمیاشتباه رو دوبار تکرار نم کی من

 !دمینم حضانت

 

 جمله آرام شد. نیا دنیبا شن آذر

 

 گفت: ونایبه  نانیبا اطم رخسرویام

 

 .کنمیرهاش نم گهیدر کار باشه د یابچه یاگر زمان -

 

 سمت آذر رفت و گفت: یالحظه یبرا نگاهش

 

 شهیآذر خواست ازم جدا بشه قطعاً هم یو اگر روز -

و دست  دمیاما من حضانت نم نهیبچه رو بب تونهیم

 .کشمیاز اون بچه نم

 



که  ییهارفت که با لبخند و اشک انایسمت و نگاهش

 .کردیبودند به او نگاه مصورتش راه گرفته یرو

 

 گفت: میو رو به آقاابراه ستادیا ونای

 

 اط؟یح یبرم تو قهیاجازه هست من چنددق -

 

 به او نگاه کرد و پدرش لب زد: یبا نگران آذر

 

 .دییبفرما -

 

 گفت: زهراخانم

 

 برات؟ ارمیپسرم آب ب -

 

جواب  رفتیم رونیاز در ب کهیزد و درحال یلبخند

 داد:



 

 .شمیهوا بخورم خوب م کمهینه ممنونم،  -
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 ها قدم زد.آن یخانه اطیدر ح یرفت، کم رونیب ونای

گذاشت و با  شیهالب انیآتش زد و آن را م یگاریس 

که بدون پدر و  ییدود کردنش، خاطرات تمام روزها

 آورد. ادیبود را به مادرش 

 جادیکه در جمع ا ینیاز آن سکوت سنگ رخسرویام

 معذب بود. یشده،  کم

 بود که  گفت: ونای شیدلش هم پ یاز طرف 



 

 .ونای شیپ رمیم قهیمن چنددق خوامیعذر م -

 

 .دیبگو یزیچ یمنتظر نماند تا کس و

 .دیاو سمتش چرخ یهاقدم یصدا دنیبا شن ونای

 ایبزند و  یحرف کهنیو بدون ا دستایپسرش ا مقابل

و  دیچک شیهاپلک بزند، دوقطره اشک از چشم یحت

 اش گم شد و گفت:مردانه یهاشیرته انیم

 

 نیمن شما دوتارو از خودم دور کردم و بابت ا -

 ام.موضوع، تاعمر دارم متاسف و شرمنده

 کنم که حق با تو بود. یاعتراف م حاال

رو بشم، و با مسئله روبه ستمیبا کهنیا یمن به جا 

 صورت مسئله رو پاک کردم.

 دختر و پسرم رو ترک کنم رو نداشتم. کهنیحق ا من

انزوا  یقرار دادم تا تو یهیرو توج دنمید انتیمن خ 

 رو هم غرق کردم. ایغرق بشم اما تو و و مییو تنها

 



 مکث کرد و بعد گفت: یکم

 

 

 ؟یبخشیمن رو م - 

 

انداخت و کف کفشش  نیزم یورا ر گارشیته س ونای

 .دیآن کش یرا رو

 

 ییحرکت او را در آغوش گرفت و با صدا کی در

 لرزان گفت:

 

 .میبش قیپدر نبودنت باعث شد رف -

 .ینبود قمیرف یبود شمیاگر پ دیشا

 کار رو نکن. نیا گهید اما

 یکیفقط  ه،یکیاما پدر فقط  ادهیز قیو رف دوست

 .ریام

 

 و را به آغوش گرفت.هم مردانه ا رخسرویام



پدر را درک  کی گاهیپدر شده و خوب مقام و جا ونای

 .کردیم

 

 داد: ادامه

 

 امیندارم، از رابطمون راض نهیازت ک -

 دینبا یبچه ا چیکه من تنها بودم رو ه یجوراون اما

 تجربه کنه.

 

 پچ زد: رخسرویام

 

 .دمیقول م -

 

 و لب زد: ستادهیکنارشان ا انایو

 

 غل؟!منم ب -

 



سر سمتش چرخاندند و او با اشک و لبخند  هردو

 گفت:

 

فقط  ر،یندارم ام نهیموافقم، ازت ک ونایمنم با  -

 حال باش.خوشبخت شو و با آذر خوش

 

دل  کی خواست،یطور که مها، آنو پس از سال حاال

 قیدختر و پسرش را در آغوش نگه داشت و عم ریس

 .دشانییبو
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از  یکه به سخت یبه جز اصوات نامعلوم بهیط

 یگرید زیچ توانستینم راند،یم رونیاش بحنجره

 .دیبگو

 جنبدیسر و گوش دخترش م دانستیبود که م هامدت

از  ید و نه کاربفهمان یبه کس توانستیاما نه م

 .آمدیدستش برم

 یو وقت کردیآراسته م یادیالهه خودش را ز کهنیا

 رفت،یم رونیب یدوساعت یکیپدرش خانه نبود 

 بود. مرگ دن  یمثل هرروز د شیبرا

 اشیتر، قسمت وحشتناک زندگآن بدتر و سخت از

را  یزن یپا اش،دانهکی یکیبود که، دختر  ییجاآن

بود که حاال آن زن  چندسال کرده شان بازبه خانه

با همسرش  تیمحرم یغهیتر از خودش، صجوان

 بود!خوانده

شده بود خون جگر  اشهیبه ثان هیو روز و ثان شب

 خوردن.

 کردیخانم نگاه هم نمآقاقدرت به خواهر ملوک لیاوا

 دیشنیو م روندیبه اتاق م یکه گاه دیدیاما حاال م

وشن شدن آبگرمکن و ر یبعدش هم صدا یکه کم

 .آمدیُشرُشر آب حمام م



را نداشت،  شیاما زبان گفتن دردها کردیم هیگر خون

 نداشت! گریعمر زخم زبان زدن، د کیپس از 

*** 

به پسر کوچک غرق در خوابش  کهیدرحال نیحس

جا کرد و گوشش جابه ریرا ز یگوش کرد،ینگاه م

 گفت:

 

 ؟یچ یعنیبرادر  من، آخه  -

 

 کرد و گفت: ینچ یمهد

 

 .امیب تونمیفعالً نم یعنی -

 

 شد و گفت: یعصب نیحس

 

که انگار  اتیگرفتن هول هولک یاون از عروس -

 مارستانیاصالً برات مهم نبود مامان چهار روزه از ب

 و نابود شدنت. ستیاز ن نیشده، ا صیترخ



 و برگرد. ایسر ب هی گمیمن م حاال

 

 تر جواب داد:کالفه او

 

 داداش. تونمینم -

 

 تر گفت:نرم یکم

 

خدا قسم که اما به زنه،یدرسته که مامان حرف نم  -

 ایروز ب هی ،یدلتنگ و چشم به راهته، گناه داره مهد

 سر بزن و برگرد. هی

 

و  توانستینم آورد،یاو عذر و بهانه م اما

 دیکه اگر بخواهد آب هم بخورد، با دیبگو خواستینم

 !ردیاز بتول اجازه بگ

نشست و با غصه  یاپله یرا که قطع کرد، رو تلفن

 فکر کرد. اشیبه زندگ

 بود اما دلتنگ و تنها بود.کرده ازدواج



 بود.که در آن بزرگ شده یخانواده و شهر دلتنگ

 یطور کامل تحت سلطهبه کهنیخسته از ا بود،خسته

 بود. خانمرانیبتول و ا

درش بود و را که گوش به فرمان ما اشیزندگ تمام

جعفرآقا  یحاال هم که غالم حلقه به گوش خانواده

 بود.شده

 یزیچکی دفعهکیگرفت و  شیهادست انیرا م سرش

 در ذهنش جرقه خورد.

 آذر را گرفت. یروز  طالق، در دفترخانه جلو آن

 آورد. ادیکوتاهشان را به  یمکالمه یبه مو مو

 بود:آذر گفته به

 

 ارم.ازت ند یمن که دل خوش -

 از آخر و عاقبتت دختر  ابرام صافکار. بترس

 بود:چشم تنگ کرده نگاهش کرد و آرام پچ زده آذر

برات آرزو  یول ستیدل من هم چندان خوش ن -

استحقاقش رو  ایدن نیا یتو یزیکه به هرچ کنمیم

 .یبرس یدار



 

 یزندگ نیکه مستحق ا کردیداشت با خودش فکر م و

 بوده؟

را به بتول نداشت اما  لیآن اوا یهعالق گرید کهنیا

 .شینه راه پس داشت و نه راه پ

بکشد و نه  شیحرف طالق را پ توانستیم گرید نه

پرداخت  ییتوانا گفت،یم یزیو چ توانستیاگر هم م

 را داشت. هیمهر

 

و  کردیمثل همان موقع، به عقب که نگاه م یگهگاه

دامان آه او  کردیفکر م آورد،یم ادیآذر را به 

 .ستیرا گرفت که روزگارش خوش ن اشیزندگ

 

[10.05.21 18:48] 

 

🎬 

 

  ستی#آرت



 

 #پارت_چهارصد_و_هفتاد_و_پنج

 

 را ورق زد. آلبوم

 لبش جا خوش کرد. یرو لبخند

 یبرا هیکه به عنوان هد یکوچک یسمت جعبه فکرش

پنهانش  ییو در کشو نظر گرفتهسالگرد عقدشان در

 .شددهیبود کشکرده

و ساده کنار  دیسف راهنیپ کیخودش در  ریتصو به

 اشیبا آن کت و شلوار و کروات مشک رخسرویام

 انداخت.

صورت او  ریتصو یاش را آرام رواشاره انگشت

 و با خنده زمزمه کرد: دیکش

 

 روزیو شصت و چهار روز گذشت، انگار د صدیس -

 بود.

 



هرعکس تمام خاطرات آن روز با لبخند به  دنید با

 .آمدیم ادشی

خودش  یخانواده یهااز ته دل و برق چشم یلبخندها

 ها هم مشخص بود.در عکس رخسرویو ام

عقد جمع و جور و  کیازدواجشان، همان  مراسم

 بودند.بود که انداخته یساده و چند عکس

کردن  یزندگ سال بود که از کیحال بود، او خوش اما

با گوشت و پوست و استخوانش لذت  رخسرویکنار ام

 .بردیم

سال  کیکه  یاساده نگیبه دست چپ و ر ینگاه 

 بود انداخت.بود در انگشت دومش جا خوش کرده

آن انگشتر تک  دنیراستش را نگاه کرد و د دست

به او  شانیشب خواستگار رخسرویکه ام ینینگ

 لبخند بزند. ترقیبود باعث شد عمداده

 

 به ساعت انداخت. یدلتنگش شد و نگاه دوباره

 بود که به خانه برسد. هااالن

 اشیتا به حمام برود و آماده شود که گوش ستادیا

 زنگ خورد.



 بود. ونای

 خنده جواب داد: با

 

 ه؟یچ گهیبله؟ د -

 

چه طرز  نیکرد، ا اتیکار شهینم گه،ید ییبابازن -

 جواب دادنه؟

 

 گفت:و  دیخند

 

 جانم؟ بگو. -

 

 د؟یایب دیخواینم -

 

 :دیتوپ

 

 ساعت دوئه! ونای -



 .میایساعت هفت ب یگفت تو

 

 دیایمطمئن بشم زودتر ن خواستمیعه خب حله، م -

 .دیرو سرم هوار بش

 

 :دیو او پرس دیخند ونای یلودگ به

 

و شوهر ساناز زنگ زدم، تو  نایامن به مامانت -

 ؟یدوستاتو دعوت کرد

 

 داد: بجوا

 

آخه چرا  ه،یبابت چ یمهمون یگیتو که نم -

 تو؟ یخونه انیب دیمن با یهادوست

 

 کرد و گفت: ینچ

 



 هیباشه؟ داشته لیدل دیمگه حتماً با گه،ید هیمهمون -

 .هیدورهم

 ؟یدوستاتو دعوت نکرد ییخدا

 

 باال انداخت. شانه

 

اسما بود که  هی اد،ینبودم ز یمیصم یمن با کس -

 وت کردم.اونو دع

 

 .نمتیبیباشه پس م -

 

 قربانت خداحافظ. -

 

 یجیو ا سیا یغذا خواستیرا قطع کرد و م یگوش

 وارد خانه شد.  رخسرویام نیببرد که ماش رونیرا ب

 

 ماند تا او داخل شود. منتظر

 زد: شیآمد و صدا رخسرویام



 

 خوشگلم. یآذردخت، بانو -

 

 پاتند کرد و دست دور گردنش حلقه. سمتش

با لبخند  یرا که حساب گریدکیسر و صورت  تمام

 زدهجانیغرق در بوسه کردند، فاصله گرفتند و آذر ه

 :دیپرس

 

 ر؟یشد ام یچ -

 

 یهانیرا درآورد و کرواتش را شل کرد و آست کتش

 را تا زد و گفت: راهنشیپ

 

 پدرم دراومد. -

 

 امدیدلش ن رخسرویمنتظر نگاهش کرد و ام آذر

 و گفت: دیندخ د،ینگو یزیچ

 



 .میخواستیکه م یاجشنواره یرفت برا -

 

را کنترل  شیهاآذر باز ماند و نتوانست اشک دهان

 کند و دوباره دست دور گردن او حلقه کرد.

 شان،یسال قبل و پس از مراسم خواستگار همان

بودند و آذر هم به را از سر گرفته لمیدوباره ساخت ف

نقش  یفاین انقش اول زن در آ گریعنوان باز

بود و حاال هم که زحمتشان داشت به ثمر کرده

 .نشستیم

 

 رینم ز رخسرویبعد آذر از او فاصله گرفت و ام یکم

 اش گرفت و گفت:او را با بوسه یهاچشم

 

نکن خانوم  هیگر زم،یهات بشم عزچشم یفدا -

 خانوما.

 

 زد و گفت: لبخند

 



 .ونای یخونه یبرا میآماده بش رم،یمن برم دوش بگ -

 

تن او انداخت و  ریحرکت دست ز کیدر  رخسرویام

 و گفت: دیکش غیآذر با خنده ج

 

 ؟یکنیم کاریچ -

 

 گردن او فرو برد و گفت: یدر گود سر

 

 ممنوعه؟ یینگفتم حموم رفتن تنها -

 .ببرمت حموم خوامیم

 

 قهقهه زد و گفت: آذر

 

 امخویم کشه،یطول م رمیبا تو که م ر،ینکن ام -

 آماده شم. امیزودتر ب

 



 ها باال رفت و غر زد:به آذر، از پله توجهیب

 

 ونا؟یگرفتنش بود  یچه وقت مهمون -

 ه؟یمناسبتش چ نگفت

 

 ابرو باال داد. آذر

 

 .هیدورهم هیگفت  دمینچ، پرس -

 

 و گفت: دیآذر را بوس یهاشد و لب خم

 

 .یحموم  قبل از دورهم میپس بر -
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 یهانیبا آست یشمی راهنیبه آذر در آن پ ینگاه

 اش انداخت و لب زد:کلوش و دنباله

 

دور  هی یبرا نیاما ا اد،یقشنگه و بهت م یلیخ -

 زم؟یعز ستین یادیز ،یهم

 

 گفت: یبا دلخور آذر

 

تولدت  یرو بپوش که برا یراهنیگفت همون پ ونای -

داشت که تو هم حتماً کت  دیهم تاک یلیخ دم،یخر

 .یرو بپوش اتیشمی

 

 با خنده گفت و آماده شد. یآرام یبابا یا



صورتش نشاند و هردو  یرو یمختصر شیآرا آذر

 رفتند. رونیکه آماده شدند، از خانه ب

فزار توقف کرد و افروشگاه نوشت کیراه مقابل  سر

 :دیآذر پرس

 

 ؟یدار اجیاحت یزیچ -

 

و  دیکه از پرهام در دل داشت، خند یتمام محبت با

 سرتکان داد.

 

بود، پدرسوخته ازم قول چندتا رنگ گرفته آره، اون -

 .میبرم بخرم و بر

 

 نگاه کرد. عشقش از پشت سر به او یبا همه آذر

 پدربزرگ. که حاال هم همسر بود، هم پدر و هم او

 یدوم شناسنامه ینامش در صفحه جم که رخسرویام

از  شیوجود آذر، ب بود که یو چندروز او نشسته

 بود. یلبالب از خوش شیپ



****** 

 !بودنددهیهم رس ریاما انگار د دند،یرس

به هم کردند و  یمتعجب نگاه ونای یدر خانه پشت

 گفت: رخسرویام

 

 ست.ساده یدورهم هی یتو که گفت -

 

 شانه باال انداخت. آذر

 

 بود.گفته ونایرو گفتم که  یزیمن چ -

 

به  یرا باال داد و نگاه شیابرو یتا کی رخسرویام

 دستش انداخت و گفت: یرو یساعت مچ

 

 م؟یایبود ساعت هفت بنگفته مگه -

از  ادیبه هفته، چرا انقدر سر و صدا م قهیپنج دق االن

 خونه؟ یتو

 



را در کاسه چرخاند و دستش را  شیهامردمک آذر

 زنگ گذاشت و گفت: یرو

 

 تو ازش بپرس. میبذار بر دونم،یخب من چم -

 

که باز شد و داخل شدند، دهان هردوشان از فرط  در

 تعجب باز ماند.

 

 !ونا؟یکوچک  یبود دورهم نیا

و عکاس مقابلشان بودند و ارکستر بلندگو  لمبرداریف

 گفت: را مقابل دهانش باال آورد و

 

دو گل سرسبد و دو  ز،یبه، به افتخار دو عزبه -

 دوستان. دیدست بزن وناجان،یامشب   ی  ژهیمهمون و

 

و مبهوت اطراف را نگاه  جیهردو گ رخسرویو ام آذر

 .کردندیم



آذر بودند و عالوه بر آن، تمام خانه پر از  یخانواده

 بودند. یمهمان بود که اکثرشان افراد مشهور

هنوز با  رخسرویآذر حلقه زد و ام یهاشمدر چ اشک

 .گشتیم ونایبهت به دنبال 

 کیبه همراه ک ونایآرام درحال پخش بود و  یکیموز

چهارچرخ بود، دست  کی یکه رو یبزرگ یپنج طبقه

 در دست پرهام، سمت آن دو رفت و لب زد:

 

 سالگرد ازدواجتون مبارک. -

 

 رخسرویو ام ختیریبه وضوح با خنده اشک م آذر

 و گفت: دیرا به آغوش کش ونایجلوتر رفت و  یقدم

 

 تو؟ یکرد کاریچ -

 

 با خنده جواب داد: ونای

 



جشن  فهیگفتم ح ،ینگرفت یآذر عروس یتو که برا -

 .دیباشنداشته

 

جدا شد و چشم  ونایکتش، از  یتکان خوردن لبه با

 ونایو شلوار اسپرتش، ست  به پرهام دوخت که کت

 بود.

 رخسرو،یمالش رفت و او بدون نگاه کردن به ام دلش

 گفت: اشیفرار یهابا آن مردمک

 

 و آذرجون، سالگرد ازدواجتون مبارک. رخسرویام -

 

 رد،یدوست داشت او را هم در آغوش بگ رخسرویام

به  یاپرهام عالقه دانستیاما م یو طوالن قیعم

 لمس شدن ندارد.

و  دندیبوس را شیموها یهردوشان تنها آرام رو پس

 تشکر کردند.

 

و  دیرا بوس رخسرویهم جلو رفت و آذر و بعد ام انایو

 گفت. کیتبر



 

 لب زد: آذر

 

طور ازت بگم و چه یچ دونمیمن اصالً نم ونای -

 .یخوب یلیخ یلیتشکر کنم فقط بدون که خ

 

 زد و گفت: یچشمک

 

 بابا. دیرو ببر کیک دونم،یاونو که م -

 

ها سالم تک مهمانکو با ت دندیرا بر کیک

بود که  هاکیتبر لیکردند و حاال س یپرساحوال

 .شدیسمتشان روانه م
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هم آذر را رها  لحظه کی ،یحالاز خوش یناش بغض

 .کردینم

 مفصل بود. یحساب ،دهیتدارک د ونایکه  یایمهمان

خوش و  یو کم رفتندیم هیکنار بق رخسرویام همراه

 .کردندیبش م

 نایو س نیپدر و مادرش، ساناز و حس کهنیا از

 حال بود.خوش یادیکوچولو هم حضور داشتند ز

 .دیایکم و کسر ب یزیمراقب بود مبادا چ ونای

 د.بورا هم به دست سالومه سپرده پرهام

را در سالن چرخاند و سالومه را تنها  نگاهش

 .دینشسته، بدون پرهام د

 :دیسمتش رفت و پرس فوراً 

 

 پرهام کجاست؟ یسال -



 کرد؟یم تشیو صدا اذ سر

 

با خنده نگاهش کرد و با چشم و ابرو  سالومه

 را نشان داد. شیروروبه

 اشیدفتر نقاش کهیسر چرخاند و پرهام را درحال ونای

نشسته کنار اسما  زدش،یدست داشت و ورق م را در

 .دید

 

 و گفت: دیباال پر شیابروها

 

 کنه؟یم کاریدوست آذر چ شیپرهام پ -

 

 جواب داد: سالومه

 

خوب باهاش ارتباط  یلیمنم جالب بود خ یبرا -

 گرفت.

 



پسرشان و اسما  رهیو خ ستادیکنار سالومه ا جاهمان

 را نگاه کرد که سالومه گفت:

 

 .ادیه نظر خوب مب -

 

 هوم، پرهام؟ -

 

 :دیخند سالومه

 

 اون دخترخانوم. ر،یخنه -

 

 باال رفته نگاهش کرد و گفت: یبا ابروها ونای

 

 که یگیم یعنی -

 

 کرد و گفت: زیچشم ر سالومه

 



 امتحانش که ضرر نداره. -

 ستیهم مطمئنم فقط به پرهام ن اترهیخ نگاه

 .زدلمیعز

 

ها از مهمان ییرایول پذخودش را مشغ گرید یکم

اش باعث شد سمت آذر کرد، اما فکر مشغول شده

 زد: شیبرود و صدا

 

 آذر؟ -

 

 چرخاند. رو

 

 جانم؟ -

 

 زد: پچ

 

 اسما مجرده آره؟ -

 



 طور؟آره چه -

 

 را در کاسه چرخاند. شیهاچشم یحالت بانمک به

 

درمورد من باهاش صحبت  یگفتم اگه دوست دار -

 !یکن

 

 ده زد و گفت:خن ریز آذر

 

 من صحبت کنم؟ وونه،یگمشو د - 

 ،ییمتخصص و متبحر در صحبت کردن با خانوما تو

 که ستین یاسما دختر وناجان،یدر ضمن 

 

 او را قطع کرد. حرف

 

خونه  نیوقته که از ا یلیجور دخترا خاون یپا -

 .امیجد یرابطه هیشده آذر، منم دنبال  دهیبر

 



با پرهام مشغول بود  یاببه اسما که حس ینگاه آذر

 گفت: ونایانداخت و بعد خطاب به 

 

 .دانیم نیو ا یگو نیپس ا -

 

 اسما رفت و کنارش نشست. سمت

زد  یجا شد و لبخند بانمکجابه یاو، کم دنیاسما با د 

 و گفت:

 

 .دیدیزحمت کش یحساب ،یممنون بابت مهمون -

 

 گشاد زد و گفت: یلبخند

 

 .کنمینه بابا خواهش م -

 

 به پرهام کرد و گفت: یااشاره

 



. گمیم کیبهتون تبر ونا،یآقا دیدار یواقعاً پسر گل -

 .پهیآقا خوشت نیدورانه ا یکاسویپ

 

 دستش را سمت پرهام دراز کرد و گفت: ونای

 

با خاله در مورد  نمیبب ایب ،ییپرهام بابا د،یلطف دار -

 د؟یحرف زد یچ

 

 بلند شود گفت: شیاز جا کهنیا بدون

 

 .هامیدرمورد نقاش -

 

 خم شد و گفت: ونای

 

من با  ینیبش یمامان سال شیپ یریعشق  بابا، م -

 خاله صحبت کنم؟

 

 نگاه کرد و گفت: ونایو اسما متعجب به  ستادیا پرهام



 

 .دییبفرما -

 

را کنار گذاشت  دیبود، اما ترد دیبع ونایشدن از  هول

 مقدمه، گفت: یو بدون کالم

 

که پرهام رو  یبا کس خوام،یم یجد یهرابط هیمن  -

 .رهیو باهاش انس بگ رهیبپذ

 

 اسما گفت: یوق زده یهادر چشم رهیخ

 

 ؟یشما مجرد -

 

 و گفت: دیناباور خند اسما

 

 ه؟یاالن شوخ نیا -

رو  تونیعیطبشوخ یهیروح نیماشاال ا گمیم یعنی

 .دیدار شهیهم



 

 و گفت: دیهم خند ونای

 

با من  یحاضر گم،یم یمم، جدنه به جون پرها -

 م؟یبشناس ترشیرو ب گریدتا هم یقرار بذار

 

 یاباز هم ناباور و با همان دهان باز تک خنده اسما

 کرد و گفت:

 

 به من دیدار د،یشما، واقعاً، االن دار ،یعنی ؟یچ...چ -

 

 زد. یچشمک

 

 یکه اگر خواست دمیرو م یایدوست شنهادیدارم پ -

 .میش کنمنجر به ازدواج

پسر دارم و  کهنیبا ا ،یهست یمن اک طیبا شرا اگر

 روابطم دارم اما  یهم تو یافتضاح یسابقه

 



 و گفت: ستادیا اسما

 

 شدم. جیمن گ دیببخش -

 

 .ستادیهم ا ونای

 

 یبهت برخوره و جمع کن یخوایبابا، االن م یا -

 ؟یبر

 

 خنده گفت: با

 

به صورتم  یآب هیبرم  خوامینه فقط گر گرفتم، م -

 بزنم.

 

 و گفت: دیخند ونای

 

از خودت هم  ،یبا پرهام مچ شد دمید کهنیجدا از ا -

 .ادیخوشم م



 

تق تق  یکه صدا دیسمتش چرخ یطور اسما

 و گفت: دیگردنش را شن یهامهره

 

 زهیمن چ -

 

به  ثمرش،یب یعالقه ریدرگ ستیمدت دیبگو نتوانست

توانسته با به و هنوز ن ستیصمد دیحم اشیکالسهم

 .دیایکنار ب شانیدوست یهم خوردن رابطه

 

 .دیبه صورت او پاش یلبخند ونای

 

اما فقط  ستین یافکراتو بکن، بهم زنگ بزن، عجله -

 ازدواج. ه،یکه قصدم جد یبدون خوامیم

 که امیاگر نبود ،یکه مرس یبود اگر

 

 نگاه متعجب اسما گفت: ریکرد و ز یمکث

 



 .اما لطفاً باش -
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  ستی#آرت

 

 #پارت_آخر

 

بود که آذر از  شیهادرحال درآوردن لباس رخسرویام

پشت سر، صورتش را به کمر او چسباند و 

 را دور شکمش حلقه کرد. شیهادست

دست او را از شکمش جدا کرد، باال  کی رخسرویام

 نشاند و آذر گفت: یاو پشتش را بوسهبرد 

 

 .رخسرویام -

 



 جون  دلم؟ -

 

 ه؟یسالگرد ازدواجمون چ یهیهد گما،یم -

 

اش را به و آذر چانه دیو سمت او چرخ دیگلو خند در

 او چسباند و منتظر نگاهش کرد.  ینهیس یقفسه

 

 سر عقب برد و قهقهه زد: رخسرویام

 

 که! شمیم وونهینگاه نکن خب من د یجوراون -

 

 گفت: رخسرویهم به خنده افتاد و ام آذر

 

 .ارمیدفتره، فردا برات م یتو اتهیهد -

 

 و گفت: دیورچ لب

 



 به انتخاب خودم باشه؟ شدیاما نم یمرس -

 

 سرش را خم کرد و گفت: رخسرویام

 

 .خوادیم یبگو دلت چ زم،یباشه، اون محفوظه عز -

 

 گفت: یسوال

 

 ؟یهرچ -

 

 اب داد:جو قاطع

 

 .یهرچ زم،یآره عز -

 

 رخسرویتا نخندد و ام دیرا داخل دهانش کش شیهالب

 کنجکاو نگاهش کرد.

 



 آذردخت. گهیبگو د -

 

او  ینهیس یقفسه یاش را آرام روانگشت اشاره آذر

 و گفت: دیکش

 

 !خوامیبچه م هیمن از تو، از تو  -

 

متعجب نگاهش کرد و بعد دستش را  یکم ابتدا

 تر دور کمر آذر حلقه کرد.محکم

 و پچ زد: دیپوستش دو ریز نیریش یحس

 

 چشم خانوم  من. یبه رو -

 

 مطمئنش نگاه کرد. یهابه چشم آذر

 زد و از او فاصله گرفت. لبخند

 یرهینگاه خ ریاز کشوها رفت و ز یکی سمت

 آورد. رونیرا ب یکوچک ینیتزئ یجعبه رخسرو،یام

 :دیپرس



 

 ه؟یچ نیا -

 

 را سمت او گرفت و گفت: آن آذر

 

 منه، سالگرد ازدواجمون مبارک. یهیهد نیا -

 

 جعبه را باز کرد. یلبخند با

 جا کرد.داخلش جابه ءیآذر و آن ش انیرا م نگاهش

و  دیبه آذر چشم دوخت و او لب به دندان کش جیگ

 سرش را تکان داد.

 

چک با دوخط  یبیو آن ب دیشوکه خند رخسرویام

را مقابل دهانش  گرشیآورد و دست د رونیقرمز را ب

 گذاشت.

شوقش مقاومت کند و آذر  یهامقابل اشک نتوانست

 گفت:

 



 ممنونم ازت. ،یرو بهم داد اتهیتو هد -

 

 یموها کهیشکم آذر گذاشت و درحال یرا رو دستش

و از ته  کردیشکمش را نرم نوازش م د،ییبویاو را م

 .کردیدل خدا را شکر م

 

 غض و خنده لب زد:هم پر ب آذر

 

 .رخسرویدوستت دارم ام یلیخ -

 یکه تو یاته دلم خدارو بابت داشتن تو و بچه از

شکر  کنهیرشد م ترشیشکمم لحظه به لحظه داره ب

 .کنمیم

 

شکم آذر بردارد،  یدستش را از رو کهنیا بدون

او نگاه کرد  یتر برد و به سبز و آبصورتش را عقب

 و لب زد:

 

 تر از فردا.و کم روزیاز د ترشیذردخت، بعاشقتم آ -



 .امیزندگ ام،یبه زندگ یکه اومد ممنون

 

 

  انیپا

 .قهیدق ۶:۴۹ساعت  ۱۴۰۰/۲/۲۰وقت  به

 

 روزافزون. یسعادت و خوشبخت یآرزو با

 یعباسقل میمر

 ستی#آرت

 


