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- فلش استريت .  

چيد هم روى مقابلش و كشيد خود سمت به را ها ژتون تمامى كرد، رو را هايش ورق .  

نيستم ديگه يكى من... شانسيا رو حسابى امشب - .  

 به نگاهى سعيد. شد بلند ميز سر از و كرد جمع را هايش ژتون ى تتمه كرد، پرت گرد ميز وسط را هايش ورق ارسالن

 با. كرد تعارف و زد آن انتهاى به اى ضربه برداشت، را سيگارش ى جعبه. انداخت او مقابل شده انباشه هاى ژتون

 را دودش زد، آتش را سيگارش سعيد. شدند پخش ها بازيكن بين و خوردند ُبر ها ورق. كرد رد را سيگار دست ى اشاره

برد گوشش نزديك را سرش داد، بيرون كه .  

- دنبالت فرستاده اونم گذاشتى قال لطيفمونو جنس دوست شنيدم . 

 سعيد. بودند كرده پنهان خود زير را ها ورق كه بود دستانى به نگاهش و پايين سرش. خواباند ميز روى را جديدش دست

 پشت به را سرش زد، سيگارش به عميقى پك. انداخت  آنها به نگاهى و كرد بلند را هايش ورق ى لبه و كشيد عقب كمى

 را سرش ديگر بارى نديد، او از العملى عكس. فرستاد بيرون هايش ريه از را دود باز نيمه چشمان ميان از و كرد خم

دارم سراغ خوب كيس يه كن، نقد امشب رو ژتونا: كرد زمزمه گوشش زير و برد نزديك .  

 از صورتش بر زدن نقاب. كرد دنبال را بازى بكم صم همانطور و نشد ايجاد مرد صورت زواياى در تغييرى

 اى ضربه. كرد خاموش سيگارى زير در را سيگار ، سرخورده سعيد. آمد مى كارش به بازى آن در كه بود شگردهايش

كنما جورش فردا واسه تونم مى: داد ادامه و زد او به اش شانه با آهسته .  

 مزه مزه را داشت دست در كه ليوانى محتويات و داد تكيه  صندلى پشتى به را آرنجش. ايستاد سرشان باالى ارسالن

زد تشر سعيد به كالفه ميز آنسوى از صادق. كرد . 

- ديگه كن اعالم سعيد .  

 .نيستم-

 نوبت. نداشت هم زدن بلوف حتى يا و كردن ريسك ارزش دستش گويا نشست، عقب و كرد پرتاب ميز وسط را ها ورق 

رسيد، او به  

داد هول جلو به را ها ژتون تمام و گذراند نظر از را مانده باقى نفر پنج . 

اين آل - .  

 با را ليوان شد، جمع نوشيدنى تلخ ى مزه اثر در چشمانش. نوشيد ضرب يك را ليوانش كل و زد بلندى سوت ارسالن

گفت و گذاشت ميز روى بلندى َتق صداى : 

- امشب دادى فاك به رو همه. سرويس دهنت . 

 .كال-

 خواست، زمان حميد. خواباندند ميز روى را ها ورق صادق و افشين. شد بازى وارد  نفر دو ى فاصله با كه بود حسين

 مبلغ چنين بار زير هم او نهايت در و بود كالفه. بود گردش در مقابلش ژتونهاى و شده چيده هاى ورق بين نگاهش



 كنار را ورق يك و كرد بازى وارد را هايش ژتون اندك همان نيما. شد دوخته بازيكن آخرين به ها نگاه. نرفت سنگينى

امشب شينه مي سياه خاك به يكيتون. رنگه پا: گفت ارسالن. كرد رو را بعدى ورق و گذاشت .  

سعيد ى شانه دور باريك دستى پيچيدن با شد همزمان آخر ورق شدن رو. كرد نمى فرقى برايش نيما باخت و برد .  

- جان؟ سعيد كردى كار چى  

- باختم نه بردم، نه. هيچى . 

 رد زن انگشت روى حلقه خالى جاى. داشت قرار سعيد ى شانه روى كه زن ى سوخته آفتاب دست به افتاد نگاهش

بود انداخته . 

- بود پر جلوت كه پيش دست ژتونات؟ كو پژمان ! 

شه مى معلوم االن: گفت و زد اشاره ميز به سر با گرفت، زن از را نگاهش پژمان .  

- نگرفت بلوفت. كه ريدى آخرو دست پژمان .  

 اى شانه پژمان. كشيد خود سمت به را ميز وسط ژتونهاى خوشحال حسين. كرد اعالم را او باخت خنده با كه بود ارسالن

 از حال و بود گرفته ثانيه از كسرى در را تصميمش كند، بازى ديگرى جور را آخر دست توانست مى انداخت، باال

 مى جشن را بردش ديگرى جور حتما اما كرد، نمى نقد هرگز را برد مبلغ برد، مى هم اگر حتى.بود پشيمان باختش

شيما؟ چطورى: گفت شيما به رو بود، بردش رقم شمارش مشغول سعيد. انداخت نگاه شيما و سعيد به. گرفت   

چرخيد پژمان سمت به كمى شيما .  

- چطورى؟ تو بشم، قربونت بهترم   

- كنى دفاع بهمن قراره گفت مى سعيد. ديگه مشغولم خوبم، . 

 بتونم دارم من كه اوضاعى با. ديگه سال تابستون بشه شايدم: گفت و زد كنار چشمانش مقابل از را موهايش چترى شيما

آوردم شانس كنم دفاع !  

 روى اى بوسه و چپاند شيما شلوار  عقب جيب در بود كرده نقد كه را ژتونهايش. ايستاد و زد عقب را اش صندلى سعيد

زد اش گونه . 

- بميره بره هم كنست آشغال شوهر اون. تو مال اش همه كور، چشمم... خرجيت اينم . 

- واقعا نفهمى خيلى. كنم خرج رو تو حروم پول مونده همينم سعيد، برسرت خاك . 

 پيدا خاتمه بحث آمد، كه ارسالن.  نباش اين مثل تو. شه نمى آدم اين: گفت شده جمع صورتى با و پژمان به كرد رو شيما

گفت و برد باال مقابلش را خودش ليوان گرفت پژمان سمت به ديگر ليوانى و بود كرده پر را ليوانش.  كرد . 

- تو سعيد... دكتر باختت سالمتى به   

تركى؟ تو هنوز    

گذاشت لبش ى گوشه ديگرى سيگار و گرفت مقابلش نخواستن نشان به به را دستش كف سعيد . 

 به صحبتشان كه است قريب عن دانست مى بود، هميشه از تر سنگين نوشيدنى. كرد مزه كمى و گرفت را ليوان پژمان

 را سعيد ارسالن كرد ترك را مردانه جمع كه شيما. فهميد اش نوشيدنى تركيب از را اين برود، ديگرى سوى و سمت

داد؛ قرار مخاطب  

- شد؟ چى برنامه  



- مهر دوم ى هفته احتماال .  

مخاطب را دو آن و نوشيد ديگرى ى جرعه پژمان  
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داد قرار . 

نيستم من... نباشه هم تعطيلى... آوردن در بامبول ُكمكاش. سرويس بدم بايد ماشينو - . 

 شيما با كه ديد را افشين  و كرد دنبال را نگاهش رد پژمان. چرخاند جمع در را نگاهش و زد آتش ديگرى سيگار سعيد

 سعيد. علمى هاى فناورى آخرين سر بحث مشغول بهناز و نيما با و بود كيف سر حسابى حسين. بود صحبت به مشغول

دم مى خبر شد جور. هستن كيا ببينيم گيريم مى آمار يه: گفت پژمان به رو .  

 پشت  را دستش بود، شده سرخ صورتش. كشيد پيراهنش روى دستى. كشيد سر هم را ليوانش چندمين محتويات ارسالن

خودتون؟ سمت رى نمى ترم شروع از قبل: داد قرار مخاطب را پژمان و برد گردنش  

 ندارد، خوشى حالش رفيقش بود فهميده ليوانش هاى شدن خالى و پر و ارسالن تنهاى حضور از و شب ابتداى از پژمان

بود ننشسته بازى آخر تا هميشه مانند بود شده بلند ميز پاى از معمول از زودتر حتى . 

- چطور؟ برم، سر يه شايد  

روز سه دو واسه گردم، مى جا دنبال - . 

زد خبرى بى به را خود و باالانداخت  اى شانه سعيد كرد، نگاه تلخ را سعيد پژمان . 

- كى؟ واسه  

 .خودم-

گفت و خنديد موذيانه سعيد . 

- شدى؟ الزم مكان هم تو بدبخت   

 بريم نميده رضايت سحر. ساختمون تو داريم تعميرات هفته يه: گفت پژمان به رو و كرد سعيد بار ركيك فحشى ارسالن

بمونيم اونجا روزى چند بشه، اگه گفتم اينا، مامانم خونه !  

 ارسالن ى شانه روى را دستش. گذاشت نمى سفر براى مجالى كار حجم اما برود سفر به روزى چند آمد نمى بدش

گفت و گذاشت : 

- كنم مى پيدا خودم واسه جا يه من. بگير كليدو بيا فردا . 

 

*** 

 بگذراند، خانه در را شب كه نبود اين اش برنامه بود، گرم كمى سرش. رسيد خانه به كه بود گذشته شب هاى نيمه از

 حرف جديد كيس از سعيد. بودش انداخته دماغ و دل از سنگينش باخت و سعيد با اش مكالمه! بنوشد آنقدر نبود قرارهم

 را سوويچ.شد خانه راهى برود حال از صادق ى خانه در آنكه از قبل ولى بود نوشيده پيك پشت پيك پژمان و بود زده



 دست از تماس چند به چشمش  كشيد، بيرون جيبش از را تلفنش و كرد رو و زير را جيبهايش خانه كليد دنبال به. چرخاند

 كل! لطيفه از تماس يك فقط. آورد بيرون داشبورت از را ديگرش گوشى. بود آنها ميان ناشناس شماره سه. افتاد رفته

 سرش. بود رفته فرو شبانه سكوت در بست بن ى كوچه كرد، خاموش را ماشين. گشتند برمى قبل ساعت چند به ها تماس

 گوشى. شود پياده ماشين از و كند تمركز بتواند و شود كم اش گيجى از تا بست را چشمانش داد، تكيه ماشين صندلى به را

 برخى كه داشت نخوانده پيام چند انداخت، نگاهى آن ى صفحه به.  داد را پيامكى رسيدن خبر و لرزيد دستش در ديگرش

بود؛ فرستاده آن از تر قبل هم يكى و بود لطيفه از آخر پيام. بودند تبليغاتى  

ببرى؟ رو امانتيت نمياى  >  > 

كرد باز را دوم پيام  . 

كن چك رو تلگرامت > .> 

 دگرگون را حالش اى ثانيه به چگونه بود بلد خوب لطيفه. رفت باال بدنش حرارت و شد پمپاژ بدنش در سرعت به خون

 باز صفحه و كرد كليك زن پروفايل  روى! جمالت ترين عادى با هم آن بد، هم و كرد مى خوب خوب را حالش هم. كند

. است انتظارش در چه ميدانست مات تصوير از. شود لود كامل عكس تا ماند منتظر بود، فرستاده عكس برايش. شد

 رشته. داد فشار ماشين صندلى روى را خودش. شدند مى منفبض شكمش عضالت. بود رفتن باال حاال در بدنش حرارت

 زير. انداخت لرزه به را رانهايش باشند، كرده وصل برق به گويى را كردند مى عبور پاهايش و كمر از كه عصبى هاى

بود شده نوشته كلمه دو تنها عكس : 

< نيار ماشين > 

 از گردنش پشت رطوبت كه دانست مى. بود شده مرطوب هم گردنش باالى موهاى حال.كرد كليك آن روى شد، لود عكس

چرخاند را سوييچ شد، باز كه عكس. تشنگى يا و گشنگى مثل بود، آشنا برايش حالش نيست، هوا گرمى . 
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 خواب اتاق كرد، باز درزى ى اندازه به را چشمانش.  انداخت مى طنين اتاق در كه بود دقايقى ساعت زنگ ممتد صداى

 ساكت بالخره ساعت. دهد تشخيص رنگ تيره هاى پرده ميانه از را روشن نيمه آسمان توانست اما بود تاريك همچنان

 را خاكسترى لحاف. كرد خواهد بيدار را مرد و بود خواهد بخش ثمر تالشش كه دانست مى جان بى شى آن گويى شد،

 كه بود خوابيده ساعت پنج از كمتر اضافه، خواب دقيقه چند آن احتساب با. آمد پايين تخت از بسته چشمانى با و زد كنار

 و كارى روز يك خستگى تمام با  بود، دانشگاه وقت دير تا گذشته شب.  خميازه پر و كننده كسل روزى شد مى اش نتيجه

 بر سرد آب مشت چند و رفت دستشويي به كنان غرغر. آورد در ديگر اى خانه از سر هم باز رفقايش، با نشينى شب

 دو ريش ته الى به ال و كردند شره پايين به صورتش روى از آب قطرات ، گرفت باال كه را سرش. پاشيد صورتش

 ميان اى گره و انداخت پيشانى به چينى نشست آيينه در كه نگاهش كرد، هوشيارش آب سردى. شدند گم اش روزه

 قيژى صداى با شير و زد بيشترى زور. باشد زده زنگ كه فلزى براى حاصل بى كارى چرخاند، را آب شير.  ابروانش

 از و كشيد راستش ى شانه روى را سفيد تيشرت ى يقه. شد خم آيينه سمت به بيشتر كمى و كرد خم را كمرش. شد بسته

 را گردنش گودى  ميان نشسته زخم ديگر دست با. شدند قرمز هايش گوش  آنى به و شد غليظ اخمش. داد فاصله گردنش

. آمد نمى خوشش زخمها آن از هيچ. كشيد پوفى كالفه. بود انگشت بند دو ى اندازه به و تازه اما سطحى زخم. كرد لمس

 زخم چگونه آمد نمى يادش. كرد حس را دهانش تلخى و شد بيدار كامال مغزش. ناتمامش هاى حماقت از تكرارى ردهايى

 در معطلى ساعت نيم و  ماشينش چرخ شدن پنچر فقط آن كل از كه دادند رخ سريع آنقدر قبل شب اتفاقات برداشته،

بود نكرده بارش درشت كم هم تاكسى ى راننده البته. داشت ياد به را خودش از عصبانيت و حرص و خيابان ! 



- لعنت پژمان، بهت لعنت . 

 را اش باالتنه عجوالنه و كند تنش از را شرت تى ، صبحش اول ى جلسه قرار و خيابان در شده رها ماشين يادآورى با

بود كرده خوش جا چپش ى سينه روى اندازه همان به ديگر زخمى. كرد وارسى آيينه در .  

- آشغال. وحشى ى زنيكه ... 

 چهارچوب، به برخورد از پس در.كوبيد سرش پشت را حمام در و كرد پرت كن رخت ى گوشه را شرت تى آلود حرص

 آب شر شر ميان حمام كف سراميك با دستگيره برخورد صداى بعد ثانيه چند و ماند باز نيمه برگشتى و رفت حركتى در

شد گم . 

- صاحابش و خونه اين به بزنن ُگه . 

 

*** 

 ميز روى از را اش چرم كيف آزادش دست با و زد بغل زير را پوشه. كرد تن و برداشت صندلى پشت از را كتش

. رسد گوشش به ها پارتيشن پشت از كارمندان ى خنده صداى شد، كه آسانسورها به منتهى راهرو وارد.  برداشت

كر تمام را ناتمامش ى جمله زنان ريسه كه بود فرجامى .  

- چه دونيد نمى المصب  ... 

 از. داشتا اى پاچه و پر: گفت برانگيز وسوسه لحنى با كه رسيد مى گوش به همچنان اما آورد پايين ظاهر به را صدايش

پام اوى پاى آى خانم از بود زدن زور ما ...  

پيچيد راهرو در  خنده انفجار صداى .  

- خالصه... كه نميومد در و ميله الى بود كرده گير همچين هم كفشه ... 

 باز بعد روز بود مطمئن. كند تصور را تركمان خانم ى افتاده پايين سر و شده قرمز صورت توانست مى هم جا همان از

 درك مرد همكار پنج با اتاقى در را او بودن معذب توانست مى چند هر. آورد خواهد برايش را مردش همكاران شكايت

 تا كرد كج بخش ورودى سمت به آسانسور مقابل از را مسيرش. بزند را اش شده گلچين كارمندان قيد نبود حاضر اما كند

 و بود شده قرمز صورتش كه ديد را فرجامى رسيد، كه در ى آستانه به. بگيرد را فرجامى سرايى داستان ى ادامه جلوى

 كه را او خالى جاى  تركمان، خانم ميز سمت چرخد سرش. لرزاند مى را ميز محتويات و خودش همزمان خنده فرط از

 به گونه توبيخ و جدى حالت و فشرد هم بر را فكش. گفت آفرين كارمندان ساير و فرجامى خوب شانس به دلش در ديد

 مدتى گذشت، نمى غيابش در چه و تركمان خانم حضور در چه  توبيخ، حتى يا و جدى تذكر خير از بار آن. داد صورتش

. بود غدقن او مديريتى قلمرو در وقت اتالف وقت و حواشى كند صحبت جدى بخشش  كارمندان با داشت تصميم كه بود

 سمتش به يك به يك ها سر. خورد زنگ همراهش تلفن كه بزند بهم را شان مردانه همى دور تا كرد باز را دهانش

 دهانش مقابل را اش شده مشت  دست و افتاد سرفه به  داشت اش خنده كردن قطع در سعى ناشيانه كه ستار. برگشتند

 در هميشه.  انداخت چنگ دلش به آنى اى دلهره بود، آشنا نا شماره. كشيد بيرون پيراهنش جيب از را تلفن. گرفت

 غير اتفاقى يا  و باشد ناآشنايى از تماس خواهى گذرا، ترسى. كرد مى تجربه را حس اين ها نشده بينى پيش با مواجهه

 زنگ از پس تلفن شد  باعث تعللش. كردند مى گوشزد را ترسهايش و ناگوار اتفاقات ذهنش ثانيه از كسرى در. منتظره

 نبوده او گويى كه بود برده فرو مقابلش سيستم در را سرش چنان فرجامى و رفت فرو سكوت در  بخش. شود قطع پنجم

 رخ به را مقامش و تسلط و شود وارد كامل تا  برداشت جلو به قدمى. بود گذاشته سرش روى را بخش پيش دقايقى كه

و لرزيد دستش در تلفن. بكشد  
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 رو كند برقرار را تماس آنكه از پيش و زد را اش جانانه توبيخ قيد. بود شماره همان. آمد در صدا به زنگش آن متقاعب

گفت  دوستانه غير و جدى صدايى با بخش حاضرين به : 

- كنيد جمع كردنتونو كره هره بساط اين. هست بهتون حواسم . 

كرد حركت ها آسانسور سمت به و چرخيد پا پاشنه روى . 

 .الو-

- محسنم... جان پژمان سالم . 

داد سالم ترديد و شك با و پريدند باال ابروهايش . 

- خوبن؟ همه محسن؟ آقا چطورى  

- چطورى؟ تو. گذره مى... خوبيم آقا، قربون  

- خبر؟ چه قربونت، خوبم  

- نمياى طرفا اين وقته خيلى. زنيم مى دو سگ داريم صبح از  فقط هيچى، .  

 مرور و عبور بودند، كار مشغول همچنان كاركنان. زد را آسانسور ى دكمه و داشت نگه شانه و سر بين را تلفن

زد صدايش مردد محسن كه شد آسانسور وارد بالخره. كرد پرت را حواسش هايشان دادن تكان سر و سالم كارمندان، : 

- خطى؟ پشت پژمان، الو  

- بيمارستانن؟ هنوز چطوره؟ عمو... آره الو  

فعال خونه آورديمش. گوشه يه افتاده. همونطوره هم بابا .  

- شن مى سرپا كه ايشاال. ندين دست از اميدتونو بابا، اى .  

-  بايد شدن قبول بالخره امسال هم ها بچه... كرد شه نمى اى ديگه كار. وقت تمام پرستار شده زهرا كه فعال تشكر،

كنم راهيشون . 

- شدن؟ قبول چى. بوده كنكورى پدرسوخته رامين اون شه نمى باورم. تبريك خب به، به  

پزشكى هم آفرين شده، قبول برق رامين. موندن كنكور پشت سالم دو حسابى، مرد سالشونه ٢۷- . 

 نكشيده عذاب محسن ى پاره آتيش پسرك دست از كم. بست نقش لبش بر واقعى لبخندى و زد بلندى و كشدار سوت پژمان

 مرد كه كاشتن گل: گفت بود مشهود آن در تحسين كه لحنى با پژمان. شد متوقف پاركينگ ى طبقه در آسانسور. بود

. كنم مى صاف طلبمو خودم هم رامين با... دارين نگه منو سهم. سراغت ميام اونجا آمدم. داره سور قبولى اين حسابى،

نرفته يادم آورد مى سرم كه بالهايي هنوز . 

 محسن با اش مكالمه و خانواده از خبرى بى مدتها. آورد ذوق سر را پژمان مشعوفش و شاد لحن خنديد، دل ته از محسن

 طريق از دورادور مدت اين و زد مى شهرش سرى كمتر ديگر كه بود سالى چند. انداخت چنگ اش دلتنگى حس بر

شد مى خبردار فاميل اخبار از خواهرانش .  

- داريم نمى بر سرت از دست ما كن، ظهور طرفا اين تو.  چشم سر قدمت . 

- زنم مى سر يه عيد...ميام . 

- نيارى بهانه بار اين كه ايشاهلل . 



 اصلى حرف انتظار در و كرد رصد ماشينش جستجوى در را پاركينگ پژمان. شد برقرار بينشان اى ثانيه چند سكوتى

. گرفت نمى تماسى او با كه بود سالها محسن. بودند اش اصلى حرف ى زمينه پيش صحبتهايش نداشت شك. ماند محسن

 پنچرش كه بود دوم بار. رفت مى ماشينش سراغ بايد. شد هوا دود قبلش دقيقه چند خوب حال ديد كه را ماشين خالى جاى

 محسن كه گرفت پيش را پاركينگ خروجى. نشود مواجه اش شكسته هاى شيشه با بار اين نبود بعيد هيچ و بودند كرده

داد ادامه قبل از تر جدى و كرد صاف را اش سينه : 

- ساكنى؟ اطهرى خونه هنوز بدونم خواستم مى... جان پژمان مزاحمت از غرض   

- اونجام ، آره . 

- كردى؟ كار چى. داشتى كوبيدنشو قصد بودم شنيده  

 دست به توجه بى و رفت باال را سراشيبى بودي رسيده پاركينگ خروجى مقابل. آمد در صدا به سرش در هشدار آژير

 حجم و ماه شهريور داغ آفتاب. پيچيد گوشش در ها ماشين تردد و بوغ صداى. گذاشت خيابان در قدم نگهبان ى آمده باال

 احتياط با و كرد مزه مزه دهان در را جمالتش. بود ناسازگار او با پايتخت هواى هنوز. سوزاند را چشمانش اكسيژن كم

داد جواب .  

-  كه كنم صحبت بهش راجع باهات خواستم مى پارسال. نيست كوبيدنش شرايط فعال اما. شده كلنگى خونه. همونجام هنوز

تا شده منتفى فعال قضيه... نشد ... 

-  فروشنده اگه كه شه نمى جور پولم  ها حاال حاال ها بچه قبولى و بابا وضعيت با. ندارم شرايطشو اصال االن منم راستش

 هم طرف يه از. اطهريه خونه همون دارم كه درمونى درست ملك تنها ندارم، هم رو فروشش قصد. بخرم سهمتو بودى

 چى دونى مى بهتر ساكنى اونجا كه تو گفتم خودم با. سازن مى طبقه چند و ميكوبن رو ها كلنگى خونه همه تهران شنيدم

بشه بهتر فروش و خريد اوضاع منتظر يا نزده حرفى االن تا كه نداره تمايل پژمان حتما گفت مى هم زهرا... چيه به ...  

 مابين عرق ريز قطرات و شد تنگ نفسش بود، ايستاده آفتاب تيغ زير كه شد مى دقايقى.كشيد گردنش پشت دستى پژمان

 او به سهمش برابر در ماهانه كه باشد اى اجاره مبلغ محسن اصلى حرف داد مى احتمال.  نشست رنگش خرمايى ابروان

گفت و كرد دستى پيش بنابراين. داد مى : 

- ها اجاره االن كه ست اجاره صحبت اگه ... 

گفت دلجويانه تغيير براى و آمد كالمش ميان محسن  : 

- ايه ديگه چيز حرفم من؟ برادر زد اجاره حرف كى ...  

كرد تمام را ناتمامش ى جمله كه بود محسن بعد اى ثانيه و شد برقرار سكوت هم باز . 

- خواى؟ نمى مهمون  

پرسيد مردد و داشت بر گردنش مالش از دست پژمان : 

 !!مهمون-

 

*** 

 

۹۳:۵۱ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 



#۵ 

  

 خوب روزگار. بود برداشته لكه سفيدش پيراهن و شده  چروك حسابى كتش. كرد رها در كنار را كيفش شد، كه خانه وارد

 بار ناسزايى! چرخش چهار هر هم آن ماشين، شدن پنچر با هم بار اين. كرد مى تنبيهش و زد مى مخالف ساز برايش

 سر. داربود دم و گرم خانه هواى. بست سرش پشت قدرت با را در و كرد بود آورده سرش را بال آن كه آزارى مردم

 و شست با و فشرد هم روى را پلکهايش. كرد رها كاناپه روى را اش خسته تن و روشن را آبى كولر  نشيمن، به راهش

 اعصابش با كند، خسته را جسمش آنكه از بيشتر ظهر، از بعد ماجراهاى و گذشته شب خوابى كم. داد فشارشان سبابه

 همراهش مرد و لطيفه با شدنش رو در رو و آپاراتى به اش پى در پى رفتن. بود گرفته را حالش و شده گريبان به دست

 را خودش خون ذره ذره و افتاده خودش جان به كه داشت را زالويى حس. باشد رفته فرو درچشمش كه بود خارى مثل

. دوخت اطراف به را نگاهش. كرد باز را چشمانش دوقلوها همراه سفرش ى برنامه و محسن تماس يادآورى با. مكد مى

 در دوقلوها حضور حقيقت خانه، به رسيدن از پيش تا. نبود جنگ ميدان به شباهت بى خانه داشت انتظار كه همانطور

 با گذشته سال همان كاش. نباشد مدت بلند ماندنشان ى برنامه داشت اميد. بود نيفتاده جا برايش محسن با مشتركش ى خانه

 را اش سرمايه بود، نامعلوم همچنان شدنش ساخته كه اى خانه خريد پيش جاى به و كرد مى صحبت خانه به راجع محسن

 مى و كوبيدند مى شود خراب سرشان بر بود ممكن لحظه هر كه را كلنگى ى خانه و شد مى شريك اى سازنده و محسن با

شد مى صاحب را نوسازى و جداگانه واحدى كسى هر اينگونه. ساختند .  

 هوشى ى بهره آن با پسرى چرا كه بود سوال برايش هميشه. آورد خاطر به را اش دهنده آزار هاى شيطنت و رامين 

 در هم آن برق، ى رشته در قبولى.  كرده مى اشتباه كه شد ثابت او به حال! كند نمى استفاده مفيدتر مغزش از باال،

 خوب و بود نديده زياد را آفرين. طلبيد مى نيز فراوان پشتكار بلكه خواست مى باال هوش تنها نه ايران، دانشگاه بهترين

 در سرش يا و گذراند مى افسون دختر با را اوقاتش بيشتر كه بست نقش نوجوانى دختر ذهنش پس در. نداشت خاطر به

 و شد مى تهران راهى ديدارى كردن تازه و روز دو يكى از پس بود، زده سر خانه به بار هر اخير سالهاى. بود كتابهايش

داشت آمد و رفت هايش خويش و قوم منزل ندرت به .  

 حرفى محسن. شدند مى راهى نام ثبت براى هفته آخر و بودند شده قبول تهران آفرين و رامين بود گفته محسن كه طور آن

 دو با را دارد تعلق او به نصفش فقط كه اى خانه شد مى مجبور اگر اما بود، نزده خانه آن در مدتشان بلند اقامت از

 و زد مى را خانه قيد بايست مى يا. نبود دردسر جز چيزى نامتعارفش عادات و پژمان براى اين! چه؟ شود شريك نوجوان

 دو هر كه داد، مى تغيير را اش زندگى سياق و سبك يا و كرد مى پيدا زندگى براى جايي دوقلوها، دائم اسكان صورت در

نبود مقدور برايش فعلى شرايط در .  

 نيمه هاى كشو و درها و خانه كنار و گوشه در شده آويزان هاى پيراهن. انداخت نگاهى خانه نابسامان وضع به دوباره

 امورات به رسيدگى ى زمينه در همچنان اما كرد مى زندگى مجرد كه بود ها سال  آنكه با. كردند كجى دهن رويش به باز

 هنوز. بود گذشته نه از ساعت كشيد، بيرون پيراهنش از را موبايل. گذاشت مى مايه جيب از هميشه و بود ناشى خانه

 زن دست به بار يك ماهى معموال را اش خانه. بگيرد تماس خانه نظافت براى اسدى خانم با نتواند كه بود نشده دير آنقدر

 اسدى، خانم آمدن از پيش. كند خبر را زن معمول از زودتر  بود مجبور حال بكشد، آن به دستى تا سپرد مى نظافتچى

. داد تكيه كاناپه پشتى به را سرش. كند سازى پاك را نشيمن و ها خواب اتاق و شود كار به دست بايست مى خودش

 كه همانطور. كرد كم بدنش انقباضات از اندكى وزيد مى صورتش بر روبرو ى دريچه از كه كولرى باد و چرم خنكاى

 اثر در كه هايى ناخن و دستها به  نگاهش. كرد باز را پيراهنش هاى دكمه يك به يك نشست، ارتباط برقرارى انتظار در

 در انضباط و نظم به كه قدر آن هر. باشند سياه دستهايش نداشت دوست ميشستشان، بايد. افتاد بود شده سياه گيرى پنچر

 مقابل ميز روى را پاهايش و كند تنش از را پيراهن. داد مى اهميت شخصى پاكيزگى و ظاهر نظم به بود، قيد بى خانه

 لپ. زد را شكمش قيد كه بود خسته آنقدر برخاست، شد، انجام كه الزمه هاى هماهنگى و برقرار كه تماس. كرد دراز

شد خوابش اتاق راهى و زد بغل را تاپش .  

 

*** 

 



 چاى تابستانى گرم هواى آن در. شد خارج آشپزخانه از و كرده دم چاى پژمان پيچيد، خانه در كه  قديمى زنگ صداى

 كرد باز را آن است در پشت كسى چى بپرسد آنكه بدون. نرسيد ذهنش به بهترى ى گزينه پذيرايي براى اما چسبيد نمى

 حياط در را جوشى جنب توانست مى ورودى در مشبك هاى شيشه پشت از. رفت ورودى سمت به و عوض را شلواركش

 اين قطعا. كرد جلب را نظرش ديوار به زده تكيه كارتن و ساك چند و چمدان دو جا همان از. رفت بيرون. دهد تشخيص

 پايين تراس ى پله چند از. دهد پاهايش به حركتى تا شد باعث در پشت صداى و سر. نبود روزه چند سفر يك بار حجم

خانه مقابل كه اى تاكسى باز نيمه در الى از و رفت  
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رسيد گوشش به واضح حاال صحبت صداى. ديد را بود شده متوقف اش : 

- چيه؟ واسه ديگه تومن ده اين. باجه تو خانمه همون به... داديم فرودگاه تو جا همون رو كرايه كه ما حاجى، آقاى  

- نكردم خالى هم باربندو هنوز. زياده بارتون جون پسر .  

- آخه؟ خوره مى كرايه هم بار مگه جون، حاجى ! 

 سويش به را بود ايستاده كمر به دست كه ميانسالى مرد و جوان پسر سر بلندش سالم. گذاشت كوچه در قدمى پژمان

 جيب در دست كه حينى پسر. شد عقب صندلى به ديدش مانع بلندش قد و پسر هيكل و بود خالى جلو صندلى. چرخاند

داد دست او با سرسرى و برداشت پژمان سمت به قدم چند كرد مى جينش شلوار عقب . 

- پژمان آقا سالم .  

آقا حاجى بفرما: داد قرار مخاطب را راننده سپس . 

 جوان پسر.  شد سوار و كرد خالى را باربند سپس گفت اى بده بركت خدا و گذاشت سررسيدى ميان را اش كرايه راننده

 به و كرد بلند زمين از آمد نمى در جور ظاهرش با هيچ كه را درهمى هندسى اشكال با رنگ چند پشتى كوله و شد خم

كرد حركت ديگر طرف عقب در سمت : 

- نذاشتى؟ جا ماشين تو چيزى  

 ريخته بهم پسر مجعد موهاى. انداخت عقب سرنشين بازوى زير را دستش و كرد خم را كمرش تاكسى باز در مقابل پسر

 به قدمى و بيايد خود به تا پژمان. بود چسبده اش پيشانى به هواى گرماى و جوش و جنب اثر در آن از هايى تكه و بود

گفت پژمان به رو بود گرفته را دخترجوان بازوى زير كه همانطور و ايستاد صاف پسر بردارد آنها سمت : 

- من؟ بديد شه مى رو عصا اون ببخشيد  

 مسافر دو سمت به و برداشت را آن. ديد را ديوار به زده تكيه عصاى موقع آن تازه و كرد دنبال را پسر نگاه جهت پژمان

 لبخندى دختر. گرفت بود  رنگ سبز گچى رد چپش پاى كه جوان دختر سمت به را عصا. كرد حركت رسيده راه از تازه

داد سالم مودبانه و زد .  

- اومدين خوش سالم، . 

پرسيد دختر به رو گفت خواهرش جاى به  ى"  ممنون" پسر  : 

- تونى؟ مى خودت  

 ...آره-



گفت و كرد اشاره داخل به دست با پژمان كرد، حركت كه تاكسى : 

- ها بچه بفرمايين . 

گفت خواهرش به رو رامين : 

- دختر بيافت راه! گرما از مردم... نازى جلو برو . 

گذشت پژمان ازمقابل زنان عصا و كرد زمزمه لب زير ببخشيدى آفرين . 

 در شناور چاى به و داشته نگه را چايش استكان دست دو با دختر. بودند نشسته كوچك هال در نفر سه هر بعد اندكى

. شد مى خوانده صورتش از راحتى به بودنش معذب و داشت قرار عسلى روى اش گرفتن گچ پاى.  بود زده زل استكان

 هم برروى ورودى راهروى در دوقلوها اقامت وسايل و ها چمدان. بود خانه وارسى مشغول جا همان از اما برادرش

بودند شده سوار .   

- است؟ ساله چند خونه اين   

پرسيد سوال خانه وارسى حال در كه بود رامين . 

تقريبا ساخته سال ۵٣- . 

- خوابه؟ دو  

- توشه خونه قديمى وسايل و داره انبارو حكم كه باالست اتاقم يه. اره . 

- باشه ملكش ميليونى صد چند كنم فكر متره؟ چند زمينش  ! 

نماند دور پژمان چشمان از كند، ساكتش تا كرد وارد برادرش پهلوى به آفرين كه اى سقلمه .  

گفت رامين جواب در و گرفت اس خنده آفرين واكنش پژماناز : 

- فروشنده؟ يا خريدارى شما حاال  

گفت و انداخت باال شانه رامين : 

- مستاجر كه فعال ! 

كرد ساكت را او و شد واقع موثر كه كرد وارد رامين پاى به اى ضربه زانو كنار با ديگر بار آفرين .  

 كه سكوتشان. داشت تفاوت گويا هم باطنشان. نداشتند هم با چندانى ظاهرى شباهت اما بودند قلو دو آنكه با خواهر و برادر

گفت تحسين با و كرد باز را صحبت سر پژمان شد طوالنى : 

 - كاشتين گل... بود نكرده كسب افتخارا اين از كسى فاميل توى بود مدتها. بهتون گم مى تبريك خيلى خب، .  

 به شباهت بى هيچ كه لبخندى. گذاشت ديگر پاى بر عمود را مقابلش پاى و داد قرار كاناپه پشتى روى را بازويش سپس

كرد اشاره رامين به سر با و زد نبود پوزخند :  

-  كردى فرصت كى بود، بقيه اذيت و آزار واسه كشيدن نقشه پى فكرت كه انقدر نداشتم، انتظار اصال يكى تو از راستش

بخونى؟ درس ! 

گفت داد مى بودنش خودمانى و راحت از نشان كه لحنى با و داد سر اى خنده سرخوش رامين : 

- دارم ها برنامه هم اينجا واسه... كنه مى فرق لِِولِش اينجا البته! پژمان آقا بود نقشه هم تهران قبولى !  



 اى كله و جوانى شور خندانش ى چهره. داد قرار كاناپه پشتى ى لبه روى و كرد دراز طرف دو از را دستانش سپس 

 و او چقدر. نماند دور پژمان چشم از نو اى تجربه ذوق و وجناتش در نهفته هيجان. كرد مى تداعى پژمان براى را پرباد

 حال اما. بود ايستاده ايستاده، آن در رامين امروز كه اى نقطه همين در پيش سال  شانزده هم او. بودند متفاوت رامين

كجا رامين باز نيش و چشمان برق  و كجا او نزار ! 

 برد سرش سمت به را دستش دختر. كرد جلب را پژمان توجه بود انداخته اش پيشانى بر كه ريزى اخم و دختر آخ صداى

كرد زمزمه برادرش به رو لب زير و : 

- باش آدم... نكن .  

. زد نمايشى لبخندى و كرد خارج او تابدار موهاى ميان از را دستش رامين چرخيد، دختر سمت به پژمان سر كه همين

 نقشه پى. بوده تو كار هم اين ندارم شك: گفت و كرد اشاره دختر ى گرفته گچ پاى به سر با انداخت باال ابرويى پژمان

انگار شده ماليده هم آفرين تن به هات ! 

- دا آب به گل دست خودشون خانم پژمان، آقا نه  
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كرد ناكار آبرامو بابا و خودشو زد بود، كرده بچگياشو كردناى لى لى هواى دلش. دن . 

 كه چرخيد كاسه در چنان چشمانش. رفت برادرش به اى غره چشم  شاكى، بود، كرده پيشه سكوت لحظه آن تا كه آفرين

 ميان از. رفت ها كارتن تل سمت به و برخاست جا از برادرش و زد برادرش به اى اشاره آفرين. شوند چپ ترسيد پژمان

 آنكه از قبل و كرد دستى پيش بار اين آفرين. گذاشت پژمان مقابل ميز روى و كشيد بيرون را اى بسته ها كارتن از يكى

گفت پژمان به رو شود آبروريزى باعث آن از بيش رامين . 

- فرستادن بابا اينو. پژمان آقا نداره رو شما قابل . 

- بياد روزى سه دو اونم بود قرار نيومد؟ چرا خودش محسن... راستى كشيدين، زحمت . 

 نگاهش پژمان. كنند ترغيب دادن جواب براى را ديگرى نگاهشان با گويى كردند بدل و رد هم با نگاهى برادر و خواهر

داد جواب مختصر آفرين كه  جواب منتظر و بود آمد و رفت در برادر و خواهر بين : 

- آمد پيش براشون كارى. بياد نتونست بابا . 
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#٤ 

 

 داشتند سعى برادر و خواهر. بود بهتر كرد مى تصور آنچه از اوضاع و گذشته آفرين و رامين حضور از هفته يك

 خودش كار مشغول كسى هر و نداشتند هم با برخوردى روز شبانه در اى دقيقه چند جز و باشند نداشته برايش مزاحمتى

 محسن ورودشان، روز از. بود مدتشان بلند برنامه هم آن و مانده باقى خود جاى بر همچنان اما مساله بزرگترين. بود

 گويا اما دادند انجام را نامشان ثبت برادر و خواهر. ماند مى پاسخ بى هم پژمان هاى تماس و بود نگرفته تماسى ديگر

 ثبت فرداى از رامين. نداشتند خود ى خانواده كنار در را تعطيلى روزهاى آخرين گذراندن و شهرشان به بازگشت قصد



 به پژمان از ديرتر شبها گاهى. كرد مى گز را پايتخت خودش قول به و بود گذرانده خانه از خارج را اوقاتش بيشتر نام

 به توجهى كوچكترين بخواهد كه بود آن از تر بيخيال اما رامين. شد مى آفرين اعتراض باعث و گشت مى باز خانه

 اختصاص رامين و او به كه اتاقى از ندرت به هم آفرين. گرفت پيش در را رويه همان روز چند آن كل و بكند خواهرش

شد مى خارج بود شده داده . 

 درگير فكرش. بود افكارش در غرق. چرخاند دستش در را نسكافه حاوى ليوان بود، آب آمدن جوش منتظر كه همانطور

 تعديل مورد در هايى زمزمه و شركت باالى بدهى. بود شده محول او به كه هايى پروژه كند پيشرفت و كارى مشكالت

. بشود كارمندان گذاشتن كنار به مجبور نداشت دوست هيچ. بود كرده نگرانش كمى هم  مديره هيئت سمت از نيرو

 سرش و داشت كمترى واحدهاى ترم آن گذشته، سالهاى برخالف و بود كرده اعالم را كالسش ساعات و روز هم دانشگاه

 تا بود كرده دعوتش شب آن سعيد. باشد داشته شركت هاى پروژه پيشبرد در بيشترى همكارى توانست مى. بود تر خلوت

 زن آن به چشمش ديگر بار نداشت خوش هيچ. نباشد وسط لطيفه پاى بود اميدوار. ببينند اش خانه در را تنيس مسابقات

 يكى بشوى. شوى آلوده تا بمکد قطره قطره را خونت سپس و كند مدهوشت اش زيباييش  كه بود آشامى خون مثل. بيافتد

خودش مثل . 

. رفت مى ميز سمت به كنان لى لى كه بود آفرين. چرخاند آشپزخانه ورودى و عقب به را سرش رسا سالمى صداى

كشيد عقب را صندلى و داد گوش پشت را موهايش . 

بخير صبح سالم، ـ . 

 نگاهش. كرد خالى نسكافه ليوان در بود آمده جوش كه را آبى كابينت، به زده تكيه پژمان و گرفت جاى ميز پشت آفرين

گفت كرد مى حركت وسط ميز سمت به كه همانطور و گرفت كابينت از را اش تكيه. دوخت آفرين گلگون صورت به را : 

بينه مى آسيب سالمتم پاى مچ اينطورى. بگيرى دست رو عصا اون نديدم بارم يه روز چند اين ـ . 

گفت و زد لبخندى گرفت، باال را سرش آفرين : 

كنم بازش بايد ديگه روز چند نمونده، زياد ديگه. راحتترم اينطورى سخته، برام عصا با ـ . 

پرسيد و برد باال را ليوانش دوستانه پژمان : 

خورى؟ مى... ست نسكافه ـ   

داد تكان سرى آفرين : 

ـ. ممنون خيلى نه،  

پرسيد شود خنک کمی اش نسكافه بود منتظر كه پژمان :  

 تو پا و دست و سر شكستگى مورد چند يادمه كه تاجايي نداشته؟ نقش پات شكستن توى كه گفت مى راست رامين ـ

داره درخشانش ى كارنامه .  

 خنده نوع اين. آمد نمى بر اى خنده چنين هم طناز زن صد از كه بود پرغمزه دخترچنان ى خنده. خنديد صدا با آفرين 

 اثر در چشمانش كه انداخت دختر به نگاهى. شد قرمز هايش گوش و پريد باال ابروهايش. بود آشنا پژمان گوش به زيادى

 بيخيال آفرين. كرد بسته و باز را كابينت شكر يافتن ى بهانه به. رفت عقب قدمى و شد نشستن بيخيال. بود افتاده چين خنده

داد پاسخ : 

تقصيره بى رامين بار اين استثنائا نه ـ .  

زمين؟ خوردى ـ  

زيرم موند پام و افتادم نتونستم، خب... كه كنم بلند تخت رو از رو آبرام بابا آمدم. بوده خودم كار نه، ـ . 



بود مشهود صورتش در همچنان اما خنده آثار انداخت، پايين را سرش آفرين .  

اينطور كه ـ .  

 قد نسبت به آفرين! انداخته روز آن به را خودش چطور دختر بود عجيب برايش  انداخت، آفرين ى جثه به نگاهى پژمان

 را نسكافه. باشد داشته هم وزن اضافه كمى آمد مى نظر به نبود، اندام الغر نسلش هم دختران خالف بر و داشت بلندى

رفت يخچال سمت به و گذاشت كابينت روى را ليوان. سوخت دهانش كشيد، سر تلخ :  

ميز؟ رو بذارم برات خورى مى چى صبحانه ـ  

بخوريم صبحانه كرده كشف تهران تو كه جاهايى از يكى ببره منو قراره. شه بيدار رامينم منتظر ممنون، ـ . 

مياد نظر به خطرناك پيشنهادش... عجب ـ .  

 همراه كه سرى با بود همراه بار اين اما داشت عشوه اش خنده صداى قبل مانند. خنديد باز پژمان حرف تأييد در آفرين

 گوش شنيدنش براى شنونده كه آنها از. دارد قشنگى صداى دختر كه شد متوجه كرد، كه دقت. شد مى پايين و باال خنده

كند مى تيز . 

كنم دفاع ازش كه خواد مى دلم نه و تونم مى نه هم من ميشناسن، همه رامينو ـ . 
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 سر سنسورهايش آنكه تا دهد خاتمه را بحث داد ترجيح. گفت ى" باش خودت مراقب" و خاراند را گوشش پشت پژمان

 زودتر را برادر و خواهر ماندن و خانه تكليف ديد بهتر. داشت فرصت رفتن وقت تا ساعتى نيم هنوز. شوند فعال صبح

 بدون. ديد مى خانه در ندرت به هم را رامين و بود گذاشته خبرش بى كه محسن. چيست اش برنامه بداند تا كند روشن

پرسيد دوستانه اما مقدمه : 

بمونيد؟ اينجا قراره چيه؟ اتون برنامه ـ  

كرد نگاهش متعجب بود، شده غافلگير وضوح به كه آفرين . 

چى؟ ى برنامه ـ  

نزده حرفى من با قضيه اين به راجع محسن چيه؟ سكونت محل واسه اتون برنامه. موندتونه تهران منظورم ـ .  

گفت سپس و كرد سكوت اندكى آفرين : 

برسن توافق به هم با بايد شركا قاعدتا پس! شريكه شما با اونم كه... داره رو خونه يه همين تهران توى بابا ـ . 

 هاى كالس سر معمولش ژست با زد، گره سينه روى را دستانش و ايستاد راست. بود نرسيده دلخواهش جواب به پژمان

گفت و كشيد رخ به را جديتش نهايت دانشگاه : 

 تو واسه كردم مى فكر حداقل. بشه مشخص منم تكليف كه نميده هم رو تلفنم جواب كرد، صحبت نام ثبت از فقط محسن ـ

بگيره نظر در بهترى جاى يا و خوابگاه . 

 اما، جداست، بحثش كه مشكله اينجا ما بودن شما براى اگه. كنيم تنگ رو شما جاى نيومديم ما. مشخصه كه شما تكيف ـ

 خونه نيمچه يه خودش كه مادامى اونم باشه، سالش ٢۷ هاى بچه مكان و جا نگران بخواد كه نيست شرايطى توى االن بابا

داره دراندشت شهر اين تو اى . 



 ى خنده قبل دقايقى كه را دختر اين توانست نمى. كرد سكوت بود كرده غافلگيرش دختر جوابى حاضر حسابى كه پژمان

كند تصور حاضرجواب طور آن بود انداخته طنين گوشش در  گرش عشوه . 

كنم مى هماهنگ بابات با. كنيم مى صحبت قضيه اين به راجع ـ .  

 نه درون از نشان بااليش لب شيار بين رطوبت اما دادند مى نشان را بودنش خونسرد صورتش اجزاى. نگفت هيچ آفرين

 هيچ اما كرد، دنبال را پژمان خروج مسير چشمانش با آفرين. كرد جدا كابينت از را اش تنه پژمان. داد مى آرامش چندان

گفت و چرخيد آفرين به رو كند ترك را آشپزخانه آنكه از پيش پژمان. نگفت : 

بسازن براتون بدم روش از شنبه تا شما پيش باشه كليدم. داره رامين موبايلمو شماره. نميام خونه امروز ـ . 
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 لب بر سيگار كه ديد را سعيد چشم ى گوشه از. كرد حركت در سمت به و برداشت ميز روى از را موبايلش و سوويچ

 اش همراهى در تا هم رفتن هنگام حتى كه بود عصبى و گرفته آنقدر سعيد. گرفت مى شماره و بود نشسته تلوزيون مقابل

رسيد گوشش به سعيد عصبى صداى كرد باز كه را در. نكرد : 

- دارى؟ خالى تايم امشب سالم،   

داد قرار مخاطب را خط آنسوى فرد  و گرفت نشنيده سعيد كه كرد خداحافظى بلندى نسبتا صداى با پژمان : 

- كنم مى حساب اونو خودم هم رسيدى دير بعديت قرار به باش، اينجا ديگه ساعت نيم. نداريم شب سر غير و شب سر ... 

 همان. ماند منتظر و زد را آسانسور ى دكمه. بست سرش پشت را در و زد بيرون آپارتمان از نبود، جايز ماندنش ديگر

 بازى قلدر از شيما. كرد كاله و شال هم خودش بود، كرده پدرشان مادر ى خانه راهى را شيما و آرام كمى را سعيد كه

 اصابت نيز پژمان به هم تركشش. بود كرده انتخاب كردن بپا خاك و گرد براى را مسابقه شب و آمده ستوه به سعيد هاى

 مرد. انداخت آن اتاقك به نگاهى شد باز كه آسانسور كشويى درهاى. بود كرده گشايي عقده حسابى ديگر بارى شيما و كرد

 پژمان كرد، حركت باال به آسانسور. شد داخل و انداخت پايين را سرش. بودند ايستاده هم كنار ميانسال زنى و جوان

 تازگى  كه شيرين بويى. بود ناآشنا برايش كه بود كرده پر رو مشامش خاصى بوى. ايستاد زن و مرد به پشت و چرخيد

. داد مى بازتاب را پشتش تصاوير و كرد مى عمل آينه مانند آسانسور فلزى در دوخت، روبرو به را نگاهش. داشت

 او سمت به را نيمرخش و كرد نوازشش گرفت، دست در را جوان مرد دست زن كه ديد. شد سرش پشت حركتى متوجه

 در و كرد خم را سرش پسر. داد مى نشان را هيجانش و بود واضح مرد صورت اما ديد نمى را  زن صورت. چرخاند

 اى ثانيه براى گرفت فاصله كه صورتش. نرسيد پژمان تيز هاى گوش به آن از اى كلمه كه كرد پچ پچ چيزى زن گوش

 لب ى گوشه. كرد برانداز را پژمان پشت از و چرخاند را سرش زن. كرد رها و گرفت دندانش ميان را زن گوش نرمى

 خوشش زن زدن اشاره و جو اين از هيچ. زد جوان مرد به اش شانه با اى آهسته ضربه و رفت باال زن سرخابى هاى

 دو تا رفت كنار در مقابل از پژمان و ايستاد آسانسور. كرد دست به دست را موبايلش و وسوييچ شد پا آن و پا اين نيامد،

كرد نگاه مستقيم را مرد و چرخيد پژمان نخوردند كه تكان. شوند خارج مسافر : 

- شين؟ مى پياده  

- پايين ريم مى نه، .  

 حركت پايين سمت به و خورد تكانى آسانسور. بودند ايستاده فاصله با و  موجه دو هر و بود شده جدا هم از دستهايشان

 پشت اتفاقت از نداشت دوست. دوخت چشم نمايشگر ى صفحه به و داد تكيه آسانسور كناره به طور همان پژمان. كرد



 آسانسور كف شكلى مربع ى جعبه كرد، خارج آن از را كليدى دسته كه همان. كرد باز را كيفش زن. باشد خبر بى سرش

 باال از. رنگ اى قهوه خالهاى از بود پر زن دست روى. چپاند كيفش داخل و برداشت فورى را جعبه و شد خم زن. افتاد

 نگاهى چشمى زير و ايستاد راست زن. شد مى ديده رنگش شرابى موهاى سفيد ى ريشه سقف، نور پر هاى چراغ زير و

 ى طبقه راهرو در زنى و مرد. بودند نرسيده همكف ى طبقه به هنوز. كرد توقف ديگر بار آسانسور. انداخت پژمان به

 اى جليقه و شلوار كت گرما آن در كه مرد. بود پوشانده را اش بينى و دهان رنگش چادرسياه با زن. بودند ايستاده سوم

پرسيد و برداشت جلو قدمى داشت، تن بر خاكسترى : 

- پايين؟ ميره  

 به سر با و زد چرخى نيم شلوارى كت مرد. كند باز ورودشان براى را راه تا رفت كنار و داد تكان تاييد در سرى پژمان

شد حركتش مانع و گرفت را  زن چادر پشت افتاد كه جوان مرد و زن به نگاهش. شود وارد تا كرد اشاره زن . 

- بيا. خانم بيرون بيا . 

 حتما نكرد، تعجب مرد واكنش از پژمان. گفت لب زير ى"اكبر هللا" و انداخت پايين را سرش كشيد، بيرون را زن اخم با

 ى طبقه  به رسيدن تا و نكرد نگاه را سرش پشت ديگر پژمان. شدند بسته درها. شناختند مى را هم و بودند همسايه

بود زده را دلش شيرين بوى.  انداخت پايين را سرش همكف . 

 هم را دماغش و دل. بود شده كشيده گند به اش تعطيلى شب. كرد سعيد بار ناسزا و فحش چند شد، كه ماشينش سوار

 جستجوى در را جيبهايش. ايستاد پاركينگ در مقابل! شلوغ سرشان حتما و بود جمعه شب. برود كسى سراغ كه نداشت

 ساختمان به نگاهى. داده آفرين به را كليد صبح كه آمد يادش و كوبيد اش پيشانى به دست كف با. كرد رو و زير خانه كليد

 اعالم خاموشى ها دوقلو و بود نرسيده شب نيمه هنوز. كرد چك را اش مچى ساعت. بود رفته فرو تاريكى در كه انداخت

كرد توجيه را خودش لب زير. زد را در زنگ و انداخت باال اى شانه. بودند كرده : 

- شن بيدار. خوابيدن كه جهنم به .  

 كوفت آهنى در بر مشتش با هم بار چندين. نبود خانه در كسى گويا اما. زد را در زنگ باره سه و دوباره. نداد پاسخ كسى

. نه خودشان ى خانه در سر چراغ اما بود، روشن ها آپارتمان از واحد چند چراغ. نكرد باز رويش به را در كسى اما

 را رامين ى شماره و آورد را تلفنش ماشين داخل از. بود وصل در زنگ كه چرا نداشت وجود هم برق قطعى احتمال

چند و گفت مى بيراه و بد لب زير همچنان. گرفت  
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 بودنش خاموش اپراتور و نخورد هم آزاد بوغ حتى رامين تلفن. كرد پرتاب كوچه وسط به كفشش نوك به را ريزه سنگ

گفت حرص با و گرفت صورتش مقابل را تلفن. شد نمى باورش. كرد اعالم را : 

- ان؟ كى ديگه اينا. واقعا چيزيه خوب شعورم ! 

 در به لگدى حرص با و انداخت خانه به نگاهى. برسند خانه به تا ماند مى منتظر بايد پس نداشت آفرين از تماسى شماره

 هيچ. داد تكيه صندلى به را سرش و شد ماشين سوار. افتاد پايش مقابل و زمين روى نارنجى رنگ تكه چند. زد آهنى

 شب آن اتفاقات اگر. ها جيرجيرك مزاحم صداى و بود محض سكوت خورد، نمى چشم به بست بن كوچه در اى جنبده

 مى حياط تاب روى كرد، مى تركيب را محبوبش نوشيدنى مخصوصش ى گنجه از رسيد مى كه خانه به افتاد، نمى

 ناديده هم را آفرين و رامين حضور توانست مى حتى. برد مى لذت ها جيرجيرك آواز حتى و مطبوع هواى از و نشست

كند خلوت خودش با و بگيرد . 

 از خورد ماشين باز نيمه ى پنجره به كه ضربه چند. كند غلبه عصبانيتش بر تا كشيد عميق نفس چند و بست را چشمانش

 ايستاده كوچه تاريكى در كه را فردى بتواند تا كرد تنگ را چشمانش برگرداند، سو آن به را سرش گنگ و گيج.پريد جا



 را موهايش تابدار هاى حلقه روشن شالى و گذاشته باز را هايش دكمه كه داشت تن بر رنگى تيره مانتوى. دهد تشخيص

گفت و شد خم پنجره مقابل آمد، جلوتر قدمى دختر. بود پوشانده نامرتب : 

- تو بيارين ماشينو كنم مى باز حياطو در. پژمان آقا منم . 

 روى آفرين بست كه را در و برد داخل كه را ماشين. كرد باز را دولنگه در و رفت داخل آفرين بيايد خود به تا پژمان

گفت زنان تشر و رساند او به را خودش پژمان. بود تراس به منتهى ى پله آخرين : 

- كنين نمى باز درو چرا. درم دم ساعته يه .  

پرسيد اخم با و چرخاند خانه سمت به را سرش پژمان بدهد جوابى خواست تا آفرين : 

- چيه؟ صداى ديگه اين ! 
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#٦ 

 

 تارهاى وجودش اعماق از بود ناآشنا پژمان گوش به كه زبانى به زنى  آن متعاقب و پيچيد خانه در موسيقى صداى

 چشمانش. افتاد چين صورتش كه آمد دلخراش قدرى به پژمان براى خوان اُپرا زن صداى. انداخت لرزه به را اش صوتى

گفت آفرين به رو و كرد ريز را : 

- بلنده؟ صداش اينقدر چرا دى؟ مى گوش چيه اين   

 هاى گوش و گرفت اوج ديگر بارى خواننده صداى بدهد جوابى خواست تا. كرد حفظ را تعادلش ديوار كمك به آفرين

 راه. رفت خانه داخل لنگان لنگ و زد چرخى ديد كه را پوزخندش و پژمان آميز تمسخر نگاه آفرين. لرزاند را پژمان

 سبك چنين كسى چه روزها آن. انداخت خنده به را او موسيقى ى زمينه در دلچسبش چندان نه ى سليقه و آفرين رفتن

پسنديد مى را موسيقى ! 

 نشيمن به اجمالى نگاهى. انداخت طنين نشيمن در آشپزخانه ظروف برخورد صداى جايش و شد قطع صدا بست كه را در

 تكيه چهارچوب به و ايستاد در ى آستانه در گرفت، پيش را آشپزخانه مسير. بود مرتب روز چند آن مثل خانه انداخت،

 .داد

- كجاست؟ رامين  

داد پاسخ تفاوت بى و خالصه شده شسته ظروف كردن جابجاي حال در آفرين :  

 .بيرون-

 و گشت از غير مدت آن بود نديده. كرد مى رفتار مسئوليت بى و بيخيال اندازه از بيش پسر اين بود، شاكى هنوز پژمان

گذاشت مى تنها هميشه كه هم را آفرين. دهد انجام ديگرى كار خوابيدن و خوردن و گذار . 

- غيرت خوش چه ! 

 وسط ميز روى دى سى چند. بود شده رها صندلى روى آفرين مانتو و شال. انداخت شده مرتب ى آشپزخانه به نگاهى 

 شده خرد اعصابش فقط شب ازسر. بود گذشته بطالت به شبش پژمان. داشت قرار آنجا هم كوچكى ضبط و بودند پخش



 مى اعتنايى بى او به باشد گرفته سكوت ى روزه گويى هم آفرين. بود مانده دوشش روى كار پر هفته يك خستگى و بود

داد مى زور به را پاسخش و كرد .  

- فهمى؟ مى ازش چيزيم دادى؟ مى گوش بود چى اين. افتضاحه موسيقيت ى سليقه  

 بدون بودند، آرام و نرم حركاتش. بود ظروف كردن جابجا و شدن راست و خم مشغول پژمان به پشت همچنان آفرين

 مى در را دختر حرص اش سليقه گرفتن سخره به با شايد كرد فكر. كرد مى متعجب را پژمان اين و ناراحتى و حرص

داشت عجيبى آرامش دختر اما آورد .  

 و جذاب رفتارش اما بود دخترانه پرش تو هيكل. بودند پر پاهايش ران اما داشت باريكى كمر. كرد براندازش پژمان

 سرش كند، جلب را دختر توجه چيزى وقتى كه بود ديده مدت آن در. دزديد نمى را نگاهش و كرد مى نگاه  مستقيم. زنانه

 گرفته نظرش زير ناخواسه پژمان. برجسته رگهايش و شد مى كشيده  سفيدش گردن. كند مى خم شانه سمت به اندكى را

 تى ى يقه از را بود شده رها بازويش روى كه زيرش لباس بنفش بند رفت، مى گاز سمت به كه حينى در آفرين. بود

گفت و كشيد باال شرت : 

مانكن ساسى شايدم هيچكس؟ و ياس شايد يا افتخارى؟ شجريان؟ دين؟ مى گوش موسيقى سبك چه شما ! 

.  چرخاند ديوار روى شده نصب ساعت سمت به را سرش سپس و انداخت آن داخل به نگاهى. برداشت را  قابلمه در

داد ادامه كرد خاموش كه را گاز ى شعله. گذاشت را قابلمه در و كشيد كوتاهى پوف : 

- فهمم مى ازش هم چيزى... بله و. ايتاليايى زبان به مشهور اُپرا يه. ست"تراوياتا ال" اسمش شنيدين كه اينى . 

 بازتاب اثر دختر چشمان برق زد حدس پژمان. بودند شده براق و درشت اش چشمان. چرخيد پژمان سمت به و كرد مكثى

گفت ادامه در و داد باال را ابرويش تاى زيرك نگاهى با آفرين. باشد مهتابى نور : 

- باشين رمانتيك چيزاى اهل خوره نمى شما به. باشين داشته داستانش شنيدن به هم اى عالقه ديگه دونم مى بعيد ! 

 مى دختر لبان روى بر لبخند. انداخت آفرين سر پشت به را تفاوتش بى نگاه. نگفت هيچ اما شد سينه به دست پژمان

 رنگ از هايى رگه آشپزخانه نور پر مهتابى زير. دوخت صورتش به و گرفت دختر سر پشت از را نگاهش. درخشيد

 قبال پژمان كه آمد مى چشم به ريزى هاى مك كك اش بينى و گونه روى. شد مى ديده موهايش تاب و پيچ ميان حنايى

كردند مى جلب را توجهش كمتر زنها صورت بود، عادتش. بود نشده شان متوجه .  

- زدم در خيلى بود؟ بلند اينقدر صداش چرا ! 

كشيد پر آفرين لبهاى از نرمك نرم لبخند .  

- درو صداى نشنيدم . 

- اينجا بودى انداخته راه جوليت رومئو كنسرت نشنيدى، كه معلومه . 

كرد زمزمه لب زير اما نگرفت پژمان از نگاه آفرين : 

 ."التراويا"-

كرد اشاره گاز به و كند آفرين نگاه از را نگاهش انداخت، باال اى شانه پژمان . 

- پختى؟ شام  

 .بله-

 چى؟-

داد پاسخ اما شد معذب آفرين :  



  .دلمه-

داد توضيح بعد و : 

- بياريم بود داده سبزيشو مامان. خوره مى دلمه بار يه اى هفته رامين . 

پرسيد مردد سپس : 

- براتون؟ بكشم دارين؟ دوست دلمه   

 حاضرى غذاى دهه يك از بيش ى نتيجه. بخورد چه كرد نمى فرق برايش و نداشت اهميت پژمان براى خوراك و خورد

گفت و انداخت باال اى شانه حال اين با رفت، ضعف دلش ته. بود خوردن . 

ممنون خوردم، شام - . 

 ديگر بارى. شد گرفته صورتش. بود گذاشته شدندش گرفته سخره به پاى به را پژمان رد جواب. خورد دختر ذوق توى

گفت كوتاه بود، شده نااميد رامين  آمدن از گويا انداخت، ساعت به نگاهى : 

- باشه آهان، .  

نشيمن به. نماند آفرين دلخورى تماشاى به ديگر پژمان  
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 در و زد ها كانال ميان گشتى. بود موسيقى ى شبكه روى كرد، روشن را تلوزيون. نشست قديمى صندلى تك روى و رفت

 نوعى. داد مى ترجيح ايرانى البته و هاليوودى هاى فيلم به را اروپايى هاى فيلم. كرد توقف اروپايي فيلمى روى نهايت

 چشم و داد تكيه صندلى به. كشيدند مى چالش به را ادراكش و هوش و كردند مى تزريق وجودش در اضطراب و هيجان

 دخترك براى دلش. نداشت آمدن بيرون قصد و بود گرفته سنگر آشپزخانه در همچنان آفرين. متحرك تصاوير به دوخت

 بار يك گذراند، مى تنهايي در را  روزش تمام تقريبا. گذرد مى سخت بهش دارد و نيست راحت آنجا بود مشخص. سوخت

بود يافته قديمى زده زنگ تاب روى بر رفته خواب دست، در اى مجله با را آفرين بود، آمده خانه به زودتر كه . 

 را دهانش جلوى توانست نمى ماند مى اگر برود، اتاقش به تا ايستاد. آوردش بيرون فكر از حياط در شدن بسته صداى

 باز سرش پشت كه را سالن ورودى در. شد تر نزديك و نزديك رامين زدن صوت صداى. نكند رامين بار درشت و بگيرد

گفت سرخوش. شود خارج نگاهش تيررس از تا نداد او به مجالى و ديد را پژمان  كرد، بسته و :  

- ما؟ يا نيستى شما. ديدار مشتاق. خودمون خان پژمان آقا سالم به به   

 و كرد رها مبل روى را خودش رامين. داد پاسخ را سالمش دلچسبش، چندان نه خوى و خلق و حرص وجود با پژمان

 .گفت

- اى؟ خونه چرا راستى. اى خونه ديگه امشبو گفتم ديدم حياط تو كه كاميونتو  

! انداخت مى تيكه او به داشت. او برزخى ى چهره شد اش نتيجه كه كرد پژمان ى حواله چشمكى و بود شده شل نيشش

گفت و برد باال تسليم حالت به را دستانش  رامين كه كرد  آماده شكنى دندان جواب براى را خودش  پژمان :  

- گرفتن آدم از انتخابو قدرت كه كنه ذليلشون خدا. سخت هم انتخاب زياده، آپشن. ميدونم...ميدونم .  

 ديد بدهد، را پررو پسرك جواب خواست. بود شده كفرى حسابى ديگر پژمان. خنديد بلند بلند و بود كيف سر حسابى 

گفت مختصر! كند آنچنانى بحثهاى درآمده تخم از تازه پسرى با تا مانده همانش : 



- كنيد قفل رو كوچه در شب آخر . 

- دكتر چشم . 

- جاكفشى رو بذار كليدو دارم، كار جايى صبح . 

 غاز يك من صد حرفهاى با را گوشش پژمان و مشغول را فكش صبح تا رامين آنكه از قبل چرخيد اتاقش سمت به پژمان

بود شده پروا بى زيادى شب آن كه مخصوصا. كند اشغال او .  

- نازى...نازى كجاست؟ من فنرى مو قل اين ... 

داد را برادرش جواب ازآشپزخانه آفرين .  

- دقيقه يه بيا ... 

 صداى. كرد روشن را كوب ديوار چراغ. خزيد اتاقش به و كرد استفاده فرصت از پژمان. شد برقرار سكوت ثانيه چند

. كرد قفل را اتاقش در. برسد خودش كار به تا ديد بهتر و داد تكان طرفين به را سرش. آمد مى اتاق بيرون از بحث و جر

 پانسيون اش خانه كرد حس. شود روبرو رامين با ديگر بارى آنكه تا بخوابند دو آن كند صبر داد ترجيح بود، نزده مسواك

نيايد پيش بقيه با تداخلى تا كند ريزى برنامه اموراتش ربط و ضبط براى بايد شده، دانشجويى . 

 فعال را شكن فيلتر و وارد كه را ها رمز. كرد روشن را تاپش لپ و تخت روى داد لم آورد، در را شلوارش و پيراهن

 روى كه افتاد رنگى كرم تورى  ى پارچه تكه به چشمش. آورد بيرون را دستمال جعبه پاتختى كشوى از تا شد خم. كرد

. بود ديده بارها مختلف سايزهاى و رنگها در را تورى ى پارچه آن مثل. ايستاد واقعى معناى به قلبش. داشت قرار پاتختى

 با كاغذ. آمد مى نظر به قديمى و خورده تا كه داشت قرار كاغذى تكه زيرش بود، لكه و خورده خاك تورى پارچه

كرد بازش. بود وصل زير لباس به موگيرى : 

 " دلتنگيت روزاى براى يادگارى يه "  

 نشده گذاشته يادگار به خودش از غير كسى براى بود مطمئن اما است كسى  چه به متعلق زير لباس آن آمد نمى يادش هيچ

بود يافته را آن ها قلو دو از يكى و بود . 
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 و خوابيده خالى شكم با را قبل شب. شود روبرو كسى با خواست نمى دلش. نرفت بيرون اتاقش از اما شد بيدار زود صبح

 سركى. تابيد مى نشيمن ى ميانه تا رنگ سفيد تورى هاى پرده پشت از آفتاب. بود آرام خانه. كرد مى گشنگى احساس

 و دستشويى سرويس داخل. ها دوقلو آمدن از قبل روزهاى مثل درست. بود كور و سوت هم آنجا كشيد، آشپزخانه داخل

 اصالح كه بود روز چند. كشيد نامرتبش ريش به و دستى. بود گرفته بخار آينه و بودند خيس كف هاى سراميك شد، حمام

 كه  آينه كنار ى قفسه از. كند اصالح حمام از قبل داشت عادت. شود سرحال تا بگيرد دوش خواست مى دلش. بود نكرده

 تيغ كرد، بازش. بود شده جاسازى قفسه زيرين ى طبقه در كه افتاد بنفشى كيف به چشمش برداشت، را ريشش خمير

بود نوشته يكى روى. ديد كيف داخل را اى كننده نرم و شامپو با همراه رنگى صورتى :  

 " ديده آسيب موهاى براى كننده نرم " 



 بود نديده نامرتب يا و شده جمع را دختر موهاى هرگز. آمد مى نظر به سالم و براق آفرين موهاى كه كرد فكر خودش با

 قرار كيف داخل هم دارى رايحه بدن شامپو با همراه بنفش ليف. نيستند ديده آسيب براق موهاى آن كه بود مطمئن و

 مشامش به آسانسور در كه ناآشنايى شيرينى بوى مثل درست داشت، شيرينى بوى. كرد باز را بدن شامپو در. داشت

 و كاكائو نارگيل، ى عصاره با بدن شامپو. "نبود ايرانى. خواند را رويش برچسب و چرخاند را بدن شامپو. بود خورده

 بوى ناخواسته. بدن شستشوى براى تا آمد خوردنى نظرش به بيشتر كرد مى استفاده آفرين كه بدنى شامپو تركيبات". عسل

 اش تپنده نبض و دختر گردن تصوير تا داد تكان طرفين به را سرش. شد داغ. كرد تصور آفرين بدن بر آغشته را شيرين

 درخت از تازه كه سرخى سيب  مثل. آمد مى نظر به بكر و داشت طراوت بود، جوان دختر. نتوانست. نشد. رود بيرون

 آنهايي حتى بودند، شده دستكارى اندازه از بيش بود طرف آنها با او كه زنهايى. داشت براق مويى و پوست. باشند چيده

 ديدن هم قبل شب و گذشته هفته يك بود رفته لطيفه سراغ كه بارى آخرين از. نداشتند را طراوت آن هم بود اولشان بار كه

 بايد ديد، را بدنش در خون هجوم. انداخت خود به آينه داخل از نگاهى. بود گرفته را حالش و حس تورى زير لباس آن

.  گذاشت جايش سر را داخلش وسايل و كيف. كشيد بو و ريخت دستش روى را بدن شامپو از كمى. گرفت مى دوش

 داخل و درآورد را هايش لباس. بست نقش چشمانش پشت دختر سفيد گردن رگ. برد اش بينى نزديك دوباره را دستش

شد حمام . 

 

*** 

 را دستانش. نياورده همراهش تمييز لباس آمد يادش به كه بود موقع آن تازه. بست كمر به را اش حوله حمام رختكن داخل

 راه كمرش سمت به و آمدند فرود كتفش روى موهايش انتهاى از آب قطرات. راند عقب به را آنها و كشيد موهايش ميان

 هايش لباس و رختكن به نگاهى. بود گرفته رنگ اش شده اصالح تازه صورت و بود شده سرحال. گرفت لرزش. گرفتند

 سرويس. رفت مى اتاقش به حوله همان با بايد و نداشت اى چاره. كند تن را ها آن دوباره خواست نمى دلش هيچ. انداخت

. برود اتاقش به كسى با شدن روبرو بدون توانست مى. داشت قرار ها خواب اتاق به منتهى راهرو در دستشويي و حمام

 قرار مخاطب را كسى آهسته صدايى  با آفرين رفت كه بيرون. خورد اش بينى به سيگار تند بوى. كرد باز را در الى

 :داد

- رسيدى؟ كى  

پيچيد نشيمن در ناآشناى و بم صداى . 

- كجاست؟ رامين. رسيدم صبح سر  

نشده بيدار هنوز: داد پاسخ آهسته همچنان آفرين . 

- كنم بيدارش برم تا كن دم چاى يه ظهره، لنگ . 

 بلندى هين صداى كه بود در ى دستگيره روى دستش داد، خود به تكانى پژمان آمد كه مبل چرم با لباس سايش صداى

چرخاند صدا سمت به را سرش . 

 قلبش روى را بود، سوختن حال در انگشتانش ميان سيگارى كه را، ديگرش دست و ديوار به دستش يك سال ميان زنى

بود گذاشته . 

 نديده را او شد مى سالى چند اينكه با. بود ريخته بيرون سرش ى گيره ميان از موهايش از نيمى و پوشيده سياه سراپا زن

پرسيد و شد ظاهر زن پشت بعد اى ثانيه آفرين. شناختش اما بود : 

شُ  چى - .. 

 پشت به زن. رفت عقب قدمى و شد رنگ به رنگ ثانيه از كسرى در صورتش افتاد لخت نيمه پژمان به كه چشمش

 موهاى به دستى كرد، نگاه پژمان به كوتاه. بود اخم سراسر اش چهره. داد آفرين دار نم موهاى به را نگاهش و چرخيد

پرسيد عتاب با و كشيد دختر مرطوب :  



- خبره؟ چه اينجا !  

 به را ديگرش دست ريخت، مى زمين كف كه خاكسترى و بود سوختن حال در انگشتانش ميان كه سيگارى به اعتنا بى 

گفت آهسته و كشيد خود سمت به گرفت، را زن بازوى زير آفرين. زد كمر :  

- بيا مامان هيس، ... 

شنيد را سيما غضبناك صداى بست مى كه را در. رفت اتاقش داخل و نايستاد ديگر پژمان . 

 - كه تو از اين الدنگت باباى از اون. همين ى لنگه اتون همه. مار زهر و مامان ... 

 تن كه را لباسهايش. بگذراند خانه در را تعطيل روز نداشت قصد آمده پيش اتفاقات با. رفت لباسهايش كمد سمت به پژمان

رفت تلفنش سراغ كرد .  

بود نوشته شيما. كرد باز را پيامش تنها و نشست تخت ى لبه : 

<< ببخش، ديشب بابت  

كشيدم مى وسط رو تو پاى نبايد . 

كن فراموش ديشبو >> 

را شيما هاى گاليه و قبل شب هم ناگفته  
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 هميشه سعيد هاى كشيدن شانه و شاخ و شيما ناموفق ازدواج. نداشت تازگى شيما دلخورى برايش. بود كرده فراموش

 پايان او خواست به و آغاز شيما اصرار به پيش سالها كه ارتباطى.  اشان شده منقضى و ناپايدار ارتباط به شد مى منتهى

 و شانه بين را گوشى. گرفت تماس سعيد با و زد كنار ديگر بارى بود ريخته پيشانى روى كه را نمدارش موهاى. شد داده

 صداى.آمد مى بحث و جر صداى بيرون از. شود برقرار ارتباط تا ماند منتظر و بست را ساعتش. داشت نگه گوشش

 اش بينى به را دستش. كرد مى مالمت را مادرش مالحظه بى  آفرين.  بود شده اضافه جمع به هم رامين ى برافروخته

 راست پيچيد گوشش در كه سعيد گفتن الو صداى. بود نمانده پوستش روى شيرين بوى آن از اثرى. كشيد بو و كرد نزديك

گرفت دست را گوشى و ايستاد . 

- چطورى؟ سالم،  

- تو؟ كجايى...سوت سه شدم، ميزون بعد اما گرفت ازم حالى بد ديشب ما خواهر اين. توپم توپِ   

گفت و بست را كمربندش سگك پژمان  :  

- تنهايي؟. بيرون زنم مى دارم خونه،  

پيچيد گوشى در ماشين تردد و بوق صداى . 

- بشه اسپانسرمون بزنم رو باباهه مخ تونم مى ببينم خوام مى. نوشين دنبال ريم مى داريم...صادقم با نه، .  

- بزنى مخشو نتونى بندم مى شرط شرفم رو .  

پيچيد گوشش در سعيد ى خنده صداى . 



-  سر يه عصر...  برم من. اومد نوشين اُه اُه. بذارم كاله سرش كه خوام نمى...شرف بى بندى مى شرط هات نداشته سر

على يا... اونجا بيا . 

 و برداشت را تاپش لپ و كيف. چپاند شلوارش جيب در را گوشى. كرد قطع را تماس و  سعيد نثار لب زير قاالتقى پژمان

 از قبل. آمد مى آشپزخانه از صحبت صداى. بود تعطيلش روز براى مانده باقى ى گزينه تنها كار. شد خارج اتاقش از

 لباس بند و بود زده گره هم در سينه زير را دستانش. بود زده تكيه فلزى هاى كابينت به كه افتاد آفرين به چشمش همه

 مى انگشتانش ميان سيگارى و بود نشسته ميز پشت رامين كنار سيما. بود شده رها راستش بازوى روى باز زيرش

  .سوخت

- من بده سيگارى زير يه . 

داد سالم و شد آشپزخانه داخل پژمان . 

كرد دراز را دستش و داد بيرون بينى و دهان از را سيگار دود. شد بلند جايش از تاخير با و زد سيگارش به پكى سيما . 

- خوبين؟. پژمان آقا سالم  

بفرمايين. اومدين خوش ممنون،: گفت و فشرد را زن دست كوتاه پژمان . 

شد؟ چى سيگارى زير: گفت آفرين به رو نشست جايش سر  سيما  

 تا كه رامين.  بدهد مادرش به سيگارى زير جاى به را اى نعلبكى تا كرد باز را سرش باالى كابينت خورد، تكانى  آفرين

گفت و برخاست جا از بود كرده سكوت لحظه آن : 

ايستادى روش كه بس كردى داغون پاتو. ميارم من نازى بشين... كشه نمى سيگار كسى اينجا - . 

 مختصرى احوالپرسى ادب رسم به. كرد مردد هم  كردن مهمانوازى و نشستن دقيقه چند همان براى را پژمان متشنج جو

 به. بود كرده چاى هوس بودن گشنه از بيشتر و بود اش گشنه. داد پاسخ آرام اولش تند برخورد خالف بر سيما كه كرد

 از. بماند چاى استكان يك نوشيدن ى اندازه به فقط خواست مى. برداشت استكانى آن كنار سينى از و رفت كترى سمت

 چايش و كرد خاموش نعلبكى درون را سيگارش فيلتر زن. گذاشت سيما مقابل و آورد بيرون را خرما ظرف يخچال داخل

نداريم پذيرايى وسايل دانشجوييه، خونه. ديگه  ببخشيد بايد: گفت و كرد اشاره خرما به پژمان. كشيد سر تلخ را .  

كرد زمزمه ى"كنم مى خواهش" و انداخت پسرش و دختر به نگاهى سيما . 

- نيومده؟ چطوره؟ محسن   

زد آتش ديگرى سيگار زنان پوزخند سيما . 

- پى رفته حتما! بدونم كجا از من  ... 

 پژمان. رفت بيرون آشپزخانه از لنگان لنگ آفرين. واداشت سكوت به را سيما كه بود رامين معترض گفتن مامان صداى

 را رامين. نبودند خوشحال مادرشان حضور از آفرين و رامين بود واضح. ايستاد و كشيد سر قند حبه چند با را چايش

: گفت پسر و مادر به رو. كند رها خود حال به را آنها ديد بهتر. بود ديده ساكت و جدى مدت آن طول در دوم بار براى

بذارم؟ براتون رو ماشين الزمه اگه. باشين راحت شما شركت، رم مى من  

داد دست پژمان با و برخاست رامين : 

- بره نميتونه جايى پاش اون با آفرين. ببر خودت رو كاميونت اون آقا، گرم دمت . 
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 در و حوالى همان در رستورانى در هم را ناهارش. داد سامان و سر را كارهايش و ماند شركت در عصر حوالى تا

 رفت مى خانه به اگر. كرد حركت ماشينش سمت به كه بود روشن همچنان هوا. بود بيزار آن از كه كارى. خورد تنهايى

. بگذراند وقت خلق كج و عصبى زن آن با تا بنشيند ماشين در شب نيمه تا داد ترجيح شد، مى رو در رو سيما با اجبار به 

 شك. بود نگرفته تماسى ديگر شب آن از. بود لطيفه گزينه آخرين. گذراند خاطرش از يك به يك را ممكن هاى گزينه

گيرد نمى او از سراغى كه كرده خود ى شيفته را  جديدش مشترى نداشت .  

 يادگارى ديدن از بدش حس و  قبل شب ياد. بود شده اضافه جمعشان به هم سيما كه مخصوصا كرد، مى احتياط بيشتر بايد

 آمد و رفت كم اش خانه. شدند قرمز هايش گوش. افتاد باشد، گذاشته تختش كنار رامين زد مى حدس ،كه اى مانده جا به

 فورى ديد كه را شماره. خورد زنگ تلفنش. گذشت مى سالى يك داشت حضور آن در زنى كه بارى آخرين از و بود

داد پاسخ . 

- دولتشاهى خانم سالم . 

- هستين؟ خوب مهندس، آقاى سالم  

- ما زحمات با ممنون، . 

- ؟ اينجا بيارين تشريف سر يه مقدوره مهندس آقاى... كنيم مى وظيفه انجام ما دارين، اختيار  

 م به رفتنش بود مشخص شاهى دولت خانم لحن از و داشت دلهره. بست را بندش كمر و كرد روشن را ماشين پژمان

 .الزاميست

- اومده؟ پيش مشكلى   

نباشيد نگران. كنم مى عرض خدمتتون اينجا بيارين تشريف: داد پاسخ آرامش با دولتشاهى خانم . 

- اونجام ديگه ساعت يك تا .  

راند تهران خروجى سمت به را ماشين كرد، قطع كه را تماس .  

 در فرم لباس در جوان مردى. رفت نگهبانى اتاقك سمت به. بود بسته ورودى در و شده تاريك هوا. ايستاد آسايشگاه مقابل

 شيشه به ضربه چند بود، نديده آنجا قبل هاى بار را مرد پژمان. بود برده فرو تلفنش گوشى در را سرش و  نشسته اتاقك

گفت و كرد اشاره ورودى در به پژمان. كرد باز را پنجره مرد. كرد خود متوجه را نگهبان و زد :  

داشتم قرار دولتشاهى خانم با سالم، . 

- آقاى؟ شما  

- هستم معتمد .  

 تموم مالقات ساعت. كنم هماهنگ بدين اجازه: گفت گيرى شماره حين در و رفت ميز روى تلفن سمت به جوان نگهبان

 !شده

 نور. دوخت در باالى شده نصب تابلوى به را نگاهش. ماند منتظر و برد فرو شلوارش جيب در رو دستش يك پژمان

بودند كرده روشن را تابلو پروژكتورها .  

 .بفرماييد-



 عبور شده كارى گل ى محوطه از نگهبان همراه پژمان. بود كرده باز را در قفل و آمده بيرون اتاقكش از كه بود نگهبان

 گرم هواى و شده پاشى آب تازگى به ورودى مسير حاشيه هاى باغچه. بود خنك اندكى و پاك منطقه آن هواى كرد،

: گفت و ايستاد نگهبان. گذاشت ساختمان ورودى در قدم و كشيد عميق نفس چند پژمان. بودند كرده مطبوع را تابستانى

هستن منتظرتون. چپ سمت سالن انتهاى . 

ممنون بله،: گفت و كرد خم اندكى را سرش. زد جوان مرد سمت به چرخى نيم پژمان . 

 اش سينه در نهفته راز آن بار. شد مى فشرده قلبش مكان، آن در حضورش بار هر با. بود رفته فرو سكوت در ساختمان

 نامفهموم هاى نقاشى و رنگارنگ هاى ديوار. داشت نفرت بود آنجا در حضور به مجبور اينكه از. كرد مى لهش داشت

 خدمه لباس در خانمى. كشيدند مى رخش به را بود شده مرتكب كه جفايى  و ظلم و كردند مى كجى دهن او به كودكان

 از احتياط با. بيافتند چين چشمانش شد باعث و پيچيد مشامش در كننده عفونى ضد مواد بوى. بود راهرو كشى تى مشغول

 آن به ضربه چند و ايستاد آسايشگاه مديريت اتاق در مقابل. نشود چى نظافت زن كارى دوباره باعث تا كرد عبور راهرو

  .زد

- معتمد جناب بفرماييد . 

گفت خوشآمد پژمان به زنان لبخند و بود ايستاده پايش به دولتشاهى خانم. شد داخل و كرد دست به دست را كيفش پژمان . 

- كنم مى خواهش بفرماييد . 

 بازم افتاده؟ اتفاقى ملوس براى. خانم ست بنده از سالم: گفت و كرد اى سرفه تك. نشست ميز مقابل مبل ى لبه پژمان

كرده؟ پرخاشگرى  

 جناب نه: گفت اش هميشگى لبخند حفظ با و انداخت پژمان قرار بى ى چهره به نگاهى عينكش باالى از دولتشاهى خانم

 جسمى بلوغ و سنش اقتضاى كردم، عرض خدمتتون هم بار چند اون. آروميه دختر هم خيلى شما خانم ملوس اتفاقا معتمد،

راضيه ازش هم جون ليال و كنه مى همكارى خيلى دخترا بقيه عكس بر.  بوده اش .  

 به و برخاست ميز پشت از زن. ماند دولتشاهى خانم صحبتهاى ى ادامه منتظر و  كرد خم جلو به را اش تنه باال پژمان

رفت در سمت . 

- بيارم؟ براتون دارين ميل شربت  

- ممنون آب، ليوان يه . 

- خدمتتون ميارم االن البته، .  

 اتاق. زد دامن اش كالفگى به و گرفت ضرب مبل ى دسته روى بلندش انگشتان سر. داد مبل به را اش تكيه كالفه پژمان

 كمى ها ديوار و پوشانده فلزى هاى كركره را ها پنجره. بود شده دكور دولتى جات اداره اتاق سبك به و ساده مديريت

 تقدير هاى لوح و بهزيستى سازمان هاى مجوز و  داشت قرار اتاق انتهاى در رنگ اى قهوه ميز تك. بودند گرفته دوده

 را ساعتش بار يك اى ثانيه چند و كرد مشغول كيف سگك با را سرش پژمان. بودند شده نصب ميز پشت ديوار برروى

كرد مى چك . 

- بفرماييد. تعطيله ادارى بخش و كاريه وقته پايان. معتمد جناب خوام مى عذر . 

را يخ  آب ليوان پژمان  
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 خنك يخ تكه دو به فقط را هايش نوشيدنى. آمد مى بدش او كه همانطور دقيقا بود، يخ از پر ليوان. برداشت سينى داخل از

بيشتر نه و كرد مى .  

 مشكل پس خب: پرسيد بود گرفته جاى مقابلش صندلى روى حال كه زن به رو و داد قرار مقابل ميز روى را ليوان

حساب به كردم واريز رو جارى ماه سه ى هزينه پيش ى هفته من كه ماليه اگه كجاست؟ .  

- اينجا بيارين تشريف تا شيم نمى مزاحم مالى مسائل بابت هرگز ما ممنون، بله . 

رفت مى طفره همه آن دولتشاهى خانم چرا كه آوود نمى در سر كرد، هم در چهره كالفه پژمان ! 

- چى؟ پس  

- آمده شقايق مادر . 

- ملوس؟ مامان ! 

- ملوس مادر بله، ! 

 پرسشگر و نوشيد را آب از كمى. داشت را بدترى اخبار شنيدن انتظار. رفت فرو مبل در و كشيد راحتى نفس پژمان

خودش؟ پيش ببره خواد مى ملوسو كجاست؟ مشكل... خب: گفت  

داشت نگه دستش ميان زده تا و برداشت چشم از را عينكش دولتشاهى خانم . 

- ديدين؟ خانومو اون كى بار آخرين شما معتمد جناب  

 اتاق اين توى كه روزى همون از: گفت و خاراند را اش شقيقه متفكر. نداشت سوالو اين شنيدن انتظار جاخورد، پژمان

خبرم بى ازش ديدمش . 

-  ناچاريم ما ميشه قانونيش سرپرست مادرش اينكه به توجه با. نداشتيم شقايق مادر با مالقاتى سال شش اين توى هم ما

كنيم عمل ايشون ى خواسته طبق . 

- وقت؟ اون چيه ايشون ى خواسته  

 را سوالش و كاويد را پژمان صورت زواياى زن. بود گرفتن بر در را كالمش جديت و شده محو زن لبخند كه بود دقايقى

گرفت ناديده . 

- نپذيرفتين؟ رو شقايق سرپرستى چرا شما معتمد، جناب  

- . كنم مى پرداخت نگهداريشو ى هزينه منم و كشه مى يدك منو فاميل فقط شقايق. نبود من با هم اول از شقايق سرپرستى

بود مى روزا اين فكر بايد كرد مى ام بچه ام بچه مادرش كه روز اون .  

 كه مادرهايى پدر با روزانه. افتاد چين اش پيشانى و خورد جا پژمان ى رحمانه بى پاسخ از وضوح به دولتشاهى خانم

 را گناه بى و معصوم كودكان كه آنهايى دلى سنگ اما شد مى مواجه كنند نگهدارى معلولشان فرزندان از نبودند حاضر

 حضور ماجراى كه بود دولتشاهى خانم سكوت لختى از پس. بود هضم قابل غير برايش همچنان بودند، كرده رها  آنجا

 انتظارى چشم و گفت پژمان به دختر روحى تغييرات و ملوس واكنش از. كرد بازگو را دختر با ديدارش و ملوس مادر

  .اش

- كنه منتقل دولتى مركز به رو شقايق خواد مى پس . 

-  دختر اين. كنيم نمى توصيه فعلى شرايط در رو تغيير اين اصال ما و كنن جابجا رو شقايق دارن قصد. معتمد جناب بله

بيان شما سراغ خودشون زودى به زنم مى حدس من البته. نداره مناسبى روحى و جسمى شرايط اصال . 

پرسيد اش شده چفت فك ميان از و گرفت مبل از را اش تكيه پژمان :  



- من؟ سراغ ! 
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 از جدا آسايشگاه ادارى قسمت.  كرد حركت اصلى ساختمان سمت به و شد خارج ادارى بخش از دولتشاهى خانم همراه

 آن بود، فكرى پژمان. شد مى وصل ها دختر از نگهدارى بخش به كوتاه اى راهرو طريق از كه بود اصلى ساختمان

 بود عجيب برايش. داشت او با مالقاتى قرار درخواست و گرفته را سراغش ملوس مادر بود گفته دولتشاهى خانم كه طور

 سر از كه شبهايى نبودند كم! كرده ديدار اين ى واسطه را آسايشگاه مدير و بود نگرفته تماس خودش با مستقيم زن چرا كه

ديد مى خود منتظر تنها گاهى و بغل بچه گاهى را زن و آمد مى كار .  

 رسيد مى گوش به كه اصواتى و آوا هم هنوز. داشت تازگى برايش هميشه دخترها از نگهدارى قسمت صداى و سر

 مى. بود مطلع قوانين از حدى تا اما كرد نمى آمد و رفت آنجا به زياد آنكه با. ايستاد راهرو انتهاى در. بود ناآشنا برايش

 از و كرد عبور راهرو پيچ از دولتشاهى خانم. شود فراهم آنجا در حضورش براى شرايط تا بماند منتظر بايد دانست

 پا دولتشاهى خانم همراه بعد دقايقى.  زد مى صدا را ليال كه شنيد را شيفت مسئول صداى. شد ناپديد پژمان نگاه تيررس

گذاشت ورودى سالن در : 

- بيان شيروانى خانم تا باشين داشته تشريف لحظه چند  . 

- ممنون باشه، . 

 قوز صورتى شلوار و پيراهن با دخترى. خورد مشامش به آنجا در هم ضدعفونى مواد تيز بوى. بود باز ها اتاق بيشتر در

 ى گوشه كه بود دختر به نگاهش. چالند مى دستانش ميان را اى پنبه عروسكى و بود نشسته سالن موزاييكى كف كرده،

 و چرخيد دختر سمت به. كشيد مى را پيراهنش شده، گرفته ته از هايى ناخن با كوچك  انگشتانى. شد كشيده پيراهنش

 دوخته پژمان به را پايينش به رو اندكى و درشت چشمان و داشت تن بر صورتى شلوار و پيراهن هم دختر. كرد نگاهش

خورد تكانى دختر ى برجسته لبهاى. بود .  

- دارى؟ التُُ  ك شُ   

 از را پيراهنش تا چرخيد دختر سمت به پژمان. كند ادا راحت توانست نمى را كلمات و بود بم سنش نسب به دختر صداى

كرد نمى رها و بود چسبيده محكم را پژمان پيراهن دختر. كند آزاد كوچكش انگشتان ميان .  

- آوردى؟ الت كُ  شُ   رام بَ   

- اومدى؟ بيرون اتاقت از چرا. ببينم بيا خانم صوفيا... خانم صوفيا  

كرد جدا پژمان از آرامى به را او و انداخت دختر نحيف ى شانه دور دست كه بود دولتشاهى خانم .  

 همراهش پژمان تا كرد اشاره اتاق سمت به دست با. گفت خوشامدگويى و سالم و شد اضافه جمعشان به شيروانى ليال

 .شود

- زنيد مى سر ما ملوس به دير به دير. آشنا امسال دوست پارسال معتمد آقاى . 

 نگاه و كودكان اين معصوميت شد، فشرده دلش. رسيد مى گوش به پست از همچنان دختر گفتن شكالت شكالت صداى

رفت نمى بيرون سرش از روزها تا پرتمنايشان هاى . 



گذاشت هايش اتاقى هم و ملوس اتاق در قدم شيروانى، ليال مند گله لحن به توجه بى .  

گفت و زد اى اشاره اتاق ى گوشه به ليال. چرخاند دختر جستجوى در را سرش. بود خالى ملوس تخت : 

  .اونجان-

 شده جمع ويلچر روى نشسته چهارمى نفر گرد نوجوان دختر سه. انداخت نگاهى كرد اشاره مربى كه سمتى به پژمان

 ويلچر روى نشستن دختر هاى ناخن روى را صورتى الك دقت با و بود زده زانو مقابلشان ها، دختر ديگر مربى. بودند

 و پايينش به رو و درشت عسلى چشمام با. بود ايستاده تر عقب قدمى چند اش شده كوتاه طاليى موهاى با ملوس. كشيد مى

 دمپايى ملوس كرد، ورانداز دقت با را دخترك پاى سرتا پژمان. بود زده زل پوش صورتى دختراهاى جمع به كج سرى

 گذاشته نمايش به را سفيدش پاى و آمده باال پا ساق روى تا شلوارش هاى پاچه از يكى. بود كرده پا به وارونه را هايش

 آغوش در خواب غرق در و پتو الى پيچيده كه اول بار همان دختر مهر. تپيد اش سينه در محكم و تند پژمان قلب. بود

افتاد دلش به بود ديده مادرش . 

- اومده كى ببين ملوس . 

نداد نشان توجهى ليال به كه بود اش اتاقى هم ناخن الك محو آنقدر دختر .  

- رو اينجا ببين خانم ملوس .  

 دخترك. نشاند پژمان لبان بر لبخند برداشت، دخترها جمع سمت به آويزان لپهاى با كه قدمى و ملوس بهت سراسر واكنش

زد داد و فشرد را پهنش بينى دست با. كشيد عقب ناگهانى و برد نزديكتر را سرش خواستنى اخمى با : 

- بد بوى. ده مى بد بوى .. 

 اشان عالقه مورد كارهاى انجام اجازه پاداش و تشويق براى گاهى و هستند حساسى سن توى ها دختر كه داد توضيح ليال

 از ملوس. شد نزديك ملوس به و برد فرو جيبش در را دستش. داد تكان تفهيم معناى به سرى پژمان. شود مى داده آنها به

 پيرامونش به توجهى هيچ دختر. شود خشك صورتى الك تا كرد مى فوت دهان با دوستانش از تقليد به و فاصله همان

شود دختر قد هم تا كرد خم را زانوهايش و گرفت قرار مقابلش پژمان. نداشت . 

- خانم ملوس سالم . 

كاويد را صورتش زواياى درشتش چشمان با و دوخت پژمان صورت به را نگاهش ملوس .  

- برام؟ آوردى الك  

گفت و كشيد دختر سر بر دستى پژمان : 

- دارى؟ دوست رنگى چه خرم، مى برات  

- بشه خورشيدى ناخنام. بخر زرد .  

- خرم مى زرد برات باشه، .  

گفت شد ملحق كه  ها دختر جمع به و گذشت پژمان كنار از ملوس : 

- خريده برام پجمان. دارم زرد الك منم . 

 

*** 

- چطورى؟. افسون سالم  



- چطورى؟ تو. بشم قربونت خوبم. جان پژمان سالم  
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- چطورن؟ ها بچه. نشد جور ام برنامه اهواز، بيام ترم شروع قبل روزى چند خواستم مى. نيستم بد   

- بالخره  شد عرب يه زن. بود منصور خواهر دختر عروسى. گرديم برمى شنبه سه. داداش هستيم دبى ما. خوبن اونام .  

پيچيد گوشى توى افسون پرواى بى ى خنده صداى .  

- بگو تبريك منصور به. باشه مبارك . 

كرد پچ پچ گوشى توى افسون : 

- برج تو عروسيشون ، زدن بار براش جهازى چه. داداش رفت كفت از دختره. شد اين زن رفت اينم نگرفتيش،  ... 

گفت و پريد خواهرش  صحبت ميان. كند وصلت فاميل با بخواهد كه بود مانده همينش كرد فكر خود با پژمان : 

- دارى؟ خبر محسن از تو ببين،.  ندارم چيزا اين به كارى من. افسون كن ول  

پرسيد مردد سپس و كرد سكوت ثانيه چند افسون : 

- گى؟ مى رو پسرخاله محسن  

 .آره-

- ديدمش بيمارستان تو فقط كرد سكته كه آبرام عمو نه، . 

- ازشون؟ نداره خبرى شهال چى؟ شهال  

- بگيره خبر نداره جرأت هيشكى انداخت راه زنش كه آبروريزى اون بعداز. خبرن بى همه بابا، نه . 

پرسيد و چرخاند قفل درون را كليد. رفت در سمت به و داشت نگه گوشش و شانه بين را گوشى. كرد ترمز خانه مقابل : 

- شده؟ چى مگه  

كرد پچ پچ گوشى در آهسته صدايى با ديگر بار افسون : 

-  شد طاق طاقتش آخر. بيچاره مرد بود گذاشته جيگر رو دندون سال همه اين محسنم. سيما اون برد محسن از آبرويى يك

داد طالق رو سيما . 

 بچه وقف را اش زندگى تمام. شد مى محسوب خانواده مرد زيرترين سربه محسن. شد خشك در دستگيره روى دستش

پرسيد و برد داخل را بلندش شاسى ماشين. شان آينده و بود كرده هايش : 

- چرا؟ داده؟ طالقش  

- شد داغون كه زهرا بيچاره. كشيدن عقب همه كنه؟ وساطت كرد جرأت كسى مگه . 

- اينطور كه .  



 را رامين كرد نگاه كه خوب. بود كرده روشن را حياط از بخشى و بود روشن نشيمن چراغ. انداخت خانه به نگاهى

ديد حياط ى كهنه تاب روى نشسته . 

- بكوبى؟ رو خونه خواى مى دارى؟ كار چى محسن با حاال  

- گيرم مى تماس باهاش خودم برگشتين. بگو تبريك منصور به. دم مى توضيح بهت فرصت سر. شه نمى االن نه، . 

 سالم در رامين. ايستاد تاب كنار و رفت باال حياط ى پله چند از. چپاند پيراهنش جيب در را گوشى و كرد خداحافظى

گفت و كرد دست به دست را كيفش پژمان شد، قدم پيش كردن : 

- امشب؟ بيرون نرفتى سالم،  

- نبود حسش نه، .  

برود خانه داخل تا چرخيد و انداخت باال اى شانه پژمان . 

- پژمان آقا... ميگم . 

 بله؟-

- اهواز برم سر يه فردا احتماال من . 

 .باشه-

گفت و كشيد گردنش پشت دستى بود، انداخته پايين را سرش رامين : 

- فردا پس صبح هم نشد گردم، برمى شب بشه خودمم. مونه مى آفرين.  برگردونم مامانمو ميرم . 
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#۹۷ 

 

 را كتش. كرد شان شانه باال به پنجه با و كشيد موهايش ميان دستى. زد بيرون اتاقش از معمول از زودتر بعد روز صبح

 كه ديد تلفن مقابل سر به مقنعه و پوشيده مانتو را آفرين در به نرسيده. رفت در سمت به و انداخت دستش ساعد روى

 آرايش قبل روزهاى برخالف و بود زده بيرون مقنعه زير از اش شده بافته موهاى ى دنباله. زند مى ورق را دفترى

نبود خبرى رنگ هم سبز گچ از. داست بيشترى ! 

- رفتن؟ مامانت و رامين  

چرخيد پژمان سمت به و خورد تكانى آفرين . 

- رفتن زود صبح آره،. سالم . 

گفت و كرد اشاره دفتر يه سر با پژمان : 

- تو؟ اون گردى مى چى دنبال   

- خوام مى رو آژانس يه شماره .  



زد باال را هايش آستين سر و گذاشت پايش كنار را كيفش پژمان .  

- برى؟ خواى مى كجا. پيشه سال ده حداقل مال ها شماره اون  

 مى نظر به پريده رنگ كمى اما بود كرده آرايش آنكه با. رفت كيفش سمت به احتياط با و گذاشت ميز كنار را دفتر آفرين

  .رسيد

- برم حضورى بايد واحده، انتخاب امروز. گيرم مى دربست پس . 

- نزديكياست همون شركت اما رم، نمى دانشگاه خودم. رسونمت مي مسيرى يه تا من . 

-  راه طوالنى مسالت تونم نمى هنوز. برام تره راحت اينطورى. گيرم مى دربست اونجا از ميام خيابون سر تا ممنون،

 .برم

بيافتد جلو كه كرد اشاره آفرين به و رفت كنار در مقابل از پژمان . 

- كنم قفل درو تا شو سوار فعال . 

 در پژمان. كشيد را دستگيره و انداخت آن ارتفاع به نگاهى رسيد كه ماشين كنار. رفت پايين را ها پله احتياط با  آفرين

رفت سمتش به ديد كه را آفرين ترديد بود، كرده باز را حياط .  

 باران جنگل بوى. پيچيد اش بينى در آفرين خنك عطر بوى. شود سوار تا كرد كمكش و انداخت دختر بازوى زير دست

آورد بيرون حياط از را ماشين و شد سوار پژمان گرفت، جاى صندلى در كه دختر. داد مى خورده . 

گفت و كرد اشاره آفرين پاى به پژمان شدند خارج كه فرعى خيابان از : 

- شدى سبك حسابى. مباركه ! 

پرسيد اخم با و برگشت سمتش به تيز  نديد، را پژمان اشاره آفرين : 

 چى؟-

گفت خنده با و آمد خوشش دختر حالت از پژمان : 

- كردى باز پاتو گچ شدى سبك گم مى . 

گفت و كشيد گچش بدون پاى زانوى به دستى شد، باز اخمش : 

- كنم تحمل نتونستم ديگه اما موند مى گچ تو بايد هفته يه هنوز... آره آهان، .  

- كردى؟ بازش ِكى  

- شكونده پاشو و دست كه بس ديگه، بلده.كرد بازش رامين ديشب . 

 !عجب-

 را ماشين اى گوشه و زد باال را اش آفتابى عينك پژمان. شود پياده مسير در تا زد تعارف آفرين رسيدند، اصلى خيابان به

گفت و چرخيد آفرين سمت به. كرد متوقف : 

- بلدى؟ تهرانو  

- آمدم كه بودم بچه. خيلى نه . 

- برى؟ مترو با ميتونى  



پرسيد و گرفت دندان به را سرخش لب دختر : 

- دارن؟ برقى پله ايستگاها همه  

شد خارج پارك از و انداخت بيرون به نگاهى بغل ى آينه از زد، جا را دنده پژمان .  

- ميرسونمت مسيرى يه تا. نمياد گيرت نشستن جاى شلوغه، مترو ساعت اين. همه نه . 

. شد شهر مركز مناظر ديدن مشغول و چرخاند پنجره سمت به را سرش. كرد بسنده تشكرى به و نكرد تعارف ديگر آفرين

 شده بسته طالى. بود بسته متعدد رنگهاى بندهاى با دستبند چنديدن راستش دست مچ دور. انداخت آفرين به نگاهى پژمان

 از كلكسيونى آفرين گويى. داد تشخيص را ديگر شكل چند و كليد سنجاقك، اردك، پژمان. بودند مختلفى اشكال دستبندها به

بود كرده مچش آويزان را دستبندهايش . 

- خونه؟ گردى مى بر كى  

- كشه مى طول بعدش كاراى و واحد انتخاب ظهر تا احتماال اما دونم، نمى . 

- باشه تو پيش كليد پس . 

- رو شما ى شماره من ... 

 در. انداخت اش صفحه به نگاهى و آورد بيرون كيفش از را آن. گذاشت تمام نيمه را حرفش آفرين تلفن زنگ صداى

 را نمايشگر ى صفحه و گفت ببخشيدى آفرين. بودند حركت حال در سرعت حداقل با و افتاده صبحگاهى معمول ترافيك

كرد لمس . 

- رسيدين؟ سالم،  

گفت كه شنيد راحتى به پژمان كه بود بلند آنقدر سيما صداى : 

- نيستى؟ دسترس در چرا هستى؟ گورى كدوم  

گفت و برد ديگرش گوش كنار را گوشى انداخت، پژمان به نگاهى چشمى زير آفرين : 

- بود؟ راحت پروازتون. دانشگاه رم مى دارم  

پرسيد سيما كه شنيد و بود كرده تيز را گوشهايش پژمان اما كرد كم را گوشى صداى آفرين : 

- خرابن...نداره مرد و زن ان، هرزه همشون بابات فاميالى. نمونى تنها باهاش خونه تو كجاست؟ پسره . 

 كه را آنچه نياورد رويش به اما انداخت دختر به نگاهى نيم پژمان. چرخاند پژمان سمت به كامل را سرش بار اين آفرين

. لرزان و بودند نگران چشمانش. بود گرفته دندان به را سرخش هاى لب و شد تر پريده رنگ آفرين صورت. بود شنيده

رسيد پژمان گوش به گونه تهديد سيما صداى : 

- ... بمونى تنها پسره اون با خونه نرى. مونى مى وقتم آخر تا و دانشگاه ميرى كشى مى راهتو گفتم؟ چى شنيدى

خونه اون تو كرده كارى كثافت هزارجور . 

- ندارى؟ كارى باشه،  

- بيا داداشت تا دانشگاه برى مى لشتو... آفرين ها خونه نمونى .  

- خداحافظ  بابا، باشه . 

پرسيد متظاهرانه لبخندى همراه و كرد صاف را اش سينه آفرين : 



- برسيم؟ مونده خيلى  

 كند، حفظ وا ظاهرش نتوانست. انداخت اش پيشانى به اخمى بود كرده بارش سيما كه حرفهايى نبود، خودش دست پژمان

مهم رعايت قبل روز  
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آمد گران برايش و بود توهين از فراتر بود شنيده لحظه آن آنچه اما  كرد، را بودنش ان .  

- شى پياده تونى مى تاكسى ايستگاه اولين نه، . 

-  داخل از و زد چرخى نيم. كرد متوقف را ماشين جلوتر قدم چند. نداد را دختر جواب پژمان. كشيدين زحمت ممنون،

داد تحويل آفرين به و آورد بيرون را كليد دسته كيفش . 

- خونه نميام شب .  

گفت و كرد اشاره ها تاكسى ايستگاه به دست با سپس : 

- خداحافظ. دانشگاه ميبرنت مستقيم اونجا از . 

 كرد تشكرى نداشت، ماندن بيشتر روى دختر. بودند شده براق سرخش هاى لب بودند، گرفته رنگ اندكى آفرين هاى گونه

 اى شانه. ديد مى را دختر نامتعادل هاى قدم پشت از پژمان اما نرود راه لنگان لنگ كرد مى سعى. شد پياده ماشين از و

 هم راه بى پر سيما شايد كه دانست مى چند هر بود، شاكى هايش تهمت و سيما از حسابى. گفت دركى به و انداخت باال

 .نگفته

 

*** 
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 از  ها پروژه و رفتند نمى پيش خواست مى كه آنطور كارهايش. رفت مديران ى جلسه به راست يك شد كه شركت وارد

 وارد ساعته سه اى جلسه از خسته. آورد مى كاركنانش به بيشترى فشار بايد. بودند افتاده عقب شده بينى پيش بندى زمان

رفت داخل و زد در ستار كه بود نگرفته جا ميزش پشت هنوز. شد دفترش .  

- اومده الحسنه قرض موسسه از يارو اين مهندس . 

- الحسنه؟ قرض كدوم   

- ديگه فاتح .  

- محل؟ از بازديد رفتى تركمان با كردى؟ كار چى. خب خب،  

- قرارداد تنظيم براى بفرستيم تا بشه تاييد بايد فقط شده، هزينه برآورد. براتون فرستادم رو گزارشش آره، . 



گفت ستار به رو و انداخت آن به اجمالى نگاهى. كرد باز را نظرش مورد ى پوشه و شد سيستمش وارد پژمان : 

- قرارداد واسه بيان گيريم مى تماس بگو. كنم بررسى رسم نمى امروز بره، كنين ردش . 

گفت كرد مى بررسى دقت با را كامپيوترش داخل مطالب كه همانطور پژمان رفت، در سمت به و داد تكان سرى ستار : 

- برنگشته؟ مسگرى  

- هنوز نه .  

- نه؟ يا بده جواب تلفن تا چهار بلده. جاش بشينه فاخر بگو نيومد ديگه ساعت نيم تا  

- شده؟ منتقل تازه كه همونى فاخر؟  

- ميشه چى منشى تكليف وضع اين با ببينم تا مسگرى جاى بياد فعال بگو آره، . 

رساند پژمان ميز به را خودش و كرد تنظيم چشمانش روى را عينكش بود، مردد ستار . 

گفت بگيرد مونيتور از را نگاهش آنكه بدون پژمان : 

- چيه؟ هوم؟  

- دختره زبانه ارشد. مسگرى جاى بذارينش ميشه شاكى سليمى. مهندس سليميه ى خواهرزاده فاخر اين ! 

گفت و كند مقابلش مانيتور از دل پژمان : 

-  مشكلى كنم مى هماهنگ هم كارگزينى  با. كنم مى توجيهش خودم بياد بفرستش. زبان استاد نه داريم الزم منشى فعال

نياد پيش . 

گرفت فرجامى داخلى و برداشت را تلفن پژمان. رفت بيرون دفتر از نهايت در و كرد پا آن و پا اين ستار : 

- مناقصه براى ريم مى ۹۹ ساعت. كنيم چك دور يه بيار رو خدمات ليست و مدارك سالم، فرجامى .  

 ارقام و اعداد بررسى مشغول و درآورد را كتش. داد انجام فاخر جابجايى جهت را الزم هاى هماهنگى كارگزينى بهش با

 تنها و بود شده جدا كوتاه هاى پارتيشن توسط شركت هاى بخش ساير مانند كارش دفتر. شد مانيتور روى بسته نقش

 از كالمى و بود كار سرگرم هنوز خورد، در به كوتاه ى ضربه چند. داشت مى نگه بسته هميشه كه بود درى تفاوتش

ايستاد آن ى آستانه در نقش ريز دخترى و شد باز در كه بود نشده خارج دهانش . 

- هستم فاخر. خدمتتون بيام گفتن طلب روزى آقاى سالم، . 

گفت و ايستاد مقابلش دختر. شود وارد تا كرد اى اشاره پژمان : 

- معتمد؟ آقاى داشتين امرى من با  

 تقريبا رنگى مشكى ى مقنعه را موهايش داشت برتن ادارى لباس. كرد ورانداز را دختر ثانيه چند از كمتر در پژمان

بود پوشانده .  

- فاخر خانم بفرماييد .  

 كوچك خالكوبى با چشمش پژمان انداخت، چپ پاى روى كه را راستش پاى. گرفت قرار پژمان مقابل صندلى روى دختر

 و سنگين نگاه پژمان كه بود موقع آن تازه گرفت، را نگاهش مچ فاخر. بود قفس به شبيه چيزى. افتاد دختر پاى مچ روى

ديد را دختر وحشى چشمان . ۹۳:۵۱ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در  ] 
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 را كيفش. نشد موفق ولى كرد امتحان بار چند. نچرخيد قفل در اما انداخت در به را كليد. رسيد خانه به كه بود ۰ ساعت

 كه بود پايش هرچيز از بيش اما كالفه، و بود خسته. بست را چشمانش و چسباند در به را اش پيشانى كرد، رها كنارش

 تلفنش. نيامد گيرش جا هم سر آخر و بود رفته باال و پايين را ها پله صبح از. بود شده فرسا طاقت دردش و كشيد مى تير

 اش خنده وضعيت آن در آمد، در صدا به شكمش. نداشت آورد در كيفش را تلفن و شود خم كه آن ناى اما خورد مى زنگ

 را چشمانش شد باعث قدمهايى صداى. شد قطع تلفن زنگ. نداشت ناهار براى چاى و كيك به عادت بيچاره معده. گرفت

 انبوه وجود با كوچه خلوتى و سكوت اما رفت، مى بيرون خانه از كه بود دومى بار آنكه با. بايستد راست و كند باز

 و گذشت كنارش از جوان پسرى. خاموش خانه سردر چراغ و بود روشن نيمه آسمان. بود عجيب برايش ها آپارتمان

 ديگر بارى. بود ها همسايه پسرهاى كوچك گل ميزبان روز از ساعت اين خودشان ى كوچه. شد كنارى آپارتمان وارد

 به دستش كف با اى ضربه گرفته، قرار آن در كه وضعيتى از عصبانى خورد، زنگ باز تلفنش. كرد امتحان را در قفل

 داخل و برداشت را كيفش عجله با. شد باز در و چرخيد قفل در كليد كه بكشد بيرون قفل از تا چرخاند را كليد و زد در

داد جواب بود گرفته سر از را خوردنش زنگ دوباره كه را تلفن و كوبيد سرش پشت را در. رفت . 

 .الو-

- كرد كچل منو مامان اين. بابا كجايى نازى؟ سالم . 

- كه شد نمى باز خرابه، دره. رسيدم دانشگاه از تازه. بودم در پشت سالم، ! 

- بمونه كرد راضيش خاله تا شدم سرويس. تهران بياد افتاد مى راه داشت مامان .  

گرفت پيش را ها پله مسير و كشيد پوفى كالفه آفرين . 

- نه؟ يا شد حريفش جون مامان. خدا به نذاشته برامون آبرو  

-  ديوونه ى ننه يه. شديما گرفتارى. خودش پيش برد و كرد آرومش سيمين خاله كرد، مى جون مامان بار چيا ببينى نبودى

زندگى اين داشت كم . 

 دلش اما كشيد آسوده نفسى خورد صورتش به كه خنك هواى. شد خانه داخل و رفت باال را ها پله زنان نفس نفس آفرين

 عرصه سيما رفتارهاى اما اخير سالهاى. داشت دوست مشكالتش تمام با را مادرش. شد فشرده رامين حرفهاى شنيدن از

 مردانگى سال همه آن. نداشت را سيما روزى شبانه هاى افترا و تهمت طاقت ديگر پدرش. بود كرده تنگ همه بر را

 قيد سيما، به كمك براى تالشش ماندن نتيجه بى و اوضاع وخامت با اما. بود نذاشته كم خانواده براى وقت هيچ و كرده

داد طالق را زن و زد را بود، تلخ زهر مثل آخرش سال ده كه ساله، يك و بيست زندگى . 

- ديدى؟ رو بابا  

- بود زهرا عمه پيش. سراغش رفتم آره، . 

- ديدى؟ هم رو آبرام بابا  

- گرفتن پرستار براش. همونطوريه آره، . 

عشق و بود مردانگى نماد آبرام بابا. پرستيد مى واقعى معناى به را پدربزرگش. شد جمع آفرين چشمان در اشك . 

- ميرسى؟ كى  

- دنبالم ميافته راه باز كه نياد در صدات ها، دونه نمى مامان. نيومد گيرم هواپيما بليط . 



- مياى؟ فردا خب  

- رسم مى فردا. ترمينالم راه تو نه، . 

ترساندش مى ناامن هاى جاده و زمينى سفرهاى. شد نگران آفرين .  

- بيا هواپيما با صبح بذار رسى، مى فردا حال هر به كه تو خب . 

- منتظرن دافا. تهران بيام بايد. نه يا باشه بليط نيست معلوم نميشه، . 

 خانه را شب بود گفته. نبود خبرى پژمان از. آورد در را مقنعه و مانتو. كرد خداحافظى و گفت ى" سرت بر خاك" آفرين

 خانه در باد وزش و كولر صداى تنها و بود آرام و ساكت خانه. افتاد تنش به بدى لرز انداخت، اطراف به نگاهى. آيد نمى

 موهاى ى دنباله و انداخت شانه روى را زيرش لباس آويزان بند. لرزيد باز. انداخت باال ى طبقه به نگاهى. پيچيد مى

 دانست نمى. كرد روشن را تلوزيون پاييد مى را باال اتاق ها پله پايين از كه همانطور. گرفت دست در را اش شده بافته

 صداهاى به بود مانده تنها كه مدتى طول در كه بود قديمى آنقدر خانه. نه يا دارد بيرون به اى پنجره يا در اتاق آن كه

 يا و برساند خانه به را خود شب نيمه شده كه نبود رامينى شب آن داشت، فرق شب آن اما. بود كرده عادت آن  عجيب

. بود كشيده بيرون مبل درز الى از كه افتاد تورى زير لباس آن ياد. كند حبس اتاقش در را خود شب سر كه پژمانى

 مى چيزى شايد. شناخت مى را خانواده اين سال اى خرده و بيست اما بود، بددل و شكاك مادرش كه  درست. شد چندشش

 نمى رغبت حتى ديگر. شد كشيده چرم مبل سمت به نگاهش. كرد مى منع پژمان با ماندن تنها از را او آنطور كه دانست

كند فكر باشد افتاده آن روى بود ممكن كه اتفاقاتى به خواست نمى بنشيند، آن روى كرد .  

 سراغ. كرد روشن را آشپزخانه چراغ راهش سر. گذاشت قدم خواب اتاق دو به منتهى راهروى به و گذشت نشيمن از

. افتاد اش كرده ورم پاى به نگاهش درآورد كه را جينش شلوار. كشيد بيرون راحتى لباس آن داخل از و رفت چمدانش

 آفرين بود نپرسيده حتى سيما زد، پوزخندى. داد مى ماساژ ولرم آب در هميشه را رامين كرده ورم پاى سيما بود ديده

 و ها دى سى چمدانش داخل از و شد خم. بود كرده خطاب عرضه بى را او و  زده زبان زخم فقط شكسته، پايش چطور

ورم پاى و نشست ميز پشت. رفت آشپزخانه به و آورد در را ضبطش  
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 بافت و كشيد موهايش ى دنباله از را سر كش زد، را ضبط پخش ى دكمه. كرد دراز مقابلش صندلى روى را اش كرده

داد تكيه صندلى پشتى به را سرش و بست را چشمانش شد، پخش فضا در كه پاواراتى صداى. كرد باز را موهايش . 

 

*** 

 هممم-

- خوره مى زنگ داره گوشيت . 

 همممم-

- خوره مى زنگ بند يه داره گوشيت گم مى .  

 و زن هاى نفس صداى. بودند معصوم اندازه از بيش زن سياه چشمان. انداخت نگاهى زن به و كرد بلند را سرش پژمان

 تن و انداخت زن چشمان به كوتاه نگاهى. سوزاند را اش شانه زن داغ هاى بازدم. بودند شده درآميخته هم با تلفنش زنگ

 كه را تلفن شد، قطع صدا. برداشت را پيراهنش زمين روى هاى لباس ميان از و شد خم. كشيد كنار را عرقش از خيس

 دقايقى. شد خالى دلش ته باز. بود اهواز شماره پيش اما ناآشنا، شماره. خورد زنگ دوباره كشيد بيرون پيراهن جيب از



 اما مخملى صداى كرد لمس كه را نمايشگر ى صفحه. كرد مى تشديد را بدش حس كه بود نمانده باقى شب نيمه تا بيش

پيچيد گوشش در دختر مردد : 

- پژمان؟ آقا الو،  

كرد صاف را اش سينه و نشست تخت ى لبه  زد، غلتى. سقف به بود زده زل كه انداخت زن به نگاهى پژمان : 

- بله؟ الو، ! 

- خونه؟ بياين تونين مى. پژمان آقا آفرينم  

يافت سقف به زده زل همانطور را زن باز و چرخاند را سرش پژمان . 

- شده؟ چى هستم، جايي من   

گفت لرزان صدايى با آفرين بد اى ثانيه. پيچيد گوشى در دختر عميق نفس صداى : 

- االن همين. بياين كه الزمه . 
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 داشته نگه در ى دستگيره روى را دستش يك. ماند منتظر و كشيد جلو را شالش زن. كرد متوقف را ماشين آژانس مقابل

 به كه بار هر ساعت، يك آن طول در. فشرد مى هايش پنجه ميان را تلفنش ديگر دست با و بود شده خيره روبرو به و بود

 سير ديگرى عوالم در روحش و  داشت حضور آنجا جسمش فقط گويى. بود يافته اى نقطه به زده زل را او كرده نگاه زن

كشيد بيرون را پولش كيف شلوار پشتى جيب از و كرد بلند صندلى روى از را كمرش  پژمان. كرد مى . 

- رى؟ مى سمت كدوم  

گفت اكراه با و انداخت اش گوشى ى صفحه به نگاهى زن : 

 .ونك-

گفت و گذاشت زن كيف روى را پول پژمان : 

- كردم حساب هم رو ات كرايه . 

پرسيد و چرخاند پژمان سمت به را سرش زن : 

- دارى؟ رو ام شماره  

 .آره-

- مونم مى بيشتر ساعت نيم بعد دفعه خواستى، اگه . 

 را زن رخ نيم و تابيد مى ماشين اتاقك داخل به آژانس قرمز هاى چراغ. كرد نگاه آژانس تابلوى به و گفت اى باشه پژمان

كرد مى خاموش و روشن . 



شود پياده تا گذاشت ماشين ركاب روى را پايش و كرد خداحافظى كشيد، را دستگيره زن .  

- بود؟ چى اسمت  

گفت ببندد كامل را در آنكه از پيش و رفت عقب قدمى بود، ماشين  ى بدنه و در ميان اش تنه. بود شده پياده زن : 

 .ريحانه-

 كرد پارك كوچه در را ماشين كه بود گذشته شب نيمه از. راند خانه سمت به و زد دور پژمان رفت، آژانس داخل كه زن

 گذشت حياط از سرعت به و ببرد داخل را ماشين كه شد آن بيخيال. شد باز در بعد اى ثانيه زد، را در زنگ. شد پياده و

 قدمى و گشود رويش به را در آفرين. شد باز در كه كرد دراز در ى دستگيره سمت به را دستش. رفت باال ها پله از و

 جمع سرش پشت نامرتب را موهايش و بود پوشيده مانتو سياهش چسبان شلوار و سفيد شرت تى روى دختر. رفت عقب

 آشپزخانه در قبلشان روز چند ى مكالمه ياد را پژمان لبش پشت خيسى اما رسيد مى نظر به آرام ظاهرش. بود كرده

 با. نبود امان در هم خانه از بيرون و شده رانده خودش ى خانه از. كشيد موهايش ميان دستى. دختر ناراحتى و انداخت

گفت ناخوشايندى و تند لحن : 

- شده؟ چى   

. پيچيد راهرو در بلندى ُخرُخر صداى شد بسته سرش پشت كه در. شود داخل كامل پژمان تا رفت عقب ديگر قدمى آفرين

پرسيد؟ تشر و كرد اخم. خراب حالش و بود عصبى  

- شدم؟ احضار شبى نصف تركيده آب لوله آوردن؟ تشريف خان رامين  

گفت و كرد اخم ديد كه را پژمان بدخلقى آفرين . 

- خرابه آيفون . 

آيفون خرابى خاطر به آنكه از شاكى پژمان   

 به مردانه ادكلن و الكل بوى. شد براق دختر صورت در و كرد نزديك آفرين به را خودش بود افتاده بيهوده خرج به آنهمه

 و گرفت را بازويش پژمان كه بردارد عقب به قدمى خواست و شد غافلگير پژمان تند واكنش از آفرين. خورد مشامش

شد مانع . 

- كشيده؟ نقشه باز رامين چرا؟ ديگه تو كردى؟ را زابه شبى نصف منو آيفون خاطر واسه  

 پژمان صورت توى را بازدمش و كشيد عقب را بازويش. بود كرده حبس را نفسش كرد، نگاه چشمانش به مستقيم آفرين

كرد رها . 

- منتظرن نشيمن توى. دارين مهمون امشب واسه هم شما. رسه مى فردا رامين .  

 پژمان. برداشت قدم نشيمن سمت به و كرد پشت او به آفرين. داد تعجب به را جايش و شد باز پژمان پيشانى اخم ى گره

 ُخرُخرش صداى و بود رفته خواب به كاناپه روى كه افتاد سعيد باز نيمه دهان و آويزان سر به چشمش و رفت دنبالش به

 كشيد مى را انتظارش كه چيزى آخرين. خورد مشامش به پيش از بيش سعيد عطر و الكل بوى. بود برداشته را خانه

بود اش خانه در رفته خواب و مست سعيد با شدن مواجه .  

 ُخرُخرش صداى كه خورد تكانى سعيد. شد دوخته آفرين اتاق ى بسته در به نگاهش. پراندش جا از در شدن بسته صداى

 شكمش و زده بيرون شلوار از پيراهنش. انداخت دوستش وضع و سر به نگاهى و رفت كاناپه سمت به. كرد قطع  را

 هم كفشهايش حتى. بود پوشانده را بلندش پيشانى لختش موهاى و بود باز پيراهنش دوم و اول ى دكمه. بود افتاده بيرون

 از بيش. نوشيده ظرفيتش از بيش كه بود معلوم. پيچيد اش بينى در الكل تيز و تند بوى شد، نزديك سعيد به! بودند پايش

 يكى ها سوال. گذشت مى سال هشت از بيش بود زده الكل به لب سعيد كه بارى آخرين از. بود متعجب باشد عصبانى آنكه

 و مست اينطور كه آنقدر هم آن بود؟ كرده ناپرهيزى ديگر بارى سعيد چرا. آوردند مى هجوم ذهنش به ديگرى از پس

. زد صدايش بارى چند و شد خم كمى بود؟ كجا ماشينش بود؟ آورده در او ى خانه از سر چرا برود؟ هوش از در اليعقل



 سوت صداى. انداخت اطراف به نگاهى پژمان. شد مى پايين و باال آرامى به اش سينه ى قفسه نخورد، هم تكان سعيد

 تندش برخورد از. خورد تكانى و كرد خرخرى سعيد. دختر با تندش برخورد و افتاد آفرين ياد. آمد مى آشپزخانه از كترى

 ايجاد آفرين براى مزاحمتى نكند ترسيد شناخت، مى خوب را سعيد. شد نگران باشد پشيمان آنكه از بيشتر اما بود پشيمان

 روى ماگ و روشن كترى به چشمش گذشت كه آشپزخانه مقابل از.رفت ها خواب اتاق سمت به و نكرد تعلل. باشد كرده

 ها اتاق سمت به و گذشت آشپزخانه مقابل از. داشت قرار وسط ميز روى رنگى سبز سر كش و ضبط همان. افتاد ميز

به در باالى ى دريچه از اندكى نور. رفت  
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 نيامد، صدايى. برد نزديك را گوشش و زد در به ضربه چند. داشت آفرين بودن بيدار از حكايت كه تابيد مى بيرون

گفت و زد در دوباره : 

- آفرين؟ بيدارى   

- كنيد صبر لحظه يه آره، . 

 سينه به دست. آمد بيرون مانتو بدون اما رنگ سياه شلوار و سفيد شرت تى همان با آفرين و شد باز اتاق در بعد، اى دقيق

 صورت روى را نگاهش. نكند رصد را دختر بدن تا كرد كنترل را نگاهش پژمان. ايستاد پژمان مقابل دلخور اى چهره با

پرسيد و داشت نگه آفرين : 

- اومد؟ كى دوستم اين  

داد پاسخ تعلل با آفرين : 

- گرفتم تماس كه موقع همون ميشه؟ ساعتى يك . 

- بود؟ تنها  

- دونم نمى . 

پرسيد انعطاف بدون و شد خم جلو به پژمان : 

- بود؟ باهاش كى نديدى يعنى  

داد تكيه در چهارچوب به و كرد باز سينه زير از را دستانش قالب آفرين .  

-  آقا اين ديدم كه باشين شما كردم مى فكر. بود دار خش صدا كيه گفتم چى هر زدن، در. دادم نمى كشيك كوچه تو كه من

تو اومد و گرفت راهشو .  

پرسيد رفت، مى باال ضربانش اندك اندك كه قلبى و نگرانى با شب آن بار اولين براى و برد عقب را صورتش پژمان : 

- كرد؟ اذيتت كه؟ نداشت كاريت  

گفت و كرد داد،اخمى باال ابرو تعجب با آفرين : 

- برد خوابش هم بعد كاناپه، رو داد لم و زد صداتون تو رسيد تا. نديد منو اصال كنم فكر نه، بشم ترك زهره اينكه جز .  

انداخت پايين را سرش پژمان .  



- اينجايين شما دونست نمى. ببخش باشه، . 

گفت و كرد ِمنى و ِمن. رفت عقب و برد فرو هايش جيب در را دستانش پژمان : 

- تنهايى دونستم نمى گرده، برمى شب بود گفته رامين كنم، مى درست رو آيفون فردا . 

- بخير شب باشه، . 

 و بود شده دمر كابينت روى پاش شكر ظرف. كرد خاموش را گاز و برگشت آشپزخانه به پژمان شد، بسته كه اتاق در

 كه بوده مست آنقدر سعيد اينكه از. نبود سخت ترسيده چقدر دختر آنكه حدس. داشت قرار كنارش نسكافه باز در ظرف

بود خوشحال برده، خوابش كاناپه روى راه اول همان . 

 سعيد. كند بيدارش كه كرد سعى باز و رفت سرش باالى. انداخت سعيد نامرتب وضع و سر به نگاهى و برگشت نشيمن به

بود رفته خواب به ُخر ُخر صداى و باز دهانى با همانطور .  

رفت اتاقش به و گذاشت كاناپه كنار ميز روى مسكن عدد دو و آب ليوانى آشپزخانه از كرد، نثارش جانانه فحشى . 
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 به توانست نمى و كشيد مى تير همچنان پايش. بود پيچيده راهرو در قهوه بوى. شد خارج اتاق از و كرد سر را مقنعه

 كه آشپزخانه مقابل از. كند باز زودتر را گچ بود كرده اش وسوسه كه داد فحش را رامين دلش در. بردارد قدم راحتى

 به داد مى نشان كه داشت تن بر بيرون لباس. ديد گاز روبروى و در به پشت را پژمان. كشيد آن داخل به سركى گذشت،

 خيابان تا نباشد مجبور و برساندش مسيرى تا قبل روز مانند توانست مى شايد شد، اميدوار آفرين. دارد رفتن قصد زودى

 روى را سرش و نشسته ميز پشت كه انداخت پژمان دوست به نگاهى. بود بيزار روى پياده از هميشه. برود پياده اصلى

 گر مواخذه و تند لحن كه بدهد سالم خواست. بود پوشانده را دستانش و پيشانى روى نامرتب موهايش. بود داده قرار آن

كرد متوقفش پژمان : 

- انداختى؟ جفتك يابو مثل و خوردى خرخره تا فقط نه يا كنى راضى نوشينو باباى تونستى حاال  

داد ادامه لحن همان با پژمان. نداد نشان واكنشى پژمان دوست : 

-  بود كمت بخورى؟ خواستى مى گهى چه كردى مى ناكار رو اى ديگه بدبخت يه شبى نصف زدى مى باز اگه احمق آخه

حاال مردى؟ مى وجدان عذاب از داشتى نيست يادت. خونه كنج نشوندى مردمو پسر اونطورى زدى ... 

غريد بود ميز روى سرش كه همانطور سعيد : 

- روزگارى ديوثِ  كه شو خفه يكى تو. قرمساق شو خفه ...  

 آفرين حضور متوجه كدام هيچ. برداشت سعيد سمت به قدم چند و چرخيد كوبيد، ميز روى را دستش در فنجان پژمان

بودند نشده .  

- ديگه داره؟ اسپانسر كم مگه دستگاهت و دم اون. پيرى مشت يه بساط پاى نشستى ميليون چند خاطر واسه ...  

 زده هول صداى. داد سالم بلند موقعش بى حضور از زده خجالت آفرين. كرد سكوت افتاد كه آشپزخانه درگاه به چشمش

 هاى دكمه.  دوخت آفرين به را نگاهش و كرد بلند ميز روى از را سرش. كرد جلب را سعيد توجه دختر مخملى اما



 را سالمش لبى زير پژمان. افتادند بيرون مويش بدون شكم عضالت داد، تكيه صندلى به كه هنگامى و بودند باز پيراهنش

 چشمانى با سعيد. كرد خالى داخلش را جوش قهوه محتويات و برداشت را فنجان. رفت گاز سمت به دوباره و داد جواب

 كه پژمان به و برداشت دختر از چشم گرفت قرار مقابلش كه قهوه فنجان. كرد مى نگاه موشكافانه را آفرين افتاده خون

كرد بارش ديگرى"ديوث" بشنود پژمان فقط كه جورى و لب زير. زد پوزخند بود ايستاده سرش باالى . 

خورى؟ مى قهوه -  

داد قرار مخاطب را آفرين جدى لحنى با كه بود پژمان .  

- ديگه ميرم دارن مرسى، نه م؟ م ام .  

- تلفنه كنار آژانس ى شماره. باشه .  

 خودش براى قهوه فنجانى اما پژمان. برود همراهش مسيرى تا قبل روز مانند داشت انتظار كشيد، هم در چهره آفرين

نشست ميز پشت و كرد پر شكر از را آن نيمه تا ريخت، . 

. گرفت لجش اش تفاوتى بى و پژمان از دلش ته اما نبود مشكل برايش داد نشان كه آنقدر رفتن راه. آمد داخل لنگان آفرين

 بود كرده آماده قبل روز كه را سبزيجاتى ظرف و رفت يخچال سمت به. كند اغراق درد دادن نشان در كمى خواست

. بودند گرفته نظر زير را دختر حركات زير به سر ديگرى و پروا بى يكى سكوت، در مرد دو هر. گذاشت كيفش داخل

پرسيد پژمان به رو برود بيرون آشپزخانه از آنكه از قبل آفرين : 

- كنم؟ كار چى كليدو  

- ميز رو بذارش . 

- خداحافظ باشه، . 

 كه شنيد را پژمان دوست صداى. بردارد بود گرفته دانشگاه از كه را آدرسهايى ليست تا برگشت ها خواب اتاق سمت به

 :گفت

- كرد؟ باز برام درو ديشب خانم تپل اين   

 چشم به وزنش اضافه اينكه از. گرفت گاز را لبش و كشيد اش برجسته اندك شكم به دستى. نشنيد را پژمان جواب آفرين

 آفرين چشمان به نامرتب موهاى و افتاده خون به چشمهاى آن با حتى پژمان دوست. شد سرخورده بود آمده جوان مرد

 داشتند، مو پر هايى بدن دو هر پدرش و رامين. ديد مى نزديك از را مردى موى بدون تن كه بود اولى بار. آمد جذاب

 كف با. است متفاوت سعيد با بدنش داد مى نشان هم بود ديده پژمان پيراهن ى يقه پس از كه كمرنگى و نازك موهاي

 تو هيكل هميشه سيما. گرفت مى نشانه را نفسش به اعتماد مستقيم وزنش اضافه به اشاره. كرد لمس را هايش ران دست

 داشت تصميم قبل روز از اما بود، كرده تر حريص را آفرين اش افراطى هاى گيرى سخت و كشيد مى رخش بر را پرش

. كرد پررنگتر را لبش رژ و رفت اتاق داخل. بود مسير آن در قدم اولين سبزيجات ظرف آن و برسد آلش ايده وزن به كه

 راهى و برداشت را ها آدرس ليست. بيفتد بيرون اش بافته موهاى ى دنباله تا كشيد باال هايش شانه روى كمى را مقنعه

 .شد

 

*** 

 همچنان و بود شده خيس گردنش و لب پشت. ديد ها خوابگاه امور مقابل را دانشجويان جمعيت رسيد كه طبقه آخرين به

 مشغول هم با و  ايستاده كنارى آرام مردها. بودند آمده پدرهايشان همراه دختر دانشجويان از نفر چند.  زد مى نفس نفس

 به رفتن از قبل تا بود آمده آفرين. كرد مى پايين و باال را سرش و جويد مى را سيبيلش گوشه آنها از يكى. بودند گفتگو

 هنوز. كند امتحان دانشگاه خود خوابگاه در تختى كردن پيدا براى ديگر بار را شانسش شده، معرفى هاى پانسيون سراغ

يا و بماند اطهرى خانه بايد يا و شده تكميل  ظرفيت كه بود نگفته پدرش به  
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 ايستاد ها پله سر كمى. كند اجاره برايشان تهران در هم آن مجزا اى خانه بتواند كه نبود شرايطى در هم پدرش. پانسيون

 با جمعيت ميان از پسرى. كرد نااميد را اميدش پسر چند معترض صداى و دانشجويان ى همه همه. شود عادى تنفسش تا

گفت شمالى ى لهجه : 

-  گين مى ترم شروع به مونده روز دو! بودن كرده نام ثبت قبل از همه بگيرين؟ پس فردا بدين جا امروز ميشه مگه آقا

شهر؟ اين تو بريم پاشيم كجا بوده؟ تكميل ظرفيت   

. كردند حركت ها پله سمت به و كردند ترك را جمع دخترانشان همران پدرها گروه و گرفت باال همهمه و  صدا و سر

روند مى دانشجويى هاى خانه سراغ كه فهميد گذشتند، كه آفرين كنار از. بود نخواهد جوابگو كسى آنجا دانستند مى گويى .  

- اومدين؟ خوابگاه براى  

 پيدا مقنعه زير از آن از مقدارى كه رنگ، صورتى موهاى و بنفش گشاد مانتوى با دخترى صدا، سمت چرخاند را سرش

گفت و داد تكان سرى آفرين. كرد مى نگاه را آفرين و نشسته ها پله روى بود، : 

- بود نيومده گيرم جا اولم از دادم، درخواست دير من آره، . 

- داده جا اضافه كه داشته اشكال سايت و بوده تكميل ظرفيت گن مى .  

 بررسى را آنها تا كرد خارج كيفش از را ها پانسيون آدرس ليست. نشست دختر كنار و داد تكان پايين و باال سرى آفرين

بزند سر آنجا به ترينشان نزديك ترتيب به و كند .  

- ما به بدن جاشو كه نميده انصراف هم كسى. شدن پر اكثرا هم اونا .  

 مچاله انگشتانش ميان را كاغذ ى گوشه بود شده آن گرفتار كه شرايطو و دختر بيخيال و خونسرد لحن از كالفه آفرين

. بود شان ميان همچنان هم شمالى پسر همان. زدن چانه حال در همچان نفرى چند و بود شدن متفرق حال در جمع. كرد

 جمع به و كرد دراز را پاهايش. گذاشت سرش پشت ى پله روى را دستهايش آرنج و داد تكيه ها پله به صررتى مو دختر

ماند خيره . 

 و بگيرد تماس پدرش با تا كشيد بيرون را موبايلش. كشيد مى تير پايش و رفت مى ضعف دلش. ايستاد مستاصل آفرين

پرسيد دختر كه دهد توضيح را شرايط : 

- خونى؟ مى چى  

گفت گيرى شماره حال در بگيرد، گوشى را نگاهش آنكه بدون آفرين : 

 پزشكى-

 زنگ تا ماند منتظر و داد قرار گوشش كنار را گوشى آفرين. گرفت تحسين رنگ نگاهش. زد سوتى صورتى مو دختر

 چندين تلفن. رسيد نمى گوش به اعتراض و بحث صداى ديگر و بود رفته فرو سكوت در تقريبا دانشگاه راهرو. بخورد

 دو همراه شمالى پسر. نشست دختر كنار دوباره و كوبيد پايش به را گوشى كالفه آفرين. نداد پاسخ محسن اما خورد زنگ

 موهايش. بود بلندتر آنجا در حاضر پسرهاى از گردن و سر يك و داشت بلندى قد پسر. كردند حركت ها پله سمت به نفر

 دو به راه ميانه. داشت تن به مشكى كتان شلوار همراه چهارخانه مردانه پيراهن. گندمى پوستش و بود براق و سياه

 به توجه بدون و ايستاد دختر مقابل. كرد حركت بودند نشسته دختر و آفرين كه جايى سمت به و داد دست همراهش

گفت دختر به حوصله بى آفرين حضور : 



- پاشو. دورترن اما گرفتم، جديد آدرس تا چند. ببينيم رو ها پانسيون بريم بيافت راه آناهيد، پاشو . 

 سمت به. كند پاك را آن بر نشسته احتمالى خاك تا داد تكان را اش مانتو پشت. ايستاد و برداشت كنارش از را كيفش آناهيد

گفت و چرخيد كرد مى نگاه را دو آن متعجب كه آفرين : 

- فعال باشى، موفق . 

. كند شروع نزديكترينشان از تا انداخت ها آدرس به نگاهى. كرد صاف را شده مچاله ليست و گفت ى" ممنون" آفرين

شد مى پيدا خالى جاى يك و آورد مى شانس شايد .  

 ناپديد آفرين ديد از و گذشتند  ها پله پيچ از. شد صحبت مشغول و رفت پايين را پله چند پسر با قدم هم صورتى مو دختر

بود صورتى مو دختر با صحبت هنگام پسر ى لهجه رفتن بين از بود، جالب برايش لحظه آن كه چيزى. شدند .  

گرفت قرار مقابلش  دختر كه بود نشده بلند جايش از هنوز .  

-  ميتونيم طرحه، ى محدوده از خارج آدرسا از سرى يه. بيا ما همراه خواى مى. بزنيم سر پانسيون تا چند ريم مى هم ما

بريم ماشين با . 

 نداشت پايتخت با آشنايى گونه هيچ طرفى، از. نه يا كند اعتماد آنها به تواند مى دانست نمى انداخت، پسر به نگاهى آفرين

 به ايستادن در تا كرد دراز را دستش. زد عريض لبخندى ديد را آفرين تعلل كه دختر. بود برده را امانش هم پايش و

گفت همزمان و كند كمك آفرين : 

- اى رشته هم حسام با اما بخونم نقاشى قراره من پاشو، . 
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- دفتر؟ يا خونه ميرى  

- دارم ناهار قرار اش دسته و دار و نوشين باباى با ظهر. جا همين ميمونم .  

. شود خراب سرش بر آنجا سقف ترسد مى گفت مى. آمد مى اش خانه به ندرت به سعيد. داد باال را ابروهايش پژمان

 جيب در  را دستانش كرد، رها كاناپه روى را بدهد خشكشويى به خواست مى كه را شلوارهايى و كت و ها پيراهن

گفت بود كرده دراز ميز روى را پاهايش كه سعيد به رو و برد فرو شلوارش : 

- دفتر برو بيفت راه ناهار، تا كو حاال! مونده يادت ناهار قرار باز خوبه . 

گفت و گذاشت  پيشانى روى را دستش ساعد. كشيد دراز كاناپه روى و چرخيد سعيد : 

- كنه مى درد هنوز سرم. بگيرم دوش رفتن قبل بذار برام حوله و پيرهن يه .  

گفت و زد سعيد پاى به اى ضربه زانو با. شد كفرى پژمان : 

- شده ديرم بيفت راه. بگير دوش برو خودت خونه بيار، هم پاشو . 



 و كرد جمع كاناپه روى از را ها لباس چرخيد، نهايت در و زد زل او به ثانيه چند پژمان. نخورد جم جايش از اما سعيد

غريد بشنود سعيد كه طورى اما لب زير. زد بغلش زير : 

- خورده دماغش به آك جنس بوى باز . 

گفت پيشانى بر ساعد همانطور زد، نما دندان لبخندى سعيد : 

- نميومد نظر به هم آك آك . 

- نمياى؟. بابا شو خفه  

- قبله؟ جاى همون هات حوله  

 و آفرين كه روزى از. رفت ها خواب اتاق به منتهى راهرو سمت به و كرد پرتاب كاناپه روى را ها لباس دوباره پژمان

. پيچيد مشامش در خورده باران جنگل بوى آن باز شد كه اتاق وارد. بود نگذاشته اتاق آن به پا ديگر بودند آمده رامين

 تكيه ديوار ى گوشه به نشده، باز كه بود پسر و دختر هاى كارتون و ها چمدان تفاوت تنها. بود قبل شكل همان به اتاق

 پشت از نور آنروز اما شد، مى داشته نگه بسته كيپ تا كيپ داشت ياد به پژمان كه زمانى از كه اى پرده و بودند شده داده

 و خواهر كه بود آن تصورش. طراوت و داد مى زندگى بوى باشد، گرفته جان گويا اتاق. تابيد مى اتاق داخل به پنجره

 دختر وسايل ميان سعيد خواست نمى. بود آمده حوله سراغ به خودش دليل همين به و بودند شده مستقر اتاق در برادر

 شده داده تكيه ديوار به و باز بزرگتر چمدان در كه داشتند قرار زمين روى بزرگتر يكى و مسافرتى چمدانى. بكشد سرك

 اتاق تخت تنها تاج ى لبه ستون از هم سفيدى ى حوله. آمد چشمش به چمدان داخل هاى رنگ تنوع جا همان از. بود

 داد دست از سالگى يازده در را مادرش. بود كمرنگ بسيار برايش خانه در زن يك حضور حس و خاطرات. بود آويزان

 يك نزديك حضور و زندگى بودن جارى حس فضا، آن. بودند كرده ازدواج بود نوجوان پژمان كه زمانى هم خواهرانش و

. بيندازد نگاهى را داشتند قرار تخت كنارُِ  كمد روى روى كه را لوازمى تا رفت پيش. داشت تازگى شدت به برايش زن

". لووتيروكسين" خواند، را آن و برد دست.داشت قرار ميز روى هم قرص اى بسته. هدفون آويزان سيم و بود ضبط همان

 خم هنوز چرخيد، چمدان سمت به. بداند را آنها مصرف علت بود شده كنجكاو اما داشت ضعيفى بسيار پزشكى اطالعات

 اى حوله آن داخل از و رفت ديوارى كمد سمت به درنگ، اى لحظه بدون. پراندش جا از در زنگ صداى كه بود نشده

 در و كرده تنگ را چشمانش پسر. ديد رامين مقابل برهنه نيمه همانطور را سعيد برساند نشيمن به را خود تا. برداشت

 رامين. چرخيدند سمتش دوبه هر پژمان، سالم صداى با. آمد مى نظر به خسته. زد مى موج نارضايتى و بدبينى نگاهش

پرسيد و كرد رها پشتش از را اش كوله. رفت كنار سعيد مقابل از و داد سالم : 

- كجاست؟ آفرين  

- گفت و داشت نگه آرمين ناراضى صورت روى را نگاهش پژمان : 

- اومدى؟ راحت. دانشگاه رفت پيش ساعت يه  

داد پاسخ و شد آرام اندكى رامين چهره : 

- خواب ساعت يه واسه ميدم جون دارم. شدم له . 

- برگرده بايد ديگه عصر حوالى تا هم خواهرت ميرم، دارم من .  

گفت و بود پيراهنش هاى دكمه بستن مشغول كه سعيد به كرد رو سپس : 

- محسن پسر ، رامينه اين سعيد، راستى. اتاقم تو گذاشتم رو خواستى كه چيزايى . 

گفت بود برده فرو شلوارش جيب در را دستانش كه سعيد : 

  .شناختم-



 و گفت اى اجازه با. بخواند را نگاهشان حرفِ  بخواهد كه بود آن از تر خسته اما چرخيد سعيد و پژمان بين نگاهش رامين

گفت سعيد به و زد بغل را كاناپه روى شده تلنبار لباسهاى دوباره پژمان. رفت ها خواب اتاق سمت به : 

- شه مى داغون بدتر كه نزنى الكى زور. داره قِلِق گرم آب شير .  

- بردارم ماشينمو برم بايد برسون، دفتر تا منو واستا . 

گفت و كشيد پوفى پژمان : 

- كردى معطل منو ساعت يه. دله مردك روحت تو اى . 

گفت و زد پژمان به آرامى گردنى پس سعيد : 

- بابا بمير خفه . 

 

*** 

 و بود رفته فرو سكوت در بخش. شد خارج آسانسور از و كرد خداحافظى همكارش با رسيد، كه شركت چهارم ى طبقه به

. بود كيبورد ى صفحه با كارمندان انگشتان برخورد َتق َتق و ها كامپيوتر فن صداى رسيد مى گوش به كه صداهايى تنها

 ظاهرش با زن ى زده الك هاى ناخن. ديد منشى ميز پشت قبل روز ظاهر همان با را فاخر خانم و برداشت قدم آهسته

 زن كه بداند شد كنجكاو. بود ديده اتفاقى روز كهآن افتاد، زن پاى مچ روى شده خالكوبى قفس ياد. داشت عجيبى تضاد

اما پسنديد نمى را خالكوبى چند هر. دارد هم ديگرى خالكوبى  
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كردند مى توجه جلب برايش مفهوم با و ظريف هاى خالكوبى . 

گفت و داد سردى سالم فاخر : 

- برگردن تونن مى فردا از گرفتن، تماس مسگرى خانم مهندس آقاى . 

- گفت گشت مى دفترش كليد جستجوى در را جيبهايش كه همانطور پژمان : 

-  خودتون. بگيره پس ميتونه روز همون هم هاشو سفته. حساب تسويه واسه بياد ديگه ى شنبه نيستم، فردا بگو مسگرى به

باشن كنفرانس اتاق ديگه ساعت نيم بگين شبكه هاى بچه به... كنيد هماهنگ كارگزينى با كاراشو .  

 و رفت عقب مقنعه. كند آزاد كمى را آن گردن زير كرد سعى و برد اش مقنعه  ميان دستى. شد مكدر وضوح به فاخر

خورد اش بينى به زن شيرين عطر و شد نمايان زن شده اليت هاى موهاى .  

- برگرده مسگرى خانم تا باشم اينجا موقت بود قرار نيستم، وارد اينجا كاراى به من مهندس آقاى . 

گفت و رفت عقب قدمى گرفت، دست در را دفترش كليد پژمان : 

-  يادداشت سررسيدتون توى لطفا. مسگرى خانم برگشتن تا نه اما هستين، اينجا موقت كه خدمتتون كردم عرض ديروز

 رم مى طلب روزى با يا معموال كه بازديده روز ها شنبه پنج. نميام شركت ها صبح من چهارشنبه و شنبه دو روزاى كنيد

 رو موارد بقيه تا اتاقم بياين برگشتم كه جلسه از. شه نمى برگزار اى جلسه يا و مالقات قرار روز سه اين. فرجامى يا

بدم توضيح .  



رفت داشت، قرار منشى ميز روبروى كه دفترش، سمت به و چرخيد پا ى پاشنه روى سپس .  

 بى ديد صفحه روى كه را محسن نام. كشيد بيرون پيراهنش از را گوشى. خورد زنگ تلفنش بست سرش پشت كه را در

داد پاسخ درنگ . 

 

*** 

  

 وارد. رفت داخل و برداشت بود ساخته خودش كليد روى از كه را كليد هاى دسته. كرد متوقف خانه مقابل را ماشين

ديد كردن تماشا تلوزيون مشغول را رامين شد، كه نشيمن .  

. كرد مى خودنمايى كاناپه چرمى پارچه روى نان هاى خرده. داشت قرار مقابلش ميز روى ساندويچ كاغذ و ليوان چند

كرد اشاره تلوزيون ى صفحه به و داد سالمى سرخوش رامين : 

- امسال شاخشه رو اسكار ديكاپريو، اين جونوريه عجب . 

گفت و كرد اشاره تلوزيون به سر با. شد خيره متحرك تصاوير به و ايستاد تلوزيون مقابل دقايقى پژمان : 

- گرفت اسكار بالخره شايد نيست، بعيدم. خوبه بازيش . 

- فيلمشونو؟ ديدى. ديگه بود گلشيفته همبازى  

گفت كرد پايين و باال سرى تاييد براى پژمان : 

- ميشه؟ شروع كى كالسات  

داد پاسخ ثانيه چند از پس. بود تلوزيون محو رامين : 

- شنبه سه . 

 آن در را بود گذاشته سعيد براى صبح كه اى حوله و برداشت را استخرش كيف. رفت اتاقش به و گفت اى" باشه" پژمان

 مقابل از. رفت بيرون اتاق از و انداخت دوشش روى را كيف. كرد عوض شرت تى و جين با را شلوارش و كت. چپاند

ايستاد گذشت كه رامين : 

- كردم آويزون جاميخى روى ساختن، دادم كليد دسته تا دو براتون .  

- امشب؟ بيرونين. گرم شما دم آقا  

پرسيد با و گرفت باال را سرش بود كفشش بند بستن مشغول كه پژمان : 

 چطور؟-

گفت و انداخت باال اى شانه رامين :  

- بگم آفرين آمدن قبل تا خواستم. داشتم صحبتى يه هيچى، .  

گفت و ايستاد جايش سر پژمان : 

- فعال. زنيم مى حرف برگشتم. استخر ميرم . 



 در پژمان. شد بسته و باز آن در و بود روشن ماشين. شنيد خانه مقابل را ماشينى توقف صداى رفت پايين كه ها پله از

 كردن تشكر صداى كه بزند حرفى خواست. بود ايستاده در چوب چهار در او به پشت قد، بلند پسرى. كرد باز را حياط

رسيد گوشش به آفرين . 
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#۹٣ 

 

شود پياده تا انداخت دستگيره به را دستش آناهيد. شد خم راننده كمك ى پنجره سمت و پياده ماشين از . 

- ازتون ممنونم. برم جا همه اين بتونم بود محال تنهايى. امروز من به كردين لطف خيلى نشو، پياده . 

گفت و زد لبخندى آناهيد : 

- اتاقى هم كه نكرديم كارى . 

گفت آهسته و كرد اشاره بود ايستاده در مقابل و شده پياده ماشين از كه حسام با سر با و زد چشمكى سپس : 

- نشيم عالف بيخودى كه دنبالمون بياد ميزنم مخشو. اى رشته هم كه هم حسام با . 

گفت جوان پسر به رو و رفت عقب قدم چند. دارد عجله آمد مى نظر به كرد، نگاه حسام به و ايستاد راست آفرين : 

- افتادين دردسر تو حسابى امروز. ممنون خيلى . 

 بى اش چهره. گرفت قرار آن چهارچوب در پژمان و شد باز خانه در كه بود نداده را آفرين تشكر جواب هنوز پسر

 قدمهاى حسام. داد عمويش پسر و آناهيد به را نگاهش آفرين. رفت ماشينش سمت به و داد جمع به سالمى. بود تفاوت

 شش دويست پژو پشت ماشينش كه را پژمان بغل ى آينه از هم آناهيد. كرد دنبال رنگ سفيد  آپ پيك سمت به را پژمان

گفت آفرين به شوخ لحنى با. كرد مى نگاه بود شده پارك حسام : 

- باشى داشته مشكل نكنم فكر آوردن بنديل و بار واسه . 

 خانه داخل خداحافظى از پس و كرد تشكر آنها از ديگر بار آفرين. بست را كمربندش و كرد آفرين ى حواله ديگر چشمكى

 نداشت قرار كس هيچ بين ذره زير و بود شده مستقل بالخره اينكه از بود، خوشحال. بست سرش پشت را در و رفت

 از قبل هم دوستى. نباشد كسى جوابگوى و كند پياده را خودش هاى برنامه توانست مى شنبه از. كرد مى شعف احساس

كرد چندان دو را خوبش حس كه بود كرده پيدا دانشگاه شروع . 

 ميان كوچى حوض. شد مى زيبايى حياط كردند، مى رسيدگى آن به كمى اگر. انداخت خانه روح بى حياط به نگاهى

 سالهاست حياط كه رسيد مى نظر به. داشتند قرار ديوار كنار هم سيب و توت درخت چند و داشت قرار خشك اى باغچه

نديده خود به باغبان رنگ . 

 رامين از. كرد باز هم را اش مانتو هاى دكمه آورد، بيرون سرش از را مقنعه كه همانطور. رفت داخل و باال را ها پله

 راحتى لباس تا رفت كه اتاق به. داد مى خانه در حضورش از خبر نشيمن نامرتب وضع و روشن تلوزيون اما نبود خبرى

شد ظاهر در پشت رامين  بپوشد : 

- فنرى؟ مو چطورى  

- ترسيدم روانى؟ شى نمى آدم تو زهرمار، . 



 سرش زير را دستانش و انداخت پا روى پا. كرد رها تخت روى را خود پشت از و انداخت باال اى شانه خندان رامين

 .برد

- نزد؟ زنگ بهت مامان كرديا، دير   

- نزنه زنگ كن فكر. زد زنگ چرا ! 

- برگشتم؟ اتوبوس با كه نگفتى  

- آبروريزى اينجا ميفتاد راه باز فهميد مى بابا، نه .  

 برادرش به نگاهى. گشت بر اتاق به و شست را صورتش و دست آفرين فاصله آن در و كرد سكوت دقيقه چند رامين

 گشت مى لباس دنبال به كه همانطور  و زد زانو چمدانش مقابل.آمد مى نظر به فكرى و بود زده زل سقف به كه انداخت

 :پرسيد

 چيه؟-

- هيچى هان؟ . 

- فكرى تو ! 

- بود؟ اينجا هم پكه سيكس يارو اين رفتى مى كه صبح  

 به و نشست تخت روى زانو چهار رامين. گذاشت جواب بى را رامين سوال نظرش مورد لباس نكردن پيدا از كالفه آفرين

گفت تندى : 

- بود؟ اينجا صبحى اول بود كى يارو اين نازى، توام با  

گفت كرد مى نگاهش بدبينى با كه رامين به رو. ايستاد و كشيد بيرون چمدان ته از را لباس بالخره آفرين : 

- گى؟ مى خانو پژمان دوست يارو؟ كدوم  

- بود ميزون نا حالش. بود داده لم مبل رو رسيدم صبح آره، . 

داد جواب خونسرد و انداخت باال اى شانه آفرين : 

- بود كى نفهميدم. دانشگاه رفتم من كه بعدم نشستن، آشپزخونه تو تايى دو ديدم صبح . 

كنم عوض لباس خوام مى بيرون برو . 

گفت و پوشاند دست ساعد با را چشمانش كرد، رها تخت روى را تنش دوباره رامين : 

- كن خاموش چراغم ميرى. شم بلند نميتونم شدن ولو ديگه. مياد خوابم تو جون . 

پرسيد رامين رفت مى كه در سمت به و زد بغل زير را ها لباس. نايستاد رامين با بحث به آفرين : 

- خوبه؟ پات  

كرد وارسى را متورمش مچ و انداخت آن به نگاهى. بود كرده فراموش را دردناكش پاى كل به آفرين .  

- نخورده جوش خوب كنم فكر. كردى بازش زود داره، ورم خيلى . 

- نازى چراغ. ميشه خوب . 



 حضورشان اول روزهاى. كرد باز را يخچال سراغ. رفت آشپزخانه به كرد، عوض را هايش لباس آنكه از پس آفرين

 و خورد به اهميتى پژمان كه بود شده متوجه روز ده گذشت از بعد اما متنوع هاى خوراكى و ميوه از بود پر يخچال

 نمانده باقى چندانى خوراكى پنير اى تكه و ماست و شير جز و خالى يخچال طبقات مرور به كه چرا دهد نمى خوراكش

 خريد به رامين با فردا انداخت، ساعت به نگاهى. كند صرف خانه در را شامش يا ناهار پژمان بود نديده روز بدان تا. بود

 نمى سيما با اش درگيرى به دانست مى اما نداشت آشپزى به رغبتى چند هر. كند آماده را روزش چند غذاى تا رفت مى

  .ارزيد

 

*** 

 هنوز. رفت باال ها پله از و انداخت شانه روى را كيف. كرد تن را شرتش تى و گرفت حوله به را مرطوبش موهاى نم

 با و شد خم كنارى صندلى سمت. شنيد داشبورت داخل از را تلفنش ويبره صداى كه بود نگرفته جا فرمان پشت كامل

حدس كه همانطور. آورد بيرون داشبورت از را تلفن اكراه  
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كرد رها كنارى  صندلى روى را تلفن و زد تماس رد. بود آمده در نمايش به تلفن ى صفحه روى لطيفه نام زد مى . 

 و برداشت را گوشى. بود نخواهد بردار دست لطيفه كه ميدانست. نبود عجيب پژمان براى هيچ كه خورد زنگ باز تلفن

بود گذاشته اش كاسه در را لطيفه كه كرد نفرين دلش در را سعيد كند برقرار را تماس آنكه از قبل . 

 الو-

- زنى نمى ما به سرى ديگه. آشنا امسال دوست پارسال جان، پژمان سالم . 

باشد ارتباط در او با سال چند آن توانسته چطور دانست نمى. شد چندشش زن ى خنده و لحن از پژمان . 

- داشتى؟ كارى  

- پيشم داشتى ِاشانتيون شب يه اينورى؟ نمياى ام؟ خالى امشب . 

كرد دست به دست را گوشى و خورد تكانى ماشين صندلى در پژمان . 

- گوشيت از كن پاك رو شماره اين كال لطيفه، ببين .  

گفت و خنديد وقيحانه لطيفه : 

- شيكمت؟ زير هم و سيره شيكمت هم كه گرفتى زن نكنه چرا؟ ِاوا  

. داشته مراوداتى زن اين با كه آمد مى بدش خودش از كند، بد را حالش زن آنكه از بيش. باشد خونسرد كرد سعى پژمان

گفت سپس و كرد سكوت لختى : 

- كنه نمى ول ُدمتو كه بچسب جديدتو مشترى. صافه باهات كه حسابم. نزن زنگم نيا، سمتى اين . 

گفت گستاخى با و كرد تغيير خط سوى آن از زن لحن : 



-  مونى مى خودم لَنگ باز بدبخت... بده سرويس خوب رو تو بتونه كه نيست زنى شدى؟ آدم من واسه انداختم راِهت

 به بسپر شكمو زير. كردنت سير شكم واسه دار نگه زنتو. كنن مى موس موس دنبالم و دارن زن همشون من مشترياى.

 .استادش

گفت تمسخر با اينبار لطيفه كه بدهد جواب خواست. نشست عرق به گردنش پشت موهاى و شد داغ پژمان هاى گوش : 

-  خوشى از اولت بار چطور رفته يادت ميذارى؟ كالس من واسه حاال اينجا، ميرسونى خودتو نعل چهار عكس يه با كه تو

گفت و داد سر اى خنده بودى؟سپس رفته حال از :  

-  هم جالبى پيشنهاداى كه رفيقت اون. ميدن دستت كار فانتزيات. بخوابى عادى زن يه با تونى نمى تو كه باشه يادت

 ...داشت

 رويش به لطيفه مثل زنى را ضعفش نقطه بزرگترين اينكه از. شده خرد غرورش كرد حس حرفها، آن شنيدن با پژمان

غريد شده چفت هايى دندان ميان از. گرفت ُعقش خودش از آورد : 

- ج زنيكه شو خفه ... 

شد منفجر باروت ى بشكه مثل و شود تمام پژمان ى جمله نگذاشت لطيفه .  

- مردكِ  دهنتو ببند ... 

 و بود گرفته ُگر. بست را چشمانش و داد تكيه صندلى پشتى به را سرش. خاموش را تلفن و كرد قطع را تماس پژمان

 زمان آن. گذشت مى سال چندين روز آن از. بود ديده سعيد همراه را لطيفه كه افتاد اولى روز ياد. رفت باال قلبش ضربان

 و روح روز و شب كه چشاند او به را لذتى و گشود رويش به را درى لطيفه معرفى با سعيد. تنها و بود نياز اوج در

. كند كنترل تواتد مى سختى به را نيازش و ست افراطى اش وابستگى كه ميدانست. بود كرده وابسته آن به را جسمش

 ماشينش ى شده پنچر هاى چرخ و لطيفه با بارش آخرين ياد. دانست مى خوب را اين و بود شده كثيفى دنياى ى آلوده

 باز.  خواست مى را زن خاطر و داده مي كشيك لطيفه ى خانه مقابل اواخر آن كه است جوانكى كار نداشت شك. افتاد

 مثل زنى با شب يك مهمان را پژمان و بود كرده رفاقت خودش قول به گذشته، در روز آن كه فرستاد لعنت را سعيد

 به را زن كه بودند پژمان امثال مردهايى و پژمان. نبود وقيح اينگونه روزها آن هم لطيفه كرد، مى فكر كه خوب.  لطيفه

 اش خانه در ديگر زوجى با قبلتر بار مثل كه شود پروا بى آنقدر و دهد گسترش را اش حرفه زن تا بودند رسانده نقطه آن

 شد نمايان برايش زد مى  پا و دست آن در  كه كثافتى عمق كه بود روز آن. شود همراه آنها با تا بنشيند پژمان انتظار در

 كه داشت قوانينى خودش براى اما بودند كنترل قابل سختى به غرايزش نبود، عادى مردى او. كرد ترك را زن ى خانه و

. داد تكيه صندلى به سپس و كشيد عميق نفس چند. برد بيرون را سرش و داد پايين را پنجره. بوده پايبند آنها به روز آن تا

در تا افتاد راه و زد استارت شد كه آرام   

كند گم را خود شب سياهى . 
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 غايب را اول ى جلسه سال هر رسم به دانشجويان و بود نشده تشكيل دانشگاه روز آن كالس بود، هفته پايانى روزهاى

 آفرين و رامين كه اولى روز مثل درست. بود شده داده تكيه ديوار كنار كارتون چند و چمدان رسيد كه خانه به. بودند

 پژمان اما بود پيچيده خانه در غذا بوى. شد خانه وارد و گذشت وسايل كنار از. بودند آمده اهواز از نام ثبت براى

شنيد آشپزخانه از را آفرين صحبت صداى گذشت كه نشيمن از. غذاييست چه بوى كه بدهد تشخيص نتوانست : 



-  آخر واسه ديگه. گذاشتم ظرفا اين توى هم رو ها گوجه و خيار و كاهو. دارين غذا روز چهار واسه. پره يخچال ببين،

بكن فكرى يه خودت هفته . 

 رامين. كرد مى اشاره آن طبقات به دست با و بود ايستاده باز يخچال مقابل آفرين. انداخت آشپزخانه داخل نگاهى پژمان

گفت و انداخت دختر ى شانه دور دست داشت قرار آفرين سر پشت كه : 

- ديگه كنه مى برام فكرى يه خودم موفنرى روزم سه اون . 

- ها كابينت سمت به چرخيد و داد هل عقب را رامين شانه با آفرين . 

- اينجا ببين. كابينت اين تو كردم خالى رو بود داده مامان كه غذايى مواد كارتون . 

 پهلويش و رفت باال شرتش تى ى گوشه. كرد باز را كابينت در و ايستاد پا نوك روى اما داشت بلندى قد آنكه با دختر

افتاد بيرون . 

- ميدن؟ تحويل اتاقو چند ساعت. كجاست چى فهميدم بابا خب  

گفت و گذاشت صندلى روى را كيفش كرد، سالم و گذاشت آشپزخانه داخل قدم پژمان : 

- مسافرين؟ خبر؟ چه  

گفت و كرد اشاره بود زده تكيه كابينت به كه آفرين به سر به رامين و دادند را پژمان جواب دو هر برادر و خواهر : 

- بهتون؟ نگفت بابا آورده، گير جا نازى ! 

 ممانعتى پژمان كه صورتى در بداند بود خواسته فقط. بود نزده آفرين رفتن از حرفى افتاد، محسن با اش مكالمه ياد پژمان

 توانست مى چه پژمان. بكند ديگرى فكر است مشكل پژمان براى اگر و بمانند آنجا را تحصيلشان مدت ها دوقلو ندارد،

 گيرش كه توجهى قابل پول اولين كه بود داده وعده محسن. داشت تعلق محسن به  خانه سهم از نيمى كه مادامى بگويد

است موقت شرايط آن و كند مى مشخص را خانه تكليف بيايد، .  

- شدين موندنى داد خبر فقط نگفت، آفرين رفتن از چيزى . 

گفت و نشست ميز پشت پژمان. بود سپرده گوش پژمان و رامين ى مكالمه به سكوت در آفرين : 

- خوابگاه؟ ميرى حاال خب  

- پانسيون نه، . 

داد تكيه آن به ورى يك و گذاشت صندلى پشتى روى را آرنجش پژمان . 

- معموال گرونن پانسيون؟ چرا . 

گفت و گرفت كابينت را اش تكيه آفرين : 

- نبود جا كردم، اقدام دير خوابگاه واسه . 

داد تكان تفهيم نشانه به سرى و انداخت باال ابرويى پژمان .  

- سمته؟ كدوم  

- آرژانتين ميدون . 

- برى ميتونى راحت مترو با خوبه، . 



. شد مشغول تلفنش با و نشست پژمان مقابل رامين. گفت اى" آره" رفت مى يخچال سمت به كه همانطور و چرخيد آفرين

 قرار ظرف كنار هم را چنگال و كارد و دستى پيش چند. گذاشت ميز روى و آورد بيرون يخچال از را ميوه ظرف آفرين

 و بود گرفته جان سكوت، سالها از پس كه اى خانه و انداخت برادر و خواهر به نگاهى پژمان. نشست هم خودش و داد

. باشد بزرگى چالش تواند مى رامين با زندگى آفرين، حضور بدون كرد فكر خود با پژمان. زد مى موج آن در زندگى

 به و گرفت دختر دست از نگاه پژمان. زد برش و گرفت را آن پوست برداشت، سيبى ظرف داخل از و شد خم آفرين

. آمد نمى بيرون دهانش از صدايى اما خوردند مى تكان ريز ميوه گرفتن پوست حين در دختر هاى لب. دوخت صورتش

 الك هايش ناخن و شده بسته مچش دور رنگارنگ ابريشمى هاى نخ با ها دستبند همان داد، دختر ظريف مچ به را نگاهش

 ناغافل رامين. برداشت ديگر سيبى حرف بدون و گذاشت پژمان مقابل را دستى پيش شد، تمام كه كارش. داشتند كمرنگى

 زد گوشش زير را تلفن خندان همانطور. گرفت پژمان از را تشكر فرصت ،"كنن ناتوت  روح تو اى"   گفتن با و خنديد

رفت بيرون آشپزخانه از و .  

- سخته؟ برات موندن اينجا برى؟ خواى مى كه شد چى  

 كه داشت آن از ترس. بشنود را سوالش جواب دارد نياز كرد مى حس اما پرسيده، را سوال آن چرا نميدانست هم خودش

 رفتن اين و است اعتماد قابل كه بداند داشت نياز. كنند مى دور آنجا از او به اعتماديشان بى و او خاطر به را آفرين بشنود

رفت نمى محسن دختر سراغ يقينا اما گذاشته قدم كثيفى ى ورطه در كه دانست مى. نيست او علتش .   

 چشمان به را نگاهش و داشتند قرار دختر مقابل حركت بدون كارد و سيب. گرفت آفرين ى مانده هوا در دست از نگاه

. افتاد فاصله بينشان و ايستادند باز كردن زمزمه از دختر هاى لب. نداشت را سوالى چنين انتظار گويى بود، دوخته پژمان

 پيش در را سيب آفرين. هستند شدن قرمز حال در و شوند مى داغ هايش گوش كه كرد حس باز. خورد تكانى پژمان

گفت پژمان كه بزند حرفى خواست و گذاشت مقابلش دستى : 

-  ها هفته آخر. خونه نميام ناهارم و شام... كه ديدى. شب تا نيستم صبح از من خب... كه رى مى دارى من خاطر به اگه

 برى هست جا اينجا وقتى نيست الزم. تنگه دستش و افتاده گير گفت و زدم حرف بابات با كه خالصه. بيرونم اكثرا هم

 .پانسيون

كرد سكوت كه پژمان. بود نكنده پژمان صورت از را نگاهش ثانيه، چند آن تمام در آفرين  
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 و باال توانست مى پژمان و شد سينه به دست. گرفت قرار پژمان صورت مقابل رخش نيم كه چرخاند قدرى به را گردنش

ببيند را اش سينه ى قفسه شدن پايين . 

- گفته؟ بهتون هم مامان از بابا  

- شدن جدا ميشه ماهى چند اينكه و... و اجرا گذاشته رو مهرش مامانت فهميدم آره، . 

 خانه شدن زنده. زند مى رو حرفها آن دارد چرا دانست نمى داد، هل عقب به كمى را كنده پوست هاى ميون ظرف پژمان

 محسن دوش از بارى خواهد مى دانستكه مى فقط! رامين با زندگى از ترس يا بود آن در طراوت و روح شدن دميده و

گذاشت ميز روى را هايش آرنج و شد خم جلو به. باشد تفاوت بى تواند نمى مرد، هاى گرفتارى شنيدم با و بردارد . 

-  قبل از رو جايى هم من. هست هم شما به متعلق جا اين بيارى، بابات به مضاعفى فشار نيست الزم واقعا آفرين، ببين

بشينيد شما هم سالى چند نشستم، اينجا من سال همه اين حاال. است آماده ديگه وقت چند تا كه كردم خريد پيش . 

گفت و داد تكيه عقب به دوباره : 

- همين خواد مى ريزى برنامه يه فقط. نيست رفتنت براى سمت اين از فشارى. دونى مى خودت خالصه .  



 بيمار آنطور سيما كه هم روزى حتى. ديد مى سرافكنده آنطور را دختر پژمان كه بود بار اولين بود، پايين سرش آفرين

بود نديده شرمنده آنطور را آفرين بود زده تهمت آنها به گونه . 

- باشم پانسيون من كه بهتره همه براى اما... ممنون .  

گفت لب زير و انداخت باال اى شانه. برخورد او به و گرفت خودش به پژمان  : 

- دانى خود .   

داد توضيح ديد كه را پژمان دلخورى كه آفرين : 

-  نفسشو و كنه نمى دريغ كه مامانم ، خونه تو افتاده اونطورى آبرام بابا داره، مردم دست چك داره، زياد مشكالت بابا

 نديدين. ميشه باز اينجا به مسائل خيلى پاى بمونم اينجا من...  ببره كه افتاده دوره مامان كه آبروشه بدتر همه از. بريده

خوره مى بهم همه آرامش رسوند؟ خودشو مامان هفته يه سر . 

پژمان دلخور چشمان به دوخت را نگاهش دوباره و كشيد عميقى نفس آفرين . 

- اينطورى ترين راحت هم مردا شما. مصلحته پژمان، آقا نيست شخصى مساله من رفتن . 

- بودى من دل ور ماه هفت و سال بيست شوخيه، مگه جان بابا. فنرى مو ناراحتم تو بدون كه يكى من .  

برداشت سيبى و كرد دراز دست پژمان ى شانه روى از و شد خم. شد آشپزخانه وارد قبل از تر سرحال كه بود رامين . 

- ديگه كنم مى پوست برات دارم بقيه، ظرف تو نكن دست . 

 از بود، دار موج كمى فقط و نداشت فنر به شباهتى گفت مى رامين آنچه خالف بر ،كه را تابدارش موى رشته چند آفرين

گرفت دست در را كارد دوباره و زد كنار صورتش جلوى . 

- زد؟ زنگ بود كى بگو  

شد ها ميوه مشغول و انداخت باال شانه آفرين . 

گفت رامين كه بود صابون مايع دنبال به. رفت ظرفشويى سينك سمت و راند عقب را صندلى پژمان : 

- اونم تهرانه. بود نامرد كيوان .  

 صابون آيا كه بپرسد تا چرخيد دو آن سمت به. نبود ظرفش و صابون مايع از اثرى گشت، هم را سينك زير كابينت پژمان

بشنود گفت آفرين كه را ى" درك به" توانست هم فاصله آن از پژمان و بود شده هم در اش چهره آفرين. نه يا دارند .  

- عوضى اين موزماريه. نگفته اما شده قبول تهران الكردار . 

- نداريم؟ صابون  

گفت و كرد اشاره آشپزخانه از بيرون به شست انگشت با. گرفت صندلى از را اش تكيه و چرخيد پژمان سمت به رامين : 

- من برادر نيست شستن دست جاى كه سينك. دستشويى تو گذاشته ورداشته آفرين . 

گفت و ايستاد. كرد مى منتقل پيشدستى يك به را ها پوست كه انداخت آفرين به نگاهى پژمان : 

- دونه نمى رو ظرفشويى سينك و دستشويى سينك بين فرق. صابونو برداشتم اونجا از رامين دست از ميارم، االن . 

گفت و گرفت باال را دستش كف پژمان : 

- رم مى خودم خواد، نمى .  



 به و كرد عوض شلواركى و شرت تى با را شلوارش و كت. شست دستشويى در را دستهايش و رفت بيرون آشپزخانه از

. تلفن با صحبت مشغول آفرين و نبود رامين. بخورد بود، كنده پوست برايش آفرين كه را اى ميوه تا برگشت آشپزخانه

 خوردش به و كند مى پوست ميوه برايش كه افتاد شيما ياد. كشيد مقابلش را ظرف و نشست ميز پشت ديگر بارى پژمان

 قصد كردن، خرج محبت با شيما روزها آن كه دانست مى گذاشت، مى كردن توجه جلب حساب به را شيما كار. داد مى

كرد نمى حس پشتش غرضى هيچ و بود ادب روى از آفرين كار اما. كند جذب خود به را او داشت . 

- ميام گيرم مى ماشين صبح باشه، . 

گفت پاييد مى را پژمان كه همانطور و كرد بلند را سرش آفرين شد، خوردن مشغول پژمان : 

- فعال... بينمت مى صبح باشه،... نيست فردا. نميشه اون با نه . 

گفت و گرفت قرار آشپزخانه ى آستانه در كرده عوض لباس رامين. رفت گاز سمت به و ايستاد كرد قطع كه را گوشى : 

- رفتيم ما زياد، عزت . 

پرسيد اخم با و داد تكانى را دستش در چوبى قاشق چرخيد، آفرين : 

- كردم درست بيف برات كن؟ درست شام نگفتى مگه كجا؟ باز . 

- كنم صاف قالتاقو كيوان اين دهن برم. خورم مى شب آخر دار نگه .  

گفت و انداخت ساعتش به نگاهى سپس : 

 و انداخت قابلمه در را چوبى قاشق. بود واضح اش دلخورى آفرين. رسم مى شب آخر بازى تخته به. هشته ساعت تازه

شد سينه به دست . 

- برو شام بعد خب. رما مى دارم فردا من . 

نيش با و چرخيد پژمان به رو رامين  

 

۹۳:۵۷ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

گفت وار لوتى و باز : 

- رسوندم خودمو بزنى نازى با نرد تخته دست يه. پژمان داش مخلصيم . 

گفت و انداخت باال ابرو پژمان : 

- بود؟ كجا نرد تخته  

گفت ساييد مى هم روى كه هايى دندان ميان از و حرص با آفرين : 

- رامين بميرى . 

گفت پژمان به رو انداخت، باال شانه و خنديد رامين :  

-  مال خوشگل كرد پيدا نرد تخته يه نازى. ها هستن قيمتى بعضياشم. دارن عتيقه كلى اينجا هاى سنبه سوراخ دونستى مى

ها بوده باحالى آدم اطهرى مرحوم اين. پيشه سال ٦۷-٣۷ . 



 بلند برداشت خيز رامين سمت به كه همانطور بار آن دختر. شرمزده و سرخ آفرين و شد متعجب پيش از بيش پژمان

 از آفرين. شد خارج آنجا از دو به و گذاشت خداحافظى نشان به شقيقه روى را انگشتش دو رامين. زد صدا را نامش

 ى شعله و داد سالمى دوباره. نگشت باز بود تاپش لپ با كار مشغول پژمان كه بعد ساعاتى تا و رفت بيرون آشپزخانه

پرسيد رفت مى گاز سمت به كه همانطور و كرد آب از پر را كترى. كرد روشن را گاز : 

- خورين؟ مى شام شما  

انداخت نگاه بود ايستاده بالتكليف كه آفرين به تاپ لپ مانيتور باالى از پژمان . 

- من مال رامين سهم. نخوردم خونگى غذاى شه مى ماهى چند يه . 

گفت بود ميز چيدن مشغول كه همانطور. آورد بيرون ليوان و بشقاب كابينت داخل از و داد تكان پايين و باال سرى آفرين : 

- . ديوار و در از. ها نه بيررن از. زياده صدا خونه تو تنهام، اينجا كه روزا. كردم پيدا باال اتاق توى نردو تخت اون من

كنم چك خواستم مى فقط من و انباره بودين گفته نداشتم، فضولى قصد. نه يا بازه اى پنجره يا در باال ببينم خواستم مى .  

 بدى حس دختر اعتراف از و بكشد سرك وسايلش ميان كسى نداشت خوش. داد گوش دختر حرفهاى به سكوت در پژمان

 اتاق كه نبود مطمين حال اين با نبود، آن در ديگرى چيز قديمى وسايل جز و داشت را انبار حكم باال اتاق. داد دست او به

داد ادامه ديد كه را پژمان سكوت آفرين. باشد مانده امان در دختر كنكاش از خانه نقاط ساير و خودش : 

-  كه رو تخته. نكرديم بازى شه مى سال چند. داشتيم نرد تخته َكل شب هر رامين منو مدت، اين اتفاقات و كنكور از قبل

ديگه ببخشيد خالصه خب... ديدم باال . 

گفت و برد فرو تاپ لپ در را سرش دوباره پژمان : 

- نداره اشكال . 

 از لبخندى. انداخت ميز به نگاهى و بست را تاپش لپ پژمان شد، چيده كه ميز شدند، كار مشغول سكوت در دو هر

 فرو ها كاهو در كه را چنگال. كند شروع ساالد با تا كرد بلند را بشقابش.  شد گير جا هم آفرين آنكه از پس و زد رضايت

ايستاد و داد عقب را صندلى سرعت به آفرين. آمد در صدا به در زنگ برد .  

- ميام االن. كنه گيرى حال تا بره نمى كليد هم بميره يعنى. نامرده رامين حتما . 

 آفرين بعد دقايقى شد، ساالدش مشغول پژمان. آمد مى راهرو از گفتنش" كيه كيه،" صداى رفت، بيرون آشپزخانه از

آمد آشپزخانه به آهسته . 

- داره كار شما با يكى م، م ِام . 

 در را چنگال ريخت، پايين ُهرى دلش. نشست اش پيشانى به اخمى و شد متوقف دهانش مقابل پژمان دست در چنگال

پرسيد راند مى عقب را صندلى كه همانطور و گذاشت بشقاب : 

- بود؟ كى! من؟ با  

گفت و انداخت باال اى شانه آفرين : 

- چادريه خانم يه دونم، نمى . 
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#۹۰ 

 

 ميانسال مردى و شده پارك كوچه سوى آن كه بود  اى يشمى پرايد خورد چشمش به كه چيزى اولين كرد، باز كه را در

بود نشسته فرمان پشت . 

- پژمان آقا سالم . 

 و برداشت پژمان سمت به قدمى بود، گرفته كيپ گلو زير را چادرش. بود ايستاده برق چراغ ستون زير و ديوار كنار زن

ايستاد مقابلش .  

 .سالم-

- هستن؟ خوب خواهرا خوبه؟ حالتون  

 .ممنون-

 زن دست با و رفت بيرون حياط از درنگ بى پژمان. كشاند سمت آن به را دو هر نگاه و آمد آيفون از خشى خش صداى

 زن حضور كه نداشت شك. نباشد اشان مكالمه ى شنونده كسى خودشان از غير تا كرد هدايت تر دور اى فاصله به را

بياورد در كارش از سر خواسته ايستادن، گوش با و بوده برانگيز سوال آفرين براى .  

 توانست وضوح به را بود افتاده زن چشمان زير كه ريزى هاى چين آن، نور زير پژمان و ايستادند برق چراغ سوى آن

 غير بود نديده ديگرى زن هيچ صورت در را عسلى چشمهاى آن. بودند نكاسته زن زيبايى از اى ذره ها چين آن اما. ببيند

گفت مليحش و آرام صداى با زن. نفر يك از : 

- بودن؟ خانمتون گم، مى تبريك  

ايستاد راست اخم با و سينه به دست پژمان . 

- داشتى كارى . 

. كرد جمع بغل زير را چادرش و رها گلو بيخ از را دستش. كرد پا آن و پا اين معذب و انداخت پايين را سرش زن

 داشت، آمد و رفت زن با كه زمان آن بود، كرده جمع صورتش سمت يك دارى نگين سنجاق با را طرحدارش روسرى

 پاييش و دست ميان چادر چطور آمد يادش. كرد مى بسنده شالى به هميشه و كند سر دار مدل را اش روسرى بود نديده

 پشت به و گرفت زن ى چهره از را نگاهش. كرد مى نمايان را زن طاليى موهاى و كشيد مى عقب به را شالش ميپيچيد،

بود دوخته روبرو به را نگاهش و چسبيده دست دو با را فرمان دقيقه چند آن در پرايد راننده. داد سرش . 

كرد تكرار را سوالش بود، گرفته نظر زير را راننده كه همانطور پژمان شد طوالنى كه زن سكوت : 

- دارى؟ كارى من با نگفتى،  

گفت و كرد خيس زبان با را هايش لب. دوخت پژمان ناپذير انعطاف صورت به را نگاهش و كرد بلند سر زن : 

- كردن؟ صحبت باهاتون دولتشاهى خانم   

 خب؟-

- خودم پيش بيارم رو شقايق خوام مى . 

گفت و زد پوزخند شبيه چيزى. برد فرو شلواركش هاى جيب در را دستانش و گرفت راننده از نگاه پژمان : 

- كجا؟ يعنى خودت پيش  



داد جواب لرزان چشمانى اما ثابت، نگاهى با و مصر زن : 

- قرار اونجا پوشش تحت تونه مى شقايق كه هست هم دولتى مركز يه. خودم ى خونه خودم، پيش يعنى ... 

پريد زن حرف ميان و زد گره سينه روى را دستانش. بود واضح پژمان پوزخند بار اين : 

-  دارى. خواد مى دكتر و دوا گاهى. خواد مى آموزش بدى؟ خرجشو خواى مى پول كدوم با داره، خرج ملوس اينكه اول

كنى؟ هزينه براش تومن خدا ماهى  

- شده عوضش شرايطم. رم مى كار سر . 

گفت زن چشم در چشم. داد قرار زن صورت مقابل را صورتش و شد خم سينه به دست همانطور پژمان : 

- شه بزرگ سقفت زير ملوس بذارم محاله. نبودى بلد بيشتر كار يه تو يادمه كه جايى تا كار؟ . 

گفت و انداخت پايين را سرش. درخشيد زن چشمان در اشك : 

- نياز نه. هوس نه. بود عالقه حاصل شقايق. نكردم اشتباهى هيچ من . 

داد ادامه و گرفت نفسى كرد، پاك را صورتش روسرى  با. گرفت راه اش گونه روى و شد روان زن اشك : 

- اما بودم دور ازش سال چند. ببرمش تا اومدم راه همه اين. اينجام كه حاال ... 

-  مادرى براش اول از چى واسه خدا؟ امون به كردى ولش چى واسه پس بود عشق حاصل اگه شقايق. لطفا نزن بهم حالمو

 نكردى؟

 زن صورت در بلندى نسبتا صداى با اطراف به توجه بى نكرد، بلند را سرش پژمان اما آمد ماشين در شدن بسته صداى

بود شده ُبراق : 

- من گردن انداختيش. برات ميشه دردسر گفتى مونگوله ديدى . 

- چون. توئه همخون چون. بود تر امن تو پيش جاش چون  ...  

گفت و كشيد عقب با را زن راننده مرد داد، فشار آهسته را آن و گرفت قرار زن ى شانه روى دستى : 

- آروم. خانوم آروم . 

 بازوى  و سراند را دستش همانطور مرد. شد مى پايين و باال معمول حالت از تندتر اش سينه گرفت، دوباره نفسى زن

گفت و انداخت روانش اشكهاى و برافروخته صورتش به نگاهى گرفت، چادر روى از را زن : 

- نشد اونم قانون، راه از نشد جلو، ميريم دوستى در از گفتيم بود؟ چى قرارمون خانم مهشيد ... 

داد ادامه و كرد مكث اى ثانيه. دوخت پژمان به و كند زن صورت از را نگاهش بالخره : 

- كنيم مى مذاكره مردونه نشد، اونم . 

 پژمان سمت به دوباره زن. كند حركت به وادار را زن تا رفت عقب به قدمى خودش و داد فشارى را زن بازوى سپس

ميزد كبودى به اندكى چشمانش زير سفيدى و زد مى نفس نفس. كرد نگاهش التماس با و چرخيد . 

- حسابى مرد مادرشم من. كنم مى رسيدگى بهش خودم من. شه مى نابود اونجا شقايق . 

گفت و رفت تر جلو كردنش، ستبر وسينه مرد حضور به توجه بى پژمان : 



-  هام چك ماه يه ساله هفت. بذاره بالشت رو سرشو شب دخترت امن محيط توى تا دم مى خرجشو دارم ساله هفت االن

 دير نظافتش و حمام نزنن، شامش ناهار ى وعده از نگيرن، سخت دخترت به نرسيد دستشون پول اگه مبادا كه نشده دير

نيست؟ حاليش داره مشكل چون كردى فكر. كاره و كس بى كنه فكر نذاشتم و زدم سر بهش دائم ساله هفت. نشه  
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پژمان اونم شده، خالصه براش نفر يه تو بابا و مامان چون! شناسه نمى مهشيدى ملوس كجاست؟ مامانش پرسه نمى ! 

گفت سختى با و گرفت دست در را پژمان شرت تى و آمد تر جلو زن : 

- بودى داده... امو مهريه اگر... اگر... نذاشتى... نذاشتى تو... گذشتم... حقم ى همه... از... من ... 

 نفس با و نبود بيا كوتاه زن اما. كرد آزاد هايش پنجه ميان از را پژمان شرت تى و گذاشت زن دست روى دست مرد

داد ادامه آمد نمى يكى و آمد مى يكى كه هايى : 

- ... گفتى... چشات تخم رو ذارى مى... گفتى... گيرى مى... بالت و پر زير... زير رو شقايق... مهريه جاى... گفتى

دلت به... مهرش... مهرش ... 

 جو هاى سيبيل حرص از كه همانطور و گرفت را زن هاى بازو زير راننده مرد. شدند خم زانوانش و رفت رمق از زن

. بود گرفته آغوش در را مهشيد سختى به و داشت متوسطى هيكل مرد. گفت ى"هللا اال اله ال" جويد مى را اش گندمى

افتاد زمين روى و بود شده رها زن چادر كند، كمك آنها به تا رفت جلو پژمان . 

- عقب بايست. جوون نيا جلو . 

شد خيره زن آوردن حال به براى مرد تالش به و ايستاد عقب پژمان . 

- يهو؟ شد چش  

 و رساند كوچه آنسوى به را خود پژمان. كند باز را آن تا كرد تقال رسيد كه در به. برد ماشين تا را زن كشان كشان مرد

 باز را زن كيف جلو، صندلى روى از و زد دور را ماشين نشاند صندلى روى كه را زن. كرد باز مرد براى را عقب در

. داد قرار زن دهان مقابل را اسپرى او و كرد باز مرد براى را راه پژمان. كشيد بيرون را رنگى آبى اسپرى و كرد

زد زن صورت به آرام ضربه چند دست كف با و كرد پرتاب صندلى روى را آن شد تمام كه كارش . 

- بكش نفس. خانم بكش نفس. خانم مهشيد. مهشيد . 

 براى خواست نمى دلش. ترساندش كمى بود ديده لحظات آن آنچه اما باشد داشته تنفسى مشكل زن نداشت ياد به پژمان

بود ملوس مادر مهشيد باشد، چه هر. بيفتد اتفاقى مهشيد . 

- براش؟ بيارم آب  

روان اشكش و بود باز چشمانش زن. ماليد مى آرام را مهشيد هاى شانه مرد . 

- بفرما شما. هست آب .  

 برداشت، زمين روى از را زن خاكى چادر و رفت خيابان آنسوى به مرد. نيانداخت نگاهى پژمان سمت به ديگر مهشيد

كرد حركت و بست را در حرف بدون. نشست فرمان پشت و انداخت كنارى صندلى روى را چادر . 

. انداخت ها ساختمان و اطراف به نگاهى شد، محو ديدش از كه ماشين. كرد نظاره را رفتنشان كوچه وسط از پژمان

 داخل وقتى و چرخيد. خورد تكان اى خانه تاريكى در اى پرده حتى نه و بود اى جنبنده نه بود، رفته فرو آرامش در كوچه



 ظرف. بياورد رويش به را آفرين ى گانه بچه كنجكاوى تا بود آماده. گرفت پيش را آشپزخانه مسير راست يك رفت، خانه

 پژمان وقتى.  گذاشت پا آشپزخانه به آفرين بعد، اى ثانيه و آمد درى شدن بسته صداى. بود نشده جمع ميز اما خالى، شام

زد را ماكروفر روشن ى دكمه و رفت خانه مدرن تجهيزات معدود سمت به ديد، بالتكليف و ايستاده را .  

- ميشه گرم االن بود، شده سرد شام . 

گفت چرخاند مى را مقابلش ليوان كه همانطور و نشست ميز پشت پژمان : 

- كشيد طول كارم .  

 و گرفت جا ميز پشت هم خودش. گذاشت ميز روى و كشيد ظرف در دوباره را شام. زد لبخند و داد تكان سرى آفرين

 از مقدارى. بزند حرفش زير خواست نمى و خورد مى شام كه بود گفته اما بود افتاده اشتها از پژمان. گفت ى" بفرماييد"

شد مشغول و كشيد بشقاب در را غذا .  

- نخوردى؟ چرا تو  

- موندم منتظر . 

 از بهتر بگويد توانست مى حتى و بود قبول قابل برايش غذا طعم. گذاشت دهان در ديگر اى لقمه و داد تكان سرى پژمان

شكست را اى دقيقه چند سكوت و انداخت پيمان و پر ميز به ديگر نگاهى. داشت انتظار كه آنچه : 

- بود؟ درست آيفون  

گفت و نباخت را خودش اما آمد، مى نظر به زده خجالت. شد رنگ به رنگ آفرين : 

- كنه مى ِخش ِخش هنوز . 

پرسيد ادامه در پس كند زهر دختر براى را شام خواست نمى كرد، مكثى پژمان : 

- بودين؟ خريد  

كرد پايين و باال سرى آفرين .  

- رفتى؟ رامين با  

 .بله-

گفت بگذارد دهانش در را بعدى ى لقمه آنكه از قبل پژمان : 

- بود خوشمزه. ممنون هم شام بابت كنم، مى هماهنگ رامين با. مدت اين براى بكنيم بايد ريزى برنامه يه . 
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- جوه مى سيبيالشو داره حسام بدو، آفرين .  



 گرفته اش خنده سيبيل با حسام تصور از. انداخت شانه روى را كيفش و كشيد لبهايش روى ديگر بار را لب رژ آفرين

 حسام بودن منتظر به خواست مى كه بار هر آناهيد اما نداشت، هماهنگى كشيده صورت و هيكل و بلند قد آن با سيبيل بود،

 كفشهاى. ديد كفشهايش بند بستن مشغول را آناهيد زد، بيرون كه اتاق از. گفت مى پسر ى نداشته سيبيل از كند اشاره

 بيرون پانسيون از متفاوت و نو ظاهرى با بار هر روز چند آن طول در دختر. داشتند خاصى رنگ موهايش مثل دختر

 آفرين. بود جديد آفرين براى اش مانتو حاشيه به شده وصل رنگين هاى دكمه و شبرنگ كفشهاى هم روز آن. بود زده

 چشم در و بپوشد لباس آنطور دوستش مثل نبود حاضر هرگز كرد فكر و انداخت خود مشكى ى ساده كفش به نگاهى

 آويزان لباسهايش يا و خود به چيزى هميشه داشت عادت كه آناهيد برخالف بودند، دستبندهايش آفرين زينت تنها. باشد

طلبيد مى را ها رنگ متنوع طيف و بود همان گفتند مى كه هنرى تيپ شايد! كند . 

 به را خود بلند هاى گام با دختر دو و داشت قرار كوچه نبش اقامتشات ساختمان. زد بيرون پانسيون از آناهيد با همگام

 صحبت تلفن با و بود كرده پارك را ماشين چنار درخت زير و خيابان آنسوى قبل روز مثل حسام. رساندند اصلى خيابان

 ماشين داخل را خود و گذشت خيابان عرض از ها ماشين عبور به نگاه بدون كشيد، را آفرين دست آناهيد. كرد مى

 .انداخت

 ...سالم-

 تلفن با كه همانطور و چرخاند كمى را كمرش سپس. داد را دختر سالم جواب سر با و آورد باال را اش انگشت حسام

داد تكان آفرين جواب در هم سرى بود صحبت مشغول . 

- دم مى خبرشو بهت. كجاست مطبش بپرسم ها بااليى سال از بايد... هست حواسم... مامان باشه . 

پرسيد حسام از و زد چرخى آناهيد : 

- شيرينه؟ خاله  

گفت شوق با و قاپيد دستش از را گوشى آناهيد كه بود نشده تمام اش مكالمه هنوز  داد، مثبت جواب سر با حسام : 

-  من... بشم قربونت... جانم شيرين خاله سالم. )ُخب پسرم تی ُخبم، من... قوربان جان تی... جان شيرين خاله می سالم

خوبه پسرتم خوبم، ). 

بياورد در آناهيد حرفهاى از سر تا كرد تيز گوش و خنديد آفرين . 

-  َهتو. ماه چاکنم تره خانه به فارسه پا می ِده، آهان گی؟ اَتو شما ام بمرده من مگه آوووو، گی؟ راست آناهيد جان چی؟

بمانن دهن به انگشت همه. ماها . 

(  خوب حالتو همچين, خونه به برسه پام بذارم گی؟ می اينطوری که مردم من مگه اووه، گی؟ می راست آناهيد جان چی؟

بمونن دهن به انگشت همه و ماه شکل بشی که کنم می .) 

گفت او به خنده با و چرخيد حسام به رو آناهيد  : 

- شده تنگ َتَمش َکر توی برای دلش .  

داد ادامه گوشى توى و زد قهقهه سپس : 

َتمش َکر گم نمی بهش ديگه بابا خب خاله، ببخشيد _ . 

 تغيير از آفرين. آورد در حركت به را ماشين و چرخاند را سوويچ زد، لبخندى و داد تكان راست و چپ به سرى حسام

 آشنا كلمات ميان از داشت سعى ريز، لبخندى و انداخته باال ابروهايى با ناخواسته و بود آمده خوشش آناهيد گويش و لهجه

گفت ديد كه را آفرين توجه حسام. بفهمد را آناهيد جمالت معنى : 

- كنن مى عوض فاز كال جفتشون. ميافته من مامان با وقتى اونم ميزنه، حرف اينطورى آناهيد شرايط يك تو فقط و فقط .  



. كشيد و گرفت انگشتانش ميان را حسام گوش نرمى آهسته و كرد دراز را دستس آناهيد وقتى شد تر عميق لبخندش آفرين

شد آزاد آناهيد انگشتان ميان از گوشش و برد كنار را سرش حسام .  

- بمانه َورجا برار اََنه حواس تی شمام. پاسانَدَرم اََنه. َنَهه ورجا حسام حواس می . 

باشه داداشش به حواست شمام دارم، نمى بر ازش چشم هست، بهش حواسم من ) ). 

گفت و زد اى قهقه دوباره : 

- عاشقتم. ) خواييم َتَره ). 

گفت و كشيد را آناهيد گوش مقنعه روى از حسام شد تمام كه دختر دلنشين ى مكالمه :  

- َتَمش؟ كر گى مى من به   

گفت و گذاشت گوشش روى را دستش كرد، اوخى و آخ آناهيد : 

- بودم كرده سوراخ تازه گوشمو. الهى حسام دستت بشكنه . 

 اى چهره با و كرد پارك را ماشين حسام. رسيدند مترو ايستگاه به كى نشد متوجه و بود گردش در دو آن بين سرش آفرين

گفت هم در : 

- كردنش انتخاب عروس با باش رو ما مامان توش؟ انداختى حلقه باز كه داشت هم خالى جا مگه بخت بد گوش اون .  

پرسيد آناهيد نماى دندان لبخند و حسام آخر ى جمله به توجه بى آفرين : 

- چى؟ يعنى َتَمش كر  

گفت حسام به اشاره با و كرد دستى پيش آناهيد كه بدهد جواب خواست و چرخيد عقب به حسام : 

 - كنه يعنى سيريش، يعنى. آقا اين يعنى .  

گفت حسام به رو و چرخيد : 

- ديگه بريم... افتاده كار از چشاييش حس انگار شما بزى كه بياد شيرين بزى دهن به بايد علف بعدم، . 

 ناگفته جزئى، آشنايى جز دوست دو و بود نگذشته آناهيد و آفرين آشنايى از روزى چند هنوز شدند، پياده ماشين از سه هر

 آن. بود خوشحال كند، باز كسى با را دوستى باب توانسته سالها از بعد و نبود تنها اينكه از آفرين. داشتند هم با زيادى هاى

 آفرين براى را آمدى رفت و دوستى نوع هر مدرسه روزهاى همان از سيما. آناهيد مثل رويى خوش و سرزنده دختر هم

شد باعث هم همان. گذاشت مى ايرادى و عيب هايش كالسى هم ى همه روى و بود كرده منع  
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 اگر كرد فكر خودش با. باشد آمد و رفت فاميل دخترهاى با گاهى فقط و باشد نداشته دخترى هيچ با صميمى ارتباط آفرين

. كند منع آناهيد با دوستى از را آفرين تا گرفت مى كار به را توانش تمام شك بدون چه؟ افتاد مى آناهيد با چشمش سيما

 با و آيد مى سراغش زودى به مادرش نداشت شك. رفت بين از رفته دست از سالهاى و سيما به كردن فكر با خوشش حال

 فقط دختر جواب در جوان پسر و بود حسام با زدن كله و سر مشغول همچنان آناهيد. كند مى عوض را حالش تلخش زبان

 در بعد اى لحظه كه شدند قطارى سوار سه هر و رساند دو آن به را خودش. زد مى لبخند و داد مى تكان طرفين به سرى

كرد توقف ايستگاه . 



 

*** 

- كجايى؟ آفرين الو  

- بيرون ميام ساختمون از دارم االن تازه. كشيد طول خيلى كالسمون واى سالم، . 

- منتظرته ورودى جلوى گفت. زد زنگ بار چند حسام . 

- ميزنم زنگ بهت ايستگاه رسيديم دارم خطى پشت من. ميرم دارم باشه باشه، . 

گفت و كرد لمس را گوشى صفحه آفرين خورد، زنگ دوباره ارتباط،تلفنش قطع محض به : 

- رامين سالم . 

- زنى؟ مى نفس نفس چرا خوبى؟ سالم،  

نشود طوالنى آن از بيش اش اى دقيقه پنج و چهل تأخير تا رفت مى پايين يكى تا دو را ها پله آفرين . 

- بيرون ميام دانشكده از دارم تازه كشيد، طول كالسمون داشتم، قرار شيش ساعت دوستم با . 

- دوستت؟ كدوم  

- ديدى هفته اون كه همونى. پانسيون اتاقى هم . 

پرسيد و گفت ى" آهان" رامين : 

- اينجا؟ نمياى  

دهد تشخيص عبور حال در دانشجويان ميان را حسام توانست راهرو انتهاى از آفرين .  

- بيرون ميزنيم جمعه صبح. بمون و بيا هفته آخر اينجا؟ نمياى . 

گفت رامين جواب در. برداشت تر آهسته را هايش قدم و كشيد اش مقنعه به دستى كرد، تازه نفسى آفرين : 

- ميام نداشتم برنامه اگه باشه، . 

گفت جديت با رامين : 

-  سى روزى همينجورى. ندارما مامانو حوصله نازى. نشده شروع هنوز كه درسات باشى؟ داشته خواى مى اى برنامه چه

گيره مى آمار ميزنه زنگ بار . 

- بدى تو نيست الزم هم رو مامان جواب دارم؟ كار چى تو به من . 

- نه؟ با مياى   

- ندارى؟ كارى ميام، باشه  

- برى؟ خواى مى كجا االن  

داد جواب تندى به سوال همه آن از كالفه آفرين . 

- ديگه پانسيون ميرم!  برم خوام مى كجا ! 



- كنه مى طى بيخيالى كه پژمانم اين. سازن نمى بهم بيرون غذاهاى. خريد بريم. خب بيا چهارشنبه از ببين باشه، . 

 بود معلوم كه حسام. انداخت اش مانتو جيب در را گوشى و كرد خداحافظى رامين با سرسرى بود، رسيده كه حسام مقابل

 اگر و گفت نمى هم راه بى آناهيد. كند مى را پوستش و بود گرفته دندان به را بااليش لب مانده منتظر زيادى زمان مدت

بود جويده را آنها برسد آفرين تا داشت، سيبيل واقعا حسام . 

- بگيرم تماس نداشتم هم رو اتون شماره. بود اومده در همه صداى. نكرد تعطيل كالسو سمندرى دكتر. واقعا ببخشيد . 

گفت گذشتند كه اى شيشه در از. بروند بيرون كه كرد اشاره و داد تكان سرى حسام : 

-  گفتم بهش هشت، نيم و هفت شده برسيم آناهيد به تا. شلوغيه اوج االن. باشى داشته گوشيت تو بزن االن همين امو شماره

نشه معطل كه بره . 

گفت آناهيد رفتند پايين كه ايستگاه هاى پله از. شد خارج دانشگاه از حسام همراه و داد تكان سرى آفرين : 

- گفت و داد تكان سر حسام. ديگه ببخشين موندين، منتظر كلى هم شما. ميرم خودم ديگه من : 

- بردارى ماشينو بيام اونجا تا بايد. گيرم مى تصميم بعد ايستگاه برسيم حاال .  

 ور صبحشو تايم حتما گفتم مى دارى مى بر كالس باهاش ميدونستم اگه. داشته نگه رو ها بچه شب نه تا شده سمندرى

 .دار

گفت حسام به رو و كشيد پوفى آفرين : 

- خوردم حرص خيلى . 

- بكن قضيه اين براى فكرى يه االن از. پانسيونه توى خوندن درس اصلى مكافات اولشه، تازه .  

فشرد هم روى كالفه را چشمانش بود انتظارش در آنچه و هايش اتاقى هم آورى ياد با آفرين . 
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- دفترم دم پايين، بيا . 

 از پيش تا خواست مى. آورد بيرون را ديگرش گوشى داشبورد داخل از و شد خم گذاشت، پيراهنش جيب داخل را گوشى

 را احتياط جوانب جوره همه. كرد روشن را تلفن و انداخت دفتر ساختمان به نگاهى. بچيند را شبش ى برنامه سعيد آمدن

 برايش هفته دو آن طول در پيام چندين لطيفه. باشد داشته ها زن با تماسى دائمش خط از نبود حاضر و كرد مى رعايت

 كدام هيچ. كرد پايين و باال را اسامى محدود ليست. انداخت گوشى زباله سطل به كردن باز بدون را همه كه بود فرستاده

 سراغ كمتر و  گذرانده لطيفه با را وقتش بيشتر اواخر آن. نداشت ذهن در آنها از شفافى تصوير و آورد نمى خاطر به را

 و بد حس. دهد تازه هاى پيشنهاد ى اجازه خودش به تا بود كرده پررو آنطور را زن هم همين. بود رفته متفرقه افراد

 آخرين ميان نگاهى. بود شده غالب ها خوددارى آن تمامى بر نيازش حال و آورد دوام هفته دو فقط اش كننده مشمئز

 مست شب كه است زنى همان ى شماره آمد يادش. خورد چشمش به ميام آن اى نشده ذخيره ى شماره. انداخت تماسها

 مطلوب ظاهرش و بود مطيع اما نيامد، خاطرش به زن اسم. گذاشت تمام نيمه كارشان آفرين تلفن كه بود او با سعيد كردن

 را كولر رفت، مى خنكى به رو هوا. انداخت ساختمان به ديگر نگاهى گرفتن تماس از پيش و كرد خم را سرش. پژمان



 نفهميد. ماند منتظر و كشيد باال را شيشه. ريخت مى هم به را تمركزش ها ماشين تردد صداى و سر اما كرد، خاموش

 سمت دوباره را گوشى شنيد كه را گفتن" الو الو" صداى اما كند، قطع را تماس تا آورد پايين را تلفن كه بود چندم زنگ

گفت و برد گوشش : 

 .سالم-

: بفرمايين. سالم . 

گفت و كرد رها تاريكى در تيرى نيامد، خاطرش به را زن اسم كرد تالش چه هر پژمان : 

- دارى؟ وقت امشب اممم،  

است شلوغ زن اطرف داد مى نشان خط سوى آن صداى و سر. ماند زن واكنش منتظر و بست را چشمانش . 

 شما؟:

. نگرفته تماس اشتباه كه بود مشخص زن پاسخ از. بود كرده ناسزايى شنيدن ى آماده را خودش كرد، رها را نفسش پژمان

گفت و كرد باز را چشمانش : 

- برم شدم مجبور من كه بوديم هم با پيش هفته دو. نه يا يادته دونم نمى .  

: خب؟. بله آهان،  

- رفته يادم اسمت ميشه؟ امشب . 

گفت و كرد صاف را اش سينه. بود كرده پيدا تر آرام محيطى گويا زن : 

:  كرده احتياطى بى و برده خودش ى خانه به را زنى ندرت به كرد، اخم پژمان. باشه خودت با بايد جا ست، ريحانه اسمم

 هر كند، ريسك حتى  رامين، حضور و بود گذاشته جا به برايش كسى چه دانست نمى كه اى يادگارى با بود محال. بود

باشد بد حالش كه هم قدر .  

- بكنى تونى مى كار چى ببين خودت. كنم جور تونم نمى رو جا .  

 زير گوشى به نگاهش. داد تكان پژمان براى سرى و انداخت عقب صندلى روى را كيفش. نشست و كرد باز را در سعيد

كرد قطع را تماس بعد اى دقيقه و گذاشت زن با را قرارهايش پژمان. زد نمايى دندان لبخند افتاد كه پژمان گوش .   

: ايناييم نيما ى خونه. ها پوكره ى دوره امشب .  

داد ادامه و كرد اشاره انداخت كنسول روى پژمان كه گوشى به سر با : 

: فردا واسه بذار رو ات برنامه . 

گفت و انداخت حركت به را ماشين پژمان : 

- بيام سر يه شايد حاال. زد مسيج صبح نيما دونم، مى .  

 سيگار. گذاشت لبهايش ميان نخ يك و كشيد بيرون را سيگارش ى جعبه پيراهن جيب از و داد صندلى به را اش تكيه سعيد

پرسيد و داد پايين را ها شيشه پژمان كه بود نزده آتش را : 

- خونش؟ پاسدارانه كجاى  

: برو همت از. هفتم بوستان . 



پرسيد مقدمه بى سعيد بود، كرده كند را ها ماشين حركت شنبه پنج عصر ترافيك و افتادند اتوبان داخل : 

: پيچوندى؟ كامل رو لطيفه  

كرد اخم زن نام شنيدن با پژمان . 

 چطور؟-

: خودش واسه اييه كنه. كرده صاف منو دهن . 

- پرى؟ مى باهاش هنوز چرا تو  

گفت و زد پوزخندى سعيد : 

: سراغش ميرم باشه خالى دستم گاهى اما. كشيده گه به خودشو .    

- داره قاطى هم بدجورى انگار خالفه، اش قيافه دنبالش، افتاده ها پسره يه. خطريه بيرون، ازش بكش .  

:  داغ اينطورى گفتى بهش چى تو حاال. ده مى راه اش خونه تو جديدا هم رو خرى نره هر. ميريزه زبون خيلى المصب

 .كرد

- نه؟ يا هست هم شيما بريم االن ببينم،... اونو كن ولش  

شد نمى خودم ماشين با. اينا مامان خونه ببرم بايد مونده پرتش و خرت مشت يه. دارم كليد نه، : . 

گفت حرص با عميق، پكى از پس و زد آتش ديگرى سيگار سعيد. نگفت هيچ و داد تكان سرى پژمان : 

:  چى هر. گرفتنش طالق از اينم چيز، همه بى اون با كردنش شوهر از اون. نرفته آدميزاد به ما خواهر اين چيز هيچ

ديگه منه مال دردسرش. اَه. خوندم خر گوش تو ياسين انگار زدم گوشش بيخ حرف . 

 عصبى بيشتر و ندارد شنوا گوش لحظات آن در سعيد بگويد چه هر دانست مى. نزد حرفى و كرد سكوت هم باز پژمان

 براى را دنيا و دارد دوست را شيما عاشقانه چگونه سعيد دانست مى شود، كشيده شيما به بحث نداشت خوش. شود مى

 او اما رفت، مى جان پاى تا برادرى و رفاقت در. خورد غبطه سعيد به. كند مى رو و زير خواهرش حال بودن خوب

 تلفن در بود شده خالصه شهال و افسون با اش رابطه. نداشت بزرگترش خواهر دو براى هم كردن برادرى فرصت

ها ديدار و گهگدارى كردنهاى صحبت  
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 بگويد توانست مى جرأت به. بلغزد گذاشت نمى و بود ايستاده شيما پشت كه بود ديوارى سعيد اما. بارشان يك سالى ى

 جان نوش شيما دل شكاندن خاطر به كه را هايى مشت هم هنوز. آمد مى كوتاه خاطرش به سعيد كه بود زنى تنها شيما

 بود دخترى. نتوانست. نشد نشود، شيما با عاطفى ى رابطه وارد تا كرد مقاوت كه هم قدر هر. داشت خاطر به بود كرده

 آنها ى رابطه از خوشى دل سعيد. پژمان به اش اندازه از بيش توجه مهمتر همه از و. خودش بفرد منحصر هاى جاذبه با

 شيما دست روى را پاكى آب كه شبى اما. پژمان و خودش بين بود انداخته فاصله. نكرد هم دخالتى ولى نداشت، هم با

 روى جانانه هايى مشت حرفى هيچ بدون و رسيد سر سعيد دهد، ادامه او با را اش رابطه تواند نمى كه گفت و ريخت

 آن و رفت اش چانه سمت به ناخواسته دستش. انداخت اش خنده به صورتش هاى كبودى و شب آن ياد. خواباند اش چانه

  اوج در و تلفنى تماسى با نهايت در و بود كرده فكر ها هفته. شدند زنده ذهنش در شب آن تصاوير. كرد لمس را

 چشمان در تا نداشت را دلش. بود كرده قطع دختر هاى گريه روى را گوشى و كرده تمام شيما با را اش رابطه نامردى،

 حضور شوك و بود شده خبر با ملوس وجود از تازه روزها آن. باشد شاهد را غرورش شدن شكسته و كند نگاه دختر



 يك از كمتر كرد، قطع شيما روى كه را تلفن. هضم قابل غير و بود عظيم حد از بيش اش زندگى در شقايق نام به دخترى

. خوردى شيما داداش از نخوردى، رفيقت از اينو: " گفت زد، كه را اول مشت. بود اش خانه در پشت سعيد بعد ساعت

 را راهش سپس." من ى سفره تو كردن درازى دست و خوردنت زيادى گه بابت اينم: "گفت ، زد كه هم را دوم مشت"

 هاى مگو بگو از يك هر در و كرد سنجاق خاطراتش به را مدت كوتاه ى رابطه آن سالها تا شيما اما. رفت و گرفت

 نبوده، رابطه آن خوردن بهم بانى سعيد كه بپذيرد بود نتوانسته شيما. كشيد مى وسط را پژمان پاى برادر و خواهر

 آن ى ادامه دانست مى كه بود پژمان خود اما. پژمان رفاقت و مرام و ديد مى اش ناراضى برادر چشم از را جداييشان

گفت كشيد كه را دومش سيگار. نبود مطلوب برايش كه شود مى اى زندگى اسير و ندارد برگشتى راه رابطه : 

: نزنه گند زندگيش به اينجورى تا دستت تو ذاشتم مى رو شيما دست خواستى، مى خودتم و نبودى خودم مثل .  

گفت و داد تكيه صندلى پشتى به را سرش : 

:  يكى من اونم كه بسازيم تونيم مى خودمون مثل يكى با فقط. نيستيم هم بيا بيرون كرديم، درست كه كثافتى اين توى غرقيم

زدم قيدشو. كنم فكر بهش نميتونم حتى .  

 زندگيش انتخابى  رويه از سعيد كه بود روزهايي آن از. رفت سيگارش سراغ باز و فرستاد بيرون بار حسرت را نفسش

 هم فكرش. ها خيابان تابلوى به چشمش و بود سعيد به گوشش گرفت، فرمان به را دستش دو پژمان. كرد مى ندامت ابراز

داد ادامه و زد پوزخندى سعيد. رفيقش حرفهاى مشغول : 

: فقط زنشه گرمه سرش. بيرون كشوندش اما دختره، نچسبه. كرد جمع خوب سحر ارسالنو .   

زد حرفى و كرد باز دهن بالخره پژمان : 

- ميسازه ارسالن با آره، . 

: تو؟ ى خونه موندن تعميراتشون مدت اون  

 .نه-

داد تكيه در به و چرخيد صندلى در كمى سعيد .  

: داشتى مهمون گى، مى راست .  

گفت و خنديد پژمان : 

- اومدن محسن هاى بچه بعدش روز دو آره، . 

گفت و كرد اشاره آپارتمانى به سعيد : 

: سفيدست در اون. كن پارك جا همين . 

گفت و كرد اشاره بود افتاده كنسول روى كه پژمان گوشى به شدن پياده از پيش و كرد باز را بندش كمر : 

قزميتا؟ اين سراغ برى خواى مى چى واسه ديگه دارى، ات خونه تو الدوله انيس يه كه تو :  

شد پياده ماشين از و داد تكان ندانستن  معنى به و ريز اخمى با همراه را سرش پژمان .  

: نشست دلم به اش قيافه. محسن دختر. ديگه گم مى رو قجرى دختر همون . 

رفت داخل و انداخت در به را كليد نشد، پژمان بدبينانه نگاه متوجه زدن حرف حين در سعيد . 

- نميشه؟ حاليت ناموس. محسنه دختر بعدم ست، بچه دختره ! 



كرد زمزمه سعيد : 

: انگار بود خل ما خواهر فقط  تو؟ شدى شناس ناموس ما واسه حاال ... 
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#٢۷ 

 

 پژمان و سعيد كه را زمانى مدت كل ساختمان سرايدار. انداخت آسانسور داخل را خودش سعيد بست كه را واحد در

 برنمى آنها از چشم و بود ايستاده سينه به دست شناس وظيفه نگهبانى مثل بودند، وسيله تكه چند آن آورى جمع مشغول

 خانه به پا پژمان كه بود اول بار. شود منتقل ماشين به بود شده تلنبار خانه ى گوشه آنچه از غير اى وسيله كه مبادا داشت

 خاطر آن به فقط دلخورى، و ناراحتى روى از نه. بود نكرده شركت هم اش عروسى مراسم در حتى گذاشت، مى شيما ى

 را انتظارش لحظه هر و بود بسته اميد پژمان بازگشت به همچنان هم ازدواجش از پيش هفته چند تا شيما دانست مى كه

 نفره دو عكسهاى قاب حتى. مدرن دكوراسيون با گرم اى خانه. آمد مى نظر به مرتب و آرام ظاهر در خانه. كشيد مى

 يك روح بى و سرد زندگى از شده، بندى بسته وسايل جز نشانى، هيچ و بود نصب ديوار روى همچنان همسرش و شيما

 همين. بود آورده ستوه به را پژمان و كرده غرولند سعيد را بودند آنجا كه اى دقيقه بيست آن تمام. آمد نمى چشم به زوج

 اخم با و سينه به دست سعيد. دهد انجام بود خواسته او از سعيد كه را چه آن فقط و نكند كنجكاوى پژمان شد باعث هم

 همسرش از خواهرش جدايى مسئول پيرمرد آن گويى كه بود غضبناك چنان نگاهش. ساختمان سرايدار به بود دوخته چشم

 .بوده

گفت سرايدار كه كردند حركت اى شيشه در سمت به پژمان و سعيد. شدند خارج آن از سه هر ايستاد كه آسانسور : 

- ببرين؟ شد قرار كليدو جون، مهندس ببخشيد  

گفت بردارد سرايدار سمت به قدمى آنكه بدون و زد چرخى سعيد : 

:  بيا. داداششه چشم تخم رو جاشم. برديمش كه بود قيمتى چيز يه فقط خونه اون تو باشه، راحت خيالش بگو محمودى به

كاهدونش كليد اينم . 

 سرش پشت پژمان و رفت جلو سعيد. زد قاپ هوا در را آن و بود فرز پيرمرد. كرد پرت سرايدار سمت به را كليد دسته

 امان در ناسزاهايش از  هم زمان و زمين و كرد مى غرولند همچنان سعيد نشستند كه ماشين داخل. شد خارج ساختمان از

زد آتش سيگارى و بست را بندش كمر. نبودند . 

 آشغاال اين آخه منو، كنه مى ديوونه. اشون پى فرستاده منو حاالم يارو، خونه برد ورداشت پوسيده تخته و تير مشت يه :

شده آدم من واسه پدرم بى محمودى. كنه مى عتيقه عتيقه همش. كرده جمع خودش دور چيه .  

- اَه. زدى نق زنا عين سره يه. خوشحالتره حتما اينطورى هم شيما. ديگه رفت شد تموم. بابا كردى ام خفه . 

نداد ادامه را بحث و زد سيگارش به عميقى هاى پك سكوت در سعيد . 

كرد باز را صحبت سر پژمان سكوت لختى از پس : 

- رسيدى؟ كجا به نوشين باباى با  

گفت و زد پوزخندى سعيد . 



:  بود مونده فقط. داد قرار واسه برم بايد هفته اين. كردن قبول اما بودن، عوضى ديگه تاى دو يكى اونو. شد زده مخش

ناموس بى پولداراى بزنم ليس پاشونو كف .  

- نگرفت؟ جلوتو چرا شرف بى صادق اون پِِهنه، ات كله تو تو   زدى؟ پيك باهاشون نشستى نبود سرت تو عقل   

گفت و كشيد اش چانه به دستى بود افتاده چين كه چشمانى با و كرد اى خنده سعيد : 

: شده چى نفهميد بود داغ اش كله هم باباهه. شد گور و گم نوشين با مجلس وسط كه اون .  

داد ادامه و گرفت اوج اش خنده : 

: زد جيم و گرفت رو دختره دست ها، شده بالغ تازه كه اين عين . 

- ديگه عسل تو افتاده كون با بهش، ميدن دارن رو دختره سال ده بعد . 

: آورده شانس نزنه نيشش ملكه زنبور فقط. آره . 

 تمام كه كارشان. شود منتقل انبارى به شيما وسايل تا كرد كمك رسيدند كه سعيد پدر منزل مقابل. خنديد سعيد همراه پژمان

كرد حركت ماشينش سمت به و شود گرفته آنها خاك تا كوبيد هم به را دستش دو كف شد . 

: تو؟ نمياى  

- خونه رم مى نه، . 

پرسيد باشد كرده فراموش را قبلش دقايق خراب اعصاب و دلخورى كه گويى شيطان، چشمانى و عريض لبخندى با سعيد : 

: كنه؟ مى هم آشپزى جون انيس   

گفت سعيد به رو و چرخاند انگشتانش ميان را ماشين سوويچ پژمان : 

- پانسيون رفته ترم اول روز از دختره. بابا چيه انيس تو؟ گى مى چى .  

گفت و خاراند را اش بينى ى گوشه سعيد : 

: لونده ولى نيست چاق. بود بانمكى جور يه . 

گفت و داد تكان طرفين به تأسف نشان به سرى پژمان : 

- بابا است بچه! زنيم؟ مى حرف تينيجر يه لوندى به راجع داريم واقعا االن ما .  

 خونه اونجا مگه. نشينى اجاره رفته كرده جمع اى كاره چى فهميده دختره! نپلكيد تو ور و دور كه داشته عقل اونقده :

نيست باباش !  

پرسيد سينه به دست و داد تكيه ماشين در به عصبى پژمان : 

- نباشه چه باشه، داداشه چه. كنه زندگى مجردى خونه تو دختر دونن مى بد اينا . 

: بود قيافه تو خيلى كه داداشه . 

- هم تو كن ول ان، بچه . 

گفت و انداخت باال اى شانه سعيد : 

باشه داشته برش و دور انيس يه ادم نيست بد. اومده خوشم انيس از : .  



- زدى بهم حالمو. بابا شو خفه . 

خنديد ميبرد فرو جيب در را دستانش كه همانطور و كرد خم عقب به را سرش سعيد . 

: بگيرم صادقو اون حال خوام مى. اينا نيما خونه بيا شب .  

گفت بنشيند فرمان پشت آنكه از پيش و داد تكان دستى رفت، فرمان سمت به و چرخيد پژمان : 

- زنم مى زنگ بهت. ميشه چى ببينم . 

كند جور  شب آن براى جايى تواند مى ببيند تا بود ريحانه تماس منتظر. راند خانه سمت به و شد سوار  
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 در را اش خانه ساعتى چند تا بود انداخته رو او به بارها كند، اجاره جدا اى خانه و شود مستقل آنكه از قبل سعيد. نه يا

 زن با را شبش قيد خواست نمى هم طرفى از. بخواهد سعيد از را چيزى چنين نبود حاضر هرگز او اما. بگذارد اختيارش

 كه آنطور را شب  و گذاشت مى پا زير را قوانينش شايد شد، مى مطمئن رامين نرسيدن سر و نبودن از اگر و بزند

 تصاوير و بود شده طاقت كم. بگيرد تماس او با بعد ساعتى زن كه بود آن بر قرار. رساند مى صبح به داشت دوست

 نداشت آشنايى ريحانه با هنوز. زند مى له له و نرسيده بدن به مواد كه معتادى مثل. بودند كردن اشغال را ذهنش مختلف

 مدتها از بعد خواست مى و بود ريزى برنامه مشغول سرش در. بخواهد بيشترى هاى چيز او از توانست مى شايد اما

 قبل. شد نمى سيراب اش تشنگى اما بود، گرفته خو رويه اين با كه بود سالها. برسد خودش به دغدغه، بدون فكر، بدون

 بود نتوانسته هرگز. نبايد كه رفت مى سويى و سمت به فكرش روز، نيم و روز و بود دشوارتر اميالش كنترل ها تر

 سر از را عطش ى دوره آن. بود غالب حواسش ديگر بر اش جنسى نياز هميشه و كند برقرار زنى با عاطفى ى رابطه

بود نگذاشته كنار را عاداتش ولى كرد مى بيشترى دقت هايش انتخاب روى شد مى سالى چند و بود گذرانده . 

داد پاسخ بوق دومين از پس زن. گرفت تماس زن با و برداشت كنسول روى از را تلفن : 

 .سالم :

- نه؟ يا شد جور سالم،  

: زنم مى زنگ باشه، دستت دم گوشيت. دم مى خبر گفتم. شما هولى چه . 

- بذار خالى شبو كل. بدونم امو برنامه خوام مى . 

گفت" الو"  بار چند شده قطع تماس اينكه گمان به پژمان. كرد سكوت خط آنسوى زن . 

: شه نمى شب كل ببين هستم، .  

گفت غيردوستانه و كرد پوفى. شد مى كالفه داشت پژمان : 

- ديگه يكى سراغ برم تونى، نمى. بده خبر زودتر ! 

: گيرم مى تماس كه گفتم باشه، . 

 هميشه ى كوچه در را ماشين. بود رسيده خانه به. انداخت كتش جيب در و گذاشت صدا بى حالت روى كرد، قطع را تلفن

 از. كرد نااميد خلوت كمى براى را اميدش خانه روشن چراغ رفت، باال ها پله از.  انداخت در كليدبه و كرد پارك خلوت

. خاليست هم آنجا كه فهميد آشپزخانه خاموش چراغ از و آمد نمى صدايى هيچ شد، نشيمن وارد گذشت كه ورودى در

 به منتهى راهرو وارد هنوز. رفت خواب اتاق سمت به پيراهنش ى ها دكمه كردن باز حين و انداخت ميز روى را سوويچ



 تشخيص را آفرين صداى كرد كه دقت. آمد رامين اتاق از ناآشنا زبانى با زنى صحبت صداى  كه بود نشده ها خواب اتاق

 نيمه اتاق در شد، نزديك رامين اتاق به آهسته. كند مى صحبت آمد مى ايتاليايى نظر به كه زبانى به و تلفن با گويا كه داد

 از بود پر سبدى كنارش. ميزند اتو پيراهنى و ايستاده اتو ميز مقابل در به نيمرخ كه ديد را آفرين آن ميان از و بود باز

 و پيچ را بدنش كالمت كردن ادا براى تالش در چنان دختر. بزند اتو را آنها دارد قصد رسيد مى نظر به كه هايى لباس

 و كرد مشت را دستش. دهد مى گوش او به و ايستادن مقابلش ايتاليايى فردى گويى گرفت اش خنده پژمان كه داد مى تاب

 موهاى با دختر. كرد مى خطاب انيس را آفرين كه افتاد سعيد ياد. كند كنترل را اش خنده صداى تا گرفت دهانش مقابل

 تشخيص را هندزفرى سفيد سيم توانست فاصله آن از. نبود قجرى دخترهاى به شباهت بى پرش تو هيكل و شدن بافته

 از دست آمد مى دشوار نظر به كه كالمتى كردن ادا هنگام و كرد مى تكرار را كالمات بار يك ثانيه چند هر دختر. دهد

 به خنده اثر در پژمان هاى شانه. كرد مى تكرار شنيد مى آنچه هر فراران تالش با و  روبرو به خيره كشيد، مى زدن اتو

 و حركات. نديد ديگر را آفرين آمد، سراغش مهشيد كه شب همان فرداى از. گرفت نمى دختر از چشم و بود افتاده لرزه

بود شده تفريحش اسباب حسابى دختر بدن هاى تكان .  

: كلَسيكَ  موزيككَ  لَ  اينتِِرسا مى . 

 خود دور و داد تكان راست و چپ به كمرش همراه را سرش برد، سر باالى را دستش دو كوباند، ميز روى را اتو آفرين

 به صدا بى تا چرخيد شود، حضورش متوجه آفرين آنكه از پيش و كند كنترل را خودش نتوانست ديگر پژمان. چرخيد

 را پژمان. گشود كامل را آن و رساند در به را خود آفرين كه بود نرفته بيرون در چهارچوب از كامل هنوز. بخزد اتاقش

 احساسات به آنكه بدون و لرزيد مى همچنان پژمان هاى شانه. شد سرخ صورتش بعد اى ثانيه و گشاد چشمانش ديد كه

گفت كند فكر دختر : 

- خانم سالم) سينيورا َچاو ) 

 شاهد آن از بيش تا نايستاد ديگر پژمان. نيامد بيرون دهانش از كالمى اما بزند حرفى تا كرد بسته و باز را دهانش آفرين

گذاشت تنها را آفرين و رفت اتاقش به اى شده كنترل ى خنده با داد، تكان دستى. باشد دختر زدگى خجالت .  

 زبان گرفتن ياد زد مى حدس. كرد رها پايش كنار را دستش در چرمى كيف و داد تكيه آن به بست سرش پشت كه را در

 انداختن لرزه به و دختر زدن چرخ تصوير. نباشد اُپرا و كالسيك موسيقى به دختر عجيب ى عالقه به ربط بى ايتاليايى

 دختر فكر و داد تكان را سرش. ست بانمكى دختر آفرين كه گفت نمى راه بى سعيد.  آمد چشمانش پشت دوباره هيكلش

سن با دختر. زد مى گريز ذهنش به آفرين فكر اواخر آن. كرد بيرون ذهنش از را محسن  
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 تا رفت دراورش هاى كشو سمت به. نبود صالح به آنجا ماندنء.  برود پانسيون به كه بود گرفته درستى تصميم كمش

باشد آماده شبش آن احتمالى ى برنامه براى . 
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#٢۹ 

 

 زد حدس. بود بسته رامين اتاق در. رفت بيرون اتاق از و كشيد موهايش ميان دستى كرد، تن كه را دارش يقه شرت تى 

 چراغ و بود شده تاريك هوا. نداشت تماسى هيچ كرد، چك را تلفنش برود نشيمن به آنكه از پيش.  گرفته سنگر آنجا آفرين

 اى كرده دم چاى يا و بخورد مشامش به غذايى بوى داشت انتظار بود، كور و سوت آشپزخانه. بودند روشن نشيمن هاى



 از را ديگر تلفن و نشست ها پله كنار  صندلى تك روى. گذشته مثل درست بود تاريك و سرد آنجا اما ببيند، گاز روى

 كه بود نگذشته دانشگاه ترم شروع از هفته دو هنوز. زد اش اجتماعى هاى شبكه به سرى. كشيد بيرون جينش شلوار جيب

 چشمش به ليست آن ميان هم پسر چند اما بودند دخترش هاى دانشجو هم بيشترشان. داشت جديد دوستى درخواست هفده

 دانشجويانش زودى به دانست مى و بود كردن عادت روند اين به.  زد درخواست رد عكسها به نگاه بدون را همه. خورد

شد خواهد آغاز اشان تلفنى هاى تماس و كرد خواهند پيدا او به دسترسى براى جديد هاى راه . 

 دستش دو شد، خانه وارد وقتى رامين. شد بسته حياط آهنى در كه بود كارش با رابطه در و علمى مطلبى خواندن مشغول

 پسر دست هاى رگ. برخاست جا از رامين به كمك براى و كرد رها ميز روى را تلفن پژمان. خريد هاى كيسه از بود پر

 آنكه از پيش. داد مى خريد هاى كيسه سنگينى و طوالنى روى پياده از نشان اش كرده عرق صورت و بودند زده بيرون

 باالى كه پژمان به و انداخت كاناپه روى را خودش. كرد رها پاهايش كنار و زمين روى را ها خريد برسد او به پژمان

گفت  بود ايستاده سرش : 

بميرى برى بايد باشى نداشته ماشين شهر اين توى : .  

- خريد برم هفته اين بود من نوبت  بود؟ چى قرارمون . 

گفت و كرد بسته و باز را دستش انگشتان رامين : 

رو مطبخ اون بده سامون و سر يكم بمونه قراره. نيست  خونه تو هيچى چرا كه زده غر همينجور نازى : .  

 اتاق از دختر. زد صدا را آفرين بلند صداى با سرش پشت رامين. برد آشپزخانه به را ها كيسه از تعدادى و شد خم پژمان

 از هم رامين. نيانداخت پژمان سمت نگاهى حتى و بود سنگين سر آفرين. شدند جمع آشپزخانه در سه هر آمد، بيرون كه

 و شد خم. گذاشت گاز روى و كرد آب پر را كترى پژمان. گرفت دست در را تلفنش و نشست ميز پشت ورود بدو همان

 شانه هم وظايفش زير از اما نداشت خانه كار به عادت. ريخت ظرفشويي سينك درون را شده خريدارى سبزيجات و ميوه

 با بود گذاشته دختر حريم در پا اينكه از. كند دلجويى آفرين از كمى كردنش كمك با خواست مى هم شايد. كرد نمى خالى

گفت و انداخت سينك محتويات به نگاهى دختر. بود درگير وجدانش : 

- بيرون ريختم يخچال از پالسيده كاهو و خيار عالمه يه. كردى خريد زياد اينقدر چرا رامين ! 

داد جواب بود مشغول تلفنش با كه رامين : 

نميمونى؟ شنبه تا مگه. خريدم بود ليست اون تو چى هر من :  

- دارين؟ ميل چى شب. گردم مى بر فردا نخير،  

. نه يا لرزد مى گوشى ببيند تا كرد لمس بود گذاشته آن در را  تلفن كه جيبى دست با و انداخت ساعتش به نگاهى پژمان

 پوكرشان ى دوره و نيما ى خانه به و بگذارد تنها هم با را برادر و خواهر داد مي ترجيح شد نمى خبرى زن از اگر

گفت و رامين به كرد رو شد، وارد دوستى در از باز. برود : 

- دى؟ مى شام و ناهار سفارش دارى هم حاال. دادى رو غذا همه اون ترتيب روزه دو. پسر هستى پرستى شكم عجب تو  

 چاى قورى داخل را آمده جوش آب كه انداخت پژمان به نگاهى. داد باال را ابرويش يك تاى و كرد بلند را سرش رامين

داد جواب. ريخت مى : 

پانسيون؟ بردى خودت با رو ها غذا نصف نازى، :  

گفت و برد لباسش آويزان بند  سمت به دستى. ايستاد راست و كرد جاسازى كابينت در را خريد هاى بسته آخرين آفرين : 

- مگه؟ بود كم! نه  

داد جواب و زد خندى نيش رامين : 



خاليه ظرف نصف ديدم يخچال سراغ اومدم بار هر : .  

 شيطنت با يكى. بودند زده زل او به برادر و خواهر دو هر. چرخيد و گذاشت كترى روى را قورى ايستاد، راست پژمان

 فريزر و يخچال در شده مرتب غذايى هاى وعده به كه نبوده پژمان جز كسى كه ميدانستند دو هر.  تعجب با ديگرى و

 پر را اش خالى هميشه يخچال بود، آمده خانه به شركت از خسته او و  رفت پانسيون به آفرين كه  اولى شب. زده دستبرد

 بيرون را بادمجان كشك شده پخته هاى غذاى ميان از كه آمد يادش. بود يافته زده برچسب رنگى ظروف و غذايى مواد از

 از بهتر ظاهرى غذا.  بود خورده سرد همانطور را آن از نيمى بدهد، را كردنش گرم زحمت خود به آنكه بدون و آورد

 از. گرفت مى قرار پژمان راه سر ندرت به كه چيزى داد، مى را خانگى غذاى ى مزه بود كه چه هر اما داشت، طعمش

 و گشنگى. آورد مى در خجالت از را شكمش و رفت مى يخچال سراغ او نبود، خانه رامين كه مادامى بعد، به شب همان

 مى پر را آشپزخانه كه بود هايى ادويه بوى بلكه كرد، مى آنها به زدن دستبرد ى وسوسه را او كه نبود ها غذا طعم يا

 و داد ترجيح كردن كل كل به را سكوت بار هر مثل. بودند مادرش دستپخت و شهر خاطرات گر تداعى برايش و كرد

داد قرار مخاطب را رامين و كرد ظرفشويى سينك به اى اشاره سر با نياورد، خودش روى به را پسر حرف . 

- كه خريدو زحمت. نيستم شب من  
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تو با هم ها ميوه كشيدى، .  

داد ادامه آفرين به رو سپس : 

- بزنى كارى به دست نيست الزم. نظافت واسه مياد يكى ديگى ى هفته .  

 به دو، آن به اعتنا بى. رود مى غره چشم برادرش به آفرين كه ديد چشم ى گوشه از رفت مى بيرون كه آشپزخانه از

 آن تا داد تكان را سرش. آورد يادش به را لطيفه حرف خانه خوراك و خورد به آفربن توجه. بست را در و رفت اتاقش

 در تلفن. كند سير را پژمان شكم بتواند دستپختش با كه نبود دخترى آفرين.  نشود منحرف زن حرفهاى و سمت به افكارش

كشيد بيرون را گوشى و برد دست. لرزيد جيبش . 

 .الو-

باشى؟ فرشته طرفاى تونى مى ديگه ساعت يك سالم، :  

 خوشگذارنى شب يك خواست نمى دلش. متمول طبقه از ساكنينش و بود شهر باالى فرشته خيابان كرد، تعجب پژمان

نشود جور شرايط مدتى شايد. بگذرد هم خيرش از توانست نمى. بخورد آب پايش زيادى .  

 مطمئنه؟-

بنداز تك رسيدى. فرستم مى برات آدرسو : . 

 و است تجربه بى زن كه بود محرز برايش اول ديدار همان در اما دانست نمى ريحانه از زياد چيز شد، مردد كمى پژمان

 و مطيع زيادى. رفت مى هپروت به و كرد مى گم را پايش و دست اما دهد نشان" كاره آن" را خود كرد مى تالش. ناشى

گفت اش هميشگى روال برخالف و كند قطع را تلفن زن آنكه از پيش. شغلى چنين براى بود مظلوم : 

- ببينيم؟ همو جا يه خواى مى بيكارى اگه قبلش  

 پيشنهاد از لحظه همان و برد موهايش ميان دستى. فهميد سكوتش از را اين پژمان شد، غافلگير وضوح به خط آنسوى زن

 پس طريقى به را دعوتش تا فشرد هم روى را چمانش زنهايى؟ چنين با گذراندن وقت به چه را او. شد پشيمان اش مسخره

گفت زن كه بگيرد : 



كجا؟. باشه :  

 تاثير رويش سعيد هاى حرف شايد. باشد داده پيشنهادى چنين گنجيد نمى باورش در و كوبيد اش پيشانى به دست با پژمان

 ها دختر با را شانسش حتى او.  باشند هستند، خودشان مثل كه كسانى با توانند مى فقط سعيد و او امثال اينكه. بود گذاشته

 معدود همان آورد، نمى رويش فشارى و بود نكرده حس وقت هيچ را رابطه يك عاطفى خالء. كرد نمى امتحان زنها و

است چيز يك دنبال به فقط زنها با روابطش در كه بود كرده ثابت او به تجربياتش ! 

- فرشته سمت بيام ميتونم هم ديگه ساعت يه من. كنى مقيد خودتو نيست الزم ببين م، م ام . 

كجا و كى بگو فقط. ميام. آزادم ساعت چند يه. نيست مشكلى : . 

 عقب جيب در را پول كيف رفت، دراورش ميز سمت به. كرد هماهنگ زن با را مكان و زمان پس نداشت اى چاره ديگر

 عدد چند كشو داخل مقوايى ى جعبه محتويات از شود خارج اتاق از آنكه از پيش. برداشت را سوويچش و چپاند شلوارش

گذاشت ديگرش جيب داخل و كرد جدا . 
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 آپارتمان گذاشت، تو قدم ترديد با پژمان. رفت كنار و داشت نگه باز پژمان براى را در. شد وارد و انداخت كليد زن

 ساكن مجتمعى چنين در شهر، از نقطه آن در كه بود متمول آن صاحب زد مى حدس كه همانطور. بود مرتبى و بزرگ

 سنگ اما نبود تجمالت بند قيد در. شد روبرو جوان نگهبان در مودبانت برخورد با مجتمع البى به ورودش بدو از. بود

 را تجمالت همهگى  داشت قرار البى ى گوشه در كه رويالى پيانوى و سقف از آويزان چراغ چهل كف، گرانيت هاى

 به چه را داشت دسترسى جاهايى چنين به كه زنى. بود چرخش در آنجا در ريحانه حضور حول ذهنش. زد مى فرياد

 نخورد، تكان پژمان اما بنشيند، مبل روى تا زد تعارفش ريحانه! تومان صد قبال در هم آن غريبه، مردان با همخوابى

 را خانه ورودى كه بود هالوژنى نور روشنايى تنها و بود رفته فرو خاموشى در خانه. است راحت همانجا كه كرد اشاره

بود كرده روشن .  

خورى؟ مى چيزى :  

 او تا دهد نشانش را راه زن تا بود منتظر. داد تكان طرفين به سرى و كرد شلوارش هاى جيب آويزان را انگشتانش پژمان

 مى مضطرب نظرش به ريحانه. نداشت را افكارش و شب آمدن كش ى حوصله آن از بيش و بود خسته. برود دنبالش به

 و لطيفه از بود متفاوت ريحانه رفتارهاى و حاالت. حواس بى كمى اما و بود آرام بود گذاشته قرار او با كه قبل بار. آمد

 ليوان. زد تكيه پيشخوان به و آمد بيرون  كريستال ليوانى با نهايت در زد، مى چرخ آشپزخانه در هدف بى زن. او امثال

گفت بود ايستاده لوكس اى خانه ميان بالتكليف كه پژمان به و برد باال كمى را : 

خواى؟ نمى مطمئنى :  

 .نه-

 را ليوان كه كرد نگاه ريحانه به. داشت نگه را مچش همانطور و انداخت ساعت به نگاهى برد، باال را دستش مچ پژمان

. شد مى منتقل هم پژمان به كم كم زن اضطراب. كرد مى ورانداز را پژمان آن باالى از و بود گرفته اش بينى زير

 كم و بود آرامتر زن بودند، نشسته هتل البى در هم مقابل كه قبل ساعتى. دادند مى جوالن ذهنش در جورواجور فكرهاى

 هتل از و نوشيدند چاى. رسيدند توافق به زمان و قيمت سر بر فقط و نشد بدل و رد بينشان هم زيادى صحبت. حرف

 از هم اين. گرفت نظر زير را حركاتش ريز پژمان نوشيد، مى را چايش سكوت در زن هتل، در كه مدتى. زدند بيرون

 به تظاهر ريحانه اما. باشد نداشته كنند مى كه كارى از نشان رفتارشان و ظاهر كه بگردد زنهايى با كه بود اش قوانين



 هم گرفتنش دست فنجان حتى داشتند، اصالت نوعى حركاتش تمامى. كرد نمى اش واقعى خود كردن پنهان و بودن رام

 و خورد مى تكان ريتم روى لبهايش. نبود متظاهرانه و مصنوعى بدنش زبان و زدنش حرف. بود خاصى اداب با همراه

كرد مى خودنمايى آنها روى كمرنگى الك و بود شده مانيكور دستش هاى ناخن. شد نمى باز بيشتر حدى از دهانش . 

 به تن مكانى هر در كه نبود آنها از. صدا كم و كم نور بود، پژمان مطلوب كه فضايى همان. تاريك و بود آرام خانه

 بود صدايى تنها استكان ته هاى يخ خوردن هم بر صداى. داشت هوايش و حال در مهمى نقش فضا و بدهد هايش خواسته

 هم. سالن چوبى كف به بود زده زل و بود پايين سرش.  شود آرام تا داد فرصت زن به كمى. ميزد هم بر را سكوت كه

. ايستاد مقابلش و رساند او به را خودش قدم چند با. بود ديده فكرى چنين را ريحانه قبل بار هم و آنجا به آمدنشان از پيش

 آفرين كرد فكر خودش با رسيد، مى پژمان ى شانه به سرش. كرد نگاه پژمان به و آورد باال را روشنش چشمان ريحانه

 هم روى را چشمانش و گرفت زن از نگاه لحظه يك براى. شود مى رد هايش شانه باالى  از سرش كه است دخترى تنها

 به آنكه از پيش زن. داد قرار پيشخوان روى و كشيد بيرون زن انگشتان ميان از را ليوان نرود، بيراهه افكارش تا فشرد

 چشمانش مقابل در زن ى كشيده و سفيد گردن.  بود باز جلو اش مانتو. بود آورده در سر از هم را شالش برود آشپزخانه

 شانه يك روى به را زن ى كشيده سشوار موهاى كرد مى نزديك او به را خود كه حينى در و شد خم كرد، مى خودنمايى

 خم را سرش كشيد، خود سمت به رو او كمى. گذاشت زن كمر روى و داد عبور مانتو باز لبه از را دستش. كرد هدايت

 با كه زنهايى مشترك عطر بوى. خورد مشامش به آشنايى تلخِ  و خنك بوى. داد قرار زن گوش مماس را هايش لب و كرد

گفت زن گوش در آهسته و كنان نجوا. شد مى همخوابه آنها : 

- طرفه؟ كدوم خواب اتاق  

 

*** 

 نگاهى شانه روى از. شود خنك يخچال، داخل گذاشتنشان از پيش تا گذاشت كابينت روى و زد برچسب را ظرف آخرين

 از بود پر. انداخت آن به نگاهى و داد فاصله تنش از را شرت تى. بود گذشته شب نيمه از ساعتى دو انداخت، ساعت به

 پيدا قديمى ى وسيله همه آن ميان پيشبندى بود گشتن چه هر. شد جمع لكه همه آن از صورتش. رب و چربى هاى لكه

 ايستادن پا سر همه آن از پايش. كرد خاموش را آشپزخانه چراغ و داد ظرف از پر كابينت به را آخرش نگاه. بود نكرده

 گمان. بود كرده روشن رو آنجا از بخشى تلوزيون، نور و رفته فرو تاريكى در خانه. زد نشيمن به سرى. بود گرفته درد

 روشن را كوب ديوار چراغ. بود خالى كاناپه اما ببيند، اى برنامه تماشاى مشغول و ببيند كاناپه روى را رامين كرد مى

خاموش را تلوزيون و كرد . 

 

۹۳:۵٢ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

 فكر. گرفت حرصش. بود رفته خواب به كه ديد تخت روى آويزان پايى با و دمر را رامين رفت، كه خوابشان اتاق  به

 رفت تخت سمت به. بوده برايش پز و پخت مشغول وقت آن تا كه بدهد او به را جايش شب آن حداقل برادرش كه كرد مى

 ضربات، كردن وارد با همزمان ديگر بارى. نشد بيدار اما خورد تكانى رامين. زد او آويزان پاى به ضربه چند زانو با و

داد تكان هم را اش شانه . 

- بخواب كاناپه رو برو پاشو رامين رامين، . 

 .هممم :

- ديگه پاشو رامين، . 

كرد آفرين به را پشتش و زد چرخى رامين .  

- رامين ام، خسته پاشو گم مى بهت ... 



 روى را سالمترش پاى. كرد خطابش بيشعور و آورد فرود او ى شانه روى را مشتش آفربت. نخورد هم تكان حتى پسر

 يك براى كه را هايى لباس آن داخل از و كرد باز را رنگارنگش كيف. گرفت فاصله تخت از حرص با و كوبيد زمين

 براى راهى دنبال به. گفت ناسزا و زد غر اش تنبلى و رامين به سره يك لب زير. كشيد بيرون بود آورده ماندنش شب

 را جورواجور غذاهاى سفارش رامين اما بروند بيرون هم با را شب آن قراربود. بود فكرش بى و خيال بى قُل با مقابله

 از اما برگردد پانسيون به و بيايد در برادرش مقابل موقع همان خواست آفرين. بود انداخته لنگر تلوزيون مقابل و  داده

 كشيده نشان و خط و كرده مستفيض را آفرين دلچسبش چندان نه ادبيات و تيز زبان با و بود گرفته تماس سيما بدش شانس

 مى نشان و بود مانده دستگيره بدون همچنان حمام در. رفت حمام به هايش لباس همراه و زد بغل زير را اش حوله. بود

 خرابى تعميرات و مرمت و خانه به نكردن رسيدگى كه بود واضح. نيستند تعميرات فكر به كدام هيچ خانه آن اهالى كه داد

 آن به مشكالتش به نكردن رسيدگى و نبود قديمى داد مى نشان كه هم ها آنقدر خانه. بود انداخته وضع آن به را آنجا  ها،

 هيكلش به نگاهى زاويه آن از  و ايستاد نيمرخ به. ايستاد آيينه مقابل و گذاشت رختكن در را وسايلش. بودش انداخته روز

 دو نتيجه ببيند كه نبود ترازويى اما كرده كم وزن اندكى كرد مى حس. كشيد شكمش به دستى و زد باال را لباسش. انداخت

 وزن به تا داشت پيش در اى طوالنى راه هنوز داد، داخل را شكمش.  رسيده كجا به كردنهايش پرهيز و تالش هفته

 خرابى دليل به بود، آنجا كه مادامى. كرد ترديد اى لحظه براى كه كند خارج تن از را لباسهايش خواست. برسد مطلوبش

 را جمعه شبهاى كرد فكر آيد، نمى شب كه بود گفته پژمان. باشد تنها كه كرد مى انتخاب رفتن حمام براى را ساعاتى در،

 آمد رفت حال در يا و تلفن با مكالمه مشغول را او مدت آن در. آيد نمى خانه به كه گذراند مى دخترش دوست پيش حتما

 اخم باشد بدمستش رفيق آن با هم شايد. كرد خواهد صبح زنى با را شب حتما باشد، جا هر كرد فكر. بود نديده خاصى

 به را جوان مرد توجه از اى ذره بود نتوانسته كه خاطر آن به شايد. نيامد خوشش زنى كنار پژمان بودن تصور از كرد،

 مورد داشت دوست. خرگوشيست موهايى با اى بچه دختر آفرين گويى كرد مى نگاهش چنان پژمان. كند جلب خودش

 و گرفت مى قيافه سيما كرد، مى تمجيد آفرين ظاهر از سيما حضور در كسى بار هر. شود تحسين  و بگيرد قرار توجه

گفت مى : 

قشنگه؟ اين ميگه كى رفته، باباش به هيكلش"  يا و" شه الغر بايد خوشگله، كجاش اين " "  

 نيامده خانه ساعت آن تا كه پژمان. داد قرار هم روى شد مى كه جايى تا را در و كرد خارج تن از را لباسهايش اخم با

 زد مى ذوقش توى برجسته اندكى شكم. انداخت خودش به نگاهى باز و ايستاد آيينه مقابل. آمد نمى هم آن از بعد حتما بود،

باشد كرده كم توجهى قابل وزن آمد نمى نظر به كه كرد اعتراف خود پيش و .  

داد آب به را تنش و كرد باز را دوش. گفت ى"درك به" و انداخت باال اى شانه . 
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 قوسى و كش را بدنش. برد مى سر به شبانه سكوت در خانه و بود صبح چهار به نزديك ساعت. شد خانه وارد صدا بى

. بود رانده بيدار و خواب را آنجا تا فرشته خيابان از. بود پخش خانه در جات ادويه و برنج بوى. كشيد اى خميازه و داد

 فقط كه زنى ى خانه در را شبى بود محال اما بود، زده بيرون ريحانه ى خانه از سختى به و آمد مى خوابش بود، خسته

 و كشيد را دوم ى خميازه. كرد شل را پاهايش و دست غذا بوى و رفت ضعف دلش. برساند صبح به بوده اش خوابه هم

 در خانه. خورد تكان نشيمن ى گوشه چيزى كرد حس گذشت كه تلوزيون مقابل از. كرد بسته و باز بار چند را چشمانش

 توجهش گوشه همان از اى پارچه سايش و ِخش ِخش صداى اما شده، خياالتى كه كرد فكر خود با و بود رفته فرو  ظلمات

 رفته خواب سالن ى نفره دو مبل روى كه ديد را آفرين. كرد روشن را ورودى راهرو چراغ و رفت عقب. كرد جلب را

بود گذاشته صورتش زير را دستش دو و كرده جمع شكمش در را پاها. بود .  

 رفت، تر نزديك. بود افتاده صورتش روى دختر دار نم موهاى از اى تكه. ايستاد دختر سر باالى و رفت تر جلو قدم چند

 خودش جثه آن با دختر. كشيد مى نفس دهان راه از و بود افتاده فاصله دختر هاى لب بين. خورد اش بينى به شامپو بوى



 مبل روى سختى اينطور آفرين كه بود كرده اشغال را خواب تخت رامين شك بدون. بود گنجانده مبل روى سختى به را

بود نكرده انتخاب خوابيدن براى را نشيمن جادار و بلند ى كاناپه چرا كه بود آن از تعجبش. خريده جان به را خوابيدن ! 

 شد، مى ديده وضوح به حال آفرين صورت. زد كنار انگشت نوك با را دختر صورت روى افتاده موى تكه آن و شد خم

 با. افتاد جريان به بدنش در آنى و آشنا حسى و شدند داغ گوشهايش باز. كرد حس را دختر ى رفته خواب بدن حرارت

 مشكى تابدار موهاى كشيده، گردنى و باريك كمرى. بودند پيدا هيكلش هاى برجستگى بود،اما پوشانده را رويش دختر آنكه

 راست شد، منقبض كمرش عضالت.  بودند كرده فعال را حسگرش هاى عصب بكر بدنى و طراوت سرخ، لبهايى و

 چند. زد صورتش به آبى و رساند آشپزخانه به را خود بزند، احمقانه كارى به دست آنكه از پيش. رفت عقب و ايستاد

كرد زمزمه لب زير و كشيد عميق نفس : 

- سرت بر خاك .  

 سطح روى موهايش انتهاى و صورت روى از آب قطرات كرد، خم  را سرش و گذاشت كابينت روى را دستش دو

 آنها روى دختر دستخط كه برچسبهايى با شده چيده ظروف به افتاد نگاهش و چرخاند را سرش. كردند مى چكه كابينت

 با اش مكالمه از پس كه داشت را حسى همان. گرفت ناسزا باد به را خود ديگر بارى و ايستاد راست. كرد مى خودنمايى

 آن به ديدنش با او و بود اش خاله پسر محسن، دختر آفرين. نكبت در بودن غرق حس انزجار، حس. داد دست او به لطيفه

 سيراب لذت از را خود و بود گذرانده سر از كه شبى با هم آن. شد ور شعله باز درونش ى شده خفته آتش و افتاد حال

بود كرده .  

 وعده  حجم شد متوجه گذاشت مى هم روى كه را ظرفها داد، گشنگى نداى شكمش. شود مسلط خود بر تا گرفت نفسى

 عذاب. بود كرده اضافه ها وعده به را او سهم و  نگذاشته نصيب بى هم را او دختر. شده بيشتر پخته آفرين كه هايى

 اين ، او امثال و ريحانه با بودن براى كه ميدانست. بود بر از را حاالتش و حس. شد منزجر خودش از و داشت وجدان

 بود افتاده اتفاق كمتر. رساند مى نياز ى نقطه به را خودش و كشيد مى باال را درونش سوزان ى شعله كه بود پژمان خود

 خودش خواست بدون آتش آن ندرت به اما بود، انتخاب يك زنها آن با بودن. بدهد دست از بدنش روى را تسلطتش كه

. آيند در خودش كنترل به آنها و باشد سوار حواسش و اميال بر داد مى ترجيح نداشت، دوست را اين. شد مى ور شعله

 ظرفها چيدن مشغول و كرد باز را يخچال. راند عقب را مرطوبش موهاى و كشيد عميق نفسى.بود پريدن سرش از خواب

شنيد را آفرين آلود خواب صداى كه داشت ظروف جاسازى در سعى يخچال داخل شده خم. شد آن داخل : 

پزم نمى برات كوفتم ديگه من االغ، ندارى لياقت : .  

 در باالى از. بيايد بيرون پشت آن از آنها جادادن از پيش توانست نمى و بود ظرف از پر دستش. شد گشاد پژمان چشمان

 دختر موهاى.  نيانداخت هم نگاهى يخچال سمت به حتى و رود مى سينك سمت به آلود خواب كه ديد را آفرين يخچال

 سينه خواست پژمان. بود افتاده بيرون پايش ساق و رفته باال شلوارش ى پاچه. بود پوشانده رو هايش شانه روى پريشان

داد ادامه دختر كه كند حضورش متوجه را آفرين و كند صاف را اش : 

بخوابه باشه بدبختم اون واسه جا. نكنى پهن تخت روى خودتو ماهى سفره عين گرفتى زن كه فردا باش داشته شعور : . 

 كجا را خوابيدنش! بود گرفته نصيحت باد به را او آنطور كه بيدار يا بود خواب دختر. كرد تعجب پيش از بيش پژمان

 زير كه را آبى ليوان بسته چشمان با  آنكه از پس  و نداد امان آفرين! بود كرده تشبيه ماهى سفره به را او كه بود ديده

داد ادامه دار غصه لحنى با كشيد، سر بود گرفته شير : 

مبل رو شكست استخونام. رامين خدا به نيستى مرد. كرده لوست فقط نداده، تو ياد هيچى مامان : .  

اى دقيقه كه چشمانى و گذاشت قلبش روى را دستش. پراند جا از را آفرين و رفت هوا به پژمان ى خنده شليك صداى  
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گفت شوخ لحنى با و كمر به دست و بست را يخچال پهلو با. كردند مى نگاه را پژمان شده گشاد بود، بسته پيش : 

- هستى هم اخالق بد چه. دختر زنى مى غر چقدر .  

بود آشپزخانه در شب، موقع آن پژمان، حضور تحليل پى در زده شوك همچنان و بود برنگشته عادى حال به آفرين . 

. برداشت دختر سمت به قدم چند و گرفت دست در را بود داشته نگه بيرون خوردن براى كه را غذايى ظرف پژمان

 بشقابى آفرين سر باالى كابينت از و كرد دراز دست پژمان. كرد دنبال را پژمان حركات و آمد بيرون شوك از آفرين

 آفرين به رو و كشيد ببرون را صندلى لبخندش حفظ با همانطور. رفت ميز سمت به چنگال و قاشق همراه و برداشت

 :گفت

- خورى؟ مى  

گفت اخم با و شد مسلط خودش به آفرين : 

سحرى؟ يا شامه :   

 كالمش تخسى و آفرين نگاه برق پژمان. بود شده سينه به دست كه دوخت آفرين به را نگاهش و ماند هوا در پژمان دست

بنشيند تا زد اشاره آفرين به و چرخاند را سرش. خورد غذا قاشقى چند بدهد را پاسخش انكه جاى. ديد را : 

- سينيورا بفرماييد . 

 پژمان كه جورى رفت مى بيرون آشپزخانه از كه حالى در. برافروخت دختر كه كرد اثر آفرين در چنان پژمان حرف

گفت بشنود : 

الهى جفتتون حلق توى كنه گير : .  

 از برود اتاقش به آنكه از پيش. زد ببرون آنجا از داد سامان و سر كه را آشپزخانه. شد خوردن مشغول و خنديد پژمان

گفت آرامى صداى با و رفت نزديك كمى. شود مى دنده به دنده كه ديد را آفرين فاصله همان : 

- جادارتره كه كاناپه يكى اين خوابيدى؟ اونجا چرا ! 

گفت انداخت شانه روى و كرد جمع دست با را موهايش نشست، جايش در آفرين : 

نيستم راحت اون روى : . 

 روى كه را شبهايى نبودند كم و بخوابد كجا خودش كرد نمى فرق برايش. انداخت دختر وضعيت به ديگر نگاهى پژمان

 او تخت از را صبح تا مانده باقى ساعت كه بدهد پيشنهاد آفرين به توانست مى. بود رسانده صبح به چرم ى كاناپه آن

گفت اما كند استفاده :  

- ميارم برات بخواى. باال برديم رو ها تشك . 

گفت زنان كنايه آفرين : 

پانسيون ميرم ديگه ساعت دو يكى. نيستم زحمت به راضى : .  

 رفتن تا دانست مى. دختر به كرد پشت و گفت ى" بخير شب" انداخت آفرين حرصى ى چهره به ديگر نگاهى پژمان

 حالت به هم آفرين بست، كه را در. كرد اش بدرقه حمام تا دختر نگاه گرفت، مى دوش بايد. برد نخواهد خوابش آفرين

كشيد دراز سالن كوچك مبل روى قبل . 
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بود؟ چطور امتحان :  

- آمده؟ آناهيد. نشده شروع اصليا هنوز. بود عمومى  

گفت و داد تكان طرفين به سرى حسام : 

بود خورد اعصابش... كرده خراب رو امتحانش. نمياد گفت نه، : .  

- روزا اين نيست جا كه هم كتابخونه. صدا و سر اش همه. خوند درس نميشه اونجا اصال داره، حق . 

 به و زد چشم به را عينكش. داشت مى بر قدم اش شانه با شانه اخم با كه انداخت آفرين به نگاهى شانه روى از حسام

گفت آفرين : 

باشه حواست. ها نيستن بردار شوخى درسات : .  

چرخاند حسام به را رويش و كرد چشمانش بان سايه را دستش. انداخت باال اى شانه و گفت ى" اوهوم" آفرين : 

- آرومه خيلى اونجا. خاليه خونه و نيست روزا اونم. مدت اين رامين پيش ميرم نهايتا . 

پرسيد و داد تكان سرى حسام : 

اهواز؟ ميرى كنى؟ مى كار چى امتحانا بعد :  

گفت و گرفت قرار حسام مقابل آفرين. ايستادند دو هر و رسيدند دانشگاه سردر به : 

-  شما. دونم نمى برم، شايد. بياد تونه نمى ميره سركار چون اما تمومه، ديگه روز ده امتحاناش رامين. خواد مى كه دلم

ميرين؟ چى؟  

 مشغول كه همانطور و كرد باز را آن زيپ شد، خم. گذاشت زمين روى و كرد آزاد شانه روى از را اش پشتى كوله حسام

گفت بود كتابهايش ميان جستجو : 

 نمى تكون تهران از بياد، خواد مى حامد بشنوه ولى دونم، نمى آناهيدو. ميان امتحانا بعد داداشم و مامانم. نميرم كه من :

دوستت اين حياست و شرم پر كه بس.  خوره . 

داد ادامه لبخند با و گرفت آفرين سمت به را اى بسته ايستاد، راست : 

َتَمشت َكر رفيق به بده هم اينو : . 

انداخت پيشانى به تصنوعى اخمى آفرين . 

- بده جونتون شيرين تحويل تا بهش ميدم رو راپورتت حسام، باشه حواست آهاى، . 

 از را كيفش خندان همانطور و شد خم. خورد تكان هوا در بلندش و لخت موهاى و رفت عقب سرش. خنديد بلند حسام

انداخت شانه روى و برداشت زمين روى .  

بدى؟ تحويل بخواى كه  اصال دارى چنته تو چيزى :  

كرد حسام ى حواله چشمكى فاتحانه و گرفت خود به جانبى به حق ى قيافه آفرين . 



- پزشكى گروه معروف خان سامى همون يا پور، كاظم حسام سيد آقاى نيست هم خالى همچين دستم ! 

گفت و كرد اشاره بودند ايستاده آنها از فاصله با كه دانشجوها از گروهى به سر با. گرفت اوج اش خنده حسام : 

برم من. چشمتم جلوى ديگه ترم دو فقط خوبه : .  

گفت و كرد اشاره آفرين دست در ى بسته به   : 

نكنه درد دستت. آناهيد به بده خودت : . 

 مترو ايستگاه سمت به خداحافظى از پس و گذاشت كيفش داخل را بسته. كرد پايين و باال سرى  و زد لبخندى آفرين

كرد حركت . 

 

 آناهيد عصبانى و شاكى صداى. رسيد گوشش به واحدشان از  جدل و بحث بلند صداى رفت باال كه را پانسيون هاى پله

نبود طبقه، مسئول مدنى، خانم از هم اثرى. بود خلوت را روز از ساعت آن پانسيون. شناخت را .  

 ديد ديگراشان اتاقى هم دو مقابل بود كرده تن صبح كه اى مانتو همان با را آناهيد. رفت داخل و رساند در به را خودش

 روى نامرتب بود، داده رنگ تغيير نارنجى به اواخر آن كه موهايش،. بود داده جلو را گردنش  زده كمر به دست كه

غريد بود اتاقيشان هم ترين دار سن كه گيسو به رو. بود ريخته گردنش دور ى مقنعه : 

 خونده شب نماز بار يه عمرت تو. نيستى كن ول بازم داريم امتحان ميبينى. مريض مريضى، آخه؟ آزارى مردم چقدر تو :

اصال؟ بودى  

 موهاى بود ايستاده آفرين كه اى فاصله از و تابيد مى اتاقشان داخل به مشجر هاى شيشه پشت از روز ميان آفتاب نور

. دارد عالقه نامتعارف رنگهاى چنين به چرا اش ماهه چند دوست داسنت نمى. داد مى نشان معمول از تر روشن را آناهيد

 بيرون كه اوليه شوك از آفرين. كردند مى عقب و جلو را بدنشان و سر و بودند كشيده گردن جنگى خروس مثل دختر دو

 گيسو. درنياوردند سر آنها معانى از  كدام هيچ كه كرد گيسو بار كلمه چند آناهيد. نخندد تا گرفت دهانش جلوى دست آمد

گفت و داد تكانى را درشتش ى باالتنه : 

-  حرف همچين. نزنى تر اينطورى تا بخونى درس بشينى بچرخى، ول ترم توى اينكه جاى خواستى مى. ببينم شو خفه

نداره رو حرفا اين ديگه كه نقاشى. خونه مى پزشكى داره انگار ميزنه . 

 سمت به كه حينى و زد چرخى. بود ايستاده او پشت و رسانده آناهيد به را خودش كه انداخت آفرين به كوتاهى نگاه گيسو

گفت بلندى صداى با رفت مى تختش . 

-  كارياشو كثافت. شدى اون و اين ماشين سوار ديدم بار چند. بيرون ميزنه كنه مى  درست خودش واسه قِر يه روز هر

خانم پتياره كن جمع خودتو برو. انداخته راه دانشگاه دانشگاه من واسه حاال كرده .  

 زد مى نفس نفس دختر. كرد متوقفش و گذاشت اش شانه روى دست بردارد خيز گيسو سمت به آناهيد آنكه از پيش آفرين

 بازويش دور را ديگرش دست آفرين كه بود شده برافروخته چنان صورتش. رفت مى پايين و باال سرعت به اش سينه و

شود آناهيد پيشروى مانع تا كرد حلقه . 

 حمام ماهه سه. كنى مى وا رو گاله اون كنى مى غلط دونى نمى رو طويله و اتاق فرق كه تو. عوضى ى دختره شو خفه :

 اندازه بى گياهى)  َگنِدواش... معجونه ميگه كنم مى دم مياد دستش علفى هر. برده نمى خوابمون پِِهن بوى از شبا نرفته،

بو بد ). 

جلو به قدمى و كرد آزاد آفرين انگشتان ميان از را اش بازو ناغافل آناهيد  
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گفت و زد اش سينه به انگشت با. برداشت : 

:  بايد بشه شروع من های ديوونگی. شناسه نمی منو هنوز. )زای بزنی نم َترَ  بايد بايه رگان توره می. نشناسه َمره هنوز

بچه کنی خيس خودتو .) 

 قرار دو آن مابين را خودش. كشيد عقب و زد چنگ را آناهيد بازوى آفرين برداشت، خيز آناهيد سمت به و چرخيد گيسو

 هم بود كرده سكوت لحظه آن تا كه ديگرشان اتاقى هم سارا،. شد گيسو آمدن تر جلو مانع تا آورد باال را دستانش و داد

. داشتند خبر هم عادات از و بودند اتاقى هم سالى چند گيسو و سارا. داشت گيسو كردن آرام در سعى و گذاشت پيش قدمى

 از و گذراند مى پانسيون در را هايش ماه آخرين گيسو. بيايند كنار هم با بود شده باعث وهمين بود خاص اخالقشان دو هر

 كه دفعاتى نبودند كم و بود خصمانه هميشه آناهيد به نگاهش. داشت دختر دو با گرمى چندان نه استقبال ورودش بدو همان

 دو براى را عرصه هم امتحانات ى فرجه شروع از. بود كرده باز اتاقشان به را پانسيون مدير پاى مختلف هاى بهانه پى

 تا را گذشته شب اما بخواند، نماز حتى دختر بود نديده آفرين. داد مى آزارشان شب نيمه و شب هر. كرد تر تنگ دختر

. نشاند تخت روى و كشيد عقب را گيسو سارا. بود گذرانده راديو صداى با همراه هم آن خواندن نماز و مناجات به صبح

 كمتر و بود معمارى ارشد دانشجوى سارا. است ناراضى موجود وضع از هم خودش كه فهماند آفرين به ابرو و چشم با

 رفع براى مگر رفت نمى بيرون و نوشت مى را اش نامه پايان كه گيسو خالف بر گذراند، مى پانسيون در را وقتش

 .مايحتاج

گفت گوشش در و برد در سمت به را آناهيد آهسته كند، نمى پيدا بهبود شرايط آمده وجود به وضعيت با ميدانست آفرين : 

- كنيم مى فكرى يه بعد اينجا از بريم فعال بيا . 

داد جواب و دوخت آفرين به را اش برزخى نگاه. ميزد نفس نفس همچنان آناهيد : 

داره نمى ور سرمون از دست ماهه چهار. خورم نمى جم اينجا از من. آشغال ى دختره خورده گه بريم؟ كجا : . 

- بيا. فعال بريم بيا. نداره رو امتحانا به زدن گند ارزش.  آخرشه ترم ديگه كه اين آناهيد، كن ول . 

 در كردن تايپ مشغول اخم با كه گيسو به رو آفرين. رفت بيرون اتاق از سرعت به و چرخيد ديگر حرفى بدون آناهيد

گفت بود موبايلش : 

- آخه وضعشه چه اين دانشجويى، هم خودت خوبه. گيسو آوردى در رو شورش ديگه . 

 چيزى مياد ات قيافه به اصال. بشه دكتر خانم كه كردن پر رو كى جيب بابات ننه نيست معلوم كه نزن حرف يكى تو :

باشه؟ حاليت  

 اما بگذارد، جواب بى را كسى مفت حرف كه نبود دخترى. داد تكان طرفين به سرى تأسف با و كرد كج را لبش آفرين

 هر با كه. بود آموخته آدمها رفتار در كردن دقت از هم را اين. كند دو به يكه او با بخواهد كه بود آن از تر نفهم گيسو

 به اما گذاشت، مى جواب بى را رامين جاى بى حرفهاى و ها گويى گنده پژمان  بود ديده حتى.نشود بحث وارد آدمى

گفت سارا به رو. آمد مى بر ديگران و او پس از خوب هم  اش موقع : 

-  وضعيت اين حال به فكرى يه  بگم دارى مشكل ايشون شبانه  شوهاى با هم تو اگه. ميذارم جريان در رو مدنى خانم

گفت و انداخت گيسو به نگاهى سارا. بكنه : 

 در هم با تا دو اين كه بس. بيرونا اندازه مى چهارتامونو هر. مدنى خانم پيش برين خواد نمى فعال كن، صبر حاال :

 .افتادن

 كه ها پله از. ديد پله آخرين روى نشسته را آناهيد. رفت بيرون اتاق از ديگرى حرف بدون و انداخت باال اى شانه آفرين

 به نه و آمد مى اش مشكى چشمان به نه! كرده انتخاب دوستش كه موييست رنگ چه اين كرد فكر خود با رفت پايين



 مانتوى روى قطره قطره اشكهايش و بود پايين سرش. بيايد نظر به طبيعى كمى كه نبود هم حنايى. اش گندمى پوست

انداخت دختر نحيف ى شانه روى دست و نشست كنارش. چكيد مى بنفشش . 

- كن ولش تربيته، بى دختره. بابا كنى مى گريه چرا هيس، . 

گفت اشكى چشمان با و چرخاند آفربن سمت به را سرش كنان هق هق آناهيد : 

 هيچى زد، مى وول عربى فقط سرم تو. دادم تحويل سفيد رو برگه كن باور. عوضى ايه عقده خوره، مى بهم ازش حالم :

آمد نمى يادم . 

- ازش گيريم مى نمره زنيم مى حرف استادت با ميريم. كردى خراب امتحانو يه. شده چى انگار حاال بابا خب .  

داد تكان طرفين به را سرش و كشيد باال را اش بينى آناهيد . 

گيره سخت انقدر نميشه، : .  

- نمياد هيچكى شب تا. خونيم مى درس اونجا ما خونه ميريم بعدم بيرون، بزنيم پاشو. كن ول حاال . 

 اتفاقات و آناهيد امتحان كردن خراب تاب و آب با كه خورد مى گوششان به پله باالى از گيسو مصنوعى هاى قهقه صداى

 دختر. شد مانع آفرين كه برود سراغشان خواست آناهيد. كرد مى تعريف ها اتاق ديگر دختران براى را قبل دقيقه چند

گفت آفرين به رو كرد، مى نگاه را باال كه طور همان و كرد پاك دست كف با را صورتش : 

 است مزاحم که فردی به گيلکی، مثل در. *کولکاپيسه مثل شده پر پر بخت سياه. ) مانه کولکاپيس بزی پرپر بخت سياه :

گويند می کولکاپيس ندارد سنخيت خود دوستان و اطرافيان بقيه با که افرادی يا ندارد، را اش حوصله کسی و *). 

خندد می آفرين : 

برام كنه ترجمه نيست كه هم حسام. گفتی که اين بود چی چی رشتی؟ کانال زدى باز - . 

هم تو بار سنگين چيز يه بابا، برو :  
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بهت بگم ها، كنم مى . 

 از آناهيد. برد باال تسليم ی نشانه به را دستانش لرزيد، مى خنده شدت از و آناهيد ى چهره ديدن از كه هايى شانه با

داد ادامه شده جمع صورتى با و انداخت ها پله باالى به دوباره نگاهى همانجا . 

افتم مى درسامو نصف اول ترم همين. شدم بدبخت منم. شده ماميج مونده اتاق تو اينقد سر بر خاک : . 

- دى مى انجام براش پروژه يه فوقش بده، نمره كنيم مى راضى رو استادت بابا واى . 

بست چشم و داد تكيه ديوار به را سرش آناهيد : 

 پخت برای شيره آن از که درخت يک)  آربادار ندازه نمی دستم کف خالی و خشک تف يه. ايشاهلل بياد خبرش اونم :

نکن اميدوارم خودی بی( است بودن خاصيت بی و دراز مثل و گيرند می محلی های شيرينی . 

رشتی بد شی می نمک با خيلی شی می عصبانی وقتی وای: گفت و خنديد بلند صدای با آفرين .  



خواد می کتک دلت خواره، می هم تو تن اينکه مثل. ) کنه خارش جانم تی اينکه مثل: گفت و کرد نگاهش برزخی آناهيد ) 

گفت و تكاند را اش مانتو پشت. گرفت آناهيد سمت به را دستش و ايستاد آفرين  : 

- بريم پاشو . 

 تهديد با آفرين به رو بگيرد شماره آنكه از پيش و آورد بيرون مانتو جيب را تلفنش كشيد، باال را اش بينى آخر بار آناهيد

 :گفت

 هم شبا كتابخونه، ميرم روزا. برام ذاره نمى آسايش روانى ى دختره. ذارما نمى اينجا پامو امتحانات آخر تا برم اگه من :

مامانم خاله دختر پيش ميمونم .  

گفت و داد تكان آناهيد تاييد در سر آفرين : 

-  برگردم شب احتماال من اما. ترافيك تو نميشيم عالف. نزديكتره دانشگاهم به من، پيش بيا روزا. حاال كنيم مى كاريش يه

  .همينجا

 سپس و كرد بلندش گرفت، را آفرين دست. داد قرار گوشش كنار را گوشى و گرفت را شماره داد، تكان سرى آناهيد

كرد صاف را صدايش :  

مامان الو، : ... 

 

*** 
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#٢٣ 

 

- ديگه آمدم... نيست رامين نه... اومده؟ يارو... رسونم مى خودمو ديگه دقيقه ده من... درى؟ دم . 

 بار براى را تلفنش ى صفحه.  بود گذشته ثانيه پنجاه و صد از ثانيه بيست فقط. انداخت چهارراه سر شمار ثانيه به نگاهى

 دختر ديدار به كه قبل هفته دو. شد مى باخبر ملوس وضعيت از و گرفت مى تماس دولتشاهى خانم با بايد. كرد چك چندم

 نياورده ذوق سر را او هم رنگارنگ هاى سر گل و دخترانه هاى الك حتى. بود ديده پريشان و دمغ را دخترك بود رفته

 كسى با هم اى كلمه بود، زده شانه را شان طاليى موهاى و كرده بازى عروسكهايش با را مالقات زمان كل. بودند

 نمى مهشيد مداوم حضور به ربط بى را دختر خوى و خلق تغيير آسايشگاه روانشناس و شيروانى ليال! نكرد صحبت

 شده بيشتر هايش گيرى بهانه. كند جايگزين ساخته، ذهنش در آنچه با را مادر مفهوم نتوانسته دخترك بودند معتقد. دانستند

 كارى فشار علت به را قبل ى هفته. بود داده تغيير هفتگى هاى ديدار به را اش ماهيانه هاى مالقات ناچار به پژمان  و 

 برايش مهشيد حضور اما كند، نگرانش كه بود نشده گرفته آسايشگاه از هم تماسى برود، ملوس ديدار به بود نتوانسته

 خواست نمى فقط نميدانست، حرفش، سر ايستادن يا بود بازى لج!توانست نمى! ببخشد را زن خواست نمى. بود سنگين

 اى ضربه. كند خودش آن از را دخترك باز هم راحتى همان به كرد، رها را ملوس آسودگى به كه همانطور مهشيد بگذارد

 جوراب اى دسته. كرد مى نگاهش خيره اى قهوه موهاى و قرمز روسرى با نوجوان دخترى. خورد ماشين ى شيشه به

 روى ريز هاى سوراخ و ميكرد خودنمايى دختر ى كهنه مانتو آنجا از. بود دستانش ميان پارچه رنگ چند و مردانه

بود،گفت كرده كج شانه يك روى كه سرى با و آورد باال را دستش دو هر.شد مى ديده وضوح به اش روسرى : 



نخه صد در صد خواى؟ مى جوراب : . 

زد شيشه به ديگر اى ضربه باز اما دختر. برود كه كرد اشاره دست با و داد تكان را سرش پژمان . 

خودم جون به خوبه جنسش. بخر مادرت جون : .  

ديگه جوراباى با داره فرق. ايتاليا اين ِميد نوشته ببين . 

 كه سوم ى ضربه.بردارد سرش از دست شايد تا كرد مى محلى بى دختر به و داشت نمى بر شمار ثانيه از چشم پژمان 

گفت و دختر به كرد رو شد وارد : 

- ديگه برو. دختر خوام نمى . 

گفت و كرد نزديك شيشه به را صورتش دختر : 

خودم جون دارم كارت پايين، بكش اينو ديقه يه : . 

 راند تر جلو را ماشين كمى پژمان. گذاشت نمايش به را نامرتبش دندانهاى و زد پژمان اخم تمام صورت به لبخندى سپس

 پشت هاى ماشين الى به ال از سرعت به دختر كه بود نگرفته ترمز هنوز. بگذرد داشت سر در آنچه هر خير از دختر تا

 و فرز و دختر باالى سرعت و بود افتاده گردنش دور از دختر قرمز روسرى. اش پى در سال ميان مردى و دويد چراغ

 فرصت آنكه از پيش و كردند مى حركت كندى به ها ماشين شد، سبز چراغ. بود كردن متعجب را پژمان  بودنش چابك

 جلويى راننده سر بر را عصبانيتش و گذاشت بوق روى را دستش. شد قرمز دوباره چراغ كند، عبور راه چهار از كند

 صندلى به و گفت اى" بابا برو" پژمان. كشيد شانه و شاخ برايش و اوانداخت به نگاهى آينه درون از راننده. كرد خالى

 خورد زنگ كه تلفن. كاويد مى را راه چهار سوى آن  سو اين دويد مى دنبالش به كه مردى و دختر پى نگاهش. داد تكيه

گرفت مى تماس دوباره كه بود سعيد. گرفت روبرو را نگاهش : 

 .الو-

پژمان؟ كجايى :  

- خورن نمى تكون ماشينا قبلى، جاى همون . 

داشتم نگهش زور به. ديگه بجنب. داره محضر وقت ميگه ميره، داره بابا اين : . 

- خب دادى مى خبر زودتر. ميام دارم .  

كردى عالفمون. كلنگى ى خونه اين با روحت تو اى : . 

 به را پايش يك كه ديد را سعيد. ايستاد خانه مقابل و پيچيد كوچه داخل بعد دقيقه ده از كمتر. كرد قطع را گوشى پژمان

 سرد ابرى، هواى. رفت بيرون ماشين از و برداشت را كتش و كيف. كشيد مى سيگار و بود داده تكيه خانه آجرى ديوار

بود پيچيده گردن دور دور، چند هم را گردنش شال و برده فرو شلوار جيب در را دستش يك سيعد.  سوزناك و بود .  

- بنگاهيه؟ كو ! 

فشرد سر پشت ديوار به را آن فيلتر و زد سيگار به را پك آخرين سعيد .  

داد بيرون دهانش از را غليظ دود و فشرد را پژمان ى شده دراز دست . 

آدمه كرده فكر داشته برش دور. جاكش كه نموند رفت، : .  

گفت زد كه را ماشين دزدگير. انداخت در به كليد و كرد پوفى پژمان : 

- كو؟ ماشينت  



اومدم يارو با : .  

گفت سعيد. بيايد داخل تا زد تعارف سعيد به رو و كرد باز را در : 

شركت؟ نميرى مگه تو. دارم قرار ناهار :  

- بدى نشونش خودت ميذاشتم كليدو مياد، ساختمون براى مشترى بودى گفته زودتر. دارم كار ظهر از بعد نه، .  

برد فرو جيب در هم را ديگرش دست و انداخت باال شانه سعيد . 

ساخته شريكى باهاشون رو جا چند يه اينكه مثل. رو يارو اين كرد معرفى نيما : . 

گفت و سعيد به كرد رو. انداخت ساعتش به نگاهى و ايستاد در چوب چهار در. داد تكان تفهيم نشان به سرى پژمان : 

- رسونمت مى خودم بعد تو بيا مونده، ظهر تا . 

ميرم خودم بگير ماشين يه دستشويى برم نكرده، الزم : . 

ديد باز كه را در. انداخت ورودى در به كليد پژمان رفتند باال كه ها پله از  
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 و زد مى بيرون خانه از او از پيش كه بود مدتى هم رامين و كرده قفل را ورودى در خودش صبح نداشت شك كرد، اخم

گشت مى باز خانه به شب آخر .  

: زدم يخ ديگه تو برو چيه؟ .  

كرد پچ پچ آهسته پژمان : 

- بود باز در ! 

ست پسره اون حتما. نيومده كه دزد. باشه باز خب : .  

گفت و برد باال سكوت معناى به را دستش پژمان : 

- مياد شب ميره، صبح. نمياد خونه روز وسط . 

 با. كرد نگاه پژمان به گير مچ چشمانى و باز نيشى با كه بود نداشته بر قدمى هنوز. برود داخل تا زد كنار را پژمان سعيد

گفت و كرد اشاره پايش جلوى به آرام صدايى : 

آورده دختر : . 

 ميان نداشت خوش. شد تر غليظ اخمش. بود شده جفت جاكفشى كنار كه داد رنگى شب ورزشى كفش به را نگاهش پژمان

 آمد و رفت رعايت سال همه آن خودش. بيفتد در سيما و محسن با بخواهد آن از بدتر و شود نما انگشت همسايه و در

 نشيمن به تا كرد حركت آميزش شيطنت لبخند با سعيد. ندهد قديمى ى محله هاى همسايه دست آتوبى تا بود كرده را هايش

گفت و گرفت را بازواش پژمان. برود : 

- ندارم حوصله بريم بيا كن، ولشون . 

گفت آهسته و داد نشان را خانه سر با كرد، آزاد را دستش سعيد : 



 دختر نيومده. شد جور ام خنده هفته يه ى سوژه. نميرم اينجا از نبينم رو پررو بچه اون ى مونده كف تو ى قيافه تا من :

موزمار اى. كرده بلند . 

 آهسته را در پژمان. كرد حركت ها خواب اتاق به منتهى راهرو سمت به و شد نشيمن وارد پژمان به اهميت بى سعيد

 كه شد تبديل يقين به شكش. كرد متوفقشان آشپزخانه از دخترى صحبت ناآشناى صداى. رفت دنبالش صدا بى و بست

 در كه بود باقى شكرش جاى. شود مى او پاپى باز ببرد ماجرا از بويى سيما اگر و آورده بوجود جديدى دردسر رامين

 هر بعد اى ثانيه و كرد حركت آشپزخانه سمت به او با قدم هم سعيد. گرفت نخواهد را مچشان حساسى و خاص موقعيت

 از ماكارانى بلند هاى رشته. بودند نشسته آشپزخانه ميز پشت نارنجى موهاى با دخترى و آفرين. شدند ميخكوب جا در دو

 آداب مبادى مردى قالب در ثانيه از كسرى در سعيد. در به شده خشك مبهوتش نگاه و بود آويزان نارنجى مو دختر دهان

گفت دختر دو به رو احترام با و رفت فرو : 

خانما ميشه عرض سالم : . 

 با آناهيد. دوخت پژمان ى خيره نگاه به را نگاهش اى، آهسته" سالم"  با همراه و انداخت پيشانى به ريزى اخم آفرين

 نگاهش و راند گوش پشت به را اش نارنجى موهاى. داد را شان سالم جواب و ايستاد پا به كرد، پاك را دهانش دستمال

گفت و آمد صدا به پژمان. آفرين به دوخت را : 

- باشين راحت بفرمايين، . 

 معذب آناهيد و آفرين. زد لبخندى و كشيد ميز روى ى قابلمه داخل سركى. ايستاد ميز كنار و گذاشت داخل قدم سعيد

 .نشستند

گفت و چرخاند نارنجى مو دختر سمت به را رويش بود، ايستاده بالتكليف همچنان پژمان : 

- اومدين خوش . 

گفت آفرين به لبخند همراه و گرم لحنى با سپس : 

- نمياى طرفى اين وقته خيلى شما؟ خوبى . 

: بيارم؟ براتون بشقاب. خونه مياين ظهرا بود نگفته رامين. دانشگاهم كالساى سرگرم ممنون،  

. ميكرد نگاه را پژمان منتظر، هم آفرين نارنجى مو دوست. بود گرفته نظر زير را دختر دو لبخند با و سرخوش سعيد

 پيشنهادش خواست. زده تعارفشان ادب روى از اما ناراضيست، شان دخترانه محفل خورد هم به از آمد مى نظر به آفرين

گفت و نداد مجال سعيد كه كند رد را : 

رسه؟ مى چيزى ما به. گذشت نميشه هم ماكارونى اين خير از اما هستم جايى ناهار كه من :  

گفت و انداخت ساعتش به نگاهى پژمان اما گرفت جا ميز پشت سعيد : 

- برسونم هم رو تو بريم پاشو. ببرم مدارك سرى يه فقط اومدم برم، بايد من . 

 بيرون ديسى. رفت ها كابينت سمت به و برخاست جا از سستى با گذراند، نظر از بود نشسته ميز پشت كه را سعيد آفرين

داد آناهيد دست به و كشيد : 

آنا؟ ديس تو كشى مى -  

 مانده پژمان. دوختند پژمان به را منتظرشان نگاه و چيدند را ميز ثانيه از كسرى در. آورد قاشق و بشقاب و چرخيد سپس

. برود ملوس مالقات به و دهد نشان مشترى به را خانه تا بود آمده. ميداد ترجيح ماندن به را رفتن. دوگانه حسى ميان بود

 جلو را ديس او به توجه بى سعيد. بياندازد دانشجويانش هاى پروژه به نگاهى و بماند خانه در را ظهر از بعد خواست مى

گفت و كرد دستانش به اى اشاره پژمان. شد مشغول و كشيد : 



- ميام االن . 

 گويى كه خورد مى اشتها با چنان و بود كرده پر را بشقابش كه انداخت سعيد به نگاهى و نشست ميز پشت شسته دست

 بود، گردش در ميز پشت افراد بين نگاهش آناهيد و بود خوردن مشغول آفرين. است اش زندگى غذايى ى وعده آخرين

گفت و داد هول سمتش به را ديس كرد، توقف پژمان روى نهايت در و كرد نگاه را آفرين چشمى زير : 

  .بفرماييد :

 زد مى حدس. آفرين با را نسبتش نه و ميدانست را اسمش نه. گذراند نظر از را نامتعارفش موهاى رنگ و دختر پژمان

آورده خانه به را او آفرين كه صميمى آنقدر و باشند دوست . 

گفت و شكست را سكوت بعد اى ثانيه سعيد. شد مشغول و كرد پر غذا ى مانده باقى از را بشقابش : 

درسته؟ هستيد خانم آنا هم شما. ميشناسم كه رو دكتر خانم البته. نكردى معرفى رو خانما پژمان، :  

- آفرين اتاقى هم هستم، آناهيد من . 

برگشته سعيد سمت به سرها  
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 مصنوعى اشتياقى با سعيد. كند حس توانست مى همچنان را دخترها بودن معذب پژمان اما بود، آرام ميانشان جو. بود

پرسيد را اش بعدى سوال : 

خونيد مى پزشكى هم شما كردم فكر. نيستين كالسى هم پس : . 

- نقاشيه ام رشته من نه، . 

بودين؟ دوست هم با قبل از حتما پس :  

- اتفاقا نه ! 

 به را نگاهشان جوان مرد دو هر. شد جالب دو آن دوستى برايش. كشيد خوردن از دست و انداخت باال ابرويى پژمان

آفرين با اش آشنايى مختصر از كه دوختند نارنجى مو دختر  

. اى حلقه برخى و دار نگين برخى مختلف، هاى گوشواره از بود پر پايين تا باال از دختر راست گوش ى الله. گفت مى

داد؛ قرار مخاطب را پژمان آناهيد هاى  حرف ميان ناغافل آفرين  

كه؟ نداره مشكلى. بخونم درس اينجا ميام روزا من مدت اين :  

 هم آن مدتها، از بعد حضورش زد مى حدس كه همانطور. كرد نگاه را دختر موشكافانه و كشيد خوردن از دست پژمان

نبوده دليل بدون دوستش همراه . 

- باش راحت نه، .  

گفت و داد تكان سرى آفرين : 

باشين جريان در خواستم. ممنون : . 

برخاست جا از و كرد عذرخواهى ديد، كه را گيرنده تماس شماره. خورد زنگ پژمان تلفن . 



 ...الو-

معتمد آقاى سالم : . 

- فاخر خانم بفرماييد سالم، . 

شركت؟ ميارين تشريف امروز :  

- كردين؟ فراموش. مونم نمى بيشتر ظهر تا كه كردم عرض صبح خانم، خير نه  

گفت سرد كالمى با و كرد تغيير وضوح به منشى لحن : 

 تازه هم ها بخش بقيه با. شده گذاشته فورى جلسه امروز براى و آمدن خونه وزارت از نفر دو. معتمد جناب خير :

خوش روز. باشين شركت نيم و سه ساعت. شده هماهنگ . 

 را آفرين برگشت كه آشپزخانه به. چپاند پيراهنش جيب داخل را تلفن و انداخت پيشانى به اخمى زن طلبكار و تند لحن از

گفت سعيد به رو و رفت كالمشان ميان. گفتگو مشغول را آناهيد و سعيد و يافت كترى كردن پر حال در : 

- قرار سر برسونمت پاشو. شركت گردم مى بر دارم من . 

گفت دختر به رو. فشرد را آن كوتاه و كرد دراز آناهيد سمت به را دستش و برخاست جا از سعيد : 

 وسط شديم چتر ببخشيد. پذيراييتون از ممنون دكتر خانم. دم مى توضيح برات بيشتر بعد. كن فكر پيشنهادم به راجع :

اتون خانمانه محفل . 

 پژمان ى شانه به اى ضربه سعيد رفتند بيرون كه در از. رفت بيرون آنجا از كنان خداحافظى و شد خم كمى ادب رسم به

گفت و زد : 

- شرلى آن و انيس شد، تكميل كادرت ... 
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#٢٦ 

 

گذاشت لبش ى گوشه نخ يك و كشيد بيرون را سيگارش جعبه سعيد شدند كه ماشين سوار . 

گفت زد آتش كه را سيگار : 

هستى؟ استخر امشب :  

  كجا؟-

خودم ساختمون : .  

داد جواب كرد مى رد را ها خيابان كه همانطور پژمان : 

- هستن؟ كيا  



 كه باال مياردشون بعد. بياد دوستاش از تا سه دو با كه رم، نمى خودم اگه بدم خبر بهش بود گفته شيما. كس هيچ فعال :

بگيرم نيما از هم رو ماساژور اون ى شماره كه اى پايه اگه. ندارم رو اشون حوصله .  

گفت ادامه در و داد بدنش به قوسى و كش سعيد : 

 ماساژم از پس خدمات بزنم مخشو ببينم. نداره حرف دادنش ماساژ گفت مى نيما. نرفتم باشگاه ماهه دو. ام كوفته خيلى :

هستى؟ گى؟ مى چى نه؟ يا ميده  

گفت و كرد فكر كمى پژمان : 

- دارى؟ قرار كجا ناهار. كشه مى طرل چقدر كارم ببينم شركت برم. ميدم خبر بهت  

گفت و گذاشت تختش شكم روى دست سعيد : 

تو اين چپوندم زور به. نيست مالى كه هم دختره پخت دست. خردمند سمت برو : . 

گفت و زد پوزخندى پژمان . 

- هستى عوضى خيلى ... 

بود شده الغر : ! 

 كى؟-

 كه هم موهاش رنگ نداره، رو انيس نمك. اومد خوشم شرلى آن اون از.  شده جمع سايز دو راحت كمرش. انيس :

نيست قيافه تو تيتشاى اين از. باحاله و ِرله خيلى اما بود، افتضاح . 

 دختر از حرفى سعيد آمد نمى خوش مذاقش به چرا دانست نمى اما نداشت آفرين روى حساسيتى. نداد نشان واكنشى پژمان

 كه بود گفته درست سعيد. آمد چشمش به دختر ظاهرى تغييرات بود، ديده را آفرين هم خودش كه بارى آخرين از. بزند

 آن از. داشت فرق آفرين با اما دوستش. داد مى نشان را وزنش كاهش جا هر از بيشتر دختر صورت. شده الغر آفرين

 كه سعيد دست. بچرخاند خود بهدسمت را سرها و كند توجه جلب كه آراست مى چنان را ظاهرش كه بود دخترهايى دسته

داد ادامه سعيد. كرد نگاهش و آمد خود به نشست، اش شانه روى : 

دادش خواسته برات خدا : .  

پرسيد و گفت اى" باباى برو" پژمان : 

-  هر. ندارم را اش دسته و دار و محسن حوصله كه نكنى درست دردسر سعيد، باشه حواست. زدى تيك حسابى دختره با

 نمى دستمالى هيچ با بخورى زيادى گه. دارن كار و كس همه اينا. باشه آدماش و خونه اون از بيرون كنى مى غلطى

كنى پاك تونى . 

 اصال شدن؟ دار كار و كس دخترا واست حاال شده چى! گذشتى نمى هم ماده پشه يه از  يادمه! شده بيدار ات خفته وجدان :

زنم؟ مى تيك كى با من چه تو به  

- اى ماده هر نه داشتم كار بود اهلش كه اونى به من . 

پرسيد ادامه در و انداخت سعيد به نگاهى نيم پژمان : 

ان؟ يكى پرى مى باهاشون كه آشغااليى اون با اينا احمق آخه دادى؟ پيشنهاد دختره اون به چى -  

 با و  زده آتش ديگر سيگارى كه سعيد براى نه و بود درك قابل خودش براى نه پژمان حساسيت. رفت در كوره از سعيد

 كند مى پيدا آفرين به ربطى آيا و داده دختر به پبشنهادى چه سعيد ماندبشنود منتظر پژمان. بود دوخته چشم بيرون به اخم

 خاطر آن به شايد. شد مى محافظت حس آن باعث عاملى چه بفهمد توانست نمى كرد مى كنكاش را درونش چه هر نه؟ با



 از حرصى. شود ختم است ممكن كجا به چى جوان دختر دو آن به امثالش و سعيد شدن نزديك از هدف ميدانست كه بود

گفت و زد پوزخندى سعيد موقع بى سكوت : 

- ات بودجه به چند؟ شبش يه شد؟ چى! خب؟    

خوره؟ مى  

 در رو حسابيا آدم اداى من واسه غرقى؟ گهى چه تو خودت كنم يادآورى الزمه. زدى خواستى زرى هر. ديوث شو خفه :

قرومساق. مياره .  

. كرد مى صحبت آفرين با وقتى كالمش زشتى و انداخت مى سيما ياد را او. داشت عادت سعيد ركيك ادبيات به پژمان

گفت و كرد فوت صدا پر را نفسش : 

- بدى؟ بهش داشتى پيشنهادى چه دقيقه ده تو آخه حسابى مرد. سعيد نشه بپا شر  

داد پاسخ تاخير با سعيد : 

كار واسه دفتر بياد گفتم : .  

گفت و چرخاند داشت اخم همچنان كه سعيد سمت به را سرش متعجب پژمان : 

- دادى؟ كار پيشنهاد يك ترم دانشجو به كار؟  

حرفيه؟. بدم كار پيشنهاد بهش كشيد عشقم. بدم پس جواب بهت دونم نمى الزم ببين، :  

 و كسى به شدن نزديك از سعيد كه آنقدر هر ميدانست. كند پيدا كش آن از بيش بحث خواست نمى نزد، حرفى ديگر پژمان

راند شركت سمت به و كرد پياده قرارش محل در را او. شود مى كشيده سمت آن به بيشتر شود، منع چيزى يا . 

 

 گوشش به تلفن گوشى فاخر خانم. گذاشت آن روى را كيفش و ايستاد منشى ميز مقابل. شد شركت وارد خراب اعصابى با

پرسيد زن از جانب به حق شد، تمام كه زن ى مكالمه. داد تكان رئيسش براى سرى و بود : 

- فاخر؟ خانم است شنبه چند امروز   

داد پاسخ بياورد ابرو به خم آنكه بدون زن : 

شنبه چهار : . 

-  رو تلفن توضيح بدون. نشه داده هم مالقاتى قرار نميشه، برگزار  جلسه چهارشنبه روزاى گفتم اومدين، كه اول روز

خانم؟ ده مى معنى چه كردن قطع ! 

:  رو مديره هيئت جلسات كه نيست من دست. دونستن الزامى رو شما حضور پور حسن دكتر و شده مقرر باال از جلسه

كنم جابجا .  

گفت و برد فرو شلوارش جيب در دست پژمان : 

- ساعتيه؟ چه  

نيم و سه ساعت كه، كردم عرض : . 

- بهم كن وصل داد جواب رو تلفنش. كنى پيدا تونى مى رو ساالر پسره اون ببين . 



رفت اتاقش سمت به شنيد كه را زن گفتن باشه .  

ا آن. بود نياورده شانس منشى از چرا دانست نمى  
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 نشستن از برتر جايگاهى اليق را خودش ماه چهار از پس كه فاخر از هم اين و هايش آمدن ميان در خط يك و مسگرى ز

 خط پشت ساالر مهندس كه داد اطالع فاخر خانم و خورد زنگ اتاقش تلفن.بود مانده آنجا اجبار به و ديد مى ميز آن پشت

 .است

- خوبه؟ حالتون. ساالر مهندس سالم  

داد پاسخ ترديد با جوان پسر . 

كنم؟ مى صحبت دارم كى با سالم، :  

- آوردى؟ بجا هستم، معتمد  

متاسفانه نه : . 

داد ادامه تر دوستانه و گرفت كالمش خشكى از كمى. كرد درك را پسر معذب حالت پژمان : 

- اومد؟ يادت. جهرمى استاد سيستمى، طراحى   

داد ادامه پژمان. كرد سكوت خط آنسوى پسر : 

- جريانت اون به خورد كه اومدم جاش من نبود، هفته سه جهرمى دكتر . 

داد ادامه پس نرسيد گوشش به خط سوى آن از صدايى هم باز . 

- مشغولى؟ جايى االن بدونم خوام مى  

گفت و گشود لب بالخره پسر : 

كنم مى تدريس ور اون و ور اين نه، : . 

پرونده زدن ورق به کرد شروع. او کردن متقاعد ماند می. بود رفته را راه از نيمی .  

آزاده وقتت حساب اين با خوبه، ـ .  

داد ادامه حال همان در و کرد باز را پيراهنش بااليی ی دکمه. نيامد صدايی خط سوی آن از هم باز . 

هستی؟ ماهری هکر هم هنوز ـ  

بود خود حيثيت از دفاع و گيری جبهه او کنايی سوال به پسر واکنش اولين . 

. گذاشتم پاش جوونيمو و رفت هرز بود اگه هم استعدادی. کشيدم ام اندازه از بيشتر منم و گذشته زمان اون از ها سال ـ

دنبال ديگه  ... 

گفت و آمد پسر کالم ميان. بدهد فيصله را موضوع باشد که چه هر نتيجه داد می ترجيح. بود کالفه : 



دارم برات کار پيشنهاد يه ـ . 

گردم نمی دردسر دنبال و خودمه کار تو سرم که هاست مدت من. باشين ديگه نفر يه دنبال بهتره ـ . 

 و ماليد را دلش سر. بود گرفته ايراد آفرين پخت دست از که بود سعيد با حق گويا. افتاد سوزش به و كشيد تير اش معده

نيست قانونی غير کاری، پيشنهاد هر که کرد می توجيه را پسر بايد. رفت هم در اخمهايش . 

هستى؟. کنی طراحی هک ضد سيستم دولتی، سازمان يه برای خوام می ـ  

پرسيد را سوالش ديگر باری. داد می گيری تصميم در اش درماندگی از نشان پسر سکوت : 

نه؟ يا آره. است کلمه يک جوابم ـ  

ای؟ برنامه چه سازمانی؟ جور چه ـ  

 در درد هم باز و کرد جا جابه را گوشی. رسيد می مقصد به داشت نيز را راه ديگر نيم. نشاند لبش بر لبخند پسر ترديد

پيچيد اش معده . 

باش اينجا ديگه ساعت يک تا بگير، رو شرکت آدرس منشی از. دم می رو در رو رو، بيشتر توضيحات ـ . 

آورد خط روی را فاخر خانم ای دکمه فشردن با و کرد دستی پيش او که کند اعتراض خواست می پسر . 

بهتره ببينمش بتونم جلسه از قبل. بده ساالر مهندس به رو شرکت آدرس فاخر خانم ـ . 

 بود اميدوار. ريخت خود برای آب ليوانی و برخاست. گذاشت جايش بر را گوشی و نماند فاخر سوی از هم جوابی منتظر

 ساعتی. کرد نرم پنجه و دست دردش با مديره هيئت ی جلسه تشکيل زمان تا اما شود کم اش معده درد آب، نوشيدن با

 دارايی سازمان ی نماينده و بودند شده جمع جلسه محل در کم کم اعضا. نبود خبری ساالر مهندس از هنوز و بود گذشته

 ساالر مهندس آمدن خير از. کرد ايجاد تاخير جسله تشکيل در شد نمی ديگر انداخت ساعتش به نگاهی. بود آمده هم

 هم آن. بکند کسی حق در کمکی شده که هم بار يک برای خواست می. کرد پسر نثار هم لبی زير درک به يک و گذشت

 پژمان را اطالعاتى داشت فاخر خانم. بود شده عجيبش استعداد و هوش ی متوجه تدريس ی هفته سه آن در که جوانی

 ميز بر دست معده درد از. بود شده طاق طاقتش ديگر. ببرد جلسه به خود با تا گرفت می پرينت بود كرده درخواست

گفت درد تحمل با و گرفت نديد را زن يخی واکنش و چهره گذاشت، منشی : 

دارين نگهش شد ساعتی هر اومد ساالر مهندس احيانا اگه ـ .  

 گرفت، كه را ها برگه. کرد زمزمه لب زير هم ای باشه  حال همان در و کرد مرتب را شده گرفته پرينت های برگه زن

. نشست خود جای در بقيه مثل و گذاشت اتاق در قدم. رفت محرمانه جلسات برگزارى محل و راهرو انتهاى به

 پور حسن دكتر. گذاشت می اعضا جلوی را هايى برگه ظرافت با عامل مدير منشى و بود شده تمام اوليه هاى احوالپرسی

سپرد دارايى سازمان ى نماينده دست به را كالم ى رشته كرد معرفى حضار به مختصر را طرفين آنكه از پس . 

 حفظ خاطر به که بود باال از دستور. ببنديم قرارداد ژاپنی های شرکت با که نبود ميسر بعدش، اتفاقات و تحريم وجود با ـ

نريم ها خارجی سراغ ملی، امنيت مسائل . 

 نماينده. کند تهيه قرص برايش داروخانه از تا بفرستد را فاخر خانم آمد نمی بدش. برداشت رويش پيش های برگه از سر

داد ادامه ديگر باری دارايی سازمان ی : 

 قرض موسسه و بانک چند با همکاری ی سابقه فقط البته. دادن پيشنهاد ما به رو شما شرکت توضيحات، اين ی همه با ـ

 در شرکت چند و شما شرکت که اين خالصه. بود بيشتر تحيقيات به نياز و باشه شما انتخاب دليل تونست نمی الحسنه

بشه داده اعتماد اين به درستی جواب که اميدوارم. رسيديد انتخاب ی مرحله تا مختلف مراحل . 

 و درد. نياورد در سر آن از هيچ پژمان که کرد بااليی بلند نطق دارايی سازمان ی نماينده کردن قانع برای جلسه رئيس

ر های صحبت بودن اهميت کم اصلیِ  دليل شايد تفاوتی بی  
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بود گذشته جلسه شروت زمان از که ای دقيقه ده و بود ساعت به نگاهش. بود ئيسش . 

 رو بيشتر توضيحات لطفا دكتر. هستن دارايی سازمان ی پروژه روند بر نظارت و نيروها انتخاب مسئول معتمد دكتر ـ

بفرماييد خودتون . 

گفت رئيس جواب در و نشست صاف : 

 نوشته جزئيات با هم هاشون سمت و اعضاء اسم. کرده بندی طبقه رو توضيحات داره، قرار شما جلوی که ای برگه ـ

 .شده

 قرارداد مبلغ و همکاری مدت و زمان سر بر بحث. خواند می را اسامی دقت با که بود سازمان ی نماينده به پژمان نگاه

 پژمان تالش از که داد می نشان پور حسن دكتر ی چهره. رسيد پايان به جلسه طرفين توافق با نهايت در و گرفت باال

 را شديدش ى دلپيچه كرد سعى پژمان. شد خالی کم کم کنفرانس اتاق. است راضی پيمان و پر قرارداد آن تصاحب برای

 مضطرب و نشسته صندلى روى كه ديد را جوانى پسر رساند كه پايين ى طبقه به را خود. بگيرد ناديده لحظات آخرين تا

. بود شده تر الغر داشت ذهن در آنچه از و سفيد پسر شقيقه روى هاى مو. بود گرفته ضرب زمين روى پاهايش با

گفت و كرد دراز ساالر مهندس سمت به را دستش. خاست پا به بعد اى ثانيه و كرد بلند سر پسر ايستاد، كه روبرويش : 

 در و کرد عبور کنارش از پژمان که بزند حرفی خواست و کرد جا به جا دوش روی را اش کوله کيف پسر! اومدى دير ـ

كرد زمزمه منشى به رو حال همان : 

اتاقم بيارين بگيرين خانمسمدى از رو جلسه ی خالصه فاخر خانم ـ .  

داد ادامه و ساالر مهندس به کرد رو اتاقش سمت به رفتن حين در. گرفت نشنيده را فاخر خانم ريز گفتن باشه : 

 هات قدم مراقب. باشه بار آخرين و اولين اين کنم می فکر و بکنم لطف کسی حق در ندارم عادت. مهندس طرف اين از ـ

 .باش

 و خط سرعت آن به و بپذيرد را او راحتی همين به پژمان نداشت انتظار گويا. بود ايستاده پا به مبهوت و مات هنوز پسر

بكشد نشان  

 مى قرار جريان در رو بدونن الزمه كه اونايى خودم برسيم نتيجه به. بدونه چيزی کسی نيست الزم فعال ات سابقه از  ـ

 .دم

گفت و ايستاد صاف. بود نمايان هم اش چهره در درد. پيچيد اش معده در درد آن باز و چرخاند را دستگيره : 

 مى خبر بهم بود چى هر جواب. كنى مى فكراتو و خونه رى مى بعدم. بدم بهت رو توضيحات تا دارم وقت ساعت نيم ـ

تو بيا. دى . 

استاد ممنونم ـ .  

داشت نافذی چشمان و کشيده صورت و بود داده باال معمولی را موهايش. شد خيره اش چهره در و چرخيد سمتش به .  

کار به هم تو و داشتم نياز بلد کار نيروی به من. نيستی من مديون. بده انجام درست کارتو فقط ـ . 
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 را امانش معده سوزش. افتاد خانه در مقابل درست شده پارك پژو به چشمش كه كند پارك حياط داخل را ماشين خواست

 پياده ماشين از و كرد فرهنگ بى ى راننده نثار لعنتى. نداشت اى فايده بود كرده تهيه داروخانه از كه هم دارويى و  برده

. بود كرده پارك او ى خانه جلوى را ماشينش راننده عدل اما خورد چشمش به كوچه طول در خالى جاى چندين. شد

 خبر را راننده و آيد در صدا به دزدگيرش شايد تا زد آن تاير به ضربه چند كفش نوك با و انداخت ماشين داخل به نگاهى

. شد خانه وارد حرص با و كرد خودخواه و فكر بى ى راننده نثار ناسزا چند نداد، صدايى هيچ ماشين بدش شانس از. كند

 آفرين ى خنده صداى رفت باال كه ها پله از. بود داشته نگه شكم در سختى به را اش معده محتويات خورد، مى پيچ دلش

 به سرد عرق و بود گرفته گر بدنش زمستانى هواى آن در. كرد رها همانجا را كيفش و باز را در. خورد گوشش به

 مرد ى خنده و رسيد گوشش به وضوح به گفتگو صداى. رفت داخل و كشيد عميق نفس چند. بود نشسته اش پيشانى

 و بودند شده جفت كنارى شبرنگ هاى كتونى همان انداخت، جاكفشى به نگاهى. بود شده اضافه ها صدا به نيز جوانى

 شده زده تكيه ديوار به هم بزرگى نسبتا پشتى كوله و  بوم چند. بودند گرفته قرار آنها ديگر سمت اسپرت و مردانه كفشى

داد قورت را دهانش آب و فشرد را اش معده دست با. بودند .  

-  دستش از مدت اين چى هر منم. بودن كرده رو شكايتش نفرى چند اينكه مثل. اومد در خجالتش از حسابى مدنى خانم

اومدم و آوردم برات بودى گفته چى هر من ديگه. كردم تعريف رو بوديم كشيده عذاب .  

 كه جوانى مرد صداى. رساند نشيمن به را خود و برداشت قدم چند. نكرد تعلل آن از بيش و داد تشخيص را آفرين صداى

پيچيد نشيمن در بود، ايستاده آفرين كنار او به پشت و آمد مى نظر به آشنا شدت به اش قواره و قد .  

دارم امتحان وقت اول فردا. شده شب نصف شهر سر اون برسيم تا كه بريم وسايلت؟ كل بودن همينا ببين : . 

ديد نزارش روى و رنگ با را پژمان كه بود موقع آن تازه و كشيد خانه ورودى سمت سركى آناهيد .  

- همش مياين صدا و سر بى چه شما. سالم عه، . 

 جواب و داد قورت را دهانش آب پژمان. كرد زمزمه ى" سالم" و ايستاد راست جوان مرد چرخيد، پژمان سمت به ها سر

گفت جوان مرد به رو آناهيد. داد لب زير را سه هر . 

شدم پژمان آقا استراحت مزاحم خيلى امروز حسام، بريم بدو : .  

 پژمان ديد از زد صورتش به لبخندى و فشرد را پسر دست آفرين. بوسيد را اش گونه طرف دو و كرد رو آفرين به سپس

گفت آناهيد به سپس. نماند پنهان : 

-  تماس پانسيون با بگو بزن زنگ خودت پرته حواسش اين حسام. بگيره تماس مدنى خانم با بگى مامانت به نره يادت

بشه موجه غيبتمون بايد حتما گفته. بگيرن .  

گفت و كرد دراز پژمان سمت به را دستش. گفت ى"  خانم باشه" و زد آفرين صورت به دوستانه و گرم لبخندى حسام : 

جناب اجازه با : . 

 سانتى چند پسر. كرد صورتش وارسى صرف را ثانيه چند همان و فشرد را جوان پسر گرم دست سرد، دستانى با پژمان

 برادر و خواهر شايد پسر و دختر كرد فكر. بود شده كوتاه روز مد طبق بلندش و لخت موهاى و بود تر قد بلند پژمان از

 نمى ديده پسر و او ميان ظاهر در هم تشابهى وجه گونه هيچ و است آفرين اتاقى هم بود گفته نارنجى مو دختر اما. باشند

 .شد



 پژمان از ديگر بار و داد و تكان آفرين براى هوا در را دستش. زد بغل زير را ها بوم و گذشت كنارشان از آناهيد

 پژمان بازگشت، نشيمن به وقتى و رفت حياط در تا را پسر و دختر ى بدرقه براى گرم لبخندى با آفرين. كرد خداحافظى

باز را پيراهنش هاى دكمه و بود كرده رها كاناپه روى را خودش  . 

- نيست؟ خوب حالتون  

. كشيد مى نفس بينى راه از و بود بسته را چشمانش. لغزيد اش گونه روى و و گرفت راه پژمان ى شقيقه كنار از عرق

كند كنترل را اش معده محتويات نتواند و كند باز دهان ترسيد مى اما كرد حس سرش باالى را آفرين حضور . 

- خوبين؟... پژمان؟ آقا  

 كه بود نخورده تكانى هنوز. برخيزد جا از و كند جمع را اش نيرو كرد سعى و فشرد هم روى محكم را چشمانش پژمان

 بر كه ديد مردد نگاهى و متفكر اى چهره با را آفرين. گشود را چشمانش. كرد حس سردش پيشانى روى را دستى گرمى

 بيرون لباسش ى يقه از ظريفى زنجير و بود آويزان اش شانه روى از دختر ى شده بافته موهاى. بود شده خم رويش

 و برداشت خيز. كند تحمل نتوانست كرد تالش چه هر ديگر. گرفت دختر از را نگاهش. خورد مى تاب هوا در و افتادت

 زدن ُعق حال در. آورد باال را بود خورده آنچه هر و رساند دستشويي به را خودش. زد دختر به آرام چندان نه اى تنه

 نمى. كند دور آنجا از را آفرين نيرو ى مانده باقى با كرد سعى. دادند ماساژ آهسته را اش شانه و كمر گرم دستانى كه بود

بييند ضعيف آنطور و حالت آن در را او و باشد اى صحنه چنين شاهد آفرين خواست . 

گفت دهنده دلدارى و آرام لحنى با و كرد مقاوت آفرين : 

- باشين راحت. نداره عيبى . 

گفت داد مى مالش دست با را پژمان كمر تا ها شانه روى از كه همانطور : 

- چي هر تا داد مى ماساژ رو پشتش ريخت، مى هم به اش معده و خورد مى بيرونو آشغاالى و آت رامين وقت هر مامانم  
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شه راحت و بياره باال خورده .  

 اش بينى و دهان نامطلوب حس. جهيد بيرون بود داخلش آنچه هر و شد منقبض باز اش معده كه بود شده تمام دختر حرف

 ماليم و نرم دختر دستان. پاشيد صورتش به آب مشت چند و كرد باز را آب شير. بود كرده معذبش آفرين حضور كنار در

 ايستاده پشتش جايى آفرين.بودند چسبيده را سينك هاى كناره دستش دو و بود پايين سرش. كرد مى لمس را كمرش و شانه

 و وارد دختر كمر به بيشترى فشار دست با.  ديد مى را دختر ى خورده الك و مرتب هاى ناخن و سفيد پاهاى فقط و بود

 چرا دانست نمى انداخت، آيينه در نزارش و زرد ى چهره به نگاهى و بلند را سرش.فرستاد بيرون آنجا از را او كالم بى

 كه آمد نمى نظر به و بودند خورده غذا همان از هم دختر دو.  بود نيفتاده روز آن به بود سالها. افتاده روز و حال آن به

 استخرشان و شب ى برنامه سراغ و  گرفته تماس بزند بيرون شركت از آنكه از پيش هم سعيد. باشد شده خراب حالشان

 شركت ترك از پيش  و جلسه در كه اى آبميوه  شايد. بود نكرده خراب حالى و معده درد از هم شكايتى. بود گرفته را

پاشيد گردنش و صورت به آب ديگر مشت چند. بودش انداخته روز آن به بود نوشيده .  

 ايستاده راهرو در آفرين. كرد مى چكه صورتش و سر از آب و بود مرطوب ميانه تا پيراهنش آمد بيرون كه دستشويي از

زد مى هم را محتوياتش قاشق با و داشت دست در ليوانى. بود .  

- ظهره؟ ناهار از يهويى؟ شدين چى ! 

. رسيد مى نظر به نگران بودن متفكر بر عالوه آفرين ى چهره. داد مى بدى ى مزه دهانش و سوخت مى پژمان گلوى ته

نكند خيال و فكر خود با دختر تا داد تكان طرفين به سرى . 



- بوده بد رستورانه غذاى حتما پس؟ خوردين چى .  

گرفت سمتش به را ليوان و برداشت پژمان سمت به قدم چند .  

- درمانگاه بردتون مى خواستين. شه مى پيدا اش كله و سر هم رامين االن. بخورين يواش يواش اينو . 

. كشيد عميق نفس چند و بست را چشمانش. نشست آن روى و رفت نشيمن ى نفره تك مبل سمت به كنان تشكر پژمان

است افتاده روز آن به چرا كه كرد مى فكر آن به و بود داده تكيه مبل پشتى به را سرش .  

 پژمان روى نازكى پتوى بعد اى دقيقه دختر اما آمد، نمى صدايى آفرين سمت از. بود رفته تحليل اش انرژى و داشت لرز

گفت و كشيد : 

- كنه مى آروم رو اتون معده. بخورين يواش يواش اونو . 

. پيچيد اش بينى در نعناع بوى. برد باال را ليوان ديد، منتظر كه را دختر.  انداخت دختر به نگاهى و گشود چشم پژمان

كرد زمزه لب زير. شد تلفنش با گيرى شماره مشغول و نشست كنارى صندلى روى آفرين : 

- ده نمى جواب وقت هيچ كه اينم .  

 دوباره فرين آ.داد تشخيص را نعناع خنكاى و نبات شيرينى آن تركيبات ميان از. نوشيد انتها تا را ليوان محتويات پژمان

داد توضيح ديد، خود متوجه كه را پژمان. شد گيرى شماره مشغول : 

- درمونگاه برين هم با بياد. كجاست ببينم گيرم مى رامينو دارم .  

گفت و بست چشم پژمان : 

رم  مى خودم شد الزم. بياد بگى خواد نمى خوبم، : . 

گفت و گذاشت مقابلش ميز روى را تلفن آفرين : 

- بيارم؟ خورين مى بازم  

 صداى بعد اى دقيقه. خورد نمى گوش به صدايى هيچ و بود گرفته بر در را خانه سكوت. داد تكان طرفين به سرى پژمان

 كه پژمان بودن بيدار متوجه. ديد ساعتش كرد چك حال در را دختر و كرد باز را چشمانش الى. شنيد را آفرين شدن بلند

گفت و كرد اشاره سرش پشت به شست با شد : 

-  اتاق به نداد، نشان العملى عكس مرد چون و ماند پژمان واكنش منتظر. بياد رامين تا برسم درسام به يكم اتاق تو من

بست چشم و كرد دراز ميز روى را پاهايش پژمان. رفت .  

 داده دست از را زمان و مكان. كرد بيدارش خواب از تلفن ى ويبره صداى. بود شب از ساعتى چه و خوابيده چقدر نفهميد

. كرد مى خودنمايى آن روى ريحانه نام و بود شده روشن تلفن ى صفحه. انداخن نگاه را اطرافش به گيج و گنگ و بود

 از را آن داشت خاطر به كه جايى تا! كرد مى كار چه آنجا تلفن آن. نشست جا در و كرد بسته و باز را چشمانش بار چند

 و تاريكى در خانه. بود گذاشته كتش جيب در را تلفن كه آمد يادش. كند شارژش تا بود آورده بيرون ماشين داشبورد

 ميز روى از را تلفن و شد خم. خورد چشمش به آشپزخانه باز نيمه در الى از سويى كم نور بود، رفته فرو سكوت

 از پنجم تماس. داشت ريحانه سوى از تماس شش. بود نشده شب نيمه هنوز. كرد چك را ساعت چيز هر از قبل. برداشت

 بيش ثانيه هشت. كرد بررسى را مكالمه زمان مدت و نشست مبل ى لبه كنان اخم. بود شده داده پاسخ تماس شش ميان

 دوباره. بيايد بيرون خواب گيجى از كرد سعى و ماليد را هايش شقيقه. كرد اش كفرى حسابى هم ثانيه هشت همان اما نبود

. راند عقب به را موهايش و كشيد پوفى كالفه. بودند گذشته ساعت دو به مربوط ها تماس تمامى انداخت، تلفن به نگاهى

 شهال و افسون. بياورند در مردها كار از سر زيركانه داشتند سعى كه زنهايى از داشت تنفر. زد كنار پاها روى از را پتو

 خصوصى زندگى و بياورند بدست او از آتويى تا كردند مى رو و زير را پژمان زندگى تهران، در حضورشان بار هر با

اش زندگى در توانستند مى كه جايى تا" خواهرانه هاى نگرانى" عنوان از استفاده با هميشه. بكشند چالش را اش  
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 پاسخ هم را تلفنش كه بود رسيده جايى به كارش و داشت نمى بر كشيدن سرك از دست هم آفرين. كردند مى كنجكاوى

خورد گوشش به راهرو چراغ شدن روشن با همزمان آفرين صداى كه شود بلند جا از خواست! بدهد . 

 بهترين؟-

داد توضيح و انداخت اش شده مشت ى پنجه و تلفن به نگاهى ديد كه را پژمان سكوت و درهم ى چهره : 

- خورد زنگ خيلى اما ميز، روى گذاشتم. تلفنتون بود افتاده ورودى در جلوى .  

گفت گر مواخذه و رفت بود داده تكيه راهرو ديوار به كه آفرين سمت به ايستاد، پژمان :  

بدی؟ جواب دادی می اجازه خودت به بايد بود خورده زنگ خيلی چون :   

داد ادامه ناخوشايند و تند لحنى با و گرفت دختر صورت مقابل را اش اشاره انگشت  که بزند حرفی خواست آفرين : 

دكتر خانم نيومده بهت فضوليا اين! كشيدى سرك من وسايل توى كه چندمه بار : . 

 به باز پژمان ى معده.  دوخت چشم پژمان به تيز و شد سينه به دست. ايستاد راست و انداخت پيشانى به اخمى هم آفرين

داد جواب محكم و جانب به حق آفرين كه شود رد كه دختر كنار از خواست.كشيد تير سرش و افتاد سوزش : 

- ندادم جواب رو تلفنتون  من . 
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#٢٨ 

 

 داد مى تكان هوا در را دستانش. آمد بيرون آن از سعيد و شد باز دستشويى در كه بود نداده را آفرين جواب هنوز ايستاد،

كرد مى پخش هوا در را آب قطرات و . 

- خانم نيستا بد بذارين دستشويى توى حوله يه .  

بود آمده بيرون شلوارش از آن از نيمى و باز پيراهنش هاى دكمه كه افتاد پژمان به نگاهش و گرفت باال را سرش . 

- بود؟ شده ِچت. كه تو داغونى اُه، اُه  

نيست چيزى خوبم، : . 

 نيشخند با و رساند پژمان به را خودش سعيد. گرفت پيش را آشپزخانه راه و نيانداخت هم نگاهى سرش پشت به آفرين

 :گفت

- كمرت تو خورد ديگه، زدى مفت زر . 



پرسيد سعيد كنايه به توجه بى كشيد، تير پژمان ى معده :  

دادى؟ جواب منو تلفن تو :  

- نيست كن ول كه آوردى باال طرفو شكم زدى شايد گفتم. خورد زنگ سره يه گوشيت آره، .  

 كه فرستاد خود به لعنتى شنيد كه را سعيد جواب پژمان. ماند پژمان العمل عكس منتظر و خنديد خودش حرف به سپس

 لحظه و بست نقش سرش در آفرين دلخور ى چهره. گذراند سر از كه شبى از پس هم آن. بود كرده متهم را آفرين آنطور

 به ديگر لعنتى. خورد مى تاب هوا در اش شده بافته گيس و بود شده خم رويش بدنش، حرارت كردن چك براى كه اى

فرستاد هنگامش زود قضاوت و خود . 

گفت و گذاشت اش شانه روى دستى ديد متفكر و كرده اخم كه را پژمان سعيد : 

شده كنسل داشته كه قرارى مثكه. بگيرى تماس باهاش گفت طرف : ! 

 پيش پژمان. برداشت قدم آشپزخانه سمت به و انداخت باال شانه. شد روبرو درهمش هاى اخم و پژمان سكوت با هم باز 

پرسيد سرد لحنى با و چسبيد را اش شانه بردارد قدم از قدم سعيد آنكه از : 

: كنى؟ مى كار چى اينجا تو  

 با انگشت با و شد نزديك پژمان به قدمى. كشيد پس را اش شانه  دوستش تند رفتار از متعجب انداخت، باال ابرو سعيد

كرد اشاره اش شقيقه . 

- انگار آوردى باال مغزتم تو؟ خوبى . 

: است؟ خونه رامين اينجايى؟ چى واسه شب وقت اين گم مى سعيد؟ گى مى چى   

 كجا تا اش ساله چند و چندين رفيق ببيند تا بود منتظر. ماند خيره پژمان به سينه به دست و كرد تنگ را چشمانش سعيد

 نگرفته قرار هم برابر در موقعيتى چنين در قبال كدام هيچ. لرزاند مى اندازه چه تا را رفاقتشان هاى پايه و رود مى پيش

 هاى سوال و سعيد موقع بى سكوت از عصبى پژمان. دانستند نمى را پژمان مورد بى حساسيت دليل كدام هيچ و بودند

غريد شده چفت هاى دندان ميان از و آهسته دادند مى جوالن سرش در كه اى مانده پاسخ بدون : 

: ديگه بزن زرى يه دِ  .  

پرسيد آهسته گير مچ حال عين در و موشكافانه نگاهى با. داد باال را لبش ى گوشه و كرد تنگ را چشمانش سعيد : 

- بود بچه ما واسه كه اين اومده؟ خوشت انيس از ! 

 كرد بسته و باز را چشمانش. بود گرفته سر نو از را انقباضاتش شد مى دقايقى كه كشيد درناكش ى معده رو دستى پژمان

داد پاسخ و : 

پالسى؟ اينجا چرا تو كنم، نمى حال فنچا بچه با من :   

گفت دوستانه غير ديد خود روى كه را پژمان ى بدبينانه نگاه و كارى فراموش سعيد : 

-  علف يه خاطر واسه اول، قانون. كنى مى كى بار دارى رو چى باشه حواست. زديا زر كوپونت از بيشتر خيلى امروز

ساله چند رفقات به نرين بچه !  

گفت شود خارج پژمان ديد از آنكه از پيش اما برود، كه زد چرخى نيم : 

- تو نيست خوش اصال حالت. كن كنسل امشبو بيليارد برنامه ارسالن به بزن زنگ .  

گذاشت چهارچوب روى را دستش دو و ايستاد آشپزخانه ى آستانه در رفت، بيرون راهرو از چرخيد كامل . 



- ممنون هم چايى بابت. بخير شب خانم . 

 نداشت ترديد پژمان كه كوبيد چنان را حياط در و رفت بيرون خانه از بيندازد، پژمان به نگاهى و برگردد آنكه  بدون

 هميشگى جاى را آفرين و رفت آشپزخانه سمت به فشرد، محكم را چشمانش. بود رفته هم تر سو آن خانه چند تا صدايش

 صورت بر فنجان از كه بخارى. بود داشته نگه صورتش مقابل را فنجانى دست دو با و نشسته ميز پشت دختر. ديد اش

 نمى. بود گذاشته سر پشت را مزخرفى روز و كرد مى درد سرش. بود كرده گلگون را هايش گونه نشست مى دختر

 رنجشش كردن پنهان در هم تالشى آفرين و بود رنجانده را دختر. كند متمركز را ذهنش و دهد سامان را افكارش توانست

 پژمان حضور به نسبت كه را گاردى بدنش زبانِ  و داد نمايش صورتش در سخاوتمندانه را دلخورش نگاه. كرد نمى

 كه بود كارهايى دسته آن از. بطلبد پوزش قضاوتش بابت و كند دلجويى دختر از چگونه بود مانده. زد مى فرياد داشت

 دختر منتظر نگاه از را اين. بگذرد پژمان بخشش طلب خير از نداشت قصد هم آفرين و نداشت آن در اى تجربه هيچ

. بود مانده عاجز ساله بيست دختركى با برخورد در اما برطرف را تفاهم سو و كند تا چگونه دانست مى سعيد با. خواند

گفت و كرد صاف اى سينه : 

اومد سرزده كه خوندى مى درس داشتى حتما. خوام مى معذرت رفيقم اين بابت : . 

گفت و نوشيد فنجانش از اى جرعه. كرد مى نگاه را پژمان انعطاف اى ذره بدون دختر : 

- نبود مزاحمتى . 

پرسيد و دوخت اطراف به را گرش جستجو مثال نگاه گذاشت، صندلى گاه تكيه روى را دستش دو پژمان : 

: نيست؟ رامين  

 .نه-

پرسيد بود مشهود اش ساختگى دلنگرانى كه لحنى با و انداخت ساعت به دوباره نگاهى : 

بهت؟ داده خبر. نميومد دير اينقدر شبا :  

 .بله-
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 و برد موهايش ميان دستى. شد مى بيشتر صحبت از مانع كوتاه هاى پاسخ با و داد نمى خرج به انعطاف  دختر. شد كالفه

 شنيدن از گويا. برخاست و گذاشت ميز روى را فنجان ديد كه را نشستن براى پژمان قصد آفرين. كشيد عقب را صندلى

 را جزواتش و چيد هم روى را كتابهايش. نداشت هم را او با همنشينى قصد و باشد شده نااميد كشيد مى را انتظارش آنچه

 آفرين بار هر كه دانست مى بود، آرام دختر حركات. بود گرفته نظر زير را دختر حركات سكوت در پژمان. كرد مرتب

 چفت هم روى را لبهايش آن عوض. دهد نمى نشان را حرصش و كند نمى پرخاش و خويى تند دختر كرده، ناراحت را

 روى و رفت باال آفرين دستان از نگاهش. دختر دلخورى بر ست نشانى ناراحتى باال شيار بين رطوبت و كند مى

 خواهر از سال چند فقط كه دخترى از بود مشكل برايش. زد مى برق چراغ نور زير لبهايش باالى شيار. نشست صورتش

 درستى كه بود او هميشه. بكند كردن عذرخواهى به مقيد را خود كه آمد مى پيش كم. كند عذرخواهى بود بزرگتر اش زاده

 از خواست زد، بغل را ها كتاب آفرين. كردند مى خواهى پوزش اشتباهاتشان مقابل در ديگران و شد مى اثبات كارش

شكست را بينشان اى دقيقه چند سكوت پژمان كه برود آنجا : 

كرد كمك خيلى دارى؟ بازم دادى بهم شب سر كه نوشيدنى اون از م، م ام : .  

 صورتش روى اما. درخشيد مى چشمانش در اشك قطرات. شد خيره منتظر پژمانِ  به و فشرد سينه به را كتابهايش آفرين

زز غر لب زير و گذاشته ميز روى رو ها كتاب. چرخاند را  رويش. نيامد فرود : 



-  كه آفرينه! اصال؟ چند كيلو خواهى معذرت. من گردن بندازن آمد باال گندى هر كردن عادت همه. كه نيست شما تقصير

كنه مى اشتباه ! 

 باال را اش بينى آفرين. داشت نگه و چسبيد را دختر دست مچ پژمان كه بردارد ليوانى و شود رد پژمان كنار از خواست

دوخت پژمان به را منتظرش نگاه و كشيد . 

 !بشين:

. كاويد مى را پژمان صورت زواياى مبهوت و متعجب نگاهش و بود پژمان هاى پنجه اسير دستش مچ نخورد، تكان دختر

 امر اطاعت اما نزد حرفى. رفت عقب و كرد آزاد را دستش مچ آفرين. كرد اشاره صندلى به و داد تكان را دستش پژمان

كرد نگاهش و ايستاد پژمان سر باالى منتظر. نكرد هم . 

: خوام مى معذرت ... 

 كم. بدهد زدنش تهمت بابت بيشترى توضيح  پژمان خواست مى. منتظر  و بود متعجب. نداد نشان واكنشى ابتدا در آفرين

. ببرد بين از را بود داده آفرين به كه بدى حس توانست نمى"  خوام مى معذرت" يك با و بود  نكرده دختر بار درشت

 ديد كه را پژمان سكوت و منتظر نگاه. بود غنيمت برايش هم كلمه دو همان خوردن، سركوفت عمرى از پس هرچند

شد مانع و كشيد سر پشت از را دستش مچ پژمان كه بردارد ليوانى سينك كنار همان از خواست و كرد او به را پشتش .  

: لطفا بشين . 

 را ندامت آثار كه آفرين. داد تكيه صندلى به و كرد رها را مچش. زد مى تند كه كرد مى حس انگشتش زير را دختر نبض

 سمت به و چرخيد. گذاشت قبلش دقيقه چند حرفهاى شدن شنيده پاى را اش خواهى معذرت نديد، پژمان ى چهره در

گفت پژمان به رو برود آنجا از آنكه از پيش و زد بغل را آنها باز. رفت كتابهايش : 

-  نسبت من به رو بقيه اشتباهات ديگه شما بكشم، سرك كاراتون توى دارم اى عالقه نه و دادم جواب رو تلفنتون نه من

لطفا نديدن ...  

 ى كيسه و آمد ميز نزديك. كرد سالم دو هر به و شد ظاهر در چوب چهار در رامين كه بود برنداشته قدم از قدم هنوز

پرسيد آفرين به رو. داد قرار آن روى را كوچكى : 

شهر سر اون رفتم. كه نبود روزى شبانه داروخانه اطراف و دور اين هوف نازى؟ درسته ببين : . 

گفت پژمان به رو و چرخيد سپس : 

:  از رامين به پژمان كه شنيد و انداخت كيسه محتويات به نگاهى آفرين. بودا زرد قنارى عين رنگتون شما؟ شدين بهتر

گويد مى ظهرش از بعد هاى دلپيچه و بد حال . 

گفت و داد هل پژمان سمت به را پيشدستى. كنارش هم آبى ليوان و گذاشت پيشدستى در را قرص ى بسته : 

- بخورين غذاخورى قاشق يه شب آخر گرفته براتون شربتم يه. بعد ساعت شش ديگه يكى بخورين، االن اينو .  

 داروخانه به او خاطر به را رامين آفرين كه كرد نمى را فكرش. كرد تشكر برادر و خواهر از پيش از تر شرمنده پژمان

 شناختن فرصت خودش به هرگز و كرد مى تصور آن از تر بچه را دو آن! برود هم خيال بى و سرخوش رامين و بفرستد

 كسى مشكالت در چه و بيمارى در چه. خودش و بود خودش كودكى، همان از داشت، ياد كه زمانى از. بود نداده را آنها

 پژمان به توجهى كمتر و بود مشغول خواهرهايش و ها دختر با كه مادرش. باشد رسان يارى و كند حمايتش كه نبود

بود خبر بى گذشت مى شان خانه در آنچه از و رفت مى كارى هاى مأموريت به ماه به ماه كه هم پدرش. داشت . 

 و نو حس برادرش و آفرين  كتاب و حساب بدون و پوستى زير توجهات. كند بيرون دهنش را افكار آن تا داد تكان سرى

 تشكر دو هر از و ايستاد. بكند ديدنش به مجبور را كسى آنكه بدون شد، مى ديده. كرد تزريق  وجودش دو را دلنشينى

 عقب جيب از را تلفنش داده، انجام را دنيا كار ترين معمولى گويا. نشست ميز پشت و داد تكان سرى تنها رامين. كرد

نكرد نگاهى پژمان به و بود دلخور همچنان آفرين. شد مشغول و كشيد بيرون شلوار . 
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پرسيد رامين به رو و گذاشت ميز روى دوم بار براى را ها كتاب : 

- نمونده هيچى ظهر غذاى از خورى؟ مى چى شام ! 
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#٢۱ 

 

بيا من جون : . 

- نشدم دعوت كه من آخه؟ بيام كجا . 

مياى؟ حله؟ كنه دعوتت خودش فرزاد بگم االن :  

گفت و كرد اشاره خودش به آفرين : 

- خوره؟ مى هنر هاى بچه به من تيپ اصال آخه  

 و انداخت دختر آرنج در دست شد، وارد كه آفرين. كرد عبور خريد مركز گردان درهاى از و زد مهربانى لبخند آناهيد

داد پاسخ : 

ديگه بيا. دويى هر وسط چيزى يه. خوره نمى هم پزشكى خرخوناى اون به تيپت : .  

- خب؟ رى نمى حسام با چرا   

گفت محجوبانه ظاهر به لحنى با و زد صورتش روى آرام آناهيد : 

 بفهمه حامد. كنم نگاه جون شيرين صورت تو رويى چه با فردا. ببرم حسامو مونده همينم(  سرم بر خاك)  سر مى خاك :

نزن حرفشم واى واى چى؟ .  

گفت و خنده زير زد پقى آفرين : 

-  است ديگه جاى يه. كنه نمى سير دنيا اين توى اصال ديدم من كه پسرى اون مياد؟ يادش رو تو اصال حامد. بيچاره اى

كن باور ! 

. كف براق هاى سراميك به نگاهش و بود پايين سرش. داشت بر قدم آفرين ى شانه به شانه و رفت هم در اش چهره آناهيد

 دوستش به آرام لحنى و لبخند با. بيايد بيرون فكر از تا زد او به آهسته اى ضربه شانه با ديد كه را آناهيد سكوت آفرين

 :گفت

- خدا رو تو نكن بغض آنا؟ شدى ناراحت . 

گفت و داد تكان طرفين به سرى آناهيد : 



فهممش نمى اصال آخه؟ چشه واقعا : !  

رفتند خالى نيمكت سمت به كردند مى عبور مقابلشان از كه هايى مغازه به توجه بى و زنان قدم همانطور .  

- شده؟ بينتون صحبتى اصال آخه؟ بستى دل بهش حسابى چه روى  

كرد صحبت به شروع آناهيد گرفتند، جاى كه نيمكت روى  : 

 و مامانم. بوديم هم با مياد يادم كه زمانى از. شدم بزرگ حسام و حامد با من آخه. بوده بينمون بچگى از كه حرف :

 تودار و آروم بچگى همون از حامد. حامد تا بودم همبازى حسام با بيشتر من البته. بودن صميمى دوستاى جون شيرين

بود خودش كار تو سرش اون كرديم مى شيطنت حسام و من چى هر. بود .  

 گرفت نفسى. بود زده الك رنگ يك به را ناخن هر. داد دستانش رنگى هاى ناخن به را نگاهش و كشيد عميقى نفس آناهيد

داد ادامه و : 

 هر كه اونقدر. بشم كنجكاوتر بهش نسبت شد مى باعث كردناش توجهى بى همين. ميگرفت ناديده منو بچگى همون از :

 كه حسام اون عكس بر. انگار نه انگار اصال هيچى،. بده نشون بهم چشمى گوشه شايد تا مياوردم در مدل يه خودمو روز

بود خودش كار تو سرش حامد جنبيد، مى خيلى گوشش و سر . 

- يا بوده دوست كسى با شايد خب  ... 

فهميدم مى من بود كسى با اگه. كنم نمى فكر اما شايد، : .  

- اونجا؟ اون اينجا، تو كه هم االن! بفهمى؟ خواستى مى كجا از  

 يكم پسرش تا حامد واسه گيره مى منو گفت مى  بچگيامون همون از كه بود اون خود اصال. هست حواسش جون شيرين :

اومد چشمم به حامد كم كم اما گرفتم، نمى جدى اوايل. بياد در ُعُنقى از .  

گفت و كرد وارد آناهيد ى شانه به ديگرى ى ضربه خنده با و شوخى به آفرين : 

- كردى غالب خودتو پس .  

داد ادامه و گرفت ديگرى نفس آناهيد : 

 مى چه و زوده هنوز ميگه نذاشت، مامانم. كنن باز مامانم با رو حرف سر خواستن جون شيرين و حسين عمو بار چند :

 نمى هم رو حرفش كه خواست نمى پسرشون اگه گم مى من خب. حرفا اين از و بگردو رو دنيا بشه، تموم درسم بايد دونم

زدن؟ مى زدن، ! 

كرد زمزمه آهسته آناهيد. گفت ى" دونم نمى" و انداخت باال اى شانه آفرين : 

 موندم منم!( گيجی ميگن بری سست ، ای زاده حرام ميگن بری تند! )گيجی گيدی بيشی سوست بيجی، گيدی بيشی توند :

کنم چکار . 

گفتى چى نفهميدم اصال. رشتی کانال رفت باز: خندد می آفرين ! 

 از آفرين. بود گرفته بازى به را گردنش دور بلند آويز كه شد مى اى دقيقه چند و نداشت دادن جواب دماغ و دل آناهيد

 زبانش هيجان و ناراحتى در آناهيد كه دانست مى و بود شده آشنا گيلكى اصطالحات با بيش و كم شدنشان اتاقى هم زمان

پرسيد شد طوالنى كه دوستش سكوت. كند مى تغيير : 

-  از كه نيست صميمى بردارش با اونقدر چطور؟ حسام نكردين؟ صحبت موضوع اين به راجع وقت هيچ حامد و تو يعنى

باشه؟ داشته خبر دلش  



 ده نمى پس نم. داره تو كه حامدم. كرد عوض بحثو مامانم شد باز صحبت سر بار هر كه، ميگم. نيومده پيش موقعيتش :

چطورى نميره يادم وقت هيچ. منه داداش باشه، حامد داداش اينكه از بيشتر حسام. اصال ... 

پرسيد ديد كه را سكوتش و افتاده زير سر. دهد ادامه دختر ماند منتظر و كرد نگاهش سوالى آفرين : 

- ره؟ نمى يادت چيو  

:  ساحل رفتيم مى شنبه سه عصراى. آخه بود كارمون. كرديم مى درست شنى ى قلعه داشتيم هم با پيشه، سال يازده حرف

 سالم هشت من موقع اون. آب لب بردش و كشيد رو حسام دست سراغمون، اومد شيرين خاله. كنيم خلق هنرى آثار مثال

 زير زد كه حسام. زنه مى حرف حسام با و ريزه مى اشك داره شيرين خاله ديدم كردم بلند سرمو. بودم خودم عالم تو. بود

ترسيدم من گريه .  

داد ادامه و خنديد تلخ آناهيد : 

 يادمه ديد، منو كه خاله. كنه مى دعوا حسامو داره شيرين خاله كردم مى فكر. سمتشون دويدم و گريه زير زدم منم :

 ترسيده خيلى ديگه موقع اون. زد هق و كرد بغلم. ها ماسه توى ميريخت همينطورى اشكاش و آسمون سمت برد سرشو

اتاقش، تو برد منو و گرفت دستمو. شده چيزى يه فهميدم. بودم  
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دخترا براى بود ممنوعه ى منطقه اتاقش آخه !  

داد ادامه و داد تكان طرفين به سرى ديد كه را آفرين تعجب : 

:  ش سى پى با گذاشت كلى اينكه بعد خالصه! شده باز اونجا به دختر تا چند پاى دونه مى خدا بعدش! موقع اون فقط البته

 سقوط و ره مى در كابلش آسانسور. مرده ساختون سر بابام گفت وبعدم بافت ريسمون و آسمون كلى نشست.  كنم بازى

 منه طرف بيشتر هم قضيه اين سر. نكرده خالى پشتمو االن تا روز اون از. شن مى فوت همكاراش از تا دو و بابام. ميكنه

داداشش تا . 

گفت متاثر و دلسوز نگاهى با. فشرد محكم و گرفت دست در رو آناهيد دست آفرين : 

- بودى كوچيك چقدر. شد فوت چطورى پدرت بپرسم بود نشده روم وقت هيچ .  

گفت و زد لبخندى آناهيد : 

:  بابام. شد اونطورى كه ساختمون بازرسى بود رفته. كرد مى كار شهردارى توى بابام.  نداشت عيبى هم پرسيدى مى

اومد گيرم برادر يه اما رفت . 

. نه يا بپرسد كرده مشغول را ذهنش مدتهاست كه را سوالى دانست نمى. كاويد را آناهيد صورت زواياى فكرى آفرين

پرسيد آناهيد كه گذشت مى سوالش پرسيدن خير از داشت : 

 چيه؟ :

 .هيچى-

بود تابلو ات قيافه بگى؟ خواستى مى چى : . 

پرسيد و زد دريا به را دلش. باشند آشنا هم حاالت با كه بودند شناخته آنقدر را همديگر. زد لبخند آفرين : 



- نبوده؟ بينتون چيزى هيچ وقت هيچ چى؟ حسام و تو  

گرفت دهانش مقابل را دستش و خنديد بلند اما بعد اى ثانيه. انداخت باال ابرو آفرين سوال از متعجب آناهيد .  

 جور تونم نمى اصال. جرمم شريك حسام و بوده حامد دنبال چشمم يادمه وقتى از من. داداشه برام واقعا حسام. نه واى :

برم قربونش بزرگمه برادر. ) بشم قوربان جان براره پيله می. نه وای. كنم فكر بهش اى ديگه .) 

- كنه فكر تو به اى ديگه جور اون شايد چطور؟ اون ! 

 تا ماند منتظر و برخاست جا از آفرين. كند كمك شدن بلند در او به تا كرد دراز آفرين سمت به را دستش و ايستاد آناهيد

گفت و انداخت دوستش آرنج در دست ديگو بارى آناهيد. بگيرد را جوابش : 

:  به بار ِان خودم. خورده بهم آقا خاطر به رفاقتام نصف.  سوخته پدر اون شده دوست من دوستاى از تا چند با بدونى اگه

بگم دروغ حسين عمو به شدم مجبور خاطرش . 

داد ادامه و زد آفرين به چشمكى و چرخاند را سرش سپس : 

.  بخرى تو بايد زيرم لباس دست چند يه. بيارم گير تونم مى چى امشب واسه ببينم بريم بزن. نبوده و نيست ما بين چيزى :

ول و شل و لنگه و طاق اش همه. آخه وضعيه چه .  

. كردند رو و زير شب مهمانى خور در لباسى يافتن براى را ها مغازه او با گام هم و رفت دوستش به اى غره چشم آفرين

 جنس با رابطه در آنكه با و بود خوبى دوست هم او براى حسام. بود خشنود حسام به آناهيد حس شنيدن از دلش در 

 بدى حس هرگز حسام و بود شده تنها او با زيادى دفعات. كرد مى راحتى احساس حسام با اما نداشت، اى تجربه مخالف

 و سيما از ترس اگر و كند تجربه را مخالف جنس با عاطفى ى رابطه آمد نمى بدش دلش ته. بود نكرده منتقل او به را

 چندين و بود كرده كسب تجربه روز آن تا خودش ساالن و سن هم تمامى مثل هم او شايد نبود، كردنهايش آبروريزى

 همخانه و جذاب مرد با را همه رفت، مى مخالف جنس سمت به افكارش گاه هر اواخر آن. بود گذاشته سر پشت را رابطه

 هميشه دوستى براى اصلى ى گزينه  اما كرد مى عبور سرش از گذرا هميشه پژمان فكر. كرد مى مقايسه برادرش ى

 را آفرين و بود ديده آناهيد از را حمايتهايش.  داد مى نشان را رفاقتش هم و داشت موجه ظاهرى هم كه چرا بود، حسام

 بيشتر جوان پسرهاى و مردها توجه كرد مى حس بود، كرده كم را وزنش كه زمانى از. ماند نمى محروم توجهاتش از هم

 ان اما. رفت مى نشانه دوستش سمت به توجهات تمامى بود، آناهيد همراه هرگاه آن از پيش. شود مى جلب سمتش به

 ها نگاه برخى از را تحسين اما دانست، نمى توهم با بود تصور حتى و خورند مى چرخ رويش ها نگاه كه ديد مى اواخر

 چند شب آن. برسند شان مردانه قرار به تا بود آمده پژمان دنبال به كه شبى آن گر تحسين چشمان و سعيد مثل. خواند مى

 يك سعيد بودند، ميز چيدن مشغول كه روز همان ظهر آورد ياد به حتى. بود گرفته  آوردن چاى حين را سعيد نگاه مچ بار

 چنين ى تشنه. نيامد بدش جوان مرد نگاه از لحظه آن. زد مى ديد را آفرين پاى تا سر و بود نشسته صندلى روى ورى

 اصال پژمان كه افسوس. باشد داشته بدى حس تا برد مى لذت بيشتر آمد مى چشم به مدتها از بعد آنكه از و بود توجهاتى

 چند كه همين. اى بچه دختر به جوان مردى نگاه مانند او به نگاهش و بود جانب به حق مقابلش در هميشه. ديد نمى را او

شد آناهيد همپاى بيشتر انرژى با و زد دل ته از لبخندى. كرد مى كفايت برايش بودند ديده را تغييراتش نفرى . 
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- رامين الو . 

پيچيد گوشى در رامين پچ پچ صداى . 



بزنم؟ زنگ بهت بعد. كالسم سر من ببين. نازى سالم :  

- باشه؟ مونم مى اونجا ميام شب كن، گوش رامين   

گفت آهسته صداى با رامين : 

: كه نداره گفتن. بيا خب . 

- نشو نگران. دارم كليد خودم. بشه دير ممكنه ... 

 ...گوشى:

 سيب روى سس ريختن مشغول كه دوستش به رو. گذاشت گوشى روى را دستش و رفت آناهيد به اى غره چشم آفرين

گفت بود هايش زمينى : 

- دربياره رو قضيه ته بده گير خواد مى حاال بيرون، اومد كالس از .  

 توجهى بى آفرين. گذاشت دهان در مقدارى و برد فرو ها زمينى سيب در را چنگالش آفرين حرفهاى به توجه بى آناهيد

پيچيد گوشى در رامين صداى بعد ثانيه چند. ماند منتظر و داد قرار گوشش كنار دوباره را گوشى ديد كه را دوستش : 

گفتى؟ مى چى خب، :  

دى؟ مى خبر پانسيون به. اونجا ميام شب -  

: برسى؟ دير كه برى خواى مى كجا بدى؟ خبر تونى نمى خودت  

- ها بچه از يكى پيش ميريم آناهيد با . 

هست؟ هم درازه پسر اون :  

- فقط آناهيديم و من ؟ داريم كار چى اون با. بابا نه . 

دقيقا؟ كى ميشه تو دير :  

گفت چرخاند كاسه در را چشمانش آفرين : 

- برم بايد من ندارى؟ اى ديگه سوال. ميشه كى دونم نمى .  

ندى دستمون كار. تابلوئه زيادى رفيقت اون. ها باشه خودت به حواست آفرين : ! 

- بينمت مى شب. هست حواسم . 

فعال. باشه : . 

 گذاشت دهان در را ها زمينى سيب آخرين كه انداخت آناهيد به نگاهى. كشيد آسودگى سر از نفسى كرد قطع كه را گوشى

گفت و انداخت آناهيد به سپس و خالى ظرف به نگاهى آفرين. كرد پاك را انگشتانش دستمال با و : 

- كه خوردى رو همه شيكمت، تو بخوره كارد .  

داد جواب متعجب ظاهرى با و كرد بلند را سرش آناهيد : 

بده برات زمبنى سيب تو؟ نيستى رژيم مگه! خواى نمى گفتى خودت : . 

- من؟ براى ميذاشتى دونه تا دو مردى مى   



 مشغول كه همانطور. انداخت داخلش به نگاهى و گذاشت ميز روى را اى كيسه آفرين، غرلندهاى به توجه بى آناهيد

گفت بود كيسه محتويات وارسى : 

: كنم عوض موهامو رنگ خوام مى عيد واسه... كنى آب رو رونا اون بايد نميشه، . 

گفت لب زير و برداشت را ساالدش روى درپوش آفرين : 

- عجب چه ! 

:  جا تا كردم مى رنگ پيش ى هفته بايد. امشب رسه نمى فرزاد مهمونى به حيف. بشن تركيب بايد خريدم، رنگ تا چند

 .بيفته

داد باال را ابروهايش آفرين . 

- بيفته؟ جا كه خورشته مگه ! 

نكردى؟ رنگ مو حاال تا مگه. بياد بيرون اصليش رنگ تازه بشه شسته دور چند بايد خب! وا؟ :  

 !نه-

باشى؟ نكرده رنگ مو ميشه مگه! من؟ جون :  

- ديگه نكردم .  

 و گرفت دست در را دختر موهاى ى دنبالت انداخت، آفرين ى زده بيرون مقنعه از موهاى به كارشناسانه نگاهى آناهيد

 :گفت

 نمى كه پانسيون از. بشيم آماده مامانم خاله دختر ى خونه بريم بايد بخور ساالدتو هم زود. من به بسپر رو اينا امشب :

بيرون بزنيم لباسا اون با تونيم .  

دوخت دوستش به را نگاهش ترديد با آفرين . 

 هم مختلط هاى مهمانى و بود نشده حاضر پدرش و مادر بدون مراسمى در هرگز. داشت شب آن مهمانى از عجيبى ترس

 و نگرانى و آمدند خاطرش به بود شنيده هايى مراسم چنين از كه هايى داستان تمامى. بود شان خانه هاى ممنوعه جزو

شد بيشتر ترديدش . 

- بزنم هم رو دانشگاه قيد بايد. ميكشه منو مامانم مهمونى تو بريزن اگه. آنا اومدم نمى من كاش .  

: نگرانى بيخودى بريزه؟ كى .  

گفت التماس با و كرد رها ساالد در رفته فرو همانطور را چنگال  : 

- شو من بيخيال من جون آنا .  

 بار هزار من نترس اينقدر. بياى بايد هم تو. شه عوض هوامون بايد  امتحانا سر خوردى اعصاب همه اون از بعد :

نشده هم هيچى رفتم مهمونى . 

 لغزشى كوچكترين دانست مى. ترسيد مى عواقبش از هم و برود داشت دوست هم. بود داده دست از را اشتهايش آفرين

 نبود،روياى  پدرش حمايت اگر و  كرده تالش آوردنش بدست براى سال چند كه اى آينده شدن خراب به شود مى منجر

 مصادف تالش سال دو از بعد اش قبولى خبر. شد نمى تبديل واقعيت به برايش  شدن پزشك و تهران در خواندن درس

 و شود آفرين آمدن تهران مانع بود كرده سعى تراشى بهانه و انداختن سنگ با هم سيما. مادرش و پدر جدايى با بود شده

 و سن هم مانند  داشت آرزو. كند اثر بى و كمرنگ برادر و خواهر به مربوط هاى گيرى تصميم در را محسن نقش

 تفريحات تمامى از را او سيما عوض در گرفت، نمى سخت او به هيچ پدرش. برود كافه و مهمانى و گردش به ساالنش



 تئورى اين اما. كند مى محافظت او از آفرين، داشتن نگه محدود با و است خراب جامعه بود معتقد. كرد مى منع نوجوانان

 سخت با و آزاد رامين. كردند رشد هم از متفاوتى كامال شرايط در اما بودند قلو دو آنكه با! كرد نمى صدق رامين براى

 خاله كرد مى اعتراض مادرش هاى گيرى سخت به كه كسى تنها. بسته پايى و دست با و محدود او و كمتر هاى گيرى

 رامين: "گفت مى مادرش. شد مى روبرو معروفش ى جمله و سيما تند هاى جواب به هميشه هم او كه بود  اش سيمين

مياد بر خودش پس از پسره، ".  

آورد بيرون فكر از را آفرين اش جمله با و كند خريدهايش كردن رو و زير از دل آناهيد . 

: زير كه بپوش بود كرم كه اونى. ها باشه حواست امشب واسه. خريدى زيرم لباس دست چند اون شد خوب  
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شهر سر اون بريم بايد. ديگه بريم ساالدو اون بخور. نباشه معلوم لباست .  

گفت و گرفت دست در را خريدهايشان. ايستاد و زد پس را ساالد آفرين : 

- شم مى عصبى بيشتر كنم فكر بهش چى هر كه بريم باش زود. سيرم .  

برد برقى هاى پله سمت به و كشيد را دوستش دست و خنديد آناهيد .  

 

 اى خلسه در را سرنشينانش وزيد، مى ماشين بخارى از كه گرمى و يكنواخت باد و پاكن برف برگشت و رفت حركات

 شده آغاز بارششان شب سر از كه بود دوخته برف درشت هاى دانه به پنجره از را نگاهش آفرين. بود برده فرو دلچسب

 پرداخت را كرايه. كند متوقف را ماشين تا خواست راننده از و شكست را سكوت آناهيد رسيدند، كه آپارتمان مقابل. بود

 ساختمان ورودى سمت به تند قدم چند لبخند با. بودند بنفس اعتماد با و خونسرد آفرين برخالف حركاتش. شد پياده  و كرد

 پاشنه هاى كفش با ديد، رو پياده در ايستاده همانطور كه را دوستش. برساند او به را خود آفرين تا ماند منتظر و برداشت

گفت گوشش زير و رساند او به را خود دارش : 

ديگه بيا. آخه تو چته : .  

 سنگفرش روى تا داشت مى بر قدم آفرين با آهسته كه همانطور. كرد حركت به وادار را او و انداخت آرنجش در دست

داد ادامه گوشش زير نلغزند، خيس هاى : 

 خيس االن كه بيا نه؟ يا كنى شروع بايد جا يه از گذره، مى خوش كلى. ريم نمى كه قتلگاه بابا. آفرين نيار در بازى تابلو :

شيم مى . 

 عبور و برف هاى دانه لمس هيجان. هيجان از هم و بود دلهره از هم ايستادنش. شد همراه دوستش با و گرفت نفسى آفرين

 و كشيده سشوار موهاى. شدند مى محسوب تازه اى تجربه برايش دو هر. بودند بسته رويش به هميشه كه درهايى از

 به راضى را او تا بود كرده تالش آناهيد قدر هر. بود پوشانده را هايش شانه و ريخته بيرون روسرى زير از لختش

 پر تازه هواى از را هايش ريه. بود داده رضايت شلوارى و تاپ به و نرفته بار زير آفرين كند، مجلسى پيراهنى پوشيدن

 كه آسانسور مقابل بود، انداخته طنين ساختمان البى در هايشان كفش ى پاشنه صداى. شد همگام  دوستش با و كرد

كرد وارسى آسانسور دو بين شده تعبيه ى آيينه در را خود و زد كنار را اش پالتو هاى لبه آفرين ايستادند .  

پرسيد و فشرد هم روى را اش هميشه از تر سرخ لبهاى : 

 خوبم؟-



دوخت آفرين به چشمى زير و گرفت آسانسور باالى نمايشگر از را نگاهش آناهيد .  

: ديگه دكترى خانم تابلو. سنگين و شيك بابا، آره . 

 كيفش كه همانطور. خورد زنگ آفرين تلفن كه بروند داخل خواستند شد، باز كه آسانسور درهاى. خنده زير زد پقى آفرين

 آنى به رنگش. كرد نگاه كه را صفحه و كشيد بيرون را گوشى. شدند آسانسور داخل ميگشت گوشى كردن پيدا براى را

پرسيد و داد تكان را سرش پرسشگر آناهيد. پريد : 

 كيه؟:

 !مامانمه-

گفت و داد تكيه آسانسور ى ديواره به فشرد، را نظر مورد ى طبقه ى دكمه آناهيد : 

نده جواب كن، ولش : . 

داد جواب دلشوره با آفرين : 

- زنه مى زنگ صبح تا برندارم . 

گفت آناهيد. خواست كمك دوستش از درمانده، دختر. لرزيد مى آفرين دست در همانطور گوشى : 

: بزن زنگ خودت پايين برگرديم بذار. كجايى فهمه مى صداها از بدى جواب االن .  

 نگاهى آفرين. رسيد گوش به راهرو از بلندى موسيقى صداى شد، باز كه آسانسور هاى در. رسيدند نظر مورد ى طبقه به

 آناهيد دوستان جمع در بار چندين كه جوان پسرى. انداخت بود شده باز روبرويش كه درى و دستش ميان لرزان تلفن به

 در خود تصوير به اجمالى نگاهى از پس دختر. چرخاند آناهيد سمت به را سرش. آمد استقبالشان به لبخند با بود ديده

 سمت به را او و گرفت دست در را آفرين آزاد دست و چرخيد. گذاشت بيرون قدم و زد بخشى اطمينان لبخند آسانسور،
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 پالتو و رفت داخل چطور نفهميد اصال. شد متوقف اش پنجه ميان هم تلفن لرزش بست، سرشان پشت را در كه جوان پسر

 جمع براى جا همان از سپس و برد كوتاهش موهاى ميان دستى آناهيد. كند آويزان تا داد ميزبان به را اش روسرى و

 تصوراتش بكوب و بزن و رقص از انتظارش خالف بر اما بود پخش فضا در موسيقى صداى. داد تكان دست دوستانش

گفت و داد آفرين به را خندانش نگاه آناهيد. نبود خبرى : 

 بريم؟:

گفت شود همراه آناهيد با آنكه از پيش و چرخيد جمع سمت به آفرين : 

- كنى؟ مى صبر لحظه يه  

چى؟ براى :  

- دستشويى برم بايد . 

كرد نجوا آهسته گوشش زير. رساند او به را خودش و انداخت و باال ابرو آناهيد : 



: زشته. برو بعد بشين، دقيقه دو تو، بيا دستشويى؟ برى خواى مى نيومده هنوز ! 

گفت كنان خواهش. كرد نگاهش مستاصل آفرين : 

- بيام و بندازم آينه توى نگاهى يه برم. دقيقه يه فقط . 

: واستاده همينطور فرزاد تو، بريم بيا. آفرين خوبى خدا به . 

 مهمان از تعدادى و بودند شده اشغال ها صندلى و مبل تمامى تقريبا. انداخت نظر جمعيت به فرزاد ى شانه روى از آفرين

 همپاى فرزاد. داد بااليى و بلند سالم و كشيد را دستش آناهيد. زدند مى گپ و بودند آمده گرد هم دور كنارى و گوشه ها

. دوخت اطراف به را نگاهش و نشست سالن از اى گوشه در آفرين. شد مهمانان ساير به دختر دو معرفى مشغول آنها

 جمع به آناهيد. شد مى اضافه اضطرابش به لحظه به لحظه و كرد مى حس اش دستى كيف روى از را تلفن لرزش

 بيرون را تلفن نديد خود متوجه را كسى وقتى و دوخت اطراف به نگاهى. شد صحبت مشغول و پيوست هايش همكالسى

فرستاد پيامك رامين براى و كرد باز را هايش پيام ى صفحه و نكرد رفته دست از هاى تماس به توجهى. كشيد : 

< كنم مى جبران رامين، كن سر به دست مامانو امشب يه .> 

ديد مقابلش ايستاده را فرزاد كرد بلند كه را سرش : 

: بيارن؟ براتون بگم دارين ميل چى نوشيدنى طرفه، اون ها مزه ميز  

رساند را خودش آناهيد كه بگويد چه تعارفش جواب در بود مانده و بود دوخته چشم پسر به گيج آفرين . 

- كنى برگزار ساده بود قرار! فرزاد خبره چه ! 

برد فرو شلوار جيب در رو دستانش و كرد اى خنده فرزاد . 

راستى؟ ديديش. بود تداركات مسئول فرنوش نبودم، اى كاره من :  

گفت بود جيغ با همراه كه اش زده هيجان صداى با و كرد پايين و باال سرى آناهيد : 

تا دو شما هستين هم به شبيه چقدر. آره - . 

پرسيد دختر دو به رو و ساييد هم به را دستانش كف فرزاد : 

 رو مرتضى آقا هاى كوكتل دم مى پيشنهاد بهتون كه نوشيند مى سبك اگه بدم؟ ترتيب براتون چى نوشيدنى خانما خب :

گفت فرزاد جواب در سپس و انداخت آفرين به نگاهى نيم لبخند حفظ با آناهيد. كنيد امتحان حتما : 

- كه هم آفرين. ممنون ندارم ميونه چيزا اين با كه من ... 

 آنكه از پيش. بود هويدا صورتش در  نگرانى آثار و لرزيد مى اش پنجه ميان همچنان تلفن كه انداخت آفرين به نگاهى

گفت فرزاد به رو و برخاست جا از آفرين كند تمام را اش جمله : 

- كنم؟ استفاده بهداشتى سرويس از ميشه فقط. ممنون ندارم ميل هم من  

كن پذيرايي خودت از وقته تا آناهيد. بدم نشونت بيا البته، : . 

 در. گذاشت تنهايش و داد نشان را بهداشتى سرويس فرزاد. گذاشت پا بسته در چنديدن با راهرويى به ميزبان همراه آفرين

 ى لحظه از نگرانى و اضطراب و رفته باال قلبش ضربان. خورد زنگ چندم بار براى تلفن بست، سرش پشت كه را

پيچيد گوشش در رامين شاكى صداى كرد برقرار كه را تماس. بود بريده را امانش ورود، : 

نازى؟ كجايى الو، :  



- زنى؟ مى زنگ هى خبره چه. دانشگاه هاى بچه دوره اومديم آناهيد با كه گفتم سالم،  

 زمينه پس در موسيقى صداى داشت، فاصله پذيرايى سالن از آنكه با حتى و ميشد اكو كوچك فضاى آن در آفرين صداى

رسيد مى گوش به شان مكالمه  ى . 

: دقيقا؟ كجايى دادى؟ نمى جواب موقع اون از چرا  

كرد پچ پچ گوشى در آهسته آفرين : 

- رسيديم نشده دقيقه پنج تازه هم بعد. بدم سواالتو جواب مردم جلوى كه تونم نمى. توالتم توى دقيقا االن .  

گفت سپس و كرد سكوت لحظه چند رامين : 

 باشه حواست. اينجا بياى قراره شبم بدى، جواب نميتونى فيلم وسط سينما رفتى گفتم. من به زد زنگ نكرد پيدات مامان :

ها نزنى گند .  

گفت و كشيد آسودگى سر از نفسى آفرين : 

- كنم مى جبران خودم جون به. مرسى رامين، مرسى . 

دنبالت بيام بده آدرس سنگينه، برف مياى؟ چطورى شب. نكرده الزم : .  

- گيرم مى آژانس. ميام خودم نه، . 

 عرق دستان آفرين. كرد خداحافظى شد تمام كه آفرين نيامدن دير بر مبنى تهديداتش و الزم سفارشات. نكرد اصرار رامين

 تلفنش بودن خاموش توجيه براى الزم ى بهانه و بود اتمام به رو تلفنش شارژ كه اين از. كرد پاك دستمال با را اش كرده

 كردن مرتب از پس و گرفت را لبش پشت رطوبت انداخت، آيينه در اش چهره به نگاهى. بود شاكر داشت دست در را

رفت بيرون آنجا از ظاهرش . 

 دست در را مصرفى بار يك هاى ليوان هم اى عده. بودند رقص مشغول و شده جمع وسط مهمانان شد، كه سالن وارد

 را آناهيد گشت چه هر.  كردند مى تماشا را پسرها و دخترها ديگر رقص يا و صحبت هم با و ايستاده اى گوشه گرفته،

هرى دلش. نديد رقصندگان جمعيت ميان  

 

۹۳:۵۵ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

 رنگارنگ هاى لباس در كه هايى بدن ميان و سالن تاريكى در. بكند بايد چه هايى جمع چنين در دانست نمى. ريخت پايين

 ميان از كرد سعى و كشيد اطراف به سركى. كند شناسايى را دوستش توانست مى سختى به بودند خوردن تكان حال در

 به. ديد دختر دو همراه خورى ناهار ميز كنار را آناهيد. بود معذب تنهايى به جمع آن در. كند عبور سالن وسط جمعيت

. شد ترشح متنوع هاى خوراكى ديدن از بزاقش و آمد در صدا به شكمش. انداخت رنگارنگ ميز به نگاهى و رفت سمتش

 در را هويج هاى خالل كه حينى و بود گرفته دست در را مصرفش بار يك بشقاب. دوخت آناهيد به و گرفت ميز از چشم

 كنارش از رفت، اى غره چشم ديد كه را آفرين. كرد مى زمزمه چيزى دستش كنار دختر گوش زير گذاشت مى دهان

گرفت سمتش به و برداشت بشقابى . 

مشكل؟ شد حل زدى؟ حرف مامانت با :  

- بود رامين نه، .  

كرد اشاره ميز به و داد تكان سرى آناهيد . 



ان معركه. بگيرم فرزاد خواهر از بايد رو فودا فينگر ى همه دستور. كن پذيرايي خودت از : .  

. دوخت چشم جمع به و داد تكيه ميز به آناهيد كنار كند، نگاه اطراف به بود نكرده فرصت ورود ى لحظه از كه آفرين

 آن در كه هرچند. كرد نمى كمبود حس و بود راضى لباسش انتخاب از. كرد مقايسه آنها پوشش و دخترها با را خودش

 با مهمانى. بكند اى زننده رفتار كسى بود نديده لحظه آن تا و نبود خبرى آنچنانى هاى لباس و عجيب ظاهرهاى از جمع

 آنجا به كه نبود نگران ديگر حتى. كرد آرامش داده او به رامين كه خاطرى اطمينان و داشت فرق بود تصوراتش در آنچه

. شد كشيده ناگهانى دستش كه بود كرده مشغول خوراك مقدارى با را خودش. ببرند بوس مينى با را شان همه و بريزند

گفت برسد گوشش به كه صدايى با و زد مى لبخند رويش به كه بود آناهيد : 

بديم قِر يكم بيا. بسه بخور بخور : . 

برد جمعيت ميان به را او و نگذاشت آناهيد اما كند آزاد را مچش كرد سعى نيرو تمام با آفرين . 

 شده بدل و رد جالبى هايى صحبت و آشنا نفر چند با. گذشت خوش او به كرد مى را فكرش آنچه از بيش شب آن مهمانى

 منتظرش رامين بخصوص شب آن دانست مى كه چرا آفرين، اصرار به هم آن. كردند رفتن عزم شب نيمه به نزديك. بود

ماند مى . 

: مامانم خاله ى خونه برم بعد بيام تو با ميتونم من راحتى؟ برى آژانس با خودت مطمئنى . 

داد جواب كرد مى نگاهش دلى دو با كه آناهيد به رو و زد گره گردنش زير را روسرى آفرين : 

-  ماشين برام گفتى فرزاد به برگردى؟ و شهر سر اون بياى برف اين تو چى براى. ديگه مسيرين هم برو، دوستات با تو

 بگيره؟

همراهت ميام پايين تا من. باشه آمده بايد ديگه. گفتم آره، : .  

شدند آسانسور سوار هم همراه و كردند تشكر نوازيشان مهمان براى فرنوش و فرزاد از .  

- گذشت خوش خيلى . 

گفت آفرين جواب در بسته چشمان با همانطور آناهيد : 

: ندى سوتى حسام جلوى باشه حواست فقط. رم نمى مهمونى جا هر كه من. كه بهت گفتم . 

- بودى حمام تو. زد زنگ بيام اينكه از قبل اتفاقا .  

رفتند بيرون دختر دو و ايستاد همكف ى طبقه در آسانسور. گرفت آسانسور ديواره از تكيه و گشود را چشمانش آناهيد .  

بوده؟ فرزاد مهمونى فهميد بهش؟ گفتى چي :  

- نگفتم چيزى من نه، .  

 به راجع ميانسال مرد از. كرد خودشان متوجه را نگهبان و زد شيشه به ضربه چند آناهيد بودند، رسيده نگهبانى مقابل

 منتظر ساختمان داخل توانند مى و كرد خواهد خبر را آنها كه داد اطمينان جواب در مرد. كرد سوال تلفنى تاكسى رسيدن

  .بمانند

- بود نگرانت . 

 كى؟:

- پژمان دوست اون دفتر رفتى ببينه بود زده زنگ. ديگه حسام .  

پرسيد دستكشهايش كردن دست مشغول آناهيد  : 



: شماست؟ آشناى بهش گفتى  

 .نه-

كرد نگاه را آفرين سوالى و گرفت دستكشش از چشم بود شنيده كه جوابى از متعجب دختر . 

- شناسمش نمى كه من. بابامه ى خاله پسر دوست. نيست ما آشناى خب ! 

ببينه كارامو بود مشتاق خيلى كه روز اون. آدميه جور چه ببين بپرس خب : .  

 افتاد كه مرد سرزبانى خوش و جذاب ظاهر ياد. كند جو و پرس كمى آنجا به رفتن از پيش است بهتر كه بگويد خواست

 به نگهبان. بود گيرا نگاهش و داشت خاصى ى جذبه مرد. كند فكر پيشنهادش به تا شود وسوسه كه داد حق آناهيد به

كرد تشكر او از شب آن براى و گرف آغوش در را آناهيد. است منتظر ساختمان مقابل ماشين داد خبر و آمد سمتشان . 

- كنه سوال دوستش به راجع پژمان از گم مى رامين به. آنا كنيم مى صحبت هم قضيه اون به راجع فرصت سر . 

بزن زنگ بهم رسيدى. ممنون : .  

- اونجا مونم مى رو فردا پس و فردا من راستى. دم مى خبر رسيدم. نداره شارژ گوشيم باشه، .  

برسون نامردت قُل او به سالم باشه، : . 

 بود نمانده امان در رامين دست از هم آناهيد. داد تكان دوستش تنها و ترين صميمى براى دستى و داد سر اى خنده آفرين

 را آفرين و زد مى دهنده آزار هاى شيطنت به دست همچنان اما بود گذشته هم سالگى بيست مرز از آنكه با برادرش و

كرد مى زده خجالت . 

 از را برف نگهبان كه را هايى پله احتياط با و آهسته. خورد صورتش به سردى سوز زد بيرون كه ساختمان ورودى از

هايش كفش رفتن فرو صداى از و بود شاد آفرين اما بود، لغزنده زمين ساختمان بيرون. رفت پايين بود زده كنار رويشان  
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برد مى لذت شب سكوت و برف در . 

فشرد صندلى پشتى به را سرش و داد راننده به را آدرس نشست كه گرم ماشين داخل . 

 براى نياز زمان مدت و ها مسافت بود، ساكن تهران در كه ماه پنج آن در. بودند كرده حركت كه شد مى اى دقيقه چند

 جواب فردا. برسد خانه به بعد ساعت نيم از كمتر كرد مى بينى پيش. بزند تخمين حدودى بود توانسته را مقاصد به رسيدن

 رامين كردنهاى لطف كه ميدانست اما بود، كرده لطف حقش در رامين. كرد مى جور اى بهانه برايش و داد مى را سيما

 بارش تماشاى به آسوده خيالى با.  بيايد كنار رامين با آزادى كمى براى بود حاضر انداخت، باال اى شانه. دارند بهايى

 با و مختلط هم آن بود، رفته تنهايى به كه بود مهمانى اولين. كرد مرور سرش در را شب آن اتفاقات و نشست برف

 به آمدنش با و بود كرده تغيير دنيايش. گرفت اش خنده بود گرفته را گريبانش ورود بدو از كه ترسى از. مخلفاتش

 بارش شدت گويا. ايستاد ماشين جلوتر متر چند و شد كمتر و كم ماشين سرعت. نشود زده شگفت كه نبود روزى پايتخت،

 ماشين و گذشت توقفشان زمان از ربع يك. بود شده اى زنجيره تصادفى و ماشين چندين شدن خارج كنترل از باعث برف

 داخل به سردى باد. رفت بيرون و كرد باز را ماشين در شب نيمه گرفتارى از كالفه راننده. نشد جابجا هم مترى سانتى

 درستى به هم اش بخارى كه بود خورده تورش به اسقاطى و قديمى تاكسى بدش شانس از. نشاند آفرين تن به لرز و وزيد

. كرد تر جمع را پاهايش و  نزديك هم به را اش پالتو هاى لبه. وزيد مى داخل به سرد باد دقيقه چند هر و كرد نمى كار

پرسيد آفرين بازگشت راننده : 



- راه؟ شد باز  

شبى نصف افتاديم گيرى. كه شه نمى باز ها حاال حاال خانم، نه : . 

 او به كم كم اضطراب. بودند كرده رد هم را شب نيمه ها عقربه. انداخت ساعت به نگاه و چرخاند را مچش آفرين

 شب از ساعت آن. دوخت چشم اطراف به نگران. شدند جابجا مترى چند فقط و گذشت هم ديگر ساعت نيم. گشت مستولى

 از را رامين تا نداشت شارژ هم تلفنش. شوند باز ها راه تا بماند منتظر نه و شود پياده توانست مى نه برف آن با و

 دندانهايشبود ميان شكاندن تخمه مشغول كه راننده به به و زد دريا به را دلش. كند مطلع شده گرفتار آن در كه شرايطى

 :گفت

- دارين؟ موبايل شما ببخشيد  

 مى نگاهش دوستانه غير و بود چسبيده اش چانه به تخمه پوست اى تكه. دوخت چشم آفرين با و زد چرخى نيم راننده

كشيد بيرون را تلفن و برد كاپشنش جيب در دست سوال بدون. كرد . 

داد توضيح آفرين گذاشت، دستش در كه را قديمى گوشى : 

- شده تموم شارژش خودم گوشى بدم؟ اطالع ام خانواده به و بگيرم كوتاه تماس يه شه مى. شده دير خيلى . 

 بگيرد را رامين ى شماره رقم اولين آنكه از پيش اما داد، ادامه شكاندنش تخمه به آفرين توضيحات به توجه بى راننده

 :شنيد

بزن حرف كن وارد دارى شارژ. نداره شارژ هم هيچى.  االن ست طرفه يه اعتباريه، اينم : . 

 هاى راه تمام و بود دائم او خط. گرداند باز راننده به را تلفن دهد، تكيه صندلى به آنكه از پيش و كشيد پوفى آفرين

 مى جلو به يكنواخت ماندن ترافيك در ساعتى از پس و بودند حركت در آهسته حال ها ماشين. بسته رامين با اش ارتباطى

 شك و داشت تاخير نيم و ساعت يك موقع آن تا. نداشت فايده اما كند روشن را تلفنش تا كرد تالش بار چندين آفرين. راندند

 تا هم آن ماندن، تنها از ترس رسيدن، دير اضطراب بر عالوه. گرفت خواهد را حالش حسابى و مانده بيدار رامين نداشت

 فرض بر اگر كه بود مطمئن. بود شده هوا دود مهمانى در حضور از خوبش حال آن تمام. داشت را شب، از ساعت آن

 جوابگوى بايد خودش و كند حساب تواند نمى رامين كمك روى ديگر شود، دار خبر شب آن ماجراى از سيما هم محال

 اما بود كرده زندگى نگرانى و اضطراب با سالها شايد. نرسد آن از تر دير و باشند باز ها راه كرد مى دعا. باشد مادرش

 را گريبانش شب آن و كند سرپيچى مادرش اوامر از بود آمده پيش كم. بود متفاوت اى تجربه شبش آن نگرانى و ترس

 كه بودند نرفته پيش بيش اى دقيقه چند. شد اميدوارتر خانه به رسيدن به آفرين و گرفت بيشترى سرعت ماشين. بود گرفتن

شد خاموش ناگهان و ايستاد باز حركت از ماشين . 
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#۵٢ 

 

 مى چه ماشين از بيرون ببيند توانست مى سختى به بوران و برف آن در. زد باال را كاپوت و شد پياده ماشين از راننده

 و رفت در خيابان به فرمان پشت از  ماشينش، انداختن راه براى تالش در راننده و شدند مى سپرى هم از دقايق. گذرد

 گرفتار تهران هاى خيابان در تنها و گذشته هم صبح سه از ساعت. آمد نمى باال نفسش دلواپسى شدت از ديگر. بود آمد

 تردد پيش، دقايقى كه خيابانى. شود پياده تا كشيد را دستگيره و كرد پاك پالتو ى لبه با را اش كرده عرق دستان. بود شده

 جنبده از خالى ناگهان به بود، شاهد آسمانى سفيد هاى دانه خاطر به را مردم شادى و بوق هم گهگدارى و ها ماشين كند



 رساند راننده كنار به را خود لرزان آفرين. بود كرده متوقف را زمان شبانه، سكوت و برف يكنواخت بارش. بود شده اى

بود پوشانده برف را هايش شانه سر و خيس موهايش كه .  

- شه؟ نمى درست شد؟ چى آقا  

:  شديم گرفتار. لعنت شيطون بر اى. بخوريم تكون تونيم نمى نشسته خيابون كف كه برفى اين با بشه درستم جون، دختر نه

شبى نصف . 

پرسيد اضطراب با و داد قورت را دهانش آب آفرين : 

- زنيم مى يخ! بمونيم خيابون ى گوشه نميشه كه صبح تا. بكنيد كارى يه خب ! 

زد تشر و بست را كاپوت در راننده  :  

: شديما اسير شندرغاز خاطر واس جون؟ دختر كنم كار چى !  

پرسيد كرد مى نگاه اطراف به كه همانطور و ساييد هم به را دستانش كف : 

: نشد؟ درست تلفنت   

 .نه-

نيست عمومى تلفن كه اينجام : . 

و برد فرو كاپشنش جيب در را دستانش   

زد غرولند لب زير : 

: كه نشن شاخ واسم باباش ننه. بوده بيرون چى واسه شب وقت اين تا نيست معلوم دختره  ... 

 ديگر حتى. بود افتاده جانش به ترس. چرخاند را اضطرابش و سرما از لرزان تن آفرين. بشود ماشين سوار كه رفت

 لعنت خودش به چندم بار براى و شد جمع چشمانش در اشك. باشد تنها راننده با و بنشيند ماشين داخل نداشت جرات

 سرش بر را بهمنى چنين زيبا برف آن دانست نمى و نداشت آشنايي هوايى و آب چنين با او. كرده فكرى بى كه فرستاد

 بودند شده گرفتار اصلى هاى خيابان از يكى در. كرد نگاه اطراف به و ايستاد ماشين كنار مستاصل. ريخت خواهد فرو

 روى بر برق هاى چراغ نور انعكاس و بود تاريكى كرد مى كار چشم تا. داشت قرار تاريك هاى مغازه آن سر تا سر كه

 اشك. بودند شده دار نم موهايش و بود كرده خيس كامال را اش روسرى ايستادن دقيقه چند همان. برف درشت هاى دانه

 خيابان وارد آهسته كه ماشينى نور. بكشد را دستگيره تا انداخت دست و كرد غلبه ترسش بر سرما شد، جمع چشمانش در

 سرش پشت از در شدن بسته و باز صداى. انداخت آن جلوى را خود و برداشت قدم فكر بدون. زد را چشمش شد مى

ماشين ترمز تيز صداى با شد مصادف . 

 

*** 

 ايستادن به وادار را او در سمت به تندش حركت و رامين فرياد صداى كه بود نبسته كامل سرش پشت را ورودى در

 .كرد

كشتيم. خدا به كشتيم...  آخه؟ تو كجايى : ! 

 به دست را گوشى و كرد پا را كفشهايش كرد، مى نگاه را اش عصبى و تند حركات متعجب كه پژمان به توجه بى رامين

گرفت  ديگرش گوش كنار و داد دست . 

بگيرم آدرس تا راننده به بده رو گوشى نترس... باشه باشه،...  كجايى؟ بگو فقط. نازى نكن گريه... نكن گريه : . 



پرسيد آهسته داد تكانى طرفين به را سرش كه حينى و چسبيد را اش بازو پژمان كه برود بيرون در از خواست : 

- شده؟ چى  

زد لب تلفن در و برداشت جالباسى روى از را كاپشنش. كرد كفايت"  نازيه" گفتن به مختصر و كوتاه رامين : 

...  باشه... بله. بلدم بله...  برسونم؟ خودمو من كنيد مى لطف رو آدرس... نكنه درد شما دست... مخلصيم. سالم حاجى :

خودمو رسونم مى االن. خدا رو تو نذارين تنهاش حاجى آقاى...  افتادم راه من .  

 پژمان كه شود رد پژمان كنار از خواست. پيچيد گردنش دور را شالگردنش و كرد قطع خداحافظى بدون را گوشى

 :پرسيد

- شده؟ چى  

برف تو مونده نازى : .  

 به نگاهى شود؟ برفگير كه كرده مى چه خيابان در ساعت آن تا دختر. كرد اخمى سپس و پريد باال پژمان ابروهاى

 تا بود انداخته معمول از زودتر را شبشان آن قرار و رسيده عقلش هم ريحانه حتى. شد غليظتر اخمش و انداخت ساعتش

 با بروند خانه آن به آنكه از پيش را ساعتى بودند توانسته و بود شده نفعشان به اما برف همان. نشود گريبانگيرشان برف

 محيط تاثير پاى را آن كه بود شده اش ظاهرى تغييرات متوجه اواخر آن كرده؟ مى چه آفرين اما. بگذرانند ماشين در هم

بگذارد گليمش از فراتر اينچنين را پا دختر كرد نمى را فكرش. بود گذاشته سنش اقتضاى و . 

: بود؟ باز راه االن؟ مياد گير ماشين  

زد بيرون خانه حرف بدون و آمد بيرون فكر از رامين سوال با .  

- خرابه خيلى خيابونا اوضاع كه بجنب .  

 كه اصلى خيابان در. چرخاند مى دستش در را تلفنش گوشى رامين و داشت اخم همچنان پژمان. شدند سوار مرد دو

پرسيد پژمان افتادند : 

  تنهاست؟-

: . خاموشه گوشيش. شده خراب ماشينه كه خونه بياد گرفته آژانس. دورهمى برن قراره آناهيد دوستش اون با گفت آره،

اينجا بياد يازده تا بود قرار .  

 را منطقه آن اصلى هاى خيابان شهردارى ماموران و بود شده كاسته برف بارش شدت از. داد تكان تفهيم در سرى پژمان

بودند كرده برفروبى . 
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رسيد پژمان گوش به صدايش بعد اى لحظه داد، قرار گوشش كنار را تلفن و گرفت اى شماره  رامين : 

: گرفتن؟ تماس تلفنتون از قبل دقيقه چند كه خانمى همون به بدين رو گوشى ميشه شرمنده، آقا. حاجى سالم  

رساند صندلى ى لبه به را خودش كنان اخم كه انداخت رامين به نگاهى نيم پژمان . 

: گرفت تماس شماره همين از پيش دقيقه ده شدين؟ رد گذرى چى يعنى .  



زد فرياد گوشى در را آخرش جمالت و شد مى بلندتر و بلند رامين صداى : 

:  من خواهر كردى؟ ولش تنها جا همون شرف بى واستاده؟ فروشى روزنامه ى دكه جلوى خيابون تو گى مى چى

الو... الو كجاست؟ ... 

غريد لب زير و آمد فرود داشبورد روى مشتش : 

: كرد قطع... شرف بى ناموسِ  بى اى .  

. بودند رسيده بود داده را آدرسش آفرين كه محلى حوالى. داد سرعت ماشين به و فشرد گاز پدال روى را پايش پژمان

 عصبى پايش با رامين. بود خيابان برفروبى مشغول آهسته و داشت قرار مقابلشان شهردارى ماشين  بود، شده قطع برف

پرسيد پژمان از و كشيد سركى پنجره از. كرد مى زمزمه را نافهومى كلمات لب زير و زد مى ضربه ماشين كف بر : 

: مونده؟ خيلى  

- راست دست بپيچم بايد جلوتر يكم نه . 

برد بيرون پنجره از را سرش و كرد خالى زانويش روى بار اين را حرصش. بود آرام نا و كالفه پسر . 

: نميرسيم صبحم تا اينجورى. كنار برن بزنيد بوق يه. گارى ديگه برو دِ  . 

 شن كاگر دو و بود حركت مشغول آهسته سرعت همان با آنها، با توجه بى شهردارى ماشين اما زد پياپى بوق چند پژمان

 پياده از پيش و كشيد را دستگيره ناغافل ديد كه را شان توجهى بى رامين. ريختند مى خيابان كف هايشان بيل با را نمك و

گفت بيندازد پژمان به نگاهى آنكه بدون شدن، : 

: رم مى پياده .  

 موهايش ميام دستى و كشيد پوفى كالفه. شد محو پژمان چشمان مقابل از دو به و رساند رو پياده به را خود بست، را در

 اما. باشد سالم دختر بود اميدوار فقط و كشند نمى را انتظارش خوبى خبرهاى دانست مى. بود آفرين نگران هم او. برد

 شب آن در هم آن نشود؟ گرسنه هاى گرگ ى طعمه و باشد تنها خيابان در شب از ساعت آن جوان، دخترى شد؟ مى مگر

 و كشيد كنار مقابلش از ماشين. داشت نگه همانجا ثانيه چند و گذاشت بوق روى را دستش رفت، بابا قلبش ضربان برفى؟

 دقايقى. نديد تاريكى آن در را اى جنبنده هيچ اما گشت رامين جستجوى در را اطراف. گذشت كنارش از سرعت به پژمان

 دفن برف زياد حجم زير كه را فروشى روزنامه كيوسك فاصله آن از. رسيد بود داده را آدرسش رامين كه محلى به بعد

 اطراف به شيشه پشت از نگاهى و كرد متوقف را ماشينش. بگيرد تماس رامين با تا آورد بيرون را تلفنش. ديد بود شده

. بود كرده عرق گردنش پشت و زد مى تند قلبش. جوابى از دريغ اما خورد مى زنگ گوشش كنار تلفن. انداخت كيوسك

 هاى چراغ نور. بود خالى كيسوك اطراف. شد پياده  و بست را اش پالتو باالى ى دكمه داشت، نگه روشن را ماشين

 هزاران سرش در. خورد نمى چشم به كيوسك اطراف هم پايى رد حتى. بودند كرده روشن را برفى خيابان كف ماشين

 شقيقه كنار نبض. بود محسن كردن خبر چطور و آفرين نكردن پيدا آن ترين پررنگ و بود شكلگيرى حال در سناريو

 با قد بلند دخترى چرخاند، را سرش. كرد جلب را توجهش خيابان آنسوى درى شدن باز صداى. گرفتند ضرب هايش

 هاى گونه روى آرايش سياه رد جا آن از. بود پوشانده را خود خاكسترى اى پالتو در كه ديد را افشان و تابدار موهاى

. رسيد مى نظر به سالم درهمش، ظاهر آن با اما بود افتاده گردنش دور روسرى. لرزيد فكش دختر. شد مى ديده سفيدش

رساند لرزان و خيس ى جوجه آن به را خود و داد تكان را اش شده خشك پاهاى و گرفت نفسى . 
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 حضور و ساعت به توجه بى و داشت نمى بر آفرين كردن مواخذه از دست رامين. بود برداشته را خانه مگو بگو صداى

 را راننده كرايه و رساند آنها به را خودش رامين آنكه از پس قبل، ساعتى. بود آورده خانه به را ناتمامشان بحث پژمان

 شده ضبط صداى مانند رامين و بود كرده سكوت را خانه تا مسير كل آفرين. كرد فوران اش فروخورده خشم كرد حساب

 برايش را بيفتد اتفاق بود ممكن كه ها چه و خواهرش اشتباه عواقب بار يك دقيقه چند هر باشد، تكرار دور روى كه اى

 هميشه صداى و نكرد سكوت ديگر آفرين كه تفاوت آن با بود، شده كشيده خانه به سويه يك مشاجره آن حال. داد مى شرح

نبود فرياد به شباهت بى اش مخملى و آرام . 

- خورد نمى استارت يارو ماشين كه ديدى. ميگم چى هر نميره ات كله تو چرا. رامين بود اتفاق آخه؟ چه تو به ! 

 جلوى سرمو. ديگه گرفته مى جلوتو كه ما مادر اين ميدونسته چيزى يه. پيچوندم مامانو تو خاطر واسه بگو خرو منِ  :

كنم جمعت خيابون تو از بيام شب نصف شم مجبور كردم نمى فكر. نازى كردى اميدم نا. بگيرم باال تونم نمى پژمان . 

- فهمى؟ نمى چرا تو بود اتفاق. بفهم دهنتو حرف! شعور؟ بى ام خيابونى زن من مگه! كردى؟ جمع اومدى منو   

 نفهمى انقدر چرا بود؟ خاموش چى واسه صاحابت بى گوشى اون باريد؟ مى برف داشت چطورى ديدى نمى بودى؟ كور :

 بى شهر اين. باشى خونه دم ثانيه سر بيفته هم اتفاقى اگه كه. بشناسنت همه بذارى خيابون تو پا كه نيست اهواز اينجا تو؟

بودى؟ كجا نازى، بگو راستشو دنبالت؟ بيام بده آدرس نگفتم من مگه. پيكره و در  

 تر عصبانى را رامين ندادنش جواب. كرد پيشه سكوت ديگر بارى دختر. خزيد تختش درون و زد كنار را لحاف پژمان

زد فرياد نداشت شدن خاموش قصد كه فشانى آتش مانند و كرد مى : 

:  كردى غلطى چه دارم؟ دم دارم؟ شاخ خرم؟ من دانشجويى؟ دورهمى بودى رفته قيافه و ريخت اين با. ديگه بزن حرف دِ 

تو؟ بودى كجا نازى؟  

گفت كه شنيد را آفرين ى شده آرام صداى و آمد كمكش به پژمان تيز هميشه گوشهاى : 

- رى مى كيوان اون با خودتم كه همونا از. پارتى. بودم مهمونى .  

پرسيد دلخور لحنى با و قبل از آرامتر رامين شد، برقرار برادر و خواهر ميان موقت سكوتى : 

: نشد؟ كه چيزى... چيزى نازى آخ خوردى؟ مشروبم جورى؟ چه مهمونى  

 ظاهر در كه برادر و خواهر ميان. شنيد را اتاق در شدن بسته صداى بعد دقايقى. نرسيد گوشش به صحبتى صداى ديگر

 از. بود گذرانده سر از را پرماجرايى شب. بود هوشيار مغزش اما خسته تنش. بست را چشمانش شد، برقرار بس آتش

 بار چندين جايش در. درمانده آفرين با شدن روبرو تا برف، از پوشيده ماشين در هايشان ماجراجويى و ريحانه با قرارش

چرخيد پهلو آن به پهلو اين از و زد غلت .  

 لرزان و سرد دستان تا ريحانه داغ تن و گرفته بخار ماشين از. آمدند مى و رفتند مى سرش در شب آن اتفاقات تصاوير

. كشيد مى پر شدن، لمس و نزديكى بار هر با كه روحى و داشت حضور هميشه كه تنى و زن گريزان نگاه از. آفرين

 و قدرت حس و كرد مى ارضاء را اش نرينگى ريحانه. گرفتند مى جان اش بسته هاى پلك پشت ميان در يك تصاوير

 حمايتگرى حس و دختر مسئوليت بار. چشاند او به را بودن نر نه بودن، مرد  شب آن اما آفرين. داد مى او به گرى سلطه

 شب سياهى از زمهرير  آن در را دختر كه داشت را اى ناجى حس شب آن. داشت تازگى برايش بود زده جوانه او در كه

 از بيش عجيب كه كرده كسب را مقامى مردانگى در كه داشت را قهرمانى حس. گرفته خود پر و بال زير و كشيده بيرون

 و گذاشت پيشانى روى را ساعدش. خوابيد طاقباز و زد غلت جايش در باز. كرد مى مزه زبانش زير گرى سلطه آن

 زير خورده باران جنگل بوى كه بود دم همان. بست نقش چشمانش پيش چسبيد را اش پالتو ى گوشه آفرين كه اى لحظه

 گريز قبل ساعت چند به فكرش و دوخت سقف به را نگاهش. پراند را مشامش در مانده پيش از شيرينى و پيچيد اش بينى

 نگاهش نادم و بود زده زل اخمش پر صورت به كه كشيد مى هم پژمان سمت از را شدن توبيخ انتظار گويى آفرين. زد

 نفس از و سرخ بينى با رامين  كه ببرد ماشين سمت به بود خواسته و گرفته حرف بى را دختر ساعد پژمان. كرد مى

 بيرون تنها بر مبنى غرايش سخنرانى و راننده حضور اگر. زد چنگ دستانش ميان از را دختر و رسيد راه از  افتاده

 از حجم آن با رامين نداشت شك نبود، مسافرش قبال در خودش پذيرى مسئوليت و ناامن اى جامعه خانه، از دخترها ماندن

 كشاند ماشين سمت به را آفرين چنان. داد مى خواهرش نشان خيابان وسط همان را تندش واكنش دلنگرانى و عصبانيت



 دختر كمك به بود خواسته. آمد فرود ها برف روى زانو با و پيچيد پايش. خورد سكندرى بلند هاى پاشنه آن با دختر كه

 بود شده فرارى چشمانش از خواب. بكشد رخ به را هايش برادرانه تا ايستاد عقب ديد، كه را رامين لرزان دستان اما برود

 خاطر به اما بگيرد، خانه به رسيدن هنگام داشت قصد كه را دوشى تا برداشت را اش حوله آمد، پايين تخت از. شب آن

بگيرد را بود، نتوانسته برادر و خواهر مگوى بگو و شب آن اتفاقات .  

داد هول را حمام باز هميشه در تنه نيم با. كرد روشن را راهرو چراغ و رفت بيرون اتاق از . 
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 دختر. ديد رختكن قديمى سكوى ى لبه نشسته را آفرين. برد باال كه را سرش. آمد مى كاكائو و نارگيل بوى رفت كه داخل

 قرار پايش مچ روى دستش دو كف. بود برده فرو آب از تشتى در مچ تا را پايش يك و بود شده خم جلو به رو كمر از

 را دامنش سپس. بود هم به رانهايش چسباندن دختر واكنش اولين. بود پوشانده را رانهايش باالى سفيدش دامن و داشت

 كه پيچيد سرش در سعيد صداى. بردارد دختر سفيد پاى از چشم نتوانست پژمان. بپوشاند را زانوهايش تا كشيد پايين كمى

 شست" را زد مى بيرون صندل از پايشان ى زده الك هاى ناخن كه را دخترانى تهران، در حضورش اول سالهاى تابستان

 الك ماليم رنگ اما. كرد پنهان ديگرى پشت و برد عقب را آب از مانده بيرون پاى آفرين. كرد مى خطاب"سكسى پا

 روى و برد باال دختر ى خورده الك دست يك و مرتب هاى ناخن از را نگاهش. بود معلوم هم آب داخل از  ناخنهايش

 به و گرفت چشم دختر پاى از پژمان خورد تكان كه آب. كرد مى خودنمايى آن روى بزرگى  برآمدگى. كرد قفل مچش

 پايش دور برداشت كنارش از را كوچكى ى حوله. بود گرفته گاز را لبش و  كرده هم در چهره آفرين. دوخت صورتش

گذاشت پيش قدم و آمد خود به پژمان. پيچيد .  

 شكسته؟-

گفت پژمان. داد مالش را دردناكش پاى مچ حوله روى از و داد تكان طرفين به سرى آفرين : 

- زياده ورمش ! 

 تا كرد خم را سرش دختر، متغير حال از متعجب. شنيد پژمان گفت، لب زير كه را ى" درك به" لرزيد، دختر ى چانه

گفت و رفت جلو قدمى. ببيند بود افتاده زير كه را آفرين  صورت : 

- خوبه؟ حالت  

: ام عالى ! 

گفت كردنش بلند حين و انداخت دختر بازوى زير دست و شد خم. پريد باال پژمان هاى ابرو : 

- بود؟ شكستن كه پاته همون  

 .آره:

- بخواب و بخور مسكن يه زياده دردش فقط و نه اگه. درمانگاه ببرمت شكسته دوباره كنى مى فكر اگه . 

 بود نشده موفق هنوز. بودند پوشانده را اطرافش تابدار و صاف بين حالتى موهايش و بود پايين همچنان آفرين سر

 شود مجبور تا كشيد باال كمى را دختر بازوى.  نماند پنهان ديدش از چكيد پايين كه اشكى قطره اما بييند را دختر صورت

كرد تكرار دوباره را سوالش. بگيرد باال هم را سرش : 

- آفرين؟ خوبه حالت  



 سخت آفرين اما ديد مى دختر چشمان در را اشك. لرزيد مى اش چانه و داشت غم نگاهش گرفت، باال سر بالخره دختر

 تا كرد نگاهش آنقدر. ناراحتى از يا گزيده لب آنطور كه است درد از دانست نمى. شود گرفتنشان راه مانع تا بود تالش در

ريخت فرو هايش اشك قطره قطره و برداشت ترك چشمانش سد . 

 با پژمان و ريخت مى اشك صدا بى و مظلوم دختر. ريخت پايين هرى دلش و كرد گم را پايش و دست. شد هول پژمان

 را دخترها و زنها ريختن اشك بار هزاران آنكه نه مگر شود؟ آرام آفرين تا گفت مى بايد چه. كرد مى نگاهش استيصال

 رفت مى داشت مادرش كه بود وقتى. داشت خاطر به را بود داده قرار تاثيرش تحت زنى اشك كه بارى آخرين بود؟ ديده

متعلقاتش تمام با مرد. دوستى انسان نوع از نه بودن مرد حس. آمد سراغش دادم پناه حس آن باز.  آفرين حال و ! 

- دارى؟ درد كنى؟ مى گريه چرا. پاشو  

 برد هايش گونه سمت به را ديگرش دست. بايستد راست تا گرفت را پژمان بازوى و داد تكان طرفين به را سرش آفرين

 گرفت نفسى دختر. خالص و بكر بود، شده آفرين همان نبود، دختر صورت روى آرايش از ردى. كرد پاك را اشكهايش و

گفت و : 

 .ببخشيد:

بود كرده گيجش و نشسته پژمان سينه روى گرمايش. كرد مى حس نزديكى آن از را دختر تن حرارت .  

  !چى؟-

 محسن دختر كه زد تشر خود به و چرخاند دختر جوان صورت در را نگاهش. چسبده تنش به سفيد شرت تى كرد حس

 به سر با. كرد رها را دختر بغل زير و زد لبخند شنيد كه را دوم"  ببخشيد. "گرفته را بازويش و ايستاده آنجا كه است

گفت و كرد اشاره پايش : 

- نرو راه روش. كرده ورم جورى بد . 

 راهرو در و رفتند بيرون آنجا از احتياط با و آهسته. كرد زمزمه لب زير را اى" باشه"  و كرد پايين و باال سرى آفرين

گفت آهسته و چرخيد برود اتاق به آنكه از پيش آفرين. ايستاند : 

: افتادين دردسر تو خيلى. ممنون امشب بابت . 

- نكن فكرشو. نداره عيبى . 

پرسيد  اش مخملى صداى با و زد بندى نيم لبخند دختر : 

- برين؟ خواستين مى حمام  

 و مظلوم آنقدر آفرين! محسن دختر! بچه دختر خودش قول به آن مسخ. بود شده مسخ آنطور آنشب چرا نفهميد پژمان

 را او اما بود شده بيان منظور بى و كنايه بدون سوالش. كرد پايين و باال دلش در را چيزى كه آمد مى نظر به معصوم

 را دهانش آب. كند تفهيم برايش را موقعيتش و بخورد صورتش به كه اى سيلى مانند. خودش از بيزار و كرد شرمنده

بود شده دار خش صدايش كرد باز كه دهان و داد قورت . 

- برد نمى خوابم. آره. آره . 

 چيزى اش روزه يه ريش ته البالى گويى و رفت پايين گردن روى تا چشمانش. بود پژمان ى چانه روى نگاهش آفرين

 به حرف بى. شد خاموش كرد مى سوسو دختر نگاه در بود لحظاتى كه برقى. شد گشاد اى ثانيه مردمكهايش باشد ديده

 حمام به. كرد لمس بود زل آن به آفرين كه را اى نقطه و برد گردنش سمت به دست پژمان. بست را در و رفت اتاق

بدن شامپو همان.  افتاد بنفش كيف آن به چشمش باز لباسهايش كندن حين و بازگشت  
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. طراوت و خنكى بوى. داد مى خيس جنگل بوى عطرش آفرين. گرم و بود شيرين كشيد، بو. قبل ى رايحه همان با بود

عسل طعم با  تنى. داشت قرار شيرين تنى اما خنكى آن زير . 
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 آفتاب. بود مانده خانه در و نداشت كالس صبح روز آن رامين. بود گذشته نحس شب آن اتفاقات از روز شبانه يك 

 را سنگين جو كه هم پژمان. بود كرده درخشان روز آن را پايتخت كدر هميشه آسمان و درخشيد مى آسمان در زمستانى

بود بازنگشته خانه به هم شب حتى و زده بيرون خانه از قبل روز ظهر از بود، ديده برادر و خواهر ميان . 

 صداى. برد مى لذت نشست مى تنش بر كه گرمايى از و بسته را چشمانش. كشيد دراز آفتاب نور زير و سالن كف آفرين

. بيايد كوتاه نداشت قصد عنوان هيچ به و است رامين كه دانست مى. نگشود را چشمانش اما شنيد را قدمهايى شدن نزديك

آمد رامين صداى و شدند متوقف سرش باالى ها قدم. بود نكرده خردش پژمان چشمان پيش كم . 

گوشى... مراقبم... خاموشه همين واسه خرابه گوشيش نه،... بزن حرف خودش با بيا : . 

 رامين ماند منتظر و آورد پايين عسلى روى از را اش ديده آسيب پاى. كرد نگاه را رامين و گشود را چشمانش آفرين

گفت و كرد رها آفرين شكم روى را گوشى پسر. دهد دستش به را گوشى : 

 .مامانه:

بلرزد صافش هميشه صداى شد باعث و آمد سراغش به باز دلهره. رفت و كرد آفرين به را پشتش . 

- مامان الو . 

  !آفرين :

- خوبه؟ جون مامان خوبى؟ سالم،  

: شده؟ چش گوشيت. خوبه آره،   

 اتفاقات از را سيما دانست نمى. بيايد كمكش به رامين شايد تا انداخت نشيمن به نگاهى  و نشست جا در مضطرب آفرين

 مشغول را او ظاهرش. بود كرده دراز ميز روى را پاهايش و نشسته تلوزيون مقابل پسر. نه يا كرده باخبر شب آن

دختر و مادر مكالمه به توجه بى و داد مى نشان تلوزيون . 

- شده خراب . 

: سينما؟ بودى رفته كى با چرا؟  

- رفتيم آناهيد با هان؟ . 

داد مى نشان توجه بى را خود و بود زده زل تلوزيون به كه داد رامين به را نگاهش باز .  

: سينما؟ كدوم رفتين؟ فيلمى چه  



- داره؟ سوال اينقدر. سينما رفتم اتاقيم هم با بودم خسته امتحانا بعد مگه؟ بازجوييه. ميكنى جيم سين اينقدر چرا! مامان  

آويزونه بهت ماسماسك اون هميشه كه تو خاموشه؟ روزه دو موبايلت چى واسه نزن، زيادى حرف : ! 

 را روانش و روح توانست مى هم دور راه از مادرش. بود كرده تنگ را نفسش استرس اما شد متعرض ظاهر به آفرين

 اخم با تلفنش ندادن جواب و آمدن دير خاطر به پدرش كه شبهايى نبودند كم. بود ديده را هايش بازجويى بارها. بريزد بهم

 را پدرشان مادرش شد، مى خالى معمول از زودتر ماشين بنزين باك اگر حتى يا.شد مى روبرو سيما ناتمام هاى سوال و

 هم رامين. بقيه خراب اعصاب و شد مى ختم سيما قهر و دعوا به هميشه كه شبهايى.  گرفت مى اتهامات از رگبارى زير

 ديد كه را آفرين افتادن پته تته به. شد مى خنك دلش بگيرد را آفرين مچ سيما آنكه از گويا. نداشت رساندن يارى قصد

نشست رويشان پوزخندى و خوردند تكان لبهايش . 

:  راه هلك و هلك همكالسيات با نكرده الزم بعد ى دفعه.  آفرين رسم مى خدمتت تهران بيام. تو دارى كردى غلطى يه

 برگردى درازتر پا از دست نكندم جون همه اين. نشى ات پخمه باباى اون مثل بخون درستو بتمرگ. خيابون تو بيفتين

كنى آبروم بى فاميل جلو . 

- كردى؟ شروع باز! مامان ! 

:  سينما تو دانشگاه و پانسيون جاى ببينم بيام. كنى مى فكر درست به فقط داداشت مثل آفرين، گم مى بهت دارم. دهنتو ببند

شد؟ شيرفهم. شده خراب اون و تو با دونم مى من پالسى، پتياره دختراى اون با تئاتر و  

. كند جوانى تا بكشد، نفس تا. شود مستقل تا بود آمده. باشد مادرش فرمان به گوش نبود حاضر ديگر. كرد سكوت آفرين

 مثل نداشت، را دختر نافرمانى و سكوت انتظار كه سيما. داد گسترش آنجا تا را اش ديكتاتورى قلمرو مادرش گذاشت نمى

گفت و برد باال را صدايش بنشاند كرسى به را حرفش خواست مى كه بارهايى تمام : 

: نه؟ يا شد فهم شير. نشنيدم  

 نفوذ مادرش روى كه بود او تنها. كرد مواخذه را دخترش تند لحن و شد مكالمه ى زمينه پس صدايش كه بود جون مادر

 و كرد استفاده فرصت از آفرين. كرد اكتفا لبى زير غرلندهاى به و نگرفت را جوابش پى سيما كه شد همان. داشت

كند قطع را تلفن شود پيگير بيشتر سيما آنكه از پيش خواست . 

- مامان؟ ندارى كارى  

گفت گوشى در كوتاه مكثى با سيما. آمد فندك صداى : 

: برس بچه اون به هم يكم برس درست به خونه بشين چرخيدن ول جاى. باشه داداشت خوراك و خورد به حواست .  

 عسلى روى را پايش دو هر. كرد مى خوب را حالش آفتاب دلچسب گرماى. كشيد دراز دوباره كرد، قطع كه را تلفن

 پژمان حضور در آنطور آنكه از يا باشد خوشحال بود نيانداخته جانش به را مادرشان رامين آنكه از دانست نمى. گذاشت

 ماشين از  شدندش پياده ى لحظه را پژمان نگاه بتواند بود محال. بود شده زده خجالت چقدر ؟!ناراحت كرده كوچكش

كند فراموش .  

 به و برداشت خيابان ميان به قدم چند چطور كه ديد. بود شاهد ماشين داخل از را او جستجوگر نگاه و و دلواپسى شب آن

 و باال رويش پژمان چشمان بريزد، نگاهش در را توبيخ همه آن آنكه از پيش حتى. گشت مى برفها دل در پايى رد دنبال

 نخستين براى پژمان شب آن شايد. شنيد آفرين را اش آسوده نفس آخر سر و شود مطمئن اش سالمتى از تا شد مى پايين

بود ديده جوان دخترى بلكه ، نوجوان عنوان به نه را آفرين بار . 
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 و خورد مى چرخ رويش كه نگاهى كرد، حس انگشتانش زير آفرين را بازويش عضالت انقباض راهرو در كه آنجا

 متوجه هم او كه داشتند آن از حكايت همه رفت، مى سو آن و سو اين به آفرين گريزان چشمان جستجوى در كه سرى

. افتاد پژمان گردن به چشمش بچشد، را اش مزه خواست تا آفرين كه نگرانى با همراه توجهى. شده آفرين انداختن پوست

 كامش اما باشد، هرچيزى از توانست مى رد آن. شوند محو سرش از تصاوير تا داد تكان طرفين به بار چندين را سرش

 برادرشان هاى كردن خالى شانه از و  دل و درد زهرايش عمه با شهال و افسون كه بود شنيده بارها. بود كرده تلخ را

 گريز زن را پژمان شهال كه بود شنيده حتى خودش. بودند كرده گله دادند مى پيشنهاد كن دخترهايى با مالقات براى

شد دلچركين بود فاميل زبانزد كه موفق و جوان مرد از. گفتند مى ديگرى چيز اما شواهد. بود كرده خطاب .  

گذاشت پيش قدم مصالحه براى و ايستاد سرش باالى رامين كه بود خودش خيال و فكر در : 

: جوجه؟ يا خورى مى كباب. بگيرم ناهار ميرم دارم  

 .كوبيده-

 شد طوالنى كه سكوتش. دهد سفارش هم را مخلفاتش عادت روى از آفرين ماند منتظر و گفت شكمويى لب زير رامين

 :پرسيد

: نون؟ و اضافه گوجه با  

گفت بسته چشمان با همانطور آفرين : 

- كباب نه خواد مى سمبوسه دلم . 

كن درست خودت پاشو : .  

 آنطور كه را خواهرش و كرد پا آن و پا و اين ديگر دقيقه چند رامين. داد قوس و كش بدنش به و گفت بابايى برو آفرين

پرسيد ديد انعطاف بدون : 

نه؟ يا برم كنم؟ كار چى :   

 شيطان اما باهوش پسر. بود زبانزد آشنا و دوست ميان در هم رامين. دوخت رامين به را نگاهش و گشود چشم آفرين

 و باشد مقصر چه هميشه، و نداشت را قهر تحمل. بود  خوشرو و ميخنديد هميشه. مرموز و دار تو پژمان مثل نه. فاميل

 ميانشان آنچه. كرد مى استفاده اش عليه ترفند همين از هميشه از هم آفرين. شد مى قدم پيش كردن آشتى در نباشد چه

 باد به را او عصبانيت در كه آنقدر نه اما  باشد، نگرانش داد مى را حق اين رامين به و نبود اهميتى كم اتفاق بود گذشته

گفت و نشست جا در ديد كه را برادرش منتظر نگاه. بگيرد توهين : 

- كنم مى درست چيزى يه خودم برى، خواد نمى .  

پرسيد رامين از آشپزخانه به رفتن حين. كرد كمك آفرين به برخاستن در و برد پيش را دستش رامين : 

- ناهار؟ مياد هم پژمان  

گفت و انداخت ساعتش به نگاهى رامين : 

كنى؟ درست خواى مى چى.نمياد كه معموال. بود آمده حاال تا بياد خواست مى ظهره، نزديك  :   

- اصال دارين چى ببينم . 

پرسيد بود مشغول تلفنش با و زده تكيه ديوار برداشته ترك هاى كاشى به كه رامين از مردد سپس و كرد سكوت كمى : 

- خونه؟ نياد شب شده هم قبال  

داد ادامه آفرين كرد، نگاهش پرسشگر و كرد بلند سر رامين : 



- باشه داده خبر بهت شايد گفتم. خونه نيومد ديشب. گم مى پژمانو . 

گفت و برد فرو تلفنش در را سر ديگر بارى شنيد كه را آفرين توضيحات رامين : 

ازش نگرفتم آتو هنوز. خودشه كار تو سرش كال ولى. ندارم آمدشو و رفت آمار كه من : . 

. لنگيد مى رفتن راه حين و كشيد مى تير كمى پايش. گذاشت گاز روى و كشيد بيرون فلزى كاببنت از او تابه ماهى آفرين

 پژمان شب آن توجه اما بود، نشده پايش درد متوجه حتى برادرش آنكه رغم على آمد، خاطرش به پژمان شب آن نگرانى

آورد لبش به لبخند .  

خندى؟ مى چى به :  

- نظرت؟ به نيست مشكوك. هيچى هان؟  

انداخت باال ابرو و گذاشت كنار را موبايل رامين . 

من خواهر مشكوكن مردا ى همه : .  

پيچيد آشپزخانه در آفرين پوزخند صداى . 

- ميزنى مامانو حرفاى .  

 هيچكى خر. كن باز گوشتو و چشم اما. آوردى بدشانسى شب اون كه قبول. نازى باشه حواست خيلى. گم مى شوخى بى :

آخرش؟ شدن چى. ببين خودمونو باباى ننه. نشو   

- ديگه جور يه مامان جور، يه بابا. مقصرن جفتشون اونا . 

گفت و كرد باز را آشپزخانه ى پنجره رامين. پيچيد روغن در پياز ولز جلز صداى : 

متنفرم داغ پياز بوى از : .  

 مى فكر مشكالتشان به. آورد مى در رقص به تابه ماهى در را چوبى قاشق گاهى از هر و بود فكر در. نگفت هيچ آفرين

آورد بيرونش فكر از رامين  بعد ى جمله. كشيدند مى شهرشان از دورى با و مدت آن در دو هر كه  راحتى نفس و كرد . 

هستن دررو بزن : . 

 نداشت شباهت هم به چيزشان هيچ. همسان غير نوع از اما بودند قلو دو. كرد برادرش به نگاه پرسشگر و چرخيد آفرين

 از و بود سوخته آفتاب رامين پوست بود تر روشن آفرين از درجه چند هايش چشم و موها رامين.  قدشان بلندى از غير

تر تيره آفرين .  

 كيا؟-

: ذره يه ندارن شرف. اينجا پسراى .  

كند تصور حساس و غيرتى آنطور را بيخيال هميشه رامين توانست نمى. گرفت اش خنده آفرين . 

- ام جدى. نازى نخند . 

كرد اش خنده كنترل به تظاهر و گرفت دهانش روى را دستش آفرين .  

- شرفى؟ ته خودت اينكه نه حاال  

گفت متفكر و گرفت ناديدت را خواهرش حرف رامين : 



جمعه خيلى حواسش. مخمه رو اتاقش در كردن قفل اين فقط. مياد و ميره آسه. نديدم چيزى پژمان اين از : ! 

- كنه؟ مى قفل اتاقشو در هنوزم  

داد تكان تاييد در سرى رامين . 

- نه يا قفله اتاقش در كنى مى چك ميرى دارى كار چه تو خب . 

: نياورده خونه رو رفيقى و دوست. نازى محتطاطه زيادى . 
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 با دوستاشه با انگار كه هم ها هفته آخر. خونه مياد و كار سر ميره. نيست اش خونه تو آمدى و رفت هيح! دوبار يكى غير

بيابون و َدر ره مى هم همونا . 

- بده؟ اين كجاى خب  

مشكوكه نيست، بد : ! 

گفت سينه به دست آفرين : 

- مشكوكه؟ چيش  

هست هاشم رو در اون از ميزنه داد. بازه زن تابلو كه رفيقش اون. هست اش كاسه نيم زير اى كاسه يه : .  

بود نيامده بدش سعيد هاى چرانى چشم از  كه كشيد خجالت خودش از. شد سرخ آفرين . 

 سالم هاى پياز تا برداشت خيز گاز سمت به. برگرداند را آفرين ى شده پرت حواس و پيچيد آشپزخانه در سوختگى بوى

زمزمه خودش با را اش جمله آخرين و بود رفته فكرفرو در هم رامين. دهد نجات سوختن از را مانده : 

: ميارم در كاراش از سر آخر من. موجهه زيادى . 

 

*** 

 

 ساعات و  شده كار به مشغول بود مدتى. كرد رفتن عزم رامين شد، صرف صلح در كه روز آن هنگام دير ناهار از پس

 در صدا به تصويرى آيفون زنگ كه بود گذشته رفتنش از اى دقيقه ده. كرد مى پر آموزشگاه در تدريس با را اش خالى

  مردى. بودند كرده صويرى ت را آيفون مه بود خانه آن در اش گاهى از هر حضور و آفرين سرى صدقه از هم آن. آمد

 ى چهره تا نداشت راهى هيچ. خورد زنگ دوباره آيفون كه نه يا بدهد جواب كه بود مردد. ديد مانيتور در را پوش كاله

 عالمت و مرد موتور آفرين كه بود موقع آن و رفت كنار آيفون مقابل از مرد. ببيند كاسكت كاله پس از را ناشناس مرد

گفت و برداشت را گوشى. ديد را كيفش روى پست ى اداره : 

 كيه؟-

گفت و انداخت پاكتش به نگاهى مرد : 



: معتمد؟ پژمان آقاى منزل  

- بفرمايين بله . 

: دارن؟ تشريف  

- نيستن نه .  

: لطفا بزنيد امضا در دم بيارين تشريف. دارن نامه . 

 را پاكتى مرد گشود، را در. گذشت حياط كف نشسته هاى برف ميان از احتياط با و كرد تن را اش روسرى و پالتو آفرين

داد دستش به را الكترونيكى قلم و گرفت سمتش به . 

بزند امضا تا خواست آفرين از و داد نشان را اى نقطه دستگاه روى .  

 عالمت وقتى گرفت فرايش بهت. بياندازد نگاهى و برگرداند را آن تا كرد فرصت داد تحويل را پاكت كه پستچى مرد

شد خشك خطوط روى و رفت پايين احضاريه پاكت روى نگاهش. ديد  پاكت روى را ترازو . 

معتمد پژمان آقاى: خواهان . 

مدرس مهشيد خانم خوانده؛ . 
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 از پيش. درخشيد مى چشمانش. زد لبخند دختر. فرستاد داخل را آفرين ى مقنعه از آمده بيرون تابدار تارهاى و برد دست

گفت و داشت نگه انگشتانش ميان را اش چانه بردارد، دختر صورت روى از را دستش آنكه : 

: داشتم دوست طبيعيشو رنگ. بود تر رنگ خوش خودت موهاى. شدى بدر راه از آخر . 

 كه دوخت صورتش اجزاى ديگر به و برداشت دختر چشمان از چشم. افتاد چال هايش گونه و شد تر عميق لبخندش آفرين

كرد زمزمه لب زير. گرفت مى رنگ اندك اندك : 

: ناباب رفيق .  

 نمى. بود گرفته گر آفرين. كرد شكار نگاهش با را بودند خون پر و سرخ كه دختر هاى لب و رفت تر پايين چشمانش

 لبخند. داشت نمى بر هايش لب از نگاه و كرده اش چانه قالب را دستش كه  بود كرده حس را شدنش داغ هم او دانست

 مقابلش فاصله با اما نزديك.  نكرد آفرين صورت با مماس اما برد نزديكتر را صورتش. شد جدى نگاهش و كشيد پر مرد

 خودش خواست دانست مى. كرد مقاومت اما آفرين. بسنجد را مقاوتش و بزند محك را دختر خواست مى گويا. داشت نگه

 شدن پيشقدم اما. بودند كرده مشغول را ذهنش مدتها كه بود هايى ممنوعه كردن تجربه و موقعيت آن در گرفتن قرار هم

 چشمان. نبازد را خود تا و برد فرو زانو در را هايش پنجه. كرد مى حس را لبهايش شيار خيسى! هرگز بارش اولين در

 سرش تا شود رها اش چانه بود منتظر. كرد نااميدش شد دوخته سر پشت به و كنده صورتش از كه مقابلش پرنفوذ و سياه

 هايش پلك. بود داشته وا تاختن به هم را نفسهايش كه كوفت مى چنان قلبش. برهاند اتاقك آن از را خود و بكشد عقب را

 تاريكى از مرد آنكه از غافل. كند فرار خانه به و بكشد عقب حركت يك با را سرش تا كرد جمع را نيرواش و بست را

 ماهرانه حركات زير هايش لب. نفسش هم و قلبش هم گرفت، آرام. كرد خود آن از آرام و نرم را لبهايش و استفاده و شب

 چنگ دلش به ناشناخته ترسى و كرد فروكش آنى به شوقش گذشت كه كمى. شدند مى پايين و باال مرد هاى لب ى



 مى همراهى به تشويق را او حركاتش با و شد مرد ديگر دست اسير هم گردنش كه بكشد عقب را سرش خواست. انداخت

. ببيند موقعيت آن در آنها و برسد راه از رامين بود ممكن لحظه هر شب از ساعت آن در. كند چه دانست نمى. كرد

 چشمهايش ثانيه چند آن تمام. كشيد عقب را سرش و گذاشت كنار را ترديد كرد، حس كه را لبهايش با زبان نوك برخورد

 و مقابلش ى نشده اصالح صورت روى گرفته شكل لبخند. بود سپرده او به را خود هوشيارانه و  داشته نگه باز را

 خودى و زدند پس را زنانگى و لوندى هايش، دخترانه. كرد شرمگين خود از را او شدند مى گشوده آهسته كه چشمانى

 بيرون را راستش پاى. كشيد را دستگيره و زد چنگ را كيفش حرف بدون شد، رها كه اش چانه و گردن. دادند نشان

 كه اى برداشته خش صداى و ديد او صورت در را رضايت لبخند چرخيد،. شد مرد دستان اسير دستش ساعد كه گذاشت

گفت و زد صدايش : 

: كشيكى؟ فردا  

كرد زمزمه دل در اى نه و داد تكان طرفين به را سرش بودند، شده خشك آفرين صوتى تارهاى .  

: رسونمت مى خودم صبح اينجا بمون. پانسيون نرو شب .  

. انداخت خانه داخل را خود و رفت بيرون ماشين از. آورد زبان به خشك اى باشه و گرفت كار به را تالشش آفرين

 ريتم اما زد مى آرامتر قلبش. كشيد عميق نفس چند و ايستاد حياط داخل. كند حس را بدنش حرارت توانست مى هم خودش

 مردانه عطر بوى هنوز. كرد لمس را لبهايش و برد پيش را دستش. ناشناخته حس آن و بود ترس. بود نشده عادى تنفسش

 از گرفت مى آرام كم كم كه قلبى. شد باز ورودى در كه رفت بال را ها پله مبهوت و گيج. كرد مى حس اش بينى زير را

 مقابل را دستش زن. دود و بود سيگار سرخى ديد مى آنچه. رفت عقب قدمى نيم و داد قورت را دهانش آب ايستاد، تپش

گفت و زد لبخندى. آمد بيرون دود ى هاله از برداشت كه قدمى با و داد تكان صورتش : 

: باز كردى دير سالم، ! 

 و برداشت لبش ى گوشه از را سيگار رساند، آفرين به را خود سيما. قدرت تمام با هم آن گرفت، تپيدن بناى نو از قلبش

 و گرفت كار به را مغزش. آمد بيرون لبخندش و مادر حضور شوك از آفرين. گرفت دخترش از فاصله با انگشتان ميان

 كه همانطور. گذشت مادرش كنار از و زد جستى شود، باز مانده جا به عطر بوى و رو و رنگ آن با مچش آنكه از پيش

گفت انداخت مى داخل به را خود دو به : 

- واى واى. دستشويى برم بايد.  ميام االن! كه بياى دوشنبه بود قرار. مامان سالم ... 

 به و نينداخت هم نگاه را سرش پشت داد، تكان برد مى سالن كنار به كشان كشان را چمدانى كه رامين براى دستى

 اتفاقات مرور و كردن فكر فرصت سيما ناگهانى حضور. كشيد او آسوده نفس و انداخت خود به نگاهى. برد پناه دستشويى

 مشكوك سيما برود بيرون دير اگر ميدانست. كرد باز را آب شير و كند سر از را اش مقنعه. گرفت او از را قبل دقايق

 روشويى داخل به صورتش از و بود كرده مرطوب را اش شقيقه موهاى آب شست، صابون با را صورتش. شد خواهد

 را سرش پشت! رامين مال نه و او مال نه نبود، مخصوصش ى حوله. بردارد را اش حوله تا انداخت دست. كرد مى چكه

ى حوله تنها به ديگر نگاهى. كند پاك را صورتش مانتو آستين با خواست. بود خالى هم  ها دستمال جاى. كرد نگاه  
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 هاى نگاه سيما رفت، مى بيرون دار نم هاى مو و خيس صورت آن با اگر. انداخت است پژمان مال دانست مى كه آويزان

 پاك آن با را خيسش صورت نبود خاصر و بود پوشيده بيمارستان در هم را اش مانتو اما. كرد مى اش حواله را بدبينش

 پژمان افترشيو يا عطر بوى كه بداند خواست مى! عميق هم آن. كشيد بو اختيار بى. برداشت را حوله و انداخت دست. كند

 شويندن مواد بوى حوله! دهد مى بويى چه او گردن و چانه بداند داشت دوست. نه يا است مانده جا به نرم ى حوله روى

 عطر مثل نه هم، با شيرين و تلخ. خورد مشامش به تلخى بوى پودها ميان از كرد، خشك آن با كه را صورتش. داد مى

بود شسته صورتش روى از قبل اى دقيقه را خنكش بوى كه حسام . 
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 صدا بى حالت در را تلفنش دستشويى از خروج از پيش و كرد سر را اش مقنعه. انداخت صورتش به آيينه درون نگاهى

 گفتگو حال در پژمان و رامين سيما، نفره سه جمع شد كه نشيمن وارد. گرفت نفسى و نشاند لب بر لبخندى. داد قرار

  .بودند

رسيدى سر خودت كه اومده خبر بى مامان بگم زدم زنگ درى، دم دونستم نمى : . 

 بى اين از برادرش دانست مى. داشت سيما ى سرزده حضور رجوع و رفع در سعى ظاهرى اى خنده با كه بود رامين

آمده تنگ به مادرشان هاى آمدن خبر . 

 دستش. معمول از تر خسته. آمد مى نظر به خسته. فشرد را چشمانش انگشت دو با و گذاشت مبل روى را كيفش پژمان

 لبخندى و آمدند كش هايش لب دختر. بود ايستاده رامين و سيما پشتِ  كه ديد را آفرين برداشت چشمانش روى از كه را

. شد داده تكان پايين و باال به فقط رامين جواب در كه سرى و روبرو پژمان سرد نگاه با اما نشست، رويشان تر عميق

گفت سيما : 

نديدينش؟ چطور رسيد، االن همين هم آفرين :   

گفت بگيرد نگاه آفرين از آنكه بدون. كرد مكث دختر صورت روى پژمان و شد محو آفرين لبهاى روى از لبخند . 

- نديد منو اون ديدمش، من ! 

 موقعش بى گفتن سالم و پژمان ى تله در كه ببرد پناه دستشويى به دوباره خواست شد، سرخ صورتش كه نكشيد ثانيه به

 سمتشان به و  داد آهسته را سالمش جواب. بود گفته سالم گيرا و بلند آنطور كه دارد فرار قصد دختر بود فهميده. افتاد

گفت و كرد وراندازش دور از سيما. كرد حركت : 

: دادى؟ طولش اينقدر چرا شده؟ چت  

گفت اما گذاشت پاسخ بى را مادرش جواب. بوسيد را صورتش و كشيد آغوش در را مادر  آفرين : 

برنگشتى؟ رامين با ديروز چرا! اومدى خبر بى مامان، سالم -  

كنى؟ كار چى خواستى مى مگه حتما؟ دادم مى خبر بايد :  

 ادامه مانع و رفت ديوار كنار چمدان سمت به رامين. كرد حركت اتاقش سمت به كوتاه ببخشيدى از پس و نايستاد پژمان

گفت سيما به رو شد، بحث كردن پيدا : 

ببرم خودم با تونم نمى كه رو اينا آوردى؟ كردى بار چيه اينا مامان : ! 

 به اما شنيد مى را صحبتشان صداى آفرين. نشست شده باز چمدان كنار زانو دو و شد جمع رامين به حواسش سيما

 و بود رسيده سر كى پژمان. كرد مى مرور سرش در را خانه مقابل كذايى ى دقيقه ده آن تمام داشت. نكرد توجه بحثشان

. فشرد هم روى محكم را چشمانش. ديده نبايد كه را آنچه كه بزند حدس توانست مى نگاهش سردى از ديده؟ را ها چه

 آن اش بوسه اولين نه. شد دمغ و زد چنگ دلش به دليل بى غمى. نداشت افتضاح آن از بعد را پژمان با رويارويى طاقت

 مادامى تا گشود چشم. داشت را ريسكى چنان ارزش پژمان توسط شدنش ديده نه و كشيد مى را انتظارش كه بود چيزى

 پژمان. شد باز دستشويى در گذاشت، كه راهرو توى پا. بگريزد آنجا از كند مى بحث ها بسته سر بر پسر و مادر كه



 ديده كه را آنچه پژمان اگر. ترسيد ريخت، هرى دلش آفرين. آمد بيرون و بود كرده مچاله دستش ميان را سفيدش ى حوله

 ى اجازه خودش ميل با  وقتى كند تبرئه را خودش توانست مى چطور. بگويد توانست مى چه آورد مى رويش به بود

. بود پژمان آنها از يكى. داشت اهميت برايش كنند مى فكر چه راجبش ديگران اينكه. بود كرده صادر را شدنش بوسيده

 ندهد قرار دخترانى دسته آن ى جرگه در را خود و كند رفتار موجه مقابلش در بود كرده سعى هميشه! فاميل زبانزد مرد

 حق بود، شكسته روز بدان تا كه را سدى هر. كنند مى گم را خودشان آزادى اى ذره و پدرشان و مادر ديدن دور با كه

 ى آستانه در.  دهد مى قرار دخترها از جرگه همان در را او پژمان نداشت شك شب آن اتفاق با اما. دانست مى خودش

 هنگامى و كرد دنبالش نگاه با آفرين. گذشت كنارش از و نكرد نگاهش بيش اى ثانيه پژمان. بودند ايستاده راهرو ورودى

 بر بود تاييدى شويى لباس ماشين در شدن بسته صداى. شد خبر با مقصوزش از رفت آشپزخانه  به بدست حوله پژمان كه

. ماند رامين لباسهاى كردن جمع ى بهانه به جا همان بعد ساعت نيم تا و انداخت اتاق داخل را خود. كرد مى فكر كه آنچه

گفت و آمد سراغش كنان غرغر سيما : 

 اومده در حاال خريد رفتم آقا واسه كشيدم اونو و اين منت بدبختى با هفته يه. كرده گم خودشو نرفته هنوز سگم توله اين :

مهمترن كتاباش. ببره تونه نمى نداره، جا ميگه ! 

ريخت مى ساك داخل را رامين ى زده تا هاى لباس حرص با كه دوخت چشم سيما به و كشيد كار از دست آفرين . 

- مكدونالد ميره اول ماه فوقش. ببره كجا پرتو و خرت همه اون و دودى ماهى و ادويه آخه. گه مى راست  خب .  

 در سعى شدت به كه بغضى با. نشست تخت ى لبه و گرفت دست در را رامين پيراهن شد، جمع سيما چشمان در اشك

گفت داشت آن كنترل : 

:  به خواد مى كى اونجا تو، به بودمش سپرده بود، اينجا. ميريزه بهم اش روده و دل بخوره بيرون غذاى روز دو بچه اين

غربت؟ اون تو برسه دادش به كه كيه خونريزى رو بيفته اش معده باز ام بچه برسه؟ خوراكش و خورد  

 ساله پنج چهار بيست جوان مرد آن. گرفت اش خنده برد مى كار به رامين براى همچنان مادرش كه اى بچه لفظ از آفرين

گفت سيما جواب در شوخ لحنى و خنده با! كجا بچه و كجا : 

- سفيداى اون از يكى دست سپره مى خودشو اول هفته همون تو ى بچه اين مامان، نباش نگران  
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مونه نمى وا ؟ نشناختى رامينو. برسه خواركش و خورد به تا آبى چشم ! 

 سرشون از خدا دنيا؟ سر اون برسونم خودمو چطورى حاال بهتون، زدم مى سر اومدم مى كردم مى اراده بود كه اينجا :

شدم كس بى. شدم تنها. كردن گريزون اينجا از هامونو بچه كه نگذره . 

 پاك را اشكهايش انگشت نوك با كه انداخت مادرش ى شانه دور دست. نشست مادرش كنار و كشيد كار از دست آفرين

گفت و نشاند اش گونه روى اى بوسه. كرد مى : 

-  بعدم،. نداره براش چيزى اينجا. كنه مى پيشرفت اونجا ره مى. اينجا بود حيفش. رفت مى بايد رامين. مامان نشدى تنها

دارن هواتو همه على دايى ناهيد، خاله جون، مامان هستم، كه من .  

دوخت آفرين چشمان به چشم و كشيد پس را اش شانه سيما .  

ندارم؟ خبر كردى فكر چند؟ كيلو مامان. رى مى در پا جفت كنى مى شوهر. داداشتى ى لنگه هم تو :  

 چيزى بتواند بود محاالت از كه دانست مى. ريخت مى پايين هرى دلش ساعت يك آن در كه بود بار چندمين نفهميد آفرين

 زده دست شد مى منع آن از هميشه كه كارى به يا و  رفته مهمانى به بار هر سالها آن در. دارد نگه پنهان مادرش از را



 با رامين و شد باز ناگهان اتاق در. داد مى دست او به تهوع حالت شود دار خبر جايى از سيما آنكه استرس شدت از بود

گفت دختر مادر به رو. آمد داخل بارش شيطنت چشمان : 

: ها من رفتنى. ها من مسافر مثكه. هم به دين مى قلوه و دل تو اين كردين خلوت چيه . 

گفت رامين به رو و گشود رو دستانش لرزيد، باز سيما ى چانه : 

شه مى چاك چاك داره دلم كه بيا بشم، قربونت بيا : .  

گفت بود گشوده را آغوشش آنطور كه سيما جواب در و آمد جلوتر خندان رامين : 

دين؟ نمى ما به شام يه. شه مى چاك چاك داره گشنگى از كه منه بدبخت معده اين فعال :  

 آنچه تصور از باز. نداشت را پژمان با شدن روبرو آمادگى هنوز. شد كار به مشغول دوباره و برخاست جا از آفرين

 مى سيما به رامين كه شنيد سر پشت از. نكند فكر آن به كه داد تكان را سرش بسته چشمان با و كرد شرم بود ديده پژمان

 .گويد

واستادن نوبت. ها هست هم بقيه به متعلق آغوش اين. من مادر ديگه بسه : . 

- كنى خرد اعصابمو آخرى دم نخور زيادى گه. شعور بى شو خفه .  

كردم ضعف ديگه بيا نازى. بخورم اضافى شكر بكنم، غلط من : . 

گفت آفرين به رو برود آنكه از پيش سيما : 

- بچين ميزو برو بيا كن، ول رو اينا .  

گفت و كرد خطاب را رامين سپس : 

- بخوريم غذا تايى سه اومدم هم من حاال زشته. بزن صدا پژمانو برو زيادى زر جاى هم تو . 

كنم گمون داشت قرار. بيرون رفته پژمان : .  

 كنارشان را شب آن خجالت بدون و آرامش با توانست مى. كشيد اى آسوده نفس آفرين. رفتند بيرون اتاق از رامين و سيما

 از پس داشت، دوست را حسام. شد چركين بود شده بيشتر پژمان هاى ماندن بيرون شب آنكه از اما دلش ته. بگذراند

 ميدانست. آناهيد هاى وساطت و حسام خواست به هم آن. بود شده اى تازه ى مرحله وارد شان دوستى رفاقت، سال چهار

 بودن تحمل كم از غير. بود موجه برايش جهت هر از حسام و داشت اى رابطه چنين به رغبت دو آن از بيش خودش كه

 راضى رابطه آن كردن تجربه از بود چه هر. دلزده يا و كند مردد را آفرين كه نداشت ديگرى ويژگى بودنش دنده يك و

 نرمش پژمان آناهيد، با برخورد در حتى.كرد مى كنجكاوش قبالش در پژمان خونسردى و تفاوت بى هاى نگاه اما. بود

. حد از بيش ناپذيرى انعطاف و جديت نه و محتوا بى هاى شوخى نه. داشت خاصى پرستيژ رفتارش.  داشت بيشترى

 جيب در تلفن لرزش. كرد مى اشغال كردنش كشف و پژمان فكر را مغزش از بخشى بود اين بود واضح برايش آنچه

خواند مى فرا ميز چيدن براى را او كه سيما بلند صداى با شد همزمان شلوارش . 

 

 پريدن شاخه آن به شاخه اين از و تكرارى هاى شوخى از آفرين. كردند صرف رامين هاى شيطنت و آرامش در را شام

 پس براى دانست مى لحظه آن و شناخت مى را رامين هاى شيطنت و ها خنده. برد اندوهش و ناراحتى به پى رامين هاى

 رامين. بود خواهد كى بعدشان ديدار دانست نمى و شد مى تنگ برايش دلش.خنديد مى آنچنان كه بود ناراحتى و غم زدن

 ماهه دو خواهرى داشتن به كه ساله هجده عرفان ى شرمزده و درهم ى چهره و گفت مى زهرايشان عمه چهارم نوزاد از

گفت خنده با رامين. دانست مى ننگ مايه را بودنش بلكه كرد نمى افتخار تنها نه : 

شه مى سوژه خيلى ديگه كه وسط اين نياد باال فرناز شيكم حاال : . 



 نگاه را رامين تيز آفريم. نشست اخم به هم سيما ى چهره و پريد باال رامين موقع بى حرف و فكرى بى از آفرين ابروهاى

رفت غره چشم و كرد . 

: نشه؟ ما باباى زن شه، دار بچه سالگى شيش و چهل تو زهرا عمه وقتى! خب چيه ! 

گفت و گرفت ديگرى كام سيما. پيچيد ميانشان كه غليظى دود آن متعاقب و آمد زدن فندك صداى : 

-  پس توله ديگه تا شيش دارين شما كه فكرى بى باباى اون با وگرنه نخواستم خودم من. نيست بعيد شما دله باباى اون از

 گرفتن زن رفته پيرى سر. زيركاهيه آب چه باباتون اون ديدين. ان دله اشون همه. ديگه همينن خانوادگى. بودم انداخته

نكشيد؟ خجالت تا دو شما از. شرم بى مرتيكه ! 

بره. ميگه چى نيست حاليش اصال رامين اين. ديگه نكن خرد اعصابتو كردى؟ شروع باز مامان بابا، اى :  
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نداره زدن حرفى هر بگيره ياد يكم بلكه ! 

گفت و انداخت باال شانه خونسرد رامين : 

- زهرا؟ عمه دختر اسم بود چى... ى صدقه قربون همچين. عروسيه تمبونش تو بابا كه فعال   

 كژال :

- موقع اون از بوديم سرراهى ما  كردم حس لحظه يه رفت مى اش صدقه قربون همچين آره آره . 

گفت سيما كه بپرسد آبرام بابا حال از خواست و كرد اخم. شود ساكت تا زد اشاره رامين به پا با ميز زير از آفرين : 

 اين شد پيداش كجا از فرناز اين. فهميدم نمى بودم خر من فقط بود بند جايى سرش اول از باباتون. بچه ميگه راست :

  وسط؟

گفت و كرد خطاب را مادرش معترض آفرين : 

-  اينا تازه. خودشه كار تو سرش كه، نيست بدى خانم كرد، معرفى مهوش عمه نبوده، اهواز عمرشو نصف كه فرناز بابا

مامان بود كجا اول از. كردن ازدواج نشده ماه دو . 

: سال همه اين بفهمين نذاشتم. ندارى خبر كه نزن زيادى زر يكى تو . 

 تر جرى را مادرشان بگويند چه هر كه ميدانستند دو هر. انداخت زير به سر موضوع آن كشيدن پيش از پشيمان رامين

 ى گوشه و بود حرص با گرفتنش كام. زد آتش را دومش سيگار سيما و كردند سكوت. شود مى تلخ شبشان و كرد خواهد

جوييد مى را لبش . 

پرسيد آفرين به رو  رامين . 

- شد؟ پيدا جا كردى؟ چه رو پانسيون  

:  رم مى جديد ترم اول باشه جا. كردم نام ثبت خوابگاه. چيزى بنيادى يه به كردن واگذار ساختمونو. نه ديگه كه اونجا

 .اونجا

- بدى؟ تحويل اتاقو بايد كى   



: ديگه روز ده ! 

گفت آفرين به رو تحكم با و كرد خاموش روبرويش بشقاب در را دومش سيگار سيما : 

- هتل؟ مدت؟ اين بمونى خواى مى كجا. اهواز مياى من با ترم شروع تا ! 

: كه بيام كنم ول تونم نمى. دارم كشيك. مامان تونم نمى . 

گفت و شد براق آفرين صورت توى سيما : 

- بخوابى؟ خيابون تو بكنى؟ خواى مى غلطى چه خب  

گفت بخش اطمينان و آرام لحنى با سيما به رو و آمد حرف به رامين : 

 شروع تا اينجا بياد موقت نازى. خودش ى خونه ميره احتماال گفت. دن مى تحويل ماه همين رو پژمان ى خونه مثكه :

روش هم ماه چهار سه نكوبيدن  رو اينجا سال همه اين. نيست كه پژمانم. ديگه باباشه ى خونه. ترم .  

- آفرين كارو اين نكنى. ها بمونى هم روز نصف يه ندارى حق باشه اينجا عزب پسره اون !  

نشستى اش خونه تو االن خودت. بيا كوتاه مامان : . 

- من شوهرِ  خونه ... 

گفت رامين به رو برود بيرون آشپزخانه از آنكه از پيش. برخاست جا از و كرد سكوت ناگهان سيما : 

باشى داشته اونجا لباس دست چند اومدى اگه. خودم ى خونه اهواز ميبرم. ساك تو گذاشتم برى نمى كه رو لباسايى : . 
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#۵۰ 

 

مهندس آقاى سالم : . 

- نباشى خستن سالم، . 

گفت برود آسانسورها سمت به پژمان آنكه از پيش و نشست اش صندلى روى بود شده خيز نيم كه نگهبان : 

زد كنايه و داد باال را ابرويش تاى پژمان برين؟ مى تشريف باال : : 

- اتون اجازه با ! 

بفرما. رسيدن شما پاى پيش هم خواهرتون. جان مهندس بفرما : . 

 و اهالى از تن چند با او خانه آن به آمدش رفت نيم و سال چهار آن طول در. ماند آسانسور منتظر و داد تكان سرى پژمان

 ها وقت آن از بود، خسته. ماليد را چشمانش ديگر بارى و فشرد را زنگ رسيد كه واحد مقابل.  بود شده آشنا نگهبانان

 حس و شركت ى شده تلنبار هاى پروژه ، وكيلش با ديدار و دادگاه جلسات. داشت قرار فشار تحت طرف همه از كه بود

 سخت او. شد مى وارد او به مهشيد سمت از فشار بيشترين اما. بودنش آورده در پا از كاركنان به نسبت اطمينانش عدم

 تهديد ببرد، جايى به راه قانون طريق از بود نتوانسته آنكه از اما مهشيد كند، حل را مشكلشان صدا بى تا بود تالش در



 ميان دستى و داد تكيه سرش پشت مرمر ديوار به. كرد خواهد خير با خودش و شقايش وجود از را خانواده كه بود كرده

 در. را هايش بچه نه و داشت را سيما ى حوصله نه. نداشت را ماندن خانه طاقت. فشرد دوباره را زنگ. برد موهايش

گفت آهسته صدايى با. بود تصنعى كامل لبخندش و زده هول حركاتش. گرفت قرار آن چوب چهار ميان ريحانه و شد باز : 

- كنى؟ مى كار چى اينجا سالم،  

 دستى. نداشت هم را ريحانه يه دادن توضيح ى حوصله. خواند را ماجرا انتهاى تا اش آهسته صداى و زن حالت آن از

گفت و داد تكان برايش : 

: زنم مى زنگ بهت. ميام بعد . 

 سمت به كه را پژمان ساعد و گذاشت هم روى را در. خزيد بيرون در ميان از و انداخت سرش پشت به نگاهى ريحانه

 چرا. گذراند نظر از را زن هاى ناخن پژمان و بود آمده را آنجا تا برهنه پاى با. گرفت كرد مى حركت ها آسانسور

 به شدنش ساييده از هم را از. بندد مى مچش دور باريكى زنجير دانست مى فقط بود؟ نكرده توجه ريحانه پاهاى به هرگز

 آنجا چيز همه. داشت نمى بر آنها روى سقف نور انعكاس و سالن كف از چشم  و بود پايين سرش! بود فهميده خود پاى

پرسيد و داد تكانى را پژمان ساعد ريحانه. كف تا گرفته سقف از. بود لوكس و اعيان : 

- نگرفتى؟ تماس چرا  

گفت و زد اشاره خانه به سر با. برد فرو جيبش در و كرد آزاد را دستش پژمان : 

ندارى؟ مشترى مگه تو، برو :  

 پژمان و بود رسيده آسانسور. آورد زبان به آهسته اى نه و شدند سرد  مشتاقش چشمان. كرد نگاهش تعجب با ريحانه

 روى پاها آن حركت و شدنش لمس تصور برود، داخل توانست مى پس نداشت مشترى اگر. رفتن و ماندن ميان مردد

كشيد سرك بيرون به ساله هشت يا هفت پسركى و شد باز خانه در. شد حك سرش در بدنش : 

- رفتى؟ كجا مامان  

 مى هدايتش خانه داخل به كه همانطور و رساند پسرك به را خودش. شد سفيد گچ رنگ به ريحانه مهتابى هميشه صورت

گفت پسرك به كرد : 

داره كارم همسايه آقاى. ميان هم من االن مامان، تو برو : . 

گفت ريحانه به آسانسور داخل گذاشتن قدم از پيش و گذاشت كنار را ترديد. نكرد تعجب ديد آنچه از پژمان : 

باهاتون گيرم مى تماس. شدم مزاحم موقع بد ببخشيد - . 

 در تصورات آخرين با هم آن. بود انفجار حال در مغزش. كرد حركت پايين به رو و شدند بسته آسانسور كشويى درهاى

 ميان از شد كه ماشين سوار. اش خانواده و رامين حضور از شلوغ هم خانه. بود زده دامن اش تابى بى به كه سرش

 به را اسامى از كدام هيچ. گشت مى بگذراند او با را ساعتى چند بتواند كه كسى دنبال به تلفن داخل هاى شماره ليست

 بى و بود مطيع زن. كرد مى رفع ريحانه با فقط را نيازش و رفت نمى سراغشان به كه بود سالى چند. نداشت خاطر

. درسر بى و بود خودش آن از هم مكان و جا  نداشت، اى خواسته خودش و پذيرفت مى خواست مى پژمان چه هر. صدا

 مى دريافت يكسانى مبلغ اش خانه در پژمان حضور بار هر قبال در و آمد مى پژمان استقبال به مرتب و تمييز هميشه

 او به آنچه و است آن از تر نياز بى ريحانه دانست مى پژمان چند هر.پذيرفت مى را ها پول اكراه با حتى اواخر آن. كرد

 بارها. بود نكرده كنجكاوى هرگز زن زندگى در. شود نمى محسوب زن براى هم خرد پول دهد مى اش همخوابگى بابت

 زبان به را سوالش هرگز اما زند، مى كارى چنين به دست است نياز بى آنقدر كه او چرا كه بود آمده پيش سوال برايش

 ديدار بار هر از پس اما هميشه. پرداخت مى كارش به سوال بى و كشيد نمى اش زندگى در سرك هم ريحانه.بود نياورده

پرسيد مى را اش ميشگى و تكرارى سوال : 

بود؟ خوب " "  



 خانه آن به پا كه اول بار همان. ديد نزديك از بود كرده اشغال را خانم جاى جاى عكسهايش كه را پسركى هم شب آن

 زن كه شد مطمين جا همان. افتاد پسرك عكس به چشمش بود، انداخته گير كابينت به زده تكيه را ريحانه و گذاشت

 اتفاقى چه زن درگذشتى نداشت اهميتى برايش.  كرد مى اثبات را نوزادى تولد هم شكمش زير افقى رد. دارد فرزندى

 آن كه بود زن نبودن متاهل داشت، اهميت كه چيزى تنها اما. كرد مى پرهيز زنهايى چنين به عاطفى وابستگى از. افتاده

بود شده اثبات هم . 

هيچ. نرسيد نتيجه به اما كرد پايين و باال را ليست  

 

۹۳:۵۵ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

 فكر خودش با. بگيرد را هايش بدبيارى تمام انتقام است قرار دانست مى كه بود شبها آن از. آمدند نمى خاطرش به كدام

نداشت را پژمان افسارگسيختگى توانايى زن نحيف تن بود، آورده شانس ريحانه كه كرد . 

 تر محتاطانه انتخابش ها دوقلو حضور زمان از. نه يا بياندازد رو سعيد به يا و برود كسى چه سراغ كه بود آن درگير 

 و خورد زنگ تلفنش اصلى خط. گرفت نمى اون از را كيسى سراغ ديگر كه چرا بود كرده متعجب هم را سعيد. بود شده

شد روشن صفحه روى سعيد نام . 

 .سالم :

- كجايى؟.  سالم  

 .بيرونم :

- بابا؟ بود كى زره فوالد مادر اين. بودم اتون خونه در دم   

داشتى؟ كارى :  

- نيست جايز موندنم منم ديدم. نيستى گفت! كرد باز درو اشون ننه داشت، قرار آفرين با. برسونم آناهيدو آمدم نه، . 

داد ادامه و خنديد بلند سعيد : 

- اى؟ پايه شام هستى؟ كجا حاال! بود؟ كى ديگه اين برن، در دستش از بدبختا داشتن حق  

خونه گردم مى بر دارم. جايى داشتم كار بيرونم، : .  

- برام راهو كرد سد مدوسا كه بذارم سرش به سر يكم ببينمش خواستم. بود شده تنگ انيس واسه دلم باشه، . 

پرسيد حوصله بى. كرد مى خودش حال به فكرى خودش. بود افتاده خواست مى آنچه صرافت از. زد استارت پژمان : 

 !مدوسا؟:

-  ميزنيم هم با چيزى يه اينجا بيا بيكارى. بزنه نيشم سرش رو مارهاى از يكى ترسيدم. يونانى هيوالى همون. خودشه خودِ 

  .ديگه

اهواز ميرم ماه آخر احتماال. باشم شركت وقت اول بايد فردا. ديگه شب يه باشه : . 

- فعال پس، باشه . 

: رسيدى؟ كجا به آناهيد با راستى؟  



- ديگه پره مى آفرين با همين واسه! سرسخته خيلى نكن، وجقش اجق ظاهر نگاه. دختر اين ده نمى پا . 

 همان از و بود شده كار به مشغول سعيد دفتر در آناهيد كه شد مى سالى دو. كرد كوتاه خداحافظى با را صحبت پژمان

 انيس كه چند هر. بود گرفته را آناهيد چشمش بودند، ناهار مشغول دختر دو و بودند رفته خانه به سرزده كه روزى

شود مى روبرو سعيد با و رود مى دوستش كار محل به گاهى دختر كه داشت خبر و بود زبانش ورد هميشه . 

 دلتنگى يادآورى با نزند، گريز دختر سمت به فكرش كرد تالش لحظه آن تا قدر هر. بود نياورده را آفرين اسم سعيد كاش 

.  ديد كوچه در را خودش دوباره. ماند فايده بى تالشش رفيقش، طبعى شوخ برابر در دختر خوددار هاى خنده و سعيد

 آمده پياده كوچه سر از و سپرده تعميرگاه به را ماشينش. بود پارك خانه مقابل كه ششى و دويست پژو پشت

 سكت به را دستش پسر كه برود پيش خواست. بود ديده خانه مقابل بارها را ماشين آن. شناخت را سرنشينانش.بود

. بزند پس را پسر دست آفرين بود منتظر. شدند قفل زمين در پاهايش. كرد نوازش را صورتش و  برد آفرين صورت

 قرار كه آنچه مانع خودش تا رفت پيش. كرد اش شوكه شد قفل را دختر ى چانه روى كه دستى و  نزديك كه پسر صورت

 برفى شب يك كه همانى! پيش نيم و سال چهار ى شكسته پا ى بچه دختر همان!محسن دختر!بود آفرين. بشود دهد رخ بود

 پسر لبهاى آمدن فرود ماشين پشت ى شيشه از. كرد تغيير برابرش در  جذاب و جوان زنى به نوجوان دخترى از ناگهان

 شبهايى نبودند كم. گرف ضرب اش شقبقه و كشيد تير سرش پشت. ديد بود دختر انارى لبهاى گمان بى كه جايى روى را

 آفرين ماند منتظر. كرد عقبگرد و كرد بسته و باز را چشمانش... دختر ياد با خىدش يا و آمد مى خوابش به آفرين كه

 از ممناعتى دانست مى. فشرد را دختر گردن پشت پسر دست آن جاى اما آورد، فرود پسر صورت بر را سيلى خودش

 به نگاهى و داد قورت را دهانش آب. رفته باال حرارتشان كه فهميد. شدند داغ گوشهايش. كرده رو پيش كه نديده دختر

 در را چيزى بود، دستانش زير زيبايى و طراوت همه آن. دارد حالى چه پسر كند تصور توانست نمى. انداخت اطراف

. بودند ديگرى قماش از او دست زير هاى زن و بود نكرده تجربه هرگز متبحر پژمان كه كرد مى تجربه و داشت دست

 فضا در كاكائو و نارگيل عسل، از مخلوطى شيرين ى رايحه كه برد خورده باران جنگلى ميان به را او ناخودآگاهش

 و گيج آنطور كه آمده خود به در شدن بسته صداى با. بود يافته آنجا در  خيالش در بارها را خودش كه جايى. بود پخش

بود ايستاده كوچه ميان گنگ .  

 خورده زنگ آن از پيش هم بار دو. كشيد بيرون پيراهنش جيب از را گوشى  و آمد بيرون فكر از.خورد زنگ باز تلفنش

داشت گله پژمان زدنهاى سر دير به دير از و گرفت مى تماس هفته آن در چندم بار براى كه بود شهال.بود .  

- جان شهال سالم . 

: خوبى؟ پژمان، سالم  

- اونجا؟ خوبن همه. ممنون  

: نباشى كه نميشه. كنيم مشخص برونو بله تاريخ خواسم مى شدى؟ آمدنى جان پژمان دارن، سالم . 

گفت فكر بدون و درآورد حركت به را ماشين : 

- ميام ماه آخر تا. آره . 
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. كرد مى نگاهش مغموم و بود گرفته دست در را رامين دست سيما. كرد نگاه سالن در حاضر جمعيت به و ايستاد كنارى

 اى حلقه و  پوشيده خاكسترى شلوار و كت. كند راهى را پسرش تا بود رسانده را خودش شب همان بود، آمده هم محسن

 به تر شاداب وضوح به اش پسرخاله و گذشت مى سالى يك ديدارشان آخرين از. كرد مى خودنمايى چپش دست در هم



 اى گوشه. داشت فضا تلطيف در سعى مذبوحانه آفرين و بودند ايستاده رامين ى شانه به شانه پدر و مادر. رسيد مى نظر

 كه اى گوشه از. بودند هم كنار در خانواده يك مثل آنها كه بود بارى آخرين شايد. نكند معذب آن از بيشتر را آنها تا ايستاد

 اش شده رنگ موهاى و بود ماليم آرايشش. داشت ساده پوششى هميشه مثل. داشت قرار مقابلش دختر نيمرخ بود، ايستاده

 او ديد از را خود دختر بودش، ديده كوچه در را كه شبى آن از. بودند شده رها اطرافش بافتشان، مى كه هميشه خالف بر

 آفرين. بگيرد حرف به را او و قرار راهش سر بيشتر شد مى باعث هم همين. كرد مى اكتفا خداحافظى و سالم به و پنهان

 شده دختر ميخ آنطور دقيقه چند نفهميد. بود دهنده تسكين پژمان براى شرمش و شدن سفيد و سرخ كشيد، مى خجالت او از

 اش شانه روى دست و آمد پژمان سمت به. دزديد را نگاهش و آمد خودش به شد جدا اش خانواده جمع از كه محسن بود،

  .گذاشت

: مرد؟ چطورى  

- بهترن؟ بابات چطورى؟ تو قربونت  

: گوشه يه افتاده. ديگه همونطوره . 

كرد سكوت و داد تكان همدردى نشان به سرى پژمان .  

: دى؟ مى درس دانشگاه هم هنوز چطوره؟ بارت كارو  

- مونى؟ مى تهران كى تا. رم مى كمتر دانشگاه. زياده گرفتاريم. نيست بد  

تنهاست فرناز. گردم مى بر كنم راهى كه رامينو  : . 

نشاند محسن لبهاى به لبخندى فرناز نام آوردن .  

: شد باز نفسم. درسش به چسبيد كه ساله چند اين. شد راحت پسر اين بابت از خيالم . 

- حسابى مرد شده باز ديگه چيز يه خاطر به نفست . 

 ى شانه روى را دستانش سيما. انداخت نگاهى بودند ايستاده بقيه كه جايى سمت به لبخند با و كرد محسن ى حواله چشمكى

 را دختر نگاه نتوانست. بود پدرش و او سمت نگاهش اما آفرين. بود جوان پسر ى سينه روى سرش و گذاشته رامين

گفت مى بود شده نصيبش سالها از بعد كه آرامشى از كه سپرد گوش محسن به گرفت او از چشم اما بخواند، . 

-  سيما. بگيرم باال سرمو فاميل تو خواستم مى چطورى دونم نمى نبود تا دو اين قبولى اگه. شد رو و زير چيز همه دفعه يه

شد نمى حريفش هيچكى. آورد در روزگارم از دمار .  

. داد گوش محسن حرفهاى به واكنش بدون پژمان. بخواند مرد ى چهره در را حرفش تاثير تا انداخت پژمان به نگاهى

 او بر چگونه روزگار بزند حدس توانست مى و بود شده آشنا سيما نامتعارف خوى و خلق با مدت آن طول در خودش

داد ادامه محسن. بود گذشته : 

-  اون به رو اين از آفرين و رامين اومدن بدنيا از بعد. نيست خودش دست داره مشكل كه كسى چون مقصره سيما گم نمى

. بود كن گوش حرف اول از راحته، خيالم آفرين از. كردن سربلندم اينجا تا تا دو اين شكر رو خدا... بگذريم... شد رو

راحته خيالم بابت اين از ره، نمى زيرابى. براش نبوده هم بد سيما هاى گرى سخت و خودشه كار تو سرش . 

 كه هم ها آنقدر آفرين و داده عكس ى نتيجه شايد سيما هاى گيرى سخت كه كرد فكر خودش با داد، تكان سرى  پژمان 

 ى زمينه پس در ها پرواز اعالم و همراهانشان و مسافران مرور و عبور صداى. نيست زير به سر كند مى تصور محسن

گفت محسن به صحبت مسير تغيير براى و كرد مكثى. آمد مى اشان مكالمه . 

- . اومده زياد براش مشترى سال چند اين. شم مى جابجا تابستون آخر تا من. باهات كنم صحبت خواستم مى خونه به راجع

ساخت؟ در شراكت يا دارى فروش قصد  

گفت و كشيد پشتش كم موهاى ميان دستى محسن : 



:  خونه سمت كدوم. زد آب به گدار بى شه نمى. بياد دستم نرخا كنم، جو و پرس خودمم نمياد بدم. باشه كى طرف تا

 خريدى؟

- مالصدرا طرفاى .  

: باشه مبارك . 

 جمعشان به محسن همراه. كردند اعالم را رامين پرواز اما بار آن. گذاشت ناتمام را شان مكالمه ديگر بار بلندگو صداى

 جزيئى موارد جز بود آمده كنار او با مدت آن در رامين. كرد خداحافظى اش نيمه و سال چهار ى همخانه از و پيوست

 نمى رها و بود گرفته آغوش در را او رامين كه بود دقايقى. ريخت مى اشك و داشت لبخند آفرين. نبود بينشان كشمكشى

 جدا كه هم از. كرد نمى رها را برادر آن به توجه بى اما بود، افتاده هايش شانه روى و شده جدا سرش از دختر شال. كرد

دوخت چشمش در چشم و گذاشت خواهرش صورت طرف دو را دستانش رامين شدند . 

:  رو تو يا گردم مى بر يا. شيم نمى جدا هم از تو و من. نازى بمونى همينطور بودى، افتخارم كه هميشه مثل خواد مى دلم

برم مى باخودم . 

 راست ى گونه روى را اول ى بوسه رامين. بود روان اش گونه روى اشكهايش و  كرده جفت هم رو را لبهايش آفرين

گفت و نشاند خواهرش : 

: باش داشته مامانو هواى .  

گفت بار آن و كاشت دختر ديگر ى گونه روى را دوم ى بوسه : 

: باش داشته پيرمردم هواى .  

 و محكم و نداد دختر به واكنش فرصت رامين. كرد نگاه رامين به متعجب و شد خارج متاثر حالت آن از آفرين هاى چشم

آنكه از پيش و بوسيد رو اش پيشانى طوالنى  
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گفت بگيرد فاصله : 

: آفرين ناز باش خودت مراقب . 

 نكرده عبور بازرسى از كه زمانى تا و چرخيد. برداشت را اش كوله و شد خم بياندازد، جمع به ديگرى نگاه آنكه  بدون

 رفت كه رامين. شد خارج سالن از او به توجه بى زن كه گرفت سيما سمت به دستمالى محسن. برنگشت سمتشان به بود،

 و بود سرخ چشمان و صورت. كشيد عميق نفس چند و كرد پاك را اشكهايش آفرين. رفتند خروجى سمت به هم آنها

 شنيد و كرد حركت سرشان پشت پژمان. گذاشت اش شانه روى را سرش و انداخت پدر آرنج در دست. تر سرخ لبهايش

گفت مى محسن به آفرين كه : 

- بابا بمون امشبو . 

 رسم مى ديگه ساعت يه بيافتم راه االن. دارم پرواز وقت اول صبح. داد پاسخ و نشاند آفرين موهاى روى اى بوسه محسن

ميام ديگه ماه اما. رسم نمى. پروازمه بعدم ساعت دو. مهرآباد . 

 به آهسته محسن كردند حركت كه سمتش به. كرد مى دود سيگار كه ديدند را سيما فرودگاه از بيرون. نگفت هيچ آفرين

گفت آفرين : 



: خوره مى درست قرصاشو شو مطمئن. باشه مادرت به حواست .  

گفت و بوسيد را آفرين سپس : 

: ميگيرم ماشين براتون االن . 

. رساند خواهد را آنها كه داد اطمينان او به بگيرد تاكسى دختر و مادر براى محسن آنكه از پيش و رفت جلو قدم پژمان

گفت كنان من من و كشيد اى گوشه به را پژمان محسن و رفت مادرش سراغ آفرين : 

- فقط. بزنم آفرين به سرى به هم بگيرم تصميم خونه براى هم كه ميام ديگه ماه. كردم پاس چكامو تازه گرفتارم، ماه اين ... 

 كه پژمان منتظر نگاه با. ببيند صورتش در را حرفش تاثير خواست. گذراند نظر از را پژمان صورت و كرد مكث

داد ادامه شد روبرو : 

-  خونه ميره گفت من به. چيزى همچين يه يا شده واگذار پانسيون ملك گويا. بده تحويل اتاقشو بايد ديگه روز دو آفرين فقط

 خوابگاه تا حاال گفتم.  بياد زودتر داره برنامه. اينجا داره كار روزى چند هم فرناز. دونم نمى صالح من اما دوستاش ى

 وضع اين. دارى خبر منم وضع از جان، پژمان نيستى كه غريبه. هست كه فرنازم. بمونه اونجا رو مدتى يه بدن بهش

 تو سرش همش بچه اين. است خونه كمتر و ميره كشيك بيشتر هم آفرين.كنى مى كشى اسباب دارى كه هم تو. ديگه موقته

بكنم فكرى يه كه كنه مى معذبت اگه حاال. دانشگاه يا بيمارستانه يا و درسشه .  

گفت محسن به. دانست نمى خودش براى مانعى را آفرين ماندن و داد پاسخ فكر بدون پژمان : 

-  عروس داره دخترشو شهال. اهواز بيام اى هفته يه يه دارم برنامه خودم اتفاقا. نباشه سختش خودش اگه. نيست مشكلى

كه؟ دارى خبر. دارن مراسم ميكنه  

باشه مبارك. شنيدم زهرا از آره آره : . 

داد ادامه و كرد تشكر پژمان .  

-  مستقل كه كنم خالى را باال اتاق مياد خانمت تا ميتونم معذبه آفرين اگه. بمونم خونه اون تو ديگه ماه دو يكى نهايت هم من

 .باشه

 خبر با موضوع از فعال سيما بود خواسته پژمان از. كند مى صحبت اتاق به راجع آفرين با كه گفت و كرد تشكر محسن

 خداحافظى سابقش همسر و دختر از. بازگردند خط اول به و شود باز هم به رويشان دوباره خواست نمى كه چرا نشود

گرفت تاكسى مهرآباد فرودگاه براى و كرد . 
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- ... هست حواسم باشه... جان شهال نيست كه اولم بار... جاده به بزنم خوام مى باشه هم بليط نه... ميفتم راه شب آخر

 .ميبينمت

 جمع به تا داشت فرصت شب آخر تا و بود ظهر از بعد پنج ساعت. شد هايش لباس دادن جا مشغول و كرد قطع را تلفن

 شهال دختر برون بله مراسم. داشت نياز هوا و آب تغيير به شدت به و بود گرفته مرخصى هفته يك. برسد وسايلش آورى

 با تا داشت برنامه. بود ممكن تصميم بهترين اهواز به سفرش شرايط آن در. بازگردد زادگاهش به تا بود خوبى ى بهانه



 بد و سال چهار از پس هم خودش ى خانه. كند صحبت موجود هاى گزينه و خانه با رابطه در و بگذارد قرارى هم محسن

 با بايد. بود مانده بالتكليف مابقى مورد در  چيده كارتون در را وسايلش از مقدارى. بود اتمام با رو مكرر هاى قولى

داد پاسخ را تماس درنگ بى. بود وكيلش. خورد زنگ تلفنش. كرد مى صحبت هم آنها از تعدادى به راجع محسن : 

- پور يزدان جناب سالم . 

آقا؟ خوبى. معتمد آقاى سالم :  

 بازنشستگى به رو و پير وكيل صحبتهاى به را حواسش و نشست تخت  ى لبه معمول، هاى پرسى احوال از پس پژمان

كند خريدارى نو تختى  بايد هم جديدش ى خانه براى كه گذشت پژمان ذهن از. داد قيژى صداى تخت. داد اش . 

- كردى؟ چه. جان پسر خب  

:  مى كنيد باور. بشه بزرگ درست شرايط با و مناسب محيط توى شقايق كه كردم دوندگى مدت اين پور، يزدان جناب

 از كسى بذارم و كنم ريسك تونم نمى عنوان هيچ به. دارين خبر چى همه از كه شما خودم، پيش آوردمش مى حتى تونستم

بشه خبر با وجودش . 

- نفهمه؟ كسى دارى اصراى چه. بوده قانونى و شرعى.  نبوده گناه نتيجه كه بچه الل زبونم. جان پسر چرا  

بشه ممكنه محال نه، : . 

- طبيعى روابط داشتن و اقوام ميان حضور از. كنى مى منع قانونيش حق از رو دختر اون دارى هم تو . 

 مادرش قضيه با تازه.  بهتره بمونن خبر بى وجودش از هم اونا. نديده فاميلى هم اول از. رو چيزا اين فهمه نمى شقايق :

آمده كنار .  

- بعيده خيلى شما از. دكتر آقاى حرفى همچين بعيده شما از !  

: برم قضيه اين بار زير تونم نمى من صورت هر در .  

-  طرق از اما بگيره پس حضانتو راحتى به نتونه ممكنه مدرس خانم. كنيد مصالحه هم بار اين كه اينه نظرم هنوزم من

 داشتنش نگه مسكوت و شه مى باز قضيه اين به هم ديگه افراد پاى خواه نا خواه كه دادن قرار فشار تحت رو ما ديگه

ممكن غير . 

 ابتدا در. بود شده طوالنى كرد مى تصور آنچه از بيش ملوس داستان. رفت فرو فكر در و برد گردنش پشت دستى پژمان

 قصد كه بود كرده ثابت سال چهار آن طول در مهشيد اما كشيد، خواهد پس پا زن مهشيد مقابل ايستادن با كرد مى تصور

 اش نتيجه.  داد خواهد راى نفعش به ديگر بار دادگاه بود مطمين پژمان كه كرد رو زمانى را آسش و ندارد رفتن عقب

گفت و داد مالش را گردنش كالفه. بود وكيل گرفتن و دادگاه هاى پله رفتن پايين و باال : 

 شك بدون شقايق. چيه حضانت گرفتن براى اصرارش فهمم نمى. نكردم منع كه دخترش با مالقات از رو خانوم اين من :

بشه نگهدارى ازش مركز بهترين توى كه اونقدرى كنم، هزينه براش توتم مى من! داره بهترى شرايط باشه كه من با .  

-  بزرگتر يه عنوان به دارم وظيفه اما برسيم، خواى مى تو اونچه به كه اينه تالشم تمام و هستم تو وكيل من جان پسر

كنى مى منع حقش از مادرو يه دارى كه كنم روشنت .  

 گوش وكيل صحبتهاى ى ادامه به و نگفت هيچ. انداخت طنين سرش در بار چند مادر ى كلمه. زد بلندى پوزخند پژمان

 .سپرد

-  كارو روند هم قبل ى دفعه. بازه خانم اين براى راه اما ماست، نفع به شقايق حضانت مورد در پرونده بكن، فكراتو بازم

گفتم برات را احتمالت و . 

ماند صحبت ى ادامه منتظر و كرد سكوت پژمان .  



- جان؟ پسر مياى. من دفتر ظهر، از بعد چهار ساعت. خواستن مالقات قرار دوشنبه براى مدرس خانم وكيل  

گفت و بست بود باز نيمه كه را آن. رفت اتاقش در سمت به و برخاست پژمان آمد، در شدن بسته و باز صداى : 

 بگيد بهشون. باشم داشته حضور مالقات قرار اين توى خودم حتما دارم تمايل و سفرم عازم امشب. نيستم هفته اين من :

كنن هماهنگ باهاتون آينده ى هفته براى . 

- خوش روز. بده خبر منشى گم مى  كنم مى هماهنگ. جان پسر خب خيله . 

: پور يزدان جناب ممنون . 

 چرخيد مى سرش در وكيل حرفهاى. بود باريده براش زمان و زمين از. كرد آويزان را پاهايش و كشيد دراز تخت روى

 از انتقام و لجبازى نوعى ملوس از محافظت بر عالوه مهشيد برابر در مقاومت همه آن علت كه دانست مى خودش پيش

. بود گرفته قرار دوشش روى جوانى اوج در كه مسئوليتى از. اش زندگي سر بر شدنش خراب و وجودش از. بود زن آن

 كرده مكان نقل آنجا به آفرين قبل روز. اتاقش بيرون از و نزديكتر از بار آن آمد، در شدن بسته و باز صداى ديگر بارى

 كه داد را آنجا به لوازمش آوردن در كمك پيشنهاد پژمان كند، مطلع را او آمدنش از تا گرفت پژمان با كه تماسى در. بود

 آن با. بود  پارك در مقابل شش دويست همان هم باز رسيد خانه به كه قبل روز. كرد رد را پيشنهادش درنگ بى آفرين

صدا حسام را او آناهيد كه بلند قد پسر و آناهيد گذاشت كه خانه به پا. بود ننشسته آن در سرنشينى و قفل درها كه تفاوت  
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 شرمگين سالمى ديد پسر كنار را پژمان و آمد بيرون وقتى آفرين. بودند اتاقش به آفرين وسايل انتقال مشغول زد مى

 بعد دقايقى و پيوست آفرين به هم حسام. بازگشت اتاقش به و بوده وسايلش جابجايى حال در كه داد توضيح. كرد زمزمه

 با و كند بيرون اتاق از را پسر بود تالش در گويا آفرين. رسيد گوششان به پسر و دختر ى فروخرده هاى خنده صداى

گفت مى دارد نگه پايين داشت سعى كه صدايى : 

- بيرون برو. حسام زشته  

كنى مى شكلى اين رو ات قيافه وقتى ميشى تو زشت : . 

 با پسر. كند كمكش ها كارتن مابقى حمل در تا فراخواند را او و كرد معذب هم را آناهيد حسام بلند ى خنده صداى 

 با گويا. نگرفت پژمان ناخواناى نگاه از نگاه. آمد نشيمن به بود ريخته اش پيشانى روى كه موهايى و خندان صورتى

 از خودش گمان به و بفهماند را مالكيتش او به. كند گوشزد او به را حريمش و بكشد نشان و خط پژمان براى هايش چشم

 بيرون اتاق از وسايل جابجايى ى بهانه به و ماندند آنجا شب نيمه تا پسر و دختر. كند محافظت پژمان برابر در دختر

 شود، حفظ اقامتش مدت طول در آفرين استقالل تا بود داده را باال اتاق تخليه پيشنهاد بيشتر راحتى براى پژمان. نيامدند

آيد مى زياد صدا باال آن از كه شد مدعى و نرفت بار زير آفرين اما .  

 مى فقط و بود آماده تقريبا سفر براى. انداخت اطراف با نگاهى و نشست جايش در. كرد باز سپس و فشرد را چشمانش

 كرد، مى نگهدارى آشپزخانه در را سفرش وسايل مخصوص كيف. نسكافه و چاى و جوش آب و خوراكى مقدارى ماند

 مى وسائل جابجايى صداى. كند مطلع رفتنش و  هفته آن ى برنامه از را آفرين  برود آشپزخانه به آنكه از پيش خواست

شنيد آفرين زبان از را نامش كه برد باال در به زدن ضربه براى را دستش. آمد : 

-  اينقدر حاال تا كى از تو! واقعيته كنم، نمى دفاع... پژمان نه سعيده اون. راحت خيالت. خدا به نيست اينطورى پژمان

 مى تماس بعد باشه... خط پشت آمده باز چند بابامه. دارم خطى پشت گوشى لحظه يه حسام... من؟ واسه شدى غيرتى

بابا سالم... فعال... گيرم  



 بود نرفته بيرون راهرو از هنوز. برود سراغش به صحبتش، شدن تمام از پس و برود آشپزخانه به تا كه عقبگرد پژمان

شد باز اتاق در كه . 

 دست در ُبُرسى. بود شده دوخته پژمان اتاق در به نگاهش. آمد بيرون اتاق از لرزان اى چانه و مبهوت نگاهى با آفرين

 ُسر زمين سمت به ديوار روى از پشتش كه همانطور و زد تكيه راهرو ديوار به. داشت قرار گوشش كنار تلفن و داشت

گفت آرام خورد مى : 

  ِكى؟-

 سمت به قدم چند و افتاد رفتن آشپزخانه به صرافت از ديد لرزان چشمهاى و چانه با و وضع آن در را دختر كه پژمان

 روى از اشك قطرات. بود سپرده گوش پدرش به حرف بدون و صدا بى و رها زمين روى را خود دختر. برداشت آفرين

 را محسن صداى. كشيد بيرون اش پنجه ميان از را برس اراده بى و زد زانو مقابلش. خوردند مى سر پايين به اش گونه

. كرد رها پا روى گوشش كنار از را گوشى و كرد اكتفا اى كلمه به آفرين. داد مى دلدارى را آفرين كه شنيد مى ناواضح

 آنطور را دختر ناگوار اتفاقى دانست مى و شد دلواپس كمى. كرد نگاهش منتظر و گرفت دست در را آفرين دست پژمان

 اتاق در از چشم دختر. باشند دادن رخ بود ممكن كه احتمالى اتفاقات و رفت رامين سمت به فكرش. بود كرده اندوهگين

 بودند گرفته راه گردنش سمت به چانه روى از باريدند، مى همانطور اشكهايش. دوخت پژمان نگران چشمان به و گرفت

بود كرده براق را دختر گردن و گونه اشك رد. شدند مى ناپديد رنگش زرد شرت تى ى يقه ميان جايى و .  

زد لب آهسته پژمان : 

- شده؟ چى  

گفت و نكرد جدا پژمان چشمان از را خيسش نگاه آفرين : 

شد راحت : ! 

 صدايش بى ى گريه و لرزيدند آفرين هاى شانه. گرفت دست در هم را ديگرش دست و آورد دختر دست به فشارى پژمان

گفت و فشرد پژمان ى سينه روى و كرد خم را سرش. شد تبديل بلند هقى هق به : 

شد راحت آبرام بابا : .  

پيچيد مشامش در خورده باران جنگل بوى باز و كشيد آغوش در را لرزانش تن كرد، رها را دختر هاى دست . 
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 محسن پدر فوت خبر شنيدن از پس. راند مى جاده دل در را ماشين شبانه سكوت در و بودند كرده عبور عوارضى از 

 راه زودتر ساعتى چند كند حركت تهران از شب نيمه داشت قصد كه او. بود شده تغييراتى دستخوش سفرش ى برنامه

 بود زده درى هر به دختر. برساند اهواز به را خودش پرواز اولين با تا رساند فرودگاه به را آفرين ابتدا در. بود افتاده

 با آفرين حال. شد مى انجام بعد روز صبح هم بعدى پرواز و بود نشده شب آن پرواز آخرين براى بليط خريد به موفق

 تمامى در داشت عادت و بود گشنه. كشيد مى نفس نواخت يك و آرام بود داده تكيه شيشه به كه سرى و بسته چشمانى

 آنها كه طور آن. كند توقف راهى بين هاى رستوران در نشود مجبور تا كند تهيه خوراكى مقدارى اش زمينى سفرهاى

 تلفن زنگ. بياورد خود همراه خالى، هم آن را، جوش آب فالسك تا بود كرده فرصت تنها زدند بيرون خانه از شتابزده

 رسيد پژمان گوش به اى مردانه صداى. داد قرار گوشش كنار را گوشى تعلل با دختر. شكست ميانشان را سكوت آفرين،

داد مى پاسخ مختصر و كوتاه آفرين. نبودند واضح جمالت اما . 

رم نمى اتوبوس با نه... جاده توى... نداشت جا پرواز نه، : ... 



. بود گرفته را فرمان و دوخته جاده به چشم واكنشى دادن نشان بدون مرد. كرد خم پژمان سمت به كمى را سرش آفرين

 گفتن الو صداى شد طوالنى كه دختر مكث. است مردد آنطور پاسخش در آفرين كه پرسيده سوالى حسام نداشت شك

رسيد دو هر گوش به حسام واضح . 

پژمان آقا با... نيستم تنها نخير... رم مى دارم ماشين با... ندارى؟ كارى. ده نمى آنتن خوب جاده تو بله، : . 

 ميان آفرين شدن جابجا از اما نشنيد ديگر را حسام ى دوستانه چندان نه صداى. كرد سكوت و جابجا را گوشى آفرين

 به دادن پاسخ قصد گويا و شب دل به بود دوخته چشم  آفرين. زند نمى دختر به خوشايندى حرفهاى كه فهميد صندلى

گفت سرد لحنى با دختر. كرد متوقف استراحتگاه اولين در را ماشين و زد راهنما پژمان. نداشت را حسام : 

دم مى خبر رسيدم : . 

 كرد باز را كمربندش پژمان. دهد توضيح را توقفشان علت پژمان ماند منتظر و كرد قطع را گوشى خداحافظى بدون سپس

گفت دختر به رو و كشيد بيرون را آب فالسك. شد خم آفرين صندلى پشت سمت به صندلى دو ميان از و .  

نمياد گير هيچى ديگه جلوتر. بخوريم چيزى يه بريم بيا : .  

داد ادامه و داد تكانى را فالسك : 

بندن مى دارن پاشو. كنم پر اينم : . 

 معذب فضاى و كند منحرف پيشش اى دقيقه ى مكالمه از داشت قرار كه شرايطى آن در را دختر فكر خواست مى

شد پياده و كشيد را در ى دستگيره آفرين. برود بين از ميانشان .  

 فلزى صندلى به و گذاشت ميز روى را تلفنش دختر. گرفتند جاى ميز پشت و شدند رستوران وارد هم ى شانه به شانه

 ميز روى را دستش كه پژمان. كرد جلب را جفتشان توجه آن ى صفحه شدن روشن و تلفن لرزش بعد اى ثانيه. داد تكيه

 خواندن از پس و كشيد خود سمت به را تلفن آفرين. ببيند آن روى را حسام نام توانست بود شده خم جلو به رو و گذاشته

 از كه لحظه همان از. ديد خود روى را پژمان ى خيره نگاه برد باال كه را صورتش. گذاشت جيبش در را آن كالفه پيام،

 كه داد مى نشان چشمانش و صورت ُپف اما شده كم چشمانش سرخى از. بود نريخته اشكى ديگرى زدند بيرون خانه

 و چرب پالستيكى منو پژمان.  زد گره هم در را سفيدش دستان و دوخت پژمان به را منتظرش نگاه. كرده گريه سخت

گفت و گرفت آفرين سمت به را كهنه : 

- خورى؟ مى چى  

داد پاسخ و انداخت رستوران ى گرفته دوده ديوارهاى به سپس و منو به نگاهى آفرين : 

ممنون هيچى، : . 

 ميز از نيمى. كرد نگاه بودند شده رديف آن در شده سيخ هاى كباب كه فلزى يخچال و رستوران قديمى سالن به هم پژمان

گفت اطمينان با و زد لبخندى. شد مى پخش فضا در صحبت و همهمه صداى و بود پر ها : 

- خوبه غذاش نكن، ظاهرش به نگاه ! 

ممنون ندارم ميل : .  

 كف روى صندلى شدن كشيده صداى با. داد ها ميز ساير به و دزديد را نگاهش دختر كرد، نگاهش خيره ثانيه چند پژمان

بود گرفته دستش در را فالسك و ايستاده كه داد پژمان به را توجهش دوباره زمين سراميكى . 

  مطمينى؟-

بفرمايين شما. آره : .  



 سرش. كشيد بيرون را تلفن و برد جيبش سمت به دست فورا كه انداخت آفرين به سرشانه از نگاهى گذشت، كه كنارش از

 تا دهد فرصت دختر به خواست. رفت بهداشتى سرويس سمت به سفارش دادن از پس. داد ادامه راهش به و برگرداند را

 و دختر احساس و بود عذاب در خصوصى حريم نداشتن از هميشه خودش. دهد پاسخ هايش پيام و ها تلفن به خلوت در

 سالن به پا دوباره  كه هنگامى و كرد سپرى را دقايقى هدف بى. كرد مى درك لحظات آن در را خلوت كمى به نيازش

 به سينى با همراه گارسون همزمان. يافت بود گذاشته ميز روى دستانش روى را سرش كه حالى در را آفرين گذاشت

 گارسون. آمد باال آفرين سر صندلى، كشيدن عقب با و رساند را خودش پژمان. انداخت آفرين با نگاهى و رسيد ميزشان

گفت و داد هل آفرين سمت به را غذا ديس پژمان رفت كه : 

- كن شروع انتخابه، ترين امن هميشه جوجه . 

گفت و انداخت مقابلش فلزى ظرف به نگاهى آفرين : 

بخورم چيزى تونم نمى اصال! خواستم نمى كه من : .  

- بايد كن، شروع  
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برسيم سپارى خاك از قبل تا بيفتيم راه .  

 كمى. كرد تشكر دقايق آن در بار چندمين براى و گرفت نفسى. نريخت اشكى اما لرزيد چشمانش ى تيله. كرد بغض آفرين

گفت سكوت شكستن براى پژمان خوردند، كه را شامشان از : 

- شدن مقرراتى سخت ساله چند كه ميدونى. بده خبر حتما. غيبتت براى كنى هماهنگ دانشگاه با نره يادت ! 

گفت پاسخش در و داد تكان سرى. بود خوردن مشغول اش اوليه تعارف خالف بر آفرين : 

: گيرم مى تماس هم خودم. سپردم دوستام به . 

نشست عقب و گذاشت فلزى ديس كنار را چنگالش سپس . 

- داره؟ خبر رامين  

: بدم خبر بهش بايد نه، . 

پرسيد و انداخت آفرين تمام نيمه شام به نگاهى. كرد چك را ساعت و برد باال را مچش پژمان : 

- خورى؟ نمى ديگه  

گفت و زد بندى نيم لبخند آفرين : 

: نداشتم ميل مثال. خوردم چطورى دونم نمى همينم ! 

- نداشتى؟ دوست  

: فقط. بود خوشمزه خيلى ... 

 برايش بود شده پذيرفته بهايى بدون حرفش اينكه. بود خوشحال كند خوردن به وادار را دختر بود توانسته آنكه از پژمان

داشت همراه خوشايندى حس . 



- چى؟ فقط  

: نداشتم رو غذايى همچين  انتظار اصال اينكه و نداشتم ميل خيلى .  

بياورد برايش را فالسك تا كرد اشاره گارسون به دست با و داد اطراف به را نگاهش  پژمان .  

گفت آفرين به شدن بلند حين : 

- خاليه توشون ژيگوله ظاهرشون  بعضيا! ده نمى باطنش از خبر چيز هيچ ظاهر ! 

ديد خود مات را آفرين و كرد مكثى . 

گفت و برداشت صندلى پشت از چرمش اسپرت كت : 

 بريم؟-

 .بريم:

شد خارج رستوران از پژمان همراه و كرد نزديك هم به را اش مانتو هاى لبه ايستاد، آفرين .  

 حتى. بود داده اش رانندگى به را توجهش و شده خيره جاده به سكوت در پژمان. بود شده سپرى حركتشان از دقايقى 

برد بين از سوالش با را ميانشان سكوت بالخره آفرين. كرد نمى پخش صدايى هم ماشين ضبط . 

شين؟ نمى خسته :  

بود دوخته چشم نيمرخش به كه كرد نگاه را آفرين چشم ى گوشه از پژمان . 

- چى؟ از ! 

شب اونم. ميرونين سره يه اينكه : ! 

- شب فقط اونم. ميدم ترجيح رو زمينى سفر. دارم عادت .  

 !چرا؟ :

- كنم؟ مى سفر شب چرا يا دارم دوست رو زمينى سفر چرا  

شب؟ چرا :  

 بى و بود دمغ صورتش. بود مانده اش خيره همانطور آفرين. انداخت دختر سمت نگاهى ديگر بارى و كرد مكثى پژمان

 بى. داشت اش خميازه كردن پنهان در سعى ناشيانه هم بارى چند و رسيد مى نظر به خسته بودند كه رستوران در. حال

پرسيد آفرين سوال به توجه : 

- نمياد؟ خوابت  

گفت آمده كش اندك هايى لب با و گرفت دهانش مقايل را دستش. كشيد ديگر اى خميازه بندش پشت و گفت اى نه آفرين : 

: شدم رسوا . 

 يك مرد. كرد جلب خود به را دختر دار غم چشمان و رفت پايين و باال گلويش سيب. خنديد بلند بمش صداى با پژمان

 بيدار به مقيد را آفرين خواست مى. بخواباند را اش پشتى تا شد خم آفرين صندلى سمت به و كرد رها فرمان از را دست

بكشد پس بيشتر پيشروى از پيش را دستش شد باعث دختر فرياد  صداى اما نكند ماندن . 

بهش ميزنيم االن. كنى مى كار چى : . 



گفت و كرد اشاره جلو به دست با عصبى. بود ترسيده واقعا دختر. كرد نگاه را آفرين رفته باال هاى ابرو با پژمان : 

:  سبقت وقت چه. لطفا باشه جلو به حواستون شما خوابم، مى گرفت خوابم وقت هر بينى؟ نمى را گندگى اون به كاميون

آخه؟ گرفتنه ! 

پرسيد شيطنت با و خنديد پرده بى بار آن پژمان : 

- ترسى؟ مى  

 حالت از پژمان. گذاشت جواب بى خودش مثل را پژمان سوال و بود دوخته چشم روبرو به. داشت اخم همچنان دختر

 خوبى حس.  ببيند را واكنشش و بگذارد سرش به سر داشت دوست. آمد خوشش داشت پنهانش در سعى كه ترسى و دختر

 و چشيده ندرت به هم را اش مزه. بود نرفته سراغشان بود سالها كه هايى شيطنت و جوانى حس. داشت همراه به برايش

گفت مهربان و خنده با. كند روى پيش افكارش نگذاشت... عوض در و. بود :  

- دكتر خانم شمام با ! 

 كرده انتخاب را سكوت آفرين. كند شكار را واكنشش تا دوخت مى آفرين به و گرفت مى جاده از را نگاهش ثانيه چند هر

داد نمى پاسخى هيچ و بود .  

- نه؟ ترسى مى  

: ندارم بودن جاده تو و شب از خوبى حس ترسم، نمى .  

پرسيد  جدى لحنى با. كشيد پر پژمان هاى لب از خنده : 

- دارى؟ بد ى خاطره   

داد پاسخ ديگر سوالى با را سوالش و چرخاند پژمان سمت به را سرش آفرين : 

: دارين؟ دوست رو جاده هاى شب چرا شما  

 راحت او كنار شايد زد حدس. دادن پاسخ در هايش رفتن طفره به بلكه دختر سوال به نه. شد مشغول فكرش پژمان

داد را جوابش. معذب را او و كند كنكاش آن از بيشتر نخواست.نباشد : 

- نيست هم َدررويى هيچ. كنم فكر تونم مى چون .  

داد ادامه آهسته و كرد مكثى : 

- كنم مى بازجويى خودم از جاده تو شبا . 

خودمم هم قاضى خودمم، متهم خودمم، بازجو. كنم مى محاكمه خودمو ! 

پرسيد و كرد سكوت لختى نگرفت، پژمان از نگاه آفرين : 

: هستين؟ هم محكوم  

 !هميشه-

رفت فرو صندلى در و شده رها و آرام منقبضش بدن. داد شب سياهى به و گرفت او از نگاه آفرين . 

:  صندلى من. كرد تصادف هم آخر. توپه فرمونش دست بده نشون مثال تا كرد مى ول فرمونو ماشين پشت هميشه رامين

نبود خوبى ى تجربه. خورد بخيه تا شش سرم بودم، عقب ! 



- عالوه دانشگاه پذيرش براى داداشت از اگه  
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كاراش بود خطرناك بچگى از. دادن نمى راهش جا هيچ خواستن، مى هم عملى ى رزومه علمى، ى رزومه بر ! 

 از بيش خواست نمى و بود دار غصه كافى ى اندازه به دختر. نداشت بر جاده از چشم اما ديد را آفرين سر خوردن تكان

بريزد بهم را آرامشش آن . 

:  وسطشون آدمك شكل و كرد مى قيچى بخونه اينكه از قبل پيرمردو هاى روزنامه هميشه! بود نياورده آبرام بابا سر بال كم

بود گذاشته كجا ميرفت يادش بعد كرد، مى قايم رو ها روزنامه گاهى. خورد مى حرص آبرام بابا چقدر. آورد مى در .  

داد ادامه و گرفت نفسى : 

 هر خالصه. كند مى جا از تنظيمشو پيچ يا. داشت مى ور جيبيشو راديو باطرى بعدم كرد، مى داغون كه هاشو روزنامه :

كنه دنبال رو اخبار آبرام بابا نذاره تا كرد مى كارى . 

- ابراهيمو آقا كنه رحمت خدا . 

 را خاطراتش مرور قصد شب آن گويا. آمد حرف به دوباره و نشد طوالنى سكوتش. كرد زمزمه اى آهسته ممنون آفرين

 او  پيرمرد دبيرستان اول سال از آنكه از گفت، هم با خاطراتشان از. دارد نگه زنده را پيرمرد ياد خواست مى و داشت

 اول مرد پدربزرگش آنكه از. شود شريك او با را اش قبولى شيرينى نتوانست هرگز اما  زده مى صدا آفرين دكتر را

گفت آفرين آنكه تا بود سپرده گوش دختر خاطرات به دقت با و سكوت در پژمان. بود خواهد و بوده اش زندگى : 

: كنه رحمتشون خدا. برام ميزد حرف ازشون هميشه. بودن اياغ شما پدر با هم خيلى آبرام بابا . 

 مرد اما ماند پژمان سمت از حرفى منتظر آفرين نگفت، هيچ. شد منقبض فكش و گرفت محكم ناخواسته را فرمان پژمان

داد ادامه و انداخت پژمان به كوتاه نگاهى دختر. كرد مى نگاه را روبرويش سكوت در : 

:  شبيه خيلى شما. بودم شون پيپ بوى عاشق. بودن سفر تو هميشه يادمه اما بودم بچه. دارم خاطر به كامال رو پدرتون من

هستين پدرتون . 

داد ادامه همچنان و كرد مكث كمى :  

: ديدم رو عكسشون فقط. نمياد يادم اصال رو مادرتون . 

 را ماشين. كند شركت آن در داشت تمايل كه بود چيزى آخرين خانواده از صحبت. نگفت هيچ و كرد سكوت هم باز پژمان

كرد باز را كمربندش و داشت نگه پاركينگ اولين در .  

: شدين؟ خسته داشتين؟ نگه چرا  

- خوام مى رو فالسك! نه .  

: خواين؟ مى چاى   

- نگيره خوابم بخورم نسكافه نخوابيدم، عصر نه، . 

گفت بود نسكافه و ليوان جستجوى در كه همانطور. شد خم عقب صندلى پشت سمت به داد خود به تكانى آفرين : 



: نداره فايده نسكافه ولى بهتون، ميدم االن ! 

 را نسكافه و ريخت آن داخل را جوش آب. داشت نگه پاهايش ميان را پژمان مخصوص ليوان و كشيد بيرون را فالسك 

پرسيد و گرفت پژمان سمت به را ليوان. كرد اضافه آن به : 

: ندارين؟ قاشق  

- باشه بايد . 

بود تقال در قاشق دنبال به و شد خم عقب به دوباره آفرين . 

  .بفرمايين:

 و كشيد بينى از نفسى آفرين بود، پيچيده ماشين اتاقك در نسكافه بوى. داد تكيه صندلى به و گذاشت ليوان داخل را قاشق

گفت و زد تعارف بنوشد را جرعه اولين آنكه از پيش پژمان. گذاشت هم روى را چشمانش : 

- خواى؟ نمى تو  

داد پاسخ بسته همچنان چشمان با آفرين : 

: داشتين ليوان يه فقط . 

 حين. شد خم جلو به رو و كرد باز را چشمانش آفرين كه كند تعارف دوباره خواست و گرفت سمتش به را نسكافه پژمان

گفت داشبورد كردن باز : 

: خورده زنگ خيلى كنم فكر. ميلرزه داره تو اين چيزى يه كردم حس همش است؟ ويبره رو تلفنتون . 

 مى خودنمايى آن روى ريحانه نام انگليسى حروف. گرفت سمتش به و آورد بيرون را تلفن غافلگير پژمانِ  به توجه بى

 پژمان. بخواند نگاه يك با را گيرنده تماس نام توجه جلب بدون داشت سعى كه گرفت تحويل دختر از را گوشى. كردند

. چرخاند پنجره سمت به را سرش و داد نشان توجه بى را خودش دختر. كرد رد را تماس آفرين از گرفتن نگان بدون

گفت و داد نشان متعجب را خود نشنيد صدايى وقتى : 

: باشه ماشين از لرزش شايد كردم فكر. تلفنه نبودم مطمئن. لرزيد مى تو اون بود وقت خيلى شد؟ قطع . 

- نيست مهم .  

ريحانه سمت از پيامى رسيدن با شد همزمان كه انداخت باال اى شانه آفرين . 

 كنجكاوى اما داد، مى نشان تفاوت بى را خود آنكه با دختر. نباشد آفرين ديد در تا گذاشت راننده سمت در كنار را گوشى

گرفت پيش را مسير ى ادامه و آورد در حركت به را ماشين نوشيد كه را اش نوشيدنى. خواند باهوشش چشمان از را . 

 و بود نمانده مسيرشان از چيزى. دهد ادامه راندن به توانست نمى آن از بيش. ربود را چشمانش خواب كه  بود نشده سحر

. بود خوابيده آرام كه بود ساعتى چند آفرين. رسيدند مى خاكسپارى مراسم به موقع به هم باز ساعته، دو خوابى احتساب با

 ها ساعت كه رستورانى مقابل جلوتر كمى. بدهد استراحت چشمانش به و بايستد مناسب توقفگاه اولين در تا چرخاند چشم

 با گذاشت هم روى را چشمانش. خواباند كمى را اش صندلى و خاموش  را ماشين. كرد پارك بود گذشته كارش پايان از

رفت خواب به مغشوش فكرى . 

 

 با را چشمانش و داد بدنش به قوسى و كش. شود بيدار خواب از شد باعث سرما سوز كه بود تاريك همچنان آسمان

 سردى سوز منشا دنبال به باز نيمه چشمان با. بود صبح پنج. انداخت ماشين ديجيتال ساعت به نگاهى. ماليد دست انگشتان

موقعيت خواست. وزيد مى داخل به كه بود  
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 شبانه سرماى جوابگوى بود كشيده رويش كه نازكى پتوى و بود شده سردش هم دختر شك بدون. كند بررسى هم را آفرين

 هراسان. ريخت پايين ُهرى دلش. كرد بسته و باز بار چند را چشمانش چرخيد كه دستش بغل صندلى سمت به. داد نمى را

 سرد سوز بود باز نيمه آفرين صندلى سمت در. بودند خالى هم عقب هاى صندلى. انداخت عقب به نگاهى و نشست جا در

 و  شب سياهى به نگاهى. گذاشت بيرون را پايش يك و كشيد را در دستگيره. وزيد مى داخل به كه بود در ميان از هم

 ماشين از. تاريكى و بود سياهى كرد مى كار چشم تا و بود كرده پارك تر سو آن كاميونى. انداخت آفرين خالى صندلى

برود دختر جستجوى به شب هزارتوى در تا شد پياده . 
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 تاريكى در جا همه انداخت، اطرافش به نگاهى. رفت پيش ديگر قدم چند و كشيد باال اش شانه روى را مسافرتى پتوى

 كنار را تلفنش گوشى. زد مى بهم را شبانه سكوت بار يك دقيقه چند هر عبورى هاى ماشين گذر صداى. بود رفته فرو

 شب دل از اى درنده انسان يا و حيوان لحظه هر ترسيد مى. بگيرد فاصله ماشين از خواست نمى. داشت نگه گوشش

 كه بود آن تصورش. بودند خاموش هم رستوران در سر هاى چراغ كه بود عجيب. شود ور حمله او به و بيايد بيرون

 گشوده را چشمانش كه لحظاتى قبل، ساعت چند داشت خاطر به. كند كار به شروع كم كم صبحانه سرو براى رستوران

 آن از سرنشينانش و كرده پارك آنها از زياد ى فاصله با كه بود دقايقى هم كاميونى. بودند روشن در باالى چراغهاى بود

 و نشود دور كه بود حواسش. باشد كرده انتخاب استراحت براى را جا آن هم اش راننده آمد مى نظر به. بودند نشده خارج

 مغزش و كرده عادت تاريكى به چشمانش. آمد مى پايش زير ها ريزه سنگ خش خش صداى. بماند ماشين قدمى چند در

 به خط سوى آن از هم صدايى هيچ. بود احتمالى ى حمله گونه هر با برخورد ى آماده عضالتش. بود هوشيار كامال

 خودش با درخشيند، مى آسمان در ستاره هزاران. كرد نگاه را ستاره پر آسمان و برد باال را سرش. رسيد نمى گوشش

 مى وسوسه وقت آن. عظيم  گرفت مى شكل هزارتويى شدند مى وصل هم به ها ستاره ى نقطه به نقطه اگر كه كرد فكر

 راه نه و برسى قلبش به نه و بشوى گم آن در هم شايد. برسى قلبش به هايش خم و پيچ ميان از و بگذارى پا آن در شدى

 ديگر ماشينى شدن نزديك صداى. بمانى آنجا ابد تا و تاريكش شبِ  و درخشان هاى پيچ ميان بشوى گم. كنى پيدا را خروج

 گوشى در كه اى الو با شد همزمان ماشين گذر صداى نگرفت، درخشان آسمان از چشم. رسيد گوشش به دوردست از

انداخت پايين را سرش و گرفت نفسى پيچيد، : 

- كردم مى قطع داشتم كشيد، طول چقدر . 

: كجايين؟. كردن پِيَجم  

- خوابيده كرده پارك رستوران جلوى پژمان ديدم شدم بيدار وقتى بود، برده خوابم. نميدونم . 

 !پژمان؟:

- كى؟ پس   

 و بوده آنطور هميشه آيا كه انديشيد خود با. بود كرده پيدا تازگى آفرين براى رفتارهايش. كرد سكوت خط سوى آن حسام

 سرد فضاى و شود قدم پيش خواست! گرفته مى ناديده اما شناخته مى را خاصش خوى و خلق هم شايد ديده، نمى او



 با و برداشت ديگر قدم چند. ديد نمى شرايط آن در و سرد برخورد آن مستحق را خودش چند هر. ببرد بين از از ميانشان

گفت خنده : 

- بدونه اگه. خبره بى اون و دارى نهفته خوى و خلق   همه اين. كردم كشفياتى چه بگم آناهيد به بايد ... 

 چرخيد وحشت با. گرفته فاصله ماشين از چقدر بود نشده متوجه. شنيد سرش پشت از را قدمهايى سريع شد نزديك صداى

 ى پنجه اسير بازويش و گرفت قرار دهانش روى سرد دستى كه بكشد جيغ خواست آمد، در مردى ى سينه به سينه كه

 و شد رها دستش از تلفن. كوفت مى اش سينه قفسه به شدت به قلبش و افتاد خس خس به ترس از اش سينه. شد مرد محكم

 ملتهب صورت و شده درشت چشمان مثل كه خورد مشامش به مرد دست  مچ از تلخى و چرم بوى. افتاد پايش كنار جايى

 روى از مسافرتى پتوى. خورد تكان آن با هم هيكلش كل كه داد تكانى را بازويش مرد. بود آشنا سخت برايش مقابلش

 او از روز بدان تا آفرين كه عصبانيتى با و آمد حرف به هم مرد شد آزاد كه دهانش. شد آويزان كنارش و افتاد اش شانه

غريد صورتش توى بود نديده : 

:  انقدر بيابون؟ وسط اينجا؟ اونم تو؟ كشى نمى خجالت دى؟ مى قلوه و دل دارى اومدى نكردن خاك رو پدربزرگت هنوز

باال؟ زده باز بده؟ حالش  

 كه بود نيامده بيرون تندش برخورد شوك از. بشود اش خصمانه كالم و پژمان منظور متوجه آفرين تا كشيد طول ثانيه چند

شد كوبيده صورتش بر تهمتش پر كالم . 

 شده مضاعف آفرين بازوى روى فشارش و داشت اخم. شد مى بسته نيمه و باز عصبانيت شدت از پژمان بينى هاى پره

 اشتباهى چه مگر. بود شده داده نسبت او به ناروا كه كالماتى درد قدر نه كرد، نمى حس را بازويش درد اما دختر. بود

 را چشمهايش مدام و بود خسته مرد كه بود ديده. كند بيدار خواب از را پژمان صحبتش صداى با خواست نمى بود؟ كرده

 دست و آمد خودش به آفرين. نگرفت دختر ى شده گشاد چشمان از چشم و داد تكان را دختر بازوى باز پژمان. فشرد مى

 ديگرى فشار. شد مرد قلب امان بى تپش متوجه خرابش حال آن با و لحظات آن در. فشرد پژمان ى سينه روى را ديگرش

 از نه و نيامد كوتاه اما پژمان. كند آزاد را اسيرش بازوى كرد سعى دادنش هول عقب به با همزمان و آورد دستش به

 دلخورى و عصبانيت از بلكه شرم از نه را صورتش حرارت آفرين. كرد رها را دختر بازوى نه و خورد تكان جايش

 سينه روى ديگرى فشار به اما زد مى مرد صورت به محكمى سيلى و داشت را جراتش خواست مى دلش. كرد مى حس

غريد و كرد بسنده مرد ى : 

- كن ولم . 

: ى دختره ...  

 سمت به كشان كشان را دختر خواست و نداشت آمدن كوتاه قصد پژمان.  آمد كنارشان از هم ديگرى ماشين عبور صداى

 فشار. كشيد را آفرين بازوى و برداشت را آن گوشى، هم سر پشت هاى خوردن زنگ به توجه بى و شد خم. ببرد ماشين

م سمت به حرف بدون را دختر و بود شده كمتر انگشتانش  
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 بارى پژمان و كرد مى نگاهش اگر. چرخاند پنجره سمت از را صورتش آفرين نشست، فرمان پشت كه پژمان. برد اشين

 و چرخاند را سرش نه. پيچيد مى ماشين در تلفن خوردن زنگ صداى. ماند نمى بينشان حرمتى ديگر زد مى تهمتى ديگر

 دقيقه چند. فشرد مى را چشمانش انگشتان سر با پژمان كه ديد چشم ى گوشه از. كند مطالبه را اش گوشى تا زد حرفى نه

 ران روى را گوشى بياندازد، نگاهى آفرين سمت به آنكه بدون. درآورد حركت به و روشن را ماشين پژمان تا گذشت اى

 به اما بود كرده اش كالفه تلفن زنگ صداى. كرد حركت اصلى مسير به جاده ى شانه از و انداخت دختر چسبيده بهم هاى

 زنگ بعد اى دقيقه اما قطع تلفن. ناروا حرف همه آن شنيدن از بعد هم آن. بدهد پاسخ را آن نداشت قصد عنوان هيچ

گفت ناتمامش خواب يا و عصبانيت از دار خش صدايى با پژمان. شد گرفته سر از خوردنش : 



بخوره زنگ خواد مى اهواز خود تا. كن خاموشش يا بده جواب اونو يا : ! 

. بدهد پژمان به را حرفش شدن پذيرفته لذت خواست نمى. نداد نشان العملى عكس و بود كرده سكوت. نكرد توجه آفرين

 قصد حسام سو يه از.  بود خروش و جوش حال در اما درونش. بود شده خيره بيرون به حركتى بدون و حرف بدون

 مى آفرين. بود نشسته كنارش طلبكار آنطور پژمان ديگر سوى از و گرفت تماس بار چندمين براى و نداشت آمدن كوتاه

 مكالمه ناگهانى گذاشتن ناتمام با را حسام و ماشين از زدن بيرون خبر بى با را پژمان كرده، دلنگران را دو هر كه دانست

 اندازه به. كند ارسال پيامى حتى يا و بدهد را حسام جواب پژمان منتظر گوشهاى مقابل در نبود حاضر ديگر اما  اشان،

آرامترگفت كرد فروكش عصبانيتش كه بعد كمى پژمان. بود داده دستش آتو كافى ى : 

: ندارم دردسر ى حوصله بده، جوابشو .  

 قصد و بست را چشمانش كرد، چفت را هايش لب دارد؟ شما براى دردسرى چه بگويد خواست مى. نكرد توجهى آفرين

 حرفهاى ساعت نيم آن در. بود شدن روشن حال در آسمان. كند بدل و رد او با كالمى  مقصدشان به رسيدن تا نداشت

 كه كارهايى به. كرد فكر رو پيش روزهاى به و داد قورت بار هر را بغضش. كرد مرور سرش در بار چنديدن را پژمان

 ناخواه خواه كه دانست مى و بود ناپذير اجتناب هم پژمان با شدنش روبرو. ديدند مى بايد كه تداركاتى و داد مى انجام بايد

 پاسخ و كشيد بيرون را اش گوشى پژمان متفاوت، زنگى با اما بار آن خورد، زنگ باز تلفن. شد خواهد رو در رو او با

 :داد

خوابيده... هستن من با... بله؟ : . 

 در هايش اخم ديگر بارى كه چرخاند پژمان سمت به را سرش. گرفت در از را اش تكيه و شكست درهم آفرين مقاومت

داد مى مخاطبش به كوتاه هاى پاسخ و بود رفته هم . 

: روشنه تلفنش بگير، تماس خودش با ...  

داد فاصله گوشش از كمى را گوشى و انداخت آفرين به نگاهى نيم پژمان . 

زنى؟ مى حرف كالسيته، هم :  

 خشك هاى لب آفرين! بسنجد را شهامتش خواهد مى و طلب مى مبارزه به را او گويى بود غيض و اخم پر چنان نگاهش

گفت گوشى در و برگرداند را رويش پژمان بزند حرف خواست كه همان و داد فاصله هم از را اش شده : 

... خورد مى زنگ كه االن تا نداره، مشكلى تلفنش... ده مى خبر خانم آناهيد به حتما نباش، نگران شما... خوبه كه گفتم :

 .خداحافظ

گذاشت پيراهنش جيب در را گوشى . 

بخواند توانست مى هم نيمرخش از حتى را رضايت آثار. كرد نگاهش منتظر و خيره ثانيه چند آفرين .  

 پاسخ را تلفنش خواسته نمى كه بوده آفرين خود كه كرده وانمود طورى و پيچانده را حسام آنطور كه كرد تعجب پژمان از

 تماس ميان هم آناهيد نام. داشت نخوانده پيام و رفته دست از تماس چندين. برداشت پايش ران روى از را اش گوشى. دهد

 را رسيدنش و نزديكند اهواز به كه داد توضيح. نماد نگران آن از بيش تا فرستاد پيامى حسام براى. خورد چشمش به ها

برگرداند را رويش ديگر بارى و داد قرار صدا بى حالت در را گوشى. داد خواهد خبر . 
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-  نيم تا... قطعه زنگش كنم فكر... اينجاست آره... ميومدم داشتم خودم. نيست مزاحمتى... آقا گم مى تسليت...  محسن سالم

گوشى آره،... رسيديم ديگه ساعت ... 

 را اش سرفه آن متعاقب و دختر ى سينه كردن صاف صداى. داد جاده به را نگاهش و گرفت آفرين سمت به را گوشى

گفت لرزان اما آهسته صدايى با آفرين. شنيد : 

- ... بابا؟ بزنيم حرف بهش راجع رسيدم وقتى شه مى... هست حواسم... بهش نزدم حرفى من نه... نيستم بد... بابا سالم الو

  باشه،!... بوده پدرشوهرش سال بيست نداره، عيبى هم بياد

 .خداحافظ

 را ساده تشكرى حتى صحبتى، هم قصد و بود بسته رو از را شمشيرش ظاهر در آفرين. گرفت پژمان سمت به را گوشى

 كرد، دفاع خود از نه آفرين. بود نشده بدل و رد ميانشان كالمى هيچ رستوران مقابل از حركتشان زمان از. نداشت او با

 فكر واكنشش به را مسير بيشتر. كرد مى عصبى را پژمان هم همان. سكوت و بود سكوت تنها.  پذيرفت را اشتباهش نه

 خالى جاى كه لحظه آن و پيشش بود امانت آفرين. دانست مى محق را خودش. مرور را بود گذشته ميانشان آنچه و  كرده

 زد مى حرفى اگر. بود دهنده آزار برايش دختر سكوت. بست نقش سرش در ناگوار تصوير هزاران ديد كنارش را دختر

 قصد به كه لحظه آن. رفته تند كمى كه كرد اعتراف خودش پيش. كالمى از دريغ اما بدهد را جوابش توانست مى وقت آن

 كردن آماده احتمالى خوردى و زد براى حتى را خودش بود، كرده تند قدم شده پارك كاميون سمت به آفرين كردن پيدا

 با و داشت عشوه شد، مى شروع ريز كه همان. بود شنيده مخصوصش ى خنده آن با و دختر صداى اما عوض در. بود

 ى خنده ديگرى و مخملى صداى يكى.بود نشده عوض سالها آن طول در آفرين در چيز دو. شد مى تمام كوتاه اى قهقه

 زدود ذهنش از را ممكنه هاى سناريو تمام پژمان فكرى ى زمينه پيش با شب وقت آن و صدا آن و خنده آن. گرش عشوه

 كه دانست نمى كه غريبه زنهاى با زدن حرف با. بود رفته سراغش بارها خودش كه همانى. گذاشت باقى را يكى فقط و

 سايتهاى ميان از كشيد مى هوسش كه زمانى و رندوم صورت به را آنها ظاهرى؟ چه و دارند سال چند كجا، و هستند

 آن و خنده آن كه دانست مى هم را آن اما خندد مى آنطور غرض بى دختر كه دانست مى هم خودش. يافت مى ممنوعه

 اش مالكانه لحن با و  پژمان با تماسش از پسر. ببرد تواند مى كجاها به را پروا بى و خالق ذهنى با و جوان مرد يك لحن

 از كه نزديك آنقدر شود، نزديك آفرين به تواند مى بخواهد كه بفهماند او به و بكشد او رخ به را موقعيتش داشت سعى

 بجا غرضش و قصد از پژمان براى اى شبه هيچ جاى كرد مى صحبت آفرين از او كه آنچنان. ندارد ابايى او حضور

بود نگذاشته .  

شدين رد : . 

 چى؟-

: داخل ميرفتين رو قبلى خيابون بايد! شدين رد . 

گفت بدخلقى با و طلبكار. رسيدند ديروز ى زده جنگ و امروز ى گرفته غبار شهر به كى نفهميد : 

- بگيرى؟ سكوت ى روزه موقعيت اين تو الزمه. گفتى مى زودتر  

 مشكى شال و بود وقتى هر از تر رنگ بى صورتش. انداخت آفرين به هم نگاهى زد مى دور را چهارراه كه همانطورى

 آن از پژمان. نگفت هيچ هم باز آفرين. بود افتاده گردنش دور القيد بپوشاند، را اش شده رنگ موهاى آنكه جاى رنگش

غريد ناخوشايند و تند لحنى با و آمد ستوه به سكوت حجم : 

- رفتاريه؟ چه ديگه اين! شدم هم بدهكار اينكه مثل   

رفتاريه؟ چه :  

گفت نهايت در و كرد مكث اى ثانيه. كرد مردد حرفشان ى ادامه از را پژمان كه بود سرد آنچنان دختر لحن : 



- دى نمى جواب زنى، نمى حرف گرفتى؟ قيافه كه اى بچه مگه ! 

نداره دادن جواب حرفى هر : .  

- مثال؟ بگى خواى مى چى. بدى كه ندارى هم جوابى  

داد آشنا هاى خيابان به را توجهش و كرد نگاهش كوتاه پژمان چرخاند، پژمان سمت به را سرش آفرين .  

:  ادماى با شباهتى هيچ يكى من اما بينيد، مى خودتون مثل رو همه. نيست اولتون بار زنين، مى تهمت راحت خيلى شما

نگيرين اشتباه اونا با منو. ندارم شما اطراف ! 

- دونى؟ مى چى من از اصال ديدى؟ منو اطراف آدماى از يكى كدوم تو  

زياده شواهد پژمان، آقا نبوده ديدن به نيازى : ! 

 به اما زد نمى حرف. باهوش و بود عاقل. كند رو خودش نفع به را ها برگه بود توانسته دختر. گرفت نبض هايش شقيقه

گفت اما بود گرفته را دختر منظور خوب. كند مات و كيش را طرف توانست مى موقع : 

 بهتره بودن شواهد دنبال جاى. زنى مى اطرافم آدماى از حرف كه ديدى رو كى سعيد جز دونى، نمى هيچى من از تو -

دكتر خانم باشه خودت به حواست !  

 پژمان. شد سرخ دختر رنگ بى صورت. بود كرده بداخالقش هم گرسنگى و خوابى بى و زد مى نبض همچنان اش شقيقه

 قديمى اى خانه مقابل را ماشين بشنود، جوابى آنكه از پيش.بياورد رويش به بود ديده كه را آنچه هرگز نداشت قصد

داد اطراف به را نگاهش و انداخت پيشانى به اخمى آفرين. كرد متوقف .  

 شده پارك هاى ماشين. بود پوشانده غبار از اى اليه را  ها خانه هاى شيشه. انداخت خانه قديمى در به نگاهى سوالى دختر

 بيرون مدرسه فرم لباس در پسرى به همراه زنى و شد باز خانه در. بودند رفته فرو غبار در شكل همان به هم كوچه در

سرش پشت را در و گرفت را پسرك دست زن. بودند زده صورت به ماسك دو هر. آمدند  
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پرسيد و گرفت خانه از چشم آفرين. بست : 

: كجاست؟ اينجا  

 يا بود ناخودآگاهش ضمير. انداخت خانه به ديگر نگاهى. بود آورده در آنجا از سر چرا دانست نمى آمد، خود به پژمان

 پاره را افكارش آفرين صداى! بود؟ كشانده اش نوجوانى دوران خانه و قديمى ى محله به را او كه آفرين حرفهاى تلخى

  .كرد

- باالتره آبرام بابا ى خونه ! 

. داشت نگه را ماشين پدرمحسن ى خانه باز در مقابل تر باال كوچه دو. كرد سكوت كه بود او بار آن و چرخاند را فرمان

 شالش تأمل اى لحظه بدون دختر خانه، از زهرا همسر آمدن بيرون با اما بزند حرفى خواست مى. كرد تعلل كمى آفرين

 چشمان از بگذارد قدم خانه داخل به آنكه از پيش هايش شانه لرزش. كشيد را دستگيره و كرد مرتب موهايش روى را

نماند دور پژمان . 

 

*** 



-  و اخم اش همه كه سيما. شده محسن زن ماهه چند تازه انگار نه انگار. كشيد زحمت مراسما تو چقدر. خانمه خيلى فرناز

انگار كرد مى نگاهت چنان. داشت تخم  ... 

بكش خورشت داداشت براى جان افسون : .  

 شب هر صحبت ى سوژه ها مراسم تمامى در حضورش با سيما. داد تغيير را صحبت مسير كه بود افسون همسر فرامز

 اما بود، فرامرز دور اقوام از سيما آنكه با. نداشتند زن آن از خوشى دل هم خواهرهايش. بود شده شهال و افسون ى خانه

 به نگاهى افسون. گفت مى ناخوشايندش هاى خصلت از شهال پاى به پا و كرد نمى را همسرش رعايت  هيچ افسون

گفت پسرش به رو و انداخت پژمان خالى نيمه بشقاب : 

- داييت بده خورشتو ظرف جان مامان شايان، . 

: نكنه درد دستت جان، افسون شدم سير . 

- داييت براى بكش برنج شايان. كه نخوردى چيزى . 

 و نبوده ميلش باب وقت هيچ خواهرش دستپخت. كند خالى بشقابش در را برنج كفگير شايان كه شد آن مانع دست با پژمان

 را شكمش ساالد با كرد سعى و برداشت را ساالد ظرف عوض در. بود بلعيده را قاشق چند همان سختى به هم شب آن

 عالقه مورد هاى ساندويج از و رفت مى اش نوجوانى دوران پاتوق به روى پياده ى بهانه به شب آخر هم شايد. كند سير

خورد مى اش . 

- شد خير سبب  هم مردنش. بود خير به دست هميشه بود، نازنينى مرد. رو آقا ابراهيم كنه رحمت خدا . 

 و كرده سكوت دو هر. گرفت خواهند را حرف ى دنباله يك كدام ببيند تا انداخت فرامرز سپس و پژمان به نگاهى افسون

پرسيد مادرش به رو برخاست، جا از و برداشت را بشقابش شايان. بودند خوردن مشغول : 

: رامتين؟ پيش برم ميتونم خورد؟ بهم اينا شهال خاله خونه مهمونى فردا مامان  

- مونى مى خواب باز صبح بدو. شه مى چى فردا ببينم تا بخواب برو . 

 و كشيد هايش سيبيل به دستى كرد، پاك را دهانش دستمال با. گذاشت بشقابش در را قاشقش فرامرز رفت، كه شايان

 :پرسيد

نيفتاد؟ عقب مراسم مگه :   

گفت و زد پوزخندى افسون : 

- داريم مراسم تا دو تا دو شد رد كه چهلم بخواد خدا. افتاده عقب چرا . 

پرسيد متعجب پژمان : 

: كى؟ ديگه چطور؟  

- شده پيدا خواستگار غزل واسه مراسمش تو. داشت خيريت مردنشم پيرمرد كه گفتم .  

سالمتى به : . 

-  خودت. كه رن نمى بار زير زمونه دوره اين جووناى. حاال زده حرفى يه مادره. نداره برت هوا خودى بى جان افسون

رفتى؟ بار زير مگه  

گفت و انداخت همسرش به دلگير نگاهى افسون : 

: شن؟ مى الماسى حاجى ى كاره چى ميدونى. موجهه خيلى پسره. اومد خوششون و ديدن همو شايد حاال  



-  يا مياد غزل امشب. بخواد بايد خودش پسره. هواست باد حرف. درسش سر بشينه بذار. نكن هوايى رو دختره خودى بى

محسن؟ آقا ى خونه ميمونه  

گفت هم رو ها بشقاب چيدن حين و ايستاد افسون : 

بيرون رفتن آفرين با مثكه. دونم نمى : .  

 خاطر اطمينان و بنشيند كه كرد اشاره دست با فرامرز. كند كمك ميز كردن جمع در خواست و كرد تشكر شام بابت پژمان

 اتاقى به آن با صحبت ى بهانه به و گفت ببخشيدى خورد، زنگ پژمان تلفن.كرد خواهد كمك همسرش به خودش كه داد

 خط گرفت تماس خودش قدر هر و شد قطع تماس. بود ساالرى مهندس. رفت بودند داده اختصاص او به اقامتش براى كه

 آنكه با خواهرش. افتاد فراموز و افسون به چشمش رفت مى نشيمن سمت به كه حينى رفت، بيرون اتاق از. بود مشغول

 شوهر و زن. ماند فرامرز دست روى نگاهش.داد مى اهميت ظاهرش به و داشت مناسب اندامى اما بود كرده رد را چهل

 داشت قرار افسون كمر گودى از تر پايين  فرامرز دست. بودند چسبانده هم به را پهلوهايشان و بودند ايستاده سينك مقابل

 فرامز كه شنيد شد، داغ گوشهايش. داد مالش را ضربه محل سپس و زد آن به اى ضربه گرفت، آن از ريزى  نيشگون و

گويد مى افسون به آهسته : 

- بيارى داماد زوده. خانم نشده تموم باهات كارم هنوز من بدى؟ شوهر دخترتو خواى مى . 

 يك به يك خاطرات. نايستاد آن از بيش. داد مى شوهرش آزاد دست به را شده مالى كف ظرفهاى و خنديد مى ريز افسون

. انداخت مى طنين سرش در داشتند داشتنش نگه آهسته در سعى كه دو، هر جوانى صداى. آوردند مى هجوم سرش به

 پژمان تيز هاى گوش به اتاق ديوار  از رفت مى او ى صدقه قربان كه فرامرز و ساله بيست افسون ريز هاى خنده

 هاى ناله گاهى و بودند زدن نفس نفس گاهى و نبودند خنده و صدقه قربان هميشه كه صداهايى. رسيد مى  ساله شانزده

 .خوشى
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 به هفته يك آن در. داشت بازگشت ى برنامه بعد روز صبح هم او و بود بازگشته تهران به آفرين بود، اقامتش شب آخرين

 هم تهران به رساندنش پيشنهاد تا حتى. آيد نمى بيرون فكرش از چرا دانست نمى. بود نديده را دختر ها مراسم از غير

 اش قديمى دوستان با را ظهر از بعد حوصله، بى و بود تنها. زد محسن به نه و او به نه حرفى نهايت در اما رفت پيش

 كمى هم او. بودند بازگشته شان خانواده و خانه به كدام هر و نبود آزاد شبشان كدام هيچ اما بود گذرانده فوتبال زمين در

 هم شايد همسرى و سر رفقايش مانند بود كرده ازدواج هم او اگر شايد. بود او جمعشان مجرد تنها. زد پرسه ها خيابان در

 حتى. ترند راضى آنها كه دانست مى باطن در اما خوردند مى را او زندگى حسرت ظاهر در دوستانش. داشت فرزندى

 خريدار حرفشان دانستند مى كه بود خاطر آن به شايد دادند، نمى جورواجور دخترهاى پيشنهاد ديگر هم افسون و شهال

. بود آورده در هايش نوجوانى ى خانه و قديمى ى محله از سر چطور نفهميد. بودند خودشان فرزندان درگير خود و ندارد

 آن جنگ از پس پدرش كه آن آجرى ديوار. بود مانده باقى داشت خاطر به كه همانطور خانه. انداخت خانه نماى به نگاهى

 آپارتمان جايشان  و تخريب  هم آنجا قديمى هاى خانه بيشتر. بود شده و خراب جا چند در هم بود كرده بازسازى را

. بود زيادى اتفاقت شاهد آن از كه اتاقى. انداخت ديد كوچه به رو اتاق تنها به نگاه و برد باال كمى سرش. بود شده ساخته

 آن قبلى صاحب  دانست مى. نشست اش پيشانى به ناخواسته اخم. داد روبرويى ى خانه و سر پشت به را نگاهش

 و شده مش موهاى. شد نمى فراموشش هرگز زن ى چهره. كرده مهاجرت انگلستان به و فروخته را خانه سالهاست

 هيكل. داشت خاطر در وضوح به را كرد مى تن خانه در هميشه كه مانندى حرير نازك خواب لباس و پيچش بيگودى

 همه و همه افتاد، نمى زبانش از كه هايى گفتن" جيمى"  گذاشت مى نمايش به سخاوتمندانه خانه در را موزونش و الغر

 اهل تا بود پوشانده را آن كلفت و تيره اى پرده كه شد دوخته اى پنجره به و رفت باال نگاهش. چرخيدند مى سرش در

 اتاقش سمت به نماندن خواب و مدرسه ى بهانه به كه بود آن كارش شبها پيش سالها. بمانند امان در نامحرم ديد از خانه



 منتظر و بزند كنار را قدى پنجره ى پرده ى گوشه سپس. كند خاموش را كوچه به رو اتاقِ  هاى چراغ و بردارد خيز

 مى مكث پنجره مقابل اى لحظه كرد، مى روشن را چراغ ها كركره بودن باز به توجه بى آمد مى اتاقش به كه زن. بماند

 به را دستش بپيچد، بيگودى را موهايش آنكه از پيش آمد، مى حمام از كه گاهى. نشست مى توالت ميز پشت سپس و كرد

 به را باريكش پاهاى و كرد مى آغشته گويند، مى بدن لوسيون آن به فهميد بعدها و است كرم كرد مى تصور پژمان آنچه

 هيجان هم هنوز. بود ديده مادرش اتاق ميز روى را لوسيون آن به شبيه چيزى بود، رفته زن كه ها بعد. داد مى ماساژ آن

 همسر همراه جنگ اول همان فرزندانش و نداشت زيادى آمد و رفت زن. داشت ياد به ها شب آن از را قلبش هاى تپش و

 كارهايش انجام براى فلاير كه گفت مى داشت، آمد و رفت زياد خانه آن به اما مادرش. بودند رفته ايران از اش انگليسى

 آن فهميد كه بود سالش پانزده يا و چهارده. پيوندد مى فرزندانش و همسر به خانه فروش از پس و بازگشته ايران به مدتى

. بود كرده غافلگيرش حسابى همسايه زن و نمانده پنهان كرده مى تصور او كه آنچنان  شبانه زدنهاى ديد و شدنها پنهان

 آن به خواست نمى دلش و بود داشته نگه ذهنش از نقطه دورترين در را اتفاق آن. افتاد راه به و داد تكان را سرش

شود دور خاطراتش و محله آن از تا كرد تند قدم. بزند گريزى .  

 خانه عازم آن از پس و گردند بازنمى ديگر ساعاتى تا كدامشان هيچ كه دانست مى. نبودند شايان افسون رسيد كه خانم به

 بعد روز كه دانست مى اما داشت خبر افسون وسواس از. كرد رها نخت روى را عرقش از خيس تن. شوند مى شهال ى

 به آمد و رفت از غير به اول روز چند كه بود آلوده آنقدر اهواز هواى. نداد اهميتى پس شست خواهد را ها ملحفه تمامى

 را هوا و كاسته آلودگى از گذشته روز دو باران باراش اما. بود نرفته جايى محسن پدر مراسم در حضور و شهال خانه

 قالب گردن پشت را دستانش. بزند قدم شط كنار و بپيوندد رفقايش جمع به تنواست كه شد هم همان. بود كرده تنفس قابل

. رفت مى زد مى لوسيون كه پاهايى و فلاير سمت به دائم فكرش. شد خيره سقف به. انداخت هم روى را پاهايش و كرد

 خانم سالها از پس. مهشيد با هايش كشمكش به يا ها پروژه رفتن پيش كند و شركت به. كند جايگزين را افكارش كرد سعى

 علت از يكى شايد. كرد مى برخورد او با درهم ى قيافه و عبوس ى چهره با كمتر و بود افراشته را صلحش پرچم فاخر

 متوجه پژمان اواخر آن و بود كرده پيدا خاصى محبوبيت شركت به ورودش بدو از كه بود ساالرى مهندس حضور هايش

 و مديريت اعتماد بود توانسته ساالرى مهندس سال چهار آن طول در. بود شده فاخر خانم با اش علنى غير ى رابطه

 چشمى چهار و داشت را پسر شدن هوايى استرس پژمان پروژه شروع بار هر با اما كند، جلب را مديره هيئت اعضاى

كرد خطا پا از دست وسوسه تا بود مراقبش  
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 شكايت و پروژه رفتن پيش كند باعث هم همان و بود ديگر جايى حواسش و هوش پسر كه بود چندى. نزند سرش به ن

 كه همان داشت قصد. نداشت را پسر وضعيت پيگرى فرصت و بود ملوس ى پرونده ى بهبه در پژمان. بود شدن مديريت

كند حجت اتمام اش تيم و پسر با برگردد .  

 جعبه محل از كوتاه دختر. كرد باز را پيام و نشست جايش در ديد كه را آفرين نام آمد، در صدا به تلفنش پيام زنگ

بود پرسيده فيوزها .  

 حتما را ورودى در شب كه كرد يادآورى هم آخر در نه؟ يا داند مى را آب ى شيرفلكه جاى كه پرسيد و داد را جوابش

 و نيامد جوابى هيچ. بود دوخته چشم تلفن ى صفحه به  منتظر،. كند باز را صحبت سر طريق آن از خواست مى. كند قفل

 دوباره. بود نشده فراموش پژمان حرفهاى هم پدربزرگش فوت با و بود طوالنى دختر قهر. نشد فرستاده تشكرى پيام هيچ

 او كه آنطور. افتاد آفرين كردن تعريف خاطرت و آمدنشان شب ياد. كرد قالب شكم روى را دستانش بار آن و كشيد دراز

 به عميق محبتى و عشق از نشان و بود نكرده مادرش و پدر براى پژمان بود، كرده سوگوارى پدربزرگش مرگ براى

 او از زيادى خاطرات هم پژمان. ندارد خاطر به اصال را او آنكه و بود گفته مادرش از آفرين. داد مى خبر پيرمرد

 ناشيانه ياد. برد مى ياد از را اش چهره شايد ديد نمى خواهرانش ى خانه در را اش گرفتن قاب عكسهاى اگر و نداشت

 آن با نوازشگونه را پاهايش و كرد مى آغشته لوسيون به را انگشتانش نوك همسايه زن. افتاد مادرش هاى زدن لوسيون

 و شد چيره اش قوى ى حافظه هم باز. لذت اوج در تصويرش. بود همراه تصوير يك با هميشه زن ياد. داد مى ماساژ

 بسته ناخواسته چشمانش و آورد مى فشار شلوارش كمر. رفت باال بدنش حرارت. رفتند مى رژه سرش در  زن تصاوير

 بود خودش هميشه. باشد شاهدش بود كرده مجبورش زن كه همانى. داد دست او به اش سالگى پانزده همان حال. بود شده

 مى ور شعله را آن كه بود خودش و زد مى غرايزش خرمم به كبريت كه بود خودش كرد، مى كنترل را اش غريزه كه



 نقش سرش در سرخش صورت و زن ى رفته عقب چشمان تا بود كافى. كرد مى اش قربانى هميشه زن فكر اما. كرد

 حس اش شده بالغ تازه صورت روى هم را زن هاى نفس گرماى حتى و باشد خوددار توانست نمى كه بود وقت آن ببندد،

 پشت و صورت روى رسته تازه هاى جوش از خجالتش. كرد مى نگاه او ى زده خجالت صورت به لذت با زن. كرد مى

 بى و برداشت را تلفن. كرد مى اش خانم راهى ناكام زن كه بود رسواگرش بدن و خراب حال از نبود، اش شده سبز لب

داد پاسخ مردد لحنى با زن. گرفت تماس ريحانه با مخصوصش گوشى و ساعت به توجه : 

 بفرمايين؟:

- پژمانم سالم، . 

گفت مقدمه بدون و داد را سالمش جواب متعجب ريحانه : 

اينجاست مانى تونم، نمى امشب : . 

. بود برده نام او از روزشان آن ديدار از پس بار يك فقط زن كه است ريحانه ى ساله هشت پسر مانى دانست مى پژمان

گفت دستورى لحنى با و كرد اخم. آمدند سراغش به آشنا حاالتى و بودند شده داغ باز گوشهايش : 

- ببينمت خوام مى. كن روشن دوربينتو اتاق تو برو . 

 پژمان. بود پژمان درخواست كردن سنگين سبك حال در گويا نگفت، هيچ زن. فهميد سكوتش از را ريحانه شدن غافلگير

 ريحانه. كند اش خواسته انجام به تحريك را زن طريق آن از خواست مى. نشد گوشى در هايش نفس صداى پيچيدن مانع

 ناخوشايند لحنى با و تند. شود خالص فشار آن شر از خواست مى ميشد، كالفه داشت پژمان. بود كردن سكوت همچنان

 :گفت

- لباساتو و اتاق تو برو. كنم مى حساب هميشه مثل باهات ... 

گفت و آمد صدا به ريحانه كه بود نشده تمام حرفش : 

نميشه امشب : . 

 جستجوى در غرق قدر آن. گذشت ريحانه خير از پژمان شد قطع كه تماس. نماند پژمان جواب منتظر و كرد خداحافظى

 و زد صدا را مادرش اتاق قدمى يك در شايان كه آمد خود به اى لحظه. نشد در صداى متوجه كه بود آنالين سايتهاى

 شايان از را نامناسبش وضعيت هم خانه ى دكمه فشردن با و شد خم افتاد، پژمان دست از گوشى. چرخاند را دستگيره

 شده داخل زدن در بدون و صدا بى چرا كه بزند تشر پسر به خواست. كرد قطع را پخش حال در ويديو هم و كرد پنهان

 آفرين" ممنون. نباشيد نگران بله،" پيام روى و نرفت باال نگاهش. درآمد صدا به ديگر بارى اش گوشى پيام زنگ كه

شد خشك . 
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#٤٤ 

 

- اومد؟ هم مامانت ! 

نذاشته برامون آبرو. شد افتضاحى چه دونى نمى آره، : .  



 طاقت اى هفته از خسته قبل روز.  داد ماساژ را سرش كف انگشتانش نوك وبا كرد باز را اش شده بسته موهاى آفرين

 رو خود نزار و خسته حال. بود گذرانده را اى ساعته شش كشيك آن از پس و رفته دانشگاه به رسيده راه از تازه و فرسا

داد مى پاسخ آناهيد پايان بى سواالت به و كرده رها مبل روى . 

- نگرفت؟ جلوشو بابات كرد؟ كار چى فرناز  

 آمده كه اول روزاى عين شده. بخورم شه نمى پيدا خونه تو هم هيچى. هستم ام گشنه. ميتركه داره سرم آناهيد، كن ول :

 .بوديم

- بياد اونم بگو بزن زن حسام به. بيرون بريم شام بيا خب . 

گفت و فشرد را چشمانش داشت تن بر مانتو هنوز كه آفرين : 

بيارن؟ شام بيرون از ميزنم زنگ. كنم عوض لباسامو حتى ندارم نا :  

گفت آشپزخانه سمت به رفتن حين و گرفت ديوار از تكيه آناهيد : 

- گرده؟ برمى كى پژمان. ببره ماشينشو شبم. پيشمون بياد بگيره حسام بگو  

: ديگه برگرده بايد روزا همين اما نپرسيدم. دونم نمى . 

گفت برسد آفرين گوش به كه صدايى با آشپزخانه از آناهيد : 

- مياد؟ گير اينجا سبز چاى. گشنمه منم! ديگه بزن حسام به زنگ يه. مونم مى شب من پس  

 خبر هم ها كابينت شدن بسته و باز صداى. نداد اهميت هيچ آناهيد درخواست به. بود فكر در غرق بسته چشمانى با آفرين

 و هفته يك آن در كوتاهشان ديدارهاى و كرد فكر پژمان آمدن به. داد مى سبز چاى كردن پيدا براى دختر جستجوى از

 سالها، از بعد. مرد هاى نگاه كردن معنا تا بود ديگرى هواى و حال در روزها آن اما آفرين. گذرايش و كوتاه هاى نگاه

 زير فاميل جوان زنهاى حتى و دخترها چطور بود ديده. كرد مى پيدا حضور خانوادگى جمع در پژمان كه بود بار اولين

 ى عمه نوه مريم، كه بود شنيده حتى! داشتند او توجه كردن جلب در سعى گاهى و پايند مى را فاميل موفق مرد چشمى

 بود گفته مريم. بود خورده بهم آبرام بابا فوت با كه گويد مى بود كرده هماهنگ شهال كه اى خواستگارى قرار از  پدرش،

 به هم نهايت در. بوده كرده سوال نه يا دارد ازدواج قصد آنكه و او مورد در و گرفته تماس مادرش با قبل مدتى شهال

رسيد خواهند خدمت او با همراه و دارد را اهواز به آمدن قصد پژمان كه بود گفته مادرش .  

 جذابش و اى تركه هيكل و بود موفقى داروساز مريم كه آن با. شناسد نمى حتى را نامى مريم پژمان نداشت شك اما آفرين 

 شهال كه داشت خاطر به خوب. پسندد نمى را دختر پژمان حداقل دانست مى اما داشت، طرفدار اقوام هاى دختر ميان در

 از  شهال. شده اليت هاى و مش موهاى مخصوصا. آيد مى بدش طاليى مو زنهاى از پژمان بود گفته زهرايش عمه به

گفت مى و كرد مى گله برادرش بد ى سليقه : 

 بهانه كنه، ازدواج خواد نمى اين! ديگه زرده هاشون كله اشون همه هم جوون دختراى مده، عسلى و بلوند موى االن "

مياره مسخره هاى . " 

داشت مى نگه بلوند دست يك را موهايش بود سالها هم مريم ! 

- خوابيدى؟ نازى، توام با  

ماند منتظر و دوخت آناهيد به سوالى را نگاهش. گشود را اش خسته و خمار چشمان آفرين . 

- زدى؟ زنگ گم مى   

 .نه:



. شد كمر به دست و فرستاد گوش پست به رسيدند مى هايش شانه به تازه كه را موهايش. انداخت باال ابرو متعجب آناهيد

 بود زده سرش به مختلف هاى رنگ آنقدر. ديد مى را آناهيد موهاى طبيعى رنگ كه بود بار اولين دوستى، سالها از پس

 بار، آخرين و نداشت بر بازى رنگ از دست باز دختر اما كند، كوتاه را آنها ته از شد مجبور و ديدند آسيب موهايش كه

 ناشيانه اما برد مقصودش به پى آناهيد طلبكار نگاه از آفرين. بود كرده پياده آفرين سر بر را مويش رنگ جديد تركيب

پرسيد و كرد عوض را بحث : 

كردى؟ پيدا چاى :  

پرسيد و داد در چهارچوب به را اش تكيه. كرد قالب هم در سينه مقابل را آنها و برداشت كمر روى را دستانش آناهيد . 

 و داره كار گفت ميومدم من كه امروزم نيومده، كه رسيدى كه ديروز از. است قيافه تو اش همه كه هم حسام شده؟ چى :

شده؟ دعواتون يا زدين بَِهم. رفت بهم داد ماشينو  

 كه بود پدربزرگش مرگ. بود افتاده حال آن به چرا دانست نمى هم خودش. چرخاند چشم نشيمن در و گرفت نفسى آفرين

 ميان محبوب چهره حسام دانست مى هم اول از. پسرش دوست با رفتار در خودش بودن نابلد يا بود كرده اش حوصله بى

 روى شود مى بود كرده ثابت آناهيد با اش رابطه و اعتماد قابل دوستى در كه دانست مى. بود دانشگاه اساتيد و ها دانشجو

 مى حسش و ديد مى را حسام تالش. ببرد پيش آن از بيش را اش رابطه تواند نمى چرا اما دانست نمى. كرد حساب او

 گويا اما. نشاند مى لبانش به لبخند چيز هر از بيش حسام فكر. نداشت شك. دارد دوست را او هم خودش دانست مى كرد،

 ارضا ماه چند آن در پايبندى و تعهد با همراه و ساده دوستى وراى اى رابطه داشتن از اش ذهنى كنجكاوى از بخش آن

آورد در را آناهيد صداى اش طوالنى سكوت.باشند قديمى هاى دوست همان خواست مى حال و بود شده . 

- حسام؟ با زدى بهم!( اللى؟ مگه توام با! ) زبر؟ بوگو بترک ِده آهان  

 بگويد صادقانه هست كه همانطور را حسش خواست. دوخت اش زندگى صميمى دوست تنها چشمان به را نگاهش آفرين

خودش جلوى آخر ى لحظه اما  
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گفت و گرفت را : 

بابا نه : . 

داد ادامه بخشى اطمينان لحن با و زد لبخندى . 

 همسايه نگران. نمياد خوشش كردم حس قبل بارِ  دو يكى حساسه، پژمان اين. بره و بياد حسام اينجام كه مدت اين زشته :

حتما هاست . 

گفت دارد شك آفرين كالم صداقت در بود مشخص كه لحنى با و چهره همان حفظ با آناهيد : 

-  و رفت اينجا سال همه اين ايشون كردى فكر. هست هم تو ى خونه اينجا اينكه، دوم. اهوازه  االن كه پژمان اينكه، اول

 اينا. ميباره شهوت هم نفسش از مردك. ها سعيده اون صميمى دوست مثكه! افتاده همسايه و در نگران حاال كه نداشته آمد

گردن نمى هم با كه نباشن هم مثل ! 

 از مشكوكى مورد آنجا، به آمد و رفت نيم و سال چهار طول در. گويد نمى راه بى آناهيد كه دانست مى دلش ته آفرين

 تمام با هم رامين. تورى زير لباس آن و چرمى ى كاناپه آن و حضورشان اول روزهاى همان از غير. بود نديده پژمان

 به اما وقت، دير شده ها شب. بياورد در كارش از سر بود نتوانسته و نداشت پژمان از اى آتو اش كنجكاوى و شيطنت

 از غير. تاپ لپ مقابل يا و بود اتاقش در يا را اوقاتش بيشتر.  بگذراند بيرون را شبى او بود نديده. گشت بازمى خانه

 در روزه چند سفرهاى به دوستانش با بود فهميده او كه آنطور هم بارى چند. كرد نمى آمد و رفت آنجا به كسى سعيد



 و آمد مى آنجا به كمتر درسى فشار علت به رامين اقامت مدت طول در آفرين هرچند. بود رفته دشت و كوه و طبيعت

 تمايل جوره هيچ كه رازهاى. دارد بزرگى رازهاى پژمان دانست مى اما بماند، آنجا كه نبود شبى امتحان مواقع از غير

 آمده خانه در به پيش سالها كه اى احضاريه و چادرى زن آن به ربط بى نداشت شك و بياورد در سر آنها از كسى نداشت

 نمى ديد در را وسايلش از كدام هيچ و كرد مى قفل را خوابش اتاق در نبودش و رامين رفتن با هم هنوز. باشد نمى بود

گفت ديد كه را آناهيد منتظر نگاه. گذاشت : 

:  اونجا ممكنه كردى؟ چك رو پنجره كنار قدى كابينت. ميشم بيهوش خستگى از دارم. كن دم معمولى چاى نبود سبز چاى

 .باشه

گفت و گرفت آشپزخانه چوب چهار از را اش تكيه. كرد نگاه را آفرين طوالنى و مشكوك آناهيد : 

- خانم موذمار بيارن شام بزن زنگ الاقل. خودتى خر .  

 بلند موهايش. ببافد را آنها تا زد شان شانه دست انگشتان با و كرد جمع شانه سمت به را موهايش. نشست جايش در آفرين

 مى صدا ديوارش و در از كه خانه آن در تنها. بود كرده سپرى سختى به را گذشته شب. دشوار كردنشان مهار بودند شده

 بود خبر با آمدنش از حسام. نداشت خوبى حس هيچ هم ماندن تنها از اما نداشت اعتقاد خرافات به هيچ. بودش ترسانده آمد

 قرار فشار تحت را او. نداشت پژمان از هم خوشى دل و بود دلخور مدت آن اتفاقات از هم هنوز. نگرفت تماسى هيچ اما

 كه بود داده اطمينانش آفرين كه هم قدر هر. كند اجاره موقت را جايى يا و آناهيد پيش برود يا نماند خانه آن در كه داد مى

 شده گير بهانه و نرفته بار زير حسام بود، خواهد موقت وضعيت آن و رود مى خودش ى خانه به ديگر اى هفته تا پژمان

 اطمينان اما آفرين. كشيدند مى نشان و خط او براى آنطور كه شنيدند چه و گفتند چه شب نيمه آن مرد دو دانست نمى. بود

آمد نمى پژمان چشمان به هم اى ذره او كه چرا است مورد بى حسام شدن غيرتى و نگرانى داشت .  

زد فرياد همانجا از و كرد بند موهايش ى دنباله به را دستش پراندش، جا از آناهيد جيغ صداى . 

- خودتو؟ سوزوندى باز شد؟ چى  

: كن صبر. ميام االن. كردم پيدا چى ببين . 

 آنطور كه كرده جلب را توجهش چيزى حتما و كرده رو و زير را ها كابينت كل آناهيد دانست مى داد، تكان سرى آفرين

داده نشان واكنش زده هيجان . 

گفت خنده با و داد ادامه موهايش بافتن به : 

- موندى؟ كجا چيه؟  

: خورد بهم حالم. تراس توى  بذارم سطلو اين بذار برداشته، گند بوى رو اينجا ميام، االن . 

 را ها آشغال بود شده فراموششان كه بودند كرده عجله و بود بد حالش قدر آن حركتشان روز كه آورد خاطر به آفرين

 انگشتانش پژمان دلجويى و روز آن آورى ياد با. نبود مشكل بود داده رخ آشپزخانه در كه اى فاجعه حدس و ببرند بيرون

 و داشت گرما. حسام آغوش با داشت فرق. داشت ياد به خرابش حال آن با را مرد آغوش حتى. شد خشك موهايش روى

 نقطه در و بودند آمد و رفت در بدنهايشان ميان الكتريسيته ريز جريانات كرد مى حس لحظات آن كه آمد مى يادش. كشش

 پوزخند. را خنك و تلخ بوى خواستى مى ها جرقه آن از دلش. نبود دهنده آزار هيچ كه ميزدند ريز هاى جرقه تماس ى

شدند مى  خبردار اگر فاميلشان دخترهاى زد، ... 

 موهايش ى دنباله از دستش و افتاد تپش به قلبش. پراندش جا از آن قاب در شيشه لرزش و ورودى در برخورد صداى

كرد احتمالى مهاجم به حمله ى آماده را خودش و چرخاند راهرو سمت به را سرش. شد رها .  

 كهنه جين شلوار. آمد بيرون راهرو تاريكى از داشت پا به همچنان كه كفشهايى و درهم موهايى خسته، اى چهره با پژمان

 كه داد مرد اخم پر صورت به را نگاهش. بود پوشيده رنگى سفيد هفت يفه شرت تى روى را چرمش كت و داشت پا به

 شانه روى را موهايش و ايستاد ناخواسته. جذاب هم و بودش كرده پرجذبه هم اش خسته صورت روى رسته تازه ريش

بافت. كرد رها  
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 داد قورت را دهانش آب. ريخت پايين دلتنگى و جذبه همه آن از دلش و گرفت سرعت قلبش تپش. شد باز موهايش انتهاى

داد سالم واكنشى هر از پيش و . 

گفت و انداخت اطراف به گر جستجو نگاهى اخم پر ى چهره همان با و انعطاف بدون پژمان : 

-  ماشينو نميتونم! بسته رو كوچه نصف راه. كنار بزنه در جلوى از ماشينو بگو دكترت رفيق اون به كن لطف. سالم عليك

حياط. تو بيارم .  

پرسيد تعجب با و شد گشاد چشمانش آفرين : 

 !چى؟:

. داد تشخيص اش جمله ميان را"  زده هول كه بس"  كلمات فقط آفرين كه گفت چيزى لب زير و بست چشم كوتاه پژمان

 كه همانطور و كرد دست به دست را كليد. برداشت جلو قدمى و زد كنار را اش پيشانى روى شده ريخته موهاى پژمان

كرد ديكته دختر براى آهسته را بعدش ى جمله بود شده خم جلو به كمى . 

-  بزنم ماشينو خوام مى. اومدم بكوب. دختر ام خسته. كنار بزنه در جلوى از ماشينو بياد بگو اينتون از بعد دكتر آقاى به

كارم دنبال برم حياط تو .  

 نشيمن در شد مى تر نزديك و نزديك كه آناهيد زده هيجان صداى آن متعاقب و تراس در شدن بسته صداى لحظه همان

 .پيچد

- پژمان يا موذماره رامين اون مال. كيه مال اين بفهمم بايد من. تا دو اين بودن كرده قايم كمد ته اون چى ببين واى .  

خواند بلند صداى با را دستش در ى بسته روى اطالعات زير به سر  و كرد خاموش را آشپزخانه چراغ : 

- هاته مرد اين بهت نگفتم. پژمانه مال ميبندم شرط واى...  جنسى قواى افزايش جنسى، ميل افزايش ... 

اخم پر  ديگرى و شرمزده يكى. ديد خود به زده زل را چشم جفت دو كرد بلند كه را سرش و گرفت بسته از نگاه آناهيد ! 
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#٤٣ 

 

. بود رفته هم در هايش سگرمه پژمان مانند هم او كه دوخت آفرين به و گرفت پژمان اخم پر صورت از را نگاهش آناهيد

 شرمزده صورت به نگاهى. باشد آرام داشت سعى. كشيد بيرون انگشتانش ميان از را بسته و رفت آناهيد سمت به آفرين

گفت و كرد كوتاه اى خنده بود گرفته باال را بسته كه همانطور و داد تكان برايش تاسف در سرى انداخت، آناهيد : 

- رفته ِكش آبرام بابا از اينم. رامينه كار .  

گفت و انداخت ديوار ى گوشه آشغال سطل در را بسته. دهد نشان شرمنده را خود كرد سعى و چرخيد پژمان سمت به : 



-  عمه تا كرد مى قايم چيزا اين از خونه ور اون و ور اين هى. كرد مى زياد پيرمرد اون با هم مسخره هاى شوخى اين از

بده حرص رو زهرا . 

كرد نگاه را پژمان مستقيم بار آن و زد ديگرى لبخند . 

- پژمان آقا ببخشيد .  

 تكان با. كرد شكار اى لحظه هم را لبش ى گوشه رفتن باال آفرين حتى. بود شده كم اش چهره تلخى از كمى پژمان

 كرده اش چاشنى هم را توبيخ كه بلند صداى با. رفت غره چشم دوستش به رو و گرفت خسته مرد از نگاه آناهيد خوردن

گفت بود : 

-  نصف بايد فردا كردى، پارك تو كه اونجورى. تو بزنن رو ماشينشون خوان مى پژمان آقا. كن جابجا رو ماشين برو

بدى صاحبش تحويل ماشينو .  

 رفت مى سو آن به كه همانطور. برداشت خيز اتاق سمت به و كرد پژمان ى حواله سالمى دستپاچه و خورده هول آناهيد

 :گفت

: بپوشم مانتومو برم. نيستى تنها و اومدن شكر رو خدا كه پژمانم آقا. ميرم ديگه من .  

- بدم سفارش شام خوام مى رى؟ مى كجا ! 

 اتاق ميان را آناهيد. رفت دنبالش به كنان غره چشم آفرين. كرد فرار ديدگانشان مقابل از دوستش حرف به توجه بى آناهيد

و  داده قرار صورتش طرف دو را دستانش كه ديد    

زد لب اى آهسته صداى با و آرام. بود دوخته او به را اش زده خجالت نگاه : 

 شنيد؟:

گفت و داد تكان هوا در سرت بر خاك معناى به را دستش آفرين : 

- بردى آبرومو كه بميرى. شنوه مى بزنه پر پشه. تيزه ِانقدر گوشاش َكره؟ مگه .  

گفت فشرد مى صورتش به را دستش دو  كخ همانطور آناهيد : 

- واى اى. نخش تو رفتم كنه مى فكر االن. هات گفتم بهش( سرم بر خاك) سر مى خاك . 

 را شالش و مانتو تخت روى از. كوفت اش پيشانى به بار چند به و برداشت صورت طرف دو از را دستانش دختر

كرد تن به آفرين گر نظاره چشمان مقابل در و برداشت . 

- كنه؟ مى فكر چى خودش با االن(  سرم بر خاك) سر مى خاك واى. رشت برگردم تا شم نمى آفتابى اينجا ديگه من  

 تر تنها و تنها روز هر. آورد هجوم آفرين دل به غصه رشت، به بازگشتش و آناهيد اقامت هاى هفته آخرين يادآورى با

گفت و نشست تخت ى لبه. بود آناهيد نوبت حال و بود رفته كه رامين. شد مى : 

: نخورديم كه هم شام. اتاقش تو ميره االن اونم. ديگه بمون امشبو . 

- . بدم پس صاحابش به رو كوفتى ماشين اون زودتر برم. بشم چشم تو چشم باهاش تونم نمى هم لحظه يه. اصال شد سيرم

شم جيم من نيست اگه ببين برو. زنم مى زنگ بهت فردا . 

: ديگه بمون .  

- نزن حرفشم .  



 از پيش. نداشت ماندن قصد ديگر دختر اما كرد، آناهيد داشتن نگه براى را تالشش ديگر بار. ايستاد و كشيد پوفى آفرين

گفت آناهيد شوند خارج در از آنكه : 

- كشمش مى ببينمش ديگه بار يه! احمق ميكنه، گنده مرد با شوخيه اينم. كنن رامين سر تو خاك . 

 در كردن صحبت تلفن مشغول را پژمان. گذاشت ورودى راهرو سپس و نشيمن به پا دوستش همراه و نگفت هيچ آفرين

 در به كه آفرين. كرد تند پا در سمت به زير به سر و پراند پژمان سمت به خداحافظى شبيه چيزى آناهيد. ديدند حياط

 در چفت كردن باز صداى.چرخاند را فرمان و زد استارت. داد تكان برايش دستى و نشست ماشين داخل دختر رسيد

 سمت به كه را سرش دختر. برود كنار آفرين بود منتظر و بود كرده باز را در ى لنگه پژمان چرخاند، عقب به را سرش

 كنار در مقابل از. داشت قرار خانه مقابل پژمان پيكر غول ماشين تنها و بود رفته شش و دويست پژو چرخاند، كوچه

 باشد پژمان چشمان مقابل آنكه از و بود كرده معذب هم را او آناهيد هاى حرف. برداشت گام ها پله سمت به و رفت

 چه بود مانده. آمد در صدا به گرسنگى از شكمش. بخواند مرد ى چهره از چيزى نتوانست شب تاريكى در. نبود راحت

 احتمال و رانده تهران تا اهواز از بكوب بود گفته چه؟ پژمان بدهد سفارش هم اگر. بزند را قيدش يا بدهد سفارش شام كند،

 آن كنار دفترچه از و انداخت باال اى شانه. درآمد صدا به باز شكمش كرد، تعلل تلفن مقابل كمى. باشد گرسنه هم او داشت

كشيد بيرون را رستوران نزديكترين منو . 

 بايد. نبود خوشحال بابت اين از هيچ و بود كردن پيدا وزن اضافه باز. كرد عوض را لباسش و درآورد را اش مانتو

 بيرون اتاق از آمد كه حمام آلومينيومى در شدن بسته صداى. كند بررسى را تيروييدش وضعيت تا داد مى آزمايش دوباره

 با اش خستگى از كمى تا رساند حداقل به را اش عالقه مورد موسيقى صداى. گذاشت گاز روى و آب پر را كترى. رفت

 از كسى چه نبود، نگران بگيرد ُسخره به را اش سليقه پژمان آنكه از ديگر. شود كم كالسيك سازهاى به سپردن گوش

خريد به بايد آنكه فكر. بود فكر در. ايستاد خالى تقريبا يخچال مقابل. برد نمى لذت پيانو دلنشين نواى  
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 فكر به بايد شد، مى ماندنى آنجا او و رسيدند مى توافق به پدرش و پژمان اگر. بكشد خانه وضع سر به هم دستى و برود

. بود نكرده اعالم دقيق را رفتنش زمان هنوز. بود جابجايى ى آماده ظاهر در كه پژمان. افتاد مى وسيله مقدارى تهيه

 مى راضى را پدرش حداقل تا كرد نمى جزم شهرش به بازگشت براى را عزمش آناهيد كاش. انداخت اطراف به نگاهى

 به قديمى هاى كاشى و بلند هاى سقف با خانه آن در نبود مجبور  وقت آن. شد مى همخانه آناهيد با  بماند آنجا كه كرد

كند زندگى تنهايى . 

: سينيورا؟ نه يا گرفتى ياد رو اينا زبون بالخره  

 كه چرخاند او سمت به را سرش. بود زده زل خالى يخچال به دقيقه چند نفهميد. پريد جا از پژمان صداى شنيدن با آفرين

. بود انداخته گل آب داغى اثر در صورتش پوست و بودند خيس محسوس موهايش. بود كرده تن ديگرى سفيد شرت تى

 و ناگهانى حضور از كه آفرين. انداخت آن روى گوى بلند و ميز به نگاهى و كشيد مرطوبش موهاى ميان دستى پژمان

گفت و انداخت پيشانى به اخمى بود، شده غافلگير ربطش بى سوال : 

 بله؟-

: بالخره؟ يادگرفتى هم رو زبونشون! دى مى گوش كه  چيزايى اين  

- كالمه بى كه اين ! 

گفت و انداخت باال شانه پژمان. كرد زمزمه اوهومى و داد تكان سرى پژمان : 

: نداره فرق باكالمش با خيلى .  



 و صابون بوى تواند مى هم فاصله آن از كرد مى احساس. كند دم چاى تا رفت گاز سمت به و كند دل يخچال از آفرين

 عميقى نفس ناخواسته. بود پيچيده مشامش در بار چندين كه خنكى تلخىِ  همان و تنش تمييزى بوى. كند حس را  شامپو

كرد مى حس خود روى را پژمان خيره نگاه سنگينى. كشيد .  

 شايد آورد، لبش به لبخند  موسيقى هاى سبك از  پژمان اطالعى بى همه آن از و كرد خالى خشك چاى روى را جوش آب

 كردن حركت از خبر پارچه ساييش صداى.  نداند را تفاوتى چنين خورد نمى او به! بود زده ندانستن به را خودش هم

كرد مى نگاهش سينه به دست كه ديد گاز كنار كابينت به زده تكيه را او بعد اى لحظه و داد پژمان . 

اينجاست دكتر آقا كردم فكر : ! 

 كترى شير آفرين،. شد مى قد هم آفرين با تقريبا بود كرده دراز را پاهايش كه آنطور و چسبانده كابينت به را كمرش مرد 

زد زل مقابلش طلبكار مرد به ثانيه چند دهد قرار آن روى را قورى آنكه بدون و بست را . 

- اينطوره كه من با رابطه در حداقل نمياد، در آب از درست زياد فكراتون ! 

. بود پخش فضا در همچنان هم موسيقى صداى. سوزاند مى را آفرين دست قورى داغى كرد، نگاهش خيره هم پژمان

 نمى. راند گوش پشت را موهايش دستپاچه و گذاشت كترى روى را داغ قورى  بعد اى ثانيه شد، زياد كه دستش سوزش

 كه در اتفاقاتى با. داشت او به شدن نزديك به عجيبى ميل و داد مى سوق پژمان سمت به را او كششى شب آن چرا دانست

. بود شده محو ذهنش از ها دلخورى آن تمام اما باشد، داشته او از خوشى دل بايست نمى بود افتاده ميانشان مدت آن

 بى شبش آن حس دانست مى. كند توجيه اش هورمونى نوسانات با را حالش چرايى تا پرداخت محاسبه به سريع مغزش

 و كوتاه آن طول ديدار هر در و  كرده وصل مرد به را او نامرئى بندى انگار. بود هورمونهايش خروش و جوش به ربط

 تكانشان توانست نمى كه بودند خسته پاهايش. برد دست موهايش سمت به باز و داد قورت را دهانش آب. شد مى تر كوتاه

 حال در دختر بود كرده حس گويا. گفت نمى هيچ هم پژمان! بود؟ همان شدن اسير نگاهى بند در گفتمد مى آنكه يا دهد

گفت چشمانش فشردن با همزمان و گرفت آفرين از نگاه. نيست خودش : 

: كنم آماده خودمو قبل از بگو كرده؟ جاسازى خونه اين تو چيا ديگه رامين . 

 كار واقعا نداشت اطمينان هم خودش چند هر بود گرفته را او گريبان برادرش هاى شيطنت هم باز. شد سرخ آنى به آفرين

 و شنيده را اسمش نه هرگز را وحشى يامز اما بود سرزده او از هايى شوخى چنين بار چندين حال به تا. نه يا بوده رامين

 دراز كنارش صندلى روى را ساعدش و  داده لم صندلى روى مرد. داد پژمان به موشكافانه را نگاهش. بود ديده جايى نه

 در آناهيد ى جمله! شده غافلگير هم او آنكه يا گرفته را پيش دست دانست نمى آفرين و نبود خوانا نگاهش. بود كرده

 بنامند، هات را مردى و پسرى هايش كالسى هم بود شنيده بارها". هات" بود گفته پژمان به. شد گيج. خورد چرخ سرش

 و رفت پايين شد، رد محكمش ى چانه از خورد، سر مرد صورت از نگاهش! گويند مى چه دوستانش دانست نمى اما

 موهاى و شرت تى ى يقه به و رفت پايين هم باز. گذشت گردنش سفيدى از. كرد شكار را گلويش سيب خوردن تكان

 يا بود نكرده حس را پژمان گيرايى. شد كوتاه نامرئى طناب آن طول كرد حس هم باز. رسيد مرد تن ى زده بيرون

 از آفرين نگاه و خورد تكانى پژمان آمد در صدا به كه در زنگ! بود؟ انداخته روزش آن مردبه با شدن تنها خاصيت

 رفتار متوجه را پژمان بود مطمئن. شد فشرده هم روى آفرين چشمانش و چرخيد در سمت به پژمان سر. شد كنده رويش

كرده عجيبش .  

پرسيد و برخاست جا از مرد : 

 !كيه؟-

گفت ها بشقاب كشيدن بيرون حين و كرد او به پشت آفرين : 

ميرم االن. آوردن شام : . 

بود رفته پژمان چرخيد كه ميز سمت به كشيد، بيرون را ليوان و بشقاب دو . 
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 ديد را پژمان كرد، حركت كه آشپزخانه در سمت به. درآمد صدا به ديگر بارى زنگ صداى. چيد ميز روى را ها بشقاب

گفت كوتاه و ايستاد اى لحظه مرد. داشت دست در را چرمش پول كيف كه : 

- ميرم خودم . 

 حساب را آن پول شام از بعد كه كرد فكر خودش با هم و بود رفته پژمان هم اما كند تعارف خواست. داد تكان سرى آفرين

 سرعت آن به كه بگيرد تحويل را شام آفرين خواسته نمى حتما اما كرد نمى او به خاصى توجه پژمان كه درست. كند مى

. كرد مى حس هوا در را عطر تلخى و تمييزى بوى هم هنوز. چيد ميز روى را ها بشقاب و چرخيد. شده قدم پيش خودش

 يافت خانه آن در كه هم ديگر مخلفات و ترشى! بود خالى كه يخچال. داد ديگر صدايى شكمش. بود شده خياالتى هم شايد

 خورده امتحان شبهاى كه ماكارونى ساالد و زا انرژى نوشيدنى همه آن ياد. فشرد انگشتانش ميان را هايش پهلو. شد نمى

. نيست تيروئيدش مشكل خاطر به فقط پهلوهايش و ها ران شدن پر ميدانست بود، بهانه تيروئيد كارى كم. افتاد بود

 قطع را موسيقى صداى! مخلفات بدون. بخورد سبك را شام كه بهتر همان. بودند داده دستش كار مدت آن هاى پرخورى

 مى ماكارونى قابلمه داخل از آناهيد و او كه افتاد روزى ياد آمد، چشمش به ميز بودن خالى. گرفت جا ميز پشت و كرد

 دو آن حضور در آفرين روز، آن از پس كه بود بارى تنها شايد. بود رسيده سر سعيد همراه پژمان روز وسط و خوردند

 ريز اخم با همراه شده غافلگير يكى. كرد نمى فراموش هرگز را مرد دو ى چهره. بود خورده غذا كامل وعده يك مرد

 را سعيد. دقيق و تيز نگاهى با ورى يك لبخندى اما ديگرى و نشاند مى ابرويش دو ميان عمودى چينى كه اش هميشگى

! نه يا خورد مى دردش به ببيند تا كند مى ارزيابى را طرفش دارد گويى بود، پرنفوذ نگاهش. بود ديده همانطور هميشه

 حسام. بود شنيده ديگران از آناهيد و خودش به راجع هم را همين بارها چند هر ديد، نمى پژمان و او ميان سنخيتى هيچ

. باشد داشته سازگارى آناهيد روحيات با بتواند است محال آفرين كه بود گفته و كرده بينى پيش دار مدت رو آنها دوستى

 كوتاه قصد بودنش گذشت با و مهربانى همه آن با هم حسام. نداشت تماسى هيچ. كشيد بيرون شلوارش جيب از را تلفنش

 بى و گاه هاى فشار از اگر روز، آن تا  دوستى آغاز از. بود ميانشان جدى بحث اولين آخرشان ى مگو بگو. نداشت آمدن

 به نگاهى. بود رفته پيش آميز مسالمت شان رابطه و بودند گذرانده هم با را خوبى اوقات گرفت، مى فاكتور حسام گاه

 حسام ى شماره. بود رفته بيرون خانه از شام گرفتن تحويل براى پژمان كه بود دقيقه ده از بيش انداخت،  ديوارى ساعت

ماند ارتباط شدن برقرار منتظر و گرفت را .  

 

*** 

 

- نداره خوشى حال. بردار زن اين سر از دست حسابى مرد .  

 آمده سراغش تنهايى به مرد و خالى ماشين. انداخت نگاه بود شده پارك يشمى پرايد كه جايى و مرد سر پشت به پژمان

داد پاسخ قاطع و محكم لحنى با و خونسرد. برد فرو شلوارش جيب در دست عادت طبق و گرفت ماشين از چشم. بود : 

من سراغ اومد خودش اون. نداشتم مهشيد به كارى هم اولش از من : ! 

 غيرت آنكه از اى لحظه براى. داشت خود كنترل براى تالشش از حكايت لبهايش جوييدن. شد برجسته مرد پيشانى رگ

 آنجا كه بود دقيقه ده از بيش. بود آورده ستوه به را او مرد طلبكار و آمرانه لحن اما. شد پشيمان گرفته بازى به را مرد

بود سپرده گوش اش" مردانه" او قول به حرفهاى به و ايستاده .  



 شام حاوى هاى نايلون پژمان. چرخاند ديگر سويى به ثانيه چند براى را سرش و كرد بسته و باز را چشمانش مرد

 جلو به قدمى. گذاشت هم روى سرش پشت را در و راند داخل به بيشتر بود گذاشته زمين روى كه را آفرين سفارشى

كرد خود معطوف را مرد نگاه و برداشت . 

- نه؟ يا بهت گفته. كردم حجت اتمام بغلم تو گذاشت ملوسو كه اول روز همون مهشيد با  

گفت ادامه در و نداد مرد به را پاسخگويى فرصت : 

- گذشتى دخترت از كه بدون. من هماهنگى با اما بزن، حرف باهاش ببينش، برو. نيا دنبالش ديگه بگيرم شقايقو گفتم .  

 و پنجاه يا و پنجاه مرد. داد مى كشيدن دود سالها از نشان اش تيره لبهاى. كشيد اش خاكسترى هاى سيبيل به دستى مرد

 مى قرار قدرت مسند در را پژمان هم همين و بود تر كوتاه پژمان از گردن و سر يك اش قواره قد. بود كرده رد را پنج

گفت مرد به سينه به دست و انداخت پيشانى به چينى پژمان. داد : 

- باباشى كه داشته برت توهم نكنه اشى؟ كاره چى زنت؟ ى بچه خضانت گرفتن دنبال افتادى چى واسه فهمم نمى !  

 هم اش پيشانى رگ حتى. ديد مى را هايش شقيقه زدن نبض وضوح به پژمان. فشرد هم روى را چشمهايش ديگر بار مرد

گفت شمرده شمرده شده چفت دندانهاى ميان از. بود شده قبل از تر برجسته : 

-  پول بفروشه طال چقدر ناخوشه؟ ميگم فهمى نمى. برسه آرامش به مادر اون بذار. بردار بچه و زن اون سر از دست

بردار سرش از دست ببره؟ نفسش دادگاه پله تا دو هر سر چقدر بده؟ وكيل . 

 در. گذشته چه پژمان سر بر دانست مى چه مرد. بود عصبانى. شنيد را آمد مى پايين پله از كه هايى قدم صداى پژمان

كن جان روز و شب دانست مى چه. كنند نابود را باورهايش تمام و بگذارند بغلش در را اى بچه جوانى اوج  
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 گستاخانه. شود آرام تا داد مى را مرد جواب بايد زد، را آفرين حضور قيد. دربياورد را ملوس آسايشگاه خرج تا بود ده

گفت آهسته و شد براق مرد صورت توى قبل از تر : 

اى؟ كاره چى تو. ده مى ربط هم به رو ما وسط اين بچه يه. افتادم راه اون دنبال كه نبودم من :   

 پشتش به نگاه. كرد صاف را هايش شانه و شدند منقبض عضالتش. شد باز بلندى قيژ با در و متوقف ها قدم صداى

 مرد از چشم. كرد مى حس كه بود لحظاتى را حضورش. آمده سراغش به و نياورده طاقت دختر دانست مى اما نيانداخت

 از چشم مرد. بود مشهود فكش سايش و شدند مى بسته و باز عصبانيت زور از اش بينى هاى پره كه نگرفت مقابل

. كند غافلگيرش مرد مبادا تا زد نمى پلك پژمان. انداخت سرش پشت به نگاهى شانه روى از و گرفت پژمان چشمان

گفت و گرفت پژمان سر پشت از نگاه مرد. شنيد را ها نايلون خش خش صداى : 

- چيه؟ دردت گرمه، تختت كه تو ناموس بى آخه  

گفت و كرد اشاره پژمان سر پشت حوالى جايى به سر با : 

- داره مى نگهش هم داغ برات ظاهرا كه اين ! 

 هيچ. كند دور آفرين گوشهاى و خانه از را مرد خواست مى. چسبيد را مرد بازوى و برداشت پيش قدمى فكر بدون پژمان

 شدن اسير كه مرد. شود داده نسبت دختر به هايش توهين و به بگويد بود ممكن مرد كه آنچه از كالمى نبود حاضر

كوفت پژمان صورت به را سر و كشيد پس را آن كرد، تلقى فيزيكى نزاعى آغاز را بازويش . 



 سمت به را دستش و شد گيج اى لحظه. پيچيد اش پيشانى و چشمها سمت به بينى از درد. شنيد را آفرين بلند هين صداى

 فرود بدنش يا و سر بر ديگر بار تا آورده باال را مشتش مرد كه ديد اما شدند، تار چشمانش. برد  ضربه محله و  بينى

 باال و كرد مشت را دستانش هم او غريزى كامال و ناخواسته. نداشت را بود اتفاق حال در آنچه تحليل فرصت.  بياورد

 آويزان موهايش از شال و بود رفته كنار اش مانتو. بود انداخته مرد و او مابين را خود آفرين. رفت عقب اش شانه كه برد

 با. كردند مى نمايى خود برق چراغ نور زير اش آشفته موهاى و پوش سياه هيبت آن در اش سينه و گردن سفيدى. بود

 صداى. شود شدنش تر نزديك مانع تا بود كرده دراز مرد سمت به را دستش و داد مى هول هقب به را پژمان خود ى تنه

گفت پرخاشگرانه و رفت باالتر اكتاو چند اش مخملى و نرم هميشه : 

: ده و صد زنم مى زنگ االن! ديوونه كنى مى كار چى . 

 را مرد و كرد اخم. كند بررسى را اثراتش و ضربه شدت تا كرد بررسى را پژمان صورت و سر نگران چشمانى با سپس

شد مى پايين و باال آفرين انگشتان زير وقفه بى و تند اش سينه پژمان.  پاييد مى بود هوا در مشتش همچنان كه .  

 اما كند حمله او به نداشت قصد. برداد خيز مرد سمت به تا زد پس را آفرين دست و آمد خودش به كه بود لحظه آن تازه

 تند و داد هول عقب به را او قدرت تمام با. كرد سپر باز را خودش آفرين. بماند نصيب بى مشتش از هم مرد ذاشت نمى

گفت وقفه بى و . 

- باش آروم من جون. نزنش من جون پژمان. كن ولش من جون. كن ولش . 

 ديد كه را پژمان توجه. زد  موج نگرانش چشمان در التماس. دوخت آفرين به و گرفت مرد از نگاه اى لحظه پژمان

گفت و چرخاند گفت مى ناسزا لب زير سره يك كه مرد سمت به را گردنش : 

- پليس نزدم زنگ تا برو. چى كه واستادى. برو آقا . 

گفت رفت مى عقب قدم به قدم كه همانطور. آورد پايين را مشتش بالخره مرد : 

-  اما فروشم مى پامو زير ماشين شده. نيست حاليت مردونگى از هيچى ديدم. بزنم حرف باهات مردونه و بيام مردى گفتم

گيرم مى ازت مهشيدو حق كن، تماشا و بشين. خاك به ميمالم رو تو پوز ! 

بود رفته و شده سوار مرد اما زد، كنار را آفرين پژمان . 

 گرفت اخمى را جايش و كشيد پر صورتش از نگرانى. كشيد عقب به را بازويش ديگر بارى و دويد پژمان دنبال به آفرين

گفت و كرد اشاره خانه به كشيد را بازويش. بود شاهدش ندرت به روز بدان تا پژمان كه : 

- زشته! وضعشه چه اين. تو بريم ! 

 در كنار از را شده يخ شام حاوى نايلون. بود رفته باال ايوان به منتهى ى پله پنج از آفرين بست، سرش پشت كه را در

رفت داخل آفرين دنبال به و برداشت . 

 آن تازه و برد اش بينى سمت به را دستش. بست چشم و داد تكيه آن پشتى به را سرش انداخت، مبل اولين روى را خودش

كرد حس انگشتانش نوك را خون خيسى كه بود موقع .  

- روش بذارين اينو. باشه شكسته نكنم فكر . 

 به ببرد، بود شده دراز سمتش به كه يخى حاوى ى كيسه سمت به را دستش آنكه از پيش. گشود چشم دختر صداى با

 بعد  اى ثانيه اما داد پاسخ را نگاهش دختر.  بفهمد را قضاوتش و بود شنيده آنچه دختر نگاه از خواست. شد خيره آفرين

 خونش به آغشته انگشتان نوك به نگاهى پژمان. بگيرد دستش از را يخ كيسه پژمان تا داد تكان را دستش و دزديد چشم

گفت فروخورده فرياد و خشم همه آن از شده خشك صدايى با. شد هم در اش چهره و انداخت : 

: خوام نمى ! 

گفت كرد مى دنبال را حركاتش سكوت در كه  آفرين : 



- خونيه هم لباستون. كنيد پاك رو صورتتون ميارم چيزى يه االن . 

: خوام نمى ! 

گفت و انداخت پژمان هم در صورت به نگاهى. كشيد پس را دستش و كرد تعلل هم باز دختر : 

عكس بينيتون از بايد ولى - ... 

: خوام نمى كه گفتم !  

رفته باال صداى با كه بود پژمان  
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زد فرياد را آخرش ى جمله شد مى پايين و باال معمول از تر سريع همچنان كه اى سينه و . 

 و ميز روى ها يخ كيسه شدن رها صداى. بست چشم و چسباند مبل پشتى به را صورتش پژمان شدند، هم خيره دو هر

نخورد تكانى اما شنيد را نايلون خش خش سپس . 

 افكارش دادن سامان قدرت. كرد مى ِوز ِوز افتاده گير مگسى مثل سرش در صدايى و داشت ناخوشايندى طعم دهانش

زد مى گريز سو آن و سو اين به دائم فكرش بود شده سلب .  

 بر مبنى هايش تهديد. دادگاه طبقات در مهشيد هاى زدن نفس نفس و گذشت ذهنش از حساسش روز و حال و ملوس

 و مهشيد همسر. بود دشوار داشتنش نگه مسكوت كه حقوقى هاى ادعا و ساله پانزده رازى كردن رو و آبروريزى

 شايد. بود غالب افكارش تمامى بر آفرين كردن سپر سينه تصوير اما. رفت مى و آمد مى اش دهنده آزار و تند حرفهاى

 لحظات و مرد آمدن از پيش به فكرش. انداخت صورتش ى ضربه تالفى صرافت از را او كه بود نگرانش و ملتمس نگاه

 نامرئى هاى پرتو پژمان و زد مى فرياد را كشش بدنش! شب آن بود طالب نگاهش دختر. زد پر آشپزخانه در حضورش

 و بود رفته فرو تاريكى در خانه. گشود چشم شنيد كه را اتاق در شدن بسته صداى. گرفت مى خوب را سمتش به دختر

بست فرو چشم و كشيد دراز مبل روى. بود روشن نشيمن كوب ديوار تنها . 

 باالى ملوس. بود شده دوخته سقف به نگاهش و كبود صورتش. بود افتاده دادگاه سالن كف مهشيد. ديد مى آشفته خوابهاى

 را هايش لب ميانسال مرد. كرد مى بازى بود زده بيرون روسرى زير از كه روشنش موهاى با و نشسته مادرش سر

 مى خالى مهشيد دهان در كه بازدمى هر از پس. دميد مى دهانش را نفسش و گذاشت مى مهشيد رنگ بى لبهاى روى

 دست در دست و بود ايستاده اى گوشه بود، هم ريحانه. شود دور آنجا از تا كرد اى ناله. لرزيد مى اش تيره لبهاى كرد،

 گفت مى كه پيچيد سرش در مرد صداى. آدما آن از شود دور. برود آنجا از خواست مى. كرد مى نظاره را وقايع پسرش

گرمه تختت كه تو ناموس بى" ".  

 سنگينى حس با. كرد هوشيارش آشنا بويى و شد فعال اش شامه ى قوه چيز هر از پيش. داد قلقلك را اش بينى زير چيزى

 مى مرتب رويش را پتو كه ديد را بدنش روى بر آفرين ى شده خم تن اما بود، گيج هم هنوز. گشود چشم بدنش روى پتو

 راست كرد حس كه را پژمان هوشيارى. بود گرفته قرار پژمان بينى زير و شده رها شانه روى از موهايش ى دنباله. كند

 خواست آفرين. چسبيد محكم را دختر دست پژمان كه كند عقبگرد خواست و انداخت او خمار چشمان به نگاه. ايستاد

گفت دار خش صدايى با شد مانع پژمان اما بكشد پس را دستش : 

: سرده كه سالهاست سرده،... نرو ! 
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 انگشتان ميان همچنان دستش. بشنود تر واضح را پژمان صداى تا برد نزديك را صورتش و شد خم پايين به كمى آفرين

پرسيد آهسته و دوخت مرد به را اش سوالى نگاه. بود پژمان گرم : 

  سردتونه؟-

 مى وارسى را مرد ملتهب صورت دختر چشمان شد، خم هم باز آفرين.  بود دوخته چشم آفرين به زدنى پلك بدون پژمان

بود نشسته پژمان گردن گودى ميان جايى موهايش ى طره و نشست پژمان پيشانى بر هايش نفس بازدم. كرد .  

- دارين؟ درد  

 انگشتانش نوك برد، صورتش نزديك را ديگرش دست. داد پژمان ى برجسته پلكهاى و باز نيمه چشمان به را نگاهش

 آفرين. لرزيد اى لحظه داغش پوست با آفرين خنك انگشتان برخورد از. فشرد آهسته و كرد لمس را او بينى اطراف

 پژمان. بگيرد  اجازه او از كردنش لمس دوباره براى بخواهد گويى. دوخت چشمانش به نگاه و كشيد پس را دستش

 آسيب ى ناحيه لمس از پيش اما كرد، حركت صورتش سمت به ديگر بارى دختر ى مانده معلق دست. نداد نشان واكنشى

. كرد معاينه را ضربه محل ريز اخمى همراه و دقت با سپس. زد كنار را پژمان پيشانى روى شده ريخته موهايى ديده،

 با مماس اش تپنده نبض و آفرين مچ.  بردارد چشم دختر از توانست نمى كه بود كرده اش خواستنى چنان اخمش و جديت

 آن طعم داشت دوست. بكر و گرم بويى. داشت خاصى بوى مچش. هيچ تقريبا اى فاصله  با. داشت قرار پژمان هاى لب

 آن طعم شده كه هم بار يك براى توانست مى آورد مى تر پايين را دستش ميليمترى دختر فقط اگر بچشد، را گرمى

بچشد را شيرينى .  

 .آخ-

 سمت به و كرد رها را آفرين دست انگشتانش ناخواسته. پيچيد سرش ى كاسه در درد و آورد اش بينى بر فشارى آفرين

 دختر.  كرد مى برابر چند را دردش هم اش پيشانى اخم حتى كه بود ملتهب آنچنان صورتش. برد فشار محل و صورت

گفت وار زمزمه و آهسته همانطور و برد عقب را سرش : 

- سردتونه؟ هنوزم. بگيريم عكس بريم بايد حتما صبح اما ميارم، مسكن براتون  

 دلش در دختر لمس وسوسه هم هنوز. چرخاند بود نشسته مبل كنار زانو دو كه آفرين سمت به كامل را سرش پژمان

 با پوست آن خواست مى. دهد تغيير را هوايش و حال بود نتوانسته هم بود پيچيده سرش در كه دردى و ميكرد غليان

 اليقش كه خواست مى را بكارتى دلش. شد زده دستخورده هاى تن آن لمس از دلش. ببوسد حتى و بچشد ببويد، را طراوت

 اگر شدند، داغ گوشهايش. شد مى ديگرى مرد يا و حسام نصيب زود يا دير كه بكارتى. دانست نمى خود حق و نبود

ديد مى را شدنشان سرخ يقينا آفرين نبود تاريك . 

. بود كرده برابر چند  را هايشان تن كردن نزديك ميل كه كششى و جاذبه. كرد حس را ميانشان فضا تغيير گويا هم آفرين

 نگاهش و گرفتند فاصله هم از  بازدمى و دم عبور قد به لبهايش. داد انتظار به را جايش و آمد بيرون نگرانى از صورتش

 نيروى گويى و داد قورت را دهانش آب. بود پژمان پرواى بى چشمان زل نگاهش. نزد گريز ضربه محل سمت به ديگر

 به اى ثانيه  برخاستن از پيش را نگاهش. كرد ايستادن قصد و صاف اى سينه آفرين كه آمد فايق جاذبه قدرت آن بر عقل

  مى حس انگشتانش زير را دستش هاى ماهيچه نرمى. چسبيد را ساعدش پژمان شد، كه خيز نيم. داد پژمان گردن گودى

شد پايين و باال گلويش سيب و داشت خش صدايش. كرد .  

 .بمون :

گفت بخشى اطمينان لحن با و كشيد پس را دستش آرام. انداخت اسيرش ساعد به نگاهى آفرين . 



- هستم! نترسين. بيارم مسكن ميرم . 

 كف از عنان هم خواست نمى اما بگيرد، فاصله او از دختر خواست نمى. چسبيد را دختر ساعد قبل از تر محكم پژمان

 اگر. آور مى بر سر شكمش و كمر ميان جايى ترسناك هيواليى مانند داشت هوس و غريزه بود، بر از را خودش. دهد

 با و چرخاند سقف به را سرش كرد، رها را ساعدش. گذاشت نمى باقى برايش چيزى پشيمانى و ندامت جز ميشد، تسليم

گفت بود بسته چشمانى : 

: ترسم نمى . 

 

 برابر در دانست مى. كرد مى حس را صورتش پوست آمدن كش و درد. سرش. گشود چشم كه بود روشن ابرىُِ  آسمان

 به دعواهايش نهايت شكل، آن به هم آن نبود، دعوا اهل. شد خواهد روبرو ناخوشايند اى منظره با گيرد قرار كه آيينه

گشت مى باز دبيرستان دوران هاى پرانى لگد و مشت . 

 آن با توانست نمى كه بود آن بود مسلم آنچه. بود شده خارج نابسامانى همه آن از و  فعال تازه ساعت چند از پس مغزش

 پتوى نشست، كه جايش در. كند اضافه اش مرخصى به هم ديگر روز يك توانست مى. شود حاضر كارش سر وضع

 ديواركوب چراغ. بود كشيده رويش را آن آفرين قبل ساعاتى كه آمد خاطرش. افتاد زمين به پاهايش روى از نازك

! نبود دختر. انداخت بود نشسته آنجا بستنش چشم از پيش آفرين كه جايى مبل، پايين به نگاهى. بود روشن همچنان

 به كه ضربه. ماند مى كنارش را شب كند فكر بود احمقانه. پيچاند سرش ى كاسه و شقيقه در را درد  زد كه پوزخندى

 روى آبى ليوان. ماند نمى دلسوزى براى دليلى اصال. باشد داشته نظارت به نياز كه نداشت هم تب و بود نخورده سرش

 قرار ميز ى گوشه بود شده رها كه شكل همان به شده آب هاى يخ حاوى كيسه. كنارش قرص اى بسته و داشت قرار ميز

و زندگى آن بتواند  بود ممكن مگر. كند فكر باشد شنيده آفرين بود ممكن آنچه به خواست نمى. داشت  
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 شدن بيدار از پيش داشت تصميم. كرد آويزان مبل از را پاهايش و برد موهايش ميان دستى. دارد نگه پنهان را رازهايش

. بود رفته خواب كه ديد ها پله كنار مبل روى زده چمباتمه را دختر چرخاند، كه  را سرش. بزند بيرون خانه از آفرين

 دور را دستانش و خم شكم در را زانوهايش. بودند آويزان مبل كنار از آشفته موهايش و بود افتاده شانه روى كج گردنش

 ظرافت آن لمس به هوسش و ميل و قبل شب نزديكى ياد. كرد عبور دلش از گذرا و سريع جريانى.بود كرده حلقه پاهايش

 او به را تحليل فرصت آفرين. ببيند بدنش بر را ديشبش حال به كردن فكر تاثير تا انداخت خود به نگاهى. افتاد طراوت و

گفت و زد لبخندى ديد كه را پژمان ى نشسته اخم به صورت. گشود چشم هم او پژمان، بودن بيدار حس با و نداد : 

- بهترين؟ ، سالم  

 دختر. شنيد را آفرين شدن جابجا صداى. بردارد ميز روى از را قرص تا برد دست و داد تكان سرى احتياط با پژمان

گفت و كشيد اى خميازه ماليد، مى دست كف با را چشمانش و بود كرده آويزان را پاهايش : 

- صبحانه بعد بذارين. نخوردين شام كه ديشب. نخورين مسكن وقت هيچ خالى شكم با . 

 و داد باال را ابرويش يك تاى زحمت به ، انداخت دختر صورت بر نشسته لبخند به نگاهى. كشيد پس را دستش پژمان

 :گفت

خوابيدى؟ اونجا چرا :  

داد ادامه و كرد اشاره دختر لبهاى بر نشسته لبخند به سر با : 

ديدى خوب خواباى انگار، نگذشته  بد هم خيلى : ! 



 كه بود عادتش كرد، مكث ثانيه چند آفرين. داد خالى نگاهى و افقى خطى را جايش و كشيد پر دختر هاى لب از لبخند

گفت مختصر و كوتاه نهايت در. ندهد پاسخ فكر بدون : 

- ديگه كنم عادت بايد . 

 كه برود اتاقش به خواست. برخاست احتياط با و انداخت خود به ديگر نگاهى داد اش كوفته بدن به قوسى و كش پژمان

شد حركتش مانع آفرين حرف : 

قانونى پزشكى برين بايد كنيد شكايت بخواين ؟ امررز كنيد كار چه خواين مى : ! 

گفت نهايت در و كرد سكوت ثانيه چند پژمان : 

- كنم نمى شكايت نه، .  

: مرد؟ اون بود كى  

گفت جانب به حق و نيانداخت تا و تك از را خود آفرين. كرد نگاهش تيز و چرخيد سمتش به  : 

: بدونم بايد منم مياد، خونه اين درِ  خطرناكى ادم اگه. كنم مى زندگى اينجا هم  من ! 

گفت و رفت نزديك قدمى پژمان : 

- بود شخصى مساله يه. نمياد اينجا هم ديگه. نداره تو به  ربطى . 

گفت آنى تصميمى در و كرد مكث هم باز : 

- بياد بگو دوستت اون به ترسى مى تنهايى اگه. نيستم روزى چند من .  

نپرسيد سوالى و كرد نگاهش خالى آفرين . 

گفت مختصر و كوتاه : 

 .باشه-
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 پيش دختر. نداشت نماندن خانه براى دليلى دانشگاه به آفرين رفتن با اما بزند بيرون خانه از صبح اول همان داشت قصد

 اما بشكند، اش بينى كه نبود كارى آنقدر ضربه. دهد نشان پزشك به را اش بينى تا كند متقاعدش بود كرده سعى رفتن از

 گاز. رفت آشپزخانه به و كشيد بيرون تن از را اش خونى شرت تى. بزند ضربه كجا و چگونه بود بلد خوب هم مرد

 رفته گرسنه آفرين. ديد آن داخل نخورده دست را قبل شب شام كرد نگاه كه را يخچال داخل. بود سرد هم كترى و خاموش

 دانست مى. ريخت اى كيسه داخل را ها يخ و كشيد بيرون را يخ قالب فريزر داخل از. داشت ضعف هم خودش بود،

. افتاد لختش تن به لرز. شود كم اش بينى اطراف التهاب از كمى بود اميدوار اما داشت نخواهد چندانى تاثير ديگر

 را بود داده رخ قبل شب آنچه داشت شك. گرفت تماس وكيلش با بود گذاشته صورتش روى را يخ كيسه كه همانطور

 مى شكمش و سينه روى بر چانه انتهاى از صورتش حرارت اثر در شده ذوب يخ قطرات. نه يا بدهد شرح برايش

 سرما تحمل. كرد خشك زمين روى افتاده پتوى با را تنش و نشست بود گذرانده آن روى را شبش كه مبلى روى. چكيدند



 مى را حرفش آفرين با تندخويى جاى قبل شب همان بايست مى. كرد نمى چندانى كمك ديگر هم يخ ى كيسه. نداشت را

 در شقايق بود داده دستور قاضى كه كرد تأكيد ديگر بار و داد پرونده وضعيت به راجع مختصرى توضيح وكيل. پذيرفت

. نشود باز جا آن به دخترك پاى داد مى ترجيح و بود ناخوشايندش كه چيزى. باشد داشته حضور دادرسى بعدى ى جلسه

 توسط پژمان خوردن ضربه شاهد كه كسى وجود از تجربه با وكيل. داد توضيح وكيلش براى را قبل شب اتفاق نهايت در

 پژمان. بست نقش چشمانش پشت آفرين صبح روز آن دلخور و قبل شب نگران ى چهره. پرسيد سوال باشد مهشيد همسر

 او از وكيلش كه هم قدر هر. شود باز پرونده به آفرين پاى بگذارد نداشت امكان كرد، انكار را شاهد وجود درنگ بى

 به بسزايى كمك پرونده جريان در تواند مى قبل شب اتفاق كه بود داده توضيح و شود مطمين شاهد نبودن از تا خواست

نديده را مرد زدن ضربه كسى و بوده خلوت و تاريك كوچه كه كرد ادعا پژمان اما بكند، آنها . 

 را ميدان خواست مى هم شايد خودش؟ از يا كرد مى فرار آفرين از. شد پشيمان بود زده رفتن از حرف صبح آنكه از

 نمى و بگذرد تفاوت بى دختر سوال پر نگاه كنار از توانست نمى. بود دشوار دختر كنار در ماندنش بود چه هر! كند خالى

 كرد مى برخورد دختر با كمتر قدر هر. برود سوال زير آبرودارى و كارى پنهان سالها و  محبوبش ى وجهه خواست

 تصور كنجكاو دخترى را او. بود اش خانواده و شهر با او رابط تنها آفرين.  كند سوال تا داد مى او به هم كمترى مجال

 روابطش و زندگى سر بر تيره اى سايه متعددش و پرخطر رفتارهاى و زندگى ى شيوه شدن برمال از ترس و بود كرده

 شيما كه زمانى از. بماند سعيد پيش را شب چند گرفت تصميم. كرد نمى رهايش و بود او با همواره كه ترسى. بود انداخته

 تلفن. زد زنگ شركت به اش قديمى دوست با تماس از پيش. كرد مى آمد و رفت سعيد با تر راحت بود، رفته ايران از

 تلفن بار هر اما گرفت تماس هم باز. داد نمى پاسخ را تلفن كه نداشت حضور گويا فاخر خانم اما خورد زنگ بار چندبن

 حس. بود خاموش هم او تلفن. شود جويا را منشى نبودن علت ساالرى مهندس طريق از خواست. زد مى آزاد بوق

. نشود حاضر كارش محل در او اطالع بدون منشى يا و بماند پاسخ بى تماسى نداشت سابقه. داد دست او به ناخوشايندى

. شد خواهد حاضر كارش محل در او را روز آن دانستند مى كارمندان و بود شده تمام قبل روز اش اى هفته يك مرخصى

 را شركت حراست ى شماره تلفن دفترچه هاى شماره ميان از. كند بازخواست بعد روز را دو هر سپرد خاطرش به

  مختصرى، احوالپرسى از پس. بود سعيد. خورد زنگ تلفنش. شود باخبر منشى كجايى از طريق آن از تا كرد جستجو

پرسيد حاشيه بدون پژمان : 

- ورى؟ اون بيام دارى جا شب چند يه  

گفت شوخ لحنى و مشتاق صدايى با يعيد : 

: بودى خودكفا زمينه اين در كه تو خواى؟ مى مكان ! 

- آخ. آخ بابا، شو خفه . 

كرد يادآورى را جالبش چندان نه ى چهره و  پخش سرش در را درد صورت انداخت چين . 

: گرفته صدات چته؟ ! 

- بمونم بايد شب چند فقط. ميگم ميام شب . 

پرسيد ترديد با و كرد مكث كمى سعيد : 

: زودتر؟ يا مياى شب آخر  

- دارى؟ برنامه چطور؟  

گفت و كرد اى خنده سعيد : 

بياد بگم يا برم بدونم مياى؟ كى حاال. دارم برنامه شب هر من : . 

 را زيرش و آب را كترى و بازگشت آشپزخانه به. برود آنجا از آفرين آمدم از پيش خواست مى. كشيد پوفى كالفه پژمان

كرد روشن .  



- خوام مى خواب جاى فقط من باش، داشته خودتو برنامه تو . 

: دارى خواب جاى كه تو شده؟ چى ! 

گفت كالفه و برد موهايش ميان دستى پژمان : 

- برو خواستى بمون خواستى خودته خونه. ميگيرم كليدو ميام عصر .  

گفت كنايه با و زد خندى نيش سعيد : 

: ازش مياد خوشم. شم شريك باهات تونم نمى اينو البته. نيستى شراكت اهل حيف . 

- بود آويزون زبونت كردىو مى موس موس آناهيد دنبال كوتاه پا سگ عين كه پيش ماه يه تا. تو شى نمى آدم . 

: مخ تنها. داده استعفاشو. نيست بيشتر هم ماه آخر تا. المصب ده نمى پا  
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بزنم نشد كه بود ى . 

كرد خداحافظى مختصر و كوتاه. نداشت را صحبت ادامه حوصله پژمان .  

 

*** 

. كرد خريد خانه براى كمى بود، گذرانده افتاده عقب كارهاى انجام به را روزش. زد بيرون خانه از كه بود غروب حوالى

 كرد، پر كه را يخچال. شود روبرو مردم ناخوشايند و خيره هاى نگاه با تا گذاشت نمى بيرون را پايش نبود مجبور اگر

 كمى توانست نمى مگر. بود پشيمان فكرش بدون حرف از. زد بيرون خانه از و چپاند كوچك ساكى در لباس مقدارى

. نبود درك قابل برايش هم حسام حضور روى حساسيتش. چرخيد مى آفرين و خانه حول دائم فكرش حال باشد؟ خوددار

 آنكه بدون. بس و است دختر از محافظت اش وظيفه كه داشت را محافظى حس بود، ناآشنا برايش آفرين به احساسش

 ترمز روى پا پژمان. پيچيد كوچه داخل كذايى ماشين آن باز كه بود نرسيده اصلى خيابان به هنوز. باشد دخيل احساسى

 آمد مى نظر به كه آنطور و بود انداخته عقب را سرش اطرافش به توجه بى آفرين. داد شش و دويست به را راه و گذاشت

 لب به پوزخندى پژمان كنار از عبور از پيش و كرد شكار را آفرين به پژمان ى خيره نگاه اما حسام خنديد، مى دل ته از

  .آورد

. نكرد عبور آنجا از ديگر شش و دويست اما بازگردد و كند پياده را مسافرش ماشين بود منتظر. كرد صبر اى دقيقه چند

 جا ى بهانه به توانست مى. كند موجه را بازگشتش دليل تا بود بهانه دنبال به سرش در بازگشت، خانه سمت به و زد دور

 پژمان اما خورد زنگ تلفنش. كرد تنگ ماشين جستجوى در را چشمانش رسيد كه خانه نزديك. بازگردد اى وسيله گذاشتن

 برافروختگى. نبود كوچه در نه و خانه مقابل نه حسام، ماشين از اثرى. رفت پايين و باال را كوچه طول آن به توجه بى

. بود سعيد گرفت سر از را خوردنش زنگ تلفن. بود كرده قضاوت اشتباه به را دختر هم باز. كرد فروكش آنى به اش

گفت مختصر كه پيچيد تلفن گوشى در سعيد ى آهسته صداى كرد برقرار كه را تماس : 

- م م ام...  شبم آخر برنامه نيا، االن   

 نيمه و نصفه كه جمالتى و كوتاه اى وقفه با سعيد. كرد اخم. رسيد گوشش به مكالمه ى زمينه پس در آشنا شدت به صدايى

داد ادامه شدند مى ادا . 



- سرمون نشى خراب. بيا ديرتر... نشد جور... جور برنامه اون . 

 و مراعات بدون اخالق از شاكى پژمان. پيچيد گوشى در ساختگى هاى ناله با همراه لذت سر از اى خنده صداى هم باز

شد همراه تلفن شدن قطع با كه كرد نثارس فحشى سعيد پرواى بى .  

 صادر را نيازش شدن برآورده فرمان تفكر بدون مغزش. انداخت وسوسه دام به هم را او پايتخت از دورى و صداها آن

 شده سلب مغزش از استفاده و گيرى تصميم قدرت و كرد مى عمل مواقع آنجور در فرض پيش شكل به بدنش گويا. كرد

. بود قوى محركى تنها سعيد با اش مكالمه ى زمينه پس در زن صداى و داشت رابطه داشتن به ميل هم خودش. بود

 خانه به توانست نمى. بود باقى خود قوت به دورى اى هفته از پس و برهنه تنى لمس ى وسوسه انداخت، خانه به نگاهى

 را تصورش آنكه از پيش و گرفت تماس ريحانه با. بود ديگرى چيز ميلش. آنجا از شد مى دور. رفت  مى بايد. بگذارد پا

بود داده تكان نگهبان براى سرى و  گذشته زن آپارتمان البى از كند . 
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#٤۱ 

 

 خانه. بود خانه آن ثابت پاى و دائم مشترى ديگر. بود گذشته چهارسال مطابق درست چيز همه. رفت داخل. بود باز در

 پيچيده سفيد اى حوله ميان را موهايش. آمد استقبالش به آراسته ريحانه. پايتخت ى نقطه ترين شمالى در مرتب و شيك اى

 كه بود نگاهى نگاهش. شد تبديل افقى خطى به لبهايش باالى به رو انحناى اندك افتاد كه پژمان صورت به نگاهش. بود

 پژمان و شد اتاقش راهى حرف بدون داد كه سالم. احتياط با همراه انزجار. بودند كرده اش حواله ديگران بارها روز آن

 نه و خورد مى چيزى نه پژمان دانست مى ريحانه. بودند آشنا هم عادات به ديگر. نپرسيد سوالى هيچ. رفت دنبالش به هم

 بدل و رد ميانشان صحبتى آميز تحريك حرفهاى جز و بود نرسانده صبح به خانه آن در را شبى هيچ. نوشد مى چيزى

گفت گذاشت قدم اتاق به كه حينى و كرد باز موهايش از را حوله ريحانه راه ى ميانه. شد نمى : 

- بگيرم دوش رسيدم فقط. بودم يوگا گرفتى كه تماس . 

 مى باز را پيراهنش هاى دكمه كه حينى و فكر بدون. چرخيد مى آفرين بودن تنها و خانه پى فكرش. بود حواس بى پژمان

گفت كرد : 

: كردى خوب . 

 كه همان. خورد مشامش به زن قيمت گران عطر بوى تنها،. كشيد بو پژمان و برد مرطوبش موهاى ميان دستى ريحانه

 خسارت جبران بود خواسته پژمان موقع آن. شكست و افتاد بود، كرده خم توالتش ميز روى را ريحانه كه زمانى قبل، سال

. بودند  روشن آن كنار گوشه كه بودند هاى شمع آن روشنايى تنها و بود تاريك اتاق. دارد گزافى قيمت عطر فهميد كه كند

 كرده تن انار رنگ به و ساده پيراهنى. برداشت قدم پژمان سمت به و كرد رها اتاق ى گوشه عسلى روى را حوله زن 

 همرنگ لبى رژ به و نداشت آرايش فرصت  گويا. كرد جلب را نظرش و آمد دلچسب پژمان نظر به كه رنگى. بود

 برد، شلوارش عقب جيب در دست پژمان. بود آرايشى هر از تر جذاب پژمان براى رژ همان. بود كرده بسنده لباسش

 ابا صورتش به نگاه از گرفت قرار كه پژمان مقابل ريحانه. كرد پرتاب ساتن روتختى ميان و كشيد بيرون اى بسته

 قالب پژمان باز پيراهن طرفين را دستش دو. گرفت نمى آن از نگاه و بود كرده نشان را او گلوى سيب چشمانش. داشت

 رها زمين روى پيراهن. داد قرار پژمان گلوى گودى زير را اش شده رنگ هاى لب آن سراندن عقب با زمان هم و كرد

 بيشتر را او سر و برد زن مرطوب موهاى ميان را دستش. كرد رها قدرت پر را بازدمش و كشيد عميق نفسى پژمان. شد

 بود دادن رخ حال در آنچه روى تمركزى و آوردند مى هجوم ذهنش به هم بر هم در افكار. فشرد گردنش روى بر

 رسيدن نتيجه به براى را مرد صورت دائم زن نگاه. بوسيد مى را پژمان گردن و صورت وقفه بى ريحانه. نداشت

 بند كمر سمت به كه زن دستان. شد نمى يافته آن در حسى از نشانى و شد بست پژمان چشمان اما كرد مى رصد تالشش



 انداخت، اش كرده ورم صورت به اخمى. چسبيد را زن دست هاى مچ و كشيد عقب را صورتش پژمان رفت، كه شلوار

گفت و راند عقب به كمى را زن : 

: تو اول نه، االن . 

 لباسش هاى كناره به  ضربدرى را دستانش. بود پژمان لخت ى باالتنه به همچنان نگاهش و برداشت عقب قدم چند زن

 پژمان شكم عضالت. رفت مى انتظار كه بود همانى مرد واكنش. كرد خارج سر از را آن حركت يك در و انداخت

 تن از نيمى شمع نور. گيرد قرار پژمان دسترس از دور تا رفت تر عقب ريحانه. خورد ريزى تكان بدنش و شدند منقبض

 دستش يك. گذاشت پيش قدم و كرد آزاد را كمرش. بود رفته فرو تاريكى در ديگر نيمى و بود كرده روشن را زن برهنه

 زن. بود يافته دست خواست مى كه حالى به. داد قرار كمرش گودى روى را ديگرى و برد زن مرطوب موهاى ميان را

آمد فرود ريحانه لبهاى روى لبهايش و چسباند خود به را . 

 و  كرده فراموش را اش بينى درد. آمدند مى فرود زن ى شانه و سينه روى و بودند گرفته راه اش شقيقه از عرق قطرات

 هنجره و سينه ميان جايى از و بود شده چفت فكى و شده كليد هاى دندان ميان از. بود نشسته اش پيشانى بر عميق اخمى

 آن طى اما است، همراه درد با پژمان آن بود كرده تصور آشناييشان ابتداى در ريحانه. كرد مى ادا را ناخوانا اصواتى اش

 زن اما شب آن. نيست پژمان فيزيكى و سنگين ى رابطه از اندوهگين صورت آن و درد پر چشمان آن كه فهميد سالها

 نظر زير را پژمان هاى واكنش كوچكترين و شد نمى اى نقطه ى خيره ديگر كه بود مدتها نگاهش. نبود دار خود ديگر

. دوخت پاتختى روى ديجيتال ساعت به را نگاهش درنگ بى زن. كرد رها ريحانه روى از را سنگينش تن مرد. داشت

كرد نجوا لب زير : 

- دقيقه هفت و چهل !  

پرسيد شد عادى كه پژمان هاى نفس ريتم.  بود بارهايشان ترين طوالنى جزو : 

- دارى؟ درد  

گفت داشت قرار زن گردن گودى ميان صورتش كه پژمان : 

 هوم؟:

گفت قبل حالت همان در اما نخورد تكان پژمان. كرد تكرار را سوالش ريحانه : 

: خوابه مى. ميشه خوب ورمش فردا تا! پرسيدى نمى سوال قبال . 

  گرفته نشانه را سقف روى معمول ى نقطه همان شب آن زن. انداخت ريحانه به بار شيطنت نگاهى و كرد بلند را سرش

 چشمانش. كرد رها تخت روى پشت به را خودش و كرد بلند زن روى از را تنش از نيمى پژمان. بود زده زل آن به و

بو ورودش زمان از تر تاريك اتاق. بود بسته  
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 مى كه چرا كرد نمى روشن را معطر هاى شمع ديگر كه بود مدتها ريحانه. بودند شده خاموش ها شمع از تعدادى و د

 و  روح با و بود كرده سقوط پايين به اوج از. بود ور قوطه خودش افكار در. دارد حساسيت آنها بوى به پژمان دانست

بريد را افكارش ى رشته ريحانه سوال. بود گريبان به دست پريشانش روان .  

 كنى نمى حال اگه.  ده مى نشون بودنتو اذيت يا كشى، مى درد دارى انگار ميبرى، لذت بده نشون اينكه جاى ات قيافه :

بگو خب . 



 روى افتاده پتوى و چرخيد ريحانه. لرزيد اى لحظه لختش و عرق از خيس تن. چرخاند زن سمت به را سرش پژمان

گفت كرد نگاهش خيره اى لحظه مرد. كشيد پژمان روى و كرد بلند را زمين : 

 !درد؟:

- منه؟ از مشكل آره،  

 بود ريحانه. بودند خود عوالم در كدام هر. شد برقرار ميانشان سكوت. دوخت چشم سقف به هم او و داد تكان سرى پژمان

آمد سخن به مدتها از پس كه . 

ساكتى؟ همينطورى هم بقيه با. كنى نمى حال خيلى كنم فكر :  

گفت تند لحنى با. كرد تر عميق را ابرهايش ميان افقى خط پژمان، اخم : 

- بقيه؟ كدوم  

رنجيده ديگرى و دلخور يكى. داشت قرار هم مقابل هايشان صورت. چرخاند او سمت به را سرش زن . 

خوابى مى باهاشون كه اونايى بقيه : . 

- نمياد خوشم. نيستن اى بقيه . 

چى؟ از :  

- كردن عوض پارتنر از . 

گفت تحقير با و زد پوزخندى ريحانه : 

نياد؟ خوشش كه مرديه كدوم! شريف چه :  

كرد مى عوض پارتنر هفتگى كه كوروش . 

- نمياد خوشم من ! 

گفت و دوخت چشم نقطه همان به باز ريحانه : 

- شه مى زياد خرجتم !  

 قفسه. بود پوشانده را تنش از نيمى تنها پتو. انداخت زن به باال از نگاهى. نشست جايش در تحقير همه آن از شاكى پژمان

 تحريكش حتى نبود، جذاب چشمش به كرد، مى نگاه را زن كه حالت آن در و آنجا از. شد مى پايين و باال آهسته اش سينه

بودتش انداخته روز آن به قبل ساعتى كه بود چطور. كرد نمى هم ! 

كرد زمزمه لب زير سقف از نگاهش گرفتن بدون ريحانه : 

- تخت بيرون نه خوردم مى دردش به تخت تو نه من كوروش قول به! شدم؟ حامله رو مانى چطورى نفهميدم .  

 مال از نياز بى بود آرميده زنى كنارش. دوخت چشم روبرو به و كشيد مرطوبش موهاى ميان دستى. كرد سكوت پژمان

 هم با فرقى كرد مى فكر كه خوب. كرد مى عرضه را بدنش و تن حقارتش حس بر گذاشتن سرپوش براى اما دنيا،

 هر. بودند آورده روى هم به كرد مى سنگينى جسمشان و روح بر كه حقارتى بر گذاشتن سرپوش براى دو هر. نداشتند

 سراغش انزجار و اسارت حس آن هم باز. نبود برايشان برگشتى راه. بودند گرفته رو پيش را رويه آن خود انتخاب به دو

 كه زمانى شبها، آن فرداى يا و گذاشت مى كه خانه به پا اما را، نجاست همه آن بياورد باال خواست مى دلش گاهى. آمد

 كه بود جسمش بر سلطه تنها و شد مى فراموشش لحظه آن حس رفت، مى ممنوعه سايتهاى سراغ و شد مى تنها اتاقش در



 را پتو. كرد لمس را فقراتش ستون روى پايين به باال از انگشتان نوك با و كشيد اش شانه به دستى ريحانه. شد مى غالب

گفت و زد كنار بود پوشانده كه تنش از نيمى همان از : 

- خواى؟ مى بازم  

گفت تامل اندكى از پس و انداخت زن به نگاهى پژمان : 

: رم مى. نه . 
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 مى. كرد چك را ساعت و چرخيد سر پشت به. كند پا را كفشهايش تا نشست تخت ى لبه بست، را پيراهنش هاى دكمه

. بود نگذشته اشان مكالمه از نيم و ساعت يك هنوز. نه يا باشد رفته موقع آن تا است ممكن سعيد مهمان ببيند خواست

 كه همان و ايستاد. بگيرد تماس او با سعيد خانه به رفتن از پيش گرفت تصميم. باشد آنجا زن هم ديگر ساعتى تا زد حدس

 لباس همان و بسته سر ى گيره با را موهايش. گذاشت اتاق به پا شربت ليوانى با ريحانه راند، شلوارش داخل را پيراهن

 پژمان مقابل و گذاشت پاتختى روى را ليوان. انداخت پژمان صورت به اجمالى نگاه. بود كرده تن دوباره را رنگ انارى

 و كشيد عقب اراده بى را اش شانه مرد. كرد دراز پژمان گردن و يقه سمت به را دستش. كرد نگاهش كوتاه باز. ايستاد

گفت و انداخت را دستش. معصوم همانطور. شدند دار غم چشمان همان باز زن چشمان. ماند هوا در ريحانه دست : 

- كن پاك آينه جلوى رو گردنت زير .  

 تنش بر خوشرنگ رژ آن رد  شك بدون. دوخت زن رنگ بى لبهاى به را نگاهش و برد گردن سمت به را دستش پژمان

 به را ليوان و شد خم ريحانه. كند پاك را مانده جا به آثار كه كرد مى فراموش گاهى وسواس همه آن با او بود، مانده باقى

گفت و زد مردد لبخندى. گرفت پژمان سمت : 

- برو بعد بخور اينو . 

گفت و نگذارد جا چيزى تا انداخ ريخته هم به تخت و اتاق به اجمالى و سريع نگاهى پژمان : 

: ممنون ندارم، ميل . 

- صورتت براى. آناناسه آب . 

 صورت روى كوتاهى مكث. لرزيد شلوارش در تلفن. كرد مى نگاهش منتظر كه چرخاند زن سمت به را سرش پژمان

كشيد بيرون را تلفنش و كيف همزمان و كرد زن .  

: مرسى. شه مى خوب خودش . 

 بيرون را ها روبالشتى و ملحفه. رفت تخت سمت به و گذشت پژان كنار از. گذاشت پاتختى روى دوباره را ليوان ريحانه

 بار هر از بعد پژمان كه بود روندى. كشيد بيرون او تازه سرى و رفت ديوارى كمد سمت به. انداخت كنارى و كشيد

 هايى تراول تا كرد باز را پولش كيف. بودند اتاق روشنايى تنها ها شمع و آباژور كم نور. ديد مى اتاق آن در حضورش

 را توجهش آن دوباره لرزش و تلفن ى صفحه روشن نور. بگذارد ميز روى بود گرفته خودپرداز از آمدنش از پيش كه را

 روى را ها تراول شده هول و حواس بى. بود پرسيده چه زن نفهميد اما شنيد را ريحانه صداى.  داشت پيام دو. كرد جلب



 آمدند مى سمتش به كه اتاق سراميك كف بر ريحانه ى برهنه پاهاى حركت صداى. كرد باز را تلفنش قفل و گذاشت ميز

كرد باز را هايش پيام صندوق و نكرد توجهى. شنيد را .  

بخورين بروفن يه ساعت هشت هر حتما دارين  درد و نشده كم التهابش اگه بهتره؟ صورتتون " . 

بدين خبر من به داشتين عادى غير عالئم اگر اما نرفتين دكتر دونم مى . 

باشين مراقب . 

 ".آفرين

خواند هم را دوم پيام . 

" يخچال كردن پر بابت ممنون " 

 ال از نگرانى اما بس، و بودند پول پى داشت مراوده آنها با او كه هايى زن. بود اش لحظه آن حس و تلفن ى صفحه مات

فقط خودش براى و بها بى. پيامش بود غرض بى و خالص شد، مى حس آفرين پيام الى به . 

 و اتاق آن به ريحانه تماس با و باشد رفته فرو خاموشى در اطرافش دنياى ثانيه چند آن گويى. نشست ساعدش روى دستى

گفت و كشيد كنار را دستش ريحانه. شد روشن چشمانش مقابل دوباره داشت قرار آن در كه لجنزارى و تلخ واقعيات : 

 باشه؟-

پرسيد. شود تمام بود شده منتقل او به كه اى لحظه و گذرا حس آن مبادا داشت نگه اش پنجه ميان محكم را تلفن پژمان : 

 !چى؟:

- بردار رو پولت گفتم . 

 جيب در را پولش كيف. دهد پاسخ را دختر پيام خلوت جايى در و برود آنجا از زودتر خواست مى. كرد اخم پژمان

گفت جدى لحنى و اخم با و چپاند شلوار : 

 !چرا؟:

داد را پژمان جواب سكوت اى دقيقه از پس و كرد جستجو را صورتش خوب. دوخت مقابلش مرد به چشم ريحانه : 

- نيا اينجا ديگه . 

بود زده زل اش ديده ضرب صورت به پروا بى كه داد ريحانه به را توجهش. شد دلخور سپس و متعجب ابتدا پژمان . 

باشى داشته قديميتو هاى مشترى هواى بايد ندارى؟ خالى وقت نيام؟ چرا : ! 

 تمام قبل سالها همسايه زن آن سم زهر. بود تحقير نوعى با همراه هميشه امثالش و ريحانه با رفتارش بود، عادتش

 در و حرف بدون ريحانه. كند خالى را زهر آن خواست مى آرام آرام زدنهايش نيش با او و بود كرده مسموم را وجودش

 راه از كند تبرئه را خودش بخواهد و كند فحاشى شدن تحقير با كه نبود لطيفه زن آن بود، خيره پژمان به سكوت

زد هم را دوم نيش  ديد كه را ريحانه مقاومت كند، اثر اولش نيش تا ماند منتظر. اشتباهش . 

:  بايد خواى مى بيشتر گيرى، مى پول دى مى سرويس كه قدر همون اما. روش گذاشتم خودم نكردى، زياد كه رو نرخت

كنى تالش بيشتر ! 

 اما كشيد، مى را صورتش سمت به دهان آب پرتاب حتى يا و سيلى انتظار لحظه هر. داد تكان را زن حرفش بار آن

گفت و كرد خانه به اى اشاره و كشيد پوفى كالفه پژمان. لرزيد اش چانه و كرد بغض خورد، تكان فقط ريحانه : 



: چيه؟ دردت اينه وضعت كه تو. اصال ندارم حوصله   

بود ساده ريحانه پاسخ . 

- نيست اين منم كار نيست، اينجا تو جاى ! 

 !چى؟:

- اش خوابه زير كه بود مانده اش همان. شد كفرى پژمان. نيست اين تو درد ى چاره. پژمان ديگه بسه  
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شد بد حالش. كند نصيحتش بخواهد .  

 و زد پوزخندى. كند خارج تن از باره يك را زهر آن خواست مى پژمان اما بزند، حرف كه آمد و گرفت نفسى ريحانه

 :گفت

: ميشى؟ من مثل كثافتايى زيرخواب كه چيه دردت تو   

- نيا ديگه. شيم نمى آروم اينطورى اما نه؟ شدى تحقير هم تو! داريم عقده هميم، عين تو و من . 

 ريحانه كه شنيد. زد بيرون اتاق از و چرخيد پا ى پاشنه روى و گفت باباى برو انداخت، پيراهنش جيب در را تلفن پژمان

گفت بشوند او كه جورى و بلند برسد در به آنكه از پيش زن كه شنيد سپس و. نيامد دنبالش به اما برداشت قدم چند : 

- گرفتن مامانش عين يكى با رو شرفش بى باباى. خودم پيش اينجا مياد. گرفتم رو مانى حضانت .  

شنيد خروجش از پيش را ريحانه ى جمله آخرين و كرد باز را در. آمد بيرون اتاق از زن هق هق صداى : 

- بود بار آخرين اين. نيا اينطرفا ديگه . 

 

 دست دنيا گويا. بديارى پشت بدبيارى. گفت مى ناسزا لب زير آسانسور در مدت تمام. زد بيرون خانه از عصبى و كالفه

 سازنده. خواستند مى را ملوسش همسرش و مهشيد بود، كننده نگران كارش وضعيت. كند سقوط او تا بود داده دست به

 او و كوبيده صورتش به را حقارتش ريحانه نبود، خانه سند و سازنده از هم خبرى و بگيرد كار پايان بود نشده موفق خانه

 خانه سمت به ساعت به توجه بى. دانست مى كه بود همان اش چاره و شد بدتر حالش. بود كرده منع آنجا به رفتن از را

 تنهايى و آفرين فكر حتى. را تاپش لپ و خواست مى خلوت اتاقى نه، يا باشد داشته مهمان نبود مهم برايش. راند سعيد ى

 حسش آن بر خواست مى. نشست اى دقيقه چند و كرد متوقف سعيد آپارتمان مقابل را ماشين. كرد بيرون سر از را اش

 آن فشار از را خودش قبل ساعت همان. كند غلبه شدنش لمس و رفتن اوج به براى قوى نياز آن بر خواست مى. آيد فايق

 آسانسور داخل. رفت داخل و برداشت را كليد. ترسيد مى خودش از. نبود كافى برايش گويا اما بود، كرده رها روزها

 و رفت بيرون. شدند باز آسانسور درهاى.  نداشت ديگرى جاى. نرود كه يا برود بود مردد حال. كرد پا آن و پا اين كالفه

 يك و بندد مى را گوشش و چشم ورودى در همان از كه داد وعده خودش به. نبود قفل در. انداخت در به را يدك كليد

 آسانسور در كه شيرينى بوى. كشيد بو بودند، روشن خانه كل هاى چراغ. كرد باز را در. برود خالى اتاق سمت به راست

 و ايستاده پنجره به رو و او به پشت كه ديد را زنى شرابى موهاى كرد، نگاه اطراف به اى لحظه. بود خورده مشامش به

 را او و زد چرخى زن نبود، خبرى سعيد از. بود پوشانده مردانه و كوتاه پيراهنى را زن تن. بود زده زل شب تاريكى به

 چشمان پشت دستانش روى هاى خال و شناخت را سال ميان زن اما لحظه آخرين در. كرده تند پا اتاق سمت به كه ديد

 چشمانش. باشد داشته انتخابى چنين نبود بعيد سعيد از هيچ. انداخت تخت رو را خودش. بست كه را در. شد ظاهر پژمان

 و داشت رو پيش خود كه اى آينده به. بگيرد عياشش همسر از بود شده موفق كه خضانتى و كرد فكر ريحانه به فشرد، را



 ى نتيجه رفتارهايش كه اى ريحانه يا بود تر سخت او براى بكشد، دست بود خواسته ريحانه. زندگى ناسالم رويه آن

 گشايى عقده از سرشار مسيرى در و  رسانده خوارى از درجه آن به را زن كه بود بارى حقارتى زناشويى زندگى

 و بياندازد دست  اى شاخه به كه داشت جربزه آنقدر لحظات آخرين در اما بود كرده سقوط ريحانه. بود داده انحراف

 روى را اش سايه آينده در كه شد خواهد نهالى به تبديل برود درست را مسيرش اگر كه  اى شاخه. برهاند را خود بخواهد

. بود نيافته زندگى رويه آن تغيير براى دليلى و بود نخواسته چون شايد توانست؟ نمى او چرا. انداخت خواهد زن زندگى

 زن ران آويزان عضالت. كرد مى گوشزد زن به را حرفهايى داشت كه آمد سعيد جدى صداى گذاشت، شكمش روى دست

. كشيد بيرون پيراهنش جيب را آن. لرزيد هم باز گوشى. چرا او براى اما كرد نمى فرقى سعيد براى. آورد خاطر به را

قبل پيام دو ى فرستنده از هم باز . 

" داره صدا خيلى خونه اين !" 

 را پيام زير خالى مستطيل انگشتانش. داشت گفتگو باب كردن باز در سعى ناشيانه دختر. نشست لبهايش روى لبخندى

نوشت و كرد لمس . 

" ترسى؟ مى " 

رسيد بعد اى ثانيه جواب : 

 .شايد"

كم يك . 

 ".آره

 :نوشت

 "تنهايى؟"

آمد جواب : 

 "تنهام"
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است کرده منتشر اينستاگرام در را خود کوتاه متن پاکدل حسين . 

نوشت اينستاگرام در پاکدل :  

«  توی االن. ايم کنده زمين از. هم با همه هواپيماييم، يک سوارِ  همه. است گوشمان بيخِ  خطر کنار؛ بگذاريم را تعارف

باال خيلی. باال باالی. هواييم .  

 

 هم راست و چپ. هست هم برق و رعد و طوفان و باد. است نمانده هم نجاتى چتر هيچ داريم، بگوييد هم نقصی هرجور

 توی دائم و ننشسته خود سرجاى اند داده هم عادتمان. شود می رد کنارمان از پرنده اجسام و هواپيماها و آسمانی های سنگ

بزنيم هم سروکله . 

 



 پيدا پرواز جان قدری ايم نشسته درش همگی که هواپيما اين است چهارسال تازه دربدری و گمگشتگی سال هشت از پس

اند معلق غولِ  اين درست هدايت مدعی مسافرها ما بين از برگزيده و محترم نفر شش. غوغا. غوغاست حاال. است کرده . 

 

 خودزنی بدجور بگيردش شور است؛ بلد خلبانی ارشاد گشتِ  ونِ  يک هدايتِ  اندازه به دارد راندن گواهی که اين با يکی

بلند های برج يا کوه به بزندمان است ممکن کرده گم را ارتفاع کند می .  

 

است بلد را بيراه و راه شمالی کره زندانِ  در کردنمان واژگون حد در عقبه تمام با کند هنر خيلی يکی . 

 

است بلد چيز پرواز سالمت برای خواندن دعا حد در يکی  .  

 

خورد می خلبانی کمک درد به يکی و ها چمدان تعداد شمارش اندازه در يکی .  

 

 معقولی ارتفاع به را هواپيما اين ماهر خلبانِ   کمک همان کمک با بوده کندنی جان هر به است سال چهار هم يکی

است رسانده .  

 برجِ  از و اند گرفته گازش و نيشگون و کرده فرو او بر سوزن و ميخ و سيخ راست و چپ و پايين و باال از که اين با

 دستش سرنشينان و هواپيما چم و خم و شناخته را بيراه و راه تازه اند، گذاشته جلويش راه نقشه جور هزاران پرواز کنترل

است آمده . 

 

رسانند می زمين به تر سالم را ما يکی کدام بدهيم نظر اند خواسته مسافران ما از گو بلند از بلبشو اين وسطِ  حاال .  

 

دهند؛ می پرواز طول در اضافی غذای وعده سه قاطعِ  قولِ  بلندگو از مدام هستند نفری دو گيرودار اين در است جالب   

 

 که نيست بدهکار گوششان نيست هواپيما در اضافی جيره هيچ خدا به بابا که زنند می سرشان توی پرواز خدمه هم هرقدر

  نيست؛

 که جوری نذری غذای دريافت برای اند بسته صف حاال از گرسنه شبهِ  و  گرسنه مسافرانِ  از تعدادی بينند می عينه به چون

 سقوط زدنی پلک به نباشد حواسمان. ندارد شوخی. بزند هم به را هواپيما تعادل است ممکن لحظه هر ملتهب جمعيتِ  هجوم

 .کنيممی

 

کند سقوط تا کنيم نمی دخالت بگويند ای عده مدام حاال !» ۹۳:۵۱ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در  ] 
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 در اگر. بود شده سلب او از گيرى تصميم قدرت گويا. برود يا بماند كه بود آن دار گيرو در و بود كشيده دراز تخت روى

 مى كه بود كرده اعتراف و بود تنها آفرين اما بدهد، پاسخ سوالى به نباشد مجبور تا ماند مى داشت، قرار ديگرى شرايط

 چشم منتظر،! بود تنها آفرين هم بيايد اهواز از آنكه از قبل شب. ماند مى تنها خانه آن در كه نبود اولش بار چند هر.ترسد

 و شد باز اتاق در. كرد خواهد پيدا گفتگو ى ادامه براى راهى هم باز حتما دختر كرد فكر. دوخت تلفنش ى صفحه به

گفت و كشيد تختش شكم به دستى. رفت داخل زير لباس با تنها او به توجه بى سعيد : 

: كردم ضعف رفته انرژيم. بزنيم شام بريم كن جمع پاشو . 

گفت و گرفت در از را اش تنه مرد. انداخت سعيد سر پشت به را نگاهش و شد خيز نمى كمى پژمان : 

: نبستن تا بيفت راه. رفت كردم ردش . 

- بودم ديده قبال رو زنِ  اين ! 

گفت و كرد باز بنازگوش تا را نيشش سعيد : 

: انداخت نفس از منو. المصب ايه اعجوبه . 

گفت و نشاند پيشانى بر نارضايتى از اخمى پژمان : 

- بزرگتره ازت سال پونزده كم كمِ . عوضى تو بمير برو .  

گفت و داد تكيه اتاق در به زنان لبخند همانطور سعيد : 

داشت اينم كه ست تجربه مهم بزرگتره، سال پونزده كه فالنم به : . 

گفت و كرد اخمى. شد دقيق پژمان صورت در و رفت داخل قدم چند سعيد : 

اقل ال داشتى برمى ماشينو شماره. كبوده ها حاال حاال. نشكوند دماغتو ديوث خوبه. يارو زده بد اوف اوف : . 

- رفت و زد. بود گرفته اشتباه كه گفتم .  

نگرفت هم را حرف ى دنباله اما نشده متقاعد كه داد نشان چند هر سعيد . 

 : شناسيش؟ مى كجا از تو  

 كيو؟-

گفت و كرد اشاره اتاق بيرون به سر با و رفت عقب سعيد : 

داده؟ نخ بهت. رو زنِ  همين :  

 از گذشتن حين و كشيد پوفى. داد مالش را صورتش محكم دست دو با و فرستاد پيراهنش جيب در را تلفن. ايستاد پژمان

گفت سعيد مقابل : 

- ترافيك تو بزنم باز ندارم حوصله بيارن، شام بيرون از بزن زنگ. بودمش ديده اينجا بار چند نه، . 

: مونى؟ مى كه شبو  

پرسيد يخچال به چسبيده هاى منو و تبليغات انبوه ميان از و رفت آشپزخانه به نداد، را جوابش پژمان : 

- خورى؟ مى چى  



رسيد گوش به خانه سوى آن از صدايش سعيد : 

: كن دوبل منو مال فقط بگير خواى مى چى هر .  

. بود نشده متوجه او و خورده زنگ شايد. نه يا دارد پيامى ببيند تا كشيد بيرون پيراهنش از را تلفن. انداخت باال اى شانه

 نمى اما داد مى را جوابش بايد. خواند دوباره را آفرين هاى  پيام آخرين. نداشت پيامى هيچ كرد روشن كه را صفحه

 خانه به تا شود وسوسه لحظه هر بود ممكن. برود آنجا به آناهيد تا بدهد پيشنهاد خواست نمى دلش. بگويد چه دانست

ببيند آنجا را دختر نداشت دوست اصال و بازگردد .  

: دادى؟ سفارش چى  

 تنه باال اما داشت پا به شلواركى حال كه انداخت دوستش هيبت به نگاهى. بود نشده سعيد شدن نزديك متوجه پريد، جا از

بود لخت همچنان اش .  

- بگيرى دوش رفتى كردم فكر ! 

گرفتى؟ چى. دوماداست تازه مال دوش بابا، بيخيال :  

 با. بلعيد را كلش گاز دو با و برداشت ميز روى از موزى سعيد. نشست بلند پايه هاى صندلى روى و زد چرخى پژمان

ماند جوابش منتظر و داد تكان سر پر دهان . 

- بده خودت ندادم، سفارش هنوز . 

گفت گيرى شماره حين و برداشت ميز روى از را سيم بى تلفن رفت، يخچال سمت به سعيد : 

ميچسبه. آورده آبجو برام سفارت از دوستم ميگيرم، پيتزا : . 

- كنار بودى گذاشته كه تو ! 

. زد آتش سيگارى.كرد رها تلوزيون مقابل كاناپه روى را خودش و داد سفارش را شام پژمان حرف به توجه بى سعيد

پرسيد و كرد دراز ميز روى را پاهايش . 

: بازيه؟ امشب  

- دونم نمى . 

كرد چك را تلفنش باز و كرد رها كاناپه روى را خودش هم پژمان . 

پرسيد ها كانال كردن پايين و باال مشغول سعيد : 

شده فوت انيس بزرگ پدر شنيدم. بود خبر چه اهواز : . 

داد ادامه سعيد. كرد اكتفا سرى تكان به پژمان . 

: بود انيس ناراحت خيلى آناهيد. انگار بوده پير . 

گفت و خورد تكان جايش در كمى. بزند صدا نام آن با را دختر سعيد كه آمد نمى خوشش هيچ كرد، اخم پژمان : 

- بود ناراحت خيلى آفرين آره، . 

دارى؟ مهمون راستى :  

- چطور؟. نه  



: بكنى دل تنهاييت غار از عمرا. بيرون زدى كه محسنه فاميل و فك خاطر واسه گفتم . 

 سوال زياد نداشت عادت سعيد. شد مى پخش تلوزيون از كه داد بسكتبالى ى مسابقه به را نگاهش. كرد سكوت پژمان

گفت شد بلند كه شكمش صداى. نپرسيد چيزى پژمان حضور علت از هم ديگر و بپرسد : 

نخوردم ناهار هم ظهر. كشيد كار ازم جورى بد : . 

- اومده؟ خوشت اين از. آخه بود كى ديگه اين  

گفت و گرفت خود به چندشناكى ى قيافه سعيد : 

:  دوم به اول ى جمله قبال. پژمان شدن زرنگ دخترا. كنى نگاه كنى نمى رغبت روش تو خوره، مى درد يه به فقط كه اين

نيست حاليم ديگه باال بزنه وقتى كه منم. كنن ناز چطور ميدونن. المصبا دن نمى وا االن. بودن تخت تو نرسيده . 

- باشى نگرفته االن تا اگه. تو ميگيرى مرضى يه آخر !! 

گفت تمسخر با. كرد نگاهش اخم سپس و تعجب با و كشيد كنار سعيد : 

:  مرض از من واسه كه پسره هنوز خودش انگار تو؟ يا زدم مى تبخال بودم من اى؟ كاره چى وسط اين تو وقت اون

ميزنه حرف . 

- موقع اون  
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نزن زر خود بى. نبود تبخال اونم. نبود حاليم ! 

: حاليته؟ االن   

- خوره مى بهم حالم فقط االن !  

 مكثى. فشرد مى دستش انگشتان ميان را تلفنش و بود دوخته چشم تلوزيون ى صفحه به كه كرد نگاه پژمان به جدى سعيد

پرسيد و كرد : 

: شدى؟ هوايى اهواز رفتى داداش؟ خبريه   

جلو افتاد لِيكرز - . 

: چته؟ ببينم بنال! نپيچون  

پرسيد سعيد سوال به ربط بى. بزند كه نداشت حرفى. كرد سكوت هم باز پژمان : 

- رفتى؟ پيش كجا تا آناهيد با  

دوخت تلوزيون با را نگاهش و داد كاناپه به را اش تكيه سعيد .  

 حرف همش هم آخرا اين. كرد نمى حسابم آدمم هيچ، كه داد نمى پا. ايه زبل دختر. اومد مى خوشم ازش خيلى جدى :

ديالق پسرِ  همو داداش. زد مى رفيقشو پسر دوست داداشِ  . 

گفت و انداخت سعيد اخموى و فكرى ى چهره به نگاهى پژمان : 



- گى؟ مى رو حسام  

هست آفرينم پسر دوست  آناهيده، فاب رفيق آره، : .  

داد ادامه و كرد اى خنده : 

: گرفتش بالخره انيس نمك . 

 و داد تكيه مبل پشتى به را سرش سعيد. نكشيد بيرون را تلفن اما رفت، پيراهنش جيب سمت به چندم بار براى دستش

 :گفت

:  جفت زديم مى دست دختره به. كيفمون از هم رفت كفمون از هم. سالگيمون بيست به زديم گه كه ما كنن، مى جوونى اينا

كرد مى َرم پا . 

گفت فكرى همانطور پژمان : 

-  خيلى كه اينم. پروندى داشتى دختر دوست چى هر كه تو بكنى؟ خواستى مى كار چى. داد مى هم محل بهت گيريم حاال

هنوز ست بچه . 

تازه و تر. ديگه خوبن اينا. پيچه نمى آدم ى پاچه و پر به. ست بچه كه خوبه همين : .  

- آورد ايمان بهش بايد نيستى آدم فهميد كه همين. باشه سر سبك زيادى كردم مى فكر. شد عوض آناهيد به راجع نظرم . 

:  لحظه يه. بگيره اتاق پانسيون بره دادى نمى فرارى رو دختره بودى آدم مگه؟ هستى گهى چه خودت. عوضى شو خفه

 مى هم پزشكى زرنگتره، آناهيد از كه اون هستى؟ اى ناتو چه نفهميده يا نميدونه آفرين كردى فكر. شه نمى بند باهات

رفته خطت ته تا. خونه . 

 دوش بايد. ايستاد هم پژمان. رفت آيفون سمت به و برخاست جا از سعيد. شد صحبتشان ى ادامه مانع آيفون زنگ صداى

 چند توانست مى هم آفرين. ماند مى همانجا را شب. درآيد خبرى بى از تا رفت مى كارش محل به زود صبح و گرفت مى

 به را اى استوانه قوطى چند و رفت آشپزخانه به و گذاشت ميز روى را پيتزا هاى جعبه سعيد.كند سپرى تنهايى به را شب

 صداى با همراه را شامشان مرد دو. شد خوردن مشغول خودش و گذاشت ميز روى را ها قوطى. آورد خود همراه

. داد تكيه كاناپه به و رفت عقب دست در قوطى پژمان. خوردند  سعيد هيجانى هاى واكنش و بسكتبال مسابقه گزارشگر

بود داده اش نوه اولين تولد مناسبت به كه سورى و گفت مى نيما پدرزن همكارى از سعيد .  

: زرنگه خيلى ديوث. بست بارشو و دامنشون تو انداخت هم بچه يه. دزديد زنشو پدر قاپ خوب سگ پدر نيماى اون . 

 قوطى شدن مچاله صداى. فشرد دستانش ميان را قوطى و نوشيد را جرعه آخرين. آمده پيش بحث به عالقه بى پژمان

پرسيد قوطى ى الشه كردن بلند با و رفت كالمش ميان سعيد حرفهاى به توجه بى. داد مى او به خوبى حس . 

- دارى؟ بازم  

گفت و زد پوزخندى سعيد : 

: باال دادى شل يه. ببندى دخي توالت تو بايد شب. مهندس بريدى ترمز . 

گفت جا همان از. رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از سپس : 

: نه؟ يا هستى موندنى شب  

 قوطى دو سعيد. گشود چشم ميز سطح با ها قوطى برخورد صداى از. آمد مى خوابش. فشرد هم روى را چشمانش پژمان

 روى داده لم پژمان به باال از كه همانطور و كرد فرو شلوار جيب در را دستانش. ايستاد راست و گذاشت ميز روى ديگر

پرسيد قبل لحظات از تر جدى كرد، مى نگاه كاناپه : 



: نرفتى؟ خودت خونه چى واسه   

گفت و چرخاند دستش ميان را آن كمى. برداشت را قوطى و شد خم پژمان : 

- انگار شده گرم ام كله. بود چيزى عجب . 

: كردى؟ مست آبجو با بدبخت  

- كجاست؟ مال. باالست الكش  

: آلمان شمال محليه، . 

داد ادامه و كرد مكث كمى : 

: بوده؟ خبر چه اهواز. مرگته چه ببينم بنال. فضا تو شدنات خيره و گرفتنت اللمونى از اينم ريختت از اين  

گفت و كشيد اى خميازه پژمان : 

-  بيام شده خراب اون از نميشه حاضر هم كوفتى ى خونه. حنا تو گذاشته دستمو هم ريحانه اون. مياد خوابم. مرگ خبر

  .بيرون

: خريه؟ كدوم ريحانه  

. نداشت را درونش جنگ و سعيد هاى سوال ى حوصله. خواست نمى هم را ماندن آنجا دلش. برخاست حوصله بى پژمان

 مرطوبش موهاى ميان دستى. بود كشيدن سيگار مشغول سعيد آمد كه بيرون. زد صورتش به آبى و رفت دستشويى به

 مشموك را او كافى اندازه به شب آن. كند جور ماندنش آنجا براى اى بهانه سعيد براى خواست. داد باال را آنها و برد فرو

بود كرده .  

 سمت به تلفن به نگاه بدون آورد، نمى طاقت دختر دانست مي. نشست لبش روى لبخندى. لرزيد پيراهنش جيب در تلفن

رفت سعيد . 

گفت و فشرد را اش شانه : 

-  گرم دمت. شدن منصرف امشبو اينكه مثل. پامن و دست تو بخونن درس اونجا ميان آفرين رفقاى اين. برم ديگه من

 .خالصه

 همراهى در تا را پژمان و ايستاد. فشرد سيگار ته از پر سيگارى جا در را آن فيلتر و زد سيگارش به محكمى پك سعيد :

پرسيد در كردن باز از پيش. كرد . 

: برونى؟ ميتونى كه؟ ميزونى  
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گفت و كرد اى خنده پژمان : 

- بهم چسبيد كنه؟ مى مست آبجو با كى بابا، آره .  

گفت و كرد باز را نيشش سعيد : 



: چسبه مى سوزوندم كه كالرى همه اون بعد مخصوصا آره، .  

گفت و زد پژمان كله پس به اى ضربه : 

اندازه مى راه كارتو. الزمه پول ميشناسم رو يكى موندى لنگ. نباشه غمت : . 

 باران جنگل بوى و نيست خالى كه اى خانه خانه، به رفتن حس. كشيد پر خوبش حس. زد بيرون و داد تكان سرى پژمان

آورد خاطرش به كرد مى زندگى آن در كه لجنزارى اما سعيد. طراوت بوى. دهد مى خورده . 

نبود آفرين از پيام انتظارش خالف بر. كشيد بيرون را تلفن نشست كه ماشين داخل . 

كوتاه متن و بود آشنا نا شماره . 

" ببينمتون؟ تونم مى " 
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#٣٢ 

 

- آمدم باش، آروم. گيرم مى تماس االن باهاش... باشه كجاست؟ مليت كارت... ميارم باشه، باشه . 

 گو بلند روى بار آن را تلفن. شد گيرى شماره مشغول دوباره رفت مى اتاق سمت به كه همانطور و كرد قطع را تلفن 

. بست سنجاق با و داد قرار هم روى را آن هاى لبه. كرد تن را مانتواش و پوشيد گشاد جينى شلوار سرعت به و داد قرار

 شلوار با همراه را بلندترينشان مانتوهايش ميان از. نبود پاسخگو خط سوى آن كسى و زد مى آزاد بوق همانطور تلفن

 گيرى شماره مشغول دوباره و كرد قطع را تماس. چپاند كيفش درون شدنشان چروك به توجه بى و كرد انتخاب ورزشى

 سمت به و كشيد پوفى كالفه. خورد مى زنگ همانطور همچنان تلفن. كرد چك را كيفش محتويات و سر را اش مقنعه. شد

 لحظه آن كه گفت آژانس مسئول اما گرفت، تماس اتوموبيل كرايه آژانس نزديكترين با. كند خبر تاكسى تا رفت ثابت تلفن

 از و برود پياده را خيابان سر تا توانست مى. زد را گرفتن تلفنى تاكسى قيد. بماند منتظر ساعتى نيم بايد و ندارند ماشين

 با زودتر چه هر كه فرستاد پيام برايش. داد نمى جواب را تلفن حسام اما گرفت شماره چندم بار براى. بگيرد دربست آنجا

 را كيفش. بود مانده ساعتى شب نيمه تا هنوز. نوشت برايش هم را بود آمده پيش آنچه از مختصرى. بگيرد تماس او

 و داد سالمى. آمد داخل پژمان و شد باز حياط در كه بود نرفته پايين را ايوان هاى پله. زد بيرون در از و برداشت

 عمودى خط و بودند سرخ كمى چشمانش. شد رفتنش بيرون مانع و نرفت كنار پژمان كه بگذرد كنارش از خواست

بود كرده خوش جا ابرويش دو ميان هميشگى . 

- رى؟ مى دارى كجا  

 بى آفرين. بود گرفته را در چهارچوب كل پژمان هيكل اما برساند در به را خود و بزند دور را او داشت سعى آفرين

گفت درنگ : 

: كنار؟ برين ميشه دارم، كار بيرون  

گفت و برد تر نزديك را صورتش. نخورد تكان پژمان : 

- دارى؟ كجا؟كشيك. بيرون برى خواى مى كه دونم مى اينو  



 هم آن ، آمدنش خانه موقع آن و پژمان به كردن فكر فرصت! سيگار و الكل بوى از تركيبى شد، تيزى بوى متوجه آفرين

بزند كنار را پژمان دست با كرد سعى باز و داد قرار گوشش كنار را گوشى خورد، زنگ تلفنش. نداشت را وضع، آن با .  

:  نمى نه... انگار بوده تو دست شناساييش مدارك فقط ميام دارم منم... بردنش آره... دى؟ نمى جواب چرا... حسام سالم

دارن نگهش شب ميترسم برسون خودتو تو. دنبالم بياى خواد ... 

 لب گوشى در و كرد مرد چشمان ميخ را نگاهش. كرد نگاه را پژمان سوالى و انداخت را دستش بود، فايده بى تالشش

 .زد

: ميبينمت... درم دم االن. ميام گيرم مي تاكسى من برسون خودتو تو . 

گفت معمول از تر تند و تشر پر لحنى با و آورد پايين گوشش كنار از را گوشى : 

: برم بايد رين، نمى كنار چرا . 

- برى؟ خواى مى كجا شده؟ چى   

گفت شمرده شمرده و تمام جديت با بار آن. كرد اخم و كشيد عقب را صورتش آفرين : 

دارم عجله! لطفا كنار برين : . 

كرد امر ماشين سمت به حركت حين و زد را ماشينش دزدگير. داشت اخم همچنان پژمان صورت : 

- بشين. ميرسونمت . 

گفت و كرد نگاهش شانه روى از پژمان نخورد، تكان جايش از آفرين : 

- نداشتى؟ عجله مگه بجنب،  

 ماند منتظر و داد تكان چيه معناى به سرى پژمان. بود دوخته چشم مرد به جدى همانطور. نخورد تكان هم باز آفرين

گفت كوتاه مكثى از پس آفرين. شود سوار دختر : 

: ميشه دردسر براتون. نياين برم بايد من كه جايى شما بهتره . 

- وقت؟ اون چرا  

گفت و كرد توقف متورمش بينى روى داد، پژمان صورت اجزاى به را نگاهش و زد پوزخندى آفرين : 

 نياين اما ازتون ممنونم! بدين؟ تحويل خودتونو ميرين دارين خودتون پاى با... كه هم صورتتون خوردين، كه درينك :

ميشه دردسر. بهتره . 

 كه زد اشاره آفرين به و كرد باز داخل از را مقابل طرف در. نشست فرمان پشت و زد چرخى. كرد نگاهش كمى پژمان

 پژمان. بود نرفتن. يا رفتن و موجود وضيعت بررسى حال در گويا كرد، نگاهش  آفرين. شود سوار و ببندد را خانه در

شد سوار و بست را در هم او زد، استارت كه . 

- برم؟ بايد كجا  

 .وزرا:

 دلش در. دارند نگه بازداشتگاه در شب را آناهيد و برسند دير بود نگران. شد خيره روبرو به و بست را كمربندش دختر

 فكر با. بود داده خودش دست كار بالخره نامتعارفش ظاهر آن با دختر. گفت ناسزا آناهيد خيالى خوش و فكرى بى به

 از حتى و بود نشده باز جاهايى چنين به پايش هرگز. كشيد جلو را اش مقنعه ناخودآگاه آنجا به گذاشتن پا و وزرا به رفتن

گفت پژمان كه انداخت خود وضع سر به نگاهى. داشت وحشت هم اسمش : 



- داد آب گل دست بالخره دوستت . 

 پيش وضعيت از. اهر ظ روى از هم آن. ببرد سوال زير را دوستش ترين صميمى كسى نداشت خوش. خورد بر آفرين به

 گويا. بياردش بيرون كه رفت مى مست نيمه مردى همراه و بودند گرفته بدحجابى جرم به را دوستش. بود ناخوشنود آمده

داد را پژمان جواب دوستانه غير. بود حاكم جبر و نداشت وجود عدالتى ها زن براى . 

: فقط ميرسه زنا به زورشون. ست همه حق آزاد پوشش ؟!گلى دست چه .  

-  مى رعايت بايد. نياد چه بياد خوشمون تو و من چه باشن، داشته حجاب خونه از بيرون بايد زنا ميگه مملكت اين قانون

تو انداخت خودشو خودى بى كرد،  
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 .دردسر

: ميكنيد؟ رعايت شما مگه. جرمه خوردن مشروب ميگه هم مملكت همين قانون ! 

 آن و بود خورده كتك نرسيده راه از آنطور كه قبل شب. بود حرصى مرد از اما شد پشيمان لحظه همان بود گفته آنچه از

 رخ نيم به كردن نگاه وسوسه با آفرين نداد، را جوابش پژمان. خورد مى اش بينى به  فاصله آن از الكلش بوى هم شب

 تلفن ى صفحه به را نگاهش و گزيد را لبش.  ببيند مرد ى چهره در را حرفش تاثير خواست مى. كرد مى مقابله پژمان

پرسيد كند عوص را موضوع آنكه براى. داد : 

شد؟ كنسل سفرتون :  

. بود زده تا ساعد روى تا را پيراهنش آستين داشت، اخم همچنان صورتش. انداخت پژمان به نگاه و چرخاند را سرش

 همانطور ساعدش موهاى. بودند شده برجسته رنگ اى قهوه موهاى زير آن قوىِ  هاى ماهيچه و گرفته فرمان به را دستش

 از پس پژمان. كرد مى توجه چيزهايى چنين به كمتر. آمدند جذاب و قوى نظر به دستانش. داشتند ادامه دستش روى تا پر

گفت سكوت لختى : 

- نداشتم سفر برنامه .  

پرسيد و داد پژمان نيمرخ به را نگاهش آفرين : 

: نمياين شب چند گفتين صبح ! 

- سفر؟ رفته نياد شب چند كى هر مگه ! 

بود سرد اما نداشت اخم ديگر صورتش. كرد نگاه آفرين به و چرخيد مرد . 

 آفرين تلفن رسيدند كه بازداشتگاه به نزديك. شد برقرار ميانشان سكوت دوباره. گفت آهانى و چرخاند را سرش دختر

دهد تحويل را آناهيد شناسايى مدارك تا رود مى داخل و رسيده زودتر داد خبر كه بود حسام. خورد زنگ . 

 از اخالقى امنيت گشت ماشين. انداخت ساختمان به نگاهى آفرين. كرد متوقف را ماشين بازداشتگاه روبروى پژمان

 خواست نمى. داشت استرس و بود شده آغار قلبش تپش جا همان از. شد محوطه وارد پاركينگ در از و گذشت مقابلشان

 از پيش. داد قورت را دهانش آب. نداشت را شرايطش هم پژمان و بود رفته حسام. بود شده دير ديگر اما برود داخل تنها

گفت  پژمان در كردن باز : 

- بياى مونم مى منتظر . 



 انداخت، پژمان منتظر صورت به نگاهى. شد سست برساند، آناهيد به را خود داشت عجله قبل اى لحظه تا كه آفرين

داد پاسخ و زد مصنوعى لبخندى : 

بكشه طول چقدر نيست معلوم. ديگه برين شما. كردين لطف هم همينقدر : . 

گفت بخش اطمينان لحنى با اما انعطاف بدون پژمان : 

- هستم من. بيرون بيار رو دوستت زودتر برو . 

 را پژمان و گذاشت مى ناسازگارى سر باز آمده آنجا پژمان همراه كه فهميد مى حسام اگر. رفت باالتر آفرين قلب ضربات

 سعى. بود شده عادى شان رابطه دوباره كه بود روز نصف تازه. كرد مى ميانشان انداختن سنگ و بودن مزاحم به متهم

گفت و برد مقنعه سمت به دستى. كند صحبت نياندازد شك به را پژمان كه بخش اطمينان لحنى با كرد . 

آخه بشه دردسر ترسم مى برين، شما : .  

داد ادامه و انداخت سرش پشت به نگاهى : 

كردين لطف هم همينقدر. ميشه بد خيلى سراغتون بياد. كنه مى نگاه داره همينطور هم سربازه : .   

گفت كوتاه و شد دختر خيره باز پژمان : 

هستم من برو : . 

. رفت داخل و شد پياده. كند فكر رفتن خانه به راجع توانست مى هم بعد و داشت اولويت آناهيد. نكرد بحث ديگر آفرين

 و نگران هاى خانواده با كه تصورش خالف بر. ماند منتظر و نشست اى كهنه صندلى روى وسايل دادن تحويل از پس

 و برداشه ترك ديوارهاى. آورد مى فشار ديوارها و بود سنگين هوايش فقط. نبود شلوغ آنجا شود، مى روبرو عصبى

 از عارى و خونسرد ها چهره. گذشتند مى مقاباش از گاهى از هر كه انداخت سربازهايى و افسران ى چهره به نگاه.زرد

 سالن انتهاى از جوانى دختر هاى كردن التماس صداى گاهى از هر. دارند را دنيا شغل ترين عادى گويى. بودند احساس

گرفت ضرب زمين روى پايش با عصبى. آمد مى . 

 پاچه. آمد سمتش به حسام همراه و بود پوشيده را آفرين گشاد و بلند مانتو آناهيد. بود گذشته انتظارش زمان از ربع يك

 ايستاد، آفرين. بود گرفته دندانهايش ميان را شستش انگشت ناخن و داشت اخم. شد مى كشيده زمين روى شلوارش هاى

گفت لرزان صدايى با آناهيد كه بزند حرفى خواست : 

بريم فقط نگو، هيچى : . 

. زد آميز تشكر لبخندى و داد تكان برايش سرى.داشت مى بر قدم آناهيد از فاصله با كه انداخت حسام به نگاهى آفرين

 بود حسام. زدند بيرون آنجا از گرفتند تحويل كه را وسايلشان. فشرد را آن آهسته و انداخت دوستش دست در دست آفرين

گفت و آمد حرف به همه از پيش كه : 

- بريم. كردم پارك تر پايين رو ماشين . 

 سينه روى را دستانش مرد. ديد ماشينش به زده تكيه و خيابان سوى آن را پژمان. انداخت اطراف به نگاهى ايستاد، آفرين

زد غر كالفه آناهيد. كرد مى نگاه را آنها و بود زده گره . 

: شيم دور شده خراب اين از زودتر. ديگه بريم . 

بود دوخته چشم پژمان به حال و گرفته را آفرين نگاه رد حسام. انداخت حسام به سريع نگاهى آفرين .  

- ميام االن من. اممُِ  . 

چسبيد را دختر ساعد خيابان سمت به  آفرين كردن حركت از پيش و آمد خود به حسام .  



سفر رفتن گفتى كنه؟ مى كار چى اينجا بابا اين مياى؟ تاكسى با نگفتى مگه كجا؟ : ! 

 به را سرش. كرد مى نگاهشان فاصله همان از و بود نخورده تكان جايش از كه انداخت پژمان سمت به نگاهى آفرين 

گفت و چرخاند حسام سمت : 

رسوندم و ديد منو در دم. نداشت ماشين آژانس : . 

همچنان حسام  
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داشت دست در را آفرين ساعد . 

گفت وقتى داشت كنايه لحنش : 

- گى مى راست كه تو !  

گفت و رفت جلو قدمى. كشيد بيرون حسام ى پنجه ميان از را ساعدش آرام و كرد اخم آفرين : 

نيومد گيرم ماشين ميگم چى؟ يعنى : ! 

- دنبالت ميومدم خودم زدى مى زنگ . 

ديگه بريم خدا رو تو. داغونم من شده؟ چى ديگه كردين؟ شروع شما باز بابا، اى : . 

گفت و گرفت را آناهيد دست آفرين. زد مى غر دو آن سر بر كه بود آناهيد : 

: من پيش بيا شب . 

- بخوابم بعدم. كنم پاك رو خونه نكبت اين آثار و دوش زير برم خوام مى فقط من. خودت جون كن ول .  

ندارم رو ات حوصله) ناَرم اعصابَ  تی. ماشين تو برم من بده رو سوييچت. گفت و حسام به كرد رو آناهيد ). 

. آفرين به كرد رو پسر. برداشت قدم سراشيبى سمت به و كرد رها را آفرين دست دختر. داد آناهيد به را سوييچ حسام

گفت آرام و  دارد نگه پايين را صدايش ُتن كه سعى . 

: بمون آناهيد پيش شبم بره، كن ردش برو . 

- ميشينه شهر ور اون آناهيد دارم، كالس صبح اول فردا . 

من پيش بيا خب : . 

- هات خونه هم جلو اونم. زشته! حسام؟ كردى شروع باز !  

 شكل همان به مرد. انداخت خيابان سوى آن به نگاهى چشم گوشه از. بود كرده معطل را پژمان كافى اندازه به آفرين

گفت جدى و برد موهايش ميان دستى حسام. بود ايستاده : 

: آخه؟ داداشته يا باباته مگه فهمم، نمى. رى نمى خونه امشب يارو اين با   

دارد نگه منتظر را پژمان توانست نمى آن از بيش. كند متقاعد را حسام بخش اطمينان و آرام لحنى با كرد سعى آفرين . 



- گفت اى باشه و كرد نگاهش خيره كمى حسام. بره بگم منم تا ور اون بيا بزن دور تو باشه، . 

 رسيد كه پژمان مقابل. رساند خيابان سوى آن به را خودش سرعت به هم آفرين رفت پايين را خيابان سراشيبى كه پسر

گفت و برد اش مقنعه سمت به دستى : 

- موندين منتظر خيلى ببخشيد، . 

: بريم؟. نداره عيبى  

گفت خجول لحنى با و كرد پا آن و پا اين كمى آفرين :  

: داشتم نگه منتظر هم رو شما ببخشيد. پيشش مونم مى شب. نيست روبراه زياد آناهيد . 

گفت و داد تكان سرى.بزند محك را دختر كالم صداقت بخواهد كه انگار كرد، نگاهش خيره پژمان : 

- اومد؟ پيش براش مشكلى  

داد تكان طرفين به سرى دختر . 

: هنوز نزده حرفى. عصبيه بيشتر. كنم نمى فكر . 

 آفرين. شد جمع درد از اش چهره. داشت همراه به را آخش صداى كه برد صورتش سمت به دستى. ايستاد راست پژمان

گرفت هوا در رفت مى صورتش سمت به دوباره كه را دستى و كرد نزديك پژمان به را خودش . 

 لحنى با. برد مرد صورت نزديك را ديگرش دست اطراف، به توجه بى و  شاكى اى چهره با و آورد پايين آهسته را آن

گفت بود انداخته پيشانى به كه اخمى و كننده توبيخ : 

: بدين نشونش بايد حتما گفتم .  

گرفت باال را مرد محكم ى چانه و كرد رها را پژمان انگشتان .  

: بكشين؟ نفس تونين مى بينى راه از. باشه بينى هماتوم ممكنه   

ماند جواب منتظر و گرفت اش بينى زير را دستش . 

 لب پشت زبرى كه بود لحظه آن تازه. دوخت چشمهايش به و گرفت پژمان بينى از را نگاهش آفرين. نگفت هيچ پژمان

 صداى. داد قورت را دهانش آب. كرد رها را مرد صورت و آمد خودش به. كرد حس دستش زير را لبهايش نرمى و مرد

خنك و بودند نرم پژمان لبهاى. بشود همراه حسام با خواست نمى. شنيد سرش پشت از را ماشين ترمز .  

 همانطور و نداشت بر را نگاهش پژمان بود، شده گرمش. كرد جابجا دوشش روى را كيفش و رفت عقب ديگرى قدم

هم را نگاهش سنگينى و حسام ماشين حضور كرد، مى حس را بدنش دماى رفتن باال آفرين. ماند اش خيره .  

باشه جدى ميتونه صورت تروماى. نندازين گوش پشت : .  

داد ادامه و كرد مكثى : 

اجازه با. ممنون امشب بابت : . 

جهيد جلو به بلندى صداى با حسام ماشين. نشست و كرد باز را در حسام ناخوشايند و عصبى لحن به توجه بى و چرخيد . 
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 هم او رفت حسام همراه كه آفرين. نداشت را ماندن بيدار اى لحظه طاقت. دوخت خيابان به چشم و انداخت كنار را گوشى

 مقابل كه زمان همان. بود رسيد دستش به ناشناس فرستنده از ديگر پيامى. راند خانه سمت به و بود شده ماشينش سوار

 پژمان كه بود مالقاتى خواستار و كرده منع شركت در حضور از را او فرستنده. بود نشسته آفرين انتظار در بازداشتگاه

 افتاده اتفاقاتى غيبش زمان در گفت مى او به حسى. كرد نمى معرفى را خود فرستنده كه زمانى هم آن. نرفت آن بار زير

 رو پيش را دادگاه جلسات آخرين. گذاشت مى سر پشت مشغول فكرى با يك به يك را ها خيابان. نيستند او به ربط بى كه

برخوردند؟ مشكل به آخر ى مرحله در چرا ببيند تا رفت مى اش خانه سازنده دنبال به بايد آن از پس و داشتند  

 متفاوت قبل ى شماره دو با فرستنده ى شماره. فشرد را چشمانش. رسيد دستش به خانه به رسيدن با همزمان سوم پيام

بود نوشته كوتاه فرستنده. كرد باز را ها پيام جعبه ها پله از رفتن باال حين. بست را در و برد حياط داخل را ماشين. بود : 

" شده گرفتار. هستم ساالرى مهندس طرف از ." 

نوشت و ايستاد ها پله سر همانجا پژمان : 

كنيد معرفى رو خودتون اول " " 

آمد جواب بعد دقيقه يك از كمتر : 

 "فاخر"

 گرم هم با بود مدتى ساالرى مهندس با فاخر خانم كه بود شده متوجه. شد تبديل تعجب به اخمش. رفت باال پژمان ابروهاى

 لبخندى با و داده تكيه ميز به را كمرش كه بود ديدن جوان مهندس اتاق در را قلقش بد منشى هم بارى چند. بودند گرفته

 در سعى طرفين از كدام هيچ كه چرا باشد جدى شان رابطه بود زده حدس. كند مى صحبت جوان پسر با شده ديده كمتر

رفتند مى بيرون هم همراه كارى ساعت پايان از پس و شدند مى شركت وارد هم با صبح. نداشتند كردنش پنهان . 

داد مى بد گواهى دلش. بست را در و كرد آويزان را كليد. بود مانده روشن نشيمن چراغ. شد خانه وارد و انداخت كليد . 

نوشت برود اتاقش به آنكه از پيش : 

" خانم؟ بگيرم تماس چيه؟ گرفتار از منظورتون " 

 اتاقش به نشد ارسال جوابى و گذشت كه دقيقه چند. نشست باال اتاق به منتهى هاى پله روى و كشيد اى خميازه.ماند منتظر

 بگيرد دوش ريحانه ى خانه از آمدن بيرون از پس داشت عادت. داشت خفيف دردى سر و بود نگرفته دوش هنوز. رفت

 روشن هم اتاقش چراغ و مانده باز آفرين اتاق در شد كه ها خواب اتاق به منتهى راهرو وارد. هم بعدش روز صبح و

 مقابل اما حال. زد مى پس سرش از را حسام با آفرين رفتن فكر كه بودند ريخته بهم را ذهنش آنقدر ناشناس هاى پيام. بود

 صورت احتياط با كه دختر بلند انگشتان. بود چشمانش مقابل رفتن از پيش اش شرمزده ى چهره و بود ايستاده دختر اتاق

 دختر دست بيشتر اى ثانيه بود خواسته دلش لحظه آن چقدر. نشست هايش لب روى و كرد مى معاينه را اش بينى و

 حس دختر رفتن. كند پيشروى دختر دستهاى بود شده وسوسه عجيب و داشت دلنشينى حس عجيب. كند لمس را صورتش

 به. بوده بيهوده ماندنش منتظر دانست مى زدند بيرون ساختمان از نفرشان سه كه لحظه آن از. پراند را تجربه آن خوب

 نبود مطمين. بود خوانده حاالتش از را رفتن براى ترديد اما بگذارد تنها شرايط آن در را دوستش نخواهد داد حق آفرين

 داخل قدم اما كند پيشروى نبايد دانست مى. بود گرم خانه اما نبود، دختر. حسام يه رفته همراهش آناهيد خواست به آفرين

 جالباسى از سفيدى روپوش. گذاشت پيراهنش جيب داخل را آن و انداخت دستش در گوشى به آخرى نگاه. گذاشت اتاق

 جينى شلوار تنها. بود مرتب  هم تختش. رنگارنگ و هندسى اشكل با كيف همان با همراه. بود شده آويزان اتاق ى گوشه

 كنار گوشه در را آثارش. كرد مى جذب را او هم نبودش در دختر. بود شده رها تخت روى داشت پارگى آن جاى چند كه

 همان به دقيقا اتاق. انداخت اتاق به ديگر نگاهى. گذاشت مى پا دختر حريم به كه بود دومش بار. ببيند توانست مى خانه



 از. نبود اثرى نظمى بى و پاش و ريخت از كه تفاوت آن با كرد، مى استفاده آن از اقامتش زمان در رامين كه بود شكلى

رفت حمام به لوازم برداشتن از پس و آمد بيرون آنجا .  

 دوش زير. نداشت پيامى هيچ اما كرد چك را تلفنش. كرد مى خوب را حالش هميشه حمام. بود بهتر حالش آمد كه بيرون

 ساالرى مهندس گرفتارى و باشد نداده رخ زند مى حدس آنچه كرد مى دعا دل در و بود كرده فكر مختلف هاى سناريو به

باشد شركت هاى قرارداد و او به ربط بى .  

 مانده باز قطور هاى كتاب. شد مى حس هم آنجا در آفرين آثار. بنوشد آب ليوانى خواب از پيش تا رفت آشپزخانه به

 مانده باقى ظرفشويى سينك در نشسته ها ظرف. داشت قرار اى گوشه هم هميشگى ضبط آن. بود پوشانده را ميز سرتاسر

 از كه انداخت ساعت به نگاهى. بوده مرغ تخم از تركيبى دختر شام كه بود آن زد حدس شد مى آثارشان از آنچه و بودند

 بدون موسيقى زد مى حدس كه همانطور. كرد روشن را آن و رفت ضبط سمت به اما بود خسته. بود گذشته هم شب نيمه

 هم از توانست نمى هم را بهتوون و موزارت بين تفاوت و بود صفر كالسيك موسيقى از شناختش. شد پخش آن از كالمى

ظ سينك سمت به و چرخيد.  آرام نوايى. بود كرده پر رو آشپزخانه فضاى كالسيك سازهاى صداى. دهد تشخيص  
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 ظرفها به نگاهى خوابيد، مى بايد آمد مى خوابش او كه كند؟آنقدر مى كشى وقت چرا كرد فكر خود پيش. رفت رفشويي

 دست از را عقلش حتما.كرد پيدا آنها ميان بشقاب يك تنها اما بود كثيف ظرفهاى ميان حسام حضور از ردى دنبال. انداخت

 فرصت. نبود مشكل برايش هم آنقدر ظرف تكه چند آن شستن. داد مى خرج به حساسيت دو آن روى آنطور كه بود داده

 به موسيقى نواى. كرد مى منتقل او به اش برهنه پاهاى از را خوبى حس آشپزخانه كف سنگ خنكاى و داشت كردن فكر

 آبكش در را ليوان آخرين. انداخت مى جريان به را وجودش در مختلفى هاى حس و آمد مى فرود و رفت مى اوج

 قابل غير روزى براى را خودش و خوابيد مى بايد. نداشت كارى آنجا ديگر. بست را آب شير و كشيد اى خميازه گذاشت،

 لبهايش. كرد مى نگاه را او در چهارچوب به زده تكيه آفرين. كند خاموش را ضبط تا چرخيد. كرد مى آماده پيشبينى

 را ضبط. هم او براى. آمدند كش بيشتر آفرين لبهاى. كرد پاك شرتش تى پايين با را دستانش! مسرى لبخندى. داشتند لبخند

گشود لب آفرين كرد، خاموش كه . 

  .ممنون :

گفت و داد تكان سرى پژمان : 

- اومدى نشنيدم .  

. بودند باز هم از اش مانتو هاى لبه و بود پيچيده گردنش دور مقنعه. درخشيد مى آفرين آرايش بدون و ساده صورت كل

گفت و گرفت را اش تكيه. تابيد مى صورتش در سقف هاى مهتابى نور. بود پوشيده مشكى هم اس مانتو زير : 

: نبود سخت زدنش حدس !  

گفت و گذاشت صندلى روى را دستانش. نخورد تكان ميز كنار از پژمان : 

- ميمونه؟ يادت هم چيزى خونى مى درس صدا و سر اين تو  

: كنم مى تمركز تر راحت. ده مى آرامش بهم . 

گفت لبخندش حفظ با آفرين. داد تكان سرى پژمان : 

بشورين شما نبود الزم ديگه رو ظرفا. افتادين زحمت تو خيلى امشب : . 

- نبود كارى .  



گفت برود اتاقش به آنكه از پيش و خورد تكانى. كرد نگاهش سكوت در كمى آفرين : 

: بخير شب . 

گفت بردارد قدمى دختر آنكه از قبل نشست، آن پشت و كشيد عقب را صندلى پژمان : 

- بودن؟ كرده اذيتش چطوره؟ دوستت  

گفت و كرد رها در ى آستانه در را كيفش. بازگشت آشپزخانه به و چرخاند را اش تنه نيم آفرين : 

: نبوده خوبى ى تجربه مطمينم. خودش تو ميريزه. عادتشه. نزد حرف زياد . 

- گرفتن؟ تعهد ازش  

 .آره:

- پيشش؟ نموندى چرا  

گفت و كرد پا آن و پا اين كمى آفرين : 

: اينجاست هم كتابام. دوره خيلى دانشگاه از مسيرش. دارم كالس فردا . 

پرسيد كه بود كرده حس صحبت ى ادامه براى را پژمان نيت گويا آفرين. گفت آهانى پژمان : 

: خوردين؟ شام شما  

- خوردم چيزى يه سعيد خونه شب سر . 

: پس بودين اونجا آهان، ! 

وگفت كشيد عقب را كنارى صندلى پژمان : 

- بشين چطور؟ آره، ! 

گفت نشستن حين. كشيد عقب را پژمان مقابل صندلى و گذشت درگاه از آفرين : 

: خودتون خونه يا سفر رين مى يا كردم فكر نمياين شب چند گفتين ديشب . 

- كنم كشى اسباب بشه كى نيست معلوم. خورده بر مشكل به خونه .  

 ناراحت؟ يا شود مى خوشحال. چيست حرفش به دختر واكنش ببيند خواست مى. گرفت نظر زير را دختر صورت دقت با

پرسيد و كرد ناراحتى به تظاهر اما شد متعجب ابتدا آفرين : 

: بود؟ موضوع همين سر شدين درگير كه ديشبم آخه؟ چرا  

 با آنطور هم آن. بياورد در قبل شب اتفاق از سر بود تالش در رندانه آفرين. گفت احسنت دختر هوش به دلش در پژمان

 با. آمد جالب برايش بلكه نكرد، ناراحت را پژمان دختر، كنجكاوى هميشه خالف بر. زدن نادانى به را خود مظلوميت

گفت خونسرد اما شيطنت : 

- بود گرفته اشتباه هم بابا اون. نداشت خونه به ربطى نه، .  

پرسيد و كرد لمس را اش بينى پژمان : 

- باشه؟ شكسته ممكنه  



 و نشست بود كشيده بيرون برايش پژمان كه اى صندلى روى شكل همان به لحنى و توبيخ از سرشار نگاهى با آفرين

 :گفت

نشده كم كه هم ورمش آخر؟ ندادين نشونش : . 

 صورت به نفسش گرماى. گذاشت زانوهايش روى را دستش دو و شد خم. نشست آن ى لبه راند عقب كمى را صندلى

 بينى به نگاه حين آفرين. برد عقب را سرش و شد جدى صورتش. شد پشيمان سوالش از دم همان مرد و خورد مى پژمان

گفت پژمان : 

بكشين؟ نفس راحت ميتونين. بشه معاينه هم داخل از بايد. باشه شكسته كنم نمى فكر :   

كرد اكتفا گلو ته از اى خفه صداى به پژمان . 

شد مى ديده دختر صورت روى محوى هاى مك و كك مهتابى نور زير و فاصله آن از .  

هماتومه از نگرانيم : . 

گفت و آورد پايين را صدايش آفرين : 

: كرد؟ همچين كه بودتون گرفته اشتباه كى با  

. متفاوت اى وسوسه. كند مقابله دختر لمس ى وسوسه با نتوانست و شكست هم در مقاومتش كرد، بلند را دستش پژمان

 با و كرد خم را انگشتانش. بود برنيانگيخته را آنها  و  داشته نگه خاموشى در را اش جنسى گرهاى حس كه اى وسوسه

گفت كه وقتى آمد بيرون سختى به صدايش. كرد نوازش را دختر ى گونه دست پشت : 

- بودن تر پررنگ موقع اون داشتى، بچگى از رو ريز خاالى اين .  

داد ادامه و نشست پژمان لبهاى روى لبخندى : 

- كمرنگ اما هستن، هنوزم . 

 شده دوخته پژمان چشمان به كه بودند چشمانش تنها. خورد تكانى نه و كشيد عقب را سرش نه نداد، نشان واكنشى آفرين

 را دختر باالى لب شستش انگشت و شد كج لبهايش سمت به دختر ى گونه روى از پژمان دست! تمنا پر چشمانى. بودند

رطوبت. كرد لمس  
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گفت و كشيد عقب را دستش نشست انگشتش روى كه دختر لب پشت : 

- شه مى خيس اينجا دارى اضطراب وقت هر .  

 زانو به فشار اثر در انگشتانش بند. بود نشسته صندلى روى همانطور دختر. ايستاد و كشيد عقب را صندلى نكرد، درنگ

شد همراهش دختر نگاه و گذشت آفرين كنار از. بودند شده سفيد ها . 

گفت برود اتاقش به آنكه از پيش : 

- بخير شب. دم مى نشونش فردا . 
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 در كنار را كيفش. خاموش هم ديگر اتاق چراغ و بود تاريك راهرو. رفت اتاقش سمت به و كرد خاموش را ها چراغ

. تپيد مى معمول از تر تند قلبش و بود داغ صورتش هنوز. كرد رها تخت روى را خود مقنعه و مانتو همان با و انداخت

 ها آن بچگى از. آورد رويش به و بود ديده پژمان شب آن را بپوشاند پودر كرم با داشت سعى هميشه كه هايى مك و كك

 را زهرايش عمه التماس آنقدر آمد يادش. كشيد مى عذاب ريز هاى خال آن داشتن از هميشه چقدر. داشت خاطر به را

 هاى كرم از ها ماه. كند انديشى چاره برايشان تا ببرد پوست متخصص نزد را او مادرش چشم از دور به تا بود كرده

 از. داشت وجدان عذاب با همراه شيرين و تلخ حسى. نگرفت نتيجه داشت انتظار كه چنان آن اما بود كرده استفاده مختلف

 ثانيه اگر دانست مى كه آن از و شدنش داغ از احساست، غليان آن از بود، كرده التماس را مرد چشمانش با آنطور آنكه

. ناراحت هم و بود خوشحال هم كرد، مى نزديك مرد به را خودش و زد مى دريا به را دلش خاست، برنمى پژمان بعد اى

 به. شد بيشتر وجدانش عذاب.  شد مى خواستن يكپارچه و نداشت پژمان مقابل در  مقاومتى آنكه. حسش بود عجيبى كشش

 با سال چند فقط كه مردى هم آن. بخواهد آنطور را ديگرى مرد نداشت حق. عاطفى اى رابطه تعهد. داشت تعهد حسام

. بود شده گيج. زد چنگ را ها آن و برد موهايش ميان به دستى. بود هم پدرش ى خاله پسر و داشت سن اختالف پدرش

 دسته آن از هرگز را خودش شود؟ دگرگون آنطور پژمان ديدن از و ببندد حسام با را دوستى پيمان آنكه نبود؟ خيانت مگر

 شلوارش جيب از را تلفنش. كرد نمى خيانت هرگز گذاشت، نمى پا زير را اخالقيات هرگز. كرد نمى تصور ها دختر

است بيدار اش صميمى دوست دانست مى اما بود گذشته شب نيمه از. زد مى حرف آناهيد با بايد. كشيد بيرون . 

ماند منتظر و داد قرار گوشش كنار را گوشى .  

: رسيدى؟ سالم،  

 پرسيدن به و گذشت احساسش از صحبت خير از لحظه همان. گزيد را لبش شنيد كه را آناهيد ى گرفته و خسته صداى

كرد اكتفا دوستش حال . 

- آناهيد؟ بهترى آره،  

: موند برام شهر اين از بيخودى خاطره رفتن دم فقط. خوبم بابا، آره .  

- كردن؟ اذيتت  

:  عروسى. رم مى باهاش منم بياد كه حامد... كنن مى تحقيرت  چنان خوشگلشون ادبيات با. بديه حس خيلى اما نه! اذيت؟

 به كه ميده اهميت آدم به كى. نيست موندن جاى اينجا. برم باهاش دم مى درخواست منم عقد از بعد! كار؟ چى خوام مى

بده اهميت هنر .  

 گريه هق هق صداى حال اما نريخت اشكى دختر بود پيشش كه زمانى تا. سپرد گوش آناهيد دل درد به صبورانه آفرين

 شكستن براى بود تلنگرى شب آن اتفاق و است پر دوستش دل دانست مى. آمد درد به آفرين دل. پيچيد مى گوشى در اش

گفت دلجويى براى. اش بغض : 

- دارم كالس ده فردا. ميام و ميدارم بر كتابامو پيشت؟ بيام . 

پيچيد گوشى در و بود بلند بازدمش گرفت، نفسى آناهيد .  

: خوبم نه، . 

گفت و كرد مصنوعى اى خنده آناهيد : 



باشى دانشگاه بايد نيم و هفت گفتى كه تو : .  

 رجوع و رفع فرصت. بود كرده فراموش را بود آورده زبان به ماشين در كه  اى بهانه. ريخت پايين هرى آفرين دل

گرفت او از بعدش ى جمله با آناهيد را دروغش . 

: بود تابلو خيلى ديگه، پژمان ى خونه برگردى بودى بهانه دنبال . 

- دارم كالس واقعا فردا. كن باور نه . 

بود شنيده آناهيد از را آن غريبه افراد و سعيد با مواجه در تنها كه جدى لحنى. كرد تغيير آناهيد لحن . 

 پيشت دلش حسام اما خواهرمى، مثل هم تو. عزيزتره داداش يه از برام كه ميدونى. نكن عالفش نيست حسام با دلت اگه :

بگو بهش خوايش نمى. گيره ! 

- دارم دوستش من! آناهيد؟ گى مى چى ! 

: فقط نذار كارش سر. دانى خود ! 

گفت و كرد كوتاهى مكث آفرين : 

- ندارى؟ كارى باشه،  

: برات دارم زحمت يه چرا، . 

 اما بگذارد، ميان در آناهيد با را نقيضش و ضد احساسات از كمى خواست مى دلش. بود شده دلخور وضوح به آفرين

بود داده نشان را اش موضع دارد، او به كه اى خواهرانه حس و حسام بحث كشيدن پيش با دختر .  

- بگو جانم، . 

: گيرم مى ازت ديديم همو كه ظهر. بگيرى شركت از تونى مى. گرفتم مى تحويل مژگان از بايد دى سى تا دو . 

- ندارى؟ كارى. باشه  

: زنم مى زنگ بهت صبح. نه .  

 حس متوجه هم او كه داد مى نشان آناهيد حرفهاى. بود شده تشديد بدش حس. كرد قطع هم را تلفنش گفت كه را بخير شب

 با كامليست مرد شده نصيبش آنچه شود يادآور خود به تا كرد مجسم را حسام هاى ويژگى سرش در. شده متناقضش

 ياد به. كند پيدا توانست مى حسام در را داشت آل آيده مردى از ذهنش در آنچه تمام. مناسب خانوادگى و اجتماعى موقعيت

 روى  را تعصبش و شود غيرتى برايش اصطالح به تا گيرد قرار مردى توجه مورد آنقدر بود آرزويش روزى داشت

 در را او و كه انديشيد حسام به آنقدر. بست را چشامنش. كرد مى دلزده را او اما حسام حساس رفتارهاى. ببيند خود

برد خوابش كه كرد توجيه سرش . 

 

 ى آماده داد مى نشان كه داشت تن به   مردانه شلوار و پيراهن. بود برخاسته خواب از او از تر سحرخيز پژمان صبح

 ُگر حتى اى لحظه ديد كه را پژمان. بود معذب لبش و گونه شدن لمس و گذشته شب از آفرين. است كارش محل به رفتن

هميشگى ژست. گرفت  
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 آفرين. داد نمى بروز ظاهرش از حسى هيچ پژمان. برده فرو جيب در را دستش دو و كابينت به زده تكيه داشت، را اش

 كه بزند بيرون آنجا از خواست داد كه را جوابش دختر. كرد دستى پيش دادن سالم در و كرد نگاهش كوتاه ديد كه را

گفت پژمان : 

: كردم دم چاى خورى؟ نمى صبحانه . 

 او به حس همان باز. بود شده چيده ساده كه پر ميزى. انداخت ميز يه سپس و پژمان به نگاهى ابتدا مبهوت و گيج آفرين

 مقدارى و ظرفى در پنير قالب. استكان دو و دستى پيش دو  در بود شده خالصه صبحانه ميز. ريخت فرو دلش. داد دست

 نگاهش خونسرد كه انداخت پژمان به نگاهى ديگر بارى. داشتند قرار مجزا هاى ظرف در كره و عسل هم كنارش. گردو

گفت ديد كه را آفرين سكوت و تعجب. كرد مى . 

شه تست بذارم بيار در نون فريزر تو از زحمت بى. نداريم تازه نون : . 

 كم كم لبخند. نداشت باور را ديد مى و بود شنيده آنچه يا و بود نشنيده چيزى گويا. كرد مى نگاهش متعجب همچنان دختر 

 را سفيدش پيراهن اول ى دكمه دو. داد مرطوبش موهاى به و گرفت صورتش از نگاه آفرين. نشست پژمان لبهاى روى

داد تكانش بالخره كه بود پژمان بعدى ى جمله. بود گذاشته باز . 

: نون كجايى؟ آفرين؟ ! 

گفت و كرد صاف را اش سينه دختر : 

 .االن-

 گوشه. بود معذب پژمان ى جذبه پر و خندان نگاه زير. كشيد بيرون را زده يخ نان ى بسته آن از و رفت فريزر سمت به

 نان تا چرخيد و گذاشت ميز روى را چايش استكان پژمان. بست را آن باالى ى دكمه و كشيد پايين را اش مشكى بلوز ى

گفت و كشيد عقب را دستش آفرين. بگيرد تحويل را ها : 

- ميكنم تست خودم بفرمايين، شما .  

 گذاشت ميز روى كه را ها نان. كند پر تا داد آفرين به را ديگر خالى استكان و نشست ميز پشت حرف بدون پژمان

. باشد چيده صبحانه ميز كرد مى زندگى آنجا رامين كه زمانى پژمان نداشت ياد به. زد خجولى لبخند و نشست هم خودش

 مى شان همراهى بود ميز سر بر  آنچه هر با گاهى هم تعطيل روزهاى و كرد مى بسنده نسكافه فنجانى به كارى روزهاى

كرد مى سستش كه حسى همان. آمد سراغش به باز خوب حس آن و بود اش بينى زير مرد ادكلن بوى. كرد . 

ديشب؟ خوابيدى خوب :  

 ادامه بندش پشت و گفت اى بله سرسرى. كرد مى خالى چايش در را شكر ظرف كه بود پژمان دست به نگاهش آفرين

 :داد

- نيست خوب اصال. رو چايتون كنيد مى شيرين خيلى .  

گفت و نوشيد اى جرعه.شد چايش زدن هم مشغول و گذاشت كنار را شكر ظرف خونسرد پژمان : 

: شيرينم چيزاى اهل كال من . 

- هاى كننده شيرين اما  ... 

: رى؟ مى دانشگاه گفتى. شد دير بخور  

گفت حواس بى پژمان ى جمله تحليل حال در  آفرين : 

- دوستتون شركت ميرم قبلش نه . 



پرسيد تر جدى و رفت كنار آهسته لبش روى لبخند. كرد مكث پژمان . 

: چى؟ واسه سعيد؟ دفتر  

گفت و گذاشت بشقاب در بود كرده آماده كه را اى لقمه آفرين : 

- بگيرم چيزى همكارش از آناهيد براى رم مى . 

 و جويد سريع را اش لقمه. افتاد قبلش شب حرفهاى ياد آفرين آناهيد اسم آمدن با. شد مشغول چايش با و گفت آهانى پژمان

گفت پژمان به و برداشت را بشقابش. برخاست سركشيد كه  را  چايش  : 

- شم مى معذب اينجورى. باشين داشته قبلو روال همون هستم اينجا من تا ولى كشيدين، زحمت.  صبحانه بابت ممنون . 

 و نرود پايين تا كرد حفظ مرد صورت روى را نگاهش سختى به آفرين. داد تكيه صندلى پشتى به سينه به دست پژمان

نكند نگاه را بودند شده نمايان بيشتر باز ها دكمه ميان كه را اش سينه عضالت .  

: روال؟ كدوم  

- باشم پاتون و دست تو خوام نمى. رامين مثل منم. بود اينجا رامين كه زمانى مثل . 

گفت و رفت باال پژمان لب ى گوشه : 

: نيست نرم اينقدر هم پوستش.  نداره ريز خاالى اون از رامين. نيستى رامين مثل اصال كه تو . 

 را آفرين قبل ى هفته تا كه او. باشد گرفته اش بازى پژمان نكند. بود كرده گيجش چيز همه. رفت باال دختر بدن حرارت

 آن از بيشتر! نرمش پوست و گفت مى صورتش مكهاى و كك از حال بود زده هم تهمت او به حتى و گرفت مى ناديده

گفت و گذاشت سينك داخل را استكانش و بشقاب. بياورد دوام فضا آن در توانست نمى : 

- ممنون بازم. شورم مى ظرفارو ميام ظهر. برم من خب . 

نوشيد استكانش از را چاى جرعه آخرين و گذاشت ظرفشويى سينك داخل را بشقابش. ايستاد هم پژمان . 

گفت و برداشت ميز روى از را كره و پنير : 

: دارم كار سعيد با منم. رسونمت مى . 

گفت و فرستاد دل در لعنتى آفرين : 

- بياين سمتى رون نيست الزم من خاطر به. زوده خيلى هنوز. رم مى خودم من . 

گفت و زد اشاره آفرين به. كرد حركت در سمت به و بست را يخچال در پژمان : 

: بيا زود. بيرون ميزنم ماشينو . 

 رفت مى در سمت به كه حينى. برداشت را كيفش و كرز تن را كتش. رفت بيرون آشپزخانه از و نماند آفرين پاسخ منتظر

 :گفت

: ترافيك به خوريم مى بشه دير. دختر بجنب . 

شد سوار و بست را در از وسايلش برداشتن و لباس پوشيدن از پس و كند تند پا اتاقش سمت به آفرين . 

 در عادت طبق پژمان. نبود خبرى صبحگاهى ترافيك از و بودند تردد كم ها خيابان. بودند زده بيرون خانه از موقع خوش

 باب كمتر. دانست مى را اين آفرين و بود حرف كم پژمان. بود مشغول مچش دور دستبندهاى با آفرين و راند مى سكوت

باز را گفتگو  
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 مى كرد، مى سكوت آفرين كه هرگاه و بود صحبت حال در هميشه كه حسام خالف بر. بود شنونده بيشتر و كرد مى

 به را سرش پژمان. ها ناشناخته از سرشار مردى. انداخت كنارش مرد به نگاهى نيم" كنى؟ مى فكر چى به"  پرسيد؛

 بخواند را نگاهش توانست نمى بود مرد چشمان بر كه عينكى پشت از. گرفت را دختر ى خيره نگاه ُمچ و چرخاند سمتش

 كرده گيج را آفرين همان و بود زده لبخند رويش به مرد وقتى هر از بيش روز آن. شدند كج باال به رو پژمان لبهاى اما

 .بود

: نكن فكر بهش اينقدر بود، صبحانه يه . 

 !چى؟-

مردانه و بود سنگين هم اش خنده اما خنديد دل ته از. گرفت اوج پژمان ى خنده صداى . 

- گم مى ... 

. بودند نكرده طى را مسير از نيمى هنوز. داد روبرو به را نگاهش آفرين. ماند ناتمام پژمان حرف و خورد زنگ تلفنش

گويد مى قبل اى لحظه از متفاوت و جدى لحنى با كه شنيد را پژمان صداى . 

: ميام االن نه... راهم تو!چى؟... اومده؟ فاخر خبره؟ چه اونجا هست معلوم. سالم عليك . 

 دنبال به. دستش در گوشى به چشمش يك و بود خيابان به چشمش يك. بود نگران وضوح به مكالمه انتها در پژمان صداى

دونستم مى" كرد؛ مى تكرار دائم لب زير و بود اى شماره ".  

 مى دوستش شركت از غير مسيرى سمت به سرعت با و بود مضطرب. جويد را لبهايش و داد قرار گوشش كنار را تلفن

گفت كوتاه آفرين. راند : 

- رين؟ نمى سعيد آقا دفتر  

 را دختر حضور او گويا اما بود شده منتقل هم آفرين به اضطرابش. شد گيرى شماره مشغول باز و نداد را جوابش پژمان

. كند جلب خود سمت به را مرد توجه تا گذاشت بود گرفته را فرمان كه  دستى روى را دستش آفرين. كرد نمى حس

 را بود گوشش كنار  همچنان  كه تلفن. زد ترمز روى طبقه چند ساختمانى مقابل و انداخت آفرين دست به نگاهى پژمان

 و كشيد بيرون آفرين دست زير از را دستش. برداشت را كيفش عقب صندلى از و چرخيد داشت، نگه شانه و سر ميان

گفت كوتاه : 

گردم برمى االن : . 

 از محكم قدمهاى با و كشيد پايين را عينكش رسيد كه ساختمان در مقابل. پريد بيرون ماشين از و نماند دختر جواب منتظر

 سمتى به را پژمان. دادند دست مرد دو و رفت سمتش به پوش آبى نگهبان كه ديد آفرين. كرد عبور اى شيشه هاى در 

 را  سفيد ابرهاى و بود صبح هفت ساعت. گرفت ساختمان از نگاه. شدند محو نگاهش مقابل از دو هر و كرد هدايت

 سردر تابلوى به نگاه. ديد جايگاهش در دوباره را پوش آبى مرد و چرخاند را سرش. بود پوشانده خاكسترى دودى

 كامپيوترى هاى شركت ترين مطرح و ترين قوى از يكى. است پژمان كار محل آنجا كه دانست مى. انداخت ساختمان

 استخدام َقَدر شركت آن از بخشى در بتواند هم او داشت آرزو آنكه و بود شنيده رامين زبان  از بارها را نامش. ايران

 در هميشه رامين اما شد مى مداومشان ارتباط از مانع ساعت اختالف. بود شده تنگ اش دوقلو برادر براى دلش. شود

 نگاه و آمد بيرون بارى چند هم نگهبان. بود شده بيشتر ساختمان به ها آدم آمد و رفت. گرفت مى پيشى گرفتن تماس

 لباس مرد سه از يكى. رفتند ساختمان به نفره سه گروهى. داد ساختمان مقابل شده پارك ماشين تنها به را كنجكاوش

 ساعت يك. كند رها خيابان در همانطور را ماشين توانست نمى و بود شده ديرش. شد كالفه. داشت تن بر انتظامى نيروى

 در جمعيت بود شده آغاز كارى ساعت. زد قدم كمى و شد پياده ماشين از. بود نشده خبرى هم پژمان از و بود گذشته



 دوش روى را كيفش. ماند پاسخ بى گرفت تماس پژمان تلفن با چه هر و گذشت هم ديگر ساعت نيم. زد مى موج خيابان

 به را ماشين گرفت تصميم. نرسد كالسش به بود ممكن ماند مى منتظر بيشتر كمى اگر. شد پياده ماشين از و انداخت

 روز آن كالس در حضور به اش ساله چند زحمات كل كه دهد توضيح توانست مى بعد. برود خودش و بسپارد نگهبان

 براى جا ديگر و بود كرده غيبت قبل ى هفته. كند غيبت جلسه آن توانست نمى عنوان هيچ به و شد مى خالصه صبحش

 شد كه ساختمان داخل. رفت باال اى شيشه درهاى به منتهى پله چند از و كرد جابجا دوشش روى را كيف. نداشت نرفتن

 صداى تا كرد دقت. دادند مى پژواك برابر چند را صدا سنگى سر سرتا هاى ديوار. رسيد گوشش به بلندى صداى و سر

 ال. ايستاد بود نشسته  اى شيشه اتاقك در كه  نگهبان مرد. نبود ميانشان پژمان صداى. دهد تشخيص آنها ميان را پژمان

پرسيد آفرين به رو. چرخاند انگشتانش ميان را سبزش دانه تسبيح و گفت اللهى اال اله . 

: خانم؟ دارين كار كجا با  

گفت و رفت نگهبان مرد سمت به زد، لبخندى آفرين : 

- هستم معتمد مهندس اقوام از من . 

گفت و كشيد محاسنش به دستى. كند تمام را اش جمله آفرين نداد اجازه و گفت ديگرى هللا اال اله ال نگهبان مرد : 

: خواهر برى نميشه شما باال، رفتن دكتر . 

گفت و زد ديگرى لبخند آفرين. شد قطع بلند صداهاى : 

- خواستم مى فقط دونم، مى بله ... 

 كنار مقابلش از و داد دست به دست را تسبحش او به توجه بى كه نگهبان. كرد قطع را حرفش آسانسور توقف صداى

 داشت تن بر انتظامى نيروى لباس آنكه. آمدند بيرون آسانسور از پژمان همراه مرد سه همان. چرخيد هم آفرين رفت،

و بود باقى همچنان ضربه آثار. انداخت پژمان صورت به دقيقى نگاه. زد بغل زير را اى پوشه  
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گفت پژمان به رو. بود كرده جلب را مرد توجه : 

- بدين پاسخ سواالت از اى پاره به بايد. اداره بيايد حتما يازده ساعت امروز نكنيد فراموش معتمد آقاى .  

. بود خفيفى سر تكان پاسخش. فشرد مى را كيفش ى دسته  ديگر دست با و  برده فرو شلوار جيب در را دستش يك پژمان

 گذاشت سينه روى دست نگهبان. رفتند بيرون در از و چرخيدند مرد سه. بود اخم پارچه يك حال صبحش خندان صورت

گفت ترحم پر لحنى با و رفت بود ايستاده آفرين به پشت كه پژمان سمت به : 

: . نگذره سرشون از خدا. كردن جابجا تايى صد چند ناكسا. كه نبوده ميليون دو يكى نقل.  سوال واسه بردن هم رو ما دكتر

گرفتن؟ هم رو كسى   

 شب دو برخالف بود افتاده اتفاق آنچه. فشرد مى را آن و بود اش چانه بند دستش حال.  انداخت زير به سر فكرى پژمان

داد ادامه نگهبان مرد. بپرسد سوالى نبود نيازى و بود واضح قبل : 

: سليمى مهندس فاميل همون. بوده منشيتون كار ميگن . 

نداد جوابى و بود فكر در پژمان. انداخت پژمان به نگاهى مرد .  

گم مى كه من بزنه؟ دستبردى همچين مياد بر منشى يه از آخه ... 



گفت بلند صداى با و كشيد سركى نگهبان مرد. شد متوقف آسانسور ديگر بار : 

- مهندس خانم سالم .  

 به بعد اى ثانيه و كرد پا آن و پا اين نگهبان مرد. ايستاد پژمان كنار و  داد سالمى آهسته آمد بيرون آسانسور از كه زن

 صحبتشان صداى. رفت بود پوشيده كامال كه موهايى و فرم پوشش با زن سمت به خورد، تكانى آفرين. بازگشت اتاقكش

 آفرين و بود توضيح حال در همچنان زن. چرخاند او سمت به را سرش شنيد را هايى قدم صداى كه  پژمان. بود آهسته

گويد مى پژمان به زن كه شنيد : 

كنن اخراج بخوان ميدونم بعيد. شدنتونه تعليق ماه يك سر صحبت فعال : ! 
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#٣٣ 

 را اش زندگى چهارم ى دهه اوايل زن. دهد توضيح را آمده پيش شرايط داشت سعى بخش اطمينان لحنى با تركمان خانم

. بود پژمان معتمد و شناس وظيفه كارمندان از تركمان خانم. بود نكرده ازدواج داشت خبر پژمان كه آنجا تا و گذراند مى

 آنجا از زودتر چه هر خواست مى پژمان اما، لحظات آن در.  بود آمده كنار كارش محيط با و داد نمى اهميت حواشى به 

 صداى. كند كوتاه را صحبتش زن بلكه كرد پا آن پاو اين كمى. شود خبر با قبل روز اتفاقات جزييات از تا برود آگاهى به

 و شد تر غليظ دختر ديدن از اخمش. شد مى نزديك آنها به كه بود آفرين. كرد جلب را شان توجه هايى قدم شدن نزديك

 حضور به توجه بى تركمان خانم. ايستاد آنها از فاصله با آفرين. آورده شركت به همراهش را او كه بود كرده فراموش

داد شرح پژمان براى را هفته آن اتفاقات و گرفت سر از را اش جمله دختر . 

 مديريت بود سالها او كه بخشى در و گوشش زير  اتفاقى چنين زد نمى هم  هم را حدسش. برد موهايش ميان دستى كالفه

 پا از دست مبادا تا گرفت مى نظر زير را ساالرى مهندس هاى عملكرد تمامى هميشه. باشد افتاده داشت عهده به را آن

 اتفاقى. شده مى جابجا مختلف هاى حساب از ها ماه طى شده سرقت پول كه بود آن بود شده دستگيرش آنچه اما كند، خطا

 آفرين از نگاه. بود رفته سوال زير هم اعتبارشان و آبرو آن بر عالوه و برده فرو هنگفتى بدهى بار زير را شركت كه

 خبر با اش زندگى اتفاقات از دختر ديگر بارى خواست نمى دلش هيچ داد، همكارش صحبتهاى به را توجهش و گرفت

 از. برد مى لذت اش خانواده تحسين پر هاى نگاه از. دانست مى بود پژمان دلبخواه آنچه از بيش آفرين هم آنجا تا. شود

 شهال آنكه از. كرد مى غرور احساس دارد نگه پنهان را ضعفش نقاط بود توانسته و پنداشتند مى موفق مردى را او انكه

 از پس هم آن بود، شناخته حدى تا هم را آفرين اما. داشت خوبى حس گرفتند مى باال حضورش در را سرشان افسون و

 اگر هم سوالى و شنيد نمى ديگران از حرفى دختر زبان از هرگز. بودند داده عبرت درس او به نادرستش قضاوتهاى آنكه

 به تركمان خانم. داد سالم و كرد طى را مانده باقى قدم چند مكث اى دقيقه از پس آفرين. بود كنجكاوى روى پرسيداز مى

 و گيج ى چهره به لبخندى آفرين. داد را دختر سالم جواب آهسته و برداشت چشمانش از عينك. چرخيد جوان دختر سمت

داد قرار مخاطب را پژمان و زد زن كنجكاو : 

-  كه نگهبان به بسپرم اومدم. كردين پارك جا بد رو ماشين فقط. بكشه طول اينجا كارتون كنم فكر. رم مى ديگه من

اومدين خودتون . 

گفت بود اتفاقات مرور و كردن پايين و باال مشغول سرش در هنوز كه پژمان : 

ندارم كارى ديگه اينجا منم بريم، : . 

- رم مى راحت اينجا از. شم نمى مزاحم. نه . 

گفت جديت با پژمان : 



: ميريم هم با . 

گفت و تركمان خانم به كرد رو سپس : 

: بذار جريان در منو كن لطف شد خبرى هر دارى، كه رو من ى شماره مهندس خانم . 

- راحت خيالتون مهندس، آقاى حتما .  

ماند آسانسور منتظر و گرفت فاصله آنها از قدم چند. كرد خداحافظى جمع از و انداخت آفرين به كوتاه نگاهى سپس زن . 

 دختر به توضيحى كه بود آن دار و گير در. كرد هدايت خروجى سمت به را آفرين و كنند حركت كه كرد اشاره پژمان

 اش ساله يازده ى سابقه. بشود قضايا پيگير خودش و برود آگاهى به تر سريع چه هر بود بهتر كه كرد فكر اما. نه يا بدهد

 به تلفن گوشى و بود پايين سرش نگهبان. انداخت اطراف به اجمالى نگاهى. بود خطر در اش كارى موقعيت و شركت در

كرد خطاب را پژمان بلند صداى با و آمد بيرون اتاقك از نگهبان شدند باز كه كشويى درهاى. گوشش : 

- لحظه يه دكتر . 

رساند آنها با را خودش تند هاى قدم با كه نگهبان سمت به چرخاند را اش تنه نيم پژمان ايستاد،  آفرين . 

- راستش... جسارته... ببخشيد دكتر ... 

 در چه دانست مى عصبانيت از بار آن شدند، داغ گوشهايش و رفت باال قلبش ضربان بود، اخم پارچه يك پژمان صورت

بود انتظارش . 

 نيم كند كامل را اش جمله آنكه از پيش. كشيد اش محاسن به دستى. كرد من و من كمى ديد را پژمان واكنش كه نگهبان

گفت و انداخت آفرين به نگاهى : 

- بگيرم تحويل رو كارتتون دادن دستور باال از... دكتر . 

 است ممكنه لحظه هر كرد حس. شد آتش پارچه يك. شد غافلگير هم باز بود، چه نگهبان قصد بود زده حدس كه پژمان

زدند مى نبض هايش شقيقه و شدند گشاد عصبانيت از چشمانش. شوند پاره مغزش مويرگهاى . 

-  كارتو كردن حكم اما كردم مى توجيهشون داشتم من. كردن امر البدوى دكتر از االن همين قسم هام بچه جون به دكتر

بدين تحويل . 

 به آفرين كه فشارى فقط سرد، يا است گرم دختر دست نفهميد. گرفت انگشتانش ميان را آفرين دست و انداخت دست

 نداشت شك گرفت نمى را دستش اگر. باشد داشته گاهى تكيه دارد نياز كرد حس لحظه آن. كرد حس را آورد انگشتانش

 بازى به انگشتانش ميان را تسبيحش بود انداخته پايين را سرش كه نگهبان مرد. كرد مى خالى ديگرى جور را خشمش

گفت و گرفت : 

- قرآن به دكتر ... 

گفت براق و شد خم. كند تمام را اش جمله نداد فرصت پژمان : 

: اينج با من. نكنه تر دراز گليمش از پاشو بگو رسيده راه از تازه البدوى اون به. نشده تموم اينجا كارم هنوز من  
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بانيش و باعث پيشونى رو ميچسبونم رو ننگ اين. دارم كار ها حاال حاال ا . 



 را دختر دست كه بودند نرسيده آخر ى پله به.  رفت پايين هاى پله از همراهش دختر. كشيد را آفرين دست و نكرد تعلل

 ساختمان آن از كه حال. بست را در و نشست هم آفرين گرفت جاى كه فرمان پشت. برداشت قدم او از جلوتر و كرد رها

 شدن آويزان حتى كرد، مى شكست احساس. بود گرفته بهت را آن جاى و بود شده محو اش چهره از اخم بود آمده بيرون

 ى فاصله كه كرد مى طى سرعت پر را سراشيبى چنان اش زندگى. كند حس توانست مى هم را صورتش عضالت

 آورد شركت به را ساالرى كه روزى. نداشت اخراج با فرقى برايش كار از تعليق. نداشت سقوط و پرتگاه با چندانى

 خواست مى پژمان و بودند داده قرارش نادرست مسير در كه بود اى نخبه. داشت ايمان جوان پسر به. كرد نمى فراموش

 زنگ آفرين تلفن. زد فرمان به آرامى ى ضربه. بماند استفاده بال هوش همه آن آمد مى حيفش. بدهد او به جبران فرصت

 و كشيد بيرون را تلفن. برد كيفش داخل تلفن جستجوى در را دستش شده هول. بود كرده سكوت لحظه آن تا دختر. خورد

 بزند حرفى خواست آفرين بود، زده استارت و چرخانده را سوييچ كه انداخت پژمان به نگاهى نيم. كرد قطع را صدايش

پرسيد بود شنيدن قابل سختى به كه صدايى با مرد كه : 

- برى؟ خواستى مى كجا  

: ميشه دور راهتون شما. رم مى خودم كه گفتم .  

گفت و انداخت ساعت به نگاهى پژمان : 

- دانشگاه يا سعيد دفتر رى مى. بيكارم كه فعال .  

دزد پاسخ نهايت در اما بود موقعيت سنجش حال در كرد، نگاهش لحظه چند دختر  : 

: هم بعد. بگيرم تحويل آناهيد براى رو ها دى سى اون بايد. گرفته تماس بار چند آناهيد ... 

گذاشت كيفش روى عكس بر را آن خوردنش زنگ به توجه بى و انداخت آن به نگاهى. لرزيد تلفنش .  

گفت لب زير و نگذاشت نصيب بى را آناهيد بود شاكى زمان و زمين از كه پژمان : 

- پس؟ كجاست صحنه در هميشه خان فردين  

شد پشيمان گويا اما بزند حرفى خواست هم باز. كرد تكرار را فردين اسم لب زير كرد، اخم آفرين . 

 تماس شد مى ارسال ها پيام آن برايش آنها طريق از كه هايى شماره با بار چندمين براى. كشيد بيرون را تلفنش پژمان

. ديد مى منشى چشم از را اتفاقات آن. فرستاد لعنت. هستند خاموش ها گوشى كه كرد مى اعالم اپراتور هم بار هر. گرفت

 حرف كالمى اش كيفرى ى سابقه از بود كرده تاكييد ساالرى مهندس به آنكه با. داشت ناسازگارى او با ابتدا همان از زن

 يازده ساعت زودتر چه هر بود منتظر. باشد نگفته فاخر خانم به چيزى ميانشان، نزديكى سطح آن با داشت ترديد اما نزند

 روزنه كداوم از و داشتند دخالت كسانى چه بداند خواست مى. برسد جواب به ذهنش نشدنى تمام هاى سوال پاسخ تا شود

كنند نفوذ مردم حسابهاى به بودند توناسته . 

 شانه روى را كيفش آفرين. نيامد پيش ميانشان صحبت براى فرصتى و بود كوتاه مسافت. كرد توقف سعيد دفتر مقابل

چرخيد پژمان سمت به و انداخت .  

: باال؟ مياين  

 همه آن با آرام دختر اين شد مى مگر. طراوت پر و بود تازه بود، جوان بود، آرام شد، دقيق دختر صورت در پژمان

 او با جايى خواست مى دلش. شود آرام كمى تا شود رها تازگى و طراوت آن در خواست مى دلش باشد؟ سيما دختر متانت

 حس كه. باشد فقط كه باشد كسى داد مى ترجيح حال و بود كشيده تنهايى سالها آن تمام. نيانديشد چيز هيچ به و باشد تنها

كرد تكرار را سوالش آفرين. نيست تنها او و آنجاست يكى كند : 

 مياين؟:

- دانشگاه برسونمت بيا سريع نه، .  



: برسين كارتون به شما. ميرم اينجا از خودم. شدين من اسير روزه دو. نزنيد حرفشم .  

گفت بسته چشمانى با و داد تكيه صندلى پشتى به را سرش پژمان :  

- كارام دنبال رم مى بعد رسونمت مى. آفرين بيا زود . 

داد ادامه پژمان كه كند بحث خواست. كرد اخم كمى آفرين : 

-  يكى كه خوام مى. باش فقط. نكن بحث. ميره دست از داره ساله چند اين تالش آبروم، زندگيم، نخوابيدم، درست شبه چند

رسونمت مى بعدم. باشه . 

 در. اغتشاش از پر و بود صدا پر سرش. كرد مى حس اما را آفرين نگاه سنگينى. نگشود هم را چشمانش نيامد، صدايى

 نياز بى اش زندگى در فردى داشتن از كه بود افتخارش. كرد نمى اعتراف همراه يك به را نيازش هم خودش خلوت

 و گيج هم را آفرين نداشت شك. ببيندش و باشد فقط نگويد هيچ كه خواست مى را كسى. بود شده گم لحظه آن اما.باشد

 و حرفش با را دختر شايد كرد فكر. گشود چشم. رفته دختر فهميد آمد كه در شدن بسته محكمِ  صداى. بود كرده غافلگير

 آرام و او با بودن به چه را دختر. برود دانشگاه به تنهايى جا همان از و نيايد آفرين حتى شايد. ترسانده اصرارش

 از پيش خواست بود داده بروز كه احساسى از پشيمان.  كنند آرامش چطور دانستند مى كه بودند ريحانه امثال كردنش؟

 اى رويه همان به خودش. داشت فرصت آگاهى بازپرس با مالقات ساعت تا هنوز. برود خودش بگذارد، قالش آفرين آنكه

 كه بود نگذشته دختر رفتن از هم از دقيقه پنج هنوز زد، استارت. داشت مى بر سينه روى از را فشار حجم آن بود بلد كه

گفت كمربندش بستن از پس و نشست سنگين دختر. آمد آفرين بوى. شد باز ماشين در : 

- بريم اومدم، .  

 

رس خانه به كه بود گذشته ساعت چهار ظهر از  
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 گذاشته نمايش به برايش اينترنتى جرايم ى اداره در حجابى هيچ بدون و عيان اش زندگى. بود زمانى هر از تر خسته. يد

 بازپرس ى رفته باال ابروى و آميز تحقير نگاه. گذاشتند مقابلش و بودند كشيده بيرون را هايش ترين خصوصى.بود شده

 مجازات بلكه بودند مجاز غير تنها نه كه هايى سايت در هايش كشيدن سرك و اش ممنوعه هاى جستجو از وقتى پرونده

 هم هايى توصيه و  داده را نيازش رفع براى شرعى هاى راه پيشنهاد حتى بازپرس. شد نمايان چشمانش پيش داشتند، هم

 هاى فعاليت تمامى از. بود داده دستش كار شركت بودن خلوت از استفاده سو و احتياطى بى بار چند همان. بود كرده

 مى كه دانست مى اول از. ها سايت در اش روزانه جستجوهاى  نبودند هم كم. درشت و ريز. داشتند خبر اش كامپيوترى

 را موهايش. كار آن به باشد الزم كه بيايد روزى كه كرد نمى را فكرش اما كنند پيدا دسترسى هايش فعاليت به توانند

 در پژمان نداشتن دست از بازپرس. زمان و زمين با فرستاد لعنت هم باز. انداخت مبل روى را خودش و زد چنگ

 بود داده رخ او گوش زير اتفاقات آن تمام. چرا مسئول اما دانستند نمى مظنون را او. بود خبر با پولها سرقت و جابجايى

 شد مى پرونده به مربوط آنچه فقط بود گفته و بود آمده راه او با بازپرس. رفت نمى بودنش تقصير بى بار زير شركت و

 شب تا بود گفته دختر به كرد پياده دانشگاه مقابل كه را  آفرين. دانست مى رفته دست از را شغلش. كردند مى ضميمه را

 دختر اتاق به چيز هر از پيش. بگذارد جريان در را او حتما آمد سراغش به يا گرفت تماس كسى اگر و آيد نمى خانه به

 به شد خبرى اگر تا هست حواسش و آيد مى خانه به ظهر كه بود گفته. بود نيامده هنوز آفرين. بود خالى. بود كشيده سرك

بست چشم و گذاشت پيشانى روى را ساعدش. انداخت تخت روى را خودش و رفت اتاقش به. بدهد اطالع او . 

. شد بيدار بود كرده رها تخت روى را خود كه شكل همان. كرد بيدارش موقع بى خواب از كوتاهى هاى ضربه صداى

شنيد را آفرين ى آهسته صداى آن متعاقب و شد تكرار باز ها ضربه صداى. بود تاريك كامال هوا : 



- بيدارين؟ پژمان، آقا  

 مرتب ظاهرى با آفرين. كرد باز را در و كشيد بيرون شلوار از كامل را پيراهنش. برخاست جا از و ماليد را چشمانش

گفت و زد لبخندى. بود ايستاده در پشت : 

 خوبين؟-

گفت بود برداشته خش خواب اثر در كه صدايى با و برد فرو نامرتبش موهاى ميان دستى پژمان : 

 .خوبم:

پرسيد دختر حضور از متعجب و كرد اخمى : 

: اومده؟ كسى  

گفت و داد تكان طرفين به سرى آفرين : 

- اصلى خيابون تو بنگاه همون از. بود خونه به راجع كه داشتين تلفن تا دو يكى. نيومد كسى نه . 

 پررنگ و سرخ رژ آن. داشت ماليمى آرايش دختر. انداخت آفرين به تو دقيق نگاهى قبل اى دقيقه از هوشيارتر پژمان

 فرصت از آفرين. بود پوشيده رنگ همان به شلوارى با همراه مشكى تاپ.  بود داده براق اما رنگ بى رژى به را جايش

 با پژمان كه وقتى گرفت را نگاهش آفرين گذاشت، پيش قدمى پژمان. انداخت پژمان اتاق به اجمالى نگاهى و كرد استفاده

پرسيد ترديد : 

: شده؟ چيزى  

- خوبين ببينم اومدم. بودين اتاقتون تو وقت خيلى نه، . 

داد ادامه و كرد مكثى : 

- هستين؟ خونه شب  

: مگه؟ چطور  

- كه نه اگه كنم، درست شام هستين اگه ببينم خواستم مى خب، ... 

گفت و گذشت آفرين كنار از. كرد باز را دوم ى دكمه و برد پيراهنش سمت به دست پژمان : 

- هستم شامو .  

 .باشه:

گفت كه شنيد را آفرين صداى كرد، باز انتها تا را پيراهنش هاى دكمه همزمان و برداشت قدم حمام سمت به : 

- حمام؟ ميرين  

 در دختر احتياط متوجه. كرد حفظ پژمان صورت روى را نگاهش آفرين. بود دختر مقابل عريان تنش چرخيد، پژمان

گفت و انداخت باال ابرويى. مختصر و پرسيد مى كوتاه. بود شده هايش پرسيدن سوال : 

: دستشويى ميرم .  

گفت و انداخت باال اى شانه آفرين : 

: شه نمى باز سرد آب شير باشه حواستون ميرين حمام اگه بگم خواستم .  



- كنم مى درستش .  

رفت آشپزخانه سمت به راهرو از و چرخيد. نشست تنش روى اى لحظه آفرين نگاه . 

. بود كرده پيدا مضحكى ى قيافه. كوفته اى بينى و كرده پف چشمانى با ديد آينه در را خودش زد، آب را صورتش و دست

 تمامى. بود گفته را دانست مى آنچه هر كه چند هر. رفت مى آگاهى به دوباره بايد فردا. مهشيد شوهر لطف به هم آن

. پوشيد راحت لباسى. رفت اتاقش به.  نداشت دسترسى جا هيچ به خودش و بودند كرده ضبط هم را بخش هاى كامپيوتر

 دو آفرين نام ميانشان كه داشت رفته دست از تماس چندين. باشد داشته تماسى شايد تا كرد چك هزارم بار براى را تلفنش

پيامى نه و داشت ديگرى تماس ها شماره آن از نه اما خورد، مى چشم به بار . 

 سلاير تلوزيون و بودند روشن ها چراغ. آمد مى كردنى سرخ بوى. رفت بيرون و انداخت تخت روى را گوشى كالفه

 خاموش را تلوزيون. بودند شده رها مبل روى هم جزواتش و پخش نشيمن كنار و گوشه آفرين كتابهاى. كرد مى پخش

 ولز و جلز صداى.  آورد نمى در سر كدام هيچ از.سنگين و بودند حجيم. انداخت ها كتاب عنواين به نگاهى كنجكاو،. كرد

 زن و ديد مى اخبار خانه مرد. داشت جريان آن در روح كه جايى. انداخت شهال و افسون ى خانه ياد به  را او شدن سرخ

بود، شام تدارك در  
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 مى را بار كسالت ى چرخه  همآن دلش جور بد مدتى اما بود آور كسالت و نداشت جذابيتى برايش زمانى كه اى زندگى

 .خواست

 كتابى. كرد مى رو آن و رو اين را تابه ماهى محتويات بدست كفكير و بود ايستاده گاز مقابل آفرين. رفت آشپزخانه به

 كردهو خم كتاب روى را سرش آفرين. بود ديده نشيمن در كه كتابهايى همان از. بود باز كابينت روى كنارش قطور

 در سرش. داشت خاطر به حالت همين در را او هميشه. چرخاند مى را بود تابه ماهى در آنچه هم گاهى. كرد مى مطالعه

 عجيبى ميل باز. بودند پوشانده را صورتش از بخشى و ريخته بيرون سر ى گيره ميان از موهايش. مطالعه اهل و كتاب

. كند بغل پشت از حالت همان در را دختر داشت  ميل. كرد مى حس را اش درونى انفعاالت و فعل. كرد پيدا دختر به

 تصميم قبل از آنكه بدون و ناخواسته كه بود صبح روز همان. كند پر وجودش خنكاى را هايش ريه و ببوسد را سرش

. بود كشيده دختر لبهاى بر را انگشتانش و لمس را صورتش قبل شب. بود كرده غافلگير را دختر صبحانه تدارك با بگيرد

 و آنجا ديدنش از كه بود كرده حس را حضورش دختر. چرخيد ناغافل آفرين. براق و بودند درشت حال  كه لبهايى همان

 و بست را كتاب. بنشيند پژمان تا كرد اشاره و راند گوش پشت به را اش شده رها موهاى. نشد متعجب ديوار به زده تكيه

 :گفت

: بريزم؟. دمه تازه چايى. دارن كار هنوز يكم  

گفت و رفت داخل پژمان : 

- خواى؟ مى هم تو ريزم، مى خودم  

: دارين؟ دوست. نداشتم سراغ چيزى شنيسل از تر سريع... ممنون نه،  

گفت و كشيد تابه ماهى داخل سركى. آمد كنارش به پژمان : 

- خواى؟ نمى كمك خوبه، باشه چى هر  

: ست آماده هم ميز. تمومه ديگه نه .  

- بعدش باشه هم چاى پس .  



 چيزى دختر ماند منتظر ايستاد، كنارش سينه به دست پژمان. كرد مشغول آشپزى با را خودش و گرفت فاصله آفرين

آمد بيرون دهانش از را بعدى جمالت چطور و چرا نفهميد. بود كرده سكوت و بود فكر در آفرين اما بپرسد . 

دادم دست از كارمو - . 

گفت كوتاه. نياورد زبان به را كدام هيچ اما بود سوال پر نگاهش. چرخيد سمتش به آفرين سر . 

 .متاسفم :

 كه حاال. بگويد هايش روزمرگى از برايش خواست مى بگويد، هم او تا بپرسد آفرين خواست مى دلش. داشت اخم پژمان

داد ادامه خودش. بود كرده سكوت دختر اما. بشنود تا بود كسى : 

- . نشه گذارى سرمايه روش اومد حيفم. بود نابغه اما داشت كيفرى ى سابقه كردم، استخدام پيش سال چند رو پسره يه

 توى. هم رو ريخت منشيم با اما بود بهش حواسم خودمم. نداشت خبر اش سابقه از كس هيچ. خودمون شركت آوردمش

ميليون شيصد نزديك.  كرده جابجا كرديم مى كار براشون كه ا مالى هاى موسسه  حساب از پول ماه چند ! 

 آن عوض نشد، غافلگير هيچ. شده دار خبر ماجرا از آفرين كه دانست مى. كرد نگاهش هم آفرين. انداخت دختر به نگاه

پرسيد كوتاه. بود خيس باز لبش پشت : 

: بوده؟ اون كار مطمئنيد  

 با انگار هم دلش. نرود پيش خود سر تا كرد مشت را دستش.  زدند مى برق شب آن كه شد لبهايى ميخ نگاهش پژمان

 دوخته دختر چشمان به و چرخيد پژمان چشمان. كرد تكرار دوباره را"مطمئنيد" آفرين. شد مى آرام داشت زدن حرف

گفت كه وقتى خورد تكان گلويش سيب. شد : 

- داره سابقه كه اونه فقط .  

. انگار بود شده خمار چمانش شد، تر نزديك قدمى. چرخيد سمتش به كامل بود كرده خاموش را گاز قبل اى دقيقه كه آفرين

 صاف را كمرش. شدند داغ پژمان هاى گوش. نداشت اى فاصله پژمان، ى زده گره دستهاى ساعد با اس سينه برجستگى

 دختر صورت در نگاهش. بود بر از را آن هم پژمان  و بلد خوب را اغواگرى رسم دختر. كرد اخم. ايستاد راست و كرد

آمد فرود سرش بر كه بود سردى آب اما دختر ى جمله. كرد مكث گردنش روى چرخيد، مى : 

: نيست پاك پاك كس هيچ ى پرونده نيستى؟ مگه شما. دارن سابقه جورايى يه همه .  

 اما براند عقب به را دختر خواست بود، شده سرد بدنش. بدهد كه نداشت جوابى. گويد مى چه دختر دانست مى پژمان

 ى جمله. كند قطع را تماس تا كرد رها كنارش و كرد باز  را دستانش. داشت تماس او با بدنش ديگر. شد نزديكتر آفرين

كرد ماتش و كيش آفرين بعدى . 

- باشم؟ كجا تا باشم؟ چى. باش گفتى  
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 بود؟ چه برايش آفرين. نداشت سوالش براى هم جوابى و. كند هضم را آفرين جمالت توانست نمى. ماند دختر مات پژمان

 شكل وجودش در ناخواسته هم حمايت حس و خاطر تعلق همان كه دانست مى خوب. داشت اش زندگى در نقشى چه



 نبود، پايبندى مرد نبود، تعهد مرد او. دواند مى ريشه داشت و بود زده جوانه چگونه و كى نفهميد كه حسى. بود گرفته

 را او نيازهاى و شود همراه توانست مى كجا تا آفرين. چرخيد مى ديگرى جور اش زندگى. نبود هم داشتن دوست مرد

 مى را دستها آن با شدن لمس و را كردنش لمس. خواست مى را آغوشش خواست، مى را دختر اما دلش! باشد؟ پاسخگو

 خودش جواب در. داشت تازگى برايش او ى اراده بدون هم آن نزديكى، همه آن. بود كرده حبس را نفسش آفرين. خواست

 بازدمى با و رفت باال دمى با اش سينه ى قفسه. گرفت نفسى آفرين. نداشت مقابلش دختر براى هم جوابى و بود مانده

 هم باز. نشست پژمان گردن روى بازدمش گرماى. آورد بوجود بينشان ديگرى تماس بازدم و دم همان و آمد پايين

 داد، نشان كشيدن پس با را آن و انگار بود شده نااميد نبود، خمار ديگر دختر چشمان. شد جمع دختر لبهاى پشت رطوبت

 تنه نيم به اش تنه. ايستادند راست موهايش كه كرد لمس را او ساعد چنان دختر دست ساعد پژمان كنار از گذر حين اما

 روى از اندكى را سرش تنها نچرخيد، سمتش به آفرين. گرفت پشت از را دختر مچ. شكست مقاوتمش. شد ساييده او ى

. شد پايين و باال گلويش سيب. وقفه بى و تند. زد مى انگشتانش زير دختر نبض.بود خواستنى نيمرخش. كرد خم شانه

 باز را دهانش. آمدند مى و رفتند مى سرش در جمالت. فرستاد پايين را دهانش آب. انداخت دختر عريان بازوى به نگاهى

گفت و كرد : 

- من... من ...  

كرد زمزمه تنها آخر سر و كرد مكثى : 

 .نميشه-

 مى كه هايى اولين. كند ضبط خاطرش در را ها اولين آن خواست مى. چرخيد دختر روى نگاهش. شد شل انگشتانش نوك

 نلرزانده را دلش زنى هيچ روز آن تا چرا بود؟ نريخته فرو شيما براى هرگز دلش چرا. بود خواهد هايش آخرين دانست

 كه بود شرايطش اقتضاى شايد. بود ريخته هم به را اش احساسى و فكرى سيستم كل مقابلش جوان دختر چطور بود؟

 خم آن از اگر. حتما بودند گذرا احساست آن. بود انداخته چنگ زندگى در خود به نزديك فرد تنها به ريسمانى همچون

 را مهشيد و ملوس تكليف و پيدا را ساالرى. كند رد را پيچ آن فقط بود كافى. شد مى رها هم حس آن از گذشت مى زندگى

 اش زندگى كه وقت آن. رفت مى آنجا به زود يا دير و شد مى تمام بالخره بود چه هر هم اش خانه. كرد مى مشخص هم

 بود، سالش چهل به نزديك. كرد مى فراموش را رسته تازه و نو احساسات اين هم او گشت باز خود مسير به دوباره

 منتظر. كرد مى پيدا برايش جايگزينى سالها آن تمامى مثل نداد را جوابش ريحانه اگر. نتواند كه نبود ساله بيست جوانى

 شدند ناگهانى و زودگذر احساسى اسير كه بودند فهميده دو هر شايد. شد هم همان. بكشد پس را دستش خودش دختر ماند

گفت آفرين. كردند جدا هم از را دستانشان زمان هم كه : 

: كشم مى االن. شد سرد . 

 بيرون ديسى سرش باالى كابينت از تا كرد دراز دست و راند گوش پشت به را موهايش. كرد او به پشت كامل و چرخيد

 نمى. شود ديگر حسى درگير ترسيد مى. انداخت پايين را سرش پژمان. آمد كش بدنش. ايستاد پنجه نوك روى. بكشد

. كشاند سو آن به را نگاهش جاذبه همان و نيرو همان باز. نتوانست اما ببيند، را دختر ى آمده كش عضالت خواست

 دستش. گرفت قرار پشتش رفت، سمتش به پژمان. برساند نظرش مورد ظرف به را انگشتانش نوك تا بود تقال در آفرين

 آنچه از و شده هوشيار تازه گويا بود، سرخ صورتش. كشيد كنار را خودش آفرين اما كرد، دراز دختر دست روى را

پرسيد كوتاه. ماند هوا در دستش رفت كنار كه دختر. كرد مى شرم بيفتد اتفاق ميانشان بود ممكن : 

- خواستى؟ مى كدومو  

: لطفا آبيه اون . 

پرسيد سپس و كرد سكوت كمى. داد كابينت به را اش تكيه ديگر بارى و گذاشت دختر دستان ميان را ظرف : 

- كنم؟ كار چى من  

گفت و انداخت صورتش به دقيق نگاهى. كرد بلند سر آفرين : 

: ديگه شد تموم. هيچى . 



بنشيند تا كرد دعوت را پژمان و چيد ميز روى را ظرف . 

 حرفى كه بود آن فكر در. شدند مشغول سكوت در. نشست هم او سپس و بكشد عقب را اش صندلى آفرين تا ماند منتظر

گفت آفرين كه بزند : 

خونه نيام شبا بعضى ممكنه. شه مى شروع بيمارستان توى هام كشيك فردا از : .  

گفت پژمان كه بدهد ادامه را اش جمله خواست. دوخت پژمان نگاه به را نگاهش و كرد مكثى : 

- بده بهم رو نميايى كه شبايى برنامه . 

گفت كه وقتى بود جدى لحنش. برد فرو كاهو هاى تكه در را چنگالش و انداخت زير را سرش كرد، نگاهش كمى آفرين : 

: هنوز نيست معلوم ام برنامه .  

گفت جوابش در جديت همان با هم پژمان : 

- نيستى شبا كدوم بدونم دم مى ترجيح صورت هر در ! 

گفت عوض در نداد، را جوابش آفرين : 

كرده فراموش معمول طبق اما. كنه صحبت باهاتون اينجا به راجع خواست مى بابا : .  

داد ادامه و كرد مكثى : 

:  اين و سنگينه درسام. دنبالش بيفتم تونم نمى االن اما هستم جا دنبال بندازين؟ عقب رو فروش برنامه تابستون آخر تا ميشه

گيره وقت خيلى دائم جابجايى . 

از دست پژمان  
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گفت و داد دختر منتظر نگاه به نگاه كشيد خوردن : 

- باشى نداشته مشكل تو كه اينه مساله. نيست اى عجله بودم گفته محسن به. ندارم موندنت با مشكلى من . 

: چى؟ با  

- من؟ بودن اينجا با  

گفت و داد تكيه صندلى به اما پژمان. شد خم جلو به و كرد اخمى آفرين : 

-  تحويل كليدو و سندو هم و كنم حساب تسويه هم محضر بريم ماه آخر تا بود قرار. نگرفتم تحويل جديدو ى خونه هنوز

شده غيب يارو كه فعال. بگيرم ! 

: شين؟ نمى جابجا فعال يعنى  

- برم تونم نمى كه نگيرم تحويل رو كليد تا !  



 مشغول و انداخت پايين را سرش. است مشغول فكرش كه بود مشخص. گفت آهانى و زد تكيه اش صندلى به هم آفرين

 مماس هايشان تن كوتاه لحظاتى كه بود پيش دقيقه چند همان. كرد نگاهش كمى ديد را دختر سكوت كه پژمان. شد خوردن

 سرشانه دختر ُپرش، هاى ران برخالف. بود خوردن مشغول آهسته و زير به سر كه كشيد دختر به ميلش باز. بودند هم با

 سر از را خوردن هم او و انداخت پايين را سرش. سفيد و بودند پر هم بازوهايش. بود كشيده گردنش و داشت ظريفى هاى

گفت و داد فرو را اش لقمه. گرفت : 

- هم روزا. هستم دانشگاه هشت تا سه هفته در روز سه ...  

 كه آفرين ى جمله با شد همزمان صندلى راندن عقب صداى. رفت فرو محض تاريكى در خانه كه بود نشده تمام اش جمله

 :پرسيد

: رفت؟ برقا  

 پشتى خيابان  برق چراغ نور حتى. بود رفته فرو مطلق ظلمات در خانه. ايستاد و راند عقب به را اش صندلى هم پژمان

. بود مطلق سياهى پيرامونش. ديد نمى هيچ چشمانش. بود خاموش هم تابيد، مى داخل به آشپزخانه پنجره از معموال كه

 صداها از تا بود كرده تيز را گوشهايش. داشت قرار آفرين كه كرد حركت سمتى به و آمد بيرون ميز پشت از ناخودآگاه

گفت منطقه آن برق قطعى از متعجب. كند پيدا را دختر حركت مسير : 

- منطقه اين برق بود سالها. تاريكه هم كوچه آره، ... 

 اش چانه به آفرين پيشانى. بودند كرده حركت هم سمت به دو هر تاريكى آن در. خورد تكان آفرين تن با برخورد در تنش

 دختر بازوى خواست شده هول. رفت هوا به دختر آخ صداى كه اى گونه به و بود محكم برخوردشان. بود كرده اصابت

 در شدنش تكه تكه و زمين با ظرف برخورد صداى. افتاد زمين به و شد واژگون كابينت روى ظرفى آرنجش كه بگيرد را

كرد حس را شلوارش ى پاچه با شكسته هاى تكه برخورد. پيچيد آشپزخانه . 

 .واى:

- پاته؟ دمپايى. آفرين نخور تكون  

: جوراب فقط نه، .  

 نبود بلند آنقدر هم اش مشكى جين شلوار. بود نپوشانده را پاهايش مچ كه داشت پا كوتاهى مشكى جوراب دختر آمد يادش

 كه همانطور. بياورد رابيرون تلفنش تا انداخت دست كالفه و گرفت در دختر بازوى. كند پنهان را ها مچ آن سفيدى كه

گفت كرد مى جستجو را جيبهايش : 

- پات تو ميره شيشه نخور تكون واستا، .  

 وضعيت از كالفه. بود انداخته تخت روى اتاق از آمدن بيرون از پيش را تلفنش كه آورد خاطر به. بودند خالى جيبهايش

گفت و كشيد پوفى آمده پيش : 

- همراهته؟ موبايلت   

رابدهد جوابش دختر تا كشيد طول كمى . 

: مونده تلوزيون جلوى كنم فكر نه، . 

گرفت دست در را ساعدش و فرستاد پايين به دختر عريان بازى روى از را دستش . 

- داريم؟ كجا شمع! نخوريا تكون  

رسيد گوش به  لرزان صدايى با و  معمول از تر دير دختر پاسخ هم باز .  



: دونم نمى . 

 تن متوجه هنگام آن اما بود پاهايشان در شيشه رفتن فرو نگران آن از پيش تا. آمد خود به پژمان كه بود لحظه آن تازه

 بودنشان سرد. بودند سرد. كرد مى حس خودش پايش انگشتان با را دختر پاهاى انگشت نوك. شد همشان به چسبيده هاى

 به بيشتر را دختر ساعد اما چطور، نفهميد. شد حبس پژمان نفس و گرفت نفسى دختر! شد مى حس هم جوراب روى از

 و زندگى خم و پيچ از گذشتن از هايش تئورى تمامى. نبود كار در مقاومتى. چسباند خود به را او و كشيد خود سمت

 آن تا كه مسيرى. شد چندشش ريحانه براى كردن پيدا جايگزين فكر از. شدند هوا دود هميشگى مسير به آن بازگرداندن

 اش گانه پنج حواس از شرايط آن در! هيچ ديد، نمى هيچ. كشيد تر عميق را دوم نفس. بس و بود بيراهه پيموده مى لحظه

. بود اش بينى زير و مشامش در هم دلخواه بوى همان. كرد مى لمس و بوييد مى و شنيد مى تنها. بودند فعال حس سه فقط

 مى خودش بى خود از كه  جايى همان. بود بدنش حساس ى نقطه. داد مى قلقلك را گردنش گودى آفرين هاى بازدم و دم

 از شد، آغاز سرش پس از گرما. شد داغ سردش تن. كرد مى حس را گرمايش و شنيد مى را نفسهايشان صداى. كرد

 اش پيشانى. گذاشت دختر كمر روى را ديگرش دست. شدند منقبض تنش عضالت. رفت پايين و كرد عبور گوشهايش

 قبل از تر بلند بار آن آخش صداى. رفت عقب قدمى و آمد خود به شد اش ناگهانى حال تغيير متوجه گويا دختر. شد خيس

 دستانش. شد هول پژمان. گزد مى را لبش دختر زد حدس. فشرد و چسبيد را بازويش دختر انگشتان. پيچيد آشپزخانه در

 و داشت ترس. كند حس را قلبش تند تپش توانست مى وضوح به. چسباند خود را او دوباره انداخت دختر كمر دور را

گفت كه وقتى داشت خش صدايش. نگرانى و بود هيجان. نشدنى وصف حسى : 

- واستا. نخور تكون. كنم مى كار چى . 

: بريدم پامو. آخ آخ . 

كند بلندش كرد سعى. آورد دختر كمر به فشارى پژمان  
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نشست دستانش روى آفرين هاى دست .  

: كنى؟ مى كار چى  

- ميز رو بنشونمت بذار. ست شيشه از پر اينجا كف. آفرين نخور تكون .  

: تونم مى خودم. خواد نمى . 

 براى دختر تقالى به توجه بى پژمان. بودند سرد هم  دستش انگشتان. بزند كنار را پژمان دست داشت سعى دختر دستان

 كرده سكوت آفرين. شد جدا هم از شهايشان تن. نشاند ميز روى را او و آورد كمرش به ديگرى فشار خود، كردن آزاد

 قدم. رسيد گوش به پايش زير ها شيشه شدن خرد صداى. رفت عقب قدمى. كرد مى عادت تاريكى به كم كم چشمانش. بود

گفت و رفت عقب ديگرى : 

- نخور تكون. بيارم موبايلمو برم . 

 زير ها شيشه شدن خرد صداى. رفت آشپزخانه خروجى سمت به مال كور مال كور. آمد نمى دختر سمت از صدايى هيح

 آنكه. چرخيد مى چيز يك تنها اما سرش در. رسيد راهرو به تا كرد برخورد صندلى و ميز با بار چند. آمد مى اش دمپايى

چشاييش حس. بيفتد كار به هم چهارمش حس ! 
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#٣۰ 

 

 را پايش در رفته فرو ى شيشه تكه تيزى. كرد لمس داشت سوزش كه را جايى و پايش كف انگشت نوك با و احتياط با

 بغلش آنطور پژمان آنكه از. بود نگرفته آرام قلبش كوبش. بكشد بيرون را آن توانست نمى تاريكى آن در اما كرد حس

 آناهيد. كرد مى معذبش اين و نبوده راحت كردنش بلند دانست مى. نيامد خوشش هيچ بودش نشانده ميز روى و كرده

 مى. دانست مى  تراش خوش و موزون را هيكلش برعكس و كرد مى مواخذه پايينش بنفس اعتماد خاطر به را او هميشه

 تمجيدش آنكه يا و بود كنايه دانست نمى. زد مى صدا" باريك كمر" را او گاهى هم حسام". جونداره و محكم ات جثه" گفت

 ها صدا به گوش. كرد جمع گيره ميان را اش ريخته بيرون موهاى. كرد جمع شكم در آورد باال را سالمش پاى. كرد مى

 برخوردهاى از پس هم آن. بود رفته موبايلش دنبال به و كرده ترك را آشپزخانه پژمان كه شد مى اى دقيقه. بود سپرده

 به آتش نزديكى لحظه چند آن فكر. پوشاند دوست با را صورتش. بود راهش سر بر آنچه هر و صندلى و ميز با متعدد

 كه بود خودش اصال. بود نشده داغ كم هم خودش. بود شده پژمان حال دگرگونى متوجه وضوح به. بود انداخته جانش

. بود كرده حس و ديده خود به را پژمان توجه اندك كه زمانى و آنى تصميمى در هم آن. كرد غافلگير آنطور را پژمان

 مثل درونگرا و ساكت عموما مردى براى نادر اتفاقى. بود گفته كارش محل اتفاقات از و كرده باز او با را صحبت سر

  بود خواسته او از كه صبح همان مثل. زد مى پس و كشيد مى پيش را آفرين. بود متفاوت مرد نگاه در چيزى. پژمان

 بخواهد، توضيح پژمان از تا زد دريا به را دلش كه شد هم همان. چيست بودن از مرد منظور دانست نمى آفرين و باشد

 و نابلدى تمام با تا فرستاد ميدان به را اش غريزه اما نيست دادن وا مرد پژمان دانست مى آنكه با. خودش طبع باب جوابى

 سالح خلع را مرد شده خمار چشمان با كه باشد لوندى زن آن خواست مى. دهد قرار تاثير تحت را مرد اش تجربگى بى

. آورد خود به را او كرد نجوا پژمان كه اى" شه نمى" اما شده، موفق كرد تصور هم اى ثانيه براى. كند اقرار به وادار و

 سوى از هم آن. باشد شدنش زده پس از بدتر توانست نمى حسى هيچ. كرد نشينى عقب و بازيافت را غرورش آنى به

 و چپ را سرش. شد مى پيدا ميانشان اى ولوله و انداخت مى گل جوان دخترهاى ى چهره نامش آوردن با حتى كه مردى

 محال همان پژمان. بود كرده تمنا را خواستنش و ايستاده مرد مقابل در آنطور كه بود شده چه را او. داد تكان راست

 محسن دختر هميشه برايش آفرين. بود گرم خودش سال و سن هم زنهاى با سرش دانست مى كه مردى. بود اش زندگى

 را مرد ى غريزه آنكه از. داشت عواقب او با ماندن تنها كه دانست مى هوسبازى و هوسران مرد را او هم سيما!بود

 به عضالت شدن فشرده آن اما بود كرده تجربه را ناب حسى و عجيب كششى چند هر. شد شرمش بود كرده بيدار آنطور

 صداى! شود ذهنش ى ملكه كه آنقدر بودند، نشدنى دو آن كه كرد تكرار خودش براى باز. بكشد پس بايد كه فهماند او

 را خودش. كشيد باال را آن و رفت تاپش ى يقه بازى سمت به دستش. شنيد سر پشت از را پژمان هاى قدم شدن نزديك

 را پژمان. آمد مى سمتش به متحرك نورى. شود نزديك"  دوستانه" مرد به بود خواسته خودش خيال به كه فرستاد لعنت

صدايش و كرد مى حركت نورانى ى نقطه آن پشت كه بود اش سايه تنها ديد، نمى .  

 .آفرين-

 باز پژمان. بود شده خشك دهانش. كرد طغيان باز شود آرام رفت مى كه را دلى زد صدايش كه طورى آن. لرزيد دلش

زد صدايش . 

 !نازآفرين-

 آن دلش. كرد حس را شدنش نزديك. بود نازآفرين. رامين نازى نه و همه آفرين نه. بود زده صدا را خودش خودِ  بار آن

 فرو مرد گردن گودى در باز سرش داشت عجيبى ميل. طلبيد مى را مرد منقبض تن تنش. دوباره خواست را ها بازو

 را تلفنش چراغ نور پژمان. كند جور و جمع را خودش تا خورد تكانى. بسنجد را موقعيتشان تا چرخاند را سرش. رود

نكند رسوايش باز نگاهش التهاب تا گرفت نور سمت به را دستش كف آفرين. كرد تنظيم او صورت روى .  

- خوبه؟ پات دى؟ نمى جواب چرا  

 و شد نزديك پژمان. بود كرده فراموش را زخمش. آمد ها شيشه شدن خرد صداى. انداخت پايش روى و  پايين را نور

 را لبش پشت رطوبت انگشت نوك با. گرفت نفسى نبود صورتش روى ديگر روشنايى آنكه از آسوده. ايستاد مقابلش

شب آن شد نمى آرام. شد خواهد مرطوب لبش پشت باز اما بعد اى دقيقه دانست مى. گرفت . 



- مياد؟ خون خيلى دى؟ نمى جواب چرا پاته؟ كدوم  

 كرده اخم زد مى حدس. ببيند را پژمان ى چهره توانست نمى تاريكى آن در. انداخت آفرين صورت به دوباره را نور

 آفرين كه بود لحظه آن و آورد نزديك را صورتش. فشرد را زانويش و رفت پيش مرد دست. بود جدى صدايش. باشد

 بود مرد صورت در نه آشفتگى آن از نشانى هيچ. بود قبلتر هم شايد قبل، روزهاى پژمان همان. ديد را مرد جدى صورت

بود شده روشن جا همه. شد تمام تاريكى. آمد نور. زد پلك دختر. بودند خالى ها چشم آن ته ته. نگاهش در نه و . 

 

*** 

 

. دوخت چشم ها ماشين تردد به و ايستاد بانك كنار رسيد كه اصلى خيابان به. رساند كوچه ابتداى به را خودش لنگان لنگ

بال را اش زخمى پاى ى پاشنه  
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 چشم گذشته شب آوردن خاطر به با هم باز. داد مى آزارش سوزشش و بود بقيه از تر عميق ها بريدگى از يكى. گرفت ا

 بودنش معذب مرد. كند رسيدگى هايش زخم به خودش بگذارد تا كند راضى را پژمان بود توانسته سخت. فشرد را هايش

 پايش از را ها شيشه آفرين. بود كرده مشغول شيشه هاى خرده كردن جمع با را خودش و نكرد بيشترى اصرار ديد كه را

 به لنگان لنگ. برد فرو بود كرده جفت پايش زير پژمان كه اى مردانه دمپايى لنگه يه در را سالمش پاى و كشيد بيرون

 در پشت از بخوابد آفرين آنكه از پيش فقط. نيامد دنبالش به پژمان. كند پانسمان و بررسى را زخمش تا رفت حمام

 تا گذشت اى دقيقه چند. رفت اتاقش به هم او ندارد مشكلى داد اطمينان آفرين آنكه از پش و بود پرسيده را پايش وضعيت

 آفرين. داشت چشم به آفتابى عينك و بود گوشش زير گوشى. زند مى راهنما كه ديد خيابان سوى آن را حسام شش دويست

 كه جايى ايستاد، كوچه ابتداى و برداشت قدم چند. دهد اطالع را رسيدنش تا گيرد مى تماس او با دارد كه داد احتمال

. كرد باز برايش داخل از را در داشت لب بر عريضى لبخند حسام. زد ترمز مقابلش و پيچيد ماشين. ببيند را او حسام

 پيش گويى خوشآمد براى را دستش و داد سالم. كرد مرتب را آن و برد اش مقنعه به دست داد پاسخ را لبخندش آفرين

 حسام سمت به آفرين. كشيد خود سمت به را آن سپس و فشرد را دختر دست. انداخت اطراف به كوتاهى نگاه حسام. برد

نشاند دختر ى گونه روى  اى بوسه حوان مرد. شد كشيده .  

: خودم نازِ  آفرينِ  سالم .  

 ناگهانى هاى غافلگيرى همين. شوند ديده كه داشت آن از ترس. كرد غافلگيرش حسام ى بوسه. گرفت وسعت دختر لبخند

 مقابل و روشن روز در نداشت دوست هيچ. بيايد پياده خيابان ابتداى تا پا، كف سوزش وجود با كرد ترغيبش كه بود حسام

بيايد بيرون بود ممكن لحظه هر و است خانه پژمان دانست مى كه وقتى هم آن. شود ديده حسام با ها همسايه چشمان .  

. كرد نگاهش كمى حسام. بارها. برايش بود كرده ثابت را خودش. كرد مى امنيت احساس او با. بود گرم حسام دستان

گفت و كرد وارد آفرين انگشتان به آرامى فشار. راند بيرون كوچه از و زد جا را دنده كند رها را دستش آنكه بدون : 

: اومدى؟ پياده چرا راستى،. بود شده تنگ لبخندت واسه دلم  

گفت مطمئن لحنى با. بود كرده آماده حسام سواالت براى را خودش آفرين : 

- بشى معطل دقيقه دو كافيه كه هم تو. بگيرم پول كوچه سر بانك عابر از خواستم مى ! 

گفت و داد تكان را سرش پسر. كرد حسام ى حواله چشم ى گوشه از لبخند با همراه نگاهى : 



كنن مى ديوونه منو مامان و آناهيد. اعصابمه رو چى دونى مى. بوده عالى كه تو پيشرفت : .  

- كنه مى ديوونه هم منو آناهيد . 

خنديد بلند حسام . 

كنيم بسترى بايد زودى به رو حامد! كنه نمى ديوونه رو كى آناهيد بگو تو : .  

 كمربند بستن بهانه به آفرين. راند مى بود مجاز آنچه از بيش سرعتى با معمول طبق را ماشين حسام. خنديد هم آفرين

 دستش داد، حسام دست به را مرددش نگاه بست كه را كمربندش. كشيد بيرون جوان مرد گرم انگشتان ميان از را دستش

گذاشت دنده روى را دستش حسام كه بگذارد انگشتانش ميان دوباره تا برد پيش را . 

 روپوش. بود مرتب و تمييز ديد، مى را او كه وقتى هر مثل. بود گذشته ى هفته چند از تر خلق خوش روز آن جوان مرد

 روپوش آن و شدن دكتر عاشق بود، اش رشته عاشق حسام. بود آويزان عقب پنجره به متصل لباسى چوب از رنگش سفيد

 خودش ى شده تا روپوش و كيف داخل به نگاهى آفرين. اساتيد توجه مورد و بود دانشگاه ممتاز شاگرد. رنگ سفيد

شد خواهد چروك و چين از پر برسند كه بيمارستان به نداشت شك. انداخت .  

: بخشيم يه تو هم با باره اولين . 

گفت و زد لبخندى آفرين. برد بين از را ميانشان سكوت كه بود حسام : 

- شى مى دكتر دارى راستى راستى ديگه. استاجر هنوز من و انترنى تو فقط آره، . 

: شدم نابود. بودم كشيك يو سى آى اِن شبش دو پيش ى هفته. زودى به هم تو . 

- سخته برام ميشه باورت. حسام نيار يادم ! 

: مونه مى سرم تو روز چند تا شيونشون صداى. بود سختم منم آره، ! 

- معصوم هاى بچه برسه چه نميشه، عادى نفر يه دادن جون ديدن وقت هيچ من براى! حسام . 

: كن باور كنى، مى عادت ! 

 زندگى و مرگ بگذرد كه هم قدر هر دانست مى. گرفت شكل سكوتى ميانشان. چرخاند پنجره سمت به را رويش آفرين

 روى را آن و گرفت انگشتانش ميان را آفرين دست حسام. شد گرم ديگر بارى دستش. دهند مى قرارش تاثير تحت دو هر

گفت و داد تكيه پنجره به را آرنجش. داد قرار پايش : 

: شدم سورپرايز حسابى ديشب . 

- چى؟ از  

: شب آخر. تماست از ! 

. شود كشيده سمت آن به صحبت خواست نمى. بگويد چه دانست نمى. داد مقابلش به و گرفت حسام نيمرخ از نگاه آفرين

 نيم. بودند عقلش از گرفتند،بلكه نمى نشات قلبش از كه بود رانده زبان به را حرفهايى قبل شب. داشت وجدان عذاب

داد ادامه اما حسام. زد لبخندى و انداخت حسام به نگاهى : 

: ندارى تمايل مدلى اين ى رابطه به زياد كردم مى فكر .  

گفت كه وقتى احساس كم و بود خشك آفرين صداى : 

- دونى مى كه خودت. نداشتم رو اش تجربه نيست، تمايل بحث ! 



گفت شاد لحنى با آفرين جواب از مشعوف حسام : 

خيلى كه ديشب :  
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 امون بچه االن كردى مى خرج آشناييمون اول سال رو كردى خرجم ديشب كه رو احساساتى صدم يك. كردى عمل خوب

بود نشسته عقب اون .  

 ابراز در حسام پاى به پا قبل شب دانست مى. شد گريبان به دست وجدانش با باز اما آفرين. خنديد انرژى پر و بلند سپس

 كه دانست مى. بود كرده نزديك پژمان به آنطور را خودش آن از پيش ساعتى كه حالى در هم آن بود رفته پيش احساسات

 به حسش داشت شك كه بود كرده اى عالقه به اقرار قبل شب. بود نگذاشته كم حسام براى بردش پيش و  رابطه دوام براى

 در فكر يك تنها. باشد سهيم آن در بخواهد داشت ترديد آفرين كه بودند كرده ترسيم را اى آينده هم با. باشد خالصانه آن

 مى بهم خودش از حالش. دانست مى متعهد آن به را خود كه اى رابطه روى تمركز و پژمان از دورى هم آن بود، سرش

 حسام با كه هايى زمان. كامل نه اما بودند پسر درگير دو هر احساسش و عقل. نداشت شك داشت، دوست را حسام. خورد

 مى چه كجاست؟ پژمان بداند داشت دوست نبود كه هم هايى زمان. كرد مى سير ديگر جايى ذهنش از بخشى هميشه بود

 خانه آن به مداوم اى خرده و سال چهار آن در آنكه با حتى. بود بر از را عاداتش پوشيده؟ چه روز آن كيست؟ با كند؟

 چگونه را رود مى حمام به راست يك و آيد مى خانه به شب نيمه از بعد كه شبهايى مرد دانست مى كرد،اما نمى آمد رفت

 داد، تكان را دستش حسام پر؟ يا باريك كوتاه؟ يا دارد دوست بلند قد. انتخابش از. بداند اش سليقه از داشت دوست. گذرانده

گفت و آمد خودش به آفرين : 

 چى؟-

: شد باز رابطه اين به جديدى درهاى ديشب اما ، ازت بودم شده نااميد حسابى گفتم دختر؟ كجايى .  

 از بيشتر ببرد پيش درست را اشان رابطه كرد مى تالش چه هر و بود رفته اشتباه را مسير گويا. ريخت فرو دختر دل

 با متفاوت و جدى لحنى با و شد جابجا فرمان پشت كمى حسام. گرفت مى فاصله بود اش حقيقى ى خواسته آنچه و  مسير

گفت قبل : 

 درسم ديگه سال نهايتا. آفرين كنم مى فكر جدى دارم بهت راجع من بدونى خوام مى. شدم احساساتى منم ديشب ببين، :

 رابطه اين به فاصله اين تو خوام مى. بره مى زمان بشه جور شرايطم تا. داستاناست اون و طرح كه بعدشم. تمومه

 بر عالوه االن اما داشتم تعهد بهت قبلش. شدم اى ديگه آدم كنم مى حس ور اين به ديشب از. بگيره پر و بال بدم فرصت

پايبندم بهت تعهد .  

 مى. شود همپا او احساس با تا دارد الزم زمان بگويد خواست مى. كشيد اى آسوده نفس آفرين. بودند رسيده بيمارستان به

 نگاهش منتظر و نشاند موهايش روى را عينكش حسام. برود پيش خودش زمان در رابطه اين بخواهد حسام از خواست

گفت اما آفرين. كرد : 

- حسام كنم درگير خودمو تونم نمى درسمه، اولويتم فقط هستم، من . 

گفت و زد بخشى اطمينان لبخند حسام : 

:  زنى اينطور من. منه موفقيت تو موفقيت. منه سربلندى تو سربلندى! من از قبل حتى. باشه اولويتت بايد هميشه درست

پسندم مى رو .  

 تا داد وعده خودش به. كرد آرامش احساس شعورش و درك از. زد حسام مصمم و مهربان صورت به لبخندى آفرين

داشت را ارزشش مقابلش مرد كند، تالش رابطه اين براى ! 



پرسيد كه زمانى نباشد بازجويانه لحنش داشت سعى كرد، باز را كمربندش. كرد رها را آفرين دست حسام : 

- بود؟ خونه ديشب خونه صاحب راستى  

 !پژمان؟:

پرسيد و كرد مكثى آفرين. داد نشان تفاوت بى را خودش و گفت اوهومى حسام : 

 چطور؟-

: بوده خونه پس ! 

-  ما. نيستن صاحبخونه ايشون ضمنا. زدم مى حرف تو با داشتم. نفهميدم من داشت هم آمدى و رفت اگر. بودم اتاقم تو من

داريم سهم خونه اون توى هم . 

 از پس حسام. داد تكان چيه معنى به سرى دختر. كرد مى نگاهش دقيق و بود دوخته آفرين چشمان به را نگاهش حسام

گفت طوالنى سكوتى : 

: واقعا بابات. بود اومده پايين كه بنديشم جلو. آش نخود. نمياد خوشم مردك اين از اصال. بكنم جات حال به فكرى يه بايد ... 

گفت عوض در و كشيد را دستگيره. نداد ادامه را اش جمله : 

بديم عادت گريه و جيغ صداى به رو گوشمون بايد كه بريم : . 
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#٣٨ 

 

 از. كند باز را در تا انداخت دستگيره به را دستش. برداشت كنارى صندلى روى از را سوغات هاى بسته و شد خم

 رضايتمندش ى چهره از. داشت مى بر قدم آهسته مرد سر پشت كوچه، سوى آن زن. آشنا سخت ديد را زنى قامت روبرو

. ايستاد ديد كه را پژمان. چرخاند سمت آن به را سرش زن پژمان ماشين به مانده قدم چند. داشته خوبى مالقات كه فهميد

.  شده پياده كه ديد را پژمان گرفت را زن نگه رد كه هنگامى و چرخيد سر پشت به شد، همسرش ايستادن متوجه هم مرد

. گرفت قرار كنارش و رساند زن به را خودش مرد. راند داخل به بغل از را موهايش و كشيد جلو را اش روسرى مهشيد

 و رفت كنار زن صورت از كم كم رضايت اثار. گذاشت موهايش روى و برداشت چشم از را اش آفتابى عينك پژمان

 را لبش زن. شد متوقف اش بينى روى و خورد چرخ پژمان درصورت زن نگاه. گرفت نگران و محتاط نگاهى را جايش

 هم نگاهى. شده شرمسار آنطور كه دارد خبر كرده وارد اى صورت به همسرش كه اى ضربه از نداشت شك ديگر. گزيد

 مى نگاهش با گويا. دوخت پژمان به چشم ديگر بارى و انداخت داشت دست در پژمان كه رنگارنگ هاى پاكت به

 زيبا مهشيد كه بخورد قسم توانست مى روزى. بود كرده تغيير سال چند آن در چقدر. كند بينى پيش را واكنشش خواست

 و فرم خوش و باريك لبهاى. بود ديده زمان آن تا كه داشت را چشمانى ترين درخشان و شناخته مى كه بود زنى ترين

 زن چشمان حال. بود گذاشته زن ى چهره روى را تاثير بيشترين ناماليماتش و سخت زندگىِ  اما برجسته، هاى گونه

 و محتاط نگاه همان. بود نگاه همان اما نگاهش. نبود خطوط و خط بدون و صاف ديگر صورتش. درخشيدند نمى آنطور

 مى سر ساتن روسرى نخى شالهاى جاى به و بود تمييز اش مشكى چادر. بود كرده تغيير هم ظاهرش. خورده ترس گاهى

 كه برداشت پژمان سمت به قدمى زد بغل زير و كشيد باال را چادرش كه ديد خود معطوف را پژمان توجه گويا زن. كرد

 پاى هم حرف بى و كشيد خود سمت به را زن مرد. چرخاند همسرش سمت به را سرش مهشيد. چسبيد را بازويش مرد

 ديگر هم پژمان شدند كه سوار. بود شده پارك باالتر كمى مرد ماشين. برنگردادند بر سرشان كدام هيچ ديگر. كرد خودش

كرد حركت ورودى در سمت به و زد را دزدگير. نايستاد . 



. ديد مى هم را دولتشاهى خانم ملوس با مالقاتش از پس بايد.  گذشت شده گلكارى حياط از و داد تكان نگهبان براى دستى

 سر دختر. رفته ملوس ديدار به هماهنگى بدون و خود سر هم باز كه يا مانده حرفش سر مهشيد بداند خواست مى

 ليال. رساند مى آسيب خودش به و كرد مى پرخاش دختر رفت مى فرو اش مادرانه نقش در كه مهشيد داشت، ناسازگارى

 ديگر ملوس كه بود شده دار خبر چند هر. بپذيرد را مربى حرف بود سخت برايش گويا مهشيد اما بود داده تذكر بارها

 نگاهى. بگيرند شكل او ى خواسته با مطابق دختر و مادر هاى ديدار داد مى ترجيح هم باز اما شود مى آشفته آنطور كمتر

 بوى هم باز. شد ساختمان وارد و كرد دست به دست را ها سوغاتى. بود باقى زمان هنوز ناهار وقت تا. انداخت ساعت به

 غير كجا! ببرند دولتى مركز به را ملوس دارد اصرار چرا مهشيد كند درك توانست نمى. پيچيد مشامش در شوينده مواد

 استثنايى كودكان  از نگهدارى براى همگى پرسنل و شد مى رعايت بهداشت دادند، مى ارائه خدماتى چنين آنجا از

 آن دير به دير هاى ديدار اش كوتاهى تنها. بود نكرده دريغ كارى و هزينه هيچ از ملوس براى پژمان. بودند ديده آموزش

 از خبرى هيچ. بود گذاشته سر از را جهنمى ى هفته يك. بوده اش پى در پى هاى گرفتارى علت به هم آن بود اواخر

 نشان  ساالرى كجايى از اطالع بى را خودش. بود بازگشتن شركت به رسوايى آن از بعد روز اما فاخر نداشتند، ساالرى

 كوچكترين هم آنها ماند، نتيجه بى هم آگاهى به آمد و رفت همه آن و بكشد حرفى فاخر خانم زبان از نتوانست. بود داده

 دوروزه غيبت بود توانسته چطور فاخر خانم دانست نمى. نبوده تنها دست ساالرى نداشت شك. دادند نمى او به اطالعاتى

 زد لبخند ديدنش با آسايشاه ى شده استخدام تازه و جوان منشى رسيد كه اصلى سالن به. كند توجيه را شبش آن هاى پيام و

پاخاست به و .  

 خوش اما زن. داشت پهنش و روشن ابروهاى با عجيبى تضاد سياهش موهاى گذراند، نظر از را زن كرده آرايش چشمان

بود سرزبان خوش و رو . 

- طرفا اين از. معتمد جناب سالم ! 

: نباشين خسته خانم، سالم . 

گفت و انداخت پژمان دست در هاى بسته به نگاهى زن : 

- داره زياد مالقاتى. امروز بوده شانس خوش چه خانم شقايق. ممنون . 

 گرفت گوشش كنار را سيم بى تلفن. بنشيند هم پژمان كرد اشاره و گرفت جاى ميزش پشت زن. داد تكان سرى تنها پژمان

گفت نظرش مورد داخلى گرفتن حين و : 

- رفت مادرش شما پاى پيش همين. كنم هماهنگ بدين اجازه . 

پرسيد كرد مى بودن پاسخگو به ملزم را مخاطب كه لحنى با و جدى. رفت ميز سمت به بنشيند آنكه جاى پژمان : 

: ديگه؟ داخل ميرن تنها ! 

. سياه بودند بلند هايش مژه. گذاشت هم روى چشم لبخندش حفظ با و شد پژمان منظور متوجه. بود هوش با منشى زن

 خط سوى آن مخاطب به سپس و بماند منتظر پژمان تا كرد اشاره انگشت با فرستاد، اش خاكسترى شال داخل را موهايش

شقايق كه داد اطالع  
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گفت داد نمى نشان انعطافى ظاهرش كه پژمان به و گذاشت ميز روى را تلفن. دارد مالقاتى هم باز : 

-  همراه. ره نمى تو در اون از كسى والدين با هماهنگى بدون اينجا. راحت خيالتون. شه مى رعايت قوانين معتمد جناب

موندن منتظر اينجا هم مدرس خانم . 

داد ادامه و نشست ميزش پشت سپس زن : 



- داره كار اى دقيقه چند جان شقايق گويا لحظه، چند باشين داشته تشريف . 

گفت انتظار سالن هاى صندلى سمت به رفتن حين و داد تكان سرى پژمان : 

پيششون برم ملوس ديدن از بعد دارن تشريف دولتشاهى خانم اگه كنيد هماهنگ ادارى بخش با كنيد لطف خانم، ممنون : .  

گفت و زد ديگرى لبخند خوشرو منشى : 

  .حتما-

 دنبال به ميانشان. بود  آسايشگاه استثنايى كودكان عكس سرتاسر كنارش ديوار. نشست رنگى هاى صندلى روى پژمان

. باشد آويزان مالءعام در و ديوار به دختر عكس خواست نمى دلش هيچ بهتر،. نبود ملوسش عكس. گشت ملوس عكس

 ديوار. بودند فعاليتى مشغول كه داد مى نشان را سالى و سن كم استثنايى كودكان بيشترشان. گذراند نظر از را عكسها

 منشى. داد مى توضيح را آسايشگاه هاى برنامه و اهداف كه بود كرده پر مختلفى ها اطالعيه و ها پوستر هم را ديگر

 توجه بى ظاهرا هاى نگاه. شناخت مى را ها نگاه آن خوب اما او. داد نمى نشان پژمان به توجهى و بود كارش مشغول

 نام شرايطى هر تحت و بود جا هر. لرزيد مى هم او درون چيزى آن لرزش بار هر با بود مدتى. لرزيد تلفنش. دقيق اما

 از را گوشى. خواند مى را پيام و كرد نمى درنگ داشت،  را اشتياقش او كه بود همانى اگر. كرد مى چك را فرستنده

. بزند حرف دختر با كمى تا بود اى بهانه دنبال خودش. آمد كش لبهايش. كشيد بيرون قلبش روى درست پيراهنش، جيب

. شد دمغ خواند كه را پيام. نيست پايش و دست توى دختر و كند پنهان او از را خودش نيست الزم كه بگويد خواست مى

 هم كشيك متوالى شب دو اما. فراريست او از دختر كرد مى حس خوب. آمد نمى خانه به و داشت كشيك هم شب آن آفرين

 شب آن. باشد كرده نيامدنش خانه شب ى بهانه را كشيك دختر نكند كرد فكر. بود معمول غير او براى و فرسا طاقت

 باالى به رو انحناى. نشست اش پيشانى ميان ناخواسته اخمى. آمد نمى خانه به گذشته ى هفته در كه بود شبى سومين

 شب آن كه درست. بود افتاده جانش به شك و بدبينى اما آن از بيش بود، متفكر. شد تشكيل افقى خطى و آمد پايين لبهايش

 به داغ نفسى حس با گردنش. بود داده نشان واكنش خودكار دختر، داغ تن لمس با اش آماده هميشه بدن بود، رفته تند

 دست يك انگشتان تعداد به را دختر هفته آن در. ميانشان كشيد ديوارى و كشيد پس آفرين كه شد همان و فرستاد پيام بدنش

 آفرين. داد مى اطالع را نيامدنش كه بود همانى پيامش تنها و داد نمى نبودنش بابت توضيحى هيچ هم دختر. بود نديده هم

داد پاسخ كوتاهى ى باشه با را پيامش. كرد مى گيجش . 

. داد نشان كامپيوتر سرگرم را خودش و دزديد را نگاهش منشى. چرخاند را سرش و گذاشت پيراهنش جيب در را تلفن

 به خسته اى چهره اما خندان رويى با هم او. شد حاضر در ى آستانه در ملوس، مربى ليال، بعد اى دقيقه از كمتر

مشكى اى مقنعه با همراه داشت برتن فرم لباس. آمد استقبالش . 

: اومدين خوش معتمد، آقاى سالم . 

- چطورين؟ ملوس زحمتاى با. ممنون. خانم سالم  

: است وظيفه انجام كنيم مى هم كارى هر. اينجاست ملوسه كه ملوس . 

گفت و داد تكان منشى براى سرى برود بيرون آنجا از آنكه از پيش پژمان. كرد هدايت ها اتاق سمت به را پژمان زن : 

: اجازه با فعال خانم . 

- معتمد جناب خوش روز . 

 مى سخت و بود آشنا پژمان گوش به كه صداهايى. رسيدند مى گوش به وضوح به ها صدا. گذشت در از مربى همراه

نبودند بازى و زدن پرسه حال در دخترها از كدام هيچ. بود خالى اما راهرو. كند تفكيك هم از را آنها توانست .  

: چطوره؟ روزش و حال  

گفت نهايت در و كرد تأملى دادن پاسخ در. افتاد چروك كمى اش پيشانى. چرخيد سمتش به پژمان سوال با زن : 

- اما روحى. خوبه خيلى جسميش روز و حال ... 



بود چرخانده سويش به را سرش كه داد پژمان به را نگاهش .  

داد ادامه ديد كه را پژمان توجه : 

-  هفته يك كافيه اما. كرده عادت مادرش ديدن به و ره مى خودش تو كمتر مدتيه البته. ريزه مى بهم مياد كه مادرش خب،

هاش واكنش داره نگير بگير. شه مى شروع هاش بهانه. بگذره . 

: پس؟ نبودم جريان در من چرا ! 

گفت نهايت در و كرد ِمنى و ِمن. شد هول زن : 

-  كم رو شما. كارو كرده مشكل همين... و زنيد مى سر دير به دير هم شما خب. كنيم مى كنترل رو اوضاع خودمون

شارژه حسابى اما امروز...دنبالش ميومدين قبال. نرفته بيرون هم اينجا از مدتيه االن. زياد مادرشو و ميبينه  

 پيش. زد پژمان ناخشوند صورت به بخشى اطمينان لبخند و گذاشت دستگيره روى را دستش ليال. رسيدند ملوس اتاق به

گفت كند باز را در آنكه از : 

-  صحبت آسايشگاه روانشناس با همه از اول بياد پيش مشكلى. كنيم نمى كارى خود سر ما. معتمد آقاى نباشين نگران

نبود بند پا رو خوشحالى از اومدين شما گفتم بهش تا. بفرمايين هم االن. ميكنيم . 

لباس با ها دختر. فرستاد داخل را زن اول و ايستاد عقب پژمان. برود داخل پژمان تا زد تعارف و كرد باز را در  
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 تماشاى مشغول هم نفرى چند و كرد مى بازى تختش روى عروسك با يكى. بودند كارى مشغول كدام هر يكسان هاى

 راحتى به داشتند، هم با زيادى مشترك نقاط كه هايى چهره و يكسان هاى لباس ميان از. بودند شد مى پخش كه كارتونى

 مى هيجانش از نشان دختر ى انداخته گل هاى لپ. بودند كرده كوتاه را دخترك موهاى هم باز.زد لبخند. ديد را ملوسش

 به را خودش اما نبود متعادل هايش قدم. جهيد سمتشان به تپلش هيكل با و چرخاند آنها سمت به را سرش در صداى با. داد

گفت ليال. رساند آنها : 

- آمده هم پر دست با. اومده كى ببين. شانسى خوش چقدر امروز ببين خانم ملوس . 

. كرد نمى فكر چير هيچ به ديگر بود كه ملوس با. بود خودش خون از دختر. زد وجودش عمق از لبخندى پژمان

 هرگز ديگر كرد مى فكر كه بود خاطر آن به شايد. داشت لذت برايش اما بود سخت كشيد مى دوشش روى كه مسئوليتى

 براى را توانش تمام خواست مى. باشد اش زندگى مسئوليت تنها ملوس شايد. كشيد نخواهد دوش به را مسئوليتى چنين

 خاص، صداى همان با را نامش و كرد پرتاب پژمان بغل به را خودش دختر. گيرد كار به او به زندگى بهترين بخشيدن

 بغل آنطور را دختر اواخر آن حتى نداشت خاطر به. بود ديده پرانرژى و خوشحال آنطور را دختر كمتر. زد صدا كشدار

 موجود آن آمد مى ديدارش به كه بار هر. بود شده دلتنگش. بوييدش و بوسيدش. گرفت آغوش در را ملوس. باشد كرده

 باز جا دلش در روز همان از كه بود اى خفته زيباى همان. بست مى نقش پلكهايش پشت پتو الى پيچيده نحيف و كوچك

 قد كه درست. بود شده بزرگ دختر حال. بود كرده انتخاب مهشيد را نامش كه شقايقى نه بود معتمد ملوس او براى و كرد

 ى گوشه شود جدا او از دختر آنكه از پيش. بود هويدا راحتى به دختر جسمى بلوغ آثار اما داشت، متوسطى باالى و

زد لبخند دختر روى به و كرد لمس انگشتانش ميان را گوشش ى نرمه. بوسيد را ابرويش . 

 رساندن براى و گرفت مى زبانش. گشود سخن به لب نشدنى وصف هيجانى با و پژمان پر دستان به توجه بى ملوس

كرد مى ادا باره چند را جمالت منظورش . 

- دارى؟ خواهر تو پژمان   



. بود شده معطوف پژمان دست در هاى بسته به همه از بيش و آنها به ملوس هاى اتاقى هم توجه حال. زد لبخند پژمان

 به دستى. نرود هايش اتاقى هم و ملوس ديدن به خالى دست كه بود گرفته ياد سالها آن طول در. بود طور همان هميشه

گفت گرفت ملوس سمت به را آنها. كرد بلند دسته از را پاكتها و كشيد دختر سر : 

: اومده دور راه از. دوستات به بده رو اينا بيا اول . 

 قدم بود دو آن صحبتهاى شاهد سكوت در لحظه آن تا كه ليال. كرد تكرار را سوالش پژمان ى خواسته به توجه بى ملوس

گفت و گذاشت پيش : 

- ها منتظرن دوستات جان، ملوس .  

: دارى؟ خواهر تو پژمان. خودت جون ليال   

گفت ملوس به رو و گرفت او سمت به را ها بسته مرد. كرد اجازه كسب پژمان از نگاهش با ليال : 

- دارم خواهر كه بله .  

 شده گرفته ته از هميشه مثل دختر هاى ناخن. كرد هدايت تختش سمت به و گرفت دست در را دختر تپل دستان سپس

گفت نشدنى وصف ذوقى با بنشيند تخت ى لبه آنكه از پيش. كرد حركت پژمان همراه كنان لخ لخ ملوس. بودند : 

: مامانمه شيكمه تو.  دارم خواهر منم. دارم خواهر منم . 

 وقفه بى همانطور ملوس. كرد مى تماشا را دختر ناتمام ذوق و هيجان متحيرِ  و مات پژمان. كوبيد هم به را دستانش

داد توضيح : 

:  اسمشو ميتونم گفت مامانم. آبيه چشماشم داره، آبى لباس. خوشگلتره من از. خوشگله خيلى السا. السا ميذارم اسمشو من

اونا شهر رم مى من گفت مامانم. بذارى بايد تو گفت مامانم. پيششون ميرم منم گفت مامانم. كنم انتخاب . 

 به و بود حامله باز مهشيد. گرفت مى نشأت كجا از هيجان آن و خوب حال آن بود فهميده حال. داد قورت را دهانش آب

 بى همانطور ملوس. كرد نوازش را دخترك و زد لبخندى. بود كرده بيخودش خود از آنطور كه  داده هايى وعده دختر

بشنود مهشيد ممكن غير هاى وعده از خواست نمى آمد سخنش ميان پژمان. زد مى حرف وقفه . 

- گردش؟ بريم هم باز دارى دوست ببينم بگو حاال. كردى انتخاب قشنگى اسم چه  

 آماده دادگاه در حضور براى را او بايد دانست مى پژمان. كرد اعالم را رضايتش و كوبيد هم به باز را دستانش ملوس

. بدهد شرح را ملوس وضعيت و باشد داشتن ديدارى آنجا مدير با رفتن از پيش خواست مى كه بود هم خاطر همين به. كند

. كرد مى تكرار باره چند گاهى را جمالتش و زد مى تپق همچنان ملوس. سپرد گوش هايش خواسته و دختر به صبورى با

 با شد مى مصادف بعدى دادگاه تاريخ بود كرده او كه حسابى با. بود روزها كردن پايين و باال مشغول سرش در پژمان

 خودش پيش را ملوس روزى چند توانست مى صورت آن در و برود اهواز به آفرين داد مى احتمال. محسن پدر چهلم

گفت و گرفت سمتش را ملوس مخصوص ى بسته. ببرد : 

- دارى؟ دوست. خودم پيش بيارمت روز چند خوام مى  
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 ممنوع توقف تابلوى زير درست كه اش ماشين و بود داده دستش كار اهمال دقيقه چند همان. رفت باال دو به رو ها پله

 را ماشين مدارك و برسد خانه به زودتر تا بود دويده را كوچه كل! بيارى بد پشت بيارى بد. بودند برده را بود كرده پارك

 و راهنمايى اداره پاركينگ از را ماشين بتواند روز آن دانست مى بعيد ديگر و بود رسيده پايان به كارى ساعت. ببرد

 در از وقتى. كشد نمى طول بيشتر اى دقيقه چند بانك در كارش كرد مى تصور كه بود خودش از اشتباه. كند آزاد رانندگى

 خودش ساعت چند بايد حال كه بود كم هايش گرفتارى. برد مى را ماشينش كشان كشان كه ديد را جرثقيل زد بيرون بانك

 معرفش كه برسد نامى فرنوش با قرارش به بود بهتر. رسيد نمى پاركينگ به. كرد چك را ساعتش. كرد مى عالف را

 صورتش و دست به آبى رفتن از پيش تا رفت راهرو سمت به. بود كرده معرفى پيش سالها را ريحانه كه بود زنى همان

 ناشيانه چند هر. آمد لبش به لبخندى. بود مانده جا به تختش روى رنگى هاى كاغذ آثار هنوز. رفت اتاقش به اما قبل. بزند

 آنطور را ملوس آنكه از. بود آورده ذوق سر حسابى را بچه رنگى هاى كاغد همان اما بود، كرده پيچ كادو را ها سوغاتى

 مادر با را مهشيد. بود آورده بدست دختر كه شود آرامشى منكر توانست نمى. بود خرسند هم خودش بود ديده خوشحال

 خاطر به خوب. بود نكرده جدا آغوشش از رغبت و ميل به را دخترش هم ابتدا همان از كه زنى. كرد مقايسه خودش

 ايستاده مقابلش تنه يك پژمان و بود شده پشيمان اش كرده از كه را دادگاه از بعد روزهاى. را زن ناتمام هاى اشك داشت

 انتقام آنكه از غافل بگيرد مهشيد از را مادرى مهر انتقام خواست مى روزها آن شايد. بود كرده اعالم شده تمام را كار و

 هاى ديدار علتش و است شده كنترل ملوس رفتارهاى كه بود داده اطمينان دولتشاهى خانم. گرفته مى ملوسش از را

 و كرد مى اغراق آنطور كه نبود اولش بار هم ليال. كرد مى دلتنگى احساس بيشتر و فهميد مى بيشتر دختر. نيست مادرش

. بود كرده اعالم را اش نارضايتى ليال مهشيد، آمد و رفت ابتداى همان از. نگرانى ابراز ملوس و مهشيد هاى ديدار از

 و اى حرفه برخورد آنجا از انتظارش.  كرد منتقل آسايگاه مدير به را ليال توضيحات و نكرد سكوت ديگر اما پژمان

 چه ملوس. بود مردد تصميمش به نسبت دلش ته. دارى جانب و احساسات از دور به بود، آموزشى كادر اى حرفه رفتار

 زندگى مهشيد كنار در ملوس شايد شايد كه گذشت ذهنش از. بدهد جوابى چه شد سوالى اگر و كجاست دادگاه فهميد مى

 ملوس ى سينه روى شيار به. بچشد را خانواده طعم توانست مى و باشد داشته خواهرى بود قرار. كند تجربه را بهترى

 با مهشيد. بود گرفته او از را خوراك و خواب ها هفته و شدند آن انجام به مجبور كودكى در كه قلبى عمل به. كرد فكر

 بود اى بهانه كردن كادو. كرد جمع تخت روى از را ها كاغذ.بيايد بر دختر مخارج پس از ترانست نمى كارخانه در كار

 مى. دارد كمك به نياز تزيينش براى و كرده تهيه هديته دوستى دختر براى كه بهانه آن با ببيند دقايقى براى را آفرين تا

 احساس. قبل مانند منظور، بى. ببيندش هم كمى. شود صحبت هم او با كالمى چند بتواند شايد تا بگيرد كمك او از خواست

 داشت كشيك خودش ى گفته به هم شب آن. بود نيامده خانه به كه بود شب دو آفرين ولى. بود آمده سراغش قوا تمام تنهايى

 كوچكى بخش تنها و بود كرده پيدا بهبود صورتش كبودى. رفت دستشويى به و ريخت سطل درو را ها كاغذ. آمد نمى و

 سينك سفيدى برروى تيره موى تار چند. افتاد سينك داخل به نگاهش كند باز را آب شير آنكه از پيش. بود مانده كبود

. كرد مى زندگى او با زنى. داشت حضور آنجا زنى. گذشت دلش ته از حسى هم باز. موجدار و بلند. كرد مى خودنمايى

 پرونده اگر ترسيد، نمى اگر كرد، مى اراده اگر كه زنى. كرد مى انكار را احساسش او و برد مى داشت را دلش كه زنى

 داد مى ترجيح. داشت ترس پژمان اما. بود ميانشان كه موانعى تمام با. باشد او مال توانست مى نبود كثيف آنقدر اش

 غير برخورد تا. كند شرك محسن روى ديدن از تا. باشد داشته وجدان عذاب عمرى تا بگيرد را احساسش پيشروى جلوى

 و دست. ببرد و بشويد را مو تارهاى تا كرد باز را آب. خواست نمى كه بشود همانى تا. بخرد تن به را سيما پيشبينى قابل

 از پس و رفت اتاقش به. بگيرد دوش توانست مى فرنوش را مالقاتش از بعد. رفت بيرون آنجا از و زد آبى را صورتش

 گوشش به باال ى طبقه اتاقك از صدايى برود بيرون در از آنكه از پيش. برود بيرون تا پوشيد را كفشهايش لباس تعويض

 مى پيچ نشيمن روى از ميشد، آغاز در مقابل درست باال اتاق به منتهى هاى پله. وسايل با اى شى برخورد صداى. رسيد

 شنيد مى كه عجيبى هاى صدا از هميشه آفرين كرد، اخم و گرفت باال را سرش. شد مى ختم موجود در تنها به و خورد

 طنين فضا در را صدايى قدمش هر. رفت باال سنگى هاى پله از دربياورد پا از را كفشهايش آنكه بدون. كرد مى گاليه

 احتياط با را در. نكرده هم نظافت و نشده رد آنجا از كسى مدتهاست كه بود واضح. بود گرفته خاك باال آن. انداخت مى

ذر آن هاى وپرتو ميتابيد داخل به گرفته خاك ى پنجره از نور كرد، باز  

 

۹۳:۵٨ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

 مى بازتاب را هوا در شده بلند خاك ذرات آن هاى پرتو اطراف به نگاهى. كرد مى بازتاب را هوا در شده بلند خاك ات

 كه مادرش عموى. اطهرى مرحوم قديمى اثاثيه از بود پر اتاق و نبود اى جنبنده از اثرى. انداخت اطرف به نگاهى. كرد

 كنار را راهش. رفت داخل قدمى چند. محسن و او براى هم آنها و بود گذاشته ارث به اش خاله و مادر براى را خانه آن



 پر و گرفتن دوده مربع هاى شيشه. گرفت رفت مى ايوان سمت به كه درى و پنجره سمت به قديمى وسايل و ها كارتون

. كرد توقف خانه مقابل حسام ماشين كه ديد. داشت كوچه به كامل ديد اما آنجا از. بودند شكسته هم آنها تاى چند. بودند لك

 كردن ميو صداى و خورد تكان پژمان از فاصله با چيزى. شد خم داخل به كمى پنجره از و بست را در و شد پياده آفرين

 پنجره سمت به را سرش كه ديگر بار. نديد را گربه. انداخت اطراف به نگاهى. كرد جلب را توجهش اى گربه بچه

 اندكى موهايش پشت و داشت دم باال آن هواى. بود ايستاده پشتش هم حسام و بود انداخته در به كليد آفرين چرخاند،

. بود شده قطع گربه كردن ميو ميو صداى. ايستاد راست پژمان. آمد آهنى در شدن بسته بلند صداى. بود شده مرطوب

 آفرين. آمده داخل بود شكسته پنجره كه قسمت همان از حتما بود، آورده پناه آنجا به اى ماده ى گربه كه نبود سخت حدسش

گفت كه بود آفرين. بشنود را صدايشان توانست مى پژمان حال و آمدند باال هم ايوان هاى پله از حسام و : 

- بازه؟ چرا در  

است خونه صابخونه حتما : ! 

داد ادامه حسام. نداد را جوابش آفرين : 

: نبود كه ماشينش. نبستى درو صبح البد .  

 نمى پژمان. بودند گذشته ها پله از حسام و آفرين گرفت قرار كه در ى آستانه در. بازگشت بود آمده كه را راهى پژمان

 آفرين به. بود شاد صدايش حسام اما بود ساكت همچنان آفرين. رسيد مى گوشش به وضوح به صدايشان اما و ديدشان

 :گفت

شدم مى له خونه برم خواستم مى. دختر بده خيرت خدا : .  

 روى را موهايش ى دنباله. گذاشت داشت قرار ها پله كنار كه نفره تك مبل روى را اس مقنعه و مانتو كه ديد را آفرين

گفت و انداخت شانه : 

- كرد عوض من با رو شيفتش كه كن تشكر قاسمى از .  

 بدون فرنوش با قرارش. زد باال را هايش آستين سر و كشيد پيراهنش به دستى. برود پايين و ببند را در تا چرخيد پژمان

 از ديدنش با حسام تا دهد نشان را خودش تا رفت مى. گذاشت نمى تنها را آفرين و حسام جوره هيچ اما شد، مى دير شك

گويد مى كه شنيد را آفرين صداى. برود آنجا : 

- خورى؟ مى چى بشين،  

رو تو اول : . 

- ديگه كنم درست چيزى يه بگو لوس، .  

گفت كه وقتى شد قبل از تر جدى حسام صداى : 

نشه تنها باهاش ديقه دو بعد باشه داشته خونه آدم دختر دوست يعنى. نباشه خونه يارو اين ببين برو : . 

گفت دختر. شود مى مرطوب لبش پشت زودى به نداشت سك پژمان و بود مضطرب كمى صدايش كرد، اى خنده آفرين : 

- زشته. مياد نباشه هم خونه . 

:  مرد كن باور. ديدين ازش دخترى دوست نه و داره زن نه سن اين تا كه گرمه كجا سرش نيست معلوم. بيخيال من جون

نكنى اش لقمه يه و باشه ات خونه تو لوندى و خوشگلى اين به دختر.  سيره شكمش سال و سن اون به ! 

نبود جدى اما لحنش. زد صدا توبخ با و بلند را پسر نام آفرين . 

: من نديدمش ست هفته يه االن. دارى خدا بنده اون به گيرى چى تو .  



- آفرين بيا. اصلى غذاى بعد غذا پيش اول. ببينم اينجا بيا. كن ولش اون .  

 تمامى توانست مى باال آن از گذاشت مى پيش قدمى اگر. بخورد تكان جايش از توانست نمى. بود شده خشك پژمان پاهاى

 خورد نمى تكان اگر. بود دادن رخ شرف در پايين آن ها چه دانست مى خوب. ببيند چشم با را بيفتد اتفاق بود قرار آنچه

 به نگاهى احتياط با و گذاشت پيش قدمى. خواست نمى را آن كه دختر. كند درازى دست آفرين به حسام بود ممكن آن هر

 از را موهايش ديگر دست با و بود گرفته را آفرين بازوى حسام. نباشد ديد در كه بود ايستاده جورى. انداخت پايين

 پس را حسام لحظه هر دختر بود منتظر. زدند نبض هايش شقيقه انداخت كه دختر صورت به نگاه. زد مى كنار صورتش

. زد لبخند پسر روى به دختر لحظه آن انا بريد، را پايش و رفت عقب آفرين و بود حسام جاى او كه شبى همان مثل. بزند

. كشيد جلو را سرش و گذاشت دختر گردن پشت را دستش. نكرد درنگ حسام و گزيد را لبش ى گوشه كه ديد حتى

. بزند پس هم را پسر آفرين كه بود بين خوش احمقانه چه. بست را چشمانش پژمان  گرفت قرار هم روى كه لبهايشان

 مى زنها آن و او ميان آنچه. بوسيد مى شكل همان به كه هايى زن و گرفت جان خودش چشمانش پشت و بست چشم

 حتى شايدم. برد مى پيش احساس و عالقه را بود داده رخ نفر در آن ميان و پايين آن كه اى بوسه. اما داشت فرق گذشت

 دست يك موهايش پست حال. او كردن سير براى كردنشان آماده. بود چيز يك دنبال فقط زنها بوسيدن با او اما. عشق

 گوش دو آن هاى بوسه صداى به تيزش هاى گوش و داد تكيه ديوار به. زدند مى نبض همچنان هايش شقيقه. بود مرطوب

 از تا گرفت مى را او دست سمتش به شده دراز دستهاى ميان از كه بود همانى اوآفرين براى دانست مى. بود سپرده

در آمد مى بيرون حسام حلق ته از كه صداهايى حال. بيايد بيرون او كمك به هايش هرزگى باتالق  
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 ماليد شلوارش پاچه به را خودش چيزى. است خبر چه پايين آن نكند تصور تا داد تكان را سرش. بود انداخته طنين خانه

 هم روى بر ها پارچه شدن ساييده صدا. نگشود را هايش چشم اما كرد حس را گربه بدن گرمى. گذشت پايش كنار از و

شد بدتر بدش حال و آمد فرود سرش بر مهلك اى ضربه مانند كه بود حسام بعدى ى جمله اما. بود شده بد حالش. آمد . 

طرفه كدوم خوابت اتاق. تو شيرينى چه جونم، : . 

گفت گرفته صدايى با آفرين : 

- نه اتاق . 

گفت كه حسامى و آمد لباس صداى باز بعد اى لحظه : 

پوشيدى ال چند خبره چه. شيطون خواى مى اينجا : . 

فشرد را وچشمانش برد فرو موهايش ميان دستى. شد طاق پژمان طاقت. لرزيد مي هيجان از پسر صداى . 

- حسام نكن . 

: نكنم؟ چيو. اوممم   

گفت كالفگى با باز آفرين : 

- ميكنى كار چى. بكش دستتو .  

منو انداختى حالى چه به ببين بنداز نگاه يه. بعيده شما از دكتر خانم : . 

: كنى مى اينجورى چرا. حسام يواش . 



 به هم را خودش و بود چسبانده راهرو كنار ديوار به را آفرين حسام. ديد را دو آن. آهسته اما رفت پايين پله دو پژمان

 به را دستش حسام. داشت تن به رنگ همان به تاپى دختر و بود افتاده زمين روى پشتشان دارى دكمه مشكى بلوز. آفرين

 تالش آفرين كه ديد. بود حركت در آفرين گوش و گردن ميان  حسام سر. گرفت را پسر دست  مچ آفرين كه برد ميانشان

 زير لباس و تاپ بند ديگرش دست با و كرد قفل ديوار روى را آفرين دست   حسام. براند عقب به را پسر دست كند مى

گفت و راند پايين را دختر . 

: خوامت مى هم جورى بد خوامت، مى. بده خيلى حالم آفرين، نيار در بازى امل. بيار تهش تا بايد اومدى اينجا تا . 

 دختر به كامل را اش تنه اما حسام. شود آزاد حسام هاى لب ميان از گردنش در كرد كج رو سرش. كرد تقال آفرين

 قفل ديوار روى و سرش الى با را دختر دست دو هر مچ آنى حركتى در و ميداد تكان دختر بدن روى را بدنش. چسباند

داشت گله داشت، بغض داشت، ترس صدايش. زد صدا را پسر نام بلندى صداى با آفرين. كرد . 

 از نيمى كه كشيد پايين چنان را زير لباس بند حال. بودند پرستاب و تند هايش نفس. بود شده بيخود خود از گويا اما حسام

 تكرار دائم و بودند شده درشت چشمانش كرد، تقال آفرين. كند ازاد را آفرين شلوار كمر تا برد دست. افتاد بيرون دختر تن

گفت حسام كه شنيد آمدن پايين پرشتاب حين پژمان". حسام نكن خوام، نمى"  كرد مى : 

: رم نمى تهش تا نخواى تو تا. دختر بيا راه باهام. دارم دوستت قران به. آفرين خوامت مى . 

 كمى را تنش حسام. بودند شده زده هيجان دو هر. شد ريخته ترسش از كمى حسام حرف با گويا شد، كمتر تقاليش آفرين

 و سنگين نفسش و بود ريخته اش پيشانى روى مرتب نا موهايش. كرد مى نگاه را آفرين چشمان مستقيم و كشيد عقب

 و بوسيد را اش چانه حسام لرزيد، مى آفرين ى چانه. نشدند پژمان آمدن پايين متوجه كدام هيچ. آمد مى بيرون پرشتاب

گفت آهسته : 

- هستم باهات آخرش تا دارم دوستت من دختر، نترس . 

بست چشم و گرفت قرار هم روى هايش پلك و شد شل آفرين بدن . 
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 نشده دعوت آنطور حسام كرد نمى را فكرش هيچ. بود داغ واقعى معناى به. خورد مى صورتش به حسام هاى نفس داغى

 گفته حسام. دهد قرار شرايط آن در را او پسر كرد نمى فكر. بود زده دوستانه تعارفى تنها آفرين. كند مهمان را خودش

 تمايل هم خودش! دوستانه ناهارى. داد را ساده ناهارى كردن درست پيشنهاد تنها جوابش در هم آفرين و است گرسنه بود

 پژمان نبودن از خيالش. شود بدل و رد ميانشان اى بوسه نهايت در شايد و بزنند حرف شوند، تنها حسام با كمى داشت

 باعث كه گشت مى كارمندى همان از ردى دنبال به و گذراند مى خانه از بيرون را روزها مرد دانست مى. بود راحت

 بوى از خفيفى رد ورودشان ى لحظه تنها نبود، پژمان حضور از اثرى هيچ زد مى حدس كه همانطور. بود شده تعليقش

 شك. بود مانده خانه را روز آن پژمان كاش اى كه كرد مى آرزو اما لحظات آن در. بود كرده حس هوا در را مرد عطر

 دستهاى و شدند شل حسام دستان. برد مى خود با هم را او. گمان بى. گذارد نمى داخل قدم مرد ديدن با حسام كه نداشت

. سنگين نفسهايش و بود شده داغ هم خودش تن اما خواست نمى را بود وقوع شرف در چه آن. آوردند پايين را آفرين

 بار هر.  بوسيد را گوشش نرمى پسر لبهاى. شد مورش مور. ميداد نشان واكنش حسام انگشتان هاى تماس به داشت بدنش

 شكل به كه بود بدنش اما بيفتد ميانشان اتفاقى نبايد دانست مى دلش ته. كرد مى عبور كمرش از لرزى كرد مى را كار آن

 نمى دلش را ها بوسه آن. داشت بدى حس. شل سپس و شد مى منقبض او ى اراده بدون. داد مى نشان واكنش خودكار

 از پس دقايقى و نكرده درنگ هم اى لحظه حتى پسر. بسپرد حسام ماهر دستان به را خودش خواست نمى. خواست

 تن از قسمت آن روى ديگرش دست و گذشت شلوارش كمر از حسام دست. بود چسبانده ديوار به را او رسيدنشان،



 بودن آرام به تظاهر. شد پسر ناماليم رفتار متوجه خوب آفرين و كرد مى بيشتر داشت را فشارش. گرفت قرار عريانش

 او سرش در دختر آنكه از غافل كند، آماده را آفرين بدن بود تالش در بيشتر و نداشت لطافتى هيچ حركاتش اما كرد مى

 ى شده خود بى خود از ى چهره خواست نمى. بزند نهيب پسر به باز بيشتر پيشروى از پيش خواست. بود زده پس را

 او به اعتنا بى اما حسام. زد صدا را نامش بسته چشمان با. نداشت روز آن از سازى خاطره به ميلى هيچ ببيند، را حسام

 نمى. گرفت سر از را مقاومتش لرزيد، بيشتر آفرين بدن. كند باز هم از را آنها تا داد قرار او پاهاى ميان را پايش يك

 لحظه آن اگر دانست مى بود، ترسيده ديگر. رفت مى پيش معمول غير سرعتى با حسام شود، پسر پاى هم توانست

كرد ناله. بود نخواهد حسام براى نه و او براى نه برگشتى راه ديگر نگيرد را جلويش : 

- حسام. نكن خدا رو تو حسام ... 

 از بيش اش چانه. كشيد مى دست منقلبش حال ديدن با حسام شايد نشد، آنها ريزش مانع شد روان چشمانش ميان از اشك

... بود پژمان اگر. باشد آنجا كسى انگار. كرد مى حس خود روى را نگاهى سنگينى كه بود لحظاتى. افتاد لرز به پيش

 عقب به را حسام ى سينه ى قفسه ديگرش دست با. بپوشاند را لختش تن دست با كرد تالش كند باز چشم آنكه از پيش

ناليد  اكراه با و داد فشار : 

- خوامت نمى. خوام نمى. نكن خدا رو تو . 

: اتاق تو بريم بيا فقط. ميريم پيش آروم. نمياد دردتم.  نميشه هيچى. هيس . 

 را دختر دل اى ذره تنها نه كه حرفهايى و داد مى وعده. كرد مى نجوا اميدوارانه حرفهاى گوشش زير همانطور حسام

 آفرين. امانش بى هاى فشار و پسر خشن خوى اما ماليم زبان آن از ترس.  انداخت ترسش به بيشتر بلكه نكرد آرام

 از را قوايش گويا ندارد، تن در نيرويى كرد احساس براند، عقب را حسام تا زد ديگرى زور. گشود را غمگينش چشمان

 و اش ناتوانى از. بود غمگين داشتند سلطه رويش آنطور ديگران آنكه از. راند عقب به را پسر سستى به. بود داده دست

 حسام بود خانه پژمان اگر. نكند پيشروى حسام كاش. داد مى بها بابتش شدن ديده خاطر به بار هر كه پايينى بنفس اعتماد

 آن از اما بود، كرده آروز قبل اى لحظه كه را آنچه اشك ى پرده پشت از  زد، پلك... بود پژمان اگر. آمد نمى داخل

 مى بر قدم سمتشان به ها پله انتهاى از شكسته صورتى و دلخور نگاهى زار، حالى با كه بود پژمان. ديد داشت، وحشت

 پژمان ديدن. لرزيد دلش ته. تيپ خوش و بود لباس خوش هميشه مثل مرد كه گذشت فكرش از كرد، نگاهش. داشت

 دهانش از لحظه آن كه كالمى تنها. بود شده تمام چيز همه. برداشت تقال از دست و بست چشم. لرزاند مى را دلش هميشه

كرد زمزمه آهسته را شد خارج : 

 .پژمان-

 جدا  آفرين گردن روى از را  لبهايش و صورت سپس و شد شل دستانش ابتدا. حسام كام در باشد زهر گويا هم كالم همان

 تالش بيشتر و ديد را پژمان شدن نزديك آفرين. برد عقب را سرش و انداخت چين را اش پيشانى روى آهسته اخم. كرد

 چشمان از همانطور كه بود اشك. نرفتند تر پايين آفرين گردن از پژمان چشمان. بپوشاند مرد تلخ نگاه از را خود كه كرد

 اش آينده و دورى پژمان از بود گرفته تصميم عقلش با آنكه با حتى. بود نبافته خلوتش در كه ها خيال چه. بود روان دختر

ديگر. زد مى گريز مرد سمت به گاهى دلش اما كند، بنا حسام با را  
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كرد مى شرم هم مرد با بودن خيال از .  

  !چى؟:

 پژمان تر خشن اما گرفت كار به باز را دستانش حسام. نداشت جان در توانى. چسباند ديوار به را سرش. شد سرخ آفرين

گفت نبود فرياد به شباهت بى كه صدايى با : 



- كنيد جمع من خونه از رو هاتون كارى كثافت بساط اين. بكش دستتو .  

. باخت رنگ اش چهره. كشيد پس ناگهان حسام. كرده تصور آنجا خود ميل با را او حتما. شد خراب آفرين سر بر دنيا

 نگاهش ديگر اما پژمان. شده غافلگير نگاهى و شده گشاد چشمانى. ببيند توانست مى صورتش در وضوح به را ترس

گفت شده چفت فكى ميان از. انزجار و داشت غضب نبود، دلخور : 

- چاك به بزن زودتر .  

 نشانه را آفرين قلب كالمش تير اما و نبود او با نگاهش چند هر پژمان. بپوشاند را تنش داشت سعى دست دو با آفرين

 .گرفت

واسه گردين مى سوراخ يه دنبال ها؟ شما كردين فكر چى. نيست مكان اينجا : ... 

 به بود گرفته فاصله آفرين از حال كه حسام. برداشت زمين روى از را آفرين لباس و شد خم. گرفت درز را كالمش بقيه

 به كرد پشت. داد قرار حسام و آفرين ميان را تنش و گرفت دست در را بلوز پژمان. بود شدن دور براى فرصتى دنبال

زد فرياد لرزاند را خانه بار آن كه صدايى با. شد دختر تن لختى ديدن مانع حسام، چشمان مقابل ديوارى مثل و دختر : 

ناموس بى شرف بى ديوار؟ به چسبونيش مى بازم خواد نمى كه بينى مى عوضى. آشغال ديگه شو گم دِ  : !  

گفت كه وقتى بود شده سفيد رنگش. شد مى پايين و باال همانطور اش سينه. كشيد اش آشفته موهاى ميان دستى حسام : 

- خواست مى  هم خودش... من ... 

 و برداشت حسام سمت به قدم چند پژمان انداخت اش شانه روى كه را لباس بند. كند مرتب را تاپش تا يافت فرصت آفرين

  :گفت

:  باهاش زور به گفتى نشد؟ حاليت خوادت نمى گفت مى وقتى خودت؟ با كردى فكر چى. داره كار و كس اينجا دختر اين

كنى؟ حال  

 مخاطب پروايى بى همان با را خودش بارها. بود ديده را پژمان عصبانيت بار چنديدن. داد قورت را دهانش آب آفرين

 امان بى همانطور آفرين قلب. راند عقب را آنها و برد موهايش ميان دستى باز.بازيافت را خودش حسام. بود داده قرار

 تكان جرأت او و گرفت مى باال داشت كار. شناخت مى خوب را نگاه اين آفرين داشت، اخم ديگر حسام. كوبيد مى

گفت مقتدر و محكم حسام. شود تمام نمايش آن زودتر چه هر خواست مى. نداشت خوردن : 

-  عشقمون دخترمه، دوست. داريم كه ما ندارى شخصيت تو. مملكت اين دكتر ميشه فردا دختر اين. كن صحبت درست

اشى؟ كاره چى تو. باشيم هم با خونه تو كشيد  

 اين  و ميداند خود حق را او دانست مى. كند نمى سكوت حسام دانست مى. بست چشم آفرين. كرد مشت را دستانش پژمان

 پژمان. كشيد مى را دو آن از برخوردى انتظار لحظه هر.  دانست مى اشان رابطه الينفك جزو را نزديكى حدود و حد

گفت شده چفت دندانهاى ميان از و پسر صورت توى و كرد دستى پيش كه بود : 

: چاك به بزن و كن جور و جمع خودتو زودتر. اشم كاره همه من خونه اين و شهر اين تو .  

 براى هميشه. كرد مى درك خوب را پسر حال. زد مى نفس نفس شده سرخ آنطور كه قطعا بود عصبانيت زور از حسام

 جايگاه در حال. همراهانشان و بيماران يا و ها همكالسى بيگاه و گاه هاى مزاحمت برابر در بود، كرده سپر سينه آفرين

 به نگاهى شانه روى از حسام. كشيد مى شانه و شاخ و بود كرده سپر سينه آفرين براي ديگر يكى. بود گرفته قرار مقابل

 اشاره خروجى راهرو به دست با چرخاند، خودش سمت به را پسر سر  پژمان. بود ندامت عصبانيتش ته. انداخت آفرين

گفت و كرد : 

: نگرفتم حالتو تا برو بكش راهتو. وره اون از در . 



. سرخ شرم از و بود خيس اشك از دختر صورت. كرد  دراز آفرين سمت به را دستش و زد پس را پژمان شانه با حسام

 آن با. بود تمام كارش برد مى واقعه آن از بويى تنها سيما اگر. شد مى فشرده پژمان مشت ميان كه انداخت لباسش به نگاه

 داد تكانى را دستش حسام.كنند اجرا همانجا و ببرند را حكمش است قرار گويى. بود ايستاده معذب مرد دو مقابل و پوشش

گفت و : 

- عتيقه عهد كرده فكر. نيست خوش حالش بابا اين. آفرين بريم بپوش .  

. بود مشترك چيز يك دو هر نگاه در. بودند گرفته نظر زير را او مرد دو هر. چرخاند پژمان سمت به را چشمانش آفرين

 !طلب

 تنها ديد، نمى را كدام هيچ ى چهره ديگر. حسام و او ميان شد سدى باز و نداد مجالى پژمان كه كند باز دهان خواست

گفت پژمان كه شنيد : 

:  يعنى برو بكش راتو ميگم وقتى. آشغال تيكه يه مثل هم تونم مى كنم، بيرونت خونه اين از آدم مثل تونم مى. جون دكتر

 خبر باباشو بذاره بيرون در از پاشو دختر اين. برم  رو دومى راه فهمى نمى اگه. كنم برخورد باهات آدم مثل خوام مى

ميشه بد خيلى يكى تو شدن دكتر براى مخصوصا. ميشه تموم بد براتون. كردم . 

 هاى الستيك بلند صداى بعد ثانيه چند و كوبيد را حياط در. رفت در سمت به و زد پژمان به اى نكرد،تنه صبر حسام

 انتظار و بود شده تنها پژمان با حال. افتاد آفرين جان به كه بود لحظه آن تازه ترس. رسيد آفرين گوش به ماشينش

 پشيمان اش كرده از خانه داخل به گذاشتن پا ى لحظه همان دانست مى چه پژمان. كشيد مى را اش رحمانه بى قضاوت

خ كج ترس از دانست مى چه. بود شده  
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 و چرخيد پژمان. بود خورده را اعتمادش چوب كه دانست مى چه. بود داده بوسه آن به تن شدنش گرفته تمسخر به و لقى

. بود شده خيره روبرو به و زد نمى حرفى. بود اش پنجه ميان آفرين رنگ سياه لباس هنوز. انداخت مبل روى را خودش

گفت شكسته صدايى با پژمان نهايت در و  شدند مى سپرى همانطور دقايق : 

: كرد؟ اذيتت  

. لرزيد مى هم اش چانه تر، حجيم بار آن. شدند جارى باز بودند شده خشك ديگر حسام رفتن ى لحظه از كه هايى اشك

 سينه. فشرد را اش چانه و كشيد صورتش به دستى. آفرين لباس به چشمانش و بود پايين سرش. كرد نمى نگاهش پژمان

پرسيد باز و كرد صاف اى سرفه با را اش شده خشك ى : 

: جايت... اذيتت گم مى ... 

 ديگر هم او حال و بود برده بكار حسام به مقابله براى را قوايش و نيرو تمام پژمان كرد حس. افتاد زير به آفرين سر

 سمت به را سرش ديد كه را آفرين سكوت پژمان. ريخت مى زمين روى مقابلش قطره قطره اشكهايش آفرين. بود بريده

گفت و كرد تنگ را چشمانش. ريز و دقيق. كرد نگاهش و چرخاند دختر : 

: نه؟ خواستى مى خودتم   

 تاييدش معناى به را آفرين سكوت. داده خشم به را جايش ديگر بارى دلخورى و نگرانى آن كه ديد. آمد باال آفرين سر

گفت و زد پوزخندى گذاشت، : 

: درخته خود از هميشه كرم.  ديگه خونه آوردى داشتى ورش كه خواستى مى .  



 توبيخ را دختر و تاخت مى رحمانه بى پژمان. كند مهار را اش هق هق صداى تا داد قرار دهانش مقابل را دستش آفرين

كرد مى بيان قبلى از تر عمق پوزخندى با را اش جمله هر. كرد مى . 

 كه الحق آوردى؟ در واسش بود چى اداها اين ديگه. كرده فرق جاش فقط. دادى بهش حالى يه بار هر. نيست اولت بار :

خيلى...احمقى خيلى... اتون همه . 

 آن تا. دانست مى روا را تهمتى هر و بيايد كوتاه نداشت قصد گويا مرد. كرد نگاه را پژمان شده گشاد چشمانى با آفرين

 مهر كند، سكوت اگر آنكه دانست، مى را چيز يك. بود ناحق بود كرده بارش پژمان آنچه اما بود، كرده سكوت لحظه

 بينى و كشيد چشمانش به دستى  آفرين. گفت مى و گفت مى نفس يك پژمان. شد تمام صبرش. مرد تهمتهاى بر زده تاييدى

 تهمت بود، تاخته ناجوانمردانه پژمان. كرد مشت را اش زده يخ دستان. بود ناآشنا خودش براى صدايش. كشيد باال را اش

 و فشرد اش سينه ى قفسه به را انگشتش و آورد باال را دستش يك. بود داده نسبت او به نبود اليقش كه را آنچه و بود زده

 :گفت

-  مى تلنبار من روى و دى مى پر و بال ذهنت هاى پرداخته و ساخته به فقط دونى؟ مى چى من از تو بود؟ من از كرم

مردى هم تو كردم مى فكر. مرده گفتم. كردم اعتماد بهش احمق من بودم؟ حالى چه من ميفهمى تو. كنى ! 

گفت آفرين جواب در. كند تحقيرش باز تا بگويد سخنى آفرين بود منتظر. برخاست عصبى پژمان : 

:  حاال دى، مى لب بهش راه به راه كه تو بزنه؟ دست بهت يارو زدى نمى حدسم كه اى َپپه و خام اينقدر بگى خواى مى

انگار اهلشى هم تو كنى؟ آشپزى واسش بشينه سينه به دست آدم ى بچه مثل داشتى انتظار خونه آوردى داشتى ورش ! 

 عنان آفرين. بيفتد پا از دختر كه بود زده چنان را تبر ى ضربه آخرين پژمان. كشيد چشمانش به دست ديگر بار آفرين

گفت دلخور و لرزان صدايى با و زد پژمان ى سينه به مشتى. كرد غافلگير را پژمان و برد يورش مرد سمت به گسيخته : 

-  كجا فهمه نمى كسى مياى شب نصف بيرون ميرى شب سر كنى مى فكر مردى؟ تو هان؟ چى؟ خودت تو! اهلشم؟ من

 مياى آسه رى مى آسه ميكنى فكر. جمعه حواست و زرنگى كنى مى فكر دارى؟ جدا خط ندارم خبر كردى فكر بودى؟

هستى هم تو هست اون چى هر. پيشونيته رو ننگ ى لكه سعيد اون با رفاقت خودته؟ كار تو سرت كنن مى فكر هم همه !  

گفت كه وقتى كرد رها هم را تيرش آخرين آفرين بود، كرده سكوت پژمان : 

- باشى يادش به تا ذاره مى برات نامه با شرتشو كه اهلشه اونى! فهميدى اشتباه منو االن تا شما .  

 

*** 

. شوكه و بود مبهوت. نبود شدنى وصف او حال. آمد خودش به هم پژمان پيچيد كه چهارچوبش با اتاق در برخورد صداى

 همان. شد مى تكرار سرش در دختر آخر جمالت. كرد ويرانش نهايت در و شد شرمنده بعد ترساندش اول بود شنيده آنچه

 رانده زبان به كذايى زير لباس آن يافتن از آنكه از پس كه همانى. بود كرده تنبيهش حرفهاي تمامى از بيش كه اى جمله

بود؛ گفته لرزيد مى كه لبهايى و باريد مى نو از كه چشمانى با. رفت اتاقش سمت به عقب عقب وقتى. بود  

"  محبت از كردم مى فكر كه احمقم. داشتم باورت كه احمقم. احمقم هم خيلى آره،. احمقم گفتى گفتى، درست جارو يه اما

بستم دلت به ريشه از رو دلم كه  تنهايى،احمقم اينقدر كه نديدنه " 

 البه از كه همان. بود آشنا بوى آن دنبال. اراده بى و ناخواسته. بوييد و برد باال را آن. بود دستش در همچنان آفرين بلوز

. كرد دستش يكى آن قالب سرش پشت سپس و برد فرو موهايش در را دستش. خورد مشامش به لباس پود و تار الى

 مى. برود آنجا از آفرين و بزند بيرون خانه از ترسيد مى. كند چه دانست نمى واقعى معناى به. بود شده سنگين سرش

 خودش.باشد نداشته ديگر هم را خانه در وجودش هاى رد را، حضورش دلخوشى ترسيد مى. نبيند را دختر ديگر ترسيد

رحمانه بى. بود رفته تند. انداخت مبل روى دوباره را  
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 دانست مى هم خودش كه بود كوفته دختر صورت و سر بر چنان را هايش عقده. بود كرده دختر بار را حرفها ترين

 ملتمس صداى خودش. بزند پس را حسام تا كرد مى تقال دختر چگونه بود شاهد باال آن از خودش. بودند ناروا همگى

 بسته دل شايد هايش وعده به. بود كرده اعتماد حسام به بود، كرده سادگى آفرين دانست مى خودش. بود شنيده را دختر

 هر. خودش به بار آن زد، پوزخند. بود او از تر پاك آفرين مال اما گرفته كثافت را خودش ى پرونده بود كه چه هر. بود

 هر. سعيد مثل يكى هم خودش. بود شناخته خوب را او كمش سن آن با دختر كرد، مى اشتباه آفرين با رابطه در او كه قدر

 داد، تكيه مبل پشتى به را سرش. بود يكى عملشان هم باز كرد مى يادآورى خودش براى را مسخره قوانين آن هم قدر

 رفت مى اگر. برود نكند. زد مى را دختر شور دلش. كرد مى بازى هايش دكمه با و داشت قرار پايش روى آفرين لباس

. بودند برجا پا هايش ترس اما خواستش، مى. خودخواهانه هرچند خواهد، مى را آفرين كه دانست مى ديگر كرد؟ مى چى

 به مرقوبش چندان نه دستپخت حتى كه كرده، عادت حضورش به كه است، سخت برايش دختر دورى كه دانست مى فقط

 مى را دلش دختر ى مانده بجا موى تار كه كرده، عادت كالسيك موسيقى شنيدن به گوشش كه كند، مى مزه او دهان

. بود شده آرام. آمد نمى صدايى دختر اتاق از. گذراند كردن فكر به را ساعتى. كرد مى يادآورى را حضورش و لرزاند

 آشپزخانه سمت به و گرفت دست در را دختر لباس ايستاد،. بزند سر دختر به تا بود بهانه دنبال به جهت بى و خود بى

 تعلل با و زد در به ضربه چند. يافت آفرين اتاق در پشت زير به سر را خودش آخر سر و كرد كشى وقت هم آنجا. رفت

. نداد نشان واكنشى هيچ دختر. زد در به ضربه چند ديگر بارى. نرسيد گوشش به سمت آن از پاسخى. زد صدا را نامش

گفت و نواخت در به تر محكم را ضربات سوم بار ماليد، را گردنش پشت كشيد، پوفى : 

 !نازآفرين :

 اى لحظه ى اجازه. دهد ورود ى اجازه دختر داشت اميد. گرفت قرار در ى دستگيره روى ناخواسته دستش ماند، منتظر

 را دختر ى گرفته صداى در سوى آن از كه بكشد پس را دستش خواست. شدند شل انگشتانش. سكوت هم باز. را ديدنش

 .شنيد

 بله؟-

 بيدارى؟:

 سرش. كرد تالش باز اما پژمان. بدهد را پژمان ى احمقانه سوال جواب خواست مى سكوتش با گويا كرد، سكوت دختر

گفت بسته در ميان از و كرد نزديك در به را : 

: تو بيام ميتونم . 

گفت كوتاه دختر. ماند منتظر و فشرد در به همانجا را اش پيشانى : 

 .بفرمايين-

 كه همانجا را آفرين گشود كامل كه را در. بود دختر جستجوى در نگاهش. كرد باز آهسته را در و كشيد پايين را دستگيره

 مرتب شالى و مانتو. بود روبرو به نگاهش. بود گرفته بر در را زانوهايش و نشسته تخت روى دختر. يافت زد مى حدس

 كه نبود سختى حدس. داد تخت كنار آماده پشتى كوله دو به و كند دختر از را نگاهش. داشتند قرار تخت روى كنارش

 را پژمان ندامت بود حقش دختر. كند عذرخواهى رفتنش تند  از نحوى به تا افتاد تقال به. دارد سر در چه آفرين بفهمد

گفت و رفت داخل قدم چند. آفرين برابر در و لحظه آن در نه اما بود مغرور. ببيند : 

  .متاسفم:

نكرد هم نگاهش حتى. داد تكان سرى تنها آفرين .  

 آفرين به و گرفت بلوز سياهى از را نگاهش. داد قرار ميز نزديكترين روى را آن و كند دل دختر لباس از بالخره پژمان

گفت و كرد صاف را اش سينه. دوخت : 



:  شايد خب.. كه گيره مى قرار شرايطى تو آدم گاهى ميفهمم اما داشت فرق ما زمان. كنم دركت تونم مى من خب... من

باشه نشده بينى پيش . 

داد ادامه و داد تكيه پشتش ديوار به پژمان. انداخت زير را سرش تنها دختر. دهد نشان واكنشى آفرين شايد تا كرد مكث : 

:  اينكه با حتى باشه ممكنه جورى چه ميفهمم. حتى باشه موجه. باشه عادى روزا اين گذشت دوستت و تو ميون اونچه شايد

نكردم اش تجربه وقت هيچ خودم . 

گفت ديد كه را دختر توجه پژمان. غمگين و بود نااميد نگاهش. چرخيد سمتش به آفرين سر : 

:  رو حست كنم مى درك تو سمت از. نبوده جزوشون يكى اين كردم، كسب ها تجربه خيلى ديدم، رو چيزا خيلى زندگيم تو

نيست حسى مطمينم دوستت سمت از اما .  

گفت و كند دفاعى دختر نداد مجال پژمان كرد، اخم آفرين : 

: باشه خودت به بايد حواست... اما بشه اتفاقا خيلى باعث ممكنه داشتن دوست اين و دارى دوستش دونم مى .  

 دوست بفهماند او به تا كند، راهنمايى را دختر تا. بزند حرف تا كند مى جان داشت. بود شده مرطوب پژمان سر پس باز

داد مى نشانش حسام كه نيست آنى داشتن . 

:  جاها خيلى شايد و باشه نذاشته راحتت خيلى شايد سيما دونم مى. نخورى رو مردا هاى وعده گول باشه حواست آفرين

 امروز كه نبود اونى داشتن دوست هاى نشونه كه ميگم بهت من. مردم يه من اما. باشى نديده چيزا خيلى باشى، نرفته

 .ديدى

گفت دوستانه غير و ناآشنا لحنى با و گرفت دست در را شالش و مانتو. برخاست و آمد تخت ى لبه به آفرين : 

-  قد اما ندونم شايد شما قد من نيست؟ چى و هست چى داشتن دوست هاى نشونه ميدونى كجا از نكردى تجربه كه شما

چيه داشتن دوست هاى نشونه ميدونم هم قطعا. دونم مى چيزايى يه سنم سال چهار و بيست !  

برداش پژمان سمت به قدمى  
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 بود زخمى هنوز. گذاشت نمى دختر اما برود پيش آرامش با خواست مى زد، صدا را دختر نام پژمان. كرد نگاهش و ت

داد ادامه لحن همان با و داشت اخم. بود ناآشنا حاالتش. پژمان ضربات از : 

- . دله لرزيدن اولش داشتن دوست هاى نشونه. ميگم بهت من اما. ندونى شما شايد پژمان آقا رو داشتن دوست هاى نشونه

كه اينه. كنى فكر بهش چه ببينيش، چه ميشينه، لبت رو كه لبخنديه. خياله و فكر از مغزت شدن پر دومش ... 

گفت و گرفت نفسى. حاال داشت غم نگاهش آورد، كم نفس دختر : 

- دره ته كنى پرتش بعد اما قهرمانش بشى كه نيست اين اما داشتن دوست ! 

 را دختر ساعد. نگذاشت اما پژمان. كند عبور كنارش از تا برداشت قدم كرد، نگاهش زدنى پلك بدون و طوالنى دختر

 لب پشت رطوبت. خورد چرخ و خورد چرخ دختر صورت روى نگاهش. داشت نگه خودش مقابل را آفرين و گرفت

 را دستانش. كرد رها را آفرين ساعد بود، شده جمع سرش پشت دختر موهاى. پيش مدتها بود، لرزيده دلش. ديد رو دختر

 را اش شانه خواست. كرد مقاومت آغوشى هم خيال به دختر. كشيد خود سمت به را او و گذاشت دختر هاى شانه روى

. داشت دلهره. آورد فرود دختر لبهاى روى را لبهايش و گرفت انگشتانش ميان را دختر ى چانه پژمان اما بكشد عقب



 باال پژمان ديگر دست. كشيد نمى هم نفس. انگار بود شده مسخ نخورد، تكان اما آفرين. بزند پسش آفرين آنكه ى دلهره

 از را نفسش دختر. برايش بود نو اى تجربه. دل ته از بوسيدش،. گرفت دستانش ميان را دختر صورت سمت دو و رفت

 به متفاوت حالى و حس لب حركت هر با. نزد هم پسش اما نكرد اش همراهى نشد، پايش هم آفرين. كرد رها بينى راه

 ى مزه داشت فرق. را آفرين ببوسد دلش با خواست مى. شود سيراب دختر وجود از خواست مى. داد مى دست پژمان

 پيراهن روى آفرين دست. آهسته و نرم اول. خورد تكانى دختر لبهاى. بود احساس در غرق پژمان. بود ملس.  لبهايش

 سينه شدن پايين و باال كرد، حس را دختر تن داغى پژمان. چسباند او به را خودش و كشيد را پيراهنش. شد مشت پژمان

 سمت به پژمان دست. كند رها را دختر خواست نمى. بماند دختر قهرمان خواست مى. كرد رها را خودش اما را، اش

 دستش. گشود را مشتش دختر.  كرد لمس نآفرين گرد روى را حركتش مسير انگشتانش نوك با كرد، حركت دختر گردن

 چشمانى با ديد را آفرينش گشود كه چشم كشيد، عقب را صورتش پژمان. رفت باال و كرد لمس را پژمان ى سينه تخت

 دست يك. نكرد باز را چشمانش دختر. زد ديگر اى بوسه را دختر لبهاى ى گوشه زد، لبخند. ملتهب صورتى و بسته

 مى دختر لبهاى به كه اى بوسه هر يا. پژمان ى سينه تخت روى بر ديگرش دست و داشت قرار اش شانه روى آفرين

 هم همان. بود كرده اش همراهى ناشيانه دختر. آورد لبش به لبخند دختر هيجان. فشرد مى را اش شانه سر آفرين زد،

 فقط ، نكرد فكر كارش عاقبت به. كرد ترش تشنه رفتن عقب ثانيه چند همان. ببوسدش باز تا كرد مى اش وسوسه بيشتر

 دختر گلوى ته از صدايى. آمد فرود دختر لبهاى رو قبل از محكمتر بار آن لبهايش. كند مزه را لبها آن دوباره خواست

 هوشيار. كرد حس را پيراهنش ى يقه سمت به آفرين دستهاى حركت. بود گذاشه دختر كمر روى دست پژمان. آمد بيرون

 مچ روى را دستانش. آمد خود به پژمان كرد لمس را پيراهنش ى دكمه اولين كه آفرين انگشتان نوك. نكشيد پس اما شد،

 گرفت، دستانش ميان محكم را دختر دستان مچ پژمان نكشيد، دست اما آفرين بياورد، خود به هم را دختر تا گذاشت آفرين

گفت پژمان كه كند باز را دكمه تا بود تالش در دختر. چسباند آفرين پيشانى به را اش پيشانى اما كشيد عقب را هايش لب : 

 .نه:

 ميان اخمى. آمد مى سراغش به داشت آشنا حال آن و شدند داغ پژمان گوشهاى. كرد باز را بازش نيمه هاى چشم آفرين

گفت و دوخت پژمان به را چشمانش آفرين. نشست اش پيشانى : 

- كه اينه داشتن دوست ى نشونه ... 

 .نه:

- خوام مى من . 

كرد زمزمه و بست چشم. فشرد را دختر انگشتان نوك پژمان : 

: آفرين مريضم من . 
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 ضرب زمين روى پايش نوك با عصبى. خلوت رستوران و بود وقت دير. چرخاند مى خود دور انگشتانش با را نمكدان

 ريحانه. بزنند بيرون آنجا از زودتر چه هر خواست مى.  داد مى آزارش بيشتر همان و چيست دردش دانست مى. گرفت

 از را او كه بود كسى اولين و نبود آنها جنس از هم ريحانه چند هر. نبودند هم او امثال زنهاى از كدام هيچ ديگر نبود،

 چشم از پنهان دلش، ويترين در كه بود اى شيشه بلور همان آفرين. بود آفرين اما حال. كرد حذر بر لجنزار آن در ماندن

 آغاز دختر با كه را راهى. ميشكست و آورد نمى تاب زد، مى اگر كه بزند دستش نميتوانست. داشت مى نگه ديگران

 تنها. انداخت اطرافش به نگاهى. برود توانست نمى هم پيش و بگذارد عقب قدمى توانست نمى نداشت، بازگشتى بود كرده

 كرد، چك را ساعتش. رسيد نمى گوشش به معمول ى همهمه كه بود هم همان و بودند شده اشغال رستوران از ميز چند



 بالاستفاده هم غذا هاى منو و نداشت شام به چندانى ميل. كشيد مى انتظار و بود گذشته نشستنش تنها از ربع يك از بيش

 ساعت چند آن. ساييد پاهايش ران روى بار چنديدن را دستانش كف. چرخاند اطراف به باز را نگاهش. بودند ميز روى

 تاثيرش متوجه خوب دختر. بود آورده دوام زبانش زير ملس ى مزه آن و آفرين و خود ميان حال و شور به فكر با را

 تا باشد؟ خوددار توانست مى چقدر و كجا تا مگر. بود انداخته پيراهنش هاى دكمه به دست آنطور كه بود شده پژمان روى

. هم كنار در دائمشان حضور با هم آن. دارد نگه بند در دختر ى دوباره لمس براى را اشتياقش و شور آن توانست مى كى

 ترك ساعتى ماشين به مربوط گرفتارى ى بهانه به را دختر. آمد مى سر صبرش بود مانده اطاق آن در بيشتر كمى اگر

 از يكى طريق از توانست كه بود ظهر از بعد همان كرد اش يارى شانس كه بارى تنها وقت چند آن در. بود كرده

 كه قطورى كتاب و يافت مبل روى نشسته زانو چهار را آفرين بازگشت كه خانه به. كند آزاد را ماشينش دانشجوهايش

 در! راغب آنقدر و بكر آنقدر نبود، باطراوت و جوان آنقدر بود، ننشسته دلش به آنقدر آفرين اگر فقط. بود باز مقابلش

 مبارزه بود سخت گذاشت، مى تاثير رويش هم دختر فكر. دهد پر ديگر سويى و سمت به را فكرش تا خورد تكانى جايش

 تنهايى به كه شد روشن برايش اما روز آن. داشت كردنش برآورده به عادت هميشه كه سركشى ميل و هوس با نفسش، با

 ماند مى تنها. را الزم ى انگيزه آفرين و بود داده ريحانه را اخطار. گرفت مى كمك بايد. آيد بر آن مهار پس از تواند نمى

 كه گاهى كرد، مى محدود زنها ى خانه به را آمدش و رفت مادى، شرايط اقتضاى و اجبار به  ها پيشتر شايد! اراده

 مى انتخاب را ها ترين دستى دم مدتى تا كه شد مى دار هزينه برايش قدر آن گاهى. نه هم گاهى و رفت مى بود شرايطش

 هرگز اما شد، مى منع زنها با بودن از اگر. بود گذرانده او با فقط را سال چند آن كه بود آمده كنار او با ريحانه. كرد

 گذراند، سختى به را ساعت چند آن بود، كرده تغيير شرايط حال. كند منع نيازش به پاسخگويى از را خودش بود نخواسته

 چطور بود، اش قدمى يك در و ديوار آنسوى آفرين. توانست نمى اما كند، راحت را خودش كرد سعى بارى چند چند، هر

 همان.  بود بلوا درونش و اسير دستانش ميان دختر مچ كه لحظه آن به. زد گريز آفرين اتاق با باز ذهنش! توانست مى

 دختر ى چانه از نگاهش. بود نكرده رها را آفرين. داد قرار ميانشان و آورد پايين را شان خورده گره دستان كه وقت

 بااليى درك از هم شايد كند، صحبت پژمان تا ماند منتظر كه شايد بود شغلش اقتضاى. نپرسيد هيچ آفرين. بود نرفته باالتر

 نه و بكند دل دختر از توانست مى نه. داد مى ترجيح را سكوت پژمان اما.  بود شاهد او از بارها روز بدان مرد كه بود

 فروكش دختر التهاب و شور كه زمانى كه انديشيد مى آن با تنها لحظات آن در بود، ترسيده. بدهد دلش به دل ميتوانست

 و روز و شب كه سالهاست دانست نمى. دانست نمى او از هيچ آفرين. ماند خواهد جا به برايش پشيمانى و ندامت كند،

 را پژمان بيرونى هاى فشار و سختى دانست نمى. داده مى هوسش به تن زن آن و زن اين ى خانه را روزش ميان گاهى

 دانست نمى. كند تخليه جسمش با بلكه دوست، يك با صحبتى هم و زدن حرف با نه را ها دشوارى تا اندازد مى تقال به

 به ميبست چشم زن كدام را؟ مردى چنين پذيرفت مى زن كدام. بوده كسش همه پژمان روز بدان تا كه هست ملوسى

 به كند اقرار و بدوزد چشم صادق چشمان آن به توانست جوانى؟نمى اوج در هم آن را؟ ميانشان سنى اختالف سال چهارده

. بگويد چيزى تا داد فاصله هم را لبهايش كرد، مى نگاهش منتظر آفرين بود، برده باال را نگاهش. ناپذيرش سيرى عطش

 هم سر را جمالت سرش در پژمان. داد زمان پژمان به باز و كرد چفت را لبهايش دختر! نفهميد! مردد يا بود شده پشيمان

چى؟ يعنى: "بود پرسيده كوتاه و مختصر آفرين كه كرد مى !" 

 آرنج. بود نشسته آن ى لبه. برداشت قدم تخت سمت به آفرين پرسشگر نگاه زير  و كرده رها را دختر دستان كه شد همان

 هيچ پژمان و بود ايستاده اتاق ميان حركت بى همانطور آفرين. سرش كنار را دستانش و داشتند قرار رانها روى را هايش

شد خم كه دختر. بگويد كه نداشت  
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 بى هم شايد بود، جوان دختر. برود نشنيده و نيامده. كند تركش بود ترسيده. آمد خود به پژمان بردارد را شالش و مانتو تا

بود خواهانش پژمان اما تجربه، . 

بود گفته و ايستاده هم پژمان كرد صاف قد كه آفرين : 

 "...من:"

بود پرسيده و آمده حرفش ميان. بدهد ادامه پژمان بود نگذاشته دختر : 



 "جسمى؟:"

اش بيمارى و پژمان نگران. بود نگران دختر نگاه. دقيق و خوب بود، كرده نگاهش .  

گفت و انداخت زير را سرش پژمان : 

": دو هر ." 

 كه كالمى تنها و برده موهايش سمت به دستى. ديد خود به زده زل را دختر بييند، را آفرين واكنش تا بود كرده بلند كه سر

بود آهسته ى" آهان" گفت .  

. زد كوتاه لبخندى و چرخاند را سرش. كند دل دلپذيرش ى خاطره و اتاق آن از. آمد خود به اش شانه شدن فشرده با

گفت دوستانه كه داد مهمانش به شكافانه مو را نگاهش راند، عقب به را كنارش صندلى : 

- بودين فكر تو . 

 ميز روى را تلفن كه انداخت دختر دست به نگاهى. كرد مى مبارزه كردنش لمس ى وسوسه با داشت. نزد حرفى پژمان

 برداشت تلفن روى از كه را دستش. بودند كمتر هميشه از بندهايش دست. بود گرفته انتها از را هايش ناخن. گذاشت مى

گفت پژمان : 

: كشيد طول . 

- موندين منتظر ببخشيد . 

پرسيد" كنم مى خواهش" عوض در و داد تكان سرى پژمان : 

گفت؟ مى چى :  

 نمى. كرد مى درك را دختر بد حال. نماند توضيحاتش منتظر پژمان. شد گشاد چشمانش و آمد باال ناگهان آفرين سر

 داشت حق. بوده تلفن با صحبت مشغول دستشويى، ى بهانه به و مدت آن تمام دانسته مى كه بياورد دختر روى به خواست

. گرفت مى اوج ضربانش  حضور در كه قلبى و امان بى كششى جز نبود ميانشان چيز هيچ هنوز. كند صحبت حسام با

گفت و داد آفرين به را شام منوى : 

: خورى؟ مى چى  

 آفرين. داد نشان منو مشغول را خودش و گرفت نگاه پژمان. برنداشت پژمان صورت از را نگاهش گرفت، را منو دختر

گفت سردى به مكث اى ثانيه از پس : 

- بود بابام . 

 يه ندايى البد. حتما بود نداده امان آفرين. كرد اخم. شنيد را گردنش صداى كه كرد بلند منو روى از را سرش چنان پژمان

 غذا ليست كه همانطور و كرد باز را منو. گرفت پژمان از نگاه آفرين كه كند سوال خواست و كرد هول! بود داده محسن

داد ادامه كرد مى نگاه را ها : 

- بده رو فرناز آمدن خبر گرفت تماس .  

گفت داد مى نشان را اش ناراحتى كه لحنى و دلخور نگاهى با و بست را منو دختر : 

- انتخابه ترين امن هميشه جوجه .  

 آنطور نداشت تفاوت اگر آفرين. بسنجد ذهنش نادرست هاى معيار با را او نداشت حق. بود فهميده اشتباه را دختر هم باز

 و برد پيش دست. شد چيره او بر كوتاه حتى دختر، لمس به نياز. نامحسوس و ريز آنطور هم آن. كرد نمى نفوذ دلش به

 برسد چه كرد، مى معذب هم را خودش كه رفتارهايى. حاالتش از بود گرفته اش خنده. فشرد دستش ميان را دختر دست



 چشم از دور كه بود شده نوجوان پسرى مثل! لبخندى؟ با دلش لرزيدن به چه! دخترى؟ دست گرفتن به چه را او! آفرين به

. دلنشين اما مخفى كارى انجام لذت همان. داشت را حس همان. باشد گذاشته قرار دخترش دوست با خفا در و ديگران

گفت و زد لبخند. اش تازه هواى و حال از هم و اشتباهش قضاوت از هم. بود زده خجالت : 

 .ببخشيد:

 و كشيد بيرون پژمان دستان ميان از را دستش شد نزديك كه گارسون. زد كوتاه لبخندى و فشرد را پژمان دست آفرين

پرسيد پژمان گارسون شدن دور با. بدهد را شامشان سفارش پژمان ماند منتظر : 

- ميان؟ كى  

: گرديم برمى هم با احتماال و مونه مى روزى چند. هفته آخر. داره ادارى كار. مياد تنها فرناز . 

 آنكه از ناراحت. ناراحت هم و بود خوشحال محسن همسر آمدن از هم. داد تكيه اش صندلى به و تكان سرى پژمان

 آن با.  ميانشان احساس و آفرين و اون ميان بود ترمزى و داشت حضور سومى فرد كه خوشحال و بود تظاهر به مجبور

 مى حس خوب. بود كرده سكوت آفرين نشوند؟ نزديك هم به و بگيرند فاصله توانستند مى كجا تا داشتند هم به كه كششى

. داشت هم او كه حالى. دزديد مى گاه به گاه را نگاهش و بود كرده مشغول را فكرش چيزى نيست، راحت دختر كرد

پرسيد مقدمه بدون بعد كمى آفرين. هم با بودند معذب : 

- نظرين؟ تحت  

 چهره. گرفت بازى به را آن باز و رفت نمكدان سمت به مرد دست! سوالش با بار آن. بود داده تكان را پژمان باز دختر

 زبان از بيمارى حقيقت شنيدن گويا. ماند پژمان صورت زل دقايق آن خالف بر نگاهش. كنجكاو و شد نگران هم دختر ى

داشت ارجحيت برايش صحبتى هر بر پژمان . 

: نه هنوز . 

- جديه؟ چقدر. دقيقا چيه مشكلتون بگين خواين نمى  

داد را پاسخش كوتاه. بود فايده بى رفت مى طفره قدر هر. كرد اخم پژمان : 

 .جديه:

 را دختر نداشت دوست پژمان. كند باز را مشكلش خواهد نمى پژمان بود فهميده خوب. زد تكيه اش صندلى به كالفه آفرين

 و كرد صاف را اش سينه. داشت واهمه بود گرفته را گريبانش آنچه به اقرار از اما نداشت، هم را حقش. دارد نگه معلق

نباشد سرد لحنش كرد سعى .  

خب...  تونيم نمى ما... من :  

 دختر شايد گذشت ذهنش از. رفت فرو فكر در و كرد اخم. دزديد را نگاهش سپس و شد گشاد چشمانش ابتدا در آفرين

نب كه چه هر. بود رفته فرو خود در آنطور كه كرده را مقاربتى بيمارى نوعى  تصور  
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 كه بياورد بيرون اشتباه تصور از را دختر و بدهد توضيح خواست. بود همان رسيد مى ذهن به كه اى گزينه اولين ود،

 فكرى همانطور آفرين. ايستاد كنارى آنها از اندكى ى فاصله با و چيد را ميز. شد نزديك شامشان سفارش با گارسون

 :گفت

- نيستين نظر تحت ميگين وقتى اما باشه، داشته تونه مى مختلفى داليل مساله اين ... 



 ذهنش هاى داده ناچيز چيدن كنار در پژمان شايد تا كرد مكثى. دوخت پژمان به و گرفت غذايش از را نگاهش دختر

 نمى دلش. نداشت توضيح به ميل آن از بيش هم پژمان. انداخت زير به را سرش و كرد تغيير نگاهش آنى به. كند كمكى

 منتظر گويا، بودند بالتكيف دو هر. داد تغيير روزمره صحبتهاى به را بحث. كنند صحبتى موضوع آن از بيش خواست

گفت و زد دريا به دل شام انتهاى به رو كه بود پژمان. بگويند روز آن اتفاقات و خودشان از سخن تا ديگرى آن : 

كه بدونى خوام مى... امروز به راجع : ... 

 نياورد تاب را پژمان نگاه. بود شده سفيد و سرخ دختر روز آن كل و داشت شرم نگاهش. انداخت آفرين صورت به نگاه

داد ادامه  پژمان. كرد مشغول غذايش ى مانده ته با را خودش كوتاه اى بله با تنها و : 

 شد جور موقعيتش تا كه ببرم، استفاده خواستم تنهاييت و جوونيت از كنى فكر خوام نمى. نبود ازت استفاده سو قصدم من :

كردم درازى دست بهت . 

داد ادامه و كرد اشاره اش سينه به : 

: نكردم اش تجربه قبال هم من و نبوده امروز تا. ست تازه برام كه هست تو اين چيزى يه .  

داد ادامه پژمان. دوخت پژمان به چشم و كشيد خوردن از دست آفرين : 

. ببرم بين از رو حرمتت نخواستم كه بدونى اينو خوام مى. كرده خوش جا تو اين كه اونى دست سپردم خودمو امروز :

بعدش چه و اتفاق اون از از قبل چه . 

كند زمزمه ى" ممنونم" و بيايد خودش به تا كشيد طول. بود دوخته چشم او به مات همانطور آفرين . 

 به حس آن باز اما، نشستند كه ماشين درون. شد سپرى آرامتر كرد مى تصور آنچه از شبش. زدند بيرون رستوران از

 همان هم دختر گويا. كرد مى حس راحتى به را تنش خاص بوى. داشت فاصله دختر با متر سانتى چند تنها. آمد سراغش

 با. گويا بودند شده زمانى هر از تر حساس سنسورهايش. شدند داغ گوشهايش. كرد مى ارسال و دريافت را ها پيام

 و انداخت آن ى صفحه به نگاهى دختر. كرد رها محكم را نفسش پژمان خورد زنگ كه آفرين تلفن. راند بيشترى سرعت

داد جواب درنگ بى . 

- آناهيد بدونم كجا از من... ظهر از بعد از... ندارم خبر ازش نه،... دم مى خبر بهت بيام، شايد... نيست معلوم... سالم !... 

دم مى خبر بهت كه گفتم... بزن زنگ خودش به . 

بودند رسيده خانه مقابل شد تمام كه اش مكالمه . 

پرسيد و انداخت دستگيره به دست آفرين : 

- تو؟ نميارين ماشينو  

گفت تنها و گذاشت پاسخ بى هم را سوالش. دزديد دختر از را نگاهش پژمان : 

كن قفل هم رو ها در. تو برو : . 

 از آفرين همراه اگر. لرزيد نگاه آن از دلش پژمان. كرد نگاهش دلخور بود مانده باز هم از كه لبهايى با و مبهوت آفرين

 بود شبهايى آن از. شناخت مى خوب را خودش حال. شود نمى عايدش چيزى پشيمانى جز دانست مى گذشت مى در آن

گفت و زد لبخندى. بدهد دلگرمى دختر به بخش اطمينان لحنى با كرد سعى.باشد خودش جلودار توانست نمى كه : 

- ترسى؟ نمى كه تنها. بخواب تخت و تو برو تو؟ نبودى كشيك مگه  

 ويران بود ساخته كارش توجيه براى پژمان آنچه هر اما دختر ى جمله. بود گر جستجو اما نگاهش. نزد هم پلك دختر

 .كرد



: سعيد؟ سراغ ميرين  
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 با دختر آرام، نسبت به شبى و هياهو پر روزى از پس. نشست فرمان پشت همانطور اى دقيقه چند بست را در كه آفرين

 آن. دارد او از تصورى چه آفرين بفهمد پژمان كه بود واضح كافى ى اندازه به آخرش سوال. بود كرده تركش دلخورى

 آنجا در ديگر مدتى تا تنها. انداخت خانه به نگاهى. است اش پيشانى روى ننگ ى لكه سعيد با رفاقت بود گفته هم روز

 از پس. شود تمام درسش آفرين كه زمانى تا سپرد مى محسن به را آنجا. ماه چند نهايت در يا و هفته چند شايد. بود ساكن

 آفرين به. ساختند مى و كوبيدند مى را خانه فاصله آن در و شد مى اعزام محروم اى منطقه به طرحش براى دختر آن

. نداشت حالش در تاثيرى هم كشى وقت دقيقه چند آن. گردد بازمى خانه به شب نيمه از پيش و دارد واجبى كار بود گفته

 پشت احساس كه باشد، داشته سالم اى رابطه بود آرزويش. دويشان هر حال. كند خوب را حالش آفرين بود آرزويش

 باز كند تجربه آفرين با توانست مى كه ها چه فكر با. كند بازى عشق هم بار يك خواست مى دلش. هوس نه و باشد نيازش

 ريحانه با را شانسش حتى. بود كرده اش معرفى كه زنى نه و او نه نداد، را پاسخش زن گرفت، تماس فرنوش با. شد داغ

 به فرمان يك تنها مغزش. نرود داخل و بماند آنجا توانست نمى آن از بيش. زد استارت. نبود دسترس در كرد، امتحان هم

 آن به شايد. بود معنا بى برايش خوددارى و كنترل ديگر. بود شده مختل اش فكرى سيستم كل گويا. كرد مى صادر بدنش

 آن از. نداشت رياضتى چنين به عادت بدنش و بود سابقه بى برايش جنسى ى رابطه نداشتن مدت همه آن كه خاطر

 پابرجا اما قانونش. بود داشته نگهش راضى جوره همه مدتها ريحانه نبود، بالش و دست در هم كسى هيچ كه بود مواقعى

. بزند تيغش زنى يا  و شود ها مامور گرفتار آنكه از مقاربتى، هاى بيمارى از داشت ترس! هرگز خيابانى هاى زن بود،

 اش شماره! سعيد. انداخت مى رو اعتمادش مورد فرد تنها به مواقعى چنين در. نداشت اى چاره كشيد، صورتش به دستى

ماند منتظر و گرفت را . 

: روزگار رفيق ترين ديوث بر سالم، . 

- چطورى؟ سالم،  

: چطورى؟ تو. توپ توپ، توپ،  

 وضعيتش تحليل قدرت. شد مى صادر مغزش سوى از فرمان يك همچنان اما داشت ترديد تصميمش در كرد، مكثى پژمان

نداشت را .  

- هست؟ بالت و دست تو كسى سعيد ببين. نيستم بد   

گفت و خنديد تمسخر به سعيد : 

: شد؟ چى پريدى مى باهاش كه اونى زده؟ باال   

گفت عوض در و گذاشت پاسخ بى را سوالش پژمان : 

خودش از جا. ساعت يه واسه. خوام نمى باال نرخ . 

گفت قبل از تر جدى سعيد : 

- ميگيرى سراغ بزنه باال كه كار. ديگه ديوثى ميگم عوضى؟ جاكشم من مگه . 



: بابا كن ول . 

- اينجا بيا پاشو . 

: ديگه شب يه باشه. خونه برگردم زود خوام مى ببين . 

گفت جدى و كشيد پوفى سعيد . 

- ميگم بهت اينجا بيا. جاش هم دارم آدمشو هم. خواستى نمى**  مگه . 

 را مسيرش زد، مى چرخ ها خيابان در بالتكيف كه پژمان. كرد قطع را گوشى بماند پژمان خداحافظى منتظر آنكه بدون

 بيرون سرش از را دختر ى رنجيده و دلخور ى چهره! بود گفته آفرين كه شد همان. داد تغيير سعيد ى خانه سمت به

توانست مى اگر فقط. نكند فكر آفرين به خانه به بازگشتش تا لحظه آن از كرد عهد خودش با. انداخت ! 

 ها پله ى لبه كه ديد را جوان پسرى رفت مى باال كه ورودى هاى پله از. كرد پارك سعيد آپارتمان از فاصله با را ماشين

 ى چهره ته. بدل و رد ميانشان نگاهى و شد بلند هم پسر سر گذشت كنارش از كه پژمان. كشيد مى سيگار و بود نشسته

 كه موتورى پيك پسرك يا بود، ديده سعيد آپارتمان ى محوطه در گاه بى و گاه كه بود همانى شايد. بود آشنا برايش پسر

 مشخصات تا ببيند را سعيد زودتر هرچه خواست مى. رفت آسانسور سمت به و انداخت باال شانه. آورد مى شام برايشان

 ى دكمه بار چند. بگذارد تنها را آفرين خواست نمى. بازگردد خانه به و بكند را كارش بگيرد، را برود بايد كه جايى

 كه نبود گونه آن شد، مى بيدار كه اش غريزه. عصبى و بود كالفه. ايستاد همكف ى طبقه در باالخره تا فشرد را آسانسور

 هم بود زد جوانه ساختمان ى محوطه به ورودش ى لحظه از كه وجدان عذاب حس آن حتى. كند خوابش بتواند الاليى با

 نمى معنايى هيچ كه شده بدل و رد آفرين و او ميان بوسه يك تنها كه كرد مى توجيه را خودش. شود مانعش نتواست

 رسيد، هفتم ى طبقه به! شايد اما، خودش به. آفرين به نه نبود، خيانت. شود بدل و رد بينشان صحبتى كه زمانى تا نه.دهد

 پژمان روى به را در سعيد بعد ثانيه چند و رسيد مى گوش به خانه از گفتگو صداى. ماند منتظر و فشرد را در زنگ

 ى شانه روى از داشت سعى. فشرد را سعيد دست و داد سالمى پژمان. داد مى نشان رفتن ى آماده و پوشيده لباس. گشود

. بودند آشنا برايش بود شنيده كه صداهايى اما نداشت كارى چنين به عادت معمول طور به بكشد، داخل به سركى سعيد

گفت تمسخر با. زد پژمان سر به آهسته اى ضربه و ايستاد چوب چهار در سعيد : 

- باال زدى بدجورى. رو قيافه ! 

گفت و انداخت اش شده مرتب موهاى و سعيد سرخوش ى چهره به نگاهى پژمان : 

: بياى؟ خواى مى هم تو يا ميرى جايى  

آهس پژمان گوش در. برد نزديك را صورتش و گذاشت پژمان ى شانه روى را دستش خنديد، بلند سعيد  
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كرد زمزمه ته : 

- تو برو. تو نوبت. كرده هم استراحت تمومه، كارم من ! 

گفت؟ اخم با سپس و متعجب ابتدا. پريد باال پژمان هاى ابرو  

  اينجا؟ :

گفت و كشيد موهايش ميان دستى. برداشت را سوويچش و كت و چرخيد سعيد . 

- نره كش چيزى باشه حواست فقط. بزنم سر شيما به ميرم من .  



گفت و رفت عقب قدمى پژمان : 

: مياد بدم كه دونى مى. نيستم وامونده اونقدر ديگه. بابا بيخيال . 

گفت كرد مى هدايتش خانه داخل به كه همانطور و گرفت را پژمان ى شانه سعيد : 

- مرتيكه سوسولى هنوزم ببينم، كن جمع .  

 پژمان ترديد كه سعيد. شدند مى نزديك شب نيمه به داشتند. انداخت ساعتش به نگاهى. آمد نمى خوشش وضع آن از پژمان

گفت آمد بيرون در از ديد را . 

-  خيلى. بابا كه نيست غريبه. بندازه راه كارتو بلده يكى اين. عوضى باشه كوفت باشه مفت. كن امتحان اينجورى بارم يه

 تو برو. دوم راند واسه كردم راضيش زور به. ديگه تو برو... باز حاال. بوده افتاده مامورا گير مثكه كنه، نمى كار وقته

 بعد بره كن ردش اول. كجه دستشون ميشناسى، كه رو اينا. خرابه بد ماليش اوضاع ها، باشه حواست فقط... رفتم من

بيرون بزن خودت . 

 اولين با هميشه. دهد انجام را كارش زودتر آنكه جز كرد نمى فكر چيز هيچ به پژمان. بست سرش پشت را در سعيد

 ميانشان حرفى نداشت دوست. بود كرده عادت ديگر اما آمد، مى بدش شدن قضاوت از. نداشت خوبى احساس بارهايش

 رفته خودش را راه از نيمى داشت كه حالى يا شب آن كه چند هر باشد، بلد را كارش زن بود كافى فقط. شود بدل و رد

 در نه را كسى. انداخت خانه داخل نگاهى گذشت كه كوتاه ورودى از. زد خواهد بيرون آنجا از زود دانست مى و بود

 را زن برگردد، كه گذشت سرش از.بود كرده مرددش هم همان نيست، غريبه بود گفته سعيد. ديد پذيرايى در نه و نشيمن

 مى پيدا را كسى يا و گرفت مى تماس فرنوش با فردا و كرد مى راحت را خودش. شب آن. برود خانه به و كند بيرون

 فرداى آنكه يا و بدهد مرد دست هم آتويى چنين خواست نمى اما بود راحت سعيد با رفاقت در كه هم قدر هر. كرد

 مى خوب را سعيد چند هر! بوده رفيقش با پيش ساعتى كه زنى هم آن. باشد داشته او از سعيد هم انتظارى چنين روزگار

نيست مرامش در بستون بده دانست مى و شناخت . 

: آشنا امسال دوست پارسال! پژمان آقا سالم، !  

. نداشت را شنيدنش انتظار هيچ كه را كسى صداى هم آن. رسيد گوشش به آشپزخانه داخل و راست سمت از صدا

. شد تداعى برايش كه خاطراتى و صدا همان با. كرد عصيان بدنش باز آنكه از بود شاكى آن از بدتر. بود شده غافلگير

 به نزديك قدم دو با و گرفت فاصله ديوار از. بود خواهد انتظارش در هيجانى پر شب چه دانست مى نگذاشته پيش قدم

 همانطور و بودند جزيي زن تغييرات. بود انداخته پا روى پا و نشسته ميز پشت كه ديد را زن. ايستاد آشپزخانه ورودى

 مسلط خودش بر خواست مى. بود فرو شلوارش جيب در را دستانش و كرد اخم. داشت خاطر به آخرشان ديدار در كه بود

 و بودند برهنه پاهايش. بود كرده رها شانه روى بر را رنگش سياه و پشت كم موهاى زن. زن برابر در ندهد وا. شود

 ترش جذاب خيالش به كه داشت گرفته را مخصوص ژست همان. بود زده پايش و دست هاى ناخن به رنگى شرابى الك

 و داشت قرار صندل گاه تكيه روى دستش يك آرنج. بود داده تكيه صندلى به را اش تنه نيم و انداخته پا روى پا. كرد مى

 مختصرى آرايش. نشست چروكش بدون و صاف صورت روى و گذشت زن هيكل از نگاهش. ميز روى ديگرش دست

 را چشمانش. بود موفق آن در سال ساليان كه كارى. كند جلوه پژمان چشمان در بود تالش در زن! گذشته برخالف داشت،

گفت و كرد تنگ : 

 تو براى دلم! خوره مى هم به گذرمون. نيست جدا هم از راهمون ما گفتم بهت هم موقع همون!مكه حاجى حاجى رفتى :

بود شده تنگ خيلى يكى . 

گفت و زد زن به پوزخندى ايستاد، راست پژمان : 

- مشترى ى خونه برى ميومد پايين كالست لطيفه؟ اينجا به چه رو تو. جداست هم از راهمون هنوزم ! 

: كه ميبينم اما كردى، داغ اونطورى كه گرفتى زن كردم مى فكر. بزنم زمين شد نمى روشو. ديگه سعيده ...  

 از لطيفه. كرد مى تلخ را كامش هم دهانش از زن اسم راندن بيرون حتى. كرد دست به دست را ماشينش سوويچ پژمان

 تمام. كند رصد را زن حركات دقيق تا كرد تنگ چشم پژمان. آمد سمتش به خرامان خرامان و برخاست صندلى روى



 همان. نشيند مى زن لبهاى روى ورى يك لبخندى ديگر اى ثانيه كه دانست مى. بود شده بينى پيش برايش لطيفه رفتارهاى

گفت اغواگر لحنى با. آمدند كش طرف يك به لبهايش و ايستاد مقابلش زن. شد هم : 

- عزيزم اينجا بيا .  

 خواست مى لرزشى دلش. بود گذاشته آن در را تلفنش كه جايى. رفت جيبش سمت به ناخواسته دستش نخورد، تكان پژمان

. گزيد را لبش و سراند پايين به مرد صورت از را نگاهش خورد، نمى تكان پژمان ديد كه زن. حتى اى نشانه. آنجا از

 از بار چندين شايد بود، چروك و چين پر بلوزش. كرد باز را ها آن يك به يك و ساتنش بلوز هاى دكمه به انداخت دست

 از. شده كنده زن تن از سعيد دستان زير شك بدون كه را بارش آخرين.كرده تن را آن دوباره لطيفه و شده كنده زن تن

نمى خوشش وقت هيچ. آمد نمى خوشش بشود نصيبش سعيد ى مانده پس آنكه فكر  
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گفت و آورد باال آهسته و آرام را نگاهش لطيفه. سعيد با آشناييش اول روزهاى همان حتى. آمد : 

- كنم خوب حالتو بلدم من كه دونى مى .  

 با. بود اى حرفه واقعى معناى به. نماند دور زن چشم از كه واضح آنقدر اما كوتاه، گذاشت، آنى اثرى لطيفه حرف

 در كه را حرفش اثر زن. خورد ريزى تكان پژمان. ديگرش مهارتهاى به رسد چه كرد، مى رو و زير را ها مرد كالمش

داد ادامه و زد مى برق چشمانش زد، لبخندى ديد پژمان : 

- بده حال بهت من مثل نتونسته كس هيچ هنوز ميبندم  شرط .  

 اما بود سبزه. كرد مى خودنمايى اش سينه جناغ و نداشت تن بر زيرى لباس بود، باز كامال لطيفه بلوز هاى دكمه حال

. رود مى و كند مى را كارش بار، يك همان فقط كه كرد مى تكرار مدام سرش در. برداشت سمتش به قدمى پژمان. جذاب

 به دستش. كرد حبس همانجا و فرستاد ذهنش ى نقطه ترين انتهايى به را وجدانش نگرفته، شكل آفرين و اون بين چيز هيچ

. متظاهرانه هرچند داد، مى لذتش از نشان كه صدايى. راند بيرون دهانش از صدايى لطيفه. رفت زن لباس بازى سمت

كرد زمزمه پژمان گوش زير. حساس ى نقطه همان در دقيقا. كرد لمس را گردنش زن هاى لب : 

- كنونمونه آشتى شيرينيه كن فكر من، مهمون بار اين . 

 رفت شلوارش كمر سمت به زن دستهاى. شد مى بسته زبانش بود هوا و حال آن در وقتى هميشه كرد، مى سكوت پژمان

. آمدند مى و رفتند مى پژمان سر در مدام تصاوير. زد تكيه آن به و بود ديوار به لطيفه پشت. كرد آزاد را سگكش و

 مى جوالن سرش در  همه تر قدرت پر آفرين و حسام تصاوير ميان آن. بود نابرابر جنگى در اش غريزه با وجدانش

 در كه ديگرى زوج آن و لطيفه. بود اش بينى زير ديگرى بوى و  مردانه عطر ى مانده ته. بود رفته بين از تمركزش.داد

 تا كرد مى ارسال چشمانش  پشت به را تلخش خاطرات آگاهانه گويا مغزش. آمد خاطرش با بودند منتظرش وضع آن

 گذاشت مى معكوس اثرى داشت رفتارهايش. برانگيزد او در را حسى نتوانست آن از بيش لطيفه. كند مغلوب را پژمان

 براى خودش، براى كمى انگار روز آن از اما. داد نمى اهميت ها تر قبل. چروك پر بلوز آن و بو آن مخصوصا. انگار

 آن با لطيفه. نتوانست اما چرا نفهميد. پسروى پژمان حس و كرد مى پيشروى همانطور زن. بود شده قائل اهميت تنش

 دستى. كشيد عقب را خودش. شد زن مانع و انداخت دست. برساند خواست مى آنچه به را پژمان نتوانست كاركشتگى همه

گفت و برد موهايش ميان : 

: كنار بكش .  

 او باز بود شده گرفتارش كه روزى و حال از كالفه پژمان. گرفت سر از را تالشش و آمد پيش. نبود بردار دست اما زن

گفت تند لحنى و مضاعف نيرويى با و شدند ادغام هم با استيصال و خشم. راند عقب به را : 

: زنيكه كنار بكش ميكم بهت .  



گفت غضب با ثمرش بى تالش از خسته و شاكى لطيفه : 

- كنى؟ مى مصرف تو؟ شده چت. اته ننه زنيكه  

گفت قبل از تر خشن و برد فرو موهايش ميان دستى پژمان : 

: برو خودتو كن جمع. شو خفه . 

 شكستن و زدن براى داشت عجيبى ميل عكس بر. نداشت را زن ى چهره ديدن تحمل. لطيفه به كرد  پشت چرخيد، پژمان

 بود ريخته بهم و عصبى آنقدر. كند تخليه جان بى اشياء سر بر خشم با را درونش شده تلنبار حس آن خواست مى. چيزى

روى بر مشتش كوبيدن با چندانى ى فاصله دانست مى كه   

سعيد؟ سراغ ميرين دارين. "زد مى زنگ سرش در ناقوس مانند آفرين صداى. ندارد سعيد ى خانه ديوار و در " . 

. نكرد توجهى پژمان. داد مى فحش و كرد مى غرولند لب زير زن. شنيد مى پشت از را لطيفه لباس كردن تن صداى

 رفيق براى. نكرد بازش. بود سعيد از هم آن. داشت پيام يك تنها. كرد چك را تلفن گوشى باز. داد سامان را لباسهايش

 زن چرخيد. بود داده قرار هم مقابل در را آنها باز و بود خبر با لطيفه از تنفرش ميزان از. كشيد مى نشان و خط احمقش

 و كشيد بيرون تراولى پشتش جيب از و برد دست. كند مى نگاهش خصمانه و ايستاده مقابلش سينه به دست كه ديد را

گفت و كرد اشاره در به سر با. گذاشت آشپزخانه پيشخوان روى : 

- سالمت به . 

گفت زشت لحنى با و انداخت تراول به نگاهى. نخورد تكان اما لطيفه : 

: شده حساب . 

گفت و گرفت در سمت به را دستش. برداشت را تراول و گفت" دركى به"  پژمان : 

- بفرما پس . 

گفت برود در سمت به آنكه از پيش. زد پوزخندى لطيفه : 

: خرابه وضعش. كشيدى كار ازش ساله نود مرد يه قد اما نشده سالت چهل هنوز. بده نشون خودتو دكتر به !  

 انداخت دست روى را اش مانتو زن كه بدهد را جوابش خواست. بودش ريخته بهم باز لطيفه. فرستاد لعنت لب زير پژمان

 به لگدى. بود برده وقت ساعتى يك سامان بى كشمكش همان. انداخت ساعتش به نگاه. بست شتاب پر و محكم را در و

 مى سعيد به كه بود بيراه و بد تنها. نداد خود به هم را ها چراغ كردن خاموش زحمت حتى. رفت در سمت به و زد ميز

 عجله علت دانست مى. رفت پايين دو به را ها پله و نماند آسانسور منتظر. زد بيرون در از لطيفه از پس اى دقيقه. گفت

 آرامش كمى وجودش از حضورش، گرماى از تنها شايد تا برسد خانه به آفرين خوابيدن از پيش خواست مى. چيست اش

 مرد به اى تنه و گذشت البى به منتهى در از سمتش به مردى حركت به توجه بى رسيد، كه اول ى طبقه پاگرد به. بگيرد

فحشى مرد. زد  
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 پوزش  رسم به دستى تنها و نكرد توجه. داشت مغايرت شهر از نقطه آن مردمان ادبيات با عجيب كه كرد نثارش زشت

 و گذشت زن خصمانه نگاه مقابل از. است مشغول تلفنش با و نشسته البى هاى مبل از يكى روى كه ديد را لطيفه. برد باال

 بود چسبيده اش بينى پرزهاى به مردانه بوى آن. گرفت نفسى خورد صورتش به كه شب ى تازه هواى. رفت بيرون

 سمت به دستش گرفت، جا كه فرمان پشت. برسد ماشينش به و برود باال را سربااليى تا كشيد طول اى دقيقه چند. انگار



 سطل ى روانه راست يك و نكرد بازش. داشت را سعيد از پيام يك همان تنها. كشيد بيرون را وگوشى رفت پيراهنش جيب

 براى. كرد لمس را آفرين نام. باشد تواند مى چه پيام محتواى دانست مى و بود آشنا رفيقش اخالق با خوب. كرد آشغالش

نوشت دختر : 

" خواى؟ نمى چيزى خونه، ميام دارم " 

 بر بود آبى است، منتظرش خانه در جوان دخترى آنكه فكر. شد كاسته اش درونى تنش آن از كمى كرد ارسال كه را پيام

 كه سعيد آپارتمان مقابل از. بفهمد آمد جوابى اگر خواست مى. زد استارت و  گرفت دست در را گوشى. درونش آتش

 بود ايستاده موتورى كنار پسر. كشيد مى سيگار و نشسته ها پله روى ورودش ى لحظه كه ديد را جوان پسر همان گذشت

 نگاه را گذرى هاى ماشين و بود ايستاده خيابان كنار فاصله با هم لطيفه. كرد دنبال را پژمان ماشين حركت مسير سرش و

 گفته سعيد كه بود آنى از تر خراب لطيفه وضع زد، پوزخندى پژمان. شود نصيبش شب آن ديگرى شكار شايد. كرد مى

 چك را تلفنش بار چندين برسد خانه به تا! كند بلند مشترى گذرى هاى ماشين ميون از شد مى شأنش كسر زمانى. بود

 كم نور همان تابيد، مى پذيرايي ى پرده پشت از اندكى نور بود، رفته فرو تاريكى در خانه كرد، باز كه را حياط در. كرد

 كه دانست مى. كرد مى سربلندى احساس اما بود، شده مختل بدنش عصبى سيستم و مانده ناكام آنكه با. كرد اميدوارش سو

 شايد. بود قفل در كشيد، پايين را ورودى در ى دستگيره. بود كرده تالش هم خودش نزده، پس را لطيفه ناخوداگاه بدنش

 خانه آن از اى گوشه در كه همان. بود كرده قفل را در كه شده نااميد آمدنش از هم شايد و كرده گوش را حرفش آفرين

 سرش. بود كوب ديوار نور روشنايى تنها و بودند خاموش نشيمن هاى چراغ رفت، كه داخل. بس را پژمان داشت حضور

 مى چشم به خانه كنار و گوشه مدت آن كه هم اش درسى كتابهاى نبود، خودش از اثرى. چرخاند آفرين جستجوى در را

 آن با كه كرد گوشزد خودش به. شد مى دلهره دچار آنطور كه بود كرده پيدا را دختر رفتن وسواس ترسيد،. نديد را خورد

 در. كرد تند پا ها اتاق سمت به. شود خارج حال آن از تا فشرد را صورتش. كرده پيدا را ها بچه پسر هواى و حال سن،

 صداى. آمد مى جنگلش بوى تاريكى آن در و باز نيمه در همان الى از. برود داخل نبود الزم. بود باز نيمه آفرين اتاق

 نرم همانطور. فرستاد مى بيرون را بازدمش و گرفت مى دمى منظم آنطور كه حتما بود خواب. شنيد مى هم را نفسهايش

 بايد اتاقش، به رفتن از پيش. كرد عقبگرد. شد آرام. زد لبخند. وجودش مثل. دلنشين و زنانه كشيد، مى نفس لطيف و

. كرد خوب را حالش عسل و كاكائو شيرين بوى اما، مردانه عطر بوى آن جاى. شد مى خالص شب آن. گرفت مى دوش

نرود كدامشان هيچ سراغ توانست مى فقط اگر. نرود لطيفه سمت ديگر كرد عهد . 

 دو كه اى جلسه. برود آنجا به توضيحات دادن براى تا بودند گرفته تماس شركت از. بود گذشته روز از تر سرحال صبح

 خودش. دواند مى موش كسى چه دانست مى خوب. بود افتاده تعويق به مديران از تن چند و عامل مدير سفر دليل به هفته

. برود سوال زير مديريتش و سوادش آبرويش، بگذارد بود محال اما نداشت، شركت آن در كار ى ادامه به رغبتى ديگر

 پشت دوباره لحظه همان مدارك كردن رو با كه بود پر آنقدر دستش. رفت نمى وارده هاى اتهام و مسئوليت بار زير

 غير برخورد كردن گوشزد و ناروا اتهام كردن پاك. رفت مى هدف يك به تنها. بازگردد نداشت قصد اما بنشيند، ميزش

 پليس ى اداره در پرونده مسئولين با اش همكارى. پاك پاك بود، سفيد اش كارى ى پرونده. عظمت آن با شركتى اى حرفه

 بودند دخيل مشتريان حسابهاى به نفوذ در كه عواملى رد بودند توانسته. بود كرده خودش به هم و آنها به هم بسازيى كمك

 و برداشت را كيفش. بوده تقصير بى اندازه همان به هم ساالرى مهندس و نكرده اشتباه كند ثابت تا رفت مى. كنند پيدا را

. بود شده معين بعد ساعت يك براى شركت در قرارش و بود صبح ده به نزديك ساعت. كرد جاسازى آن در را مدارك

 آفرين. شد باز هم روبرو اتاق در گشود، كه را اتاقش در. گرفت دست در را كيفش و انداخت ساعد روى را كتش

 بهم ظاهر. داشت دست در را كيفش و مانتو و بود كرده سر را مقنعه. زد بيرون اتاقش از عجول ظاهرى با و سراسيمه

 را كيفش و داد هولكى سالمى افتاد كه پژمان به چشمش آفرين. او ديدن از شد روشن دلش خنداند، را پژمان اش ريخته

 مانتو آستين درون را دستش آفرين. آمد مى جادار نظر به كه بود هندسى اشكال با قديمى كيف همان. كرد رها زمين روى

گفت پژمان و برد فرو : 

- موندى؟ خواب بخير، صيح  

گفت ها دكمه بستن حين و برد فرو مانتو درون هم را ديگرش دست آفرين . 
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: بيمارستان به نميرسم. برد خوابم كى نفهميدم بخونم درس شدم بيدار سحر آره، االن يعنى نه، . 

گفت بخشى اطمينان لحن با پژمان : 

- رسى مى نباش، نگران . 

گفت كوتاه و برد فرو مقتعه داخل هم را موهايش. برداشت را كيفش و شد خم آفرين : 

: فعال. اميدوارم . 

 ته. بپرسد را پژمان ممانعت علت تا چرخيد كنجكاو و كالفه كمى دختر. شد آفرين رفتن مانع و انداخت دست پژمان

 متعجب دختر ى چهره. برد دختر صورت سمت به را دستش. كرد رها را آفرين ساعد پژمان. بود هم دلواپسى چشمانش

 دختر لب زير شستش. شد قالب دختر ى چانه دور  اش سبابه و كرد لمس را آفرين پايين لب ى كناره شستش انگشت شد،

 دختر سرخ لبهاى روى نگاهش و داشت چهره در  ريزى لبخند لحظات آن تمام در. رفت لبش ديگر كنج به و كرد حركت

 خورد، نمى تكان آفرين. بود مانده باقى آن روى رژ سرخ رد كه انداخت انگشتش به نگاهى كشيد، پس كه را دستش. بود

 را رنگ سرخابى رد. آورد باال هايشان صورت مقابل را دستش و گرفت انگشتش از چشم پژمان. انگار نميكشيد هم نفس

گفت و داد نشان آفرين به : 

- بود شده پخش . 

 به دوستانه اما. شده حل مشكل داد خاطر اطمينان پژمان كه رفت لبش سمت به دستش. فرستاد بيرون را نفسش آفرين

 گرفت دهن به زبان باز كه بزند حرفى خواست دختر.  كرد متعجب بيشتر را آفرين كه داد تذكر هم رژش گر جلوه  رنگ

گفت در به اشاره با و كرد بلند را دختر كيف پژمان. كرد سكوت و : 

: رسونمت مى بريم . 

كرد تشكر و زد لبخندى تنها نكرد، بحث آفرين .  

 مهندس نه و بوده او نه مقصر كه داد توضيح و گفت روزش آن قرار از پژمان بيمارستان، سمت به مسيرشان طول در

 با هم را شركت از آمدن بيرون براى تصميمش حتى. بود كرده بينى پيش ابتدا در آفرين كه همانطور درست. ساالرى

 باخبرش آناهيد با كالسش از بعد قرار از و داد توضيح را روزش آن ى برنامه مختصر هم آفرين. گذاشت ميون در دختر

. بود دلچسب برايش كند فكر ديگرى فرد به و باشد داشته خودش از غير اى مشغله همانكه داشت، خوبى احساس. كرد

 بر تالشش و بود ريزى برنامه مشغول سرش در. داشت تازگى باشد كسى كردن كار چه و بودن كجا مشغول ذهنش آنكه

 همچنان آفرين. بكنند شان هم با بودن زمان از را استفاده حداكثر تا باشد آفرين آمد و رفت با منطبق اش برنامه بود آن

. پرسيد نمى سوالى اما بود گرم نگاهش. پروا بى قبل روز مثل نه و بود راحت گذشته مثل نه. آمد مى نظر به  معذب كمى

. زد مى دو دو چشمانش و چرخيد مى اطراف به دائم نگاهش. شد دخترعوض حال اما رسيدند كه بيمارستان حوالى به

 فاصله با كمى خواست او از و ريخت نگاهش در را التماس. كند پياده بيمارستان در مقابل را او پژمان نگذاشت حتى

 نبود نيازى كه بود خوانا آنقدر دختر رفتار. شد پياده سرعت به تشكر از پس و فشرد هول با را پژمان دست. كنند توقف

ببيند هم با را آنها حسام ترسيد مى حتما. بپرسد را اش نگرانى و دلشوره علت ! 

 آورى جمع كه مداركى كردن رو با و رود مى آنجا به كرد مى تصور. بود فرسا طاقت تصورش از بيش شركت ى جلسه

. بر انرژى و بود سخت آن به رسيدن راه اما خواست مى كه شد همانى نتيجه. شود مى آنها شرمندگى موجب بود، كرده

 سختى به كه بودند كرده پاشى سم عملكردش و پژمان عليه چنان و بودند بسته رو از را ها شمشير مديران از تعدادى

 را استعفايش متن پژمان اما كردند منحل را تعليقش حكم نهايت در. كند جلب را اعضا مابقى و عامل مدير نظر توانست

. بود رفته بين از شركت به اعتمادش ديوارهاى ديگر اما بود آفرين توصيه خالف چند هر. داد تحويل كتبا و بيانكرد

 خانم. ماند مى آنجا بايد ها پروژه تحويل و قرارداد پايان تا و كردند نمى موافقت استعفايش با آمد مى نظر به كه آنطور

 پيدا را اصلى عامل هنوز است، ارتباط در ساالرى مهندس با زن نداشت شك. داد قرار اتفاقات جريان در حدى تا را فاخر

 مى همكارى پليس با اگر و داد مى نشان را خودش بايد. بود شده كم ساالرى مهندس روى ها ظن سوء اما بودند نكرده

 به تا بود كرده فراهم پژمان براى را فرصتى اما بود تلخ ظاهر در اتفاق آن شايد. رسيدند مى نتيجه به زودتر كرد،

كند فكر اش زندگى ديگر جوانب . 



 از پيش آفرين بود اميدوار. گرسنه و بود خسته. برد داخل را ماشين و انداخت كليد. رسيد خانه به كه بود شده تاريك هوا

 هايش قدم خواست نمى. شد منصرف اما ببرد بيرون را دختر داشت تصميم. باشد كرده سرهم شامى و  رسيده خانه به او

 را خودش. بود بهتر برايش برسد آن به ديرتر چه هر كه كرد مى تصور راه آن براى پايانى ذهنش ته. بردارد تند را

 به. بود تنش صبح لباسهاى هنوز. كرد حساب ساعت نيم او آنچه ى اندازه به بست، چشم كمى و كرد رها تخت روى

 و ماشين ترمز جز نيامد ديگر  صدايى. بشنود بهتر تا ايستاد. خورد گوشش به ممتد جيغى صداى ميرفت، كه دستشويى

 لباسش. شست را صورتش و دست. داشت جنگ سر بزرگترش برادر با هميشه كه بود همسايه دختر شايد. موتورى عبور

 گوشش براى كه صدايى. پيچيد خانه در آيفون زنگ صداى كه داد عبور تيشرت ى يقه از را سرش. كرد تعويض را

با و كرد تن را تيشرت. بود كرده عادت قديمى زنگ يه سالها. بود ناآشنا هم هنوز  
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 فرد بتواند بود سخت شب تاريكى در. انداخت آن نمايشگر ى صفحه به نگاهى. رفت آيفون سمت به معمول اضطراب

 با و گذاشت گوشش كنار را گوشى. بود ديدن قابل تصوير در مويش بدون سر از بخشى تنها. دهد تشخيص را در پشت

گفت نمايشگر روى بر نگاهش حفظ : 

 .بفرمايين-

داد جواب همزمان و چرخيد آيفون سمت به مرد سر : 

: روبرويى همسايه هستم، پور رمضان. معتمد جناب سالم .  

 حالت به گويا. داد دست پژمان به عجيب حالى. رسيد مى گوش به كوچه معمول صداهاى ى زمينه پس از اى ناله صداى

گفت اخم با. باشد باش آماده : 

- پور رمضان جناب درخدمتم . 

: در؟ دم رسونى مى خودتو جان معتمد  

 پايين ايوان هاى پله از. برساند بيرون به را خودش بايد كه دانست مى تنها چه؟ براى نپرسيد حتى نكرد، درنگ پژمان

 و افتاده زمين روى كه هندسى اشكال با بود جادارى كيف خورد چشمش به كه چيزى اولين. گشود را كوچه در و رفت

 آشنا كيف ديدن با و بود رفته باال در خوردن زنگ ى لحظه همان از قلبش ضربان. بود شده آن و سو اين پخش وسايلش

 مقابلش سمت به را  سفيدى دستمال و شده خم زانو دو روى كه ديد را همسايه مرد. انداخت بيرون را خودش. گرفت اوج

 درد از و داشت قرار پهلويش روى اش خونى دست. بود شده داده تكيه ديوار كنار زخمى و شده مچاله جسمى. كرده دراز

زد كنار را همسايه مرد و برداشت خيز آشنا ى جثه آن سمت به زده وحشت پژمان. كرد مى ناله . 
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#٦۵ 

 

 توانست مى برق چراغ نور زير. باشد شده كشيده زمين روى گويا. بود برداشته زخم هم صورتش. زد زانو دختر مقابل

 آهسته. زد كنار را دختر پريشان موهاى و برد پيش را دستش. ببيند را صورتش  هاى خراش ميان نشسته هاى سنگريزه

 به نگاهى و چرخاند را اش تنه نيم. ديد را چشمانش لرزش. بودند شده درشت شوك و ترس از آفرين چشمان. احتياط با و



 و بود شده هول. دهد پاسخ و بخواند را سرش در سواالت مرد خواست مى. انداخت كرد مى تماشا را آنها كه همسايه مرد

 را سرش. بود شده پاره شلوارش زانوى سر. اش خاكى هاى لباس و كرد نگاه آفرين به. بود كرده گم را پايش و دست 

پرسيد و برد دختر صورت مقابل : 

- باشه؟ شكسته جاييت كنى مى فكر بهت؟ زدن شده؟ چى  

 سر اش زخمى ى گونه روى كه اشك ى قطره اولين. داد تكان طرفين به را سرش و لرزيد اش چانه. كرد بغض آفرين

 و بزند دست دختر به ترسيد مى. رفت جلو احتياط با و گذاشت آسفالت روى را هايش زانو. شد فشرده پژمان دل خورد

 به دوباره نگاهى. بود مرطوب دختر گردن. زد كنار را آفرين گردن به چسبيده موهاى. بيازارد بيشتر را اش زخمى تن

گفت و گرفت نگاه ديد كه را پژمان توجه. دوخته چشم آفرين به جيب در دست كه ديد را مرد و انداخت سرش پشت : 

: خواهرتونن؟. بزنه خواست مى كيفشونو كنم فكر  

 دختر گوش زير آهسته و كشيد موهايش روى سرش پس از را مقنعه. كرد مرتب تنش در را آفرين هاى لباس پژمان

 :گفت

- كنم؟ كمكت شى؟ بلند تونى مى  

 از ديد كه را سكوتشان همسايه مرد. داد زمين روى شده پخش وسايل و كيف به را نگاهش و كشيد باال را اش بينى دختر

داد مى توضيح بود شاهد را آنچه سر پشت : 

: چرخيد نمى كليد كنم فكر. رن مى كلنجار در با دارن خانم ديدم بيرون زدم مى در از ماشينو داشتم .  

داد ادامه نديد دو آن از كه واكنشى. كند تاييدش آفرين شايد تا كرد مكثى :  

: گفت خانم به چيزى يه اومد. بود جوونى پسر يه. چيزيه پيكى كردم فكر اما افتاد، هم موتوريه به چشمم اتفاقا ... 

 هر. بايستد و برخيزد كرد سعى آفرين. انداخت نگاه بود شده پارك پاركينگ پل روى كه ماشينش به و كرد مكثى باز مرد

 كمك به. شد مى بسته درد زور از چشمانش و رسيد مى گوش به اش بسته لبهاى ميان از اى ناله خورد مى كه تكانى

گفت اطمينان با پژمان. وسايلش روى همچنان نگاهش و بود پهلويش روى دستش. ايستاد پژمان : 

- كنه؟ مى درد پهلوت آخه؟ نكردى ول كيفتو چرا بودن؟ نفر چند. كنم مى جمع رو اينا االن خودم  

گفت بود شده خشدار گريه يا  درد زور از كه صدايى با و كرد باز زبان باالخره آفرين : 

 .خوبم :

 پژمان گوش زير و انداخت آفرين به زير نگاهى. كشيد خود سمت به كمى را او و گرفت را پژمان بازوى همسايه مرد

 :گفت

: . معتمد جناب بود مشكوك كم يه پسره. نذاشتن خانم بزنم زنگ خواستم اول همون من. بزنيد زنگ ده و صد به نيست بد

 با و خانم كشون كشون و گرفت كيفو پسره كه بعدم. سرش تو زدن كيفشون با اونطور خانم كه گفت خانم به چيزى يه

جنبيدم تا من. موتورش تا كشيد كيف ... 

. دوخت چشم مرد به منتظر پژمان. رفت مى وسايلش سمت به بود گرفته ديوار به دست كه داد آفرين به را نگاهش باز

داد ادامه ترديد با همسايه مرد : 

: رفت و موتورش سوار پريد كه برسم بهش دويدم من. خانم پهلوى تو زد لگد با و داد فحشى يه راستش . 

پرسيد مرد از گيرى شماره حين. بگيرد تماس پليس با تا كشيد بيرون را تلفنش. بود انداخته چين پژمان پيشانى بر اخم : 

- بگين؟ بهشون ديدن چى هر نيست مشكلى بياد؟ مامور تا هستين شما  



: رفت و زد بد ناكس خودم، خواهر مثل هم خانم معتمد، جناب حتما . 

پرسيد و گرفت تماس ديگر بارى پژمان : 

- برداشتين؟ موتورو شماره   

: پالكشو شماره نديدم بود، هم تاريك. بهش نرسيدم كه گرفت گازشو چنان راستش،. نه .  

 گوشش زير را گوشى پژمان. كرد مى نگاهش نگرانى با و ترس با دختر. آفرين سمت به چرخاند را سرش باز پژمان

پرسيد دختر از. رفت آفرين سمت به و گرفت : 

- زديش؟ كيف با كه گفت بهت چى شناختيش؟ مى   

 را گوشى آفرين كه بود نزده ديگرى حرف اما گفت را" الو"  پژمان شد برقرار كه ارتباط. كرد نگاهش همانطور آفرين

گفت و داد دستش به را گوشى. كرد قطع را آن و كشيد گوشش زير از : 

: نيست الزم مامور .  

 جمع را زمين روى وسايل خودش. شد مانعش پژمان. بردارد را كيفش تا شد خم و داد تكان همسايه مرد براى سرى سپس

 عضالت. كرد مى حس را اش پيشانى رگ برجستگى كه آنقدر بود، خشم از لبريز. انداخت اش شانه روى را كيف و كرد

پرسيد طلبكار و داد قرار آفرين صورت مقابل را دارش اخم صورت. بودند شده منقبض صورتش : 

- كنى؟ شكايت خواى نمى خواست؟ مى كيفتو گفت؟ بهت چى رو؟ يارو مگه ميشناختى. خواد نمى مامور چى يعنى  

 نفر كه بفهماند پژمان به خواست مى نگاهش با. بود سپرده گوش شان مكالمه به كه انداخت همسايه مرد به نگاهى آفرين

 مرد از آفرين نگاه به توجه بى اما پژمان. بشنود يا و ببيند چيزى آن از بيش نباشد الزم شايد كه هست آنجا هم سومى

پرسيد همسايه : 

: شناسينش؟ مى بگيرنش مامورا اگه ديدينش؟ شما بود؟ شكلى چه يارو  

گفت و آمد پيش همسايه مرد : 

: زد مى سال و سن كم اش قيافه . 
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همين. بود پاش قرمز كتونى كفش. بود تراشيده ته از سرشو فقط. بود معمولى ظاهرشم . 

 بود گرفته دست در پيش اى دقيقه كه را دستش چطور آفرين نفهميد حتى. بود شده متوقف برايش زمان. زد خشكش پژمان

. لب بر سيگار و تراشيده سر آن. داشت خاطر به خوب را قرمز هاى كفش آن. رفت داخل و كرد آزاد اش پنجه ميان از

. بود ديده ها پله روى بر نشسته پسرك پاى را كفشها آن رفت مى باال سعيد ى خانه ورودى هاى پله از كه زمانى قبل شب

 پس حتى! بپوشد قرمز كفش پسرى بود ديده كمتر. داشتند نامتعارفى رنگ پسر هاى كفش كه گذشت سرش از هم همانجا

 كجا را پسر آمد خاطرش به آنى به. بود ديده را كفشها همان چشم ى گوشه از هم همكف ى طبقه پاگرد در برخوردش از

 كه همان. ديد مى ماشينش اطراف زد، مى بيرون لطيفه ى خانه از كه زمانى پيش، سالها كه بود همانى. بود ديده

 به جوان پسر زد مى حدس زمان آن. داشته لطيفه با ارتباطى زد مى حدس پژمان و بود كرده پنچر را ماشينش چرخهاى

 ميان را دستش دو. نيست لطيفه به ربط بى پسر بود طمئن ديگر. كرد مى ديگرى فكرهاى حال اما باشد دلداده زن

 خانه سمت به باعجله قبل شب بود؟ نفهميده كه بود زده را ردش چگونه پسر. فرستاد باال به رو آنهارا و برد فرو موهايش



 اى صدمه آفرين به آن از بدتر و كرد مى اخاذى شد؟ مى پيدا اش كله و سر باز اگر. بود نكرده اطراف به توجهى و رانده

آورد بيرونش فكر از همسايه مرد سوال چه؟ زد مى . 

 ميشناسينش؟:

. كرد مى نگاهش شك با و بود رفته باال ابرويش تاى يك مرد. داد همسايه مرد به و گرفت خيابان آسفالت از نگاه پژمان

پرسيد هم باز. نيامد كوتاه مرد اما داد تكان طرفين به سرى پژمان : 

: شكلى اون اونم! زنى كيف. نداشتيم خبرا اين از اينجا ما آخه ! 

پرسيد و مرد به كرد رو. بود كالفه و عصبى. كشيد جلو سمت به سر پس از را دستش ديگر بارى پژمان : 

- نگفت؟ چيزى   

:  و رن مى بودمشون ديده سال چند اين. ميرن كلنجار در با دارن ديدم فقط.  نكردم توجه زياد من بودن در دم كه خانم واال

  !ميان

 كه بود مانده همان. بكشد خواهد مى سمتى چه به را صحبت مرد دانست مى. بريد را مرد حرف قبل از تر كالفه پژمان

ماند منتظر و گفت ى" خب. "كند جواب و سوال هم با نسبتشان و آفرين از بخواهد . 

:  آسيب نكرده خداى. نيست بد بدين نشونش يه دكتر به. پهلوشون به زد لگد بدجور عوضى اما نكردم توجه ديگه هيچى،

باشن نديده ! 

گفت كنان من من. كرد مكث پژمان روى ثانيه چند و انداخت اطراف به نگاهى مردد مرد : 

 حال پول ديگه دفعه گفت كه شنيدم من اما مهندس نباشه جسارت. زد مى چيزى تومنى صد از حرف خانم به يارو :

خالصه بود چيزى همچين يه. خودش مثل يكى زير خوابونم مى رو تو نده كردنشو . 

 چشمانى با همسايه مرد. بود شده سنگين هم بدنش. كرد مى حس را سرش پس داغى. شده سنگين سرش كرد حس پژمان

داد ادامه شده تنگ : 

: اصال زد مى مشكوك. نبوده كيفشون دنبال شايد بينم مى كنم مى فكر كه حاال همين واسه . 

گفت و كرد دراز پژمان سمت به را دستش مرد. داد تكان سرى تنها پژمان. ماند منتظر ديگر كمى : 

: داشتين كارى اگه هستيم پنج واحد روبرويى ساختمون همين ما. خدمتم در بود امرى . 

 آفرين با چطور. نداشت را رفتن داخل روى. خوردند نمى تكان سنگينش پاهاى. كرد تشكر و فشرد را مرد دست پژمان

 او به كرد نمى نگاهش اگر ديگر دختر. خوانده را داستان انتهاى تا آفرين مثل باهوشى دختر نداشت شك شد؟ مى مواجه

 مى فكرى چه باخودش دختر. شود مواجه آفرين با توانست نمى. بود نشده شرمنده آنقدر اش زندگى در هرگز. داد مى حق

 آمده آفرين سر بر كه بود باليى آن از بدتر. رفته خراب زنى سراغ گفتن، احساسش از و بوسيدنش آنطور از پس كه كرد

 به ديگر نگاهى فكر آن با. باشد جدى مشكلش شايد. رفت مى آفرين سراغ بايد. نداشت اى چاره. بود خودش مسببش كه

 را دختر وسايل. رسيد گوشش به دستشويى از آب شير صداى اما نبود آفرين از خبرى. رفت داخل و انداخت اطراف

رساند در پشت به را خودش و گذاشت كنارى .  

 دختر آشفته ظاهر به نگاهى پژمان. گشود را در آفرين. شد قطع آب صداى. زد صدا را آفرين و زد آن به ضربه چند

 بود آشنا نا پژمان براى كه اوليه هاى كمك كوچك ى جعبه. بود كرده خارج تن از را اش مقنعه و مانتو تنها. انداخت

 به نگاهش پژمان. بود گذاشته روشويى كنار را كننده عفونى ضد ى ماده و خون به آغشته هاى پنبه. داشت قرار مقابلش

 و زد كنار را موهايش آفرين. بود چرخش در كند شروع كجا از آنكه حول فكرش اما رفت، دختر فرز و تند دستان سمت

 را دستش كه حينى و گذاشت داخل قدم نياورد، تاب پژمان. شد جمع صورتش. كرد رسيدگى اش گونه روى خراشيدگى به

گفت برد مى پيش : 



- من بده . 

داد پاسخ و كشيد عقب را صورتش آفرين : 

: ديگه شد تموم .  

. كرد مى نگاهش آيينه درون از پژمان. شد مى جمع اشك چشمانش در و كرد مى بغض گاهى. ساكت و بود ناراحت دختر

. كرد مى دنبال را آفرين حركات سينه به دست پژمان. انداخت سطل داخل را خونى هاى پنبه و بست را جعبه دختر

خودش با چه هر. شود مى فشرده سنگينى آن زير اش سينه قفسه كرد مى حس پژمان كه بود سنگين چنان دختر سكوت  
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 بفهمد صحبتى هر از پيش خواست مى. بود شده فراهم موقعيتش چند هر. كند اعتراف دختر پيش نتوانست رفت كلنجار

فهميد نمى هيچ كه ظاهرش از. گذرد مى آفرين سر در چه .  

- بگيرم؟ تماس پليس با نذاشتى چرا  

 با كند، كنترل را خودش داشت سعى سختى به. كرد بغض باز. داد پژمان به را نگاهش بازماند كار از دستش آفرين

گفت لرزان صدايى : 

  .ترسيدم:

داد ادامه و گرفت نفسى . 

: پژمان ترسم مى هنوزم. ترسيدم خيلى . 

 دختر جان در را ترسى چنين عملكردش كه بود او. الغير و بود او آفرين روز و حال آن دليل. بود آمده بند پژمان نفس

 بود زده آسيب خودش به تنها نه حال. مرد مى شرم از بايد دختر صورت به كردن نگاه باز هر با كه بود او. بود انداخته

 به اشكى چشمانى و لرزان اى چانه با آفرين. گرفت مى بر در هم بود دلبسته او به كه را دخترى آشتباهاتش ى دامنه بلكه

 دختر نگاه. تر دشوار آن از مجازاتى چه. سوزاند را وجودش سراسر كه نگاه آن از امان. نگاه آن. بود دوخته چشم او

 پشت را دستش و رفت پيش نكرد، فكر هيچ به. طلبيد مى را آغوشى آرامش. خواستن دلدارى  رنگ. گرفت انتظار رنگ

 آفرين بغض. كشيد آغوش در را اش كوفته تن سپس و را سرش ابتدا و كشيد خود سمت به را دختر. انداخت آفرين گردن

 فرو دختر موهاى ميان را سرش. گرفت بر در سفت را دختر كه بود پژمان و بود آويزان بدنش كنار دستانش. شكست

گفت پژمان ى سينه ميان آفرين. برد : 

: پژمان؟ بود كى. ميشناخت رو تو ؟ بود كى  

گفت مى هم سر پشت و وار زمزمه. كرد مى تكرار مدام را جمله يك تنها پژمان : 

- كردم غلط خدا به. آفرين كردم غلط. كردم غلط ... 

 بينى. دوخت پژمان صورت به را نگاهش و برد عقب را سرش شد آرام كه كشيدنش نفس ماند، پژمان بر در كمى آفرين

پرسيد و كشيد باال را اش : 

بود؟ كى دونى مى شناسيش؟ مى :  

. كرد جدا دختر از را خودش و خورد تكانى. را توانش نه و  را جرأتش نه. نداشت را جرأتش. نكرد خم را سرش پژمان

گفت و انداخت دختر كمر دور را دستش : 



- بيرون بريم بيا .  

 نفسش. زد كنار كمرش از را پژمان دست. پيچيد دستشويى در دختر آخ صداى گرفت قرار  آفرين پهلوى روى كه دستش

 تيشرتش ى گوشه و شد خم. كرد هدايت بيرون به را دختر زده هول پژمان. بود فشرده هم روى را چشمانش و شده حبس

 خط پسر براى و كرد مى غرولند لب زير. بود گرفته را تيشرت ى گوشه پژمان اما كند مقاوت خواست آفرين. زد باال را

 هم آفرين. بود پوشانده را آفرين پشت و پهلو از بخشى وسيعى كبودى. آمد بند زبانش رفت باال كه لباس. كشيد مى نشان و

 صحنه آن خواست مى. نداشت بر كبودى روى از را چشمانش پژمان. كرد وارسى را پهلويش احتياط با و  خم را سرش

. آورده دختر بدن و تن سر بر چه او عياشى شود فراموشش مبادا تا كند سنجاق مغزش به چنان آن. كند ذهنش ى ملكه را

. كرده چه دختر با بياورد خاطر به و ببندد نقش چشمانش ى پرده پشت كبودى آن رفت تفريحش سراغ ديگر بارى اگر تا

 تا رفت آفرين اتاق سمت به و گرفت رو دختر از ايستاد،. گرفت خواهد او از تر سنگين بهايى روزى زندگى سبك آن كه

زد داد هايش دندان ميان از  خراب اعصابى با همانجا از. بياورد شالى و مانتو : 

- كجاست؟ مانتوت   

 گشود كه را در. رفت باشد آويزان آن در دختر هاى مانتو زد مى حدس كه كمدى سمت به عصبى. نداد را پاسخش آفرين

 را خود آفرين كه كرد مى انتخاب را يكى شالها ميان از داشت. كشيد بيرون را آن و انداخت دست آويزان مانتو اولين به

پرسيد و رساند اتاقش به : 

: كنى؟ مى كار چى  

- مادر نشونمش مى سياه خاك به. كالنترى ميرم بعدم. ببينه دكتر بريم. ناجوره خيلى كبودى اون. بيمارستان بريم بپوش ... 

 نگاه به قادر اما دانست، نمى كند؟ مقاومت توانست مى كى تا. نرفت آفرين گردن از باالتر نگاهش. گرفت درز را حرفش

گفت و گذاشت تختش روى را آن. گرفت پژمان دست از را مانتو و رفت پيش دختر. نبود آفرين صورت به كردن : 

: دونم مى چيزايى يه خودم. نيست الزم دكتر .  

گفت و برد موهايش ميان دست. شد كالفه پژمان : 

- بياد االن ميتونه ببينم همسايه مرد سراغ برم من. كالنترى بريم بپوش. ببخشيد باشه، . 

گفت و رفت ديگر كمد سمت به آفرين. بود عصبى و هيستريك پژمان حركات : 

: بگيرم دوش خوام مى. ترسم مى. كالنترى نميام من . 

گفت و گرفت دست در را آفرين دست. برداشت قدم سمتش به پژمان : 

- آخه؟ ترسى مى چى از. نكنى شكايت چى واسه   

. ندهد آفرين صورت به را نگاهش داشت سعى. برد فرو موهايش ميان را آزادش دست پژمان. كرد مكث كمى آفرين

داشت نگه ثابت خود چشمان روى را چشمانش و برد پژمان ى چانه سمت به رو دستش اما آفرين . 

نه؟ بود كى دونى مى :   

 وقت آن. بيفتد كار به زبانش او اذن بدون و كنند شكنى فرمان مبادا تا بود فشرده هم رو محكم را لبهايش. نزد پلك پژمان

كرد مى تركش و انداخت نمى صورتش توى هم تف دختر كه بود . 

 اونا كردن؟ دزدى شركت توى كه بودن همونا نكنه داشت؟ طلب ازت اما نشنيدم حرفاشو درست من. زد مى پول حرف

  بودن؟

 بود آن از تر خودخواه. بود كرده مزه زبانش زير  را دختر حضور طعم تازه گفت؟ مى چه. زد مى دو دو پژمان چشمان

تمام روز آن تا. كند دور خود از را آفرين كه  



 

۹۳:۵٨ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from شب هزارتوى در ] 

 كشيك قبل شب كه داللى گفت مى اگر حال. دارد نگه امان در وجودش در نهفته هيوالى آن از را دختر كه بود آن تالشش

 را آفرين شده متحمل كه خفتى يا و پول تومن صد خاطر به كشيده، مى را بدهد سرويس او به داشته قصد كه خرابى زن

 كه بود قائل ارزش خودش براى آنقدر باشد، شده مند عالقه او به هم اى ذره اگر. كرد مى فكرى چه دختر زده، آنطور

 براى بود گفته او عوض در. شود رفتنش مانع بود كرده تالش حتى دختر قبل شب آمد يادش. نكند مردى چنين نگاه

 را راه. تنها نه اما بازگشت هم شب نيمه از پيش. گشت خواهد باز شب نيمه از پيش و رود مى جايى تا كارى به رسيدگى

 مى را دختر اگر. بود برده را استفاده نهايت او مثل خائن مرهايى ضعف نقطه از هم پسر و بود داده نشان پسرك به

. داد سر پايين به را نگاهش. داد قورت را دهانش آب.  بكشد بيرون لجنزار آن از را خودش بود وقتش لحظه آن خواست

 چانه آفرين. را لبش باالى انحناى و را  اش شده رنگ ابروهاى. گذراند نظر از را دختر صورت سالم سمت هاى مك كك

 و كرد استفاده فرصت همان از پژمان. شد كنده و نشست مرد گردن روى كوتاه اى ثانيه نگاهش. كرد رها را پژمان ى

گفت كوتاه : 

- نبودن اونا. نه . 

 آهسته آفرين. بود مانده نگفتن و گفتن بين. كرد مرطوب را لبهايش زبان نوك با پژمان. برگشت باال به دختر چشمان

كرد زمزمه : 

: گفت منو، كرد تهديد خواست؟ مى ازت چيو پول پس؟ بود كى ... 

. پيچيد اش پيشانى و سر ى كاسه در پژمان سر پس از حرارت. لرزيد مى آنطور دختر ى چانه كه بود بار چندمين نفهميد

 سر بر پسر كه را باليى و لطيفه سراغ برود. كند خالص را خودش شرايط آن از خواست مى. بود داغ داغ سرش ديگر

 پاى اگر حتى بكشد، نشان و خط شان دو هر براى حسابى و كند پرت زن صورت در را پولش. كند تالفى آورده آفرين

كرد زمزمه و خورد تكانى آغوشش در آفرين چسباند، خود به را دختر و انداخت دست. باشد گير وسط آن هم خودش : 

: ترسيدم زياد خيلى ترسيدم، . 

 ى گوشه دو اشك. انداخت دختر چشمان به نگاهى و كرد خم را سرش داشت، دختر كه حالى از خورد پيچ دلش پژمان

 فوران از اى برداشته خش صداى با. طوالنى هايى بوسه. بوسيد آهسته و نرم را جا دو همان. بود شده جمع چشمش

كرد نجوا احساسات : 

- بترسى خوام نمى ديگه. كنم مى درست چيزو همه. ببخش فقط باشه؟ ببخش منو . 

. كرد مى حس پژمان را تاييدش و نامحسوس هاى تكان. بست چشم و گذاشت پژمان ى سينه روى را صورتش آفرين

گفت اما بود گرفته آرام آغوشش در هرچند آفرين. كشيد عميق نفسى و نشاند دختر سر بر هم اى بوسه : 

: چرا؟ بگو برام. بگو بهم چيزو همه  
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 جاى كه دم همان از. شد رها كنارش پژمان دستان. كشيد عميق نفسى و رفت عقب آفرين. بودند گرفته آرام كمى دو هر

 را او و برود دختر سراغ به باز خواست مى دلش. كرده رها را دختر كه شد پشيمان كرد حس آغوشش در را آفرين خالى

 گشت بازمى روزهايى به بود گرفته بر در كه گرمى آغوش آخرين! نو حتى شده، فراموش بود حسى. بگيرد بر در تنگ

 تلخى كه بود ترجيحشان گويا هم آنها گذاشت، نمى تنها را افسون و شهال. بود داده دست از ناگهانى آنطور را پدرش كه

 نگاهى! باشد نكرده آغوشى هم سالها او سن به مردى بود، دار خنده. كنند سر برادر آغوش و پژمان كنار در را پدر مرگ

 بغل زير را دستهايش. دارد سر در چه بفهمد كه يا بخواند چيزى نتوانست نگاهش از. بود اش خيره كه انداخت دختر به

پرسيد و نروند پيش خود سر تا زد : 

- ناجوره خيلى پهلوت كبودى اون بيمارستان؟ بريم نيست الزم مطمئنى . 

گفت و داد تكان طرفين به سرى آفرين : 

: كنم مى صبر فردا تا نه، .  

 كه همان اما! برايشان ايستاد مى دنيا هم، آغوش در و شدند مى كه نزديك. بود همينطور بار هر. بودند معذب باز دو هر

 حال از. بود نزده احساسش از حرف ديگرى براى كدام هيچ. شد مى ها نبايد و ها بايد درگير فكرشان شدند، مى هوشيار

بودند باخته ميانشان عجيب ى جاذبه آن به را خود گويا. فردايشان از. هوايش و .  

 اصالت آفرين. كند اسير آنطور را او مثل مردى كه داشت زنانه دلبرى و دخترانه اداى و ناز نه و بود بلد لوندى نه آفرين

كرد مى متمايز بود ديده كه دخترى و زن هر از را او حركاتش و زدنش حرف رفتنش، راه. داشت . 

 يك را كار خواست مى پژمان چرا؟ ديگر كشيدن پيش و پس آن. شدند رسوا دلهايشان قبل روز همان. بود بس صبر ديگر

 آفرين مقابل. نيفتد او صورت زخم به نگاهش كرد سعى. گذاشت هايش ترديد تمام روى پا و برد پيش قدم. كند سره

 پيش. نشاند آفرين هاى لب روى جانش از اما كوتاه اى بوسه و گرفت نفسى. برد باال انگشت با را دختر ى چانه ايستاد،

 و انداخت اش غافلگيرى و دختر شده درشت چشمان به نگاه. كشد عقب دهد نشان واكنشى و بيايد خودش به دختر آنكه از

گفت مهربانى با : 

- دم مى توضيح برات چيو همه. بزنيم حرفم بيا . 

 را ناگهانى ى بوسه آن چرايى خواست مى گويا كرد، نگاه پژمان به خيره باز. آمد بيرون غافلگيرى آن شوك از آفرين

گفت سكوت ثانيه چند از پس. بفهمد : 

: بگيرم دوش خوام مى االن فقط. باشه .  

گفت ايستاد كه در چهارچوب ميان. رفت عقب عقب لبخند با همراه و داد تكان سرى پژمان : 

- كنيم مى صحبت حمام از بعد باشه، .  

 ظرف. داد مى نشان رو آفرين حضور تاثير خانه جاى همه. گذاشت گاز روى و كرد آب پر را كترى. رفت آشپزخانه به

 و آورده بيرون كابينت از هم را شكر ظرف حتى. داشتند قرار هم كنار منظم گاز به فاصله نزديكترن در نسكافه و چاى

 اندازه ترتيب به ها ظرف. نوشد مى معمول از تر شيرين را اش قهوه و چاى پژمان دانسته مى حتما. بود گذاشته كنارشان

 اما بود، نشده اضافه اى وسيله هيچ آنكه با. بود گرفته خاصى نظم خانه روز چند آن در و بودند شده چيده ها كابينت داخل

 آمدن جوش منتظر گاز روشن ى شعله به خيره. نداشت كردند مى زندگى آن در رامين و او كه اى خانه  به شباهتى ديگر

 دستشان كف را حقشان و برود پسرك آن و لطيفه سراغ شد، مطمئن كه آفرين سالمتى از داشت تصميم. ايستاد آب

 بى بود وقتش.  كند مى وا را سنگهايشان و كرد مى صحبت آفرين با اما اول. چيد سرش در مختلفى هاى سناريو. بگذارد

 حداقل بگيرد، شكل ميانشان چيزى بود قرار اگر. دانست مى الزم را صحبتها آن. بگويد اش خواسته و احساسش از پرده

 هاى كشش همان اسير و گرفت نمى شكل ميانشان اى رابطه گفت، نمى اگر. بخشيد مى رسميت آن به بايد خودشان براى

 گريز آن و اين سمت به فكرش. نكند پروايى بى نگاهش كه. بچشد را تعهد ى مزه خواست مى دلش. شدند مى اى لحظه

 جوانى احساس. بسپارد آفرين به را روحش بكارت خواست مى. برخيزد ديدنش اميد با و برود خواب به دختر ياد با. نزند

انگار بود گرفته جان. دميد مى درونش را جوانى روح دلبستگى آن عجيب و بود دلبسته آفرين به. كرد مى .  



 ماگ. كشيد بيرون ماگ عدد دو كنارى كابينت از. زد مى بيرون به فشار پر كترى ى لوله از كه بود بخارى به نگاهش

زد پوزخند. بود شركتشان تبليغاتى هاى . 

سعيد از بود پيامى. كرد جلب را توجهش پيراهنش جيب در گوشى لرزش .  

كرد باز را هايش پيام صندوق و نشست اش پيشانى به اخم . 

ارسالن ى خونه افتاده پوكر ى دوره شب فردا ميزونى اگه " ." 

 در تا بود خوبى فرصت. كند پيدا را لطيفه و بگيرد تماس سعيد با كه يا كند صحبت آفرين با اول كه شد مردد سعيد پيام با

 توانست مى هم بعد روز. داشت اولويت برايش آفرين اما. كند خالى را دلش در شده تلنبار هاى بيراه و بد دختر نبود

 از هم باز. رسيد ديگرى پيام كه بود نگذاشته جيبش در را گوشى. گذاشت نمى تنها را آفرين شب آن برود، لطيفه سراغ

 !سعيد

طلبم يكى عوضى؟ خورِ  مفت گذشت خوش ديشب " ! " 

 روبرو هم با را آنها گذشته شب اما دارد، انزجار لطيفه از اندازه چه پژمان دانست مى خوب او. سعيد پيام از شد كفرى

و بود كرده  
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 اتفاقات تصاوير از شد پر سرش. شد هوا دود آفرين كردن آرام و ماندن براى منطقش تمام. گذاشت مى هم را منتش حال

بود نشسته خيابان كف زخمى دستى با شده مچاله كه آفرينى و شب آن .  

 صدايى شايد تا ماند منتظر. رسيد نمى گوشش به كه بود دقايقى آب صداى. ايستاد درحمام پشت. رفت بيرون آشپزخانه از

. داشت قرار روشويى ابتدا رفتى مى كه داخل. داشت قرار ها خواب اتاق راهرو در و بود قديمى خانه آن حمام. بشنود

. داشت قرار بهداشتى سرويس در روشويى مقابل و راست سمت و شد مى منتهى حمام رختكن در به در يك آن انتهاى

 بود خودش نداشت، در تعمير براى دليلى روز بدان تا. بود آمده بيرون بخار رختنكن خراب هميشه در الى از رفت، پيش

. شد نگران. آمد نمى آب صداى اما. بود گرفته فرا را آنجا بيشترى بخار. گشود كمى احتياط با را  آن. رامين هم زمانى و

 كنار سكوى به را نگاهش  همانجا از نرفت، داخل هم باز. آمد نمى صدايى هيچ. بشنود صدايى تا ايستاد بيرون همان

 لباس! بود مانده در پشت هم دختر رنگ بنفش كيف. بودند شده چيده آن روى مرتب آفرين هاى لباس و حوله. داد ديوار

 در به و برداشت قدمى. گذاشت كنار را ترديد. بود شده گلوله سكو ديگر طرف اش خاكى و پاره شلوار و مشكى هاى

 نظرش به بخار حجم آن.شنيد نمى هيچ. چسباند آن به را گوشش است، بسته در كه بود ديده. شد نزديك حمام آلومينيومى

 هم دختر. كرد آسوده را پژمان خيال آفرين گفتن بله صداى. زد صدا را دختر و كرد وارد در به ضربه چند. نيامد عادى

گفت در پشت از و برد عقب را سرش كشيد، آسوده نفسى. انگار بود خورده جا او حضور از : 

- ندارى؟ مشكلى آفرين؟ خوبى  

 .خوبم:

- بيرون رم مى من. زياده بخار. كن باز رو پنجره الى. شدم نگران كشيد طول. باشه باشه . 

 توده به ديگرى نگاه برود آنجا از آنكه از پيش. شد راحت خيالش رسيد گوشش به كه آب جريان صداى. نداد جوابى دختر

 خودنمايى دختر هاى لباس ميان و  حوله سفيدى برروى كه افتاد زيرى لباس تور سياهى به چشمش. انداخت ها لباس ى

 نبايد سمت رفت مى باز داشت فكرش. داد قورت رو دهانش آب. گشت لباس ديگر ى تكه پى خودكار چشمانش. كرد مى

 زده بيرون زير لباس از نگاه. در كردن قفل و اتاقش به ميشد منتهى كه هايى خيالپردازى و لباس سازى تصوير. ها

 مى پيش خودكار ذهنش. باخت مى را خودش داشت نشد،. كند فكر بود در آن پشت كه هم آنچه به خواست نمى. گرفت



. بود كرده سنگين را هايش نفس حمام بخار و گرما. كرد مى ارسال چشمانش پشت به را شده سازى شبيه تصاوير و رفت

بود سعيد از هم باز. كشيد بيرون را گوشى درنگ بى. خورد تكانى رسيد كه پيام سومين. پيچيد خودش به . 

" كنم مى رديف هم رو شب آخر ميام، رفيقش و دختره اون با فردا . " 

 در سمت به راست يك. زد بيرون آنجا از. گشوده را پنجره آفرين زد حدس. آمد َتقى صداى. فشرد هم روى را چشمانش

داد جواب دوم بوق از پس مرد. گرفت را سعيد ى شماره  و رفت . 

: ميزونى؟ چطورى؟. شى نمى بند تمبونت تو دونستم مى   

- متنفرم ريختش از دونى مى عوضى؟ كردى من آويزون ديشب چى واسه رو****  اون ! 

پرسيد و شد جدى آنى به كرد آغاز را صحبتش خنده و طبعى شوخ با كه سعيد بود، دوستانه غير پژمان لحن : 

: برات؟ درآورد بامبول! جونه سگ كه اون چطور؟  

- شده؟ عوض يا همونه اش شماره  

پيچيد گوشش در سعيد پوزخند صداى. بشنود آفرين را صحبتش صداى خواست نمى. رفت پايين ايوان هاى پله از . 

 مى رديفش برات خودم خواستى وقت هر كار؟ چى خواى مى رو اش شماره نكردى حال اگه حسابى؟ مرد چندى چند :

  .كنم

 تر عصبى. بود گرفته فرا را وجودش خشم و بود شده داغ سرش. ساييد هم روى عصبانيت زور از را هايش دندان پژمان

غريد  قبل از : 

- نه؟ يا همونه شماره. من سراغ نفرست رو لكنده اين گفتم بهت هم دفعه اون. سعيد شو خفه  

بودى؟**  دنبال تو يا سراغت اومد اون بعدم. شده عوض خطش :   

 تماس هم لطيفه با خواست مى اگر بود تنگ وقتش. انداخت ساختمان به نگاهى. نكرد توجهى سعيد پرانى تكه به پژمان

 سعيد به. باشد لطيفه با اش مكالمه شاهد اگر شد نمى آن از بدتر و بيايد بيرون حمام از بود ممكن لحظه هر آفرين. بگيرد

بود؟ كه پسر آن. بداند خواست مى را چيز يك تنها. كرد مى رسيگى بعدتر هم اش نامردى و  

- كشيد؟ مى كشيكشو ديشب. پسره همون چرخه؟ مى باهاش كه ميشناسى رو يارو اون. برام بفرست االن همين رو  شماره   

گفت متفكر و كرد سكوت اندكى سعيد : 

: گى؟ مى كيو  

- نه؟ يا ميشناسى رو يارو. سعيد بنال   

: زنيكه؟ زده تيغت نكنه كيه؟ يارو تو؟ چته  

 نشده پسر متوجه هم سعيد بود معلوم كه آنطور. كند بازگو را قبل شب اتفاق از اى ذره نداشت قصد. كشيد پوفى پژمان

. بود افتاده مأمور گير بار چندين كه بود هم همان. باشد مسائل اين پى حواسش كه بود آن از تر خوش سر رفيقش.بود

آورد در را بود آورده آفرين سر آنچه تالفى و برود سراغشان تا خواست مى را زن ى شماره تنها پژمان .  

- مهمه. برام بفرست رو اش شماره . 

:  رو اسفند مثل كه خوردى گهى يه كنى؟ مى ولز و جلز انقدر چرا نبودى؟ مراقب دادى؟ آب بندو شده؟ چى بگو ادم مثل

 .آتيشى



نبود تلخ حقيقت. آمد باال اش معده محتويات  
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زدند مى پا و دست گندآبى چه در كند يادآورى بار هر دانست مى الزم گويا هم سعيد. برايش بود زهر .  

- كنم حساب تسويه باهاش بايد. خوام مى رو شماره. رو كدومشون هيچ. سعيد نكن رو در رو من با كثافتو اون ديگه .  

 كرد اى خنده. است مطرح مالى بحث كه بود شده راحت انگار خيالش. گرفت سر از را اش طبعى شوخ ديگر بارى سعيد

گفت زيركى با و : 

: پس نقاحتشه دوران. ده نمى جواب خانم چرا بگو. شدى بدهكارشم كه كردى كار چى نيست معلوم . 

- اون ى رده هم كثافتى هر با نه اون با نه. نذار ديشب شرايط توى رو من هرگز امروز از. گم مى بهت دارم جدى خيلى . 

دانست مى را پژمان ضعف و بود زيرك. خنديد رندانه سعيد . 

- خواى؟ نمى كه هم تو ديگه؟ نيارم خودم با خوشگلو كثافت تا دو اون فردا يعنى ! 

- نميام فردا .  

بندازه راه باهات كتاب حساب بخواد خورده زيادى گه هم لطيفه. نميايى كه درك به : .  

- خداحافظ. بفرست رو شماره االن همين . 

. چيد مى بياورد فرود زن سر بر خواست مى كه را جمالتى سرش در. زد قدم را حياط طول و كرد قطع را گوشى

 پيامك برايش لطيفه ى شماره و لرزيد تلفن.نباشد حوالى آن آفرين شود مطمئن تا رفت مى خانه سمت گاهى از هر نگاهش

 بوق تلفن. فرستاد بيرون  بينى راه از پرشتاب و تند را هايش نفس و بست را دهانش. گرفت را شماره. نكرد تعلل. شد

 ميان هم سعيد. رسيد مى گوشش به دهنده آزار بوق همان گرفت مى تماس كه بار هر. نبود پاسخگو كسى و زد مى آزاد

 مقابل از. رفت باال ها پله از تالشش ماندن نتيجه بى از كالفه. نداده جواب هم او به زن كه بود كرده اشاره حرفهايش

بود پيچيده موهايش دور و سر باالى را رنگ سفيد ى حوله كه ديد را آفرين گذشت كه آشپزخانه .  

 پيچيده مقابلش ماگ دور را دستش. كرد مى خودنمايى قبل از بيش صورتش خراشيدگى و بود شده كشيده صورتش پوست

 از و بود زخمى كه دستى همان. پيچيد ماگ دور هم را ديگرش دست ميز، روى نامعلوم اى نقطه به شده خيره دختر. بود

 به كوتاه نگاهى آفرين گذاشت، آشپزخانه داخل قدم كه پژمان. ببيند را اش سرخى و برافروختگى توانست مى فاصله آن

 ماگ داخل به نگاهى باال از و ايستاد كنارش. رفت نزديكش پژمان. زد رويش به بند نيم لبخندى و كرد حواله سمتش

گفت و گرفت باال را سرش دختر. كرد نگاه را آفرين سوالى. بود خالى. انداخت : 

- موندم منتظر .  

 و كند راتضمين امنيتش. كند آرام را آفرين تا بود آمده. باشد داشته بيرونى نمود عصبانيتش خواست نمى. زد لبخند پژمان

بدهد او به را آينده اميد كند قبولش دختر اگر . 

 شانه روى از. گذاشت ديگرى كنار و كابينت روى را ماگ و رفت گاز سمت به. برداشت ميز روى از را ماگ و شد خم

. هراسيد خيره نگاه و سكوت آن از دلش ته. بود زده زل ميز روى نقطه همان به سكوت در كه انداخت آفرين به نگاهى

 ظرف. كرد مى را كار همان ميانشان سكوت. كنند اش احاطه و ببرند يورش دختر ذهن به مسموم افكار گذاشت مى نبايد

 ترجيح شكر و شير با را نسكافه آنكه مثال. دادند نمى آفرين از چيزها خيلى كه كرد فكر خودش با. كشيد پيش را نسكافه

رسيد گوشش به سر پشت از دختر صداى كه كند سوال خواست. تلخ يا دهد مى . 



: لطفا نريزيد شكر خيلى من براى .  

 خالى ديگرى ماگ در را قاشق. ديد بود داشته نگه هوا روى مردد كه شكرى قاشق و خود روى را دختر نگاه و چرخيد

گفت كه شنيد را دختر صداى باز. برد فرو شكر ظرف در دوباره و كرد . 

زنه مى دلو زياد شيرينى : ! 

داد ادامه ديد كه را حركتش بى دست و پژمان نگاه. كرد سكوت : 

نه؟ ريختين مى قاشق سه.  من براى بريزين رو خودتون شكر سهم نصف :  

 شكر ى اندازه حتى و داشت خبر شيرينى به عجيبش ى عالقه از كه اين. آمد وجد به دختر توجه سطح آن از پژمان

زد لبخند آفرين روى به. دانست مى هم را اش مصرفى .  

- نصف باشه،نصف .  

 را كنارى صندلى و گذاشت ميز روى رو ماگها شد تمام كه كارش. ريخت ماگ داخل و كرد پر نيمه را بعدى قاشق

 روى ى تازه زخم به چشمش باز. كرد حلقه آن دور عادتش طبق را دستانش و كشيد پيش را ماگ آفرين. كشيد بيرون

 پژمان و بود خيره روبرويش به دختر. بست نمى ديگر كه بود مدتها هم را مچش دور دستبندهاى آفرين. آفتاد دختر دست

گفت و كرد لمس را دختر مچ انگشت با و برد پيش را دستش احتياط با. او به : 

- بندى نمى ديگه رو دستبندات ! 

گفت مختصر و كوتاه. سراند دستش مچ و پژمان انگشت نوازش روى را نگاهش آفرين : 

: بيمارستان خاطر به .  

 كه موجدارى هاى مو رشته و دختر كشيده گردن به نگاهى.  بود َبَسش هم كوتاه تماس همان. كشيد پس را دستش پژمان

 پژمان سمت به هم را سرش دختر. بودند چسبيده آفرين گردن به تارشان چند. انداخت بودند نگرفته جاى حوله ميان

 و داد مى صابون بوى. داشت متفاوت بويى شب آن حتى دختر. شد خودش بر مرد ى خيره نگاه متوجه خوب اما نچرخاند

 بود پرسيده كه سواالتى. ترساندش مى كشيد مى درازا به ميانشان كه سكوت و بود چينى مقدمه دنبال! آشنا شامپوى آن نه

 و بود نسكافه زدن هم سرگرم آفرين.زدند مى دامن ميانشان سنگين فضاى بر و داشتند پى در كوتاهى هاى پاسخ همه

پرسيد پژمان : 

- كنه؟ نمى اذيت پهلوت بهترى؟  

: خوردم مسكن. بهترم . 
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 ...آفرين-

گفت و گرفت پژمان از را صحبت مجال. پرنفوذ نگاهى. كرد نگاهش و چرخاند را سرش دختر : 

 ريخت اين به بايد كه دارم شما به ربطى چه من و داشت من به ربطى چه نكرد؟ حساب تسويه خودتون با چرا مرد اون :

بيفتم؟ قيافه و   

 بود كرده آماده را ديگرى حرفهاى. حادثه آن در دانستنش مقصر و دلخور لحن از دختر، صراحت از. شد غافلگير پژمان

 او كه بشنود آفرين از اعترافى هر از پيش خواست مى. اش دلبستگى و بگويد خودش از خواست مى. بياورد زبان به تا



 سرش. بود منتظر و متوقع همانطور نگاهش. كرد نگاهش كمى. بدهند شان رابطه به عنوانى پذيرد مى كه. شده دلبسته هم

داد پاسخ ديگر سوالى با را دختر سوال و انداخت زير را . 

- بهت؟ حرومزاده اون گفت چى   

طرفشون؟ ى خاله ى نوه سراغ رن مى طلبكارا ى همه چيه؟ شما به من ربط :  

 مى.بود نشسته مقابلش پژمان توضيحات انتظار در. بشنود را او دل حديث تا بود نيامده آفرين. كرد بلند سر پژمان

 دانست مى بعيد. نداشت نرمش بود، قبل نگاه همان دختر نگاه. بدهد چشم در چشم و رو در رو را آفرين جواب خواست

نبود كشيدن پس پا مرد ديگر اما او. بيايد كوتاه دختر كند اعتراف هم احساسش به اگر حتى كه . 

گفت آفرين به خيره و كرد چفت هم روى بار يك را لبهايش : 

-  اونى. بنده اون نفس به نفسش طرفشون ميدونن كه اونى سراغ ميرن. طرف زندگى تو آدم عزيزترين سراغ ميرن آره،

 چون تو سراغ اومد آفرين، آره. بكشه آتيش به رو دنيا طرفشون شه، كم سرش از مو تار يه اگه كه گيرن مى نشونه رو

فهميد چون گرفت نشون رو تو. ايستادى من زندگى هرم نوك كه تويى فقط  ... 

داد ادامه و گذاشت اش سينه روى را دستش كرد، نگاه را دختر عميق : 

- كردى خونه تو اين كه تويى فهميد . 

 اما كرد، تاثير حرفش. شد كم انقباضشان چطور كه ديد را صورتش عضالت. شدند صاف آفرين چشمان دور هاى چين

 كوتاه را نگاهش و داد فرو را دهانش آب دختر. كرد مى مقاومت برابرش در آنطور آفرين كه داشت وجود مانعى ميان آن

پرسيد دوخت چشم پژمان به كه دوباره. كند او از : 

: گم مى رو مرد اون بود؟ كى دونين مى . 

- بدونم كنم فكر . 

كرد بيان مردد را اش بعدى ى جمله بود، خودش سواالت به جواب پى در آفرين . 

دزده كردم فكر اول. آمده يادم بيش و كم مرده حرفاى. شد فعال مغزم تازه  ريخت، كه ترسم : ... 

 از تا كرد سكوت. پريد مى پلكش ى گوشه و كرد خوش جا ابروانش ميان عمودى شيار آن شد، منقبض  پژمان عضالت

 آفرين كرد مى دعا و داشت را اتهامى هر شنيدن انتظار. آورده دختر سر بر چه و بوده چه مسبب بشنود آفرين خود زبان

برسد بايد، كه آنچه به او گفتن سخن از پيش خودش . 

داد ادامه و پيچيد ماگ دور باز را بلندش انگشتان دختر : 

كه بعدم. صورتش تو كوبوندم كيفمو چطورى نفهميدم اصال. انداخت درگيرم جلوى : ... 

 كه ناراحتى يا و بود شرم. ببيند را پژمان واكنش خواست مى. دوخت چشم پژمان به دوباره و كشيد عميقى نفس آفرين

 فهماند پژمان به پذيرد نمى را خزعبلى هر گفت مى كه موشكافانه نگاه آن. گذاشت مى تمام نيمه بار هر را اش جمله

دارد قرار كنارش مصمم دخترى .  

كرد تمام را اش جمله پژمان به خيره همانطور و كشيد ديگرى عميق نفس . 

ندادين و ميدادين بايد كه پولى. داشت ربط ديشبتون رفتن بيرون به بود كه چى هر دونم مى فقط : . 

 بيان واضح را باشد افتاده اتفاق زند مى حدس كه آنچه است تالش در آفرين فهميد مى خوب. انداخت زير به سر پژمان

 حس آن پس در هم آرامشى اما بود سنگين ميانشان فضا. برد فرو موهايش ميان دستى و داد صندلى به را اش تكيه. نكند

 ماگهاى بند را نگاهش و كشيد لبهايش روى را زبانش. متهم اتفاق آن بابت نه و بود كرده بازخواستش نه آفرين. شد مى



 چطور نفهميد كرد باز كه لب. انداخت مى زير سربه كه بهتر همان. نداشت را دختر منزجر نگاه ديدن طاقت. ميز روى

كرد بازگو دختر براى را قبل شب ماجراى . 

-  اون كه ديروز. شدم درگيرت وقته چند. نيست ديروز و امروز مال دارم كه حسى اين. بوده زياد روم فشار مدت اين

 هيچ شايد. ميكشيدم كنار منم بود نكرده دراز گليمش از پاشو اونطورى دوستت اگر شايد... شايد. ريختم بهم افتاد اتفاقا

 پسره فك نزدم. نشدم ديوونه چطور عجيبه خودم براى! چرا دونى مى خوب. بشم نزديكت دادم نمى اجازه خودم به وقت

. كنم خالى خشممو. بريزم بيرون نتونم عادى مرداى مثل شايد من آفرين،. ميلرزيدى اونطورى تو وقتى پايين بيارم رو

من دارم خودمو روش . 

 چيزى اما آمدند لبش پشت بار چندين جمالت. بود رسيده دشوارى بخش به. دوخت آفرين به را نگاهش و كرد بلند سر

گفت شرمندگى با. برود طفره آن از بيش نتوانست آخر سر. شد مى شدنشان سرزير مانع : 

-  كه زده سر چى سعيد از دونم نمى. بياره عزيزانم يا من سر باليى همچين بخواد كه ندارم حساب خرده كسى با من

خورد ما به تركشش ! 

 !سعيد؟:

 تكرار تعجب با را پژمان ى ديرينه دوست اسم ديگر بار. شد نزديك سمتش به آفرين راضى چندان نه و كنجكاو صورت

 اى قربانى حس شرايط آن در. بپذيرد را گناه بار تنهايى به نتوانست پژمان. ماند پژمان توضيحات ى ادامه منتظر. كرد

حقيقت اما نبود گو دروغ. باشد خورده فريب كه داشت را  
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نكشد دوش به تنها و يكه را تقصير بار كه كرد بيان جورى هم را . 

- بودم اونجا ديشب... آره . 

: دارى كار جايى كه گفتى !  

 لحنش آفرين. نداشت را دختر صورت به نگاه روى. دانست نمى انداخت، زير به سر ساعت آن طى در بار چندمين

گفت كه وقتى عصبانيت و داشت تحقير. شد عوض : 

: ديگه بوده واجب حتما البته. داشتين واجبى كار واقعا كردم خيال. ميارين در اونجا از سر زدم مى حدس بايد ! 

 پژمان وقتى بود بسته جمع نو از را افعالش. بشنود توانست مى ها واژه تك تك از را دلخورى و لرزيد مى آفرين صداى

 پژمان هم همان. خواهد نمى را بيشترى صميميت كه. بود اش محافظتى گارد بردن باال معناى به كه داد قرار مخاطب را

 صدايى با اما بود، شده هول. نكند بود كه آنچه از تر دار خدشه خودش به نسبت را دختر ذهنيت تا انداخت تا و تك به را

شد وارد منطق در از شده كنترل . 

-  حرف كس هيچ واسه حاال تا و نيستم بلد دل و درد. بزنم حرف كسى واسه ندارم عادت بود، دوستم ترين صميمى سعيد

 شب اينكه به. بود خوش داشتنت به دلم. نبودم شاهد رو چيزى كم. آفرين بود ريخته بهم اما. نزدم بدم يا خوب حال از

داشتم؟ حالى چه فهمى مى. ذارى مى بالش روى خونه اين تو سرتو   

 ظهر اتفاقات هرگز خواست نمى. بود مشهود هم هايش گونه گرفتن رنگ حتى. انداخت زير به سر كه بود آفرين بار آن

 چند آفرين. دهد نجاتش بيشتر سقوط از توانست  كه بود دستاويزى تنها اتفاق همان اما بياورد آفرين روى به را قبل روز

 بود نشنيده و بود نديده. بود همانطور هميشه. شد پشيمان نهايت در اما بگويد چيزى تا كرد بسته و باز را دهانش بار

 را خودش مال آفرين كه كند عوضشان خواست. بود افتاده دهن از و  شده سرد هايشان نسكافه. بزند حرفى فكر بى آفرين



 پس را نسكافه. نوشيد الجرعه را تلخى همان اما آفرين. بود تلخ او براى اش مزه نوشيد، اى جرعه هم پژمان. كشيد سر

گفت و كرد مشت پاهايش روى را دستانش. لغزيد دختر گردن روى نگاهش. بود تلخ كافى اندازه به كامش. زد : 

-  آورد سرت رو بال اين كه اونى. بيرون زد خودش و تو فرستاد منو رسيدم وقتى. پيشش برم گفت بهش، بودم زده تلفن

كشيد مى كشيك پايين كه بود داللى . 

: دوستتون؟ يا شما رو؟ كى كشيك  

- دو هر . 

 چرا؟:

- نبود تنها خونه اون توى سعيد چون ! 
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 به يك پازل هاى تكه. بود شده گريبانگيرش متضادى احساست. دوخت چشم كنارش مرد به و خورد تكان جايش در كمى

 مى خوب. گرفت مرد از نگاه. حدسياتش و تصورات بر بود تاييدى مهر پژمان صحبتهاى و بودند شده چيده سرش در يك

 زنهاى آمد و رفت و اش مجردى ى خانه از. بود نگفته مرد از برايش كم آناهيد. داشت معنايى چه سعيد نبودن تنها دانست

 پژمان اختيار در را اش خانه سعيد. باشد افتاده است ممكن اتفاقى چه قبل شب كه بود فهميده خوب ديگر. وارنگ و رنگ

. شد دگرگون حالش. گذاشته تنها مهمانش با را پژمان اما نبود تنها سعيد. داده مى كشيك هم داللى پسر و بود داده قرار

. بود دميده درونش را اميد نور اى لحظه براى تنها گفتن، احساساتش از و پژمان قبل حرفهاى. شد مى سرد و گرم تنش

 بود آن مانند برايش آفرين براى بوسه آن. باشد ديگرى با تا بود زده پس را او طالب تن بودش، بوسيده آنطور كه مردى

 سراغ كه بود كرده تنگ را پژمان جاى حتما. ها لب شدن پايين و باال آن بود جان از. شود مى بوسيده است بار اولين كه

 را وجودش و داشته نگه پنهان ديگران چشم از كه دارد دخترى دوست حتى شايد. بود رفته اش مجردى ى خانه و سعيد

 مى. كرد مى برحذر مردها و پسرها از را او هميشه مادرش. شد سرازير سرش در سيما حرفهاى. كرده مى انكار آفرين

 نه. داشت كنارش را اش نمونه حال. نلغزند و بمانند وفادار كه ديد نخواهى را كدامشان هيچ و نيستند اعتماد قابل گفت

پژمان به احساسش نه و بود بخش ثمر برايش حسام به اعتمادش . 

 جنگ سر احساستش با كه بود  مدتى. داشت دوستش. بزند گول توانست نمى را خودش. انداخت پژمان به ديگرى نگاه

 اما دانست مى حسام با متعهد را خودش. شد مى كشيده مرد سمت به پيش از بيش باز اما كند دورى كرد مى سعى. داشت

 ى چهره داشت ياد به تا. بود ديده شرمنده و نادم آنطور را پژمان كمتر. بود كرده گير صاحبخانه پيش و خانه آن در دلش

 وارسى و برد باال را اش زخمى دست. داد دستانش به و كند مرد صورت از را نگاهش. جانب به حق و بود طلبكار مرد

. بودند او خوشگذرانى حاصل ها زخم آن. نداد نشان واكنشى شنيد، را هوا كشيدن ريه به و او عميق دم صداى. كرد اش

 گرفته ناديده را ماندن براى خواهشش و آفرين وجود قبلتر ساعاتى و شب همان كه مردى. خودش شدن زده پس حاصل

  .بود

. بگويد كالمى نتوانست كرد تالش چه هر. بود كوفته همچنان تنش و كرد مى درد سرش. ايستاد و راند عقب را صندلى

 گرماى كه بود برنداشته قدمى هنوز. ندارد را سرش وزن تحمل گردنش كرد مى حس. بود سنگين اتفاقات حجم از سرش

 زخم به چشمش هم باز ماند، اسيرش مچ روى نگاهش. بود محكم و سفت اش پنجه. كرد حس مچش روى رو پژمان دست

زد صدايش كه شنيد را پژمان ملتمس صداى. شود رها تا آورد دستش به فشارى. كشيد تير پهلويش. افتاد دستش روى : 

 .آفرين-



 صداى در نشسته التماس يا و بود كرده مور مور را تنش آنطور كه بود هواى خنكاى و مرطوبش موهاى. گرفت لرزش

 كرد پخش بدنش در را دردى ناگهانى حركت همان. كشيد خود سمت به را مچش و زد صدايش ديگر بارى پژمان ؟!مرد

 كه گذاشت خود از انزجارش حساب به را آن اما پژمان. شد جمع اش چهره. بود اش خورده لگد پهلوى همان منبعش كه

گفت نبود پشيمانى و عجز به شباهت بى كه لحنى با : 

- هيچى...هيچ. اونجا از بيرون زدم. نموندم من كن باور  

 با بود، ديده را سعيد كه اول بار همان از. شد مى تمام داشت طاقتش. بشنود خواست نمى ديگر برگرداند، را رويش آفرين

 دانست مى. بدنت روى رفت مى هرز كرد، مى معذبت كه بود ها نگاه آن از. بود شناخته را مرد نگاه كمش، سن همان

 آفرين بازى روى تا برد نزديك را ديگرش دست. برخاست هم پژمان. ناباب رفيقى و پژمان براى ست ناجورى ى وصله

آورد رحم به را دلش پژمان نادم لحن اما بكشد پس را اش شانه خواست. بنشاند : 

- . بيرون زدم اونجا از فقط ديشب خورم مى قسم. دارم نفرت زن اون از من. نيفتاد اتفاقى هـيچ. نشد هيچى خودم جون به

نبوده من با بوده هم حسابى خرده هر . 

 مى پژمان از آنچه تمام.  بود كرده بغض. رفت عقب قدمى و كشيد بيرون قوا تمام را دستش. شد بدتر آفرين بد حال

 مى ربط هم به يك به يك را حوادث آورى سرسام سرعت با مغزش. شد آوار سرش بر شب آن كرد مى انكار و دانست

 هر و او ميان اتفاقى. بود كرده اش پياده خانه مقابل تنها كه خواسته نمى را او پژمان كه شد مى ختم آنجا به بار هر  و داد

 زخم. كرد نمى عوض كه را پژمان تصميم ماهيت نه، يا باشد افتاده كشيد مى را انتظارش سعيد ى خانه در كه كسى آن

 نمى تسكين هم را بود پيچيده جانش در كه دردى. بخشيد نمى التيام كه را پهلويش درد. كرد نمى ترميم را بدنش و تن هاى

 چند و داد فرو را بغضش. كرد را مادرش هواى دلش. نبودند اعتماد قابل خاندان آن مردان. گفت نمى راه بى پر سيما. داد

 نفس و گرفت باال را سرش. كشيد مى تير پهلويش آنطور كه گويا بود گذاشته معكوس اثر مسكن. برداشت عقب به قدم

 او با شان مكالمه ابتداى از اگر كند فكر  خودش با پژمان نكند. بياندازد مرد صورت به نگاه بود وقتش ديگر. كشيد عميقى

حم و سادگى از انداخته، زير به سر و  كرده مدارا  
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گفت ثابت نگاهى با و گرفت نفسى. بوده اقتش : 

بشم شكلى اين دوباره تومن دويست تومن صد واسه خواد نمى دلم. كنم شكايت حاضرم بوده، كى ميشناسين اگر : .  

 قامت آن شدن سست آفرين. برد فرو جيبش در را اش شده رها دست پژمان. كرد خودش صورت و سر به اى اشاره

 و شد پايين و باال مرد گلوى سيب. ديد را  داشت مى نگه باال جمعى هر در و هميشه كه سرى شدن خم و استوار هميشه

 راسخ، ى چهره آن ته خوددارى، و مقاومت آن ته اما آفرين. كرد نگاهش تنها نخورد، تكان پژمان. لرزيد آفرين هم باز

 نگذارد. زور با شده حتى شود، رفتنش مانع كند، التماسش مرد خواست مى دلش. كرد مى طلب را پژمان آغوش دلش

كند رها افكارش و تنهايى با را او و برود . 

. شود رفتنش تازمانع داشت كافى فرصت مرد. رفت بيرون آنجا از و چرخيد ديد كه را پژمان ماندن حركت بى و سكوت

. كرد پرتاب كنارى به را آن حرص با و كرد باز موهايش ميان از را حوله رفت، اتاقش به. بود نخواسته هم باز حتما

 را اى رابطه و بود شده چيره او بر آنطورى قبل روز كه حسام از. اش زندگى مهم آدمهاى از و خودش از بود، عصبانى

 نيمى دارد پژمان به كه كششى دانست مى خودش. كرد اش غريزه و هوس فداى ببرد پيش منطق با داشت سعى آفرين كه

 بلند هاى برنامه و حسام حرفهاى به. بسازد را ميانشان رابطه و باشد متعهد بود كرده تالش اما. نداشته حسام به را آن از

  مدتش

 با دلش لرزش بود، كم چيز يك تنها ميان آن. بودند مناسبى زوج حسام و او كرد، مى نگاه كه سو هر از. بود كرده اعتماد

 كرد، نمى تحميل آنطور را خودش اگر حسام. كرد مى حس دلش ته پژمان، ديدن بار هر با كه لرزشى همان. ديدارى هر

كند پنهان جوان مرد ديد از را خود بيمارستان در روز كل كه كشيد نمى جايى به كار شايد كرد، مى مدارا آفرين با اگر .  



 رنگ تيره ريشه. ببيند را خودش ى چهره نداشت دوست. كشيد موهايش ميان را برس حوصله بى و ايستاد آيينه مقابل

 بردن باال بار هر با. را ذوقش نه و داشت را وقتش نه. كند رنگ را موهايش خواست نمى دلش ديگر بود، پيدا موهايش

 دوست به چه را او. شان همه به فرستاد لعنت. پيچيد مى شكمش و پهلو در درد موهايش، ميان برس كشيدن و دست

 و بودند شده گير پا و دست. بافت حوصله بى را موهايش. گذاشت مى اش آينده و درس روى را تمركزش بايد داشتن؟

 نشان واكنشى چه پژمان كرد، مى كوتاه را موهايش اگر گذشت ذهنش از كوتاه اى لحظه. كند كوتاهشان داد مى ترجيح

 كدام. بود خودش از اشتباه. داشت دوستش  هم هنوز. كند جلوه مرد نگاه در داشت اهميت برايش هم هنوز داد؟ خواهد

 روز همان! خودش يا نبود، حسام مگر گذاشت؟ مى بالش روى تنهايى را سرش سال همه آن ساله چند و سى مجرد مرد

 كرده تيز را گوشهايش. آمد نمى صدايى هيچ و بود آرام خانه. رفت تختش سمت به و كرد پرت ميز روى را برس! قبل

. كند خراب را سرشان پشت هاى پل تمامى و برود خانه از هم شب آن ترسيد مى. بشنود را پژمان هاى قدم صداى تا بود

 را موبايلش. بود شده پاره بندش. كرد دراز كيفش سمت به را دستش و شد خم. بيايد سراغش به مرد بود اميدوار هم هنوز

 فرستاده پيام و گرفته تماس بارها حسام دانست مى. رفت باال قلبش ضربان. كشيد بيرون كيف داخل درهم لوازم ميان از

 از. داشت رفته دست از تماس چندين. بود نكرده باز را كدام هيچ بزند، بهم را تمركزش ها پيام محتواى آنكه ترس از. بود

. لرزيد اش گوشى برود ها پيام ى پوشه سراغ آنكه از پيش. بود گرفته تماس بارى چند هم حسام. سيما و پدرش رامين،

 مواقعى چه در داند مى و دارد غيب علم زن گويى ترسيد، مى مادرش از هم هنوز. رفت باال قلبش ضربان! بود سيما

سپرد گوش مادرش صداى به و كرد لمس را صفحه. بگيرد تماس . 

: خوبى؟ جان مامان سالم. آفرين الو  

داد را مادرش پاسخ و كرد صاف را صدايش آفرين . 

- خوبين؟ شما خوبم. مامان سالم  

دراومد باباش لنگه اينم. معرفت بى پسر اون دلتنگ. خيلى بهترم. مامان بشم قربونت : .  

 طرفى از. رفت مى هم در اخمهايش قطعا ديد، مى و بود آنجا سيما اگر كه كارى چرخاند، كاسه در را  چشمانش آفرين

بود رفته رامين سراغ و نكرده پيچ سوال رو اون مكالمه، ابتداى همان از كه كشيد اى آسوده نفس . 

- هنوز؟ ميره فيزيوتراپى جون مامان خوبه؟ سيمين خاله. باشه تلفن پاى دقيقه به دم تونه نمى. مامان خب داره درس  

:  چه هاش بچه دورى از مادرت گى نمى. كه پرسين نمى خودتونو مادر حال. اونيد و اين فكر اش همه شما. خوبن اونا

 حاليه؟

. برود در كوره از بود ممكن لحظه هر سيما كه چرا بود مدارا راهش تنها كند، حساس را مادرش نبايد دانست مى آفرين

گفت و شود مسلط خودش بر تا كشيد عميقى نفس : 

- مونم مى روز سه. پيشت ميام ديگه ى هفته تا كه من مامان، بشم قربونت . 

كننده توبيخ و شد سخت صدايش. كرد تغيير سيما ناالن لحن . 

: خودم پيش همينجا مونى مى. دختره اون و بابات خونه رى نمى قبل دفعه مثل بگم، بهت . 

- ميام و پيششون ميرم آبرامو بابا مراسم همون فقط. شما پيش ميام مامان باشه . 

 از. آمد گران سيما بر حسابى كه بود مانده پدرش ى خانه را شب يك تنها قبل بار. نداشت را بيشتر بحث ى حوصله آفرين

خانواد نابسامان وضع  
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 آن از كمى مادرش و پدر جدايى با كرد مى تصور و بوده اينچنينى هاى مگو بگو شاهد سالها. بود آمده ستوه به اش گى

 سيما. كرد مى سرزنش را رامين و او نداشت، دسترسى محسن به كه حال سيما تصوراتش برعكس اما شود، كاسته تنش

گفت تندى به باشد كرده عوض غالب گويا : 

 اش مرده باباى احترام به روز دو نكرد. گردش افتادن راه ايكبيرى اون با نشده خشك باباش كفن القبا يه شرف بى :

بپوشه مشكى .  

- جان مامان .  

: زائوندى مى تو هم اشونو توله بايد البد وگرنه نازاست زنيكه خوبه. جان مامان مار زهر . 

 ال صداى. سپرد گوش سكوت در دختر و گفت بيراه و بد محسن و فرناز به بند يك همانطور مادرش. كرد سكوت آفرين

پريد مادرش حرف ميان و آمد لبش به لبخند. شنيد سيما صحبتهاى ى زمينه پس در را جانش مادر گفتن هللا الى اله . 

- اونجاست؟ جون مامان  

: دادى؟ نمى جواب زدم زنگ چى هر بودى كجا تو. خونه مى نماز آره،  

گفت و خورد تكانى جايش در. بود رسيده فرا آفرين نوبت حال : 

- بخوابم نگرفته دوش مياد بدم بيمارستانم، روز هر. مامان بودم حمام . 

: بشى جابجا كنم كمك. تهران بيام باهات منم شايد رفته اگه خودش؟ خونه رفت پسره اون نه؟ يا شد درست جات .  

 مادرش اينكه. افتاد مى جانش به استرس پرسيد مى را تكرارى سوال آن سيما كه بار هر. داد قورت را دهانش آب آفرين

 زبان به را اش هميشگى ى بهانه هم باز شد مجبور. است خانه آن ساكن همچنان پژمان كه ببيند و بيايد سرزده و ناگهانى

 .آورد

- نرفته هنوز اينكه مثل نه، . 

:  خاله پسر به نداره عرضه بابات باشى؟ دوستت ى خونه ويلون و حيرون خواى مى كى تا وسط؟ اين چيه تو تكليف خب

بره؟ كنه جمع زودتر بگه اش   

-  من كه موقعى تا اگه. برسون سالم هم رو سيمين خاله به ببوس، رو جون مامان. كشيكم باز فردا. ديگه برم من مامان

خودم پيش بمون مدت يه. گرديم برمى هم با شد خالى خونه آمدم . 

: نشدى؟ كه چاق. باشه خوراكت و خورد به حواست. باش خودت مراقب. بشم قربونت برو  

- موندم قبل وزن همون مامان، نه .  

: بنده كجا سرش دونه مى خدا. بگيره تماس باهام بده پيغام رامين اون به . 

- بهش ميگم باشه . 

: خونيا مى درس فقط. نياد بيرون كتاب از سرت. ها باشه خودت به حواست آفرين ! 

كند قطع را تلفن مادرش شايد تا كشيد تصنعى اى خميازه آفرين .  

- ندارى؟ كارى. مامان باشه  

: نمياد در صدا و شدى موش اينطور كردى غلطى يه گمونم. نده من تحويل باشه باشه هى .  

گفت و برد باال را صدايش. شد كالفه ديگر دختر : 



- بخير شب. مامان ديگه كن ول. بخوابم ساعت چند بتونم كنم هنر خيلى مونم، مى كشيك شب دو و روز دو من بابا، اى . 

مادرش رفتارهاى از بود شده سرزير صبرش. تلخ اوقاتى و شده بلند كه صدايى با. يافت پايان بار هر مثل شان مكالمه .  

 هيچ در. داشت حسام سمت از پيام چهار تنها. رفت هايش پيام صندوق سراغ. خزيد لحافش زير و كرد خاموش را چراغ

 هم با بود خواسته مختصر هم آخرش پيام در. بود كرده اكتفا آفرين حال پرسيدن به تنها و نبود ندامت از آثارى كدامشان

 اش دخترانه حريم در پيشروى و قبلش روز رفتار بابت حداقل حسام كرد مى تصور. زد پوزخندى. كنند صحبت

 طبيعت و دانست مى خود حق را شان نزديكى حسام بود مسلم آنچه. كند تبرئه را خودش بخواد حداقل يا. كند عذرخواهى

 علم پاى دختر، رفتار از متعجب ديد مى را آفرين ممانعت و ترديد بار هر و بود كشيده پيش را حرفش بارها. شان رابطه

 نور. بود رفته فرو سكوت در همچنان خانه. انداخت اى گوشه به هم را اش گوشى. كشيد مى ميان به را تحصيالتشان و

 را هايش هدفون. نشده متوجه او و باشد رفته اتاقش به پژمان كه شايد زد حدس. شد مى ديده در باالى ى دريچه از اندكى

 چيره افكارش تمامى بر سازها نواختن صداى. شود آرام تا كرد پخش را اش عالقه مورد موسيقى و گذاشت گوشش در

كند استراحت ساعتى چند كرد سعى و بست چشم. برد مى ديگرى سمت به را ذهنش و گشت مى . 

 كمى. نيامد چشمانش به خواب كرد تالش چه هر و بود گذشته شب نيمه از. برخاست جايش از پهلو امان بى درد با

 در بلندش آخ صداى برداشت كه را اول قدم. كند فكر منطقى بود كرده سعى و واكند خود با را سنگهايش. بود شده آرامتر

 گذاشته پهلويش روى سرد كمپرس  اول ى لحظه همان اگر. كرد حبس را نفسش و شدند جمع درد از چشمانش. پيچيد اتاق

 پژمان انداخت، راهرو به نگاهى. زد بيرون اتاقش از آهسته. بود شده كم هم تحملش. شد نمى دردناك و متورم آنقدر بود

 را پژمان ترديد بدون بود قبل شب اگر. بود بسته روبرويى اتاق در. بود گذاشته روشن را ديواركوب شب هر رسم به

 تنها مرد هاى نشينى شب نبود مطمئن چنان ديگر بعد به شب آن از اما كرد، مى تصور رفته خواب به و در آن پشت

باشد دوستانس با و مردانه .  

 گذاشته جا به رامين كه وسايلى ميان از و كرد روشن را كترى زير. صدا بى و آرام. گرفت پيش در را آشپزخانه راه

 تورمش و بود داده رنگ تغيير لگد محل. كند وارسى را پهلويش تا داد باال را لباسش. كرد پيدا را گرم آب كمپرس بود،

 دويد پوستش زير كه گرمايى. گذاشت پهلويش روى و كرد آماده را كمپرس رسيد مناسب دماى به كه آب. بود شده بيشتر

ب چشم لحظه چند. داشت مطبوعى حس  
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 نمى. رفت پذيرايى سراسرى هاى پنجره سمت به و بيرون آشپزخانه از سپس و كند عادت حرارت به پوستش تا ست

. آورد مى ايمان مادرش حرفهاى به بود، نمى پارك حياط در پژمان ماشين اگر. كند غلبه كنجكاوى حس آن بر توانست

. داد مى انعكاس را آن پژمان ماشين سفيد رنگ و بود كرده روشن را خانه حياط مهتاب نور. زد كنار را پرده ى گوشه

 از دارى خش صدايى با كه بود بيرون به نگاهش. شد تر آهسته اش رفته باال قلب ضربان و كشيد آسوده نفسى ناخواسته

شد رها دستش از كمپرس و كشيد جيغى سر پشت . 

- گردى؟ مى چى دنبال حياط تو  

 تى. بود باز نيمه ديگرى و بسته مرد چشم يك. ديد مقابلش ريخته بهم موهايى و آلود خواب اى چهره با را پژمان چرخيد،

 كبودى و رفته باال لباس به نگاه و كشيد موهايش ميان دستى مرد. رنگ طوسى شلوارى و داشت تن به سفيدى شرت

 يا" به شبيه چيزى. كشيد باالتر را لباس بودند شده گشاد ديگر حال كه چشمانى با و گذاشت پيش قدم. انداخت آفرين پهلوى

دوخت آفرين حيران و ترسخورده صورت به نگاه و كرد زمزمه لب زير" خدا . 

- نه؟ دارى درد. خرابه خيلى اوضاعش پهلوت  

مرد هيبت از يا و بود ترس از يا بود، آمده بند زبانش. زد مى اسير گنجشگكى مانند آفرين قلب .  



 همان با پژمان. كشيد عقب را خودش. شد مورش مور و ايستادند راست موهايش نشست تنش روى كه پژمان گرم دست

گفت و كرد نگاهش مانده هوا در دستى و خميده سر : 

- آفرين باشه نشكسته ات دنده. بديم نشونش بريم بپوشم . 

. برداشت را آن و شد خم او از فرزتر پژمان. بردارد زمين روى از را كمپرس تا شد خم و داد و تكان سرى آفرين

گفت تنها و داد مرد شفاف چشمان به را نگاهش دختر. داد تكانى و گرفت آفرين سمت به را كمپرس : 

 .ترسيدم:

گفت آرام صدايى با. شد آسوده شد، نرم پژمان ى چهره : 

 .ببخشيد-

پرسيد آفرين از و كرد مكثى سپس : 

 بپوشم؟-

. رود مى باال بدنش حرارت كرد مى حس. راند بيرون لبهايش ميان از آهسته اى نه و داد تكان طرفين به را سرش آفرين

 نگاهى با مخصوصا. بود آمده سراغش كشش آن و حس آن باز. كند حس درونش را گرم جريانى عبور توانست مى حتى

 سر اشاره با و برد موهايش ميان دست زد، پلك پژمان. رسيد دقيقه به سكوتشان ثانيه چند. انداخت پايش سرتا به پژمان كه

پرسيد حياط، به : 

- اونجا؟ بودى چى دنبال  

 منتظر و كشيد" هومى" پژمان. شود تر رسوا مبادا تا فشرد هم روى محكم را لبهايش اما". شما" بگويد خواست آفرين

گفت كرد مى تنظيم پهلويش روى را كمپرس كه حينى و گرفت پژمان از نگاه دختر. ماند : 

: كرد مى تماشا مهتابو . 

 سرى. بود شده متعجب آنچنان كه داشت را ديگرى پاسخ انتظار مرد. ديد را پژمان ى پريده باال ابروهاى و كرد سربلند

 پژمان كنار از و داد خاتمه رفتن براى مخالفتش با را بحث آفرين. كرد اصرار بيمارستان به رفتن براى باز و داد تكان

 شب خواست رسيدند كه اتاقش در مقابل. شنيد را پژمان عميق هاى نفس و آمدند مى دنبالش به كه قدمهايى صداى. گذشت

گفت  و كرد دستى پيش پژمان كه بگويد بخير : 

- شدى؟ بيدار درد از  

: ميشه خوب خورم، مى مسكن . 

داد تكان سرى تنها پژمان . 

گفت پژمان باز كه برود اتاقش به خواست : 

- آفرين نيست عادى اصال كبودى اون. نريم مطمئنى . 

بخير شب. نداره مشكلى نه، : . 

 داخل و گذاشت باز نيمه تا را آن. بست مى مرد روى را در اگر بود ادبى بى. رفت اتاقش به. نمادند پژمان جواب منتظر

 و كشش آن. بست نقش سرش در خشدارش صداى و پژمان و آلود خواب ى چهره سرعت به و بست چشم. خزيد تختش

 سعى و فشرد را اش پيشانى دست كف با. بودند شده هوا دود گويا هايش دلخورى تمام كه بود قوى ميانشان چنان نيرو

 بر داشت خواب و بود شده گرم چشمانش. كردند تاثير بالخره ها مسكن. كند يادآورى خود براى را مادرش حرفهاى كرد

شنيد كه بود چيزى آخرين اتاقش در بلند قيژ صداى.  شد مى چيره او . 
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 تا خورد تكانى. بودند رفته خواب پهلو يك روى خوابيدن اثر در بازويش و شانه. بود شده روشن هوا گشود، كه چشم

 بيمارستان به رفتن براى هنوز. افتاد زمين به تخت روى از و خورد سر پهلويش روى از چيزى. كند چك را ساعت

 كرده آب را آن تازه گويا. مناسب دمايش و بود گرم كمپرس. برداشت زمين روى از را كمپرس و شد خم. داشت فرصت

 را خاطراتش آخرين كرد سعى. بود باز نيمه اتاقش در. انداخت اطراف به نگاهى. بود مطبوع قدر آن حرارتش كه باشند

 ى مكالمه. بود پژمان با كوتاهش برخورد و پنجره پشت رفتنش بود مانده خاطرش كه چيزى تنها. كند بازيابى قبل شب از

. نشست جايش در كامل و ماليد دست كف با را چشمانش. بود خورده دردش شدن آرام براى كه هايى مسكن و كوتاهشان

 و شانه ديگرش، دست با. رسيد نمى گوش به بيرون از صدايى هيچ اما ببيند را خالى راهرو توانست مى اتاق بازِ  در از

. برداشت را آن و شد خم. كرد لمس را خنك و فلزى اى شى پايش كف آمد، پايين كه تخت از. داد ماساژ را بازويش

 ساعت كه بود آن از تعجبش. بود خورده چشمش به زياد اواخر آن كه بود ساعتى دو از يكى. شناخت را مردانه ساعت

 ساعتش اما كرده، تعويض را آن آب تازگى به پژمان كه بود فهميده كمپرس گرماى از! كرد؟ مى چه او تخت پاى پژمان

دانست نمى را بود افتاده آنجا كى از .  

 دست در را ساعت. نيافت جا هيچ را پژمان رفت بيرون كه اتاق از. كرد مرتبشان انگشت با و كشيد موهايش روى دستى

 زد، كنار را پرده. شنيد حياط از را صحبتى ناواضح صداى شد نزديك كه پذيرايى به. گشت صاحبش دنبال به و گرفت

 را دستش انگشت و بود گوشش كنار تلفن گوشى. كرد مى طى تند هايى قدم با را حياط عرض و طول كه ديد را پژمان

 آفرين. نبود دوستانه اش مكالمه آمد، مى نظر به اش پيشانى بر نشسته اخم از كه آنطور. داد مى تكان هوا در تهديدگونه

 چنان و پايين پژمان سر. كرد تحسين را مرد وجنات دلش در و فشرد مشتش ميان را ساعتش. كرد تماشايش همانجا از

 و انداخت مرد به را آخر نگاه دختر. نشد پنجره پشت آفرين حضور متوجه كه بود كشيدن نشان خط و صحبت در غرق

 بسته سپس و باز صداى كه بود نرسيده اتاقش به هنوز. برود اتاقش به تا كرد گرد عقب. نديد جايز را ماندنش آن از بيش

چرخيد پژمان سمت به و ايستاد. زد مى صدايش فاصله همان از كه پژمانى و شنيد را در شدن . 

نامنظم تنفسش ريتم و بود برافروخته مرد صورت .  

- شدى؟ بيدار ِكى سالم،  

: شدم بيدار تازه. سالم . 

خورد چرخ دختر روى نگاهش و رفت پيش قدمى پژمان .  

  بهترى؟-

 .خوبم:

گفت كند، صبحت خودش با گويا و انداخت آفرين پهلوى به نگاهى مرد : 

- بود شده كمتر ديشب از ورمش برداشتى؟ رو كمپرس چرا . 

 برايش بود نفهميده او و ديده هم را پهلويش آنكه اما كرده عوض برايش پژمان را كمپرس آب دانست مى شد، گيج آفرين

 قرار پژمان مقابل و برد باال را مشتش. نشود اتاقش به مرد آمد و رفت متوجه كه بود آن از سبكتر خوابش. بود عجيب

پرسيد گشود كه را اش پنجه. داد : 

: شماست؟ مال اين  



 خالى جاى. دارد قرار آفرين دست ميان كه است خودش ساعت شود مطمئن تا كرد لمس را مچش. خورد يكه پژمان

 آفرين سوال به پاسخ در جواب حاضر و جدى هميشه مرد و شد شرمگين اندكى اش برافروخته صورت ديد، كه را ساعت

گفت ظن سو با گرفت مى سمتش به را ساعت كه همانطور  آفرين. ماند : 

بود افتاده تختم كنار : ! 

 نمى پاسخ به موظف را خودش گويا انداخت، رنگش طوسى شلوار جيب داخل و گرفت آفرين دست از را ساعت پژمان

گفت داشت دختر به پشت كه همانطور. رفت آشپزخانه به و چرخيد داد، تكان تشكر نشان به سرى تنها كه دانست : 

- خورى؟ مى چاى  

 استكان داخل چاى ريختن مشغول مرد. كند توجه به مجبور را پژمان تا بود كرده سكوت افتاد، راه به اش پى در آفرين

 نگاه. انداخت بود گرفته بغل زير را دستانش و ايستاده در چهارچوب در كه آفرين به نگاهى شانه روى از. بود مقابلش

پرسيد و برد باال را ديگرى استكان ديد كه را دختر ى خيره : 

 بريزم؟-

 بر خواست نمى ديگر. بود گرفته را تصميمش قبل شب از. انداخت بود آمده باال استكان با همراه كه دستى به نگاه آفرين

 درست. نرود بيراهه به تا بپرسد مستقيم دارد كه سوالى هر جا هر داد مى ترجيح. برود پيش حدسياتش و تصورات مبناى

 كى ساعت آن بداند خواست مى. بود كرده خيالپردازى خود براى برداشتهايش و شواهد روى از تنها كه سال چند آن مثل

 و شود جدا پژمان مچ از كمپرس گذاشتن حين سنگينى ساعت چنين آمد نمى نظر به. بود آورده در اتاقش از سر چگونه و

نفهمد او !  

داد پاسخ خودش سوال با را مرد سوال : 

: بودين؟ اتاقم تو شما  

 ميز روى ها استكان گذاشتن حين كند نگاه آفرين صورت به آنكه بدون و كرد مكث كمى.ايستاد باز كار از پژمان دست

 :گفت

- بزنم سر بهت آمدم .  

 كرده آمد و رفت اتاقش به پژمان و بوده خواب در آنكه از نداشت خوبى حس. گفت ى"آهان" و انداخت باال ابرويى آفرين

كرد متوقفش پژمان سوال كه بازگردد اتاقش به تا چرخيد. بود . 

- خورى؟ نمى صبحانه   

 مى ترجيح و كشيد مى را انتظارش پركارى روز. بود چيده كه مختصرى ميز و انداخت پژمان منتظر صورت به نگاه

اتفاقاتى با داد  
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 هميشه. نبود حرفهايش اثبات به و بحث دادن كش اهل. باشد داشته را روز شروع براى الزم انرژى گذاشته، سر پشت كه

 تكان سرى. نكرد صرفش انرژى آن از بيش و بود رسيده كرد مى تصور آنچه به. شود تسليم و بيايد كوتاه داشت عادت

گفت و داد : 

: ميام االن . 

- بيمارستان؟ رى مى امروز  



داد پاسخ متعجب و ايستاد : 

نرم؟ چرا : ! 

 اخم. كرد مكث آفرين صورت زخم روى اى ثانيه بزند حرفى آنكه بدون و گذاشت صندلى پشتى روى را دستانش پژمان

. كشيد آهى آهسته. بود كرده فراموش را صورتش زخم اما كرد مى حس را كمى سوزش هرچند. نشست دختر ى چهره به

 سكوت ديگر لختى مرد. شد  منصرف پژمان عصبى نگاه ديدن با كه است خراب چقدر صورتش ظاهر بپرسد خواست

گفت و كرد : 

- ميام باهات خودم . 

پرسيد و انداخت باال ابرو متعجب آفرين : 

 بيمارستان؟:

گفت و فشرد را چشمانش انگشت دو با پژمان : 

- برى شه نمى تنها. شكايت تنظيم براى نه، . 

 خودش خالف بر. ديد پژمان صورت و وجنات در را سخت شبى و خوابى بى آثار كرد، برانداز را مرد كه خوب آفرين

داد ادامه و كشيد نامرتبش ريش ته و چانه به دستى آمد، باال كه پژمان سر! بود شده بيهوش تقريبا قوى هاى مسكن با كه : 

- كنم هماهنگ بايد هم همسايه اين با. شركت برم بايد بعدش من كه بريم زودتر .  

داد ادامه و شد جمع كمى چشمانش. ماند دختر صورت خراشيدگى روى نگاهش باز : 

- بهتره هم بيمارستان نرى اينطورى بكشه، طول ممكنه . 

 شنيدن با پژمان كرد مى تصور. آورد خاطر به را شكايت براى تهديدش و قبلش شب حرفهاى كه بود لحظه آن تازه آفرين

 خودش و بايستد كنارش مرد كرد نمى را فكرش. كند منصرف را او كند سعى يا و بكشد پس پا شكايت براى اش خواسته

 هاى حمايت به دلش ته.بيفتد دردسر به هم خودش بود ممكن كه شرايطى در هم آن. بدهد را كالنترى به رفتن پيشنهاد

شد گرم پژمان . 

: ميشه بيشتر خسارتم نرم هم بيمارستان. بده تونه نمى منو خسارت هم بگيرنش اگر حتى. نميشه عوض چيزى كنم شكايت . 

 و ايستاد آيينه مقابل. داد سامان و سر كه را ظاهرش. رفت اتاقش به و چرخيد. ببيند پژمان در را حرفش تاثير تا نايستاد

 ظاهر آن با توانست نمى اما بود تازه پوستش خراشيدگى كه چند هر نداشت، اى چاره.كرد بررسى را صورتش زخم

 به اليه چند و كشيد بيرون آرايشش لوازم ميان از را اش استفاده بال و قديمى پودر كرم. شود ظاهر بيماران و اساتيد مقابل

 حدس اتاقش باز نيمه در از اما نبود پژمان. بازگشت آشپزخانه به آماده و  پوشيده لباس شد تمام كه كارش. ماليد صورتش

. كند عوض را چاى تا برداشت را استكانش و برد پيش دست. كند مى اش كارى روز شروع ى آماده را خود هم او كه زد

 هر پژمان. نشست هايش لب روى لبخند. بود كرده تعويض برايش را اش شده سرد چاى و  كرده غافلگيرش مرد هم باز

 هاى حرف اهل. داد مى نشان توجه مسائل ترين ريز به اما گرفت، مى خود به تفاوت بى ظاهرى و بود دار تو چند

ببرد را دختر دل چگونه بود بلد اما نبود آميز اغراق و رمانتيك . 

 مطمئن پهلويش بودن سالم از تا زد كنار را اش مانتو.  نوشيد چاى از كمى و گذاشت دهانش در اى لقمه ايستاده همانطور

 رها را لباسش. ديد سرش پشت دست به كيف و آماده را پژمان كرد بلند كه سر پيچيد، مشامش در تلخى و خنك بوى. شود

 آفرين صورت موشكافانه و گذاشت در كنار را كيفش پژمان. بست پژمان ى خيره نگاه زير را اش مانتو هاى دكمه و كرد

 آمد مى بر دستش از آنچه هر صورتش زخم پوشاندن براى و بود معمول حد از بيش آرايشش. شد معذب دختر. كاويد را

 مرتب صورش روى كه را مقنعه. كرد نمى هم خودنمايى طور آن ديگر اما نشد محو كامل صورتش زخم. بود داده انجام

گفت و آمد خود به پژمان كرد : 

- اى؟ آماده  



گفت و كرد اخم حرفش دادن جلوه اهميت بى به. زده را شكايتش قيد كه بود گفته. انداخت باال ابرو آفرين . 

: شدم منصرف كه گفتم . 

- بيمارستان رسونمت مى پس باشه، .  

 او كه پژمانى و افتاد حضورش اول روزهاى آن ياد. شد خارج آنجا از و چرخيد پژمان اما شود معترض خواست دختر

 مى بود، بلد الزم قدر را تهران كه حال. داد نمى خود به را مقصد به رساندن زحمت كرد مى پياده راه ميان جايى را

 را مرد اما نبود، راحت چند هر. نداشت زيادى زمان انداخت، ساعتش به نگاهى. برساند مقصدش به را او خواست

كرد مى همراهى .  

 در شركت براى اش روزه چند سفر و فرناز حضور براى خانه كردن آماده از. گذشت روزمره صحبتهاى به مسير طول

 دو هر. بود كرده عادت حضورش به گفت و كرد جو و پرس كه رامين روز و حال از حتى پژمان. پدربزرگش مراسم

داشتند احتياج تنفس آن به گويا. پرهيز روز چند آن بحث كشيدن پيش از و كنند جلوه عادى هم كنار داشتند سعى .  

 خواهد روبرو حسام با روز آن دانست مى. نداشت را قبل لحظات آرامش ديگر آفرين رسيدند كه بيمارستان نزديكى به

 روز دو اتفاقات يادآورى با. بود حسام با روبرويى به مجبور حال و بود نكرده هضم را قبل هاى روز اتفاقات هنوز. شد

 كه بار هر و ببوسدش بود داده اجازه بود، داده راه حريمش به را پسر خودش. شد شرمش بود، شاهدش پژمان آنچه و قبل

پ تا. كرد نمى مخالفتى آفرين بود، شده بيشتر روابط از صحبت جدى يا و شوخى  
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 هايش شانه پوست بر را ديوار خنكاى كه اى ولحظه قبل روز دو اما. داشت را حسام دادن دست از ترس آنروز از يش

 چنان در را دو هر كه بود اش تجربگى بى و هورمونها تنها روز آن. خواهد نمى را رابطه آن دانست مى كرد، لمس

كشد مى را انتظارش واكنشى چه بداند بود سخت و شد مى روبرو اشتباهش با بايد حال. بود دادن قرار موقعيتى . 

 داد، دختر تحويل لبخندى. كرد شكار را آفرين نگاه اما بود، تفكراتش در غرق هم او. انداخت پژمان نيمرخ به نگاهى نيم

برد داشت قرار كيفش روى كه آفرين لخت مچ سمت به برداشت فرمان روى از را دستش .  

گفت بود روبرو به كه نگاهى و لبخند حفظ با : 

- خاليه رنگيت رنگ نخاى جاى .  

 دست سپس و كشيد آفرين دست روى نوازشگونه را شستش مرد. بود شده غافلگير هم باز. نداد تكان را دستش آفرين

 نشان واكنشى چه دانست نمى. بود كرده عرق آفرين دست كف. گذاشت دختر دست روى را اش كشيده انگشتان و درشت

 كه بود مانده. داشت را حسام با شدن روبرو و شدن ديده استرس او و شدند مى تر نزديك بيمارستان به لحظه هر. دهد

 مى تمنا را اش همراهى كار آن با مرد دانست مى. دهد پژمان دست به دست و بچرخاند را آن يا و بكشد پس را دستش

 مغزش به آنكه بدون و چرخاند را مشتش گرفت، نفسى. كرد مشت پژمان دستان زير را دستش. است پاسخ منتظر و كند

 ديگر. كرد وارد آن به فشارى شد چفت انگشتانش الى به ال كه مرد انگشتان. گشود را آن بدهد گيرى تصميم فرصت

 از پيش تا بكشد پس را دستش كه شد همان و ببيند آنجا از توانست مى را  بيمارستان در سر كه بودند شده نزديك آنقدر

 كشيد پس حركتى هر از قبل را دستش و زد جايش در چرخى نيم. در ى دستگيره به بياندازد دست برسند، مقصد به آنكه

گفت پژمان به رو و : 

: شدى دور مسير از خيلى. شم مى پياده جا همين . 

گفت روبرو به نگاه با و گذاشت فرمان روى را اش شده آزاد دست پژمان : 

- مياد بارون. نمونده چيزى . 



 مى ماشين ى شيشه روى كه ريزى قطرات به توجه بى. گشت مى حسام شش و دويست پى نگاهش مضطرب آفرين

كرد باز را كمربندش. بگيرد شدت بود ممكنه لحظه هر و نشست . 

: ديگه بشم پياده بايد من ولى. ممنون . 

 نارضايتى از نشان اش پيشانى روى اخم اما نكرد مخالفتى. كرد متوقف را ماشين تر جلو كمى بيشترى حرف بدون پژمان

گفت آفرين شدن پياده از پيش. داشت اش : 

- دنبالت؟ بيام  

: دارم قرار عصر. ممنون نه . 

داد ادامه و كرد تكميل را اش جمله درنگ بى دختر. شد تر عميق پژمان پيشانى اخم . 

: آناهيد با .  

 چه هر خواست مى اما لحظه آن در. نبود برايش بهارى باران از تر دلچسب چيز هيچ. پيچيد آسمان در برق رعد صداى

شود دور آنجا از بود شناسايى قابل فرسخى چند از كه ماشينى با پژمان تا برساند بيمارستان به را خود زودتر .  

گفت و داد تكان سرى پژمان : 

- نباش تنها فقط. ميام خودم بودى جا هر بزن زنگ نيومد گير اگه بيا، آژانس با .  

: ممنون. باشه . 

 گويا. داشت خوبى حس. نشست صورتش و مقنعه روى باران قطرات. داد تكان پژمان براى دستى. شد پياده ماشين از

 سمت به و فرستاد هايش ريه به را نشسته زمين بر تازه باران بوى. گرفت نفسى.  شد مى خنك نرمك نرم تنش داغى

كرد حركت بيمارستان ورودى . 

 طول در و است بيمارستان هم او دانست مى. كشيد مى را حسام سمت از تماسى انتظار. كرد چك را تلفنش بارها روز آن

 آنكه بابت را خودش. دادند مى آزارش خيره هاى نگاه و بود ريخته بهم تمركزش. داشت خواهند هم با برخوردى روز

 شده نمايان اش خراشيدگى و محو اوليه ساعت همان صورتش آرايش. فرستاد لعنت بود نياوره همراهش را آرايشش كيف

برسد آناهيد با قرارش به بايست مى و رسيد مى پايان به روزش كم كم. بود .  

بود شده تبديل وقفه بى بارشى به صبحگاهى منتظره غير باران .  

 از. بود دوخته دويدندچشم مى سو آن و سو اين به كه مردمى و باران تماشاى به سالن انتهاى قدى هاى شيشه پشت از

 را بودند گرفته پناه ها مغازه بان سايه زير كه مردمانى و اصلى خيابان توانست مى داشت قرار آن در او كه اى طبقه

 شدن پيج و معمول هياهوى صداى. كرد نگاه پيامش از خالى ى صفحه به و كشيد بيرون ديگر بارى را موبايلش. ببيند

 با كه بود تلفنش ى صفحه به نگاهش. شد بودند شده نزديك سمتش به كه قدمهايى صداى شنيدن از مانع ها پزشك مداوم

پريد جا از حسام ى جمله . 

- تمومه كارت ببينه دستت موبايلو اون خسروى دكتر . 

 و بود نرم ابتدا پسر صورت. چرخيد حسام سمت به كامل و انداخت روپوشش جيب داخل سرعت به را موبايلش آفرين

 سمت به را دستش و ايستاد دختر مقابل. رفت پيش قدم چند و كرد اخمى آفرين صورت ديدن با. دوستانه هم لحنش حتى

 پس را اش چانه حسام انگشتان نوك تماس از پيش آفرين. بيندازد بدمنظره خراشيدگى با دقيق نگاهى تا برد پيش اش چانه

پرسيد آفرين واكنش به توجه بى و شد تر غليظ پسر پيشانى اخم. دوخت اطراف به را نگاهش و كشيد : 

- شدى؟ قايم ازم روزه دو همينه واسه شده؟ چى صورتت  

داد پسر طلبكار صورت به را دلخورش نگاه و گرفت باال را سرش آفرين .  



شدم؟ قايم ازت من : ! 

- اومده؟ صورتت سر باليى چه. پيام نه و دادى جواب تلفن نه  

: زمين خوردم ! 

پيشان روى شده ريخته لخت موهاى حسام  
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گفت و كرد نگاهش بدبينى و شك با. راند عقب را اش ى . 

- زمين؟ خوردى كجا مطمئنى؟  

: خونه در دم . 

 حسابى كه سفيد روپوش آن باال، و قد و جذاب صورت  آن نگاه، آن چرا كرد فكر خود با آفرين. كرد نگاهش تنها حسام

 هيچ. انداخت نمى تپش به را قلبش حسام مثل پسرى دهان از نامش شنيدن چرا. لرزاند نمى را دلش بود پسر ى برازنده

داشت پسر به قلبى مهرى تنها و شد نمى برانگيخته هيجانى .  

گفت و رفت عقب قدمى. شد نرم اش چهره ديد كه را دختر ى خيره و آرام نگاه حسام : 

- نبودى چلفتى پا و دست ديگه. آوردى خودت سر رو بال اين چطورى بده توضيح برام بريم ! 

 دل به دل ظهر از بعد و بدهد ديگرى مرد دست در دست صبح شد نمى كند، صحبت حسام با كه بود رسيده وقتش

 آينده ها آن. بود شده نصيبش سالها از بعد كه موقعيتى از بكند دل بود سختش. بگذارد كنار را حسام بود سختش. ديگرى

بود گذاشته جا قديمى اى خانه در و شهر ميان جايى را دلش آفرين اما كنند بنا هم با خواستند مى را . 

پرسيد شانه روى از و افتاد راه آفرين از پيش حسام : 

- شده؟ تموم شيفتت  

  .تقريبا:

- بياى تا مونم مى. تمومم من . 

 ديده را حسام كه حال. گذاشتند داشت قرار بيمارستان پشت كه سرپوشيده اى محوطه در و بعد ساعتى براى را قرارشان

 بى علت به ماكويى دكتر هم بار يك و بود حواس بى مدت تمام. مانده موبايلش به چشمش همچنان چرا دانست نمى بود،

 از. بودند خالى باران علت به همه ها نيمكت. رساند محوطه به را خود خراب اعصابى با. بود كرده بازخواستش توجهى

 را هايش پيام ى صفحه. كرد چك را تلفنش هم باز. نشست و كرد پاك را نيمكت از بخشى كاغذى دستمال با كيفش داخل

 قبل شب كه آنجه و ميدانست پژمان از كه آنچه با حتى. فرستادن پيام براى بود اى بهانه پى گوشى، به خيره و كرد باز

 صداى. بود خنك بوى آن عاشق كشيد، عميق هاى نفس. شود بريده ميانشان نازك تارهاى آن خواست نمى بود آمده سرش

 بار يك ليوان دو با كه دوخت چشم حسام به و كشيد ديگرى عميق نفس. كرد جلب را توجهش شد مى نزديك كه قدمهايي

 تمام شيفتش قبل ساعت آنكه با داشت، تن به سفيد روپوش همچنان. آمد مى سمتش به شد مى بلند آنها از بخار كه مصرف

 از بيرون را روپوشش حتى توانست مى اگر و دارد عالقه نامش از پيش" دكتر" لقب به چقدر حسام دانست مى! بود شده

است پزشك بدانند همه تا پوشيد مى هم بيمارستان ! 

گفت و گرفت آفرين سمت به را نسكافه ليوان داد، سالم رسيد كه سقف زير : 



- تو ريختن همه باريد بارون يه. شدم معطل دقيقه ده تا دو اين خاطر واسه . 

گفت داد قرارش بينى زير كه همانطور و گرفت پسر دستان از را ليوان. كرد تشكر آفرين : 

: مالقاته ساعت آخراى هم بارونه خاطر به هم . 

. كرد مشغول مزه بد ى نسكافه با را خود آفرين. انداخت هم روى ضربدرى را پاهايش و داد تكيه ديوار به مقابلش حسام

گفت كه شنيد را پسر صداى بعد كمى. كند باز را صحبت سر حسام تا ماند منتظر : 

- داد؟ بهت گير  

 پشت و نداد آفرين به را پاسخ فرصت پسر. دوخت حسام درهم ى چهره به و برد باال ليوان روى از را نگاهش آفرين

پرسيد بندش : 

- نداره؟ يارو به ربطى احيانا صورتت ! 

 زد مى حدس بايد آفرين و بود هوش با حسام. بدهد ربط هم به را حوادث حسام ترسيد. ريخت فرو آفرين ى سينه در دل

 تحمل و صبر كم از بار چندين هم آناهيد و شناخت مى را او بود سالها. داشت خواهد پى در طوفانى رفتارى، آرامش آن

بود گفته برايش پسر خاص هاى اخالق و بودن .  

گفت و آورد پايين را ليوان آفرين : 

: اصال؟ هست كاره چى وسط اين پژمان مثال؟ ربطى چه ! 

گفت و زد پوزخندى. ايستاد راست و گذاشت كنارش ديوار ى لبه را ليوانش حسام : 

- بود شده ُمَفتش ما واسه عوضى. مياد بر بگى چى هر ازش هم يارو اون! دونى مى بهتر تو رو ربطش .  

كرد چفت را فكش و فشرد هم روى را دندانهايش. نيامد خوشش حسان هاى گفتن يارو از هيچ آفرين .  

: زمين؟ خوردى چطورى نگفتى،  

: من دارم مهمترى حرفاى. حسام نيست مهم . 

گفت و گرفت خود به خونسرد ظاهرى حسام : 

- كن شروع تو همينطور، منم . 

 پيش و كند صبر نتوانست هميشه مثل حسام. صحبت سر كردن باز براى بود مناسب جمالت دنبال. كرد مكث كمى آفرين

گفت بگويد اى كلمه آفرين آنكه از : 

- آفرين ام شاكى ازت خيلى !  

 كه داد مى نشان حسام هم در هاى اخم و جدى ظاهر. نداشت باور را بود شنيده آنچه. شد گرد تعجب از آفرين چشمان

گفت و كرد تر زبانش با را لبهايش. ندارد شوخى قصد هيچ : 

: ؟!هستى شاكى من از تو  

-  و كردى رد منو دست بياى  باهام گفتم كه بهت من و كرد مى وز وز جلوت طور اون خرمگس اون وقتى چى واسه آره،

وضع اون با اونم پيشش؟ موندى !  

گرفت هدف را حسام حساس ى نقطه درست و نراند بيرون را بود آمده زبانش نوك آنچه نتوانست.زد پوزخند آفرين . 



: وضع اون با گى مى خودت هم بعد! نيست پزشك يه ادبيات اصال ادبياتت !  

 روى از تنها ها شدن پا به پا آن دانست مى و بود آشنا آفرين براى حركاتش اما باشد، خونسرد و آرام داشت سعى حسام

بود بودنش عصبى . 

- عوضى. بود شده شاخ من واسه حسابى مردك. برم اونطورى ذاشتى مى نبايد ! 

: زور به داشتى دونى مى هيچ حسام؟ گى مى چى فهمى مى هيچ ... 

- ن زور به  
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بود معلوم خواستى، مى خودتم! بود ! 

كنم؟ فكر بزنم؟ حرفى دادى فرصت تو :  

- راه؟ اون به زدى خودتو يا دونى نمى چى؟ يعنى كنى مى دعوت خالى خونه پسرتو دوست وقتى فكرى؟ چه  

 كرد نمى باور و بود گرفته را پيش دست حسام. كند تبرئه را خود توانست مى چطور. ماسيد دهانش در حرفهايش آفرين

بوده غرض بى دختر دعوت ! 

گفت و كرد اشاره خودش به انگشت با : 

بينى؟ مى اينطورى منو واقعا تو . !  

-  نه اومد پيش حرفش كه هم بار هر! كردى بزرگش رو مساله ترين افتاده پا پيش! كنيم؟ مى بحث داريم چى به راجع ما

كنيم؟ بازى قل دو قل يه! بشه؟ چى داشتى انتظار وضع اون تو بعد! خواى نمى كه دادى نشون نه و كردى مخالفت  

: دادى؟ ادامه چرا خوام نمى ديدى وقتى حداقل ! 

- نخواى كه اومد نمى نظر به ! 

 ديوار ى لبه از را ليوانش پسر. رفت نمى نادرستش رفتار بار زير حسام و رسيد نمى جايى به بحثشان. شد كالفه آفرين

 نگاه. كرد مى اش عصبى بيشتر همان و بود شده خارج دستش از صحبت ى رشته آفرين. نوشيد اى جرعه و برداشت

 و بوق صداى با قطراتش و صدا و بود گرفته سر از را بارشش باران. كرد مى احساس صورتش روى را حسام ى خيره

گفت حسام نهايت در و شد برقرار ميانشان سكوت ديگر كمى. بود شده ادغام هم در خيابان ى همهمه : 

- نيستيم روزه دو و روزه يه دوست كه ما بعدم. است شده حل زيادى برام مساله اين. ببخش رفتم تند اگر .  

داد ادامه و كرد خالى باغچه كنار را ليوانش محتويات حسام. داد تكان سرى تنها آفرين : 

-  چطور رامين يا بابات فهمم نمى. باشه كه فاميلتونه. كنه مى قفل مغزم بينم مى كه اونو. آفرين نمياد خوشم يارو اون از

بكنم صحبتايى يه بابات با حاضرم من. آفرين بزنه مختو ترسم مى. خيالن بى اينقدر . 

پرسيد خورده ترس و فرستاد پايين را دهانش آب. كرد بلند ناگهانى را سرش آفرين : 

: مثال؟ صحبتى چه  



گفت و انداخت باال شانه حسام : 

-  فكر روشن حد اين در ات خانواده. شن مى آشنا هم با دارن كه نفر دو ميدونم چه يا كالسى، هم يه عنوان به دونم، نمى

ديگه ميان نظر به . 

گفت ناالن آفرين : 

: چى؟ بعدش طرح، رى مى تو ديگه سال يك نهايت نظرت؟ به رسه مى كجا به رابطه اين... حسام   

- كنيم مى تر جدى رو امون رابطه شد تموم كه طرحم. خونم مى تخصص واسه بعدش .  

 حسام مقابل و برخاست جايش از. نبود او با دلش اما بودند منطقى حسام هاى وعده. افتاد جانش به دودلى و شك آن باز

گفت باشد دوستانه و نرم داشت سعى كه لحنى با و بود رفته باال قلبش ضربان. ايستاد : 

 االن حداقل. خوام نمى من كه خواى مى رو اى رابطه تو. حسام داشته تنش فقط شد عوض شكلش وقتى از دوستى اين :

خوام نمى كنم مى حس . 

آمد فرود اش پيشانى روى ديگر بارى موهايش. كرد خم را سرش و  جدا ديوار از را اش تنه حسام .  

- خواى؟ نمى چيو! خواى؟ نمى ! 

: داريم توقع هم از دائم. شده كم صميميتمون شد، عوض شكلش دوستيمون كه وقتى از... وقتى از .  

گفت و زد كمر به را دستش يه. بود كرده اخم ديگر  پسر : 

- گى؟ مى چى دارى االن   

 و سنجيد سرش در بار چندين را كلمات. كرد نگاه حسام دوستانه غير نگاه و تيره چشمان در و برد باال را نگاهش آفرين

 :گفت

: نمياره دوام طورى اين رابطه اين. قبل رفاقت همون به برگردم خواد مى دلم گم مى دارم .  

كرد نگاه را دختر دقت با و فشرد هم روى را هايش لب حسام .  

-  بيا من با گفتم وقتى چرا. موندى مى تنها باهاش روز اون نبايد. آفرين اى ساده خيلى هنوز تو نه؟ زده رو مخت

  !نيومدى؟

 تكرار را لحظات آن خواست مى دلش. خورد پيچ دلش در چيزى حسام رفتن از بعد اتفاقات و روز آن يادآورى با آفرين

حسام مقابل و آنجا نه اما كند، .  

كشيد خود سمت به را دختر و گذاشت آفرين ى شانه روى دست حسام . 

- سرت؟ تو كرده چى هان؟ گفت بهت چى  

 به شلوارش جيب در تلفن. بس و بود مرد به ربطش تمام كه دانست مى اما ندارد، پژمان به ربطى بگويد خواست آفرين

گفت و داد كوتاه را حسام پاسخ. ريخت پايين هرى باز دلش. افتاد لرزه : 

: حسام تونم نمى ديگه من . 

-  رفيقش از آناهيد. ميلنگه حسابى معلومه خودش اون. آفرين دور بريز گفته چى هر كرده؟ تهديدت تو؟ تونى نمى چيو

بيرون بياى خونه اون از بايد زودتر هم تو. گفته برام . 



 اما شود كشيده پژمان سمت به حرف بگذارد نبايد دانست مى. كوبيد مى امان بى آفرين قلب اما بود شده قطع تلفن لرزش

تجربه بى و بود شده گيج . 

كرد زمزمه لب زير و آرام. كند لمس را دختر ى گونه خواست و برد پيش را دستش حسام : 

- نيست؟ كه اون كار اين ! 

 لگد پهلوى همان. انداخت دختر پهلوى به دست هوا بى حسام. كشيد عقب را تنش سپس و صورت اول كرد، اخم آفرين

 عقب قدم چند خميده و زد پس را حسام دست. رفت هوا به بلندش آخ صداى و پيچيد بدنش در تيز دردى. كبودش و خورده

 .رفت

گفت و رفت پيش شده هول حسام : 

- نكردم كاريت كه من! شد؟ چى . 

گفت گرفته صدايى با و درد از بسته چشمان همان با آفرين . 

: زمين خوردم كه گفتم هيچى، .  

 سرش دختر. كند راست را كمرش داشت سعى كه كرد نگاه را آفرين سكوت در. بود شده مشكوك حسابى ديگر جوان پسر

ديد را بود انداخته گير دندانهايش ميان كه لبى و حسام ى خصمانه نگاه كرد بلند كه را . 
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 در كوره از حسام است ممكن لحظه هر دانست مى و شناخت مى بود سالها را نگاه آن. نبود جايز ماندنش بيشتر ديگر

گفت صحبت دادن پايان براى و انداخت شانه روى را كيفش. برود : 

: برم بايد دارم قرار آناهيد با . 

نگفت هيچ اما كشيد لبش جويدن از دست پسر شد، هم همان. شود منعطف كمى حسام دوستش اسم آوردن با تا كرد مكثى . 

: بدم دستت از خواد نمى هم دلم. تونم نمى اينطورى من. حسام قبل دوستى همون به برگرديم و بيا . 

-  اين خودت. كنيم صحبت هامون خانواده با طرح از بعد گفتى خودت! بودى پايه كه تو كرده؟ كارت چى عوضى اون

ميزنى؟ بهم باهام دارى مردك اون خاطر واسه حاال. خواستى مى رو رابطه  

: دارين جا قلبم تو. هستيد من دوستاى تنها آناهيد و تو. عزيزى برام تو. حسام زنم نمى بهم .  

- كنى؟ نمى انكار پس چرا  

ناليد آفرين : 

 چيو؟:

- نه؟ دارى رابطه باهاش. نداره اون به ربطى بگى. كنى انكار بار يه نشد زدم، رو مردك اون حرف بار هر   

گفت و داد سر آميز تحقير پوزخندى حسام : 

- يارو؟ پيش موندى بعد منو زدى مى پس روز اون كه بفهمم ترسيدى خوابى؟ مى باهاش نكنه  



گفت و فرستاد بيرون بينى از قدرت پر و تند را هايش نفس. لرزيد مى جيبش در باز تلفنش. بود شده عصبى ديگر آفرين : 

: گى؟ مى دارى چى فهمى مى هيچ  

گفت جانب به حق و زد بغل زير را دستانش حسام : 

-  دخترمن دوست اولين تو اما ام تو پسر دوست اولين ظاهرا من. نده من تحويل رو ورا و شر اين خرم؟ كردى فكر

رفتم بار چند خودم قبال من رى، مى دارى كنى مى فكر كه رو راهى اين! نيستى . 

 كمتر آن از پيش كه او رخ به را اش كاركشتگى و تجربه حسام نبود الزم. داد تكان طرفين به تاسف روى از سرى آفرين

 باران زير. رفت بيرون مسقف محوطه از و كرد جا به جا شانه روى را كيفش. بكشد بود گرفته قرار مردى توجه مورد

گفت كرد مى نگاهش طلبكار همانطور كه حسامى به و چرخيد ايستاد، : 

: نبر بين از رو بينمون احترام ذره يه همين . 

كرد تخليه آخرش ى جمله در را اش ناراحتى و حرص تمام و بازگشت پسر سمت به را اش رفته عقب قدم : 

: بفهم اينو. نخوابيدم باهات كه نخواستمت من ! 

 ستون چهار مانند درست لرزيد، مى همانطور اش گوشى. شود دور آنجا از تا چرخيد. ببيند را پسر واكنش تا نماند منتظر

گفت برسد آفرين گوش به كه صدايى با پسر كه شنيد شود، دور كامل حسام از آنكه از پيش.  بدنش : 

- رم مى جلو فقط! آفرين فهميدى. كنم مى حركت جلو به رو فقط. رم نمى عقب وقت هيح من ! 
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#٦۰ 

 طى مترو يا و تاكسى با را كافه تا بيمارستان مسير داشت تصميم. بود شده خيس تقريبا برسد آناهيد با قرارش سر بر تا

 را اعصابش بر شدن مسلط و شدن آرام راه تنها  كه بود برافروخته خودش ماليمت و حسام حرفهاى از آنچنان اما كند

 بود، توجه بى هم تلفنش لرزش به حتى. زد مى رگبار گاهى و باريد مى نم نم گاهى كه بارانى زير هم آن. ديد روى پياده

 اضافه مشغولش فكر به ديگرى درگيرى و بگيرد ناديده را آن داد ترجيح اما بود گيرنده تماس درگير ذهنش ى گوشه

 به" و انداخت باال اى شانه. بود نامناسب قرارشان محل براى ظاهرش و بود شده محو كامال ديگر صورتش آرايش. نشود

 همراه بارها و بود آناهيد هاى كالسى هم پاتوق عموما آنجا. رفت باال كافه به منتهى هاى پله از. كرد زمزمه هم ى" جهنم

 كيف اما نديد را آناهيد. بود صدا و سر پر و شلوغ معمول طبق كافه. انداخت اطراف به نگاهى. بود رفته آنجا به دختر

 به بدى لرز. داد تشخيص پنجره كنار ميز روى بر بود، نصب آن به كه مختلف هاى طرح با هايى بج از را دختر بزرگ

 سيگار دود از مملو فضاى از. كرد مور مور را تنش كافه داخل هواى خنكاى و بود خيس اش مقنعه و مانتو نشست، تنش

 دختر. شناخت مى را پيشخوان پشت دختر. بود آناهيد جستجوى در اطرف به نگاهش. رساند ميز به را خودش و گذشت

 صندلى كند، مى استفاده آزاد هواى از و آنجاست آناهيد كه فهميد. كرد اشاره كافه بالكن به سر با و داد تكان برايش دستى

 آن سيگار بوى وقتى باشد آنجا در قرارهايشان دارد اصرار دوستش چرا دانست نمى. نشست ميز پشت و كشيد عقب را

 خواست مى. بكشد بيرون جيبش از را تلفن گوشى كرد فرصت كه بود لحظه آن و گرفت نفسى. داد مى آزارش اندازه

 قوس باال به را هايش لب بود شده نوشته نامش مقابل كه چهارى عدد و پژمان نام. بودند گرفته تماس كسانى چه بداند

گرفته مى تماس اش گوشى با مدام كه بوده اون همان شود مطمئن خواست مى تنها. دادند . 

- خندى؟ مى چى به  

 آنى به. بپوشاند را تلفن ى صفحه دست با تا بود جمع هم حواسش اما شد تر عميق لبخندش كرد، بلند سر آناهيد صداى با

پرسيد و نداد آفرين به هم را دادن سالم فرصت. شد اخم پر آناهيد آرام ى چهره : 



- شده؟ چى صورتت   

 بيرون را مقابل صندلى آناهيد. بود داده دست از را بود صورتش خراشيدگى بابت توضيح به مجبور كه دفعاتى شمارش

بود آفرين توضيحات شنيدن منتظر اخم همان حفظ با. نشست آن پشت و كشيد . 

: زمين رو شد كشيده هم صورتم. سالم عليك . 

- زمين؟ رو شد كشيده كجا. بود سالم كه ديروز  

 باال اى شانه. كرد پنهان و برد ميز زير بود مانده جا به هم آن روى قبل روز اتفاق آثار كه را دستش ناخواسته آفرين

گفت و انداخت : 

: زمين خوردم صورت با. خونه در دم . 

گفت انزجار با و كرد هم در را اش چهره داد، صندلى به را اش تكيه. بود شده قانع ظاهر به كرد، نگاهش كمى آناهيد : 

- شدى افتضاح .  

: نكنه درد دستت . 

گفت و انداخت باال شانه آناهيد : 

- ديدت؟ ريختى اين حسام  

 خيره بسته لبهايى با آناهيد. كرد قناعت كوتاه اى" آره" به تنها و گرفت آناهيد از نگاه. كند اخم كه بود آفرين نوبت حال

 به چينى انداختن با و چرخاند اطراف به را سرش. باخت را خودش دختر هوشمندانه و تيز نگاه زير آفرين. كرد نگاهش

گفت اش پيشانى و بينى : 

اينجا؟ بيايم مجبوريم. دوده اينجا چقدر :   

گفت كرد اشاره پيشخدمت به سفارش گرفتن براى كه حينى آناهيد : 

- كمه اكسيژنش كال شهر اين. دارم دوست رو اينجا .  

گفت و داد آفرين به باز را نگاهش : 

- ريخته بد خيلى. روش ميزدى پودر كرم يه حداقل !  

داد ادامه و كشيد هم در چهره باز : 

- ميومد بدش انقدر حسام بود، زخمى صورتم و سر هميشه منم ! 

 ميزشان سر جوانى پسر موقع همان. دوخت چشم بيرون به كافه هاى كركره الى از و گفت ى" جهنم به" لب زير آفرين

بود جفتشان سفارش دادن مشغول بپرسد را آفرين نظر آنكه بدون آناهيد. شد حاضر : 

- نشه فراموش دادم ثمر به كه هم رو اى بسته اون. لطفا چاى با شكالتى، كيك تا دو . 

 بود نخواسته نظر او از دختر آنكه از شاكى يا و  بهانه پى آفرين. شد دور آنها ميز از و گذاشت چشمش روى دست پسر

غريد عصبانيت با : 

: بدم سفارش غذا خواستم مى نخوردم، ناهار. امه گشنه من . 

انداخت دوستش شاكى صورت به لبخندى آناهيد .  



- شيكمو. بخور شام خونه رفتى شب ! 

گفت و كشيد پوفى آفرين : 

: بياره برام اسنكى ساالدى يه اول بگو بزن صداش. داره پختن شام حوصله كى . 

گفت و انداخت باال اى شانه. رسيد مى نظر به خوشحال دليل بى و درخشيد مى چشمانش. شد تر عريض لبخندش آناهيد : 

- شدى دعوت جايي شام شب ديدى وقت يه نكن، سير خودتو . 

گفت و كشيد پوفى كالفه آفرين : 

: بابا برو ! 

 درز را حرفش يا و كند سكوت نبود الزم داشت، آرامش كه بود آناهيد با تنها. انداخت دوستش خندان ى چهره به نگاه

تظاهر بدون. خودش و بود خودش. بگيرد .  

- ديدى؟ امروز حسامو نگفتى،. نميشه خوب ها حاال حاال! كردى ناكار خودتو بد  

: ديدمش آره . 

گفت و داد باال را ابرويش يك تاى آناهيد : 

 ...خب-

: بينمش مي كه بود اولم بار مگه! خب كه خب ! 

: جلوتون؟ گذاشتن جنازه باز... نداريا اعصاب  

- مون بالتكليف. ام خسته بابا، نه  
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هستم كه هم گشنه. ريخته بهم چيزم همه كال. ميشه شروع كم كم امتحانام. مياد داره فرناز. دم .  

شناخت مى خوب آفرين كه هايى نگاه آن از. شد جدى نگاهش آناهيد . 

- خورده؟ بهم اتون ميونه باز. ست بهانه اينا  

گفت نهايت در و كرد مكث كمى آفرين : 

ميكرديم عوض رو دوستيمون شكل نبايد. كرديم اشتباه اول از : . 

 اتفاق از حتى و بشنود را حرفش بگيرد، را او طرف آناهيد خواست مى دلش. دوخت اش ساله چند دوست به را نگاهش

 بود نتوانسته آفرين كه بود حسام با رابطه در تنها. ترسيد مى دوستش قضاوت از اما. بگويد بعدش و ظهر از بعد آن

 ماند، منتظر آفرين. كرد مى نگاهش سكوت در و بود گرفته ضرب ميز روى انگشتانش نوك با آناهيد. كند رفتار صادقانه

 سمت به نگاهى شانه روى از آناهيد. فهمد نمى را اش خيره نگاه و آناهيد سكوت دهد نشان تا داد تكان طرفين به سرى

گفت و نشست لبهايش روى نرمك نرم لبخند. دوخت چشم آفرين به سپس و انداخت پيشخوان : 

- دارم برات ترى مهم خبرهاى. بزنم حرف حسام به راجع خوام نمى امروز . 



 هوا به آخش و شد كشيده صورتش پوست. فرستاد باال را ابروهايش دختر خوى و خلق ناگهانى تغيير از متعجب آفرين

گفت گر توبيخ لحنى با آناهيد. رفت : 

- بگيريم؟ درمون درست عكس تا دو نتونيم كردى مى پا كله خودتو بايد حتما ! 

 كيك لب به لبخند. شد حاضر ميزشان سر آن، ميان شمعى و كيك برشى با پيشخدمت موقع همان. شد بيشتر آفرين تعجب

گفت تبريك و گذاشت آفرين مقابل را . 

 غافلگير واقعى معناى به. درآمد گردش به آناهيد و بود ميز چيدن مشغول حال كه جوان پسر بين نگاهش تعجب با دختر

 لب روى بر دل ته از لبخندى. بود كرده فراموش هم را تولدش حتى كه بودند قدرى به اواخر آن اتفاقات حجم. بود شده

چرخاند دوستش سمت به را سرش آناهيد تبريك با و نشست هايش . 

- دكترچه مبارك تولدت . 

: فرداست پس كه من تولد ! 

- آمدى دنيا به هم پربركتى و ميمون روز ميدونم ! 

گرفت بر در را او محبت از حجم همان با دختر. كشيد آغوش در سخت را آناهيد و شد بلند ميز پشت از خنديد، آفرين .  

- نمونده ازش چيزى كه كن فوت رو شمع بدو . 

. بود تلفنش نمايش صفحه به نگاهش. گرفت دست در ها لحظه ثبت براى را تلفنش و كرد آفرين ى حواله چشمكى آناهيد

گفت بود كيكش ى سوخته نيمه شمع كردن فوت ى آماده كه آفرين به : 

: بده جا آرزوهات تو هم منو . 

 زمان از. شد مي نصيبش كمتر محبت ميزان اين. شد اشك غرق دلچسب غافلگيرى آن و خوشحالى از آفرين چشمان

 به حسام بارى چند تنها و كردند مى برگزار محقرانه را تولدهايشان آناهيد، با شدنش اتاقى هم و شهر آن در حضورش

 زد لبخند جمع به. زدند كف برايش اطراف ميزهاى پسرهاى و دختر و آناهيد كرد فوت كه را شمع. بود پيوسته جمعشان

كشيد آغوش به را آناهيد ديگر بار و .  

: بوده شريكى تولدام هميشه. داشتم سال چند اين كه بود حسابى درست تولد اولين واى . 

- باشه مباركت .  

: كردى خوب حالمو. ممنون . 

گفت داخلش گشتن حين و گذاشت پاهايش روى بود اش صندلى آويزان كه را كيفش. خنديد بلند آناهيد : 

-  سيبيل حضور بدون امو دخترونه جشن آخرين خوام مى گفتم. نذاشتم بياد كرد اصرار چى هر. خاليه هم حسام جاى

 .بگيرم

گذاشت ميز روى را كادوپيچ اى بسته و كرد بلند را سرش : 

- بياد خوشت اميدوارم . 

گفت و كشيد پيش را بسته آفرين : 

: باشه داشته دوام دوستى اين اميدوارم. آناهيد ممنونم . 

- همينطور منم . 



پرسيد بود كادو كردن باز مشغول كه همانطور : 

: اومدم نمى داغون قيافه اين با. داشتيم مى قرار فردا پس حداقل كاش . 

- حسام با. رشت رم مى دارم فردا . 

دوخت چشم آناهيد به سوالى و كرد بلند را سرش شد، متوقف هايش دست آفرين . 

- اومدى بدنيا مباركى و ميمون روز كه گفتم !  

  چطور؟:

گفت كه وقتى زد مى برق چشمانش. رفت نمى كنار آناهيد لبهاى روى از لبخند : 

- برونه بله فردا پس .  

 با را روزش. نراند بيرون را بود نشسته گلويش در خوشحالى و هيجان كه جيغى تا پوشاند را دهانش دست دو با آفرين

 كنترل آن از بيشتر را هيجانش نتوانست. بود خنده و شادى سراسر شبش اما بود كرده شروع مشغول فكرى و ناراحتى

 بود گرفته بغل را دوستش تنها محكم و سفت چنان. گفت تبريك سره يك و كشيد آغوش در را آناهيد سوم بار براى و كند

گفت خنديد می که حالی در آناهيد. افتاد هايش شانه روى هم آناهيد شال و رفت عقب سرش از مقنعه كه : 

 جوجه شکاری پرنده انگار که من به چسبيده سفت همچين. ) بيگيره کيشکازای آلوخ انگار که بيگيفته مره هتو. آوو -

. بود شده جمع چشمانشان در اشك شادى از دختر دو هر. خنديد داشت عادت دوستش گويش نوع که آفرين(. کنه شکار

گفت و داد قورت را بغضش آفرين : 

: يهويى چه. خبر بى چه. شد اوكى بالخره پس ! 

گفت و داد تكان پايين و باال سرى آناهيد : 

-  همين واسه. بكنيم هامونو صحبت و شيم جمع خانواده تا دو قراره فقط گيريم، نمى مراسم هم االن. شد اى دفعه يه آره

دنبالت مياد شب احتماال. كنيم مي حركت هم با زود صبح. بياد خواست مى هم حسام . 

 و نياورد ابرو به خم. بيايد سراغش حسام دوستانه، غير مكالمه آن از پس بود ممكن غير كه نياورد خودش روى به آفرين

روزى به فكر با را خوشش شب خواست نمى   
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فشرد سخت را آن و كرد دراز آناهيد دست سمت به را دستش. كند خراب بود گذاشته سر پشت كهكه : 

: شد انگيز خاطره تامون دو هر براى امشب. زياد خيلى آناهيد، خوشحالم خيلى . 

 

*** 

 اما بود، گرفته باال را سرش روز آن. داشت خاطر به خوب را بود گذاشته پا آنجا به كه اول بار. گذشت نگهبانى مقابل از

 آن اما كرد مى آمد و رفت آنجا به كه بود سالها آنكه با. اش لحظه همان مثل درست. بود بريده را امانش استرس درون از

 وقت كمى تا شود موافقت استعفايش با داد مى ترجيح. بود چركينش دل و رغبتى بى علتش شايد. نداشت خوبى حال روز

. بود نخواهد دشوار برايش چندان مناسب شغلى يافتن دارد كه هايى توانايى با دانست مى. بكند اش آينده و خودش صرف



 و جايگاه شركت زود يا دير ناكارآمد و جديد هاى نيرو حضور و مديره هيئت اعضاى از تن چند تغيير با بود، كه چه هر

 و ايستاد آسانسور مقابل. آنجا مديران ميان نامش و باشد آنجا روز آن نداشت تمايل هيچ او و داد مى دست از را اعتبارش

. دهد سامان را كارهايش و برود اتاقش به زودتر چه هر تا شود باز آن درهاى تا بود منتظر. كرد دست به دست را كيفش

 داشت، دست در هايى پروژه اتمام از پس و بكند را نهايى صحبتهاى تا زد مى عامل مدير اتاق به سرى چيز هر از پيش

بيايد بيرون آنجا از . 

گفت و كرد تند پا سمتش به پژمان ديدن با نداشت حضور اتاقك در ورودش ى لحظه از كه نگهبان : 

اومدين خوش. معتمد دكتر سالم : . 

 داخل خواست. رسيد گوشش به آسانسور درهاى شدن باز صداى لحظه همان. داد را نگهبان سالم جواب و چرخيد پژمان

داد قرارش مخاطب ديگر بار نگهبان كه برود : 

: خدمتتون بدم رو كارتتون من بيارين تشريف لحظ يه دكتر .  

 كه آسانسور درهاى مقابل ايستاده همانطور را پژمان و كرد بلند سرى. افتاد راه اتاقش سمت به پژمان به توجه بى نگهبان

گفت ديد . 

: خدمتتون ميارم االن . 

 بود سختش. بود بسته مچش دور را بود گذاشته جا دختر اتاق در قبل شب دو كه همان. انداخت ساعتش به نگاهى پژمان

 زمين روى سرش باالى و  كرده باز مچش از خودش هم را ساعت. خوابيد مى سبك معموال و باشد داشته پوششى شبها

بود گذاشته موبايلش كنار .  

زد را آسانسور به ورود رمز و گرفت تحويل را كارتش آمد، بيرون قبل شب فكر از ايستاد كنارش كه نگهبان .  

. بازنشستگى ى آستانه در و ميانسال بود زنى. برخاست جا از ديدنش با عامل مدير منشى. رسيد نظر مورد ى طبقه به

 خبر و حواشى دنبال به شركت كارمندان ساير مانند بود نديده هرگز و بود قائل خاصى احترام پژمان براى هميشه زن

آمد بيرون ميز پشت از و برداشت هايش چشم روى از را عينكش زنان لبخند زن. باشد سازى . 

: بينمتون مى دوباره خوشحالم. معتمد دكتر سالم . 

- جوادى خانم كنم مى خواهش بفرمايين .  

گفت و زد چشم به را عينكش لبخند حفظ با زن : 

: داشتين؟ قرار دكتر با. كنم مى خواهش  

- ببينمشون خواستم مى بشه االن اگر خانم، خير . 

گفت تلفن برداشتن حين و بازگشت ميزش پشت به زن : 

: بدم اطالع بهشون باشين داشته تشريف لحظه يه ندارن، جلسه . 

 پژمان داد ورود ى اجازه كه صانعى دكتر. گرفت فاصله ميز از قدم چند و كرد دست به دست ديگر بار را كيفش پژمان

 بدون پژمان. كرد خشنودى اظهار داشتند كنارشان همچنان را پژمان آنكه از و ايستاد پايش به ميانسال مرد. رفت اتاقش به

پرسيد و رفت موضوع اصل سراغ حاشيه : 

- كنيد؟ پيدا رو بانك هاى سيستم به نفوذ و اطالعات درز عامل شدين موفق بالخره دكتر  

گفت و كرد چفت هم در ميز روى را دستانش. داد پژمان به را سختش نگاه و جوييد را لبش ى گوشه صانعى دكتر : 



:  قرار روزا همين. بوده بزرگى كمك هم پليس با شما همكارى. شده روشن چيزايى يه داشتيم مدت اين كه جلساتى توى

شه مى صادر بازداشت . 

 پوكر هاى دوره در كه بود زده صورت به را ماسكى همان درست. كرد نماه مرد به خونسرد و سخت اى چهره با پژمان

 كه بود صانعى دكتر و شد برقرار سكوت كمى. كنند بينى پيش را بعدش حركت توانستند نمى رقبا از كدام هيچ و زد مى

گفت تاسف با : 

 هامونو داد قرار تونستيم سختى به. علت بر مزيد هم مديره هيئت تصميمات شده، تموم گرون برامون خيلى موضوع اين :

 از رو اعتبارمون كل كننده طراحى شركت خود طرف از هم اون بانكى، چنين امنيتى هاى سيستم توى نفوذ. بديم نجات

بمونيم پا روى تونستيم سخت االن تا و شدن فسخ تايى چند موندن، معلق دولتى هاى قرارداد تمام تقريبا. برد بين . 

گشود هم از را بودند شده چفت لحظه آن تا كه لبهايى و داد تكان كردن درك معناى به سرى پژمان : 

- بودن؟ كرده نفوذ واحد كدوم از   

گفت اى ثانيه چند سكوت از پس صانعى دكتر : 

 تا نه. معتمد دكتر بگم چيزى تونم نمى االن. كنيم بررسى رو اتفاق اين جزييات هفته، آخر ى جلسه توى بدين اجازه :

نشدن بازداشت كه وقتى !  

گفت كند ترك را اتاق آنكه از پيش و برخاست جايش از سكوت در داد، تكان سرى پژمان : 

-  انجام هاى ريزى برنامه طبق كه گم مى اطالع جهت. دارم داد قرار اينجا ماه تير آخر تا بنده كارگزينى حكم اساس بر

. ميدم پيشنهاد بخش مديريت پست تصدى براى رو تركمان خانم. شن نمى كامل زمان اون تا ها پروژه از تعدادى شده

جريان در ايشون  
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شن مى محسوب گزينه بهترين حاضر شرايط به توجه با و هستند ها پروژه روند . 

 بود ايستاده مقابلش  كه را جوان مرد جايگاهش از. خورد جا پژمان انعطاف بدون و قاطع لحن از ابتدا صانعى دكتر

داشتند همكارى هم با مشكل بدون سالها آن طى در و بود پژمان قديمى همكارهاى از ميانسال مرد. كرد برانداز .  

گفت دوستانه لحنى با  و گذاشت پژمان ى شانه روى دستى آمد، بيرون ميز پشت از صانعى دكتر : 

:  ورشكستگى اعالم بود مونده كم. حنا تو گذاشت رو امون همه دست كه بود ناگهانى انقدر قبل ماه اتفاقات جان، معتمد

 مى لج چى واسه ديگه شناسى، مى كه رو قوانين. كردم لغو خودم هم رو تعليقت حكم. بودم پشتت من ميدونى خودت. كنيم

گذشت بوده چى هر. كنى .  

گفت لحن همان با و كرد دراز صانعى دكتر سمت به را دستش پژمان : 

-  تصميمم ديدم الزم صورت هر در. بدم استراحت خودم به كمى خوام مى نبوده، اخير اتفاقات خاطر به صرفا تصميم اين

كنيم يادآورى رو . 

 كه بخشى به پا و رفت پايين را طبقات پژمان. فشردند را هم دستهاى مرد دو. داد تكان سرى اكراه با صانعى دكتر

 صحبت صداى و بود نشسته ميزش پشت فاخر خانم. بود قبل شكل همان به چيز همه. گذاشت داشت عهده به را مديريتش

 قدم منشى ميز سمت به. بود بقيه از تر بلند فرجامى صداى هميشه مثل. رسيد مى گوش به ها پارتيشن ميان از كارمندان

 آنطور سپس كه نداشت را او ديدن انتظار گويا. برخاست جا از شده گرد چشمانى با ابتدا پژمان ديدن با زن. برداشت



 چهره كمتر اما اواخر آن. نداشت را گذشته نشاط گويا. بود كرده تفاوت بودش ديده كه بارى آخرين با زن ظاهر. شد سرخ

 نكرده پنهان را خصومتش و  نداده نشان پژمان به خوش روى هرگز كه چند هر. زد مى لبخند بيشتر و كشيد مى هم در

 داشت را منشى عنوان به و  ايمنى طراحى بخش به شدن منتقل از كه اكراهى و حضورش اول روز همان از درست. بود

 دست. كشيد بيرون كشو از را پاكتى و شد خم باشد پاسخى شنيدن منتظر آنكه بدون و داد لب زير سالمى. بود داده نشان

گفت بود نديده اون از هرگز پژمان كه لرزان صدايى با و برد اش مقنعه سمت به : 

: دادن تحويل امروز رو اتاقتون كليد بفرماييد، .  

گفت و كرد صاف را اش سينه. گرفت تحويل را پاكت اش موشكافانه نگاه با و كرد ريز چشم پژمان : 

- خانم ممنون .  

 هرگز. دارد گفتن براى حرفى زن دانست مى. نخورد تكان جايش از پژمان. انداخت زير به سر و گزيد لب فاخر خانم

 اعتماد با فاخر خانم بود شده پژمان تعليق به منجر كه اتفاق آن از بعد روز حتى. بود نديده متزلزل و مردد آنطور را زن

 از زن گويا. بخواند زن آرايش بدون چشمان ميان توانست مى را نگرانى و ترس. بود شده حاضر كارش محل در بنفس

گفت كه بود شده پشيمان حرفش گفتن : 

: ميارين تشريف فردا بودن گفته. اومدين خوش . 

-  يازده ساعت براى ها بچه با. لطفا باشين من اتاق ديگه ساعت نيم. ميشه منتقل زياد كذب اخبار معموال اينجا. خانم ممنون

پيشم بفرستين هم رو پور احمد و فرجامى. كنيد هماهنگ جلسه .  

چرخيد پا ى پاشنه روى پژمان و كرد امر اطاعت فرجامى خانم .  

 سرى با و كند عمل تعهداتش به تا بود آمده نداشت، را كردن ترقى شوق ديگر. شد تشديد بدش حس رفت كه اتاقش به

 مورد نبودش مدت در اتاقش ظاهر در. بست سرش پشت را در. كند ترك را شركت آن خودش انتخاب به و برافراشته

 استفاده براى لزومى و بوده شركت معاون ى عهده به مدت آن در بخش مديريت كه دانست مى. بود نگرفته قرار استفاده

 كرد خارج تن از را كتش. فشرد را كامپيوترش استارت  ى دكمه و گذاشت ميز روى رو كيفش. ديدند نمى او كار اتاق از

 آن به نگاهى سيستم نيامدن باال از متعجب. انداخت مانيتور سياه ى صفحه به نگاهى. زد باال را هايش استين سر و

 پشت حال و كرد مى درد صبح از سرش. بودند شده رها باشند متصل اصلى ى شبكه به آنكه بدون ها سيم. انداخت

 حرفهاى ديگر بار. بودند داده آگاهى تحويل روزها همان را اش سيستم كه آورد خاطر به. كشيد مى تير هم چشمانش

شد داغ سرش. آورد خاطر به را اش شرعى پيشنهاد و پرونده مسئول .  

 مفتضحش زندگى از اثرى كرد مى نگاه كه را جا هر مدت آن. كند پيدا جريان اتاقش در تازه هواى تا كرد باز را پنجره

 اواخر آن اتفاقات اما داشت، خواهد بازتاب او خود در فقط زيانبارش زندگى آثار كه بود آن تصورش. ديد مى چشم به را

بود داده بسط اطرافش ادمهاى و كار محل به را پرخطرش رفتارهاى تبعات .  

 نفس چند و فشرد را چشمانش. بود كرده پاك اندكى را گرفته دود پايتخت و كاسته را هوا آلودمى از كمى قبل روز باران

 از كدام هيچ دختر قبل روز. داد مى تشكيل آفرين را افكارش از عظيمى بخش اواخر آن. بود مشغول فكرش. كشيد عميق

 عصبى و كالفه هم همان. رفت نخواهد خانه به كه بود داده اطالع كوتاه پيامى با نهايت در و بود نداده پاسخ را تماسهايش

 ماند، مى كجا و رود مى كجا كه بود نداده توضيحى دختر. آوردند هجوم سرش به ناخوشايند فكر هزاران و بود كرده اش

 دلش در. باشد او ذهن سواالت پاسخگوى تا كند مكلف را دختر يا و  تحميل آفرين به را خودش خواست نمى هم او

نه و باشد گذرانده آناهيد با را قبل شب آفرين بود اميدوار  
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ديگر جايى ! 



 شروع را ديگر روزى تا گرفت قرار ميزش پشت و چرخيد. آورد بيرون فكر از را او شد وارد در به كه ضرباتى صداى

  .كند

 

 كه بود شده ماشينش سوار تازه. كند رسيدگى اش افتاده عقب كارهاى به تا بود مانده. شد خارج شركت از نفر آخرين

 گوشى. نداشت را هايش تماس به دادن پاسخ فرصت او و ميگرفت تماس چندم بار براى كه بود سعيد. خورد زنگ تلفنش

گفت و داد قرار گوشش كنار را : 

 .الو-

: هنوز؟ شركتى سالم،  

گفت جديت همان با هم پژمان. بود هميشگى شوخى از دور به و جدى سعيد لحن : 

- چطور؟. ميفتم راه دارم  

: ميام دارم بمون . 

 برنامه. بود گذاشته سر پشت را كارى پر روز و بود خسته. كرد قطع را تلفن و نماند پژمان سمت از العملى عكس منتظر

 اش نوچه و زن كه بترساندش چنان خواست مى. بكشد نشان و خط زن براى حسابى و برود لطيفه سراغ كه بود اش

 حتى و بيايد دستش كار حساب تا داد مى او به درسى ديد، مى را پسر هم اگر. باشند نداشته را او به شدن نزديك جرأت

 قد رويش پيش نكند جرأت زن كه داشت آتو لطيفه از آنقدر بود كه چه هر. نكند خطور او ذهن به اطرافيانش و پژمان فكر

بود ميان به آفرين پاى وقتى نه. توانست نمى اما بگذرد خيرش از بود كرده تالش. كند علم .  

 به ديگر. بود دلتنگش. شود جويا را حالش و بگيرد تماس دختر با كه بود آن دار و گير در. دوخت چشم تلفن ى صفحه به

 بداند كه همان كرد، مى دلگرمش وجودش. بازگردد آفرين بدون روزهاى به بود سختش. بود كرده عادت دائمش حضور

 آزاد بوق تلفن. گذاشت گوشش كنار را گوشى و كرد لمس را آفرين نام روى. بود بسش دارند فاصله ديوارى ى اندازه به

 كرد مى سعى. بود نشنيده را دختر صداى ديگر صبحش از و بود نگرفته تماس آفرين با ديگر قبل روز از. خورد مى

 را پيام دريافت بوق صداى بعد اى دقيقه كرد قطع كه را تماس. نكند تنگ دختر بر را عرصه و بدهد او به كافى فضاى

  .شنيد

" ببخشيد. كنم صحبت تونم نمى " 

 رفت مى تاريكى به رو بعد ساعتى تا هوا. دوخت اطراف به سعيد جستجوى در را نگاهش و برد فرو موهايش ميام دستى

بود مشغول او فكر و . 

 خيال و فكر آنكه از پيش بپرسد دختر به پيامى فرستادن با را  سوالش خواست! كند؟ صحبت توانست نمى كه بود كجا

دانست نمى بود؟ شده گرفتارش كه بود وضعى چه آن. كند اش ديوانه ! 

داد ديگرى پيام دريافت از خبر و لرزيد دوباره گوشى . 

. بودند كرده پيدا را همديگر اجتماعى هاى شبكه طريق از سالها از پس كه اش قديمى دانشگاهى هم و دوست از بار آن

كرد باز رو پيام. گشت بازمى قبل سال ده با بود ديده را دوستانش از گروه آن كه بار آخرين .  

ديدار مشتاق و منتظرن ها بچه. برات فرستم مى رو آدرس. كنم يادآورى رو شب برنامه خواستم. جان پژمان سالم " ."  

 دانشگاهى هم ماهانه دورهمى در بود داده قول را شب آن بود كرده فراموش. زد اش پيشانى به اى ضربه دست كف با

كرد اعالم پيام فرستادن با را موافقتش سريع. باشد داشته حضور سابقش هاى .  

شد سوار و انداخت ماشين دستگيره به دست مرد كه بگيرد را سعيد ى شماره خواست .  



اومدم موتور با نمياد، گير تاكسى. خونه ديوونه اين به لعنت : ! 

پرسيد و زد استارت پژمان دادند، دست هم با مرد دو : 

- كو؟ ماشينت  

گفت بزند آتشش آنكه از پيش و گذاشت لبش ى گوشه سيگارى سعيد : 

: شمال رفته رفيقاش با گرده برمى ديگه روز چند. شيما دست . 

 مى اتوبان سمت به كه همانطور. نداد نشان ايران در حضورش و شيما به توجهى و آورد در حركت به را ماشين پژمان

پرسيد راند . 

- خونه؟ ميرى خبر؟ چه  

گفت بگيرد ديگرى كام آنكه از پيش. داد بيرون اش بينى و دهان از را سيگار دود و كرد تنگ چشم سعيد : 

: شده؟ چى ببينم حضورى اومدم دى؟ نمى كه آدمو جواب. دارم كار نه  

- شده؟ چى چى  

: خورده؟ گهى چه لطيفه  

 نبض هايش شقيقه باز كه گذشت مى سردردش بهبود از ساعتى چند تنها. شد منقبض زن نام شنيدن با پژمان تن

 مرد دانست مى و شناخت مى را رفيقش تند اخالق. شود باز ماجرا به آن از بيش سعيد پاى خواست نمى دلش هيچ.گرفتند

كند عوض را بحث كرد سعى سعيد جديت به اعتنا بى. شود مى آش از داغتر ى كاسه گاهى . 

- دادى؟ فاك به پولتو باز يا بردى ديشب. نيار رو زنيكه اون اسم گفتم  

گفت پوزخند با  و گرفت را بعدى كام سعيد : 

خالى جات. دادم فاك به خودمو ديشب : ! 

 در. ساييد هم روى را هايش دندان و نشست اش پيشانى روى اخمى. كرد عبور بدنش كل از جريانى. شد چندشش پژمان

 تنه نيم انداخت، ماشين سيگارى جا درون را سيگارش فيلتر سعيد. نداشت وجود هم اى دررو راه و بودند افتاده ترافيك

گفت و كرد تنگ را چشمانش ديگر بارى. چرخاند پژمان سمت به را اش : 

:  آتيش جفتشون تا خورده گهى چه پسره بگو فقط. بود شده موش اونطور كه كرده غلطى يه معلومه. لطيفه سراغ رفتم

 .بزنم

گفت تنها دندان ميان از. فرستاد لعنت سعيد به دلش در پژمان : 

- كنم مى حلش خودم . 

: زد؟ تيغت چقدر  

 از كه يا بپرسد را سوالش بود مردد. دوخت روبرو به را نگاهش سپس و انداخت سعيد جدى صورت به نگاهى پژمان

پرسيد آخر دست. بگذرد خيرش : 

- بيارى؟ گير تونى مى رو پسره  

: زده؟ ازت چقدر بگو  



گويا گفت مى پسر زدن تيغ از چنان. كرد تعجب پژمان  
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نبود عجيب هيچ  برايش .  

- بيارم گير ميتونم كجا رو پسره بگو تو ! 

ميكنه رو اش ننه جاكشى آشغال. هست اونم باشه لطيفه جا هر. اش ننه دل ور : . 

 رفيقش دقيق.  باشد گفته جدى سعيد شد نمى باورش. انزجار و نفرت جز نداشت حسى. كند تصادف بود مانده كم پژمان

 سيگار كه سعيد. داد لطيفه به بود ناسزا چه هر لب زيار. نكرده شوخى هيچ داد مى نشان اش جدى صورت. كرد نگاه را

 آنچه پذيرش گويا. بودند كرده سكوت دو هر. بود شده بسته زبانش. بزند تعارف هم او به آمد نمى بدش زد، آتش ديگرى

 هم او خود بپذيرد بود سختش. كرد نمى يارى بود شنيده آنچه هضم در پژمان مغز. بود ممكن غير برايشان ميدانستند

كرد اكتفا كوتاه اى جمله گفتن به تنها. دارد منحرف ى جامعه آن در نقشى : 

- كنار بكش خودتو. كنم مى حلش خودم . 

گفت و زد اشاره خيابان ى گوشه به رسيد فيلتر به كه اش بعدى سيگار. نگفت هيچ سعيد : 

: كنار بزن جا همين .  

- رسونمت مى . 

: دونى نمى قابل كه كنم حل رو مشكل بودم اونده. دارم كار دادش نه .  

- برسونمت رى مى كجا بگو. سعيد نباشه كاريت . 

: كنار بزن جا همين .  

راند خانه سمت به شد جدا او از  دلخورى با سعيد آنكه از پس و كرد توقف اى گوشه. نكرد تعارف آن از بيش پژمان .  

 به. رسيد گوشش به موتور شدن نزديك صداى بست كه را حياط در. رفت خانه داخل و كرد پارك كوچه در را ماشين

. كرد توقف خانه مقابل درست موتور. كرد تيز را گوشهايش. ايستادند حركت از پاهايش. بود شده حساس موتور صداى

 آيفون سمت به را دستش و داشت سر بر كاسكت كاله سوار موتور. گشود را آن و رساند حياط در به را خود درنگ بى

 موتور مرد. شدند دوخته مرد كفشهاى به بالفاصله پژمان چشمان. انداخت را دستش ديد كه را پژمان نگاه. بود كرده دراز

 پيچ كادو  و مكعبى اى بسته بود شده نصب آن پشت كه اى محفظه ميان از و زد موتورش ترك سمت به چرخى نيم سوار

 سوار موتور مرد. ببيند توانست مى را مرد ناآشناى چشمان تنها پژمان. كشيد بيرون رنگ صورتى ربان با همراه شده

 روى را جعبه. برد فرو سرش موهاى اندك ميان دستى و كشيد بيرون سر از را كالهش ديد كه را پژمان ى خصمانه نگاه

پرسيد و گذاشت پايش ران : 

 ... منزل:

گفت و انداخت مشتش ميان شده مچاله كاغذ به نگاه : 

: كاظمى؟ نازآفرين خانم منزل  

گفت و گذاشت بيرون قدمى پژمان : 



 .امرتون-

 و كرد نگاهش كمى راند، عقب را اش تنه نيم بود شده متعجب پژمان ى دوستانه غير برخورد از كه سوار موتور مرد

پرسيد ديگر بارى : 

: ميشينن؟ اينجا  

 شما؟-

: دارن بسته . 

 رز گلهاى پژمان. كشيد بيرون را بلندى مستطيلى ى جعبه آن ميان از بار آن چرخيد محفظه سمت به ديگر بارى سپس

 پژمان غضبناك ى چهره به توجه بى سوار موتور مرد. ديد بودند شده چيده جعبه درون زيبايى به كه را رنگ صورتى

 :گفت

: ندارن؟ تشريف  

 .نخير-

 را دفترى و انداخت باال شانه آخر سر. نه يا بدهد پژمان دست به را ها بسته بود مردد. خورد جا هم باز سوار موتور

گفت گرفت مى پژمان سمت به كه حينى و كشيد بيرون خودكار با همراه : 

- ميگيرين؟ تحويل شما  
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#٦٨ 

 

 زده بغل زير و كرده سوار هم روى را جعبه دو ديگر دست با و بود گرفته را كيفش دست يك با بست، پا پشت با را در

 به دست. گذاشت ميز روى را شده تزيين هاى جعبه و كرد رها مبل اولين روى را كيفش شد خانه وارد كه همان. بود

. باشد كسى چه فرستنده نبود سخت حدسش. گشت مى ها جعبه روى بر فرستنده از نشانى و رد دنبال به و ايستاد كمر

 رنگ و بد ى سليقه به دلش در.  نشد يافت آنها روى باشد شده پست اينكه از نشانى و اثر و بود آورده پيك را ها بسته

 مى سخت بود متوسط آن ابعاد كرد، بلند را شده كادو ى جعبه. گفت ناسزا زد مى چشم توى حد از بيش كه صورتى

 ميز روى جا همان را گل ى جعبه و كادو كه بود آن فكر در. گرفته قرار چيزى چه جعبه داخل بزند حدس توانست

شنيد سر پشت از را دختر سالم صداى كه ببرد آفرين اتاق به آنكه يا و بگذارد . 

 صورت آن داشت حتم. شد خالى دلش ته. رسيد مى نظر به سرحال قبل روزهاى برخالف كه ديد را او و زد چرخى نيم

 كند اشاره هدايا به خواست و داد را دختر پاسخ. نيست داشت قرار مقابلش ميز روى آنچه به ربط بى خوش روى و بشاش

 در چهره و انداخت اش بينى به چينى ميز روى جعبه دو ديدم با و شد نزديك قدم چند. كشيد ميز سمت به سركى آفرين كه

 به شست با گرفت، خود به تفاوتى بى ى چهره مرد. دوخت پژمان به چشم بپرسد سوالى آنكه بدون و زد لبخندى. كشيد هم

گفت و كرد اشاره ها بسته : 

- آورده پيك رو اينا . 

 كيفش و زد چرخى پژمان. برد فرو شلوارش جيب داخل سختى به را انگشتانش و انداخت باال ابرو رفت، تر نزديك آفرين

سردى به برود اتاقش به آنكه از پيش برداشت، مبل روى از را   



 :گفت

- فرستادن شما براى ! 

 نقش هايش لب روى كم كم بود شده محو كه لبخندى. انداخت ها بسته به ديگرى نگاه بود شنيده آنچه از متعجب آفرين

 نماند متنظر. شد مى افزوده پژمان پيشانى هاى چين به چينى رفت، مى باال با رو لبهايش هاى كناره كه قدر همان. بست

 پياده براى آفرين ى عجله همه آن و قبل روز صبح از. شود ها گل ديدن از پس دختر بيشتر خوشحالى و هيجان شاهد تا

 بود محال دانست مى. بود نخواهد خودش شرايط با مردى انتخابش او سن به دخترى كه زد مى حدس بايد ماشين از شدن

 با هم قبل شب. بگيرد ناديده را او خطاى پر ى گذشته آفرين طراوت و باهوش به دخترى و شود نصيبش موهبتى چنان

 و ماندن آن از بيش. بودند مانده پاسخ بى پژمان هاى تماس و نيامد خانه به آفرين اما بود، نشسته آمدنش انتظار به آنكه

 حال شايد. كرد نمى عايدش چيزى غرورش شدن دار جريحه و سرشكستگى جز بودن دختر براق هاى چشم و شوق شاهد

 يك تنها و گذشتند سرش از آنى به افكار آن تمام. بود زنها با اش عاطفه از بدور و حقيرانه رفتار سالها نتيجه اش لحظه آن

نو حسى ى بازيچه. بود شده بازيچه هم او. شد عايدش نتيجه .  

 بهتر  كه بود رسيده نتيجه آن به روز چند آن در. كند آماده شبش قرار براى را خود و برود اتاقش به تا گرفت را راهش

 او و شد مى برانگيز وسوسه افكار باعث بيكارى. نشود مرتكب ديگر حماقتى كارى بى سر از تا كند پر را وقتش است

بود موجود وضع تغيير قصد .  

 مقابل را دستش يك آفرين. انداخت او به نگاهى و چرخيد. پيچيد گوشش در آفرين بلند ى خنده صداى برداشت كه قدم چند

 و ريز همانطور همچنان. كرد نگاه پژمان به و چرخاند را سرش زدند مى برق كه چشمانى با و بود گرفته دهانش

گفت و گرفت دمى آخر سر. كند كنترل را خودش كشيد مى كه عميقى هاى نفس با داشت سعى و خنديد مى دخترانه : 

متنفرم صورتى از دونه مى. من خداى واى : . 

 با ديگر بارى و شد خم. بود دوخته چشم پژمان گيج ى چهره به مشتاق نگاهى با و ميزد لبخند خنديد، نمى ديگر آفرين

گرفت دست در را كادو ى جعبه بود انداخته بينى به كه هايى چين . 

گفت منزجر قيافه همان با. داد دستش به را بسته و شد نزديك پژمان به قدم چند : 

: باشه گذاشته چيزى جونورى توش نيست بعيد كنى؟ مى بازش .  

 و خودشيفته پسر آن به. فهمد نمى را باشد فرستاده حسام زد مى حدس كه اى هديه و جانور بين ربط. بود شده گيج پژمان

گفت آفرين كه داشت ترديد رنگ صورتى حجم آن كردن باز در. باشد هايى شوخى چنين اهل كه آمد نمى مغرور : 

: مياد بر بگى چى هر رامين از ميگم، جدى . 

 كه دوخت چشم آفرينى به شانه روى از و كرد تنگ را چشمانش شدند، صاف پژمان پيشانى برروى نشسته ى ها چين

بود كرده خود سپر را او و ايستاده پشتش .  

- فرستاده؟ اينو رامين  

گفت بگيرد جعبه از نگاه آنكه بدون آفرين : 

: دارم نفرت صورتى رنگ از من كه دونه مى. معلومه رنگش از. خودشه كار نكن، شك ! 

 بابت خيالش هنوز. كشيد را روبان ى دنباله و گذاشت پايش كنار را كيفش. كرد سرايت هم پژمان لبهاى به آفرين لبخند

 دوست نه و شده قرستاده آفرين برادر سوى از هديه از ديد مى خودش چشمان با كه وقتى تا نه نبود، راحت فرستنده

 مى پرت را او حواس و نشست مى پژمان گردن روى نفسهايش آورد، تر نزديك شانه روى از را سرش آفرين. پسرش

. گرفت اش خنده. رنگ صورتى هاى پوشال از بود پر هم جعبه درون. گشود را بسته در و كرد پاره را كاغذ. كرد

شده متحمل محتوياتش و هديه بندى بسته براى رامين كه زحمتى  
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دنيا سوى آن از هم آن. نبود باوركردنى بگيرد خود به ناخرسندى ى چهره چنان آفرين تا بود !  

كرد زمزمه گوشش زير آفرين : 

: توش؟ چيه  

 نشان آفرين به تا برداشت كه را كيف. جعبه خود رنگ به بود كوچكى پول كيف آنها زير زد، كنار را ها پوشال پژمان

 را چيزى چنين انتظار كه پژمان. جهيد بيرون جبعه از عروسكى آدمكى كند، راحت هديه بابت از را دختر خيال و دهد

غريد و رفت باال آنى به قلبش ضربان. كرد برخورد آفرين پيشانى با كه كشيد عقب نگهانى را سرش كشيد نمى : 

- پسر اين نميشه آدم لعنتى، اى . 

: ميندازه كار به كارا همين واسه فقط مغزشو رامين اصال! گفتم ديدى. داره گيرى حال واسه برنامه يه بودم مطمين ! 

 به لب زير و داد مى مالش را اش پيشانى درهم ابروهاى و انگشت نوك با دختر. چرخاند آفرين سمت به را سرش پژمان

 زد، پس را دختر دست ناخواسته و غرض بى پژمان كه بود خواستنى حدى به اش چهره. گفت مى ناسزا برادرش

نشاند ضربه محل برروى كوتاه اى بوسه و راند كنارى به را موهايش .  

داد پژمان لبخند به را نگاهش و كرد چفت هم روى را لبهايش شد، ساكت ناگهان آفرين .  

. كشيد پر لبانش از لبخند. شد متوقف قبل روز دو خراشيدگى روى بر و خورد چرخ آفرين صورت روى پژمان چشمان

 خود پيش. كرد بلند بود شده رها دستش از كه را جعبه و شد خم سرعت به و نشاند خراشيدگى محل روى ديگر اى بوسه

بوده بدهكار دختر به را دوم ى بوسه كرد فكر .  

 اى تخته عروسك چوبى دست دو ميان. بود نوسان حال در و  شده نصب كوتاه اى پايه روى بر فنر با چوبى عروسك

بود شده نوشته فارسى به آن روى كه داشت قرار : 

" من موفنرى مبارك تولدت " 

 دلش در. داد آفرين دستان به و آورد بيرون جعبه از را بود رنگ قرمز موهاى با تخس پسركى به شبيه كه را عروسك

 بود، نشده غافل خواهرش دانه يك حال از مهاجرتش از مدت آن در. كرد تحسين را رامين خاص هاى برادرانه و محبت

كند شهال و افسون از يادى آمد مى پيش كم كه پژمان خالف بر .  

 و انداخت پژمان به كوتاه نگاهى. كردند پيدا قوس باال به رو لبهايش ديگر بار و گرفت صورتش مقابل را عروسك آفرين

 :گفت

: ديگه رامينه ! 

 ها، پوشال انبود ميان از و انداخت آن داخل نگاهى كرد، مي سنگينى دستانش ميان هنوز جعبه. داد تكان سرى تنها پژمان

گفت و گرفت آفرين سمت به هم را آنها. كشيد بيرون دى سى قاب سه : 

- هست هم اينا ! 

  .ممنون:

 فرو هايش جيب درون را دستانش. گذاشت ميز روى آمد مى خالى نظر به ديگر كه  را جعبه و كشيد عميقى نفس پژمان

 به عروسك بردن باال با و زد لبخند پژمان روى به باز. نكرد ها دى سى به توجى دختر. ايستاد آفرين تماشاى به و برد

گفت پژمان : 



: كردى بازش ممنون . 

گفت آفرين پاسخ در و داد تكان سرى پژمان : 

- مبارك تولدت . 
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#٦۱ 

 

*** 

 به. كشيد مرطوبش نيمه موهاى ميان دستى چندم بار براى و انداخت آيينه به نگاهى. بود گرفته ضرب ماشين فرمان روى

 سرايت او به هم آفرين خوش حال. انداخت باز نيمه در و خانه به نگاهى. كرد چك را آدرس ديگر بار و داد تكيه صندلى

 به نه هم آن گرفت، مى قرار اش قديمى دوستان جمع ميان سال ده از بعد داشت، هيجان. بود خوشحال هم او و بود كرده

 مايه آفرين بودن. داشت واهمه ديگران قضاوت و واكنش از دلش ته و برد مى همراه خود با كه بود اولش بار! تنهايى

 آفرين گذاشتن تنها بار زير هم پژمان نهايت در. بود نشده اش همراهى به راضى راحتى به كه چند هر بود اش سرافرازى

 همراهى به راضى بزند، را مهمانى قيد دارد قصد پژمان  ديد دختر كه هنگامى و نرفت تولدش، شب در هم آن خانه، در

 و پيراهن در آماده كه را او آفرين. بيايد آفرين تا بود نشسته منتظر ماشين در و خانه مقابل كه بود اى دقيقه چند حال. شد

نشود معطل و ببرد بيرون را ماشين تا فرستادش بيرون هول با بود ديده شلوار .  

 مى هم با را شان مهمانى اولين او و آفرين آنكه فكر اما باشد دشوار برايش انتظار كرد مى تصور گذشت، ديگر اى دقيقه

 در كه آفرينى. شود مى روبرو ظاهرى چه با كند بينى پيش بتواند بود سخت. بود كرده شيرين برايش را انتظار آن روند

 را خودش و پوشيد مى مرتب ولى ساده هاى لباس كه بود ساكتى و نوجوان دختر داشت، خاطر به خانوادگى هاى مهمانى

 اى چهره و داشت دلنشين و آرام صدايى كه زيبايى و جوان زن آن نه كرد، مى مشغول كتابى يا و خود سن هم دختران با

 بسته حياط در كه بود فردايشان براى ريزى برنامه فكر در. گرفتند مى جشن تنهايى به را فردا. جذاب و بود لوند. زيبا

 زنان نفس آفرين و كرد باز دختر روى به را آن داخل از پژمان. رساند ماشين در به را خود بلند هاى قدم با آفرين و شد

گفت كه بود اش مانتو هاى لبه كردن مرتب حال در. نشست : 

- شدى معطل خيلى. اومدم نمى من كاش . 

 به زخيم رنگ مشكى شلوارى جوراب در دختر ى شده پوشيده پاهاى از را نگاهش و داد تكيه در به را اش شانه پژمان

 را اش مشكى شال آفرين. فرستاد هايش ريه به را ماشين در پيچيده خوش بوى از دمى. راند دختر سرخ صورت و باال

 كمترين با دلش. شد قفل اش رنگى دستبندهاى و دختر مچ روى پژمان نگاه. كشيد باال بود افتاده گردنش دور قيد ال كه

 و آورد پايين را دستش آفرين. بود گرفته را ها دستبند سراغ كه بود قبل روز همان لرزيد، مى آفرين توجهات و ها نشانه

گفت و زد لبخندى. چرخاند او سمت به را سرش ديد، خود به را پژمان نگاه وقتى : 

- شدا دير. ديگه بريم . 

 گير در و زد استارت. بود شده برابر چند هيجانش و شور و آمده بند زبانش. كرد كفايت اى" باشه"   گفتن به تنها پژمان

 مى تحسين را آفرين قلبا اما كند روى زياده خواست نمى. نه يا بكند نظر اظهار آفرين ظاهر به راجع كه بود آن دار و

 او از اش جمله با آفرين را نظر اظهار فرصت. شود تمجيد دارد دوست دخترى و زن هر مانند هم او كه دانست مى. كرد

 :گرفت

- خالصه و زد زنگ رامين كه بعدشم. كشيد طول كه شد همين. شدن مى خراب. نكنم جابجا رو خريدا شد نمى ... 



: بودى؟ رفتن خريد  

- شد نمى فرصت ديگه مياد هم فرناز. بدم سامون سر رو خونه يكم امتحانام قبل تا آره، .  

گفت و انداخت اصلى خيابان در را ماشين پژمان : 

: بياد فردا اسدى خانم ميزنم زنگ. نيست تو ى عهده به هم خونه كاراى. رفتيم مى هم با دادى مى خبر بهم . 

- ممنون باشه، . 

 مى انتقال مقابل طرف به را آرامشش و متانت كه بود دخترى بيشتر. بود ديده پرانرژى و شاد طور آن كمتر را آفرين

گفت و انداخت سمتش به نگاهى نيم. داد : 

: گفتى مى تبريك بهش هم من طرف از بود؟ چطور رامين . 

داد شرح را رامين با اش مكالمه از مختصرى شاد لحن همان با و داد تكيه در به را اش تنه نيم آفرين : 

- كنه مى سرگرم خودشو باشه طريقى هر به و مونه نمى وا اصال. خوبه هميشه كه اون . 

داد ادامه بود شده تر آرام كه لحنى با و كرد مكثى : 

-  هايى هديه بهترين ها دى سى اون. انداخته زحمت تو حسابى خودشو. كيوان دوستش براى بود فرستاده هم رو ها كادو

گرفتم عمرم توى كه بود . 

. دارد نگه لرزش بدون و صاف را آن بود كرده سعى كه هرچند داشت، بغض آفرين صداى ته كرد، تغيير آنى به لحنش

گفت و نياورد تاب آخر سر. داد مى اش دلتنگى از نشان پى، در پى نفس چند همان : 

-  بشم دور ازش كه روزى ميكردم فكر هميشه. بشم رامين دلتنگ اينقدر كه بياد روزى كردم نمى فكر كنى مى باور

شم مى تر دلتنگ دارم روز هر عكس بر اما زندگيمه، روز بهترين .  

گفت و داد تكان او حال درك نشان در سرى پژمان : 

  .ميفهمم:

 كه باشد آفرين خود خواست مى گذاشت، مى او ى عهده به بار هر را انتخاب گرفت، آفرين سمت به را دستش كف سپس

 با.  شكفت هم از اش چهره كرد حس انگشتانش الى به ال كه را آفرين انگشتان گرماى. بسپرد پژمان دستان به را دستش

 نشست اش صندلى در صاف آفرين بسازد؟ برايش دختر تولد روز از ماندگار اى خاطره تواند مى چطور كه انديشيد خود

داد ادامه و : 

- و اومدم بدنيا دير قرن يه ميگفت. كرد مى مسخره منو هميشه رامين. بودن شده امضا ها دى سى اون  
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 و رونده شهرش  از ساعت دو* فلمينگ ِرنه امضاى گرفتم واسه... بذاره سالم مو موسيقى هاى فلش يا دى سى بود محال

نشسته اپراش كنسرت توى هم ساعت دو . 

گفت و داد سر كوتاه اى خنده پژمان : 

: متفاوتين هم با خيلى تا دو شما. كنم تصور جايى چنين توى رو رامين تونم نمى اصال . 



- آورده دوام چطور دونم نمى. بوده بدتر شكنجه از براش قطعا ! 

 دست دنده كردن عوض ى بهانه به پژمان. رسيد مى نظر به معذب و بود كرده عرق دستانش كف گرفت، نفسى آفرين

گفت و كشيد اش مانتو روى را دستش آهسته آفرين. باشد راحت تا كرد رها را دختر : 

- گذاشتن فرق هميشه بينمون هم و داريم فرق هم رامين و من آره، .  

 براى و شوخ لحنى با. گرفت انگشتانش ميان در را آفرين ى پنجه ديگر بار و برد پيش را دستش خودش بار آن پژمان

گفت هوايشان و حال تغيير : 

: تو اما. تحمله قابل غير تقريبا رامين. دارين فرق هم با كه خوشحالم ... 

داد ادامه و انداخت منتظرش نگاه به نگاهى : 

تحمله قابل غير نبودنت تو : . 

دوخت پژمان به را آميزش تشكر نگاه و زد لبخند آفرين .  

- . موندن كنكور پشت سال سه از بعد اونم دانشگاه، توى قبولى اوليش. بود زندگيم سورپرايز بهترين دومين امسالم تولد

امروز و ديروز خالصه...  و آناهيد با ديروز ى برنامه هم دوميش . 

. بگذرد خيرش از يا آورد زبان به را دهد مى جوالن سرش در دائم كه سوالى داشت ترديد بود، روبرو به نگاهش پژمان

پرسيد مردد كمى و بشود اش كنجكاوى مانع نتوانست آخر سر : 

: فقط؟ بودين آناهيد و خودت.  گذشته خوش حسابى ديروز پس  

 به را نگاهش. شد آفرين چرخش متوجه اما برنگرداند را سرش شنيد، را كنارى صندلى روى پارچه سايش صداى

كند رسوايش و شود آشكار وجودش در دوانده ريشه حسادت آفرين به نگاه با ترسيد مى داد، روربرو . 

گفت اى دقيقه از پس و كرد سكوت كمى هميشه رسم به آفرين : 

-  بله فردا چون شد مجبور... بچينه تولد برنامه زودتر روز دو كردم نمى فكرشم هم، با داشتيم كافه قرار ديروز آره،

با صبح. برونشه .. 

گفت ادامه در و كوتاه مكثى هم باز : 

- دارن مراسم فردا. رشت رفتن حسام با زود صبح . 

 شب بود كرده مشغول را ذهنش بيشتر كه چيزى اما بوده، جدى سعيد به آناهيد صحبتهاى پس. رفت باال پژمان ابروهاى

گفت كوتاه و كرد مرطوب را لبهايش. بود حسام نبودن يا بودن و قبل : 

: عاقليه دختر آناهيد. باشه مباركش . 

 از حسام نام شنيدن. بودند اى انديشه در كدام هر و بود شده برقرار ميانشان سكوت شدند، مى نزديك مقصدشان به كم كم

 و تاب بدهد، فرصت دختر به خواست مى كه اش اوليه تصميم خالف بر و بود افتاده جانش به خوره مانند آفرين زبان

. شود برقرار اى رابطه و بگيرد شكل ميانشان ارتباطى آنكه به رسد چه. نداشت آفرين زبان از را پسر نام شنيدن تحمل

 صداى. فشرد را آفرين انگشتان معمول از تر محكم كمى و كرد اخم ناخواسته. بود نداده اون به صريحى جواب هم آفرين

پرسيد كه وقتى آورد بيرونش فكر از دختر : 

- شده؟ چيزى  

 بسته و باز با را نگاهش آفرين. كند نگاه دقيق را آفرين تا داد دست فرصتى كرد، متوقف را ماشين قرمز چراغ پشت

 بود پوشانده گذشته روز مانند را صورتش زخم! لبخند به شبيه چيزى. داد پاسخ باال به دادنشان انحنا كمى و لبهايش كردن



 پژمان زد، پلك كه آفرين. ديگر زنى نه و ديد مى را آفرين همچنان ها رنگ آن پس از و بود كمتر مراتب به آرايشش اما

پرسيد و گشود را لبهايش : 

: ديشب اونم... حسام... پسره اون ... 

 حسى ديگر گويى. دهد نشان را هايش مشغولى دل و شود حريم آن وارد بود سختش. بپرسد را ذهنش سوال بود سختش

گذاشت مى نمايش به آفرين چشمان مقابل عريان را احساساتش و متكاند نمى پنهان . 

گفت روبرو به خيره. گرفت پژمان از نگاه و شد تبديل افقى خطى به دختر هاى لب انحناى اندك همان : 

- اون نه بودم آناهيد پيش ديشب... ديشب... ديدم بيمارستان تو حسامو ! 

 داغ سرش تا بود كافى حسام پيش آفرين ماندن تصور لحظه يك همان. شد سرد سرعت همان به و گرفت گر آنى به پژمان

داد ادامه آفرين كه بدهد توضيح خواست. شد شرمنده آفرين دلخور نگاه و سوال از. شود : 

- كه بود اول بار... من. بود اول بار... خونه تو... ديدى روز اون كه چيزايى اون  ... 

شد صحبتش ادامه مانع و كرد وارد آفرين دست به فشارى پژمان : 

: . بده آزارت حرفاش با بخواد نشد؟ سبز راهت جلوى باشه؟ نكرده اذيتت بدونم خواستم مى فقط. آفرين دونم مى دونم، مى

كنه كار چى بلده خوب پسر اون ... 

- بشنوه بود الزم چيزايى يه. كرديم صحبت بيمارستان تو . 

 آرامى به و نگرفت را حرف پى هم او. كند صحبت حسام به راجع ندارد تمايل آفرين بود مشخص. داد تكان سرى پژمان

گفت دوستانه و : 

: آفرين باشه باشه، .  

 مى اش همراهى و بود آنجا كه همان. كند تلخ  كامشان به را شب آن خواست نمى دلش. بود عرق از خيس آفرين دست

بود بس گذرانده تنهايى به را عمرش از نيمى كه او براى كرد .  

 پيدا كه را نظر مورد آپارتمان. كاست را ماشين سرعت و كرد خم كمى را سرش پالك يافتن دنبال به پيچيد، كوچه داخل

گفت و كرد اشاره اى نقطه به آفرين. گشت پارك جاى يافتن براى را خيابان ى راسته كرد : 

- بشه جا اونجا كنم فكر خاليه، اونجا  
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كرد حركت سمت آن به و گرفت را دختر اشاره انگشت رد پژمان . 

 ...ميگم-

ماند آفرين ى جمله ى ادامه منتظر و گفت ى" جان" ماشين دادن جا سرگرم پژمان . 

- اونا چون سعيدن؟ اكيپ همون دوستات، اين ... 



داد را دختر جواب كوتاه آفرين قضاوت از دلگير پژمان : 

 .نه:

 رفتار با سعيد كرد، مى فكر كه خوب. باشد داشته تصورى چنان دارد حق آفرين دانست مى كشيد، باال را دستى ترمز

 پرسيده كه سوالى از پشيمان آفرين. بودند معذب كنارش در آنها اغلب و بود كرده ايجاد منفى ذهنيتى زنها برابر در هايش

 كرد مى ثابت را خودش بايد. برداشت را شكالتى ى جعبه عقب صندلى از و شد خم پژمان. كرد مى نگاه بيرون به بود 

گفت و گرفت آفرين سمت را جعبه لبخند با پس : 

كشى؟ مى اينو زحمت :  

 

اپرا معاصر خواننده: فلمينگ ِرنه *  
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#۰۷ 

 

 كرده ازدواج كه شد مى سالى چند و بودند دانشگاهش هاى همكالسى از دو هر. آمدند استقبالشان به مريم همسرش و بابك

. كرد آفرين ى حواله دوستانه و  كوتاه نگاهى پژمان، حضور از اش خوشحالى اظهار و خوشآمدگويى از پس بابك. بودند

 را شكالت ى جعبه آفرين. كنيد معرفى را همراهش جوانِ  دختر پژمان باشد منتظر همسرش و خود معرفى از پس گويى

گفت و گذاشت آفرين كمر روى دست پژمان. انداخت پژمان به نگاهى و داد تحويل ميزبان به لبخند با همراه : 

- هستن ام دانشكده هاى كالسى هم و قديمى دوستان از مريم و بابك .  

 شده رها هايش شانه روى نازكش شال. چسبيد دست دو با را كيفش ى دسته و كرد خوشبختى اظهار آرام لحنى با آفرين

گفت كوتاه و فشرد دختر كمر روى بيشتر را دستش ديد، بود گردش در آفرين و او روى كه را، بابك نگاه رد پژمان. بود : 

- هستن من اقوام و دوستان از هم جان آفرين . 

 همسرش به خندان نگاهى مريم. كردند خوشبختى اظهار آفرين با آشنايى از نما دندان لبخندى و خوشرويى با دو هر

گفت و انداخت : 

- جان؟ بابك نه نشده، عوض اصال پژمان  

گفت و داد تكان تاييد در سرى بابك : 

: گذرونه نمى بد معلومه...كه االنم. گذروند نمى بد خودش به كه ها موقع اون. مونده خوب نه، ! 

 خودش آنكه از پيش داشت را آن ترس دائم گذشته روز سه آن در. ريخت فرو پژمان دل كه كرد اش حواله چشمكى سپس

 اواخر آن اتفاقات با. بگيرد او از را توضيح فرصت و برسد راه از كسى دهد، شرح آفرين براى را مشكلش و گذشته

باشند مانده پنهان رفتارهايش ترين خصوصى داشت شك ديگر . 

 پايين به اش شانه روى از را مانتواش آفرين. بروند پذيرايي به تا كرد تعارفشان و گرفت خانه سمت به را دستش بابك

گفت بابك به رو پژمان كه بود تنش از كردن خارج حال در و سراند : 



- رسيم مى خدمت االن ما بفرماييد . 

 كرد كمك. كند تماشايش سير دل يك خواست مى دلش حال. ببيند را ظاهرش و آفرين بود نكرده فرصت بودند، كه خانه

 كمر قفل پژمان نگاه. برد فرو موهايش ميان دستى و ايستاد آيينه مقايل آفرين. كند آويزان و بكشد بيرون تنش از را مانتو

 و بود نشسته آفرين تن به مشكى پيراهن. كرد مى خودنمايى اندازه از بيش ساده لباس آن در كه بود شده دختر باريك

 نظر به ديگر نه و بود الغر نه. است خودش به منحصر كه دارد زيبايى انحاهاى آفرين هيكل كرد فكر خود پيش پژمان

 را خودش دختر بود نديده چند هر و بود جذاب زنانه، زيادى نه و بود دخترانه نه هيكلش. باشد داشته وزنى اضافه آمد مى

 جمع شود رسوا آنكه از پيش را خودش كرد سعى و داد قورت را دهانش آب. آمد مى چشم به هيكلش اما بگذارد نمايش به

 بازگشتند، كه زمانى  دانست نمى. شده خيس گردنش پشت كرد احساس و داشت دم كمى بابك ى خانه هواى. كند جور و

 و شب تصور لحظه يك. برساند صبح به و بماند اتاق يك ى فاصله با و آفرين همراه خانه در را شب آن خواهد مى چطور

 به مستقيم بدنش. بگيرد مقابلش و بياورد در را كتش ابتدا همان خواست. بخورد تكانى تا بود كافى آفرين با ماندن تنها

. كرد مشت را آنها و برد فرو شلوارش جيب داخل را دستانش كرد، مقاومت. داد مى نشان واكنش افكارش و تصورات

 حتم. بود كرده دشوار برايش را كار تنش در لباس كردن مرتب حين آفرين نرم حركات ولى شود مسلط خود به كرد سعى

 سيرابش ريحانه كه بود خاطر آن به هم شايد گرفته، مى ناديده يا و ديده نمى را آفرين كه بوده نابينا را سال چند آن داشت

گفت آرام و كشيد لباسش روى دستى چرخيد، سمتش به  آفرين. بود كرده مى : 

: بريم خب، . 

 رو خنده دو هر كه مريم و بابك. گذاشت سالن داخل قدم و گرفت نفسى دختر كرد، باز آفرين حركت  براى را راه پژمان

 اشغال ها صندلى تمامى تقريبا و بود كوچك خانه سالن. كردند راهنمايي ميهمانان سمت به را آنها بودند، ايستاده كنارى

 با بابك. بودند آشنا ها چهره اكثر و بود كرد مى بينى پيش آنچه از تر خودمانى جمع پژمان تصور خالف بر. بودند شده

گفت جمع به رو و انداخت پژمان ى شانه دور دستى شوخش طبع و بلند صداى : 

-  يه و نيستن زاپاس االن ديگه ايشون البته. خان پژمان جناب ناموارن، دكتر هاى داده پايگاه كالس زاپاس استاد از اينم

معتمدش دكتر و كامپيوتره دانشكده . 

 آرام ى ضربه چند پژمان. خنديدند كرد مى پر كالس در را غايبشان استاد جاى هميشه كه پژمانى از بابك تعبير به جمع

 سالن در بابك صداى باز كه برود پيش آفرين با به خواست. داد تكان سرى جمع براى زنان لبخند و زد بابك كمر به

پيچيد شان خانه كوچك : 

-  با امروز از قبل تا خان پژمان كه چند هر. شدن معرفى خان پژمان دوست و فاميل عنوان به فعال كه آفرين خانم ايشونم

نشده ديده جا هيچ همراهى هيچ ! 

 مى حس خوب پژمان را اين و بود معذب اما داشت لب به لبخند كه چند هر آفرين. رفت هوا به باز جمع ى خنده صداى

كرد هدايت اش قديمى دوستان سمت به را او آفرين، كمر روى بر آرامى فشار با و گرفت فاصله بابك از. كرد .  

 به كيپ را پاهايش دختر. ايستاد كنارش پژمان و گرفت جاى ها صندلى از يكى روى آفرين شد تمام كه ها گويى خوشآمد 

ل و كرد بلند سر بودند گرفته قرار هم كنار هايش ران روى دستانش و بود چسبانده هم  
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 پژمان دوستان از تن چند. داد را آفرين لبخند جواب و گذاشت صندلى ى لبه را دستش يك پژمان. زد پژمان به بخندى

 مى آفرين به را نگاهش و گرفت مى جمع از چشم گاهى از هر پژمان. شدند گفتگو و گپ مشغول مردها و آمدند سراغش

 از خوشحال. شد راحت دختر ماندن تنها از هم پژمان خيال كرد، آغاز را گفتگو باب و رفت آفرين سراغ كه مريم. داد

 دانست مى. بود سرحال كند همراهى به راضى را آفرين بود توانسته آنكه از بخصوص جمع، آن ميان اش دوباره حضور

كند معرفى آفرين به توانست مى راحت خيال با كه ست جمعى تنها اما بوده دور دوستانش از گروه آن از سالها چه اگر . 



گفت ديد كه را آفرين به پژمان نگاه. آمد سمتشان به و ساييد هم به را دستانش بابك : 

- بيارم؟ برات چى درينك. داره هواشو مريم نباش، نگران   

: ممنون خوبم، فعال . 

- چطور؟ خانم براى  

 همان. بود كرده ادا خوبى به را ميزبانى رسم زن. بود مريم با گفتگو مشغول سخت كه داد آفرين به را نگاهش باز پژمان

گفت و بابك به كرد رو ديد آفرين دست در كه را چاى استكان. بود جمعشان دختر خوشروترين هم دانشجويى سالهاى : 

: ممنون. نكنم فكر  

گفت خانه از اى گوشه به اشاره با و كشيد تاسش سر به دستى بابك . 

- ديگه كن پذيرايى خودت از سمته، اون بار .  

. بود رفته آفرين سراغ به گاهى گه تنها حضورشان ابتداى از پژمان. بود گفتگو گرم جمع و  گذشته حضورشان از ساعتى

 كه شد مى دقايقى حال. بود كرده جلب خود به را ها ميهمان گر تحسين نگاه متشخص رفتارى و ذاتى متانتى با دختر

 بار يك ليوان. كرد مى نگاه شام ميز چيدن در را مريم و بابك جوش و جنب و كرده اشغال را آفرين كنار صندلى پژمان

گفت  موهايش الى به ال از و برد آفرين گوش نزدك را سرش. نوشيد آن از اى جرعه بود باال را مصرف : 

 خوبى؟:

 پژمان كه بود كم آنقدر صورتهايشان ى فاصله. كرد بسته و باز را چشمانش و چرخاند پژمان سمت به را صورتش آفرين

 نوشيد ديگر اى جرعه. بفرستد هايش ريه به را آفرين عطر خوراكى، و سيگار و عطر بوى ميان از تا كشيد عميق نفسى 

گفت و : 

ميريم شام بعد رفته سر ات حوصله اگه : .  

 را سرش تنها  حرف بدون هم باز و گرفت وسعت بود كرده خوش جا آفرين لبهاى روى ظهر از بعد همان از كه لبخندى

 بود بلد سيما، چون مادرى وجود با و ساده قدر هر آفرين. برد دختر حركات شيطنت به پى پژمان. داد تكان طرفين به

 گير تنها را او دقايقى خواست مى دلش بود، كرده بپا غوغا وجودش در دختر لمس به ميل.  ببرد دل و بلرزاند دل چگونه

 لب آن پى بهانه بى وقت بى وقت و بود كرده مزه مذاقش به سخت بوسه اولين آن ى مزه. ببوسدش سير دل يه و بياورد

 جمع ميان را نگاهش. نوشيد هم را اش نوشيدنى آخر ى جرعه و گرفت دخترانه طنازى آن از چشم سخت. گشت مى ها

 ديگر تا ندهد درسى و نبرد كنارى به جمع از دور به را دختر و كند مقاوت تا رفت كلنجار خودش با آورد، در گردش به

 به روز چهار آن اتفاقات! كجا سرزنده آفرين آن و كجا آشپزخانه در شب آن آفرينِ . نيايد ابرو چشم برايش آنطور جمع در

 عالقه ابراز آفرين به كه بود خودش كند باور بود سخت. بود سخت هم خودش براى باورش كه بودند داده رخ سريع حدى

 هم با آن از و باشند نشسته ميهمانى يك در هم كنار روز چهار از پس تنها كه بود سخت باورش. بوده خواهانش و  كرده

 احساسش، به دختر اعتراف و روز آن اتفاقات از پس. خواند مى نگاهش از و كرد مى حس را آفرين كشش. خرسند بودن

كرد مى حس و ديد مى دوباره را طالب جسم آن و تمنا پر نگاه آن كه بود بار اولين .  

- چيه؟ خانم اون اسم  

 ميان در آفرين سوال از متعجب و كرد ريز را چشمانش. كرد اشاره آن به دختر كه چرخيد سمتى به سرش آفرين حرف با

كرد زمزمه گوشش كنار  جمع ى همهمه و موسيقى صداى : 

 !چطور؟:

- حسرت هم داره غم هم. غمگينه خيلى نگاهش .  



 بود نكرده فرصت هنوز. كرد نگاه بود نشسته روبرويشان تقريبا و صندلى چند ى فاصله با كه زنى به ديگر بارى پژمان

 دو آن نگاه سنگينى كه نوا.  بود نگرفته شكل ميانشان اى مكالمه اوليه پرسى تحوال و سالم از غير و بكند صحبتى او با

زد لب سپس و داد تكان پژمان براى سرى ابتدا و كرد بلند دستش در گوشى از سر بود، كرده حس را : 

 "خوبى؟"

 به كه صدايى با زن جواب در پژمان. كرد مى نگاهش منتظر و بود چرخانده پژمان سمت به را سرش هم آفرين حال

گفت برسد گوشش : 

چطورى؟ شما خوبم، :   

گفت داشت لب بر كه لبخندى با  سپس و انداخت آفرين به كوتاه نگاهى زن : 

: گذره مى . 

 دادن قرار خطاب با و برخاست نوا. كرد جلب را توجهشان كرد مى دعوت شام صرف براى را همه كه مريم صداى

گفت و كرد حركت جمع سمت به مريم : 

- گردنت افتاد زحمتا همه مريم؟ دى نمى راه ات آشپزخونه تو رو كى هيچ كه عادتيه چه اين . 

. بود اندام باريك همانطور هنوز. بود ها سال آن در زن ظاهرى تغييرات دنبال. كرد دنبال چشم با را نوا شدن دور  پژمان

بودند نمايان سفيدى تارهاى انبون هايش شقيقه روى  و كرده مردانه را موهايش . 

- چيه؟ اسمشون نگفتى،  

گفت و گرفت نگاه پژمان :  

: بود پايينيمون سال هاى بچه از. نوا .  

- ميشه جورى يه نگاهش از آدم... آهان !  

به تعارف مشغول همچنان  بابك  
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كرد زمزمه گوشش در و برد آفرين گوش كنار را هايش لب پژمان شود، نزديك بهشان آنكه از پيش. بود جمع : 

: خوره مى رو اش رفته دست از فرصتاى حسرت هم اونم !  

گفت و برد عقب را سرش پژمان. دوخت او به را اش سوالى نگاه و چرخاند پژمان سمت به را صورتش آفرين : 

: كنم مى تعريف ماجراشو برات .  

گفت و كرد بدل و رد دو آن بين نگاهى. ايستاد مقابلشان و رسيد آنها به بابك : 

- نكنن تعارف برس آفرين خانم به جان پژمان.  ديگه ميز سر بفرمايين .  

 بر و كرد مى شركت شان ماهانه هاى دوره در پژمان كه بود اول بار. كردند حركت ميز سمت به هم ى شانه به شانه

 دست به را بشقابى. بود كرده مهيا ترى ساده شام مريم خودش، دوستان مفصل و  برق و زرق پر هاى ميهمانى خالف

گفت و آمد سمتشان مريم داد، آفرين : 



-  مدل دو فقط هم يكيش هاست بچه نياوردن يكيش... داره قانون ما هاى دوره اين. نيست دار قابل. ها بچه ديگه ببخشيد

گذاشتيم برنامه همينطورى سالهاست. شام .  

گفت خنده با و شد بلند جمع هاى زن از يكى معترض صداى : 

: مدل دو گى مى يعد كشيدى زحمت همه اين. كه كردى شكنى قانون خودت امشب شما جون مريم ! 

گفت شد مى نزديك ميز به نوشيدنى هاى بطرى همراه آشپزخانه از كه بابك : 

- ديگه كنيم گيرشون نمك بايد. داريم ويژه مهمون. بود استثنا امشب . 

شد نزديك ميز به و كرد تشكر صميمانه شوهر و زن از آفرين . 

 خيال آن. بود نكرده تجربه را بودن رها حس آن پژمان بود مدتها. شد صرف اى دوستانه جمع در و خنده ميان هم شام

 به آفرين. حسابگر هاى نگاه و ها قضاوت بيخيال. صميمى و واقعى هاى خنده و را بودن خودش آن. را آرامش و آسوده

 به كمك ميز كردن جمع در تا بودند خواسته چقدر هر. بود شده بهداشتى سرويس راهى صورتش زخم  نگاه ى بهانه

 خود روى را نوا نگاه و چرخاند جمع سوى به را سرش. بودند كرده ممنوع را آشپزخانه به ورود دو هر كنند، ها ميزبان

كرد فرو شلوار جيب در را دستانش ايستاد مقابلش وقتى و رفت سمتش به. برايش بود ناخوانا زن صورت. ديد .  

- نديدمت ميشه سالى ۱ كنم فكر شما؟ چطورى .  

گفت و كرد تاييدش زن : 

: كنى مى تدريس دانشگاه كدوم. گرفته كارت حسابى شنيدم. شده سالى ۱ آره . 

- مشغولى؟ جايى چى؟ تو. خودمون دانشگاه  

گفت و كرد مكثى نوا : 

: كنار گذاشتم كامپيوترو ديگه ميشه سالى چند. دارم موسيقى آموزشگاه . 

گفت خنده با و داد تكان نوا تاييد در را سرش پژمان : 

- گرفتم نمره برات من درستو تا چند كنم فكر. نبود سازگار روحياتت با هم اول همون از .  

گفت و كرد تلخى ى خنده نوا : 

: ام كاوه و تو مديون مدركمو كل. بگيرى نمره برام انداخت مى رو تو به فقط كاوه آره، . 

 خواست مى و بود مقابلش زن حال كنكاش پى در. نوا ى خيره نگاهش و شدند هم چفت پژمان لبهاى كاوه نام شنيدن با

دارد؟ حالى چه واقعا سال چند آن از پس نوا بداند ! 

گفت ديد كه را پژمان مستقيم نگاه زن : 

- بودى هم تو كنم فكر اما نيست خاطرم خوب. ديدم همو يادبودش مراسم كنم فكر بار آخرين ! 

 از اش خواستگارى شب فرداى و جوانى اوج در كه بود اش صميمى و خوب دوستان از كاوه. داد تكان سرى تنها پژمان

 و بود نوا پى دلش و چشم سالهاى كاوه. ايستاد باز زدن از و نياورد تاب قلبش دختر، دست به حلقه انداختن از پس نوا،

 دلش. كرد چشمانش ى خانه را حسرت و غم و گذاشت نوا دل به را داغش آخر سر اما داد، نمى نشانش خوش روى دختر

 را نوا نگاه طاقت انداخت، زير را سرش. نبود سخت برايش نوا تنهايى سال همه آن درك و شد تنگ نجيبش دوست براى

 ديوار كاوه. دارد دردى نوا بود فهميده خوب آفرين. كرد مى حس را دلش سوزش و ديد مى را زن دل زخم گويا نداشت،

شد خاكستر عاشقش قلب و سوخت سالها كه حيف بود، راهش فانوس و پشتش . 



: االن بود اگه. افتادم كاوه ياد ديدمت، وقتى  ... 

گفت انداخت كه را دستش. آورد لب به تلخ لبخندى و فشرد را نوا ى شانه.شد اش خيره و كرد بلند سر پژمان : 

- سمته؟ كدوم آموزشگاهت  

: چهارم فلكه. شرقه . 

- چيه؟ اسمش  

گفت و كرد مكثى نوا : 

: پرستو نواى . 

 هاى شمع مريم بودند، صحبت مشغول اطراف، اتفاقات از فارغ آنها كه مدتى گويا. شدند خاموش ناگهان سالن هاى چراغ

 كافى سالن كردن روشن براى شمع نور. چرخاند اطراف به آفرين پى را سرش. بود كرده روشن را معطرى و قطور

 كرده روشن را آفرين صورت از نيمى داشت قرار شومينه روى كه روشنى شمع. كرد پيدا راحتى به را آفرين اما نبود

گويد مى نوا به خطاب كه شنيد را مردها از يكى صداى زمان هم. زد لبخند رويش به و داد تكان برايش دستى دختر. بود : 

-  بريم بايد اونوقت بگيره، تماس گرام زن مادر كه االنه. كنيم شروع كه بيار سازتو هم تو ميكنم گرم صدامو من تا جان نوا

بگيريم تحويل رو ها نوه .  

 بى و افتاد شور به دلش  خاطراتش و كاوه يادآورى با. رساند آفرين به را خودش پژمان و افتاد همهه به ديگر بارى جمع

 حبس را نفسش بود شده غافلگير پژمان حركت از كه دختر. كرد نوازش را آفرين ى گونه و گردن و برد پيش دست اراده

 و زد خودش را آهنگ اولين. چرخيد نوا سمت به نگاهها تار سه هاى سيم  صداى شدن بلند با. كرد نگاهش خيره و

و بود آشنا پژمان  براى شعرش. خواند خودش  

 

۹۰:۳۷ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from ادامه)  شب هزارتوى در )] 

 از. بود كرده تنظيم هم را آهنگش و سروده كاوه را آن شعر آورد خاطر به راحتى به كه خواند مى دل از چنان نوا

 براى و كشيد كنار را خودش صندلى برروى آفرين. آشناست آهنگ آن به گوششان فهميد جمع وار زمزمه همراهى

بود نشده شان شده قفل هم در دستهاى متوجه كسى تاريكى آن در. كرد باز جا پژمان نشستن ! 

 به گاهى چند از هر را نگاهش پژمان. شد آغاز ها همخوانى و كرد تغيير جمع هواى و حال پيچيد فضا در كه دف صداى

كرد مى جمع بودنش راحت از را خاطرش دختر خندان هاى لب بار هر و داد مى آفرين نيمرخ .  

 به بعد ماه مهمانى. زدند بيرون آنجا از و كردند تشكر ميزبان از خندان لبى با هم دوشادوش كه بود گذشته شب ى نيمه از 

 درس اگر كه داد توضيح آفرين. كند همراهى را پژمان حتما كه گرفتند وعده آفرين از شب همان و ديگربود دوستى عهده

كرد خشنودى اظهار پژمان قديمى دوستان با آشنايى از و رفت خواهد حتما نشود مانعش امتحان و .  

 جواب در و انداخت راه به را ماشين پژمان. كرد تشكر پژمان از ماندنى ياد به شبى بابت آفرين نشستند كه ماشين داخل

گفت آفرين تشكر : 

: گذروندى مى اينا از بهتر رو تولدت شب بايد. باشه نگذشته بد بهت اميدوارم . 

گفت هيجان با و زد چرخى آفرين : 

- دارى خوبى خيلى دوستاى. بود خوبى شب واقعا! اين؟ از بهتر . 



داد ادامه آفرين. كرد تاييد را آفرين حرف" آره" گفتن با و داد تكان سرى رانندگى حين پژمان : 

-  اين از بعد جالبه خيلى. دوستم تاشون چند با فقط من خود. ميرن قيافه تو زيادى. نيستن مدلى اين اصال پزشكى هاى بچه

پابرجاست اشون ماهانه هاى دوره و دارن ارتباط همچنان دوستات سال همه ! 

: بودن دانشكده خوباى اينا آره، . 

گفت كنان من من كه بود آفرين. شد برقرار ميانشان كوتاه سكوتى : 

- نوا داره قشنگى صداى خيلى... آهنگ اولين . 

: داره آموزشگاه االن. آورد در كامپيوتر دانشكده از سر اشتباهى هم موقع همون. اشه حرفه آره، . 

گفت مردد همچنان و گفت ى" آهان" آفرين : 

- آهنگ و شعر اون داشت خاصى مخاطب كردم احساس . 

 بود، كنارشان كاوه كه را شبهايى و روزها خاطرات و تصاوير. ديد را سمتش به آفرين سر چرخش چشم ى گوشه از

بست نقش چشمانش ى پرده پشت كرد مى نوا خرج صادقانه كه احساسى و داد مى نشان ترديد و شك بى عشقى .  

 به را اش تكيه پژمان. داد روبرو به را نگاهش و چرخاند را سرش جواب شنيدن از نااميد آفرين شد طوالنى كه سكوتش

گفت و داد در : 

: بود كرده تنظيم آهنگو و شعر اون براش نامزدش. بود خودش شعر مخاطب .  

 به نوا با ارتبطش و كاوه از آنچه مختصر پژمان. داد مرد نيمرخ به را نگاهش و شد جلب پژمان به دوباره آفرين توجه

 و داد شب خلوت هاى خيابان به چشم متاثر نگاهى با ماجرا شنيدن از پس دختر. داد شرح آفرين براى را داشت ياد

پرسيد تعجب و ترديد با و كرد نگاه اطراف به دقت با گذشت كه كمى. كرد سكوت : 

- ريم؟ نمى خونه  

زد لب انگشتانش ميان از متفكر. بود چسبانده لبهايش به را انگشتانش و بود كرده دستش گاه تكيه را پنجره پژمان : 

 .نه:

پرسيد سپس. بدهد توضيحى پژمان شايد تا كرد سكوت ديگر كمى آفرين : 

- ميريم؟ كجا  

: دارى؟ كالس فردا. خوبه هوا. خيابونا تو بزنيم چرخ يكم دونم، نمى  

- بيمارستانم عصر . 

 دو هر كه هوايى و حال با و شود تنها آفرين با ترسيد مى برود، خانه به خواست نمى. انداخت آفرين به نگاهى نيم پژمان

 از بيش داشت تحملش در سعى كه فشارى و بود زمانى هر از دشوارتر خويشتندارى او براى. بدهند دستشان كار داشتند

 كرد مى چه اما دهد، قرار قوى هاى محرك برابر در و حساس هاى موقعيت در را خودش نبايد دانست مى. بود قدرتش

 دقايق. ديد نمى توانش در را او از كشيدن دست و بود كرده پيدا اهميت برايش زمانى هر از بيش شب آن از آفرين كه

 و نداشتند كنترل ميانشان كشش روى بر كدام هيچ گويا. ميگرفت شدت ميانشان جاذبه آن و گذشتند مى هم پى از همانطور

كردند مى دويافت و فرستادند مى عاليم هم براى كه بود بدنهايشان .  

 فكرش  و بودند شده داغ گوشهايش. بپراند سرش را هيجانى افكار شب، نيمه خنك هواى با شايد تا داد پايين را پنجره

آفرين تن بوى و ها لب طعم به ديگر اى لحظه و انديشيد مى ها فرصت دادن دست از به اى لحظه. بود پريشان .  



. كنند متوقفشان و شوند مشكوك بهشان بود كافى. زد را شان شبگردى قيد گذشت، كنارشان از كه انتظامى گشت ماشين

 كشيدن پيش با كرد سعى و راند خانه سمت به.  شود اضافه دردسرهايش به دردسرى تا بود كافى پژمان ظاهر به نگاه يك

 ماند منتظر رسيدند كه خانه به. بود كوتاهتر هم پاسخشان و كوتاه اغلب سواالتش. دهد تغيير را فضا روزمره هاى بحث

 پيمود، آهسته را تراس هاى پله هم او رفت داخل كه آفرين. كند كشى وقت حياط در بستن ى بهانه به تا برود داخل آفرين

كرد باز را در و انداخت خودش به نگاهى . 

 خانه تاريكى در آفرين آنكه از غافل كرد، باز را پيراهنش باالى هاى دكمه و رفت داخل رفته اتاقش به دختر آنكه خيال به

 و رفت پيش قدمى آفرين. بود تاريك بودند ايستاده كه جايى و بود كرده روشن را خانه اندكى نور. بود ايستاده انتظارش به

روى از را دختر تن داغى كرد حس پژمان. ايستاد  مقابلش  
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 چهره بتواند تا كرد روشن را تراس چراغ و انداخت دست روشنايى منبع ترين نزديك به. كند حس تواند مى هم اش مانتو

 هم از را لبها آن  آفرين. بودند آمده در شان طبيعى رنگ به لبهايش. بود انداخته گل آفرين صورت. ببيند را دختر ى

گفت آهسته و داد فاصله : 

 ...مرسى:

 حواس بى و گيج و داد فرو رو دهانش آب. شنيد مى را قلبش كوبش صداى كه بود رفته باال آنچنان پژمان قلب ضربان

 :پرسيد

 !چى؟-

گفت ديگر بارى و  دوخت چشم پژمان به و برد باال را نگاهش آفرين . 

: ممنون. امشب ى برنامه بابت . 

 كف از عنان و برود بين از خويشتندارى آن تمام تا بود كافى ميانشان رطوبت برق و آفرين باالى لب شيار به نگاه يك

 ميان را آزادش دست. چسباند ديوار به پشت از و خود به را دختر انداخت آفرين كمر دور كه دستى با و رفت پيش. دهد

 بو و برد پايين را سرش. گرفت اجازه دختر از نگاهش با شود بسته دختر چشمان آنكه از پيش و برد فرو آفرين موهاى

 در نفسش و شد منقبض و سفت آغوشش در آفرين تن كرد، لمس را دختر صورت كه لبش. طوالنى و عميق دمى. كشيد

 بوسيدن از دست آنكه بدون و انداخت حركت به را پاهايش پژمان. افتاد نفس نفس به آفرين و گذشت اى دقيقه. حبس سينه

 زده بيرون شلوار از نامرتب پيراهنش هايشان، تقال اثر در. كرد حركت خوابها اتاق به منتهى راهرو سمت به بكشد دختر

 مقابل. بودند  افتاده نشيمن ميان جايى آفرين مانتوى و شال و شده باز ميان در يك هايش دكمه. بود آشفته آفرين موهاى و 

 با و تأخير با دختر. زد صدا را آفرين خشدار صدايى با و چسباند آفرين پيشانى به را اش پيشانى ايستاد، اتاقشان درهاى

 سمت به پژمان هاى شانه روى از دستهايش. گشود چشم آهسته ميشد، پايين باالى سرعت به هيجان فرط از كه اى سينه

 و كند ترغيبش گيرى تصميم در تا نشاند آفرين هاى لب روى كوتاه اى بوسه پژمان.  باال نگاهش و رفت پيراهنش ى يقه

گفت وار زمزمه و شدند بسته چشمانش چسباند، پژمان به را خودش بيشتر آفرين. بگذارد اش عهده به را اتاق انتخاب : 
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 شرف كه اتفاقى بفهماند، پژمان به بخواهد كه مانست مى آن به بيشتر و نبود هم نامطمئن حتى. نبود بازدارنده آفرين لحن

 زده پس ديگر بارى كه باشد، مطمئن شدنش خواسته از خواست مى. ندارند برگشت راه. نيست گرفتنى پس است وقوع

 .نشود

 بردنش با را آفرين" كنيم مى كار چى داريم ما"  پاسخ. كرد سست را پاهايش مقاومت اندك همان دختر نياز و ناز همه آن 

 به حريمش، به برد، مى اتاقش به كه بود زنى اولين حال و بود هايش تجربه اولين پيشتاز آفرين. داد خودش اتاق سمت به

خوابش تخت !  

 تابيد مى اتاق داخل به بيرون از كه كمى نور و بودند كنار ها پرده. گشود نيمه تا را چشمانش آفرين گذاشتند پا كه اتاق به

 لمس را پژمان لخت ى سينه برگشتى و رفت حركات در هيجان فرط از آفرين ى سينه. بود كرده روشن اندكى را آنجا

 لحظات آن در پژمان. داد نشان خمار چشمانى و ريز لبخندى با را پژمان اتاق در حضور اولين از رضايتش. كرد مى

 جفتشان بر ترديد و بيفتد فاصله ميانشان اى لحظه حتى خواست نمى. اضطراب و احساس و خواستن و ميل از بود تركيبى

 همان و بود سپرده او به را جسمش و روح آفرين. بود شده حاكم وجودش بر استرس و بود مشوش فكرش. شود قالب

 او براى رابطه. كند دارى خويشتن تواند مى حد چه تا و برود پيش تواند مى كجا تا دانست نمى. ترساند مى را پژمان

 سراسر و احساس از بدور هاى رابطه گاهى و او حاالت كه بودند كاربلد زنهاى هميشه طرفش و داشت ديگر مفهومى

 اهميت برايش زنها لذت. برسد اوج به و باشد اندازه بى لذتش تا كند چه دانست مى آنها با. آوردند مى تاب را او غريزى

 بود گرانبها و خواستنى اى شئ مانند برايش دختر.  داشت ترس آفرين با بودن از اما. گرفتند مى را پولشان آنها نداشت،

 منتظر را دختر گويا. ببرد بهره آن از آيد نمى دلش داردش، دستانش در كه حال و باشد آن دنبال به چشمش مدتها كه

 به دائم فكرش و دهد انسجام را ذهنش توانست نمى. كرد نگاهش سوالى و كشيد عقب را خود كمى آفرين كه بود گذاشته

 دختر فشردن با را ميانشان شده ايجاد ى فاصله همان و فشرد محكمتر را آفرين كمر دستانش. ميزد گريز سو آن و سو اين

 نه بالغ، تازه پسرى مثل درست. شد شرمش او و خورد تكانى آفرين چسبيدند هم به كه هايشان تن. برد بين از  خود به

 بتواند بوسيدنش با شايد تا فشرد آفرين هاى لب روى را لبهايش. اش زندگى چهارم ى دهه پايان در و كاركشته مردى

كند تمركز كمى . 

 حركت پايين به دختر كمر روى از ديگرش دست. داشت نگه انگشتانش با را او سر و برد آفرين موهاى ميان را دستش

 با بود، شنيده هايش رابطه تك تك در كه صدايى. آمد بيرون دختر حلق از آشنا صدايى. فشرد خود به بيشتر را او و كرد

 را چشمانش و فشرد آفرين لبهاى روى تر محكم را لبهايش. تظاهر و دروغ به گاهى و حقيقى گاهى و متفاوت هايى تن

 با و گذاشت پژمان ى سينه روى را گرمش دستان بود داده پاسخ را هايش بوسه تنها لحظه آن تا كه آفرين. بست سفت

 راه آفرين بدن و صورت سمت به ديگر هايش بوسه و كرد جدا آفرين لبهاى از را هايش لب. كرد نوازش را تنش احتياط

 شر از بود نكرده مخالفت كه جايى تا را دختر. خواباند تخت روى را آفرين لخت نيمه هايى تن با بعد لحظاتى. بودند يافته

 اش بسته چشمان نشست، مچش روى كوتاه ى لحظه آفرين دست كه بكند هم را آخر هاى تكه خواست. كرد آزاد لباسهايش

 ممانعتش گويا. كشيد پس را دستش  بعد اى لحظه و داد پژمان به باز نيمه چشمان ميان از را اش خيره نگاه گشود، كه را

كرد رها سرعت به را پژمان مچ كه باشد كرده ترديد را لحظه يك همان تنها و بود غريزى .  

 روشن را تنش از نيمى درست تابيد مى داخل به پنجره از كه نورى. ايستاد آفرين تماشاى به و زد زانو تخت روى پژمان

 و ميزد نفس نفس هنوز دختر. انداخت آفرين ى برجسته اندك و سفيد شكم به نگاه. باز شدند داغ گوشهايش. بود كرده

 كه بود هيجان فرط از آفرين ى چهره كرد فكر خود با. بود نبرده تر پايين اى ذره پژمان صورت روى از را نگاهش

 مى تر پايين پژمان ى چانه از بار هر كه نگاهى آفرين. گزيد مى لب آنطور كه بود شرمش از هم شايد و بود شده سرخ

 سعى دستانش با ديد، كه را بدنش روى پژمان چشمان و بودند شده پرخون و سرخ لبهايش. كرد مى هدايت باال به را رفت

 چشم او ى خريدارانه نگاه با آنطور كه دخترى فهماند او به و لرزاند را دلش و پژمان كه كارى. بپوشاند را تنش كرد

اوست انتخابش كه نخورده دست دخترى. تجربه بى و بكر دختريست كشيده دراز مقابلش و فشرده . 

. گذاشت آفرين پر ران روى را دستش يك. بپوشاند را خودش يا و كند شرم چنان پروايش بى نگاه از زنى بود نديده پژمان

 كبودى به پژمان نگاه. برسد ميل و نياز اوج به خواست مى كرد، مى پيدا را خودش رفتند مى پيش بيشتر كمى اگر شايد

 رطوبت از اش پوشش بدون تن و پيچيد خود به آفرين. كرد باران بوسه را جا آن لبهايش با و شد خم. افتاد آفرين پهلوى

 روى كه لبهايش شود، هايش خوردن تكان مانع تا گذاشت آفرين زانوهاى روى را دستانش. شد مور مور پژمان لبهاى

نياز از پر و تر طوالنى بار آن. آمد بيرون آفرين حلق ته از آشنا صداهايى هم باز نشست دختر پوست  
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 در. رفت بين از باز تمركزش و ريختند مى هم به را فكرش آشنا شدت به صداهاى آن. فشرد را چشمانش پژمان. تمنا و

 قالب در. برود فرو خودش قالب در خواست مى. ميشدند تكرار آمد مى دنبالشان به كه تصاوير با همراه صدا آن سرش

 ذهنش آنكه بدون و مسلط همانطور. بود دلبخواهش كه همانطور درست برد، مى پيش را رابطه كه كاربلد پژمان همان

شود رابطه درگير . 

 كرده تصور بارها كه داد مى را بويى همان خورد، مى مشامش به ديگر بويى شد مى نزديك آفرين تن به كه بار هر اما

 ى اجازه بى گرفتنش دوش بار هر با كه بويى همان. بود تر مطبوع برايش و  شده تركيب آفرين پوست بوى با حال و بود

 حس تمام ديد مى ناشى و لبگزيده آنطور را آفرين و گشود مى چشم كه بار هر. كرد مى آغشته آن به را دستش كف دختر

 آن در كه وضعيتى پردازش در بود ناتوان مغزش. بود كرده گيجش نگاه آن و بو آن و صدا آن. كشيد مى پر حالش و

 و فكر و باشد ايستاده پرتردد اتوبانى ميان گويا. بود شده ناآشنايى هواى و حال دچار و لرزيد مى دستانش. داشت قرار

 سرش و فشرد سخت را چشمانش. ميپيچيد سرش در صدايشان و گذشتند مى كنارش از سرعت پر هاى ماشين مانند خيال

 را حالى همان. بود كرده سرد را بدنش هم بر و درهم هاى فكر و استرس و اضطراب. داد تكان سو آن و سو اين به را

 و كرد تالش بار چند بار آن كرد، نمى همراهى بدنش. بود داده دست او به ريحانه با اش رابطه آخرين در كه داشت

 متمركز را فكرش كرد مى تالش چه هر. بود شده ناتوان او اما بود آماده جوره همه آفرين. كند چه دانست مى هم ريحانه

 روى و آمد پيش آهسته كه دختر دست خورد، تكانى آفرين. توانست نمى دارد نگه راضى را آفرين حداقل بتواند تا كند

. بود تاثير بى كه چرا كرد مى مشوشش بيشتر آفرين آهسته هاى نوازش و بود، ترسيده. بست چشم پژمان نشست، شكمش

 خواست مى كه جايى در بود، ايستاده زندگى از اى نقطه در كه حال ترسيد،. آوردند مى وجد به ريحانه مثل زنهايى را او

 همراهى بدنش نياز، رفع نه و كند ورزى عشق خواست مى كه حال باشد، داشته را اش احساسى ى تجربه اولين هم او

بود گفته. شد تكرار و شد تكرار سرش در لطيفه آخر حرفهاى. كرد نمى : 

 هم بودنش معتاد به پژمان روز و حال ديدن با حتى" كشيدى كار ازش ساله نود پيرمرد يه قد اما نشده سالت چهل هنوز "

بود كرده شك .  

 به برساند آسيبى هم اگر بود مدعى كه اى زندگى تاوان. كردن زندگى بار و بند بى عمرى تاوان. داد مى تاوان داشت

 از ديگه قلبش. گرفتند راه اش شقيقه از عرق هاى دانه. درست آدمهاى روى اشتباهش هاى نگاه تاوان. رسانده خودش

. كند تمركز كرد سعى. بود گرفته ترس و پرت حواسى را جايش و بود رفته از هيجانش. هيجان از نه و ميكوبيد ترس

 مى كه بارى اولين آفرين، با اش تجربه اولين در چرا. نتوانست اما. كند آماده را خود تصوراتش با و هميشه مثل خواست

 ديدن با را چشمانش انداخت، دختر تن به نگاهى. شد مى ناتوان آنطور بايد را پوش نه و كند خرج را احساسش خواست

. نشست آفرين پاى پايين و انداخت زير را سرش كه بود آشفته چنان. فشرد هم روى زد مى فرياد را نيازش كه آفرين بدن

 هاى قدم. باشد فرويختنش شاهد آفرين تا بماند آنجا توانست نمى ايستاد،. بود اشتباهاتش فكر در و زد چنگ را موهايش

آمد خود به آفرين دار بغض صداى با  برداشت، ه را اول . 

: كنى؟ نگاهم تونى نمى حتى... بخواى كه نيستم جذاب كافى اندازه به برات من رو؟ مى كجا  

. شد صحبتش ى ادامه مانع بغض. لرزيد دختر ى چانه. داد آفرين غمگين صورت به را نگاهش و چرخاند را سرش

 و اشك تجمع. بود كرده جمع شكم در طرفه يك و خم كمى را لختش پاهاى و بود شده آزاد هايش دندان ميان از لبهايش

زد آتشش بود دختر بعدى ى جمله. انداخت زير به سر باز ديد، مى راحتى به را چشمانش برق . 

: نداشتى مشكل قبلش تا كه تو نه؟ مگه ديدى؟ حسام با و من كه... كه باريه همون خاطر به ! 

 هايش اشك. او در نه و ببيند خود در را عيب كرد نمى را فكرش. بداند او ناتوانى علت را خودش آفرين كرد نمى تصور

 باشد آن از بدتر دخترى براى توانست مى چيزى چه و بود شده دار جريحه آفرين غرور. داد بدنش به تكانى و شد روان

 تنها نه گذارد مى اختيارت در را وجودش را، خودش وقتى كه. برانگيز هوس و جذاب به يا نداند، كافى را خودش كه

 شده خود بى خود از نگاه چند با و شب آن در بار چند كه اويى. بپرد سرت از هم هوس اندك همان بلكه نشوى برانگيخته

نيامد بر رابطه پس از شرايط ترين حساس در بود، .  



 بدنش مقابل را دستانش. بود روان اشكهايش. بردارد تخت كنار از را لباسش تا انداخت دست و نشست جايش در آفرين

 تمام را لباس و رساند او به را خودش پژمان. نباشد ديدش در بيشتر تا نشست پژمان به پشت زد كه چرخى با و گرفت

 سره يك و لب زير و لرزيد مى آفرين هاى شانه. كرد پرت اى گوشه به و كشيد بيرون آفرين دستان ميان از قدرت

 و بوسد وقفه بى را موهايش و سر. فشرد خود به و گرفت آغوش در را آفرين پشت از پژمان. كرد مى زمزمه را جمالتى

كرد تكرار گوشش در . 

- م از عيب. منه از عيب. آفرين برام زيادى. خوبى زيادى تو. زيادى من سر از تو. من كردم غلط نازى  

 

۹۰:۳۹ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from ادامه)  شب هزارتوى در )] 

 ...نه

 لحاف. بود كرده سرباز دلش ى عقده و بود خودش عالم در. شنيد نمى را پژمان حرفهاى گويا. نگرفت آرام اى ذره دختر

نشود بلند گريستنش صداى تا گرفت دهانش جلوى و كرد مچاله دستانش در را پژمان .   

 و جسم بود، زده دختر به كه آسيبى همه آن براى. فرستاد لعنت آفرين حال آن بابت. فرستاد لعنت را خودش پژمان

 نفسش راه و بود كرده گير اش سينه در چيزى.  داشت گريستن به ميل هم خودش. بود كرده متالشى همزمان را روحش

 بلندى نفسهاى و شد متوقف كه هايش شانه لرزش. شد آرام كمى تا بوسيد و كرد نوازش آنقدر را دختر. بود آورده بند را

نكرد خوب را پژمان حال هم كشيد مى كه .  

 را نفرتش و خشم تا برود آنجا از خواست مى و بود كرده فراموش را خودش درد. كرد مى نابودش داشت وجدان عذاب

كند تخليه .  

 پژمان نوازشگر دستان به را خودش. نكرد مقاومتى دختر. خواباند تخت روى بود گرفته آغوش در كه همانطور را آفرين

 بود سكوت. نبود خبرى سرش در ى همهمه آن از ديگر. كشيد بو و برد فرو  او موهاى ميان را سرش پژمان. بود سپرده

زد صدا را دختر بكشد عقب را سرش آنكه بدون. وزنى بى و سكون و . 

 ...آفرين:

كشيد مى عميق نفسى گاهى تنها نداد، نشان واكنشى آفرين .  

گرفت خواهد جواب بار آن دانست مى زد، صدايش ديگر بارى . 

 ...نازآفرين:

گفت اطمينان با و داد فرو را دهانش آب پژمان. نگفت هيچ اما كرد بلند رو صورتش كمى آفرين : 

: باشه؟. خوامت مى زياد خيلى... خوامت مى. دارم دوستت من   

 تنش. گذاشت تخت روى بود كرده بلند كه را سرش. نگفت هيچ باز اما خورد تكانى پژمان" دارم دوستت" شنيدن با دختر

 گوشش كنار و زد كنار صورتش روى از را آفرين موهاى دست با. شد مى پايين و باال پژمان آغوش در منظم و آهسته

داد ادامه وار زمزمه . 

: حال به تا من ...  

گفت و كرد مكثى : 



:  رو كسى هيچ حاال تا. آفرين اولينى برام تو. نداشتم احساسى همچين حال به تا من اما كردنش قبول باشه سخت شايد

باهاش نتونم كه اينقدر. نداشتم دوست اينقدر ...  

 آفرين براى ديگر گويا. لبخندى يا اشك حتى نه و حرفى نه تكانى، نه. نكرد حس دختر سمت از واكنشى هيچ هم باز

 ى طريقه تاوان كافى ى اندازه به. باشد نداشته كه يا باشد داشته دوستش پژمان نبود مهم ديگر گويا نداشت، اهميت

بود داده را پژمان زندگى نادرست . 

شود خالى باز اش خانه و كند رهايش ترسيد. باشد بريده ازش دختر ترسيد. زد صدايش باز .  

  نازآفرين؟:

پرسيد گرفته صدايى با مكث، اى لحظه از پس و كشيد عميق نفسى آفرين : 

- تونى نمى كه اين ديگه؟ بود همين مريضيت  ...  

 كه بود داده اخطار او به دكترش بود، زده سر مشكلى براى متخصص به كه پيش سالها گفت؟ مى چه كرد، سكوت پژمان

 باشد اهميت بى آنكه نه بود، گرفته ناديده كه حرفى. شود منجر توانى كم به است ممكن روزانه كردن نياز رفع تعداد آن

داد ادامه آفرين. شود دچارش كه كرد نمى را تصورش برايش، : 

- نتونستى؟ يا... يا منو نخواستى  

 و شكننده جسم آن با نه... آفرين با نه فقط تواند، مى كه دانست مى كرد، اخم. آمد بيرون دكتر فكر از آفرين سوال با

 را، اش ناراحتى را، خشمش. كرد مى درمان طريق آن به تنها را دردهايش تمام پژمان دانست مى چه آفرين. حساس

را اش خوشى و شادى حتى و را اضطرابش .  

 مى آفرين سر در چه بدهد تشخيص نتوانست هم لحنش از. ببيند را صورتش توانست نمى كرد، تكرار را سوالش آفرين

زد لب و برد نزديك آفرين گردن به را سرش. كرد دادن پاسخ به وادار را پژمان  سوالش تكرار با. گذرد . 

:  نمى. باشه بده فرصت بهم فقط... آفرين ناز وجودم ى همه با. خوام مى هم  خيلى خوام، مى نخوام؟ رو تو شه مى مگه

شد چى امشب دونم ... 

برسد سواالتش پاسخ به كه داشت را شب همان تنها گويا. نداد نشان انعطافى آفرين . 

- داشتى؟ رو مشكل اين هم قبال  

 !آفرين؟:

- نه؟ يا داشتى  

كند برمال آفرين براى را بود كرده پنهان سالها كه رازى بود رسيده وقتش. كند كتمان توانست نمى ديگر . 

: دارم اعتياد جنسى ى رابطه به من... نيستم ناتوان من... من. آفرين عكسشه بر دقيقا من مشكل... نه . 

پرسيد پژمان جواب از متعجب. شود رها پژمان بند از خواست آورد، فشارى بازوهاش به آفرين : 

- چرا؟ پس  

گفت التماس با تنها. بدهد او به كه نداشت جوابى. كند كامل را سوالش آفرين نگذاشت كرد، تر تنگ را آغوشش پژمان : 

بمون امشبو. پيشم بمون. اينجا بمون فقط. نه االن... نگو هيچى هيس،آفرين  . 
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 آن از توانست كه بود تلفن زنگ به حساسيتش يا بودند شده تيز گوشهايش دانست نمى. كرد جلب را توجهش تلفن لرزش

بشنود را لرزشش صداى هم فاصله !  

 كه قلبش ضربان. داد تكيه آن به اى لحظه و بست سرش پشت را در. رفت اتاقش سمت به و چرخاند اطراف به سرى

كيست گيرنده تماس دانست مى رفت، مى باال آنطور .  

 بار چند تنها. دوخت چشم پژمان نام به فقط روز ده آن طول در بار چندمين براى. برداشت ميز روى از را اش گوشى

 حفظ شبانه هاى پيام فرستادن طريق از بيشتر ارتباطشان. كلمه چند تنها حد در و كوتاه هم آن. بود داده را تماسهايش پاسخ

 او زبان از نامش شنيدن با هم هنوز. شود همكالم پژمان با كمتر تا بود كرده بهانه را سيما دائمى حضور آفرين. بود شده

كشيده طول هفته يك از بيش اش روزه سه اقامت چرا كرد مى فراموش لحظاتى براى و ريخت مى پايين هرى دلش .  

 در كه چرا بود عجيب. بود نداده را پاسخش آفرين و گرفت مى تماس كه بود سوم بار روز آن. شد متوقف گوشى لرزش

 و حال از گرفتن خبر براى تنها بود گفته پژمان. بدهد كردن فكر فرصت آفرين به خواسن مى خودش قول به مدت آن

اش خواسته روى پافشارى براى نه و گيرد مى تماس روزش .  

. نشوند تداعى برايش شب آخر خاطرات تا فشرد مى هم روى محكم را چشمانش تولدش شب اتفاقات يادآورى با هم هنوز

 آنچه بود نتوانسته هنوز. بسپارد فراموشى به را آنها توانست مى سخت آفرين قوى ى حافظه كه تلخى و شيرين خاطرات

 شد، نمى كند نگاه اتفاق به  شخصى احساسات از بدور و اى حرفه تا كرد مى تالش قدر هر. كند هضم بود شنيده كه را

توانست نمى . 

 روابط و پنهان زندگى چنان بوده آشنايان و فاميل زبانزد سالها اش آوازه و نام كه مردى گنجيد نمى باورش در 

باورشان به رسد چه زد مى بهم را آفرين حال كردنش تصور كه روابطى. باشد داشته اى افسارگسيخته . 

 ياد به وقتى شد فشرده باز دلش. بود شده محو صورتش خراشيدگى. دوخت آيينه به و گرفت دستش در گوشى از نگاه

 آنكه از بعد ساعاتى درست بود، پژمان  هاى رانى هوس حاصل نيز بود، شده محو كمى حال كه پهلو كبودى آن آورد

 تغيير آنچنان ظاهرش اما غمگين، و بود سرخورده. بودش بوسيده آنطور پژمان و بود كرده اعتراف احساسش به آفرين

 از اما سيما. آمد مى چشم به رنگشان تضاد كه بودند شده بلند انقدر كه بودند موهايش ى تيره ى ريشه تنها و بود نكرده

بود كرده غدغن را موهايش مجدد كردن رنگ قبل بار همان .  

 كامل هفته يك. بود شده طوالنى اندازه از بيش فرناز با كوتاهش سفر. نشست تخت ى لبه و فشرد اش پنجه ميان را گوشى

 مدت آن تا نبود هم آناهيد. نداشت بازگشت توان كرد چه هر اما بود ناپذير جبران مصيبتى اش آينده و درس براى غيبت

 تا نه. شود روبرو پژمان با خواست نمى و توانست نمى. شود خبردار بازگشتش از پژمان آنكه بدون بماند او پيش را

دهد پاسخ را ذهنش سواالت تا ديد مى را استادش كه زمانى .  

 از و بود دنبالش به چشمانش سالها كه مردى به گفتن نه ميشكست، او برابر در مقاومتش تمام ديد مى را پژمان اگر

 فشرد هم روى ديگر بارى را چشمانش.  قبل شب ده مانند درست. بود ممكن غير بافت، مى ها رويا او به فكر با نوجوانى

 چطور كه. بود داده قرار او ديد معرض در طور آن را خودش چگونه نيايد يادش تا داد تكان طرفين به را سرش و

. نباشد ميانشان مانعى كوچكترين تا بود كرده محبوس قفسى در و رانده بيرون سرش از را سيما دائم نصيحتهاى و ترديدها

 تصاحب و شود تصاحب خواست مى. كند روى پيش بخش لذت حس آن بگذارد و بگيرد ناديده را عقلش هاى هشدار تا

 مى. خواست مى را پژمان با بودن دلش اما اشتباه و احمقانه هم قدر هر. نيافتنيست دست كرد مى تصور كه را مردى كند

 نابود و نيست را دختر ى شده اندوخته غرور اندك همان و كشيد پس اما او كند، تجربه پژمان با را لذت آن تمام خواست

 تمامى روى بر كه كند خود بى خود از چنان را پژمان مانند مردى كه نداشت زنانه جذابيت آنقدر باورش در آفرين. كرد



 پژمان هم قدر هر. كند ورزى عشق آفرين با و بايستد بودنشان هم با پاى بخواهد كه. ببندد چشم ميانشان نسبتهاى و موانع

بود داده نشانش ديگرى چيز عمل در اما بود، گفته را آن خالف . 

 به تنهايى به را اش ناتوانى بود كرده سعى مرد قدر هر. بياورد خاطر به را پژمان صبح تا شب آن حرفهاى كرد سعى

 گردن به پذيرش در عجيبى مقاومت. ديد مى خود از را مشكل و غرق خودش افكار در بيشتر آفرين اما بكشد، دوش

 از و داشته كه متعددى روابط از. بود گفته نيازهايش و عادات از شب آن پژمان. داشت پژمان سمت از مشكل گرفتنهاى

 جمله هر با را بغضى و بود سپرده گوش پژمان حرفهاى به سكوت در تنها آفرين. بوده گرفته خو آن به سالها كه اى رويه

 باز جوراجور زنهاى ى خانه به را او پاى  بار اول كه گفت رفقى از پژمان. فرستاد مى فرو را آمد مى باال پژمان ى

 حضور از متعددى آثار بارها. داشت شك هم صداقتش به آفرين اما نداده را حريمش به را زنى هرگز بود گفته. بود كرده

 هر با كه بود برجسته سرش در چنان تورى زير لباس آن اما كرد مى شك رامين به گاهى. بود يافته خانه آن در را زن

زبان از و جا هر رابطه، از حرف بار  
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بست مى نقش سرش در زير لباس آن كس، هر .  

 توانست مى ديگر چقدر مگر. بود شده طاق آفرين طاقت رسيد، قبلش شب اتفاق و سوار موتور پسرك به وقتى پژمان

 به را خودش تا بود كرده تقال. شود دور مرد آن از خواست مى تنها و بودند كشيده ته هايش اشك نزند؟ دم و بشود

 را دختر آنقدر بود، كرده حبس بازوانش ميان عريان همانطور را آفرين پژمان اما بگريزد، اتاق آن از و برساند لباسهايش

 و كرده نوازشش آنقدر. داشته تازگى برايش كه اى تجربه و اش دلدادگى از بود، گفته احساسش از گوشش زير و بوسيده

 آن غرق آنقدر. گرفت آرام پژمان گرم آغوش در و شد خشك اشكش ى چشمه چگونه نفهميد آفرين كه بود داده ها وعده

 هم باز ، كرد مور مور را تنش را پژمان خالى جاى از ناشى سرماى بعد ساعتى وقتى حتى كه بود گرمايش و آغوش

كرد خوش بسترش در خفتن و پژمان خوشبوى لحاف گرماى به را دلش و بست چشم .  

 و نشسته خون به باچشمانى. بود كرده نگاهش فقط سكوت در پژمان. بود پريده جا از در زنگ صداى با بعد روز صبح

 رازبه بود كرده حس را پژمان آغوش خالى جاى كه زمانى و قبل شب كرد فكر كه خوب. زد مى كبودى به كه اى پيشانى

 بزند حدس نبود سخت بود گفته برايش پژمان آنچه با است شنيده را آب ُشر ُشر صداى كرد تصور كه زمانى آورد، خاطر

بوده چه مشغول را نبودنش دقايق آن ! 

 آفرين افتاد زير به كه پژمان سر. خزيد بيرون تختش از پژمان چشمان ميان نشسته التماس به توجه بى و بود كرده اخم

رساند فرناز مهمانش به سپس و اتاقش به را خود سرعت به و سكوت در و زد بغل را لباسهايش .  

 فرناز چند هر. بود كرده تفاوت هم فرناز نگاه حتى. كرد مى پرهيز پژمان با شدن رو در رو از را روز چند آن كل

 چيزى هيچ ظاهر در پژمان. پاييد مى را آنها و داشته نظر زير را دو آن چگونه كه ديد مى آفرين اما نكرد سوالى هرگز

اما داد نمى بروز را  

بود داشته نگه مشغول بيمارستان و درس با را خود توانسته تا آفرين و بود آفرين با شدن تنها لحظه چند تنها دنبال . 

 سيما معمول طبق. شد خيره سقف به و انداخت تخت روى را خودش. رسيد گوشش به اتاق بيرون از بحث و جر صداى

 كرد مى احساس. بود آور عذاب برايش هم اهواز در اقامتش. گفت مى بيراه و بد مادرجان به و بود برده باال را صدايش

 مى تحمل چگونه سال همه آن كند باور  كه بود آن سختتر و بود آورده طاقت سخت را روز ده آن. ندارد آرامش جا هيچ

را مادرش تندخويى كرده .  

 نمى را شدنشان رو در رو و حسام حضور اما. برود آناهيد سراغ راست يك همانجا از زد سرش به مراسم از بعد شب

بگويد برايش اواخر آن اتفاقات از ديگر زمانى داد ترجيح آفرين كه بود هايش برنامه سرگرم چنان آناهيد. خواست .  



 هاى پيام و گشود را پژمان هاى پيام ى پوشه برود، جديد پيام سراغ آنكه از پيش آورد، باال را آن. لرزيد دستش در گوشى

 چندم بار براى را آن. بود قبل شب مال و بود مانده پاسخ بى آخرش پيام. انداخت نگاه را مدتشان آن ى شده بدل و رد

 :خواند

روز ده شه مى داره بيا، لطفا گردى؟ برمى كى " ! " 

 به آنچه هر از و كند صحبت استادش با كه وقتى تا نه ببيندش، خواهد نمى فقط آيد مى بگويد. بدهد جوابى چه دانست نمى

 فرستاده برايش آناهيد كه را جديدى پيام و گذشت دادن پاسخ خير از هم باز. شود مطمئن شود مى مربوط پژمان مشكل

كند چك را بود كرده طراحى فرناز براى كه را كارهايى نمونه بود خواسته او از آناهيد. خواند را بود .  

 ناهيدش خاله بار آن و آمد مى اتاق بيرون از بحث و جر صداى همچنان. رفت تاپش لپ سراغ و انداخت كنارى را گوشى

آبرام بابا چهلم مراسم و شان هفته آن تكرارى بحث هم باز. بود شده اضافه جمع به هم !  

 كرد سعى بارها. بود دار مشكل مادرش و گسيخته هم از واقعى معناى به اش خانواده. داد تكان طرفين به تاسف در سرى

 هم روز چند آن. رفت نمى بار زير مادرش اما اطرافيان و خودش آرامش براى. بگيرد مشاوره تا كند متقاعدش را سيما

 هم معمول تعارفات حد در هم فرناز با كه خصوص به. بود نيامده كنار آبرام بابا مراسم در جان مادر حضور با سيما

 فكر پدربزرگش مراسم در افسون و شهال با كوتاهش ديدار به بود سيستم آمدن باال منتظر كه همانطور. بود شده صحبت

 پژمان نيامدن علت او از و  داده قرار مخاطب را آفرين بارى چند شهال. بودند نشسته زهرايش عمه كنار خواهر دو. كرد

 بار چند شهال. بود كرده اطالعى بى اظهار و زد خبرى بى به را خود اما بود شده هول آنكه با آفرين. بود شده جويا رو

 اما لب زير هم بعد. بود نشده پيدايس اما بوده داده را حضورش خبر اطمينان با شان مكالمه آخرين در پژمان كه كرد تاكيد

 و سر يه. تهران رم مى عروسى خريد ى بهانه به: " بود گفته افسون به رسيد زهرا عمه و آفرين گوش به كه صدايى با

 بمونه بدبختيش باشه زده رو ما ساده داداش اين قاپ يكى ترسم مى كنه، مى كار چى داره پسره اين ببينم بدم آب هم گوشى

 مجرد سال همه اين. شده مد سفيد ازدواج تازگيا كه اونجام! خبره چه دونى نمى افسون، شدن گرگ دخترا خدا به. ما واسه

بود جورى يه صداشم بار اين كه مخصوصا. خوبه باشيم نشده بدبخت آخه؟ ممكنه مگه موندن ! " 

ر شهال  جمالت شنيدن با آفرين  
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ترغيب تهران به رفتن براى را او و كند مى تاييد را خواهرش افسون كه ديد تنها. دليل بى و جهت بى. بود باخته نگ .  

 آن چهارچوب در لب، كنار خاموش سيگارى و برزخى اى چهره با سيما و باز هوا بى اتاق در كه بود خودش عالم در

گفت بلند صدايى با و انداخت. بود نشسته تاپش لپ مقابل كه آفرين به نگاهى. شد ظاهر : 

: نشستى؟ تاريكى تو چى واسه كردى؟ مى غلطى چه  

 نگاهش  راند، گوش پشت را موهايش. بدهد را پاسخش آرام كرد سعى داشت عادت مادرش تند خوى و خلق به كه آفرين

گفت و كرد تعلل رمز كردن وارد در. انداخت تاپش لپ آمده باال صفحه به را : 

- كنم مى چك رو ايميلم دارم . 

: زدى؟ مى حرف كى با  

 خودش اما كند متهم را كسى دارد نياز شدن آرام براى سيما دانست مى. داد مادرش به باز و گرفت تاپ لپ از نگاه آفرين

 با بار آن آفرين. داد مى تكان طرفين به سرى تاسف با و بود ايستاده سيما كنار حال هم جان مادر.  خسته و بود طاقت كم

داد پاسخ كمترى آرامش : 

- نزدم؟ حرف تلفن اصال من! هيشكى با  



گفت و كرد اشاره گوشى به سر با سيما : 

: اومد مى پچت پچ االن؟صداى بود روشن اش صفحه چى واسه پس . 

گفت معترض آفرين : 

 !مامان-

-  يكى اين سر از دست. دنيا سر اون رفت گذاشت روندى، كه پسرو اون. بذار دختر اين سر به سر كم برو بيا برو، بيا

 بدتر بكشه نفس اومد روز دو دخترم اين. اخالقت اين با كردى دور خودت از كه رو همه. بمونه برات اين بذار. بردار

ببينم برو. برسه درسش به بذار بيرون برو پاشو. كردى تنگ نفسشو . 

 داشت سعى كرد مى جابجا سخت كه هيكلى و بلند پيراهن آن با و بود انداخته سيما بازوى دور دست كه بود جان مادر

كند هدايت اتاق از بيرون به را سيما .  

 گيرانه سخت و تند رفتار به نسبت هميشه هم پدرش حتى. بودند حاميانش تنها ناهيد خاله و جان مادر داشت ياد كه جايى تا

 بود خونسردى همان شايد. بود مشهود پدرش رفتار در هميشه خونسردى و  تفاوتى به نوعى. كرد مى توجى بى سيما ى

 خودش سمت به سيما هاى تركش كه ميشد معترض زمانى تنها محسن. بد كرده تحمل سال همه آن به قادر را پدرش كه

شدند مى پرتاب . 

گفت اتاق ترك از پيش لب به لبخند فرستاد بيرون كه را سيما جان مادر : 

-  دكتر. آخه داره فايده چه خوندن درس اينجورى. نشستى تاريكى تو ميكنه عيب چشمات. مادر كن روشن چراغو اون

مادر شى مى كور نشده . 

زد را چراغ كليد و گفت چشمى. آورد لب به لبخند خالصانه مهر حجم آن از آفرين .  

 به لبخندش. كرد باز را اينترنتى صفحات از بازديدش آخرين مستقيم سيستم كرد وارد كه را رمز. شد بسته اتاق در

 از كاملى اطالعات تا بود كرده رو و زير مدت آن در كه بودند روانشناسى و پزشكى هاى سايت تماما. شد تبديل تلخندى

باشد داشته دست در بود گفته برايش پژمان آنچه .  

 هجوم ذهنش به ها چرا و ها سوال ديگر بارى. بود اعترافاتش ى شنونده تنها و بود نپرسيده پژمان از سوالى هيچ شب آن

 نپرسيده هم سوالى هيچ چرا و داند نمى بيشتر چرا آنكه از كالفه. بود گرفته شكل سرش در برهان و دليل هزاران. آوردند

 دنبال و بگذارد كنار را عاداتش كه. كند پيدا را خودش كه بود داده وعده تنها شب آن پژمان. رفت ايميلش سراغ به بود

 در آنقدر آفرين وجود بود گفته. نگذارد گذشته مسير در پا هرگز دهد نشان او به خوش روى آفرين اگر كه. برود چاره

 مانند روز ده و شب ده آن تمام كه فكرى اما.باشد حل راه دنبال و كند مقابله ناتمامش نياز با كه بوده گذار تاثير اش زندگى

 را نيازش آيا رفته؟ زنها سراغ هم باز آفرين نبود  در آنكه. آمد سراغش به باز بود كرده اشغال را آفرين مغز خوره

 آن كند باور كند، اعتماد توانست مى چطور بگذارد؟ كنار شبه يك را عمرش از نيمى عادت شد مى مگر كرده؟ برآورده

كند تغيير او خاطر به خواد مى افتاده جا و جذاب مرد . 

 تصور آنچه و متفاوت هاى موقعيت در را پژمان سرعت به ذهنش و يافتند راه دلش به شك و اعتمادى بى. شد بد حالش

 مساعدت ايميل حتى كه بود بد آنقدر حالش. كرد  ارسال چشمانش پشت به و سازى باز را ميكند تجربه زنها با كرد مى

نكرد خوب را حالش هم نوبت از خارج ديدارى براى پزشكش روان استاد . 

 

*** 

 خانه حياط در نه و بود ديده كوچه در نه را پژمان ماشين. رفت باال ها پله از طوالنى كشيك و كار پر روزى از خسته

 كوچكش چمدان. رساند ورودى در به را خود سالنه سالنه و كشيد بيرون سر از را اش مقنعه كه شد هم همان. بود پارك

گشت ورودى در كليد دنبال به كليدش دسته ميان و گذاشت در كنار را .  



 دكتر. دانشگاه روانپزشك استاد با مالقاتش از پس خصوص به. بود شده بهتر اندكى اش روحى حال اما بود خسته

 رشته به مند عالقه را دانشجويان طريق آن از كه بود شگردش. داد مى نشان دانشجويان به خوش روى هميشه فيروزى

 دختر هايش، راهنمايى و آفرين با صحبت از پس هم روز آن. داشت طرفدار پزشكى داشنجويان ميان كمتر كه كند اى

 مى پژمان با شدن روبرو ى آماده  رز خود حال. بود زده جوانه دلش در اميد از اى روزنه و بود كرده پيدا بهترى حال

 را سواالتش هاى جواب و بزند حرف خودش خواست مى حال و بود داده پژمان به تنها را صحبت فرصت شب آن. ديد

ز مى حرف هم با بايد. بگيرد  
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 خودش مبل اولين روى كشان خميازه و بست سرش پشت را در. بود محض حماقت پژمان با شدن قدم هم آن از غير دند،

 دكتر آنچه كرد سعى. برساند اتاقش به را خودش بتواند خستگى آن با دانست مى بعيد. بست چشم لحظاتى. كرد رها را

كرد مى توجه آنها به بايست مى كه سواالتى و ها واكنش به. بياورد خاطر به را بود مفته برايش فيروزى . 

 بوى كه كرده ترك را خانه تازگى به زد حدس. بود پخش فضا در پژمان عطر بوى خنكاى. زد لبخند و گرفت نفسى

بود مانده باقى فضا در همچنان عطرش .  

 نه انگار. داشت خاطر به روز آخرين كه بود شكلى همان به درست. انداخت خانه وضعيت به نگاهى گشود، كه چشم

 با پايان بى هاى تنش. بود خوشحال زندگى عادى روال و تهران به بازگشتش از. نبوده آنجا هفته دو به نزديك كه انگار

 هم جانش مادر ى خانه حتى و پدرى ى خانه به را كلنگى ى خانه آن و پايتخت. بودند كرده اش خسته محسن و سيما

داد مى ترجيح .  

بود شده تنگ خانه آن مرموز ى خانه صاحب براى دلش كه خصوص به  . 

. بود كرده سوال آفرين بازگشت زمان از و فرستاد پيام كه بارى آخرين از درست. بود خبر بى پژمان از كه بود روز دو

 مختصر هاى احوالپرسى همان به دلش. ماند پژمان ى شبانه هاى پيام دنبال به چشمش اما نداد پاسخ آفرين كه پيامى همان

بود خوش كوتاه جمالت و . 

 شود خسته مدتى از پس و بگذارد اش بچگانه رفتار يا و دخترانه هاى كردن ناز پاى را او گرفتن فاصله پژمان ترسيد مى

شود دل يك خودش با حداقل تا بود رفته كلنجار خود با چقدر را هفته دو آن آفرين ميدانست چه او. نيايد آفرين پى ديگر و .  

 را بود گرفته شكل پژمان از خبرى بى خاطر به دلش ته كه رنجشى كرد سعى داد، تكيه مبل به را سرش و بست چشم

بگيرد ناديده .  

 كشيك مدام اش طوالنى غيبت جبران به بايست مى را هفته آن. كند استراحت همانجا دقايقى تا كرد دراز را پاهايش

  .بايستد

پريد جا از اتاقش از ناگهانى صداى شدن بلند با كه بود نگذشته چشمانش شدن گرم از اى دقيقه .  

. بود خوابيده مبل روى آسوده تنهاست خانه در آنكه خيال به. بود كرده فلج را بدنش ترس و كوبيد مى امان بى قلبش

 عالقه مورد موسيقى بلند صداى. كرد بيشتر را ترسش هم همان و بودند قفل دو هر ورودى در و حياط در بود مطمين

 همراهى را سازها خوان اپرا زن صداى كه همان نهايت در و شد مى زياد و كم مدام صدا. انداخت طنين خانه در اش

. بود موبايلش گرفتن دست در داد انجام كه كارى تنها. ايستاد جايش در خورده ترس و گيج. شد كاسته صدا بلندى از كرد،

 بود پخش حال در همانطور موسيقى صداى. كرد آماده خانه از فرار براى آنجا در اى غريبه ديدن صورت در را خودش

كرد غلبه ترسش بر اندكى آفرين و .  

 صداى از غير چيز هيچ. كرد حركت مىسيقى صداى منبع سمت به صدا كمترين با و احتياط با و داد فرو را دهانش آب

 همان از. شد خواهد شروع بعدى آهنگ مكث ثانيه چند تنها با دانست مى و بود پايان به رو اول آهنگ. شنيد نمى موسيقى



 صدا به آهنگ دو ميان ى فاصله در تا بود كرده تيز گوش. ايستاد ها خواب اتاق راهروى به نزديك و كرد استفاده فرصت

 به رسيد گوش به اتاقش از كه صدايى تنها شد، تمام آهنگ. بزند بيرون خانه از خطر احساس صورت در و كند توجه ها

 مى سرك وسايلش به و رفته اتاقش به پژمان شايد كرد فكر. هيچ ديگر و بود ميز روى اى وسيله جابجايى صداى نظرش

  .كشد

 از و بود باز كامل اتاقش در. كرد طى آهسته قبل مانند را اتاقش به مانده باقى قدم چند هم آفرين بعدى، آهنگ شروع با

 مى را تختش و بود باز كامل هم پژمان اتاق در چرخاند، را سرش. شد نمى ديده چيزى كشيد مى سرك او كه جايى

ببيند توانست . 

 مرتب تخت ى گوشه كه را شالى و مانتو وضوح به حال و كشيد سرك او اتاق سمت به بيشتر. ايستاد راست و كرد اخمى

 همان. داشتند قرار روشن هاى رنگ با لباس دست چند هم تر سو آن كمى. دوخت چشم مانتو و شال به خيره. ديد بود شده

برداشت عقب به هم را قدم چند .  

 مى كه مادامى اش احمقانه اعتماد به پژمان، به كمك براى حماقتش به. فرستاد لعنت اش خيالى خوش به تنها لحظه آن در

نيست حل قابل هم ها راحتى آن به پژمان مشكل دانست .  

بود شده مواجه واقعيتى چه با و بود گذاشته خانه به پا اى انگيزه چه با !  

 مى دلش. نشود خوار آن از بيشتر كه كرد كج را راهش. داد دست از فيروزى دكتر نصايح و حرفها به هم را ايمانش

 خرده مادرش به مدت آن چرا گويد؟ مى اشتباه سيما كرد مى فكر چرا. بكوبد ديوار به را سرش كه يا بكشد، فرياد خواست

بود؟ بدبين مردها به همه آن سيما چرا راستى به كرد؟ مى توجهى بى حرفهايش به و بود گرفته  

زمان هم. رسيد گوشش به شد مى پخش اتاقش از پيانو ى آهسته نواى كه زمانى درست ريز اى خنده صداى   

 زد، پوزخند خودش به. داشت قرار مضحك نمايشى ميان انگار رسيد، اوج به حماقتش حس. شنيد هم را درحياط صداى

 فهميد حال. دهد فرصت او به خواست مى و بود كرده موجهى ظاهر به اما قيد بى مرد چنين درگير را خودش آنكه به

 سمت همان به اتاقش در زن آن حضور از دلچركين و كرد اخم. بود نگرفته خبر او از پژمان را گذشته شب دو چرا

در كند، حركت آهسته نكرد سعى ديگر. چرخيد  
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 خصوصى حريم به اتاقش، به كه زنى بود مطمئن. شود روبرو زن آن با پژمان رسيدن از پيش خواست مى آنى تصميمى

 رقم برايش اى خاطره عجب. بود برداشته پرده ها آن با روابط از پژمان تلخ شب آن كه هاييست همان از  گذاشته پا اش

 كه هم بار يك براى خواست مى. برد يورش اتاقش سمت به نشدنى وصف عصبانيتى با و كرد عصيان. شب آن بود زده

كند غلبه عجيب ى جاذبه آن قوى، حس آن بر بتواند تا. كند باور شايد تا ببيند خودش چشمان با شده .  

كرد متحيرش آنى به ديد كه چيزى اما بود، كرده برخوردى نوع هر ى آماده را خودش ايستاد، كه در چوب چهار در . 

 ناخن به زدن الك مشغول تمام دقتى بى با و بود شده خم آيينه مقابل ميز روى بر روشن موهايى با نقش ريز دخترى

بود هايش . 

 چنان كوتاهش موهاى با دخترك. گرفت فرا را خانه سكوت آنى به و كرد پخش هم را آهنگش آخرين ضبط داخل دى سى

نشد آفرين حضور متوجه كه بود زدن الك غرق .  

 جوالن سرش در جوراجور افكار و رفت مى پايين و باال امان بى همچنان عصبانيت و ناراحتى زور از آفرين ى سينه

 از را خانه آن در حضورش حتى و پژمان با نسبتش ربط و تحليل قدرت كه بود كوچك و ريز آنقدر دختر ى جثه. داد مى

 دختر نامرتب موهاى. فشرد هم روى محكم را لبهايش و ماند دختر ى خيره حركت بى همانطور. بود كرده سلب آفرين

ببيند را دختر ى چهره توانست نمى آفرين و بود پوشانده را صورتش .  



 را دختر سفيد پاهاى. بود پوشانده را تپلش هاى ران تنها هم شلوارش و  كرده تن گشادى رنگ صورتى شرت تى دختر

سپرد گوش آمد مى بيرون دختر دهان از كه نامفهومى اصوات به و گذراند نظر از .  

 دو از يكى سرخابى الك. كرد رها اش شيشه درون ببندد محكم را آن در آنكه بدون را الك ى فرچه دختر بعد اى ثانيه

بود كرده استفاده آن از  هم دخترك و كرد مى استفاده آن از گاها  كه بود آفرين الك ! 

 بر لحظه همان دقيقا دوم شوك. كوبيد هم به خفيف جيغى صداى با را دستش دو و برد باال را سرش شد تمام كه كارش

 براى تالش از دست و رفتند باال ابروهايش. ديد مقابلش ى آيينه در را دختر ى چهره بازتاب كه زمانى. شد وارد آفرين

 از يا و كند غريبى احساس آنكه بدون شد آفرين متوجه كه دختر. برداشت خانه در حضورش و اتاق به دختر آن دادن ربط

گرفت آفرين سمت به را الكش به آغشته انگشتان نوك و ها ناخن. چرخيد سمتش به شود، غافلگير حضورش . 

 لب بر لبخندى و  باز دهانى با دختر. گذراند نظر از را دختر پر صورت و مورب چشمان ثانيه از كسرى در آفرين

گفت ذوق پر اما  بم صداى با و داد نشان آفرين به را تپلش انگشتان : 

: دارم دوست خيلى گرمز الك من .  

 بيرون حلقش ازتنه زده ذوق صدايى هايش شانه راندن باال با همزمان و انداخت پايين را دستانش دختر. زد پلك تنها آفرين

 دانست نمى اما داشته برخورد افرادى چنين با بار چندين. كرد نظاره را دختر حركات تنها صامت و مات آفرين.فرستاد

گفت و كرد تكرار ديگر بار چند را صدا آن دختر.  نداشت را دختر نامتعارف هاى رفتار تحليل قدرت مغزش چرا : 

: كنيم؟ زندگى هم با قراره. كرده پيدا بابامو مامانم دارم؟ خواهر دارم؟ بابا هم من دونستى مى  

 واقعى دختر آن كند باور تا زد پلك بار چند. پيچيد مى زنگ صداى گوشش در و رفت گيج سرش. ايستاد حركت از زمان

بود شنيدنش دلتنگ شب چند كه صدايى آن متقاعب و شنيد را ورودى در شدن بسته صداى. ست . 

- برگشتم؟ زود ديدى من؟ ملوس ملوس،  

. كرد حس را پژمان ى عجله با شدن نزديك. داشت نام ملوس كه دوخت چشم دخترى به و داد تكيه در به را اش تنه آفرين

شد ها اتاق سمت به دويدنش متوجه حتى .  

 پشت را پژمان حضور. دار غضه بعد اى ثانيه و بود عصبانى اى ثانيه. بود شده ادغام هم با دلشكستگى و غم خشم،

 صدايش اما زد صدا را آفرين. شنيد را فرستاد هايش ريه به آفرين هواى از مرد كه را عميقى دم حتى. كرد حس سرش

كرد مى تكرار را"  آمد پژمان"  مدام و كرد مى شادى چشمانشان مقابل ملوس. شد گم دخترك صداى ميان .  

بچيند هم كنار ديده كه را آنچه هر داشت سعى و بود دوخته چشم روبرو به خيره. نكرد پژمان به نگاه حتى آفرين .  

ايستاد آفرين مقابل و زد قاپ ميز روى از را الك ملوس . 

گفت و كرد كج را سرش : 

- باشه؟ من؟ مال من؟ مال اين  

داد ادامه ملوس. لرزيد آفرين ى چانه . 

- خره نمى برام رنگى اين وقت هيچ پژمان باشه؟. ملوس مال .  

 روى اشك درشت ى قطره اولين. انداخت پژمان آغوش در را خود كه همان و گذشت كنارش از ملوس. بست پلك آفرين

آمد فرود اش گونه . 

 اما. نباشد آفرين ديدگان مقابل آن از بيش تا برد اتاقش به را دخترك كه پژمانى و شنيد مى را سرش پشت هاى زمزمه

 را كامش زهرمار مانند دختر پاسخ در پژمان تند و تلخ هاى پچ پچ و رسيد مى گوشش به راحتى به دختر بم و بلند صداى

كرد تلخ . 



: ميان؟ كى اينا مامانم  

- بيام تا اينجا بشين هيس، .  

: مياد؟ مامانم فردا پژمان  

- باش مشغول اينا با. ها نياى بيرون. آره . 

 مدت آن فشار  كه بود فشانى آتش مانند. داد مى خشم به را جايش غم آمد مى فرود چشمش از كه اشكى قطره هر با گويا

كه قدرت پر آنچنان. بود طغيان ى آماده حال باشد،اما كرده خاموشش ظاهر به سرخوردگى سالها و  
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 راه زد، پژمان به كه اى تنه به توجه بى اتاق، در شدن بسته شنيدن با و افتاد لرزه به تنش تمام. بود تخريب به قادر فقط

 مى. آورد فرود مرد صورت و سر به را بود دلش در آنچه هر تا شود مانعش پژمان بود منتظر. گرفت پيش را خروجى

 هم باشد داشته را او به بازگشت قصد كه شد احمق آنقدر روزى اگر تا كند خراب را سرش پشت هاى پل تمام خواست

بازگردد نتواند .  

زد صدايش آرام لحن با و چسبيد را بازويش پژمان شد، هم همان . 

: نازآفرين كن صبر . 

 دست تنها. براند بيرون نتوانست را كدام هيچ اما آمدند زبانش نوك تيز و تند جمالت و كلمات ها بار چرخيد، آفرين

كنترل بدون و قدرت با. آورد فرود مرد صورت روى و برد باال را آزادش . 

 هم روى را لبهايش و كرد اخم تنها. نكرد رها را آفرين بازوى اما شد شل اندكى اش پنجه. شد غافلگير واقع به پژمان

گفت شمرده شمرده و كننده تهديد لحنى با. كند ازاد را آن تا داد تكان را بازويش آفرين. چفت : 

- كن ول دستمو . 

كشيد خودش سمت به را دختر و چسبيد قبل از محكمتر را آفرين بازوى پژمان .  

- بكش دستتو. كن ولم . 

گفت و برد نزديك را صورتش. شدند تر عميق اش پيشانى روى عمودى خطوط و گرفت غلطت پژمان اخم : 

: آفرين؟ گى مى چى  

 متناقضش احساسات همه آن از حالش. لرزيد نگاه آن با هم دلش. لرزيد اش چانه باز برد باال را نگاهش كرد، مكثى آفرين

گفت بغض با.  خورد بهم : 

- برم من بذار. پژمان كن ولم . 

: چى؟ براى برى؟ خواى مى كجا  

 كه داد كوچكش چمدان به را نگاهش و رفت عقب قدم چند. كرد آزاد را بازويش و كشيد عقب را دستش قدرت پر آفرين

 كشيد عميق نفس چند. كرد قالب سرش پشت و برد فرو موهايش ميان را دستانش پژمان. داشت قرار ها پله كنار جا همان

گفت و : 



- استقبالى عجب... هفته دو از بعد. بود شده تنگ برات دلم ! 

 زبان به خواست مى و داشت سر در كه را آنچه هر. پوشاند را موهايش و كشيد باال سر پشت از را اش مقنعه آفرين

كرد تكرار را سوالش ديگر بار ديد را آفرين عزم كه پژمان. برود خواست مى تنها. كرد محبوس دهانش در را بياورد . 

: برى؟ خواى مى كجا  

گفت تلخ زبانى با آفرين : 

- نه و تو نه. نباشى تو كه جايى ...  

 جمله اما كند جان. آورد زبان به را نسبتشان كه بود آن تر سختر. است پژمان دختر معلول دختر آن كند باور بود سختش

كرد كامل را اش : 

- دخترت نه . 

گفت و كرد اخم. زد كمر به و كرد رها را سرش پشت شده قالب دستان پژمان : 

: گى؟ مى ملوسو  

 بود زده چمبره گلويش ميان باز كه بغضى و نكرد بحثى. بود مسلم پژمان نزد دختر اهميت برايش. شد اش خيره آفرين

 به گويا. نخورد هم تكان جايش از حتى و بود طلبكار همچنان مرد. گذشت پژمان كنار از و داد تكان را پاهايش. داد فرو

كرده ياد ملوس از آنطور آفرين كه نيامده خوش مداقش . 

 و بود مردد. نبود طلبكار ديگر كه شنيد سر پشت از را پژمان صداى كرد لمس كه را چمدانش ى دسته و شد خم آفرين

شك با همراه . 

  ...ملوس:

گفت پژمان باز كه بردارد قدمى خواست كرد راست را كمرش : 

: توئه و من ميون مونده باقى راز تنها ملوس . 

گفت و گشود لب. فشرد چشم آفرين : 

- هيچى. نيست هيچى تو و من ميون ! 

شنيد كه برداشت را قدم اولين : 

: اون. نيست من دختر بچه اون ...  

 جيب در را دستانش. بود آفرين پاهاى نوك به نگاهش و بود پايين مرد سر. چرخيد پژمان سمت به و ايستاد آفرين

گفت آفرين روان هاى اشك و دلخور صورت به خيره. گرفت باال را سرش و برد فرو شلوارش : 

خواهرمه ملوس : . 
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 مقنعه كنار از نامرتب موهايش و شده ريز چشمانش بود، آشكار وجناتش از خستگى ايستاد، آفرين به خيره همانطور

بود زده بيرون . 

 براى را دهانش بار چند كرد، نگاهش شرمزده آفرين. بود شده داغ اش گونه  و كرد گز گز صورتش روى سيلى جاى 

 آن شايد. بود كرده عادت آن به پژمان كه كارى. شدند چفت هم روى لبهايش نهايت در و كرد بسته و باز حرفى گفتن

ديد مى او از كه بود اى نسنجيده رفتار تنها سيلى .  

 اولين  روى و چرخيد شد جمع خاطر او ماندن از كه پژمان. ايستاد صامت و ساكت و كرد رها را چمدانش ى دسته دختر

 درست نگاهش. انداخت زير به سر بود كرده قالب هم در كه دستانى با و گذاشت زانوانش روى را آرنجهايش. نشست پله

كرد جمع را هايش پنجه نوك آفرين ايستاده، پا دو آن روى طوالنى ساعاتى حتما دانست مى. بود آفرين پاهاى نوك روى .  

 فتح از كه كوهنوردى مانند درست. بود خسته. توجهاتش و ريز هاى واكنش همان ى تشنه چقدر بود، دختر دلتنگ چقدر

خسته و درمانده همانقدر. باشد مانده ناكام آرزوهايش ى قله .  

 عمرى از ترس شود، عجيب ترس آن منكر توانست نمى. كرد مى شمارى لحظه گشتش باز براى آفرين رفتن روز از

 ها موقعيت و آدمها. كرد مى عمل عكس به اون براى هميشه زندگى قانون. خواست مى شريكى كه زمانى درست تنهايى

شد مى خالى اطرافش بود محتاج كه زمانى و كردند مى علم قد برابرش در نيازى بى زمان .  

 آشنا او با وكيلش مدد به كه مشاورى با ديدارهايش از و بگويد ملوس از بگويد، هايش ناگفته از تا بيايد آفرين بود منتظر

 همه آن تمام بار خواست مى. طلبيد مى را هم آفرين حضور و بود چيده برايش روانشناس كه بگويد اى برنامه از. بود شده

كند زندگى خاطر آسوده اندكى و كند راست را كمرش. بكشد نفسى و بگذارد برزمين را رازدارى سال .  

. بود شده ممكن غير تقريبا آفرين حضور بدون هم آن اش ديرينه عادت ترك بود، گذاشته سر پشت را دشوارى هفته دو

بود شيرين لذت آن طعم از تر ماندگار شكست تلخ طعم. نيامد كوتاه اما رفت، خطا به شد، سست ها بار . 

كردن زندگى ترس و توهم در سال همه آن از بود خسته .  

 گويا. باشد پژمان هاى نبايد شاهد كه رسيد مى سر زمانى در درست كرد، مى غافلگيرش آفرين با رابطه در چيز همه

 پژمان كه. باشد پژمان زندگى اتفاقات ترين جزيى بر ناظر و ببيند خودش دختر تا داد مى هم دست به دست چيز همه

شود شد مى مرتبط او به كه آنچه و بود خودش كه آنچه از بردارى پرده به وادار . 

 آفرين زندگى به چنان اش زندگى. بودند غرق اى انديشه و فكر در كدام هر. بود برقرار ميانشان طوالنى و عجيب سكوتى

 در. گشت نمى باز هم خودش به حتى و گرفت مى نشانه را دختر مستقيم هايش نكرده و ها كرده تمام كه بود شده سنجاق

 بدن و تن بر روز آن تا اشتباهاتاش پتك. بپاشد فرو را آفرين است ممكن و بعدى قدم دانست مى كه بود ايستاده اى نقطه

بريزد فرو آوارى مثل او تا بود كافى ديگر اى ضربه تنها و بود زده ضربه دختر .  

 آفرين نه. توانست نمى ديگر خواستش، مى كه هم خودخواهانه قدر هر طلبيد، مى را آفرين وجودش كه هم قدر هر

را او نگاه در غصه ديدن روى خودش نه و آورد مى تاب را ديگر اشتباهى .  

آمد مى بيرون خيالى خوش از و گذشت مى آفرين خواستن از بايد. بگذرد او از  تا كرد مى مجاب را خودش بايد .  

 و بلند سرى با بتواند كه وقتى. بود ديگر جايى و روزى قسمتشان شايد. است ديروز عملكرد بازتاب آينده، آورد ايمان

بود نيافتنى دست برايش قله آن. مفتضح اى گذشته جز نداشت چيزى كه حال نه بگذارد، پيش قدم برافراشته .  

 باال سرعت آن به دختر ى سينه ديگر. انتخاب راهى دو سر بر دو هر. فكر در و بود اش خيره هم آفرين كرد بلند كه سر

 با بود كرده فرق. پرستيژ با و جاافتاده زنانه، و جذاب بود، كرده تغيير چقدر. دقيق و خوب كرد، نگاهش. شد نمى پايين و

 تلخ را كامش هم همان. چرخاند مى خود سمت به را زيادى سرهاى خانه، آن از خارج داشت يقين. ساله بيست آفرين

پرسيد نااميدى و شكاند خودش را ميانشان سكوت. كرد : 

- برى؟ خواى مى  



گفت حواس بى و تعجب با نداشت، ذهنش پاسخ بى سواالت قبال در را سوال آن انتظار كه آفرين : 

 كجا؟:

 چمدانش از گرفتن فاصله و برداشتن قدم جسارت بالخره گويى كه دختر. كرد نگاهش تنها نگفت، هيچ و بست لب پژمان

ايستاد پژمان مقابل و رفت پيش بود، كرده پيدا را .  

 بود پژمان ى شده سرخ ى گونه روى آفرين نگاه. كرد مى حس را دختر تن حرارت هم قدمى نيم ى فاصله آن از پژمان

 اما كند رها بند آن از را آفرين خواست مى پژمان. ماند پاسخ بى دو هر سوال. دختر بدن و تن ميان جايى پژمان نگاه و

كرد روى پيش سمتش به آفرين دست هم همزمان گشود، كه لب. برد مى را آن كه باشد خودش خواست نمى . 

 ميرى؟-

 لب آفرين. شد دوخته آفرين چشمان به و رفت باال مرد نگاه. شد متوقف پژمان ديده ضرب ى گونه نزديك دختر دست

 پژمان ى گونه روى وقتى بود سرد بار آن گرمش هميشه دست. داشت نگه همانجا را دستش ثانيه چند درست. بود بسته

 صدايى با و كرد لمس را پژمان صورت زبر پوست آهسته. بخشيد التيام را ملتهبش صورت انگشتانش خنكاى نشست،

گفت وار زمزمه و آرام : 

 نذار:
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 !برم

داد ادامه آفرين اما لرزيد دختر ى چانه گرفت، دست در را آفرين دست مچ پژمان : 

: برم نتونم كه... نرم كه كن كارى .  

 كه جديدى مسئوليت با جدل در و بود اش خيره نشسته همانطور گرفت، را مچش. نكرد رها اما برد پايين را آفرين دست

بپذير بود حاضر ميل كمال با كه دلچسب مسئوليتى. بود شده گذاشته دوشش به . 

. بود داده كه هايى وعده تكرار و قول. پژمان سمت از اطمينانى شنيدن منتظر. بود منتظر و مضطرب هم آفرين نگاه

 كند تالش باز كه. بايستد نو از و بگيرد نفسى خواهد مى و است قله آن به نگاهش كه داشت را كوهنود آن حس اما  پژمان

كند فتح را قله آن خواست مى. بزند كنار را موانع و .  

 باشد العبور صعب توانست مى حتى كه راهى. بودند باخبر داشتند رو پيش كه راهى از دو هر و زدند نمى لبخند كدام هيچ

 شده باز كه درى و چرخيد اتاق سمت به ناگهان آفرين سر بدهد، دختر به خاطرى اطمينان بتواند آنكه از پيش. برايشان

كرد آزاد را مچش و رفت عقب قدمى سرعت به. بود .  

 خشك خيال به را دستش دو. آمد سمتشان به و آورد در حركت به را اش فربه هيكل آفرين حضور به توجه بى ملوس

 و بود تفاوت بى ملوس نگاه. داشتند فاصله هم از اش گوشتى لبهاى و باز دهانش و بود گرفته هوا در هايش الك نشدن

 قرار دو آن بين ما را خودش و كرد اخمى رسيد پژمان به كه هنگاهى. داد نمى نشان چيزى هيچ پايينش به كشيده چشمان

گفت مخصوصش صداى با. داد : 

- گردش؟ برى نمى منو چرا   

 كنار به را ملوس كه حينى. گرفت را خواهرش دست و انداخت بود ايستاده ملوس پشت كه آفرين به نگاهى نيم پژمان

گفت كرد مى هدايت خودش : 



باهم ريم مى شو آماده برو : . 

 از است متعجب چقدر دختر دانست مى خوب. كرد مى نگاهشان مبهوت و خيره كه داد آفرين به را نگاهش هم باز

 طلبكارانه ملوس كه بودند هم ى خيره دو هر. بود فهميده پژمان با قبل دقايقى  تنها را نسبتش كه نامى ملوس حضور

 :گفت

- خوام مى دستبندا اون از . 

 دستبندهايش و بود انداخته مچش دور دست ناخواسته كه داد آفرين به را اش شرمنده نگاه ملوس رفتار از ناخشنود پژمان

گفت جدى لحنى با پژمان كه نه يا كند، پيشكش را آنها از يكى بود مردد. كرد مى لمس را : 

: خريد ريم مى اول. بريم شو آماده و بپوش لباس پاشو. خرم مى ديديم جايى اگه . 

 هاى دندان بين. گذاشت نمايش به را زبانش و دندانها زد كه لبخندى با و داد فاصله هم از را اش گوشتى لبهاى ملوس

بودند سفيد و مرتب اما بود فاصله جلويش .  

 پژمان. انداخت برادرش آغوش در را خودش و كرد حلقه پژمان گردن دور را تپلش بازوان انتظار از بدور و ناغافل

 اختيار در را آغوشش و كرد نوازش را ملوس ى شانه دست با. بوسيد را ملوس ى شقيقه و زد دل ته از لبخندى

گفت زده ذوق صدايى با و خوشى در غرق ملوس. گذاشت خواهرش كوچكترين : 

- مامانم و تو پيش مونم مى.آسايشگاه نميرم ديگه من. گذره مى خوش خيلى من به اينجا . 

 وادار را پژمان و نشست آفرين پيشانى روى ريز اخمى.كشيد پر پژمان هاى لب از لبخند و خورد تكان وضوح به آفرين

بزند لب صدا بى او براى تا كرد : 

: دم مى توضيح برات بعد .  

گفت زده هيجان همانطور و شد كنده پژمان آغوش از كه بود ملوس نداد، نشان واكنشى آفرين : 

-  مى درد گردنم ميزنن گره. ندارم دوست روسرى. بود اتاق اون كمد تو كه خوام مى هم رنگى رنگى شالهاى اون از من

گفت بدهد واكنش ى اجازه كدامشان هيچ به آنكه از پيش و كرد كج آفرين سمت به را سرش. گيره . 

- تويى؟ نازآفرين  

 و رفت عقب تعجب از سرش. بدهد جوابى چه دل ساده دختر آن برابر در دانست نمى كه بود شده غافلگير آنچنان آفرين

 كرد صاف را اش سينه. بكند آنها چاشنى هم لبخنى كرد سعى و گشود هم از را هايش لب. شدند گشاد بازش نيمه چشمان

گفت و : 

 .بله:

برگرداند آفرين سمت به سپس و چرخاند پژمان سمت به سرش ملوس .  

- كنى؟ مى زندگى اينجا هم تو  

  .بله:

- پژمان؟ پيش  

 سمت به نگاهى و زد دختر جواب در واقعى لبخندى آفرين. زد صدا را دختر نام ملوس، مكرر هاى سوال از شاكى پژمان

 با. انداخت او خوشرنگ و عسلى چشمان به نگاه و رفت پيش ملوس سمت به قدمى.  انداخت بود ايستاده حال كه پژمان

گفت لبخندش حفظ : 

: هستم اينجا فعال بله، . 



گفت بعد اى لحظه و كرد ورانداز را آفرين دقت با كرد، اخم كمى ملوس : 

- بخوريم پيتزا خوايم مى. گردش بياى ما با تونى مى .   

داد پاسخ دختر به رو و كرد تر عميق را لبخندش آفرين : 

: كنم استراحت كمى و حمام برم بايد. رسيدم تازه من ولى بيام دارم دوست خيلى . 

گفت و زد پژمان سمت به چرخى ملوس : 

- بريم تنهاي. نمياد .  

 ميان دستى. كرد بدرقه را خواهرش رفتن لبخند با پژمان. كرد حركت پژمان اتاق سمت به و نماند دو آن از حرفى منتظر

 دل خوش دخترك. زدند مى لبخند دو هر و بود شد دوخته پژمان صورت به آفرين نگاه. رفت پيش قدمى و كشيد موهايش

 حس نه و بود تنشى نه ديگر. كرد تزريق ميانشان نشده بينى پيش آرامشى و بود داده تغيير را ميانشان فضاى

بودند دوخته بعدشان به لحظه آن از به چشم و  برده ياد از را بود داده رخ روز آن از پيش آنچه هر گويا. ناخوشايندى . 

فرو جيبش داخل را دستانش سپس و كشيد موهايش ميان دستى پژمان  
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گفت و كرد اشاره سرش پشت به سر با. برد : 

- كنم قفل رو درش نكردم پيدا رو اتاقت كليد. نداره عادت ها محيط اين به... اتاقت تو رفت اجازه بى ببخش .  

داد جواب و داد تكان كردن درك معناى به سرى آفرين : 

: نداره اشكالى . 

شكست ميانشان را سكوت باز پژمان و كردند سكوت دو هر . 

 نمياى؟-

 زبانش گويا و بود شده خارج دهانش از كالمى كمتر روز آن. داد تكان طرفين به سرى سپس و كرد مكث اى لحظه آفرين

گفت ديد كه را پژمان دلخور نگاه. نداشت هم را دهانش در چرخيدن توان : 

: نخوابيدم شبه دو. ام خسته خيلى . 

پرسيد را سوالش اما بود مردد كمى. گفت اى باشه و داد تكان سرى پژمان : 

- كه؟ هستى  

 .هستم:

گفت مهربانى با و شد خاطر آسوده كمى. دل ته از. زد لبخند : 

- باشى راحت تو كه ميايم دير شب. كن استراحت برو . 

 سمت به كه چرخيد و كرد بلند را چمدان كرد، دستى پيش پژمان اما كند، بلند را چمدانش تا چرخيد و كرد تشكر آفرين

 نيم هنگام بى توقف آن از متعجب. شد رفتنش مانع و گرفت دست در سر پشت از را او بازوى آفرين. ببرد دختر اتاق



 لبهايش، نرمى و پيچيد مشامش در دختر خوش بوى. ايستاد پا نوك روى لرزان چشمانى با آفرين. زد او سمت به چرخى

 زده شالق اش گونه بر قبل دقيقه چند همان انگشتانش كه جايى درست. كرد لمس طوالنى و آرام را او صورت زبرى

 و بديع حسى. باشد كرده تجربه پيشتر كه بود آنهايى از نه حسش. شد وصل پاهايش به سرش از برق جريان. بودند

 حسش. شد تكرار سرش در روانشناس حرفهاى. نكند دختر سمت به ببشتر حركتى تا فشرد را چمدان ى دسته. بود متفاوت

 شد جدا صورتش از كه آفرين هاى لب. زد لبخند. ببرد سويى و سمت به را او سرعت آن به كه بود آن از تر متفاوت اما

كرد زمزمه آهسته گوشش كنار دختر : 

 .ببخشيد-
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#۰٤ 

 

 بيرون از ساعت دو تنها ملوس، ناپذير پايان هاى كردن خريد و طوالنى گشت آن از بعد. انداخت ساعتش به ديگر نگاهى

بود گذشته آمدنشان .  

 مى فكر. بود مشغول جديدش دستبند با كه داد ملوس به را نگاهش و گرفت ضرب زمين روى پايش با عصبى و كالفه

 ايستاد اى مغازه مقابل دختر رسيدند، كه خريد مركز هاى مغازه آخرين به اما باشد گذشته دستبند خريد خير از ملوس كرد

 به توجه بى و داد پژمان به كرد نمى جدا خود از كه را خريدش هاى بسته هم بعد. زد ديد را آنجا ويترين عالقه با و

رفت مغازه داخل برادرش اعتراض صداى .  

 بدان تا كه اويى براى نو اى تجربه هم باز. كرد لمس را آن داخل ى جعبه و برد كتش جيب سمت به را دستش اختيار بى

 پرستو دستبند آن خواهد مى دلش كه دانست مى تنها لحظه آن. بود نكرده تهيه مناسبت، بدون هم آن اى، هديه چنين روز

 هاى دستبند ميان را پرستو طرح. بود گرفته دربرش كه بود او براى خريد به ميل تنها! دليل بى. بخرد آفرين براى را

بدهد او به را آن هنگام دير تولد كادوى عنوان به توانست مى شايد. دانست نمى هم را معنايش. بود نديده آفرين .  

 سواالت براى را دختر بعد، روز دادگاه از پيش تا دهد اختصاص خودش و ملوس به تنها را ظهر از بعد آن بود قرار

كند آماده احتمالى .   

 پاى گذاشت نمى حتى بود، او اختيار به اگر. كرد امتناع پژمان اما بروند دفترش به ملوس با تا بود كرده توصيه وكيلش

 كند همراهيشان تا بود كرده خواهش هم ملوس مربى از فردا براى. باشد بعد روز اتفاقات شاهد و شود باز دادگاه به ملوس

 از را قبل مدتى پرخاشگرانه و عصبى رفتار يا و دهد نشان واكنشى محيط از وحشت يا و ترس روى از ملوس كه مبادا

بگيرد سر .  

 بياورند را غذايشان تا ميكرد شمارى لحظه. بود كرده همراهى را ملوس جسمش تنها و بود مانده خانه در فكرش شب آن

 خواست نمى هم دلش و بود نكرده صحبت فردا برنامه از ملوس با حتى. ببرد خانه به را تنگش دل زودتر چه هر و

بزند حرفى .  

 به را غذايشان هاى ظرف كه حينى و شد نزديك آنها به لبخند با زن. آمد بيرون فكر از گارسون مشتاق و گرم صداى با

گفت گذاشت مى مقابلشان ترتيب : 

: ندارين؟ اى ديگه امر. فراوون پنير با شما خانم دختر پيتزاى هم اين  

كرد تشكر و داد تكان طرفين به سرى پژمان .  



 رابطه به يا و كند سوال هم با نسبتشان از كسى آمد مى پيش كمتر. بودند كرده تصور دخترش را ملوس كه نبود اولى بار

 هاى نگاه. بود كرده عادت درگوشى هاى پچ پچ و خيره هاى نگاه آن به سال چند آن در. كند شك فرزندى پدر از غير اى

 شد مى باعث كه بود فرهنگى بابت از تنها تاسفش. كردند نمى ناراحتش شد مى داده تكان طرفين به كه سرى و ترحم پر

باشند نداشته جايى جامعه مردم ميان در و شوند محبوس آسايشگاه و خانه در ملوس امثال .  

 مشغول كه حينى و بكند دستبندش از دل تا زد صدا را ملوس پژمان. گرفت فاصله ميز از كه اخالق خوش گارسون

كند آگاه را دخترك داشتند رو پيش بعد روز كه آنچه از بود، خوردن .  

- شد سرد غذات ملوس . 

 را دختر خوش حال وضوح به و درخشيدند مى خوشى از چشماش. داد پژمان به را گيجش نگاه و كرد بلند سر ملوس

 در آنها از ردى هيچ. ببيند خواهرهايش و خودش يا و پدرش با تشابهى وجه بتواند چهره آن در بود سخت. كرد مى حس

 مداركش ى پوشه در سالها كه بود آزمايشى ى برگه كرد مى ثابت را نسبتشان كه چيزى تنها. شد نمى ديده ملوس ظاهر

كشيدند مى يدك را مادرش هاى نشان اما دختر خوشرنگ موهاى و چشمها روشن رنگ. بود كرده خوش جا .  

 را آفرين دل آنطور خودش از بعد مقابلش دل ساده دخترك كرد نمى را تصورش. رفت ضعف معصوم نگاه آن براى دلش

 بشقاب به. زد لبخند بود شده ريخته بيرون اش روسرى از كه ملوس پريشون هاى چترى و گيج نگاه به. كند نرم هم

گفت و زد اشاره مقابلش : 

- نيستا خبرى هم پنير همه اين از ديگه ى دفعه. شد سرد ديگه، بخور . 

 را پوشش دستبند مچ. داد پژمان نشان به سخاوتمندانه را جلويش هاى دندان ميان ى فاصله و زد نمايى دندان لبخند ملوس

شد مشغول و گذاشت دهان در را پيتزا از برشى وافر حظى با. كرد نزديك بشقابش به را دستش اختياد با و برد باال .  

گفت پژمان گذشت خوردنشان از كه كمى : 

-  كه فردا. خانم ملوس شد چروك پوشيديش كه بس. بزنم اتو تا بده بهم شب رو خريدم برات ديروز كه رو اى مانتو اون

بپوشى اونجا بايد اونو. اداره بريم خوايم مى .  

 تحليل و تصور شنود مى آنها از كه را جديدى فضاهاى و وقايع بتواند تا كشيد مى طول كمى كرد، نگاهش خيره ملوس

گفت و انداخت بشقابش درون را اش لقمه كرد، اخم اى ثانيه چند مكثى از پس. كند : 

: نميام اداره من. بينم مى مامانمو فردا بودى گفته . 

داد پاسخ خونسردى با و صندلى به زد تكيه پژمان : 

- مياد هم جون ليال. هست هم مامانت اداره، ميريم فردا بله . 

شد گريه ى آماده و سرخ صورتش بعد اى ثانيه و رفت درهم حسابى ملوس هاى اخم . 

: باشم هم مامانم پيش خوام مى. باشم تو پيش خوام مى من. ببره رو من مياد جون ليال . 

 جاى ملوس كنار و كرد جابجا را اش صندلى. انداخت مشتاق احتماال و خيره هاى نگاه و اطراف به را سرش پژمان

مقابل را صورتش و شد خم. گرفت  
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گفت دختر برابر در مهربانش هميشه لحن با. داد قرار ملوس صورت : 



-  ليال. خودم پيش ميمونى شب هم برگشتيم كه اونجا از. جون ليال هم و مامانت هم هستم، من هم ريم مى فردا كه جايى

 خواد مى دلم بپرسن، سوال تا چند ازت ممكنه اونجا فقط. ره مى هم بعد و ميبينتت مياد. شده تنگ برات دلش هم جون

ملوس بگى راستشو بايد هم پرسيدن چى هر.  سواال به بدى جواب دقت با زرنگى، كه هميشه مثل ... 

 داد اطمينان او به و گفت برايش احتمالى هاى سوال از پژمان. بود سپرده گوش برادرش حرفهاى به سينه به دست ملوس

بماند پيشش تواند مى هم شب فردا كه .  

. بود كرده اش خسته خريد مركز طبقات كردن پايين باال همه آن و شده سنگين ملوس چشمان. گذشت نيز ديگر ساعتى

 استراحت فرصت تا كرد انتخاب خانه به را ترى طوالنى مسير پژمان.  شدند ماشين سوار هم همراه خواهر و برادر

 به نرسيده بود آسايشگاه با منطبق همچنان اش بيدارى و خواب ساعت كه ملوس ترسيد مى اما بدهد، آفرين به بيشترى

 گذاشته رفتن خانه به براى اشتياقش روى پا لحظه آن تا. كند جابجا ماشين از را او بخواهد بود سخت. بگيرد خوابش خانه

نداشت ماندن بيرون براى اى بهانه ديگر حال اما بود .  

 تخت روى را خودش دخترك گذاشتند، خانه به پا كه همان و داشت نگه بيدار را ملوس پى در پى هاى جواب و سوال با

رفت خواب به و كرد رها پژمان . 

 رفت حياط به و كرد عبور شده چيده ها كارتون ميان از زد اتو را ملوس ى شده چروك مانتوى كرد جابجا كه را ها خريد

 رفت مى اش خانه سازنده سراغ به بايد ملوس تكليف شدن مشخص از پس. بدهد انجام وكيلش با را ها هماهنگى آخرين تا

 در رفته خواب دختر دو به سرى و بود مانده باقى شب نيمه به ساعتى يك. داد مى انجام را سند صدور و نهايى كارهاى و

 خواست مى دلش. شود جمع ماندنش و او حضور از خيالش تا بود رفته آفرين اتاق به سكوت در را دقايقى. زد اش خانه

 دختر نزديكى در را ساعتى چند و ماند مى اتاقش در بود، آورده آفرين سر را بال آن لطيفه پسر كه شبى همان مثل درست

 آنجا ديگر  كمى. داشت احتياج آن به كه چيزى درست. بود جارى آفرين اطراف در آرامش. گذاشت مى هم روى چشم

 مانند عنوان بدون ى رابطه كه چرا شان، رابطه براى گشت مى عنوانى دنبال به. فرداهايشان و فردا به. كرد فكر و ماند

دهد ورود ى اجازه خودش به بود ممكن كسى هر كه بود باز درى با اى خانه .  

 را آفرين دائم حضور دلش. كند كار رفاهش و او خاطر براى بعد به آن از و كند حمايتش كن، مراقبت او از خواست مى

 را او آنچه درست. خواست مى را ترديدش بى بوسيدن و بوييدن و كردن لمس دلش. را بيشترش نزديكى و خواست مى

بودند كرده حذر بر آن از .  

 تاريكى به زد زل و گرفت بازى به دستانش ميان را اش گوشى. نشست تراس ى پله آخرين روى و بازگشت حياط به

  .شب

 و آفرين حضور. نشاند لبش به لبخند و رسيد گوشش به سر پشت از در شدن باز صداى كه بود ور غوطه افكارش در

كرد سالم كه شنيد را آلودش خواب صداى و كرد حس را شدنش نزديك . 

كرد نگاهش لب بر لبخند همان با و چرخاند را سرش .  

 خواب هنوز آفرين چشمان. كرد مى روشن را آنجا كه بود كوچه برق چراغ تير نور تنها و بودند تاريك تراس و حياط

  .داشتند

 ساق جوراب در پوشيده پاهاى. بود پوشانده را ساقش از نيمى تنها كه داشت بپا تنگى مشكى شلوار و سفيد شرت تى

بود كرده فرو پژمان دمپايى درون را كوتاهش .  

 ها ران. پژمان تن بر مماس تنش. فاصله بى. نشست كنارش حرف بودن آفرين. داد را آفرين سالم پاسخ و رفت كنار كمى

انداخت آفرين ى شانه دور و گشود را دستش پژمان و بودند تماس در بازوهايشان و .  

. كند تكيه او به كامل دختر تا كشيد خود سمت به بيشتر را او بازويش به فشارى با و نشاد اش پيشانى روى اى بوسه

 كنار در هيجان و تنش بدون آنطور بود آمده پيش كم. گذاشت پژمان ى شانه روى را سرش و بود لبش به لبخند هم آفرين

گفت پژمان گذشت كه كمى باشند، هم : 

- بود شده تنگ برات دلم. كردم عادت بهت خيلى .  



بست چشم به و كرد زمزمه ى" همينطور منم" آفرين . 

- صبح تا خوابيدى مى شدى؟ بيدار چرا! خوابى كه هنوز . 

: نخوابيدى؟ چرا تو  

گفت و كرد تر را لبش. دوخت چشم آفرين ى بسته چشمان به و برد عقب را سرش پژمان : 

- دادگاه ببرم بايد ملوسو فردا. كردم مى صحبت وكيلم با داشتم بره، نمى خوابم . 

گفت آفرين نگاه جواب در پژمان. كرد نگاهش سوالى و برداشت پژمان ى شانه روى از را سرش گشود، چشم دختر : 

- بوده من با ملوس حضانت تا.بشه مشخص حضانتش ى قضيه تكليف بايد مفصله، داستانش . 

 چرا؟:

- چرا؟ چى  

 به دقت با. انداخت تنش به لرز ناگهانى گرفتن فاصله همان. ببيند را پژمان صورت بتواند تا گرفت فاصله كمى آفرين

پرسيد و دوخت چشم پژمان : 

: برادرشى تو باشه، تو با حضانتش بايدم بشه؟ مشخص تكليفش چرا !  

 با همراه و پرسيد مى سوال محتاطانه دختر. نه يا ست حقيقى نسبتشان كه دارد شك  دانست نمى. ديد آفرين در را ترديد

نكند دلزده و آزرده را پژمان سواالتش مبادا تا نگرانى .  

- و بود شده فوت بابام. دادن من تحويل كه بود ساله يك ملوس. برادرشم من آره،  ... 

پرسيد و آمد كالمش ميان خاطر آسوده آفرين : 
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: ملوسه؟ واقعا اسمش  

گفت و كشيد رانهايش روى بودند شده آزاد كه را دستانش پژمان : 

- ملوس ميگم بهش من. شقايقه اسمش .  

 كند مى صحبت خودش با انگار كه جورى و آرام. گرفت پژمان از نگاه و كرد كوتاه اى خنده. گفت ى" آهان" آفرين

 :گفت

كرد نمى معرفى رو اى ديگه ى گزينه مغزم اصال. دخترته كردم فكر واقعا لحظه اون : .  

داد ادامه و دوخت چشم ميكرد نگاهش دقت با كه پژمان به : 

:  حتى. نشنيدم رو شقايق يا ملوس اسم كس هيچ از و جا هيچ. من ذهن توى بودن افسون و شهال هميشه تو خواهراى آخه

رو سومى خواهر وجود نشنيدم هم زهرا عمه از . 

- نداره خبر ملوس از كس هيچ .  



پرسيد تعجب با و شد گشاد چشمانش با آفرين : 

چى؟ يعنى :   

گفت و كرد نگاه آفرين به جديت با پژمان : 

- من و دونى مى تو فقط و فقط. دونست نمى هم بابام. افسون نه و شهال نه دونه، نمى كس هيچ . 

پرسيد و كرد اخمى قبل از تر متعجب آفرين : 

: ملوس؟ سالشه چند ميشه؟ مگه  

 !سيزده-

  شده دار خنده اش چهره. است اطالعاتش تحليل پى در خودش داد مى نشان دختر حالت شد، خيره پژمان به متفكر آفرين

 گوشش كنار اى بوسه. كشيد خودش سمت به را دختر و انداخت او ى شانه دور دست دوباره پژمان. بود فكر در سخت و

كرد زمزمه همانجا و زد : 

- شدى بامزه. نكن فكر اينقدر . 

گفت و داد فاصله را سرش ديگر بارى داغش، نفسهاى و پژمان تن گرمى به توجه بى آفرين : 

: نه؟ ناتنيه ملوس پس   

 با و كرد تر زبان با را هايش لب آفرين. كرد چفت هم روى را لبهايش و  پايين و باال آفرين حرف تاييد در را سرش

پرسيد را اش بعدى سوال احتياط : 

: كرد؟ ازدواج بار دو پدرت نه؟ مگه باباته از  

 پژمان. دوخت چشم نقطه همان به و كرد پر باز را ميانشان فاصله آفرين. داد روبرويش ديوار به و گرفت دختر از نگاه

سپرد گوش پژمان صداى به تنها سكوت در كرد، صحبت به شروع كه . 

-  ها بچه با سفر واسه داشتم و خونه بودم رسيده تازه شب. بود گذشته بابام سال از روزى چند بودم، ارشد آخر سال

بغلش تو پتو الى هم بچه يه واستاده در دم جوون زن يه ديدم. زدن در كه كردم مى جمع وسايلمو .  

داد ادامه و زد خاطراتش به پوزخندى : 

-  و جمعيت از دور بود، ايستاده گوشه يه. ديدمش مراسم شلوغى همون تو. بود آمده بابام مراسم تو. شناختمش كه جالبه

 مى خودت. كرد جلب رو توجهم خرابش حال و ريخت مى كه اشكى و نبود جور ما با ظاهرش. كرد مى گريه هاى هاى

. كرد مى نگاه رو ما جمعيت از دور كه بود جوون چادرى زن اون غريبه تنها نداريم بينمون غريب كسى ما كه دونى

 در دم وقتى داشت؟ كار چه من پدر مراسم توى چهره اون و ظاهر اون با زن يه آخه. موند ذهنم ى گوشه روز همون

رفتم تهش تا. بده توضيحى نبود الزم ديدمش، .  

داد ادامه مكثى از پس. فشرد را چشمانش و كشيد صورتش به دستى پژمان : 

-  يه امون همه. تر طوالنى گاهى هفته دو گاهى رفت مى ماموريت ماه چند سالى بابام نبود، عجيب هم خيلى دونى، مى

 همين از هميشه افسون و شهال. خوابيد مى كارش اتاق تو شبا ميامد، كه هم وقتى. بوديم خبرى همچين يه منتظر جورايى

 برگه يه فقط. نبوده زنش اينم. نگفتم بهشون نميدونن، االنم. ببره رو آبرومون و شه بلند سرش زير بابا كه. ترسيدن مى

بغلش بچه و داشت دستش .  

: كردى؟ باور حرفشو  



-  مى. نرفتم بار زير اما! كشه مى خونو خون ميگن. بابامه گل دست فهميدم ديدم، ملوسو كه لحظه همون بگم داره خنده

 ور اون ور اين و آزمايش اونقدر... و وراثت انحصار هم بعد. بود آبرومون مهمترينش. بود مطرح چيزا خيلى... ترسيدم

 نمى هيچى و ميومد پام به پا. كرد مى عصبيم بيشتر همين... بود مظلوم زيادى مهشيدم. بشه ثابت حسم خالف تا رفتم

كنم قبول ملوسو سرپرستى.. بود چيز يه حرفش... گفت .  

 هيچ. كرد مى سبكى احساس اتفاقات آوردن زبان به با اما نبود خوشايندش روزها آن خاطرات مرور گرفت، نفسى پژمان

 اش لجبازى و كينه حس آن آفرين با صحبت با كرد مى احساس. كند آرامش آنطور كردن دل و درد كرد نمى را فكرش

بفهمدش و كند درك را مهشيد  روزهاى آن شرايط تواند مى بهتر حتى. شود مى كمتر هم . 

. كرد مى خوددارى سختى به اما بخواند اش صورت اجزاى از توانست مى را كنجكاوى. چرخاند دختر سمت به را سرش

 منتظر و بود گذاشته پاهايش روى كج را سرش. حلقه دورشان را دستانش و بود كرده جمع شكمش در را پاها آفرين

داد ادامه و نداشت منتظرش آن از بيش پژمان. داستان ى ادامه شنيدن : 

-  كه آخرى هاى ماموريت تو انگار. شدن آشنا بابام با چطورى و كجا از دونم نمى هنوزم نداشت، هيچي موقع اون مهشيد

 و عشق داستان خواست نمى دلمم. فهميدم كردم اقدام ملوس شناسنامه واسه وقتى هم رو اينا. بينه مى مهشيدو رفته مى

. بود داشته نگه ملوسو زور به هم سال يه همون نداشت، هيچى ملوس مامان. كارا دنبال افتادم فقط... بشنوم بابامو عاشقى

 بزرگ واسه خواست مى كمك مهشيد و داشت جراحى تا چند. داشت زياد جسمى مشكل اوايل اون اما خوبه ملوس االن

اما كردنش ... 

 آفرين براى بود كرده مهشيد با كه اى معامله از آمد مى اش شان كسر كرد، سكوت رسيد كه داستان از قسمت آن به

مد او با روز آن تا آفرين كه چند هر كند، قضاوتش ترسيد مى. بگويد  
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 كه بوده خودش. كرده محروم ملوس داشتن قانونى حق از را مهشيد كه بوده خودش بگويد ترسيد مى. بود كرده ارا

. كند مى بزرگ مناسبى شرايط در را ملوس پژمان قبالش در و كند واگذار را حضانت قانونا مهشيد تا بود داده پيشنهاد

 رد خواست مى تنها. گذاشت كنار دختر براى خودش سهم از را رسيد مى ملوس به پدرشان ارث از آنچه از كمتر حتى

كند محو زندگيشان از از مهشيد پاى .  

 غافلگيرش اما مهشيد. باد پر سرش و بود جوان. كند تالفى مهشيد دادن عذاب با را هايش كينه و ها عقده خواست مى

 براى خواست مى تضمينى تنها. نداشت هم اى خواسته هيچ حتى و پذيرفت را شرايط تمام پيشنهاد، اول بار همان با. كرد

دخترش رفاه و آرامش  .  

گرفت او از را اش خيره نگاه و آمد بيرون فكر از آفرين صداى با . 

 ...خب:

- دخترش ارث سهم حتى. گذشت چى همه از اول همون مهشيد. من به دادن حضانتو .  

 چرا؟:

- بود نفعش به اينطورى. بياد بر ملوس مخارج پس از بتونه كه نبود اوقدرى گرفت، مى هم رو سهمش اگه چون .  

 پله سرد سنگ روى بر مدت طوالنى نشستن از پژمان. نپرسيد سوالى ديگر آفرين. شد برقرار ميانشان سكوت هم باز

 و ايستاد دختر خورد، گره هم در كه دستانشان. گرفت آفرين سمت به دادن كمك براى را دستش و ايستاد. بود شده خسته

گفت برد مى در سمت به را آفرين آنكه حين و افتاد راه به پژمان. تكاند را شلوارش پشت ديگرش دست با : 

: بپره خواب از ترسم مى شده عوض جاش ملوس شبه دو تو، بريم . 



 شكل آنجا در مراوداتشان و بودنشان هم با بيشتر. داشتند دوست دو هر كه بود جايى آنجا. رفتند آشپزخانه به هم همراه

داشت همراه به خاطراتى برايشان و بودند راحت كه جايى. بود گرفته .  

 پشت كه پژمان به كرد مى فراهم را چاى مقدمات كه حينى و كرد آب پر را كترى. رفت گاز سمت به راست يك آفرين

گفت بود نشسته ميز : 

- خورى؟ مى. شدم معتاد چاى به ايستم مى كشيك وقتى از  

 در آسوده و راحت آنطور را او وقتى نشست لبهايش روى لبخند طرح. كرد مى دنبال را آفرين آرام حركات نگاه با پژمان

 چاى ظرف درون كردن فرو ى آماده كه را قاشقى  و چرخيد سمتش به آفرين نداد كه را جوابش. ديد مى شان آشپزخانه

پرسيد دوباره و برد باال بود : 

 چاى؟:

 و برد فرو جيبش درون را دستانش. انداخت هم روى و كرد دراز ميز زير را پاهايش صندلى، پشتى به زده تكيه پژمان

 :گفت

- ديگه چيز يا كرده خوابم بى كه وقته دير خوردناى چاى جديدا دونم نمى .  

داد ادامه و ديد را صورتش گرفتن رنگ. كند اثر آفرين در پهلويش دو حرف تا كرد مكثى : 

- كنم نمى رد رو دستت صورت هر در . 

 برخورد و كابينت شدن بسته و باز صداى تنها. ببيند  آن از بيش را واكنشش نتوانست او و چرخاند را صورتش آفرين

 او به دقيقه چند آن آفرين كه است بر زمان چقدر چاى بساط انداختن راه مگر كرد فكر خودش با. آمد مى هم با ظروف

داد مى نشان مشغول را خودش و كرده پشت .  

 جاذبه قدرت گويا. گذاشت مى جفتشان روى كه اثرى و كرد مى حس را فضا آن جادويى قدرت او مثل هم آفرين شايد

 و فعل هم او به آفرين كردن پشت وجود با و فاصله آن از حتى. بود ديگر جاى هر از بيشتر زمين از نقطه آن در ميانشان

كرد مى حس را درونش انفعاالت .  

 نفسى. انداخت شانه روى و كرد درست كه را زيرش لباس بند. برد اش گيره از زده بيرون موهاى سمت به دست آفرين

 به كه حرفى ترين دستى دم به و نشست اش صندلى برروى صاف. كرد تكرار سرش در را روانشناس جمالت و گرفت

كند منحرف بود شده ممنوع برايش كه جايى به ورود از را فكرش تا انداخت دست آمد ذهنش . 

- رفت وسايلت سراغ ملوس كه ببخش بازم راستى، .  

گفت و داد سرش پشت كابينت به را اش تكيه. چرخيد سمتش به لبخند با آفرين : 

: ندارم حساسيتى منم. بود نزده دست چيزى به. نداره عيبى . 

گفت و كرد لمس را كابينت ى لبه دستانش با آفرين. كرد نگاهش تنها نداد جوابى پژمان : 

: دونست؟ مى كجا از منو اسم  

- بودم گفته بهش من .  

داد ادامه پژمان. رفت باال تعجب از ديگر بارى آفرين ابروهاى . 

- . اونجا بره نداره حق بودم گفته بهش. توشه كه دراورى و تخت غير بوده، خالى اتاق اون هميشه بود، باز اتاقت در

كنى مى زندگى اينجا و توئه مال اتاق اون كه دادم توضيح براش منم. كنم قفل كه نبود كليدشم .  



" . ريخت قورى داخل را جوش آب و چرخيد. درآمد صدا به كترى سوت همزمان و شد خارج آفرين دهان از ى"آهان

 هم به پاهايشان نشست كه پژمان مقابل. كشيد عقب را صندلى نزديكترين چاى كشيدن دم انتظار در شد تمام كه كارش

اتصالشان ى نقطه شد همان و نكشد پس را پايش اما كدام هيچ خورد .  

: چيه؟ براى فردا دادگاه  

- خودش شهر ببرتش خواد مى مادرش. حضانت داستان همون .  

: سال؟ همه اين بعد االن؟ چرا  

- حرفا اين از. مياد بر مخارجش پس از. داره رو نگهداريش شرايط ميگه. دوباره كرده ازدواج ... 

: بهتره خيلى ملوس براى اينطورى. كنن نگهدارى ازش ميتونن مطمينا پس. خوبه خيلى .  

 و نشست جايش در تر صاف. باشد داشته نظرى چنين آفرين كرد نمى تصور هيچ. نشست پژمان پيشانى بر آنى به اخم

گفت اكراه با و لب زير. شد ميز روى اى نقطه به خيره و گرفت آفرين از نگاه. برد عقب هم را پاهايش : 

- تا حاال  
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چيه نظرش دادگاه ببينيم . 

: باشه؟ مادرش پيش بذارى خواى نمى نيستى؟ موافق يعنى  

 آفرين. نداد جوابى و كرد سكوت. كرد مى نگاهش بدبينى با و منتظر دختر. دوخت آفرين به و گرفت ميز از را چشمانش

گفت و شد خم ميز روى : 

 !چرا؟:

. دارد نگه ثابت را نگاهس نتوانست. كرد حس را گلويش سيب شدن پايين و باال كه طورى محكم،. داد فرو را دهانش آب

گفت و گرفت چشم : 

- بياد سراغش تونه نمى ديگه بودم گفته بهش. گذاشتم شرط براش موقع اون. بود همين قرارمون اول از . 

نداد ادامه ديگر پژمان اما نشست انتظار به سكوت در. داد تكيه صندلى به و رفت عقب سينه به دست آفرين .  

:  هم اى همسايه حتى نمياد يادم سالها اين تو. كنم باز رو در حياط تو رفتم من سراغت، در دم آمد خانمى يه پيش سال چند

نه؟ بود ملوس مادر. بيرون رفتى تو بعدش. بزنه رو خونه اين در   

 توجه دختر كه بود روزهايى همان. داشت خاطر به را آفرين شب آن ايستادن گوش خوب. كرد پايين و باال سرى پژمان

بود كرده جلب را اش . 

: و رسيدى خودت كه بودم گرفته تحويل رو نامه مامور از تازه. روز اون يادمه قشنگ. اومد احضاريه كه بعدم  ... 

 برخورد آفرين با پرخشم و تند چنان. داشت خاطر به خوب هم را روز آن. كرد تاييدش شرم و خجالت با بار آن پژمان

 گرفتن تحويل بابت و بود كرده اش زندگى در كشيدن سرك به متهم را او. نيامد آنجا به ها هفته تا دختر كه بود كرده

 فاميلى مثل او با رفتارش و كرد آمد و رفت آنجا به كمتر سال يك تا كه بود روز آن از پس آفرين. بازخواست احضاريه

گفت و گشود زبان بالخره. بود شده دور : 



-  سرپوش روش سالها كه رو گندى بوى تا برسه قاميل گوش به بود كافى. شدم عصبى اوطور همين واسه بفهمى، ترسيدم

نداشت دليلى. بفهمه كسى شد نمى. شه بلند  بودم  گذاشته ! 

 كند پر چاى از را ها فنجان آنكه از پيش و پژمان به زد زل. ايستاد و راند عقب را صندلى. رد نه و كرد تاييدش نه آفرين

داد خاتمه كوتاه اى جمله با تنها را ،بحثشان : 

: باشه دخترش براى خوبى مادر بعد به االن از خواد مى زن اون. باشه مادرش پيش ملوس بذارى بهتره من نظر به .  

نكن محروم نعمت اين از رو ملوس. نعمته خوب مادر كن باور . 
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#۰٣ 

 

 واضح را خط سوى آن صداى تا شد مى آن از مانع سالن ى همهمه صداى. كرد چك را ساعت و برد باال را مچش

 هم ديوار و  ريخته زمين روى مقابلش ديوار ى شده ورقه ورقه رنگهاى چسباند، ديوار كنج به بيشتر را خودش. بشنود

 آنجا درشت و ريز اتفاقات مشاهده سالها از ناشى  كه انگار تركها آن كرد فكر خودش با. بود برداشته عميقى تركهاى

بودند نشنيده و نديده كه ها چه داشتند، گوش و چشم ديوارها تنها اگر. بودند ! 

گفت برسد مخاطبش به كه بلندى صداى با. گذاشت ديگرش گوش كنار را تلفن و چرخيد  : 

- نشم معطل كن رديف رو كارا شما فقط همراهمه مداركم. رسونم مى خودمو دو ساعت من . 

 نامش به را جديد خانه سند روز آن و است آماده مدارك كه داد خاطر اطمينان  بود نيما و او مشترك دوست كه محضردار

زد خواهند .  

 پايان دادن قسط سالها ى دلهره و شد مى گشوده مشكالتش از يكى ى گره حداقل كه بود خوشحال. كشيد اى آسوده نفس

شد مى صاحب را بهتر اى محله در اما كوچك اى خانه و كرد مى پيدا .  

 اى بهانه هم شايد. بشود خبر با دختر احواالت از خواست مى. گرفت را آفرين ى شماره درنگ بى و كرد قطع را تماس

 موقعيت تا چرخيد داشت قرار گوشش كنار گوشى كه همانطور. دختر زندگى در دائم حضور و جايگاهش حفظ براى بود

 كنار تلفن. بود رفته اتاق داخل كه شد مى دقايقى وكيلش اما بود نشده دادگاهشان نوبت هنوز. كند ارزيابى را ليال و ملوس

خورد مى آزاد بوق گوشش .  

. بودند كرده اشغال جوان مردى و زن را بودند نشسته آن روى اش مربى و ملوس كه نيمكتى چرخيد، سالن در نگاهش

 تماس دوباره شد، قطع گوشى. كند پيدا را آنها قديمى و باريك سالن ميان آمد رفت در آدمهاى ميان از تا كشيد سركى

  .گرفت

 از را ملوس گرفت، كه را نگاهش رد. بود ايستاده سينه به دست ها، پله راه از فاصله با كه ديد را ملوس مربى ليال،

 ببيند توانست نمى را صورتش. بود ايستاده پله ترين انتهايى روى درست. داد تشخيص رنگانكش شال و مشكى مانتو روى

شود مى آمد و رفت مانع و ايستاده آنجا چرا دانست نمى و .  

آمدند مى باال ها پله پاگرد از كه ديد را همسرش و مهشيد كه بود وقت آن و برداشت سو آن به قدم چند .  

 كوتاه، ديدار آن مانع خواست نمى رفت، پيش آهسته. ببيند را اش خوشحالى ملوس كوبيدنهاى دست از توانست مى حال

 بر سپس و نشاند ملوس پيشانى روى اى بوسه شاداب صورتى با مهشيد. بشود كرد، مى شمارى لحظه برايش ملوس كه



 و كرد مكث دخترش صورت روى ثانيه چند. راند شالش داخل منظم را دختر ى ريخته بهم موهاى مادرانه حركاتى

بود محال فاصله آن از شنيدينش كه آورد زبان به چيزى . 

 دست ملوس. بروند كنار احتمالى هاى خوردن تنه و ها پله راه مقابل از تا انداخت بازويش دور دست مهشيد همسر

 بوق از پس تلفن. برداشت قدم مهشيد كنار ليال حضور  به توجه بى ، خندان هاى لب با و گرفت دست در را مادرش

 دست ملوس ايستادند، اى گوشه نفر سه. بود مقابلش ى صحنه پى حواسش پژمان اما شد قطع شمار بى هاى خوردن

 ملوس كه  را خاصى صداى توانست حتى پژمان. كرد نوازشش آرام و كشيد مهشيد ى برجسته اندك شكم روى را آزادش

 كرد قطع را تلفن. ايستادند حركت از پاهاش. بشنود صدا و سر آن ميان را فرستد مى بيرون حلقش از زدگى ذوق هنگام

آورد پايين گوشش كنار از و . 

 شانه. پوشاند اش انداخته گل صورت روى بر چادر كشيدن با را لبخندش و گذاشت ملوس دست روى را دستش يك مهشيد

 با ديدارهايشان تمامى در پژمان كه مهشيد، همسر لبهاى. كشيد آغوش در را ملوس سر و خورد تكان خوشى از هايش

 آن از بيش. كشيد ملوس سر روى بر نوازشگر دستى و شد گشوده نما دندان لبخندى به هم بودش، ديده درهم هاى سگرمه

 به راضى و شاد شان نفره سه جمع. كرد نگاهشان و ايستاد بود گذشته آن از وكيلش قبل دقايقى كه درى مقابل نرفت، پيش

 اما بود، رفاه و مال داشتن خوشبختى او تصورات در. بود حسرت داشت كه حسى تنها لحظه آن در شايد. آمدند مى نظر

بود خوشبختى از ديگرى تعبير ديد مى مقابلش آنچه .  

 همان به درست. كند تجربه را خانواده و خانه داشتن توانست مى دختر بود، نداده او به را ملوس حضانت مهشيد اگر شايد

 بود، بررگتر اون از سالى چند تنها كه مهشيدى ناگهانى حضور اما. بود بسته نقش پژمان چشمان مقابل لحظه آن كه شكل

 به. آمد بيرون اتاق از و زده بغل زير اى پرونده كه ديد را وكيلش و شد باز اتاق در. بود كرده دار جريحه را غرورش

گفت و گذاشت اش شانه روى دستى رسيد كه پژمان : 

: شه مشخص بچه اين تكليف امروز خدا اميد به كه بريم. زنن مى صدامون االن. مهندس حله .  

 جلسه كه داد خاطر اطمينان پژمان به زبده وكيل. گرفت آمدند مى سمتشان به كه اى نفره سه ى خانواده از نگاه پژمان

 به را خودش مهشيد وكيل. برد خواهند جلسه داخل دقايقى تنها را ملوس و رفت خواهد پيش خواهند مى آنها كه همانطور

گفت رسا و بلند صداى با دست، در اى برگه با همراه منشى. شد گشوده ديگر بارى اتاق در بعد اى لحظه و رساند آنها : 

- مدرس مهشيد و معتمد پژمان . 

 

*** 

- من بده رو قيچى اون ملوس . 

ك نگاه از را اين پژمان و نبود حال سر. رساند پژمان به را خودش سالنه سالنه دختر  
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پرسيد و گذاشت پژمان دست كف را قيچى.  فهميد اش طوالنى سكوت و فروغ م : 

: چنده؟ ساعت  

 و گذاشت اش شده بندى بسته ى وسيله چند كنار را آن. كرد بلند زمين روى از را كارتون و بريد را چسب انتهاى پژمان

 :گفت

- نشده پنج هنوز .  



: مياد ناهار از بعد گفت مامانم . 

 به نگاهى ملوس دار غصه نگاه و ناتمام سواالت از كالفه پژمان شد، روان دختر اشك ساعت چند آن در چندم بار براى

 آن با پژمان كه اى خواسته. بگذرانند ملوس با را دادگاه از بعد روز نصفه آن بود خواسته مهشيد. انداخت اطرافش

 تلخى اوقات تمام با را ملوس تنها. دهد تن هايش خواسته به توانست نمى و شد نمى صاف مهشيد با دلش. نكرد موافقت

 آن راحت نفس دومين گرفت تحويل كه را خانه كليد. زد امضا را اسناد و برد دفترخانه و ظهرش قرار به خود همراه اش

 شدنش صاحب براى آنطور كه اى خانه هم و بود شده بسته خواست مى او كه آنطور  ملوس ى پرونده هم. كشيد را روز

شد زده نامش به داشت دلهره .  

گفت و ايستاد ملوس مقابل كمر به دست : 

- كردى؟ حجاب اونطورى ظهر از نشدى خفه بيار، در شالتو حداقل شد، چروك مانتوت  

پرسيد باز  و ايستاد در مقابل پژمان بار شماتت نگاه به توجه بى ملوس : 

: چنده؟ ساعت  

 تمام به چيزى. شد كارتون آخرين به زدن چسب مشغول بدهد را ملوس پاسخ آنكه بدون و داد تكان طرفين به سرى پژمان

بود نمانده هايش كارى خرده و نو ى خانه نقاشى شدن .  

 و كند جور اى بهانه خواست مى دلش. رفت مى بايد او بگذراند، آنجا را مدتى بود قرار آفرين كه حال. نداشت رفتن دل

 را خانن كه بود آن بهتر و شدند مى معترض دو آن وضعيت به سيما و محسن زود يا دير كه دانست مى اما بماند بيشتر

 آن بهتر هم درمانش براى. كند آمد و رفت آنجا به توانست مى پژمان ماند، مى آنجا اگر حداقل. بگذارد آفرين اختيار در

برود كه بود .  

 را آنها. بودند كرده اشغال را جايش مدتها كه بود اى وسيله خرده تكه چند و ها كتاب بود كرده بندى بسته كه را آنچه

 تاثير بى. بود رها پذيرايى در دهد نشان را شدنن جابجا و رفتن قصد آنكه منظور به بيشتر آمد، آنجا به آفرين كه زمانى

بود شده شدندش جابجا از صحبت بار چندين فرناز حضور زمان كه چرا نبود هم .  

. بود آفرين با شب آن براى اى برنامه فكر در هم او. بود نشسته انتظار به و خواند مى شعر خودش براى لب زير ملوس

 از بعد كه دهد خبر و كند صحبت وار پچ پچ توانست كوتاه اى دقيقه تنها آفرين داشتند، هم با  قبل ساعاتى كه تماسى در

آيد مى خانه به كالس . 

. خورد زنگ تلفنش كشيد آن شده مماس ى لبه دو روى كه را پهن چسب. شد خم زانو دو روى و كشيد مقابلش را كارتون

داد پاسخ آسوده خيالى با بار آن را تلفنش و كرد رها را چسب : 

- پور يزدان جناب سالم . 

: انشاهلل؟ كه خوبى. جان مهندس سالم  

- پور يزدان آقاى ممنون .  

: كرد مى قرارى بى خيلى گرفت؟ آروم خواهرتون . 

 دستى لبخند با آفرين و شد باز خانه در همزمان. زد ها پله سمت به چرخى و ايستاد پژمان. آمد حياط در شدن بسته صداى

 و كرد آويزان را اش مانتو. كشيد بيرون سرش از دم همان را اش مقنعه و بست سرش پست را در. داد تكان ملوس براى

گفت ملوس به رو : 

: ملوس؟ نشستى اينجا چرا. گرمه چه واى  



 موهايش ميان دستى. چرخاند سمت آن به سرش پژمان كردن صحبت صداى شنيدن با اما بود نديده را او هنوز آفرين 

 آن از بيشتر. داد تكان دختر سالم جواب در سرى و بود كرده سرايت هم او به لبخندش. داد پژمان به را نگاهش و كشيد

گفت و نگذاشت جواب بى را وكيلش : 

- ممنونم خيلى ازتون چطورين؟ ما زحمتاى با... خوبه اونم بله، .  

 پناه يزدان. داد نشان او به را پوشش دستبند مچ و زده زانو ملوس مقابل كه بود آفرين به نگاهش و پور يزدان به گوشش

. شد مى درهم ملوس با گفتگو حين آفرين صورت و ميگفت كار دادن فيصله براى خانه دفتر سريعتربه چه هر رفتن از

 تعريف آفرين براى را چيزى آهسته داد، مى نشان عالقه آنها به آنطور گذشتن شب تا كه دستبندهايى به توجه بى ملوس

كرد مى .  

 به دايم بود انداخته زير به سر مظلوم كه ملوس از آفرين، بازيگوش نگاه. بود دو آن پى حواسش اما تلفن به گوشش پژمان

زد مى گريز نشيمن ميان ايستاده پژمانِ  .  

 نزديك كه چشمانى با و حواس بى پژمان. ايستاد و گذاشت دختر ى شانه روى دستى آفرين شد، سينه به دست كه ملوس

داد مى وكيلش به كوتاه هاى جواب كرد، مى دنبال را آفرين شدن .  

 هم با رسيد كه پژمان مقابل. داد نشيمن ميان  كارتون چند آن به را متعجبش نگاه و گذشت ورودى ديوار كنار از دختر

گفت پور يزدان تبريك و شاد لحن جواب در هم او. شدند چشم در چشم : 

- هستم زحماتتون قدردان. رسوندين سرانجام به شما رو پرونده اين. پور يزدان جناب ممنونم شما از من .  

:  تا. بهتره خواهرت براى اينطورى باش مطمئن. شد مى انجام پيش سال چهار همون بايد كار اين پسرم، كنم مى خواهش

 يادت پس.  بشين بخير عاقبت كه ايشاهلل. گذاشتى انرژى و وقت وظايفت از بيش براش تو بودم شاهدش من كه اينجايى

برات بفرسته منشى گم مى شد معين كه جاش هم آدرسو. بينمت مى وقت اول فردا براى ايشاهلل. ديگه نره . 

- حسابت شماره پور يزدان جناب راستى... ممنون باشه،  
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كنم تسويه باهاتون زودتر هم رو وكالت حق اين من. بفرستين لطفا هم رو ون . 

 و سر بى و تند. شد رفتنش مانع و گرفت را بازويش پژمان كه كند عبور كنارش از خواست پژمان مكالمه شنيدن با آفرين

گفت حرفى هر از پيش آفرين. فرستاد پيراهنش جيب داخل را گوشى و رساند پايان به را مكالمه ته : 

: دادن؟ تو به رو رأى بود؟ وكيلت  

 چوب چهار در با حال و بود مادرش آمدن پى حواسش هنوز كه انداخت ملوس به كوتاه نگاهى. كرد رها را دختر بازوى

 زد دختر دلخور و دمغ صورت به لبخندى. دوخت چشم آفرين به دوباره نداشت، ديد آنها به ملوس. بود ايستاده ورودى در

 و خسته صورت سير دل يه عوض در و نداد را آفرين پاسخ. نكنند نافرمانى باز تا سراند جيبهايش درون را دستانش و

گذراند نظر از را آفرين منتظر . 

 ديگه سال دونى مى. شه مى بزرگ داره  بكشى؟ دوش رو رو مسئوليتش تونى مى كى تا. پژمان داشت گناه دختر اون :

براش؟ ميشه سخت چقدر  

 گره هم در موهاى و دختر صورت روى كه بود چشمانش تنها. شنيدند نمى را آفرين گر توبيخ لحن پژمان هاى گوش

 كه بود آن از تر خوب حالش. بردند مى لذت لعابش و رنگ از بدور و ساده ظاهر از و خوردند مى چرخ اش خورده

گفت و زد رويش به لبخندى. كند تلخ آفرين خبرى بي از ناشى گر توبيخ و تند لحن بابت را  اوقاتش بخواهد :  



- اى؟ خسته  

داد پاسخ و كوبيد زمين رو آهسته را پايش كالفه آفرين : 

 !پژمان؟:

گفت آفرين مالمت به توجه بى برد، مى لذت گذاشتن سر به سر آن از كه پژمان : 

- اى؟ كاره چى شب  

 از پژمان سمت از حرفهايش دادن جلوه اهميت بى بابت خواست مى كه حينى و كرد پژمان صورت روى مكثى آفرين

گفت احساس بى و سرد كند، عبور كنارش : 

: دارم درس . 

 به را سرش. كرد حلقه كمرش دور را دستانش آفرين شدن دور از پيش و چرخيد. رفت هوا به پژمان ى خنده صداى

 زمزمه آفرين گوش نرم  ى الله در گرفت دمى. خورد مشامش به هميشگى خنك بوى ى مانده ته كرد، نزديك دختر گوش

 :كرد

- خانم نازآفرين كنى قهر بودم نديده .  

گفت و كرد رها را اش شده حبش نفس. گذاشت  كمرش دور شده حلقه دستان روى را دستانش آفرين : 

: تابه؟ بى چقدر بينى نمى مياد؟ دلت چطورى. بچشه رو خانواده طعم دختر اون ذاشتى مى بايد. پژمان كردى اشتباه  

 براى بود سدى خودش ملوس حضور. برد مى لذت موقعيت آن و حس آن از. فشرد آغوشش در تنگ را آفرين پژمان

. عطش با و طوالنى. نشاند دختر گردن ى برجسته رگ روى اى بوسه آرام. حسش دادن شكل تغيير و  بيشتر روى پيش

كرد زمزمه آهسته دار خش و درگير صدايى با. كرد وارد پژمان دستان به فشارى آفرين حسباند، او به بيشتر را خودش : 

- فهمه مى رو چيزا اين ملوس. پژمان زشته . 

گفت و غريد آفرين گوشش زير. كرد حس نزديكى آن از را حالشان تغيير اما بكشد عقب نداشت قصد پژمان : 

: دارى؟ برنامه امشب  

- دارم درس كه گفتم . 

 مى راست كه حينى و نشاند آفرين ى شقيقه روى كوتاه بار آن اى بوسه. شد آفرين لجبازى متوجه. كرد شل را دستانش

گفت و ايستاد : 

: مهشيد به دادم رو حضانتش. دفترخونه برم بايد فردا. مادرش پيش ميره ماه آخر از ملوس . 

دوخت پژمان چشمان به شاد اما متعجب چشمانى با همراه را صورتش و زد چرخى آغوشش در آفرين .  

 چين چشمانش دور شد، گر تحسين  و نرم دختر  نگاه. برد مى لذت آفرين هاى شدن غافلگير و ها واكنش آن از پژمان

 پژمان گردن دور دست حرف بدون سپس و كرد مكث پژمان روى اى ثانيه. رفتند باال به رو لبهايش و افتاد ريزى هاى

  .انداخت

گفت پژمان چشم در چشم و ايستاد پا نوك روى : 

: بود تصميم ترين درست اين. پژمان كردى درستى كار . 

گفت و زد لبخند. كرد تاييد را آفرين حرف سر با پژمان : 



- آفرين شدم سبك. كنم مى فكرو همين خودمم .  

 عقب دو هر. پريد جا از در زنگ ناگهانى صداى با بود كرده آميز تشكر و داغ اى بوسه ى آماده را خودش كه پژمان

كرد مى تكرار را" آمد مامانم"  ،"آمد مامانم" مدام دو آن به توجه بى و پريد داخل به روى از كه بود ملوس و كشيدند .  

رفت در سمت به" كنم مى باز من"  گفتن با و كرد مهار را اش خنده آفرين .  

 ملوس سمت به. شده سرخ هم صورتش حتى كرد مى حس و بودند شده داغ گوشهايش كشيد، موهايش ميان دستى پژمان

گفت كشيد عميق نفس چند آنكه پس و رفت بود كفشش پوشيدن مشغول كه : 

-  باشه حواست جان ملوس. جيبت تو گذاشتم نوشتم رو خونه آدرس و تلفن شماره. ها شى نمى دور مامانت چشم جلوى از

 .خواهرم

 از را پرش تو هيكل بدهد را آفرين خداحافظى پاسخ آنكه بدون و كرد تكرار را اى" باشه باشه،" حواس بى و تند ملوس

گفت و انداخت بود ايستاده سالن ميان لبخند با كه آفرين به نگاه پژمان. فرستاد بيرون در : 

- ميام االن كنم، راهى ملوسو . 

گفت اى"باشه" و داد تكان سرى آفرين . 

. بود ايستاده پژمان منتظر در كنار مهشيد تنها بود، نشسته يشمى پرايد عقب صندلى روى ملوس برسد، در به آنكه از پيش

 با كه قبل بار خالف بر اما بود نشسته فرمان پشت بودند، آمده سراغش بار اولين كه روز همان مثل درست هم همسرش

كرد مى صحبت ملوس با آيينه درون از بار آن بود، شده خيره روبرو به اخم . 

نقطه هيچ كه داد زنى به و گرفت آنها از نگاه مهشيد، سالم صداى با  
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بود آورده دنيا به را پدرش فرزند چهارمين كه مادرى نام كشيدن يدك به از غير نداشت او با اشتراكى ى .  

 .سالم-

 روى را چادر پر نو عادتى رسم به. كرد خم كمى را سرش بود شكفته مشخصا كه صورتى و معذب نگاهى با مهشيد

كشيد صورتش از نيمى .   

 تا داد فرصت و كرد نگاه او به باال از پژمان. داشت پيش سالها نزار و زرد زن با زيادى ى فاصله رويش و رنگ

كرد نگاه پژمان به خيره قدرشناس و خوشرنگ چشمان آن با و برد باال را سرش مهشيد. كند صحبت . 

- كنم تشكر ازتون چطورى دونم نمى... دونم نمى .  

 او با دلش بگويد توانست نمى. بود راحت اما باشد، سخت برايش گذشت كرد مى فكر. بود كرده سكوت.نزد حرفى پژمان

شده صاف .  

نبودند مستثنى هم مهشيد هم و او هم. گرفتند مى تصميم شرايط تابع و بودند شرايط تابع ها انسان .  

 با سرش يا كه معتمد خانواده زير به سر و آرام مرد با و آورده در پدرش زندگى از سر چطور زن آن بداند خواست نمى

 زندگى از نارضايتى يا و كند اى گله مادرش از پدرش نداشت خاطر به. شده بالين هم اش، كتابخانه با يا و بود گرم شغلش

 كرده حسى چنين بارها خواهرخايش كه چند هر. شود ختم پنهانى اى رابطه به بخواهد كه بياورد زيان به را مشتركشان

  .بودند



 روز به زنى مادرش. مطالعه به مند عالقه اندازه از بيش و بوذ مخابرات مهندس. بود زير به سر و فروتن مردى پدرش

 جدل و بحث تنها. پدرش مقابل ى نقطه درست. كرد مى پر فاميل و دوست با برخاست و نشست با را همسر از دورى كه

 دعوت آنجا به پدرش كار محل از يا كه بود مراسمهايى و محافل به نرفتن يا و رفتن سر بر هم داشت خاطر به كه هايى

 به كه بود كمى اهميت مشتركشان وجه تنها شايد. دادند مى را ها مهمانى آن ترتيب اقوامشان و دوستان يا و شدند مى

دادند مى فرزندانشان .  

 منع بيشتر تعارف و توضيح از را زن آرام لحنى با. بود كرده معذب را مهشيد اش خيره نگاه. كرد صاف را اش سينه

گفت  و كرد : 

:  برگرده رو شب ميدم ترجيح اما گذاشتم كيفش تو هم داروهاشو. ممنوعه براش چرب غداهاى. بره مى خوابش زود شبا

 !اينجا

 ماشين سوار و چرخيد  بيشترى حرف بدون. گشت بازخواهند شب داد اطمينان و كرد تشكر. داد تكان سرى هم باز مهشيد

 .شد

 جزم دخترش از دورى سال چند جبران براى را عزمش مهشيد. آورد ايمان كارش درستى به بست، سرش پشت كه را در

 كردن رها با كه گناهى و داشت فرداهايش از ترس بود، گفته دادگاه جلسات در بارها خودش كه آنطور. بود كرده

 دانست مى. گذاشت مابقى كنار هم را كارتون آخرين گذشت، كه نشيمن از و بازگشت خانه به. بود شده مرتكب فرزندش

رسيد نمى گوشش به صدايى هيچ اما رفته آشپزخانه به آفرين . 

. رفت آشپزخانه به ، تنهايى به و خانه از خارج ساعت چند گذراندن براى دختر كردن راضى فكر در و خوش حالى با

خواند مى را اى دارو قوطى روى برچسب و بود ايستاده او به پشت آفرين .  

 و گذاشت ميز روى را قوطى پژمان ديدن با. داشت اخم صورتش. چرخيد سمتش به كرد حس كه را  پژمان شدن نزديك 

 :پرسيد

- كرده؟ تجويز كى رو اينا  

گفت و كرد تر را لبش پژمان : 

 .دكترم:

گفت احتياط با و كرد مكثى حرف ى ادامه در آفرين . 

:  كنى حل رو مشكل تونى مى هم اينا بدون. كردم صحبت استادم با من! ذاره مى عكس تاثير اينا دونم مى من كه جايى تا

 .پژمان

 به پژمان خوب حال. برداشت بود كرده اخم سكوت در كه پژمانى سمت به قدمى. بود نگران نگاهش و دلسوز آفرين لحن

آمد سراغش به حقارت احساس و شد شرمش كرد، تغيير آنى .  

. آمد بدش شود، خشنود آنكه جاى بوده، مشكلش گير پى آفرين آنكه از. انداخت مى سايه امروزش بر گذشته هم هنوز

 لحنى با آفرين. رفته سوال زير اش مردانگى و شده دار جريحه غرورش كرد مى احساس. نكرد پنهان هم را اش ناراحتى

گفت و رفت جلوتر دلجو : 

- دارى نگه دست بايد دارو مصرف براى هنوز نظرم به .  

داد ادامه احتياط با و كرد مكثى : 

- . ست باتجربه بگم خوام مى يعنى... تخصصش فيروزى دكتر. بگيرم وقت استادم از تونم مى باشى داشته دوست اگه

 وقت ازش. پژمان باشه جسمى تو مشكل كنم نمى فكر من. كرده كار كردن پيدا مشكل كه كسايي خب... كه كسايى با سالها

  بگيرم؟



كند نشينى عقب نبود حاضر و بود بسته عهد خودش با. كرد مهار را آن آخر ى لحظه اما آمد زبانش نوك تا مخالفت .  

زد صدايش ديگر بار و دوخت او چشمان به را محتاطش نگاه آفرين : 

- بگيرم؟ وقت استادم از... پژمان  

 كه بود همان بخشش اميد و مثبت فكر تنها لحظات آن در شايد. شد روشن دلش ته داشت اهميت آفرين براى آنطور آنكه از

. بود كننده اميدوار و خوشايند برايش دهد رضايت تا كرد مى التماس نگاهش با آنطور آنكه. بود مانده كنارش هنوز آفرين

 پى پا داشت ياد به كه بارى هر از بيش روز آن پرسيد، نمى سوالى و زد نمى حرفى فكر بذون كه ساكتى هميشه دختر

 و گرفت دمى. شده جديدى فاز وارد شان رابطه دانست مى. نيست راه نيمه رفيق آفرين دانست مى ديگر. بود شده اش

گفت شود پشيمان اش خواسته بيان از آنكه از پيش : 

: بيا باهام . 

 گشودنشان، از پس و كرد چفت هم روى اى لحظه را لبهايش. برد بين از قدمى با را ميانشان فاصله. زد لبخند آفرين

پژمان به كه را اى بوسه  
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كوتاه. نشاند لبهايش روى بود بدهكار   

 تنها آفرين. خواند بودش بوسيده كه زنى نگاه در را شرم اول بار براى پژمان. برد عقب را سرش. بوسيدش ناشيانه و

زد لب برايش : 

- ميام باهات  
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#۰٦ 

 

 نرمى. بود كرده حصار محكم و سفت اى سينه را پشتش. گشود را چشمانش الى شكمش دور دستى شدن پيچيده حس با

كرد حس لختش پاهاى روى را مردانه شلوار ى پارچه .  

بود نكرده طلوع كامل هنوز خورشيد و بود روشن نيمه اتاق نمانده، خواب كه دانست مى و بود نخورده زنگ ساعتش .  

 مردانه و خنك عطر و شامپو بوى كشيدن مشام به از پس اش شده منقبض تن و شد فعال اش بويايى حس چيز هر از پيش

شد آرام آشنا، اى .  

 داشت. كرد خوش جا لبهايش روى لبخند هم و بست چشم دوباره شد، راحت خيالش بود شده اسير امن آغوشى در اينكه از

 جديدش، ى خانه در و رفت خانه آن از پژمان كه زمانى از درست. كرد مى عادت شدن بيدار خواب از شيوه آن به

 روز همان اما آفرين. بود مصلحت و بودن گرفته هم با دو هر كه بود تصميمى آنجا، از رفتنش. شد مستقر شهر، آنسوى

 از هم و بود ترسيده تنهايى از هم شب آن. بود مانده بيدار صبح تا را ماندن تنها اول شب همان و شد پشيمان بردن اثاث

خيال و اوهام .  



 كرد مى ادعا كه تعهدى. نكند خطا كه. بماند متعهد او به بود خورده قسم كه مردى به  كرده اعتماد بسته چشم دانست مى

بوده پايبند آن به كه است ماه دو به نزديك .  

 افكار رفت، مى خانه به خواب براى پژمان كه اى لحظه از درست. شد مى مشغول دلش و فكر شب هر عين اما آفرين

 حرفى ترديدش و شك از آفرين آنكه با. كردند مى چركين را دلش نكندها و ها اگر و رفتند مى رژه آفرين سر در مسموم

كند مطمين ماندنش تنها و بودن تنها شب از را او داشت سعى پژمان اما حساسيتش، و شدنهايش نگران از زد، نمى .  

 توصيه به. كردند مى سپرى هم به را آفرين هاى كشيك و  كاريشان غير ساعات تمام اما بود، رفته آنجا از كه درست

 از سر مختلف هاى بهانه به و سرزده پژمان صبح گاهى و شب گاهى چند هر ماندند، مى خانه در كمتر فيروزى، دكتر

صبح همان مثل. آورد مى در آنجا ! 

 يك پژمان. درآمدند رقص به ها پروانه دلش در و شد تر عريض لبخندش كرد حس گوشش كنار كه را بازدمى گرمى

 لبهاى آنكه از پيش. زد كنار گردنش و صورت روى از را آفرين ى آشفته موهاى. شد خيز نيم و كرد آزاد را دستش

 آن به بود سخت. آورند مى سرش بر چه پژمان هاى بوسه دانست مى خوب. شد مورمورش بنشيند، گردنش روى پژمان

 مى اوج گردنش حساس ى نقطه روى بر پژمان لبهاى تماس بار هر با قلبش آرام ضربان. كردن مقاومت و افتادن حال

  .گرفتند

 تر خفيف دوزى با فيروزى دكتر آفرين تصور خالف بر كه هايى دارو و بود گرفته پيش كه درمانى ى واسطه به پژمان

 فعال و نقطه آن به رسيدن هم او براى چه؟ آفرين اما. كند كنترل او از بهتر را وضعيت آن توانست مى بود، كرده تجويز

 مهار سختى و احساسات غليان. دشوارتر روز به روز برايش كنترل و بود سخت اندازه همان به هورمونهايش شدن

. خواست مى را بيشتر هاى بوسه و ها شدن لمس دلش. بود برده شان رابطه پيشروى پاى تا را آفرين خود بارها عطشش

 تند رفت مى كه را هايى نفس و كند برخورد عادى كرد سعى. كرد حس خوبى به هم را پژمان حال تغيير و بود شده داغ

كند آرام شود، ناآرام و .  

 فاصله آفرين گردن روى از كه لبهايش. نبودند تماس در هم با بدنهايشان ديگر و كشيد عقب كمى را اش تنه پژمان

 مى هم بسته چشمان همان با آفرين كه برد نزديك آنقدر را صورتش و زد دختر ى گونه روى كوتاه اى بوسه گرفتند،

گفت آرام كه شنيد را خشدارش صداى آفرين و بود كرده بدنش اهرم را آرنجش. زده زل او به پژمان دانست : 

- خانم؟ شدم بيدار  

 به تنها و كرد تر عريض را لبخندش. داد مى درونش حال از خبر لبهايش شيار ميام رطوبت نداد، نشان واكنشى آفرين

كرد اكتفا حلق ته از ى" هوم" گفتن . 

- شى؟ نمى پا   

 را مخالفتش و انداخت باال ابرو شيطنت با اما بود، كرده هم چفت را خندانش لبهاى و داشته نگه بسته را چشمانش همچنان

پرسيد و نشاد اش گونه روى ديگر اى بوسه پژمان. داد نشان : 

- چى؟ حاال   

گفت سپس و كشد آغوش در را بالشتش جوابى هر جاى آفرين : 

: خوبه هم خيلى. خوبه جام . 

گفت ش، تر دار خش ديگر كه صدايى با و كرد مكث كمى پژمان : 

- بخورى؟ صبحانه خواى نمى مطمئنى؟  

 آن در كه بود دار خنده. بخرد را اش دخترانه  ناز پژمان بود منتظر. انداخت باال ابرو قبل حالت همان با آفرين هم باز

 نهفته هايى دلبرانه چنين درونش كرد نمى هم را تصورش هرگز كه داد مى نشان خود از رفتارهايى و واكنشها مدت

باشد بلد حتى يا و باشند .  



 روى از را سرش و گشود نيمه تا را چشمانش است، كرده نشينى عقب آنكه خيال به آفرين شد، طوالنى كه پژمان مكث

 مى كرد، نگاهس سرخ صورتى و خمار چشمانى با.  چرخاند داشت قرار پژمان صورت كه جايى و شانه سمت به گردن

است كرده سكوت چرا و دارد حالى چه او بفهمد  پژمان حالت و صورت از خواست !  

 لبخندى گشود چشم كه كامل. داشت قرار تخت روى فاصله كمى با اما آفرين با موازى تنش و بود متفكر پژمان صورت

كرد زمزمه برايش ى" سالم" آرام و زد پژمان ى چهره به .  

 بگشايد را لبهايش آنكه از پيش  كه بپرسد را خيره نگاه آن علت خواست بود، شده خيره او به عجيبى شكل به پژمان

و شد فشرده تخت روى پژمان لبهاى فشار اثر در سرش. بست را آنها پژمان  
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كرد حس بود، افتاده بيرون داشت تن به تن كه تاپى از كه پهلويش و لخت قسمت روى را پژمان دست گرماى .  

 آرام را دستش كف باز. گرفت قرار آفرين شكم روى و شد بيشتر پژمان فشار. فرستاد بيرون حلقش از صدايى ناخواسته

 حركات و ترديد. شدند مى روشن و خاموش آفرين سر در يك به يك دهنده هشدار هاى المپ. كرد حركت نامطمين و

 عقب دار و گير در. افتاد شماره به هايشان نفس و كردند پيشروى هم لبهايش. كرد مى حس خوبى به را پژمان نامطمين

 پارچه يك صورتش. كشيد عقب ترسيده پژمان. انداخت لرزه به را اتاق ساكت فضاى ساعت زنگ صداى كه بود راندنش

 بدون و بود دوخته چشم آفرين به خيره گشاد چشمانى با. ببيند آن روى توانست مى را عرق ريز قطرات حتى و بود سرخ

گفت بود گرفته او از ديگر كه نگاهى با و كشيد صورتش به دستى بعد اى ثانيه. كرد مى نگاهش حرف : 

- ببخشيد... نبود حواسم اصال...اصال... لحظه يه. ببخشيد .  

 بود اولى بار صبح روز آن اما بودند شده نزديك موقعيتى چنين به بارها ماه دو آن در. نداشت او از بهتر حالى هم آفرين

گرفتند مى ناديده را ها هشدار و كردند مى رد را قرمزها خط از يكى كه . 

دادند پيشروى ى اجازه ميانشان ى عالقه از گرفته نشات غريزى حسى آن به كه بود بار اولين .  

 بود خواسته دكتر پژمان، با مالقات چند از پس. بود كرده روشنش فيروزى دكتر دارند، رو پيش سختى راه دانست مى

 برداشته پرده بود ميانشان آنچه از پژمان. دهد شرح برايش را دارند رو پيش آنچه تا باشد داشته آفرين با هم اى جلسه

  .بود

 پژمان ى گذشته از اى خالصه تنها محبوبش، استاد. بشود بود شده متحمل روز آن كه خجالتى و شرم منكر توانست نمى

 كه روابطى به نداشت دوست. داد شرح مشكل آن براى را رهاكارش و گفت برايش بود، مجاز كه جايى تا هم آن را،

كند فكر بود گرفته خو آن با سالها پژمان .  

 هواى جابجايى آفرين كه بود عميق آنقدر فرستاد بيرون كه نفسى. ايستاد و كشيد صورت و سر به ديگر دستى پژمان

 صدايى با كرد، مى كمكش تخت از برخاستن در كه حينى و كرد دراز او سمت به را دستش سپس. كرد حس را اطرافش

گفت كند، حس را لرزشش توانست مى آفرين تنها كه : 

- گرفتم تازه نون راه سر. بخوريم صبحون پاشو .  

 را زدنش زنگ كه را تلفن ساعت راه ميان. برخاست تخت روى از و گرفت دست در را سمتش به شده دراز دست آفرين

 را اش پنجه. شوند خارج هوا و حال آن از خواست مى چرخاند پژمان سمت به را سرش. كرد خاموش بود گرفته سر از

گفت كرد، قفل او انگشتان ميان كه : 

- خوبه خيلى هواى بخوريم؟ تراس تو رو صبحانه . 



داد پاسخ و آورد آفرين انگشتان به فشارى پژمان : 

: برم مى ميزو من شو آماده برو. داريم وقت هنوز باشه، .  

رفت حياط به پژمان و كرد كج دستشويى سمت به را راهش آفرين رسيدند، كه راهرو به .  

 بساط تا زد آشپزخانه به سرى برود، اتاقش به لباس تعويض براى آنكه از پيش و شست خنك آب با را دهانش و صورت

 از كمتر اواخر آن كه لبخندى هم باز. آمد مى بيرون بخار قورى ى لوله از و بود روشن كترى زير. كند فراهم را چاى

 تخم عدد چند و پنير قالبى. كرد تحريك را اشتهايش ميز روى تازه نان بوى. نشست لبهايش روى شد مى پاك صورتش

ببيند توانست هم را مرغ .  

 ى پنجره پشت و پذيرايى به برود، اتاقش به آنكه از قبل. ترسيد خوب حال آن از و رفت قنج  ريز هاى محبت آن از دلش

كند تماشايش توانست مى شود، معذب آنكه بدون و راحت خيال با آنجا از كه امنى ى نقطه. شد كشيده حياط به رو .  

 آبيارى او خاطر به كه حياطى و پژمان شدن راست و خم ديدن با هم آفرين دل. تاباند مى آسمان در را نورش خورشيد

 و ظاهر روى حساسيتش به پى ابتدا همان از آفرين كه شركت مخصوص و رسمى لباس با هم آن. شد نورانى كرد مى

بود برده هايش لباس تمييزى . 

 مى نگاه كه حال. داشت را او با آينده ساختن و عالقه ادعاى كه حسام با حتى. بود نكرده تجربه هرگز داشت كه را حسى 

. بود شرط قيد بى شدنى داشته دوست حس پژمان با اما. بود مطمئن فردى با نو اى تجربه ى وسوسه برايش حسام كرد،

 دوست از هم خودش گويى. داد نمى خرج به خست او به حسش دادن نشان و بيان در اما دار، تو و بود حرف كم پژمان

كرد مى حس خوب را اين آفرين و برد مى لذت آفرين داشتن .  

كرد مى رفتار او با شده عاشق تازه نوجوانى مانند پنجره سوى آن ى ساله نه و سى مرد .  

 ى اندازه از بيش پيشروى. است فكر مشغول سخت داد مى نشان صورتش. انداخت روزش آن هم در صورت به نگاه

 بازگشته، عادى حالت به دوباره كارش محل شرايط كه داشت خبر. داد مى تازه اى دغدغه از نشان هم قبلشان دقايقى

نبود خواهرش احوال و حال از خبر بى پژمان و بود شده مستقر مادرش پيش كه بود اى هفته چند هم ملوس .  

 آن كه چيست دانست نمى است؟ پريشان چرا كه. كند سوال را اش آشفتگى علت او از بود خواسته بارها روز، چند آن در

شده او مكرربه هاى شدن خيره و طوالنى هاى رفتن فرو فكر به باعث روز چند .  

 روز آن تا آنچه با را ديد مى كه را عاليمى. شدند تكثير سرش در خوره مانند منفى افكار هم باز و شد خالى دلش ته

و پرسيد سوالى نه ميانشان، نانوشته قانون طبق اما داد، مى انطباق بود آموخته  
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خواست توضيحى نه .  

 پله اولين روى را پايش مرد كه آمد خودش به زمانى بود، شده خيره پژمان به پنجره پشت همانطور كه دقايقى به توجه بى

 آماده را خودش ديگر روزى براى تا برداشت خيز اتاقش سمت به  و داد تكان را سرش. بيايد داخل تا گذاشت تراس ى

 .كند

 كار از حرفى هميشه، از تر صحبت كم پژمان. گذشت روزمره هاى صحبت ميان و آرامش در بيمارستان به خانه مسير

 را آناهيد بازگشت نبود مطمين. گفت آناهيد با روزش آن ناهار ى برنامه از آفرين عوض در و نزد احوالش و اوضاع و

. شود مشغول فكرش خواست نمى دلش و داشت خبر حسام روى حساسيتش از. نه كه يا بگويد پژمان براى حامد با همراه

پرسيد بود مشهود كالمش در كه منى و من و ترديد با و زد دريا به را دلش آفرين شد، طوالنى كه پژمان سكوت : 



: برقراره؟ فيروزى دكتر با جلساتت اممم،... راستى  

 دانست مى كه چرا شد پشيمان سوالش از دم همان. ديد را كرد حواله سمتش به كه نگاهى نيم و پژمان صورت شدن جمع

 مى كم را سرعتش كه حينى پژمان و بودند شده نزديك بيمارستان به. است پژمان حريم در گذاشتن پا ها سوال قبيل آن

گفت كرد : 

- برقراره آره، . 

 و كرد كالمش چاشنى شيطنت كمى شود پياده ماشين از آنكه از پيش نداد، توضيحى هم پژمان. نپرسيد سوالى ديگر آفرين

 :گفت

صبحانه قبل هم صبحانه، بابت هم پژمان، مرسى : .  

 را آفرين دست. داد تكان سرى و زد لبخندى زدند، برق چشمانش آفرين حرف با. نشاند موهايش روى را عينكش پژمان

ماند مى تماسش منتظر عصر كه كرد يادآورى و فشرد را آن گرفت، دست در .  

 جمع ميان را حسام آشناى قامت توانست فاصله آن از بود نرفته پيش بيشتر قدم چند افتاد، راه كه بيمارستان سمت به

 بارى چند تنها مدت آن در را حسام. روند مى كه يا آيند مى دارند دانست نمى شد، كم سرعتش. دهد تشخيص دانشجويان

 نمى و كرد مى كوتاه را مكالمه آفرين اما بود، داده را پاسخش آنكه با بود، گرفته تماس آفرين با بارى چند هم او. بود ديده

 ميانشان فاصله كردن عميق در هم حسام مادر ناگهانى جراحى عمل. دهد سوق خودشان سمت به را صحبت حسام نذاشت

بود موثر .  

 و زد لبخندى ديد، را آفرين هم حسام. ديد مى را او  مادرش عمل از پس كه بود بارى اولين هفته، چند از پس روز آن

شدند متفرق اطرافش از داشند را بيمارستان ترك قصد شد مشخص كه دانشجويان. داد تكان برايش دستى .  

 دراز آفرين سمت به را دستش حسام رسيد، كه نزديكش. نديده را او كه كند تظاهر يا و شود پنهان توانست نمى ديگر

 يا و شود مطرح ميانشان صحبتى باز خوشرويى و محيت با خواست نمى دلش. كوبيد مى اضطراب از دختر قلب. كرد

گفت هميشه از تر مهربان حسام. شود گفتن نه به مجبور آفرين و بكشد پيش را اش خواسته حسام : 

- خوبى؟. آفرين سالم  

 را آن خواست. گذاشت او ى شده دراز دست ميان را دستش. راند لبهايش رو زوركى لبخندى و داد جواب را سالمش

كرد رها سپس و فشرد را آن بيشتر اى ثانيه حسام كه بكشد عقب سريع .  

 حين و كشيد بيرون را آن. لرزد مى اش مانتو جيب درون تلفنش  گوشى كرد حس كه بپرسد را مادرش حال تا گشود لب

 نگاه. گرفت مى تماس كه بود پژمان. ريخت پايين هرى دلش. كرد نگاه كه را نمايش ى صفحه ورودى سمت به زدن قدم

 جيبش درون ديگر بارى دهد، پاسخ آنكه بذون را گوشى كند فكر آنكه بدون ديد، كه گيرنده تماس روى را حسام ى خيره

كرد عبور بيمارستان در سر از بلند هايى قدم با و سراند .  

 به. گرفت ريز اخمى را جايش و محو حسام لبخند زد حدس كه همانطور. شناخت مى را هم به نسبت مرد دو حساسيت

 گذشت مى محوطه از بلند هاى قدم با كه همانطور. كرد جابجا شانه روى را كيفش و فرستاد لعنت نمايشگر بزرگ صفحه

 :پرسيد

: بهترن؟ جون شيرين   

بشنود حرابى تا كشيد طوب كنى .  

- عروسى مراسم تدارك و تهيه دنبال افتاده حالش اون با. خوبه هم مامان .  

: عاليه اشون روحيه براى . 



 ورودى سمت به هم ى شانه با شانه. شد متوقف خوردن زنگ بار چند از پس هم گوشى لرزش نگفت، هيچ حسام

گفت و انداخت آفرين به نگاهى نيم حسام كه رفتند مى بيمارستان ساختمان : 

- خبريه؟. كردى الغر   

 كه شكلى به. بود آورده رويش به را آفرين وزن اضافه جدى نيمه و جدى هميشه دوستى كوتاه دوران در حسام شد، موذب

گفت كند نگاهش آنكه بدون. كرد مى نبودن خوب كافى اندازه به يا و كمبود احساس كنارش در هميشه : 

بايدم دوستمه، ترين صميمى عروسى : ... 

خواند بار چندين را نامش سر پشت از صدايى كه بود نشده تمام اش جمله هنوز . 

- لحظه يه... دكتر خانم كاظمى، دكتر . 

 شناخت، را ساك. داشت مى بر قدم سمتش به كاغذى ساكى با كه بود بيمارستان نگهبان. ايستاد هم حسام چرخيد،

 اش همراهى حسام. رفت بيرون و گذشت بيمارستان ى دروازه از لحظه همان  نگهبان پشت كه را مردى قامت همانطور

گفت جا همان از. نكرد : 

: بينمت مى بعد برم، من . 

. كشيد بيرون باز را تلفنش. رساند نگهبان به را خود دگرگون حالى با و گفت سرسرى اى" باشه" تنها. نكرد توجه آفرين

گفت و گرفت سمتش به را ساك نگهبان. پژمان از دو هر. داشت رفته دست از تماس دو : 

- روپوشتون كنم گمون. مونده جا ماشين تو گفتن. دكتر خانم دادن تحويل آقاتون اينو  
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 .باشه

 دلهره با را اش شماره. نبود ماشينش و پژمان از اثرى. رساند خيابان به را خود دو به و گرفت را ساك كرد تشكر آفرين

 ناديده شاهد كه داشت آن از ترس ديده، حسام با را برخوردش پژمان نداشت شك. نبود دسترس در گوشى اما گرفت،

 تماس هم ديگر بار چند. كرد مى معرفى بخش به را خودش بايست مى و بود شده ديرش. باشد بوده هم تماسش گرفتن

باشد نمى دسترس در نظر مورد مشترك. "شنيد را يكسان پيام بار هر اما گرفت ". 
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#۰۰ 

 

. شد تمام كه هايشان گرفتن حال شرح و معاينه. گذراند پژمان سمت از تماسى انتظار در و مشغول فكرى با را روز كل

 و خنده با كه شنيد را هايش همكالسى صداى. كردند اعزام اورژانس بخش به را داوطلب دانشجويانِ  از تن چند و او

 روى بر روز كل اضطراب و نگرانى و نداشت خوشى حال. كردند مى صحبت اورژانس بخش اينترن دو به راجع هيجان

بود انداخته سايه كارهايش . 



: بود كشيك اخم بد صمدى اون پيش دفعه. باشن بخش تو قراره نجفى امير و سامى شكر رو خدا .  

گذشتند اورژانس بخش درهاى ميان از هم همراه و كرد تاييد را دوستش ديگر دانشجوى .  

 شود مى روبرو حسام با باز آنكه از. محبوب هاى چهره جزو همچنان و بود معروف سامى به ها دانشجو ميام حسام

 دير ديگر اما  رابزند،  بيشتر ى تجربه و يادگيرى براى اورژانس به اش داوطلبانه رفتن قيد خواست. شد مشوش بيشتر

بود شده .  

  پرستارى و حسام كه ايستاد بيمارى تخت كنار ناچار به آفرين و شدند ملحق نجفى امير به ابتدا همان از  دختر دو آن

كردند مى بخيه ى آماده را اش شده شكافته ساعد .  

داد سالم . 

 بدون. داد آفرين به را جايش سپس و سالم تر خوش رويى با پرستار و داد را آفرين جواب سرش كردن بلند بدون حسام

ايستاد حسام كنار حرف .  

 بود، ايستاده تخت كنار كه زنى. ريخت مى اشك ناله با همراه و  شده جمع درد از صورتش كه بود نوجوان پسرى بيمار

 كوچه به ى اجازه ديگر كه كشيد مى نشان و خط برايش و كرد مى توبيخ را پسرك اخم با بيايد، رحم به دلش آنكه بدون

داد نخواهد او به را و رفتن .  

 شرح را پسر ساعد پارگى چگونگى برايش و زد آفرين به لبخندى. كرد بلند زخم محل شستشوى از پس را سرش حسام

 شروع را زدن بخيه دقت با حسام و كرد مهار پرستار را كرد مى التماس ريخت مى اشك يكسره كه را پسرك دست. داد

 آفرين. داد مى سر اى ناله گوشتش و پوست از نخ عبور بار هر با پسر اما بودند كرده حس بى را زخم محل آنكه با. كرد

نيايد رحم به دلش كه برسد تفاوتى بى از درجه آن به بود نتوانسته هنوز گذراند نظر از را پسر خيس صورت .  

 بود توبيخ تنها. نكرد هم دلسوزى حتى يا و نداد اش دلداى اى ذره  داشت پسر به زيادى شباهت كه تخت كنار ايستاده زن

گفت پسر به رو كند كوتاه را زن نطق  آنكه براى آفرين. آمد مى بيرون زن دهان از بلند گاهى و لب زير كه تهديد و : 

چيه؟ اسمت :  

- آخ. ميسوزه آى آى. ميثم ... 

- هستى؟ تيم كدوم طرفدار حاال. شه مى تموم االن نترس،   

ها؟ بچه حالين چه در :  

 پس اورژانس پزشك. شود پرت حواسش تا بگيرد حرف به پسر آفرين نگذاشت و كشيد آنها به سركى كه بود كشيك پزشك

 كار ى ادامه براى تا كرد اشاره آفرين به و كشيد كنار را اش تنه زد حسام كه را سوم بخيه. شد دور تخت از كار تاييد از

شود آماده .  

 سوزن حسام. متفاوت فضايى با اما ميانشان، آشنا حالتى. ايستاد حسام كنار كرد، دست كه را مخصوص دستكشهاى آفرين

كرد يادآورى را كار انجام ى نحوه برايش كوتاه و داد آفرين دستان به را پنس و گير . 

- زدم بخيه مرحله دو توى من و عميقه زخم كه بينى مى كاظمى، دكتر ظرافت با .  

 روى  زدن، بخين ولو كوچك عملى گرفتن، بيمار شرح از غير كه بود اولش بار. داد تكان فهميدن معناى به سرى آفرين

 با حسام بدن تماس بود، پژمان مشغول فكرش. ريخت مى اشك درد از آنطور كه سن كم پسرى هم آن. داد مى انجام بيمار

ريخت بهم را تمركزش زن هاى گفتن ناسزا صداى و اش شانه .  

 همراه زن كرد، تالش دوباره. نكرده وارد درست را آن كه داد توضيح حسام كرد، پسرك گوشت وارد كه را سوزن اولين

داد را جوابش پرستار. شد معترض آفرين زدن بخيه به شاكى چشمانى با و كشيد گفتن ناسزا از دست بيمار .   



 سرش در مكرر هاى شدن پيج و بخش هاى ناله صداى. كرد آفرين ى حواله مستقيم را عصبانيتش و خشم تير بار آن زن

 دهد نشان ضعف حسام برابر در باز و بزند ساده بخيه يك نتواند آنكه از. افتاد لرزه به كمى اضطراب از دستانش و پيچيد

گفت همراه زن. زد كه را اول بخيه. شد عصبى نرسد پايش به يا و : 

: ام بچه دست رو مونه مى جاش كه اينجورى. خدا رو تو بزنيد بخيه خودتون دكتر آقاى .  

گفت آفرين به رو سپس :  

زنى مى بخيه رو بچه دست دارى  كه، زنى نمى وصله جون خانوم : . 

 و بدهد را جوابش كه تا كرد واگذار پرستار به را زن و گذاشت آفرين دست روى را دستش زن غرولند به توجه بى حسام

كند دورش آنجا از .  

 تنها و نيست حسام كار آن  به الزامى دانست مى. آمد سراغش به ناخوشايند حسى آفرين، دستان روى حسام دست تماس با

كند تنظيم پوست رو را گير سوزن ى زاويه بود كافى .  

 حسش لحظه آن اما. دهند انجام هم به را كارى و شود لمس بايستد، حسام كنار در بود آرزويش كه كزد فكر زمانى به

 همان تنها شايد. نكرد تجربه حسام با را كرد مى عبور درونش از پژمان تماس بار هر با كه را جريانى. داشت فرق

كرد مى حس پژمان با كه شكلى به نه هم آن اول، بارهاى .   

 چيزى از بتواند برايش كه آنقدر نه را، خودش نه و داشته دوست را بودن حسام با موقعيت  تنها زمانى كه فهميد مى حال

جر آن هم پژمان به فكر و تصور حتى. بود مانده پايش به و داشت دوست را پژمان اما. كند گذشت  
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شد مى تزريق وجودش به خوشايند حسى و داد مى عبور بدنش از را يان .  

 فاصله حسام خواست مى دلش. بكشد نفس و برود محوطه به كند رها را گير سوزن و پنس خواست مى دلش لحظه آن

نكند حس اش بينى زير را تيزش عطر بوى و بگيرد .  

 با و كرد نزديك آفرين به را خودش اى، حرفه ظاهرى و جديت كمال در و برد استفاده موقعيت آن از خوبى به هم حسام

زد محك را او سواالتش .  

 كه كارشان. زدند ساعدش به بخيه پانزده حسام همراه به. شد آرام رفته رفته پسر و بود كرده دور آنجا از پرستار را زن

گفت و زد آفرين به لبخندى. كرد رها را نفسش و گرفت فاصله فورا كه بود آفرين و نكشيد كنار حسام شد تمام : 

- . اومدى هم تو  بخشم تو من فهميدى كردى كارى خوب خيلى... ميفته راه دستت حاال. بود خوب خيلى بار اولين براى

اينجا نميده راهتون كه صمدى. بگيرن دستشون پنس حتى ها استيجر بذارن عمرا بقيه . 

 در را هايش دستكش. بود داده را خودش به راجع كردن فكر اشتباه ى اجازه حسام به كافى ى اندازه به. كرد اخم آفرين

گفت سينه به دست و آورد : 

: كشيكى اينجا امروز نداشتم خبر من !  

گفت رفت مى برون بخيه اتاق از كه حينى و كرد نگاهش كمى حسام : 

- اينجا اومدى هوا اين به كردم فكر .  



 از اورژانس. سرزد هم ديگر بيمار چند به آنها همراه آفرين. كردند سكوت دو هر آفرين هاى همكالسى شدن نزديك با

بسترى ديگر هاى بخش در برخى و شدند مى درمان يا و ويزيت سرپايى ها بعضى. شد مى خالى و پر بيمار .  

 زن سطحى جراحت سپس و ساعت به نگاهى آفرين. شد حاضر بالينش بر هم حسام كرد، مالقات كه را چهارم بيمار

 و كرد خداحافظى كوتاه حسام از. كند تكرار را قبل ساعت ى تجربه خواست نمى دلش. نبود الزم ماندنش بيشتر. انداخت

 حامد و آناهيد با قرار محل به را خودش تا زد بيرون بيمارستان از داد، اطالع اورژانس كشيك پزشك به كه را رفتنش

  .برساند

. بود تولدش به مانده شب دو به مربوط ديدارشان، آخرين كه بود يادش درست. كرد مى مالقات را دوستش ماه سه از پس

 مشغول كه دانست مى بود، نديده را آناهيد بعد به شب آن از. خورد رقم ديگرى جور پژمان با اش رابطه كه شب همان

 عكس چند تنها حامد از. كرد خواهد تغيير آناهيد ديدن با هوايش و حال كه بود خوشحال. است ازدواجش مراسم تداركات

 آن تمام در كه بود برده آنطور را آناهيد ايمان و دل كه بود  مردى ديدار مشتاق. داشت حسام با زيادى تفاوت كه بود ديده

ماند وفادار او به سال چهار .  

 چرا دانست نمى. نشد برقرار تماس اما خورد زنگ گوشى. گرفت تماس پژمان با باز رفتن از پيش و زد دريا به را دلش

 پاسخ را تلفنش پژمان اگر تنها نداده، جواب را تماسش بيمارستان مقابل چرا دهد توضيح برايش توانست مى. دارد دلهره

بود فرستاده مختصر پيامى برايش پژمان. لرزيد كه بود دستش در هنوز گوشى افتاد، راه به مشغول فكرى با. داد مى .  

كنم صحبت تونم نمى هستم، جلسه " " 

 مى حس راحتى به را كلمات سردى اما شد، خاطر آسوده اندكى بود نشده گرفته ناديده كامل آنكه از گرفت، آرام كمى

  .كرد

 محل سمت به دربست و رساند خالى تاكسى اولين به را خودش. كرد ارسال را آن و نوشت پژمان براى كوتاه جوابى

رساند داشت فاصله شهر مركز با كه قرارشان . 

 شده اشغال ميزهاى ميان از نگاه يك با را دوستش گذشت كه در از! تنها هم آن. بود رسيده رستوران به او از پيش آناهيد

 ديدن. داشتند را خودشان طبيعى رنگ بنفش، نه و قرمز نه و بود سبز نه اول سال چند خالف بر موهايش. داد تشخيص

كشيد آغوش در تنگ را او و رساند ميز به را خودش. آورد لبانش به لبخند آناهيد .  

پرسيد لبخند و هيجان با آفرين. نشستند دو هر شد، رفع شان دلتنگى آنكه از پس : 

: مياد اونم گفتى پس؟ حامد كو ! 

- ميان بعد داشتن كار جا يه حسام، دنبال رفت . 

 خواست مى دلش. شرايط آن در هم آن. خواست نمى دلش را حسام حضور هيچ. كرد تغيير اى ثانيه به آفرين خوب حال

 به را لبخندش. كند بودن راحت به تظاهر و بنشيند كنارى معذب آنكه نه. باشد خوش و كند شادى دوستش براى دل ته از

 به اختالفشان و حسام از صحبتى آناهيد، با صحبتهايش طى هم ماه دو آن در حتى. نزد حسام از حرفى. كرد حفظ سختى

نياوردند ميان .  

 چپ دست و برد پيش دست. بود رسيده دلش مراد به سالها از پس كه بود آناهيدى به متعلق هايش خوشى و روزها آن

گفت آناهيد  ى حلقه انگشت در نشسته نگين تك انگشتر به اشاره با و زد آرامى سوت. گرفت باال را آناهيد : 

: آنا خوشگله خيلى. شيكه انگشترت چقدر واى .  

كرد نگاه انگشترش به وافر حظى با و زد نما دندان لبخندى آناهيد .  

- باحاله ولى قديميه. جونه شيرين خود انگشتر كه مخصوصا. دارم دوستش خيلى آره، . 

 بود آمده وجد به آناهيد شادى از كه آفرين. نكرد پنهان را اش خوشحالى و زد برق جمالت آن گفتن حين آناهيد چشمان

 :پرسيد



: خوبه؟ كه جون شيرين خود حال  

-  مى گم پامونو و دست ما نبود حسام اگه. ها باشه دكتر اش بچه آدم خوبه. شد رد گوشمون بيخ از خطر. شكر رو خدا آره

 .كرديم

: نيست سختى خيلى عمل هم فيبروم برداشتن. گذشت بخير شكر رو خدا .  

نزد متوجه كدام هيچ كه بودند صحبت گرم چنان دوست دو و كرد تاييد را آفرين آناهيد  
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 حامد پاى به آفرين. آمدند خود به گرفت، قرار آناهيد ى شانه روى كه حامد دست. نشدند ميزشان به برادر دو شدن يك

برد پيش آشنايى براى را دستش و ايستاد .  

 براى هم سرى و كرد جمع را لبخندش آفرين. بنشينند تا كرد تعارف آفرين، دست فشردن از پس و زد كوتاهى لبخند حامد

داد تكان  بود ايستاده دورتر كه حسام .  

. نشست و كرد اشغال را مانده باقى صندلى تنها هم حسام. ريخت خودش براى آبى ليوان و گرفت جاى آناهيد كنار حامد

 كم حامد. رفت نمى كنار لبانش روى از لبخند كه بود آناهيد تنها. بود كرده تغيير قبل دقايق به نسبت ميز بر حاكم جو

 لب هم از ادب رسم به اما روز آن. نيست هم معاشرت اهل زياد ميگفت هميشه آناهيد كه آنطور و بود ساكت و حرف

گفت و گشود : 

- همينطور هم حسام. ميكنه تعريف شما از خيلى كه آناهيد. بوديم ديدارترن مشتاق خانم .  

گفت جواب در و زد آميز تشكر لبخندى قبل از تر معذب آفرين : 

: گم مى تبريك بهتون خيلى... بوده زياد هم شما خير و ذكر. همچنين به ممنونم، .  

 و تر مردانه موهايش حامد آنكه با. بود موهايشان حد از بيش لختى برابر دو تشابه تنها. داد تكان تشكر در سرى حامد

 حسام بلندى به قدش. ريخت مي اش پيشانى روى آن تار چند سر تكان بار هر با اما بودند، سفيد كمى هايش شقيقه روى

 لباس خاص ى سليقه آن با آناهيد مقابل ى نقطه دقيقا. تر مردانه هم ظاهرش. بود تر پر و تر شانه چهار عوض در و نبود

بود نكرده تغييرى هيچ هنوز هايش مو رنگ خالف بر كه پوشيدنش .  

 را حضورش و بود معذب شدت به جمعشان در. گرفت نگاه آنها از آفرين گفت، آناهيد گوش كنار چيزى آهسته كه حامد

شنيد گوشش كنار را حسام آرام صداى كه كند مشغول را خودش ساعت كردن چك ى بهانه به خواست. ديد نمى الزم .  

- بدم سفارش برات چى! نخوردى؟ ناهار كه بيمارستان .  

 سفارش خودش براى تواند مى خودش بگويد خواست. انداخت حسام دست در منوى به نگاه و برد عقب را سرش آفرين

گفت و گرفت آفرين سمت را خودش منوى حسام حرف به توجه بى آناهيد كه بكشد را زحتمش او نيست الزم و بدهد : 

- كن انتخاب خودت بيا .  

 آنقدر. است خبر بى اواخر آن اتفاقات جزييات از آناهيد دانست مى. داد قرار چشمانش مقابل را منو و كرد تشكر آفرين

بود يكديگر سالمتى از شدن باخبر حد در تنها تماسهايشان كه بود جون شيرين عمل و تداركات گرفتار .  

 بود داده ره ميانشان آنچ از و بكند صحبتى بخواهد كه بود آن از مغرورتر. باشد زده حرفى هم حسام دانست مى بعيد

 مى سكوت و بود  شنونده بيشتر حامد. شدند خودشان ى روزمره صحبهاى مشغول آفرين و آناهيد دادند كه سفارش. بگويد

 تالش خوب آفرين. بود داده قرار آفرين را مخاطبش هم بيشتر. پرسيد مى سوالى و داد مى نظرى گاهى اما حسام. كرد



 شرايط با آنكه يا و بزند بيتفاوتى به را خودش ديگر نداشت قصد. كرد مى حس را روابط دادن نشان عادى براى حسام

 و نداشت برگشت راه بودند برده پيش كه اى رابطه. دوست تا باشد آشنا يك برايش حسام داد مى ترجيح ديگر. كند مدارا

 خواست مى دلش و بود كار سختترين آفرين براى آوردنش زبان به كه كارى. كردند مى جدا هم از را هايشان مسير بايد

بشود نخواستنش متوجه حسام هايش گرفتن فاصله و زمان گذر با . 

 آفرين به مدت آن تمام. كند باز آفرين با را صحبت سر نكرد تالش ديگر حسام. خوردند را ديرهنگامشان بسيار ناهار

 نمانده عصر به چيزى.  كند اعتنايى به توانست مى نه و باشد داشته صميمانه رفتارى توانست مى نه. بود گذشته سخت

پرسيد آناهيد به رو ساعتش، به نگاه با حامد و بود : 

- رسيم نمى هم ديگه ساعت يك تا بيفتيم راه االن. بگيريم تحويل رو كارتا  بريم بايد هفت ساعت آناهيد؟ بريم .  

آفرين به كرد رو و گفت حامد به اى" باشه" آناهيد .  

: خب؟ ذاريم مى قرار بعد بكنم كارامو روز دو اين  

 آفرين. رفتند بيرون رستوران از آناهيد همراه. كرد تشكر ناهار براى جمعشان از و زد لبخندى دوستش درجواب آفرين

گفت حسام كه كند خداحافظى خواست و انداخت دوشش روى را كيفش : 

- كارتا به برسيم زودتر كه بريم. پاركه تر پايين كوچه تا دو ماشين .  

گفت اى شماره گرفتن مشغول حامد : 

: برسون رو خانم آفرين هم تو ريم مى آناهيد و من. ببرى ماشين شه نمى طرحه اونجا . 

برود تواند مى راحت خودش كه گفت و گشود اعتراض به لب آفرين . 

 با آمده بوجود شرايط از معترض آفرين. كرد خانه به آفرين رساندن مسئول را حسام ديگر بار و نداد رضايت اما حامد

 رو حال آن با شد، آفرين اكراه متوجه بعد اى لحظه اما كرد اخم ابتدا آناهيد. كرد نگاهش ، آناهيد پادرميانى براى التماس

گفت حامد به : 

- ميره تر راحت تاكسى با. دوره خيلى آفرين خونه . 

 داد قرار خودش مخاطب  را حامد و آناهيد انداخت، آفرين سمت كه نگاهى نيم با و آمد حرفشان ميان كه بود حسام بار آن

گفت و : 

: سمتى اون دارم كار خودمم. رسونمش مى من. نيست مشكلى . 

- حسام نكنه درد دستت باشه، .  

داد ادامه بوسيد مى را اش گونه كه حينى و انداخت آفرين م شانه دور دست سپس و كرد تشكر حسام از كه بود آناهيد : 

- بود شده ذره يه برات دلم. كنم مى مدتو اين تالفى حسابى بگذره روز چند اين. آفرين ديدمت خوشحالم خيلى  
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  .ا

: خوشحالم برات خيلى... برس كارات به... همينطور منم . 



كرد زمزمه آفرين گوش كنار ببرد عقب را صورتش آنكه از پيش و زد لبخندى آناهيد : 

-  روشن رو تكليفتون. خوبيه فرصت االن. بگو بهش امروز همين خوايش نمى كه هم اگر. بيا راه حسام با تونى مى اگه

 .كن

. داد آفرين لبخند بدون و مات صورت به را نگاهش و برد عقب را صورتش. زد آفرين ى گونه به ديگر اى بوسه

شد ملحق حامد به و داد تكان بود ايستاده آفرين انتظار به تر آنسو كه حسام براى را دستش و زد چشمكى .  

زد صدايش آفرين بيفتد راه به حسام آنكه از پيش. برداشت قدم حسام سمت به زمانى هر از تر خلق كج و عصبى آفرين . 

 ...حسام :

گفت و كرد دست به دست را سوييچش حسام : 

 جان؟-

: كنم صحبت باهات خوام مى ؟ دارى وقت فقط. خونه رم مى خودم من . 

گفت سرد لحنى با و گذراند نظر از را آفرين صورت. انداخت اش پيشانى به چينى و شد سينه به دست حسام : 

- . ديگه وقت يه بمونه خب... نه كه هم اگر. بزنيم حرف راه تو كه خواى مى اگه. شما طرفاى دارم قرار ديگه ساعت يه

برسم تا برم بايد االن .  

 كردند مى التماس را حسام آناهيد و او دور چندان نه زمانى. كرد سستش هم همان كرد، حس حسام كالم در را  ناراحتى

 حسام شد طوالنى كه سكوتش. شود همراهش هم خانه تا حتى نبود حاضر حال. برساند سو آن و سو اين به را آنها تا

گفت كالفه : 

- بگيرم؟ ماشين برات  

: ميام باهات نه . 

 در. نبود بينشان هم دوستى احساس ديگر حتى. آورد نمى خاطر به را گذشته از احساسى هيچ. افتاد راه به حسام همراه

كردند حركت ماشين سمت به سنگين هاى قدم با و سكوت .  

 تنها هم با كه بود اولى بار انگار. نشست حسام كنار موذب و نبود راحت. كرد تغيير برايش فضا گرفتند جاى كه آن داخل

شدند مى .  

 گذاشتن كورس و آناهيد هاى شيطنت. هايشان شادى و ها خنده. شدند كشيده تصوير به سرش در يك به يك خاطرات حال

 شان خوشى روزهاى كننده تداعى برايش هم داشبورد روى بر آناهيد رنگ سبز الك از مانده باقى ى لكه حتى. حسام هاى

 هم و ها بوسه. داشت مى نگه داشبورد داخل را لش شيشه و بود پخش ماشين فضاى در هميشه كه عطرى بوى. بود

. گرفت مى ناديده را آن ولى است، كم بينشان چيزى دانست مى هميشه ميان آن. بودندند هايش اولين از كه هايى آغوشى

نداشت حسام با داشت، پژمان با كه را آنچه. نشد اما شود مى پر حفره آن زمان گذشت با كرد مى فكر ! 

 سوالش با كه بود حسام. نشد اتوبان در حركتش و ماشين افتادن راه متوجه كه بود مرد دو ى مقايسه و فكر در غرق چنان

آورد بيرون فكر از را او : 

- ديگه؟ همونجايى هنوز  

گفت حواس بى آفرين : 

 كجا؟:

- قبلى خونه همون ! 



: همونجام آره، . 

پرسيد سپس و كرد مكث كمى حسام : 

 تنها؟-

 ...آره:

- رفت بالخره فاميلتون اون پس ... 

 ادامه حسام. نداد را جوابش آفرين. بود خشنود حال عين در و داشت كنايه و تمسخر از ردى. كرد تغيير آشكارا حسام لحن

 :داد

- محله؟ اون تو اونم. خونه اون تو ترسى؟ نمى تنهايى  

 به را شب چند تنها ماه دو آن در. كرد كنترل را بست مى نقش لبش روى ماه دو آن يادآورى با و نرمك نرم كه را لبخندى

 جابجايى از پس روز چند تنها. بود گذرانده پژمان با را شب هاى نيمه تا يا و ماند مى كشيك يا. بود كرده سپرى تنهايى

. ماند مى اش خانه در همچنان شايد نبود، محسن و فرناز آمدن ى برنامه اگر و بود مهمانش هفته دو مدت به سيما پژمان،

 چند تركيه به پروازشان از پيش تا بودند آمده. ماندند آنجا ساعت چند تنها محسن و فرناز كه نگفت مادرش به هرگز آفرين

كنند استراحت آنجا را ساعتى .  

- ترسى؟ نمى هوم؟  

گفت و انداخت رانندگى حين معمولش ژست و حسام به نگاهى نيم آفرين : 

: نشده جور اما آمدن هم نفرى چند. هستم همخونه دنبال .  

 سمت به عصرگاهى ترافيك در آهسته. شد حاكم ميانشان سكوت هم باز. نگفت چيزى اما رفت باال حسام لب ى گوشه

راندند شهر مركز . 

 و شكست باز را ميانشان سكوت حسام. شد خيره اطراف هاى خيابان به كند، آغاز كجا از را صحبتش آنكه از مردد آفرين

 :پرسيد

- بگى؟ خواستى مى چى خب،  

 صحبتش خانه به رسيدن تا كه جورى. كند صحبت مختصر و كوتاه خواست مى. بود محاسبه مشغول سرش در آفرين

گفت آفرين طوالنى سكوت از كالفه حسام! كند شروع كجا از دانست نمى اصال. باشد شده تمام : 

- چيه؟ داستان شده؟ چى باز  

: شده تموم بود اگر هم داستانى. نيست داستانى . 

گفت و كرد اخم حسام : 

- چى؟ يعنى   

گفت حسام كه بزند حرفى خواست و كرد منى و من. نداشت هم اى تجربه و بود سختش. شد هول آفرين : 

-  اين بشيم، دوست گى مى باز بعد بشيم، پسر دوست دختر دوست گى مى بعد باشيم، دوست گى مى روز يه ديگه؟ بگو

آفرين؟ چندى چند وسط  

 با و داد نشان واكنش بود داده نسبت او به حسام آنچه به نسبت آفرين. بود محسوس حسام عصبى برخورد و شاكى لحن

گفت خودش به اشاره :  



: رفته؟ يادت. بود خودت پيشنهاد باشيم؟ دختر دوست و پسر دوست خواستم من ! 

- بهش زدى گند كه خواستم من آره ! 

خواستم مى زور به كه بودم من! زدم؟ گند من : ... 

 ميزدن شخم را اتفاق آن بيشتر چه هر. برود سمت آن به صحبتشان خواست نمى. گرفت درز را حرفش ى ادامه آفرين

هم حسام. رسيدند مى نتيجه به كمتر  
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كرد سكوت لختى .  

- آفرين؟ خواى مى چى حاال  

 او از اشتباهى تصور از را حسام خواست مى تنها آفرين. بود بيهوده بحث ى ادامه ديگر شدند، مى نزديك خانه به داشتند

 سعى و كرد صاف را اش سينه. شده تمام بوده ميانشان چه هر بفهماند او به خواست مى. كند خارج داشت كه رابطه آن و

بازيابد را بنفسش اعتماد كرد .  

: بدم ادامه دوستى اون به تونم نمى ديگه من. حسام گفتم بهت قبل دفعه . 

- آفرين بگو واضح .  

 زندگى در پژمان كه وقتى تا نه. خواهد نمى هم را دوستانه رابطه حتى ديگر كه بگويد بود سختش. شد مردد باز آفرين

گفت كنايه با و زد پوزخندى. كرد راحت را كارش هم بار آن حسام. داشت حضور اش . 

- نه؟ مگه هستى كسى با. رفتم تهش تا. نزن خود بى زور  

 يا و زند مى دستى يك بداند خواست مى. چرخواند لبش ى رفته باال ى گوشه  و حسام سمت به را سرش ناغافل آفرين

گفت و انداخت سمتش نگاهى نيم ديد، كه را آفرين ى خيره نگاه. كرده شك او به واقعا آنكه : 

- فقط... اى ساده و صاف زيادى. نيست سخت هم زندنش حدس ... 

 در پس برود بين از هم ميانشان حرمت ذره همان ترسيد. كند تمام را اش جمله حسام نگذاشت گرفت، را نگاهش آفرين

گفت حسام جواب : 

:  امتحان بودنو هم با ما. بود كم ما بين چيزى يه. افتاد نمى اتفاقات اون اگر حتى. حسام رسيد نمى جا هيچ به ما رابطه اين

نداد جواب كرديم، !  

داد آشنا ى كوچه به را نگاهش و كرد مكثى . 

 ساكت حسام آن. داد مى درونش ناآرامى از گواه لبش ى گوشه جويدن اما بود سپرده گوش آفرين صحبتهاى به حسام

داد ادامه اما بود، ناآشنا كمى برايش : 

:  خواد مى دلم من اما نشده، پاره ما ارتباطى ى رشته يعنى اين. برادرته هم حامد عزيزتره، خواهر يه از من براى آناهيد

 بود بين اين كه سوتفاهمى هر بابت. كنيم نگاه هم روى تو نتونيم فردا كه نباشه چيزى گيم، مى اينجا و امروز اونچه

  .متاسفم



 با و جويد نمى هم را لبش ى گوشه ديگر. ماند كوچه انتهاى در اى نقطه ى خيره آفرين، حرفهاى به توجه بى حسام

گفت بگيرد نگاه بود اش خيره كه اى نقطه آن از آنكه بدون.  خانه در مقابل درست. كرد متوقف را ماشين سرد نگاهى : 

- باالست زيادى واست سنش !  

 پارك خانه از فاصله با كه ديد را پژمان رنگ سفيد ماشين حسام، نگاه رد گرفتن با و كرد اخم پريد، باال آفرين ابروهاى

بود شده .  

 واكنشى چه حسام دانست مى ن.كرد كور را نطقش كه افتاد جانش به چنان  استرس. تنگ نفسش و شد سرد آنى به تنش

 آب. كند مى فكرى چه خسام با ديدش دوباره از پژمان يازآنمه. كند مى ريزى آبرو يا و زند مى تهمت. دهد مى نشان

ماند حسام واكنش منتظر و داد فرو را دهانش .  

گفت؛ كند نگاه آفرين به آنكه بدون. آورد لب به را پوزخندش باز و كشيد را دستى ترمز حسام  

- زده بهم باهام كه هستى دخترى اولين تو ...  

گفت او به خيره چرخاند، آفرين سمت به را سرش و كرد مكث : 

- نيست گسستنى رشته اين پس... گفتى كه خواهرى همون عين. عزيزه برام برادر زن از بيشتر آناهيد ولى ! 

 پژمان ماشين به را نگاهش باز حسام كه بزند حرفى خواست. گرفت نفسى حسام و كرد رها را اس شده حبس نفس آفرين

گفت و داد : 

- نده بازيت باشه حواست !  

 ى پرونده دانست مى.كرد برخورد انتظارش از بهتر نهايت در حسام. كرد مى بالى سبك احساس شد، پياده كه ماشين از

كشد مى را انتطارش در سوى آن شده گشوده تازه اى پرونده اما شده بسته بود حسام و او ميان آنچه .  

 واكنش بينى پيش و بود حرف و فكر از پر مغزش. دلگير هوا و بود غروب رفت داخل و انداخت در به كليد كه زمانى  

سخت برايش پژمان .  

 راهى در دم همان از هم اوقات بيشتر. ديد مى انتظارش در آنجا را پژمان و آمد مى خانه به مدت آن در كه نبود اولى بار

دهد باد به را آفرين هاى خوددارى و پژمان هاى تالش تندشان تب مبادا تا شدند مى بيرون .  

 چراغ. بود ننشسته تلوزيون مقابل ى كاناپه روى پژمان قبل بارهاى خالف بر. گذشت تراس روى صندلى و ميز كنار از

 كيف ديدن با اما باشد، آنجا پژمان شايد كه كرد شك حتى اى لحظه. بود رفته فرو آور وهم سكوتى در خانه و خاموش ها

 هم آنجا. رفت آشپزخانه سمت به تاريكى در همانطور. شد مطمئن حضورش از بود شده تا مبل ى دسته روى كه كتى و

  خودش اتاق به. انداخت او ى وسيله از خالى اتاق به نگاهى بود، باز پژمان اتاق در. خاموش هم كترى زير و بود خالى

 تا را پيراهنش هاى آستين. كشيد دراز تختش روى صبح لباس همان با كه ديد را پژمان. شد باز قيژى صداى با در. رفت

 به نزديك. رفت داخل صدا بى آفرين. بود شكمش روى ديگرش دست. بود پوشانده را چشمانش دستش، يك ساعد با و زده

 در را اتاق سكوت پژمان صداى. شود خبردار بودنش بيدار يا و خواب از تا كشيد سركى و شد خم صورتش روى تخت،

شكست هم . 

 .بيدارم-

گفت و رفت باال باز قلبش ضربان. ايستاد راست آفرين : 

 !سالم:

 اى جمله ترين دستى دم به. بگويد چه يا و كند چه دانست نمى آفرين. داد را سالمش جواب بخورد تكانى آنكه بدون پژمان

گفت و انداخت چنگ رسيد ذهنش به كه  : 



: رسيدى؟ تازه  

كلمه يك هم آن. بدهد را جوابش پژمان تا كشيد طول كمى : 

 .نه-

شكس. كرد نمى هم نگاهش حتى كه بود اولى بار كرد، فكر چه هر  
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 براى همانجا را ندادنش جواب تلفن و خودش بخواهد كه بود آن از تر خسته اما  ديده، صبح را او كه شد تبديل يقين به

كند توجيه پژمان .  

پرسيد اراده بى و انداخت ساعت به نگاهى : 

: بودى؟ شركت االن تا  

كوتاه ها پاسخ و پرسش و بود سرد ميانشان فضا .  

- بودم جايى... نه .  

 به نگاهى. كرد آويزان را اش مقنعه و مانتو رفت، اتاق ى گوشه لباسى جا سمت به ديد، كه را پژمان تفاوتى بى و سكوت

 پوشيده او آنچه به بخواهد كه بود آن از تر توجه بى و تر سرد روز آن پژمان. انداخت باال اى شانه و كرد تنش در لباس

بگويد دوستانه و گرم لحنى با كرد سعى رفت مى بيرون اتاق از كه حينى. كند نگاه بود : 

: ميام االن. كنم دم چاى ميرم . 

- اونجا ميام خودم باشه، . 

 رنگى آبى ى شعله به چشمش. گذاشت  شعله روى و كرد آب را دكترى. رفت آشپزخانه به و شست را صورتش و دست

صحبت سر كردن باز پى حواسش. بود سوختن حال در پرزور كه بود  

پژمان با .  

 افكار از زيادى حجم پژمان. داد مى توضيح برايش بايد. پرسيد مى را روز چند آن ناراحتى و گرفتگى علت او از بايد

 نمى تاب را فاصله و سردى آن دلش. بود افتاده عقب هم هايش درس از كه حدى تا و بود داده تشكيل را اش روزمره

نكند اشتباه فكرهاى خودش پيش تا زندنز مى حرف بايد. آورد .  

 آناهيد از پيامى ديدن با و كشيد بيرون را آن. لرزيد جيبش در تلفن كه برود سراغش به خواست و كرد كم را شعله زير

بود نوشته آن زير. شان عروسى كارت از بود عكسى. كرد باز را پيام. نشست لبش به لبخند : 

" نوشتم تو براى كارتو اولين "  

 را آناهيد جواب رفتن بيرون حين تا چرخيد و بود پايين سرش. فشرده دلش خالصانه محبت آن از و شد عريض لبخندش

 تلفنش زد، لبخندى شده هول. شد غافلگير بود ايستاده در چوب چهار در عجيب و خيره نگاهى با كه پژمان ديدن با. بدهد

گفت و كرد دست به دست را : 

: پيشت ميومدم داشتم .  



داد در چوب چهار به را اش تكيه سينه به دست پژمان .  

 همان بود شده. داشت زيادى فرق صبح روز آن پژمان با. ببيند توانست مى وضوح به را سردش چشمان و دلخورى

گذشته مرموز و ساكت پژمان . 

گفت و گذاشت جيبش داخل را تلفن :  

: اى؟ خسته بشين،  

- رسيده؟ بهت خوب خبراى  

 باال را سرش. ايستاد پژمان مقابل و رفت پيش آفرين. بود پيامش خواندن از پس آفرين لبهاى روى لبخند به اش اشاره

گفت آرام لحنى با و گرفت . 

: نوشته كارتوشون اولين روى منو اسم همونجا. فرستاد عروسيش كارت عكس آناهيد . 

زد كنايه پژمان كه دهد نشانش را كارت عكس تا رفت تر پيش آفرين. نداد نشان انعطافى اما گفت ى" آهان" پژمان : 

- ندادى جواب كه كرده پيدا مشكل گوشيت امروز كردم فكر .  

گفت ناراحتى با و معترض. بود اتهاماتى چنين شنيدن منتظر چند هر شد دلخور اش چهره ايستادند، باز هايش قدم : 

 ...پژمان:

داد ادامه آفرين اعتراض به توجه بى پژمان : 

- ندادى؟ جواب كه دارشه مشكل ى گيرنده تماس خاطر به شايدم ! 

 زنگ سرش در چيزى. ايستاد پژمان روى در رو و رفت پيش را مانده باقى قدم سه. زد صدا را نامش ديگر بار آفرين

 گشود لب كه همان. باشد خوددار كرد سعى اما نداشت را دلگير نگاه آن طاقت نداشت، را اش هميشگى آرامش و زد مى

گفت آفرين. ايستاد راست و كرد اخم پژمان كند، صحبت تا : 

: من نگو، اينطورى ... 

- نه؟ بودى پيشش  

 تلخ، لحن همان يا و برد فرو موهايش ميان را دستش دو كالفه پژمان. شد هفتى سپس و پريد باال ابتدا آفرين ابروهاى

كرد صحبت به شروع بدهد را آفرين به زدن حرف فرصت آنكه بدون . 

-  و درد جور صد نبست معلوم تونم، نمى كه من... دارى حق ديگه، جوونى...تابلوئه زيادى عطرش بوى. دى مى بوشو

نه؟ سراغت بود اومده... باشم نداشته هم ديگه مرض   

گفت قاطع و محكم آفرين : 

 !نه:

- ندادى؟ جوابمو چرا پس  

 را مقابلش مغرور هميشه مرد سمت از  ياسى و خشم چنين انتظار و داشت بدى حال آفرين. بود رفته باال پژمان صداى

 صادقانه. كند آرام را پژمان بتواند كه جوابى. بدهد كه نداشت هم جوابى دانست، نمى جايز را بيشتر سكوت. كشيد نمى

 :گفت

: ترسيدم، دونم، نمى  



- تو؟ ترسيدى چى از! مونده جا روپوشت بگن بهت خواستم مى فقط من ترسيدى؟ چى از  

: فكرات همين از... كنى قضاوتم... كنم بازخواستم اينكه از... ترسيدم االنت حال همين از . 

گفت شده ريز چشمانى با آفرين، جواب در و جويد را لبش. همانطور هم گوشهايش. بود شده سرخ پژمان صورت : 

-  يا. همو ميبينين بيمارستان اون تو دونم نمى ميكنى فكر. ميشه سالم چهل داره كنم؟ خيال و فكر بخوام كه ام بچه من مگه

 اى ديگه چيز. ديدم اى ديگه چيز امروز ولى! كنم دخالت نخوام كه دونمت مى عاقل اونقدر زنه؟ مى زنگ بهت اينكه

 !ميبينم

:  نمى. ديدم بارها تندشو اخالق و ميكرد فكرايى خودش پيس حسام. بياد پيش سوتفاهم نخواستم فقط من! پژمان؟ ميگى چى

بيفته اتفاقى بيمارستان جلوى خواستم . 

 و كند نفوذ سرش به بخواهد انگار كه بود جورى نگاهش. دوخت چشم آفرين به خيره هم باز كرد، سكوت اندكى پژمان

گفت رنجيده شدت به اما آرامتر لحنى با. بخواند را ذهنش : 

- گيرى نمى طرفو عطر بوى كه كه خيابون تو بودى؟ پيشش همين واسه . 

: آ هم حسام كه بودم حامد و آناهيد با. خونه رسوند منو  
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كه نيست چيزى اين... رسوند منو اينجا تا هم بعد. مد .... 

آشكار استيصالى با رسيد، مى گوش به گلويش ته از صدايش رفت، حرفش ميان به پژمان : 

-  بايد بغل و بوس تا چهار با كه اين از. كنه نمى طى طبيعيشو سير رابطه اين اينكه از. شدى خسته ميدونم نه؟ آوردى كم

. ديگه نيستم مرد برات كافى ى اندازه به االن من. كنم حست. كنم لمست خواد مى دلم كه اونجورى تونم نمى و بكشم عقب

نه؟ كردم ات خسته  

 مردهاى و برادرش و پدر از. ميشناخت كه بود مردى مردترين پژمان. آمد درد به آشفته حال و لحن آن از دلش آفرين

 برايش هم مرزى و حد هيچ. حد از بيش. داشت دوستش. بود ديده پژمان از كه بود نديده مردونگى آنقدر اطرافش

 پيشبينى و فيروزى دكتر هاى توصيه حتى. كرد زندانى اى گوشه رو بود سرش در منفى فكر چه هر. نبود قائل احساسش

را حاالتى چنين دادن رخ از اش دقيق هاى . 

 تمام با و چسباند پژمان پيشانى به را اش پيشانى. گذاشت او زبر صورت طرف دو را دستانش و ايستاد پا نوك روى

كرد زمزمه داشت سراغ خود در كه حسى . 

: بخواى كه جور هر. هستم جوره همه و نياوردم كم. دارم دوستت من. پژمان زندگيمى مرد ترين مرد تو . 

 حال همان به ديگر اى ثانيه. نكرد جدا او گر جستجو نگاه از را نگاهش. كند حس توانست مى را پژمان قلب ضربان

. نشست آفرين لبهاى روى هايش لب خورد پيچ كمرش دور پژمان دست كه بيايد فرود پا ى پاشنه روى خواست. ايستاد

 چيزى به آنكه بدون. كرد اش همراهى هم آفرين. كرد رها را خودش و داد تكيه ديوار رابه اش تنه بوسيدش، آرام و نرم

 بودند، هم با كه مادامى ببرد، را آنها خواهد مى كجا هر تا دلشان دست بودند داده را افسارشان كنند، فكر خودشان از غير

نبود ناتوانى و ضعف نبود، ترسى نبود، غمى .  

 بوسه و كردند رد را اول قرمز خط داشت، را صبح روز آن حال. گرفت دست در را آفرين ى چانه پژمان آزاد دست

 ايستاده طور همان. كرد لمس را كمرش و داد عبور آفرين لباس زير از را دستش دو پژمان. شد ادغام غريزه با هايشان



 لذت آواى و شدند مى رد يك به يك ها قرمز خط. چسيبد را آن لباس زير از و رسيد آفرين گردن به تا برد باال را دستش

 بر آشپزخانه جادويى قدرت. بود نشسته عرق به داغشان هاى تن و تند هايشان نفس. بود انداخته طنين آشپزخانه در

 را مرزها تمامى. كرد سالح خلع را آفرين اول همان كه جورى. رفت مى پيش آرام و نرم پژمان. بود شده چيره جفتشات

 خواست مى. گشود چشم كوتاه اى لحظه پژمان. تختش روى بودند، آفرين اتاق در آمدند، كه خود به و بودند كرده رد

 چيزى! شدن مطمين براى اى ثانيه تنها. دهد كردن فكر مجال آفرين به كوتاه اى ثانيه تنها خواست مى كند، تكليف كسب

 پخش آفرين صورت بر داغش نفس برد عقب را سرش!  گام يك قدم، يك تنها. بود نمانده قرمز خط آخرين آن از عبور به

كرد زمزمه كه وقتى شد : 

 !آفرين-

 پژمان ى شانه و گردن ميان را سرش كه حينى و بست پلك. كرد نگاهش عميق. گشود نيمه تا را خمارش چشمان آفرين

گفت برد مى فرو : 

: كن تمومش . 
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 از بيشتر هميشه خالف بر. خط سوى آن مرد اطمينان پر و آرام صداى به بود سپرده گوش و زد مى قدم را تراس طول

. بود برده پناه حياط به تلفنش با و زده بيرون خانه از كه شد مى دقيقه بيست از بيش چيزى. بود زده حرف زمانى هر

بود داده دست از را افكارش كنترل. شد مى ديوانه داشت .  

 داشت دوست. بود گرفته بر در را آفرين گرم تن صبح خود تا را قبل شب كه همانجا. بود مانده اتاق در و خانه در دلش

 بودند گذاشته سر پشت هم با كه شبى از پس. را خوابش در بسته لبهاى و آرام نفسهاى. را لطيفش پوست را، تنش گرماى

 وقتى خواست مى. كند بيهوده فكرهاى خودش با دختر ترسيد مى. ببيند خالى را او جاى و شود بيدار آفرين ترسيد مى

شود خبردار احساسش از. بخواند را نگاهش حرف و باشد آنجا شد بيدار .  

 خالف بر آفرين اما. بود همراه مشوش هاى خواب با هم همان. بود گذاشته هم روى پلك دقيقه چند تنها صبح تا خودش

 اما او. خوابيد آغوشش در آرام كردند، ثبت را ديگر اى تجربه هم با و كرد فروكش هيجانشان آنكه از بعد كمى تصورش

 حال آن ى باره چند كردن مزه و خواستن حس بارزترينش. داشت هم با همزمان را مختلف حس هزاران. بود نتوانسته

بود آفرين با ناب و خوب . .  

 مى فكر. داشت بودن دستنخورده و پاكى بوى برايش. داد مى تمييزى بوى. هنوز بود مانده اش بينى زير آفرين تن بوى

 اهميت شد مى مگر اما. كرد نمى هايش رابطه خرج او كه بود احساسى تفاوت نهايت كرد مى فكر نباشد، مهم برايش كرد

بود فهميده را تفاوت حال. نداد .  

 بار هر اما. خواستن و ميل آن از شود راحت و برساند خلوت جايى به را خودش تا بود شده وسوسه صبح تا بارها هم باز

بود شده رفتنش مانع و كرده اعالم ناخواسته را حضورش او پاهاى ميان پاهايش پيچاندن يا و  خواب در تكانى با آفرين .  

 آفرين لطيف و گرم تن درخشيد، آسمان در كه خورشيد اما داشت، نگه آغوشش در را دختر و آورد طاقت را ساعت آن تا

بگيرد كمك وسوسه، و شود سست آنكه از پيش تا كرد رها را . 



 با را حالى قبل ساعاتى آنگاه و بود كرده مبارزه هوسش و ميل با ماه چند كه او مثل مردى براى هم آن بود؟ آسان مگر

. شنيد مى سرش در را اوج ى لحظه در خودش فرياد صداى هم هنوز. نداشت سراغ را مانندش كه بود كرده تجربه آفرين

تالشش بودن ثمر بى صداى بود، هم شكستنش صداى .  

 آن منبع عريان تن بگيرى، عشق و بورزى عشق كنى، تجربه را حال آن نبود هم آسان اما. نبود پشيمان. ارزيد مى اما

 پوست با را پوستش نرمى و موهايش عطر شوى، داغ تكانش هر با باشى، داشته آغوشت در صبح تا را ناب احساس همه

را ورزى عشق طعم بچشى و كنى مزه كنى، تكرار نخواهى هم باز و كنى حس خودت .  

 زندگى روتين روند حال آن به رسيدگى ها پيشتر. بود ناممكن حتى داشت عادت ديگرى جورى كه او مثل مردى براى

 چه و باشد حالش چه شد مى بايد زدن، مسواك مثل بود، عادت. خودش و بود خودش يا و داشت را آدمش يا. بود اش

 هم هنوز بشنود داشت مياز و زد مى آشنا برايش كه بود ايستاده اى سرنقطه باز مقابله و مبارزه ماه سه از بعد حال.نباشد

نبوده اشتباه داشت آفرين با ديشب آنچ كه. نشده دير .  

آمد خود به خواند را نامش كه چندم بار. نشنيد را خط سوى آن مرد صداى كه بود افكارش در غرق آنقدر : 

- منه؟ با گوشت پژمان... پژمان  

: فكر تو رفتم... شد پرت حواسم... لحظه يه ببخشيد... بله بله . 

-  و بگير تماس حتما. منتظرتم ظهر از بعد. كنى هدايتشون درست كه اينه مهم. مياد سراغت زياد فكرا اين... نداره ايرادى

كنيم مى صحبت اتون برنامه به راجع بعد. بيا خودت رو امروز. كن هماهنگ رو زمانش . 

: حتما باشه، ... 

- ببينمت عصر تا بده انجام گفتم كه رو كارايى... باشه يادت حرفام فقط . 

: دكتر ممنونم. حتما. باشه... باشه . 

- خوش روز. بينمت مى . 

 نشده بيدار آفرين كرد مى دعا دلش در و گرفت پيش را اتاق مسير راست يك. شد خانه وارد صدا بى و دست به گوشى

 خبط افتاده كه اتفاقى بود كرده مطمئنش فيروزى دكتر كه همان بود، بازيافته اندكى را آرامشش و بود بهتر حالش. باشد

 اما دكتر. بود كرده كمتر را استرسش كند نمى وارد ناپذيرى جبران آسيب و خدشه آنچنان درمانش روند در و باشد نمى

كند كسب آفرين سمت از هم را خاطر اطمينان اين خواست مى .  

. بايستد عملش پاى خواست مى و دانست مى او به نمتعهد را خودش. ترسيد نمى خودش براى بود، آفرين نگران كه آنقدر

بود خواهد انتظارش در واكنشى چه نبود مطمين تنها . 

 افتاده زمين روى آفرين لحاف. نامرتب و بود خالى تخت. شد بلند نهادش از آه كشيد، سركى آهسته رسيد كه اتاق نزديك

بودند شده جمع تخت روى از ها ملحفه و بود . 

 شده آغاز آنجا از قبل شب اتفاقات ى جرقه كه جايى همان. كرد توقف آشپزخانه مقابل و گذشت راهرو از. كرد عقبگرد 

كرد مى مستشان كه آور سكر فضاى همان. بودند .  

 مى آنجا در دختر حضور از نشان آمد، مى بيرون كترى ى لوله از كه بخارى اما نديد گاز مقابل يا و ميز پشت را آفرين

 تر سو آن كمى آفرين. چرخيد داشت قرار يخچال كه جايى و راست سمت به سرش اختيار بى. گذشت چهارچوب از. داد

آشپزخانه ميان درست. بود ايستاده  
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بود كرده درخشان را دختر نيمرخ و تابيد مى داخل به پاسيو مشجر و سرتاسرى ى پنجره از خورشيد نور . .  

 دست و بود گرفته شكمش دور را دستش يك. بود كرده تن را او پيراهن آفرين. رفت مالش دلش حال آن در ديدنش با

 پاهاى و بود پوشانده را رانهايش از كمى تنها سفيد پيراهن. بود داشته نگه دهانش و بينى مقابل را پيراهن ى يقه ديگرش

 ايستاده شويى لباس ماشين مقابل همانطور آفرين.  سفيدش و پ پاهاى. داشتند قرار پژمان چشمان مقابل پشش بدون بلندش

بود دوخته چشم آن چرخش به و بود .  

 و شانه يك روى را موهايش. نشد بدنش و پا روى پژمان ى خريدارانه و خيره نگاه متوجه كه بود فكر در غرق چنان

خيال فكر هم شايد. نديد را پژمان ورود كه بود همان شايد و بود ريخته صورتش از نيمى .  

 آفرين كردن لمس و شدن نزديك به عجيبى ميل. شد داغ تنش و رفتند باال ضربانش باز. داد قورت را دهانش آب پژمان

بود شده دچارش آفرين رفتن خواب به از پس قبل، شب كه حالى درست. كشيد شعله وجودش در .  

 خواستنى برايش بود شده درخشانتر برابر چند شيشه از عبور از پس  كه نورى ى زمينه پس و سفيد پيراهن آن با آفرين

 رفت مى پيش قدمى اگر. شود داشتنش مانع چيزى خواست نمى و دانست مى خود آن از را او ديگر. بود زمانى هر از تر

 نبايد سرعت آن به اما بود، شيرين برايش كه هم قدر هر قبل شب اتفاق دانست مى. شد مى رسوا نگاهش و حال آن با

 پا را شلوارش تنها زد بيرون اتاق از كه زمانى كه بود كرده عجله آنقدر فيروزى دكتر با صحبت براى صبح. شود تكرار

خورد تكانى و كشيد پايين را قديمى شرت تى ى لبه. كرد تن را در نزديك جالباسى بر آويزان شرت تى و .  

 زمانى و بزند پلك تا كشيد طول كمى. داد پژمان به را گيجش نگاه چرخاند، او سمت به را سرش آفرين دستش، حركت با

 ريز لبخندى. كرد حلقه شكمش دور هم را اش شده آزاد دست. كرد رها اش بينى مقابل از را پيرهان ى يقه آمد خود به كه

داد توضيح ديد كه را  اش يقه و پيراهن روى پژمان ى خيره نگاه و نشست لبهايش روى : 

- دارم دوست بوشو . 

 ساده با. بود عجيب هم خودش براى كه احساسات درگير آنقدر. بود شده ديگرى آدم گويا قبل شب از. زد لبخند هم پژمان

 اش پيشانى. گذاشت پيش قدم آفرين سمت به و كرد رها را شرت تى ى لبه. شد مى رو و زير دلش ها نگاه و حرفها ترين

 از آفرين. دوخت چشم بود گذاشته اى تازه دنياى به پا همراهش كه دخترى چشمان به برانگيخته احساساتى با و بوسيد را

پرسيد پژمان و لرزيد خود به بوسه آن : 

: ايستادى؟ اينجا چرا  

 اش شقيقه روى دوم ى بوسه از پس پژمان كه همان اما. خواند حركاتش در شد مى را ترديد. كرد مكث كمى آفرين

گفت و گذاشت او ى سينه روى را سرش. خزيد آغوشش در آفرين برود، عقب خواست : 

- شستم رو اينا منم نيومدى حمامى، كردم فكر . 

كرد اشاره بود چرخش حال در شويى لباس ماشين داخل كه تختش سفيد هاى ملحفه به سر با . 

! دلزده شايد حتى يا پشيمان؟ يا بود ناراحت. چيست آفرين ى لحظه آن حس دانست نمى هيچ. شد زده خجالت كمى پژمان

 را نيازش يا و بپرسد را حالش بگويد، چه داسنت نمى. خودش حتى از تر آرام. آرام و بود خونسرد آفرين كه ديد مى تنها

چيزى براى !  

 زبان به را رسيد ذهنش به لحظه آن كه چيزى تنها و گذاشت بدنش ى پوشيده قسمت و كمر روى احتياط با را دستانش

 :آورد

: شستى؟ رو اينا چرا حاال  

گفت نهايت در و كرد طوالنى مكثى آفرين : 



- رفتى كه بود اينا واسه شايد گفتم. كنم كار چى دونستم نمى.  نبودى... كشى وقت ى واسه... دونم نمى ...   

: كردم مى صحبت دكتر با ! 

 ديده چشمانش در ديگر خونسرد نگاه آن. دوخت او به را نگاهش و كرد بلند پژمان ى سينه روى از را سرش آفرين

دلخور هم شايد و انگار بود مضطرب. نميشد . 

بپرسد و كند باز هم از را لبهايش تا كشيد طول كمى : 

- گفتى؟ دكتر به  

: گفتم مى بايد . 

پرسيد باز و نشد طوالنى سكوتش اما كرد سكوت. فشرد هم روى دوباره را لبهايش آفرين : 

- بودى؟ من با گفتى  

 خشك دهانش و كشيد تير آنى به سرش. شود وارد اش شقيقه به ناگهانى اى ضربه گويا. خورد تكان پژمان سر در چيزى

پرسيد مصرانه و كشيد عقب را تنش كمى آفرين. كرد نگاه آفرين به خيره حرف بى. شد : 

- پژمان؟ بودى من با بهش گفتى  

 !آره:

 سوال. آفرين حاالت كنكاش پى بود گذاشته را حواسش تمام. نكرد توجهى اما پيچيد مى سرش در كترى سوت صداى

 با و سختى به. نبرد سوال زير را آفرين به اعتمادش كه كرد مى تكرار سرش در مدام اما كرد خالى را دلش ته آفرين

پرسيد بود شده سنگين كه زبانى : 

 پشيمونى؟:

 آفرين نگاه. ترساندش و كرد خالى را پژمان دل بار هزاران اش طوالنى مكث اما.شد نرم. شد عوض دختر نگاه رنگ

 زمزمه و داد تكان طرفين به را سرش. كردند پيدا انحنا باال به رو كمى لبهايش حتى و لرزيد نمى چشمانش بود، ثابت

 :كرد

 .هرگز-

پرسيد باز. نكرد كم اش دلهره از آفرين قاطع جواب حتى : 

: خواستى؟ نمى رفتم؟ تند من... ديشب نه؟ يا گفتم دكتر به پرسيدى چى واسه ديشب؟ شدى اذيت  

 حاالت آن. گرفت را پژمان دست دو مچ و كرد رها را تنش پيراهن ى لبه آفرين. برد فرو موهايش ميان را دستش كالفه

اند داشت و بودند سابقه بى برايش عصبى  
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شده تنيده پودش و تار به اندازه چه آفرين به اش عالقه كرد مى حس اندك ك .  

 آفرين. كرد حس پايين به كمرش از را قوى جريانى عبور باز. نمايان آفرين تن و شد بازتر هم از سفيد پيراهن هاى لبه

كند جلب چشمانش به را توجهش تا داد قرار پژمان صورت مقابل را صورتش آورد مچش به فشار : 



- . كشم مى خجالت فيروزى دكتر از فقط... فقط. خواستم مى تو با. خواستم مى خودمم. نيستم ديگه االن. نيستم پشيمون من

 امون رابطه حتى ما.... ببينمش نميشه روم فقط االن... بيفته اتفاقى بذارم نبايد بود گفته بهم خب... خب و پدرمه جاى

پژمان نداره عنوان ! 

- عنوانش اينه. آفرين دارم دوستت من ! 

. رفت عقب و كرد رها را پژمان هاى مچ. نكند مشوش بيشتر را پژمان و باشد آرام كرد سعى. بزند لبخند كرد سعى آفرين

 و شد هم در كمى اش چهره. كرد حلقه شكمش دور قبل مثل را دستانش و گذاشت هم روى دوباره را پيراهن هاى لبه

داد تغيير را صحبت مسير ناشيانه : 

- نكرديم؟ كه نااميدش گفت؟ چى دكتر  

 داده رابطه آن عنوان جواب در كه پاسخى از ميدانست. بخواند را ذهنش داشت سعى آفرين ى چهره به خيره پژمان

 دار جريحه اما. گذاشت نمى غرورش يا و شد مى شرمش يا. بكشد پيش را صحبتش خواست نمى گويا اما نشده، خرسند

بود مشهود شدنش .  

 خود با را آفرين بتواند تا خريد مى تن به را ناماليمات تمام. كرد مى صحبت محسن با روز همان بود پژمان خود به اگر

 امتحان خودش پيش بياد اول دانست مى و ترسيد مى خودش از. بود خودش مانع بزرگترين اما. ببرد خانه يك سقف زير

 روز آن بدهد اى وعده آنكه از پيش خواست و داد تكان سرى. بود فهميده را داشتن دوست جان از بيشتر معناى. بدهد پس

گفت آفرين جواب در. كند صحبت دكتر با :  

: پيشش ميرم امروز. نشد نااميد نه .  

پرسيد گذشت مى كنارش از كه حينى و داد تكان پايين و باال سرى آفرين : 

- بگيرى؟ دوش رى نمى   

 !نه:

گفت ادامه در پژمان. كرد نگاهش پريده باال ابروهاى با و ايستاد راه ميان آفرين كه گفت را نه قاطع و محكم آنقدر : 

: شد روز سه و بيست ماه دو . 

داد ادامه ديد كه را آفرين گيج ى چهره و سكوت : 

: ديشب تا... هيچ بدون. لغزش بدون روز سه و بيست و ماه دو .  

داد ادامه شيطنت كمى با و زد لبخندى : 

دارم الزم پيرهنو اون هم االن كنم فكر : . 
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 آن و قبل شب بگويد توانست مى. برساند قرارشان و آفرين به را خودش زودتر چه هر خواست مى و بود رفتن ى آماده

 بدل و رد صحبتهاى و فيروزى دكتر با روزش وسط ديدار كه مخصوصا. بوده اش زندگى روز ترين متفاوت صبح روز



 قبل از تر راسخ عزمش بود گذرانده سر از آنچه با. بود كرده كم را نااميدى حس آن و هايش نگرانى از كمى ميانشان شده

 تحصيلى هاى موفقيت حتى. باشد داشته اش زندگى از مقطع هيچ در را انگيزه و انرژى ميزان اين نداشت ياد به.بود شده

گفت و كرد بلند سر. شد نواخته اتاقش در به ضربه چند برداشت، كه را كيفش. بودند نداده او به را حسى چنين كارى و : 

 .بفرماييد-

 از تر شاداب صورتش. شد وارد بود مشهود حد از بيش آن در وزن كاهش كه اى جثه با ساالرى مهندس بعد اى ثانيه

. ببيند توانست مى صورتش در را بود كرده سپرى كه هم سختى روزهاى آثار اما بود شركت به بازگشتش اول روزهاى

 منتظر و كرد خاموش را كامپيوترش سيستم. ايستاد راست هم خودش و برود پيش ساالرى مهندس تا كرد اشاره پژمان

 نشان را رفتنش قصد  ايستادن، و كامپيوتر سيستم كردن خاموش با خواست مى. گيرد قرار مقابلش ساالرى مهندس تا ماند

. انداخت مى طنين سرش در جوان مرد نگران و ترسيده صداى ديد مى را او كه بار هر ماه، چند آن اتفاقات از پس. دهد

كرد مى تكرار مدام التماس به همراه كه صدايى  : 

"  يه مهندس... ما گردن انداخته و كرده كار تمييز خيلى بوده كى هر. نبودم من قرآن به. مهندس نبود من كار بابام خاك به

رم نمى ديگه خدا به. رم نمى زندان ديگه من... كن كارى ." 

 پاى گودى هم هنوز كه گذاشته سر پشت را آورى دلهره و دشوار روزهاى چه دانست مى بود، گذشته وقايع آن از كه حال

ديد شد مى را چشمانش .  

: رفتين؟ مى داشتين  

- كرد؟ صحبت باهات تركمان مهندس. تمومه ديگه كارم آره،  

: زديم حرف... آره آره، . 

 ميز روى را كيفش پژمان. بود مشهود بگويد خواست مى آنچه براى ترديدش و ساالرى مهندس كردن پا آن و پا اين

گفت و كرد اخمى. برد فرو شلوارش جيب داخل را دستانش و گذاشت : 

- اومده؟ پيش مشكلى   

دوخت پژمان به را نگاهش و كرد بلند را سرش بود، انداخته زير به سر لحظه آن تا كه ساالرى مهندس : 

: گفت بهم فاضل خانم يعنى... نگار االن دادين، استعفا نداشتم خبر من . 

 او چشمان از كه اش منشى و ساالرى مهندس پنهانى ظاهر به ى رابطه آوردن خاطر به با. رفت باال پژمان لب ى گوشه

 درك قابل روز و حال آن برايش. شدند باز ناخواسته اخمانش ساالرى مهندس به كمك براى زن تالش و بود نمانده دور

ماند ساالرى مهندس حرفهاى ى ادامه منتظر و كرد كفايت كوتاه ى" خب"  گفتن به تنها. بود : 

: . بود خودم از اشتباه اول بار. كرد قربانى هم منو افتاد كه اتفاقايى مهندس، نكردم باز داستانا اين به رو شما پاى من

  نداشتم احتياج كار اين به اگر كه... كه بدونيد خواستم فقط. تله تو افتادم خودم بار اين... بار اين اما. شد مى ادعام زيادى

 مى..داشتن من واسه اى برنامه چه دارم خبر. نيست پشتتون كردن خالى واسه موندم اينكه. موندم نمى هم لحظه يه من

بيرون بذارنم نفر اولين نيرو تعديل تو بود قرار دونم . 

گفت كنايه با و كرد اخم ديگر بارى پژمان : 

-  حاشيه از بمونى؟ اى مجموعه همچين توى نخواى چرا. كنار بذارن شركتو چيناى خبر و فاخر خانم بايست مى شما قبل

ندارى خطا واسه جا ديگه. مهندس كن دورى ! 

:  نمى موافقت راحت رفتنتون با شركت دونستم مى خودمم...گفتن بهم خودشون تركمان خانم... يعنى... نبود هم نگار كار

 اما. كرد بپا صدا و سر خيلى. كردين معرفى مديره هيئت به جانشين عنوان به رو تركمان خانم خودتون كه همين. كنه

شدين موندنم واسطه بازم شما گفتن بهم كه بود مهندس خانم .  



 لبهايش دائم و بود نشسته عرق به ساالرى مهندس پيشانى. شده سخت جوان مهندس براى چقدر زدن حرف ديد مى پژمان

كرد مى تر زبانش با را . 

 داده نشان خود از اى حرفه رفتار و كارآمدى سال چها آن طى ساالرى منهدس. داشت ايمان هايش توانايى و او به پژمان 

 هم دارد احتياج شغلى موقعيت آن به چقدر زندگى تشكيل براى آنكه زدن حدس و داشت خبر هم اش زندگى شرايط از. بود

كنند حفظ شركت در را او و كند تالش تا خواست او از تركمان، مهندس شدن جانشين با كه شد همان. نبود سخت .  

 رها اما شد، فشرده دستش. نكند توضيح به مجبور را ساالرى مهندس آن از بيش تا برد پيش دادن دست براى را دستش

گفت و كرد نگاه پژمان چشمان به راسخ نگاهى با ساالرى مهندس. نشد : 

: كنم؟ جبران چطور بگين. مديونتونم من مهندس،  

 را ديگرش دست و برداشت را كيفش. كشيد بيرون ساالرى مهندس هاى پنجه ميان از را آن و داد دستش به تكانى پژمان

گفت محكم و قاطع لحنى با. گذاشت ساالرى مهندس ى شانه روى : 

- ديوار به بخورى تا رى مى كج همينطور. برگردى تونى نمى راحت بيرون بزنى خط از. نرو كج. مهندس باشى موفق .  

داد ادامه تر دوستانه بار آن و زد لبخندى : 

- زندگى تو هم كار تو هم كن، محكم پاتو جا . 

داد مى تحويل تركمان خانم به را بخش هفته آن آخر تا. شدند خارج در از هم با دو هر .  

شر دو از مساعد قول و داشت همچنان را تدريسش كار. نبود پشيمان تصميمش از  
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بود گرفته هم را ديگر معتبر كت .  

 را ها فرصت دادن دست از مجال ديگر. كند صرف وقت هايش برنامه و خودش روى تا داشت نياز چيز هر از بيش 

گرفت مى قرار زندگى درست مسير در دوباره سختى به حال و بود زده بيرون خط از سالها كه بود خودش. نداشت .  

 به آميز اعتراض حركتى را آن پژمان و داد مى انجام ندرت به كه كارى برخاست، فاخر خانم اتاق، از خروجشان با

كرد مى تلقى بخش آن در حضورش .  

 پژمان. كرد سست قدم ساالرى مهندس. دوخت پژمان به را چشمانش سپس و نشست ساالرى مهندس روى ابتدا زن نگاه

 شركت و بود شده تمام كارى ساعت. بگذارد تنهايشان تا كرد حركت ها آسانسور سمت به و داد تكان دو هر براى سرى

برد رفته فرو سكوت در قبل ساعاتى از تر خلوت .  

 برگ آنها آمدن با كرد نمى را فكرش. بود داده او بود همانجا را آفرين و رامين آمدن خبر محسن كه افتاد روزى ياد

 با و آرام دختر آن به عميق آنچنان حسى كه برسد روزى گنجيد نمى هم تصورش در. بخورد ورق چنان اش زندگى

كند پيدا مك كك پر سفيد صورتى .  

 در آفرين  ى"الو" كه كند قطع آزاد بوق چندمين از پس خواست. گرفت را آفرين ى شماره شد خارج كه آسانسور از

پيچيد گوشى . 

 طبق آفرين كرد مى تصور. پيچيد گوشش در آفرين صداى ى زمينه پس در ها ماشين مرور و عبور و شلوغى صداى

پرسيد داد جواب كه را سالمش. باشد خانه را روز آن خودش ى گفته : 



- خونه مونى مى امروزو بودى گفته بيرونى؟ ! 

بدهد را جوابش آفرين تا كشيد طول كمى : 

: بيرون آمدم نه .  

- خوبه؟ حالت شده؟ چيزى  

: بيرون آمدم كه داشتم كار يكم. خوبم منم و نشده چيزى . 

 معقولش و آرام برخورد و او فكر از. شود متوجه را روزش و حال آفرين صداى از تا بود كرده تيز گوش ناخواسته

گفت و انداخت ساعتش به نگاهى. كرد آرامش هم همين و نكرد حس آفرين صداى در تفاوتى. آمد نمى بيرون : 

- دنبالت؟ بيام تمومى كى  

: تونم مى خودم ولى. تقريبا ديگه ساعت يك تا ... 

- دنبالت بيام بودى جا هر بزن زنگ زودترش ساعت نيم شد تموم كارت . 

 به آرامش او با زدم حرف و كرد نم خود بى بحث وقت هيچ. كرد قطع را تلفن خداحافظى از پس و گفت اى" باشه" آفرين

كرد مى خوب را حالش و ريخت مى جانش . 

 خبر وضعيتش از بود كرده فراموش پاك. نگرفته تماسى سعيد ديگر قبل روز دو از آمد يادش به و شد ماشين سوار

 قديمى رفيق ى گرفته صداى كه بود نخورده بوق دومين هنوز. گرفت را سعيد ى شماره پاركينگ از خروج حين. بگيرد

شنيد را اش : 

: پژمان بگو . 

- كجايى؟ شد؟ چى سالم،  

  .كالنترى:

 و نكرد تأمل. برود سعيد ديدار به توانست مى و داشت فرصت ساعتى يك آفرين تماس تا. كرد چك را ساعتش پژمان

 :گفت

- كالنترى؟ كدوم سمت؟ كدوم   

 خداحافظى مرد از سعيد كه زمانى و ماند منتظر پژمان. برساند را او زد مى تعارف كه آمد مردى با سعيد صحبت صداى

گفت كرد : 

- دنبالت بيام ندارى ماشين .  

: گاندى؟ رسى مى ديگه چقدر. دفتره ماشين نه. بود نگهبانه يارو اين  

: دقيقه ده . 

 .بيا-

 بوق بود زده تكيه ماشينى به كالنترى مقابل كه سعيد براى رسيد كه آنجا. راند گاندى خيابان سمت به و كرد قطع را تماس

 پژمان ديدن با و كرد بلند سر سعيد زد، بوق ديگر بار. نشد ماشبنش و  پژمان متوجه كه بود افكارش در غرق آنقدر. زد

زد فندك و كشيد بيرون را سيگارش كه بود ننشسته صندلى در كامل هنوز. شد سوار و رساند ماشين به را خودش .   

- نه؟ يا رو يارو گرفتن شد؟ چى  



بدهد را پزمان جواب و بگيرد كام سيگارش از سعيد تا كشيد طولى كمى . 

 .نه:

 چنديدن صورتش و بود خسته اش چهره. گرفت مى قبلى از تر عميق را بعدى كام كه داد سعيد به را متعجبش نگاه پژمان

. باشد ريخته بهم آنطور داد مى حق او به. بود نديده آشفته ظاهر آن با را سعيد هبچوقت. بود نشده اصالح كه بود روز

 حرف خودش وقتش به سعيد دانست مى. داشت نخواهند دوامى سعيد كوتاه هاى پاسخ و سكوت دانست مى. كرد سكوت

 سوال پژمان هم گرفت مى او از را كالنترى در آشنايى سراغ و گرفت تماس كه هم قبل روز دو همان حتى. زد خواهد

پرسيد پژمان و زد سيگارش به را آخر پك سعيد. زد خواهد حرف برسد كه وقتش دانست مى. نكرد پيچش : 

- اينا؟ بابات خونه رى مى  

 .نه:

- خودت؟ ى خونه برم  

: ندارم رو خونه حوصله. شم مى پياده بعد من برو رى مى خودت جا هر. نه . 

 در غليظى دود و آمد كشيدن فندك صداى هم باز بعد اى دقيقه. داد رانندگى به را توجهش و روبرو به را نگاهش پژمان

. كرد خواهد خفه را خودس سيگار با نداشت شك گرفت، نمى حرف به را سعيد اگر. كرد پر را ماشين فضاى آن پى

پرسيد و كرد استفاده توانست مى كه را كلماتى ترين محتاطانه : 

- حالش؟ چطوره  

 همانطور و انداخت سعيد به نگاهى نيم بود، آفرين. خورد زنگ موبايلش. سيگار از عميق هاى كام و بود سكوت جوابش

داد قرار گوشش كنار را گوشى راند مى اتوبان در هدف بى كه . 

 .جانم-

: كارم تمومه ديگه ى دقيقه پنج و چهل تا ساعت نيم تقريبا من سالم، .  

 هر از مهربانتر و نرم لحنى با سعيد حضور به توجه بى. آمد نظرش به قبل از تر سرحال كمى و نشاط با آفرين صداى

گفت وقت : 

- سمتى؟ كدوم. خودمو رسونم مى. باشه   

 .تجريش :

- گيرم مى تماس رسيدم. دنبالت ميام . 

مش آفرين  
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 آن كشيد، بيرون هم را بعد سيگار سعيد. گذاشت در كنار را تلفن و قطع را تماس پژمان داد، را قرارشان محل خصات

گفت هوا بى  و گرفت بازى به انگشتانش بين را آن نزد، فندك اما بار : 

 .داغونه:



گفت كه باشد پرسيده سوالى بود كرده فراموش ، انداخت او سمت نگاهى متعجب پژمان : 

 چى؟-

:  نتونسته هنوزم كنه مى رد داره و پنج و سى. بود احمق هميشه. اومد باال گه اين و مسافره ديگه ى هفته. گم مى رو شيما

لجباز احمقِ . كنه جمع خودشو . 

- رو؟ يارو نگرفتن چرا گفتن؟ چى كالنترى  

راند زبان به غضب و كينه با را جمالتش و شد افروخته بر صورتش. كرد فوران ناگهان سعيد خشم . 

: . ميكنه قاطى بارو كه بيرون بزنه خواسته پسه اوضاع ديده. طرف ى خونه رفته خودش پاى با من خر خواهر رفته، در

كرده گور و گم خودشو كجا نيست معلوم. نذاشته خونه پاشو روزه دو. كنم مى آدم خودم ديوثو مرتيكه او . 

 به كه بود حرفها آن از تر خراب سعيد حال اما كند اعتراض خواست پژمان. كرد پرت بيرون پنجره از را شده له سيگار

دهد نشان توجهى او اعتراض . 

گفت بسته نيمه لبهاى ميان از و زد آتش هم را بعدى : 

: كنم مى قلم دستاشو جفت بزنه، تلفن شيما به بخواد يا.  اش خونه بذاره پاشو كافيه. كنم مى آدمش خودم . 

- مگه؟ طرفو شناسى مى  

:  حروم.  اهلشه داد نشون خوش رو كى هر كرده فكر پدر بى. بردم شاهد رو نگاهبانه همين. آوردم در آمارشو نه،

رو صفت بى ديوث كنم مى حاليش...زاده ... 

 نه بود، كرده تجربه را حال آن هم خودش. نبود غريب اون براى رفيقش حال. كند آرام كمى را سعيد كرد سعى پژمان

 نشان خودى و برود پيش خواست مى بار هر. بودتش ديده حسام با كه بارهايى و آفرين براى. افسون يا و شهال براى

بود كرده خوددارى. بود نتوانسته اما دهد، . 

 برايش. برداشت بود برده اش خانه به را شيما كه مردى براى كشيدن نشان و خط از دست و كرد سكوت ناگهان سعيد

 همراهى خانه تا را مردى قبل شب دو شيما كه بود فهميده تنها پژمان. بوده قرار چه از ماجرا و شده چه بود نداده توضيح

 هم با كه بود خواسته پژمان از سعيد شب همان. بودند شده درگير هم با بود كرده بازگو برايش سعيد كه آنطور. بود كرده

 چه سعيد دانست مى. شوند پيگير قانون راه از كه كند راضى را دوستش بود توانسته سختى به او و بروند مرد سراغ

 روز صبح فكرى ى مشغله تمام. بود دلخور اش همراهى براى پژمان امتناع از چقدر و دارد حساسيت شيما روى اندازه

 خانواده و  دهد خودش دست كارى. شناخت مى هم را اخالقياتش و شيما پژمان. كند حماقت سعيد نكند كه بود آن قبلش

 دل آوردن بدست براى شيما كند، همراهى اش خانه تا را مردى شيما نبود عجيب اصال برايش. تر شكسته و پيرتر  را اش

پرسيد احتياط با پژمان كشيد درازا به كه سعيد سكوت. گذاشت مى مايه خودش از زيادى آدمها : 

- بوده؟ غريبه يا طرفو شناخته مى خودش  

گفت و زد پوزخندى سعيد : 

: عوضى... بوده همكارش بود، كه ايران .  

داشت بغض صدايش كرد، صحبت كه ديگر بار . 

:  مى چرا... كنى مى زورش چرا خواد نمى بينى مى پدر بى ناموسِ  بى آخه. نيست اهلش طرف فهمه نمى يعنى عوضى

؟...ميارى درش ريخت اون به چرا زنى؟  

 چه و كند چه بود مانده درمانده شرايط آن در پژمان. چشمانش از دورنماند اما كوتاه لرزيدند، ناگهان سعيد هاى شانه

 بيخيالش و خوشگذران رفيق كه. انداخته روز آن به را سعيد كه آمده شيما سر بالى چه كه نداشت تصورى هيچ. بگويد



. تراست عزيز برايش جان از دانست مى كه خواهرى براى و مردانه هم آن. بريزد اشك برابرش در و شود ملتهب آنقدر

بود مانده در واقعى معناى به پژمان .  

گفت گرفته صدايى با و زد تر تلخ و تر بلند بار آن ديگرى، پوزخند سعيد : 

 طرف بوده. زدم ساعته يه حال يه واسه جوونو و پير خالصه و خواهر و مادر دخترو، و زن مخ يادمه وقتى از :

 تو بردم ديقه ده سر رو بقيه ولى هيچى، كه خواست نمى كه اونى. كردم راضيش بعد اما نبودهها راضى.اولش

همونم عين منم... حرومزاده همين عين يكى منم... آورد خواهرم سر خودم عين ناموس بى يه حاال...حاال...تخت ...  

 به سكوت در تنها. شود دار جريحه آن از بيش غرورش خواست نمى. نكرد نگاهش پژمان. شود آرام تا گرفت نفسى

 چندمين كشيد، باال را اش بينى سعيد. راند آفرين با قرارش محل سمت به آرام سرعتى با و سپرد گوش سعيد حرفهاى

زد آتش را سيگارش . 

. بود گرفته دود بوى را آن جاى و نيست خبرى پيراهنش روى بر آفرين تن خوش بوى از ديگر دانست مى  هم پژمان

داد نشان اى" ديگه بسه"  گفتن و سعيد دستان از پاكت  قاپيدن با را اعتراضش باالخره .  

گفت لبانش ميان سيگار با سعيد : 

:  سرش بود باليى چه اون حيوون ولى درست، كرد حماقت شيما. كشتمش مى موال به... پژمان كشتمش مى تونستم مى

كرده پارش لترو. آخه آورد . 

- رفتين؟ قانونى پزشكى كاراشه؟ دنبال كى  

:  از. سوئد برگرده بندازه جلو پروازشو خواست مى. احمقه كه گم مى كنه، شكايت داد رضايت بالخره خانم ديروز آره،

 بذارم محاله. بخوره جم چشم جلو از دختره اين دارم نمى نكنم پيدا رو حرومزاده اون من. بودم شكايت كاراى دنبال صبح

كنم بند خودم دستشو شده. سوئد بره ... 

گ. بود مشهود سعيد كلمات از كينه و حرص  
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 پژمان. كشيد مى نشان و خط برايشان همانطور كه بود شده فعال نو از درونش آتشفشان آنى، فروپاشى آن از پس ويى

آمد ستوه به پوشالى هاى تهديد و تعصب همه آن ديگراز : 

- نشده اذيت كم. سعيد بذار راحتش رو شيما . 

:  تر عرضى كدوم هر. بدتر يكى از يكى. كنه پيدا خودش واسه درست آدم يا نتونسته هنوز سنش اين با چون نفهمه، چون

قبلى از . 

-  پا و دست خودت واسه نفرو يه تونى مى خودت كنه؟ رد ماهو يه ات رابطه يه شده چيه؟ دردت خودت تو راحته؟ مگه

 كنى؟

:  حاال، تا نديدم باهات حسابى آدم يه. كشى مى هم خودت. چيه من درد دونى مى. نكن موعظه من واسه شو خفه يكى تو

كنه مى زر زر من واسه وقت اون .  

. افتاد بود ايستاده انتظارش به آفرين كه جايى و خيابان سوى آن به چشمش كه بدهد را جوابش و كند باز دهان خواست

 مانتوى و مقنعه با را او بود كرده عادت.  گشت مى سو آن و سو اين كه نگاهى با و فروشى روزنامه ى دكه كنار درست

 به نگاهى. كرد عبور دلش از باز خوش حس آن. آمد چشمش به اندازه از بيش متفاوت ظاهرى با حال و ببيند دانشگاه



 موهايش رو را عينكش زد، ترمز كه آفرين پاى مقابل. بود دوخته چشم بيرون به هم در اى چهره با كه انداخت سعيد

گفت بود دوخته آفرين به را نرش تحسين نگاه كه حينى و سراند : 

- بينى مى امروز از . 

: رو؟ چى  

- منو با حسابى آدم ! 
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#٨۷ 

 

 آشنا نا  سوزش حس آن. نداشت هم مشكلى حتى باشد، داشته دردی آنکه نه. داشت فرق كرد مى تصور آنچه با حالش

 در که زمانی از درست. پشيمانى هم شايد بود ترديد بود مانده باقى كه حسى تنها و بود شده كمتر صبح اوليه ساعات همان

 به را جايش خوشايند ای تجربه و ناتمام های بوسه پژمان، گرم آغوش خوشی. کرد تغيير روزش و حال شد تنها خانه

 سکوت و خلوت در. پنداشت می احمقانه و اهميت بی را آنها قبل شب اتفاقات  از پيش که بود داده هايی نگرانی و ترس

 مى آنچه به آنقدر. کرد می تحليل  را بعدشان به لحظه آن از و شد روشن ساعته چند ای وقفه با خاموشش مغز  خانه

. بردند هجوم ذهنش به يك به يك ها اگر. شود روزى و حال چنين دچار كرد نمى هم را فكرش كه بود مطمئن خواست

 ماه سه تالش آنکه يا و بشود پشيمان پژمان که بود آن از ترسش. کردند اشغال را ذهنش هم پی در ها ترديد و ها ترس

 می بدنش و تن مادرش، بين بد و شکاک ذهن و شان رابطه از سيما بردن پی تصور بار هر با. بماند نتيجه بدون اش

 با و تجربه با استاد دانست می. بود دو آن ی رابطه به فيروزی دکتر نظر و نگاه نگران چيز هر از بيش اما. لرزيد

 قابل غير ای فاصله و دوری به که باشد داشته تبعاتی قبل شب ی تجربه ترسيد می. داشته او از ديگری انتظار سوادش

 پس درست بود، كرده همراهى فيروزى دكتر سراغ رفتن براى را پژمان كه روزى همان از. شود منجر ميانشان تحمل

 تمام گران برايش اما بود، ممكن چند هر هم برگشتش. نيست آسان رود مى كه راهى كه فهميد دكتر، حرفهاى شنيدن از

شد مى .  

 جسمش و روح که داشت قرار نياز پر مردی با جدی ای رابطه ميان آمد که خودش به. بود اواخر آن اتفاقات گيج هنوز

 همان. بود داده سوق قبل شب اتفاق به را او كه بود همان داشت اطمينان آن از كه حسى تنها. بود کرده خود اسير را

 از. شد بالغ و كرد رشد خودش پاى هم زمان گذر در كه عجيب حالى و حس. پژمان به اش اندازه بى كشش و عالقه

 آن تنها مرد  و زن جسمی های جاذبه از فراتر حسی دانست می. مالكانه و زنانه احساسى به شد تبديل دخترانه اى عالقه

کرد می نزديک هم به را دو . 

 باال با رو خود به خود لبهايش که بود حضورش تاثير. آمد بيرون فکر از زد، ترمز پاهايش مقابل كه رنگ سفيد ماشين

بخواند نگاهش از را اطمينان آفرين و باشد که بود کافی فقط نبود، نگرانی نبود، ترديدی پژمان کنار در. خوردند تاب .  

 و داشت را ديدنش دوباره هيجان. ببيند را او خورشيد پرتوهاى تابش آخرين ميان از تا كرد چشمانش سايبان را دستش

 در را ديگر هم. بود خبر بی وجودش از هم خودش که بود کرده تجربه و ديده را  او از ی وجه پژمان بود، هم خجالتزده

شد می رنگ به رنگ هم آن به کردن فکر از آفرين که بودند ديده وضعيتی .  

 چند های تماس. بزند را حرفش توانست می پژمان با تنها که داشت ناآشنا  حالی و حسی. بود کالفه نبودش در  روز كل

 گذشت می که کمی. بود کرده آرام را اش ريخته بهم روان دقيقه چند تنها حالش پرسيدن و روز طول در پژمان ی باره

 که دم همان و طهر از بعد از اما. زد بيرون و نماند خانه در که بود قرار بی قدر آن. کرد می تغيير هم روزش و حال

 بر بستن چشم و آغوشش در خزيدن براى. كرد مى شمارى ثانيه شدنشان تنها براى ، آيد می دنبالش به بود گفته پژمان

ميانشان هاى نبايد و ها و بايد تمام روى . 



 كسى متوجه  كه بود موقع آن تازه گذاشت، پيش قدمى و زد لب برايش سالمى. کرد شرم ناخواسته افتاد، او به که نگاهش

 كنترل را اش شده ثابت قدمهاى و اخم بتواند كه بود آنى از تر سريع واكنشش. شد بود كرده اشغال را او کنار صندلى كه

. کرد می نگاه را او رفته باال ابروهاى و و متعجب نگاهى با سعيد. دوخت چشم مرد به و ايستاد ماشين مقابل درست. كند

 نيم آمد، خودش به. کرد هم رادر آرامش ی چهره اما بخواند لباهايش حرکت از نتوانست آفرين که گفت پژمان به چيزی

 می را تنهاييشان. شد بد حالش. پيچيد مى صدا سرش در. نفهميد هيچ نگاهش از. رفت پيش و انداخت پژمان به نگاهى

 حضور. ناراحت و بود عصبانى ديگر. را تنش شدن نوازش و خواست می کردن ناز دلش. را پژمان توجه و خواست

 از دلش ته. كردند حمله سرش به دوباره آور سرسام سرعتى با ها اگر. داشت روز آن از كه بود تصورى آخرين سعيد

شنيد را شدنش باز صداى گذشت، كه راننده كمك در كنار از آهسته. شد خالی اعتماد .   

گفت بود مشهود آن در تعارف  و ميلی بی كه لحنى و خشك صدايى با و گذاشت بيرون را پايش يك سعيد : 

: بشين جلو بيا .  

 و بگوشد كالمى ترسيد و داشت بغض. بود شده خشك گلويش. كشيد را عقب در ى دستگيره و داد تكان تندی را سرش

 آن. بدتر ديگر هم روز آن. ريخت مى هم به پژمان كنار در سعيد ديدن از هميشه. بود خورده ذوقش توى. بچكد اشكش

. ريخت بهم را معادالتش اما سعيد حضور. ميانشان ی رابطه از زدن حرف پرده بی وقت  و ديد می خودشان مال را روز

 رفتار از هايى اليه زير را خودش كرد مى تالش كه هم قدر هر. بود محض هرزگى و بارى و بند بى نماد او براى سعيد

 عقب صندلى روى. ببيند را کند می پنهان ها ديد از او آنچه توانست مى آفرين هم باز بپوشاند، موقر ادبياتى و مردانه

 جاى
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بود چرخيده سمتش به كه داد پژمان به سختى به و ُكند را نگاهش. گرفت .  

 به خواست راه همان از و خواند نگاهش از را سعيد حضور از اش ناراحتی گويى كردند، دعوتش صلح به پژمان چشمان

 چين سيگار تند بوی از صورتش بست، که را در.سعيد  هم بندش پشت و كرد سالم پژمان. کند آرامش و بدهد اطمينان او

گفت دارد نگه گرم دارد سعی بود مشخص که لحنی با پژمان. افتاد سوزش به چشمانش و خورد : 

- موندی؟ منتظر خيلی خوبی؟  

. بشود يادآور را ميانشان سومی شخص حضور بخواهد گويا. شد کشيده سعيد سمت به ناخواسته  اما کوتاه نگاهش هم باز

 جواب. بود چرخش در انگشتانش ميان سيگارش ی جعبه آنها به توجه بی و کرد می تماشا را بيرون ظاهر در سعيد

 علت. داشت بغض. چرخاند پنجره  سمت به را سرش هم او فرمان، سمت به پژمان چرخيدن با و داد مختصر  را پژمان

 آنطور نه مهربان، و باشد گرم! تنها  و برود سراغش زودتر پژمان داشت توقع چرا دانست نمی. فهميد نمی را حالش آن

 برايش دهد نشان و بفهماند بود نشسته کرده اخم که سعيد به پژمان را  جايگاهش خواست می دلش. دور آشنای دو مثل

است قائل ارزش .  

 سعيد به جدی که پژمان صدای آن متقاعب و آمد جلو صندلی از فندک صدای. کرد حرکت و چرخاند را فرمان پژمان

 :گفت

- منو هم کردی خفه خودتو هم هم تو. ميکنه درد سرم. کن خاموشش . 

 با و گرفت بيرون را سيگار. کرد باز انتها تا را پنجره و زد سيگارش به محکمی پک پژمان ی خواسته به توجه بی سعيد

گفت کنايه : 

:  خوب دردت سر بگير مسکن هم دکتر خانم از. کن پياده چهارراه سر منو...سيگار دود نه ست ديگه چيز مال سردردت

 .شه



- برسونمت مسيره  تو اگه بری؟ ميخوای کجا .  

: ميشم پياده بعدی چهاراه سر همون. دارم کار .  

 ظاهرا پژمان و گرفت می کام سيگارش از سکوت در سعيد. بود نمانده مسافتی بود کرده اشاره آن به سعيد که  جايی تا

  و شکاند را سکوتش سعيد که نکشيد طولی. کرد می حس را آن آفرين و بود کرده تغيير مرد  دو ميان چيزی. بود فکر در

 :پرسيد

- شهرش؟ برگشته خبر؟ چه قرمزت  مو رفيق اون از  

داد را پاسخش سرد آفرين : 

: تهرانه نه. نيستم خبر بی . 

گرفت متظاهرانه اشتياقی را کالمش سردی جای و زد آفرين سمت به چرخی نيم : 

- بيرون بريم چهارتايی بذار قراری يه خوب، چه . 

گفت جوابش در پژمان که بود او ناپسند لحن تحليل حال در همچنان مغزش نداد، را جوابش آفرين : 

: نميشه فرصت عروسيش، کارای دنبال آمده . 

گفت کنايه با بار آن  و کرد مکثی انداخت، باال ابرو سعيد : 

- موند کاله بی من سر فقط وسط  اين انگار باريکال، .  

 به چشم خيره نگاهی با و کرد خم را اش تنه نيم. شد پياده ماشين از سعيد و زد ترمز پژمان. بودند رسيده چهارراه به

 پژمان و او ميان آنچه از که انگار بود، کرده فرق نگاهش.  کرد متعجب را دختر اش ريخته بهم ظاهر. دوخت آفرين

. کند توجه جلب خاصش های ژست با و جذب را مقابل طرف کرد نمی تالش نگاهش با ديگر. باشد داشته خبر است

 يا و بزند حرفی سعيد شايد تا خورد تکانی اش صندلی در معذب. است احمق که بفهماند آفرين به خواست می انگار

کرد جلب او به را سعيد توج پژمان ی جمله. بگيرد را نگاهش : 

- بده خبر بود کاری هر. نکن درست بيشتر درگيری... بشی گرفتار که نکنی ای احمقانه کار. سعيد باشه شيما به حواست . 

گفت و رفت باال لبش ی گوشه. چرخاند پژمان سمت به را سرش آرام و زد پلک سعيد : 

: نره يادت مسکن. باشه خودت به حواست تو باشه، .  

گفت کنايه با و چرخيد آفرين سمت به : 

: ميده آدم دست کار که نشه رسيدگی خوب سردردا اين به معموال. آفرين دکتر ترجيحا باشه قوی ! 

 قدمی سعيد. چسبيد را فرمان و فشرد هم روی را لبهايش. شد خيره روبرو به و چرخاند را سرش پژمان سعيد حرف با

کرد زمزمه کوتاهی خداحافظی در بستن از پيش  و رفت عقب .  

 آيينه درون از پژمان رسيد، که خيابان سوی آن به. انداخت جيبش داخل را سيگارش ی جعبه و گرفت فاصله ماشين از

گفت و انداخت عقب به نگاهی : 

- جلو بيا . 

 هر سعيد، رفتن يا حال. بود متغير ماشين در نشستنش ی لحظه از فضا. گرفت جای کنارش و شد پياده حرف بدون آفرين

 ی جمله با سعيد گويا. آورد می فشار اش سينه ی قفسه به که بود حاکم سنگين فضايی ميانشان اما شد آسوده کمی چند

ميکنند چه هم کنار در و هستند کی شود يادآور دويشان هر به آخرش ! 



 عصبی. کرده مشغول را فکرش چيزی که ديد می آفرين. قبل روز مانند درست. بود رفته فرو خودش در باز پژمان

 جور را روز آن و بود نشده برآورده هايش خواسته. بود شده تبديل طلب مبارزه جنگجويی به آرامش هميشه خوی.شد

. باشد خريدارش پژمان کند، ناز اگر که. باشد متفاوت ميانشان چيز همه ديگر ميکرد فکر. بود کرده تصور ديگری

داد می آزارش تفاوت بی ظاهر و سکوت آن و کرد می تعلق و تملک احساس .  

پرسيد مقدمه بدون را سوالش : 

- نه؟ مگه  گفتی بهش  

پرسيد کوتاه مکثی با و چرخاند او سمت  به سرش پژمان : 

: گفتم؟ چيو  

- گفتی... سعيد به !  

  چطور؟ :

- بهش؟ گفتی چی   

 از تر طوالنی پژمان سکوت اما بود، کرده آماده تلخ جوابی شنيدن برای هم را خودش. پرسيد بدبينی با را سوالش

گر خواست می. نشست گلويش ته و آمد باال   بغض. شد انتظارش  
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 پايين را بغضش تا گرفت کار به را تالشش تمام و گرفت رو. کرده اعتماد اشتباهی آدم به واقعا شايد کرد فکر. کند يه

  .بفرستد

: منی زندگی حسابی آدم تو گفتم . 

کرد لبهايش چاشنی کوتاه لبخندی و انداخت او به نگاهی نيم هم پژمان. چرخيد سرش سوالش پاسخ شنيدن با .  

 تا بشنود بيشتر. بخواهد توضيح بيشتر تا گشود لب. کرد می تحليل را او حرف مختلف معناهای داشت سرش در اما آفرين

گفت ادامه در و نداد مهلتش اما پژمان . شود آرام خاطرش : 

جديه امون رابطه گفتم بهش : .  

- گفت؟ چی اون  

تونم نمی گفت : ... 

پرسيد و انداخت باال ابرو پژمان ربط بی جواب از متعجب آفرين. کرد بيان پوزخند با همراه و تلخ را آخرش ی جمله : 

- تونی؟ نمی چيو  

داد جواب آرام و کشيد اش چانه به دستی پژمان : 

نرمال ی رابطه يه از. بيام بر جدی رابطه يه پس از تونم نمی : . 

 از اراده بی بعد سوال. کند تفسير را سعيد و بدبين نگاه توانست حال. کند درک را پژمان حال توانست می. گرفت گر

آمد بيرون لبهايش ميان . 



- گفتی؟ چيا بهش... تو نه؟ يا تونی می تو ميدونه کجا از اون اصال زد؟ حرفی همچين چرا  

 را جوابش اما خورد چين پژمان پيشانی. نشست جواب انتظار در پژمان به خيره بدبينی با  و داد تکيه در به را  اش تنه باال

راند زبان به ترديد و  مکث بدون . 

: تو با... هستم جدی رابطه يه تو االن من که اينه مهم. آفرين  ميکنه اشتباه که اينه مهم ميکنه، فکر چی نيست مهم . 

 ادامه شيطنت کمی با هم پژمان. زدند برق دختر چشمان. ببيند را واکنشش کند هضم را هايش حرف آفرين تا کرد مکث

 .داد

: اومد می نرمال چی همه نظر به که ديشبم .  

 دلش. گرفت آرام شد، جمع قبلش شب انتخاب و اعتماد از خاطرش که همان زد، لبخند اما شد زده خجالت درون از آفرين

بشنود هم باز خواست می . 

 دقيق. دوخت چشم پژمان به خيره و داد صندلی به را اش تکيه آسوده. شد رنگ کم داد می آزارش صبح از که ای دلهره

! کرده؟ آغاز را ای رابطه پژمان با که کرد می باور بايد. خورد می تاب و  پيچ دلش در خوشايند حسی. کرد نگاهش ريز

 لب بود چشانده او به صبح روز آن و قبل شب پژمان که حسی آن آوری ياد با. دواند می پوستش زير را هيجان هم فکرش

گرفت گر و گزيد .  

 خاطراتش مرور حتی. داد فاصله اش سينه ی قفسه روی از را کمربند و فشرد پشتی به را سرش. شد جابجا صندلی در

 با بعد ای دقيقه. بزند پس سرش از را فکرها تا فشرد چشم. کرد می دگرگون را حالش بود، کنارش پژمان که حال هم،

 دست سمت به را سرش و شد مورش مور. گشود چشم اش گونه نرم نوازش و پژمان گرم دست ميان  اش چانه شدن اسير

کرد زمزمه آرام پژمان کرد، نگاهش. کشيد می آفرين لب کنار تا گونه روی از آرام را شستش انگشت پژمان.کرد خم  او : 

 خوبی؟:

راند بيرون آهسته ای «آره» هايش لب ميان از سختی به آفرين .  

: مشکل که ديگه اذيتی؟ ساکتی؟ چرا ... 

کند تمام را سوالش پژمان نگذاشت و داد  تکان سر وقفه بی آفرين .  

- ندارم مشکلی. خوبم . 

پرسيد و برد عقب آرام را دستش پژمان : 

: بريم؟ کجا  

- خونه بريم . 

 و برآمد بود گفته آنچه رجوع و رفع پی در سريع. خوردند جا پژمان هم و  خودش هم بود داده صريح آنطور که جوابی از

کرد اضافه : 

-  کامل براش اتاقو نميکنم وقت ديگه هم امشب از غير. ميشه محدود آمدمون و رفت. مياد  ام همخونه  ديگه ی هفته آخه

نه؟ يا داری الزمشون نميدونم. راهرو تو گذاشتم که بود مونده وسايل سری يه. کنم خالی ! 

: موندن همونجا بود رفته يادم ديگه. بهت زدن سر و برگشتن برای باشم داشته بهانه بودن گذاشته رو اونا . 

داد می مزه برابر چند پژمان مستقيم غير احساست ابراز. زد لبخند آفرين .  

- بود خودت ی خونه اول از اونجا. خواد نمی بهانه .  



:  کتابات تو سرت اومدی می هم اگر اونجا، اومدی نمی. بود سخت هم کردنش جور. خواست می بهانه ديدنت  زمانی يه

 وقت هيچ اما دانشجوهام... کردم می طراحی کوييز همه اون و خونه ميموندم  ها هفته آخر چرا فهمم می االن. بود

سخت بهشون ترم چند اون چرا نفهميدن   

 .گذشت

 جا لبهايش روی اما لبخند. کرد سکوت سپس و خنديد کوتاه هم او. بود ديده کمتر را پژمان روی آن. خنديد بلند آفرين

 و شمرد غنيمت را فرصت. اند گرفته پيش را خانه مسير شد متوجه داد اطراف به که را حواسش آفرين. بود کرده خوش

 :پرسيد

- افتاده؟ اتفاقی... فکری  تو روزه چند  

: نيست چيزی نه، . 

- پيشش؟ رفتی... فيزوزی دکتر   

: کردم صحبت باهاش آره، .  

پرسيد ترديد با آفرين : 

- اومده؟ پيش مشکلی گفت؟ چيزی  

گفت خونسرد لحنی با کرد هدايت اصلی خيابان داخل را ماشين پژمان :  

: نيست مشکلی زديم، حرف . 

 اکتفا ای «باشه» گفتن به. بود خواهد بيهوده جزييات با و کامل پاسخی شنيدن انتظار ميدانست ديگر بود، همان پژمان

پافشاری يا و کند اصرار که نبود دختری هم خودش اما بود نگرفته را هايش سوال از کدام هيچ جواب. کرد .  

 درمان شروع از که فکری. کند می چه رساندش آنکه از بعد پژمان که بود آن مشغول فکرش خانه، به شدنشان نزديک با

 اما حال. بدهد را خاطر اطمينان آن آفرين به بود شده موفق قبل روز تا اما پژمان. کرد می خطور ذهنش به بار هر

ميا کلمات از فراتر چيزی. بود کرده فرق وضعيتشان  
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بود نشان .  

گفت  و شکاند را ميانشان  شده طوالنی سکوت پژمان : 

: بده خودش دست کار باز احمق ترسم می. بود مشغول فکرم همين واسه. اومده پيش مشکلی سعيد خواهر برای . 

 !باز؟-

: نيست االن و بود مست موقع اون اما. کرد نشين ويلچر رو خدايی بنده يه زد مستی تو هم پيش سال چند .  

ميکنه ديوونه سعيدو اشتباهاتش با بار هر احساسيه و ساده هم شيما. حساسه خيلی شيما رو . 

- خواهرشو؟ شناسی  می  

گفت آفرين کنجکاو چشمان به وخيره کرد متوقف خانه مقابل را ماشين کرد، مکث پژمان : 



  .ميشناختم:

گفت و داد اطراف به را نگاهش آفرين. نپرسيد هم ديگری سوال اما نکرد، قانع را آفرين جوابش : 

تو؟ نميای -   

 بر قدم کوچه انتهای مسير در آنها به پشت عابری و بود خلوت کامال کوچه خورد، تکان محسوس نا سرش پژمان

 او همزمان.  رساند آفرين گردن پشت به را دستش سپس و انداخت سرش پشت به نگاهی آيينه درون از پژمان. ميداشت

 اما عجوالنه و کوتاه ای بوسه. گذاشت آفرين های لب روی را هايش لب ناغافل و کرد  نزديک او به را خود و خود به را

 پژمان آفرين ی چهره نارضايتی. انداخت نگاه بود کرده گيجش بوسه آن که آفرين به لبخند با و برد عقب را سرش. عميق

گفت و بوسيد را دختر های لب ی گوشه تر ماليم و آهسته اما ديگر بار. انداخت خنده به را : 

: بهتره اينطوری حوالی؟ همين بريم. همينجا ميذارم ماشينو بيرون؟ بريم . 

گفت و نذاشت منتظرش آفرين. ميزد  دو دو آفرين نگاه در نگاهش : 

- بريم باشه، . 

 

*** 

 

 آن آفرين. بازگشتند خانه به و کردند خريد خوردند، شام. گشتند اطراف های خيابان در هم ی شانه به شانه را ساعتی چند

 خانواده و خانه از بيرون که محدودی های برخورد در و ها سال آن طی که ديد می را پژمان از جديدی روی اواخر

 حس. داد می امنيت او به که داشت می بر قدم اش شانه به شانه بنفس اعتماد با و قاطع مردی. بود ديده او از کمتر داشتند

 دقيقه هر و لحظه هر داشت دوست. دشوار برايش ساعته چند جدايی و کندن و ميشد تر پررنگ برايش لحظه هر تعلق

باشد کنارش .  

 آن  و بود سوخته که شد می ای هفته خانه کنار برق چراغ المپ. بود شده تاريک کامال هوا رسيدند در مقابل که زمانی

 ی لحظه از قلبش ضربان کرد، باز را حياط در و انداخت کليد سختی به آفرين. بود کرده تر تاريک را کوچه از قسمت

 مقابل از. شده داغ  صورتش که کرد می احساس گذاشت حياط داخل پا که هنگامی و گرفتند سرعت خانه به شدن نزديک

 در نبستن از را پژمان منظور که آفرين. نبست را در اما رفت پيش ترديد با مرد. بيايد داخل هم پژمان  تا رفت کنار در

گفت و انداخت ساعتش به نگاهی گرفت : 

- تو؟ نميای  

بود شب اول هنوز. شد فکر مشغول هم ذهنش سوالش با زمان هم !  

: مياد؟ کی دوستت اين گفتی. برم منم کن، روشن  رو چراغا تو، برو  

- مياره وسيله  ديگه ی هفته .  

: اعتماده؟ قابل جورياس؟ چه  

- ميشناسمش. باالتره سال يه آره، . 

 پيش باشد داشته ترس که انگار. ميکند پا آن و پا  اين و داد تکان سری پژمان که ديد. بود کرده عادت تاريکی به چشمشان

 می سيگنال هم به بدنهايشان گويا. ميکردند حسش دو هر. بود کرده تغيير ميانشان فضا. شود داخل به آفرين همراه و برود

 حرکت به را او آورد آفرين کمر به آهسته فشاری دست کف با پژمان. کشيد می عقب را آنها نامرئی دستهايی و فرستاد

گفت  و واداشت : 



شهرداری؟ نزدی زنگ. تاريکه خيلی اينجا بزنم، چراغو و کنم باز برات درو برم بده  کليدو :  

گفت ادامه در پژمان. داد تکان طرفين به سری آفرين : 

: بود اشتباه االنشم تا. اينجا بمونی تنها نيست صالح اصال. پيشت بمونه مياد همکالسيت اين باز خوبه . 

 و ديد می اش همکالسی آمدن در را اش تنهايی ی چاره آنکه از ناراحت. خوشحال هم و شد ناراحت حرفش از هم آفرين

 داشته  او از توقعی يا و انتظار زمان از برهه آن در آنکه نه. داد می  او برای  اهميتش از نشان که نگرانی از خوشحال

 پژمان ايستاد، پژمان روی در  رو  و رفت پيش قدمی. بود کالمی ولو تعهدی يا و وعده دنبال دلش ته و ناخوداگاه اما، باشد

گفت و کشيد عميق نفسی : 

کنم باز رو در بده کليدو : . 

گفت و رفت عقب پژمان اصرار از دلخور  و دمغ آفرين : 

- ميکنم باز خودم . 

 می. داد می آزار را روحش ماندنش تنها فکر اما نميکند او به کمکی پژمان، به شدنش نزديک آنطور با دانست می

برود خطا مبادا تا باشد چشمانش مقابل پژمان دارد، بود مدعی که اعتمادی تمام با خواست .  

 چراغ در، کرد باز از پس و انداخت کليد. شنيد را آمدند می سرش پشت که پژمان قدمهای صدای و رفت ها پله سمت به

زد را ورودی راهروی .  

 دختر به نگاهی. بود گفته آفرين که بود هايی همان. افتاد در کنار کوچک ی جعبه دو به چشمش و کشيد سرکی پژمان

گفت کردنشان بلند برای شدن خم حين و انداخت : 

: برم می هم رو اينا. برم ديگه من .  

 هول و تند حرکاتش. بوسيد را آفرين ی گونه و شد خم پژمان. کرد پايين و باال سری و کرد نگاهش سينه به دست آفرين

گفت و برد عقب را داغش صورت. بود زده : 

: ميکنم قفل خودم کليد با هم حياطو در. ميزنم زنگ بهت رسيدم . 

گفت برود بيرون آنکه از پيش و رفت عقب خورد، چرخ آفرين روی پژمان نگاه : 

: که؟ خوبی  

- ب ممنون. خوبم  
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امروز ابت .  

 ظاهر به که افتاد آزمايشی ی برگه به چشمش آفرين که بود نرسيده در به هنوز. کرد خداحافظی و داد تکان سری پژمان

 اول ی جلسه همان فيروزی دکتر دستور به و بود پژمان به متعلق که ای برگه. بود مانده جا در کنار کمد آيينه مقايل

 نبود سخت. بود آورده در آفرين ی خانه از سر که بود ای هفته و بود شده آماده بعد ماه جوابش. بود شده نوشته برايش

گذاشته آنجا را آزمايشش جواب از ای نسخه پژمان چرا آنکه زدن حدس  .  



 جواب. بزند مقاربتی بيماری نداشتن و بودنش سالم از حرف بخواهد که بوده دشوار  او برای چقدر کرد می درک آفرين

رفت حياط به دنبالش به و برداشت را آزمايش .  

زد صدايش آفرين که ببند را در تا برگشت گذاشت، ماشين داخل را ها جعبه پژمان : 

 !پژمان-

گفت  و گذاشت پيش قدم سرعت به : 

: شده؟ چی  

گفت و گرفت باال را برگه : 

- اينجا مونده جا اين .  

. ايستاد پژمان مقابل ديگر بار. رفت ضعف احساساتش حجم از دلش رفت، پيش آفرين. ايستاد جا در پژمان برگه ديدن با

  ميديد چه آن. کرد کمکش بود کرده روشن را حياط از بخشی راهرو از که نوری بفهمد، را حالتش تاريکی در کرد سعی

 هر و کوبيد می امان بی قلبش. تاباند او گردن دور را دستانش و شد بلند پا نوک روی. خسته چشمانی و بود مقاومت

بود سخت برايش لحظه آن احساسات کنترل اما.داشت را شدن زده پس انتظار لحظه . 

 بلد که همانقدر و نرم بوسيدش، مضطرب. نشاند پژمان های لب روی را هايش لب و بست چشم برد، نزديک را صورتش

 آفرين منقبض بدن و کردند همراهی بعد که هايش لب. شد آرام کمی گرفت قرار که کمرش طرف دو پژمان دستان. بود

 با خورد تکان که همانطور. شد بيشتر لبهايش فشار. برد پايين را دستش و کرد وارد کمرش به فشاری پژمان. شد رها را

 را آفرين و کرد وارد فشار پژمان ی رفته پايين دست. شد بسته بلند صدايی با در. کرد وارد حياط در به ای ضربه پا

 اصابت ديوار به پشتش و چرخاندش ناغافل پژمان. کرد حس را ديگرش دست باالی به رو حرکت. چسباند او به بيشتر

 يک به يک حواسش. کرد برابر چند را لذتش و رفتند فرو هايش مو ميان روييده تازه سبز برگهای و نرم خای شاخه. کرد

. بود شده ادغام پژمان شيو افتر ی مانده ته با که بويی. پيچيد مشامش در هم همسايه ياس ی بته بوی حال و شدند بيدار

 را صورتش آرام و کرد مکث ای لحظه. کرد متوقف را پژمان های لب حرکت شد خارج دهانش از که ای ناله صدای

کشيد عقب .  

 لمس را آفرين تن قبل ای ثانيه که را دستانی و رفت عقب قدمی پژمان. بود مشهود حالشان آنی تاثير. زدند می نفس نفس

 و پژمان حرکات ميشد پايين و باال سرعت پر همچنان که ای سينه با سکوت، در آفرين. برد فرو موهايش ميان ميکرد

کرد می تماشا را ستيزش  و جنگ .  

گفت و کرد تر زبانش با را لبش پژمان : 

: بگيرم خودمو جلوی نميتونم ديگه بمونم. برم من بهتره .  

داد می نشان را اش شده دگرگون حال هم صدايش .  

گفت و گزيد لب چسباند، پشتش خنک ديوار به را دستانش کف آفرين : 

- بگيری؟ خودتو جلوی ميتونی چطور؟ بری  

 قبل شب اتفاقات تکرار به ميلش و آفرين خواستن اما بود درگير خودش با. نخورد چرخ رويش بيش ای ثانيه پژمان نگاه

 فقط که داد واده خودش به. خواست می را ديشب تکرار هم او. زد پس را وجدانش آفرين. برد بين از را مقاومتش تمام

بار يک همان .  

 ميان پشت از رو دستش آفرين، چشمان روی بر نگاهش حفظ با و رفت جلو ديد، ملتهب آنطور را آفرين که پژمان

کرد زمزمه آفرين های لب با مماس و چسباند او شکم به را شکمش برد، فرو موهايش : 

: نميکنی کمکم هم تو. بگيرم خودمو جلوی تونم نمی ديگه تو برابر در تونم، نمی باشم که اينجا ! 



سپرد اون مهربان دستان با را خودش ديگر باری و بست چشم. کرد حس هايش لب روی آفرين را داغش های نفس . 
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 همان از قبل شب. نشود مورمور تخت سرمای از تنش و باشد گرفته بر در را آغوشی صبح تا آنکه داشت، خوبی حس 

 نيمه اتاق. نکرد رهايش ديگر شد يکنواخت و آرام هايشان نفس و بود تنيده آفرين دور پشت از را بازوانش که لحظه

 تا داد چين را صورتش. داد می قلقلک را اش بينی آفرين موهای. بود نکرده طلوع کامل هنوز خورشيد و بود روشن

فشردش آغوش در بيشتر و نشاند سرش پشت ای بوسه. نگيرد اش عطسه .  

 می تکرار دلش کرد می سر او تخت در و او کنار صبح تا را شبی که بار هر. بود شده ممکنه غير احساساتش مهار

بود برده سخت را دلش که آفرين نياز و ناز به پاسخ تکرار. را قبلشان شب تکرار بودنشان، هم با تکرار. خواست .  

کند کنترل را احساساتش بخواهد طريق آن از که انگار. رحمانه بی. محکم و سخت فشردش، آغوش در هم باز . 

. چسباند او سينه تخت به را لختش ی تنه نيم و ها شانه و فشرد او ی سينه در بيشتر را خودش  خورد، تکانی هم آفرين

 شده  پيچيده شکمش دور که ساعدی روی را دستش کف دختر. بود کرده بپا غوغا درونش و کرد می بيداد تنش گرمای

را اش شقيقه کنار بار آن. بوسيدش هم باز پژمان. کشيد می طرح آن روی انگشتانش با و گذاشت بود . 

 کند، کنترل را ذهنش کرد سعی. داد پاسخ او بازوی روی مرطوبش و گرم های لب گذاشتن با را  پژمان ی بوسه آفرين

 آنقدر نبود، خواستنی آنقدر اگر. گذاشت می آفرين اگر تنها بدهد، ديگر سويی و سمت به را حواسش بايد که دانست می

پا هم و گرم ! 

 پژمان صورت سمت به و سر پشت به را گردنش و داد فاصله او از کمی را بدنش آفرين. فشرد چشم و گرفت نفسی

داد سالم آرام و زد لبخند رويش به. چرخاند . 

 لب آن و ها ابرو و چشم آن را، نزديکی آن خاطرش در خواست می. ريزبينانه و دقت با. کرد نگاهش تنها نداد، پاسخی

کند ثبت را ها .  

. طوالنی و گرم. چسباند محکم را مهرش. گرفت نشانه را اش پيشانی بار آن. کرد غافلگيرش پژمان و زد که پلک آفرين

 گردن گودی در را سرش. گرفت آغوش در را پژمان که بود او بار آن و زد چرخی او بازوان ميان از آفرين که جوری

. بيايد بيرون بودن هم با ی خلسه آن از و بازيابد را صدايش تا کشيد طول کمی. فرستاد بيرون داغ نفسی و برد فرو او

گفت و کرد نوازش را موهايش : 

- بيمارستانی؟ امروز  

 .اوهوم:

- کی؟ تا   

ميرم شب : . 

 هم با  و کنند خلوت نميتوانستند شب آن آنکه از نه. شد مايوس. نداشت دوست را آفرين ی شبانه های ماندن کشيک

 برايشان و ميخواستند دو هر که هم قدر هر. بوده اشتباه هم روی پيش بار دو همان دانست می خوب. تکرار را بودنشان

 و آفرين با اش معاشقه تبعات فيروزی دکتر. خطرناک او برای عادت و عادت شد می تکرارش باشد، اتفاق ترين درست

بود؟ آسان مگر اما. بود کرده گوشزد جدی طور به قبل روز را تداومش تاثير   



 قرار هم روی در رو حال. کشيد عقب را بدنش و فشرد پژمان ی سينه به را دستانش کف چرخيد، و کرد تقال کمی آفرين

 را دستانش و کردند پيدا احنا باال رو هم پژمان لبهای. درخشيدند می چشمانش و داشتند لبخند آفرين لبهای. بودند گرفته

گفت و کشيد عقبتر کمی را اش تنه. کرد مقاومت آفرين. بگيرد جای اش سينه تخت دوباره تا پيچيد او دور ديگر بار : 

: شرکت؟ بری خوای نمی نشه؟ ديرت  

- بشه دير روزم يه. نداره عيبی . 

 را اش فکری تمرکز و بود خورده گره هم در پاهايشان. نرود ها نبايد سمت به ذهنش تا کرد می کمکش کردن صحبت

گفت زد کنار صورتش از را آفرين موهای که همانطور. ميريخت بهم  : 

- شده تموم اونجا ديگه کارم. مونم نمی شرکت بيشتر هفته آخر تا . 

: ميگيری؟ تابستونی ترم چی؟ دانشگاه  

 .نه-

پرسيد اش خيره نگاه با و برداشت پژمان ی سينه و گردن نوازش از دست آفرين : 

: ری؟ می ديگه جای کنی؟ کار چی ميخوای پس  

- نبستم قرارداد جايی فعال. نه . 

گفت تنها و گذاشت پژمان ی شانه روی را سرش سپس و کرد نگاهش ديگر کمی : 

 !آهان:

 کنجکاوی مواقع در دانست می کرد، مجسم را اش چهره پژمان.  نداشت پرسيدن سوال به عادت اما بود کنجکاو آنکه با

 در گوشهای و بسته لبهای بيانگر سکوتش. دهد می چين کمی را منتظرش چشمان و فشارد می هم روی را هايش لب

بود انتطارش . 

- دم می تعطيلی خودم به ماه دو فعال .  

: بهتره داری نگه مشغول خودتو ! 

- دارم هايی برنامه يه. ميدارم نگه مشغول !  

 کاری؟:

گفت و نداد را جوابش صريح. برد می لذت در او مقاوت از. گرفت شيطنتش : 

- خانوادگی هم يکم. تفريحی هم کاری، هم ! 

پرسيد بعد کمی پژمان. بود کرده مشغول را فکرش چيزی کرد، سکوت ديگر باری آفرين : 

- ميکنی؟ فکر چی به  

 روی از دست يک با را موهايش. نشنيد هيچ زبانش از اما کرد حس اش سينه روی را آفرين قلب ضربان گرفتن سرعت

 داغ تنی و  امان بی ميلی و بود صبح. بود شده عوض هم خودش حال. کشيد گردنش روی را شستش و زد کنار اش شانه

پرسيد او ی شقيقه به اشاره با و کرد صاف را اش سينه. بود گرفته بر در که ای تپنده قلب و : 

- کرده؟ اشغال رو باهوش ی کله اين چی کجايی؟  



گفت و گرفت نفسی. کرد آرامش پژمان بيگاه و گاه های بوسه و ها نوازش اما. داد می نشان را ترديدش آفرين مکث : 

گفتی؟ سعيد به فقط تو :  

- ميدونه اون فقط آره، . 

گفتی؟ بهش چرا :  

از دست  
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برنداشت آفرين فقرات ستون و شانه نوازش .  

- بدونه بود الزم .  

: بگيم؟ بهشون... چی؟ بقيه  

گفت سپس و کرد تأمل جوابش در پژمان : 

- کيان؟ بقيه  

 !نميدونم:

- خوای؟ می چی تو  

بود شده مشغول ديگر افکاری با ذهنش گويا. نداد را جوابش آفرين .  

- داری؟ آمادگيشو آفرين؟ ميخوای چی تو   

 و اطمينان کرد سعی پژمان. شدند چشم در چشم. داد قرار پژمان صورت مقابل باز را صورتش و گرفت فاصله کمی 

زد لب شمرده و آهسته. بريزد نگاهش در را اعتماد . 

- ميشه همون بگی تو چی هر. خوام می رو تو من ! 

گفت  و داد فاصله ازهم را ها آن. گرفتند لبخند طرح اما کند کمی آفرين لبهای : 

: فقط تو و من بين. پژمان خودمون بين بمونه فعال ! 

 و عالم تا بخواهد   او از آفرين داشت دوست بشنود ديگری چيز داشت دوست چند هر. زد لبخند آفرين جواب  در هم پژمان

 مردی همان او. بگذارد پيش قدم نميتوانست تنهايی به خودش. ندارد ترديدی دختر شد می مطمئن آنطوری کند خبر را آدم

 ترسش او آفرين سوی از اجبار کمی شايد. بود نشکسته مقاومتش هم هنوز و بود گريزان پايبندی و تعهد از سالها که بود

ميبرد بين از را پايبندی از . 

 نگه مسکوت را شان رابطه بخواهد داشت حق. بود ديده عاقلی دختر را او هميشه اما دارد دوستش آفرين ميدانست

 هنوز خودش. گذارندشان نمی راحت برسد، آشنايان و اقوام گوش به اگر دارند، که شرايطی با دانستند می دو هر. داردند

 رو پيش درازی راه. بياورد دوام گفته شان برنامه از فيروزی دکتر آنچه با مطابق را ديگر ماه شش بتواند نبود مطمئن

 را ذهنش آفرين کنار در ماندن  و خواستن فکر. بود گذرانده آميز موفقيت  حدودی تا هم آن را، اول ماه سه تنها که داشت

آورد زبان به را گذشت ذهنش از لحظه همان که را فکری و بگيرد را زبانش جلوی موقع به نتوانست. کرد اشغال : 



- من پيش بيا . 

پرسيد تعجب با و رفتند باال آفرين های ابرو : 

  !چی؟:

- من ی خونه من، پيش بيا .  

 تجربه او با را روزش هر خواست می. خواستش می اما. گاز تخت بود، رفته تند. ماند جوابش و آفرين واکنش منتظر

ادامه خودخواهانه کند متقاعد را آفرين آنکه برای. کند : 

- . هست خونه اين توی بودنت تنها ترس. هست بابات و مامان رسيدن سر ترس لحظه هر. آفرين سخته خيلی جوری اين

من پيش بيا تو. بيام و برم تونم نمی ديگه و مياد ات خونه هم که هم ديگه ی هفته از !  

 می پژمان پيشنهاد به گفت می نگاهش و زد نمی پلک. داد می شدنش غافلگير از نشان آفرين مبهوت و مات چشمان

گفت و کرد مرطوب را لبهايش بعد کمی. انديشد : 

: شه می مشکل خيلی اينجوری...ميدونی! کنه؟ می تاييد اون گفتی؟ فيروزی دکتر به يعنی... اينجوری... خب ... 

کرد تکرار را اش خواسته ديگر بار و گرفت قاب او صورت طرف دو را دستانش کند، تمام را اش جمله آفرين نگذاشت : 

- من هستی که تو. دارم آرامش اينطوری. آفرين بهتره منم برای اينطوری کنم می فکر ... 

 و کرد نگاه را پژمان سوالی آفرين. بخورد زنگ خانه تلفن که بود آمده پيش کم. پراند جا از را دو هر تلفن زنگ صدای

 زده هول. پيچاند پوشش بدون تن دور را تخت پايين افتاده روتختی و انداخت اطراف به نگاهی. داد فاصله او از را بدنش

زد بيرون اتاق از عجله با و .  

 به و کرد پا را شلوارش. رسيد نمی گوش به آفرين از صدايی و خورد می زنگ همچنان تلفن نشست، جايش در پژمان

 اش سينه جناغ باالی را روتختی ی لبه دست يک با که ديد را آفرين رسيد که نشيمن به. رفت بيرون اتاق از آفرين دنبال

 و رفت پيش کرد، اخم. کند می نگاه آن صفحه به و گرفته صورتش مقابل را سيم بی تلفن ديگر دست با و کرده مشت

 :پرسيد

 کيه؟-

: باشن خواهرات شايد کيه؟ دونم نمی. اهوازه از . 

- بده جواب خب . 

گفت ترديد با و آرام و زد را تماس برقراری دکمه. کرد صاف را اش سينه آفرين : 

 ...الو:

گفت می که داد تشخيص راحتی به را سيما مانند جيغ فرياد صدای پژمان : 

: دی؟ نمی جواب رو صاحاب بی گوشی اون چرا عفريته؟ تو هستی گوری کدوم  

 گشاد چشمان و  ترسيده نگاه. نگفت هيچ و بود آمده بند زبانش که باشد شده شوکه چنان سيما ناگهانی تماس از گويا آفرين

داد پژمان به را اش شده .  

ريخت پايين هری دلش و داد تکان هم را پژمان سيما بلند «الو» صدای .  

 آفرين با را خودش پژمان. بود جمع بود شده گرفته اهواز از آفرين ی گفته به که تماسی و سيما بودن دور از خاطرش 

بدهد را سيما جواب که کرد اشاره اش شانه فشردن با و رساند . 



: مامان؟ الو ! 

- ديشب؟ از هستی گوری کدوم مامان زهرمار   

: بودم خونه . 

 و خجالت. داده غيظ اخمی به را جايش رفته رفته تعجبش حالت که ديد را آفرين تنها. نشنيد سيما از صدايی ديگر پژمان

 بعد کمی. رفت عقب قدمی و برداشت او ی شانه روی از را دستش ديد که را مادرش صدای شدن شنيده از آفرين نگرانی

پرسيد آفرين : 

: شده؟ چی بود؟ کی اون مامان؟ کجايی  

نشنيد خط سوی آن از صدايی ديگر پژمان .  

 دندان ميان آفرين لب ی گوشه و رفت کنار اش چهره از اخم خطوط بعد ای ثانيه و زد صدا را سيما باری چند آفرين

کرد گير هايش .  

 دقت آفرين ی چهره به و برد فرو موهايش ميان را دستش سيما دليل بی کردن تندی و آمده پيش وضعيت از کالفه پژمان

صحبتها به گوش که کرد  
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بود سپرده خط سوی آن ی .  

 و برد فرو شلوارش جيب در را دستانش. دارد رسمی لحنی که کند می صحبت آفرين با خط سوی آن مردی که فهميد تنها

دانست نمی سيما، برخورد يا بود ديوار بر نشسته خنکای از. گرفت لرزش هم او. چسباند ديوار به را لختش ی تنه باال ! 

 دندانهايش زير دايم هايش لب. بود انداخته پايين را سرش و کرد می اجتناب پژمان به نگاه از که بود ای دقيقه آفرين

گفت و آمد حرف به بعد ای ثانيه. شد پايين و باال باری چند سرش و شدند می فشرده . 

: چطور؟ پدرم... گرفتين؟ تماس... بيان؟ نميتونن ام خاله يا و بزرگ مادر آقا، تهرانم االن من ... 

داد پژمان به ای لحظه را نگاهش و گزيد لب هم باز :  

: ميرسونم خودمو پرواز اولين با من ندارين، نگهش خدا رو تو چشم... نيست؟ الزم ای ديگه چيز... متوجهم بله ... 

 مانتو. رفت بود گذاشته آن روی را کيفش قبل شب که ميزی سمت به بکند پژمان به توجهی آنکه بدون و کرد قطع را تلفن

 با که گويی و داد پژمان به کوتاه را نگاهش. کشيد بيرون را تلفنش آن داخل از و زد کنار کيف روی از را شالش و

گفت بگويد سخن خودش : 

- دارم کال ميسد تا سه و بيست ! 

 به اش پوشش. شد تلفنش مشغول و نشست مبل ی لبه آفرين.  برداشت قدم سمتش به و گرفت ديوار از را اش تکيه پژمان

گذاشت نمايش به را لختش پاهای از بخشی و رفت کناری .  

 با و خيره. گرفت سمتش به و کرد جمع بود شده رها آنجا قبل شب که را آفرين لباس تکه چند زمين روی از و شد خم 

گفت جدی لحنی : 

: خوری می سرما بپوش، .  



 صبح سر سيما چرا و افتاده اتفاقی چه بپرسد که آمد زبانش نوک تا باری چند. کرد نگاهش گيج و برد باال را سرش آفرين

برود بايد چه برای و شده چه بگويد برايش خودش آفرين تا دهد فرصت خواست. کرد صبر اما کرده، می  پرخاش آنچنان .  

 به باز گرفت که را ها لباس آفرين. کند می شرمسار را محسن حتی و رامين آفرين، اندازه چه سيما کارهای داشت خبر

 ميخواهد او اگر تا گذاشت نايستاد، آن از بيش پژمان. نگران و بود مضطرب. کرد نگاه را تماسهايش و تلفن ی صفحه

باشد راحت بگيرد تماسی : 

- بذارم جوش آب ميرم من . 

داد تکان بار چند را سرش و داد پژمان لخت ی تنه باال به را نگاهش. گرفت باال را اش بود پريده رنگ صورت آفرين : 

: ممنون... باشه باشه، ... 

گفت باز و زد آفرين پوشش وضعيت به ای اشاره : 

- لطفا بپوش چيزی يه ! 

: باشه آهان... چی؟ . 

شنيد را آفرين صدای که بود نگذشته آن ورودی از هنوز. رفت آشپزخانه سمت به و کرد گرد عقب : 

- بابا الو ... 

 هم خودش آيد، می بر کاری هر سيما از که بود شنيده. بود آفرين توضيحات منتظر صبرانه بی و بود شده مشغول فکرش

 را آفرين بخواهد که باشد افتاده بود ممکن اتفاقی چه نميدانست اما بود، زن متعارف غير و نامعقول رفتارهای شاهد بارها

کند اهواز راهی پرواز اولين با .  

 که بار هر. باشد دور آفرين از روزی چند باز نميخواست دلش. نشست ميز پشت و گذاشت گاز روی را شده پر کتری

تر دلتنگ پژمان و شد می قبل بار از تر طوالنی سفرش ميرفت .  

 کمی اگر نداشت شک. کرد خراب را صبحشان خوب حال تماسش با سيما که بود نگذشته پيشنهادش از ای دقيقه چند تنها

 گذرانده هم با خانه آن در که ای هفته يک همان مثل. بود کرده پيشنهادش امتحان به راضی را آفرين کرد می اصرار

  .بودند

 را پدرش باری چند تنها که چرا شنونده آفرين و بود گوينده بيشتر محسن گويا. شنيد می را محسن با آفرين گفتگوی صدای

شد آب آمدن جوش منتظر سينه به دست و کشيد پوفی. التماس و   خواهش با هم آن. بود داده قرار خطاب . 

 کرده اشغال را ذهنش شد، جديدی ی مرحله وارد و گرفت ديگری شکل آفرين با اش رابطه که زمانی از درست سيما،

 می کمترينش. چسباند خواهد او به نارو و انگ هزاران اند رفته پيش کجا تا دو آن فهميد می زن اگر نداشت شک. بود

 را آبرويش دانست می حتی. نداشت باذآنها خوبی ی ميانه گاه هيچ شکاک زن. باشد آفرين از استفاده سو به تهمت توانست

 واکنشی چه شنيدند می را موضوع اگر خواهرهايش دانست نمی. انداخت خواهد جانش به را افسون و شهال و برد می

 هيچ. باشد شنيده پژمان و باشند زده او از حرفی که بود نکرده توجه جلب برايشان چنان آفرين. بدهند نشان بود ممکن

بود نشنيده خواهرهايش پيشنهادی دخترهای ليست ميان را آفرين نام هم وقت . 

 يا و کند صحبت محسن با خودش اتفاقی هر از پيش بود بهتر شايد. انداخت کار به را فکرش و کشيد صورتش به دستی

 پيش آرامش روز دو آن آرامش. گرفت می کم دست را سيما بايست نمی.کرد می آماده افسون و شهال برای کم کم را زمينه

ترسد نمی زن آن از که گفت می اگر بود دروغ و بود طوفان از .   

 شکايت بودند آورده بوجود رامين و او برای سيما و محسن که شرايطی از داشت. رسيد گوشش به آفرين مند گله صدای

کرد می . 



 مهشيد شدن پيدا از پيش تا پدرش. دار آبرو و آرام. بود محترمانه ارتباطشان اما نبودند صميمی چند هر خودش ی خانواده

. نداشتند شان زندگی از ای گله و بودند خوشبخت ظاهر در هم خواهرانش. بود مطالعه اهل و تودار غالبا مردی ملوس و

از پس که آمد يادش. گذراند می خانه از خارج را اوقاتش بيشتر که بود زنی پدرش خالف بر اما مادرش  
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 تنها. گذراند می خانه از بيرون را وقتش بيشتر ها بچه شدن بزرگ ی بهانه و کرد پا  و دست شغلی خودش برای جنگ

 خانه به که را روزهايی داشت ياد کمتر بعد به راهنمايی دوران از. کرد نشين خانه را او که بود اش بيماری آخر سالهای

 آن. گشت می باز اش کودکی دوران به داشت ياد خانه گرمای و بو از چه هر. بکشيد  را انتظارش گرمی ناهار و برود

کرد نمی ايجاد آنها برای نگرانی بود، مدرسه و درس گرم سرش ظاهر در چون و خودش حال به بود شده رها روزها .  

 در شان همگی که بزرگی هايی مهمانی و جشن يا و سفر حتی نه نداشت، ذهن در بودنشان  هم دور از رنگی پر خاطرات

 گذرانده هم کنار در هم را خوشی روزهای بود، که چه هر اما. خواهرهايش ازدواج از غير. باشند داشته حضور آن

داشتند  منسجمی   و خوشبخت ی خانواده ظاهر در و بودند . 

 آشپزخانه در سمت به که همانطور. ايستاد و راند عقب را صندلی. کرد پراکنده را  افکارش آفرين دار بغض صدای

گويد می محسن به آفرين که شنيد کرد می حرکت : 

: کن راضيش تو خدا، رو تو بابا ...  

 او ديدن با آفرين. بود نشسته وضع همان به هنوز. رفت سمتش به و شد تمام طاقتش آفرين گريان چشمان ديدن با

داد ادامه و کرد پاک دست با را اشکهايش  : 

:  مامان واسه زودتر اگر... سالها اين تمام مثل... کردی خالی شونه بازم... بابا باشه يادت ولی. کنم می حلش خودم باشه

باشه يادت... شد نمی اينجوری بودی کرده کاری ! 

 پيچيده دورش که پژمان بازوان. گرفت اش پنجه ميان و برد پايين را  گوشی خداحافظی بدون آفرين نشست، کنارش پژمان

شدند روان هايش اشک و برد فرو او گردن گودی در را سرش شد، .  

 و کشيد خود سمت به را آفرين. آمد درد به بودند کرده مرطوب و خيس را گردنش که اشکهايی صاحب برای دلش پژمان

 صدای و آرام هق هق ميان از. آمد حرف به خودش بپرسد، سوالی پژمان آنکه از پيش. کرد نوازش را گردنش و سر

گفت دلخورش و ناراحت : 

: کرد فرار جفتشون دست از که رامينم. بابام از اينم مامانم از اون دارم؟ من که ايه خانواده چه اين !  

- آمده؟ پيش مشکلی مامانت چه برای آفرين؟ مگه شده چی  

گفت  و داد تکان پژمان ی شانه و گردن ميان و همانجا را سرش آفرين : 

بازداشته ديشب از. بيارم درش کالنتری از برم بايد. برده آبرومونو پاک : ! 

بکشاند اهواز به را آفرين خاطرش به که بود جدی آنقدر سيما مشکل بود زده حدس که همانطور .  

- مگه؟ شده چی چرا؟ ! 

: ببر مادرتو بيار سند گفت فقط. زدم حرف باهاش که افسری نه شده چی گفت درست بابام نه. نفهميدم درست منم . 



 اخم ی چهره به نگاهی نيم. کشيد گريانش چشمان روی دستی و برد عقب پژمان گردن ميان از را سرش آفرين بعد کمی

ايستاد حالی بی با و انداخت پژمان متفکر و دار .  

: برسم ظهر از قبل تا برم بايد...کاراش از شدم خسته . 

گفت و گرفت را مچش پژمان که بخورد تکان خواست : 

- کرده؟ کار چی مامانت چی؟ برای سند آفرين؟ شده  چی  

گفت نمود می شرمسار که لحنی با و فشرد تر محکم را تنش دور شده پيچيده روتختی های لبه. لرزيد باز آفرين ی چانه : 

: شده دعواش . 

- مادربزرگت؟ نذاشت؟ سند بابات چرا خب  

گفت و ايستاد پژمان. گرفتند راه اش گونه روی هايش اشک باز : 

- خوای می نميذاره سند بابات اگه کنی؟ می گريه چرا ... 

گفت و کرد آزاد را مچش. نداد فرصتش آفرين : 

: بابامه شاکی . 

بود کرده شکايت سابقش همسر از محسن! بود شنيده که را آنچه جز بود کرده را اتفاقی هر فکر ! 

 زيادی مقدار به اما منطقی مردی. بود آرامی مرد محسن. بدهد دلداری را آفرين چگونه. بگويد چه ديگر دانست نمی

شود عصبانی گاهی حتی بود نديده. بيخيال . 

. غافلگير بود شده شوکه. نزد حرفی اما  آورده محسن سر باليی چه سيما بپرسد تا کشيد لبهايش روی را زبانش بار چند

 مادر و سابق همسر از آنکه نه باشد زده اش سينه به رد دست که است آن بابت پدرش از آفرين ناراحتی بود آن تصورش

کند درست دردسری چنين دخترش برای و کند شکايت هايش بچه .  

گفت و گذشت کنارش از آفرين : 

: بشم آماده ميرم . 

نبود مشکل برايش آفرين خجالت و شرمساری ميزان درک. بودند عجيبی ی خانواده که راستی به. کرد نگاه را رفتنش .  

 باشد، افتاده که هم اتفاقی هر. بگيرد ناسرا باد به را او و بزند زنگ محسن به تا گشت تلفنش دنبال به را هايش جيب

برود آنجا به تنهايی دختر بگذارد بود محال. برود کالنتری به آفرين گذاشت می نبايد محسن .  

 که شرتی تی های آستين داخل را دستانش آفرين. رفت اتاق سمت به نديد را تلفنش وقتی و انداخت اطرف به نگاهی

پرسيد درنگ بی پژمان. داد عبور گردنش از را آن ی يقه و کرد بود داده پژمان : 

- نديدی؟ منو تلفن  

 داد، تکان طرفين به نه معنای به را سرش. آورد بيرون آن ی يقه از را موهايش و کشيد پايين را شرت تی چرخيد، آفرين

برداشت را جينش شلوار تخت ی لبه از و شد خم  .  

پرسيد پژمان : 

- گرفت می تماس اونا با بايد مامانت نگفتی؟ مادربزرگت به چرا.  کنم صحبت محسن با بزنم زنگ بذار نکن، عجله . 



داييم پيش کيش رفتن ام خاله با نيست، : . 

غريد گزنده  و تلخی به بگردد هم را زمين تا شد می خم که حينی. گشت تلفنش دنبال به را  تخت اطرف کالفه پژمان : 

- که هم چی هر حسابی مرد آخه  
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مگه؟ نداری عقل ميکنی؟ باز کالنتری به جوونتو دختر پای چی واسه شده  

 از پيش و نياورد طاقت دلش که بود دار غصه و معصوم آنقدر. ديد خود به خيره را آفرين و ايستاد کرد، پيدا که را تلفن

گفت بگيرد تماس محسن با بخواهد انکه : 

- ببينم اينجا بيا . 

 نديد  او از از حرکتی وقتی و گشود  هم از را دستهايش. بود مانده آفرين به متعلق آغوشش گذشته ماه سه در و روز آن از

گفت  و بوسيد را سرش. گرفت بغل را دختر  و رفت پيش خودش : 

- بری تو خواد نمی ميگيرم، تماس محسن با .  

: بکنه کارو اين ميدونم بعيد هم باشه. بياره در مامانمو  نيست کسی. برم بايد پژمان، نميشه ! 

 و برد فرو موهايش ميان را دستانش. نشست تخت ی لبه. خزيد بيرون آغوشش از اکراه با و کشيد باال را اس بينی  آفرين

گفت پاهايش نوک به خيره : 

: بيمارستانه. ده نمی جواب بابام . 

- کرده؟ کار چی مگه مامانت. بکنيم بايد کار چه بدونم تا بگو. آخه شده چی گی نمی درست چرا  

گفت کندی به  و گرفت نفسی. فرستاد باال را نگاهش آفرين : 

 شنيده چی مامانم و گفت چی منشی نميدونم. بابام با. ميبينتش دکتر مطب توی اتفاقی. شده درگير فرناز با مامانم ديشب :

 ...که

کرد نگاه بود ايستاده کمر به دست که پژمان به و کرد سکوت رسيد که ماجرا از قسمت آن به : 

:  مامانم گفت فقط. نگفت بيشتر بابام. ميشه درگير باهاشون و ميکنه قاطی ميشنوه که مامانم. فرناز داشته عمل وقت امروز

لج دنده رو افتاده بابام هم حاال! کرده شکايت اونا از اول .  

- نميفهمم رو مامانت شکايت و فرناز عمل ربط! فهمم نمی چه؟ مامات به شده؟ عصبانی فرناز عمل واسه يعنی ! 

: ست حامله فرناز ! 

 

۹۱:۷۱ ۷۱.۹۹.۹۰], شب توی هزار در ] 

[Forwarded from ادامه)  شب هزارتوى در )] 



 پشت جيب داخل را پولش کيف. کرد نگاه را شدنش نزديک همانجا از. آمد سمتش به کشيد، بيرون باجه از که را سرش

 در که «گم می دارم چی ميدی نازی؟گوش کجايی الو،» صدای. داد دستش در ی برگه به را نگاهش و گذاشت شلوارش

داد خط سوی آن مخاطب به را حواسش پيچيد گوشی . 

- رامين؟ فهميدی کجا از تو  

:  مامان مگه چيه؟ کارا اين آخه. فحش به بست رو بابا و گرفت تماس هم اينجا تا مامان باشم؟ فهميده ميخواستی کجا از

نمياره رو بابا اسم گفتی خودت خورد؟ نمی بخش آرام ! 

 به را توجهش و زد رويش به آميزی تشکر لبخند. کرد باز پژمان نشستن برای را جا و برداشت کنار صندلی از را کيفش

داد رامين مند گله صدای : 

: نازی؟ شده چی بگو دقيق اصال   

-  خبر جزيياتش از اصال. بيرون بيارم مامانو ببرم سند گفتن و گرفتن تماس کالنتری از صبح سر رامين، نميدونم منم

 .ندارم

: مياد گو بلند صدای نه؟ فرودگاهی ! 

- برسونم خودمو ظهر از قبل تا بايد. فرودگاهم اره . 

: بری؟ ميخوای تنهايی   

 .آره-

گفت قبل از تر عصبی و کرد غرولندی رامين : 

- ميگيری؟ بابا از ميکنی؟ کار چی سندو  

 و داشت حرف نگاهش. برگرداند  او سمت به را سرش کرد، حس اش زده يخ دستان روی که را پژمان انگشتان گرمای

 در حوصله بی و شاکی بار آن رامين صدای. او همراهی برای ممانعتش و آفرين ناگهانی سفر از دلخور. بود دلخور

پيچيد گوشش . 

: خوابی؟ تو؟ کجايی آفرين؟ ميکنی کار چی سندو ميگم  

- دارن خبر...بهشون زدم زنگ. برم می رو جون مامان خونه سند . 

گفت دلجويانه. شد تر آرام کمی رامين شاکی لحن : 

:  زهرا عمه به زنگ يه خوای می نازی ميگم... شده عوضی اونم که داشتيم نرمال بابای يه آخه؟ کارا اين به چه رو تو

نرو تنها اصال... بزن ... 

 نه. برود خواست نمی دلش. کشيد پوفی کالفه آفرين. زد اشاره ساعتش به و آورد آفرين انگشتان به کوچکی فشار پژمان

 پژمان بود خدايش از. هايش دلواپسی و نگرانی همه آن با نه. بود کرده تجربه که شورانگيزی شب دو آن از پس

 داده رخ آنچه از. باشد نابسامانش ی خانواده و سيما های بدگويی شاهد نزديک از که شد می شرمش اما شود همراهش

 حرف به توجه بی و کرد جابجا را تلفن انداخت، پژمان جدی صورت به کوتاهی نگاه. بود زده خجالت حد از بيش بود

گفت رامين : 

- ميگم بهت شد خبری. برسم پرواز به برم من . 

رسيد گوشش به مکث کمی با رامين صدای : 

: نيست تو کار کارا اين. نازی نيستم که ببخش... برو باشه . 



- رامين باش خودت مراقب. قربانت .  

: ها نری تنها باشه؟... بگير تماس زهرا عمه با ! 

  .باشه-

. کشيد ناخواسته آهی. داد او به را نگاهش چرخاند، کنارش مرد سمت به شانه روی از را سرش و کرد قطع را گوشی

 شد می تنگ دلش. توجهاتش و پوستی زير های مهربانی برای. گرم آغوش آن و صورت آن برای. شد می تنگ دلش

 آفرين خيره نگاه جواب در و فرستاد باال کمی را هايش ابرو پژمان. روز چند يا و شود دور  او از ساعت چند خواه

 :پرسيد

 چيه؟:

آورد زبان به آرام گذشت می دلش در که را آنچه هر : 

- خيلی...ميشه تنگ برات دلم . 

بوسيدنش برای. اش نشده اصالح صورت لمس برای رفت ضعف آفرين دل.  نشست پژمان های لب  روی بر لبخندی .  

: باشه؟. نکن درگيرشون خودتو و نمون. برگرد دادی سامون که مامانتو. شه می تموم کارت روزه يه  

کرد زمزمه آرام را «باشه» و زد پلک .  

 به ديگری فشار پژمان. نداشت رفتن يارای و بودند شده سنگين پاهايش. است انتظارش در چيزی چه نميدانست هيچ

گفت و کرد وارد آفرين انگشتان : 

برسی زودتر که پاشو پره، می هواپيما ديگه ساعت نيم : . 

 سالن سمت به که حينی. گرفت دست در را آفرين کيف پايش کنار از و شد خم پژمان. کرد بلند را سنگينش و خسته تن

گفت کردند می حرکت ترانزيت : 

بزن زنگ حتما رسيدی. سالن اون برين کردن اعالم بار دو هم االن تا. نداره تاخير ظاهرا. بده خبر نشستی هواپيما تو : . 

- ميدم خبر. باشه . 

شد کند هايشان قدم رسيدند که بازرسی قسمت مقابل .  

گفت و داد آفرين به را بليط پژمان : 

: برگرد و بنداز راه مادرتو کار. آفرين گفتم چی نره يادت. ميشه مشخص هواپيما تو صندليت .  

 اطراف به آنکه بدون و داد فرو را دهانش آب. کرد پايين و باال را سرش تنها. زد چنبره گلويش در ديگر باری بغض

 عقب شالش. بگيرد آرام تا لحظه يک تنها. کرد حلقه پژمان های شانه دور را دستانش و ايستاد پا  نوک روی کند، توجهی

 سينه به سخت را دختر  و کردند لمس را کمرش پژمان دستان. برود نميتوانست گرفتنش آغوش در  بدون اما بود رفته

کرد زمزمه آهسته و برد پژمان گوش راکنار سرش افتاد شانه روی که شالش. فشرد اش : 

- هستی اينکه برای. پژمان ممنون . 

 و آويزان صورت. گرفت فاصله قدمی و کاشت  او زبر صورت روی کوتاه ای بوسه بکشد پس را سرش آنکه از پيش

کرد کنترل موهايش  روی بر شال کشيدن و لبخند زدن با را غمگينش چشمان .  



 مدارک. کرد بدرقه هويت احراز قسمت ورودی تا را او داشت ها حرف که نگاهی با و گرفت سمتش به را کيف پژمان

 روبرو همراهانشان و ها مسافر کنجکاو نگاه با تا نبرد باال را سرش. ايستاد منتظر و گذاشت ميز روی را اش شناسايی

شنيد سر پشت از را پژمان صدای که بود اش ملی کارت روی نگاهش. نشود .  

 .آفرين:
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. بود برده فرو شلوارش جيب درون را دستانش و بودند باز هم از شانه عرض ی اندازه به پاهايش چرخيد،  او سمت به

 به نباشد مجبور ديگر او و بشود ای معجزه کرد آرزو ثانيه همان. کند ذخيره اش حافظه در خواست می هم را تصوير آن

ماند پژمان حرف منتظر و داد تکان را سرش. شود برو رو مادرش و  پدر با و برود اهواز . 

گفت بلند جدی صورتی و ثابت نگاهی با و فاصله همان از پژمان برود، پيش قدمی آنکه بدون : 

: آفرين کن فکر پيشنهادم به ...  

. ميدانست را جوابش. ست جدی او برای اندازه چه رابطه اين بود فهميده ديگر. نداشت را پژمان ی خواسته شنيدن انتظار

 دستی که بزند را حرفش تا داد فاصله هم از را هايش لب. ميخواهد چه ميدانست هم شنيد را پيشنهادش که ای لحظه همان

داد تکان هوا در را بليطش و مدارک و گرفت قرار مقابلش : 

- ها ميمونی جا پرواز از.  ميگيره مسافر داره هواپيما خانم . 

 پشت به را نگاه آخرين. داد تکان پژمان برای دستی و گرفت تحويل را مدارکش شده هول. شد جلب مرد نگاه به توجهش

 را رفتنش که ديد جايش در ايستاده و حالت همان با را پژمان آمدند می سمتش به که زنهايی و مرد ميان از و انداخت سر

کرد می نظاره . 
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*** 

 شنيد و ديد او آنچه. شده بزرگتر سال چند روز يک همان که انگار کرد فکر. بود بريده را امانش تهوع حالت و درد سر

 انتظارش خالف اما سيما. کرد نمی فراموش را پرونده افسر متاسف نگاه هرگز. ديد نمی هم خواب در را کرد تجربه و

 سکوت تنها. شد مدعی نه و کرد دفاعی نه نگفت، هيچ. آمد می نظر به فکری و بود کرده سکوت مدت تمام. کرد عمل

 را آفرين تن ستون چهار فريادش وقت اول صبح که نبود زنی همان او اصال گويی. نه و بله کوتاه های جواب و بود

بود لرزانده .  

بود کرده خاموش را تلفنش پدرش. ماند فايده بی هم رضايت جلب و محسن با تماس برای تالشش .  



 به را سرش و فشرد هم روی را چشمانش. کرد می بدتر را حالش تاکسی ی وقفه بی های تکان و آلوده و گرم هوای

 کرده نگاهش جانب به حق هميشه مثل مادرش. نشد بدل و رد سيما و او ميان کالمی هيچ. چسباند ماشين صندلی پشتی

ميترساندش بيشتر هم سکوت همان. زد نمی حرف اما بود .  

 تماس. بگيرد تماس او با نکرد فرصت حتی آن از پس و داد پژمان به را رسيدنش خبر تنها آمد فرود هواپيما که زمانی از

بدهد را جوابش آرامش در و فرصت سر تا بود گذاشته پاسخ بی هم را او های .  

 درون خصمانه اما آهسته سيما صدای بگشايد، را چشمانش کند فرصت آنکه از پيش. لرزيد دستانش زير ديگر بار تلفن

پيچيد ماشين اتاقک : 

: کردی؟ غلطی چه باز نميدی؟ جواب زنه می زنگ چی هر کيه. ماسکو ماس اون من به بدش  

 و خشم ی تخليه برای بوده ای بهانه پی در را سکوت ساعت چند آن تمام مادرش گويا. گشود را چشمانش سيما حرف با

 تند سيما. بياندازد آن ی صفحه به نگاهی حتی نکرد فرصت. فشرد انگشتانش ميان محکمتر را گوشی ترسيده. عصبانيتش

کرد پرخاش و گرفت را آفرين مچ قبل از تر تيز و : 

: ببينم گوشيتو بده. نيست کن ول که خريه کدوم ببينم بده . 

 آسوده نفسی ديد آن روی که را زهرا عمه نام. نباشد پژمان کرد دعا و چرخاند را گوشی ی صفحه شد، گشاد چشمانش

کرد شل را انگشتاش و رها .  

عاصی و گيرانه مچ لحنی با. داد جواب را گوشی گيرنده، نام و تلفن صفحه به توجه بی سيما : 

  ...بله؟:

گفت راننده حضور به توجه بی و گرفت غلظت اخمش : 

-  نندادازه درسش از دخترو اين بگيری رو قالتاقت داداش اون جلوی شد نمی... عفريته؟ آدمی آخه تو... عمه و زهرمار

الو... الو...  آرومم من... اينجا؟ بکشه ... 

 و داد هل کناری به را او سيما. شود اش عمه به تاختنش و بددهنی مانع تا انداخت مادرش روی را خودش تقريبا آفرين

انداخت سمتش به را تلفن : 

: همن عين همه اينا... عوضی بود طلبکارم. ات عمه از اينم. شعور بی کرد قطع ... 

- مامان...آروم زشته! مامان ... 

 تلفن و انداخت پايين را سرش. ديد خودشان روی آيينه درون از را راننده مات و خيره نگاه و برد باال را سرش شرمزده

داشت کم را راننده نگاه همان روز آن برای. انداخت کيفش درون حرص با را .  

 های شدن عصبی که بود مطمين ديگر. کوبيد می اش سينه در آبرويی بی ترس از قلبش و بود نيامده جا هنوز حالش

رسيده فيزيکی رسانی آسيب به قبلش از تر گسيخته عنان برخوردهای و رسيده حادی ی مرحله به مادرش .  

 گرفته ته از های ناخن های کناره و بود گرفته ناسزا باد به را اش پدری ی خانواده و پدر لب زير يکسره، همانطور سيما

داد می خراش انگشت با را اش شده . 

 مادرش دردم  ميدانست اما بود بريده رفتارهايش از آنکه با. سوخت مادرش برای دلش. شد جمع آفرين چشمان در اشک

  .چيست

 ميدانست! اش؟ خانواده و خواهرها با. کند روبرو سيما با را پژمان توانست می چطور.سوخت هم خودش برای دلش

 را آنها ی کينه ابد تا گويا  و پذيرفت نمی اش پدری ی خانواده سمت از را فردی هيچ بپذيرد، را پژمان مادرش بود محال



 و آبرويشان گرفتن نشانه با شده. شود پژمان راه سد تا کرد نخواهد فروگذار تالشی هيچ از سيما بود مطمئن. داشت دل در

زدن افترا و تهمت . 

: همينجاست؟ خانم  

کرد پايين و باال تشکر با همراه را سرش و داد فرو را بغضش. داد اطراف به را توجهش جوان راننده صدای با . 

. کشيد سرش از را اش روسری و کرد پرتاب صندلی روی را کيفش کنان غرولند سيما شدند که بزرگش مادر خانه وارد

گفت و رفت فرو بدبينش غالب در دوباره. گرفت دست در را دردناکش ظاهر به سر و انداخت مبل روی را خودش : 

:  دست چی واسه. شهر اين توی دکتر همه اين آخه... ايه؟ عوضی چه بابات اون ديدی شد؟ ثابت بهت بالخره... ديدی؟

 ان، عوضی اشون همه فاميل اين گفتم بهت چقدر...ديدی؟ آفرين؟ ديدی...داوری؟ دکتر مطب آورد گرفت رو زنيکه اون

 خواد می... ديگه کنه تالفی من چشم جلو آورده ورداشته راست راست راست گرفته زنشو دست ان؟ هرزه و شرف بی

فاسد... فاسدن دم از اشون همه... فاسد مرتيکه...کنه بد منو حال ! 

. ايستاد آن مقابل و گذاشت هم روی را در بيايد، آپارتمان داخل کامل آنکه بدون مادرش تکراری توهمات از خسته آفرين

زد صدا را مادرش معترض. نداشت را سيما حرفهای شنيدن توان و کشيد می تير سرش : 

- شد؟ شروع باز...بيا کوتاه...مامان   

:  تو نيست معلوم اينجا کردی ول تنها منو که الهی تو درآوردی؟بميری زبون من واسه تو حاال تا کی از. مامان مار زهر

ی. ميخوری گهی چه شهر اون  
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غيرت بی اون يکی  و تو کی . 

رفت باال پرده بی آفرين  صدای : 

-  اصال کردين؟  ام خسته... تو دست از شده خراب همون برگردم خواد می دلم االنم همين! ...کن بس! ديگه بسه! مامان

 دعوا داوری دکتر مطب تو که بود مونده همين داده؟ فحش چی واسه شدی؟ درگير چی واسه آخه تو عوضی، من بابای

مامان؟ ميکنی هم فکر اصال. بندازی راه   

گفت و شد خيز نيم سيما : 

:  حاملگيش از حرف اتفاقی. زنيکه من؟ ساله چند دکتر پيش آورده اشو حامله زن اتفاقی يعنی... شعور بی تو نزن زر

ميکنه تعيين عمل وقت بلند بلند ميزنه؟  ... 

-  تو که. بوده  رحم از خارج حاملگيش داشته، خونريزی اينکه واسه داشته عمل وقت بدبخت اون ای؟ حاملگی چه مامان،

کارت اون با هم ... 

:  پيش سال چند... که نبوده اولش بار زنيکه اون... نزن زيادی زر پس نشنيدی و نبودی... اصال شد خوبشون کردم، خوب

بوده خودت آشغال بابای همين از نيست بعيد... دارم خبر من!ميدونم من. داشته سقط هم ...  

-  چرا چه؟ ما به داشته سقط قبال چه؟ ما به باشه کرده هم غلطی هر فرناز. خدا رو تو بيا خودت به! بسه. مامان ديگه بسه

ميدی؟ ربط هم به ربطو بی چيزای  

گفت زنان فرياد و رفت باال مهابا بی سيما صدای : 



: . ساختم آشغالت بابای اون با سال بيست. آوردين شانس رامين و تو. بخت بد آوردی شانس ميگيری؟ اونو طرف چرا تو

 باال رو دختره شکم نشده ماه شيش حاال بعد موقع؟ اون بود سختش چطور خواد؟ می بچه نگفت بار يه شما بعد چطور

همينن اشون همه اينا داری؟ خبر رفتناش آبی زير از داری؟ خبر بابات کارای از تو.... آورده .  

 و  داد تکيه ديوار به را سرش ميزد، آن و اين به که ناروايی های تهمت و مادرش تکراری حرفهای شنيدن از خسته آفرين

گفت حالی بی با : 

-  جلو چرا شما چه؟ ما به. بکنن ميخوان غلطی هر و کردن غلطی هر اونا اصال... ديگه بسه بشم، قربونت. من مادر

 ادم همه اون جلو...بابا فاميل به ميکشی فحش هی... داريم آبرو ما خدا به انداختی؟ راه قال و داد چرا ميزنی؟ تهمت مردم

زنش به ، خودش به کوبی می سيلی .... 

 می تنها آفرين. ميکرد نگاهش بينانه بد و خصمانه و ايستاد کمر به دست سيما. کرد پا دوباره را کفشهايش و شد خم

گفت سيما ايستاد راست که همان. کند رها خلوت جايی را گلويش در نشسته بغض و برود آنجا از خواست : 

: بود حقشون . 

گفت ناالن و جون بی آفرين : 

- بمونی؟ بازداشت شبو ارزيد می ارزيد؟ می شنيدی بعدش. که حرفايی به  

: بمونيا بايد دادگاه واسه. تهران برگردی نکشی راهتو ميبری؟ تشريف کجا االن...نداره ربطی تو به اونش . 

- بمونم نميتونم. برگردم بايد. دارم کشيک. دارم دانشگاه دارم، درس من بدون االن از نميدونی اگه جان مامان ! 

گفت  و شد نزديک سينه به دست سيما : 

:  از حاال... برگردی زود  خواستی نمی ميومدی که قبال! اينجا بودی ول نداشتی درس بابابزرگت مراسم واسه چطور

ميزنی رفتن ساز رسيدی که ای لحظه . 

کرد نگاه را آفرين پای تا سر مشکافانت و آمد جلوتر : 

 :  واسه شده دراز  حسابی که زبونتم! شدی جوری يه. نميخوری تکون قبرستون اون از مدته يه که کردی غلطی يه تو

 .من

 خواهد می آنچه به شايد تا کند رها هوا در هدف بی را تير است عادتش سيما ميدانست. پريد آفرين رخسار از رنگ

شود دلش ريختن فرو و چشمهايش شدن گشاد مانع نتوانست هم باز اما بخورد، .  

 را مچش تا شمرد می هم را مقابلش طرف های بازدم و دم حتی که بود هايی نگاه آن از. شناخت می را مادرش نگاه

  .بگيرد

 گود چشمان آن با مادرش.دهد بروز را پژمان با قبل شب اتفاق حاالتش نکند ترسيد، آفرين. ايستاد مقابلش و آمد تر جلو

گفت سيما که شنيد و داد فرو را دهانش آب. ترساندش بيشتر شد که کمر به دست  نامرتب موهای و افتاده : 

: شده؟ شکلی اين چرا ات قيافه هم؟ رو ريختی کی با. تو خوردی گهی يه   

بدهد را مادرش پاسخ صدا لرزش بدون کرد سعی و کرد جابجا شانه روی بر را کيفش رفت، عقب قدمی آفرين . 

-  دادگاه بياد کنم راضی رو بابا ميرم دارم االنم... بيرون بيای گذاشتم سند فکرا همين بابت االن همين کردی؟ شروع بازم

بشه کنده قضيه قال ...  

گفت ادامه در و کرد باز را در :  



کن استراحت يکم. ميرسن شب هم خاله و جون مامان. بياد جا حالت تا مامان بگير دوش يه برو . 

: . آفرين کردی غلطی چه بگو  تو. بدم جماعتو وکيل  و قاضی جواب بلدم نيستم، الل خودم. بابات سراغ بری نکرده الزم

نکردی؟ عوض رو قفال داره؟ رو خونه کليد نمياد؟ اونجا پژمان مرتيکه اون   

- حمام برو. رفتم من. ام خسته واقعا. ديگه بسه مامان ! 

گفت سيما که شنيد ببندد را در آنکه از پيش. کشيد را در دستگيره سيما حرفهای به توجه بی و کرد را پشتش : 

: آفرين حالت به وای... فهميدم اول همون. ميشناسم نگاهشو من گرفته، رو تو چشمش ... 

. کشيد می برايش هايی نشان و خط چه سيما نشنود تا کوبيد هم روی را در. کرد وحشت مادرش تهديد از لرزيد، پشتش

 ها اشک. لرزيد اش چانه بزند بود ممکن که حرفهايی تصور با. گذاشت نمی پژمان برای آبرو کرد می شک آنها به اگر

  گذاشت، پا که ساختمان از بيرون. نکرد مقاومتی آفرين و کردند پيدا را راهشان ديگر

ها پيام  و ها تماس سيل به توجه بی و کشيد بيرون را تلفنش  
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رفت پژمان نام سراغ تنها بود گذاشته جواب بی که يی .   

 و بود خلوت خيابان روز از ساعت آن در. بود افتاده هق هق به ديگر و خورد می  چرخ  سرش در سيما های حرف

 نازآفرين. بشنود را صدايش بزند، حرف پژمان با خواست می. نکرد پياده عابران توک و تک گذر به توجهی آفرين

 پژمان برابر در نداشت دوست بگويد؟ بود کرده احساس که خجالتی و شرم از بگويد؟ توانست می چه اما. را گفتنهايش

 و سربلند مقابلش در هميشه خواست می. کند عيان را اش ناخواسته و  شده تحميل ضعفهای آنکه يا شود، کوچک

نباشد کم برايش. باشد سرافراز .  

 بر بود کرده تحمل که را حقارتی بار خواست نمی اما برد گوشی به نزديک پژمان با تماس برای را انگشتش بار چندين

کرد نگاه را اطرافش و کشيد عميق نفس چند ايستاد،. کند خالی او های شانه روی .  

 دشوار برايش را تنفس تنها شهرش خاک پر و کرده دم هوای. بود شده بدتر تهوعش حالت و ميزدند ضرب هايش شقيقه

 شنيدن با که خورد زنگ چندين نفهميد. داد قرار گوشش کنار را آن شماره گرفتن با و آورد باال را گوشی. بود کرده تر

ناليد گوشی در ،«الو» صدای : 

- عمه؟ الو،  

*** 

 آرامش کمی شرايط آن در داشت سعی و انداخت اش شانه دور دست زهرا عمه. بود ايستاده فرناز تخت کنار بعد ساعتی

 چه هر. ببارد چشمانش از وقفه بی باشد شده اشک سال چند آن ی غصه و غم انگار. آمدند نمی بند هايش اشک. کند

 زن چشمان. بود کرده ناراحت هم را فرناز اش ناراحتی. آمد نمی بند اشکش و رفت نمی پايين بغضش ميکرد تالش

گفت بيهوشی داروی از ناشی گرفته صدای با و بود شرمنده : 

: اينجوری نخور غصه... بياد کوتاه گفتم بابات به... به... خدا به کنی؟ می اينجوری چرا... جان آفرين . 

 سختی به و لرزان صدايی با نرود مادرش سمت به صحبت مسير آنکه برای. لرزيد اش چانه باز اما گرفت نفسی آفرين

 :گفت

- کرده؟ ويزيتتون دکتر چطورين؟ شما... جون فرناز نيست موضوع اون بابت   



گفت و کرد تر را اش برداشته ترک و خشک های لب. کرد جمع را چشمانش و خورد تکانی فرناز : 

: تشنمه خيلی دارم، درد ... 

گفت و گرفت فاصله آفرين از کمی زهرا عمه : 

- بياد قراره دکترت... جان فرناز کن تحمل يکم . 

: کجاست؟ محسن  

- نميدن راهش بخش تو که االن. پايينه احتماال .  

 بر مادرش که بود شنيده آنچه و فيزيکی برخورد از ردی دنبال فاصله آن در آفرين. بست چشم و داد تکان سری فرناز

 با. نبود آن روی بر ای ضربه يا و سيلی از ردی اما حال بی و بود پريده رنگ فرناز صورت. گشت آورده فرناز سر

گفت و انداخت آفرين بازوی دور دست زهرا عمه فرناز مادر رسيدن سر : 

- ميزنم سر ميام باز فردا. ميکنن بيرونمون ميان االن. ديگه بريم ما جان فرناز . 

 خشک گلويش آفرين. کرد خداحافظی هم فرناز مادر از ميکرد هدايت بيرون به خود همراه را آفرين که همانطور سپس

 غرولند زهرا عمه کرد، عبور راهرو از اش عمه دوش به دوش.  گفت«  ای اجازه با»  و داد تکان سری تنها و بود شده

گفت کنان : 

-  مرد آخه. شده ديوونه پاک هم بابات. ببينم رو داوری دکتر نموندم که من. بود رفته آبرومون خانمه، خيلی فرناز خدا به

مامانت با داستانش از اونم کار؟ چی خوای می بچه شدنته، دار نوه وقت گی نمی حسابی . 

گفت رفت می انتظار سالن سمت به اش عمه همراه که همانطور و گرفت نفسی آفرين : 

- بدم جواب نذاشت. زد قاپ دست از تلفنو مامان عمه، ببخش خدا رو تو ... 

- شناسمش می سال همه اين بعد ديگه. بشم قربونت ميدونم . 

 دلخور. کنند بدگويی او از هم افراد نزديکترين حتی نداشت دوست و بود مادرش سيما بود چه هر. شد ناراحت آفرين

 :گفت

- افتاد حال اين به مجيد دايی و باباجان شدن کشته بعد. شده اينجوری ساله چند. نبود اينجوری اول از مامانم . 

-  دستتون کار. ببر دکتر يه مامانتو... جان عمه آفرين، ولی. خورد ضربه بد ميدونم عمه، بشم چشات اون قربون ميدونم

که خانمه فرناز... ها ميده .... 

گفت گرفته صدای با آفرين : 

- ميکنه مصرف دارو. عمه نظره تحت بردمش،  

 آرام مادرش آنکه از. بگويد خواست نمی هم را همان. بود شده کند هايش قدم انداخت، زير به سر اش جمله شدن تمام با

 خاطرش کامل. بدهد کنکور خواست می که بود سالی داشت ياد به درست. ميکرد مصرف افسردگی های دارو و بخش

 ای جرقه اتفاق آن شايد. گرفت مادرش از را آرامش وکالتشان دفتر در کوچکش دايی و بزرگ پدر شدن کشته چطور بود

کند پيدا خارجی نمود مادرش ی نهفته شکاکيت و دلی بد آنکه برای بود .  

 عمه. ريخت بهم را موهايش وزيد می سقف از که ث مطبوعی باد و بود خنک بيمارستان فضای. رسيدند انتظار سالن با

کرد نگاهش دلسوز چشمانی با و ايستاد هم اش : 

-  از مامانتو اومدی کردی ول  کارتو و درس شدی؟ زابراه چطوری االن ببين. ميگم خودت خاطر به کن باور عمه

کنی آزاد کالنتری . 



 سو آن و  سو اين چشمانش که همانطور و انداخت اطراف به نگاهی. کشيد جلو را اش رفته عقب شال و کرد نچی نچ سپس

گفت گشت می : 

- رفته کجا نيست معلوم االنم آخه؟ نادون اينقدر هم مرد... گرفتم می احمقتو بابای اون جلوی خودم بودی گفته من به . 

تر شلوغ انتظار سالن و بود شده تمام مالقات ساعت. چرخاند چشم انتظار سالن در پدرش جستجوی در هم آفرين  
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بود گرفته هم  او از دلش نديد، را پدرش. بود شده پيش از . 

- کنم صحبت باهاش يکم اينجاست فرناز تا. که نميشه اينجوری. ميام منم بابات پيش برو شب برم،  ديگه من عمه ، آفرين . 

گفت آميزی تشکر لبخند با و کرفت بغل را اش عمه . 

- برگردم زودتر خوام می. ميام شد اگه. ممنون باشه، . 

کرد خداحافظی و بوسيد را صورتش طرف دو زهرا عمه . 

 دور از کمی را شالش و کشيد بيرون را اش گوشی. انداخت انتظار سالن صندلی روی را خودش زهرا، عمه رفتن با

آورد می قلبشفشار به آنجا هوای. بود کرده عادت پايتخت هوای و آب به زيادی. آزاد گردنش .  

 لمس را نامش. کرد پيدا را پژمان ی شماره نشده، خوانده های پيام و رفته دست از های تماس باالی بلند ليست ميان از

 نشده نواخته سوم زنگ هنوز. بشنود را صدايش بالخره سخت روزی از پس تا داد قرار گوشش کنار را گوشی و کرد

شنيد آمد می سمتش به شده غافلگير چشمانی با که را پدرش متعجب صدای که بود : 

- ميکنی؟ کار چی اينجا تو بابا آفرين  

 بود کشانده آنجا تا را او اش فکری بی و غرور خاطر به که پدری با و ايستد پا به نداشت نا. نخورد تکان جايش از

آمد نمی باال بغضش دوباره شايد نبود، تفاوت بی و آراسته طور آن  محسن ظاهر اگر. کند احوالپرسی . 

 آن ديدن با محسن. کرد قطع را تماس و برد پايين را گوشی. گرفت راه که بود اشک هم باز و لرزيد هايش لب بار آن

پرسيد و رساند او به قدم چند با را خودش. پريد رخش از رنگ آفرين روز و حال : 

- آفرين؟ شده چی افتاده؟ اتفاقی فرناز واسه شده؟ چی  

 دستش آفرين که بگيرد تماس خواست و کشيد بيرون را اش گوشی سراسيمه محسن. شد هق هق به تبديل باز هايش اشک

بيايد جا نفسش تا دهد تکان سو آن و  سو اين به را سرش توانست تنها. شد گرفتنش تماس مانع و گذاشت  او دست روی را . 

- شده؟ چيزی فرناز ببينم بگو آخه؟ اومدی چی واسه تو بابا؟ شده چی  

گفت و ايستاد قبل از تر طاقت بی محسن. گيرد بدست را خودش کنترل عميق هايی نفس کشيدن با داشت سعی آفرين . 

: بگيرم فرناز از خبر يه برم بشين .  

 آنگونه را محسن هرگز. شد برابر چند اش غصه او برای نه اما داشت مسئوليت حس پدرش آنکه از شکست، آفرين دل

بود حاشيه در هميشه پدرش. بود نديده . 



 خروجی های پله و نداد آمدنش به اهميتی آفرين. بود گشته باز محسن برود آنجا از تا برخيزد و کند پيدا را خودش تا

رسيد او به پدرش که ميرفت پايين را بيمارستان : 

- مرخصه فردا گفتن. خوبه فرناز خال شکر رو خدا بابا؟ ميری کجا . 

 آن در شايد. بود کرده اش عصبانی که اش دلشکستگی يا بود حسادت نميدانست. داد ادامه راهش به حرف بدون آفرين

 در هرگز که چيزی ميکرد، رفتار عاشق و جوان مرد مانند محسن. شود آشفته بر آنطور داد حق مادرش به لحظات

 فرودگاه به راست يک جا همان از کرد عهد خودش با. مطيع و بود ساکت سيما برابر در. بود نديده مادرش با رابطه

کرد می ترش ديوانه تنها ماندنش. گشت می باز بايد آورد بيرون را سيما که همان. بود گفته درست پژمان. برود . 

گفت سپاسگزار لحنی با محسن. داد ادامه راهش به محسن های قدم به توجه بی و سکوت در : 

-  ديگه مادرت بابا، بودم عصبانی خيلی صبحی من. کردی خوبی کار خيلی. دخترم فرناز ديدن آمدی نکنه درد دستت

بياد خودش به تا کالنتری بمونه ساعت چند بود الزم. درآورده شورشو . 

پدرش سمت چرخيد و ايستاد بيمارستان ی محوطه وسط در درست. نداشت ای فاصله ديوانگی مرز تا : 

-  ساعت چند مامان ديدی الزم شما چون بيام بزنم کارم و درس از بايد بيچاره من! بياد؟ خودش به که بابا؟ ساعت چند

بابا؟ ميکردی فکر چی خودت با! باشه؟ بازداشت   

نشست اخم به محسن  آرام هميشه ی چهره و ميرفت تر باال رفته رفته صدايش . 

گفت و گرفت را آفرين بازوی : 

:  زنگ که صبحم. براش ميبردن سند جنبيدن می. بودن ات خاله و جونت مادر. اومدی خود بی هم تو. ديدم الزم که بله

درست سر بشين برو برگرد نکن، قاطی خودتو. نداره داداشت  و تو به ربطی مساله اين گفتم بهت زدی . 

-  اذيته، خودش چقدر ميدونی عصبيه، مامان ميدونی که  تو... بابا آخه. وسط  کشيدين منو پای شما نکردم، قاطی خودمو من

  ...تنهاست

: واال بعيده جونت مادر از بيای؟ پاشی گفت تو به کی اصال  ... 

- زدن زنگ بهم کالنتری خود از صبح امروز .  

گفت و شد کمر به دست محسن : 

:  کشوند هم رو تو حاال که کرد عالف منو امروز کم. بگيره تماس تو با نداره حق گفتم ديشب من. زدن زنگ کردن غلط

 .اينجا

بريزد بيرون را چرکين ی غده آن ميخواست و بود شده تلنبار دلش در حرفها فشرد، هم روی محکم را فکش آفرين . 

-  االن بودی کرده کمک مامان به کنی، سکوت اينکه جای سال همه اون اگه. بابا بودی همين هميشه. تويی مقصر بابا

 شد که گرفتی فاصله اونقدر. گرفتی فاصله ازش  بری نزديکش اينکه جای ولی مامانو حال ديدی می تو. نبود  اين وضع

 اگه نکردی فکر نباشه؟ اهواز جون مامان ممکنه  که بيرون؟ بيارتش نباشه کسی شايد نکردی فکر درصد يه اصال...اين

زندان؟ ببرن سيلی يه خاطر به مامانو بود ممکن داشتم کشيک من  

بود سپرده گوش آفرين به سکوت در افتاده چين پيشانی با محسن .  

: ن بد کالنتری بره گفتم من چی؟ ات خاله نبود، جونت مامان  
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کيه مجرم و چيه جرم ببينه نزديک از يست ! 

- . بابا ما به بده حواستو عوضش. من پدر نداری نسبتی ديگه. کنی ادب سابقتو زن  بخوای نيست شما ی وظيفه اين ديگه

ببين رو ما! من به رامين، به . 

 را کالمی گفتن توان ديگر. کرده نگران اش طوالنی خبری بی با را پژمان دانست می. خورد می زنگ وقفه بدون تلفنش

 شده بازگو بخشيش تنها که حرفهايی با را او گذاشت  گوشش کنار را گوشی محسن حضور به توجه بی.نداشت پدرش با

گذاشت تنها بود . 

 

*** 

 

 رفت راه هزار دلش. پيچيد گوشش در تماس شدن قطع و اشغالی بوق صدای همان هم باز. گرفت تماس بار چندمين برای

گرفت دندان به را ناخنش ی گوشه عصبی و .  

 ميان را تلفنش ، دمغ و حوصله بی. بود نشسته آپارتمان ورودی های پله ی لبه و کرده استفاده ساختمان خلوتی از

چرخاند می دستانش . 

 مشکلی و بود خورده هفته آخر تعطيالت به که آورد شانس.  انجاميد طول به روز پنج از بيش حال اش روزه يک سفر

 همان محسن آنکه از خبر بی. بماند بيشتر دادگاه نوبت ی بهانه به بود کرده مجبورش سيما. نيامد پيش هايش کالس برای

 رفتن به ميل آفرين چقدر دانست می گويا سيما. بود کرده مخدومه را پرونده رضايت دادن با بود، رسيده آفرين که روز

 تک سيما بود، بزرگش مادر ی خانه که مادامی و بود حوصله بی. کرد استفاده داشتنش نگه برای ترفندی هر از که دارد

 خلوت را ای دقيقه چند توانست نمی حتی. آورد می ستوه به را او فرمايشاتش خرده به و داشت نظر زير را حرکاتش تک

کند صحبت پژمان با و  .  

 احتياج خواهرش و مادر از بيش فرزندانش به سيما که کنند، توجه مادرش تنهايی به بيشتر بايد گفت می بزرگش مادر

 در رفت دادسرا به سند گرفتن تحويل برای ديگر بار که روزی از سيما. بود الزم شرايط آن در آفرين ماندن و دارد

 چه آنجا دانست نمی. پاييد می را آفرين قدم به قدم که بودند چشمانش و زد نمی حرفی. بود رفته فرو خود الک و سکوت

بود شنيده چه و گفت . 

 آنچه به تنها. نداشت را اش روزه چند تنهايی و پژمان به کردن فکر توان که بود حدی به پدرش و مادر ميان اتفاقات فشار

 می شريک او با را خودش که مردی به کرد اعتماد و بود انداخته چنگ بود بينشان که احساسی و بود گذشته ميانشان

  .دانست

 روزی از. داد می نشان فرستاد می برايش که هايی پيام در را اش دلخوری و بود دلخور آفرين نبود از وضوح به پژمان

 و  انداخته شک به هم را پژمان موضوع همين و باشد داشته هم با دقيقه دو از بيش ای مکالمه بودند نتوانسته بود، آمده که

بود کرده خالی را بنفس اعتماد با مرد دل ته .  

 قبل ساعت چند همان. نبود پاسخگو کسی و ميشد مواجه اشغالی بوق صدای آن با گرفت می تماس آفرين چه هر هم حال

ميگيرد تماس آنجا از و رفت خواهد محسن ی خانه به  وسايلش برداشتن ی بهانه به که فرستاد پيام  پژمان برای .  

 بدش هم محسن کرد حس. نداشت بيشتر ماندن برای ای بهانه باال را ها پله. بود. گذاشت پاسخ بی هم را پيامش پژمان

شود تنها فرناز با آيد نمی . 



 اتاق سمت به کشان پا و خسته. داد می انجام قبل روز چهار بايست می که کاری گشت، می باز تهران به صبح اول فردا 

 آهسته و آرام بود گذاشته فرناز کمر دور را دستش محسن. ديد رفتن بيرون ی آماده را پدرش و فرناز که افتاد راه سابقش

کرد می هدايتش در سمت به .  

گفت و کرد بلند سر ديد که را آفرين : 

: بابا؟ ميای هم تو فرنازه، دکتر نوبت  

گفت و داد تکان طرفين به را سرش کرد، نگاهشان خيره : 

- ميرم ديگه بعد بردارم اتاقم از پرت و خرت سری يه مامان، پيش برم بايد. تونم نمی اما ببخشيد . 

کرد؛  خواهش چشمانش با محسن  

: ميگه چی ميفهمی تو حال هر به ميگه، دکترچی ببين هم، تو بيای نيست بد . 

گفت داری خويشتن ای ذره بدون و رحمانه بی. کند تنبيه را پدرش خواست می دلش شد، سينه به دست آفرين : 

- کشم می خجالت ازش. شناسه می منو. بابا نميام داوری دکتر پيش من . 

 رفت فرناز سمت به آفرين. نگفت هيچ اما کرد پايين و باال را سرش.کرد نگاهش خيره و شد سرخ آنی به محسن صورت

کرد روبوسی او با و : 

- متاسفم اتفاقات همه بابت. بگيرين تماس بود کاری هر جون، فرناز ميرم فردا من . 

بازگشت اتاقش به رفتنشان از پس و کرد خداحافظی کوتاه پدرش با. فشرد را دستش و زد لبخند رويش به فرناز .  

 نخواهد باز شهر آن و خانه آن زودی به ديگر ميدانست دلش ته چيد، تخت روی ببرد خودش با داشت قصد که را وسايلی

ببرد خود با را وسايلش خرده بود آن بهتر. گشت .  

 از جريانی گرفت می تماس که بار هر مثل پژمان،  نام ديدن با. خورد زنگ تلفنش که بود کمدش ميان  جستجو مشغول

کرد عبور دلش . 

 سالم،-

: خوبی؟ سالم،  

بود خلوت جايی بود مشخص اما آمد می ماشين آمد و رفت صدای .  

- شبکه از خارج يا بودی  اشغال يا گرفتم، تماس خيلی خوبی؟ تو ممنون، . 

: کنم صحبت شد نمی. بودم جايی آره، . 

گفت پژمان که کرده می چه و بوده کجا نپرسد تا جنگيد می خودش با داشت کرد، سکوت آفرين : 

: باباتی؟ ی خونه  

-  هم اينجا بيام گفتم. کنم صحبت تونم نمی  جون مامان خونه از. ريخته بهم مامانم. دادم اس ام اس برات آمدنم قبل آره،

بردارم وسيله سری يه هم کنم صحبت باهات . 

گوشی درون پژمان های نفس صدای  
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بود زدن قدم حال در گويا پيچيد، : 

شد؟ حل مشکل حاال. دادی نمی جواب که تلفنم بيای، و بری روزه يه بود قرار :  

 و حال از برايش يا و کند توجيه را ماندنش بدهد؟ جوابی چه که انداخت شک به را آفرين هم همان و نبود دلخور لحنش

گفت و نشست تختش ی لبه. کند دل دردو سيما روز : 

- نبود جالبی اوضاع. پژمان ميموندم بايد. شد حل آره . 

نداشت را پيش روزه چند دلخور و شاکی لحن آن ديگر. نگرفت را حرف پی پژمان . 

: کجاست؟ محسن  

- دکتر رفتن فرناز با پيش ديقه چند همين .  

گفت آرام پژمان سپس و شد برقرار ميانشان سکوت لحظاتی :  

: آفرين ناز کردم عادت ديدنت روز هر به . 

ادامه و زد کوتاه ای خنده : 

:  از بغلم تو که گيجی اونقدر و ميای کشيک از آلود خواب از که شبايی يا... سراغت بيام خوابی که صبحا کردم عادت

ميری هوش ... 

 و آرام  هم او. شيرينشان تجربيات و ناب لحظات آن دلتنگ. بود دلتنگ هم خودش. بست نقش آفرين لبهای روی لبخند

کرد پچ پچ دلبرانه . 

- شده تنگ برات دلم منم .  

گفت سپس قطع زدنش قدم صدای : 

: کردی؟ فکر پيشنهادم به  

بماند منتظر که بود آن از تر صبر کم اما پژمان. بچيند را مناسب جمالت تا کرد سکوت آفرين :  

: بخوای تو که جوری هر... رسمی غير يا رسمی کنی؟ زندگی من پيش ميای آفرين؟ کردی فکر . 

 باز پژمان اما آمد کمکش به در زنگ صدای. «...خب» بگويد تا کرد فرصت تنها. فشرد هم روی را هايش لب آفرين

گفت و نداد مهلتش : 

: کن باز درو برو . 

گفت  و کرد جابجا گوشش کنار را گوشی آمد، می پايين تخت از که حينی آفرين : 

- کيه ببينم بذار . 

پيچيد  گوشش در باز پژمان صدای و ديد را آيفون ی شده روشن ی صفحه دور از . 

: در دم بيا. برگرديم هم با آمدم . 



 برای! بود آمده واقعا. ديد نمايش صفحه درون را پژمان واضح تصوير که زمانی تا نه نداشت، باور بود شنيده که را آنچه

برگردند هم با آنکه برای! او .  

 دستی. کرد کج را دهانش و لب بود نرسيده خودش به ای ذره روز چند آن آنکه از. انداخت ظاهرش به شده هول نگاهی

 دوست و آشنا بوی.  رساند بود ايستاده منتظرش پژمان که جايی  و راهرو به را خودش چطور نفهميد. کشيد موهايش ميان

 کمرش دور دستانش و پيچيد گوشش کنار پژمان ی خنده صدای که آمد خودش به زمانی. کرد پر را مشامش اش داشتنی

فشرد سينه به را آفرين سخت. شد تابيده .  

 داشتند خنده هم پژمان چشمان. نشاند لبهايش بر روز چند آن در را اش واقعی ی خنده اولين و برد عقب را سرش آفرين

گفت آهسته  و آورد آفرين کمر به ديگری فشار انداخت، ها پله راه به و باال نگاهی جا همان از. بود محتاط نگاهش اما : 

: هفته يه نه بود، روز يه قرارمون . 

بيايد آنجا تا خاطرش به پژمان که آنقدر دارد، اهميت شود، می ديده آنکه حس. داشت خوبی حس آفرين . 

بود تازه و شيرين برايش شدن داشته دوست .  

- برگردم خواستم می فردا نشده، هفته يه هنوز .  

 به شد ها همسايه رسيدن سر از اش نگرانی متوجه که آفرين. کرد شل را دستانش و انداخت راهرو به ديگری نگاه پژمان

گفت  و زد اشاره خانه .  

- تو بيا... نيستن ها بااليی ! 

 نگاه خيرگی از شد زده خجالت دختر و لرزيدند می اما آفرين چشمان. بود گرفته هدف را آفرين چشمان پژمان، ثابت نگاه

گفت و داد سرش پشت به را نگاهش. او : 

- تو بيا ...  

 خورد ديوار به پشتش آفرين فشرد، را کمرش محکم پژمان دستان. شود همراهش پژمان تا بکشد عقب را خودش خواست

 اش يقه ميان نشسته رطوبت به آفرين نگاه و بود باز پيراهنش اول ی دکمه دو. کرد تر نزديک را خودش پژمان  و

  .نشست

 برد نزديک را صورتش اما کشيد عقب را بدنش. کند نگاهش آفرين تا کرد مکثی پژمان. فشرد ديوار به بيشتر را خودش

گفت و داشت نگه آفرين صورت از فاصله با و : 

بده جوابمو جا همين. تو نميام : . 

 خالف بر و کردند نمی توجه هايش گوش. کند لمس را لبهايش و ببرد تر نزديک را صورتش پژمان تا ميزد دل دل آفرين

 های لب را هايش مکث و بود چرخش در پژمان صورت روی دختر نگاه داشت، نمی بر آفرين چشمان از چشم که پژمان

 خنک کمی تا چسباند پشتش ديوار به را دستانش کف و کشيد بينی از عميق نفسی. بود تر طوالنی محکمش فک و مردانه

  .شود

گفت و کرد خم شانه روی کمی را سرش. خواهد می جوابی چه  و بوده چه پژمان سوال بداند که بود آن از تر گيج : 

- چی؟ جواب  

گفت  و کرد لمس را آفرين پهلوی پژمان : 

: رسمی؟ غير يا رسمی  

 او با خواهد می ميدانست تنها. دهد می ترجيح را نميدانستدکدام. زد پلک بار چند پژمان سوال از شده غافلگير و منگ

 تمام. بگذراند او با را فرداهايش خواهد می و دارد دوست را پژمان که نداشت شک. دارد آرامش کنارش در که. باشد



 رسمی غير يا رسمی باشد، او که خواست می فقط. نداشت جوابی لحظات آن در پژمان سوال برای اما دانست می را آنها

نبود مهم ديگر . 

 لمس با و انداخت پژمان ی تيره چشمان به را آخر نگاه. ايستاد هايش پنجه روی و کرد جدا ديوار از را پشتش آفرين

 برخرد  جرنگ جرنگ صدای که بود دم همان و فشرد را پهلويش پژمان دست. بست چشم کوتاه ای لحظه او لبهای

 با و شده خشک که را محسن. کشيد سرک پژمان ی شانه روی از و گشود چشم. کرد هوشيارش کليدی دسته کليدهای

مردی به خيره مبهوت، نگاهی  
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ديد بود کرده احاطه را آفرين اش تنه خانه مقابل که . 

 های چهره و ايستادنشان حالت. نداشت را پدرش از گرفتن چشم حتی و خوردن تکان جرات داد، فرو را دهانش آب

بود چيز همه گويای ملتهبشان . 

شد حس بی پاهايش احساس که بود ترسيده آنقدر . 

رفت پيش قدمی و گرفت بر در را محسن پيشانی و صورت درنگ بی اخم .  

ميشد تر تيره لحظه به لحظه پدرش ی چهره. کرد مچاله انگشتانش ميان را پژمان پيراهن آفرين .  

 سمت به را صورتش و کرد رها را آفرين پهلوی پژمان دست که زمانی تا نه نداشت، باور بود ديده که را آنچه هنوز

 فشرده صدای.  رفت باال ابروانش شدند، خشک محسن های قدم که بود دم همان و شدند چشم در چشم. چرخاند محسن

ديدند را بودند شده مشت که را دستانی و شنيدند را فکش شدن . 
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#٨۵ 

 

بعد سال دو  

 

 توجه بی. بود تخت ی خيره مبهوت و مات که بود دقايقی. بگيرد برجسته لبهای و لطيف پوست آن از نگاه توانست نمی

 را دستانش و بست نقش لبانش روی بر لبخند. شد نزديک تخت به قدم چند کرد می سنگينی خودش روی که نگاهی به

. خورد چين اش بينی برد می  نزديک را صورتش که همانطور و کرد خم را کمرش. برد فرو بوليزش های جيب داخل

  سرخ صورت ی صدقه قربان دلش در و شد عريض لبخندش. داشت تازگی برايش خواستنی و کوچک حجم آن هنوز

رفت کودک . 

 می چشمانش. کرد می نگاهش خندان و سينه به دست جوان مرد که جايی چرخاند، سر پشت به را سرش و ايستاد راست

 کشد می سرک کوچک تخت به که حينی و شد نزديک آفرين به قدم چند. بود انکار قابل غير اش خوشحالی و درخشيد

 :گفت



: بذاره تاثير من روی ای بچه هيچ کردم نمی فکر. داشتنيه دوست خيلی . 

گفت و داد پاسخ دل ته از را لبخندش آفرين : 

- شم نمی سير کردنش نگاه از. باشه عزيز برام اينقدر کردم نمی فکر هم من .  

داد ادامه و انداخت تخت در خفته کودک به کوتاهی نگاه : 

- دکتر آقای باشه جمع حواست بايد خيلی. شه می تر شيرين روز به روز خوشگله خانم اين حاال . 

 آفرين خورد، تکان که کودک. کشيد لختش موهای ميان دستی و گرفت اوج مرد ی خنده صدای آفرين ی جمله شنيدن با

گفت زنان تشر : 

- ميشه شروع باز نقش نق االن... کردی بيدارش ببين... خوابيد تا شدم بيچاره. حسام آرومتر هيس، . 

 شد خم حسام. بست چشم  آرام کودک و کرد نوازش را کودک پشت آرام آفرين. ايستاد اش شانه به شانه و آمد پيش حسام

گفت  و نشاند کودک ی شانه روی ای بوسه و : 

: خوابونمش می خودم بشه بيدار. من برم هم نقش نق قربون .  

خوردند پيچ هم در تابدارش و بلند های مژه و لرزيدند باز کودک های پلک .  

ايستاد آفرين از فاصله قدمی با و بوسيد و بوييد را دخترک حسام. بود دلچسب برايش کودک حرکات ريز به ريز .  

 برای. انداخت اش خيره نگاه و افتاده جا چهره به لبخندی. بود معذب حسام با ماندن تنها از سال چند گذشت با هم هنوز

پرسيد مقدمه بی و شد همراهش حسام نگاه. کرد چک را ساعتش ظاهر به و برد باال را مچش حواسش، کردن پرت : 

: خوای؟ نمی تو  

گفت  و زد نفهمی به را خودش. کرد باال سر و انداخت را مچش آفرين : 

 چی؟-

 !بچه:

گفت  مکث بدون و داد گوشش پشت را موهايش : 

- هنوز زوده . 

داد ادامه  و انداخت آن در خفته  کودک  و تخت به نگاهی : 

- کرده باز جا دلم تو بدجوری شيرين دخمل اين. ببرم رو استفاده نهايت بودن خاله از خوام می فعال . 

 هم باز آفرين. کرد می نگاهش فکر در رفته فرو و سينه به دست. انداخت سمتش نگاهی نيم نيامد حسام از که صدايی

گفت و کرد چک را ساعتش : 

- خواد می شير و ميشه بيدار نيال االن. کردن دير . 

 ديده مدتها از پس روز چند آن کرد، حس هم را گرمايش حتی و فرستاد بيرون سينه از حسام که سنگينی نفس صدای

گفت پچ پچ با  و  سينه به دست بود، فکر در بيشتر و زد می حرف کمتر بود، کرده فرق. بودش : 

: گذاشته شير نيال برای هم آناهيد. گردن می بر دارن گفت حامد .  



 بيرون اتاق از دنبالش به شد مطمئن روزه چند دخترک وضعيت از که آفرين. رفت بيرون اتاق از ديگری حرف بدون

 را تخصصش که حال و بود همخانه ديگر نفر دو با زمان آن.حسام  خانه. بود آمده خانه آن به بار چندين قبل سالها. رفت

 فضا شدند که تنها نبود، راحت آنجا. داشت را روزها همان حس. کرد می زندگی آنجا در تنهايی به بود کرده شروع

بگذارد تنها را آناهيد شرايط آن در توانست نمی اما بود شده سنگين. کرد تغيير ميانشان . 

-  تو ميفته راه حاملگی نهم و سی  هفته کی... نديدم من تر فکر بی شوهر و زن اين از. موند يادش مورد يه اين عجب چه

بعيده حامد از جاده؟ ! 

: ديگه اومده هستيم تو و من ميدونسته بعدم... نيست حريفش کسی بکنه هندستون ياد فيلش ديگه، آناهيده . 

گفت و داد تکان سری حسام تاييد در آفرين : 

- ديگه ميبنده  زبونمو و ميکنه بارم قوربان جان تی يه و مياد االن . 

گفت و زد اشاره آفرين به رسيدند که سالن به. کرد تاييدش خنده با حسام : 

: داری؟ عجله. بشين  

- دارم وقت هنوز نه، .  

 اش گوشی. کتاب از پر دانشجويی ی خانه همان. بود نکرده تغيير هم آنجا دکور. نشست مانند ال ی کاناپه روی ترديد با

 از پس و ندارد شام شب آن هم باز کرد فکر خودش با. نداشت تماسی هيچ. کند مشغول را خودش تا کشيد بيرون را

 بود ريزی برنامه حال در که را او حسام سوال. بود کرده عادت هايش روزمرگی به. کند خريد بايد کلينيک از بازگشتش

آورد خود به : 

: نيستی؟ پشيمون  

. «ميشی پشيمان» بود گفته آفرين به بارها. خواند نگاهش از. چيست حسام منظور ميدانست دقيق. کرد نگاهش خيره

 را تخصص آزمون اول ی رتبه آنکه با. بود مشهود اما قبل، انداره به نه شايد.بود وجودش در کاذب غرور آن هم هنوز

 اما داد تکان حسام سوال جواب در را سرش. گذشته مثل نه باليد، نمی بودنش پزشک به آنچنان ديگر اما بود آورده

پرسيد هم  او و بگيرد را خودش جلوی نتوانست : 

- نيستی؟ پشيمون چی؟ تو  

 بی سوالش. کشيد آسوده نفسی.  پراند جا از را آفرين بچه ی گريه صدای. طوالنی و خيره. کرد نگاهش سکوت در حسام

آن بابت را خودش و بود مورد  
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 ايستاد مقابلش حسام برداشت اتاق سمت به که را اول قدم. نداشت او به ربطی ديگر بود، که چه هر جوابش. کرد سرزنش

کرد زمزمه کالم يک تنها و : 

 .هستم:

 

*** 

 



« اونجام  نيم و هفت ». 

. گذاشت کنارش صندلی روی را کيفش و کرد نچی. بود نگذشته ارسالش از بيشتر دقيقه چند. کرد نگاه ديگر باری را پيام

بود هفت ساعت قرارشان .  

 هم روی هايش پلک گذاشتن با را کار پر روز خستگی تا کرد دراز ممی را پاهايش و داد تکيه صندلی پشتی به را سرش

 حال در ضبط از که کالمی بی موسيقی و شرکت ماشين يکنواخت حرکت صدای به و فشرد را چشمهايش. کند در اندکی

سپرد گوش بود پخش .  

 شد می بدل و رد راننده و او ميان ای جمله چند شايد ها صبح شود،  کالم هم کسی با آمدش و رفت مسير در نداشت عادت

 صحبت روزها آن تکراری حرفهای  و روزمره مسائل از بخواهد که بود آن از تر خسته کاری ساعت پايان از پس اما

 و کرده پيدا افزايش اش کاری ساعت داشت عهده بر را شرکت مديريت سمت که ماهی چند و سال يک آن در. کند

 انرژی کمی رسد می خانه به که زمانی تا ببندد چشم را برگشت مسير ميداد ترجيح. بود شده دورتر خانه از مسيرش

باشد کرده ذخيره .  

 نياز مضاعفی نيروی قرار آن برای که خصوص به برسد، شبش سر قرار به تا زد بيرون شرکت از زودتر اما روز آن

 دلهره. گذشت می بود رفته آنجا که باری آخرين از مدتی. افتاد جانش به استرس بود انتظارش در آنچه به فکر با. داشت 

بروند پيش بود ممکن کجا تا و  دهد می نشان واکنش چگونه است، انتظارش در چه دانست نمی و داشت .  

 به را او و بود آشنا برايش شد می پخش که نوايی. آمد بيرون داشت رو پيش چه آن به فکر از کرد تغيير که موسيقی

گفت خستگی از گرفته صدايی و بسته چشمان با بست، نقش لبانش روی بر لبخند. برد خوشش خاطرات و گذشته : 

- زحمت بی کنيد بلندش يکم . 

 خارج دهانش از ناهنگام ای خنده. شد پخش ماشين فضايی در سازها نوای و کرد بلند را ضبط صدای حرف بدون راننده

کرد زمرمه خودش برای. بود شنيده اطهری خانه در بارها را موسيقی آن پيش سالها. شد : 

- تراوياتا ال * 

 شکسته پای با آفرين که اولی روز. شد پرتاب روزها همان به فکرش. آمد يادش به خواندن آواز برای تالشش و آفرين

 جز چيزی حاال و بود خورده رقم آنجا اش زندگی خاطرات ترين شيرين که ای خانه. گذاشت خانه آن به پا رامين با همراه

 های ريشه تا فروخت او به را سهمش سالها از پس محسن. بود نمانده باقی آن از شده تخريب ديوارهای  و آهن تير 

 ديدن بار چند همان با سال، چند آن گذشت از پس هم هنوز. کند محدود محکم اما باريک ای رشته به را او به اتصالش

نشست می اش پيشانی برروی که بود اخمی واکنشش اولين پژمان .  

. دانست می اعتماد قابل و مطمئن مردی را پژمان  اهواز، در ظهر بعداز آن از قبل تا  دانست می. داد می حق او به

 اما. سپرد او به را آنها خودش ی گفته به و فرستاد سقف يک زير او با را جوانش پسر و دختر آسوده خيالی با که آنقدر

داشت خاطر در واضح را خروشش صدای هنوز. آمد می سنگين پدری هر برای بود شاهدش و ديد محسن آنچه .  

 که تهمتی تلخ طعم اما بود گذشته سالها. کشيد صورتش به دستی بعدش اتفاقات و اهواز از خاطراتش آخرين آوری ياد با

داشت تازگی همچنان برايش بود خورده .  

. بود زده پوزخند تنها سيما و کردند سياه را روزگارش افسون و شهال. بود ناميده شرف بی و ناموس بی را او محسن

 آن از پس. بود دختر انگشتان ميان اش شده مچاله پيراهن و آفرين ترس از شده گشاد چشمان روز آن از تصوير آخرين

نرفت اهواز به ديگر روزها .  

 شده قطع موسيقی که بود مدتی. داد اطراف به را متعجبش نگاه زمان گذشت از مبهوت و گيج. گشود چشم ماشين توقف با

بود غرق خاطراتش در ماشين داخل سکوت به توجه بی او و بود . 

داد آيينه با را چشمش راننده صدای با : 



: مهندس؟ ديگه همينجاست  

گفت کرد صاف را اش سينه. داد تکان سری آشنا ساختمان ديدن با و انداخت اطراف به نگاهی پژمان . 

- ممنون. همينجاست بله . 

: برسونمتون شد  تموم کارتون مهندس بمونم ميبرين تشريف ای ديگه جای اگه . 

گفت دستگيره کشيدن حين و برداشت کنارش از را کيفش و کت پژمان : 

- هست ماشين اسماعيلی، آقای ممنون . 

 به دستی. بود نشده باران بارش متوجه مسير طول در. پيچيد اش بينی در بهاری باران نم نم بوی شد، پياده که ماشين از

بود هفت به دقيقه پنج. انداخت ساعتش به نگاهی. کرد  تن را کتش  و کشيد موهايش .  

 را سرش. رفت باال ورودی های پله از و کرد عبور شده کاری گل های باغچه و زده شکوفه درختان ميان از

نداشت تماسی و پيام هيچ کشيد، بيرون پيراهنش جيب از را تلفنش. چرخاند اطراف به جستجوگرانخ .  

 را کيفش. انداخت ظاهرش به نگاهی آسانسور ی آيينه داخل. نديد حاضرين ميان آشنايی ی چهره و بود خلوت تقريبا البی

 ميدانست. کرد چک را تلفنش هم باز. کند کنترل را استرسش عميق نفس چند کشيدن با کرد سعی و کرد دست به دست

بود کرده شرط خودش باشد، داشته را پيامی انتظار نبايد ! 

 با کرد سعی و گرفت نفسی. ديد منشی ميز روی شده خم را فيروزی دکتر شد، آشنا مطب وارد  و رفت بيرون آسانسور از

برود پيش محکم های قدم و مطمئن ظاهری .  

انت سالن  
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 فيروزی دکتر ديدن با هميشه. چرخاند پژمان سوی به را سرش و ايستاد راست پا صدای شنيدن با دکتر و بود خالی ظار

 شبيه هيچ را او که بود اش خورده تاب های سيبيل و مرد برآمده شکم کرد می توجه جلب برايش که چيزی اولين

 کاغذی فيروزی دکتر. داد می هديه مخاطبش به را آرامش اما مرد گيرای لبخند و آرام چشمان. کرد نمی ها روانپزشک

فشرد را دستش پژمان رسيدن با و برداشت منشی ميز روی از را : 

: جان پژمان ميبينمت اينجا خوشحالم. اومدی بالخره به، به . 

 آزاد را دکتر دست و داد سالم منشی به. چرخاند اطراف به را نگاهش و کرد تشکر دکتر دست کردن رها بدون پژمان

 .کرد

گفت منشی يه رو داشت دست در که ليستی به نگاه با و فشرد را پژمان ی شانه فيروزی دکتر : 

: نفرستين داخل رو کسی لطفا سالن، ميريم ما. آمدن همه ديگه سجادی خانم . 

گفت پژمان به رو دکتر. شد کار مشغول و کرد امر اطاعت دکتر جواب در منشی : 

: ميشه برگزار سالن توی هامون درمانی گروه. جان پژمان طرف اين از . 

 نگاه رفتن حين. بود گذرانده سر از که آنچه از بگويد، تجربياتش از جمع در بود سختش. افتاد جانش به استرس دوباره

پرسيد و داد آسانسور به را منتظرش : 



- نفريم؟ چند  

گفت بخشش اطمينان لحن و آرام صدای همان با دکتر : 

: ميشين نفر شش روانشناسن، که زندی آقای و من از غير نيستيم، زياد .  

 چيده وار دايره های صندلی بيشتر. رفت سالن به فيروزی دکتر همراه هميشه از تر حرف کم  و داد تکان سری پژمان

 و ورودشان با. داد نشسته زوج تنها به گذرا و کوتاه را نگاهش و نکرد چيدمانش و سالن به توجهی. بودند شده اشغال شده

 از يکی روی و کرد خارج تن از را کتش. داد سالم بالجبار هم پژمان. چرخيد سمتشان به ها سر فيروزی دکتر بلند سالم

نشست خالی های صندلی .  

 چشمانش. کند نگاه را حاضرين تر دقيق تا کرد فرصت  و بود نشده آغاز رسمی شکل به هنوز درمانی گروه ی جلسه

. بود نشسته مرد دست در دست  و شانه به شانه اما رسيد می نظر به معذب زن. کرد توقف نشسته زوج روی تر طوالنی

 را اش حلقه انگشت در نشسته طاليی رينگ و رفت چپش دست سمت به ناخواسته انگشتانش. زد می نامنظم ضربانش

کرد می لمس را اش حلقه  زندگی لحظات ترين حساس در. بود شده عادت برايش ديگر. کرد لمس . 

 دکتر صدای. کشيد بيرون را گوشی بود کرده آغاز را سخنش که فيروزی دکتر به توجه بدون. لرزيد جيبش در تلفن

. طبيعيست جلساتی چنين در حضور برای همسرانشان تمايل عدم که داد می توضيح سايرين به که شنيد می را فيروزی

پيامش ميان کلمات روی نگاهش   

زد لبخند و نشست . 

« دارم دوستت. باال ميام دارم رسيدم، ». 

 کرد بلند را سرش.  سراند جيبش داخل را گوشی. نکند استفاده تلفن از ماشينش با رانندگی حين که بود کرده شرط خودش

 آرام و گرم دستان اسير هم او دست ديگر دقايقی تا که دانست می. داد ميانسال زوج ی شده قفل دستان به را نگاهش و

آمد پايش به پا و نکردند رهايش که دستانی. شد خواهد بخشی . 

کرد جلب را توجهش نفر اولين صدای : 

: پاکم که ماهه شيش هم االن. داشتم جنسی اعتياد سال پنج و بيست و سالمه ۵۱ هستم، حسين من . 

. داد بعد نفر به را نگاهش دکتر. شد شنيده بقيه از وار زمزمه سالم صدای و داد تکان حسين برای سری فيروزی دکتر

آمد در به کوتاه ضربه چند صدای که بود نکرده باز هم از را هايش لب هنوز مرد .  

 لبخندی به بود گرفته قرار باز نيمه در چوب چهار روی که دستی ديدن با لبهايش. چرخاند صدا سمت به را سرش پژمان

 نشانش که بود شده پيچيده آن دور پرستو طرح با دستبندی تک. ماند ثابت دختر دست مچ روی نگاهش. نشست عريض

نازآفرين نشان. بود . 

 با دختر. زد لبخند برايش و نشست پژمان نگاه در جا هر از پيش مهربانش نگاه. شد نمايان در پشت از آشنايش قامت

کرد آرام را پژمان قلب نامنظم ضربان نازش پر صدای. چرخيد فيروزی دکتر سمت به شرمزده و تاخير : 

- استاد سالم . 

 

 پايان

۹۵۱۱ پاييز  

 

* اند کرده ترجمه گمراه زن يا بدکاره زن را آن که است ايتاليايی مشهور اُپرای نام . 


