
 

 مهدیه افشار

وع : ۱۳۹۷/۱۲/۱۱شر  

 نگاهم با تاپ کوتاه پارمیس حرکت یم کنه. تاپش باال

 یم ره و پوست برنزه اش معلوم یم

ن یم آد و چاک سینه اش توی دید قرار  شه. تاپ پایی 

ه  .یم گی 

فکر کنم یکم چاق شده و پهلو آورده. باید رژیم 

 غذاییش

وباره باشگاهش رورو اصالح و د  

وع کنه. باسن و پاهاش آب رفته، پوستش هم  شر

 نیاز



 به سوالریوم داره! یم ترسم لختش کنم

و اپیالسیون الزم هم باشه! واقعا برام عجیبه که چرا 

 با

 این وضع پیشم اومده، اون که از

 !حساسیت های من خیر داره

م، از این که مثال داره با  نگاهم رو از اندامش یم گی 

ی یم کنه خوشم  موهای لختش دلیر

ی هاش رو توی تخت  نیم آد. ترجیح یم دم دلیر

 نشونم

 !بده

 وسط چوبر بر یم دارم و
ن  موبایلم رو از روی می 

 شگرم یم شم. چند وقتی یم شه که

ها رو ندارم، حوصله  دیگه حوصله ی اداهای دخیی

 ی

 قهر و آشتی های مسخره اشون رو

ن که که ابدا ندارم. چرا فکر کرد ن ان قدر مهم هسیی

 قهر



؟ ن  یم کین

خانه ی به هم ریخته ی ن  از این که پارمیس توی آشی 

 خونه ام یم چرخه خوشم نیم آد، ویل

ی های مسخره اش رو اجرا کنه. در ن  اجازه دادم فانیی

، یک ساعتی یم شه که  حال حاضن

 !مشغول درست کردن کاپوچینو هست

پ یمتو همون حال که جواب رییسم رو توی واتس آ  

 :دم، بلند یم گم

، راضن به زحمتت نیستم- ن  !پارمیس عزیزم بیا بشی 

باید بگم از خی  کار کردنش گذشتم، ش و صداهابی  

 که

ن و  ایجاد یم کنه جالب نیسیی

حوصله شون رو اصال ندارم!پارمیس صدای جیغش 

 رو

 :بلند یم کنه و یم گه

 .آب جوش اومده، لیواناتو پیدا نیم کنم-

م رو از موبایلم بلند یم کنم و یه نگاهبدون حواس ش   



 کوتاه بهش یم ندازم. دست به کمر

 رو
ی

 مقابل سینک ایستاده و لیوان های به اون بزرگ

 توی آبچکون بغل سینک نیم بینه؟

 صفحه ی گوشیم رو خاموش یم کنم و بلند یم شم،

ه خودم این مسئله رو حل کنم  .بهیی

خونه، به این فک ن ر یم کنم گدو قدم مونده به آشی   

 گفته که دخیی خنگ جذابه؟

خونه یم شم و دستم رو دور گردنش حلقه ن  وارد آشی 

 یم کنم، همچنان دست به کمر و با

 خنگ ترین حالت ممکنش ایستاده. با دست دیگه ام

 موهاش رو به هم یم ریزم و سیع یم

 .کنم توی لحنم خنده باشه

 :به شوخن یم گم

- ن   خنگم، تو برو بشی 
من یم ریزم قربون دخیی . 

ون یم کشه، صداش رو بچه  شش رو از زیر دستم بی 

 :گونه یم کنه و با ناز یم گه

 .من خنگ نیستم که، فقط یکم ش به هوام-



 شونه اش رو رها یم کنم و دوتا لیوان شیشه ای از

 .بغل سینک بر یم دارم

 پارمیس عشوه رو فراموش یم کنه و با اون صدای

 :جیغش یم گه

- یه دیگه. یه لیوان خوشگل برداریم، از ایناعه، این چ  

 .دوست ندارم

چشم هام رو یم بندم و از خدا طلب صیر یم کنم. 

 واقعا

 !تحمل مسخره بازیاش سخته

پشتم رو بهش یم کنم و در حایل که توی لیوان ها 

 آب

آخه گ گفته من دلم   -جوش یم ریزم، یم گم: 

 کاپوچینو

تورو در بیارمیم خواد؟ من اآلن دلم یم خواد آه  . 

 ریز و با عشوه یم خنده، با صدای بچگونه و لحن

 :مظلومانه یم گه

 .آقا اجازه؟ آخه من اصال بلد نیستم که-



 یاد سکس های قبلیمون یم افتم، دلم یم خواد بهش

 بگم: ییک تو بلد نیستی ییک بانو آلتا

 !اوشن

ا روی ادا تنگا در آوردن رو  هیچ وقت اضار دخیی

ه دست یم زنم آهدرک نکردم.  به دخیی  

 .و ناله اش بلند یم شه، اونوقت یم گه بلد نیستم

 !باشه

فکر کنم کم کم باید از شم بازش کنم، داره حوصله 

 ام

 .رو ش یم بره

 کاپوچینوهارو یم ریزم توی لیوان و ییک از کاردها رو

 از توی جا قاشقی بر یم دارم و

وع یم کنم به هم زدن  .شر

یس رو یم شنوم ویل اهمیتی نیمصدای نق نق پارم  

 دم. مثل این که تا نکنمش، دست از

 !شم بر نیم داره و نیم ره

ی که یم خواد رو بهش یم دم و ن  خییل خب، منم چی 



ش رو کم کنه؛ اون  امیدوارم که شر

 وقت یم تونم با خیال راحت بشینم و به بدبختی هام

 فکر کنم. اولیش بدیه هابی هست که

وم نیم شننیم دونم چرا تم . 

ون  لیوان هارو داخل سیتن یم ذارم و در حایل که بی 

 :یم رم، به پارمیس یم گم

 تو یخچال کیک و شکالت دارم، بردار بیار بخوریم با-

 .این

ن یم ذارم و خودم روی مبل سه نفره  سیتن رو روی می 

 ی راحتی لم یم دم. تشک های مبلم

ویض دارن،زیادی نرم شدن و انگار نیاز به تعمی  یا تع  

 .اما فعال نه پولش رو دارم نه وقتش

 شاید خونه رو عوض کردم و خونه ی بعدی حتما به

مبل هاش دقت یم کنم.از روی ادب منتظر پارمیس 

 یم

مونم و به اون که جلوی در باز یخچال ایستاده نگاه 

 یم



 .کنم

 خ  یم خوای؟ شکالت و کیکا همون جلوئه بردار-

 .بیار دیگه

یسه ای که گفتم رو بر یم داره. ایناروخم یم شه و ک  

 دیشب با هدیه خریدم. دخیی بامزه ایه

 .و دو هفته اس که باهاش آشنا شدم

 باهم رفتیم فروشگاه و نصف اونجارو خایل کرد، ویل

 خونه نیومد و به خاطر این از دیشب

 باهاش حرف نیم زنم، چتش رو بر صدا کردم و اون

ههم بدتر از من، اصال خیر نیم   گی  . 

فکر کنم آخر ش هم خودم باید بهش تکست بدم و 

 ازش

م  .خیر بگی 

 تلگرامم رو باز یم کنم و توی قسمت شچ اسم ها،

 دایره ی اسمش که جلوتر از همه است

 .رو لمس یم کنم

 پروفایلش رو عوض کرده و یم خوام بازش کنم که با



ن ریسنتیل به جای  دیدن لست سی 

زهآنالینیش، کرک و پرم یم ری . 

یه  !این ییک دیگه چه درگی 

بر خیال پروفایل جدیدش صفحه رو یم بندم و  

 گوشیم

 رو کنارم یم ذارم. پارمیس ثابت

کرده اصال نیم تونم بهش اعتماد کنم و هر دفعه که 

 به

 گوشیم دست زده باهاش داستان

 !داشتم

م، نه که  آخه فکر یم کنه من باید فقط با اون بی 

ار داره دیگهخودش فقط با منه، انتظ ! 

من که کور نیستم، کبودی های بدنشو یم بینم. یا 

 وقت

 !هابی که یم پیچونه و یم گه پریودم

ا چندبار توی ماه پریود یم شن؟ پارمیس  مگه دخیی

یوده  !دائم الی 



 کیسه ی خورایک هارو کنار سیتن یم ذاره و بغل من

 روی مبل یم شینه، دست هام رو

دنش فرو یم کنمدورش حلقه و شم رو توی گر  . 

دروغ چرا، دلم برای تنش تنگ شده، اگه یکم سیع  

 کنه

لم کنه یم  منو نپیچونه و کمیی کنیی

تونیم باهم بمونیم!شش رو بلند یم کنه و تو گوشم 

 یم

 :گه

یم بعد بریم لش کنیم؟-  انرژی بگی 

توی گردنش نفس یم کشم، یم دونم که حساسه، 

 شی    ع

ششل یم شه و قبل از این که صدا  

م. یم خوام تشنه نگهش  در بیاد، ازش فاصله یم گی 

 !دارم، خودش باید پا پیش بذاره

 اما مثل این که برعکس همیشه، بهش بر یم خوره و

 خودش رو جمع یم کنه. کیم ازم



ه و خم یم شه تا ییک از لیوان هارو  فاصله یم گی 

 .برداره

 منم تکیه ام رو به مبل یم دم و دستم رو روی پشتی 

یم ذارم، پاهام رو هم دراز یممبل   

ن بذارم  .کنم تا روی می 

 بعد از این که لیوانش رو بر یم داره، به مبل تکیه یم

 ده، پاهاش رو روی هم یم اندازه و

 :درحایل که به شکالتش گاز یم زنه، یم پرسه

 راستی چه خیر از کارت؟-

 .منم خم یم شم و ییک از کیت کت هارو بر یم دارم

یم کنم و یم گمبسته رو باز  : 

 عایل، اتفاقا امروز درگی  جشنواره بودم، خسته-

 .ترینم

 لیوان داغش رو روی رون پاش یم ذاره و دستش رو

 توی موهای من فرو یم کنه، قربون

 :صدقه ام یم ره

 الیه دورت بگردم مرد من، ماساژت بدم خستگیت-



 رفع بشه عشقم؟

 :چشم هام رو یم بندم و یم گم

- ین پیشنهادی بود که یم اصال بدم نیم آد، بهیی  

 تونستی بدی.دلیر یم خنده، با عشوه پلک یم زنه و

 :یم گه

 خودمو یم خواستم بهت پیشنهاد بدم، مثل این که-

 !دوست نداری

 دست دور شونه اش یم ندازم و به خودم یم

 چسبونمش، نفس داغم رو توی گوشش خایل

 :یم کنم و با صدای بم شده ای یم گم

- ه ترین اتفاق زندگییم، نه پیشنهاد عزیزمتو بامز  . 

دست دیگه ام رو از توی شلوارش رد یم کنم و 

 صداش

 که بلند یم شه، زبونم رو روی

 ...گوشش یم کشم

دست هام رو زیر شم به هم گره زدم و پارمیس 

 شش



 رو روی بازوم گذاشته. از این که

بهم چسبیده و سکوت کرده حس خوبر دارم. 

 همیشه

به آرامش نیاز دارم، دوست بعد سکس  

م رو بغل کنم و بخوابیم. هیچ وقت  دارم پارتین

 دوست

ی رفتار  نداشتم مثل فاحشه ها با دخیی

اس که خییل کم  کنم. اما پارمیس از اون دسته دخیی

ه، اآلن ظاهرا انرژیش ته  آروم یم گی 

 !کشیده؛ چه بهیی 

احت کنم   چشم هام رو یم بندم و یم خوام کیم اسیی

 که

ای گوشیم بلند یم شه. گوشر صد  

هامون رو توی پذیرابی جا گذاشتیم و صدا کیم دور 

 به

 .نظر یم رسه

 پارمیس از روی بازوم کنار یم ره و فکر یم کنم یم



 خواد بره گوشیم رو بیاره، اما این

 .طور نیست و شش رو روی بالشت دیگه یم ذاره

 :پوکر فیس نگاهش یم کنم و یم گم

- گوشیمو بیاری؟  عزیزم یم شه بری  

 :چشم هاش رو یم بنده و یم گه

خسته ام، رفتی کیف منم بیار قرص بخورم.لپ -

 هام رو

ون یم دمش. یه طور یم گه  باد یم کنم و کالفه بی 

 !خسته ام انگار کوه کنده

ن تخت افتاده رو بر یم دارم و قبل از  شلوارم که پایی 

ن یم پوشمش ون رفیی  .بی 

برش یم دارم و روی موبایلم روی مبل افتاده، 

 صفحه،

 .اسم حاخر رو یم بینم

 !این خ  یم گه دیگه

 :تماس رو جواب یم دم و یم گم

، کاری داری؟-  سالم حاخر



 کجابی پرسم؟-

 !چه مهربون شده

؟ خونه-  .کجا باشم خوبه حاخر

 یم
ی

 هیچ وقت نیم تونه قبول کنه که من تنها زندگ

 !کنم

ین مسئله از مکتی که یم کنه یم فهمم هنوز با ا

 مشکل

 !داره؛ ویل خب، مشکل اونه نه من

 .شب بیا خونه ی ما-

فت کرده، چند امتیاز مثبت بهش تعلق  حاخر پیرسر

 یم

ه؟  گی 

 کاری دارید؟-

 .مامانت دلش برات تنگ شده-

خب باید بگم نا امید شدم، انتظار بیش تری از 

 
ی

 دلتنیک

سیع یم کنم ش بزنم -مامان داشتم!  . 



- ، خداح افظشب اینجابی . 

 یم مونم
ی
 .تلفن رو قطع یم کنه و من پوکر فیس باق

 !حاخر نمونه ی واقیع یه پدر ایرانیه

 کیف پارمیس رو از زیر مبل بر یم دارم و متوجه

ه ی گوشیش یم شم، به حریم  وییر

 خصوض اعتقاد دارم ویل نه حریم خصوض دوست

م که پیشم گوشیش رو سایلنت  دخیی

 !کرده

یف شلوغش پیدا یم کنم و بهموبایلش رو از توی ک  

ه یم شم نده خی   .اسم شخص تماس گی 

زرنگ فقط اسم فامییل طرف رو سیو کرده! یعتن 

 نیم

 تونم بگم خیانت یم کنه؛ شاید

 همکارشه، شاید ارباب رجوعه، شاید رئیسشه و من

 !نیم تونم هیچ  بگم

ون یم آد و به من نگاه یم کنه  .برهنه از اتاق بی 

مگوشیش رو به حا لت تسلیم باال یم گی   



 :و یم گم

 .جواب ندادم، خودتو ناراحت نکن-

بدون توجه به این که هیچ پوشش مناستر نداره، 

 جلو

 .یم آد و گوشیش رو از دستم یم قاپه

 :به ش تا پاش نگایه یم ندازم و یم گم

بچه بودی لباس یم پوشیدی، اآلن اعتقادتو بهش -

 از

 دست دادی؟

و یم گهچپ چپ نگاهم یم کنه  : 

 حریم خصوض یم دوبن چیه؟-

فعال خدارو -بدتر نگاهش یم کنم و با تهدید یم گم:   

شکر کن که کار دارم و باید برم، بعدا بهت حایل یم  

 کنم

 حریم خصوض

 .چیه

 :با خنده ای حرض نگاهم یم کنه و یم گه



بی رو در نیار بهت نیم آد-  .ادای پرسای غی 

ب از دس ه و به بعد هم کیفش رو با ضن تم یم گی 

 سمت

 اتاق خواب یم ره که لباس هاش

 رو بپوشه. دنبالش یم رم. گوشیش یک بار دیگه زنگ

 یم خوره و وقتی من توی

م، تلفنش رو جواب یم ده  .چهارچوب در قرار یم گی 

ه و مشغول پوشیدن  ن کتفش یم گی  گوشر رو بی 

 لباس

 هاش یم شه. لحن و صحبت هاش با

، این که ان قدر داد و قالطرف معمولیه. خییل خب  

 نداشت. یم تونست بهم توضیح بده و

بگه این طور که فکر یم کردم نیست، نه این که 

 فکرم

 !رو نسبت به خودش بدتر کنه

 کمرم رو به در تکیه یم دم و نگاهش یم کنم تا

 .مکالمه و لباس پوشیدنش تموم بشه



 صحبتش که تموم یم شه، تاپش رو از شش رد یم

توی کیفش، کیف لوازم کنه. از   

ن آینه برای تجدید  آرایشش رو بر یم داره و جلوی می 

 .آرایشش یم ایسته

ن باهام حرف نیم زنه،  ناراحت شده و به خاطر همی 

ی بگم ن  :باید یه چی 

؟ من-  تو که آرایش نیاز نداری، چرا آرایش یم کتن

 صورت معصومت رو بیش تر دوست

 .دارم

ن    رها یم کنه وکیفش رو با صدای بلندی روی می 

 همچنان بر توجهه. واقعا دلم یم خواد

 !بگم کون لقش و بر خیالش بشم

 قدیم جلوتر یم رم، در حال شونه کردن موهاش با

 .انگشت هاشه

پشتش یم ایستم و دست هام رو دور شکمش حلقه 

 یم

 کنم، اما قبل از این که بچسبونمش به



خودم دست هام رو از دورش باز یم کنه و بر یم  

 گرده

به سمتم.دیگه نشونه ای از حرص توی صورتش 

 نیست

 .و در عوض ریلکس شده

 :دست به سینه یم شه و خونرسد یم گه

 خ  یم خوای؟-

از برخوردش تعجب یم کنم، اما قبل از این که دهن 

 باز

 بزنم، با همون لحن
ن
 کنم و حرق

 :خونرسدش یم گه

ه کات کنیم-  .فکر کنم بهیی

 !اوه

خوشم یم آد، اکیی مواقع دخیی خب من از پارمیس   

 بامزه ایه و شگرمم یم کنه، ویل این

اواخر... نیم شه گفت رابطه ی خوبر داشتیم! ویل 

 یم



 تونیم حلش کنیم و دوباره باهم

افش سخته ویل واقعا حوصله ی وقت  باشیم، اعیی

ن برای یه رابطه ی جدید رو ندارم  !گذاشیی

ی حرفاش یمابروهام رو باال یم دم و منتظر ادامه   

 مونم، دست هاش رو از سینه اش باز

 :یم کنه و یم گه

 داریم الیک وقت و انرژیمونو هدر یم دیم. واقعا حس-

 یم کنم به درد هم نیم خوریم، چرا

 ادامه بدیم در صوربی که یم تونیم با کیس باشیم که

 حداقل بهش اعتماد داریم؟

لاین حرف ها اصال بهش نیم آد و معلومه که از قب  

 .براش برنامه داشته

 بزنم که یم گه
ن
 :دهنم رو باز یم کنم حرق

ن طور. هر - من بچه نیستم علیسان، توام همی 

 دومون

 یم دونیم برای خ  هنوز این رابطه

 !رو کات نکردی



 پارمیس دخیی باهوشیه، البته این باهوشر رو به

 واسطه ی پرس بازیش به دست آورده؛ به

اصیل رابطه مونه، هرحال باهوشه!خب سکس دلیل 

 اما

 دیگه نه در حدی که این یم گه؛ بهش عادتم کردم،

 !دوسش دارم اصال

 بزنه و یم گم
ن
 :اجازه نیم دم این بار حرق

؟-  چرا این طور فکر یم کتن

 :پوزخند یم زنه و یم گه

 چرا؟ گوشیتو بده تا بهت بگم چرا-
ی

 !هه، تازه یم گ

 :اخم یم کنم و با ترسر یم گم

- اممن از اول  بهت گفتم به حریم خصوض هم احیی  

 .بذاریم

 :اون برعکس من آرومه، شونه باال یم ندازه و یم گه

 ایک، مثل این که قراره هول بودنتو اینطوری توجیه-

. به هر حال دیگه برام مهم  کتن

 .نیست؛ من مایل به ادامه دادن این رابطه نیستم



ن آینه بر یم داره و با یه  کیفش رو از روی می 

رخوایه زیرلتر از کنارم رد یم شهعذ ! 

تاحاال هیچ وقت پارمیس رو ان قدر جدی ندیدم، 

 قبال

 چندبار حرف کات کرده بودن زده،

 !ویل نه در این حد جدی

 از اون لحظه هاست که نیم دونم باید بگم ایک بای یا

 دنبالش برم، دخیی ها جدا موجودات

 !غی  قابل درگ هستند

ون  یم رم، کیفش رو روی اوپندنبالش از اتاق بی   

 گذاشته و درحال پوشیدن مانتو و شالشه

ن نهارخوری آویزون کرده.طرف  که از صندیل های می 

، رو به روش یم ایستم و به اون که ن  دیگه ی می 

 درحال صاف کردن موهای روی

شونه اشه نگاه یم کنم. دستم رو باالی صندیل یم 

 ذارم

 :و یم گم



- نظرت هیچ رایه برای اگر اینطور یم خوای و به  

 برگشت نداریم، ایک، موفق باشر 

 !عزیزم

ه و بهم نگاه یم کنه. صورت  شش رو باال یم گی 

 عروسیک جذابش تو هم رفته و معلومه

 !انتظار این برخورد رو نداشته ازم

 با این ضاحت یم گه کات و انتظار داره من برای

 موندنش، ک... لییس کنم؟ یم تونه

 !ششو بخوره

نتوی جلوبازش رو یم پوشه و شالش رو رویما  

 شش یم ندازه، نیم نگایه بهم یم ندازه

 :و بدون ذره ای حس یم گه

ممنون بابت این مدت، خوش گذشت، موفق -

،  باشر

 .خداحافظ

 یه طوری خونرسد حرف یم زنه انگار نه انگار نیم

 ساعت پیش زیرم داشت جیغ یم کشید



 !و یم گفت تندتر

ی که زیاده دخیی به جهنم، کون ل ن قش. چی  ! 

 صدای به هم خوردن در خونه یم آد، صندیل ای که

ون یم کشم  پشتش ایستاده بودم رو بی 

و روش یم شینم. اگر بخوام با خودم رو راست 

 باشم،

 این هفته های آخر به زور تحملش

یم کردم و تنها دلیل کات نکردنم سکس بود! خب 

 دخیی 

یلاوپتن که ادا تنگا هم نباشه خی  

 راحت پیدا نیم شه. ادا تنگا بودا، ویل نه خییل، زود

 .یم تونستم راضیش کنم

ه یکم به زندگیم  به هرحال تموم شد و شاید بهیی

احت بدم و دور دخیی رو برای یه مدت  اسیی

 .خط بکشم

هیچ وقت دوست ندارم زندگیم بشه پیل که مردم 

 ازش



 رد بشن و فقط از ظاهرش تعریف

.در این صورت  ن حس یم کنم آدم بر ارزشر ام،بکین  

 زندگیم برای تفری    ح بقیه است و هیچ جذابیت

قابل قبویل ندارم. اینطوری اعتماد به نفسم رو از 

 دست

 !یم دم

 حوصله ی بیش تر از این فکر کردن رو هم ندارم، دو

 روز دیگه بهش زنگ یم زنم و

 .آشتی یم کنیم

ه یه فکری برای شکمم بکنم و بعد هم  فعال بهیی

مادهآ  

، مامابن همیشه  بشم برم خونه ی حاخر

دلش تنگه و اگر بخوام بهش توجه کنم باید بازم 

 برگردم

 .خونه

اما دیگه پتانسیل تحمل بکن نکن های حاخر رو 

 .ندارم



 از وقتی که از لحاظ مایل ام بهش

 .وابسته نیستم، زندگیم خییل راحت تر شده

ه آخرمنکر مشکالت مایل خییل زیادم نیم شم، این ک  

 هر ماه به گه خوردن یم افتم و فکر

 زنگ زدن به حاخر تو مغزم یم چرخه، اما یه رول

 ماریجوانا شم رو گرم یم کنه و همه

ن یادم یم ره  .چی 

 واقعا کون سوزی داره که بابام با پول بازی یم کنه و

 من بعضن وقتها لنگ یه تومن پول

کت مردم جون بکنم  !باید تا بوق سگ تو شر

لندی یم کنم و از پشت صندیل بلند یم شم،پوف ب  

ه بهش فکر نکنم و برم کارام رو  بهیی

ی درست  ن انجام بدم؛ با غر زدن تو ذهنم هیچ چی 

 نیم

 .شه

ن  ، حوصله ی دوش گرفیی یم رم سمت دستشوبی

 ندارم



 و ترجیح یم دم فقط یکم خودم رو

کت یم تونم دوش ن به شر ن کنم، فردا قبل رفیی  تمی 

م  .بگی 

*** 

چ رو دور انگشتم یم چرخونم و همچنان سویی

 منتظرم

 !ییک همت کنه بیاد در رو باز کنه

 تو خونه ی ما همیشه ش این که گ در رو باز کنه

 بحث بوده. حاخر و مامابن هیچ وقت به

خودشون زحمت نیم دن، بقیه ی پرسها هم اگر 

 خونه

 باشن به کوچیک تر از خودشون زور

 پشت درهیم گن و این خودش پنج دقیق
ن
ه عالق . 

همیشه دلم برای مهمونای خونه ی حاخر یم 

 سوخت،

 اآلن بیش تر از همیشه.صدای داد و بیداد پرس ها از

پشت در یم آد، مثل این که باالخره یکیشون تسلیم 



 .شد

ن تو در حسی   چند ثانیه بعد در باز یم شه و هیکل امی 

 پیدا یم شه. خب این که قیافه اش

ن دو  شب قبل با داف خوش استیلشتکراریه، همی   

اف یم کنم اگه  دیدمش. پیش خودم اعیی

 !مال داداشم نبود بدم نیم اومد یه سیخ بهش بزنم

 بزنه، کنارش یم
ن
 نیشخند یم زنم، قبل این که حرق

 :زنم و همزمان که داخل یم شم یم گم

 .اصال دلم برات تنگ نشده بود-

 :صداش بلند یم شه

- حال مهموبن و منم همینطور داداش، به هر 

امت  احیی

 .واجب، خوش اومدی

اگه اینجا خونه ی مامابن نبود؛ مهمون رو بهش 

 نشون

 یم دادم. بر یم گردم به سمتش و

 :انگشت فاکم رو بهش نشون یم دم، آروم یم گم



امو-  تو باز مکان الزم یم شر دیگه! اون موقع احیی

 .یم کنم تو کونت

ه ام یم یم خنده، به سمتم یم آد و دست رو شون

 ذاره،

 :یم گه

 !گه خوردم داداش-

ن  حسی   بغلش یم کنم و چندتا به پشتش یم زنم. امی 

 کوچیک ترین داداشمه، ته تغاری حاجیه

ون مگه این  و به هیچ وجه نیم تونه از خونه بزنه بی 

ه  !که زن بگی 

خونه یم آد که یم پرسه کیه ن  از آشی 
 .صدای مامابن

ن رو رها یم کنم و همزما حسی  ن که یم رم سمتامی   

خونه، با صدای بلند یم گم ن  :آشی 

 .گل پرست اومده مادر-

مامان پای گاز و مشغول جمع کردن سیب زمیتن 

 های

توی تابه است.هیچ وقت دوست نداره پای خدمتکار 



 به

 خونه مون باز بشه. با وجود کمر دردش هم اجازه

نیم ده و خودش کارهارو انجام یم ده، البته از پرس 

 ها

کار یم کشه و مفت خوری توهم    

 !خونه ی ما اکیدا ممنوعه

 مجردی برام سخت 
ی

ییک از دلیل هابی که زندگ

 نیست،

 همینه که تو خونه برای مامابن به

 !جای دخیی های نداشته اش کار کردم

 مامابن بر یم گرده و نگاهم یم کنه، گل از گلش یم

 :شکوفه و یم گه

 .خوش اومدی ییک یدونه ام-

ه. انگار مامابن چهارتا لندهور دیگهخنده ام  یم گی   

 اش رو فراموش کرده که به من یم گه

 !ییک یدونه

 جلو یم رم و اون هم که حاال کارش رو تموم کرده، با



 تموم وجود بغلم یم کنه. با تموم

 وجودی که یم گم، هیچ مبالغه ای نداره! مامابن 

 !عاشقانه ما پنج تارو یم پرسته

یه دخیی رو کشیده، ویل خب البته همیشه حرست 

 دلیل

 !نیم شه که عاشق ما نباشه

 :محکم بغلش یم کنم و یم گم

 ای-
ی

، بخدا تو خود زندگ  .آخن

ه و رهام یم کنه، همونطور که  چشم غره می 
 مامابن

 :سمت گاز یم ره، غر غر یم کنه

 من زندگیتم یا اون پتیاره هابی که یه شه تو خونه-

 ات جولون یم دن؟

ن  حسی    به ما ملحق یم شه و خیاری از ظرف میوهامی 

 های روی کانیی بر یم داره، همون

 :طور که گازش یم زنه، مزه یم پرونه

ن قربونت بشم، تو جاودانه-  اونا زندگیای موقیی

 ای.مامابن با حرص دوتامون رو نگاه یم کنه و یم



 :گه

شما دوتا بالی آسموبن اید که ش من نازل شدید، -

 خدا

ه راست هدایتتون کنهخودش به را . 

 :نیشخند یم زنم و یم گم

ای سخت سخت یم خواییا از خدا- ن  .عشقم چی 

 :چشم غره یم ره و یم گه

 استغفرهلل. با خدا خ  کار داری تو؟-

ن یم رم و جواب مامابن رو یم دم حسی   :به سمت امی 

 جذاب ما، -
ی

شما کشیدیش وسط بحث خانوادگ

 وگرنه

 .من که کاریش ندارم

ن یم گمبعد رو  حسی  به امی  : 

 چه خیر یره؟-

 هنوز صدای غرغر مامابن به گوش یم رسه، اما

 .توجیه نیم کنیم

 بر حوصله تییی وار یم گه
ن حسی   :امی 



ای تو خفن- ؟ خیر ای تکراری، تو خ   درس، کار، خیر

 .ترن

 :با نیشخند آروم یم گم

 خدا بخواد شر پارمیس از شم کنده شد.با امی  به-

یم و روی مبل های راحتی لم یمسمت نشیمن یم ر   

 .دیم

، جدا بودن پذیرابی و
ین آپشن خونه ی مامابن  بهیی

 .نشیمنه

 :متعجب یم پرسه

 جدی؟ خ  شد کات کرد؟-

 شونه باال یم اندازم و سیب قرمزی از ظرف میوه ی

 وسط مبل بر یم دارم، بر 
ن  روی می 

 :تفاوت یم گم

- ن ک هنیم دونم چش بود حقیقتا، مهمم نیست، همی   

 .رفت اصل ماجراس

ن یم گه حسی   :به سیبم گاز یم زنم و امی 

گه تو احساساتت داداش. اشک تو چشام جمع -



 شد! با

ه ام اینطوری رفتار کردی که  دخیی

 .ول کرده رفته دیگه ج...اکش

 :با دهن پر یم گم

 .ک.. ننش. جن..ده ی خائن-

ن یم خنده و بعد از قورت دادن سیبم، یم حسی   امی 

 :پرسم

- تی بقیه کجان؟راس  

 :امی  رو مبل لش یم کنه و جواب یم ده

ممد خونه ی خودشه ویل مامابن امشب بهش  -

 گفته به

مهدی رفته  خاطر تو بیان اینجا. امی 

 شب شعر، رضا هم خوابه، گفت حوصله اتو نداره و

 .شب یم آد پیشت

 رضا خییل گه خورده! بعدا یم تونم به حسابش

ی هست و اون، کار برسم.اما فعال موضوع مهم تر 

 های



 !عجیب غریب امی  مهدی هست

 :بلند یم خندم و با تمسخر یم گم

زاااااارت، شب شعر؟ از خونه یم رفتم ان قدر  -

 کصخل

 .نبود

 :بر تفاوت شونه باال یم اندازه و یم گه

 فکر کنم دافای اونا با ما فرق دارن. سانت و ساعت-

 براشون مهم نیست، هرخ  بیش تر

شر لنگاشون راحت تر وا یم شهشعر بلد با ! 

 :با نیشخند یم گم

 مهدی با اون پنج سانتش بایدم بره شاغ این-

 روشنفکرابی که سانت براشون مهم نیست،

 !انگار طرف یم خواد با شعر و شخصیتش بکنتشون

 :امی  با طعنه یم گه

 یه طوری نگو انگار آلت خر تو شورتته، دوبند-

 !انگشت که این حرفارو نداره

بهم بر یم خوره، مثل همه ی مردا روی ساالر 



 حساسم

م  :و شی    ع گارد یم گی 

 در بیارم بکنم تو دهنت سانت بزبن داداش؟-

امی  یم خنده و با دست به پشتم یم زنه، بعدم یم  

 :گه

 !اثبات شده ای داداش-

 :زیر لب فحش یم دم

 ک...صکش.نیشش باز یم شه و وقتی بلند یم شه-

با پام لگدی به باسنش یم زنم که بره تو اتاقش، . 

 :صدای دادش بلند یم شه و من یم گم

 .جون، توام خوب ک..وبن داریا وزه-

 پشماش زیاده ها داداش، جنگلیه واس خودش، یم-

 پسندی؟

 :صورتم رو درهم کشیدم و گفتم

 .برو گمشو نبینمت مرتیکه الشر کثیف-

ه و فکر یم  با خنده موبایلش رو بغل گوشش یم گی 

م به همون ک...صه که چشمم گرفتهکن  



 !بودش زنگ یم زنه

ن یم ذارم، شم رو به  پاهام رو دراز یم کنم و روی می 

 پشتی مبل تکیه یم دم و

ت نازکم رو از تنم در یم آرم، کنارم یم  سوییرسر

 ذارمش و دست به سینه چشم هام رو یم

احت کنم  .بندم که کیم اسیی

هر با پارمیس حقیقتا خسته ام ، از ساعت دوازده ظ

 ش

 و کله زدم و بعد هم آماده شدم که

 .بیام اینجا

 !خونه ی پدری

 شاید بهیی باشه من بگم خونه ی مادری! هیچ وقت

 نتونستم حاخر رو به عنوان پدر قبول

کنم، با این که اون پدر فوق العادیه ویل فاصله ای  

 که

ن ما هست، ام بی 
 ضفا به خاطر احیی

وب هم رو درک کنیمباعث شده نتونیم خییل خ . 



حاخر آدم مقررابی ایه و هیچ وقت به هیچ کدوم از 

 بچه

 هاش نزدیک نبوده. کاش حداقل

حاخر یکم از محبت مامابن رو داشت، نه که مثل 

 چوب

 !خشک با ما رفتار کنه

، "پرس بد"  شاید هم دلیل این همه دوری از حاخر

 بودن

منه!هیچ وقت دوست نداشتم پرس خوب مامان 

 بابام

 باشم، پرس خوب خانواده یعتن محمد و من

 !دوست ندارم محمد باشم

 نهایت آرزوی پدر مادرم برای ما، ازدواج و بچه دار

ن اگر ما طبق  شدنه و فکر یم کین

الگوریتم ذهتن اون ها عمل نکنیم، خوشبخت و 

 عاقبت

 !بخی  نیم شیم



به نظر اون ها محمد خوشبخت ترین پرسشونه. با 

 دخیی 

اون ها ازدواج کرده، مورد تایید   

 یم کنه 
ی

زود بچه دار شده، تحت حمایت حاخر زندگ

 و

 هرخ  که داره از باباشه، نه

 !عرضه ی خودش

 خوبر داره؛
ی

 محمد از نظر خودش و پدر مادرم زندگ

 .کاری با فکر اون ها ندارم

 برات زبن رو
ی
 اما واقعا این که تو بیست و پنج سالیک

ن که شاید هیچ وقت نتوبن   بگی 

عاشقش بیسر و بچه ای رو بغل کتن که به خاطر 

 حرف

 
ی

 دیگران به این دنیا آوردیش، زندگ

 !جالتر نیست

 های بیخودی سوخته،
ی

 همیشه دلم برای این زندگ

 هابی که از ظاهرشون، باطن
ی

 زندگ



 
ی

مهدی و رضا، به مراتب زندگ  شدشون معلومه. امی 

ی نسبت به محمد دارن؛ البته  بهیی

کیس بهش اهمیت نیم دهاین نظر منه و   ! 

 یک ساعتی تو همون حالت خودم دراز یم کشم و

 مامابن هم مدام بهم ش یم زنه. غر یم

 زنه و گله یم کنه که باید برگردم خونه؛ خواهش هم

 !نه، باید برگردم خونه

ن به خونه است و  اشتباه ترین حرکت من، برگشیی

 بعدش

 برای شگرم کردنم، مامابن ییک از

های ترگل ورگل روضه رو برام جور یم کنهاون دخیی   

 و دیگه خ  یم خوام از این

 
ی

 !زندگ

 مامابن فکر یم کنه من هنوز شش سالمه و باید به

 حرف هاش گوش بدم، پدر مادر ها هیچ

وقت دوست ندارن بچه هاشون بزرگ و مستقل 

 !بشن



نفس عمیقی یم کشم و باالخره چشم هام رو بعد از 

 یک

ساعت نه شبه و هنوز حاخر وساعت، باز یم کنم.   

محمد نرسیدن، یه وقت زشت نباشه من رو معطل  

 کردن

 و

ن به ت...خمشون؟  گرفیی

صدام رو صاف یم کنم و از مامابن که توی 

خونه ن  آشی 

ن میوه هاست، یم  مشغول شسیی

 :پرسم

 .پس چرا نیومدن؟ گشنمه-

 مامابن مشغول خشک کردن میوه ها، نگایه ششی

پذیرابی یمبه ساعت ایستاده ی   

 :اندازه و یم گه

 .اآلنا یم آن-

 :با حرص غر یم زنم



 .ایشاهلل-

 صدای خواب آلود رضا یم آد و بعد ش و کله ی

 .خودش پیدا یم شه

همون طور که موهاش رو با انگشت هاش درست 

 یم

 :کنه، با صدای بم شده ای یم گه

 .سالم داداش، خوش اومدی-

ن گفت  حسی  حوصله ی من هنوز یادم نرفته که امی 

 رو

ن جواب ن شسنگی   نداشته، برای همی 

 :یم دم

 .سالم-

به لحن شدم اهمیتی نیم ده و صداش رو بلند یم  

 کنه،

 :رو به مامان یم گه

 مایم من گشنمه.چشم هام رو تو کاسه یم چرخونم،-

ل تلویزیون رو بر یم دارم و  پرسه ی لوس! کنیی



 .مشغول عوض کردن کانال ها یم شم

رو یم شنوم که یم گه صدای مامان : 

 .پس بیا کمک کن زودتر کارا تموم بشه-

 نیشخند یم زنم؛ خدا رو شکر یم کنم که امشب به

 عنوان مهمون اینجا هستم و کیس از من

 !انتظار کار کردن نداره

 دوباره شگرم عوض کردن کانال ها یم شم و به کل

 کل های مامان و رضا توجیه نیم

 .کنم

ه ی راه دادن ماهواره رو به حاخر هیچ وقت اجاز 

 خونه

 اش نداده و تلویزیون ایران هم

ن جالتر نداره  !حقیقتا هیچ چی 

هر شبکه ای که رد یم کنم، یه آخوند نشسته و 

 مشغول

 خوردن مغز ملته. بقیه ی شبکه ها

هم در حال نشون دادن فیلم و شیال های قدییم 



 .هستند

 فوتبال جذابر هم نداره و
 امروز حتی

ونمفکر   کنم تا رسیدن حاخر و محمد باید مگس بی  ! 

چند دقیقه بعد به مامان کمک یم کنم تا ظرف  

 کریستال

یتن خوریش رو از طبقه ی آخر  شی 

خونه یم رم و مامان ن  بوفه برداره. دنبالش به آشی 

یتن های جذابش رو از  جعبه ی شی 

 .یخچال خارج یم کنه

ارم ودست دراز یم کنم ییک از تارت هارو بر یم د  

 جالبه که مامان غر نیم زنه! هوم،

 .مهمون بودن مزیت های زیادی داره

تارت توت فرنگیم رو با لذت یم خورم و برای 

ن   برداشیی

 بعدی دست دراز یم کنم که

 .صدای زنگ خونه بلند یم شه

 خب مثل این که باالخره افتخار دادن به مهمونشون



 !برسن

م ان قدر یم دونم که حاخر ش این که مهمونش من

 دیر

 به خونه اومده، وگرنه وقت های

عادی ساعت شش یا هفت خونه است!رو به مامابن 

 یم

 :گم

ن بود صابخونه ساعت ده - پاقدمم انقدر سنگی 

 اومده

 خونه اش. حاال یه بگو برگرد خونه. ما

 .با دوری و دوستی خوش تریم مادر من

ه و قبل از این که بخواد مثل  لبش رو گاز یم گی 

ه جهت حفظ خانواده ماله کیسر کنه،همیش  

ون یم رم تا در خونه رو باز کنم خونه بی  ن  .از آشی 

 در رو باز یم کنم؛ حاخر و گل ش سبدش، همراه با

 عیال پشت در ایستادن. دخیی محمد

 بغل حاجیه و داره براش زبون یم ریزه! تا من رو یم



 بینه ساکت یم شه و گوله یم شه تو

 .بغل حاخر باباش

مثل همیشه آروم نگاهم یم کنه. مثل همیشه   حاخر 

 کت

 و شلوار پوشیده و مثل همیشه

موهای جوگندمیش رو به عقب شونه کرده. 

 محاسنش

 مرتبه، چشم های روشنش آرومه و

، ک من و حاخر  هیچ موخر نداره. تنها نقطه ی مشیی

 حجم زیاد موهامون و رنگ پوستمون

 .هست

 :سالم یم کنم و به طعنه یم گم

- اومدین. یکم دیگه معطل یم کردید خودم یم خوش  

 !رفتم نیازی به اینکارا نبود حاج بابا

 یم گه
ی

مندگ ه و با شر  :زن محمد لبش رو گاز یم گی 

اینطوری نیست عیل جان. بابا و محمد حاضن -

 بودن،



 .من کارم طول کشید

به روش لبخند یم زنم. زن های خانواده ی ما 

 تخصص

 !عجیتر تو ماله کیسر دارن

 :از جلوی در کنار یم رم و یم گم

 ای بابا زن داداش از شما انتظار نداشتم. بفرمایید-

 داخل.داخل یم آن و کفش هاشون رو توی جاکفیسر 

 بزرگ خونه یم ذارن. یه زمابن نصف این

، کفش های من بود  !جاکفیسر

دخیی محمد سفت گردن حاخر رو چسبیده و انگار  

 که

یم تونممن لولوام، نگاهم نیم کنه. ن  

 بگم تقصی  نرگس یا محمده چون یم دونم نیست،

 !احتماال به خاطر دور شدن خودمه

به  با محمد دست میدم و اون بغلم یم کنه. چند ضن

 به

 :پشتم یم زنه و یم گه



 بر معرفت-
 .یه ش به ما نزبن

، داداش خوبر ام  محمد پرس خوب مامان و حاخر

 هست! حداقل از امی  مهدی و رضا خییل

ه و این رو من هم یم دونمبه یی . 

 :بغلش یم کنم و یم گم

 من بر معرفتم یا تو؟ تاحاال پاتو نذاشتی تو خونه ی-

 .من

 رهام یم کنه و همون طور که به سمت پذیرابی یم

 :ریم، به شوخن یم گه

تم به جوش-  بیام چارتا در و داف تو بغلت ببینم غی 

 یم آد خون به پا یم کنم. همون بهیی 

 .که نیام

خونه ی فساد که نیست بیست چاری تو دخیی -

 .بلولم

 ام یم کنم بخدا
ی

 .زندگ

 :محمد چشم غره یم ره و یم گه

م و حیا شت یم شد، اآلن اونم دیگه-  قدیما یکم شر



 .تو وجودت نیست

ی نیم گم ن  .یم خندم و چی 

ش روی مبل سه نفره ی  کنار حاخر و تارا، دخیی

 .سلطنتی یم شینه

تنش در آورده و تارا روی پاهاشحاخر کتش رو از   

 نشسته. نرگس هم بعد از عوض کردن

خونه یم ره.حاج بابا سکوت رو ن  لباس هاش به آشی 

 :یم شکنه و یم گه

؟-  از کار و بار چه خیر

 پاهام رو روی هم یم ندازم و دست هام رو روی

 زانوم، توی هم قفل یم کنم. خییل

 :خونرسد جواب یم دم

-  کارمندیه دیگه
ی

. سخته ویل یم گذرهزندگ . 

ی یم گه، ن  حاخر نگاه چت  بهم یم ندازه و زیر لتر چی 

 !فکر کنم بر لیاقت

 حرف از جدابی زدم، این حرف رو از همه طرف
 وقتی

 شنیدم، خودم هم یم دونم که لیاقت



 خوب بر عار و بخور بخوابر رو ندارم
ی

 !یه زندگ

 ای که باید تحت نظر حاج بابا باشم و دوست
ی

 زندگ

ن به بابام تهدیدم کننددخ یی هام با گفیی ! 

 محمد که سکوتمون رو یم بینه، صداش رو بلند یم

 .کنه و رضا رو صدا یم زنه

رضا گیمره؛ صبح تا شب تو اتاقش مشغول گیمه و 

 به

 جذابر نداره. کاش
ی

 نظر من زندگ

 .حداقل از سنش خجالت یم کشید

ون یم آد و جمع جذابمون اضافه یم  رضا از اتاق بی 

 شه. تارا از بغل حاج بابا یم ره و

 یم شینه بغل رضا و راستش رو بخوام بگم حسودیم

 !یم شه

 .رضا مشغول بازی کردن و حرف زدن با تارا یم شه

ون یم آد. تارا به خاطر ن از اتاقش بی  حسی   امی 

 ورودش جیغ یم زنه و از رو پاهای رضا

. پوکر فیس به رابطه ی جذاب  یم پره تو بغل امی 



وها و برادر زاده نگاه یم کنم و بازمعم  

 .حسودیم یم شه

مادر جان؟ پس این غذات آماده نشد؟ بخدا -

 مردیم از

.مادر جان رو کشیده یم گه. همیشه عادتشه،
ی

 گشنیک

 : ن و»پرس لوس مامان! مامان با گفیی ن اآلن می   

از روی مبل بلند یم شه و نرگس هم« یم چینم.   

خونه یم ره ن  .دنبالش به آشی 

ح ن با نیش باز یم گهامی  سی  : 

 .فدات شم عشقم. خب اینو زودتر یم چیدی دیگه-

 .خییل گرسنه ای یم توبن خودتم کمک کتن -

 :حاخر با اخم این رو یم گه و امی  هم جواب یم ده

 .بخدا که خسته ام-

، چندتا گوجه ن  از توی ظرف بزرگ میوه های روی می 

ن درشت انتخاب یم کنم. توی  سیر

ون، نمک روشون یم ریزم و یمبشقابم یم ذارمش  

وع کنم که حاخر یم گه  :خوام شر



چرا یکیتون بلند نیم شید پذیرابی کنید؟ خجالت -

 نیم

 کشید مادرتون با اون کمرش بیاد

ه؟  بگی 
بن  جلوی شما نره خرا میوه شی 

 !اوپس

حس یم کنم با منه و به در گفت که دیوار بشنوه، 

 ویل

احت  من مهمونم و یم خوام اسیی

! خییل زور داره که من بلند بشمکنم . 

ن خودش رو یم زنه به عیل چپ و رضا هم حسی   امی 

 شش رو تو گوشیش فرو یم کنه،

یم دونم اگر بلند نشم حاخر باز به توپ یم بندمون. 

 از

 جام بلند یم شم، رو به رضا و

ن یم گم حسی   :امی 

ون-  .حاال خییل آروم از عیل چپ بیایید بی 

یم خوایم -با نیشخند یم گه:  امی  یم خنده و رضا   



 .برات یادآوری بشه داداش. مهمون داری یادت رفته

یتن هارو بر یم دارم و قبل از این که  ظرف بزرگ شی 

ی بگم، حاخر یم گه ن  :من چی 

 از گ تاحاال مهمون تو خونه ی ما پذیرابی یم کنه؟-

 .رضا پاشو ظرفو بگی  از دستش

 .اخم یم کنم

گینیه، دلم نیم خواد جو از طرف یه پدر حرف سن

 رو

 .متشنج کنم و مامابن ناراحت بشه

 .ریلکس ظرف رو رها یم کنم و شجام بر یم گردم

 از زیر چشم به حاخر نگاه یم کنم و نگاهش رو روی

 خودم یم بینم. از حالت چهره اش

 معلومه که داره حرص یم خوره. لب هاش باریک

 شدند و با چشم های ریز شده نگاهم یم

. اکر این حرض نیست، پس چیه؟ ایول، یک کنه

 امتیاز

 !مثبت برای من



یتن   با نیش باز، ییک از اسالیس های بزرگ شی 

 که رضا جلوم
ن
 گردوبی رو از توی ظرق

 .گرفته بر یم دارم

 :رضا یم گه

 .حداقل یکم مثل مهمونا خجالت بکش-

 دست راستم روی پامه، انگشت وسطم رو خییل

م و بازم نیشخند یم نامحسوس باال یم گی   

 زنم. امی  یم خنده و رضا به طرف امی  و تارا که کنار

 :من نشست یم ره. آروم یم گه

 .بکنش تو ک...نت-

 حقیقتا من اگر دخیی دار بشم، اجازه نیم دم بغل

 !عموهای بر ادبش بشینه

ینیه و حسابر معطل  تارا مشغول انتخاب کردن شی 

 .کرده

تخاب یم کتن یا برم؟عمو ان -رضا صداش در یم آد:   

 :تارا با قهر یم گه

هیچ کدومشون خوشگل نیست، همشون مثل تو  -



 کچل

، خامه ندارن چرا؟ ن  و زشیی

 یم زنم زیر خنده. قیافه ی شخ شده ی رضا من رو

 یاد ایموخر عصبابن تلگرام یم ندازه

 .که جلوی دهنش بسته است و نیم تونه حرف بزنه

ه تارا ترسر یم زنهامی  ریز ریز یم خنده و محمد ب : 

 بر ادب دوست ندارما. زود از عمو-
 تارا؟ من دخیی

 .عذرخوایه کن

 :تارا لب هاش رو جمع یم کنه و یم گه

 مگه حرف بدی زدم؟-

 .رضا با چشم غره به سمت بابا و محمد یم ره

 دوست داری من بهت بگم کوتوله و زشت؟-

 تارا در جواب باباش، با اخم دست هاش رو تکون یم

و یم گه ده : 

 مگه من زشتم؟-

 مگه عمو رضا زشته؟-

 موهاشو زده زشت شده دیگه. مثل حسن کچل من-



 شده. به من چه؟

بیخیال ممد، بچه رو  -رو به محمد با خنده یم گم: 

 اذیت

 .نکن. رضا که بچه نیست ناراحت بشه

 :محمد با ترسر و اخم رو به تارا یم گه

 .بدو بیا اینجا ببینم-

آویزون و دست های جمع شده رویتارا با لب های   

ن بلند یم شه حسی   سینه اش از بغل امی 

 .و یم ره پیش باباش

روی پای باباش یم شینه و محمد دم گوشش حرف 

 یم

 .زنه

امی  گوشیش رو بر یم داره و قبل از اینکه صفحه 

 اش

 :رو روشن کنه، تیکه یم ندازم

 دو دیقه اون یتیمو ول کن با ما باش، شاید بهت-

گذشت  خوش . 



 :گوشیش رو کنار یم ذاره و با خنده جواب یم ده

 .قضاوت نکن، آخر ترمه دنبال جزوه ام-

برای جزوه ام باید بلییس؟ خاک تو شت کنم -

 .بدبخت

 :چپ چپ نگاهم یم کنه

ه؟-  گ گفته دخیی

 :نیشخند یم زنم

اگه دخیی نبود که نیم خوابیدی تو گوشر برای -

 جواب

 !دادن

ی هم یم ندازه و پررو جواب یمخونرسد پاش رو رو   

ا  -ده:  ن جاس دیگه عزیزم، به دخیی اشتباهت همی 

 نباید

 انقدر رو بدی. باید بذاری قشنگ تو آب

ن کتن   .نمک بمونن بعد سی 

 :محکم به کمرش یم زنم و یم گم

 اینا روشای مدرن مخ زنیه، من زیاد باهاشون آشنا-



 نیستم. باالخره ستن ازم گذشته، ویل تو

، بهت افتخار یم کنمخوب یا د گرفتی . 

 :پوزخند یم زنه

 .دست پرورده ایم داش-

خونه یم ره تا چای ن ، به آشی   رضا بعد از پذیرابی

 .بریزه

 :رو به حاخر چاپلوش یم کنم

 حاخر دیگه وقتشه زنش بدیا. برگرده به راه راست،-

 
ن
 .خییل پیچیده اونطرق

 :محمد یم خنده و حاخر با اخم جوابم رو یم ده

- ن م ن فعال باید تورو آدم کنم. بقیه تو راه راسیی . 

ن یم خندن. خودم رو حفظ  حسی  این بار رضا و امی 

 یم

 :کنم و یم گم

 ای بابا حاج بابا، گ گفته من راهم از شما سواست؟-

 .منم تو خط خودتونم وهللا

ی نیم گه و فقط چپ چپ نگاهم  ن حاخر دیگه چی 



 یم

ل تلویزیون اشاره یم کن هکنه. به کنیی  

 :و یم گه

ل رو بهش یم - ه.بلند یم شم کنیی بده ببینم چه خیر

 دم

 .و از اونجا، به توالت یم رم

م. تو خونه ی حاخر   دستم رو زیر آب خنک یم گی 

 هیچ وقت نیم توبن توقع داشته باشر 

که توی بهار کولر روشن کنند. مامان حساسیت داره 

 و

 زود مریض یم شه، پس فقط باید

 !تحمل کرد

م رو یم بندم، کمرم رو خم یم کنم و چند چشم ها

 مشت

 آب به صورتم یم کوبم. نفسم توی

 جذابر زیر 
سینه ام حبس یم شه و حس خوشر

 پوستم



 .یم دوعه

ون یم رم، متوجه صدای پچ پچ بابا و  وقتی که بی 

 محمد توی اتاق قدیمیم که االن تبدیل به

 .انباری شده، یم شم

 یم گن، ویل دوست دارم گوش وایسم و بشنوم خ  

 خب

 به من ربیط نداره! پس بر ش و

م  .صدا راهم رو یم کشم و می 

ه و دارن باهم تو گوشر بازی  تارا دوباره تو بغل امی 

ن   .یم کین

یک دقیقه ی بعد بابا و محمد به جاشون بر یم  

 .گردن

 حاال که فکرش رو یم کنم، عجیبه که حاخر خونه ی

 محمد بوده، اون اکیی مواقع بعد

خونه یه راست به خونه یم آد و این خییل کار 

 مشکوکه

 !که باهم به خونه اومدن



 و حاخر هیچ وقت با ما این طوری رفتار نکرده، حتی 

 که تصمیمم برای جدابی و
 وقتی

 استقالل رو گفتم، ان قدر شد برخورد نکرد. نکنه

 افتاده؟
ی
 اتفاق

به حاخر و محمد نگاه یم کنم. مشغول صحبت 

 باهم

ب پایینیم رو زیر دندونم یمهستند. ل  

 کشم و چشم هام رو ریز یم کنم. محمد اخم کرده و

 حاخر داره بهش ترسر یم زنه! انگار

ی رو براش توضیح یم ده که زیاد مورد ن  داره چی 

 عالقه اش نیست؛ دروغه اگر بگم برای

ن اون مطلب کنجکاو نشدم  !دونسیی

کاش گوش یم ایستادم و یم فهمیدم دارن در مورد 

 خ  

 !حرف یم زنن، لعنت به من

 .چشم هام رو ریزتر یم کنم و تمام فکرم درگی  یم شه

 یم تونه افتاده باشه؟
ی
 چه اتفاق



، اجازه نیم ده بیش  ن حسی  اما بلند شدن صدای امی 

 تر

ن ته تغاری مامانه  حسی  از این به کشفیاتم برسم.امی 

 و

اف یم کنم اگر  یه جورابی ش و صدای خونه، اعیی

 امی  نبود

 !تحمل خونه از این هم سخت تر یم شد

 مامابن صدامون یم کنه تا برای ضف شام به پذیرابی 

 .بریم

حاخر زودتر از همه بلند یم شه و باالخره صحبتش 

 با

 محمد تموم یم شه. پوکر نگاهشون

ن نشستم شجام و بدون حاشیه  یم کنم. شسنگی 

 موزم

 !رو یم خورم

میشه نسبت به نیم تونم منکر این بشم که حاخر ه

 من



ن خشن تر از بقیه رفتار حسی   و امی 

یم کنه. دلیلش هم کامال به خودش مربوطه ویل 

 انگار

 فکر یم کنه تو تربیتمون سهل

انش کنه  !انگاری کرده؛ حاال باید جیر

 ان قدر گرسنه هستم که برخورد مشکوک حاخر و

 محمد برام اهمیت نداشته باشه. مثل یه

ن کنار  ن یم شینم و پرس خوب پشت می  حسی  امی 

 منتظر

وع کنه. به هر  یم مونم تا حاخر شر

 !حال مهمونم و باید مثل مهمون ها رفتار کنم

 ابروهام بدون اختیار من توی هم گره یم خورن و لب

 هام آویزون یم شه. دلیل رفتارهای

 حاخر رو درک نیم کنم. خوبه خودش زنگ زد و

 دعوتم کرد. به قول خودش مهمونش هم

این طرز برخورد با مهمون خونه ات درسته؟  هستم،

 تا



 جابی که من یم دونم این رفتار

 .اصال مورد تایید خانواده ام نیست

وع یم کنه و ماهم تابع اون  .حاخر با بسم هللا شر

تمام مدت ضف غذا، ساکت یم مونم و با آرامش 

 غذام

 رو یم خورم. حرف های رضا یا

خواد فاصله ام رو امی  رو بر جواب یم ذارم. دلم یم  

 با خانواده ام حفظ کنم، یم خوام به

مامابن نشون بدم نه من از اومدن هرروزه به این 

 خونه

 !راضن ام نه حاخر 

البته من از رفت و آمد مداوم به این جا بدمم نیم آد 

 اما

یط که صاحبخونه دوزار  به شر

ام برام قائل باشه  !احیی

جمع کردن بعد از ضف شام و کمک به خانم ها تو   

، دوباره دور هم تو پذیرابی یم
ن  می 



شینیم.مامان کنار حاخر یم شینه و تارارو بغل یم  

 .کنه

 خوش به حال تارا، از وقتی که اومده رو

ن نمونده، هر دقیقه بغل ییک بوده  !زمی 

 البته من پدر بزرگ و مادر بزرگ خوبر داشتم، خونه

 ی قدییم شون رو یادمه. از حسم در

ن نیستم، اون ها  مورد عموها  و عمه ام زیاد مطمی 

 هیچ

 وقت جزو اقوام درجه یک من حساب

 .نشدن

نفسم رو فوت یم کنم و محمد دستش رو روی پام 

 یم

 ذاره. فکر کنم داداش بزرگه یم خواد

 !مغزم رو شست و شو بده. خدایا صیر 

 :با لبخند یم پرسه

 چیکارا یم کتن داداش کوچیکه؟-

رفته. دهنم رو کج یم کنم  کالفه ام و حوصله ام ش 



 و

 :یم گم

، مگه شما کار دیگه ای یم کنید؟-
ی

 زندگ

 متوجه گاردم یم شه و دستش رو از روی پام بر یم

 داره. پاهاش رو روی هم یم ندازه،

 به امی  و رضا نگاه یم کنه و همچنان سیع داره

 .لبخندش رو حفظ کنه

 :بدون نگاه کردن به من آروم یم گه

-  کردنت زیاد باب میل بقیه ی این سبک زند 
ی

گ

 اعضای

 خانواده ات نیست. یم خوای اون

ی؟  هارو نادیده بگی 

 !چه قدر حرف های تکراری و کلیشه ای

 :چشم هام رو تو کاسه ی ش یم چرخونم و یم گم

 یم کنم. نه ش-
ی

 دوماهه دارم با آرامش کامل زندگ

 دیر و زود اومدن با کیس بحث دارم،

ن. چرا نیم تونید قبول کنید مننه شب خونه نیومد  



 خوب و شادیدارم؟ اگر شما نیم
ی

ن طوری زندگ  همی 

 تونید اینو قبول کنید، پس منم خییل راحت یم تونم

متون و  نادیده بگی 

 !فقط به خودم فکر کنم

لش رو از دست یم ده و با اخم  مثل این که کنیی

 نگاهم

 یم کنه. ییک از بزرگ ترین

محمده! همیشه به تخصص هام، عصبابن کردن 

 نحو

 احسنت یم تونم انجامش بدم، در

 !آرامش کامل

ن بار تو عمرش، به من ترسر یم  محمد برای هزارمی 

 :زنه

 اینابی که تو گفتی فقط افسارتو یم چسبیدن که گند-

 
ی

 باال نیاری پرسه ی احمق. شاد زندگ

 ...کردن یعتن فساد و فحشا؟ یعتن اون

ن یم  آره و ادامه یم دهصداش رو در حد زمزمه پایی  : 



 سلیطه های بر پدر مادری که آمار دوست پرسای-

 رنگ و وارنگشون هر هفته در یم آد؟

 یا اون مهمونیای لهو و لعب؟

ه. محمد  از تلفظ کلمه ی لهو و لعب خنده ام یم گی 

 هم

 داره
ی

 !افکار بابا بزرگ

 خندیدنم عصبیش یم کنه، از کنارم بلند یم شه و

 :همزمان یم گه

- ند، بخند که داری به ریش من و ننه بابات یمبخ  

 .خندی

ه. هیچ کدوم ریش ندارن که  خنده ام شدت یم گی 

 من

 !به اون بخندم

ده  روی تخت دراز یم کشم. واقعا روز سخت و فرسر

 ای

 داشتم. هشت صبح تا پنج عرص

کت، پنج تا هفت ش و کله زدن با پارمیس و  شر



 هشت

 تا دوازده شب تحمل جو نچندان

اب خانواده ی عزیزمجذ ! 

 به مایه یک بار یا
ی

 کاش این مهموبن های خانوادگ

 حتی سایل یک ساعت دیدن هم محدود

 یم شد. این که بخوام هفته ای چند روز رو با اون ها

 بگذرونم، به هیچ وجه برنامه ی مورد

عالقه ام نیست.نزدیک یک ساله که با کیل داستان 

 از

ون زدم و همشون، بدون استثنا همشون خونه بی   

ن   ن هسیی امیدوارن که برگردم. امیدوار هم نه، مطمی 

 که

 به غلط کردن یم افتم. یم تونم بذارم

 .تو خیال باطل خودشون بمونن

چشم هام رو یم بندم، خییل بیش تر از حدم خسته 

 .ام

 قبل از گرم شدن چشم هام، صدای نوتیفکشن



 اینستاگرامم رو یم شنوم. حتما دوباره ییک از

یی های پیجمه که یم خواد یم خواد کامالدخ  

 !نامحسوس مخم رو بزنه

بر توجه بهش چشم هام رو یم بندم و نیم ساعت 

 بعد

 وقتی هنوز دارم برای خوابیدن جون

 .یم کنم، باالخره تسلیم یم شم

 زیادم، بدنم عادت نداره ان قدر زود
ی

 با وجود خستیک

 بخوابم. ساعت یک شب برای من تازه

 .ش شبه

شیم رو از زیر بالشتم بر یم دارم و به اینستاگرامگو   

 یم رم. دایرکتام پره و یدونه به

 .ریکوئست های دایرکتم اضافه شده

 شاغ اون یدونه ریکوئست جدید یم رم. توی صفحه

 :ی چتش نوشته

-salam shab bekheyr 

-mazerat mikham ke dirvaght mozahem 



shodm 

-agar mishe mikhastam chand min 

vaghteton ro begiram . 

 .بر توجه به تکستاش وارد صفحه اش یم شم

 .چندتا از خواننده ها و رادیو جوان فالوش کردن

ه نگاه یم کنم. به انگلییس تایپ  به اسم دخیی

 .شده َرسا

ه، این دیگه چه اسمیه  خنده ام یم گی 

. فکر مادر شدنش  ن ننه باباش رو این بدبخت گذاشیی

 رو

 نکردن؟

بیوش آدرس یه کانال تلگرایم رو گذاشته و توی  

 !نوشته دانلود موزیک هام

نیشخند یم زنم و آخرین ویدیوبی که گذاشته رو باز 

 یم

 .کنم. یه دخیی با موهای میس کوتاه

یاش به صورت تپلش نیم آد ویل پوست   چیی



 گندمیش با

 .موهاش عایل شده.به انتخاب رنگش آفرین یم گم

سینگ رویدهنش یکم بزرگه ویل ل مینت دندون و پی   

 لبش،

 .اون رو جذاب نشون یم ده

 آراییسر جز یک رژ پررنگ نداره و چهره ی تقریبا

 طبیعیش برام جذابیت داره. با تاپ و

 شلوار روی مبل نشسته و یه گیتار گنده تر از هیکلش

 .بغل کرده

 "صدای گوشر رو بلند تر یم کنم. موزیک "با تو

 .تتلورو یم خونه

ق العاده ای داره، جادوبی و میخکوب  صدای فو 

 .کننده

 آماتور بودن کامال از خوندنش

 مشخصه؛ اما خب چه اشکایل داره؟

 اون یه جوجه خواننده ی جذاب و سکسیه که برای

فت کیل جا داره  .پیرسر



 رو انتخاب یمAllowبه دایرکتش یم رم و گزینه ی 

 .کنم

 :تایپ یم کنم

-salam shab shoma ham 

-khahesh mikonm befarmaeid, che kari 

barae shoma az dastam bar 

miad? 

ن  ون یم آم. دایره ی کوچیک و سیر  از صفحه اش بی 

ن پروفایلش نشون یم ده که  رنگ پایی 

 .آنالینه

به چت یه دخیی که آنالینه به اسم مهرسا یم رم و 

 تایپ

 :یم کنم

-salam dokhtare. 

-khobi? 

ن یم کنه و جواب یم  دهشی    ع سی  : 

-salam khobm to chetori? 



 :جواب یم دم

-khobe ke khobi azizam. 

-che khabara, chikar mikoni? hame chi 

moratabe? 

نوتیف جواب خوانندهه یم آد. از صفحه ی چت 

 مهرسا

ون یم رم و جواب َرسا رو باز  بی 

.-mn rasa sadeghi hastam, yeki az یم کنم 

khanande hae radio javan. kar ham ro 

mitonid az app va site radio javan gosh 

bedid 

چند ثانیه بعد از خوندن پیام اولیش، پیام دوم و 

 سومش

 .هم یم رسه

-ba shoma az tarigh explore ashna 

shodam, 

chand ta az vidoe haton ro 



didm . 

-chand vaghte donbal aghaei ba ton 

sedae 

shoma hastam . 

یت معصومانه ای؛ چه دخیی پاک و نجیب و چه ن

 ش به

 هابی که ان
 زیری! اصال این دخیی

ن  ن رو باید زود گرفت یه وقت رو زمی   قدر تنگ هسیی

 !نمونن

 :پوزخند یم زنم و تایپ یم کنم

-khb? 

 :شی    ع جواب یم ده

-agar mayel bashid, to music jadidam 

baham hamkari konim. 

یسم مجازی هستی ویل دیگه دلم یم خواد براش بنو 

 ان

 قدرم بدبخت نیستی که خودت شخصا



 !بیای پیشنهاد همکاری بدی

بهش جوابر نیم دم، خودم رو که مسخره نکردم با 

 یه

 جوجه خواننده ی رادیو جوان که

 !معلوم نیست از کجا در اومده بخوام فیت بخونم

 .خمیازه یم کشم و جواب مهرسارو باز یم کنم

ه َرسا نظری ندارم. حتی به اسمشدر مورد این د خیی  

 !هم نیم تونم اعتماد کنم

 ییک دو ساعتی با مهرسا چت یم کنم. ال به الی حرف

 هاش متوجه تمایلش نسبت به رابطه

ی بیش تر و نزدیک تری یم شم اما دوست ندارم 

 فعال

هیچ دخیی جدیدی رو امتحان کنم.آخرین پیامش رو 

ن   سی 

ن   گوشر رو کنار یم نیم کنم. بدون شب بخی  گفیی

 ذارم

 و باالخره



 .خوابم یم بره

*** 

 .موس رو رها یم کنم و بدنم رو روی صندیل یم کشم

 چشم ها و شقیقه هام رو با انگشت

 شست و اشاره ماساژ یم دم. ولو یم شم روی صندیل

ن بر  و قبلش گوشیم رو از روی می 

 .یم دارم

 . رماینستاگرام رو باز یم کنم و شاغ دایرکت هام یم

 چندتا پیام جدید دارم و چند نفر

استوری جدیدم رو ریپالی کردن، توجیه نیم کنم و 

 یم

 .رم شاغ اوبن که کنجکاوم کرده

 سا

، جوجه خواننده ی رادیو جوان
ی
ر صادق

َ
َ
َ
َ! 

 اگر قصدش زدن مخم باشه، بهش اجازه یم دم و اگر

 هموبن باشه که خودش گفته، چرا باید

بامزه بدم بیاد؟ البته فیت  از خوندن کنار یه تپیل



 خوندن

ر نداره و دوست ندارم  اصال پرستی 

 .شخصیتم با این کار بره زیر سوال

ه تایپ یم کنم  :توی دایرکت برای دخیی

 چه نوع همکاری ای؟-

 آنالین نیست. جواب ریپالی ها رو یم دم و بعد از

ن اینستاگرام، به واتس آپ یم رم  .بسیی

ش نزدن بهش از  جواب خاله فایط که به خاطر 

 دستم

 ناراحته رو تو گروه خانواده ی

 .مادرم یم دم

شوهرش در حال تایپه که از گپ خارج یم شم و 

 شاغ

 .صفحه ی چت پارمیس یم رم

 پروفایلش رو عوض کرده. یه تیپ تابستوبن زده و

 عکسش توی باغیه که مطمئنم با من به

 اونجا نرفته بود! اخم یم کنم، صفحه ی گوشیم رو،



 تو

 چت های پارمیس خاموش یم کنم و

ن یم ذارمش. چشم هام رو یم بندم و یکم به  روی می 

احت یم دم  .خودم اسیی

 .صدای نوتیفیکشن دایرکت اینستاگرامم یم آد

 اهمیتی نیم دم، شاید خواننده ی سکیس و عزیز دلم

 باشه!اگر اون باشه که ان قدر زود جواب داده، یعتن 

ه و بدم نیم آد دوفقط یم خواد مخم رو بزن  

 .هفته باهاش خوش بگذرونم

ن برش یم  بر توجه به نوتیفیکشن گوشیم، از روی می 

 دارم و از صندلیم بلند یم شم، تنم رو

یکبار دیگه یم کشم تا خستگیم در بره. از ساعت 

 هشت

 تا اآلن که یازدهه، یه شه پشت

ن بودم و این واقعا برای من وضعیت ایده آیل  می 

 .نیست

ونمثل  همیشه، با شونه های شق و رق به سمت بی   



 .اتاقم یم رم

به عنوان مدیر تبلیغات ییک از برندهای بزرگ لبنیات 

 و

، یاد گرفتم چطور توی  مواد غذابی

ر  کت راه برم و چطور رفتار کنم که مناسب پرستی   شر

 !شغلم باشه

ن خانم کمایل منیسر ش ش و پنج ساله-رو به روی می   

ایستم و به کمک ی واحد تبلیغات یم  

ش خیمه یم زنم. با  ن جک زدن دست هام روی می 

 لبخند

 نصفه ای که یم دونم براش حسابر 

 :جذابه، یم گم

ن - ی از ما، ش سنگی   احوال شما خانم؟ خیر نیم گی 

 شدی؟

کمایل جوونه، قد بلنده ویل هیکل جذابر نداره، بیش 

 از

 
ی

 حد تپله، شکم، پهلو و باسن بزرگ



 هیچ جذابیتی نداره و داره. باسنش با و 
ی

جود بزرگ

 فقط

 پهنه. حتی قیافه اش هم به خاطر

 .تتوی ابروهاش به زنای چهل ساله یم خوره

هیچ وقت از تتوی ابرو خوشم نیم اومد. پوستش 

 افتاده

 و به قول خودش همه ی این ها به

 !خاطر حرص هاییه که شوهر سابقش بهش داده

هامثل زن های قدیمیه از اونا که به دوس ن تی و این چی   

 اعتقادی ندارن، فقط محرصن براشون

 .جوابه! ویل نیم دونم این چه فازیه که رو من داره

چند وقت یه بار تکست یم ده و علنا الس یم زنه، 

 من

ن موقعیت  هم به خاطر نگه داشیی

شغلیم جوابش رو یم دم! با پارمیس به خاطر دیدن 

 چت

 هامون داستان داشتم و هیچ جوره



د این زنه هول منه! خب به خاطر این کهنیم فهمی  

 خواهر زن رییسمه مجبورم باهاش خوب

 تا کنم!پشت چشم نازک یم کنه و من به این فکر یم

 کنم چرا اکستنشن مژه هاش ان قدر غی  

 طبیعیه؟

پارمیس هم مژه هاش اکستنشن شده بود ویل نه 

 مثل

 این زنه یه طوری که تند تند پلک بزنه

 !پرواز کنه

ای جیغش یم گهبا صد : 

 من که هستم علیسان خان، شما انگار نه انگار. یه-

ی  !خیر نیم گی 

 متعجب نگاهش یم کنم. اینم از من انتظار داره! چند

 باری پارمیس به خاطر حساسیتش ش

 تکست ها این جا اومد و عرض اندام کرد. واقعا در

 مقابله با پارمیس برای خودش شانیس

 دیده که اینطوری یم گه؟



تک خنده ی متعجتر یم کنم و دستی تو موهام که 

 بلند

 .شده یم کشم

تونم، حاال - عجب. چشم من از این به بعد پیگی 

 آشتی 

 !کن که دلم یه چابی دبش یم خوادا

 چابی یم خواستی چرا شخصا اومدی؟ زنگ یم زدی-

 .یم آوردم

 :دندون هام رو نشونش یم دم و یم گم

- اب رفت ان قدر پشت ای بابا کمایل جان، پاهام خو 

 اون

 می  نشستم. اومدم یکم پاهام باز

 .بشه

ن انداخته نگاهم یم کنه، دهن   با اخم و دماغ چی 

 گشادش

 :رو کج یم کنه و یم گه

تو اتاق خودتم یم توبن راه بری. الزم نیست بیای -



 این

 .جا کارای منم عقب بندازی

ش بلند یم شه و با غرغر  ن با همون اخم از پشت می 

 به

خونه یم ره. صداش روسم ن ت آشی   

نیم شنوم و مهم هم نیست. به اتاقم بر یم گردم 

 واقعا

 جلوی خودم رو گرفتم که نگم اینم

 واس ما چص کرده!واقعا زن ها موجودات عجیب و

غی  قابل درگ هستند، زنیکه معلوم نیست فازش 

 !چیه

*** 

با عصبانیت، آخرین فاییل که کمایل جهت بررش 

 برام

رو یم بندم و باالخره از فرستاده  

ن بلند یم شم  .پشت می 

 :کمرم رو یم کشم و زیرلب فحشش یم دم



 .زنیکه روابن عقده ای⁃

کتم، فقط به  ساعت هشت شبه و من هنوز تو شر

 خاطر

 کارهای الیک ای که این زنه برام

 !ردیف کرد

ن در یم آرم  خم یم شم و شارژرم رو از پریز پشت می 

مو به سمت در اتاق یم ر  . 

 هست که من یه 
ی

کنار در اتاق، چوب لباش بزرگ

 دست

 کت و شلوار و لباس های روزم

 .رو از این جا آویزون یم کنم

کت مشیک ساده ای که پارمیس برای تولدم خریده 

 رو

 از چوب لباش بر یم دارم، گوشر و

 شارژرم رو توی جیب داخلیش یم ذارم و کت رو تنم

 .یم کنم

تبلیغات خارج یم شم، به  خسته و کوفته از واحد 



 سمت

 آسانسور یم رم و با رسیدن به

ن رو یم زنم  .پارکینگ، دزدگی  ماشی 

 پشت فرمون یم شینم و قبل از استارت زدن، گوشیم

وع به لرزیدن یم کنه  .توی جیبم شر

ن رو روشن یم کنم،  سوییچ رو یم چرخونم و ماشی 

 تماس رو جواب یم دم و روی سپیکر

 .یم ذارمش

یما یم آدصدای ن : 

 !سالم بر یک دانه ک...کش عالم⁃

 صدای خنده ی یه دخیی رو از یم شنوم و بعد احوال

 سالم عیل، چطوری؟ ⁃:پرش یم کنه

حوصله ی نیما و دوست دخیی زیادی پرروش رو 

 .ندارم

 حرف درشت نیمارو بر جواب یم ذارم و بر حوصله

 :یم گم

 .سالم بچه ها⁃



 :نیما یم پرسه

⁃ داش؟چرا پنچری دا  

 :بر حوصله و عصبابن یم گم

 فضویل نیما؟⁃

ارو یم شنوم. دهن کج یم کنم و ن مییی  صدای وا گفیی

 :زیر لب یم گم

 .وا و مرض⁃

 :نیما یم گه

 چته افسار پاره کردی مرتیکه، علفت کم شده؟⁃

ن یم دم. باد خنک بهار  پنجره ی سمت خودم رو پایی 

 به

 صورتم یم خوره و یکم از گر

ن ها آزارم  گرفتگیم رو کم یم کنه. صدای بوق ماشی 

 یم

 .ده

 :جواب نیما رو یم دم

 زر نزن کارتو بگو حوصله ندارم.یم دونم این طرز⁃



ش درست  برخورد با دوستم اونم جلوی دوست دخیی

 نیست، ویل واقعا بدم

نیم آد دیگه این دوست دخیی خز و دوستای خز تر 

 از

 خودش رو به من نچسبونه! هر دفعه

ن که با مییی   ِل ِول پایی 
ون، یه دخیی ا و نیما رفتم بی 

 مثل

ن  ن تو بغلم گفیی ا انداخیی  خود مییی

 !باهاش آشنا شو! واقعا زوج رو اعصابر ان

ی یم گه که نیم شنوم. حواسم رو به ن  یکیشون چی 

 جلو یم دم که انگار ترافیک سنگینیه. با

ن   زیاد پلک یم زنم و این بار صدای الو الو گفیی
ی

 خستیک

و یم شنومهای نیمار  . 

ون یم دم و پنجره رو باال یم کشم  .نفسم رو با آه بی 

 صداها واضح یم شه و صدای نیما

 :یم آد

؟⁃  الو داداش هستی



 .هستم بگو⁃

 نگاهم به پاکت سیگار خالیم یم افته، اگه ییک دو رول

 ماری دستم بیاد، اصال از دود

 !کردنش بدم نیم آد و فکر کنم کالفگیم بهیی بشه

م رو با ش انگشت ماساژ میدم و قبل از پشت گردن

 این

ی بگه یم گم ن  :که اون چی 

 نیمو وید نداری تو بساطت؟ مال خودم تموم شده⁃

مش  .هنوز نرفتم از مهراد بگی 

 .عا، چرا یه پک دارم⁃

م⁃  فقط ییک؟ من یه هفته فرصت نیم کنم برم بگی 

 !ازش

ارو یم شنوم که داره به حرف  صدای جیغ جیغ مییی

اض یم کنه!وقتی ام یم گم خز و امل، های من اعیی  

های من باهام  بهش بر یم خوره! تمام دوست دخیی

 پایه

 ی برنامه



 بودن و باهم ت

 َِ
َ
َ 

 چ

 یم کردیم، اون وقت جلو این ادا تنگا نیم شه سیگار

 !کشید

 هرگ ندونه، من که آمارش رو دارم و یم دونم تو اون

 خونه مجردیش چه گه هابی که نیم

ه یم پرهخوره! نی ما احمقه که هنوز با این دخیی . 

ا به شوخن یم گم  :برای خفه کردن مییی

ا چرا ساکت نیم شر اجازه بدی بزرگ ترا⁃  مییی

؟ ن ن چیکار کین  خودشون تصمیم بگی 

ا بزرگ تریم  .نیما پنج سال و من سه سال از مییی

من ساکت یم شم، شما هم ان قدر بکشید که ⁃

ید  بمی 

 .معتادای بدبخت

مگوشر  رو از اسپیکر بر یم دارم و بغل گوشم یم گی  . 

 جلوم کیم خایل یم شه، یه نیش گاز یم دم و جای



 !خایل رو پر یم کنم

تو گوشر به نیما که داره یم خنده، خییل جدی یم  

 :گم

داداش من قطع یم کنم هروقت خر افت طرز ⁃

 درست

 صحبت کردن رو یاد گرفت تماس

ید  .بگی 

با اخم زل یم زنم به رو بهتماس رو تموم یم کنم و   

ه ی بر ادب انگار از پشت
 روم. دخیی

کوه اومده. بلد نیست حرف بزنه! فکر کرده من 

 باهاش

 شوخن دارم که به خودش اجازه یم

 ده اینطور دهنش رو باز کنه و حرف بزنه؟

 اگه این دخیی درست حسابر بود که دهنش رو این

 طوری باز نیم کرد! مالک های نیما

وستی واقعا مسخره انبرای د ! 

ه شهرستانیه و راحت یم تونه شب  چون دخیی



 پیشش

 بمونه، از بقیه ی گزینه ها چشم پوشر 

 !کرده

 بعد از یک ساعت، باالخره از ترافیک تخ...یم صدر

 نجات پیدا یم کنم و بعد از خیابون

 اختیاریه وارد هروی یم شم.برای اجاره ی خونه تو

دبلیوی عزیزم رواین منطقه مجبور شدم بر ام   

 !بفروشم

بود اما دوستش داشتم. برای این که آتو4۱0۲مدل   

 دست حاخر ندم، مجبور شدم تو این جا

ن تر هم یم م، وگرنه به خودم بود یکم پایی   خونه بگی 

 کنم
ی

 !تونستم زندگ

محمد بعد این که متوجه شد ماشینم رو فروختم 

 برای

 رهن خونه، یه راست گذاشت کف

. بر  ن دهنشون، مجبور شدم دست حاخر ای بسیی

 نزول



ن تر از قبلیه ن مدل پایی   کنم، یه ماشی 

م و تا خرخره تو قرض فرو برم  !بگی 

ن اردیبهشت سال نود و هفت، خرید  فروش ماشی 

 دوباره

 مهر نود و هفت! دقیقا وقتی که

ن چهارصد  قیمت ها به طور فضابی باال رفت، ماشی 

 !پونصد میلیوبن من، شد یک میلیارد

همون موقع که ماشینم رو فروختم، به جای  اگر 

 خونه

 دالر یم خریدم، کیل سود یم کردم

ر دیدم و رفتم زیر بار  ویل با رهن خونه فقط ضن

 قرض

 !های وحشتناک

پونصد میلیون نزول با سود بیست درصد، یط دو 

 سال،

 !مایه نود و هشت میلیون

 مجبورم برای پاس کردن چک هام، عالوه بر کارهای



کت، ن هم شر خرید و فروش ماشی   

 بکنم و توی این وضعیت رو هوای ایران، این کار یه

 جور قمار بزرگه اما واقعا مجبورم و

 .چاره ای ندارم

کالفگیم با این فکرها بیش تر یم شه. حتی جرأت  

 کمک

ن از محمد رو هم ندارم،  خواسیی

اون بنده ی حاجیه و هر غلیط که بخواد بکنه اول 

 از

یم کنه. ش حاخر کسب اجازه  

 سالشه و هنوز حساب بانیک مستقل نداره. این واقعا

 وضع اسفناک و غی  قابل تحملیه، محمد

 چطور یم تونه ان قدر گوش به فرمان باشه؟

 وارد کوچه یم شم و از همون ش، با ریموت در

 پارکینگ رو باز یم کنم. حوصله ی

ی بیاد براش ن رو ندارم اما قراره فردا مشیی  پارک ماشی 

 و این احتماال آخرین شتر هست که



ن رو توی پارکینگ، تو جای خودم  دست منه.ماشی 

 پارک یم کنم و به سمت آسانسور یم رم. ییک از

ن   الکچری ترین قسمت های این ساختمون، همی 

 آسانسورشه. نصف استوری های من تو

ن تماما آینه است و تم بقیه  آسانسور اینجاست! کابی 

 ی

یهاجزا، استیل و طالی . 

 کتم رو در یم آرم و با انگشت سبابه ام، اون رو از

 شونه ام آویزون یم کنم. رو به روی

آینه ی آسانسور، با یه ژست خسته و موهای 

 شلخته،

 عکس یم ندازم. چند تا پشت ش هم با

زاویه ها و ژست های مختلف، لبخندهای نصفه 

 نیمه،

 اخم های در هم، صورت جدی و

 .لبخند دندون نما

ن خارج یم شم که شم در  حایل طبقه ی سوم از کابی   



 .تو گوشیمه و کتم هنوز رو شونمه

 از همه بیش تر، اوبن که ابروهام رو باال انداختم رو

 دوست دارم. ابروهام پهن و مشکیه، با

این که تاحاال بهش دست نزدم اما چون همیشه به 

 باال

 شونه اش یم کنم مرتبه و خییل ها

ن زیرش  ن شدهفکر یم کین تمی  ! 

 بدون این که در خونه رو باز کنم و برم تو خونه،

 همون جا جلوی در عکس رو با

 : ن و هشتگ « باالخره این شنبه ام تموم شد»میی

 شنبه و

 ایموخر چپ چپ نگاه کردن،

 .استوریش یم کنم

 کلید خونه رو از جیب کتم در یم آرم و باالخره وارد

 .خونه ام یم شم

  ذارم و لوسیی وسطدستم رو روی کلید برق یم

 پذیرابی روشن یم شه. کالج هام رو در



 .یم آرم و توی جا کفیسر یم ذارمشون

خونه پرت یم   ن جوراب ها و کتم رو روی اوپن آشی 

 .کنم

 خونه ام هفتاد میی بیش تر نیست،

 اما برای من کافیه، مگه یم خوام چیکار کنم؟

 کمربند، دکمه و زیپ شلوارم رو باز یم کنم. شلوارم

 رو همون جلوی مبل ها در یم آرم و

 بدون این که به خودم زحمت برداشتنش رو بدم، بی 

تم رو هم بهش اضافه یم کنم  .شر

 همون طوری لخت به توالت یم رم و شم رو زیر آب

م  .روشوبی یم گی 

ون یم آم، مغزم بهیی کار یم کنه و  از دستشوبی که بی 

خونه یم  ن رم و اولقدرت درکم باالتر رفته.شاغ آشی   

 چشمم به جورابم روی کابینت یم خوره. اگر اآلن

 مامابن 

 این رو یم دید، جوراب هارو همون طوری یم کرد تو

 حلقم. پوزخند یم زنم و توی



 .لباسشوبی یم ندازمشون

 جلوی یخچال یم ایستم و درش رو باز یم کنم، یاد

 حرف فراز یم افتم که معتقده یخچال

ن   ! ترهخونه ی من از کون مال تمی 

 یم خندم و خم یم شم آخرین کنرسو تن مایه رو بر

 یم دارم. ییک از معدود بشقاب های

ن بغل سینک رو بر یم دارم با یه چنگال و همونجا  تمی 

ن نهارخوری دو نفره که  روی می 

 .زیر پنجره گذاشتم، یم شینم

ن با کنار دستم هول میدم  خرده نون هارو از روی می 

 .اون طرف تر

رو باز یم کنم و قبل از این که توی بشقابمدر کنرسو   

 خالیش کنم، صدای گوشیم بلند یم

 .شه

بهش اهمیت نیم دم و دوباره خودم رو مشغول 

 غذام

 یم کنم. بعد از چند ثانیه قطع یم شه



و بینشون تا تماس دوم، فقط یک ثانیه فاصله یم 

 .افته

 با عصبانیت کنرسو رو توی بشقاب رها یم کنم و

یم یم رم. اسم داداش ممدشاغ گوش  

روی گوشر باعث یم شه با شفه ی مصلحتی گلوم 

 رو

 :باز کنم و بعد جواب بدم

 جانم؟⁃

 :به جای محمد، صدای زنش یم آد

؟⁃  سالم علیسان جان، خوبر

ن نهارخوری بر یم  ابروهام باال یم پره، به سمت می 

 .گردم و شجام یم شینم

⁃ ؟ محمد سالم زن داداش، قربونت خوبم شما خو بر

 و

 ما هم خوبیم ⁃.تارا خوبن؟ سالم برسونید حتما

 .خداروشکر؛ تارا هم دلش برای عموش تنگ شده

 !حتما ش یم زنم بهتون. منم دلم براش تنگ یم شه⁃



 انگار نه انگار دیروز دیدمش و کال تو بغل عمو امی  و

 !عمو رضاش بوده

 .قدمت روی چشم، خوشحال یم شیم⁃

⁃ حم یم شم تو این هفتهلطف داری شما. مزا . 

 نرگس دیگه تعارفات رو ادامه نیم ده و در عوض یم

 .ره ش اصل مطلتر که تماس گرفته

 عیل جان بیکاری اآلن؟⁃

 بله بیکارم. امری دارید؟⁃

 :نرگس خییل ملیح یم گه

ه. اگر وقت داری تلگرام آنالین شو با⁃  امر که... خی 

 .داداشت کارت داریم

ن شدنمتعجب پلک یم زنم و  در حایل که امکان سیر  

 :دوتا شاخ روی شم هست، یم گم

چشم حتما. فقط اگر اجازه بدید شام بخورم ده ⁃

ن   می 

 .دیگه آنالین یم شم

ای وای من، وسط شام خوردن مزاحمت شدم؟ ⁃



 بخدا

منده شدم. خب یم گفتی   خییل شر

 !پرس خوب

وهللا زن داداش اول جواب ندادم   ⁃:به شوخن یم گم

 که

، فکر کردم کارت واجبهدوباره  تماس گرفتی . 

مطمئنم اآلن از خجالت شخ شده و بعد صدای 

به ی  ضن

 آرویم که به گونه اش یم زنه رو

ه و اون یم گه  :یم شنوم. خنده ام یم گی 

منده شدم. برو اآلن شامتم بخور یخ⁃  بخدا خییل شر

 .کرد

 :باز به شوخن یم گم

⁃ حرفارونه بابا راحت باش تن مایه که دیگه این   

 .نداره

 :ناراحت یم شه و یم گه

آخه این زندگیه برای خودت درست کردی؟ ⁃



ن و  حسی 

 رضا با خیال راحت تو خونه ی

ن رو پاشون، دارن پلو یم  باباشون پاشونو انداخیی

؟ این  خورن. تو شبتو با تن مایه ش کتن

 ایده آلت؟
ی

 بود زندگ

 یکم از مایه رو توی بشقابم یم ریزم و با چنگالم

همش یم زنم. پوزخند یم زنم و یمب  

 :گم

 من اونقدم که فکر یم کتن خراب نیسا⁃
ی

 .وضع زندگ

 خوب و بد یم گذرونم، بد نیم

 .گذره بهم

 :همچنان با ناراحتی حرف یم زنه

 ای بابا من که نیم تونم کاری کنم، ایشاهلل به حق⁃

 صاحب اسمت، یه زن خوب بیاد تو

ر بیای، ش و زندگیت از این االخون واالخوبن د

 سامون

ی  .یم گی 



 ایشاهلل، ⁃:ششی و برای از شم باز کردنش یم گم

 .مرش که به فکریم

 .پس حتما آنالین شیا. کارمون واجبه⁃

 چشم. فعال کار دیگه ای ندارید؟⁃

 نه پرسم، برو شامتو بخور. بازم ببخش که مزاحم⁃

 .شدم

همیشه از پرسم گفتنش خوشم یم اومد. حس خوبر 

 یم

بهم با اینکه فقط چهار سال ازم ده  

 .بزرگ تره

 .مراحیم زن داداش. خداحافظ⁃

 .منتظر یم مونم خداحافظ رو زمزمه کنه تا قطع کنم

 بعد از پایان تماس، ابروهام رو باال یم ندازم و نفسم

ون یم دم. کنجکاوم که  رو عمیق بی 

 بدونم کارش چیه، ویل فعال گرسنمه و ذهنم فقط یم

تمرکز کنه تونه رو غذام . 

 بعد از ده دقیقه وقتی که بشقابم رو روی کوه ظرف



 های کثیف یم ذارم، روی کاناپه ی سه

نفره دراز یم کشم و باالخره آنالین یم شم. دیشب  

 که

 از خونه ی مامابن اومدم، آخرین بار

آنالین شدم و احتماال کار نرگس واجب بوده که دیده 

 یه

ن   روزه آنالین نشدم و برای همی 

ماس گرفتهت . 

 باال ترین ب  وی، برای نرگسه. پروفایلش عکس سه

 تاییشون تو تولد تارا هست. ظاهرا

خانواده ی خییل خوشبختی ان، من که حسود 

 نیستم،

 همیشه شاد باشن. بیست تا پیام؟ احتماال

 کارش واقعا مهمه. پیام هاش رو باز یم کنم و با تعداد

 .زیادی عکس رو به رو یم شم

کس هارو دانلود یم کنم و تصویر دخیی قدییک از ع  

ه ای رو یم بینم با موهای ن  بلند و سیر



ریخته شده روی شونه اش. توی یه باغه، با لوند 

 ترین

ن زل زده.چشم های عسیل  لبخند و نگاه، به دوربی 

 داره

 و موهای همرنگ چشم هاش، بیتن ش باال و عمیل،

 لب های درشتی 

ته تنها آرایشش همونکه با برق لب برق یم زنه. الب  

 برق لبه و صورت بر آرایشش واقعا

ن گت   با شلوار پایی 
جذابه. مانتو جلوباز بلند صوربی

 دار

 سفید که کوتاهه و مچ پای جذابش

با پا بندش به شدت سکسیه. کتوبن سفیدی که 

 پاهاش

 رو بزرگ تر نشون یم ده اما از مچ

پای ظریفش، کامال معلومه سایز پاش هم کوچیکه. 

 شال

 صوربی کمرنگ و ساده اش رو



القید رو شش انداخته و تاپ کوتاه حریر سفید، 

 باعث

 .شده رون های جذابش تو دید باشه

 واو! نرگس رو چه به این دافیا؟

 عکس بعدی رو باز نیم کنم و برای نرگس تایپ یم

 :کنم

 زن داداش داف باز شدی؟⁃

ن یم شه و شی    ع یم نویسه  :پیامم سی 

⁃ ؟همه رو دیدی  

 از هیچ کدوم خوشت نیومد؟⁃

 .وهللا یکیشونو دیدم⁃

ی بود ماشاهلل )ایموخر خنده(⁃ ن  خوب چی 

 البته خدا برا پدر مادرش نگهش داره. )ایموخر ⁃

 (لبخند

 ربط این عکسارو به خودم و شما متوجه نیم⁃

 !!!!!!شم

ای همکارای باباجون و محمدن،⁃  چندتاشون از دخیی



 .چندتاشونم از آشناهای من

ه. اما از یه طرف دوست دارم بنویسمخن ده ام یم گی   

ای خوبر ان از خانواده  ⁃فضول گ بودی تو؟
دخیی

 های

خوب و متمول، تیپ و قیافه شونم به سلیقه ی تو 

 یم

 .خوره

 واقعا من چه رفتاری کردم که نرگس، زن محمد به

 خودش اجازه بده به من دخیی نشون بده؟

ش اجازه یم چقدر بدبخت شدم که هرکس به خود

 ده تو

 زندگیم شک بکشه و نظر بده که

م  !چطور باید ش و سامون بگی 

 دلم یم خواد بر ادبر کنم و بگم به تو ربیط نداره زن

 داداش جون، اما به جای اون یم

 :نویسم

 .مرش که به فکر بودی زن داداش⁃



 .من از ازدواج بدم نیم آد⁃

ایط ازدواج ندارم⁃  .اما فعال واقعا شر

⁃ بته به خاطر شما، حتما روی پیشنهادتون فکر یمال  

 .کنم

ون یم رم. نتم رو خاموش یم  و از صفحه ی چتش بی 

ن یم  کنم و گوشیم رو روی می 

 .ندارم

 چند دقیقه با ابروهای باال رفته و چشم هابی که از

 .تعجب گشاد شدن، به گوشر زل یم زنم

واقعا درک نیم کنم چرا این خانواده دست از ش من 

 بر

 نیم دارن و اضار دارن من هم

 کنم
ی

 .به سبک مزخرف و د مده ی خودشون زندگ

ه یم ره و تکست های جدید  گوشیم چندبار وییر

 نرگس

 .روی صفحه اسکرین ظاهر یم شه

اخم یم کنم و بدون توجه بهشون، بلند یم شم، 



 لباس

 .بپوشم که به باشگاه برم

***  ساعت از دوازده گذشته که خسته و کوفته

 باالخره

ون یم آم. هنذفریم رو توی  از باشگاه بی 

ه، رسا  گوشم یم ذارم و لیست آهنگ های اون دخیی

 رو

 از رادیو جوان پیل یم کنم. فاصله

ی باشگاه تا خونه فقط چندتا کوچه است و تصمیم 

 یم

م اون فاصله رو بدووم  .گی 

 ساک ورزشیم رو روی دوشم یم ندازم و با شعت

و  ل شده ای شر ع یم کنم بهکنیی  

 دویدن. تازه یک ماهه که به باشگاه یم آم. مربیم بعد

ن بدنم، گفت اول باید چربر ها  از آنالی 

آب بشه، به نظر خودم چربر نداشتم اما مهراد  

 گفت باید



 چند کیلو کم کنم و بعد از اون مکمل

وع یم شه ن ها شر  .و پروتئی 

بقیه ی مسی  رو، بدون فکر کردن به صدای رسا  

 گوش

  دم البته فقط فرصت گوش دادنیم

 .یک آهنگ پیش یم آد

 وقتی ش کوچه، باالخره شعتم رو کم یم کنم. متوجه

 مرد قد بلند، چهار شونه و کت

شلوار پوشر یم شم که جلوی ساختمون ایستاده. 

 ساک

ن یم ندازم،  رو از شونه ام پایی 

آهنگ رو قطع یم کنم و هنذفری هارو از گوشم در 

 یم

ر که یم رم، موها وآرم. جلوت  

محاسن سفیدش، باعث یم شه متوجه اش بشم. 

 حاخر 

ساد
َ
 این موقع شب جلوی در خونه ی ف



 من چیکار یم کنه؟

 یادمه وقتی گفتم قصد استقالل دارم، حاخر گفت یم

ساد کتن 
َ
 !خوای بری ف

 سیع یم کنم نخندم و پا تند یم کنم که زودتر به ته

است کوچه برسم. آپارتمان من ته کوچه  

ن خوشگلش، منتظر من ایستاده  .و حاخر جلوی بین

ه و من  وقتی بهش یم رسم، شش رو باال یم گی 

 :شی    ع یم گم

 .سالم بابا⁃

 حاخر با آرامش چشم های قهوه ای ریزش که دورش

 چروک شده رو به من و تیپ شبونه ام

 یم دوزه و جواب سالمم رو یم ده. دهنش به خاطر

موقع ریش سفیدش کمیی معلومه و   

حرف زدن، خییل سخت یم شه متوجه حرکت لب 

 هاش

 .شد

یونایتدم که تو  کلید خونه رو از جیب گرمکن منچسیی



 آخرین سفرم به انگلیس خریدم در یم

 ببخشید بابا، باشگاه بودم. از گ ⁃:آرم و یم گم

 اینجایید؟ چرا زنگ نزدید زودتر برسم؟

د رواز دو پله ی جلوی در ورودی باال یم رم و کلی  

 توی در یم ندازم. حاخر هم به

 همراهم باال یم آد دست روی شونه ام یم ذاره و یم

 :گه

 تازه رسیدم پرسجان. فکر نیم کردم این موقع شب⁃

ون باشر   .بی 

 در رو باز یم کنم و از جلوش کنار یم رم تا داخل بشه

 :و یم گم

 .اگر از قبل اطالع یم دادید یم موندم خونه⁃

دازه و جلوتر از من وارد یم شه. بهشونه باال یم ن  

 سمت آسانسور راهنماییش یم کنم و

 :یم گه

 .اشکایل نداره. زیاد معطل نشدم⁃

ی نیم گم. دکمه ی آسانسور رو یم زنم و ن  دیگه چی 



ن از طبقه  پشت حاخر یم ایستم تا کابی 

ن یم شیم و ن برسه. باهم وارد کابی   ی چهارم به پایی 

ر یممن شاش طبقه ی سوم رو فشا  

ن   دم. کلیدم رو دور انگشتم یم چرخونم و شم رو پایی 

 .یم ندازم

ن   چرا این موقع شب تنهابی به اینجا اومده و اون پایی 

 منتظرم ایستاده؟

 یعتن در مورد دخیی هاییه که نرگس عکسشون رو

 فرستاد؟

 امکان داره حاخر ان قدر پیگی  ازدواج من باشه؟ فکر

 !نکنم، واقعا بعیده

یل رو تا رسیدن به طبقه ی موزیک ش  یال آنه شر

 سوم

 .بدون حرف گوش یم دیم

ن یم ایسته، در آسانسور رو نگه یم دارم تا  وقتی کابی 

 حاخر اول پیاده بشه و خودم هم

ون یم رم. جلوتر از بابا، در خونه رو  پشت شش بی 



 باز یم کنم و کنار یم کشم تا داخل

ر یم آره بشه.بابا کفش هاش رو جلوی در، از پاش د

 و

 با یاهللا داخل یم شه. خم یم شم کفش

 هارو بر یم دارم و توی جاکفیسر پشت در توی خونه

 های خودم رو هم بر 
 یم ذارم. کتوبن

 .نظم در یم آرم و پشت حاخر داخل یم شم

حس یم کنم واقعا زشته که بعد این همه مدت به 

 خونه

 ی من اومده و وضع خونه زندگیم

یم کشماینه، واقعا خجالت  . 

 ساکم رو کنار جاکفیسر رها یم کنم و از حاخر که مثل

 مجسمه ها ایستاده جلوی سالن، در

 یم شم. تمام لباس هابی که روی مبل و صندیل ها

 انداختم رو بر یم دارم و وقتی دارم اون

 
ن
هارو به اتاق خوابم یم برم، نگاهم به بطری شفاق

 یم



 افته که اتفاقا بابا هم به اون زل

از این بدتر نیم شد. واقعا دوست نداشتم بابا زده؛  

ابی رو تو خونه ام ببینه تا
ن ن چی   همچی 

ساد و 
َ
ن بشه اینجارو گرفتم برای ف قشنگ مطمی 

 !فحشا

ون یم آم، بابارو نشسته روی مبل  وقتی از اتاق بی 

 تک نفره یم بینم. صدام رو صاف یم

 :کنم و یم گم

 چای یا قهوه بیارم؟⁃

جا به جا یم شه و صداش رو با حاخر روی مبل کیم  

 .شفه ی مصلحتی صاف یم کنه

ن حرف دارم⁃  .ضف شده. شما بفرما بشی 

یه بار دیگه به بطری شفاف روی اوپن نگاه یم کنم  

 که

 بابا هم به اون زل زده! نیمه پره و

 نیم کرد
ی
 !حتی اگر خایل هم بود، هیچ فرق

وب تو خونه مجردی برای حاخر فقط یه  بطری مرسر



 داره! سیع یم کنم بر خیال باشممع
تن  

 .و به نگاه پر اخم بابا به بطری توجه نکنم

روی مبل تک نفره ی کنار بابا یم شینم، شم رو 

ن   پایی 

 .یم ندازم و چشم هام گرد یم شه

ن دو مبل، زیر سیگاری و پیپم کنار ن عسیل بی   روی می 

 هم هستند؛ زیر سیگاری پر از

 !خاکسیی و ته سیگار

نم بدون جلب توجه زیر سیگار و پیپ روسیع یم ک  

، زیر مبل ن  .بردارم و بذارمشون پایی 

 اما شانس با من یار نیست، به محض تکون دادن

دستم، نگاه بابا از فضای خونه کنده یم شهو دقیقا 

 به

 جابی که نباید زل یم زنه؛ به دست من که پیپ و جا

 سیگاری رو برداشتم و قصد

 !معدوم کردنشون رو دارم

 این دیگه چه شانس گهیه؟



ن ابرو های بابا کور تر یم شه و باز هم لعنت  گره بی 

 به

 !این شانس

 برای بیش تر از این ضایع نشدن، شفه ای مصلحتی 

 :یم کنم و با لبخند احمقانه ای یم گم

م اینارو بریزم سطل آشغال. یم ریزه تو خونه⁃  بیر

 .کثیف یم شه

یگار تو خونهچقدر هم که برای من مهمه خاکسیی س  

 !بریزه

م و  خونه بیر ن بلند یم شم تا جا سیگاری رو به آشی 

 فکر

 یم کنم خوبه تو خونه پیی  

( )paperو گل ندارم؛ وگرنه واقعا ب...گا یم رفتم! 

 قبل از این که پشتم رو به حاخر بکنم، شی که از

 .روی تاسف تکون یم ده رو یم بینم

 :اخم یم کنم و اون طعنه یم زنه

⁃ یم کردم یادتون دادم کاری که یم کنید رو فکر 



 حداقل

 خودتون قبول داشته باشید! حداقل

 !در مورد تو اشتباه یم کردم پرسجان، اشتباه

اگر چندتا سییل تو گوشم یم خوابوند برام ارزون تر 

 از

 این حرف در یم اومد؛ واقعا

م یم کنم و انگار شخصیتم زیر سوال  احساس شر

 !رفته

ا عصبابن ام، هیچبا این که واقع  

جوابر نیم دم، قصد عصبابن کردن و سکته دادن 

 بابام

 .رو ندارم

سبد فلزی کوچیک آشغال توی سینک رو از زیر 

 ظرف

ون یم کشم و زیر  های کثیف بی 

 سیگاری رو توی سبد سینک خایل یم کنم. آخرین

 باری که سینک رو شستم یادم نیم آد؛



و کثیف سینک و سبد کوچیک فلزیش واقعا زرد 

 .شدند

 سبد پر از تفاله چاییه و نصفش توی

ن دیگه ای ندارم و اگر  سینک چپ شده!بشقاب تمی 

ظرف هارو نشورم، باید وعده ی غذابی بعدی رو 

 مثل

 !انسان های اولیه تو برگ شو کنم

ی رو از روی گاز بر یم دارم و صدای غر زدن  کیی

 :حاخر رو یم شنوم

⁃  یم
ی

ن مرغا هم جابی که توش زندگ ن یم کین  . کننو تمی 

 ایه تو برا خودت
ی

 این چه زندگ

 درست کردی؟

 آروم یم خندم و فقط برای این که جوابر داده باشم،

 :یم گم

ن باشید منم دوست⁃  وقت نیم کنم. اگر بتونم مطمی 

 کنم
ی

 .ندارم تو یه جای نامرتب زندگ

م و اهرم رو به جلو یم ی رو زیر شی  آب یم گی 
 کیی



باز یم شه و توی کشم. آب با فشار   

ی یم ریزه. وقتی پر یم شه، اون رو روی گاز رو  کیی

ی که بغل سینکه یم ذارم و ن  می 

 .زیرش رو روشن یم کنم

خونه برعکس بقیه ی جاهای خونه کوچیکه و ن  آشی 

 بیش تر مناسب خونه ی مجردیه. خونه

 رو مبله و مجهز رهن کردم، وسایل لوکیس نداره اما

ن برای من کافیه و  باهاشون کنارهمی   

 .یم آم

خونه به سمت پذیراییه، راه ورود و ن  اوپن آشی 

 خروجش به در دستشوبی باز یم شه که

 .بزرگ ترین ایراد خونه است

ی مناسب برای بابا ن  شاغ یخچال یم رم تا ببینم چی 

 :دارم که صداش بلند یم شه

، نیم⁃ ن ی بیاری، میل ندارم. بیا بشی  ن  نیم خواد چی 

رم دنبال مامانتساعت دیگه باید ب . 

 یم دونم که این همه اضارش برای تو خونه ی من



ن  ی نخوردن، بر یم گرده به چی  ن  چی 

 دیگه ای؛ احتماال اعتقادش به حروم و کثیف بودن

 پولم! من هیچ وقت نیم تونم قانعشون کنم

 که پولم حروم نیست.در یخچال رو رها یم کنم و

بر یمدوباره به شجام روی مبل راحتی تک نفره   

 .گردم

حاخر دست هاش رو روی دسته های نرم مبل  

 گذاشته

 و نگاهش همچنان روی اسباب و

وسیله های خونه است. به سقف گچ بری شده و 

 لوسیی 

 چوبر نگاه یم کنه. با نفس عمیقی 

ن یم آره  .شش رو پایی 

ل تلویزیون و ماهواره، دسته های پیل  به کنیی

 استیشنم

، ن  و ظرف خایل شکالت روی می 

 پاکت سیگار و بعد باالخره بعد از کنکاش کامل خونه،



 .به من زل یم زنه

 بدون حرف نگاهم یم کنه، از چهره ی آرومش نیم

 تونم برداشت و نظرش در مورد خونه

 .ام رو بدونم

موهاش تا سفید شدن کامل هنوز جا داره ویل 

 جوگندیم

ی  هم نیست، تقریبا رنگ خاکسیی

سال سن، قد و هیکلشداره. با وجود شصت و چهار   

 .خییل آب نرفته

 یادمه وقتی بچه بودیم و بابا که جوون تر بود بعضن 

 وقتها ریشش رو یم زد و چال چونه

اش معلوم یم شد. مثل عروش عمو ناض که هنوز 

 هم

 .عکس هاش هست

ه و بدون لبخند زدن کش یم دم ن  .لب هام رو بر انگی 

 صورت بابا هنوز آرومه و انگار

 زدهمنتظره م
ن
وع کننده باشم. برای این که حرق ن شر  



 :باشم، یم گم

 راستی مامان کجاس که گفتید باید برید دنبالش؟⁃

 :شونه باال یم ندازه و یم گه

؟⁃  خالته. خیر نداشتی
 ولیمه ی پرس دخیی

من هم شونه باال یم ندازم، دست هام رو هم بلند 

 یم

 :کنم و بر خیال یم گم

⁃ زاییدهآها، نه به من چه گ خ   ! 

 :پوزخند صداداری یم زنه و یم شنوم که یم گه

ی نیم گم که خودش ادامه⁃ ن  از آدم به دور.دیگه چی 

 :یم ده

ه زنگ بزبن به خاله یا شوهر ماندانا⁃  به هرحال بهیی

، توقع دارن باالخره
ی

یک بیک  .یه تیر

 شوهر ماندانا، پرس دابی بزرگمه و تقریبا باهاش هیچ

حد فالو رابطه ای ندارم، حتی در   

ی ن  کردن اینستاگرام. اما برای این که حاخر دیگه چی 

 :نگه، یم گم



 .چشم حتما. فردا زنگ یم زنم⁃

ه، نگایه به  حاخر دیگه ب  بحث قبل رو نیم گی 

ون  ساعتش یم ندازه و همزمان با بی 

 :دادن نفسش بدون مقدمه چیتن یم گه

فردا ساعت هشت صبح بیا محرصن عمو فریدون، ⁃

 باید

سند رو به نامت بزنم چندتا  . 

عمو فریدون ییک از دوست های باباست، پرسش 

 وکیل

 مونه و تقریبا تمام ساخت
ی

 خانوادگ

 و پاخت های بابارو، عمو فریدون و دانیال انجام یم

 !دن

یم دونم که حاخر برای پرداخت نکردن مالیات، 

 بعضن 

 از امالکش رو به نام اعضای

 تویخانواده مون یم زنه؛ حتی رستورابن 
ی

  که به تازگ

 دربند افتتاح کردیم، به نام تارا



 !دخیی محمده

 تمام سهام کارخونه هم کامل به نام بابا نیست و یه

ن محمد و مامان تقسیم شده  .مقداریش بی 

ن  وزکوه و چند قطعه زمی  چند هکتار باغ توی فی 

 شایل

 کاری توی گیالن هم به نام منه. البته

 دادیم، اون حق با وکالت نامه ای که به حاخر 

 استفاده

 .از تمام اموالمون رو داره

ن ها برای  با روند کار آشنا هستم، یم دونم که این زمی 

 خ  خریده یم شن و کجا به درد یم

 !خورن

 :لب هام رو داخل دهنم یم کشم و یم گم

کت باشم، اگر بتونم ⁃ من اون ساعت باید شر

 مرخض

م حتما یم آم.بر حس نگاهم یم کنه و  پلک یم بگی   

 زنه. برعکس من مژه های کم پشتی داره، همیشه از



 .مامان برای مژه هام ممنون بودم حاال بیش تر

ی جلوی شش کیم ریخته و  موهای خاکسیی

 پیشونیش

 بلند شده، البته وقتی جوون بود و این

 رو به رضا و محمد هم ارث داده. رضا به خاطر بلند

 شدن پیشونیش کچل کرد که کم تر

خورهحرص ب . 

 بابا با نفس بلندی که یم کشه، شمرده و کامال محکم

 :یم گه

پرسم، شما فردا ساعت هشت صبح دم محرصن ⁃

 عمو

 .فریدوبن 

دیکتاتوری بابا تمویم نداره؛ حتی با مستقل شدنم 

 هم

 این حسش که اون صاحب ماست از

ن نرفته  .بی 

 :اخم یم کنم، تند و عصبابن جواب یم دم



⁃ بابا، مثل پرسای المن شکار یم رم حاج  ... 

 لفظ الدنگ رو قبل از روی زبونم اومدن، عوض یم

 :کنم

 مثل پرسای دیگه ات صبح تا شب ب  یلیل تللیم⁃

 نیستم، که هر تاییم شما گفتید در خدمت

کت هماهنگ کنم اگر اجازه دادن  باشم. باید با شر

 خدمت

 .یم رسم

بابا بدون ذره ای تغیی  توی چهره اش، همچنان 

هآروم . 

 فقط یم شه گفت لب های نازک و

 کبودش رو روی هم فشار یم ده. البته خییل معلوم

ن جزب  صورت  نیست اما از در هم رفیی

 .و فکش به این نتیجه رسیدم

ن یم ندازه و کف  پاهاش که روی هم انداخته رو پایی 

 پای جوراب پوشش، روی ریشه های

ه  .فرش قرار یم گی 



مبل اهرم یم کنه  دست هاش رو روی دسته های نرم

 و

 بلند یم شه؛ من هم به پاش یم

ایستم.بابا کتش رو توی تنش مرتب یم کنه و 

 موبایلش

ون یم آره  .رو از توی جیب شلوارش بی 

 نگایه به صفحه اش یم ندازه و همون طور که داره

ه، به من که کنارش  شماره ای یم گی 

 :ایستادم یم گه

⁃ م پرس، فردا صبح ساعت هشت دم محرصن منتظرت

 دیر

 !نکتن یه وقت

 بزنم،
ن
 چشم هام رو گرد یم کنم و قبل از این که حرق

 تلفن همراهش رو بغل گوشش یم

وع به صحبت یم کنه ه و شر  .گی 

ن تا ون رفیی ، چند قدیم که برای بی 
ن
 بدون زدن حرق

 راهروی ورودی یط یم کنه رو



 .بدرقه اش یم کنم

خونه، یه دیوار نیم م ن ن در ورودی و آشی  ی بی  یی

 هست

 که جاکفشیم رو اونجا گذاشتم. کف

 راهرو هیچ فرش یا قالیچه ای نداره. بابا همزمان که

 در حال صحبت کردن با مامانه، کفش

 .هاش رو بر یم داره و جلوی پاش یم ندازه تا بپوشه

 صدای بلند مامان رو از پشت گوشر یم شنوم، داره

 ش بابا غر یم زنه که چرا این موقع

ده و کجا رفته. بابا بعد از پوشیدن  شب ولش کر 

 کفش

 هاش، کمرش رو صاف یم کنه و با

ن جمله ی  :گفیی

ن ⁃  .یه رب  ع دیگه یم رسم زنگ یم زنم بیا پایی 

 تماسش رو تموم و یک بار دیگه کتش رو صاف یم

 کنه. به سمت من یم چرخه و بعد از

 مدت ها با کیم محبت نگاهم یم کنه که این هم برای



فت ه! دستش رو رویمن کیل پیرسر  

 :شونه ام یم ذاره، فشار یم ده و یم گه

 .فردا صبح یم بینمت، دیر نکن⁃

 لب هام رو روی هم فشار یم دم. من هرچقدر که

 مخالفت کنم، نیم تونم از پسش بر بیام؛

 هم به خاطر جدابی از خونه بابا هنوز ازم
ن
 از طرق

 دلخوره و من برای این که بخشیده بشم،

ممجبورم باج بد ! 

 به رییسم ⁃:به تایید حرفش ش تکون یم دم و یم گم

 .یم گم، یم آم، چشم

 :فشاری به شونه ام یم ده و با لبخندی یم گه

 .پرس خوب⁃

 شونه ام رو رها یم کنه و بعد از باز کردن در خونه،

ون یم ره. در آسانسور که تو  بی 

ن طبقه است رو باز یم کنه و رو به من یم گه  :همی 

⁃ ، خداحافظ شبت بخی  . 

 .شب بخی  بابا، خوش اومدید⁃



ی خونه یم رم و زیر کیی ن ن بابا، به آشی 
 بعد از رفیی

 جوش اومده رو خاموش یم کنم و بعد

م به حموم برم  .تصمیم یم گی 

احتماال فردا محمد هم با حاخر باشه، باید باهاش 

 در

 مورد کار احمقانه ی زنش حرف بزنم

کفش من   و بهشون هشدار بدم که پاشون رو از 

ون  بی 

 !بکشن

ون یم آم، کیم از خستگیم رفع شده  .از حمام که بی 

 مثل هرشب، تا سه صبح خوابم نیم

ن و تا صبح ون رفیی  بره و برنامه ی این چند وقتم بی 

 دور دور کردنه، اما اآلن دیگه واقعا

 .نیم شه و فرصتش نیست

ن اآلن با چندتا از بچه ها برنامه   دلم یم خواد همی 

 کنیم

یم اندرزگو دور دور، دو پک گلبر   



یم و یکم از این فضا دور بشم، اما مشکل اصیل  بگی 

 اینجاست که خونه پدر مادرم بلوار

 !اندرزگوعه

ن برای دور دور واقعا جالب نیست و هر آن  اونجا رفیی

 امکان داره یه آشنا ببینه، حاال *خر

 بیار و باقایل هاش رو بار کن!موهام که بلند تر از حد

ولش شده رو با حوله ی کوچیک دور گردنم معم

 خشک

 .یم کنم

 حوله ی دیگه ای که دور کمرم بستم رو باز یم کنم و

 .شورت مشیک ساده ای یم پوشم

به ساعت نگاه یم کنم، از یک گذشته و دلم یه 

 دوست

 دخیی یم خواد که بشینه رو شکمم و

 !ماساژم بده

هم بدون پوشیدن لباس دیگه ای، نگایه به تخت به  

 .ریخته و لباس های روش یم ندازم



حوصله ی جمع کردن ندارم و احتماال باید برای 

 خواب

 .برم اتاق رو به روبی 

خونه ی من دو خوابه است. تو ییک از خواب ها، 

 تخت

 دو نفره و توی اتاق بعدی فقط

 خوشخواب با یه پتوی مسافربی نرم هست. بیش تر

اشونه  اتاق دوست هام و دوست دخیی

  ویل
ی
وقتی اینور نامرتبه یم رم اونجا یم خوابم. اتاق  

ن آینه و  که تخت هست، کمد لباس، می 

 .کمد دیواری هم داره

ونه روشه و ن آینه ای که نصف وسایل های دخیی  می 

. پارمیس ن  هیچ کدوم برای من نیسیی

ده، در عجبم که چرا دیروز  هنوز وسیله هاش رو نیر

 !اینکارو نکرده

یم ندازم تا با خودم به  حوله ها رو روی دوشم

 پذیرابی 



م و از پنجره آویزون کنم  .بیر

 روی کاناپه چهار زانو یم شینم و تلویزیون رو روشن

 یم کنم. این ساعت شبکه های غی  

 ماهواره یم تونن شگرم کننده باشن، ویل تازه
ی
 اخالق

 حموم رفتم و حوصله ی دوباره

ن ندارم  !رفیی

س کالفه ای یمتلویزیون رو خاموش یم کنم و نف  

ن   کشم. نگاهم به گوشیم که روی می 

 وسطه یم افته، برش یم دارم و شماره ی رستگار رو

م  .یم گی 

 :با بوق چهارم جواب یم ده

 جونم داداش؟⁃

شم رو روی دسته ی مبل جا به جا یم کنم و 

 انگشت

ن موهای شم یم برم  .هام رو بی 

ی؟داداش گل دار  ⁃:پلک طوالبن ای یم زنم و یم گم  

 رستگار صداش رو صاف یم کنه و یم شنوم از کیس



 که کنارشه عذرخوایه یم کنه

 برای تنها گذاشتنش. توی سکوت به صدای اون و

ی که نیم شناسمش  صدای نازک دخیی

 :گوش یم دم و چند ثانیه بعد من مخاطبش یم شم

 .داشتنشو که دارم، ویل برای تو نیم آرم⁃

 :بر حوصله یم گم

 من خار دارم؟⁃

 جنبه نداری دادا، وگرنه برام از هلند جنس اومده،⁃

 .ناب

 برای خودم هم از هلند وید یم آرن، مهراد دو سه ماه

 یه بار به خاطر کارش به هلند یم ره

 .و سفارش های من رو هم یم آره

 :شخوش و با نیشخند یم گم

 مث خوعته؟⁃

 :رستگار بر حوصله جواب یم ده

⁃   آرم، دیگه دارینابر مث خوعمه، ویل برات نیم

 .عنشو در یم آری



 :زیر لب فحشش یم دم

ک...کش.گوشر رو بدون خداحافیطن قطع یم کنم ⁃

 و

 کنارم روی مبل یم ندازم. رستگار اسکل فاز

 رفیق خوبه برای من برداشته! مرتیکه الشر من که یم

 دونم دردش چیه و چرا نیاورده،

معلوم نیست از رو کدوم ج...نده ای بلندش کردم  

 که

 نتونست بیاره زد فاز نصیحت! حوصله

 ام ش رفته و حتی دوست دخیی هم ندارم؛ توی این

 اوضاع واقعا دلم برای پارمیس تنگ

شده، حداقل اگه بود زنگ یم زدم یکم اذیتش یم  

 کردم

 .یم خندیدیم

 پوف کالفه ای یم کشم، دوباره گوشیم رو بر یم دارم

 !و وارد دنیای جذاب مجازی یم شم

این مجازی نبود با حوصله ی ش رفته یماگر   



 خواستیم چیکار کنیم؟

 بدون باز کردن پیام های جدید تلگرام و واتس آپ،

 اینستاگرام رو باز یم کنم و اول به

 دایرکت هام ش یم زنم. باالتر از همه، دایرکت هدیه

 .است که استوریم رو ریپالی کرده

اقعادخیی مموش و بامزه ای که از بودن باهاش و   

 خوشم یم آد و حسابر باهاش حال یم

 .کنم

 :دایرکتش رو باز یم کنم، نوشته

 moharo ⁃(ایموخر خنده)

 :یم نویسم

⁃ doost nadari in modeli ? 

پیامش برای دو ساعت پیشه ویل به محض دلیور 

 شدن

ن یم زنه و یم نویسه  تکست من، سی 

 .در حال تایپ

⁃ bamaze shodi 



⁃ vali nazar khili boland beshe 

 )(mishi shabih dokhtaraایموخر چشمکبه⁃

 :ایموجیش یم خندم و یم نویسم

⁃ miram kachal mikonm aslan 

⁃ eva, nakonia 

 man mard kachalایموخر چپ چپ⁃

nadoost )( 

 !از نخ گذشته، دیگه رسما داره طناب یم ده

 اما اگر بخواد مثل قرار قبلمون تنگ بازی در بیاره و

یاد، کالهمون یم ره تو همخونه ن ! 

من که اسکل دست این نیستم از کار و زندگیم بگذرم 

 و

 !این بخواد مسخره بازی در بیاره

 ازش خوشم یم آد، دخیی فانیه و یم تونه شگرمم کنه

 اما شورش که در بیاد، حوصله ام

 ش یم ره و یم رم شاغ بعدی! به اندازه ی الزم

از دوستباهوشه و مطمئنا یم دونه من   



م چه انتظارابی دارم! البته اونقدری ام که بشه  دخیی

 .اذیتش کرد، خنگ و دوست داشتنیه

 :یم نویسم

⁃ bia video call 

ن یم شه ویل جواب نیم ده، حتما  همون لحظه سی 

 رفت

 !بماله

 چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم و از دایرکتش

ن از ون رفیی ون یم رم. قبل از بی   بی 

ای اینستاگرام، نگاهم به دایرکت رسا قسمت پیام ه

 یم

 افته، سکیس دوست داشتنیم تکست

جدید داده. باز یم کنم و تک پیام خییل کوتاهش رو 

 یم

 .خونم

⁃ Ft. 

 لب هام رو روی هم فشار یم دم و برخالف رویه ی



 رسیم ای که اون پیش گرفته، یم

 :نویسم

⁃ khoshgele, az koja in hame etemad be 

nafs be dast avordi ke omadi 

?pishnhad Ft midi  ه واقعا عصبیم یم این دخیی

 کنه،

 هر چقدر خوشگل و بامزه است، پررو و رو اعصابه،

 با

 این لحن حرف زدنش و شما شما گفتنش! صفحه ی

 گوشیم رو خاموش یم کنم، بلند یم شم

 .و گوشر به دست، به سمت دستشوبی یم رم

مسواک و خمی  گوشیم رو جلوی آینه یم ذارم، 

 دندونم

 رو از کابینت کوچیک بغل آینه بر

یم دارم. با نیمچه فشاری که به تیوپ خمی  دندون 

 یم

 آرم، روی مسواکم با ماده ی سفید



 پر یم شه و دوباره داغ دلم برای پویل که بابت خمی  

 دندون دادم تازه یم شه! چهل و پنج

هزار تومن خمی  دندون آخه؟ توش طال داره مگه 

 لعنتی 

 ها!؟

 بعد از مسواک زدن، دهنم رو آب کیسر یم کنم، نخ

 دندون رو از کابینت بر یم دارم و در

 حال جدا کردنشم که واتس آپم زنگ یم خوره. نگایه

 به صفحه یم ندازم، هدیه است،

 جواب نیم دم تا اینکه خودش قطع یم شه. دوباره

 مشغول نخ دندونم یم شم، دور انگشت

و وارد دهنم یم کنمشهام یم پیچونمش  . 

بعد از تموم شدن کارم، آب دهنم رو توی دستشوبی 

 تف

 یم کنم و یه بار دیگه دهنم رو آب

 کیسر یم کنم. دست و صورتم رو با حوله خشک یم

ون  کنم، گوشیم رو بر یم دارم و بی 



  ، یم رم. کلید پریزهای لوسیی و المپ های پذیرابی

 کنار

 در دستشوییه، برق هارو خاموش

  کنم و به اتاقم یم رم. بدون روشن کردن المپ،یم

 .روی خوش خواب دراز یم کشم

*** 

، دقیقا هشت و هفت دقیقه رو  ن ساعت ماشی 

 نشون یم

 ده که باالخره به محرصن یم رسم و

ن محمد پارک یم کنم. انگار  ماشینم رو پشت ماشی 

 قرار

 نیست حاخر بیاد، ماشینش که

 .نیست

ن پیاده یم شم، انگاربا ابروهای گره خورده از  ماشی   

 بابا داره کم کم جای خودش رو به

 .محمد یم ده و این اصال جالب نیست

 هیچ وقت فکر نیم کردم بابا بخواد ان قدر زود



 بازنشسته بشه، راستش اصال فکر کناره

ی بابا رو هم نیم کردم!حاال که دارم باهاش رو به  گی 

اگر رو یم شم، به حقیقت وحشتنایک ب  یم برم! 

 محمد

 همه

ن به بابا  دیگه هیچ جابی برای برگشیی
 کاره بشه، یعتن

 ندارم. همیشه تو ناخودآگاهم یم

 دونستم کامل کندن از خانواده ام و منافیع که ازشون

 .بهم یم رسه، کار من نیست

 من هرکاری که کردم، به پشتوانه ی اسم و رسم بابا

 بوده؛ حتی نزویل که گرفتم، یم دونستم

نم چک هام رو پاس کنم، بابا هست! اون اگر نتو 

 هیچ

 وقت من رو به حال خودم رها نیم

 کنه، اجازه نیم ده من به خاطر سه میلیارد بیفتم

 زندان! هر چقدر هم طعنه بشنوم، بازم اون

؟ یم تونم از داداش بزرگم انتظار  بابامه و محمد خ 



 داشته باشم بدیه هام رو پاس کنه؟

ه و بقیه ی ما پرسها باید ازبرادری که بشه همه کار   

وی کنیم  !اون پی 

ن از خانواده تا این حد  ابدا فکر نیم کردم فاصله گرفیی

 .تبعات داشته باشه

 حاال که فکرش رو یم کنم، اعالم استقالل من فقط

 باعث شده محمد بدون رقیب خاض ان

ن بشه  !قدر راحت صاحب همه چی 

ن که فعال درگی  درسه، رضا و مهد ی هم توامی  حسی   

، اصال براشون ن  باقالیا سی  یم کین

ن بشه  مهم نیست رییس کیه، فقط جیبشون تامی 

 براشون

 !کافیه

ن رو یم زنم، سوییچ رو توی جیب کتم  دزدگی  ماشی 

 یم ندازم و موبایلم رو از همون جیب

 .بر یم دارم

 بدون توجه به پیل که کیم جلوتر هست، از جوب رد



ختمونیم شم و از در همیشه باز سا  

تجاری پنج طبقه یم گذرم. بدون این که -اداری

م  مسی 

 رو سمت آسانسور کج کنم، به سمت

 راه پله ها یم رم. یه طبقه و ده تا دونه پله واقعا

 ارزش منتظر موندن برای آسانسور رو

 .نداره

محرصن عمو فریدون، مثل هروقت دیگه ای که 

 خانواده

 !ی ما باهاش کار داره، بسته است

، رهاش یمدستم ر 
ی

و روی کلید یم ذارم و با تک زنیک  

 کنم، چند ثانیه بعد میالد کارآموز

 .بیست و یک ساله ی عمو، در رو برام باز یم کنه

 سالم داداش، ⁃:مثل همیشه خوش رو سالم یم کنه

 .خوش اومدی، بیا تو

 :داخل یم رم و مثل خودش جواب یم دم

 قربون داداش، عمو و بابا اومدن؟⁃



شم یم بنده و همونطور که همراهیم یم در رو پشت  

 :کنه، یم گه

 آقای حستن اومدن و داداش بزرگت. حاج آقا هنوز⁃

یف نیاوردن  .ترسر

یه که سالن  محرصن عمو، یه واحد دویست میی

 اصلیش

 با سالن انتظارش، به وسیله ی یه

پارتیشن از هم جدا شدن. توی سالن انتظار، محمد 

 رو

یم بینم لم داده روی مبل های چسیی  . 

 .میالد از پارتیشن رد یم شه و به سمت عمو یم ره

من هم راهم رو به سمت ست مبل ها و داداش 

 بزرگم

 کج یم کنم، صدای پام رو باالخره

 یم شنوه و شش رو بر یم گردونه. چشم هاش ریز و

 شخ شده؛ اگه نیم شناختمش یم

 گفتم رو گل بوده که این طوری شده، اما یحتمل به



کم خوابیه. انگار داداش بزرگه بهخاطر    

 !صبح زود بیدار شدن عادت نداره، آخن 

 با انرژی سالم و صبح بخی  یم گم و رو به روش،

 .روی مبل تیک یم شینم

 :با کسیل جوابم رو یم ده

 .صبح توام⁃

 :روی مبل لم یم دم و با طعنه یم گم

چه ظلیم بهت شده که مجبور شدی صبح زود ⁃

 بیای

کنه و صاف روی مبل یم شینه.   اینجا.اخم یم

 پوزخند

 یم زنم، انگار اشتباه فکر یم کردم و

سک  هنوز بابا همه کاره است، محمد فقط نقش میی

 رو

 !تو اون کارخونه داره

 صداش رو با شفه ای صاف یم کنه و قبل از این که

 بزنه، من بر هوا یم گم
ن
 :اون حرق



⁃ بابا توراستی داستان این زمینا چیه؟ یادم نیم آد   

ن   فاصله ی دو سه ماهه این همه زمی 

سم  .خریده باشه، دیشب فرصت نشد ازش بی 

شونه باال یم ندازه و همچنان خواب آلو جواب یم 

 :ده

منم خییل در جریان نیستم، فقط یم دونم تو یه ⁃

 جای

 توپه و انگار زیر قیمت گذاشتنش

 .برای فروش. بابا هم دلش نیومد نخرش

دم و بر حواس یم گملب هام رو جلو یم  : 

 آها، صاحبش کیه؟⁃

 :شونه باال یم اندازه و یم گه

 .خیر ندارم⁃

 دروغ یم گه مثل سگ، مطمئنا من نباید از فروشنده

 خیر داشته باشم. پس به نتیجه ی

، بلکه فروشنده ام  ن  یم رسم، نه تنها زمی 
ی

بزرگ

 پشتش



 !داستان داره

دار بشم؟   که من نباید خیر
شاید به حاال چه داستابن

 پچ

 پچ های اون روزشون ربط داره، اخم

های محمد و تند تند حرف زدن های بابا. مثل این  

 که

 باید منتظر یه سوپرایز بزرگ باشم،

! فقط امیدوارم هرکاری که یم  حاال یا مثبت یا منقن

، من ب...گا نرم ن  !کین

لب هام رو روی هم فشار یم دم و محمد بحث 

 جذاب

وب شد یادمزنش رو پیش یم کشه، خ  

م از هیچ کدوم  ⁃!انداخت که باید حالشون رو بگی 

 اون

ا خوشت نیومد؟  دخیی

بدون اخم و با خنتی ترین حالت ممکن، جواب یم 

 :دم



ن مخارج ⁃ داداش شما حاخر رو داری برای تامی 

 خودت

. من ن  و زنت و عروش گرفیی

خودم باید اول به جیبم نگاه کنم، اگر داشتم یم تونم 

 به

ن  فکر کنم. فعال ان قدر از زن گرفیی  

 !لحاظ مایل به ثبات نرسیدم که به فکر ازدواج باشم

ه، اما قبل از  محمد اخم یم کنه و گارد حمله یم گی 

 بزنه، صدای عمو
ن
 اینکه بتونه حرق

 فریدون یم آد و بعد خودش از پشت پارتیشن پیداش

 یم شه. عمو فریدون مرد مسن و تقریبا

ا بزرگ و ش نسبتا طاسشخوشتیپیه، اگر شکم تقریب  

یم، برای یه مرد پنجاه  رو نادیده بگی 

 .ساله تیپ ایده آیل داره

ش ش زده⁃ ن گ به عموی پی   .به به، ببی 

 :به پای عمو بلند یم شم و با لبخند یم گم

 .اگه منظور از پی  خودبی که داری بلوف یم زبن ⁃



محمد برای دیدن عمو شش رو یم چرخونه، سالم 

 یم

ون هم بلند یم شهده و ا . 

وبی همیشگیش، مارو به 
عمو با لبخند و خوشر

ن   نشسیی

 :دعوت یم کنه

 .بفرمایید... بشینید پرسا⁃

 ش جاهامون بر یم گردیم و عمو تک مبل کنار من رو

ن انتخاب یم کنه  .برای نشسیی

 :دستش رو روی پام یم ذاره و کیم دلخور یم گه

⁃ ؟عمو ف ریدون ازپرسه ی بر معرفت، چیکارا یم کتن  

اون مردهاست که تقریبا هیچ حمایتی از بچه هاش 

 نیم

 کنه، تا خودشون رو

ن   !ثابت کین

 مون
ی

 حتی وقتی بابا یم خواست دانیال وکیل خانوادگ

 بشه، اون اصال به این کار رغبت



نداشت چون به نظرش دبن هنوز آب دیده نشده 

 بود؛

 .اون نمونه ی کامال متفاوت باباست

یه که من رو برای مستقل شدن عمو ییک از کسای

 واقعا

 تشویق کرد و اگر حمایت هاش نبود،

کار من خییل سخت تر یم شد. شاید هم اصال به 

 فکر

 استقالل نیم افتادم! رفتار اون با

ی بیش تر از بخور  ن پرسهاش باعث شد من چی 

 بخواب

 تو کارخونه ی بابا
ن
 تو خونه و عالق

 .بخوام

 سیع یم کنم بر تو 
ی

مندگ جیه این مدتم روبا شر  

 :ماست مایل کنم

 نیم ذاره حواس و⁃
ی

 ای بابا عمو جون، کار و زندگ

 وقت برام بمونه. وگرنه خودتون که



 .یم دونید چقدر برام عزیزید، شما مثل پدرمید

 عمو یم خنده و دستش که روی پای منه رو بر یم

 داره. نوک سیبیلش رو تاب یم ده و یم

 :گه

 .پدر سوخته ی زبون باز⁃

 لبخند یم زنم و عمو رو به محمد که با اخم و چشم

 :های شخ نگاهمون یم کنه، یم گه

؟ راستی باباتون⁃  تو چطوری پرس؟ چیکار یم کتن

 کجاس؟

محمد شق و رق تر یم شینه و با صاف کردن 

 صداش،

 :یم گه

 دعا گوی شماییم. بابا نیم آن. من معامله رو جوش⁃

 .یم دم به نیابت ازشون

 بزنم اماابروهام ب
ن
اال یم پره، دهن باز یم کنم حرق  

ی نیم ن م و چی   زبون به دهن یم گی 

عجب. پس چرا به من  ⁃:گم. عمو متعجب یم گه



ی ن  چی 

 نگفته؟

 .محمد شونه باال یم ندازه و اظهار بر اطالیع یم کنه

 :عمو بار دیگه یم گه

این صاب ملکتونم نیم شناسم، با این زمیتن که ⁃

 داره،

 ! نام و نشون باشهبهش نیم آد بر 

 محمد نگاه زیر چشیم به من یم کنه، کیم روی مبل

 جا به جا یم شه، شش رو زیر یم

 :ندازه و با شفه ای مصلحتی یم گه

، مثل این که ⁃ ن آقای معتمدی وکیلشون هسیی

 خودشون

 وقتی برای این کارهای پیش پا افتاده

 !ندارن

کارپشمام! صحبت چند میلیارد پوله و محمد یم گه    

 پیش پا افتاده؟

نیم تونم باور کنم، بزرگ ترین حدسم اینه که 



 صاحب

 ملک، دوست نداره اسیم ازش برده

بشه! و چرا؟ مگه این که یه داستان بزرگ پشت 

 ملک

 !باشه و این کار غی  قانوبن باشه

ن مورد دار قراره به نام من بخوره؟  یعتن یه زمی 

رو« بعج»عمو لب هاش رو تکون یم ده و چندبار   

 زیر لب زمزمه یم کنه. انگار اون

هم متوجه بو دار بودن قضیه شده، اما هیچ کدوم 

 
ن
 حرق

 نیم زنیم، من فقط مطمئنم بابا کاری

 نیم کنه که من ب...گا برم؛ به هرحال هرخ  نباشه

 اون بابامه و کاری نیم کنه من آسیب

 .ببینم

 :عمو از جاش بلند یم شه و رو به من یم گه

⁃ ه ازصبحانه خ وردی؟ اگر نخوردی به میالد بگم بی   

 ش خیابون یه کله پاچه ی مشتی 



ه.لبخند دندون نمابی یم زنم و یم گم  :بگی 

 اگر شما به یه لیوان کاپوچینو و یه چصه کیک⁃

 شکالبی یم گید صبحانه، آره خوردم،

 !وگرنه که خییل ام گرسنه ام

 عمو با خنده دست روی شونه ام یم ذاره و رو به

مد یم گهمح : 

 تو خ  پرس؟ توام یم خوری؟⁃

 :محمد تو چشم های من زل یم زنه و یم گه

 نه عمو، زن من صبح بیدار شد صبحانه برام آماده⁃

 !کرد، میل ندارم

ن و دقیقی انداخت، از محمد بعید  چه تیکه ی سنگی 

 بود؛

 !خوشم اومد، صد امتیاز

عمو انگار نه انگار که من حرف شنیدم، بلند یم 

 خنده

 و فشار دستش رو روی شونه ام زیاد

 .یم کنه



 :با خنده یم گه

جلوی مجردا اینطوری پز زنتو نده پرس، خدای ⁃

 ناکرده

 .چشم یم خوره

 ن

َِ ز
َ
َ 

 عمو، نسا خانم دو سایل هست که فوت شده. عمو

 مشغله ی کاری و بچه هاش رو بهونه

 کرده که ازدواج نیم کنم، ویل حداقل من از زن هابی 

رگ باهاشون درکه زیر زی  

م  .ارتباطه، با خیر

 :محمد لبخند محجوبر یم زنه و توجیه یم کنه

 .ابدا قصدم این نبود، اشتباه یم کنید عمو جان⁃

 عمو من رو رها یم کنه، این بار دستش رو توی هوا

 یم دونم پرس، یم ⁃:تکون یم ده و با خنده یم گه

 دونم. تو شی  پاک خورده ای، دست پروده ی

، هیچ شیکنادرخابن   



 .بهت نیست

محمد لبخند محجوبش رو حفظ یم کنه و خونرسد 

 یم

 :گه

 .شما لطف دارید عمو⁃

 اگر دخیی بودم، حتما چشم هام رو توی حدقه یم

 چرخوندم یا پشت چشم نازک یم کردم،

شاید هم با یه دهن کچر یم گفتم که چقدر حالم از 

 این

 نماییسر که راه انداخته به هم یم

 .خوره

پرس هستم و باید فقط به پوزخند اکتفا کنم، ایناما   

 خالیم نیم کنه و کاش یم شد یدونه مشت

 !بخوابونم تو دهن داداش بزرگه

با نفس بلندی که یم کشم کالفگیم رو نشون یم دم  

 که

 توجه شون بهم جلب یم شه. شجام



 :کیم جا به جا یم شم و ناراضن از وضعم، یم گم

⁃  دارم، باید پس چرا این یارو نیم آد؟
ی

من کار و زندگ  

کت0۱تا  برسم شر . 

 عمو با افتخار نگاهم یم کنه، اما محمد خنتی و بدون

 :حس یم گه

احتماال هنوز جلسه شون با صاب ملک تموم ⁃

 .نشده

 محمد بعد زدن این حرف اخم یم کنه و لب هاش رو

 محکم روی هم فشار یم ده. انگار

 !حرف از دهنش پریده باشه

ابا جای دیگه ای مشغوله و بحث جلسه شون؟ ب

 مسائل

 پیش پا افتاده فقط یه بهونه ی مسخره

 !بوده

ی فراتر از پول باشه،  ن ن چی  فکر کنم پشت این زمی 

 شاید

 یه پوششه برای کارهای دیگه، بابا



 قبال از این کارها کرده.عصبابن از جام بلند یم شم و

ی  توی سالن انتظار تقریبا کوچیک و پنجاه میی

 محرصن 

دمق  

 .رو یم رم

 :با حرص یم گم

 یم تونستید بگید من همون ساعت بیام که ان قدر⁃

 .معطل کارای مسخره تون نشم

 محمد شونه باال یم اندازه و عصبانیتم دو برابر یم

 .شه

ین فرصته که برم  برای خانواده ام بیکاری من بهیی

 گردونن خونه، چرا باید به کار من

وضع خوشحال یم اهمیت بدن؟ اونا حتما از این 

 شن که

منده و  من به غلط کردن بیفتم، شر

 .ش افکنده برگردم پیششون

روی پاشنه ی پا بار دیگهبه سمت محمد بر یم  



 گردم،

م  انگشت اشاره ام رو سمتش یم گی 

و قبل از این که با عصبانیت حرف دیگه ای بزنم، 

 عمو

 :یم گه

⁃ ن دی ه. چی  گهپس من برم به میالد بگم کله پاچه بگی   

 ای نیم خوای عمو؟

ن  ون یم دم؛ دستم رو پایی  نفسم رو بلند و کالفه بی 

 یم

 :ندازم و با لحن ناراحتی یم گم

 .نه عمو جون، ممنون⁃

عمو هیچ وقت آدیم نبوده که توی دعوا و بحث 

 های

 ما دخالت کنه. در حایل که
ی

 خانوادگ

 داره میالد رو صدا یم زنه، مارو ترک یم کنه و پشت

محو یم شهپارتیشن  . 

ن یم ندازم و متاسف شم رو چپ  دست هام رو پایی 



 و

 راست یم کنم، ناراحت و عصبابن 

ن که حداقل  ام، دلم یم خواد بزنم فکش رو بیارم پایی 

 ان

 !قدر خونرسد نباشه

ون یم دم، کاش حداقل تو  بلند و کالفه نفسم رو بی 

 خونه یکم یم خوابیدم و این موقع صبح

خت محمد رو نگاه منم و حرصنیم اومدم اینجا ری  

بخورم.محمد به همون حالت اولیه اش برگشته و 

 چشم

 هاش رو بسته، شش رو به پشتی مبل تکیه

 .داده

 شجام بر یم گردم و دوباره رو به روی محمد یم

 شینم. عصبابن چند بار پشت ش هم

 پلک یم زنم و به ساعتم نگاه یم کنم که هشت و ش

 .دقیقه رو نشون یم ده

 با نوک پام به پای دراز شده ی محمد یم زنم و



 :چاپلوس طور یم گم

 ممد من هزارتا کار ریخته شم، بیکار بودم تا شب⁃

 یم موندم ویل کار دارم به عیل. یه

 کجا مونده این بر پدر
ن  .زنگ بزن ببی 

حتی به خودش زحمت نیم ده چشم هاش رو باز  

 کنه و

 صدای نفس هاش رو بلند تر یم کنه

یعتن که  : 

 !خفه شو برام مهم نیست بدبخت یم شر ⁃

 گوشیم رو از جیبم در یم آرم و شماره ی بابا رو یم

م. هرچقدر بوق یم خوره جواب  گی 

 نیم ده؛ تو جیبم برش یم گردونم و موهام رو چنگ

نم ن  .می 

، نیم تونم درست ن  مثل این که زیرم سوزن گذاشیی

 شجام بشینم و مدام وول یم خورم،

جام بلند یم شم و توی سالن انتظار قدم رودوباره از   

 یم رم. رو به روی تابلوی نامفهوم



کنار پنجره یم ایستم و بدون این که به خطوط 

 نقاشر 

 توجه کنم، از الی پرده ی کرکره ای،

ون نگاه یم کنم  .به بی 

موتور میالد رو یم بینم که توی پیاده رو کنار جدول 

 و

 زیر درخت توت پارک یم کنه و

ف غذا به دست باال یم آدظر  . 

م و دوباره کنار مبل ها یم  از پنجره فاصله یم گی 

 ایستم. دلم یم خواد ریلکس کنم و این

م به چپم، اما کارم  تاخی  احتماال چند ساعته رو بگی 

یه که تو زندگیم دارم، ن  مهم ترین چی 

فت   بهش احتیاج دارم و دوست دارم که توش پیرسر

 .کنم

ون یم کشم و یک بار گوشیم رو دوباره از  جیبم بی   

م. بوق  دیگه شماره ی بابارو یم گی 

ن و تو گوشم  های پشت ش هم بدون شانجام هسیی



ن آوردنگوشیم و قطع . با پایی  ن
 بیش تر عصبیم یم کین

 کردن تماس، زنگ واحد به صدا در یم آد. به سمتش

ن   یم رم و بعد از گذشیی

ستم و اجازهاز پارتیشن، در رو باز یم کنم، کنار یم ای  

 .یم دم داخل بشه

میالد همراه کله پاچه سنگک تازه خریده، تعجب یم  

 کنم

 که ان قدر زود این همه کار کرده

 :و یم پرسم

 .چطوری ان قدر زود برگشتی ⁃

 در رو یم بندم و عمورو صدا یم زنم، میالد جواب یم

 :ده

ن خیابونه، تا آماده یم کرد رفتم⁃  کله پزی ش همی 

نونوابی خلوت بود نونم خریدم، . 

خونه که  ن آهان یم گم و دنبال میالد، به سمت آشی 

 طرف

 .دیگه ی سالن انتظاره یم ریم



خونه و توالت کنار همه، به خاطر این  ن در آشی 

 باگش،

 هیچ وقت از نقشه ی اینجا خوشم

 .نیومده

ن نهارخوری  میالد نون و مشمای ظرف هارو روی می 

 دو نفره یم ذاره و به سمت سینک

  ره. عمو با ش و صدا داخل یم شه روی ییک ازیم

ن یم شینه. من هم  صندیل ها پشت می 

 مونده یم شینم، میالد بعد
ی
 روی تنها صندیل باق

ن بشقاب و قاشق و نمک از  گذاشیی

خونه خارج یم شه تا برای خودش صندیل بیاره ن  .آشی 

 عمو مشمارو با ش و صدا باز یم کنه، در شل و ول

ک یه بار مرصفروی ظرف پالستی  

ن   که با چسب محکم کردن رو باز یم کنه و حی 

 کشیدن

 :کله پاچه تو ظرف ها به من یم گه

ن و فلفل و آب نارنجو بیار⁃  .پاشو دارچی 



 :از روی صندیل بلند یم شم و گیج یم پرسم

؟⁃ ن  کجا هسیی

 ⁃:با انگشت به کشوی اول کابینت اشاره یم کنه

 ادویه

ن ها اونجاس، آب نارنجم تو در  یخچاله، اون پایی 

 پیش

 .ظرف آب لیمو

 کشوی اول رو باز یم کنم و با تعداد زیادی جا ادویه

 ای مواجه یم شم که هیچ کدوم رو

 نیم شناسم. از نظر من همشون شبیه نمک دونن و

 حتی مزه شون رو هم تو غذا تشخیص

نیم دم، نیم فهمم اصال چرا باید مزه ی اصیل کله 

 پاچه

ا خراب کردرو با این چاشتن ه ! 

اض یم کنم  :به سمت عمو بر یم گردم و اعیی

 ای بابا عمو، من چه بدونم اینا خ  ان، خودت بیا⁃

 .بردار



ی به در شم رو به اون سمت یم ن  صدای برخورد چی 

 کشونه، میالد رو در حایل که پشتی 

 .صندیل رو بغل کرده یم بینم

 :عمو چشم غره یم ره

⁃ ن کدوم چیه. تو پخمه ای یا اسکل؟ بردار بو کن ببی   

 یم کتن پس؟ از
ی

 چطوری تنها زندگ

 پس خودت بر یم آی یا اون خونه شده لونه موش؟

 :یم خندم و جواب یم دم

بهتون قول یم دم لونه موش نشده، ویل در حد ⁃

 دفیی 

 .شما هم مجهز نیستم

 عمو شی به تاسف تکون یم ده و به میالد که

ن یم ذاره یم  صندلیش رو گوشه ای از می 

 :گه

ن چیه، خودش از پشت⁃  برو بهش بگو فلفل و دارچی 

 .کوه اومده نیم دونه اینا خ  ان

ن کوچیک دو نفره  میالد صندلیش رو یک گوشه ی می 



 یم ذاره و دو قدیم که بینمون فاصله

خونه  ن هست رو یط یم کنه. برعکس سالن ها، آشی 

 ی

 اینجا واقعا کوچیکه.از جلوی کشو کنار یم رم و خنتی 

رم که ادویه های مورد نظر عمورو پیدا کنه. منتظ

 دوتا

 از نمکدون های بزرگ استیل رو بر یم داره و به من

 :نشون یم ده

ن ⁃  .این فلفله، اینم دارچی 

ه، بوی گرم و  ییک از نمکدون هارو جلوی بینیم یم گی 

 تندی داره که باعث یم شه دماغم

ن بدم، با دستم پسش بزنم و غر بزنم  :رو چی 

⁃ بابا، چیکار دارم بدونم اینا خ  ان ولم کن . 

ون  صندیل دیگه ای که رو به روی عمو هست رو بی 

 یم کشم و روش یم شینم. عمو با

برای سه تامون توی ظرف کشیده و یه مقدار هم 

 توی



 ظرف نگه داشته که با دیدن نگاهم

 :روش خودش توضیح یم ده

 .برای محمد نگه داشتم، باالخره که یم خوره⁃

یم زنم و یه تیکه نون از گوشه ی خشک پوزخند   

 سنگک یم کنم. در حال لقمه گرفتنم که

میالد هم شجاش یم شینه. عصبانیتم از بابا و 

 محمد

 دوباره یادآوری یم شه و ناراحت از

 :این که عمو بهش اهمیت داده، یم گم

 بابای ما بهمون یاد داده اوبن که چص یم کنه و یم⁃

ی رو نیم خورم، ه ن یچگه چی   

 .غذابی براش آماده نیم شه

 :عمو شونه باال یم ندازه و جواب یم ده

 من بابای شما نیستم پرس، اینجام خونه ی بابات⁃

 نیست، من برای مهمون و پرس دوست

 عزیزم صبحانه آماده کردم و سهمش رو نگه یم

 دارم.شونه باال یم اندازم و لقمه ی توی دهنم رو یم



 در مورد
ن
ش نیم زنمجووئم و دیگه حرق . 

 سیع یم کنم کمیی هم حرص بخورم، چون هیچ فایده

 ای نداره و فقط اعصاب خودم خرد

 .یم شه

 نیم ساعت بعد که درحال کمک کردن به میالد برای

ن هستم، باالخره معتمدی  جمع کردن می 

 .لشش رو یم آره دفیی 

ون یم آد نکته ی قابل توجه،  صداهابی که از بی 
ن  بی 

شنیدنش واقعاصدای حاجیه که با   

 خوشحال یم شم. حس بچه ای رو دارم که از برادر

 بزرگ ترش کتک خورده و یم خواد

 .چغولیش رو به باباش بکنه

ن که پیش بابا  امکان توبیخ شدن محمد کمه، اما همی 

 ناراحتیم رو از کارهاشون ابراز کنم و

ن   مثل برده ای که یم تونن هرکاری رو بهش تحمیل کین

تا قسمتی راضیم رفتار نکنم، کیم  

 .یم کنه



ون یم رم و وقتی سالن رو خایل یم خونه بی  ن  از آشی 

 بینم، از پارتیشن رد یم شم، بابا و

 محمد و مرد دیگه ای که احتماال معتمدی هست رو

 .نشسته روی مبل های تک نفره یم بینم

 با صدای بلند سالم یم کنم و وقتی ششون به سمت

وبی با م
عتمدیمن یم چرخه، با خوشر  

 .و حاخر احوال پرش یم کنم

روی صندیل خایل کنار معتمدی یم شینم و بابا به 

 عمو

 :یم گه

وع کن که وقت نداریم کارخونه رو⁃  فریدون کارتو شر

 .ول کردم به امون خدا اومدیم اینجا

 :معتمدی با نگایه به طرف من، از بابا یم پرسه

؟ تاحاال اونجا⁃ ن  آقازاده هم تو کارخونه هسیی

دیدمشونن . 

 معتمدی تو کارخونه رفت و آمد داره؟ پس اگر بخوام

ن چیه باید حتما  بفهمم داستان این زمی 



برگردم، شایدم این یه توجیهه برای خودم که به 

 غلط

 کردن افتادم و نیم خوام حداقل پیش

ن صحبت  نیم زنم و بی 
ن
منده بشم!حرق  خودم شر

ده هاشونم نیم پرم. بابا ناراضن و با لب های فرسر 

 شده

 نگاهم

یم کنه و بعد به سمت معتمدی یم چرخه، با 

 لبخندی

ن ریش  تصنیع که خییل سخت از بی 

 :هاش قابل دیدنه، جواب یم ده

 .علیسان مدیر تبلیغات یه کارخونه ی دیگه است⁃

 خنده ی بلند و مصلحتی یم کنه و جهت ماست مایل

 :کردن یم گه

⁃ بایدوست داره مستقل باشه و نیم خواد برای با  

ش کار کنه  .پی 

البته ماست مایل هم نبود و حقیقت رو گفت، فقط 



 با دوز

. معتمدی که مرد تقریبا سن و  کمیی

سال داریه و معلومه آدم با تجربه ای هم هست، 

 نگاه

 کوتایه بهم یم ندازه و در جواب بابا

 :یم گه

 اگر بدون کمک شما وارد اون کارخونه شدن، باید⁃

 .بهشون افتخار کنید

ن خیالب ابا به من افتخار کنه؟ صنار بده آش به همی   

 !باش

 پوزخند صداداری یم زنم که ش هر چهار نفرشون به

 سمت من یم چرخه، بابا پوکر فیس

 :نگاهم یم کنه و من با لبخند احمقانه ای یم گم

 .ادامه بدید⁃

محمد چشم غره یم ره و بابا اخم یم کنه، معتمدی 

 به

ا، نگاهروم لبخند یم زنه و باب  



 عصبانیش رو از روم بر یم داره. شاید حتی نتونم

 بهش بگم چقدر از کار امروزش

 !ناراحتم، اما حداقل با این پوزخند دلم خنک شد

 اآلن اون هم ناراحته که آبروش رو پیش ییک از

 آشناهاش بردم. بابا خییل به دید مردم

 !نسبت به خانواده مون اهمیت یم ده

، به معتمدی یم بابا با لبخندی ضفا  جهت ماله کیسر  

 البته که افتخار یم کنم، همه ی پرسهام باعث ⁃:گه

 .افتخارمن

آره خب، مخصوصا به پرسای مفت خورش که 

 تاحاال

 دوساعت جابی جز پیش بابا کار

ن  نکردن! چرا نباید افتخار کنه؟ اون ها قراره جانشی 

 به

 !حق حاج نادر ملیک باشن

من، فقط لب هاش  معتمدی به جای لبخند رو به

 رو کش



 یم ده و نگاهش رو به عمو فریدون

و میالد یم دوزه که مشغول آماده کردن اسناد 

 .هستند

ده دقیقه ی بعد، با سکوت و نوتیفکیشن های  

 گوشر 

 .من که گه گایه بلند یم شه یم گذره

 رستگار انگار نه انگار که دیشب منو پیچونده، امروز

یم چینهداره برای آخر هفته برنامه   

 .بریم چالوس

کمون، درحال  توی گروه تلگرام دوست های مشیی

 بحث

 هستند که چالوس نه و ویالی کردان

 بابای فراز برای دو روز موندن مناسب تر و الکچری

 نداره، احتمالش
ی
 تره. برای من فرق

خییل کمه که بخوام برم؛ قراره ماشینم رو امروز 

 تحویل

ی بدم و معجزه الزمه که م نمشیی  



ن دار بشم. نیم تونم به عنوان  تا آخر هفته ماشی 

ن رفیقام سوار بشم، یه ن توی ماشی   شنشی 

 نوع رگ دیوونگیه ویل قبول کردنش واقعا برام سخته

 !که خودم راننده نباشم

 :توی گروه یم نویسم

⁃ hala zoode az alan. 

⁃ bezar bebinim ta akhar hafte 

chiakareim. 

⁃ bad tasmim migirim . 

⁃ che khabare az alan dari barname 

mikoni 

dadash? 

با این حرف یم پیچونمشون و نتم رو خاموش یم  

 .کنم

 چند ثانیه بعد عمو فریدون شش رو از روی برگه ها

 بلند یم کنه، رو به من و معتمدی یم

 .آماده است، فقط کافیه امضا بزنید ⁃:گه



 :به من اشاره یم کنه

⁃ نبیا بخون امضا ک . 

 ش تکون یم دم، بلند یم شم و با دو قدم بلند جلوی

ن بزرگ و الکچری عمو یم ایستم  .می 

 خودنویس وصل شده به شویس تحریر زرشیک روی

ن رو بر یم دارم و یم خوام  می 

بدون خوندن امضا بزنم که عمو دستش رو روی 

 محل

 :امضا یم ذاره

 .اول بخون⁃

 :کالفه یم گم

⁃ امضا بزنم برم ب  کارمدیرمه عمو، دستتو بکش  . 

 :ابرو باال یم ندازه و آروم یم گه

 اول بخون پرس، شاید داری سند مرگتو امضا یم⁃

 .کتن 

آروم یم خندم و شم رو به چپ و راست تکون یم 

 .دم



 !سند مرگ دیگه چه صیغه ایه

 ششی و بدون توجه واقیع به خطوط، نگاهم رو

 روی کاغذ یم چرخونم و چند ثانیه بعد

گم  یم : 

 .حله خوندم⁃

 :عمو ناراضن دستش رو عقب یم کشه و یم گه

تو کم کن.با خنده ش⁃  پرسه ی نفهم. امضا بزن شر

 :تکون یم دم، امضا یم زنم و خندون یم گم

ی بعدی⁃  من دیگه رفتم تا یه سال دیگه و کار دفیی

 بابا، اینطوری باهام رفتار نکن دلم یم

 .شکنه عمو جون

نه و مطمئنا دلش یم خواد عمو به روم اخم یم ک

 یدونه

 هابی که وقتی 
 از اون پس گردبن

 سنم کمیی بود خییل ازشون یم خوردم رو بهم بزنه،

 :اما فقط یم گه

ون پرس، خییل داری حرف یم زبن ⁃  .برو بی 



دو انگشت اشاره و وسطم رو کنار هم، رو به شقیقه 

 ام

 یم گم
ی

م و با لبخند بزرگ  :یم گی 

⁃ مرد به زودی یم بینمت پی  . 

ن یم گم  :رو به بابا و محمد که شجاهاشون نشسیی

 .من برم که دیرم شده، فعال⁃

 :به معتمدی هم که کنارم ایستاده یم گم

 .روز خوش آقا. خداحافظ⁃

 معتمدی ش تکون یم ده و من دوباره به سمت بابا و

 محمد یم چرخم، خداحافیطن ششی

پارتیشنیم کنم و با قدم های بلند و شییع به سمت   

 یم رم که صدا زدن بابا باعث یم شه

شجام بایستم.یم ایستم و به سمتش بر یم گردم، 

 اخم

 .یم کنم و منتظر یم مونم که بگه چرا صدام کرده

 وقتی بچه بودم، فکر یم کردم بابا، بابا لنگ درازه که

 ان قدر از من بزرگ تره، اآلن که



  دونمرو به روم یم ایسته و من ازش بلند ترم، نیم

 .حاال من بابا لنگ درازم یا بابا آب رفته

بابا نفس عمیقی یم کشه و با صدای آرویم که من 

 هم

 :به سختی یم شنومش، یم گه

 برو بانک سامان، شعبه ی زعفرانیه، یه حساب به⁃

 اسم خودت باز کن ویل برای آدرس و

 کد پستی و اس ام اس بانک، آدرس و شماره ی من

ن  باشه. کارتشم بیار   آرژانتی 
دفیی . 

 کارهای تکراری و اعصاب خردکن بابا! با این همه

 حساب و زمیتن که به نام منه مالیابی 

ی نیست ن  !که بابا بیاد پرداخت کنه، کم چی 

فلسفه ی فرار مالیابی همینه، این که یه حساب چند 

 ده

 میلیاردی به نام یه آدم هیچ  ندار باشه

قیقی صاحب تا مالیات پرداختی نسبت به اموال ح

 اصیل



 کم بشه، اما با این اوضاع پیش

 !اومده ش از کارهای بابا در نیم آرم

 :نفسم رو فوت یم کنم و عصبابن یم گم

 چشم بابا، چشم. اجازه هست دیگه برم؟⁃

 :چشم غره یم ره و یا اخم یم گه

 نباشه. بیا برو رد کارت⁃
ن
 .حرف اضاق

*** 

، پشت فرمون یم شینم و توی لیست مخاطبام

 شماره ی

ن تفرشر رو پیدا یم کنم  .آرمی 

ن هیچ  خریدار ماشینه و از صبح برای تحویل ماشی 

ن رو هفته ی ی ای نکرده. ماشی   پیگی 

 پیش قولنامه کردیم و چند میلیون َش گرفتم، اما به

 خاطر بعضن از مشکالت اون برای

ن کیم طول کشید.پس  تسویه حساب، تحویل ماشی 

 فردا

بدم و از صد میلیون، فقط ده باید پول فرزین رو 



 میلیون

 تو حسابم دارم، اگر پول

ن بیاد تو حسابم، حدود چهارصد میلیون هم  ماشی 

 برام

 یم مونه که باید ببینم چه ماشیتن یم

 تونم باهاش بخرم. هر ماه به خاطر صدتابی که به

 فرزین یم دم، ماشیتن که یم تونم بخرم

ن تر از قبیل هاس ت. البته همه ارزون تر و مدل پایی 

 ی

 این ها بعد اینه که هیچ اتفاق بدی

 !نیفته و این مرتیکه تلفنش رو جواب بده

م و تا آخرین بوق صیر یم  یک بار دیگه تماس یم گی 

 کنم اما جواب نیم ده و عصتر از

این وضع، صفحه اش رو خاموش یم کنم پشت 

 فرمون

 پرتش یم کنم. حتی دلم نیم خواد

صبابن شدن فرزین فکر کنمبه دیرکرد پرداخت و ع ! 



نفسم رو فوت یم کنم و چشم هام رو ماساژ یم دم. 

 تا

کت موندن خسته ام کرده  نه شب شر

و واقعا حس یم کنم حداقل یه ساعت باید از این 

 فضای

م و ت  تخ...یم فاصله بگی 

چ
َ
َ َِ  

 .کنم

 اما فعال الزم دارم یه غذای خوب تو یه جای خوب

بشه، بخورم که روحیه ام یکم بهیی   

م و بگم وید یم  بعدش یم تونم با ییک تماس بگی 

 .خوام

ارهای  سمت بزرگراه ستاری یم رم، دلم استیک و شن

 سنسورو یم خواد. فقط این که تنها

 دارم یم رم یکم اذیتم یم کنه، حس یم کنم هیچکس

 دورم نیست و به یه دخیی توی زندگیم

 نیاز دارم که نصفه شب برش دارم بریم بام پیاده



 روی

 و آش بخوریم. تاحاال هیچ وقت

ی نداشتم و این برام شده ییک  ن دوست دخیی همچی 

 از

ای ادا تنگا ی هام که با این دخیی ن  فانیی

 .و تنبل دورم، فکر نکنم بهش برسم

بیست دقیقه بعد که تو بلوار فردوس دنبال نیلوفر 

 غرب

 هستم، گوشیم زنگ یم خوره. با

ناشناس نگاه یم کنم ابروهای باال پریده به شماره ی 

 و

، تماس رو ن  درحال پارک ماشی 

 :جواب یم دم، خونرسد یم گم

 بفرمایید؟⁃

 صدای گرم و کیم آشنای دخیی باعث یم شه تعجب

 .کنم

.واقعا رسا شماره ی⁃  سالم آقای ملیک، شبتون بخی 



ون یم کشم و در  من رو از کجا آورده؟ سوییچ رو بی 

ن رو باز  ماشی 

ن در، خوش رویم کنم، در حال پیاد ه شدن و بسیی  

 :جواب یم دم

ن طور. حالتون ⁃ سالم خانم، شب شما هم همی 

 خوبه؟

 به سمت رستوران یم رم و اون هم با لحن و صدابی 

 :که گرم تر و صمییم تر شده، یم گه

 اوه خداروشکر یم کنم که شناختی و الزم نیست⁃

 کنم
ن
 .خودم رو معرق

ل یم رمدر چوبر رستوران رو باز یم کنم و داخ . 

 :گرم و صمییم مثل خودش یم گم

 .اختیار داری، مگه یم شه این صدارو یادم بره⁃

آروم و ملیح یم خنده. اوه مای گاد، از صدای خنده 

 اش

 یه طوری یم شم، چقدر قشنگ یم

 خنده؛ انگار عالوه بر کار کردن روی صداش، برای



 .جذاب صحبت کردن هم تمرین کرده

⁃ ن نیممرش که ان قدر توجه د اری ویل پیامم رو سی   

 .کتن 

 :خودم رو ناراحت نشون یم دم و یم گم

باورکن اصال وقت ش خاروندن هم نداشتم، چه ⁃

 برسه

 .جواب تکست دادن

 نگاهم رو دور فضای تقریبا شلوغ یم چرخونم تا جای

 خایل پیدا کنم. ییک از گارسون ها

ن گوشه ای دو نفره راهنماییم یم کنه  .به سمت یه می 

کالمه ام با گارسون رو یم شنوه که یم پرسهم : 

نه این  ⁃معذرت یم خوام واقعا، مزاحمت شدم؟⁃

 چه

 .حرفیه، تنهام

 .آها⁃

فکر یم کنم آه و ناله کردنش هم یم تونه خییل هات 

 و



 جذاب باشه، مطمئنا این صدا قابلیت

 !های سکیس فوق العاده ای هم داره

 :به شوخن یم گم

⁃ تی شماره ی منو از کجاخب خانم خوشگله، نگف  

 .آوردی؟ یادم نیم آد شماره داده باشم

چند ثانیه سکوت یم کنه و انگار دنبال توجیه 

 مناسبه،

 !شایدم یه دروغ مناسب

 .از تو بیوی پیجت⁃

همچنان لحن شوخم رو حفظ یم کنم تا احساس نا 

 امتن 

 :نکنه

⁃ really ? 

تو بیو قسمت کانتکت، ایمیل و شماره تلفنت ⁃

 .هست

 :با ابروهای باال پریده از تعجب یم گم

 .آها که اینطور⁃



 :ملوس و ناز یم گه

ن طوره.باور یم کنم، دلیل های دیگه ای که⁃  بله همی 

ن و برای دوران ، واقعا بچگونه هسیی ن  توی ذهنم هسیی

هام بهم زنگ  تینیجری. این که دوس ِت دوست دخیی

 بزنن برای امتحان کردن یا مخ زدن و

ونه ی مزخرف دیگه صدتا بهونه ی دخیی ! 

 منوی رستوران رو باز یم کنم و همون طور که نگاهم

 :به اونه، در جواب رسا یم گم

 .اوم، باور یم کنم⁃

 آروم و جذاب یم خنده، دوست دارم بهش بگم توش

 !باشه بخندی جوجه

م و اون با ته مونده ی خنده  اما زبون به دهن یم گی 

ین یم گه  :اش شی 

⁃ کتن واقعا لطف یم   . 

؟⁃  خواهش یم کنم. آ راستی نگفتی چیکار داشتی

ه و جدی یم گه  :یکم از لحن گرمش فاصله یم گی 

 راستش من واقعا از صدای شما خوشم اومده، چند⁃



 وقته که دنبال یه هم صدا با این تن

صدا هستم برای ییک از آهنگ هام که خییل برام 

 .مهمه

م چقدرمنو رو ورق یم زنم و برای این که نشون بد  

 :برام بر اهمیته یم گم

 کجابی اآلن؟⁃

 .جا یم خوره و این رو از سکوتش متوجه یم شم

ن یم گه  :چند ثانیه بعد شسنگی 

 خوبه، یم توبن تا نیم ساعت دیگه بیای ⁃.استودیو⁃

ه رو در رو صحبت کنیم  .سنسو؟ فکر کنم بهیی

 .این طوری نیم تونم خوب ارتباط برقرار کنم

شه و خونرسد یم پرسمسکوتش کشدار یم  : 

 هوم؟ نظرت نیست؟⁃

 :باالخره جواب یم ده

 متاسفانه امروز فرصتش رو ندارم و نیم تونم. باید⁃

 ...تا صبح استودیو باشم

به صندلیم تکیه یم دم و منو رو یم بندم، انتخاب 



 اولیه

ی نکرده و استیک دلم یم  ام تغیی 

 .خواد

⁃ ده کهایک، پس اگر امکانش هست آدرس اونجارو ب  

 من بیام. تمام صحبت هامون رو رو

 .در رو انجام یم دیم

ش، اضافه یم کنم  :به شوخن و برای کم کردن شر

 .منم راحت شامم رو یم خورم⁃

 یم شنوم که از کس دیگه ای یم پرسه آدرس بده یا

 نه؟ صدای طرف مقابلش رو نیم

 :شنوم، اما صدای حرض رسا رو یم شنوم که یم گه

⁃ طیال خییل بیشعوری . 

 باالخره من رو هم آدم حساب یم کنه و با ناراحتی ای

 که صدای نازش رو گرفته کرده، یم

آدرس رو براتون اس ام اس یم کنم. ما تا  ⁃:گه

 ساعت

 دوازده منتظرتون یم مونیم، اگر تا



اون موقع نرسید فکر نکنم نگهبابن برج اجازه ی 

 ورود

 .بده

نه و اوناحتماال این حرفش بیش تر محض پیچوند  

ی بهش گفته ن  !بیشعور مقابلش یه چی 

به ساعت مچیم نگاه یم کنم، نه و چهل دقیقه رو 

 نشون

 .یم ده

 :با خوش روبی یم گم

 .عالیه، خودم رو یم رسونم⁃

باشه پس من دیگه مزاحم نیم شم، معذرت یم ⁃

 خوام

 که مزاحم شامتون شدم. یم

 .بینمتون

 .خواهش یم کنم، مراحیم⁃

 .فعال⁃

این که من خداحافیطن کنم، تلفن رو قطع یم   قبل از 



 کنه

ه. از این  و خنده ام یم گی 

ه، یه طوری یم  رفتارهای احمقانه اش خنده ام یم گی 

 خندید و عشوه یم ریخت که با خودم

فکر کردم حتی اگر بهش پیشنهاد بدم تو خونه و  

 کامال

 خصوض هم باهم حرف بزنیم رد

گ بشه و این طورینیم کنه؛ اما یهو یادش افتاد تن  

 احمقانه رفتار کرد که بیش تر باعث

 .خنده شد

 بر خیال رفتارهاش، تلفنم رو کنار منو یم ندازم و به

 گارسوبن که اون نزدییک هاست،

 .اشاره یم کنم و سفارشم رو یم دم

چهل دقیقه ی بعد، آدرش که اس ام اس کرده رو 

 توی

 ویز یم زنم و خلوت ترین راه رو

ن برج پارکپیدا یم کن م.ساعت یازده و ده دقیقه، پایی   



م، شی    ع ه ی یم گی 
 یم کنم و شماره ی دخیی

 !جواب یم ده؛ انگار خوابیده رو گوشر 

 بله؟⁃

 .رسیدم، با نگهبابن هماهنگ کن شی    ع بیام باال⁃

 چند ثانیه سکوت یم کنه و بعد با خنده ای مصنویع

 :یم گه

 .عه وا، چه زود رسیدی⁃

دم و با انگشت هام روی فرمون به صندیل تکیه یم  

م، پوزخند یم زنم و یم ب یم گی   ضن

 :گم

 فکر یم کردم کارت مهمه، یم خوای برم؟⁃

 هول یم شه و این کامال از لحن و تند حرف زدنش

 :معلومه

وای نه این چه حرفیه. اآلن هماهنگ یم کنم، بیا ⁃

 .باال

با این رفتارهای مسخره و غی  حرفه ایش، کامال 

 نیتش



رای تکست دادن و زنگ زدنب  

معلوم یم شه. اون دنبال هم صدا و فیت خون 

 نیست،

 فقط برای مخ زدن ب  ام داد و ان قدر

ی کرد  .پیگی 

 البته از نظر من هیچ اشکایل نداره که یه ماه با یه

م و باهاش  جوجه ی سکیس بامزه بی 

 باشم. حداقل حوصله ام ش نیم ره و یم تونم کیل پز

م خواننده است، بدم که دوست دخیی  

 سیصدکا فالوور تو اینستاگرام داره و کارهاش از رادیو

ن رو باز یم کنم و پیاده  جوان پخش یم شن.در ماشی 

 یم شم، دزدگی  رو یم زنم و یم رم به طرف پیل که

ن   بی 

پیاده روی برج و خیابون هست، از روش رد یم شم 

 و

 پله ها رو باال یم رم. جلوی آیفون

زنگ واحد ده رو فشار یم دم، در چوبر  یم ایستم و   



 برج باز یم شه و یه صدای نا آشنا

 :رو یم شنوم که یم گه

 .اومد، پاشو خودتو جمع کن⁃

 خندون در رو فشار یم دم و وارد البر یم شم، نسبت

 به منطقه ی مسکونیش، خییل ام

ه یه طوری گفت برج،  الکچری و خفن نیست. دخیی

 فکر

رولکس کردم یم خواد بگه بیا   

 !نیاوران

 به طرف پیشخوان نگهبابن یم رم و عمیقا از این که

 .هیچکس اونجا نیست، ناراحت یم شم

فکر نیم کنم حتی اگه باال هم برم احدی متوجه 

 .بشه

شیشه ای-راهم رو به سمت در چوبر   

 راهرو و البر کج یم کنم که صدای زنگ تلفن
ن  بی 

 نگهبابن بلند یم شه. شاید رسا زنگ

 و نیم دونه نگهبان مسئولیتزده ب
ی

رای هماهنیک  



 !پذیرشون حتی ش شغلش نیست

ن  ه ی در شیشه ای رو پایی  بر اهمیت بهش دستگی 

 یم

 کشم و در باز یم کنم، جلوی

آسانسور یم ایستم شاش رو فشار یم دم، مثل این  

 که

ن طبقه است که درهاش  آسانسور همی 

 .باز یم شه

ن یم شم و شاش طبقه ی ده رو هم فشار  وارد کابی 

 یم

 دم، درها بسته یم شن و آسانسور

حرکت یم کنه. چند ثانیه بعد که درهای آسانسور، 

 توی

 طبقه ی ده باز یم شن، صدای

ها رسا و  بحث دوتا دخیی رو یم شنوم. ییک از دخیی

 دویم، احتماال اوبن که در رو باز

ون یم رم و باهاشون رو به رو یم شم. رسا  کرده. بی 



کمر و با اخم، سالم یمدست به    

 :کنه، خوش رو جوابش رو یم دم و یم گم

از اومدن من ان قدر ناراحتی که اینطوری اخم  ⁃

 کردی؟

ون یم ده و دستش رو از کمرش  نفسش رو بلند بی 

ن یم ندازه، دست دیگه اش رو تو  پایی 

 اصال اینطور نیست، ان ⁃:هوا تکون یم ده و یم گه

ا توقدر حرف تو دهن من نذار، بی . 

 از جلوی در باز کنار یم ره و تعارفم یم کنه داخل

 بشم. من با اشاره به دخیی بامزه و

دندون خرگوشر که خونرسد نگاهم یم کنه، با خنده 

 ای

 که دندون هام رو نشون یم ده، رو

 :به رسا یم گم

ن بود، دوستت داره یم ره⁃  .ویل فکر کنم قدمم سنگی 

ه باالخره حرف یم زنه و با  خنده ی مسخره ایدخیی  

 :یم گه



 اشتباه فکر یم کتن جناب ملیک، من از قبل تصمیم⁃

 .نداشتم امشب رو پیش رسا بمونم

مون کردید و  البته که شما با پیشنهادتون غافلگی 

 .برنامه هامون تقریبا بهم خورد

 :یم خندم و بهش چشمک یم زنم

 با سوپرایز شدن میونه ی خوبر ندارید؟⁃

ه پوزخند یم ز  ی یم گه که نیمدخیی ن نه و زیرلب چی   

 فهمم، ویل رسا یم فهمه و بازوش

ه، با اخم و عصبانیتی که سیع یم کنه  رو یم گی 

لش کنه، یم گه  :کنیی

 ویل تصمیم طیال عوض شد، قراره امشب پیش ما⁃

 بمونه و دوست پرسش هم بیاد

 .پیشمون

ی ن  طیال با اخم به رسا نگاه یم کنه و یم خواد چی 

ضور من باعث یم شهبهش بگه که ح  

ن جواب بده  :الل بشه و ش سنگی 

 .بله یم مونم⁃



چه عایل، خوشحال شدم طیال جان.باید بگم از ⁃

 رفتار

ه ی ادا تنگا! انگار یم  رسا واقعا خوشم نیومد، دخیی

 خوام بیفتم شش

 !خفتش کنم که برای من لشکر کیسر یم کنه

ون یم کشه  طیال بازوش رو ناراحت از دست رسا بی 

 و

 بدون تعارف به ماها، داخل یم

های وحیسر اینطوری خوشم یم آد، کاش  ره. از دخیی

 !دوست پرس نداشت

 :رسا رو به من با ناراحتی یم گه

 .ببخش دوستمو، قرارش بهم ریخته ناراحته⁃

اون بنده خدا که حق داره ناراحت باشه، رفتارهای 

 این

ه رسارو درک نیم کنم! یم  دخیی

امکانش نیست برم اونجا  تونست راحت و رک بگه

 نه



 که اینطوری رفتار کنه انگار من یه

متجاوز ترسناک هستم. مطمئنا ناراحت نیم شدم و 

 این

ه ام در راستای هدف تنگ  دخیی

 .بازیش، بهیی عمل یم کرد

 :لبخند یم زنم و برای ناراحت نکردنش، یم گم

 .اشکایل نداره، حق داره⁃

ون یم ده و کامل  از جلوی در  نفسش رو راحت بی 

 کنار

 .یم ره تا من داخل بشم

با یه لبخند نصفه و نیمه عقب یم کشم، چشم هام 

 رو

 درشت یم کنم و کف دست هام رو،

م  :رو بهش باال یم گی 

 .قبل از شما؟ امکان نداره، خانما مقدم ترن⁃

باالخره اخم هاش باز یم شه و لبخند خوشگیل یم 

 زنه



 که باعث یم شه گونه اش چال بیفته

 :و در حال رد شدن از در یم گه

 مرش.از در که رد یم شه، به سمتم بر یم گرده که⁃

 باعث یم شه موهای لختش روی شونه های

ی هاش رو  لخت و گندیم براقش تکون بخوره، چیی

 :یکم کنار یم زنه و یم گه

 .دیگه بیا تو که کیل خجالت کشیدم⁃

ته  داخل یم شم و اول از همه، نگاهم به طیال یم اف

 که

 شالش رو از شش برداشته و همون

 طور که اون رو تو دستش مچاله کرده، دست به کمر

 .زده و داره با تلفن حرف یم زنه

م و به هیچ جای دیگه ای، به  نگاهم رو ازش یم گی 

ن نگاه نیم  جز مبل های راحتی سیر

 :کنم. رسا تعارفم یم کنه به سمت مبل ها و یم گه

ن ⁃  .راحت باش، بشی 

کوتایه به در و دیوار یم اندازم، واحد بزرگ ونگاه    



 تقریبا خایل ایه که فقط به درد کار

 .یم خوره

نزدیک ترین مبیل که چند قدیم باهاش فاصله دارم 

 رو

 .انتخاب یم کنم و روش ولو یم شم

 تنها کاری که یم تونم انجام بدم، زل زدن به قدم رو

ن های طیال هست که زاویه ی دیدم  رفیی

رده. البته گزینه ی دیگه ای هم ندارم، مگهرو پر ک  

 اینکه شم رو بلند کنم و سقف رو ببینم

 !که دیگه ان قدر هم کفران نعمت نیم کنم

طیال قد تقریبا بلندی داره و حتی با این مانتوی بلند 

 و

 گشاد جلوبازش هم یم تونم حدس بزنم

 !که خوب گوشتیه

ناچارا به با جلو اومدن رسا و قرار گرفتنش تو دیدم،  

 صورتش نگاه یم کنم و اون با لبخند

 :مهربوبن یم گه



 باید ببخیسر ما اینجا خییل امکانات نداریم. یکمم⁃

ی ن  سوپرایز شدیم از اومدنت، نشد چی 

 .سفارش بدیم

ی بگم با در  ن قبل از این که من دهن باز کنم و چی 

 اصل

 تعارف تیکه پاره کنم، از من رو

ه و رو به طیال که ه نوز درحال صحبت بایم گی   

بگو سیا یکم  ⁃:گوشیشه، با صدای بلندی یم گه

 خرت

 .و پرت بخره بیاره، هیچ  نداریم اینجا

طیال چشم غره یم ره و به دوست پرس خوش 

 شانسش

 .دستور رسا رو بازگو یم کنه

 وقتی باالخره تلفنش رو قطع یم کنه، مانتوش رو از

 :تنش در یم آره و رو به رسا یم گه

⁃ ه اون سیستم شماییسر رو روشن کن پختم اززنیک  

 .گرما



 در مورد گرما باهاش موافقم، حتی در و پنجره ها هم

 بسته است و هیچ هوای تازه ای به

ه چطوری اینجا کار یم کنه؟  داخل نیم آد، این دخیی

 رسا با لب هابی که روی هم فشارشون یم ده و انگار

 که واقعا معذب باشه، باشه ی خفه ای

ه، از کنار مبل من رد یم شه و چند ثانیه بعد، یم گ

 باد

 .خنیک از سقف به شم یم خوره

رسا همون پشت به یه جای دیگه یم ره که متوجه 

 نیم

 .شم و برام مهم هم نیست

م و ضفا جهت باز  از خنیک هوا نفس بلندی یم گی 

 کردن بحث، از طیال یه سوال بر 

 :اهمیت یم پرسم

⁃ ، اینجا کار یم   کنید همسایه ها اذیت نیم راستی

 شن؟

ون نیم ره؟  یعتن ش و صدا بی 



 طیال زیر ییک از دریچه های سققن سیستم شماییسر 

 سالن ایستاده و با چشم های بسته و

 :دست به کمر، جوابم رو یم ده

ون. بره ام گ یم⁃  در و دیوار عایقه، صدا نیم ره بی 

 خواد خ  بگه؟ جرأت ندارن

ی بگن ن  .چی 

شوخن یم گمبا خنده و  : 

سن؟یه طوری نگاهم یم کنه  ⁃ گنده البی که ازت بیی

 که

 انگار با یه احمق از پشت کوه برگشته برخورد کرده،

 بعد ش

ن یم گه  :سنگی 

ن جناب ملیک⁃  .صاحب اینجا پدربزرگم هسیی

 لحن و مدل نگاه کردنش رو به روی خودم نیم آرم،

 یم خندم و جهت ماست مایل کردن

 :یم گم

⁃ ال بیش تر از خودت یم ترسنویل احتما . 



 .چشم غره یم ره و باز هم چشم هاش رو یم بنده

ی ن  دوباره سکوت یم شه و من هم چی 

 نیم گم، منتظر رسا یم مونم تا برگرده و حرف هاش

 .رو بزنه

چند دقیقه ی بعد بر یم گرده و با عذرخوایه روی 

 مبل

 تک نفره ی رو به روی من یم

و برای باز کردن بحث یمشینه، لبخند جذابر یم زنه   

 :گه

 خب، شما با کارها و سبک من آشنا هستید؟⁃

 بدون توجه به لحن و حالت رسیم ای که به خودش

 گرفته، روی مبل لش یم کنم و پا روی

 پا یم اندازم، دست هام رو روی زانوهام بهم گره یم

 زنم، جواب لبخند جذابش رو یم دم و

 :یم گم

⁃ موزیکاتو از رادیوجوانمعلومه که آره، چندتا از   

ی به سن تو  گوش کردم، برای دخیی



 .واقعا فوق العاده بودن

 :بعد با حواس پربی یم پرسم

راستی چند سالته؟مطمئنا به تعریف و تمجید ⁃

 عادت

 داره که ان قدر خونرسد برخورد یم کنه و با لبخند

 متیتن 

 :جواب یم ده

البته این نظر لطف شماست و من ممنونم ازتون. ⁃

 من

 .نوزده سالمه

 چشم هام رو ریز یم کنم و ضفا جهت خایل نبودن

 :عریضه یم گم

ستابن باشر ⁃ ؟ من فکر یم کردم دبی 
ی

 .جدی یم گ

آرایشش مثل کلیپ های اینستاش، فقط یه رژ لب 

 پر

 رنگه و دندون های لمینت شده اش، تمام

توجه آدم رو به اون نقطه پرت یم کنه که خب 



 تقصی  

تونست به جای رژ منم نیست؛ یم  

 .زرشیک، از یه رژ ِملو تر استفاده کنه

لبخند کوچولوبی یم زنه که چال جذابش بازم معلوم 

 یم

 شه، بچه ی بامزه ایه، فقط یکم

 .اضارش رو تنگ بازی، رو اعصابه

ه و یم گه  :ب  بحث به راه انداخته ی من رو نیم گی 

 راستش من دوست داشتم اول تمام مراحل رو برات⁃

وضیح بدم بعد به اینجا بیای کهت  

مون کردی و اآلن اینجابی   .غافلگی 

کف دست هاش رو مالیم روی رونش یم کوبه و 

 طیال

 :رو صدا یم زنه

 طیال جان؟ یم شه لطف کتن بیای اینجا؟⁃

طیال صدابی از خودش در یم آره و چند ثانیه بعد  

 کنار



 رسا روی یک مبل تک نفره ی

بخند یم زنه و ادامه یم دهدیگه جاگی  یم شه، رسا ل : 

 طیال دوست، نوازنده ی گروه و تاج شمونه، فکر⁃

 کنم متوجه شدید که اینجا هم جز

 اموال پدربزرگ طیالعه.ش تکون یم دم و با لبخندی

 :بزرگ یم گم

 .بله عرض کردن⁃

 طیال زل یم زنه به صورتم و یه ابروش رو باال یم

 :اندازه. رسا با صدابی محکم یم گه

 همونطور که قبال خدمتتون عرض کردم، برای⁃

 موزیک جدیدمون دنبال آقابی با تن

 کلیپ های تک 
ی
صدابی مثل شما بودیم که اتفاق

 خوابن 

 .تون رو توی اکسپلور پیدا کردیم

 :کیم تو جاش جا به جا یم شه

 مسلما یم دونید که ما از کارهای مجازی مون در⁃

 آمدی نداریم، فقط یک شی کنرست



بدون مجوز توی کشور هستند که رادیو جوانهای   

 برامون برگزار یم کنه و خب... مطمئنا

ما ازتون نیم خوایم که بدون حق الزحمه باهامون  

 کار

 .کنید

 :ابروهام رو باال یم اندازم و یم گم

 از حق الزحمه نزدم⁃
ن
 .من حرق

 :طیال یم پره وسط بحث و یم گه

⁃ خشک نشدهبابا بزرگم یم گه پول کارگرو عرقش   

 باید داد، ما هم گفتیم که شما نگران

نباشید، حق الزحمه اتون محفوظه. به هرحال 

 حساب

 !حسابه کاکا برادر

تیکه ی سنگیتن بود، خوشم اومد. یم خندم و 

 جواب

 :یم دم

 من به این پوال احتیاخر ندارم دخیی خوب.دوتاشون⁃



 :شونه باال یم اندازن و طیال یم گه

⁃ نکتن یم خوایم ازت صلوابی و ما گفتیم که فکر   

 .محض رضای خدا بیگاری بکشیم

 براتم که بد نیم شه، تو رادیو جوان و پیج ما تگ یم

ی و ، چند ده کا فالوور یم گی   شر

اگه صدات واقعا خوب باشه، اسپانرسا شاغت یم 

 آن

 ست

ر ه ی، همون اسپانرسا
َ
 و چون ن

ن، با یه آهنگ و تبلیغات  برات مجوز یم گی 

تناکوحش  

ن و یم شر   یه شبه بولدت یم کین

ا به خاطر قیافه ات  خواننده ی مجاز که دخیی

 خودشونو

 برات جر یم دن، بده؟

 ش تکون یم دم و با خنده ی بزرگ و عمیقی که به

 :خاطر حرف هاشه، جواب یم دم



 درسته و اصال بد نیست، اما اینا در صورتیه که ییک⁃

یتی بشه. من  بخواد تبدیل به یه سلیر

 .نه یم خوام و نه موقعیتش رو دارم که اینکارارو بکنم

 پس بیکار بودی پاشدی اومدی اینجا وقت مارو هم⁃

؟  گرفتی

این رو طیال در حایل که از جاش بلند یم شه، 

 عصبابن 

 .یم گه و به رسا چشم غره یم ره

 رسا لب هاش رو تو دهنش جمع یم کنه و رو به من

 :یم گه

⁃ ت اینجا یعتن قبول همکاریما فکر یم کردیم اومدن . 

طیال چپ چپ نگاهش یم کنه و رسا فقط برای 

 نشون

 .دادن عکس العمیل، شفه یم کنه

شونه باال یم اندازم و بر اهمیت به حالت های اون 

 دو

 :نفر یم گم



، دلم یم خواست بیش تر ⁃ محض آشنابی

 .بشناسمت

 بزنه،
ن
 ابروهاش باال یم پرن و قبل از این که رسا حرق

ال شایک و به طعنه یم گهطی : 

، نه؟با لبخند بر خیایل⁃
 با رفتار حرفه ای آشنا نیستی

 :بیش تر توی مبل فرو یم رم و جواب یم دم

 همکارتون نیستم که انتظار رفتار حرفه ای دارید، از⁃

 اول هم قصد همکاری نداشتم،

ی کرد منم از این که ارتباط بیش تری  دوستتون پیگی 

یم اومدداشته باشیم بدم ن ... 

 شونه باال یم اندازم و ادامه ی حرفم رو نیم زنم،

 خودشون متوجه یم شن که سکوت یم

ن و بعد طیال با لحن آروم تری به رسا یم گه  :کین

 .پاشو بیا اینجا کارت دارم⁃

 رسا بلند یم شه و با ببخشیدی من رو تنها یم ذاره تا

 .بره پیش دوست بامزه و وحشیش

ن یم کنم تا  بفهمم خ  یم گن اما با احتیاط وگوش تی   



 آروم حرف یم زنن و متاسفانه من

متوجه صحبت هاشون نیم شم. چند دقیقه ی بعد  

 که

 شجاهاشون بر یم گردن، رسا

 :ناراحته و طیال خونرسد، نگاهشون یم کنم و یم گم

 ...هسته ی اتم که نیم خوایید بشکافید⁃

م و به رسا که شش رو پ ن نگاه از طیال یم گی  ایی   

 انداخته نگاه یم کنم، لبخند یم زنم و

 :یم گم

 من ازت خوشم اومده، دوست دارم بیش تر باهات⁃

 آشنا بشم و وقت بگذرونم. دیت اولمون

 نبود، ویل یم تونیم جذابش
ی

 زیاد جالب و با آمادگ

 کنیم. یم دوبن که خ  یم گم؟

طیال ساکت و با اخم نگاهم یم کنه، رسا هم لب 

 هاش

فشار یم ده و بعد یم رو روی هم  

 :گه



 ممنون از توجه ات، روی پیشنهادت فکر یم کنم.با⁃

لبخند راحتی از جام بلند یم شم، وجود طیالرو 

 نادیده

م و رو به رسا که در حال  یم گی 

بلند شدنه، با خیال راحتی از این که پیشنهادم قبول 

 یم

 :شه، یم گم

⁃ ر ازامیدوارم هفته ی دیگه این موقع، خییل بیش ت  

 .این پیش رفته باشیم

 یم زنه و نگاهم به طیال یم افته که
ی

 رسا لبخند کمرنیک

 با ابروهای باال پریده از تعجب

 نگاهم یم کنه. من به خودم ایمان دارم، یم دونم که

ه یم خاره و یم دونم زدن  این دخیی

 مخش آسونه، کیل ام وقت دارم که توی تلگرام روش

خونه کار کنم و دیت اول بکشونمش . 

 :به سمت طیال ش تکون یم دم و یم گم

 معذرت یم خوام که مزاحم قرارتون شدم و باعث⁃



 شدم بهم بخوره. امیدوارم من رو به

 خاطر این ببخشید و بتونیم دوستای خوبر برای هم

 .باشیم

طیال هم از جاش بلند یم شه، نفس بلندی یم کشه 

 و با

 .اعتماد به نفس زیاد نگاهم یم کنه

نگرانیم برای رسا، از طرف طیالست که شاید تنها   

 که دوستش دارم بیفته
ی
 .نذاره اتفاق

 :خونرسد و رک یم گه

 تنها فایده ی اومدنت به اینجا بهم خوردن قرار من⁃

 بود و باورکن نیم بخمشت. پیشنهادت

 .رو پشت تلفن هم یم تونستی بدی

 :دندون نما یم خندم و یم گم

⁃ ی  خودم رو، رو در روترجیحم حضوریه، باید تاث  

 .بذارم

 چشم هاش رو تو کاسه ی ش یم چرخونه و کالفه یم

 :گه



 .اوگ⁃

 شبتون بخی   ⁃:با نیشخند رو به دوتاشون یم گم

 .خانوما، از دیدنتون خوشحال شدم

 :با محبت رو به رسا یم کنم

 .امیدوارم این دیدارها ادامه داشته باشه⁃

م یم گهلب هاش رو داخل دهنش یم کشه و آرو  : 

 .منم همینطور⁃

ن اآلن جواب مثبتش رو اعالم  ای جون. این که همی 

مش خونه ام؟ دلم یم  کرد، چرا نباید نیر

مش خونه و تا صبح باهاش بیدار بمونم  !خواد بیر

دست دراز یم کنم لپش رو یم کشم که صدای آخش 

 در

 :یم آد و من یم گم

 .ای جونم⁃

*** 

 :پیام جدید رسا رو باز یم کنم

⁃ bebakhashid eshgham khab boodam. 



⁃ chetoori? 

 یک ساعت پیش بهش زنگ زدم و جواب نداد؛ بدون

ون یم رم و  جواب دادن از تلگرام بی 

صفحه ی گوشیم رو خاموش یم کنم. یم دونم که 

 خییل

 ناراحت و عصتر یم شه و قصد

 منم همینه، اون یم دونست که من هرروز اون موقع

کت ش یم بیکارم و حوصله ام تو شر  

 ره که زنگ یم زنم؛ چرا باید بخوابه و جواب آخرین

تکستم رو دوساعت بعد بده؟دو هفته است که 

 باهمیم و

 با جود این که یم دونه من خونه دارم، تاحاال پاش رو

 تو خونه ی

ن بوسیدمش، اما وقتی   من نذاشته! چندبار تو ماشی 

ن بذارم وسط پام، خودش  دستش رو گرفیی

کشید و گند زد به حالم! این که هربار یمرو عقب    

م عصبیم  بینمش باید ش...ق درد بگی 



کرده؛ امروز تصمیم گرفتم تا وقتی که خودش 

 نخواسته

 .بهش دست نزنم

 این کارهاش رو که یم بینم، فکر یم کنم یم خواد

 خودش رو بهم بندازه که نیم ده. اگر

 فازش مثل من بود که همون هفته ی پیش یم اومد

 خونه و نیم ذاشت به دو هفته بکشه. منم

 !مجبور نیم شدم به گلنار متوسل بشم

کالفه نفس بلندی یم کشم و گوشیم رو پشت 

 فرمون یم

 اندازم. ساعت پنج عرصه و تا شب

کیل وقت دارم که هیچ برنامه ای هم برای تلف  

 کردنش

 .ندارم

ن جدیدم برم سعادت آباد مخ بزنم،  یم تونم با ماشی 

 این

شینم دو دره و حسابر طرفدارما  



ها. اما مسئله اینجاست که ن دخیی  داره، مخصوصا بی 

 اصال حوصله ی لوس بازی های یه

 عصبانیم
ن
 دخیی دیگه رو ندارم، رسا به اندازه ی کاق

 .یم کنه

ون یم  استارت یم زنم و با احتیاط از جای پارک بی 

 آم، هنوز به شباالبی نرسیدم که

قلتر که دو روز پیش رساگوشیم زنگ یم خوره،   

 مجبورم کرد بغل اسمش بذارم، از

حروف دیگه واضح تره. گوشر رو بغل گوشم یم  

م  گی 

 :و تماسش رو جواب یم دم

 جانم رسا؟⁃

 :صدای شحالش به من هم انرژی یم ده

 من، چیکار یم کتن عشقم؟⁃
ی

 سالم آقا، سالم زندگ

ون یم رم و توی خیابون اصیل، پشت  از پارکینگ بی 

 .ترافیک چراغ قرمز یم افتم

جواب سالم های پر شورش رو تقریبا مثل خودش 



 یم

 دم، دوست ندارم ازم ناراحت باشه،

 اون هم یه انسانه و نباید احساساتش بر جواب

ینم، خسته ام، له، داغون، بیا  ⁃:بمونن سالم شی 

 بوسم

 .کن خوب شم

 خسته رو یم کشم و بعد یم زنم زیر آواز، با ریتم یم

ونمخ : 

 .من خسته امممم. اما یم سازم دنیامو یه نفره⁃

 صدای خنده هاش رو از پشت خط یم شنوم و به

 :شوخن یم گم

 چرا یم خندی دور شت بچرخم من؟ تو باید⁃

 !بخوریش

ن یم شه، اما ان قدر ترافیک سنگینه که توی  چراغ سیر

 چند ثانیه ی محدود فقط چند ردیف

ن ها رد یم شن، ردی ف اول دقیقا پشت اول از ماشی 

 خط



 .یم ایستم

ی نیم گه که  ن صدای خنده اش بلند تر یم شه و چی 

 من

 :کشدار یم گم

جووون، چقد ناب یم خندی گلم، توش باشه ⁃

 چطوری

 یم خوای بخندی برام؟

ن خنده هاش،  خنده های نازش بلند تر یم شه و بی 

 آروم

 :یم گه

 اآلن نیم تونم بهت بگم چطوری، بعدا عمیل بهت⁃

ن یم دمنشو  . 

؟⁃  وقتی زیرم باشر مگه فرصت خندیدنم پیدا یم کتن

 اون موقع فقط باید جیغ بکیسر چون

 .یم خوام جرت بدم

 چراغ قرمز هنوز روی ثانیه ی بیسته، صدای

 ببخشیدش رو یم شنوم که به کیس یم گه و



 ، ن درحایل که صداهای اطرافش کیم فروکش یم کین

 به

 :شوخن یم گه

⁃ ان، اصال نیم شه به روتچقد تو بر ادبر علیس  

 .خندید

فقط وقتی که توش باشم  ⁃:یم خندم و بر عار یم گم

 و

بخندی یم شه گفت به روم خندیدی، خنده ی 

 واقیع فقط

 اون

 !موقع، بقیه اش یه شوخن کثیفه

ن یم شه، گاز یم دم و شی    ع رد یم  باالخره چراغ سیر

 .شم

 :رسا بازم یم خنده و صداش رو صاف یم کنه

⁃ . ان قدر حرف زدی یادمباشه ع
ی

یل، هرخ  تو بیک  

؟ سم کجابی  رفت بی 

 گوشر رو روی اسپیکر یم زنم و یم ذارمش پشت



 فرمون، خسته و برای لوس کردن

 :خودم جواب یم دم

کت جابی رو⁃  یم خوای کجا باشم؟ جز خونه و شر

ون،  دارم؟ تو که امروز نیم آی بی 

 منم یم رم خونه دیگه. خسته ام هستم، حس هیچ  

 .نیست

مرد کاری من، آخه من دورت نگردم ان قد تو ⁃

؟  جذابر

 .اصال جذاب فقط تو⁃

 :یم خندم و ادامه یم دم

 .البته وقتی توش باشه⁃

این دفعه صداش در یم آد، با جیغ و خنده، کشیده 

 و ناز

 :یم گه

 .عیل⁃

 جوووون؟⁃

ان قد اذیتم نکن، به مامانم  ⁃:ناز و با عشوه یم گه



 یم

چونه هاگم گوشتو بپی . 

 والدین مطلعن؟ پس دیگه چرا معطیل؟ قرار⁃

 خواستگاریو بذار یم خوام بیام برت دارم

مت. دلم تنگ یم شه برات ان قدر دیر دیر یم  بیر

 .بینمت

 .چه دیری آخه؟ دیروز دیدمت⁃

 .دیره دیگه⁃

 اوف عیل، ان قدر حرف نزن یادم یم ره یم خوام⁃

 .خ  بگم

؟⁃
ی

 جونم عزیزم خ  یم خوای بیک

 بیکارم، حوصله ام ش رفته، دلمم کیل برات تنگ⁃

 .شده

 یعتن بیام دنبالت؟⁃

 :خودش رو لوس یم کنه

 .اگه دلت برام تنگ شده⁃

 :خبیث یم گم



 پس ش راه کاندومم یم خرم. چطوری دوست داری⁃

 عشقم؟

 چند ثانیه مکث یم کنه و بعد آروم در حد زمزمه یم

 :گه

زم، چه بهیی فقطایک عزی ⁃.کال کاندوم دوست ندارم⁃  

 پدر
ی

، اصال آمادگ  داری یم آی ش راه قرص بگی 

 شدن

 .ندارم

با خنده یم گم و یم دونم که بعد همه ی این حرف 

 ها

 باز هم پا نیم ده، پای حرف باشه

 پایه است اما به عمل که یم رسه من و دستام رو تنها

 !یم ذاره

 :آروم یم گه

⁃ ونم تو دست خودتو یم بوسه جونم، من نهایت بت

 این

 .تایم کوتاه آماده بشم



به تابلوها نگاه یم کنم و به سمت حقابن یم رم، 

 خونه

 ی پدر رسا تو ونکه و اکیی وقت ها

وله تو آب و آتش و سایع. فکر یم کردم مشغله 

 هاش

 زیاد باشه اما اصال این طور نیست،

 هفته ای دو روز یم ره استودیو، بقیه اش بیکاره و

یا پیش رفیقاش. تو اینکال یا با منه،   

مدت اکیی دوست هاش رو شناختم، من اما یکم 

 محتاط

 تر برخورد یم کنم، دلم نیم خواد

 پیش خودش فکرهای الیک و ناجور در مورد خودمون

ونه و ی های دخیی ن  بکنه. فانیی

 اعصاب خردکن که امیدوارم من هیچ جابی توی اونها

 !نداشته باشم

و تا رسیدن به ونک، باالخره گوشر رو قطع یم کنم 

 به



 .موزیک گوش یم دم

ن ساختمون خونه اشون ترمز  وقتی که یم رسم، پایی 

 یم کنم و بهش زنگ یم زنم که بیاد

ن   .پایی 

ن یم شه، بوی عطرش بینیم رو پر  وقتی سوار ماشی 

 یم کنه و بعد بدون توجه به این که

 کجا هستیم، خودش رو یم اندازه تو بغلم. به خودم

م و شش رو توی گردنمفشارش یم د  

فرو یم کنه. موهای باز ریخته شده روی شونه اش 

 رو

 بو یم کنم، بوی خوبر یم ده اما

حقیقتا نیم تونم تشخیص بدم چیه. محکم بغلش 

 یم کنم

 :و تو گوشش زمزمه یم کنم

 .دلم برات تنگ شده بود توله سگ⁃

 گردنم رو یم بوسه و با صدابی که تو بغلم یکم خفه

هشده یم گ : 



.دست ⁃
ی

منم. محکم تر بغلم کن رفع شه این دلتنیک

 هام

 رو محکم تر دورش حلقه یم کنم و وقتی صدای آی

 گفتنش بلند یم شه، با خنده

 .رهاش یم کنم

آخه تو که جون نداری واس بغل محکم، چرا قت  ⁃

 یم

 آی جوجه؟

 تپل و گوشتیه اما اصال طاقت درد نداره؛ به هرجاش

یم شه ودست یم زنم شی    ع کبود   

 نیم تونم راحت هرکاری دلم یم خواد باهاش بکنم،

 البته تنگ بازی هاش هم اصال بر تاثی  

ن   !نیسیی

 :چپ چپ نگاهم یم کنه و با ادای بچگونه ای یم گه

 .من گفتم تو که نباید گوش بدی پرس بد⁃

م و به شعت از ب یم گی   با خنده روی فرمون ضن

ون یم رم، به شیشه  کوچه شون بی 



شاره یم کنم و یم گمها ا : 

 شانس آوردی شیشه ها دودیه وگرنه بابات شتو یم⁃

 برید یم ذاشت لب باغچه. این چه

 کاریه تو یم کتن آخه بچه؟

ن یم ده و  طبق عادت همیشه اش، آفتاب گی  رو پایی 

 مثل همیشه که نبود آینه اذیتش یم کنه،

 :غر یم زنه

 چرا آینه نداری؟⁃

ن انگشت هاش  ه و یم خوادبازوم رو بی  رو یم گی   

ه که چشم غره یم رم و  بشگون بگی 

 :یم گم

باز از اخالق خوبم سو استفاده کردی؟دستش رو ⁃

 یکم

 باالتر یم آره و موهام رو آروم یم کشه، با غر پسش

 :یم زنم

 یم شه ان قدر دستتو نکتن تو موهای من؟ بهم یم⁃

 .خوره نیم شه جمعش کرد



  خوره که شی    عاخم یم کنه و انگار بهش بر یم

 دستش رو از رو گردنم بر یم داره و

 :ناراحت یم گه

 اگه اعصاب نداشتی یم تونستی نیای، نه که بیای⁃

ی  .پاچه ی منو بگی 

ون رو نگاه یم کنه، این ه و بی   نگاهش رو ازم یم گی 

 یعتن قهره و من هم بدم نیم آد بگم

، برو به جهنم  !کون لقت دخیی

ون یم ن یم پرسم نفسم رو کالفه بی  دم و ش سنگی  : 

 کجا برم؟⁃

ن یم گه  :بدون این که به سمتم برگرده مثل من سنگی 

 .منو برگردون خونه، کار دارم⁃

نیم نگایه به سمتش یم اندازم، هنوز خییل دور 

 نشدیم

 و توی میدون ونکیم، برگردوندنش

اصال سخت نیست. خروخر سوم میدون رو داخل 

 یم رم



 و وقتی دو دقیقه بعد ش

 خیابونشون ترمز یم کنم، با تعجب به سمتم بر یم

 گرده، بهم نگاه یم کنه و من عصبابن 

 :از رفتارهای مسخره اش با اخم و ترسر یم گم

، هر سازی زدی ⁃ دیگه داری خسته ام یم کتن

 رقصیدم

 چون ازت خوشم یم آد ویل

 .شورشو در آوردی، حال نیم کتن با من؟ به سالمت

خودت در یم این اداها دیگه چیه از   

 آری؟نگاهم رو ازش بر یم دارم و با صدای بلندتری

 :ادامه یم دم

 تقصی  منه ها، با بیست و شش سال سن خودمو⁃

 کردم مسخره ی دست یه جوجه ی نوزده

ساله، اینارو هم باید بکشم دیگه. بیا برو خونتون 

 بابا،

 برو خونتون ما به درد هم نیم

 .خوریم



ی گرد شده و دهن نیمهبهش نگاه یم کنم، چشم ها  

 بازش نشون یم ده خوب سوپرایزش

کردم، اصال انتظار این عکس العمل رو از من 

 !نداشته

ه ی  تا گ قراره من ...لیسیش رو بکنم و این دخیی

 پررو برام ناز و عشوه بیاد بدون هیچ

؟  منفعتی

به صندلیم تکیه یم دم و دست به سینه چشم هام 

 رو

العملشم وهم یم بندم. منتظر عکس   

 نیم تونم پیش بیتن کنم که چیکار یم کنه. اگر بدون

ون، برای  بره بی 
ن
 هیچ حرق

 شخصیتش کف یم زنم و اگر منت کیسر کنه... نیم

 دونم باید خ  بگم! َه َول یا احمق؟

چند ثانیه سکوت یم شه و جز صدای نفس های 

 بلند

ی نیم شنوم. آخرین ن  رسا، هیچ چی 



با صدای بلند ترکیدن ونفس بلندش همزمان یم شه   

 گریه کردنش، متعجب به سمتش بر یم

ون ن رو باز یم کنه و بی   بزنم که در ماشی 
ن
 گردم حرق

 یم ره. دست هاش رو جلوی

 صورتش گرفته و با شعت داره شاشیتر کوچه رو

ن یم ره  .پایی 

ن در و بدنه یم ایستم، ن رو باز یم کنم و بی   در ماشی 

با دستم رو روی سقف یم ذارم و   

دهن باز به رفتنش نگاه یم کنم. وقتی پشت 

 دیوارهای

 ساختمون ها گم یم شه، محکم پلک

 .یم زنم و تازه متوجه ی گرمای شدید هوا یم شم

شجام به پشت فرمون بر یم گردم و همچنان 

 متعجبم،

 عکس العملش واقعا باعث شد پشمام

 بریزه، اصال فکر نیم کردم بخواد بزنه زیر گریه و این

وری بذاره برهط ! 



نگاه دیگه ای به داخل کوچه یم اندازم و از نبودش  

 که

ن یم شم، پام رو روی گاز  مطمی 

 یم ذارم و از اونجا دور یم شم.از این که باعث گریه

 کردنش شدم ناراحتم، توی این دو هفته روزی رو به

 خاطر نیم آرم

 ان قدر ناراحت باشه که این طوری گریه کنه. من

بد برخورد کردم که اشکشباهاش خییل   

در اومد، اگه یم دونستم این طوری یم شه اون 

 حرف

 هارو نیم زدم. هیچ وقت دوست

ها بشم، مخصوصا  نداشتم باعث ناراحتی دخیی

های  دخیی

 !احساسابی و نازک نارنچر 

ون یم دم و مدرس رو به سمت  نفسم رو کالفه بی 

 صدر باال یم رم، گوشیم رو بر یم دارم

حاخر زنگ یم زنم، وقتی که جواب یم به خونه ی 



 ده،

 ریلکس و انگار نه انگار که چند

 :دقیقه ی پیش ناراحت بودم، با ریتم و بلند یم گم

 .ننه... ننه... ننه، من گشنمه⁃

 :مامابن ناراحت و با ترسر یم گه

 سالم علیکم علیسان خان، حالت چطوره؟⁃

نم وانگار که من رو یم بینه، لبخند دندون نمابی یم ز   

 :یم گم

 اینا فرمالیته اس نن جون، یم دوبن که قربونت یم⁃

 شم و دعاگوتم، اصل موضوعو

بچسب که شکمم چسبیده به کمرم، غذا مذا خ  تو 

 دست

مو پهن کنم  و بالت داری بیام چیی

 خونه ی پدری؟

مامابن لحن ناراحتش رو همچنان حفظ کرده 

 عصبانیت

 :هم چاشنیش یم شه و یم گه



⁃ ن ش بر لیاقتت کنم من، ساعت شیش خاک تو او 

 بعد

 از ظهره هنوز نهار نخوردی؟ تو

کت خراب شدتون بهتون غذا نیم دن؟  اون شر

 آخه من قربونت ⁃:یم زنم زیر خنده و جواب یم دم

بشم ان قدر خوبر تو. چرا بابا یم دن، ویل حقیقتا 

 سی  

 نشدم باهاش،

 غش یم کنم دلم برای ننه ی 
ی

دارم از گرسنیک

مخوشگل  

 .تنگ شده

 زبونتو از اون حلقت⁃
ی

 زهرمار ننه، یه بار دیگه بیک

 .در یم آرم

 :صدای خنده ام بلند تر یم شه و یم گم

 حاال اینارو بیچن ننه جون، غذا خ  داری؟⁃

 :باالخره یکم صداش مهربون یم شه و جواب یم ده

 از ظهر زرشک پلو با مرغ مونده، گ یم رش برات⁃



 گرم کنم؟

یش روم نگاه یم کنم و نفس بلندم روبه ترافیک پ  

ون یم دم، با ناراحتی یم گم  :بی 

ن دیگه برسم⁃  .فعال که تو ترافیکم، فکر کنم ش می 

 .نزدیک شدی زنگ بزن⁃

 .نوکرتم یه چابی ام بذار که عطشم⁃

 امر دیگه باشه؟⁃

 عرضن نیست عشقم، مواظب خودت باش دارم یم⁃

 .آما

نه، قطع یم کنه وتلفن رو بدون این که خداحافیطن ک  

 .خنده ام بلند تر یم شه

ش دقیقه ی بعد که باالخره به قیطریه یم رسم، 

ن   ماشی 

 های مدل باال باعث یم شن دلم

 برای دوران بر عاریم تنگ بشه، دورابن که خییل

راحت یم تونستم شب تا صبح ب  خوشگذرونیم 

 باشم؛



ی های بابا حداقل زندگیم  اون موقع با تمام سختگی 

حت تر بود و ان قدررا  

 .زیر بار قرض نرفته بودم

از منظره های جذابر که دوستشون دارم، چشم یم  

م  گی 

 و به مامان زنگ یم زنم، بعدا یم

 .تونم حرست گذشته رو بخورم

دو دقیقه ی بعد ماشینم رو جلوی برج پارک یم کنم 

 و

 جلوی آیفون یم ایستم. مامان در رو

ن برام باز یم کنه و تا رسیدن  به آسانسور شم رو پایی   

 یم اندازم، قبل از این که در راهرو

 رو باز کنم، صدای نگهبان باعث یم شه بایستم و به

 .سمتش برگردم

 سالم آقای مهندس، خوش اومدید. خییل وقته⁃

 نبینمتون. خوبید؟ خوشید؟

 و بر حوصلگیم رو
ی

 بلند نفس یم کشم که خستیک



 :نشون بدم و بعد یم گم

⁃   زنم به مامان بابا، حتما ندیدید کههستم، ش یم

 .اومدم

 نگهبان انگار که تازه ش حرف زدنش باز شده باشه،

 :جلوتر یم آد و یم گه

نزن این حرفو مهندس، نزن... من بیست چاری ⁃

 بدون

 این که پلک بزنم بست نشستم این

 جا که یه وقت یه مگس بدون اطالعم نره تو برج،

ه خصوصباالخره امنیت خانواده و ب  

خانواده ی شما دست منه، پدر هم که کم کیس 

 ...نیست

نگایه به ساعتم یم اندازم و بر حوصله وسط 

 حرفش

 :یم پرم

 .ببخشید آقا شهرام، من باید برم کار دارم⁃

 شهرام رو بابا به اینجا آورد، داماد ییک از کارکنای



 کارخونه است و اینطور که من فهمیدم،

مادشون چهل و هشت اصال بدشون نیم اومد دو 

 ساعت

 !خونه نباشه

 یم زنه و در چوبر راهرو رو برام
 شهرام لبخند پهتن

 باز یم کنه، تا کمر خم یم شه و یم

البته... البته... بفرمایید... ببخشیدا روده  ⁃:گه

 درازی

 .کردم

از در رد یم شم و جلوی آسانسور یم ایستم، دستم 

 رو

 :تکون یم دم و یم گم

⁃ ام، برو به کارت برسمهم نیسن شهر  . 

 .چشم، هرخ  شما امر بفرمایید⁃

ون یم رم، مامان به استقبالم یم  از آسانسور که بی 

 آد

 و بغلم یم کنه. کیم کمرم رو خم



یم کنم که برای بغل کردنم به مشکل نخوره. چند 

 ثانیه

 بعد که رهام یم کنه، دستش رو

 پشت کمرم یم ذاره و همزمان که به داخل دعوتم یم

نه، از عصبانیت پشت تلفنش فاصلهک  

 :گرفته و مهربون تر شده

 یم کیسر نه؟ الیه من⁃
ی

 بیا تو ببینم، هرروز گشنیک

م، آخه تو چرا اینطوری  برات بمی 

 یم کتن بچه؟ شب به شب بیا اینجا شامتو بخور بعد

 برو خونه ی خودت بخواب. خونه ی

 باباته، مگه کیس کاریت داره؟

خواست من برگردم خونهمامان از موضعش که یم   

ن اومده، چه بد! یم خندم و دستم  پایی 

رو دور شونه اش حلقه یم کنم، خییل از من کوتاه 

 تره

 .و شش به بازوم یم رسه

چشم مامان جون، چشم. هرشب شام یم آم خونه ⁃



 ی

 شما چیی یم شم، خوبه؟ راضن 

 شدی؟

 با نارضایتی ش تکون یم ده و در حایل که خودش رو

ون یم کشه، صورتش از بغلم بی   

 :رو تو هم یم کشه و ناراضن یم گه

 اگه برگردی خونه واقعا ازت راضن یم شم. دل منه⁃

 مادرم با وجود بچه هاش خوشه

 دیگه، اینم از من دری    غ کردی تو.محکم پلک یم زنم و

 :یم گم

 مادر من، چرا تموم نیم کتن این بحث تکراریو؟⁃

، عصبابن یم  بر یم گرده و چپ چپ نگاهم یم کنه

 :گه

 برای تو که منو ول کردی رفتی به رو خودتم نیم⁃

 .آری تکراری و بر اهمیته، نه من

 دمپابی های رو فرشیش به خاطر تند تند راه رفتنش

 .روی شامیک ها صدای لخ لخ یم ده



 برای این که دلش رو به دست بیارم و ناراحتیش رو

 نبینم، خودم رو مظلوم یم کنم و یم

 :گم

⁃ ه دورت بگردم من، گ گفته من تورو ول کردم؟آخ  

 .یم دوبن که چقدر دوست دارم

خونه یم شه و در یخچال رو باز یم کنه، ن  وارد آشی 

 قابلمه ی کوچیک و قرمزی رو در یم

آره و همون طور که در یخچال رو یم بنده و به 

 سمت

 :گاز یم ره، جواب یم ده

⁃ همارواح شیکمت، ان قدر دوست داری یه شه ب  

 زنگ یم زبن یم آی دیدنم، ان قدر

 دوسم داری و شم شلوغه از دیدنتون نیم دونم

 .چطوری به کارام برسم

خونه یم رم، ییک از صندیل های ن  دنبال مامان به آشی 

ن نهارخوری چهارنفره  قهوه ای می 

ون یم کشم و پشتش یم شینم. مامان جلوی  رو بی 



 گاز، قابلمه رو روی صفحه ی شیشه ای

اره و همون طور که داره غر یم زنه، فندگ رویم ذ  

 .فشار یم ده

همینه دیگه، پرس زاییدم اون موقع افتخار کردم ⁃

 االن

 دارید دقم یم دید. یذره محبت تو

اون جونتون نیست بگید مادر ما مادر پدر نداره، 

 دخیی 

 نداره، بهش توجه کنیم. همتون فقط

ه مادرفکر خودتون و شکمتونید. شیکمتون سی  باش  

 یم خواید چیکار؟ گشنه باشید مادر

 مادرتون به راهه!مثل این که از جای دیگه ای حرص

 یم خوره و همه ی این هارو ش من خایل یم کنه،

ون یم دم و یم گم  :نفسم رو محکم بی 

ن خوشگلم؟⁃  خ  شده عزیزم؟ گ اذیتت کرده سیمی 

 .تو الزم نکرده فضویل کتن ⁃

 :با خنده یم گم



⁃ . راستی بچه ها آخه داری دهن منو شویس یم کتن  

 .کجان؟ ندیدمشون

چه بدونم، هرکدوم یه کاری دارن که مشغولش ⁃

 .باشن

؟⁃ ن  عجیبه آخه، همشون باهم نیسیی

 جوابم رو نیم ده و در قابلمه رو بر یم داره،

 محتویاتش رو بهم یم زنه، قاشق رو محکم

به لبه ی قابلمه یم کوبه که صدای ناهنجاری تولید 

 یم

 کنه و باعث یم شه ابروهام از

ه  .تعجب باال بی 

جا داشت یم گفتم پشمام، چته؟ اما خب اون 

 مادرمه،

م نیست که هرطور دلم  دوست دخیی

 !یم خواد باهاش حرف بزنم

در قابلمه ی دیگه ای که از قبل روی گاز بود رو بر 

 یم



 داره و دوباره همون کار قبل رو

 نیم زنم وتکرار یم کنه، این بار بلند ت
ن
ر. هیچ حرق  

 اون وقتی بشقاب ها و مخلفات رو

ن یم شینه و با  جلو روم یم ذاره، طرف دیگه ی می 

 :نگاه با محبتی یم گه

 .بخور، چقدر الغر شدی⁃

 از این تغیی  فازش خوشحال یم شم و ازش استقبال

 یم کنم، این که داشت ترورم یم کرد

م و اصال قشنگ نبود.قاشق چنگال رو بر یم دار 

 همون

 طوری که قاشق رو توی دست چپم گرفتم و چنگال

رو توی ظرف گذاشتم، مشغول یم شم. ذهن من 

 زیادی

 تک بعدیه، نیم تونم همزمان قاشق

و چنگال رو هندل کنم و باید چنگال رو تو بشقابم 

 بذارم

 و هربار که قصد پر کردن قاشقم



م  .رو دارم ازش کمک بگی 

ن ها یادم یم افته  وسط غذا خوردن و با دهن پر  زمی 

 و

 :همون طوری یم گم

 ...راستی ⁃

ن یم دمش، بعد  لقمه ام رو یم جووم و با نوشابه پایی 

 :راحت تر یم پرسم

راستی از این زمینه که جدیدا بابا خریده خیر ⁃

 نداری؟

 :مامان اخم یم کنه و بعد یم گه

ن نخریده تازگیا⁃ ؟ زمی  ؟ چه زمیتن ن  .زمی 

توی بشقاب رها یم کنم، قاشقم رو کنار چنگالم 

 شمرده

 :و آروم توضیح یم دم

 زمیتن که دو هفته پیش تو دفیی عمو فریدون زد به⁃

 نام من، یه بابابی به عنوان وکیل

 صاب ملک اونجا بود به نام معتمدی. خیر نداری



ی؟ نیم دوبن داستانش چیه؟ ن  چی 

 :انگار متوجه یم شه که شی    ع و کش دار یم گه

⁃ ن نی ست، یه ویالعه تو یه شهرک، توهان، نه زمی   

 .لواسون

 :قیافه ی پوکر فیسم رو که یم بینه، ادامه یم ده

منم زیاد خیر ندارم، فقط شنیدم پول زیادی پاش ⁃

 دادن

و براشون واقعا مهمه.لب هام رو روی هم فشار یم 

 دم

 :و یم گم

 کجای لواسونه؟ صاب ملکو یم شناش؟⁃

ن یم ذاره و یم گه دست هاش روی سطح براق می  : 

 مثل این که صاب ملکش یه کله گنده اس، از⁃

 ...مسئوالی دولتی 

 ابروهام باال یم پره و دهنم رو روی هم فشار یم دم،

 چشم هام رو کیم ریز یم کنم و فقط

 :کوتاه یم گم



 .آهان، نیم دونستم⁃

 دوباره مشغول غذام یم شم که مامان مشکوک یم

 :پرسه

⁃ ؟ بابا حاجیت نگفته بود؟ چطور نیم دونستی  

 شونه باال یم اندازم و لقمه ام رو قورت یم دم، قاشق

 رو توی بشقابم یم ذارم و با چنگالم

 :برنج هارو داخل اون یم برم، جواب یم دم

چه بدونم بابا، البد اینطوری صالح دیدن، مهم ⁃

 .نیست

مهم ترین قسمت ماجرا، اینه که اگه این ملک ان 

 قدر

لمهمه و صاحب ملک یه مسئو   

 جابی باید به نام من بخوره! بابا
ن  دولتیه، چرا همچی 

ن هارو به نام خودش  همیشه اینجور زمی 

یم زد، نکنه پشت این قضیه داستانیه که یم 

ن   خواسیی

ون و من  خودشون رو ازش بکشن بی 



 !رو تو دردش بندازن

هرچند که امکانش واقعا کمه، بابا همیشه پشتمون 

 بوده

کنیم،  و نذاشته ناراحتی ای حس  

 امکان نداره بابا بخواد این طوری تنبیهم کنه!غذام رو

 که با فکر مشغول تموم یم کنم، ظرف هام رو توی

 سینک یم ذارم و بدون این که

 روی اسکاچ مایع ظرفشوبی بریزم، روی بشقاب یم

ن نذاشته،  کشمش. هنوز اویل رو پایی 

 :صدای داد مامان بلند یم شه

⁃ و ب  کارت نخواستم تواونطوری یم شورن؟ بیا بر   

 .برا من کار کتن 

م و با  بدون تعارف دست هام رو زیر شی  یم گی 

 لبخند

 که روی
ی

 شل و ول اما بزرگ

 :صورتیمه، از بغلش رد یم شم و یم گم

ن در توانمه⁃ منده دیگه، همی   .شر



چپ چپ نگاهم یم کنه و من دوباره شجام پشت 

ن   می 

 نهارخوری بر یم گردم. مامان

ک یم ایسته و در حایل که داره ظرف جلوی سین

 هارو

 :یم شوره، یم گه

 نرگس باهات حرف زد؟⁃

 پس این یه توطئه ی زنونه بود برای اسی  کردنم؛

 مشغول بازی با گلدون صوربی و

ن یم شم، بدون لبخند زدن و خنتی  کوچیک روی می 

 یم

 :گم

 پس این نقشه ی شما بود؟⁃

روی شونه شش رو کیم به سمتم یم چرخونه و و از   

 نگاهم یم کنه، با محبت نگاهم یم

 :کنه و مهربون یم گه

دیگه وقتشه، داره یم شه بیست و هفت سالت، ⁃



 منم

 آرزو دارم برای بچه ام... دلم یم

 ...خواد بچه هاتونو ببینم تو این خونه

 لبخند مصنویع ای ضفا جهت ناراحت نکردنش یم

دیگهشما قبل من دوتا پرس مجرد  ⁃:زنم و یم گم  

 دارید، مهدی و رضا از من بزرگ ترن، به نظرم اونا

 !بیش تر نیاز به بزرگ شدن دارن

ظرف هابی که شسته رو آب یم کشه و با ش و 

 صدای

 زیادی شجاشون برش یم

ن یم آد و بغل دست  گردونه، عصبابن به سمت می 

 من

 یم شینه، عصبانیتش رو از حالت

ل کنه،صورتش یم فهمم اما یم خواد خودش رو   کنیی  

ه یم ن  ساق دستم رو که روی می 

ه و کیم فشار یم ده، با محبت مصنویع یم گه  :گی 

 اونا مثل تو هنوز آقا نشدن که ان قدر خوب از پس⁃



 .زندگیشون بر بیان

 :بهش لبخند یم زنم و یم گم

 اشتباه یم کتن مامان، منم مشکالت خودمو دارم،⁃

ایط ازدواج ندارم. نوه ی جدید  واقعا شر

 یم خوای بگو محمد و نرگس دست به کار بشن، تارا

 که دیگه بزرگ شدن، منو تو هچل

 .ننداز اصال اهلش نیستم

 دستش رو یم کشه و این بار کم تر یم تونه

ل کنه  :عصبانیتش رو کنیی

 چرا نیم فهیم من نگرانتم پرسه ی احمق؟ معلوم⁃

 نیست تو اون خونه ات چیکار یم کتن 

مد یه من اخم داشت و کال الم تاکه بابات از اونجا او   

 .کام حرف نیم زد

ن انگشت هاش یم   گوشت سفت بازوم رو محکم بی 

ه  گی 

 که از درد جزب  اش و برای

ن دلش داد یم کشم و اون یم گه  :نشکسیی



 رضا و مهدی و امی  گ از این غلطا کردن که بخوام⁃

ه ش معلوم  آدمشون کنم؟ توی خی 

، با نیست دور از چشم من چه آتییسر   یم سوزوبن

 این

 کارات آخر باباتو سکته یم دی پرسه

 .ی ناخلف

 بازوم رو رها یم کنه و من کیم ماساژش یم دم، با

روش تربیتیت اصال درست نیست  ⁃:خنده یم گم

 ننه،

 کدوم بچه با کتک آدم شده که من دومیش باشم؟

ه رو به  نا امید نگاهم یم کنه و بعد شش رو یم گی 

یم گهسقف و با عجز  : 

خدایا منو از دست اینا نجات بده، چه گنایه کردم  ⁃

 که

 این اعجوبه ها قسمتم شدن؟

 :با خنده دست یم اندازم دور شونه اش و یم گم

م؟ یم گم⁃  آخه مادر من، مگه من یم گم زن نیم گی 



 بدم یم آد ازدواج کنم؟ یم گم

ن ندارم،   ایط ندارم، پول ندارم، خونه ندارم، ماشی  شر

 کار

ندارم، دست دخیی مردمو رسیم  

م تو خونه ی اجاره ای بگم چند منه؟ م بیر  بگی 

ون یم کشه و ناراحت یم  خودش رو از زیر دستم بی 

 :گه

 مگه من یم گم اآلن دستشو بگی  بیر خونه ات؟⁃

ارو نگاه  نرگس یم گه حتی دخیی

 .نکردی

 محکم پلک یم زنم و عاض شده از این همه اضارش

 :جواب یم دم

⁃ بینمشون حله؟فقط ب  

 :شش رو تکون یم ده، نفس راحتی یم کشم و یم گم

 خیله خب، اآلن یه عروس خوشگل برای مامان⁃

 .عزیزم انتخاب یم کنم

 گوشیم رو بر یم دارم و به ب  وی نرگس یم رم. از



 دو هفته پیش که دیگه جوابش رو

 نکردم. بر توجه به پیام
ن  ندادم پیام هاش رو هم سی 

عکس هارو باز یم کنم ها، یکم باالتر  . 

م و دویم  عکس اویل رو که قبال دیدم نادیده یم گی 

 رو

 باز یم کنم.شات از یه پیج اینستاگرامه، به آیدیش

ه نگاه یم کنم. تنها  توجه نیم کنم و به خود دخیی

ی که قابل توجهه رنگ صورتیه... موهای ن  چی 

 صورتیش رو خرگوشر بسته، مانتوی بلند و

، پ اهن رنگارنگ ساحیل و صندل جلوباز صوربی ی 

 های

 صوربی تخت، شالش رو خییل

 بر قید رو شش انداخته و درحال صحبت با آیفون

 ایکسش روی صندیل یه کافه ازش

. آرایش تقریبا زیادی داره و رژ لب ن  عکس گرفیی

 شخابیش از همه بیش تر تو چشم یم

زنه. پاهاش رو روی هم انداخته و پوست براق  



 گندیم

سابر سکسیهجذابش ح . 

م و به مامان که عینکش رو  نگاه از پاهاش یم گی 

 روی چشم گذاشته، با دقت و ابروهای

 باال رفته به پلنگ مذکور زل زده نگاه یم کنم. شی از

 روی تاسف تکون یم دم، با طعنه

 :و نیشخند یم گم

 از گ تاحاال پلنگ صوربی ام شوهر یم کنه مامان⁃

 جون؟

نگاهم یم کنه و یم گهمامان با اخم غلییطن  : 

 حرف در نیار برای دخیی مردم، خودت با این⁃

 خالکوبیات از همه مشکل دار تری، بزن

 .بعدی

 :نیشخند واضچ یم زنم و یم گم

ون⁃  مادر من، چیکاره بودنش از پر و پاچه ی بی 

 ریخته اش معلومه. نیازی به حرف در

 !آوردن من نیست



چپ چپ  از پشت عینک فریم مستطییل طالییش

 نگاهم

 :یم کنه و یم گه

 .بزن بعدی، زیادم حرف نزن⁃

 بعدی رو لود یم کنم، سلفیه و مثل دوتای قبیل 
ن
داق

 پر

ون نیست، عوضش  و پاچه اش بی 

باال تنه اش کامال تو دیده. تاپ بندی آبر طوش 

 پوشیده

و موهای بلوند یخیش رو روی شونههای استخوابن 

 و

انداخته که انحناهای جذابش ریخته. گردنبند ظریقن   

 گردن و ترقوه اش رو

 به خوبر نشون یم ده. صورتش هم معمولیه و از این

 که لب هاش رو غنچه کرده اصال

 .خوشم نیم آد

م و با پوزخند به مامان که با  ازش چشم یم گی 



 تعجب

ه نگاه یم کنه، زل یم  داره به دخیی

 زنم. مامان به خودش که یم آد، با عجله عکس رو رد

 : کنه و متعجب یم گهیم

 !اینا دیگه گ ان⁃

 :پوزخندم پررنگ تر یم شه و یم گم

 زن محمد فکر کرده منو خییل یم شناسه هر خ  در⁃

 .و دافه انتخاب کرده برای من

 تقصی  شماس دیگه، اصال چرا باید ان قدر به این

ن  ه رو بدید که بخواد برای من آستی 
 دخیی

 !باال بزنه؛ با این سلیقه اش

مان همچنان موضعش رو حفظ یم کنه و با اخم ما

 یم

 :گه

ا خوشت یم آد⁃ ن دخیی  چشه سلیقه اش؟ تو از همی 

ه طناز نبود؟ ییک  دیگه، مگه اون دخیی

ن بود  .لنگه ی همی 



 طناز ییک از اشتباه های دوران جهالتمه که اصال

 دوست ندارم یادآوریش کنم، اما مامان بر 

 :خیال نیم شه و ادامه یم ده

⁃ ؟ اگهاین ارو حداقل مطمئنم خانواده دارن، طناز خ   

ه ی خراب بر پدر مادر
 اون دخیی

ن بچه ی آدم درستو تموم   نیم شست زیر پات، عی 

 کرده

 .بودی و پیش بابات کار یم کردی

 چیکاره ان؟ مادر بچه ات از همه ی اینا،
ی

 به اینا یم گ

 !همه کاره تر بود

ی  ن مامان همیشه برای خودم متاسف بودم که هرچی 

 و

ن درست  خانواده ام در مورد طناز گفیی

م و خجالت   بوده؛ همیشه به خاطرش احساس شر

 کردم

ن بوده  .و شم به خاطرش پایی 

 ⁃:با اخم و ناراحت از یادآوری اشتباه و حماقتم یم گم



 اآلن چه ربیط به اون داشت؟ چرا یم خوای از همه

 خ  برش به اون؟ اون تموم شده

سال پیشه، ولش کن دیگهرفته، مال هفت هشت  . 

 مامان با عصبانیت بلند یم شه و همون طور که

 عینکش رو از بندش روی سینه اش

ون یم ره، جواب یم ده  :آویزون یم کنه و بی 

 سلیقه ی من سلیقه ی اون، هممون⁃
ی

 گفتم که نیک

 سلیقه ی درخشانتو دیدیم و شناختیم که

هاد یماین پتیاره های لخت و پتی آبرو برو بهت پیشن  

 دیم. فکر کردی تیپ و قیافه شون

 مورد تایید من و باباته؟ نه پرسه ی کم عقل، داریم

، ی آدم بیسر  کوتاه یم آییم بلکه زن بگی 

 !مایه ی ننگ

من هم ناراحت از جام بلند یم شم، گوشیم رو که 

 روی

ن رها کرده بودم بر یم دارم و از  می 

ون یم رم. مامان به سمت اتاق  خونه بی  ن خواب آشی 



 ها

 رفته و چند ثانیه بعد با یه بالشت بر

 یم گرده. وسط فرش نشیمن یم اندازش و همون

 طوری که داره روش یم خوابه، به من

 :که یه لنگه پا جلوی اوپن ایستادم یم توپه

 .بیا اینجا ببینم پرسه ی نفهم⁃

ن وسط مبل دراز کشیده، به  به پهلو و جلوی می 

 خاطر

پا بایسته و کمرش زیاد نیم تونه ش   

 .دکیی براش ممنوع کرده

ن و جلوش چهارزانو یم شینم، هنوز  روی زمی 

 عصبانیه و من قصد حرف زدن و بیش تر

ه، یم  آتییسر کردنش رو ندارم. نگاهش رو ازم یم گی 

 چرخه و روی کمر یم خوابه،

صدای آخ گفتنش رو یم شنوم ویل لب هام رو روی 

 هم

ی نیم گم. اگر ن  فشار یم دم و چی 



 هم بزنم باز یم خواد غر بزنه و یه بهونه ی
ن
 حرق

 دیگه پیدا کنه، پس ترجیجم سکوته. نفس

 های بلند یم کشه و یم دونم که یم خواد خودش رو

ل کنه  .کنیی

چند ثانیه بعد با همون چشم های بسته خودش به 

 زبون

ه که بهش گفتی پلنگ صوربی  ⁃:یم آد  اون دخیی

ار سالشهخواهر زاده ی نرگسه، بیست و چه  

 داره برای فوق لیسانس درس یم خونه...از خانواده

 اش مطمئنیم اخالق خودشم که داداش

 .ممدت تاییدش کرده

م یم گم ون فوت یم کنم و بر حیا و شر  :نفسم رو بی 

امم ان قدر پلنگ⁃  مادر من، من حتی دوست دخیی

، اون وقت بیام از این پلنگ ملنگا ن  نیسیی

م؟ من اینارو یم ش  زن بگی 
ی

ناسم بخدا، اینا زن زندگ  

ن   .نیسیی

 :بدون این که چشم هاش رو باز کنه عصبابن یم گه



. من دیگه خسته ⁃ تو بگی 
ن دوست دخیی پس همی 

 شدم

 از دست تو، یم فهیم؟

 :مسخره یم خندم و یم گم

مو؟ اگه بتونم تحملشون کنم حتما به ⁃ دوست دخیی

 فکر

 رسیم کردن یم افتم عزیزم، شما

 .نگران نباش

هاش رو باز یم کنه و خودش با زور و زحمت چشم  

 بلند یم شه یم شینه، کمرش رو به

ن تکیه یم ده و این بار سیع یم کنه با لطافت  می 

ی حرف بزنه تا خامم کنه  :بیشیی

 پرس من، عزیزم... من به خاطر خودت یم گم. تو⁃

؟  اآلن داری برای گ کار یم کتن

؟ دوست نداری از شک ار یم آیبرای گ جمع یم کتن  

 یه زن خوب بیاد ازت استقبال کنه؟

 ...دلت بچ



 حرفش رو قطع یم کنم، از جام بلند یم شم و تلخ یم

 :گم

ن نگاهم یم کنه ⁃ نه، دیگه دلم بچه نیم خواد.غمگی 

 و

 :یم خواد حرف دیگه ای بزنه که یم گم

 بابت شام ممنون، کاری نداری؟ باید برم به کارام⁃

 .برسم

ن  یم ذاره بلند بشه که زیر کف دستش رو روی می   

م و کمک یم کنم که  کتفش رو یم گی 

 بلند بشه، بلند که یم کشه چشم هاش رو یم بنده و

 :زیرلب آخ یم گه که کالفه یم گم

 چرا نیم ری عمل کتن آخه مادر من؟ ان قدر به⁃

؟  خودت فشار یم آری که خ 

 :دستم رو پس یم زنه و یم گه

⁃ هار تارو تر و من عمل کنم تو یم خوای این چ

 خشک

؟ ؟ مراقب من باشر  کتن



م و همون طور که با  دوباره زیر بازوش رو یم گی 

 خودم به سمت در ورودی یم کشمش،

 :یم گم

 اونا که خودشون از پس خودشون بر یم آن، برای⁃

ه، یه  توام که حاخر پرستار یم گی 

 انگار حاخر نون شبشو نداره، نیم تونه
ی

 طوری یم گ

ه حتما باید ییک برا تو پرستار  بگی   

 .از ما پیشت باشیم

 آروم آروم و لنگ زنان راه یم آد، به خاطر وضعیت

 راه رفتنش نفس نفس یم زنه و یم

 :گه

ی پای غریبه رو به خونه ام باز⁃  همینم مونده ش پی 

 کنم، مگه من مرده باشم یه زن دیگه

ه  !بیاد تو این خونه جامو بگی 

گاه یم کنه. کالفه بهمامان زیادی قضیه رو جنیس ن  

 اطراف نگاه یم کنم، هیچ کس خونه

 نیست و واقعا نیم تونم مامان رو تنها خونه ول کنم



 برم ب  کاری که ندارم.دستم رو پشتش یم برم، راهم

 رو به سمت اتاق خوابشون کج یم کنم و وقتی مامان

 یم

 :پرسه چرا، جواب یم دم

⁃ ، نیم تونم با این وضعیتت ول کنم برم، یم تنهابی  

احت کن  .مونم تو برو اسیی

 کار نداشتی مگه؟⁃

ون فوت یم کنم و یم  نفسم رو محکم و کالفه به بی 

 :گم

 چرا ویل زنگ یم زنم کنسل یم کنم، فعال تو واجب⁃

 .تری

 :از خایل بودن خونه غر یم زنم

 نگفتی چرا هیچ کس خونه نیست؟ رضا که همیشه⁃

 .خونه اس

گهشونه باال یم اندازه و یم   : 

 .با دوستاش رفته شمال⁃

به طرف دیگه ای که مامان نیست چشم غره یم رم 



 و

 :یم گم

 نیم دونه مامانش مریضه نباید بذاره بره ب  رفیق⁃

 بازی؟

 :مامان چپ چپ نگاهم یم کنه و بازم غر یم زنه

 مگه تو به فکر مادربی که اون باشه؟ اونم یه دیوونه⁃

ن شماها  .بدتر از تو، گی  افتادم بی 

 ای بابا... ای بابا... باز که ⁃:بلند و کش دار یم گم

رسیدیم دم خونه ی اول، آخر من چیکار کنم مامان؟ 

 زن

م یا برگردم خونه؟  بگی 

با بغض نگاهم یم کنه و شی    ع از صدای بلندم 

 پشیمون

 :یم شم

 .گه خوردم، گریه نکنیا زندگیم⁃

*** 

 پایان فصل دوم



رامرس۱۳۹۱اسفند ،  

ه جلوم ز  انو زده و شش رو جلو عقب یم کنه،دخیی  

 صدای اوم اوم کردنش دیوونه کننده

بان قلبم باال رفته و از توی آینه ی رو به  است. ضن

 روم یم بینم که گردنم، صورتم و گوش

 .هام شخ شده

ن رو باالی صورتش نگه داشتم و مشغول فیلم  دوربی 

 .گرفتنم

 :آه یم کشم و یم گم

 .چقد خوبر تو⁃

و دیگه چشم هاش رو نیم بینم و از اینعق یم زنه   

 بدم یم آد، دوست دارم تو چشم هام

 !نگاه کنه

 تو چشام نگاه کن رها. یم خوام چشمای خوشگلتو⁃

 .ببینم

 عقب یم کشه

 دست آزادم رو جلو یم برم و موهاش رو از صورتش



 کنار یم زنم تا راحت تر به کارش

نه و یمبرسه. رو به من و دوربینم لبخند جذابر یم ز   

 :گه

 بازم؟⁃

 از صفحه ی گوشر بهش نگاه یم کنم و با لبخند یم

 :گم

 یم خوام.ازش خوشم یم آد، دخیی بامزه و البته⁃

 هاتیه! پایه ی همه نوع پوزیشن هست و حسابر 

 .باهاش خوش یم گذره

م، موهاش رو  همون طوری که دارم ازش فیلم یم گی 

 از صورتش کنار یم زنم که اذیت

رو پشت شش، نگه یم دارم و بعد یم نشه. موهاش  

 :گم

 .وایسا، خودم یم خوام برم⁃

ن   شش رو ثابت نگه یم داره و همچنان داره از پایی 

ن وحیسر   نگاهم یم کنه، چشم های سیر

ن نگاهم یم کنه،  ای داره، وقتی این طوی و از پایی 



 .دیوونه یم شم

ن   صفحه ی گوشیم به خاطر زنگ خوردن از دوربی 

ون یم ره، بدون این که بهش نگایه بی   

 بندازم رد یم کنم و دوباره فیلم رو از جابی که استپ

 .شده ادامه یم دم

 :بر خیال دهن گرمش یم شم، یم گم

ن ⁃  .برو رو تخت برم کاندوم بیارم از تو ماشی 

ه و یم گه  :قیافه یم گی 

 .کاندوم خوشم نیم آد، قرص یم خورم⁃

تیه یمگوشیم رو روی کتاب هابی که روی بغل تخ  

ی یم ذارم که نگه ن  ذارم، پشتش چی 

 داره و از صفحه به رها که روی تخت خوابیده و با

 آرنج هاش خودش رو باال کشیده نگاه

ی که یم خوام ن  یم کنم. زاویه خوبه و همه ی چی 

 .معلومه

قبل از این که زانوم رو روی تخت بذارم، گوشیم یه 

 بار



 دیگه زنگ یم خوره، نفسم رو

ون یم دم و عصبابن از این وضع پیش اومده کالفه بی   

 :یم گم

 فکر کنم بابامه که ول نیم کنه، بذار جواب بدم یم⁃

 .آم

 گوشیم که همچنان زنگ یم خوره رو بر یم دارم و به

نده نگاه یم کنم  .اسم تماس گی 

 :صدای رها رو یم شنوم

ن جا منتظرت یم مونم⁃  .نگران نباش، من همی 

شی بهش لبخند یم زنم،شم رو بلند یم کنم و ش   

 چشمک سکیس ای به روم یم زنه و

ون یم رم  .من بدون حرف و عکس العمل دیگه ای بی 

 طناز هنوز تماس رو قطع نکرده، جواب یم دم و با

 صدای آرویم که یم خوام به گوش

 رها نرسه، همون طور که به سمت توالت یم رم یم

 :گم

 بله؟⁃



انگار که صداش گرفته است، خییل خییل زیاد، 

 ساعت

 ها گریه کرده یا شاید هم ساعت ها

؟ ⁃.داده که ان قدر لش صحبت یم کنه  سالم، خوبر

 :در توالت رو آروم باز یم کنم و داخل یم رم

 سالم طناز، خوبم تو چطوری؟⁃

 
ی

 در رو آروم و بر ش و صدا یم بندم. در توالت فرنیک

 .رو یم ذارم و روش یم شینم

یم شه معذب بگهصدای گرفته تر من باعث  : 

 .ببخشید مزاحمت شدم، کارم واجب بود⁃

 خ  شده؟ صدات ⁃
ی

باشه حاال اشکال نداره، نیم گ

 چرا

 ان قدر گرفته؟

 کیم من و من یم کنه، انگار نیم دونه دقیقا باید خ  

 بگه. از این حرف نزدنش اعصابم

 :خرد یم شه و یم گم

 ای بابا، درست حرف بزن ببینم خ  شده؟⁃



یم کشه ویل همچنان محکم حرف نیم نفس عمیقی   

 :زنه

 یادته یم گفتم پریود نیم شم؟⁃

 دست آزادم رو توی موهام فرو یم کنم و با نوک

 انگشت کف شم رو ماساژ یم دم، یه

 :چشمم رو یم بندم و یم گم

 آره یادمه، ویل مگه نگفتی کیست بود؟⁃

 یهو یم زنه زیر گریه و من به خاطر شدت بهت و

ن گریه یتعجبم، شجا م یم ایستم. بی   

 :بلند و یکرسه اش، خفه و بریده بریده یم گه

 ...کیست نبود، حامله ام علیسان، حامله ام⁃

ن موهام خشک یم شه  برق از شم یم پره، دستم بی 

 و

 طوری بر حس یم شم که انگار

 هیچ وقت نیم تونستم تکون بخورم، هیچ وقت بلد

منبودم حرکت کنم و هیچ وقت انسان نبود ! 

من هم به تته پته یم افتم، مثل یه احمق الل 



 فراموش

 یم کنم باید خ  بگم، فقط مثل یه احمق

 :تر که انگار قدرت درک هیچ  رو نداره تپق یم زنم

؟⁃
ی

... خ  یم گ  خ 

هذیون وار و با گریه ای که شدیدتر از قبل شده، 

 جمله

 :ی قبلش رو تکرار یم کنه

 ...حامله ام علیسان، حامله⁃

یم رم و به شامیک های دستشوبی تکیه یم دم،وا   

 .شامیک ها خیس و شده

 :بدون اراده، بلند و با بهت یم گم

؟ مگه من از جلو⁃
ی

 طناز... طناز... خ  ک...س یم گ

کردمت؟چشم هام با صدای گریه های بلندش بسته 

 یم

 شه و شم رو به دیوار توالت تکیه یم دم. نم

ن موها و روی بدنم ، با شامیک های عرقو عرق بی   

 .کرده قایط یم شه



 شاید مست باشم، شاید اون کوکائیتن که از روی کمر

 رها اسنیف کردم باعث شده ان قدر

توهم بزنم، شاید تو بدن رها ان قدر بهم خوش  

 گذشته

 که ت

چ
َ
َ َِ  

 !شدم، حال خودمم نیم فهمم

 صدای گریه های بلند طناز هنوز یم آد، بدون این که

 بزنم ف
ن
قط بهش گوش یم دم تاحرق  

وبر 
ه! باید بعدا ببینم مارک مرسر  این مستی از شم بی 

 که خوردیم خ  بوده؟ احتماال تاری    خ

ن زدم،  مرصف گذشته اس که این طوری توهم سنگی 

 نکنه بزنه به یه جای بدنم به خاطر دو

وب ب...گا برم؟  پیک مرسر

 صدای در زدن یم آد، شم رو یم چرخونم به اون

رها هم یم آد سمت و صدای : 

 علیسان؟ خ  شده؟⁃



 رها؟ رها؟ آره رها، داشتم یم رفتم رو رها! طناز زنگ

؟  زده گند بزنه به حالم که خ 

ه ی موزمار از اولم یم خواست خودش رو  دخیی

 بندازه

 !بهم

 !طناز دیگه داره زجه یم زنه

بدبخت شدم، بیا نجاتم بده تورو قرآن، تورو به ⁃

 هرگ

دارم عروشیم پرستی عیل، من   

 ...یم کنم

 :ابروهام رو یم اندازم باال و یم گم

 عروش؟⁃

 :هول زده جواب یم ده

بخدا بچه ی توئه، رفتم دکیی گفت هفت ماهمه، ⁃

 بخدا

 ...بابام و شوهرم بفهمن یم کشنم

 ...عیل من هفت ماه پیش فقط با تو بودم



ه  :دوباره گریه رو از ش یم گی 

⁃ ی براش بکن توروخدا،بخدا مال توئه، بیا یه فکر   

 .توروخدا علیسان

 گریه هاش عصبیم یم کنه، بدون توجه به این که

ون داد یم کشم  :ممکنه صدام بره بی 

 .خفشو ان قدر گریه نکن⁃

 صدای گریه اش بلند تر یم شه، عصبابن تماس رو

ون یم رم. رها لخت  قطع یم کنم و بی 

و بدون لباس، دست به سینه و حق به جانب پشت 

 در

 ایستاده. بدن لختش توجه ام رو جلب

 یم کنه، بهش لبخند یم زنم و اون با چشم های ریز

 :شده یم گه

 مطمئتن بابات بود؟⁃

ن مهیم نباشه، دستم رو توی هوا تکون  انگار که چی 

 .نه بابام نبود ⁃:یم دم و یم گم

 منتظر توضیح ابروش رو باال یم اندازه، من با همون



م یم گمنگاه و لحن خر کننده ا : 

 عزیزدلم خودتو درگی  نکن، ییک از دوست دخیی ⁃

 قبلیام زنگ زده بود زر زر یم کرد،

 .گفتم بیام به تو برسم دیگه قطعش کردم

 دستم رو روی پهلوش یم ذارم، انگار قانع شده یا

 :براش مهم نباشه یم گه

 .ایک بیا بریم⁃

 جلوتر از من راه یم افته، باسن گرد و خوشگلش رو

ه، کف دست هام به روم قرار یم گی   

 رو محکم بهش یم کوبم و اسنپک یم زنم. یم دونه از

 جیغ کشیدنش خوشم یم آد که بلند

 جیغ یم کشه، محکم تر یم زنم و رد قرمز کف دستم

 .روی باسنش یم افته

 صدای جیغ و خنده اش همزمان یم شه با سه باره

 زنگ خوردن گوشیم. رها این بار اخم

گرده به سمتم و با اخم نگاهم یم کنه  یم کنه، بر یم . 

 لب هام رو روی هم فشار یم دم و



قبل از این که من عکس العمیل نشون بدم، گوشیم 

 رو

ون یم کشه و تماس رو  از دستم بی 

جواب یم ده. برای گرفتنش به خودم زحمت نیم 

 دم،

 !اصال برام مهم نیست

 بله؟⁃

رو به صدابی از اون طرف نیم شنوم، چند ثانیه بعد   

 من چشم غره یم ره و تو گوشر یم

 :گه

 .من رها هستم عزیزم، دوست دخیی علیسان⁃

 لب هاش رو روی هم فشار یم ده و یکم با حرص یم

 :گه

 .کاری داری به من بگو⁃

 :با حرص یم خنده و یم گه

 دخیی خوب به خودش باشه که جوابتم نیم ده، من⁃

 لطف کردم جواب دادم، کارتو بگو



 .بهش یم گم

ایک مهم نیست. تنها فرصتتو از دست دادی، ⁃

 علیسان

 .دوست نداره باهات حرف بزنه

 :لبخند خوشگیل یم زنه و یم گه

 .خب؟ بگو یم شنوم⁃

 حدودا یک دقیقه سکوت یم کنه، از اونجا ایستادن

 .خسته یم شم و به سمت اتاقمون یم رم

 شش رو تا جابی دنبالم یم کشونه و بعد تو گوشر یم

 :گه

 خیله خب، گریه نکن من باهاش حرف یم زنم.توی⁃

 اتاق نیم تنه ام رو روی تخت یم اندازم و پاهام رو

 آویزون یم کنم. تمام حس و حال

چند دقیقه قبلم پریده و دیگه حوصله ی سکس 

 .ندارم

ه،  چند ثانیه بعد رها توی چهارچوب در قرار یم گی 

 من



 رو عصبابن نگاه یم کنه ویل با

مهربون، متاثر و دلداری دهنده صحبت طناز آروم، 

 یم

 .کنه

س من راضیش⁃  نه قربونت بشم، این چه حرفیه. نیی

 .یم کنم

یم. نگران نباش، درستش یم⁃  باهات تماس یم گی 

 .کنیم

ن آینه یم ذارش. اخمو  تلفن رو قطع یم کنه و روی می 

 و عصبابن نگاهم یم کنه، با خنده

 :یم گم

⁃ ن ر  وش سواری کنجون، سکیس من... بیا بشی  . 

ن تخت خم یم شه و لباس هامون رو بر یم داره،  پایی 

 چندتاش رو روی من یم اندازه و

 :بقیه اش رو خودش بغل یم کنه، وحیسر یم گه

 .پاشو بپوش باید بریم تهران⁃

ن  م که پایی  ن یم شم و لباس هام رو یم گی   نیم خی 



 افتاده باشه
ی
 نیفتند، انگار نه انگار که اتفاق

 :یم گم

⁃ ؟ت هران؟ تهران برای خ   

 :وحیسر نگاهم یم کنه و عصبابن یم گه

 .گندی که زدیو جمع کنیم⁃

 دوباره شجام بر یم گردم و خودم رو روی تخت پرت

 :یم کنم. لش طور یم گم

 نیست⁃
ی

 .ولمون کن جون رها، اصال حس رانندگ

 :جیغ یم کشه

ه هفت ماهه حامله اس داره شوهر یم کنه، ⁃ دخیی

 نیم

 فهیم؟

زنم زیر خنده و جواب یم دمیم  : 

 خب من برم تهران بزائونمش یا سقطش کنم؟ چه⁃

 کاری از دستم بر یم آد بگو همونو

 .انجام بدم خوشگله

 :شی به تاسف تکون یم ده و یم گه



اتو یم ذارم پای مستیت که هیچ  بهت⁃  این ک...شر

 نیم گم. پاشو جمع کن تن لشتو باید

 .بریم تهران

بر یم دارم و به اون که درحال نگاهم رو از سقف  

 پوشیدن لباس هاشه زل یم زنم، با اخم یم

ی گفته یکم  ⁃:گم ت آورده بابا، دیده دخیی اسکل گی 

 عر

 بزنم دلش برام بسوزه .من این پتیاره

 .های آویزونو یم شناسم

 تاپ سفیدش رو از شش رد یم کنه، به کمرش که از

 تور لباسش معلومه نگاه یم کنم و اون

ن یم گهب ا شونه باال انداخیی : 

 گفت اگه ما نتونیم کاری کنیم یم ره شاغ بابا⁃

 .حاجیت

 :از جام یم پرم و داد یم کشم

ه ی سلیطه⁃  .گه خورده دخیی

 بدون این که به رو خودش بیاره و یا ناراحت بشه،



 بازم شونه باال یم اندازه و موهاش رو از

ون یم کشه  :زیر لباسش بی 

⁃ جمعش کتن علیسان .اگه نیم خودت باید بری 

 خوای

دار بشه، باید یه طوری  کیس خیر

 .دهنشو ببندی

 رها پنج سال از من بزرگ تره، اون یه دخیی فوق

ین، با  العاده است، عاقل، مستقل، شی 

 نمک، اصال آویزون نیست و همیشه توی مشکالت

 خییل خوب بهم مشورت داده و کمکم

ها  ی که از پس بقیه ی دخیی ن بر نیم آد،  کرده، چی 

 اون

 ها لوس و دست و پا چلفتی ان،

 دماغشون رو نیم تونن بکش باال اما رها، اون عالیه

 اگر یه روز بخوام ازدواج کنم، حتما به.

 .اون پیشنهاد یم دم

 دوباره شجام روی تخت بر یم گردم، پاهام رو روی



ن   لباس هابی که از دستم روی زمی 

کشم و یم گم  افتادن یم ذارم، تو موهام دست یم : 

 بابا این داره مثل سگ دروغ یم گه، مگه یم شه⁃

 آخه؟

 :از توی آینه نگاهم یم کنه و با تاسف یم گه

 چرا نشه؟ نه که تو روابطت حد و مرز داری، طرف⁃

 .از هوا حامله شده

 :بدون توجه به تیکه اش یم گم

 بابا این یذره بچه اس، شوهر کجا بود؟ این پرده⁃

کردمش که یم گه بچه یداره، از جلو ن  

 .منه

 به سمتم بر یم گرده، دست هاش رو روی سینه اش

 گره یم زنه و با چشم های ریز شده، مثل

 :یه متهم نگاهم یم کنه و یم گه

؟⁃  یذره بچه یعتن خ 

 چه یم دونم، پونزده شونزده ⁃:بر حوصله یم گم

 سالشه کال، مگه کشکه ان قدر زود حامله شده؟



ن ت ن آینه پایی  خته و فاصله مون باهم، خییل خییل  می 

 کم

ه و. ن انگشت هاش یم گی   بازوم رو بی 

ه که دادم بلند یم شه و اون با  محکم بشگون یم گی 

 :حرص یم گه

 از سوراخ دخیی بچه ی پونزده شونزده ساله ام⁃

؟  نگذشتی

 .آی ...آی ...ولکن کندی گوشتمو⁃

 :ولم یم کنه و من با داد یم گم

⁃ دم؟ خودش کرمشو داشت، منمگه بهش تجاوز کر   

 .نیم خواستم

ون یم کشه و این  خم یم شه لباس هارو از زیر پام بی 

 :بار اونارو تو صورتم یم کوبه

 .پاشو جمع کن، کم حرف بزن⁃

ن و من هم دوباره دراز یم  لباس ها روی تخت یم افیی

ن آینه در حال  کشم، به اون که جلوی می 

 :آرایش کردنه با ناراحتی یم گم



⁃ بابا رها، اینطوری که من تا تهران باید از شق ای  

 
ی

 درد به خودم بپیچم، نیم تونم رانندگ

 !کنم

 :بر خیال نیشخند یم زنه و جواب یم ده

 یم توبن تو حموم مشکلتو با دست راستت و گلنار⁃

، من دیگه لباس پوشیدم  .حل کتن

 :غر یم زنم

 .حداقل بخورش ارضا شم⁃

ون یم ره،  نا امید لب هام رو رویبدون توجه بهم بی   

 هم فشار یم دم و بلند یم شم که حداقل

 !برم حموم

*** 

تهران۱۳۹۱اسفند ،  

 رها کنارم روی مبل نشسته بازوم رو گرفته و هر دو

 زل زدیم به طناز که یه ریز داره گریه

یم کنه .خاله اش با اخم نگاهم یم کنه و من نیم 

 دونم



 !اصال خ  باید بگم

 نداره،
ی

خودش زیادی الغر بود و اآلن با شکم بزرگ  

اهتن که پوشیده شکمش اصال زیاد  پی 

معلوم نیست .در هر صورت من نیم تونم تشخیص 

 بدم

 که حامله است، اصال تاحاال زن حامله ندیدم، تنها

 خاطره ام از زن حامله بر یم گرده به سه سالگیم که

ن رو باردار بود .فقط حسی   مامان امی 

بود و خییل سخت یم  یادمه خییل چاق شده

 تونست از

 .جاش تکون بخوره

 صدای رها باعث یم شه نگاهم رو از روی طناز

 .بردارم و به گل های قایل زل بزنم

؟⁃  دکیی رفتی

به جای طناز، خاله ی فوالد زره اش جواب یم ده، 

 یه

 طوری نگاهمون یم کنه انگار قتل



 .کردیم

 :حتی لحن حرف زدنش هم ترسناکه

⁃ دمشبله خودم بر  . 

 رها کیم تو جاش جا به جا یم شه و با سوظن یم

 :پرسه

 چند وقتشه؟⁃

از گوشه ی چشم یم بینم خالهه به من که شم رو 

 بلند

 کردم و دوباره به شکم و زار زدن

 طناز زل زدم چشم غره یم ره و من دوباره شم رو

ن یم اندازم، با لحن بدتری از قبل  پایی 

 :جواب یم ده

 .بیست چهار هفته⁃

 :رها صداش رو صاف یم کنه و با اخم به طناز یم گه

 .عزیزم شما به من گفتی هفت ماهته⁃

 خاله ی طناز بدون این که اجازه ی حرف زدن بهش

 بده، دوباره خودش رو یم اندازه وسط و



 :یم گه

؟⁃  داره یم ره تو هفت ماه .اینم نیم دوبن

 :رها هم این بار اخم یم کنه و جواب یم ده

⁃ دم خودش جواب بده، لطفا اجازه بدید ترجیح یم  

 .خودمون حلش کنیم

 از وقتی که پامون رو تو خونه اش گذاشتیم بد

 نگاهمون یم کنه، جوری که انگار یم خواد

 بدترین حرف هارو بهمون بزنه اما نیم تونه؛ باالخره

 از کوره در یم ره و با جیغ جیغ یم

 :گه

⁃ الشخودش اگه عقل و زبون داشت این پرسه ی ک  

 نیم تونست گولش بزنه حامله اش

ین خواستگارش رو رد  کنه که .به خاطر شکمش بهیی

 کردیم اآلن اومدی نشستی جلوی من

؟رها با تعجب و اخم رو به طناز یم گه
ی

 خ  یم گ

 !خواستگار؟ تو که به ما گفتی شوهر کردی⁃

 نگاهم به طناز یم افته، تا حاال تو صحبت ها دخالت



ش رشته ای ازنیم کردم چون هیچ   

 حرف هاشون نداشتم، اما اآلن ...اآلن فرق داره ...یم

 ...تونم دخالت کنم

نگاهش که به اخم ها و چشم های ریز شده ی من 

 یم

 افته، گریه اش برای ثانیه ای قطع یم

ه،  شه و انگار که ترسیده باشه، سکسکه اش یم گی 

 :رها عصتر یم گه

؟⁃  دیگه چه دروغابی بهمون گفتی

مون سکسکه ییک در میون و بریده بریده یم گهبا ه : 

 ...ن ...نگفتم⁃
ن

 ...در...ویع

 :خاله اش عصبابن نگاهمون یم کنه و یم گه

 داره به شماها بگه؟ اگه یم ذاشتیم پرسه⁃
ن

 چه درویع

 بیاد خواستگاری اآلن ش خونه

 .زندگیش بود

 :پوزخند یم زنم و رو به طناز با طعنه یم گم

⁃ که حامله بودی وگرنه اآلنپس خداتو شکر کن    



 .شوهرت داده بودن

 :بعد رو به خالهه یم کنم و با عصبانیت یم گم

گ دخیی بچه ی شونزده ساله رو شوهر یم ده ⁃

 خانم؟

 :خالهه بدون مالحظه تند و بر پروا یم گه

اگه نیم تونه شوهرداری کنه چطوری یم تونه ⁃

 حامله

 بشه؟ پرسه ی جعنلق داشتی حامله

دی نگفتی بچه اس؟ اتفاقا اگه زودتر اش یم کر 

 شوهر

 یم کرد دیگه یم رفت خونه ی

 
ی

 .شوهرش نیم افتاد تو خیابونا ب  هرزگ

 اخم هام رو باز یم کنم، به من ربیط نداشت و نباید

 !دخالت یم کردم

 :شونه باال یم اندازم و یم گم

دار یم شد کار به اینجاها نیم کشید⁃  .اگه زودتر خیر

مدبی که اونجا بودیم، طناز الم تا کامتوی تمام اون   



 نزده بود، با این حرف من
ن
 هیچ حرق

 :آروم و با حرص یم گه

ببخشید که تاحاال حامله نشده بودم نیم دونستم  ⁃

 کیست

 .نیست بچه اس

 بزنم، رها با
ن
 قبل از این که من دهن باز کنم حرق

خییل خب بچه ها، با این حرف ها  ⁃:آرامش یم گه

 به

رسیم .آروم باشید بذارید درست فکر کنیم جابی نیم  

 .ببینیم باید چیکار کنیم

ه و همون  طناز دوباره گریه اش رو از ش یم گی 

 طوری که داره با دستمال مچاله ی تو

 یم گه
ن

ه، تو دمایع  :دستش بینیش رو یم گی 

هیچ کار، اگه زیر بیست هفته بود یم شد سقطش  ⁃

 کرد

... 

ن عرگریه اش بلند تر یم شه، شا یدم عر یم زنه و بی   



 :زدنش هم به ما یم گه

 ...ویل اآلن نیم شه، فقط باید به دنیا بیاد⁃

 :رو به من با همون گریه ی اعصاب خرد کنش یم گه

ن علیسان یه دکیی پیدا کن بتونه به دنیاش بیاره،⁃  ببی 

 بعدم دیگه بخدا هیچ کاری ندارم باهات،

کم من بیادیم رم ب  زندگیم، فقط این بچه از تو ش  

ون، توروخدا  ...بی 

 :عصبابن و با صدای بلندی یم گم

 خ  چیو در بیاد؟ یم خوای بچه اتو بندازی ش من⁃

 خودت فلنگو ببندی؟ اصال از کجا

معلوم بچه ی منه؟ اول آزمایش یم دیم اگه معلوم 

 شد

 بچه ی منه یه فکری برا خودمون یم

 .کنم

آرومم کنه،رها دستم رو فشار یم ده و سیع یم کنه   

 خاله اش با اخم چادرش رو یکم جلوتر

 :یم کشه و عصبابن یم گه



ن به گ خ  ⁃  حرف دهنتو بفهم پرسه ی نفهم، ببی 

 بعد اون دهنتو باز کن .این
ی

 داری یم گ

ه ی احمق جز تو با هیچکس نبوده  .دخیی

ن های این  از جام بلند یم شم، دیگه طاقت توهی 

 زنیکه

یم رم و رو ندارم !تو خونه قدم رو   

 :همون طوری داد یم کشم

ی که من یم گم، آزمایشابی که من⁃
 یم آد اون دکیی

 یم گمو یم ده اگه معلوم شد بچه ی منه

عقد یم کنیم یم شینه بچه اشو بزرگ یم کنه !اگه 

 هم

 نه که من یادم یم ره خ  شده و خ  

 .بوده، شمارو به خی  و مارو به سالمت

 :صدای داد طناز بلند یم شه

ت⁃  عقد؟ من عقد تو بشم؟ حداقل از دوست دخیی

 .خجالت بکش

 به سمتش بر یم گردم و طوری نگاهش یم کنم که



 نتونه حرف دیگه ای بزنه، اما خفه نیم

ت پاشدی اومدی ⁃:شه و ادامه یم ده  با دوست دخیی

 عقدت یم کنم؟ چته تو؟ فکر 
ی

اینجا بعد به من یم گ

 رو

 دل

؟  کردن خودت نیستی

یم افته که خونرسد پا رو پا یم اندازه و نگاهم به رها   

 :با لبخند یم گه

 من مشکیل ندارم عزیزم، یم تونم باهات کنار بیام،⁃

 فعال فقط مهم اینه این آشر که برامون

 !پختی رو یه طور هضم کنیم

ه، چشمیک بهش یم زنم که روش رو  خنده ام یم گی 

 بر یم گردونه .طناز دوباره لحن

رو فراموش یم کنه و با ناله یمعصبابن و طلبکارش   

 :گه

 .چه آشر چه کشیک؟ فعال که خودم دارم یم سوزم⁃

 :رها با لبخند طعنه یم زنه



، با پرس حاخر معروف تهران⁃  اونم چه سوختتن

 حسابر بهت خوش یم گذره، یم دونم

 .عزیزم

 :بهش چشمک یم زنه و یم گه

 قبال که امتحانش کردی، یم دوبن چقد خوب یم⁃

 .سوزونه

خاله اش به طناز اجازه ی حرف زدن نیم ده و با 

 جیغ

 و داد رو به رها که با همون لبخند به

 :طناز نگاه یم کنه، یم گه

اومدی نشستی تو خونه ی من حرف بار خواهر ⁃

 زاده

؟  ام کتن

 رها نگاهش رو از طناز بر یم داره و با جدیت رو به

 :خاله اش یم گه

⁃  بار کیس ن
ن
کردم، شمام جوشخانم عزیز، من حرق  

ن شجات بدون دردش حل  نزن بشی 



کنیم این مسئله رو، شما فقط داری جوو متشنج یم  

 کتن 

 واقعا ترجیح یم دم با طناز تنها.

 حرف بزنیم؛ شما فقط داری جو الیک یم دی و جیغ

، اصال اجازه نیم دی  جیغ یم کتن

 .تمرکز کنیم رو این مسئله

 بزنه که 
ن
طناز آروم یم گهدهنش رو باز یم کنه حرق : 

بر خیال خاله .بذار حرف بزنن ببینم یم خوان ⁃

 چیکار

ن   .کین

 نگاه رها روی فنجون سفید چاییه که خالهه برامون

 :آورده، همون موقع تو گوشم گفت

 دست نزن به چابی که سگ خوریه، حتی قندم بغل⁃

 !چاییش نذاشته

 بزنه که دستم رو به معنای 
ن
رها یم خواد حرق

 سکوت

م و یم گمباال  یم گی  : 



 اجازه بده .ساکت یم شه، به طناز و خاله اش که⁃

 کنار هم روی مبل دو نفره ی راحتی رو به رومون

ن زل یم زنم، صدام رو صاف یم کنم و رو به  نشسیی

 :طناز یم گم

 کجا یم تونیم تنهابی صحبت کنیم؟⁃

 نگایه به خاله اش یم اندازه و وقتی اون با اخم یم

 :گه

⁃ راسبرید تو ت . 

 :ش تکون یم دم و یم گم

 .مچکرم⁃

از جام بلند یم شم و نگاه خالهه به من یم افته، رو 

 به

 :طناز یم گم

؟⁃  یم شه بلند شر

 با نفس عمیقی از جاش بلند یم شه، نگاهم روی

 شکمش یم مونه، من نیم تونم تشخیص بدم

ی که همه جای بدنش الغره و شکم  ویل دخیی



 برجسته

؟ یعتن هیچای داره، شبیه چیه  

 کدومشون نفهمیدن؟

خونه یم رم و وقتی انتهای ن  دنبالش سمت آشی 

خونه در شیشه ای رو باز یم کنه، منتظر ن  آشی 

 .یم شم که داخل بشه و من هم پشتش یم رم

 و خییل شلوغیه، طناز لباس های
ی

 تراس تقریبا بزرگ

 روی طناب رو هول یم ده سمت دیوار

ن شده کف تراسو جا که باز یم شه، روی موکت په  

 :یم شینه و بعد به من یم گه

ببخشید من کمرم درد یم کنه، نیم تونم وایسم ⁃

 .توام

ن اینطوری راحت نیستم  .بشی 

 کامال معلومه که خالهه دلش نیم خواست تنهامون

 !بذاره، وگرنه فکر نکنم وسط هال بخوابن

 رو به روش چهار زانو یم شینم و به اون که شش

ن انداخت ه نگاه یم کنم .پوسترو پایی   



 خییل سفیدی داره، به خاطر گریه های زیادش گونه،

 نوک بیتن و گوشه ی چشم هاش شخ

 شده .یادمه قبال چشم هاش خوشگل تر و درشت تر

 بود، یا اون موقع به خاطر آرایش خوشگل

بود یا اآلن به خاطر گریه ان قدر زشت شده .چند 

 ثانیه

یم ونگاهش یم کنم و بعد با لحن آرو   

 :بدون متهم کردنش، یم گم

 .من یادمه بیتر چک زدی و گفتی منقن بود⁃

 شش رو بلند یم کنه و درحایل که اشک تو چشم

 هاش جمع شده نگاهم یم کنه، این همه

؟  اشک رو از کجا یم آره این دخیی

 یادمه بهت گفتم ⁃:با همون لحن و بدون تنش یم گم

نشدنت از قرص بخور، یادمه بهت گفتم برای پریود   

 دوستات کمک بگی  یا

، گفتی دلییل نداره با دوست پرس  بیا باهم بریم دکیی

 !قبلیت قرار بذاری



دست هام رو مشت یم کنم و روی پاهام نگهشون 

 یم

 دارم که نزنم تو دهنش، لبم رو یم

 :جووئم و یم گم

 نداری؟⁃
ن
 هوم طناز؟ حرق

 :شش رو زیر یم اندازه و خفه جواب یم ده

⁃ ودمم شوکه ام، تازه فهمیدم قرص رو تا دوبخدا خ  

 روز باید خورد، تو یه هفته بعد به من

 .گفتی قرص خوردی یا نه

ه و یم گه  :گریه اش یم گی 

ن باریم، من از⁃  تو که یم دونستی من بلد نیستم، اولی 

 کجا باید یم دونستم اینطوری ام

 امکان بارداری هست ...به جون مامانم اگه یم

 ...دونستم

م، آرومنف  یم کشم و نگاهم رو ازش یم گی 
س عمیقی  

 :یم گم

 .گریه نکن ان قدر، حلش یم کنیم⁃



 دماغش رو با دستمال پاره و مچاله شده اش پاک یم

 یم گه
ن

 :کنه و تو دمایع

 چطوری؟ فقط باید به دنیا بیاد، بخدا نیم خواستم⁃

 بهت بگم، خودم فکر یم کردم یم تونم

ن  خطرناکه، سنم  سقطش کنم، هرجا رفتم گفیی

 ...کمه

ه، با ناله و زاری یم گه  :دوباره گریه اش اوج یم گی 

 .بدبخت شدم علیسان⁃

ن   کیم خودم رو جلو یم کشم، صورت شخش رو بی 

م و موهاش رو که به  دست هام یم گی 

صورتش چسبیدن با انگشت هام کنار یم زنم، تو 

 چشم

 های شخش زل یم زنم و با اطمینان

 :یم گم

⁃ گران نباش دیگه، قول دادم حلش کنم .نیمیم گم ن  

 ذارم اتفاق بدی برامون بیفته، ایک؟ تو

 .مادر بچه ی متن 



ن یم ه، شش رو پایی  ن دندون هاش یم گی   لبش رو بی 

 :اندازه و خفه یم گه

 چه مادر پدری آخه؟ مگه خاله بازیه؟⁃

 با اخم نگاهش یم کنم، صورتش رو ول یم کنم و یم

 :گم

⁃ باید قبولش کنیم گندیه که زدیم، . 

ه و ناراحت یم  برای ثانیه ای شش رو باال یم گی 

؟ وقتی اون ان قدر خانمه ⁃:گه ت خ   دوست دخیی

 پاشده اومده مشکل منو حل کنه، من روم نیم

 !شه بیام رابطه اشو بهم بزنم

خودم بلند یم شم، دستم رو دراز یم کنم که برای 

 بلند

 :شدن بهش کمک کنم و یم گم

⁃ هیچکس قول ازدواج نیم دم و ندادم و من به 

 نخواهم

 داد، در ضمن فعال که هیچ  معلوم

نیست، اول باید بریم دکیی و آزمایش دی ان ای 



 بدیم؛

 اگر بچه ی من بود برای بقیه ی این

 .داستان ک...شر هم یه فکری یم کنیم

ن و با شی که به پشتش چسبونده نگاهم یم  از پایی 

  شه با اخمکنه، حرف هام که تموم یم

 دستم رو پس یم زنه و خودش با کمک از دیوار و

 .نرده های تراس بلند یم شه

 دوباره به پذیرابی بر یم گردیم، طناز که پشتم با
 وقتی

 ناراحتی راه یم آد رو نادیده یم

م، به رها که به سمتمون برگشته یم گم  :گی 

 .پاشو جمع کن بریم⁃

یم، شی    ع از مثل من از خداشه که از این خونه بر 

 جاش

 بلند یم شه، رو به طناز که ناراحت

 :پشتم درحال راه اومدنه یم گه

م برای دکیی و آزمایشا، در⁃  باهات تماس یم گی 

س باش  .دسیی



ن   نیم زنه و رها با روی دوش انداخیی
ن
 طناز حرق

 :زنجی  کیف کوچیک مشکیش، یم گه

 .بریم⁃

 رو به خاله اش ش تکون یم دم و فقط محض تعارف

 :یم گم

ان یم کنم، نیم ذارم ⁃ ببخشید زحمت دادیم .جیر

 اتفاق

 .بدی بیفته

 بر حوصله نگاهم یم کنه و فقط ش تکون یم ده، رها

ون یم ره من هم  بی 
ن
 بدون زدن حرق

ون بدون این که هیچ کیس بدرقه  پشت شش بی 

 مون

 کنه .در رو پشت شم یم بندم و رها که

ندش رو دور مچ خم شده تا بندهای کفش پاشنه بل

 پاش

 :ببنده کالفه یم گه

 ب...گا رفتی عیل، ب...گا .بزرگ ترین دردشیه که⁃



 تو عمرم دیدم .بچه به دنیا بیاد یم

؟  خوای چیکارش کتن

خم یم شم بند کتوبن هام رو توی پام یم کنم، سیع 

 یم

 کنم حداقل خونرسد باشم و جواب یم

 :دم

⁃ مش .ز  نمهاگه واقعا بچه ی من باشه یم گی  ! 

 پوزخند یم زنه و جلوی من راه یم افته از پله ها

ن و با خنده جواب یم ده ن رفیی  زنته، آره زنت، ⁃:پایی 

مادر بچه هات، عروس حاج نادر .به به چه شود، 

 حتما

 از مادر نوه هاشون

؟ اونا اصال به ازدواج و  ، یم دوبن ن استقبال یم کین

 عقد

 !و خدا پیامیر اعتقاد ندارن

ن یم رم و کالفه یم گمدنبالش پله ه ارو پایی  : 

 چیکار کنم؟ زنمه دیگه، بچه ام تو شکمشه⁃
ی

 .یم گ



 روی پله ها یم ایسته و به طرفم بر یم گرده،

 ابروهاش رو باال یم اندازه، با لحن مسخره و

 :تاکیدواری یم گه

 حاخر ⁃
ی

آفرین پدر نمونه، به باباتم یم خوای بیک

 جون

 نیم دونم گ زدم توش که این گل

 از پشت کردمش آبمو 
ی

ن شد؟ یا یم خوای بیک سیر

 ریختم

م  رو کمرش معلوم نیست کدوم اسی 

 بدجنیس رفته رفته رسیده به واژن و رحمش؟

 :بلند زیر خنده یم زنه و ادامه یم ده

⁃ 
ی

؟ مییک شایدم به روش پرسحاجیا عمل یم کتن

 صیغم

 بود دیگه از دستم در رفت؟ اونام خ  

یاغیشون آدم شده یم  یم خوان بهیی از این؟ پرس 

 خواد

ه  .زن بگی 



دستم رو پشت گردنم یم کشم و کالفه از حرف 

 هاش

 :یم گم

، این مشکل منه⁃  خفشو رها، زیادی زر یم زبن

 خودمم یه گیه براش یم خورم، بکش

ون از مغز من توروقرآن  .بی 

 :چپ چپ نگاهم یم کنه و یم گه

 آدمای احمق و زود باور، طعمه های خوبر برای⁃

دمای الشر و کالشن، توام اون اسکیلآ  

 .هستی که همه یم خوان بذارن درت، خاک تو شت

راهروی کوچیک متصل به حیاط رو رد یم کنیم و 

 وارد

 .حیاط کوچیک ساختمون یم شیم

 هیچ ایده و نظری برای آینده ندارم، نیم دونم اگر

 کنم،
ن
 بخوام طناز رو به خانواده ام معرق

  نشون یم دن؟ مطمئنا بااون ها چه عکس العمیل

ن و بچه اش  خوشحایل ازش استقبال نیم کین



رو به عنوان نوه اشون قبول ندارن .فکر کنم بدون 

 فکر

 و بچگانه حرف زدم و اآلن که رها با

عواقب حرف های بر هدفم رو به روم کرده، 

 فهمیدم

 .چه گندی زدم

م و تند تر  از حالت لیسر که گرفتم یکم فاصله یم گی 

  رم، در رو باز یم کنم و زودترراه یم

ون یم زنم .رها  از رها از این ساختمون مزخرف بی 

ون یم آد، نفسش رو  که پشت من بی 

ون یم ده و غر یم زنه  :راحت بی 

 حتی ساختمونم مثل خود زنه نکبت بود، حالمو بد⁃

یا.به طرف ماشینم یم رم و با دزدگی    کردن ایکبی 

م خریدش، آخرین مدلروشنش یم کنم .بابا تازه برا  

 هیوندا کوپه اس؛ فکر این که ممکنه تمام امتیازهام

 مخصوصا ماشینم رو به خاطر طناز و

 .خاله ی کالشش از دست بدم، روانیم یم کنه



 رها روی صندیل شاگرد یم شینه و من هم کنارش

 پشت فرمون، سوییچ رو روی پام یم

فهاندازم، شم رو به پشتی صندیل تکیه یم دم و کال  

 :یم گم

رها چه گیه بخورم؟ اگه واقعا بچه ی من باشه ⁃

؟  خ 

ن و قهر کردنش رو حس  نیم بینمش اما قیافه گرفیی

 یم

 :کنم، بعد هم مثال خونرسد یم گه

 به من چه؟ من ترجیح یم دم خفه شم تو برای گیه⁃

، قشنگ همش  که خوردی فکر کتن

 .بزبن بدتر بشه من بخندم بهت

صدام رو باال یم برم اعصابم خرد تر یم شه، : 

 گه خوردم، غلط کردم، خوبه؟ توروقرآن تو این⁃

 وضعیت تو چس نکن اصال کشش ندارم

 .یم زنم یه کاری دستت یم دما

 رها دخیی منطقی و خوبیه، وقتی یم بینه من اعصاب



 ندارم کشش نیم ده و بعد همه ی

 .حرصش رو یک جا شم خایل یم کنه

نه و دستش رو رویمثل اآلن که عقب نشیتن یم ک  

 آرنجم یم ذاره .تسیل دهنده فشاری به

 :دستم یم ده و یم گه

 حاال بذار آزمایش بده یه فکری براش یم کنیم .فعال⁃

ی معلوم نیست ن  .که چی 

ن فشار کوچیک دستش دلم گرم یم شه، من  با همی 

 هم

م و همون طوری با  دستش رو یم گی 

 :چشم های بسته جواب یم دم

⁃ نباشه قول یم دم آدم بشماگه بچه ی من  . 

 :با خنده یم گه

 یعتن دیگه سکس و دخیی و پاربی و الکل و* کک⁃

 تعطیل؟

 پوزخند یم زنم، کامل و جامع مثل خودش جواب یم

 :دم



 سکس و دخیی و پاربی و کک و الکل بدون کاندوم⁃

 .تعطیل

با خنده ای که بلند تر شده، موهای روی دستم رو 

 یم

شه و اون یم گه کشه که دادم بلند یم : 

حداقل چهار روز توبه کن بذار خدا بهت نگاه کنه، ⁃

 به

 .دادت برسه بدبخت

 خدا هیچ وقت بنده های ⁃:با پوزخند جواب یم دم

خوبشو نیم بینه، به آدم بدا بیش تر آوانس یم ده  

 که

 برگردن

 ...سمتش

 :ابروهام رو باال یم اندازم و جواب یم دم

⁃ جاشون همونجا خوبه و ویل زیه خیال باطل، اونا   

 بهشون خوش یم گذره، من ییک که تو

 !اینجور مواقع اصال به خدا اعتقاد ندارم



 :با لبخند دستم رو نوازش یم کنه و یم گه

 .تو آدم بده نیستی عیل⁃

 :پوزخند یم زنم و جواب یم دم

 باشه⁃
ی

 .امیدوارم اینطور که تو یم گ

________________ 

ن *  کوکائی 

بهم یم زنه و یم گهلبخند غمگیتن  : 

 .تو یم توبن خودت انتخاب کتن ⁃

ن رو روشن  سوییچ رو از روی پام بر یم دارم، ماشی 

 :یم کنم و بر اهمیت یم گم

 فکر کنم تصمیمم برای طناز نشون یم ده آدم خوبر ⁃

 .ام یا نه

 نیم زنه و دوتامون فقط به موزییک
ن
 رها دیگه حرق

 .که پخش یم شه گوش یم دیم

و جلوی در خونه اشون پیاده یم کنم،وقتی رهار   

ن تماس مامان جواب یم دم  .باالخره به دهمی 

عادت داره که تماس هاش رو ییک در میون جواب 



 .بدم

 بله مامان؟⁃

 گ یم آی خونه؟⁃

 به خاطر حواس پربی برای جواب دادن به مامان،

 خروخر سوم میدون رو رد یم کنم، کالفه

 :یم شم و با عصبانیت یم گم

⁃ امان تو بچه ی دیگه ای نداری که به اون گی  بدیم  

ون؟ بعضن وقتها  یکم از من بکیسر بی 

 .مغزم سوت یم کشه از این کارات

 :مامان هم عصبابن یم شه و جیغ جیغ یم کنه

به جهنم که مغزت سوت یم کشه آدم نفهم .من ⁃

 پرس

 ناخلقن جز تو ندارم که ان قدر بخوام

  آی خونه تو جمعبپامش، توام اآلن پا یم شر یم

خانواده ات، فهمیدی؟سیع یم کنم آروم باشم و 

 درست

جوابش رو بدم، قبل این که با جیغ زدن هاش گوشم 



 رو

 جر

ون یم دم و چاپلوس طور یم  بده .نفسم رو محکم بی 

 :گم

ننه جون آخه من دور شت بچرخم، اآلن که تازه ⁃

 بعد

 از ظهره، کجا بیام خونه؟ هیچ کس

صلم ش یم ره بخداخونه نیست حو  . 

 :با خنده ی آرویم به شوخن ادامه یم دم

 بذار از یک و دو شب بگذره بعد زنگ بزن اینطوری⁃

 .بگو

 انگار با این حرفم ش درد و دل مامان باز یم شه که

 :ناراحت یم گه

 آخه تو شب و روز حالیته؟ اصال گ یم آی خونه؟⁃

 شبا ان قدر بیدار یم مونم که چشام به

ر خشک یم شه ویل تو نیم آی، روزم که کالاین د  

 مثل خرس خوابر .نه دانشگاه یم ری نه



 یم ری واییس پیش بابات، این زندگیه تو داری؟

 چرا مامان هربار با من حرف یم زنه یاد غرغر و ناله

 کردن یم افته؟

 :به شوخن و مسخره، کالفه یم گم

 .ای ننه، چقدر دلت پره ازم⁃

گه  ناراحت و غصه دار یم : 

، سه⁃  اندازه ی این نوزده سایل که از خدا عمر گرفتی

، چیکار  ساله داری منو اذیت یم کتن

کنم از دستت پرس؟ به کدوم سازت برقصم که آدم 

،  بیسر

، دست از این کارات  اهل بیسر

 .برداری

جدی یم شم، فرمون رو تو مشتم فشار میدم و 

 جواب

 :یم دم

⁃ یم، اآلن حاال بذار شب اومدم خونه صحبت یم کن

 پشت



 .فرمونم

 :با حرص جواب یم ده

 باز یم خوای کدوم پتیاره ای رو سوار اون ماشینت⁃

 کتن که به من وعده ی شخرمن یم

 دی؟

ه، بلند یم خندم و جواب یم دم  :خنده ام یم گی 

ین زبون شدی⁃  .آخه من عاشقتم ننه، چقدر شی 

 وا، این دیگه چه طرز حرف زدنه؟⁃

 : دمبا همون خنده جواب یم

، من دیگه قطع یم کنم .شب یم⁃
ی

 ببخشید زندگ

 .بینمت، فعال

 پنج ⁃:قبل از این که قطع کنم یم شنوم که غر یم زنه

یفتو یم آری خونه سِ گ خونه ی  صبح که تو ترسر

 شب حرف
ی

 عمه ات بیداره که یم گ

 یم زنیم؟

*** 

۱۳۹۷تهران،   



 یک ساعتی یم شه که مامان خوابیده، توی خونه

ش رفته و الیک برای خودم یم حوصله ام  

ن یمَ چ َرم، کیس  حسی  چرخم .شاید هم به قول امی 

 چه

 !یم دونه

گه رسا چس نیم کرد، اآلن ان قدر بر حوصله نبودم 

 و

 داشتیم خوش یم گذروندیم، اینجا حتی 

 نیم تونم گل بزنم و حس یم کنم حسابر دست و پام

 .بسته است

 :به رستگار تکست یم دم

⁃ ای داداش؟شب چیکاره   

 :آنالینه و شی    ع جوابم رو یم ده

 بیکار⁃

 بیا اینجا بگم چندتا داف بریزن از ش و کولت باال⁃

 برن

ه⁃ ه ی اسکلو بشوره بیر
 .اداهای اون دخیی



 :با نیش باز جوابش رو یم دم

 .میلف برنزی یم خوام* ⁃

 گل که داری؟⁃

 اگه نداری نیم آم⁃

 :جواب یم ده

⁃ * از هلند، نابوید اومده برام اومده  . 

 .بکیسر عاشقش یم شر ⁃

 :شخوش جواب یم دم

 حله⁃

 چندتا پک بذار کنار برام⁃

 فعال ⁃شب یم آم پیشت⁃

ون یم دم و از حالت دراز  نفسم رو پر ش و صدا بی 

 کش روی کاناپه خارج یم شم، بلند یم

شم و به سمت اتاق خواب رضا یم رم، حداقل یم 

 تونم

ن، باتا وقتی که امی  و بابا بیا *PS4 

 .رضا شگرم بشم



 در اتاق رو باز یم کنم و داخل یم رم، بدون این که به

 جابی توجه کنم مستقیم یم رم سمت

 .تلویزیون و دستگاه مورد عالقه ی رضا

 انواع و اقسام بازی ها و دستگاه هارو داره، وارد

ن   اتاقش که یم شر انگار رفتی تو شزمی 

* شونزده ساله، نه یه-گیم یا اتاق یه نوجوون پونزده  

 مرد بیست و نه ساله !همیشه به خاطر این

عالیق احمقانه اش براش متاسف بودم و به نظرم 

 مایه

مهدی  ی ننگ اصیل رضا و امی 

 !هستند، نه من

ن پای دستگاه یم شینم و دسته یک بر سیم  روی زمی 

ه ن بازی های ذخی   رو بر یم دارم، از بی 

Pes2018 *شده   رو انتخاب یم کنم

یونایتد رو  .منچسیی

 از لیگ انگلیس انتخاب یم کنم و

حریف هم مثل همیشه رقیب دیرینه، لیوپول 



 دوست

ن   .نداشتتن و نفرت انگی 

ن و حسی   تا ساعت هشت و نیم و وقتی که امی 

مهدی بیان، با فوتبال شگرم یم شم  .امی 

 وقتی امی  و مهدی با شصدای زیاد وارد خونه یم

ونشن، دستگاه رو خاموش  یم کنم و بی   

ی، به پرس ن  یم رم، مامان بیداره و پای گاز درحال آشی 

 .ها سالم یم ده

 :امی  لوده طور یم گه

، غذا خ  داریم مادرم؟⁃
ی

 سالم زندگ

خونه تجمع کردن، مهدی  ن سه تاشون توی آشی 

 جلوی

ن داخلش، امی    یخچال و درحال گشیی

ن نهارخوری و مامان پای گاز .به سمتشون  پشت می 

 یم

م و یم گمر  : 

، دوست داری؟⁃  گشنه پلو داریم امی 



 انگار با شنیدن صدام سوپرایز یم شن که دوتاشون بر

، مهدی ن  یم گردن و نگاهم یم کین

 :زودتر از امی  سالم یم کنه

سالم داداش کوچولو، بیا اینجا ببینم، دلم برات ⁃

 تنگ

 .شده بود پرس

 :امی  هم چشم غره یم ره و پشت بند مهدی یم گه

 واقعا قیافه ات تکراری شده عیل، یه برنامه بریزیم⁃

 .چند روز نبینمت

ن بیالخ نشون یم دم و زیرلب یم گم حسی   :به امی 

 بخورش .مهدی زیر خنده یم زنه و مامان به سمتم⁃

 بر یم گرده دلیل خنده ی مهدی رو بفهمه که شی    ع

 :دستم رو مشت یم کنم و با نیشخند واضچ یم گم

⁃ امی  غذا درست کتن ماما، داداش نیم خواد برای  

ه  !کوچیکه حسابر سی 

ن  ن پشت می  حسی  مهدی بازم یم خنده و من کنار امی 

 یم



 شینم، مهدی هم بهمون ملحق یم شه

 :و مهربون یم گه

؟⁃ ؟ چیکارا یم کتن  خب، چه خیر

 مصلحتی لبخند یم زنم و با اعتماد به نفس جواب یم

 :دم

ی جز کار نیست⁃  ...خیر

مهدی با همون لبخند  امی  نیشخند  یم زنه و امی 

 برادر

 :بزرگونش یم گه

 تو همیشه از پس خودت بر اومدی و باعث افتخارم⁃

 .بودی

به شوخن اخم یم کنم و با خنده ی مسخره ای یم  

 :گم

نبودی ببیتن مامان دوساعت پیش بهم گفت مایه ⁃

 ی

 !ننگ

مامان تو حال و احوال خودشه، در قابلمه رو 



 برداشته

ه محتویات داخلش رو به هم یمو دار   

زنه، به ما هیچ توجیه نیم کنه، مهدی ناراحت و 

 جهت

 :ماست مایل یم گه

خودت که یم شناسیش یم دوبن چقدر عاشق ⁃

 ماعه،

 .هیچ  تو دلش نیست به دل نگی  

ن بلند یم شم و یم گم  :پوزخند یم زنم، از پشت می 

ن چیه، مادرمه ها⁃  .نه بابا به دل گرفیی

الخره بر یم گرده نگاهم یم کنه، عذابمامان با  

 وجدانش از صورتش معلومه .از لبخند ان

 .قدر نصفه و معذبش کامال پیداست

 :مامان یم گه

 چرا بلند شدی پس؟⁃

نگایه به ساعت مچیم یم اندازم و خونرسد جواب 

 یم



 :دم

، منم برم به قرارم برسم⁃  .دیگه تنها که نیستی

 :مامان اخم یم کنه و یم گه

⁃ ، شام درست کردمی عتن خ  . 

 کف دستم رو پس ش امی  که شش رو توی گوشیش

 خم کرده یم ذارم و همون طور که

 دارم برای یه پیس مشتی آماده اش یم کنم، در جواب

 :مامان یم گم

؟ بهتم گفتم ⁃ من که شام خوردم، برای خ  گذاشتی

 نیم

 مونم .امی  شش رو کنار یم کشه تا از زیر دستم

و همون موقع محکم با کف دستم به خارج بشه  

اض مامان توی داد  پس شش یم کوبم و صدای اعیی

 .امی  گم یم شه

 .بر ناموس-

 امی  بلند یم شه بیفته دنبالم که زودتر ازش به سمت

 .در خونه یم رم



 :همچنان پشتم درحال فحش دادنه

 .جاکش، مردی وایسا-

ان قدر عصبابن شده که حتی مالحظه ی مامان رو 

 هم

 .نیم کنه

 زیر خنده یم زنم و وقتی در خونه رو باز یم کنم

ه ی در رو ون یم رم، دستگی   شی    ع بی 

ن  حسی   نگه یم دارم و به خاطر وحیسر بازی های امی 

 از پشت در، متوجه تکون هابی که یم

 خوره یم شم .یم خواد در رو باز کنه و به حسابم

 .برسه؛ از فحش هابی که یم ده مطمئنم

ام رو پام یم کنم و بدون این که شاشکتوبن ه  

 آسانسور رو فشار بدم، به سمت راه پله ها یم

 .رم

ه ی در رو که رها یم کنم در باز یم شه و  دستگی 

ون یم آد، اما ن تهدید کنان بی  حسی   امی 

ن ترم و اون هم دنبالم  من دیگه تو پاگرد طبقه ی پایی 



 !نیم آد

________ 

*1. milf 

*2. weed 

.*3 استیشن چهارپیل   

*4. Game 

 .یه توضیح کیل در مورد این بازی ها باید بدم5*.

وع هر فصل فوتبایل نسخه ی جدید این بازیا  با شر

 هم

 2019-منترسر یم شه .یعتن تو فصل

 رو نمابی یم شه .به خاطر2020نسخه ی 2020

ن تو تابستون ، عیل داره۹۷همی   

pes2018ن تر سوار  بازی یم کنه.توی طبقه ی پایی 

ن خارج یم  توی البر از کابی 
 آسانسور یم شم و وقتی

 شم، تلفنم

 :زنگ یم خوره .تماس رستگار رو جواب یم دم

 جونم داداش؟⁃



؟ گ یم رش؟⁃  کجابی

ون یم رم، با  در رو باز یم کنم و همون طوری که بی 

 :نیش باز یم گم

 میلف شکالتیمو آماده کردی که زنگ زدی؟⁃

 :زیر خنده یم زنه و یم گه

آره داداش، آماده ی آماده اس ...لنگاش بازه که ⁃

 بیای

 .بزبن توش

 دزدگی  رو یم زنم و همون طور که پشت فرمون یم

 :شینم، با نیشخند یم گم

فعال بگو ببنده گناه داره، سنش باالس، پاهاش ⁃

 خسته

شم یم افته  یم شه، خرج دکیی

 .گردنمون

 :بلند یم خنده و یم گه

⁃ تظریمدارمت داداش، بیا که من . 

ن رو روشن یم کنم و با خنده یم گم  :ماشی 



ن دیگه اونجام .خسته اتون نیم کنم⁃  .ده می 

 از وقتی تماس رو تموم یم کنم و از ویز *نزدیک ترین

 و خلوت ترین آدرس رو پیدا یم کنم،

دقیقا یک ساعت طول یم کشه تا برسم به خونه 

 تییم

 !رستگار

 یمرستگار با چندتا از دوست هاش باهم زن
ی

 زندگ
ی

دگ  

ن و حقیقتا خونه اشون حکم همون  کین

خونه تییم رو داره .همیشه ی خدا خونه شون تو 

 دود

 گم شده و از توی اتاق های دیگه اشون

صدای آه و ناله یم آد، هیچ وقت با همخونه هاش 

 حال

 نکردم، فقط به سختی تحملشون یم

ن این رفیق های الت و الوات  بی 
 کنم .از همه بهیی

ر، پندار بیست ساله ی دانشجو ورستگا  

شهرستانیه، کار هاش به شدت من رو یاد بیست 



 
ی
 سالیک

 خودم یم اندازه .همون وقتی که از

 !همه بریده بودم و شم تو کار خودم بود

از اندرزگو تا خیابون فاطیم اونقدر هم راه نیست، 

 اما

 ترافیک بچه پولدارای بیکار که تازه

ون اومدن،دارن برای دور دور از خون ه هاشون بی   

 .باعث شد حسابر تو اتوبان معطل بشم

نیم تونم بگم دلم برای دوران بر عاری تنگ نشده، 

 اما

به رو از اون  من بزرگ ترین ضن

 دوران خوردم و بعدش زندگیم وارونه شد!از همون

وع کردم به کار کردن که بتونم از زیر سلطه  موقع شر

ون  ی حاخر و آبروش بی 

با شعار آبرو و به خاطر فراهم کردم  بیام .حاخر 

 
ی

 زندگ

 خوب برای خودش و بچه هاش،



ه خییل کارها بکنه  !حاضن

 من، آبروی بابام بوده،
ی

 اما بزرگ ترین غول زندگ

 غویل که خییل جاها نادیده اش گرفتم و

باعث خرابیش شدم، بعضن وقت ها دورش زدم، 

 بعضن 

 جاها بهش اعتقاد داشتم و بزرگ

به رو  ازش خوردم ترین ضن ! 

 با اعصابر که مامان با یادآوری طناز حسابر 

 ت...خمیش کرده گوشه ی خیابون کنار جوب

 پارک یم کنم و بعد از پیاده شدن دزدگی  رو یم زنم

 عرض خیابون رو رد یم کنم و وارد.

 کوچه یم شم .کوچه که فقط اسمشه، وگرنه دوتا

 !ساختمون پنج طبقه که این حرفارو نداره

و روی آیفون یم ذارم و وقتی پندار جواب یمدستم ر   

 :ده

 کیه؟⁃

ن آیفون یم ایستم و یم گم  :جلوی دوربی 



ن ⁃ ، به رستگار بگو وسایالی منو بیاره پایی   .منم پتن

 :صدای باز شدن در یم آد و یم گه

 .سالم آقا عیل، بفرما باال رستگار گفت کارتون داره⁃

 :کالفه یم گم

⁃ ن ای بابا، چه کاری آخه؟ برد ار بسته هارو بیار پایی   

 دارم یم خوام برم
ی

 .کار و زندگ

 صدای دادش رو یم شنوم که داره با رستگار حرف یم

 زنه، اما ان قدر گنگه که متوجه

ی نیم شم و چند ثانیه بعد یم گه ن  :چی 

 .رستگار یم گه بیا باال، یم خواد سوپرایزت کنه⁃

 ابروهام باال یم پرن، حس یم کنم رستگار حرفم رو

 جدی گرفته و جدی جدی یه میلف

 شکالبی باال منتظرمه که برم بزنم توش !ناراحت از

 وضع پیش اومده، با انگشت شست و

 اشاره پیشوبن و ابروهام رو یکم ماساژ یم دم، در رو

 .فشار یم دم و داخل راهرو رو یم رم

پارکینگ پشت خونه اس و درش از کوچه ی پشتی 



 باز

پله ای ندارهیم شه .طبقه ی اول هیچ   

و خوراک آدم های تنبله، مخصوصا این که 

 ساختمون

 !کال آسانسور نداره

 تا طبقه ی چهارم کالفه پله هارو باال یم رم، به پاگرد

 طبقه ی چهارم یم رسم، شم رو باال

ه و نگاهم به پندار که مثل همیشه جلوی در  یم گی 

نم، واقعا  ن منتظر ایستاده یم افته .بهش لبخند می 

  باپرس 

 مونده 
ی
محبتیه و ازش خوشم یم آد .چند پله ی باق

 رو

 شی    ع باال یم رم،

 :محکم و مردونه باهاش دست یم دم و اون یم گه

به به عیل آقا، خوش اومدی بیا تو .دلمون برات ⁃

 تنگ

 .شده بود، نیم اومدی اینورا



 هیچ وقت درک نکردم چرا پندار مثل خانواده ام اسم

میشه عیل صدامواقعیم رو یم گه و ه  

 یم زنه .برام مهم هم نیست، چون هنوز خیلیا عیل

 صدام یم زنن، اما جالبه که بدونم چرا،

 !شاید هم فقط از روی گشادی مخفف یم کنه

 :نیشخند یم زنم و جواب یم دم

 .من که مثل همخونه هات بیکار نیستم پرسخوب⁃

یم خنده، دستش رو پشتم یم ذاره و به داخل 

 راهنماییم

کنه، جلوی جاکفیسر کفش هام رو  یم  

 در یم آرم و پندار خم یم شه کفش هام رو توی

 جاکفیسر بذاره و صدای بلند رستگار بلند یم

 .شه

 .بع، داش عیل، بیا تو بیا تو، چرا جلو در وایسادی⁃

 به پاهای رستگار که به خاطر پشم هاش رنگ اصیل

 پوستش معلوم نیست نگاه یم کنم و با

محالت تهوع یم گ : 



 سفید یم⁃
ی

 ان قدر سکیس نپوش المصب، نیم گ

 پوشر با این پر و پاچه ی سکسیت سیخ

 یم کنم برات؟

مرتیکه شلوارک سفید پوشیده و پشمای خوشگلش 

 رو

ن هم که ت یا بولی  ون !بی شر  ریخته بی 

هیچ وقت یادم نیم آد تو خونه بپوشه .کیس ندونه 

 فکر

 یم کنه این شکم گنده ی پشمالو مال

ن شکیمرستگا ر نیست، آخه گ گفته این با همچی   

 لباس نپوشه تو خونه؟

چپ چپ نگاهش یم کنم به سمت مبل ها یم رم و 

 روی

 سه نفره ی بزرگ یم شینم، رستگار

 :هم همون طوری که به سمتم یم آد جواب یم ده

 داداش تو جون بخوا، ما که باهم این حرفارو نداریم⁃

 .عشقم



خونه یم ره و  ن چند دقیقه بعد صدای  پندار به آشی 

 فندگ

 گاز یم آد، به رستگار که کنارم

نشسته و درحال سیگار آتیش زدنه توجه نیم کنم و 

 با

 :صدای بلندی یم گم

 .اگه برای من یم ذاری نذار، دارم یم رم⁃

ن لباشه، چشم هاش  رستگار همون طور که سیگار بی 

 رو از زیر عینک ریز یم کنه و یکم

 :نامفهوم یم گه

⁃ یم خوای بری کجا   

 ______________ک...سکش؟

* Wazeیاب  نرم افزار مسی 

 بر اهمیت نگاهش یم کنم و یه نخ وینستون از پاکتی 

ون یم کشم ن انداخته بی   .که روی می 

م و دنبال فندک یم گردم که ن لبام یم گی   سیگار رو بی 

 رستگار متوجه یم شه و فندکش رو



ه  .سمتم یم گی 

پک یم زنم، دود رو داخلسیگارم رو روشن یم کنم   

 :ریه هام یم دم و رستگار بازم یم گه

 .جاکش نگفتی میلف یم خوای؟ من زنگ زدم بیاد⁃

چپ چپ نگاهش یم کنم، پک دیگه ای به سیگارم 

 یم

 :زنم و جواب یم دم

 تو نیم دوبن من توبه کردم که زنگ زدی در و داف⁃

 بریزی اینجا؟

 :نیشخند یم زنه و یم گه

⁃ ی علیسان، قرار نیست همه مثل اونسخت یم گی    

ه الشر باشن  .دخیی

 شونه باال یم اندازم، سیگارم رو دوباره پک یم زنم و

 :جواب یم دم

ن ⁃ ن نکرده الشر نیسیی  .هیچکسم تضمی 

 :صداش رو کلفت یم کنه و یم گه

ن از من باالتر مرتیکه؟⁃  تضمی 



 :بر تفاوت نگاهش یم کنم و با نیشخند جواب یم دم

⁃ ون؟یم آی خود ت یم کیسر بی   

 با کف دست آزادش به شونه ام یم کوبه و برای

 :مسخره کردنم یم گه

 .نیم خورنت داوش، قول یم دم⁃

 :اخطار یم دم

من دوست دخیی دارم، اصال دوست ندارم مثل ⁃

 یه َه َول

 ک...س به خاطر یه ماه سکس

ون از من داداش ن بهش خیانت کنم .بکش بی   .نداشیی

و یم گه چپ چپ نگاهم یم کنه : 

یرم دهنت که... یرم کردی جاکش .با نیشخند ... ⁃

 باز

خونه ن  هم شونه باال یم اندازم و به پندار که از آشی 

ون اومده و داره یم ره  بی 

کش با رستگار یم گم  :سمت اتاق مشیی

ن اینجا⁃  .کجا یم ری بچه؟ بیا بشی 



 :لبخند مصنویع ای یم زنه و جواب یم ده

 .مزاحمتون نشم⁃

صداش رو بلند یم کنه و جواب یم ده رستگار  : 

 .بیا اینجا ببینم بچه⁃

نگایه به سیگارهای دستمون یم اندازه و معذب 

 دست

 هاش رو توی هم یم پیچه، متوجه

 تردیدش یم شم و سیگارم رو که تا نیمه کشیدم توی

 :زیرسیگاری خاموش یم کنم و یم گم

ن ⁃  .خییل خب بابا، بیا بشی 

م یم کنه، به هیچ جاشرستگار اما چپ چپ نگاه  

 حساب نیم کنه و همچنان درحال پک زدن

 :به سیگارش یم گه

 اون کوبن بازیا چیه در یم آری بچه؟ یم ترش بو⁃

ی ننت جرت بده؟  سیگار بگی 

 :پندار اخم یم کنه و یم گه

 مادر من اینجا نیست که بخواد جرم بده، هرکس⁃



ام گذاشته  عقایدی داره که باید بهش احیی

 .بشه

 رستگار خم یم شه سیگار نصفه سوخته شده اش رو

 توی زیرسیگاری خاموش یم کنه، با

 :پوزخند و مسخره

 اوهوع، عقاید .بعد بهت یم گم اوبر ناراحت یم شر ⁃

 ز .

 یر خنده یم زنه و بعد از تموم شدن خنده ی مسخره

 :اش با تمسخر یم گه

ی که هست و بهش اعتقاد داره رو ⁃ ن آدم باید چی 

 قبول

ه بچه .مگه نه علیس؟کن  

 از اذیت کردن پندار خوشم نیم آد، به رستگار چشم

 :غره یم رم و روی پاش یم کوبم

 .دهنتو ببند رستگار⁃

پندار رو مثل بچه ی خودم دوستش دارم، حس 

 خوبر 



 بهم یم ده، پاک ترین بچه ایه که من تو

دور و اطرافم یم بینم و دلم نیم خواد به جاهای 

 بدی

 .کشیده بشه

 رستگار حسابر ترین آدمیه که تو این خونه پندار یم

 بشه .حتی فکر
ی
 تونست باهاش هم اتاق

 
ی
ز یا سیامک هم اتاق  کردن به این که پندار با فرییر

 .بشه هم جالب نیست و عصبیم یم کنه

 بعضن وقت ها فکر یم کنم کاش این بچه هیچ وقت

پاش تو این خونه باز نیم شد!وقتی پندار روی مبل 

 تک

 :نفره ی بغلمون یم شینه، با مهربوبن بهش یم گم

 خب؟ چه خیر از درس و دانشگات؟⁃

 :رستگار از کنارم بلند یم شه و با چندش یم گه

 .توام کوبن شدی علیسان⁃

 :اخم یم کنم و اون یم گه

 .برم زنگ بزنم بگم اینا نیان⁃



 :یادآوری یم کنم

 .بسته های منم بیار⁃

ت دستش رو تویهمون طوری که یم ره، از پش  

 شلوارش یم کنه و در حال خاروندن

 :خودش بر خیال یم گه

ن جاس⁃  .همی 

 با وجود تمام حرف هاش نسبت به من و پندار، یم

 
ی
 دونم که مواظب پنداره و نیم ذاره اتفاق

 .براش بیفته

ون یم  یک ساعت بعد وقتی که از خونه ی اونا بی 

 آم،

 به خاطر حرف ها و رفتار رستگار

م .من همیشه برای روابط جنسیم عصتر شد

 اونقدری

 ارزش قائل بودم که فقط برای خودم و

م بمونن، خب البته نه همیشه  !پارتین

 بعد از بیست سالگیم قانون های جدیدی به زندگیم



 اضافه شدن، قانون هابی که هیچ وقت نیم

 من جا داشته باشن اگه اون اتفاقات
ی

ن تو زندگ  تونسیی

و شاید من اآلن تو زندگیم نیم افتادن  

 حتی بدتر از بیست سالگیم بودم !یم شدم یه انگل

ا یم لوله و هیچ  مست و نشئه که تو دخیی

 جز سکس نداره
ن
 .هدق

ن نکشیدم،  بعد از گندی که به بار اومد، دیگه کوکائی 

 دیگه وقتی با دخیی بودم الکل مرصف

 نکردم و هیچ وقت پیش یه دخیی ت

چ
َ
َ َِ  

 !و مست نبودم

ر از من انتظار داره روابطم با دوست حاال رستگا

م  دخیی

 رو براش توضیح بدم .اون واقعا

ی رو ازم یم  ن ن چی  حالش خوش نیست که همچی 

 خواد

 حتی اگر اون اتفاقات هم نیم افتاد،!



شاید تو این سن آدم یم شدم و روابطم رو برای 

 خودم

 و خصوض نگه یم داشتم، حداقل

ونه یم رسم،رابطه ی جنسیم رو!ساعت ده که به خ  

م تو پارکینگ، فقط ن رو بیر  بدون این که ماشی 

ش رو  دزدگی 

 یم زنم و شی    ع باال یم رم تا ساک ورزشیم رو بردارم

 و برم باشگاه .رسا به خاطر گه گایه

 مرصف کردن ماریجوانا به من یم گفت معتادا که

 !باشگاه نیم رن

 چرا رسا هنوز تماس نگرفته؟ نکنه منتظر منت کیسر 

البته که من منت کیسر نیم کنم ومنه؟   

 .اون خوب این رو یم دونه

 به محض ورودم دستم رو روی کلید برق یم ذارم و

خونه ن  آشی 
 خونه با تک المپ لوسیی

 روشن یم شه .سوییچ و موبایلم رو روی اوپن یم

خونه .اول از همه ن  اندازم و یم رم تو آشی 



ه یچابی ساز رو تا نیمه از آب شی  پر یم کنم و دکم  

 .پایینش رو یم زنم تا روشن بشه

بعد هم ساکم رو از اتاق خوابر که فقط یه 

 خوشخواب

 وسطشه بر یم دارم، داخلش رو نگاه

 یم کنم .شیکرم *رو از زیر شلوارکم بر یم دارم و

خونه یم برم ن  وسایلم رو با خودم به آشی 

 .تا مکملم رو برای باشگاه آماده کنم

 برام از دبر سطل بزرگ و سیاه مکمیل که 
ن حسی  امی   

 آورده روی اوپنه؛ ساک ورزشر 

 .مشکیم که هنوز زیپش بازه رو کنارش یم ذارم

 در شیکر رو باز یم کنم، داخلش رو یه دور آب یم

 کشم و با پیمونه ی داخل خود سطل، یه

 .مقدر از مکمل رو توی شیکر یم ریزم

 صدای غل غل آب تو چابی 
ن به محض باال گرفیی

 ساز،

ردم به اون سمت و منتظر یمبر یم گ  



ه و چراغش خاموش بشه  مونم تا دکمه اش باال بی 

 چند ثانیه بعد خودش خاموش یم شه،.

 چابی ساز نیمه پر رو بر یم دارم و شیکرم رو پر یم

 کنم، درش رو یم بندم و کنار ساک

یم ذارمش .لباس هام رو چک یم کنم و متوجه  

 کثیقن 

 شون یم شم، دیروز یادم رفت

اسشوبی رو بزنم و حتی این لباس هارو هم ننداختملب  

 .تو لباسشوبی 

 :لب هام رو محکم روی هم فشار یم دم و بلند یم گم

 فاک، این چه وضعشه؟⁃

 اعصابم خرد یم شه، لباس هام رو بر یم دارم و با

 عصبانیت همه رو توی لباسشوبی یم

 چپونم .پودر رو که روی لباسشوییه بر یم دارم و

ن مخصوص پودر تکونش یمجلوی مخز   

 .دم تا پر بشه

 لباسشوبی رو روشن یم کنم و ساکم که تقریبا
ن  ماشی 



ی بدنم، کتوبن و  خایل شده و فقط اسی 

 حوله ام توشه رو بر یم دارم، به سمت اتاقم یم رم و

 ساک رو روی تخت یم اندازم .نگایه

به اتاق یم اندازم و بعد نگاهم به لباس های پشت 

 در

.حوله و چندتا لباس اونجاست،یم افته   

 به سمتش یم رم و شورت ورزشر ارتیسر و تاپ

 مردونه ی مشیک رو از اونجا بر یم دارم .لباس هارو

 بو یم کنم که یه وقت بوی بدی ندن و وقتی خیالم

 راحت یم شه، اونارو توی ساکم

ن زیپش، از اتاق خارج یم  یم اندازم و در حال بسیی

 .شم

م و از الی درز کوچیک ساک اونشیکرم رو بر یم دار   

 رو هم پیش بقیه ی وسایلم یم اندازم

ن  ه رفیی  و چند سانت جلوتر متوجه زنگ خوردن و وییر

 تلفنم یم شم .اسم بابا باعث یم شه

 :صدام رو صاف کنم و شی    ع جوابش رو بدم



 .جانم بابا⁃

 :بابا جدی و بدون انعطاف یم گه

 کجابی پرس؟⁃

 :بر حوصله جواب یم دم

⁃ ونه، دارم یم رم باشگاهخ . 

 کلمات کوتایه رو برای حرف زدن انتخاب یم کنه،

 هول زده حرف نیم زنه و همیشه

شمرده صحبت یم کنه، خونرسد و بدون شتاب یم  

 :گه

 .بمون، کارت دارم⁃

 برق از شم یم پره و عصبابن یم شم، با لحن تندی

 :جواب یم دم

⁃ اهبذارید برای بعد، من اآلن باید برم باشگ . 

بابا با همون خونرسدی قبل و قبل و قبل ترش یم  

 :گه

 .تو راهم، یه رب  ع دیگه اونجام⁃

وقتی بدون خداحافیطن تلفن رو قطع یم کنه، با 



 حرص

، ن  ساکم رو پرت یم کنم روی زمی 

 گوشر و سوییچم رو یم اندازم روی اوپن و از حرص

 .لگدی تو هوا پرت یم کنم

 این خییل دردناکه، با وجود این  
ی

که من هیچ وابستیک  

 ای به اون ندارم باز هم زیر سلطه اش

 هستم و اون هرطوری که دلش بخواد با من رفتار یم

 کنه و دستور یم ده؛ فقط چون پرسشم

 !و اون فکر یم کنه مالک منه

 چند ثانیه به کابینت تکیه یم دم و لب هام رو یم

 نیم افته، نگاهم به
ی
 جووعم اما هیچ اتفاق

ه، مثل همیشه به هم ریخته نیست اما خونه یم افت

 خب

 .مرتب هم نیست

ون یم دم و بقیه ی المپ های خونه رو  نفسم رو بی 

 روشن یم کنم .هالوژن های قرمز سقف

 کاذب رو هیچ وقت دوست نداشتم اما برای عوض



کردنشون هم تالشر نکردم.پنج دقیقه ی بعد که 

 وسایل

وشیم اضافه رو از خونه جمع کردم، صدای زنگ گ

 بار

 دیگه بلند

 یم شه، به فکر این که حاجیه، به سمتش یم رم اما با

 دیدن شماره ی ناشناس ابروهام باال یم

 .پره و تلفن رو جواب یم دم

___________ 

* Shakerبطری آب مخصوص ورزشکارها 

 بله بفرمایید؟⁃

صدای نازک طیال از اونور خط باعث یم شه لب 

 هام به

 .یه خط صاف تبدیل بشن

 سالم علیسان، چطوری؟⁃

 مکث یم کنم و یم مونم که خ  جواب بدم .محکم و

 کالفه پلک یم زنم، دستم رو پشت گردنم



 یم برم و همون طوری که با نوک انگشت هام گردنم

 :رو ماساژ یم دم، یم گم

 قربونت خوبم، تو چطوری؟⁃

 :بر هوا و بدون مکث یم گه

؟⁃  منم خوبم، کجابی

مبدون فکر جواب یم د : 

 خونه ام، چطور؟⁃

نرم و راحت صحبت یم کنه .اما من عصبابن ام و 

 نیم

 .تونم مثل اون مسلط باشم

ن کیف پول و مدارک رسا گم شده، فکر ⁃ خوبه، ببی 

 یم

ن   کنه ممکنه جا مونده باشه تو ماشی 

 ...تو ...اآلن دارم یم آ

 :وسط صحبتش یم پرم و با ناراحتی یم گم

 چرا خودش زنگ نزد؟⁃

نیه مکث یم کنه و بعد بر خیال جواب یم دهچند ثا : 



فکر کنم گفت کات کردید و دلییل نداشت که بهت ⁃

 زنگ

 .بزنه یا بیاد دم خونه ات

 :یم خندم و شم رو تکون یم دم، با طعنه یم گم

 !عجب⁃

از سکوتش استفاده یم کنم و قبل از این که بتونه 

 ازش

بطه یاین رفیقت تاحاال را ⁃:دفاع کنه، عصتر یم گم  

 جدی داشته؟

متوجه یم شم که دهنش بسته شده و نیم تونه 

 
ن
 حرق

 :بزنه، نیش دار و با تاسف یم گم

تقصی  خودمم هست، اوبن که با دخیی بچه ی ⁃

 نوزده

 ساله رل یم زنه بایدم اینطوری

 !درگی  بچه بازی بشه .حقمه، نوش جونم

 :صداش رو صاف یم کنه و جواب یم ده



⁃ الت کنم، هر داستابن دارید من دلم نیم خواد دخ

 باهم

 ...حلش کنید

 :آخر ش هم یم شنوم که با صدای ریزی یم گه

 !به من چه آخه⁃

ی نیم گم که خودش بر تفاوت  ن اخم یم کنم و چی 

 ویل

 :به شوخن یم گه

برگردیم ش بحثمون، یه بار آدم باش بذار باهات ⁃

 ایک

 .باشم

 :این بار با لحن بر تفاوبی یم گم

⁃ م ماشینو یم گردم، اگر اینجا بود فردا اسنپمن یم ر   

م و براتون یم فرستم  .باکس یم گی 

 :کیم من و من یم کنه و یم گه

ن ⁃ ه ...ببی  ن  ...ام ...چی 

چشم هام رو ریز یم کنم و فشار نوک انگشت هام 



 پشت

 گردنم رو بیش تر یم کنم، تو جمله

 :سازی با کیم تمسخر بهش کمک یم کنم

ه، چیه؟⁃ ن  ام چی 

ش رو تو گوشر فوت یم کنه و برخالف نفس

 شخصیت

 همیشه طلبکارش کیم معذب یم شه و

، تند جواب یم ده ن  :بدون نفس گرفیی

ه⁃  تکستای آهنگ جدیده تو کیفش بوده، کارمون گی 

ن دیگه.  اآلن باید پیداشون کنیم، پنج می 

 .جلوی در خونه اتم

و بدون این که اجازه ی صحبت به من بده، تماس 

 رو

کنهقطع یم   . 

موبایلم رو از گوشم فاصله یم دم و متعجب به 

 صفحه

 ی خاموش شده اش نگاه یم کنم .این



 رو کجای دلم بذارم حاال؟

 نگایه به ساعت یم اندازم، از یک ربیع که بابا گفته

 بود، سه دقیقه هم گذشته و هنوز

نرسیده، طیال هم پنج دقیقه دیگه یم رسه و چه 

 مالقات

ون باهم برسنجذابر بشه اگر هردوش ! 

خونه  ن ون فوت یم کنم و به آشی  نفسم رو محکم بی 

 یم

 رم تا چای بذارم؛ بعد از روشن کردن

 چابی ساز، ییک از دو سبد پالستییک سفید رو از زیر

کابینت ظرفشوبی بر یم دتذم و بهسمت یخچال یم 

 رم،

 درش رو باز یم کنم و جلوی کشوهای میوه یم شینم

 کشوی زیری رو.

کنم و آخرین سیب های توی مشمارو توی باز یم  

 سبد

 یم اندازم، ییک از سیب ها کرم



 خورده است و پرتش یم کنم شجای قبلیش، قبل از

 این که صدای خش خش مشمارو بشنوم،

ون یم کشم  کشو رو یم بندم و مشوی بعدی رو بی 

 خداروشکر یم کنم که از هفته ی پیش.

نه هست وهنوز تو یخچالم میوه های فصل و نوبرو   

 آبروم پیش حاخر نیم ره .البته که اون

 معتقده پول من درسا نیست و دست زدن به اموال

 !کراهت داره، اما حداقل آبروم نیم ره

آلبالو، گیالس، هلو، شلیل و خیار رو توی سبد  

 کوچیکم

 یم اندازم و بعد اون هارو توی سینک

ن  م .بعد از شسیی  ظرفشوبی و زیر شی  آب یم گی 

 کهششی 
ن
میوه ها، اون هارو توی ظرق  

ن جنسش ندارم یم چینم و بعد  عالقه ای به دونسیی

 به

ن وسط یم  پذیرابی یم برمش .روی می 

خونه بر یم گردم تا پیش ن  ذارمش و دوباره به آشی 



م .اون هارو هم ، چاقو و نمکدون بیر  دستی

 بغل ظرف میوه ها یم ذارم و نگایه به خونه یم

ن بشم ه مه خ  شجاشه واندازه تا مطمی   

 .بابا این بار خییل ام از دستم ناراحت نیم شه

ن برای  کوسن مبل هارو مرتب یم کنم، همه چی 

 پذیرابی 

 از حاج نادر ملیک آماده است .قبل از

این که بشینم، صدای قل قل آب جوش تو چابی 

 ساز

خونه برگردم ن  باعث یم شه دوباره به آشی 

 .و چابی دم کنم

 لباسشوبی 
ن ن آب جوش ریختنم تویصدای ماشی    بی 

 قوری، باعث خنده ام یم شه .هرگ ندونه

 فکر یم کنه یه زن خونه دار و کدبانو این کارهارو

 !کرده

 قوری رو که روی صفحه یم ذارم و دماش رو تنظیم

 یم کنم، صدای زنگ موبایلم و آیفون



ی جذابم  همزمان باهم بلند یم شه .مثل این که فانیی

باهم رسیدن عمیل شده، هردوشون ! 

با قیافه ای که یم دونم حسابر پوکر فیسه، گوشیم 

 رو

 از روی اوپن بر یم دارم و با دیدن بابا

جلوی آیفون، دکمه ی باز شدن در ساختمون رو 

 فشار

 .یم دم

 .جلوی در یم ایستم و در رو باز یم کنم

گوشیم رو جواب یم دم و طیال بدون سالم و علیک 

 و

 :حرف پس و پیش یم گه

 .بیا دم در، سوییچتم بیار، شی    ع باش⁃

اهیم یم کنم که پشت حرفش لطفا مسخره و 

 اجباری

 :ای هم یم بند و جواب یم دم

 .مهمون دارم، یکم صیر کن بیاد باال⁃



 :زیر خنده یم زنه و با همون خنده اش یم گه

 این حاجیه که این طوری داشت منو نگاه یم کرد⁃

 مهمون توعه؟

ر یم دم و با ترسر یم گملب هام رو روی فشا  پدرم ⁃:

ن   .هسیی

ون اومدن بابا، جواب  با باز شدن در آسانسور و بی 

 طیال رو نیم شنوم و تماسم رو قطع یم

 .کنم

با لبخند سالم یم دم و دست دراز یم کنم برای 

 دست

 دادن، دستم رو فشار یم ده، کنار یم

 :رم و یم گم

 .بفرما تو بابا⁃

ه و داخل یم شه، خم یمبابا کفش هاش رو در یم آر   

 شم کفش هارو داخل یم آرم و روی

 جاکفیسر یم ذارم، سوییچم رو از جاکلیدی بغل در بر

 :یم دارم و یم گم



 تا شما از خودتون پذیرابی یم کنید من یه ش برم⁃

ن و بیام  .پایی 

 چشمم بهشه که نگاهش رو اطراف یم چرخونه و

 انگار این بار از مرتب بودن خونه ام

ب شده .روی کاناپه یم شینه و به کوسن ها متعج

 تکیه

 یم ده، دستش رو تو هوا تکون یم ده

 :و یم گه

 .برو⁃

 :لبخندی یم زنم و یم گم

 .زود یم آم، نیم دونستم قراره مزاحم داشته باشیم⁃

ن بر یم داره و  نگاهش رو از ظرف میوه ی روی می 

 :رو به من مشکوک یم گه

 مزاحم دیگه کیه؟⁃

ن فاصله هم یم حرف تو دهن م یم ماسه و از همی 

 بینم

 .که چشم هاش رو ریز کرده



ی بگم که ن  دهن باز یم کنم برای ماست مایل کردن چی 

 :یم گه

ن ساختمون با تو کار داره؟⁃ ه پایی 
 این دخیی

چرا من همیشه بدترین سوبی هارو باید جلوی بابا 

 بدم؟

ه⁃ ن  ...آم، چی 

یم کنمیکم هول یم شم و بعد با نفس عمیقی سیع   

 خودم رو پیدا کنم .لبخندی یم زنم و

 :دوباره یم گم

همکارم هستند .اومدن یه شی مدارگ که دست ⁃

 من

ن  .هست رو بیر

 پوزخند یم زنه و شش رو به تاسف تکون یم ده، با

ون برم و  دستش اشاره یم کنه که بی 

 :یم گه

برو دخیی مردمو این وقت شب تو این خیابون ⁃

 خلوت
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ن که یم رم با نفس عمیقی در رو باز یم کنم و به  پایی 

 محض دیدن طیال که طلبکار به

ون یم دم  .ماشینش تکیه داده نفسم رو محکم بی 

 ناراحت از اینجا اومدنش و دیده شدنش

 توسط بابا، اون هم با این تیپ لش و خارج از

ی بابا دوتا از پله های جلو درچهارچوب فکر   

ن یم رم وسط پله ها یم ایستم؛ و به این فکر  رو پایی 

 یم کنم این حجم از بدبیاری واقعا بر 

 .سابقه است

 خونرسد سالم یم دم و اون بر حوصله فقط شی

 تکون یم ده. بعد هم صداش رو بلند یم

 :کنه و یم گه

- فتی منتظری زیر لفیطن بیارم برات وایسادی ژست گر   

 اون باال؟ بیا باز کن این درو برم



 دارم
ی

 !ب  بدبختیم. کار و زندگ

 حیتن که دوباره پله هارو باال یم رم و یه گوشه جلوی

 در یم ایستم که داخل بشه، بر 

 حوصله انگار که با یه بچه ی بر ادب دارم حرف یم

 :زنم، جواب یم دم

ن تو پارکینگه-  .کم حرف بزن، بیا تو، ماشی 

کج یم کنه و با ادا اطوار باال یم آد، به مندهنش رو    

 که یم رسه با نیشخند و تمسخر یم

 :گه

، رو نکرده بودی. ماشاهلل ماشاهلل چقدم  - پرس حاخر

 که

 .بهت یم آد

نیشخند یم زنم و با دست به داخل هولش یم دم و 

 یم

 :گم

شت تو کار خودت باشه. قرار نیست به تو جواب -

 بدم



  آد. ویلخ  بهم یم آد خ  نیم

 حاال که ان قدر نگرابن قول یم دم دفعه ی بعدی ننه

 .بابامو با جنابعایل هماهنگ یم کنم

 شونه باال یم اندازه و از زیر دستم رد یم شه یم ره

 داخل. چهارتا پله ی پارکینگ رو

ن کامال پررو در ن یم ره، بدون حرف یا اجازه گرفیی  پایی 

 .رو باز یم کنه و داخل یم ره

آدم ها عجیب غریب و غی  قابل فهم شدنواقعا  ! 

 دنبالش وارد پارکینگ یم شم و کلید برق رو فشار یم

 دم که دوتا المپ صد وابی زرد

 روشن یم شن، دزدگی  رو یم زنم و اون با شنیدن

 .صدا به سمت پارکینگ واحدم یم ره

 باز هم بدون اجازه در سمت شاگرد رو باز یم کنه و

و بگرده. بهخاطر خم خم یم شه زیر صندیل ر 

 شدنش

ه، ابروم رو  باسنش خییل خوشگل تو دید قرار یم گی 

 باال یم اندازم و



 فکر یم کنم اسپنک زدن بهش چه حیس یم تونه

 داشته باشه. نفس عمیق و محکیم یم

کشم و اخم یم کنم، به رسا لعنت یم فرستم که با 

 این

 کارهاش باعث شده من به همه؛

داشته باشم مخصوصا رفیق خودش چشم ! 

م و  نگاهم رو از منظره ی جذاب پیش چشمم یم گی 

 سیع یم کنم فکرم رو از پوزیشن

طیال منحرف کنم و فکر نکنم چقدر خوب داگ 

 استایل

 !شده

ه و با فشار دادن لب هام به هم سیع  خنده ام یم گی 

 یم

ه  کنم نخندم، مطمئنم این دخیی

  شوخن حالیش نیست و بفهمه دارم به خ  فکر یم

 کنم؛

 !جرم یم ده



م و  صداش باعث یم شه چشمم رو از باسنش بگی 

 به

 چشم هاش که مستقیم و با اخم نگاهم

 :یم کنه زل بزنم، با خنده و طعنه یم گه

حاج آقا ناراحت نشه ولش کردی اومدی اینجا با -

 باسن

؟  من تیک یم زبن

 بدون این که به روی خودم بیارم یا از این که فهمیده

کنم خجالت بکشم، لبخندنگاهش یم    

 یم زنم و یم گم
ی

 :بزرگ

 اتفاقا حاخر با اشاف خییل مشکل داره، یم گه نباید-

 !نعمتای خدا حیف و میل بشن، گناهه

 پوزخند یم زنه و شش رو تکون یم ده با حرض که

 خییل نیم خواد نشونش بده ویل

 :کامال از حرف هاش معلومه یم گه

- یم کنه بعد  سگ اول در کون خودشو نگاه

 استخوون



 .به اندازه اش بریم داره

 برای این که به جلز و ولزش نخندم، لب هام رو روی

ن یم  هم فشار یم دم؛ شم رو پایی 

 اندازم و به سنگ های پارکینگ نگاه یم کنم. چندتابی 

 شون ترک خوردن و یادم یم مونه

د کنم، این همه ن  حتما این رو به مدیر ساختمون گوشر

ه که سنگ هایپول شارژ  نیم گی   

 !پارکینگ ترک خورده و کدر باشن

م و با اخم به  با صدای غرغر طیال، شم رو باال یم گی 

 اون که زیر لب دری وری یم گه

 نگاه یم کنم. ییک از ابروهام رو باال یم اندازم و یم

 :گم

 پیدا نکردی مارکوپلو؟-

همون طوری که مشغول غر زدنه و داره توی  

 گوشیش

هشماره  البته من از صدای -یم گی   

یه غر یم زنه -آیکون ها فهمیدم درحال شماره گی  : 



 هرخ  یم گردم پیدا نیم کنم، دارم زنگ یم زنم-

 .خودش بیاد پیدا کنه

 :ابرو باال یم اندازم و با عصبانیت یم گم

 .من یم رم باال، حوصله ی این بازیای شمارو ندارم-

دکارتون تموم شد سوییچو بیارید بدی  

 باال.شش رو از گوشیش بلند یم کنه و با طعنه یم

 :گه

 بابا حاجیت ناراحت یم شه این موقع شب با دخیی -

؟  تنها باشر

ی  ن ه و با نچ نچ تمسخر آمی  ژشت متفکری یم گی 

 ادامه

 :یم ده

مرد، اون بنده ی خدا- ، گناه داره پی   نا امیدش یم کتن

 فکر یم کنه تو تو اون خونه تسبیح

 ! افتهاز دستت نیم

 :پوزخند یم زنم و یم گم

 به هم که بمونم اینجا رفیق-
ن
 آسمون ریسمون یم باق



 ک...مغزت بیاد آشتی کنیم؟

 چند ثانیه سکوت یم کنه و نشون یم ده این پتیاره که

 جواب داره،
ن
 همیشه برای هر حرق

داره حدسم رو تایید یم کنه. چشم هام رو ریز یم  

 کنم

ا چشمو یم خوام بهش بتوپم که ب  

ه و یم گه  :غره موبایلش رو بغل گوشش یم گی 

ی یا- ی ام یم گی  ن  چی 
ی

 بابت چرت و پرتابی که یم گ

 رایگان ان قد شر و ور تالوت یم

؟  کتن

 با وصل شدن تماسش شش رو بر یم گردونه و تو

 گوشر ش رسا جیغ یم کشه و غر یم

 زنه؛ این دیوونه یه سور به سلیطه ها زده، رسما مغز

 !نداره

 :با صدای تقریبا بلندی غر یم زنم

؟ آروم - هوی، مگه وسط دهاتتونه جیغ یم کیسر

 حرف



 .بزن بابا، همسایه دارم من اینجا

ن تر یم آد. غر  توجیه نیم کنه اما ولوم صداش پایی 

 زدنش که ش رسا تموم یم شه،

ن من و دوباره  گوشیش رو یم ذاره رو سقف ماشی 

 خم

ی یم ن ن دنبال چی   یم شه تو ماشی 

گرده که معلوم نیست واقعا وجود داره یا نه! آخه 

 اگه

ن کوچیک و ریزی  کیف باشه، چی 

نیست که پیدا کردنش ان قدر سخت باشه. صدای 

 غر

 زدنش رو یم شنوم، رسا هممون رو

ن نیست و این  اسکل کرده و مطمئنم هیچ  تو ماشی 

 فقط

 بهونه ی رسا برای اینه که خودش

، اگه یکم صیر یم کردرو بهم نشون بده آشتی کنیم  

 فردا خودم بهش تکست یم دادم و این



داستان ها الزم نبود! فکر کنم هول کرده، ترسیده  

 کات

 .کنیم ان قدر زود دست به کار شده

ه و با احساس گرما و هوای خفه ی  خنده ام یم گی 

ن پشت  پارکینگ یم رم سمت ماشی 

ن رو روشن یم کنم و بعد کولر  فرمون یم شینم. ماشی 

 رو یم زنم، چراغ سققن رو روشن

 یم کنم و به طیال عاقل اندر سفیه نگاه یم کنم و یم

 :گم

ن خرم بودی پیداش نیم-  تو این تارییک دنبال چی 

 کردی.شش رو بلند یم کنه، چشم هاش رنگ خاض

ن اما  ندارن حتی خییل خوش حالتم نیسیی

 برق یم زنن و این باعث شده چشم هاش مثل دریا

چشم های طناز! نفس عمیقی باشه، مثل   

 :یم کشم و اون عصتر یم گه

 کاش حاخر یکم بیش تر رو تربیتت کار کرده بود،-

 واقعا ادب نم کشیده ات جای تاسف



 .داره علیسان

 بهم بر یم خوره و ساکت یم شم، اون هم خسته از

 تالش بر فایده اش باال یم آد و بغل من

ش یمرو صندیل یم شینه، شالش رو روی شونه ها  

 اندازه و شش رو به صندیل تکیه یم

 ده، صندیل رو یم خوابونه و یکم بیش تر عقب یم

 دش تا راحت دراز بکشه، اخم یم کنم

 :و یم گم

 مگه گ یم آد که این طوری لش کردی؟-

 چشم هاش بسته اس و با دهن بسته هویم یم گه که

 :من عصبابن یم گم

 .بخدا همتون ک...خلید، رد دادید-

خنده ی آرومش باعث یم شه منم چشم  صدای

 هام رو

 ببندم و بر بخت بد لعنت بفرستم، چرا

 وقتی حاخر تو خونه ی منه، 
ی
ن اتفاق باید همچی 

 بیفته؟
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 یک رب  ع دیگه که رسا یم رسه، با تیت  که داره و

ن   شعت عمیل که خرج یم کنه مطمی 

 ای نبوده و همه ی این ها یم شم هیچ
ی
ن اتفاق چی   

 برنامه ریزی شده است. شاید هم ش

 !کوچه بوده یکم لفتش داده محض احتیاط

این موقع شب با این تیپ و قیافه اومده، مطمئنم 

 شب

 رو یم خواد اینجا بمونه و ناراحت یم

شم از این که باید نا امیدش کنم؛ باید بذاریمش برای 

 یه

 !وقت دیگه

ن من لبخند شد و بر حیس یم زنه و من کالفهبا دید  

 پوف یم کشم، این رفتار هاش

 تمویم نداره؟ تا گ قراره با پا پس بزنه و با دست



 پیش بکشه؟

طیال با لبخندی که عصبانیت ازش یم باره بدون 

 سالم

 :علیک بهش تیکه یم اندازه

ی،-  بری باال دلیر
 حیف که باباش باالست، نیم توبن

ا شخ یم شه و لبش رو طوری گاز یمنه؟رسا درج  

ه که دلم به حالش یم سوزه، من یم  گی 

خندم و نگاهم به طیال یم افته که دیگه از اون 

 انقباض

ی  چهره اش خیر
ی

 و تو هم رفتیک

نیست و انگار با ضایع کردن رسا خنک شده. خنده 

 ام

 تبدیل یم شه و برای
ی

 به لبخند بزرگ

...یم بر تفاوت نجات دادن رسا از این وضعیت تخ

 یم

 :گم

 .یم شه به کارتون برسید؟ من مهمون دارم خانما-



 طیال عصتر نگاهم یم کنه و متوجه یم شم از

 عصبانیت پلکش یم پره، از تعجب ابروهام

ون یم  ای که بی 
 باال یم پره و طیال با نفس عصبابن

 ده، دست به سینه یم شه و شش رو

شده یم گهتند تند تکون یم ده و به رسای خشک  : 

من دیگه نیم تونم، خودت بگرد. پیدا کردی که  -

 کردی

 .، نکردی به جهنم. برام مهم نیست

حوصله ندارم بشینم دعوای این دوتارو ببینم، به 

 سمت

 در شیشه ای پارکینگ یم رم و بعد

ن پله یم شینم و کالفه شم رو  باز کردنش روی اولی 

م و به اون ها که ن دست هام یم گی   بی 

ن نگاه یم کنمبا  ن من دارن بحث یم کین رفیی . 

در شیشه ای با چندبار جلو عقب شدن باالخره 

 چفت یم

 شه؛ صدای جر و بحثشون رو دیگه



 نیم شنوم و فقط قیافه های عصبابن شون از پشت

 .شیشه معلومه

 با این کارهابی که رسا یم کنه، حتی اگه آشتی ام بکنیم

 بعد دوبار سکس باهاش کات یم

که دنبال دردش نیستم، حوصله ی این   کنم؛ من

 بچه

 بازی هارو هم ندارم و از رابطه ام دلم

 !آرامش یم خوام، یه رابطه ی بر حاشیه و البته امن

ون پوف یم کنم و با اومدن رسا به  نفسم رو بی 

 سمت

 در شیشه ای، از روی پله بلند یم

 شم. یم خواد بر توجه به من رد بشه بره که جلوش

م و با لبخند نصفه نیمه ایرو یم گی    

 :یم پرسم

 پیدا کردی کیفتو؟-

زنجی  کیفش رو روی شونه اش یم کشه و با لبخند 

 بر 



 حس و صدای خش داری جواب یم

 :ده

آره افتاده بود زیر صندلیت؛ ببخشید مزاحمت -

 .شدیم

 لبخندی بهش یم زنم و پنجه ی دستم رو روی شونه

 اش یم ذارم، اونقدر الغر نیست که

ون زده باشه، اونقدرم چاق نیست کهتر  قوه هاش بی   

 زیر دستم کال گوشت باشه. از گوشه ی

 چشم به پنجه ی دستم نگایه یم اندازه و یم خواد

مش و  شونه خایل کنه که محکم یم گی 

اجازه نیم دم. لب هاش رو روی هم فشار یم ده و  

 کله

 اش رو یم چسبونه به پس شش و

کنه. یکم خم یم شم   با چشم های درشت نگاهم یم

 و از

ن تر به صورتش نگاه یم کنم،  پایی 

م  با اون ییک دستم یک طرف صورتش رو قاب یم گی 



بابت اتفاق عرص معذرت یم  -و مهربون یم گم: 

 خوام،

 .خوب شد اومدی کیل دلم برات تنگ شده بود

م و با خنده یم گم  :حالت ناراحتی به خودم یم گی 

- وشگل شدی بفرستمتحیفم یم آد وقتی ان قدر خ  

 بری، ویل بابام باالست نیم تونم اآلن که

 .با پای خودت پاشدی اومدی اینجا دعوتت کنم باال

 :لبخند یچن یم زنه و یم گه

 .باشه یه وقت مناسب تر، با اعصاب ایک تر-

 گونه اش رو با نوک انگشت نوازش یم کنم، دست

 دیگه ام رو از شونه اش جدا یم کنم و

ون یم ذارمدور گردن بل ندش که از شالش زده بی  . 

 روی گردنش رو نوازش یم کنم که

 نفسش یم بره، انگشت هام رو به گوشش یم رسونم

ن انگشت  و همون طور که اون رو بی 

م و با گوشواره اش بازی یم کنم، با لبخند  هام یم گی 

 :جذابر برای مغلوب کردنش یم گم



- آماده  البته عزیزم، مثال فردا، صبح ساعت یازده

 باش

 یم آم دنبالت بریم یه جمعه ی

ن بسازیم  .خاطره انگی 

 :با چشمک یم گم

 به مامان اطالع بده شبم نیم ری خونه، یم خوای-

 .بخوابر تو بغل من

 کیم خودش رو جمع یم کنه، اما خماری چشم هاش

 رو نیم تونه پنهون کنه؛ یم خواد

 :بزنه زیرش

 .شاید فردا نتونم شب بمونم-

کم جمع یم شه، جدی ویل با لحن شوخن لبخندم ی  

 :طوری اخطار یم دم

یه کاریش بکن عشقم. تاحاال تو بغلم نخوابیدی، -

 نیم

؟  خوای تجربه اش کتن

 :پیشونیش رو یم بوسم و همونجا لب یم زنم



 ببینم چیکار یم کتن دیگه، باشه عزیزم؟-

 یم بینم که لب هاش رو روی هم فشار یم ده و بعد

 :آروم یم گه

- اشهب . 

 یه بار دیگه پیشونیش رو یم بوسم و تکون خوردن

 سیبک گلوش رو یم بینم، اگر بخوام

 جاهای دیگه رو ببوسم یم خواد چیکار کنه؟ واقعا

 !براش مشتاق شدم

 دست هام رو از روی پوست داغش بر یم دارم و اون

 نفس تندی یم کشه، زنجی  کیفش که

ن اومده رو باال یم کش ن تا روی آرنجش پایی  ه و با گفیی : 

 .صبح منتظرتم، فعال-

 پله هارو باال یم ره و اجازه ی صحبتی به من نیم

ده.لبخند فاتچ یم زنم و وقتی صدای به هم خوردن 

 در

 ورودی یم آد، با خنده ای که عمیق

 تر شده، در شیشه ای رو باز یم کنم و شاغ طیال یم



 رم که مشغول گوشیشه، صفحه ی

ور یم بینم، منتظر یم مونماپلیکیشن اسنپ رو از د  

 کارش تموم بشه و بعد اعالم حضور

 :یم کنم

ن نیاوردی؟-  ماشی 

 بر یم گرده و نگایه به من یم کنه، کیف نداره و فقط

 .یه کیف پول کوچیک دستش داره

لبخندی بهش یم زنم و اون کیف دستیش رو توی 

 جیب

ش یم اندازه. بر 
ن  بزرگ مانتوی سیر

گهحوصله و با دهن کچر یم   : 

 .اگه آورده بودم اسنپ نیم گرفتم-

 لبخند کچر بهش یم زنم و قبل از این که فرصت زدن

 رو داشته باشم، صدای با
ن
 حرق

 :صالبت بابا توی پارکینگ یم پیچه

 عیل؟ خ  شدی پرس؟-

 تمام گرمابی که از رسا گرفتم یم پره و دیدن لبخند



 .بزرگ طیال باعث یم شه تنم یخ کنه

ن  بر یم گردم و با  چشم های گرد به بابا که با اخم بی 

 در

 ایستاده و در رو نگه داشته نگاه

 یم کنم. در رو رها یم کنه و همون طور که داخل یم

 شه، نگایه به ما که با فاصله ی

 نسبتا کیم ایستادیم یم اندازه. خدا رو صد هزار مرتبه

 شکر یم کنم که دست هام تو جیبمه

افلگی  نشدمو روی سینه های دخیی مقابلم غ ! 

 :سکته ای یم خندم و یم گم

 .منتظرم اسنپ خانم بیان. ببخشید معطل شدید-

 حاخر شی به تایید تکون یم ده و حاال کنار من یم

 ایسته، از من کوتاه تره و به قول

 مامان از شصت به بعد آب رفته اما هنوز صالبت

 .خودش رو حفظ کرده

مانه ای صاف یم ایس ته و پاهاشطیال با لبخند محیی  

 !رو دقیقا جفت یم کنه



 :مودبانه یم گه

سالم حاج آقا، شبتون بخی  و خییل ازتون معذرت -

 یم

 خوام که این موقع شب مزاحم شما

 و آقازاده شدم. اگر کار واجتر نبود به هیچ عنوان

 .دوست نداشتم خلوت شمارو به هم بزنم

 لحن مودبانه ی طیال باعث یم شه عضالت منقبض

شل بشن، خوشبختانه ان قدرشده ام   

عقل داره که بدونه با پدر من باید چه طور صحبت  

 .کنه

از سفت و سختی حاخر کم یم شه و با لبخندی یم  

 :گه

م، موردی نیست، فکر کردم-  خواهش یم کنم دخیی

 مشکیل پیش اومده که ان قدر طول

 کشید.قبل از این که من دهن باز کنم و این وضع رو

ین یم خنده و یم گهرفع کنم، طیال ش ی  : 

 همش تقصی  منه حاج آقا، بخدا اگه یم دونستم-



 مهندس مهمون دارن و مهمانشون ان قدر

ن ابدا به خودم اجازه نیم دادم امشب  مهم هسیی

 مصدع

 .اوقات بشم

ن   یم زنه و فکر یم کنم برای اولی 
ی

 بابا لبخند کمرنیک

 !بار تو عمرش به من افتخار کرد

عجب از این همه ادب و حاخر رو به من که مت

 تربیت و

ین بیابن طیال ماتم برده، یم  شی 

 :گه

 چرا خانم رو دعوت نکردی بیان باال؟-

اگر وقت دیگه ای بود، حتما بلند یم گفتم پشمام! 

 اما

 جلوی بابا و طیالبی که ان قدر خودش

م نشون داده، حقیقتا ت..خم ندارم  !رو محیی

شدنش لبم رو داخل دهنم یم کشم و با خیس 

 توضیح



 :یم دم

ن جا گذاشته بودن، بهشون اضار- ی تو ماشی  ن  یه چی 

 کردم باال منتظر باشن تا من پیدا کنم

 .اما قبول نکردن

 حاخر توضیح من رو بر خیال یم شه و مهربون رو به

 :طیال یم گه

، اسباب پذیرابی فراهمه-
 .بفرما باال دخیی

ینش مانه و لحن مودبانه و شی 
رو طیال لبخند محیی  

ی یم کنه  :حفظ یم کنه و دلیر

خییل متاسفم که نیم تونم بیش تر از این از بودن -

 در

م، یک دقیقه ی  کنار شما بهره بیر

ن یم رسه و من رفع زحمت یم کنم  .دیگه ماشی 

حاخر با همون لبخند کمیاب و مهربونش ش تکون 

 یم

 :ده و یم گه

جان، موفق باشر -  .از آشناییت خوشحال شدم دخیی
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*** 

ن موهام یم کشم و اون هارو باال یم  دستم رو بی 

 فرستم، با این که یک ساعت از قرارمون

گذشته و من هنوز خونه ام، باز هم خوابم یم آد و 

 دلم

 یم خواد به کل قرار امروز رو

کنسل کنم، اما حقیقتا حوصله ی غر شنیدن ندارم 

 و

یم دم مثل یه پرس خوب برم ترجیح  

 دنبالش و بحث الیک درست نکنم.ادکلن رو روی رگ

ی یم کنم، هربار که این   گردن و مچ دست هام اسی 

 کار

 رو یم کنم

هام یم افتم که وقتی   یاد حرف ییک از دوست دخیی



 مشغول خوردن گردنم بود غر زد گردنم

 تلخه و مزه ی ادکلن یم ده! دخیی خنگ بامزه ای بود

اآلن که بهش فکر یم کنم دلم و   

 براش تنگ شد، هنوز تو اینستاگرام فالو دارمش و یم

م و یکم  تونم بعدا ازش خیر بگی 

 بخندم. لبخند دندون نمابی که یم زنم دست خودم

 نیست، با شخوشر که به خاطر یادآوری

 سحره، سوییچم رو از اوپن بر یم دارم و شاغ جا

اسکفیسر یم رم، کتوبن های آدید  

طوسیم رو پا یم زنم و به جیب جینم دست یم کشم  

 که

 .کیف پول و موبایلم همراهم باشه

 به خاطر آیفون باز بودنم و عقب نموندنم از غافله،

 همون موقع که آیفون ایکس به بازار

ن نفرها سفارش دادم و وقتی دالر باال  اومد جز اولی 

 رفت، گوشر پنج میلیوبن من شد هفده

 .میلیون



ون یم رم، آقا رحمابن همسایه ی از در  خونه که بی   

ون یم آد، با لبخند  رو به روییم هم بی 

 بهش سالم یم دم اما جوابم رو نیم ده و فقط شاش

 آسانسور رو فشار یم ده. یم دونم

 دردش با من چیه، تجرد، جذابیت و معقول بودنم به

 خاطر دوتا دخیی زشتش زیاد به مذاقش

اوایل که این جا اومده بودم، خوش نیم آد. حتی اون 

 با

 مدیر ساختمون و صاحبخونه ام

خییل بحث کرد اما شانس بزرگم، یعتن ژن خوب و 

 اسم

 بابا پشتم باعث شد نتونه کاری

 .بکنه

با این حال من درکش یم کنم؛ اگر در آینده پرسی 

 مثل

 خودم همسایه ی رو به روییم باشه

یشخند رویپرسه رو با خونه اش به آتیش یم کشم. ن  



 صورتم یم شینه و وقتی آسانسور تو

 طبقه ی ما ایسته کنار یم ایستم تا آقای رحمابی وارد

 .بشه و من هم پشت شش

ن ساکت  شاش پارکینگ رو یم زنم و تا ایستادن کابی 

 شم رو زیر یم اندازم و آخرین

تعداد بازدید کننده های استوریم رو یم بینم. عکسم  

 که

زکش و توی آینهتو همون حالت درا  

ن دو ساعت  ی رو به روی تخت انداختم تو همی 

ن خورده  .پونصدتا سی 

 آسانسور که یم ایسته دیگه رعایت نیم کنم و همون

ون یم رم،  طور که شم پایینه بی 

 دزدگی  رو یم زنم و سمت ماشینم یم رم. به محض

ن گوشیم رو باالی فرمون یم  نشسیی

ن رو روشن یم کنم. ری موت رو یم زنم وذارم و ماشی   

 در بزرگ پارکینگ با ش و صدا

 .کم کم کنار یم ره



ن رو از پارک خارج یم  تو همون حالت که دارم ماشی 

 کنم و به سمت شیب پارکینگ یم

 برم، گوشیم زنگ یم خوره و از انعکاس تصویر توی

، چهره ی خندون ن  شیشه ی ماشی 

 رسا رو یم بینم. تماس رو جواب یم دم و روی

یم ذارماسپیکر  : 

ین یم خنده - ینم، در چه حایل سکیس؟شی  سالم شی 

 و

خش صداش از دیشب که باهاش تلفتن حرف زدم  

 کمیی 

 شده، وسط ضبط

 موزیک جدیدش شما خورده و از همه طرف تحت

 !فشاره. عزیز گنایه من

 .عالف اومدن شما-

ون یم رم ریموت رو یم زنم و پام  از پارکینگ که بی 

م، از خلوبی رو روی گاز یم ذار   

 ش ظهر روز جمعه نهایت استفاده رو یم کنم و برای



 .زودتر رسیدن ویراژ یم دم

 یم زنم
ی

مندگ  :خودم رو به شر

م یم ریزم- ، عرق شر  !نگو این طوری هابن

 :ریز یم خنده و یم گه

؟ گ یم رش؟-  کجابی

 :با لحن خنده داری یم گم

- ن دیگ ه توباور کن دارم تمام تالشمو یم کنم پنج می   

 .بغلم باشر 

ی نیم گه که با خنده یم گم ن  :ساکت یم شه و چی 

 بغلت نکنم؟ نازت کنم؟-

 همچنان جوابر نیم ده، لحنم رو کیم نشئه یم کنم و

 :یم گم

 ببوسمت؟-

صدای قورت دادن آب دهنش رو یم شنوم، 

 نیشخند یم

 زنم و با همون لحن و حالت صدا

 :یم گم



 بخورمت؟-

بش رو یم شنوم، ادامه صدای خنده ی آروم و معذ

 یم

 :دم

 گردنتو یا سینه هاتو؟-

 مشتم دور فرمون محکم تر یم شه ویل همچنان

 :موضعم رو حفظ یم کنم

 ...دلم یم خواد وقتی دستم ت-

ن حرفم یم پره و نیم  با نفس بلندی که یم کشه، بی 

 :ذاره جمله ام رو کامل کنم

 .حاال رسیدی حرف یم زنیم-

از اون انقباض در میان، عضالتم ریلکس یم شن و   

 :اخم یم کنم و یم گم

 ایک عزیزم من یکم دیگه یم رسم، فعال کاری نداری؟-

صدای خمارش نشون یم ده اون هم دلش نیم 

 خواسته

 مکالمه مون رو قطع کنه و ترجیح



 یم داده تا رسیدن من، ادامه بدم و احتماال وقتی تو

ن یم نشست، ان قدر خیس یم شد  ماشی 

ستم رو یم برد توی شلوار و لباس زیرکه خودش د  

 خیسش!تا رسیدن به خونه ی پدری رسا، فکرم رو با

ی که یم تونم شگرم یم کنم تا کمیی  ن  هرچی 

 به سکس و غریزه ی جنسیم فکر کنم، اما نیم تونم

 این فکر که شاید باکره باشه رو انکار

 !کنم

 پارت_پنجاهوشش#
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یقه بعد که کنارم روی صندیل شاگرد یم چند دق

 شینه،

 از گردنم آویزون یم شه و جابی 

ن تر از گردنم رو یم بوسه، جواب بوسه اش رو با  پایی 

 محکم بغل کردنش یم دم. جوری

 :که صدای خنده اش بلند یم شه و با آخ و آی یم گه



 ...له شدم که-

با بوسیدن گونه اش عقب یم کشم و به اون که با 

 خنده

 :نگاهم یم کنه و یم گه

 احوال خفن جان؟ چطوری عشق دلم؟-

ن  لبخند جذابر بهش یم زنم و همون طور که ماشی 

 رو

 :حرکت یم دم، مهربون یم گم

 من که تورو دیدم خوبم، شما چطوری خانم صدا-

 زخیم؟

 :خودش رو به غش و ضعف یم زنه و با ناله یم گه

- یش تو رفتماز صدا نگو که دلم خونه، دیروز تا از پ  

 صدام یه طوری گرفت یه کلمه ام

 .نتونستم بخونم

 :با ناراحتی واقیع این دفعه ادامه یم ده

 این زنیکه طیال یه طور باهام رفتار یم کنه انگار-

 و خش
ی

ل داره، گرفتیک  صدام کنیی



 .داریش تقصی  منه

 :به لحنش یم خندم و با منت کیسر یم گم

- د من دیروز این ببخشید، فکر کنم به خاطر رفتار ب

 بال

 .شت اومده

 ش بر یم گردونم و اون رو که چشم هاش رو گرد

 کرده و با تاکید حرف یم زنه نگاه یم

 :کنم

 البته که تقصی  توعه، خداروشکر خودت قبول یم-

 !کتن 

 ای که هنوز از شب
ی

 بهش لبخند یم زنم و با خستیک

من خییل خستم رسا،  -قبل تو تنم مونده یم گم: 

 دیشب

ییل نخوابیدم، ویل به خاطر قویل که به یه خ

 خوشگل

 خانم

 .دادم اومدم بریم دوردور



 :نگایه به خیابون خلوت یم اندازم و با خنده یم گم

 روز جمعه ای همه تا عرص یم خوابن تو بغل، شب-

ون  .یم زنن بی 

 لبم رو تو دهن یم کشم، حرفم رو مزه مزه یم کنم و

 :یم گم

- یم خونه یکم لش کنیم تو یم خوای ماهم اآلن بر 

 بغل

 هم بعد از ظهر که هوا هم خنک شد

ون؟  بزنیم بی 

 نگایه بهش یم اندازم، اما اون دیگه من رو نگاه نیم

 کنه و به خیابون های خلوت چشم

 :دوخته، مالیم یم گم

 دیروز واسم گل آوردن ناب، چت کنیم بریم باال؟-

 نظرته؟

 :با خنده ادامه یم دم

- یم گم *سم بیارن برامون، قشنگ  اگه کفاف نداد 

 بریم



 فضا، هوم؟

 :باالخره سکوتش رو یم شکنه و با حرص یم گه

ن باشه-  قرار بود امروز یه جمعه ی خاطره انگی 

 علیسان! قرار نبود فک کتن من خرم با

 چهارتا حرف چرت و پرت مخمو یم زبن یم بریم

 خونه و مجبورم یم کتن کاریو بکنم که

آم نیم خوام. من نیم ! 

 لبخند شدی یم زنم و دوباره به اون که با اخم روش

 رو کامل به سمت من برگردونده نگاه

 یم کنم. دست راستم رو جلو یم برم و روی رونش یم

 بدنم سو
ی

 همیشیک
ن

 ذارم، از دایع

 استفاده یم کنم برای خراب کردن حالش! نگاهش به

 انگشت هام که قسمت داخیل رونش رو

و با ناراحتی یم گه چنگ یم زنن یم افته : 

 !چقد نفهیم، یم گم نیم شه، نیم خوام-

 :با خونرسدی نگاهش یم کنم و یم گم

؟-  چرا؟ مگه اوپن نیستی



 چند دور پشت ش هم تند تند پلک یم زنه و بعد

 :خونرسد یم گه

 عادت داری همه دورت ج...ده باشن؟-

 از ادبر یهوییش ابروهام باال یم پره، انگشت هام رو

ونش فشار یم دم که صدایتوی ر   

 :ناله اش بلند یم شه

 ...آی، نکن این طوری-

 :برای خر کردنش یم گم

 :خوشت نیم آد؟با حرص یم گه-

 .نه از این وحیسر بازیا متنفرم، دستتو بکش-

 دستم رو بر یم دارم و اون با حرص نفس یم کشه،

ی بگه ن  قبل از این که دهن باز کنه چی 

 :شد و بر حس یم گم

- فتم بریم خونه اوپنت کنم؟ گفتم بریم من گ

 بکنمت؟ گفتم

 بریم تو بغل هم بخوابیم انرژی

یم، یه ماهه دوستیم هنوز اونطوری که دلم یم  بگی 



 .خواد لمست نکردم

 :آروم یم خندم و ادامه یم دم

 سایزات که هیچ، حتی گریم تنتم حس نکردم. مگه-

ون شیم ب  سکس؟ ان  گربه ایم حی 

دیدی که تا بغلت کنم بزنم  قدر منو هول سکس

 باال؟

 :با عصبانیت بیش تری ادامه یم دم

 و تاحاال دست نخوردی و ان قدر-
ی

 تو که ان قدر تنیک

 از من یم ترش چطور جرات یم

؟ از سکسابی که تو
ن یم شر  کتن با من سوار ماشی 

ن داشتم بگم برات دوزاریت بیفته؟  ماشی 

 کرک و پرت بریزه؟

یم اندازم و متوجه یم شم کهبا پوزخند نگایه بهش   

 با ناراحتی به من نگاه یم کنه، لب

هاش رو روی هم فشار یم ده. چند ثانیه بعد 

ن   شسنگی 

 :یم گم



 کجا برم؟-

 انگشت هاش رو روی دستم که روی فرمونه یم ذاره

 و یکم خودش رو جلو یم کشه و

 شش رو توی گردنم فرو یم کنه که عصتر غر یم

 :زنم

- کنیم  نکن تصادف یم . 

 نفس گرمش رو روی گردنم ها یم کنه و با نوک

 زبونش یک گوشه اش رو خیس یم کنه،

 نفسم که تند یم شه لب های برجسته اش رو روی

 :گردنم یم کشه و یم گه

برو یه جابی که راحت بخوابم تو بغلت خستگیتو -

 رفع

 .کنم

 :نیشخند یم زنم و یم گم

- اد؟نیم ترش یه جوری بزنم توت نفت در بی  

 صدای خنده اش بلند یم شه و بیش تر لبش رو به

 :گردنم یم کشه



نه چون مطمئنا دوست نداری مسئولیت بکارتم -

 بیفته

 !گردنت

ن گل بازا که به  _____________* یه اصطالح بی 

 گل

 و ماری جوانابی که خییل ناب و قویه و کشیدنش یکم

 .خطر داره یم گن سم

 پارت_پنجاهوهفت#

 فصل_سه#
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 به حرف رگ که یم زنه نیشخند یم زنم، با این یهوبی 

 تغیی  فاز دادنش و ان قدر راحت

حرف زدنش در مورد بکارت، واقعا شک دارم که 

 اوپن

 !نباشه

ن   نیم زنم و ترجیح یم دم مطمی 
ن
با این حال حرق

 بشم،



 بعد دکمه اش رو یم زنم، واقعا

 کنم فایده خسته ام کرده و هر چقدر صبوری یم

 نداره،

 .بیش تر به باورهام گند یم زنه

 توی رابطه با رسا هیچوقت ازش آرامش نگرفتم،

 هیچوقت کاری نکرد احساس خوشحایل

سک منتظر بود من برنامه  کنم، همیشه مثل یه میی

 بچینم، من یه کاری کنم بهش خوش

 کنم و همه این ها برای 
ی

بگذره، من از خود گذشتیک

 من

مله، توی یه رابطه یغی  قابل تح  

ی! نیم شه  درست باید همون قدر که یم دی، بگی 

ی،  آرامش بدی و اعصاب خردی بگی 

 .رابطه ی متشنج به درد من و اعصابم نیم خوره

 ام و هر دومون ساکتبم،
ی

 با آرامش درحال رانندگ

ی که اصال ازش خوشم نیم آد، ن  چی 

م هستم و  سکوته اون هم وقتی که کنار دوست دخیی



اریم یم ریم خونه! دوست دارم رساد  

 شلوغ کنه، مشتاق باشه و مهم تر از همه عصا قورت

 نداده باشه، یه طوری رفتار نکنه

انگار غریزه ی جنیس ان قدر پیش پا افتاده است. 

 رسا

 عیل رغم این موقعیتی که داره، با

رفتارهاش باعث شده از چشمم بیفته، اون اول فکر 

 یم

اهاش خوشکردم یم تونم کیل ب  

م اما فالوور   بگذرونم و حداقل یکم ازش فالوور بگی 

 که

 !به آدم آرامش نیم ده

 نگاهم رو از رو بهbillie Elishبا قطع شدن موزیک 

م و با اخم به رسا که بر   روم یم گی 

 اجازه گوشیم رو برداشته و داره آهنگ رو عوض یم

 کنه زل یم زنم. نگاه سنگینم باعث

ه و به من که با جدیت به یم شه شش رو باال  بگی   



 .گوشر تو دستش زل زدم، نگاه کنه

 لبش رو یم جووعه، لبخند مظلوم و خر کننده ای یم

 :زنه و با لحن گناهکاری یم گه

فاز بییل نیست. ببخشید بر اجازه دست زدم.چشم -

 غره

ی نیم گم، اون هم به روی خودش نیم ن  یم رم و چی 

 آره و همچنان درحال

یک * فیوریتشهانتخاب موز  ! 

 با موزیک هیپ هاب  که از رادیو جوان گوشیم پخش

 یم کنه، ابروهام باال یم پره، با طعنه

 :و خنده یم گم

 .فکر یم کردم تو فقط چسناله گوش یم دی-

 چشم غره یم ره و من با خنده ی پررنگ تری طعنه

 :یم زنم

 .آخه خودتم چسناله یم خوبن -

و یم گه با شوخن آروم به صورتم یم زنه : 

 .من پاپ یم خونم-



 :با خنده برای حرص دادنش یم گم

 اسم دیگه ی چسناله خوندن شده پاپ؟-

 با حرص ناخنش رو توی گوشت بازوم فرو یم کنه که

 صدای دادم بلند یم شه و اون با

 :طعنه یم گه

 .توام قرار بود چسناله بخوبن -

 :با تک خنده ی سکته ای یم گم

- یفت نکن، من دم به تله ندادممنو وارد این بازی کث ! 

 :چپ چپ نگاهم یم کنه و جواب یم ده

تله کجا بود، یه پیشنهاد بود که کاش الل یم شدم -

 نیم

 !دادم

 اداش رو در یم آرم و اون لب هاش رو روی هم فشار

 یم ده، چشم هاش رو ریز یم کنه

و قبل این که با دست بلند کرده اش بزنه ناقصم  

 کنه،

ه روش یم زنم و یملبخند جذابر ب  



 :گم

عشقم این دست خوشگلت بخوره به من کالمون -

ه  می 

 .توهما

م و ناخن های کاشته شده ی  دستش رو یم گی 

 :کوتاهش رو نوازش یم کنم، با خنده یم گم

 حیف نیست از این دستای خوشگلت برای زدن من-

؟  استفاده کتن

 با چشم های ریز شده از حرص نگاهم یم کنه و یم

 :گه

 مثال باید چیکار کنم؟-

 :با خنده بهش چشمک یم زنم

 مثال من پیشنهاد یم کنم برای محکم تر شدن رابطه-

 مون پاهای عشقتو تو تشت شی  ماساژ

 بدی، امروزم که جمعه است، خوراک این کارا!چشم

م که  گرد یم کنه و این دفعه نیم تونم جلوش رو بگی 

 نزنه تو مغزم! با جیغ جیغ یم



نم و تنها کاری که یم کنم خنده است؛افته تو جو   

 باالخره صداش رو در آوردم و واقعا از

 !این موفقیتی که به دست آوردم خوشحالم

 وقتی باالخره آروم یم شه و عقب یم کشه، با دیدن

 خنده ی من باز هم حرص یم خوره؛

 از حرض که یم خوره بلند یم خندم، دستش رو تو

م و با آرامش یم گ مدستم یم گی  : 

 .اذیتت یم کنم عزیزدلم، ناراحت نشو-

ون یم کشه و با قهر روش رو  دستش رو از دستم بی 

 بر یم گردونه؛ ییک دیگه از وظایفم

 تو رابطه با رسا منت کیسر زیاده، هرخ  یم گم بهش

 بر یم خوره و شی    ع قهر یم کنه،

 !واقعا شخصیت یه خواننده رو نداره

برنامه ی امروزنفس عمیقی یم کشم و نیم خوام که   

 به فردا یا هروقت کوفتی دیگه ای

 !بکشه، امروز باید این مسخره بازی تموم بشه

ن های پشت چراغ یم ایستم، نیم  ردیف سوم ماشی 



 نگایه به رسا یم اندازم، نفسم رو محکم

ون یم دم و دستم رو پشت صندلیش یم ذارم،  بی 

 کمربندم رو باز یم کنم و خم یم شم

نگشت دیگه ام گونه اش رو نوازشطرفش، با نوک ا  

 :یم کنم و با منت کیسر یم گم

 .یه بوس بده-

 صورتش رو بیش تر بر یم گردونه که نفسم رو محکم

ون یم دم و یم گم  :بی 

 یاهلل بوس منو بده، از صبح لبات رو مخمه، بوسمو-

 .بده یم خوام برم

 صورتش رو به زور با دست بر یم گردونم و خم یم

ش رو یم بوسم،شم گوشه ی لب  

 خودش رو عقب یم کشه که نگهش یم دارم و لبم رو

 .به سمت گردنش یم برم

__________ 

* favoriteمورد عالقه 

 اینجا با منظور تیکه و طعنه گفته شد
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 وقتی که به خونه ام یم رسیم، مطمئنم که رسا به

 برام 
ن
خیس شده اما سیعاندازه ی کاق  

یم کنم حداقل یکم رسم مهمون نوازی رو به جا 

 -.بیارم

 .به دنیای من خوش اومدی عزیزم

 :با خنده یم گم

 .یکم دیر پا دادی ویل باالخره اومدی دیگه-

اون رو که درحال باز کردن بند کتوبن هاشه جلوی 

 در

 رها یم کنم و وسط پذیرابی یم

و با لبخند کچر یم  ایستم. دست هام رو باز یم کنم 

 :گم

قراره اینجا کیل خاطره بسازیم، کیل تو بغل هم -

 .باشیم



 .بدو بیا بغلم ببینم

 با آرامش بهم نزدیک یم شه، چند سانت مونده بهم

 ایست یم کنه، لپم رو از داخل گاز یم

م و منتظر حرکتی ازش صیر یم کنم، لبخند یم زنه  گی 

 و از کنارم رد یم شه یم ره روی

یم شینهمبل  . 

چند بار محکم پشت ش هم پلک یم زنم و بعد که 

 تازه

 یم فهمم خ  کار کرد، ناباور و

 !منقطع یم خندم

روی مبل طوش پشت شم نشسته، به سمتش بر 

 یم

 گردم و برای این که نشون ندم چقدر

 :دلم یم خواد بزنم تو دهنش، با خنده یم گم

 توله سگ، این طوری یم کتن منو وحیسر تر یم-

 .کنیا

 لبخند کج جذابر یم زنه و با ناز، صداش رو آروم یم



 :کنه

 .وحیسر دوست دارم آخه-

خونه یم رم، درحال  ن آروم یم خندم و به سمت آشی 

 پر

ی چابی ساز یم گم
 :کردن کیی

 چای یا کاپوچینو؟-

ی  مکث یم کنه و یکم بعد که درحال جا زدن کیی

 هستم،

 :یم گه

ن داری؟-  چای سیر

مبدون مکث یم گ : 

 .نه عزیزم، من زیاد تو فار چای نیستم-

 :با پوزخند یم گم

 نوشیدبن های جذاب تری ام دارم، با درینک ایک ای-

 بیارم؟

 .اوم، نه فعال رو مودش نیستم-

 .ایک عزیزم-



 به سمت یخچال یم رم و مشمای پاستیل های کیسر 

 خنک رو از درش بر یم دارم، نوتال و

دیشب برای باباظرف میوه های شسته شده ای که   

 آماده کردم و محض رضای خدا حتی 

ون یم کشم  .بهشون نگاه هم نکرد رو بی 

 پیش دستی و چاقو از کابینت بر یم دارم و با دست

خونه خارج یم شم.وسایل رو جلوی ن  های پر از آشی 

 :رسا یم چینم و اون با خنده یم گه

 !چه پرسی، دورت بگردم آخه ان قدر جلتر -

م و با فاصله ازش روی مبل یمبهش چشمک یم زن  

 شینم، به خودم قول یم دم تا وقتی 

 !خودش نخواسته من پیش قدم نشم

 پارت_پنجاهونه#
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نگاه عجیتر به رسا که معذب نشسته ویل با خنده 

 های



 نازش سیع یم کنه حسش رو پنهون

کنه یم اندازم. دلیل این همه ناراحتیش رو نیم 

همم،ف  

 من که مجبورش نکردم بیاد؛ شاید

 اضار کردم ویل اجبار نه! گند این رفتارهارو در

 آورده، دلم یم خواد بهش بگم خوش

 عادیم
ی

 اومدی پاشو برو دنبال بازیت و بعد به زندگ

 ادامه بدم؛ بدون فکر کردن به یه دخیی 

احمق و البته عجیب غریب، که مغزم توانابی تحلیل 

 و

رو نداره درک رفتارهاش ! 

 این که یه رابطه ی پرهیجان که مسلما قراره به

 هردومون خوش بگذره رو ان قدر پیچیده

 !کنه که حس یه متجاوز حیوون به هم دست بده

ون فوت یم کنم، رفتارهای  نفسم رو محکم به بی 

یک رسا اجازه نیم ده ریلکس کنم  .هیسیی

 پلک یم زنم و سیع یم کنم یکم از این جو فاصله



یمبگ ی  : 

 یه رول بیارم چت شیم بریم باال؟-

 چشمش رو از روم بر یم داره، صورتش رو بر یم

 گردونه و یه گوشه ی دیگه رو برای

نگاه کردن انتخاب یم کنه، چشم هام رو ریز یم کنم 

 و

 با سوءظن نگاهش یم کنم، منتظرم

 بزنه که منفجر بشم
ن
 !حرق

- ماوم، راستش من زیاد تو فاز گل و ماری نیست . 

شش رو بلند یم کنه، لبش رو داخل دهنش یم کشه 

 و

 :با لبخند مضطربر یم گه

 یعتن اصال نیم کشم، االنم که صدام این طوریه-

 ...دیگه

با خنده ی مسخره و معذبر حرفش رو تموم یم کنه، 

 با

 :همون چشم های ریز یم پرسم



 تو از من یم ترش؟شش که تند بلند یم شه و تو-

ن نگاه یم کنه، این رو تایید یم کنه،چشم هام هراسو   

 اما

 :خودش یم گه

، مگه یم شه از تو-  وای نه این چه حرفیه یم زبن

سم؟  بیی

 :پوزخند یم زنم و یم گم

پس شل کن، قرار نیست بهت تجاوز کنم بعدم -

 حامله

 !ولت کنم

 :آروم یم خنده و شش رو تکون یم ده

-  مگه؟ من یم گم نیم کشم خوشم نیم آد،
ی

چرا خنیک  

؟  برا خودت داستان درست یم کتن

کیم آروم یم شم و دیگه اونقدر مشکوک نگاهش 

 نیم

 کنم، رسا خودش رو جلو یم کشه و

 بدنش رو به من یم چسبونه؛ حرکت کامال غی  قابل



 پیشبیتن ای که باعث یم شه اول شوکه

 بشم و وقتی به خودم یم آم، محکم بغلش یم کنم. با

 :خنده یم گه

- ی خونت بشیتن اون ش من این ش؟منو آورد  

 شش رو بلند یم کنه و چونه اش رو به سینه ام یم

 چسبونه، نگاه دلخوری به هم یم

 :اندازه و لوس لب هاش رو روی هم فشار یم ده

 .حتی بغلمم نکردی-

 :لب هاش رو غنچه یم کنه و غر یم زنه

 .بوسم نکردی-

 :دلخوریش بیش تر یم شه و با قهر یم گه

- دوست داری منو؟ اصال   

با انگشت هام چند تار موی روی صورتش رو کنار 

 یم

 :زنم و با لبخند عمیقی یم گم

 .من که یم خواستم بغلت کنم، تو چس کردی-

ن بدن  نگاه عجیتر بهم یم اندازه، دستش رو از بی 



ون یم کشه و  هامون که چفت هم شده بی 

 :صورتم رو نوازش یم کنه با خنده یم گه

- صت ندی بهم، همینجا لختم کتن ترسیدم فر  ! 

 :با خنده نگاهش یم کنم و یم گم

ان قدرم ردی نیستم، ویل اآلن دلم یم خواد لختت  -

 کنم،

ن مبل بریم رو کار؟  نظرته رو همی 

 :چشم هاش رو بامزه چپ یم کنه و یم گه

 .زشته پرس، پاشو بریم رو تخت الال-

 سکته ای یم خندم و با چشمیک اون رو بیش تر به

ودم فشار یم دمخ : 

هستیم حاال اینجا. یاهلل بوسمو بده تا ببینم خ  -

 پیش

ن یم کشم و تو چشم های  یم آد.صورتم رو یکم پایی 

 خوشگلش نگاه یم کنم، ازش خوشم یم آد و

 بابت تمام این سوءظن هابی که نسبت بهش داشتم،

 عذاب وجدان دارم. نیشخند یم زنم،



و لب هاش  دست هام رو روی شونه هاش یم ذارم

 رو

م ن لب هام یم گی   .بی 
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 کاندوم رو در یم آرم و عصتر از روی تخت بلند یم

به ی آرویم به  شم، با دست ضن

رون برهنه ی رسا که با چشم های گرد شده وسط 

 تخت

 :خوابیده یم زنم

 .پاشو جمع کن خودتو-

 :نیم خز یم شه و با بهت یم گه

 خ  شد؟-

ه ی  عصبابن ام، خییل خییل زیاد و مطمئنم این دخیی

 .دست و پا چلفتی نیم تونه آرومم کنه

از این که باعث شده این حس گند رو نسبت به 



 خودم

 داشته باشم، از این که من باهاش

صادق بودم و اون با خیال راحت دروغ گفت، 

 عصبابن 

 !ام

 :عصتر و تند بدون مالحظه یم گم

- قدر حرف نزن پاشو ان . 

ون، اون  دلم یم خواد از خونه و زندگیم بندازمش بی 

ام من رو نداشت،  لیاقت محبت و احیی

این برای من خییل سنگینه و متنفرم از این که یه 

 دخیی 

 بچه ی نوزده ساله فکر کرده من

 .احمقم و یم تونه گولم بزنه

ن بر  خم یم شم لباس زیر و شلوارم رو از روی زمی 

حتی از این که جلوی چشمیم دارم،   

 .هاش برهنه ام هم آزارم یم ده

 صدای گرفته اش باز هم گوشم رو آزار یم ده، دیگه



 حتی برام جذاب و دوست داشتتن 

 :نیست

 !چته تو؟ نیم فهممت-

 مسخره یم خندم و مثل برج زهرمار تلخ و گزنده یم

 :گم

 چیو نیم فهیم دخیی خانم؟ دروغ گوییتو؟با حس-

ه مغزم رو یم خوره، بدون این که بهگندی که دار   

 موجود رو مخ روی تخت نگاه

ن توده ی  کنم، شلوارم رو پا یم زنم، بر حواس از بی 

 لباس های تو هم پیچیده شده ی روی

ن هارو چنگ یم زنم، تاپ شمه ای ، ییک از بولی  ن  زمی 

ن یم  رسا! با حرص روی زمی 

 اندازمش و حتی از ست بودن رنگ لباس هامون هم

تر و کالفه یم شمعص . 

ن پوشیدن لباسم، حواسم رو  صدای گرفته ی رسا بی 

 یکم

 :پرت یم کنه



 .بذار برات توضیح بدم-

ون  !باالخره از کوچه عیل چت  که توش بود، اومد بی 

ت رو از  پوزخند یم زنم، بی شر

ن با تمسخر یم ن یم کشم، با همون ش پایی   کمرم پایی 

 :گم

 چیو توضیح بدی؟-

 و البته مستاصل به گوشم   صداش با همون
ی

گرفتیک

 یم

 :رسه

 .اذیتم نکن-

به سمتش بر یم گردم، نگاهم رو که متوجه خودش 

 یم

 بینه، سینه هاش رو با دست یم

 پوشونه. صورتش از اشک خیس شده حتی از گریه

 اش هم عصبابن یم شم! پوزخند یم

 :زنم و یم گم

 .اذیتت نیم کنم-



کنهبا ناله روی حرف قبلیش تاکید یم   : 

 .داری اذیتم یم کتن -

ون پوف یم کنم، م و نفسم رو بی   شم رو باال یم گی 

 سیع یم کنم آروم باشم و بتونم این

 .قضیه رو تموم کنم

 :کالفه و برای باز کردنش از شم یم گم

 اوپن بودن تو به من ربیط نداره عزیزم، شوهرت-

 !نیستم که

خودش رو لبه ی تخت یم کشه، ملحفه ی به هم 

یختهر   

 رو نا مرتب تر یم کنه و پتوی

تخت که یه گوشه مچاله شده رو روی شونه ها و 

 بدن

 .برهنه اش یم اندازه

 :با ناله یم گه

؟ خ  شد یهو؟-  پس خ 

ه و مطمئنا روش نیم شه بگه حتی   لبش رو گاز یم گی 



 !ارضا نشدی

 :پوکر فیس نگاهش یم کنم و جواب یم دم

- خوبر داشته باشم نیم تونم با دروغگوها رابطه ی . 

 دهنش رو یک بار باز یم کنه و بعد دوباره یم بنده،

ش کنم، بر یم  نداره بزنه!دوست ندارم تحقی 
ن
 حرق

ون برم که باز هم صدای گرفته اش  گردم از اتاق بی 

 بلند

 :یم شه

 !حداقل بذار از خودم دفاع کنم-

ون  بدون این که به سمتش برگردم، از اتاق خوابم بی 

با صدای بلندی جوابش رویم رم و   

 :یم دم

جون، یم خوای باز-  من این داستانارو حفظم دخیی

 دروغ تحویلم بدی، اصل ماجرا کامال

 .روشن و واضحه، نیازی به توضیح تو ندارم

 روی صندیل مشیک پشت اوپن یم شینم و پاکت

 سیگارم رو بر یم دارم، ان قدر عصتر و



میتی ندمناراحت هستم که به درد زیر دلم هم اه ! 

چند دقیقه ی بعد، در حایل که لباس هاش رو تنش  

 کرده

ون یم آد، شاغ  از اتاق خواب بی 

 لباس های دیگه اش که روی مبل انداختشون یم ره،

 مانتوی کوتاه آبیش رو یم پوشه و

 شال کرمش رو روی شش یم اندازه. با چشم های

 ریز به اون که درحال حاضن شدنه

یگارم پک یم زنمنگاه یم کنم و به س . 

بند بلند کیفش رو روی شونه اش یم اندازه و به 

 سمت

 من بر یم گرده. حتی تیپ و استایل

 .جذابش هم نیم تونه نرمم کنه

 پک دیگه ای به سیگارم یم زنم، دود رو به ریه یم

 کشم و با چشم های ریز به اون که

ی یم گرده نگاه یم کنم، ن  هنوز نرفته و داره دنبال چی 

یم پرسم عصتر  : 



 خ  یم خوای؟-

 یه ثانیه شش رو بلند یم کنه و نگاهم یم کنه، بعد

ن یم اندازه و  دوباره شش رو پایی 

 :شد یم گه

 .گوشیمو پیدا نیم کنم-

ه اشاره ن  ش تکون یم دم و به گوشر خودم که روی می 

 :یم کنم

 .گوشر منو بیار زنگ بزنم پیداش کتن -

، گوش یم
ن
  ده و گوشیمتو سکوت و بدون زدن حرق

 رو برام یم آره. آرایشش پخش نشده،

ریمل و خط چشمش هنوز شجاشه، رژ لبش فقط 

 یکم

 کمرنگ شد. مثل خودش بر حرف

م، صدای گوشیش از اتاق خواب یم آد  .تماس یم گی 

 نیشخند یم زنم و اون دوباره بدون

 به سمت اتاق خواب یم ره، چند ثانیه ی
ن
 زدن حرق

 . شهبعد صدای گوشر قطع یم



ون یم آد، بدون این  درحایل که شش تو گوشیشه بی 

ی بگم ته سیگارم رو توی ن  که چی 

 :زیر سیگاری خاموش یم کنم و اون یم گه

 دو دیقه دیگه اسنپم یم رسه.به من چه! بر اهمیت-

 :ش تکون یم دم و اون شد یم گه

 .بابت این مدت ممنون ازت، تجربه ی بدی نبود-

سمتش بر یم گردم، تو چشم  پوزخند یم زنم و به

 های

 قهوه ای روشنش نگاه یم کنم، پلک

 :یم زنم و یم گم

 .خواهش یم کنم-

 :به گوشیش اشاره یم کنم

م حساب کنم-  .کنسل کن من بگی 

 لب هاش رو محکم روی هم فشار یم ده و با حرص

 :نگاهم یم کنه

 !ممنون خودم توانابی پرداخت دارم-

واب یم دمنیشخند یم زنم و با طعنه ج : 



دوست ندارم فکر کتن ازت سواستفاده کردم و -

 هیچ  

 !ام خرجت نکردم

 :بر توجه به نگاهش دوباره به گوشیش اشاره یم کنم

 .لغوو بزن، اآلن یم رسه-

 :شونه باال یم اندازه و با لبخند جواب یم ده

 پوالتو نگه دار برا ج...ده پویل هابی که تا خرجشون-

من نیازی نکتن نیم آن تو تختت،  

 !به این پول خردا ندارم

 :شی به تایید تکون یم دم

، ج...ده هابی که دروغ نیم گن و یم-
ی

 درست یم گ

 !دونم خ  ازم یم خوان

 بزنه، صدای
ن
 پوزخند یم زنه و قبل از این که حرق

 پیام گوشیش بلند یم شه، نگایه بهش

 یم اندازه و بعد بر توجه به بحث قبیل، با لحن بر 

یم گه تفاوبی  : 

اسنپ اومد، خداحافظ علیسان ملیک، خوش  -



 !گذشت

 شم رو تکون یم دم و مثل خودش شد و بر تفاوت

 :یم گم

خوبه که برعکس من، به تو خوش گذشته. -

 خداحافظ

 .رسا

ده شده نگاهم یم کنه، حتی   با لب های روی هم فرسر

 چشم هاش هم ریز شدن و معلومه داره

ی ن ن یم گه با قدم هایحرص یم خوره اما دیگه چی   

 بلندی به سمت جاکفیسر یم ره، کتوبن 

 هاش رو یم پوشه و بدون حرف دیگه ای از خونه

ون یم زنه  .بی 
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م و گوشر رو روی  شماره ی داریوش رو یم گی 

 اسپیکر یم ذارم، فرزین امروز تماس



ی کرد، چک گرفته بود و موعد چک هارو یادآور 

 هابی 

 که واقعا توانابی پرداختشون رو

م خورده به ته دیگ و هیچ  برای  ندارم؛ کفگی 

 نمونده
ی
ن باق  .برداشیی

 فکرهای بر ش و تهم برای رسیدن به پول صدای
ن  بی 

ن رو پر  شحال داریوش فضای ماشی 

 :یم کنه

ی نیم-  چه عجب یادی از ما کردی داش عیل، خیر

 !گرفتی 

  جووعم و بر حوصله جواب یمگوشه ی لبم رو یم

 :دم

 گوهتو بخور بابا، خودت خییل خیر گرفتی که گوز-

؟  گوز یم کتن

صدای خنده اش بلند یم شه، حوصله ی شر و ور  

ن   گفیی

 ندارم، یه راست یم رم ش اصل



 :مطلب

؟-  هنوز خرید و فروش یم کتن

 آره داداش، چه طور؟-

- ی؟دارم، یم توبن برش دار ۱۷0۲یه تویوتا پریوس   

 :صداش رو صاف یم کنه

ن خوشگلیه، حیفه-  .چرا یم خوای بفروشیش؟ ماشی 

 پلک محکیم یم زنم، داریوش اونقدر رفیق نیست که

 بخوام بهش بگم پول الزمم و پای

 فرزین روی خرخره امه، ترجیح یم دم همون پرس

 حاخر پولدار و بر عار گذشته، تو

 .ذهنش بمونم

- نو ندارم، تو اینحوصله ی جا به جابی چندتا ماشی  

 خونهه یه پارکینگ دارم تو خونه ی

 .حاخر ام نیم تونم بذارم

 :با خنده ای مصنویع ادامه یم دم

 .حاخر غر یم زنه اعصاب نیم ذاره برا آدم-

اییط یم گم که مطمئنم آمارم رو  این هارو در شر



 نداره،

سه ویل گ  شاید هم از بقیه بی 

این نزول اهمیت یم ده! به محض این که از شر   

ش رو یم خرم  .خالص بشم، بهیی

ن یم-  بیار ببینم چطوریاس.نگایه به ساعت ماشی 

اندازم، هفت غروبه و من قول دادم هشت پیش 

 مامان

 .باشم

اآلن وقت ندارم، آخر شب عکس و مشخصاتشو -

 برات

 واتس آپ یم کنم، اکیه؟

 .حله، منتظرتم-

ن دمت گرم تلفن رو قطع یم کنم و به سمت  با گفیی

 خونه

 ی مامان یم رونم. مامابن که این

 چند وقت بهونه گی  تر از همیشه شده و حداقل یک

 روز در میون باید یک ساعت بهش ش



 .بزنم

 فکر کنم حاخر راست یم گفت، نزول برکت رو از

 زندگیم برده، هرخ  دنبال پول یم

 !دووعم بهش نیم رسم و فقط دور تر یم شم

اید شر این بدیه رو از باید یه فکر اساش بکنم، ب

 شم

 عادیم برسم، اما
ی

 بکنم و به زندگ

ن همه ی این ها آسونه اگر عمل الزم نباشه!  گفیی

 بحث

 چند میلیارد پوله و من خودم رو

، نهایتا یک میلیارد ن  بتکونم با پول پیش خونه و ماشی 

 جور کنم! بقیه اش یم خواد از کجا

 بیفته تو حسابم؟

ون یم  دم و موزیک رو عوض یمنفسم رو محکم بی   

 کنم، وجود رسا ان قدر با خودش

مشغله ی فکری داشت که فکرم رو مشغول کنه و 

 نذاره



 !خییل به بدیه و پول فکر کنم

 پشت ترافیک هیچ کار خاض ندارم که انجام بدم،

 گوشیم رو در یم آرم و به اینستاگرام یم

ن استوری برای  رم، توی نوار استوری هام، اولی 

! بازش یم کنم، یه عکس دو نفرهطیالست  

با یه دخیی فیتنیس و تیپ ورزشر توی آینه ی 

 باشگاه،

 .با هشتگ و ایموخر ورزشر 

 :ییک دیگه رو هم تگ کرده و زیرش نوشته

ین و بداخالق ترین و جدی ترین-  جذاب ترین و بهیی

 .مربر دنیا

 استوری رو رد یم کنم، اما قبل از این که متوجه

ن های پشتی یممحتواش بشم با  بوق ماشی   

فهمم که باید حرکت کنم. گوشیم رو روی صندیل 

 بغلم

 یم اندازم و دیگه تا رسیدن به خونه

 .ی مامان دست به گوشیم نیم زنم



ون پارک یم کنم و ن رو بی   وقتی که یم رسم، ماشی 

 باال یم رم، شهرام رو نیم بینم و این

ه جدا جای تعجب داره! البته این که نیست و دیگ

 مجبور

 به فک زدن با اونم نیستم، خوشحالم

 .یم کنه

ن آسانسور که خارج یم شم و در رو یم زنم،  از کابی 

 صدای جیغ و داد یه دخیی بچه یم آد

 و بعد در توسط تارا باز یم شه. خم یم شم لپش رو

 :یم کشم و با خوش روبی یم گم

، چطوری؟تارا لپش رو که ول کردم یم-  سالم عموبی

ه، بد  بزنه دهنش رو اندازه ی گی 
ن
ون این که حرق

 اسب

 آبر 

 باز یم کنه، بلند یم زنه زیر گریه و یم دووعه یم ره

 تو بغل مامانش که با شنیدن صدای

ون اومده خونه بی  ن  .گریه اش، از آشی 



 :داخل یم شم و با خنده و شوخن یم گم

ت خییل لوسه. چه بالبی ش برادر زاده-
 نرگس دخیی

خاندان ما این لوسی من آوردی؟ تو   

 !بازیا نبوده ها

 صدای توجیه نرگس رو نیم شنوم و حقیقتا برام

 !اهمیتی هم نداره که یم خواد خ  بگه

 کفش هام رو گوشه ی جاکفیسر در یم آرم و ییک از

 دمپابی های رو فرشر رو پا یم زنم،

 که وارد پذیرابی 
 صدام رو روی شم یم اندازم و حیتن

شم، بزرگ خونه ی پدری یم  

 :مامانم رو صدا یم زنم

مادر جان؟ مادر؟ ننه؟ نن جون؟ مام؟ مایم؟  -

 کجابی که

 پرس خوش قد و باالت اومده دست

 .بوش

 :به جای مامان، نرگس جواب یم ده

 .دستشوییه، بیا یه چابی بهت بدم تا مامان یم آد-



 تصنیع به روش لبخند یم زنم و هنوز عکس هارو

 !یادم نرفته

یم کنم و مستقیم به سمت نفسم رو فوت 

خونه یم ن  آشی 

 رم، اول قابلمه های روی گاز رو

چک یم کنم ببینم مادر جان برای شام که کل 

 خاندان

 جذابمون رو ریخته اینجا، خ  ترتیب

 .داده

 در شیشه ای قابلمه ی اول رو باز یم کنم و بخارش

 باعث یم شه شم رو عقب بکشم،

ه یم کنم، با دیدندوباره که به محتویات قابلمه نگا  

ابی که
ن  تیکه های درشت گوشت و چی 

، اخم هام تو هم  ن نیم تونم تشخیص بدم خ  هسیی

 یم

 ره، قاشق روی در قابلمه ی برنج رو

 بر یم دارم، ییک از درشت ترین تیکه هارو سوا یم



 کنم و حیتن که به سمت دهنم یم برم،

 شم رو باال یم کنم و به نرگس که داره به تارا کمک

 یم کنه روی صندیل نهارخوری

 :بشینه، یم گم

 زن داداش چیه شام؟-

بر توجه به تارا که زل زده به قاشقم، با لذت گوشتم 

 رو

 یم خورم و نرگس حیتن که دفیی 

 :نقاشر تارا رو جلوش باز یم کنه، توضیح یم ده

 .قیمه نثار، حاج بابا خییل هوس کرده بودن-

روی گاز رها یم هوم کش داری یم گم و در قابلمه رو   

 کنم و به سمت یخچال یم رم،

 درش رو باز یم کنم و جلوش یم ایستم که فکر کنم

 خ  یم خوام. خم یم شم کشوی میوه

ون یم کشم، یه موز و چندتا گیالس تو  هارو بی 

 دستم

 بر یم دارم، کشورو نصفه نیمه داخلیم فرستم و یم



خوام کشوی بعدی رو با نوک انگشت های پام باز  

نمک  

 که صدای داد مامان

 :بلند یم شه

 عیل؟-

کشورو نصفه نیمه رها یم کنم و در یخچال رو با 

 شونه

 ام یم بندم که برخورد کشو و در

یخچال، صدای ناهنجاری ایجاد یم کنه. مامان به 

 سمتم

 یم آد و به سمت دیگه هولم یم ده،

 :در یخچال رو باز یم کنه و غر یم زنه

- ی نگه یم داری؟خونه ی خودتم این طور   

پوزخند یم زنم و حیتن که به سمت سینک 

 ظرفشوبی 

 :یم چرخم، جواب یم دم

 !درست رفتار کردم که-



 مامان در یخچال رو یم بنده و به سمت گاز یم ره، یه

 دستمال کوچیک از روی کابینت

بغل گاز بر یم داره و مشغول پاک کردن رد ایجاد 

 شده

 :از در قابلمه، با تاسف یم گه

 .بری به جهنم که ان قدر حرصم یم دی-

 از این که جلوی نرگس باهام این طوری صحبت یم

 کنه، خوشم نیم آد؛ هرخ  نباشه

 نرگس غریبه است! دیگه جوابر نیم دم و خودم رو

 مشغول یم کنم. میوه هام رو زیر شی  

م و ششی یم شورمشون، یه بشقاب از  آب یم گی 

یوهآبچکون باال ش بر یم دارم و م  

ن نهارخوری یم  هام رو داخلش یم ذارم، به سمت می 

 .رم و رو به روی تارا یم شینم

 :چشمیک بهش یم زنم و یم گم

ا تارا خانم؟ از عزیز شنیدم یم ری مهد، آره؟-  چه خیر

ن با  یم تونم هیجان زده اش کنم، بر خیال قیافه گرفیی



 شوق یه بار روی صندلیش یم پره و

 :یم گه

- ه عالمه دوست پیدا کردموای آره عمو، ی . 

 ییک از گیالس هارو تو دهنم یم ذارم و خودم رو

 :مشتاق نشون یم دم که ادامه بده

 آفرین عمو، آدم باید با همه دوست بشه و مهربون-

 .باشه

 :چشمیک به نرگس یم زنم و یم گم

 مگه نه مامانش؟-

نرگس قصد داره جوابم رو بده که صدای محمد از 

 اون

گوش یم رسهطرف اوپن به   : 

 مخصوصا با خانمای خوشگل سانتال مانتال؟-

ه و من خونرسد موزم رو  نرگس لبش رو گاز یم گی 

 پوست یم کنم، تارا با جیغ بلند یم

 .شه یم پره سمت محمد و ازش آویزون یم شه

 نرگس ناراحت نگاهم یم کنه و من لبخند بر خیایل



 بهش یم زنم، کاش حرف های محمد

مذره ای برام اهم یت داشت، عذاب وجدان یم گی   

 داداشم خودش رو پاره یم کنه و چپ منم

 !نیست

محمد تارا به بغل داخل یم آد و به نرگس اشاره ای 

 یم

 کنه که متوجه نیم شم و وقتی 

 نرگس هول زده به سمت مامان که پای گازه یم ره،

 .یم فهمم منظورش خ  بوده

ن جوییدنش با دهن پر گازی به موزم یم زنم و حی   

چطوری داداش؟ رو به رایه؟-احوال پرش یم کنم:   

ن یم ذاره و با اخم به من نگاه  محمد تارا رو روی می 

 یم کنه، ابروم رو باال یم اندازم و با

ی یم گم  :لحن بر تقصی 

؟-  چیه؟ خ  کارت کردم ان قدر طلبکار نگام یم کتن

ون یم ده و یم گه  :نفسش رو کالفه بی 

- ، تو چطوری؟ از   ؟هیچ  کار و بار چه خیر  



ی که یم خواد رو بهش نیم   ن نیشخند یم زنم و چی 

 گم؛

 به خودم قول یم دم هیچ وقت

ی که یم خواد رو بهش ندم ن  !چی 

 .خوبه، شم شلوغه-

ن گوشه ی  به مامان نگاه یم کنم که درحال نشسیی

 دیگه

ه و با شوخن جواب یم دم ن  :ی می 

- ماگر اضار مامان خانم نبود اآلن داشتم پشت  ن می   

 .طرح یم زدم

 مامان لب بر یم چینه و محمد چشم غره یم ره، نیم

 تونه تحملم کنه! مطمئنم که از نظرش

 موجود ک...نمک و بر بخار و به درد نخور و البته

ی ام ن  !نفرت انگی 

ون یم ره و چند ثانیه بعد خونه بی  ن  محمد از آشی 

 :صدای بابا یم آد

 سالم عیال، چطوری حاج خانم؟-



# صتوسهپارت_ش  
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 ...شهرفرنگه_شهرقشنگه#

 محمد یه طوری جدی به بابا سالم یم ده و احوال

 پرش یم کنه که یه لحظه شک یم کنم

 !داره با باباش حرف یم زنه یا کارفرماش

بابا بعد پرسیدن احوال حاج خانمش به بقیه هم 

 توجه

 :یم کنه و به تارا یم گه

- ن ببینمدخیی بابا، بیا حاخر بابارو بوس ک . 

 !البته اشتباه کردم، به بقیه نه، به تارا توجه یم کنه

اض یم ون یم دم و با خنده اعیی  نفسم رو محکم بی 

 :کنم

 .منم دلم برات تنگ شده بود بابا جون-

 تارا همون طوری که تو بغل حاجیه بر یم گرده و با

 :اخم نگاهم یم کنه، جواب یم ده

 .حاخر بابای منه-



بدون اون همه عاطفه ای که خرجحاخر رو به من،   

 :تارا کرد، خشک یم گه

 !خوب شد اومدی پرس، حرف دارم بات-

 :شم رو تکون یم دم و یم گم

 در خدمتم.حاخر ش تکون یم ده و بعد مشغول تارا-

ی رو ن  یم شه که هیجان زده داره براش چی 

تعریف یم کنه. ان قدر هیجان داره که نیم تونه 

 درست

کنه و حقیقتا  و بر لکنت صحبت  

ی نیم فهمم، کاش حداقل بابا زودتر حرفش رو ن  چی 

 .بزنه یکم از این کسیل در بیام

ون یم رن ویل من خونه بی  ن  بابا و محمد و تارا از آشی 

 روی همون صندلیم یم مونم، حقیقتا

بحث های خاله زنیک مامان و نرگس جذاب تر از 

 جمع

 !بابا و محمده

روی من روی صندیل نرگس به زور مامان رو رو به  



 یم شونه و خودش رو یم ره دنبال

 .درست کردن غذا

ظرف میوه ام رو به سمت مامان هول یم دم و یم  

 :گم

 .بزن روشن شر ننه-

 مامان آخرین گیالس های توی ظرف رو بر یم داره و

 حیتن که اون هارو از شاخه هاشون

 :جدا یم کنه، به نرگس یم گه

- ر بیر برا بابا و محمد، نرگس *باال یکم میوه بشو 

 ظرف

 عیل رم پر کن اینجاییم خودمون

 .بخوریم

 :نرگس سمت یخچال یم ره و یم گه

 .چشم مامان جون-

مامان با حض نگاهش یم کنه و بعد با لحن ناراحت 

 و

 :البته خر کننده ای رو به من یم گه



 .یعتن یم بینم اون روزیو که توام ش خونه زندگیتی -

م با نوک انگشت هام ب یم گی  ن ضن ریتمیک روی می   

 :و با نیشخند یم گم

اآلنم ش خونه زندگیمم دیگه دور شت بچرخم،  -

 کجام

 به نظرت؟

 :مامان با غصه یم گه

 اآلن آواره ای، شب به شب نیم تونم راحت شمو-

 .بذارم بخوابم، همش فکر توام

 نرگس بشقاب جدید میوه رو جلومون یم ذاره و با

ن نوش جون، به طرف پذیرابی یم گفیی  

 .ره

 :ناراحت ش تکون یم دم و یم گم

ان قدر خودت و منو اذیت نکن مادر من، من -

 وضعم

 .خوبه

 :با غیظ ادامه یم دم



؟-  چرا هروقت منو یم بیتن یاد این قضیه یم افتی

 حرف دیگه نداری برای زدن؟

 :مامان چپ چپ نگاهم یم کنه و با حرص یم گه

-  دارم من به توی 
ن
دیالق بزنم؟چه حرق  

ه، لب هام رو روی هم فشار یم دم   خنده ام یم گی 

 که

 بلند نخندم ویل وقتی حرف یم زنم

 :اثر خنده توی لحنم هست

 چابی نداری ننه؟-

 :چشم غره یم ره

 .پاشو خودت بذار-

 لبخند دندون نمابی یم زنم و بلند نرگس رو صدا یم

؟ زن داداش؟-کنم:  نرگس؟ نرگیس؟ آبچر  

- ؟بله؟ خ  شده  

 .بیا اینجا قربونت بشم-

 .چشم، بذار میوه ی تارارو بدم، یم آم-

 :مامان چشم غره یم ره و یم گه



ن به بچه ات برس-  .نیم خواد مادر، بشی 

 مامان یم خواد بلند بشه که من زودتر بلند یم شم و

 :یم گم

ن شجات-  .ای بابا، غلط کردم تو بشی 

من دوباره چشم غره یم ره، شجاش بر یم گرده و   

 رو از بغل گاز بر یم
ی
ی برق  کیی

م که پر بشه  .دارم و زیر شی  آب یم گی 

ی رو شجاش جا یم زنم، نرگس هم به  وقتی کیی

خونه بر یم گرده و یم گه ن  :آشی 

 چیکار داشتی علیسان؟-

 :ش تکون یم دم و یم گم

 .هیچ  حل شد-

 :نرگس یم گه

؟ یم خوام سفره بندازما-  .چابی گذاشتی

چر جواب یم دمبا لبخند ک : 

 مطمئنم بقیه چاییو ترجیح یم دن، حاال یم خوای-

س  .خودتم بی 



 :نرگس ش تکون یم ده و یم گه

 .باشه دم یم کنم-

 کوتاه به روش لبخند یم زنم و قبل از این که دوباره

ن بشینم، مامان یم گه  :پشت می 

ن اینجا جلو دست و پا، برو نشیمن پیش مردا-  .نشی 

- ون دارم من؟ای بابا، چیکارت  

ون حوصله اتو ندارم-  .برو بی 

 :با نیشخند یم گم

 حوصله امو نداری چرا دعوتم یم کتن مادر من؟-

 به زبون ترگ یعتن بچه*

 پارت_شصتوچهار#

 فصل_سه#
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 شه، راهم رو یم کشم و یم رم پیش بابا و محمد. بابا

 و محمد

به من به صحبتشون در مورد بورس  بدون توجه

 ادامه



 یم دن، من هم روی ییک از مبل

ن رو  های تیک یم شینم، ییک از بشقاب های روی می 

 .بر یم دارم و پر میوه یم کنمش

 تارا روی مبل کنار بابا نشسته و جوری خم شده روی

 تبلتش که نگرانش یم شم، بشقابم رو

ن عسیل کنار مبل یم ذارم و به م حمد ترسر یمروی می   

 :زنم

تو دریاب، اآلن نصف یم شه یم ره تو-  داداش دخیی

 .تبلت

 محمد نگاه کوتایه به من یم اندازه و بعد به تارا که

 پشت هیکل بزرگ حاخر تقریبا گم

 شدم. تارا با اخم به من نگاه یم کنه که بهش توجیه

 :نیم کنم و محمد با ترسر یم گه

- آییم خونه ی  تارا خانم؟ مگه قرار نبود وقتی یم

 حاخر 

 بابا تبلت دستت نباشه؟

 تارا یکم خودش رو روی مبل جلو یم کشه و لبه اش



 بزنه که
ن
 یم شینه، یم خواد حرق

 :حاخر دستی به شش یم کشه

 .تبلتتو بذار اینجا برو پیش عزیز، باهم بازی کنید-

 تارا باز هم اخمو من رو نگاه یم کنه، حاخر لپش رو

یم زنه که یم کشه و باز هم ترسر   

 .بره، متوجه یم شم داره دست به شش یم کنه

 وقتی تارا جمعمون رو ترک یم کنه، بابا صداش رو با

 :شفه ای باز یم کنه و یم گه

 !خب عیل آقا-

 صاف یم شینم و بر خیال میوه های توی بشقابم یم

 :شم، جدی یم شم

 .بفرمایید حاخر -

نظور یمحاخر انگار که اصال هیچ قصدی نداره، بر م  

 :گه

؟-  چه خیر

 یم دونم که دنبال خیر خاصیه اما نیم دونم در چه

 .مورد، نیاز به داده ی بیش تری دارم



 :جدی یم گم

 عادی-
ی

 .خیر خاض نیست، کار و زندگ

بابا غی  عادی نگاهم یم کنه، برق چشم هاش غی  

 قابل

 انکاره! انگار نقشه های بدی داره

ون پوف یم ک نم و بابا یم گهبرام! نفسم رو بی  : 

؟-  از اون خانم چه خیر

ن   یادم نیم آد از خ  صحبت یم کنه، از روی ندونسیی

 :شی تکون یم دم و یم گم

 کدوم خانم؟-

ی تو ماشینت جا- ن  همون خانم همکارت که یه چی 

ای دور و بر  گذاشته بود و برعکس دخیی

م و با شخصیت بود  .تو، اتفاقا خییل ام محیی

تر ادامه یم دهبابا با خنده ی عجی : 

 خوبر به نظر-
 اگر یکم معقول تر بپوشه، واقعا دخیی

 .یم رسه

 چشم هام رو ریز یم کنم و بابا واقعا داره این حرف



 هارو در مورد طیال یم زنه؟

 :با خنده ای مصنویع جواب یم دم

 خیر آنچنابن که نه، ویل دورادور یم دونم حالشون-

ه ی چند خوبه .به نظر یم رسه بابا مرید اون دخیی  

 شخصیتی شده که این طور حالش رو یم

پرسه، شاید هم منظور دیگه ای داره که امیدوارم 

 این

 !نباشه و حدشون رو رعایت کنند

 حتی به خاطر پرسم هم که شده، نیم تونم ان قدر به

ام بذارم، اون هیچ  نظر خانواده ام احیی

 !وقت من رو نیم بخشه

ون یم دم و ب ابا موضوع بحث رونفسم رو محکم بی   

 :عوض یم کنه

 نیم خوای ادامه تحصیل بدی؟-

 :شونه باال یم اندازم و جواب یم دم

وقتش رو ندارم، رشته امم که به درد کارم نیم -

 خوره،



 هروقت الزم بود یه فکری براش

 .یم کنم، فعال با لیسانس راحتم

 بابا ش تکون یم ده و عجیبه که محمد خفه خون

کدوم قبله برای این اللگرفته، باید به    

 بودن محمد سجده ی شکر به جا بیارم؟

 .به فکرش باش، لیسانس کمه-

 :باز هم شونه باال یم دم

 !به چه کارم یم آد آخه؟ واقعا بهش نیازی ندارم-

 :بابا نگایه به محمد یم اندازه و بعد به من یم گه

 اگر محمدم مثل تو فکر یم کرد نیم تونست تو-

کت کنه  انتخابات شر ! 

 نگاهشون یم کنم
ی

 .چشم هام رو ریز یم کنم و با گنیک

 !انتخابات، سیاست، پول

 :پوزخند یم زنم و یم گم

کت یم کنید؟-  عجب. نگفته بودید تو انتخابات شر

 :بابا با آرامش جواب یم ده

 .تازه قطیع شده که تورم در جریان گذاشتیم-



 پوزخند دیگه ای یم زنم، ش تکون یم دم و رو به

حمد با طعنه یم گمم : 

 مبارکا باشه داداش بزرگه، خانواده ی ما فقط یه-

 سیاست مدار کم داشت که جنسش جور

 .بشه

 :بابا به جای محمد جواب یم ده

ن اون همه دم کلفت و مسئول - فعال نامزد شده، بی 

 بعیده

 !که راحت بشه به شورا ورود کرد

چشم ریز یم کنم و با شک بهشون زل یم زنم، 

ممنتظر   

 خودشون ادامه بدن که بابا زیاد

 :معطلم نیم کنه و ادامه یم ده

 باید تا جابی که یم تونیم تبلیغ کنیم و درز و دورزارو-

یم، نباید دست کیس آتو بدیم  !بگی 

 منظورش واضحه، نیست؟

 حاخر من هستم
ی

 !بزرگ ترین آتوی زندگ
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ون راه یم زنم و با اخم یم پرسمخودم رو به ا : 

 منظورتون از این حرفا چیه بابا؟-

 بابا نگایه به محمد که رو به روی من نشسته یم

 اندازه و اشاره ای یم کنه که متوجه نیم

 شم به هم خ  یم گن. اما محمد شق و رق یم شینه،

 آرنج دست هاش رو روی دسته های

به هم  مبل یم ذاره، انگشت هاش رو روی زانوش 

 گره

 یم زنه و ژست کاریزماتییک یم

ه که باعث یم شه پوزخند بزنم. از اآلن داره برای  گی 

 نماینده و سیاش شدن تمرین یم

 کنه! اهیم یم کنه و من شتاپا گوش یم شم تا بفهمم

 !چه خوابر برام دیدن

 .ازت یم خوایم این مدت یکم محتاط تر رفتار کتن -

یم زنم، شم رو یم از روی نفهمیدن یک بار پلک  



 چرخونم و نگاهم رو از محمد یم

م و به بابا نگاه یم کنم. دوباره پلک یم زنم و گنگ  گی 

 :یم گم

 !نیم فهمم-

 محمد یم خنده، متوجه نیم شم چرا باید تو این

 .موقعیت بخنده

نیم نگایه به سمتش یم اندازم و اون خودش رو 

 جمع

 :یم کنه، بعد یم گه

- ؟تو که باهوشر عیل ، چطور متوجه نیم شر  

 :جدی نگاهش یم کنم، با اخم عمیقی جواب یم دم

حتما طوری نیم گید که بفهمم، درست توضیح -

 بدید،

 !مطمئنا یم فهمم

 به جای محمد، بابا شفه ای یم کنه و این بار کیم

 :ساده تر توضیح یم ده

، مشغول-  یم خواییم این مدت دردشی درست نکتن



 عادی و البته
ی

، زندگ ساده ات باشر  

ی که به خانواده ی ما بیاد ن  !چی 

عضالت منقبض شده ام شل یم شن و نفس راحتی 

 یم

 کشم، خداروشکر بابا هنوز ان قدر

رد نداده که بخواد یه زن دیوونه رو به ریش من 

 !ببنده

 :ش تکون یم دم و برای راحت کردن خیالشون یم گم

ن اآلنم دردش و مشکیل ندارم-  .من همی 

سیع یم کنه آروم صحبت کنه تا من هم آروم  بابا 

 بمونم

 اما محمد گاوه! هیچ  حالیش نیست

 :و با پوزخند یم گه

هروقت صدات در نیومده داشتی یه جا یه گندی -

 یم

ه و بچه  زدی، نمونه اش اون دخیی

 !اش



 چرا محمد ان قدر عقل نداره که نیم دونه تو این

 موقعیت نباید دست بذاره روی نقطه

من؟ضعف   

 نگاه بدی بهش یم اندازم و با صدای تقریبا بلندی

 :جوابش رو یم دم

اگه دلت یم خواد برای نماینده شدنت دردشی -

 درست

ه دهنتو ببندی و خفه  نکنم، بهیی

ی.بابا بد نگاهم یم کنه و با ترسر به من که  خون بگی 

ن شدم طرفش، یم گه  :نیم خی 

ن شجات شر درست نکن-  .بشی 

بابا، از جام بلند یم شم و بابا به بر توجه به ترسر   

 :محمد هم یم گه

 نیم توبن دهنتو ببندی؟-

 نگاهم به مامان و نرگس یم افته که بشقاب و وسایل

 شام به دست، تو درگاه در ایستادن و

ن   .نگران به من نگاه یم کین



مامان بشقاب های توی دستش رو روی اوپن یم 

 ذاره

 و با بیش ترین شعتی که زانوش

اجازه یم ده، خودش رو به ما یم رسونه بهش . 

 به من که ایستادم و با طلبکاری دست به کمرم زدم

 نگاه یم کنه، دستش رو روی بازوم یم

 :ذاره و با نگرابن یم پرسه

 خ  شد مادر؟ چرا داد یم کیسر تو خونه؟-

 با پوزخندی که یه گوشه ی لبم رو باال یم کشه، به

خته اشارهمحمد که خونرسد پا رو پا اندا  

 :یم کنم

س-  .از شازده پرست بی 

 :مامان به محمد غر یم زنه

 چیکار داری با این بچه؟ چرا یه ش به شش یم-

 ذاری؟

 محمد بر خیال شونه باال یم اندازه و با صدای بلند

 تری، ممنوعه ترین موضوع خانواده ی



 :مارو به زبون یم آره

- پیدا  گفتم مثل اون موقع باز دردش درست نکنه، 

 کردن

 !خانواده های فداکار سخت شده

مرد؛ تا گ باید  حاخر هم سختشه، گناه داره پی 

 جورِ کشیتو کنه؟

ون یم زنه، یه لحظه خون به مغزم نیم  رگ گردنم بی 

 رسه، صدای عربده ام توی جیغ زن

ها گم یم شه، قبل از این که به سمت محمد حمله  

 کنم،

 مامان محکم بغلم یم کنه و صدای

با بعد از مدت ها تو خونه بلند یم شهبا : 

 .دوتاتون بتمرگید شجاتون-

نگاه بدی به محمد که همچنان خونرسد شجاش 

 نشسته

 و یک میل هم جا به جا نشده یم

 :اندازه و دوباره با آرامش اما محکم و جدی یم گه



 !پاشو بریم اون ور، درست صحبت کنیم-

 : گهبابا نگاه متاسقن به من یم اندازه و یم

بچه بزرگ نکردم، الت چاله میدوبن تحویل دادم، -

 حتی 

 اون التا هم یم دونن خونه حرمت

 داره جلو زن و بچه صداشونو نیم اندازن رو ششون

 !یقه جر بدن

 با حرص نگاهش یم کنم و دندون هام رو روی هم

 فشار یم دم، از شدت خشیم که نیم

 : زنمتونم آزادش کنم صدام لرز گرفته وقتی حرف یم

یم تونستی دهن گشاد اینو ببندی که صدام بلند -

 !نشه

 :بابا متاسف ش تکون یم ده و به محمد ترسر یم زنه

پاشو .مثل قاتل ها به محمد که با آرامش از جاش -

 بلند

 یم شه نگاه یم کنم، دوست دارم طوری

مش زیر مشت و لگدم که نتونه ان قدر خونرسد  بگی 



ن کنه باشه، نتونه به من و بچه ام توهی  ! 

 بلند و تند از بیتن نفس یم کشم و مطمئنم صورتم از

 خشم شخ شده. بابا و محمد که باهم به

 ییک از اتاق خواب ها یم رن، خودم رو از بغل مامان

ون یم کشم  .بی 

بر توجه به صدا زدن های مامان به سمت در خونه 

 یم

 رم و کفش هام رو از جاکفیسر بر

 .یم دارم یم پوشم

مان به هم یم رسه و ناراحت یم گهما : 

 کجا یم ری؟-

ه یم ذارم و مامان با همون  دستم رو روی دستگی 

 لحن

 :یم گه

 .حداقل وایسا شامتو بخور، بعد برو-

 نگایه بهش یم اندازم، حال بدش عصتر ترم یم کنه،

 سیع یم کنم با نفس عمیقی که یم



ی   ن کشم خودم رو آروم کنم اما خییل بیش تر از چی 

هک  

 !فکر یم کنم سخته

 .نیم تونم بمونم مامان، به جون خودت نیم تونم-

مامان بغض یم کنه، تو چشم هاش پر اشک یم شه 

 و

 :یم گه

ن زندگیتو کتن - م که نذاشیی م برا دلت مادر، بمی   .بمی 

ون یم دم و تلخ یم گم  :نفسم رو محکم بی 

 کنم، غصه نخور ننه، خوبم -
ی

 ام نذاشت زندگ
ی

زندگ

 من

نیم تونم بمونم. بعدا یم آمویل   

 .بهت ش یم زنم

خم یم شم پیشونیش رو یم بوسم و بغلش یم کنم، 

 با

 :گریه ناله یم کنه

 .بذار شام بدم بیر -



ه، زهرخند یم  به این به فکر بودنش خنده ام یم گی 

 زنم و همون طور که ازش جدا یم

 :شم، یم گم

ن بیاد اونجا- حسی   نیم رم خونه، آخرشب بگو امی 

 .غذامم بیاره

 پارت_شصتوشش#

 فصل_سه#

 ...شهرفرنگه_شهرقشنگه#

از فضای خفه ی برج که خارج یم شم و هوای تازه 

 به

 شم یم خوره، التهاب مغزم کیم

 .فروکش یم کنه و قدرت درک موقعیتم باالتر یم ره

 درک موقعیت گهم، درک خشیم که

تو کل بدنم پیچیده و داره روانیم یم کنه. دلم دعوا 

 یم

 خواد، یا خرد کردن استخوان های

محمد مثال! مغز دیوونه ام مدام آالرم یم ده فک 



 محمد

 هنوز شجاشه و داره اون باال حرف

 من
ی

 یم زنه؛ داره در مورد من و مهم ترین اتفاق زندگ

فک یم زنه و هنوز فکش سالمه!صدابی تو ذهنم به 

 هم

ت، بر عاطفه، بر ناموس، بر وجدان  !یم گه بر غی 

 صدای مغزم

نیم فهمه باید خفه بشه، صدای تو مغزم بعد از 

 هفت

 سال دوباره داره شزنشم یم کنه و

 بدترین اتفاق ممکن اینه که هیچ دفاعیه ای در برابر

 !این اتهامات ندارم

ن یم شینم و استارت یم زنم، بدون هیچ  توی ماشی 

 هدف خاض بلوار اندرزگو رو دور یم

ن تو  زنم، شب شده و جوون های بر عار ریخیی

 خیابون

 !ها، کاش من هم ییک از این ها بودم



 ییک از این هابی که دغدغه ی ذهتن ندارن و کیس تو

ت خطاب  مغزشون اون هارو بر غی 

 نیم کنه! کیس بر وجدانیشون رو تو ششون نیم

 کوبه و احتماال ان قدر وجدانشون آسوده

ن تو خیابونا دنبال ک...ک لکاست که ده نشده ریخیی  

 !بازی

م کدوم طرفه،  نیم دونم کجا یم رم، نیم دونم مسی 

 حتی پارازیت هابی که مغزم یم اندازه

 رو هم متوجه نیم شم، نیم فهمم دقیقا گ و به چه

ه ای تو جاده ساوه ن  علت و با چه انگی 

 !خودم رو پیدا یم کنم

تو تمام این ساعتی که به این سمت اومدم، صداهای 

 تو

ند موزیک خفهمغزم رو صدای بل  

 کردم. صدابی که با کوچک ترین اشاره، یم خواد به

 سمت موضوع ممنوعه و دیوونه کننده

 !بره



ن رو به حاشیه ن عوارضن که رد یم شم، ماشی   از اولی 

 ی جاده یم کشونم و بدن سستم رو

ون یم اندازم. انگار کتک خوردم، انگار زیر مشت  بی 

 و لگد حرف ها له شدم، انگار دارم

م رو تقدیم اعزرائیل یم کنمجون . 

 روی خاک ها یم شینم و به این فکر یم کنم، اسمش

 رو خ  یم خواستم بذارم؟

 !طناز یم گفت دخیی باشه بشه رز، گل رز مامان

 رستگار یم گفت بزرگ شد یه رز روی

 .دستش تتو یم زنیم بشه نشونه اش

من پرس یم خواستم، دلم یم خواست با خودم 

مش  بیر

یم خواستم داداش کوچولوم استادیوم!   

 باشه، یم خواستم یه بابای نوزده ساله باشم، یم

 خواستم اسمش رو بذارم پندار! پندار بابا

 قرار بود جای خایل خییل هارو پر کنه؛ پندار بابا که

 !اآلن نیم دونم اسمش چیه و کجاست



کاش هیچ وقت دلم نیم خواست پرس بشه، شاید 

 اگه

رم یم شد، مثلدخیی بود دل حاخر ام گ  

 !تارا یم شد عزیزدلش

 نیم تونم نگاه ماتم رو از ظلمات رو به روم بردارم،

 مثل همون شتر که ازم گرفتنش رد

 دادم، همون شتر که رستگار مست و نشئه از تو

 !خیابون ها جمعم کرد

دست یم کشم به جیب شلوارم، دنبال فندک و 

 پاکت

 .سیگارم یم گردم و پیداش نیم کنم

ن که چراغ هاش بلند  یم شم و خودم رو تا ماشی 

 روشنه

 و درش باز یم رسونم، لبه ی

 صندیل یم شینم، فندک و پاکت سیگارم رو از پشت

 فرمون بر یم دارم، پاکت رو باز یم

ن نخ های سیگار  کنم و از دیدن یه رول ماریجوانا بی 



 .یکم خوشحال یم شم

 رول ماریجوانارو بر یم دارم و فیتیله اش رو یم

مش و با ن لب هام یم گی   سوزونم، بی 

م، نفسم  فندکم روشنش یم کنم. کام اول رو یم گی 

 رو

 حبس یم کنم و کم کم دود رو داخل

ن تاری دود ون یم دم و از بی   دود رو بی 
ی
 یم دم، باق

 به آسمون نگاه یم کنم. آسموبن که

 من این گوشه ی تاریکش دارم کام به کام دود رو به

از یه گوشه ی دیگهاش داره برایریه یم کشم و طن  

 یم کنه! حتما بدون وجدان، بدون درد،
ی

 خودش زندگ

 بدون این که کیس تو

ذهنش داد بکشه بهشت زیر پای مادراست؟ حتما 

 بعد

 هفت سال فراموش کرده، یادش رفته

پندار بابارو! یادش رفته گریه یم کرد که باید رز 

 باشه؟



م، دستم توی موه ام مشت یم کام دوم رو یم گی 

 شه،

 !پندار بابا

 پوزخند یم زنم، بوی گل توی بینیم پیچیده، عمیق تر

 نفس یم کشم تا بوی گند تعفن جسد

تم رو نفهمم! یم کشم که یادم بره  وجدان و غی 

 چیکار

 کردم، یم کشم که یادم بره چقدر

 .آشغالم

 دوباره فندک یم زنم و رول خاموش شده رو روشن

که وقتی دید  یم کنم، ان قدر یم کشم  

ه، ذهنم خالیه و  و شنواییم گنگ یم شه، حالم بهیی

 نیم

ی فکر کنم. صدای مغزم ن  تونم به چی 

ان قدر گنگ شده که نفهمم خ  زر زر یم کنه، 

 وجدانم

ت،  خفه شده و دیگه نیم گه بر غی 



ن و روشنش  عوضش دستم یم ره سمت ضبط ماشی 

 یم

 کنم. موزیک غمگیتن که پیل یم

نم، ان قدر رد یم کنم که به هیپ شه رو رد یم ک

 هاپ

 .های فارش یم رسم

 صدای بیس دار بیت موزیک تو مغزم پیچ یم خوره،

 صدای لیتو رو گنگ یم شنوم، مثل

 !خودش باالی باالم 

 موزیک ها پشت ش هم پیل یم شن، ان قدر پیل یم

 از شم یم پره و
ی

 شن که نشئیک

ی شزنشمغزم دوباره یم تونه دهنش رو باز کنه برا  

 !کردن

ن یم کشم و ن پایی   خودم رو از روی صندیل ماشی 

 دوباره روی خاک ها یم شینم، اگر اآلن

پندار اینجا بود، من رو یم بخشید؟ به خاطر این که 

 ان



 !قدر پدر افتضاخ هستم

، این همه ضعف  به خاطر این همه بر مسئولیتی

 جلوی

 آدم هابی که ان قدر راحت از من

 .جداش کردن

م رو دراز یم کنم و اهمیت نیم دم که شتاپام پاها

 شده

 خاک، کاش بتونم پیداش کنم و فقط

 !ازش بخوام من رو ببخشه

 چشم هام رو یم بندم و دستم رو به پشتم یم برم تا

 پاکت سیگار و فندکم رو بردارم، از

روی صندیل پیداشون یم کنم و یه نخ سیگار آتیش 

 یم

 .زنم

؟ اون از من همکاش من رو ببخشه، طناز ر  و خ   

 بدبخت تره، اون از من هم بر وجدان

ت ندارن، اگر دارن، پس طناز خییل بر   تره، زن ها غی 



ته! اگر داشته باشن چه طور  غی 

 یم تونن بگن بهشت زیر پای همه ی مادرهاست؟

های  سیگار بعدی رو روشن یم کنم، به سوسوی تی 

 برق توی تارییک نگاه یم کنم و کام

م  .یم گی 

 ان قدر سیگار با سیگار روشن یم کنم که دورم یم شه

 !پر ته سیگار و پاکتم خایل

ن   شم رو به لبه ی صندیل تکیه یم دم، کمرم به پایی 

ن تکیه زده شده و درد یم کنه اما  ماشی 

 چه اهمیتی داره اگر پندار حالش بد باشه؟

؟ اون نیم تونه یه  خانواده اش دوستش دارن یعتن

 بچه

، اون بچه ی منهی عادی باشه ! 

بچه ی من،-پوزخند یم زنم و زیر لب زمزمه یم کنم:   

؟ هیچ  کتن
ی

؟ یم توبن عادی زندگ  یم توبن عادی باشر

 وقت یم توبن فکر

 کتن که مادرت، مادرت نباشه؟



چشم هام رو با درد روی هم یم ذارم و کاش صبح 

 بشه

 !این شب
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ی موزیک هنوز بلنده، حداقل بلند تر از صدا

 صداهای

 .مغزم که الل شدن رو بلد نیستند

 هیچ صدابی رو درست نیم شنوم و درک نیم کنم،

ن   هابی که حرکت یم کین
ن  صدای ماشی 

 رو نیم شنوم، ویل صدای سنگ ریزه هابی که زیر

ن ها له یم شن کر کننده ان  !چرخ ماشی 

مغزمه انگار هنوز تاثی  ماری جوانا تو  . 

ی قبال بود، خییل تو فاز شعر و کتاب بود،  یه دخیی

 یه

 بار وقتی باهم رو تخت خوابیده و زل



ی گفته باشه  ن زده بودیم به سقف، برای این که چی 

 یه

 شعر خوند، یه شعری که بعدا هم برام

 .فرستادش و ازم خواست بخونمش

 زل یم زنم به سقف که زل یم زند به من-

 منفجر شدن

 ر

 َِ
َ
َ 

ضیم هر دو، منتظبغ  

 در پشت در مواظ ِب را ِه فرارهام

 مثل طناب بسته به دار و ندارهام

 از ترس ِ شب، به پنجره ناخن کشیدنم

 *شمای مرگ تی  کشیده ست در تنم

 زل یم زنم به آسمون که زل زده به من! آسمون زل

 زده به من؟ چشم هاش رو یم بینم که

اره مثل صداهایبا غرور زل زده به من! یم بینم که د  

 مغزم شزنشم یم کنه، شم رو



 زیر یم اندازم و به مورچه های روی خاک ها نگاه یم

 کنم، حتی اونا هم دارن شم داد

 !یم زنن

انگار گوش هام توانابی شنیدن صداشون رو داره که 

 ان

ن  اه بارم یم کین  !قدر واضح بد و بی 

ون فوت یم کنم، شم رو از پشت  نفسم رو به بی 

 خم

 .یم کنم و تکیه یم دم به صندیل

 رو از جابی یم شنوم ویل مغزم ان قدر
ی

 صدای گنیک

 قدرت تشخیص نداره که بفهمه چیه و

،  از کجاست. چشم هام رو یم بندم و با نفس عمیقی

 .تمام هوای شب رو نفس یم کشم

بدنم که کم کم ریلکس یم شه و صداهای تو شم 

 آروم

ن، تو همون حالت بدون ای نیم گی   

 که اختیاری رو مغزم داشته باشم، خوابم یم بره.با



 صدای ویز ویزی چشم هام رو باز یم کنم و گنگ به

 دود و اطرافم نگاه یم کنم، ویز

ویز قطع نیم شه و ادامه داره. بدن خشک شده ام 

 رو

ن بلند یم کنم و تو گرگ  از پای ماشی 

و میش هوا، دنبال گوشیم یم گردم که صدای 

 سایلنتش

بیدار شدنم شده باعث . 

 وقتی که داره قطع یم شه، گوشر رو از زیر صندلیم

 پیدا یم کنم و با صدای فوق گرفته ای

 :جواب یم دم

 بله؟-

ن از پشت خط یم آد حسی   :صداد فریاد امی 

ستوبن مردی پدرسگ؟-  کدوم قیر

شفه یم کنم تا صدام صاف بشه اما وقتی به حرف 

 یم

 :آم یم فهمم فایده ای نداره



- ین چه طرز حرف زدنه؟ درست صحبت کنا ! 

؟ از دیشبه این زنه سکته کرده از-  خفشو بابا، کجابی

 !دست توی بر ناموس

 هم یم گه بر ناموس، واقعا بر ناموسم؟
ن حسی   امی 

 یک بار دیگه با دهن بسته صدام رو صاف یم کنم و

 :گیج جواب یم دم

؟-
ی

؟ خ  یم گ  یعتن خ 

ن با غیظ جواب یم ده حسی   :امی 

 چقد نفهم و گاوی، بیچاره مامان داره برا توی بر -

 !لیاقت غصه یم خوره

با شنیدن اسم مامان یکم مغزم لود یم شه، بر توجه 

 به

 صدای گرفته ام هول و نگران جواب

 :یم دم

 مامان خ  شده؟-

ن با تاسف جواب یم ده حسی   :امی 

خوبه، اگه توی سگ جواب تلفنامونو یم دادی -



م  بهیی

 .بود

ی ندارم که بگم. لبه یلبم رو   ن م و چی  گاز یم گی   

 صندیل یم شینم، اتوبان خلوت تر از

ی  ن ها کاهش چشم گی  شب شده و تعداد ماشی 

 داشته

 ویل باز هم صداشون که با شعت رد

 .یم شن جلب توجه یم کنه

ن کالفه یم پرسه حسی   :امی 

؟ بیام دنبالت-  .کجابی

بینیم  نگایه به اطراف یم اندازم و با باال کشیدن

 جواب

 :یم دم

 جاده ساوه ام، نیم خواد تو بیای یکم رو به راه بشم-

 .خودم راه یم افتم یم آم

؟ مامان خییل نگرانته شنیدم دعوا  -  خوبر
مطمئتن

 کردید



 .با محمد

 که به خاطر بد خوابیدنم گرفته 
ی

پشت گردنم و رگ

 رو

 ماساژ یم دم و خش دار جواب یم

 :دم

- زدمش و هنوز سالمه، یهدعوا یعتن بزن بزن که ن  

 بحث کوچولو بود مامان بزرگش یم

 .کنه

 امی  مثل این که خییل تو نقش فرو رفته که جدی یم

 :گه

 ما از این بحثا تو خونواده مون نداشتیم، چه بحتی -

 بود؟نگاه آش شده ای به اطراف یم اندازم، صدای

ک از کجا یم آد؟  جی  جی 

 :به شوخن جواب یم دم

-   انقدر بزرگ شدی که تو کار بزرگ ترااز گ تاحاال 

؟ شت تو درس و  دخالت یم کتن

 .مشقت باشه بچه



 :صدای پوزخندش رو یم شنوم

من که یم فهمم چه غلیط کردی حاال تو منو -

 .بپیچون

قبل از این که من جواب بدم، خودش بحث رو جمع 

 یم

 :کنه و عادی یم گه

ونم-  .مطمئتن نیم خوای بیام دنبالت؟ بی 

گرگ و میشه و امی  هنوز تو خیابونه؟ مثل این    هوا 

 که

 !همه خ  فقط برای من خار داشت

 :بر تفاوت جواب یم دم

 !آره اکیم، تو برو خونه ماما نگران خودت نشه-

 :با پوزخند و تمسخر جواب یم ده

 ماما خودش در جریانه که تا بوق سگ دنبال پرس-

 یاغیش ویلون و سیلون بودم، کاری

 نداری؟

هم بر تفاوت جواب یم دم باز  : 



 .نه برو-

 بیا اینجا، مامان ببینه تحفه اش سالمه، بعد برو هر-

ستوبن خواستی   .قیر

 یک طرف بدنم رو یم کشم و گوشر رو تو دست هام

 .جا به جا یم کنم

 .حله یم آم، کلید بذار برام-

 .طرف دیگه ی بدنم رو هم یم کشم و آخییسر یم گم

 :امی  جواب یم ده

- ، زود بیایم ذا رم تو کشوی جاکفیسر . 

.............. 

 شعر از فاطمه اختصاری*
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یک ساعت و نیم بعد، وقتی تن لش، خسته و خاکیم 

 رو

ن آسانسور خونه ی پدریم یم  تو کابی 



کته  اندازم، تمام فکر و ذکرم ب  زدن کارت ورود به شر

دارم خودم و فقط یک ساعت وقت  

 چشم
ی

 رو جمع و جور کنم و به شکار برم.از خستیک

 هام تار یم بینه و ان قدر خوابم یم آد که اگر کیس

 تعارف تو خونه موندن

 .بزنه؛ بر برو برگرد قبول یم کنم

ن که یم ایسته، درحایل که خمیازه یم کشم و تو  کابی 

 چشم هام اشک جمع شده تلو خوران

 کلید رو پیدا یم  به سمت جاکفیسر یم رم و 
ی

با منیک

 کنم

. 

 به زور در رو باز یم کنم و داخل یم رم، خونه تو

 سکوت غرق شده. کلید رو روی اوپن

ت خاکیم رو از تنم در یم آرم  .پرت یم کنم و بی شر

ن اوپن یم اندازمش و خودم رو  پایی 

 به مبل های راحتی نشیمن یم رسونم. کوسن های

ن   کاناپه رو پایی 
ی

یمبزرگ و رنیک  



 اندازم، یکیشون رو به دسته ی مبل تکیه یم دم و

 روی کاناپه دراز یم کشم. کمربند و زیپ

 شلوارم رو باز یم کنم تا یکم ریلکس کنم و بعد بلند

 .بشم برم دنبال کارم

 آرنج دستم رو روی پیشونیم یم ذارم و چشم هام رو

احت بدم  یم بندم که یکم به خودم اسیی

ا گ خوابم یم بره و بیهوشاما متوجه نیم شم دقیق  

 .یم شم

 با ش و صدابی که یم آد، گنگ چشم هام رو باز یم

ن   کنم. نگاهم به کوسن های روی زمی 

افتاده است که صدای برخورد وسایل بیش تر یم 

 .شه

 از روی شکمم بلند یم شم، کف دستم

 رو به پیشونیم فشار یم دم تا یکم دردش کم بشه و

یم شنومهمزمان صدای مامان رو  : 

 بیدار شدی مادر؟ چرا خوابیدی اونجا؟ یم رفتی تو-

 اتاق امی  جا یم نداختی راحت یم



 .خوابیدی

 نگایه به اطراف یم اندازم، هیچکس خونه نیست و

خونه پای گاز ایستاده، ن  مامان تو آشی 

 مثل تمام عمرش، مثل تمام چهل سایل که با پدرم

خونه بوده ن  !ازدواج کرده و کال تو آشی 

ینیم رو باال یم کشم و از باد شدی که بدنم یم ب

 خوره

ه، سوال های مامان  لرزم یم گی 

 :رو بر خیال یم شم و با صدای گرفته ای یم پرسم

 ساعت چنده مامان؟-

 همزمان با خمیازه ای که یم کشم و کل تنم یم لرزه،

 بدنم رو هم محکم یم کشم و مامان

 :جواب یم ده

- ؟ دوازده، صبحونه یم خوری یا منتظر نهار یم موبن  

ن سوال بعدی مامان   صدای فریاد وحشت زده ام بی 

 گم

 یم شه، شی    ع از جام یم پرم، زیپ و



 :کمربند شلوارم رو یم بندم و مامان ترسر یم زنه

ی بهت نگفتم،- ن  تو خونه ی من صداتو بردی باال چی 

؟  خوشت اومده یه عربده یم کیسر

م و هراسونجوابر به غرغر کردن های مامان نیم د  

تم یم گردم و زیر اوپن  دنبال بی شر

 پیداش یم کنم. شاسیمه به سمتش یم رم و برش یم

ن پوشیدن لباسم مامان باز  دارم. حی 

 :غر یم زنه

 کجا؟-

 :با همون حالت مثل خودش جواب یم دم

 خونه ی آقا شجاع. چرا صبح بیدارم نکردی؟-

 :مامان پشت چشم نازک یم کنه و جواب یم ده

- ه من ساعت کوکیتم هفت صبح برات بغبغو  مگ

 کنم؟به

جیب های شلوارم دست یم کشم که گوشیم رو پیدا  

 کنم،

 :همزمان با خنده جواب یم دم



 .دور شت بچرخم من، داری اشتباه یم زبن ننه-

 مامان چشم غره ی وحشتنایک یم ره و قبل از این که

 دوباره بخواد غر بزنه، من با هول

 :یم گم

- ندیدی؟ گوشر منو   

ن و بدون شوخن جواب  بد نگاهم یم کنه، ش سنگی 

 یم

 :ده

چرا داشت تو خونه یم دویید تشویقش کردم دو -

 دورم

 .آفتاب باالنس برا من بزنه

 :بلند زیر خنده یم زنم و یم گم

ین زبونیاتم به قرآن- ن شی   .من عاشق همی 

 دوباره بد نگاهم یم کنه که به روش لبخند یم زنم و

 :یم گم

- ه چابی یم دی من برم دنبال کارم؟ی  

ن جواب یم ده  :ش سنگی 



 .دست صورتتو بشور بیا صبحانه آماده کنم برات-

 به روش یم زنم و به دستشوبی یم رم
ی

 .لبخند بزرگ

ون یم آم، انگار نه انگار دیشب رو به  وقتی که بی 

 :مرگ بودم، زیر آواز یم زنم

- ادر چهمادر من، مادر من، تو یاری و یاور من. م  

 ...مهربونه، درد منو یم دونه

بقیه ی شعر رو به خاطر نیم آرم و آهنگ بر 

 مفهویم

 با دهنم در یم آرم که مامان با

ن نهارخوری  تاسف نگاهم یم کنه، با خنده پشت می 

 یم

 شینم و مامان حیتن که داره برام

 :چابی یم ریزه، یم گه

 !عیل بر غیم بخدا، عیل بر غم-

و بر خیال چاییم رو جلو یم نفس عمیقی یم کشم  

 :کشم، جواب مامان رو هم یم دم

 چیکار کنم مادر؟ خودمو بکشم یم شم عیل با غم؟-



؟  راضن یم شر

ای خاک تو شت که دوزار عقل و شعور داشتی -

 اونم

 معلوم نیست دادی به کدوم بیچاره

 ای، بچه چرا ان قدر عقلت کمه؟

ی برایچشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و لقمه ا  

م  .خودم یم گی 

 چیکار کنم؟ مگه اصال خیر دارم ازش که بتونم کاری-

 ام بکنم؟ کال ش جمع یه ماهم پیشم

 نبود! یه جوری نیست و نابودش کرد که فکر کردم از

 اول خواب دیدم که بوده و بغلش

کردم! مامان باورت یم شه؟ شک دارم که بچه ام 

 بوده

 یا نه. گ ان قدر بدبخت شدم؟

مان جوری نگاهم یم کنه که انگار داره با کودنما  

 ترین آدم دنیا حرف یم زنه، چندبار

 :پلک یم زنه و بعد خفه یم گه



 مگه من اونو یم گم؟-

من این بر -اخم یم کنم و اون خودش توضیح یم ده:   

 خیایل های توی پدرسوخته رو یم گم که دیشب منو

 سکته دادی. دلم نیم آد

آد بگم خدا یه اوالد بهت بده نفرینت کنم، دلم نیم 

 لنگه

 ی خودت، من دلم نیم آد ویل خدای

ه ها عیل،  من که هست، یم بینه. آهم دامنتو یم گی 

 !عاق والدین یم شر 

 با تعجب و دقت نگاهش یم کنم که اثر شوخن رو

 صورتش پیدا کنم اما اون کامال جدی این

 !حرف هارو زده

 :با بهت یم گم

- ؟ ا  اول صتر
ی

ین حرفا چیه دیگه؟خ  یم گ  
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 :با ناباوری شم رو تکون یم دم و ناراحت یم پرسم

ون؟-  قرار نیست این بحثا از خونه ی ما بره بی 

 مامان با غم و ناراحتی نگاهم یم کنه، خودش رو

 تکون یم ده و با ناله محکم روی پاش

 :یم زنه، شیون یم کنه

- نم من از دست تو؟ چه کنم که شدم چوب چه ک

 دو ش

 نجس؟ بابات بهم یم پره، توی توله

 سگ یم پری، اون محمد بر مادر یم پره، چه کنم از

م کردید؟  دستتون که پی 

 دلیل ناراحتیش رو درک نیم کنم، یه بارم که من یم

 خوام طلبکار باشم مامان باز پیش

 !دستی کرده

نم طلبکار و بدونش تکون یم دم، پوزخند یم ز   

 :نرمش یم گم

 چیکار کنم؟ مثل اسکال وایسم داداش بر -
ی

 ...یم گ

 نگاه به صورت خشنش یم اندازم و کلمه رو، روی



 :زبونم نیومده عوض یم کنم

تم تیکه بارونم کنه؟ اینو - که داداش خوش غی 

 دوست

 داری؟

 :مامان نگاه عجیتر بهم یم اندازه و یم گه

- بخواد تیکه بارونت کنهگزک نده دست کیس که  . 

 پوزخند یم زنم و هه کشداری یم گم. چای ام که ولرم

 تر شده ویل هنوز داغه رو ش یم

ن   :کشم و با گفیی

 .کاش همه خ  ان قدر آسون بود-

ن بلند یم شم، مامان با غیظ نگاهم یم   از پشت می 

 کنه

 :و در جوابم یم گه

 گ سختش کرده؟ ما؟ یا خودت؟-

هرگ، نبش قیر کردن چه -زنم:  دوباره پوزخند یم

 فایده

 ای داره؟ ولم کنید بذارید بر دردش زندگیمو کنم. به



 شوهر و پرستم بگو به پر و پام نپیچن که بد رقمه تو

ون کاری  مخمن، بگو از من بکشن بی 

 .به کارم نداشته باشن

 :مامان بد نگاهم یم کنه و با حرص یم گه

- شتم بابات دوتااگه همون موقع که بچه بودی یم ذا  

 بزنه تو دهنت اآلن این طوری با من

 .حرف نیم زدی پرسه ی بر حیا

م، به سمتش یم رم و با منت کیسر یم  خنده ام یم گی 

 :گم

من سگ گ باشم بد حرف بزنم با شما مادر جان؟ -

 از

 دست اونا کفری ام یم گم شما

 .پیغاممو برسونید

ه خاطرمامان با قهر روش رو بر یم گردونه و من ب  

 یک لحظه عصبابن شدنم خودم رو

 !لعنت یم کنم

*** 



 از این که مجبورم تو روز کاری به گاراژ فرزین بیام

ن اسنپ جلوی  متنفرم! با ایستادن ماشی 

ترین ن  گاراژ مزخرف فرزین به ییک از نفرت انگی 

 جاهای ممکن فکر یم کنم و لعنت یم

های دیگه ای هم متنفرم و  ن فرستم. از خییل چی 

فرممتن  

 از این که نیم تونم به زبون

بیارمشون! نیم تونم شدت تنفرم رو ابراز کنم و 

 اذیتم

 !یم کنه

ن جدید بخرم و اسنپ  هنوز فرصت نکردم ماشی 

 شده

 !رفیق فابریکم

ن   :با گفیی

 .ممنون-

از دویست و شش اس دی اسنپ پیاده یم شم و با 

 نفس



 عمیقی به سمت در بزرگ طوش

 .رنگ یم رم

مجبورم هرماه روی این خاک ها راه برم واز این که   

 کل هیکلم به گند کشیده بشه متنفرم! با

کف دست دوبار محکم به در طوش یم زنم که 

 باعث

 شخ شدن و سوزش یم شه، الی

دریچه ی کوچیک روی در کیم باز یم شه، ستار 

 نوچه

 ی فرزین نگایه بهم یم اندازه و

ثانیه ی بدون حرف خودش رو کنار یم کشه و چند 

 بعد

 در رو باز یم کنه. داخل یم شم و

 نگایه به اون که لنگ زنون هیکل بزرگش رو جلوتر

 .از من یم اندازه نگاه یم کنم

 فرزین خان هست؟-

 از شونه ی راست کیم شش رو به سمتم یم چرخونه



 و همون طور که لنگون جلو یم

ره، با صدای زمخت، نخراشیده و نشئه اش جواب 

 یم

 :ده

- تظرتهمن . 

آب دهنم رو قورت یم دم و اصال دوست ندارم 

 فرزین

 ازم ناراحت یا عصبابن باشه! از ال

ن کوچیک که  به سمت می 
ی
ن های اوراق  به الی ماشی 

 دورش خلوت تر از جاهای دیگه است

ش گذاشته و دست ن  یم رم .فرزین پاهاش رو روی می 

 به سینه لم داده روی صندلیش، یه طوری

انگار نه انگار نور آفتاب مستقیم  راحت لش کرده که

 به

 !شش یم خوره

نفس عمیقی یم کشم و قدم هام رو تا رسیدن بهش 

 تند



 .تر یم کنم

 عینکم رو از چشم هام بر یم دارم و چک هارو روی

ن فرزین یم ذارم، شفه ای یم  می 

 :کنم و بعد بدون سالم کردن غر یم زنم

- ن اینآخه اینجام جاعه هرماه مارو یم کشوبن ب ی   

 اوراقیا؟

ن یم اندازه و  بر توجه به حرف من، پاهاش رو پایی 

 حریصانه خم یم شه طرف چک ها،

 .دوتا چک پنجاه میلیوبن از دو بانک مختلف

ییک چک هارو به بینیش نزدیک یم   با حالت هیسیی

 کنه

 و بو یم کشه، بهش حق یم دم؛

 !پول بوی مست کننده ای داره

ون یم دم و اون با لذت به چک ها نگاه نفسم رو بی   

 یم کنه و همچنان درحال معاشقه با

 :اونهاست، چشم هاش رو یم بنده و با حظ یم گه

 .کاش همه مثل تو خوش حساب بودن پرسحاخر -



آفتاب چشم هام رو اذیت یم کنه، دستم رو سایه 

 بون

 شم یم کنم و با چشم هابی ریز کردم

 :جواب یم دم

- ن روزا باهات تسویه یم ک نمهمی  . 

چک هارو با احتیاط توی کیف پولش یم ذاره و 

 همون

ن جواب یم ده  :طوری با ش پایی 

 .کور از خدا خ  یم خواد؟ دو چشم بینا-

 پوزخند یم زنم و وقتی باالخره کیفش رو اون طرف

 یم ذاره، با خونرسدی شش رو بلند

 یم کنه و من با همون چشم های ریز شده به خاطر

 :آفتاب مستقیم یم گم

 .شی    ع باش، باید برم-

 :لبخندی یم زنه

ت نیم  - ، یه چابی ما نمک گی  بودی حاال پرسحاخر

 .کنه



 :با طعنه یم پرسم

؟-  چابی

به تایید شش رو تکون یم ده و من با تمسخر 

 پوزخند

 یم زنم، شم رو به چپ و راست

ن یم گم  :تکون یم دم و سنگی 
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- منون میل ندارم، سفته هارو بده برم رد کارمم . 

 :شش رو تند تند به تایید تکون یم ده

 البته البته، متوجهم، آقا زاده ها وقتی برای حروم-

 کردن ندارن!عینکم رو به چشم یم زنم، اون صداش

 رو بلند یم کنه و اسم نوچه اش رو عربده یم

 :کشه

 .ستار-

کشه، به خاطرتا رسیدن ستار بهمون کیم طول یم    



ل زدنش حسابر معطل یم شم
َ
 .ش

 با من امری دارید فرزین خان؟-

 فرزین انگار که داره مگس مزاحیم رو رد یم کنه،

 دستش رو تو هوا تکون یم ده و یم

 :گه

و بیار- ن  .کلیدای کشو اویل می 

 .چشم آقا، الساعه-

ون یم دم، مرتیکه نیم تونست با  نفسم رو محکم بی 

ه ان قدر اذیتهمون داد زدن بگ  

 نکنه؟

 دندون قروچه یم کنم که نگاه فرزین به سمتم بر یم

 گرده، لب هام رو با حرص به هم

فشار یم دم؛ پروسه ی رفت و برگشت ستار یک 

 ربیع

 !طول یم کشه

 ستار که بر یم گرده و کلید رو تحویل یم ده، فرزین

ن یم شه که با آروم ترین حالت  مطمی 



در بیاره و بعد از کیل لفتممکن سفته هارو از کشو   

 دادن برای مثال چک کردن! اونهارو

ه. از پشت شیشه ی مشیک عینک  به طرفم یم گی 

 نگایه به سفته ها یم اندازم و بعد از

ن  ن شدن، شی تکون یم دم و با گفیی  :مطمی 

 .روز بخی  -

ون یم زنم، وقتی در بزرگ  از این خراب شده بی 

سطوش پشت شم بسته یم شه، با نف  

عمیقی سفته هارو پاره یم کنم و دقیقا چند وقت 

 دیگه

 باید پام رو تو این سگدوبن بذارم؟ از

 بر پویل و سگدو زدن خسته شدم، از اسنپ و تپیس

 آروم یم
ی

 حالم بهم خورده! دلم یه زندگ

 !خواد، با ییک که بشه روش حساب باز کرد

، تو فاز ن و حوصله ش بر، بدون دخیی  روتی 
ی

 از زندگ

یی  و فاقد هرگونه علف و سیگارتغ  

 !گیایه خسته نشدم ویل دارم کم یم آرم



ن فاصله گرفتم، بدون  این چند وقتی که از همه چی 

 لولیدن زن های دروغگو و فریبکار تو

ی کردم  .زندگیم، روزهای آرویم رو سی 

اگر پیام های آخر شب تلگرام و اینستارو فاکتور 

م،  بگی 

 پایک دارم
ی

 !زندگ

تغیی  فاز خوشم یم آد، از این که درگی  کار واز این   

ی  کار باشم راضن ام، احساس بهیی

 دارم نسبت به وقتی که یه دخیی اعصاب خرد کن به

 و حال خوبم تجاوز کنه و خود
ی

 زندگ

 !احمقش رو برای آزار دادنم محق بدونه

ن رو  م و روی نقشه موقعیت ماشی  اسنپ یم گی 

 دنبال

یقه ی دیگهیم کنم، احتماال پنج دق  

 .برسه

کت تابستونیم رو از تنم در یم آرم و از آرنجم 

 آویزون



 یم کنم، مثال شهریوره و ان قدر

 گرمه !تا رسیدن اسنپ با سنگ ریزه های زیر پام

ن یم شینم،  درگی  یم شم و وقتی توی ماشی 

 برای این که حوصله ام ش نره به اینستاگرام و

کت  تو نتاکسپلور یم رم. تا رسیدن به شر  

 یم چرخم و پست فن پیج های عصبابن فوتبایل رو

 .الیک یم کنم

برج شیشه ای رو که باال که یم رم و به واحد 

 تبلیغات

 که یم رسم، صدای بلند خنده های

کمایل باعث تعجب یم کنم، هیچ وقت ان قدر بر 

 پروا

 .رفتار نکرده

 به سمت منبع صدا یم رم و آقای نوری رو لم داده

ن ک ینروی می  مایل یم بینم، درحال شی   

 !زبوبن 

 نوری برادر رییس بخش ماست ویل خودش یه کارمند



 ساده تو حسابداریه؛ به هرحال این جا

 زیاد رفت و آمد داره. با اهیم اعالم حضور یم کنم و

 داخل یم شم، نوری بر توجه
 وقتی

ن کمایل  به من و حضورم هنوز یک وری روی می 

خوشحال نشسته، با دیدن من خودش رو   

 :نشون یم ده

 سالم ملیک جان، کیف احوال؟-

از اون ک...نمک هاییه که تحملش واقعا سخته! 

 لبخند

 اجباری و یه وری بهش یم زنم و

 :جواب یم دم

 !ممنون آقای نوری، دعا گوی شماییم-

 :کمایل با لبخند درخشابن نگاهم یم کنه و یم گه

- م  چه به موقع اومدی علیسان جان، تازه قهوه د

 کردم،

 بیارم برات؟

 :چشم هام رو کیم ماساژ یم دم و یم گم



 .آره حتما، ممنون یم شم-

 بعد هم به سمت اتاقم یم رم، داخل یم شم و در رو

م یم شینم ن  پشت شم یم بندم. پشت می 

 
ی

 و شم رو بهش تکیه یم دم، از این وضع زندگ

 !داغونم حالم به هم یم خوره

ناک خسته شدم، ازواقعا دیگه از این وضعیت اسف  

س پول ش ماه فرزین خسته ام  !اسیی

 اون موقع که برای پونصد میلیون، پنج میلیارد سفته

 دادم عقلم کجا مرده بود؟

به ای به در یم خوره و کمایل با لیوان مخصوص  ضن

 خودم داخل یم شه، لیوان رو کنار

 :دستم یم ذاره و یم گه

- ن پروژه های اشتهارد رو  تا آخر مهندس نوری گفیی  

 امروز تحویل بدید، پروژه ی جاده

چالوس هم هنوز مونده و استارت نخورده، جناب 

 نوری

ن بهتون اطالع بدم مهندس  گفیی



 اخوان از این دیر کرد عصبابن شدن و ممکنه عواقب

 !خوبر نداشته باشه

 شم رو تکون یم دم و لیوان قهوه ام رو جلو یم

ن با طما نینهکشم، با تعلل کمایل برای رفیی  

م و جدی یم پرسم  :شم رو باال یم گی 

ن دیگه ای هست؟-  چی 

ن   :ش تکون یم ده و با گفیی

 .نه همینا بود-

به سمت در اتاق یم ره. سیستم رو روشن یم کنم و 

 تا

 شب درگی  کارهای عقب افتاده ام

 یم شم.#پارت_هفتادویک
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م شگرم کارم بر توجه به نوتیفیکشن های گوشی

 هستم،

 اما با صدای زنگ تماس، مجبور



یم شم جواب آدم پیگی  و ول نکن پشت خط رو 

 .بدم

 چشم هام رو روی هم فشار یم دم و

ون یم فرستم، گوشر رو بغل  نفسم رو با صدا بی 

م و محکم یم گم  :گوشم یم گی 

 بله رستگار؟-

 حوصله ی حرف زدن ندارم، وقتی برای تلف کردن با

بازی ندارمرفیق  . 

 کجابی پرس؟-

 خودکار آبر رو از تو جامدادی بر یم دارم و همون

 طور که دارم کد روی مانیتور رو

 :یادداشت یم کنم، کالفه جواب یم دم

 شکارم داداش، کاری داری؟-

ی نداره  صدای کلفتش رو با اهیم باز یم کنه، اما تاثی 

 .و باعث یم شه پوزخند بزنم

-   آی؟شب مهموبن کامیه، یم

ون یم دم، دلم نیم خواد از پیله  نفسم رو محکم بی 



 ی

ون بیام، هنوز اونقدر  یه هفته ایم بی 

حوصله ام شجاش نیومده که بخوام بدمش دست 

 یه

 !عده دیگه که گند بزنن بهش

اعصابم ان قدر کشش نداره که بخوام با خیال راحت 

 برم

 به اون مهموبن و فکر کنم که

 !خوش یم گذره

ه ای زیر یادداشتمبا خود  ن کار طرح مسخره و بر انگی   

 :یم کشم و یم گم

؟- ن  کیا هسیی

ا و فراز و صبا-  .از بچه های خودمون نیما و مییی

ا کافیه که بگم  صورتم رو تو هم یم کشم، وجود مییی

 !نه

 :با انزجار یم گم

س؟-  نیما هنوز با اون دخیی



 :رستگار فحیسر یم ده و با ناراحتی یم گه

- ؟ یم آی؟مث این که ، نگفتی  

 :بر خیال یم پرسم

 کجا هست؟ خونه ی خود کایم؟-

ش، فرمانیه-  .نچ، خونه ی دوست دخیی

 :ابرو باال یم اندازم و جواب یم دم

 عجب، ایک مرش خیر دادی بذار ببینم برنامه هام-

ت یم کنم .  منو نپیچون، یه -چجوری یم شه خیر

 جواب

 .درست بده

ون یمآروم یم خندم و از برنامه ی  باز کامپیوتر بی   

 :آم، جواب یم دم

 .فکر نکنم بتونم بیام، خییل شم شلوغه-

 :رستگار بر خیال جواب یم ده

 .ایک آدرسو برات یم فرستم خواستی بیا-

 .حله-

تماس رو قطع یم کنم و با کشیدن تنم، خمیازه ای 



 یم

 کشم که باعث یم شه چشم هام خیس

م و وقتی   تنم رو یم گی 
ی

حس یم کنم بشه. خستیک  

 دیگه نیم تونم ادامه بدم، بلند یم شم تا

 .به خونه برم و بخوابم

ین  تازگیا به این ب  بردم که خواب یم تونه بهیی

 شگریم باشه! این که یه کواالی همیشه

، بهیی از اینه که تبدیل بیسر به یه خرس  خواب باشر

 خسته ی بر حوصله و به خاطر منگ

فهیمبودن هیچ  از بقیه ی روزت ن ! 

 بر حوصله و خوابالو خودم رو به خونه یم رسونم و

 به محض رسیدن به محیط امنم، لباس

 هام رو یم کنم و خودم رو روی خوش خواب اتاق

 .دیگه پرت یم کنم

هنوز وقت نکردم خونه رو مرتب کنم و اتاق خوابم 

 پر

 لباسه! اونقدر به هم ریخته هست که



 !نتونم تو اون اتاق بخوابم

م رو یم بندم ویل هرکاری که یم کنم خوابمچشم ها  

 نیم بره، کالفه از بر خوابر و

 .خستگیم، دمر یم خوابم و گوشیم رو چنگ یم زنم

 نگایه به ساعت گوشر یم اندازم و با

 پوف کالفه ای، قفلش رو باز یم کنم. به اینستا یم رم

ن   و توی نوار استوری ها، اولی 

 .استوری رو باز یم کنم

ییک از دوست هام عکس دست  دوست دخیی 

 هاشون

 رو گذاشته با کپشن چرت و پرت، لب

 تبدیل یم شن و چرا نسل این کارها
ن
 هام به خط صاق

 منقرض نیم شه؟

 !استوری بعدی مال طیالست

 at *یه عکس از باغ و عمارت گذاشته و هشتگ 

workریپالی 
ی
 زده. از ش بر حوصلیک

 :یم کنم



- be karet beres, adam vasat kar stori 

nmizare bache! 

به کارم ادامه یم دم و وقتی نوتیف جواب طیال یم 

 آد،

 :به صفحه ی چتش یم رم، نوشته

- shoghlam hamine bahosh! 

 :یه ایموخر خنده یم فرستم و چت رو ادامه یم دم

- yani babat stori kardan hm pol migiri? 

ya 

inke vazifate? 

خی  یم رسهجوابش با چند ثانیه تا : 

- daghighan haminghad khengi ya 

adasho 

dar miari? 

ه ان قدر وحیسر و پاچه  بهم بر یم خوره، این دخیی

 پاره

 است که نیم شه یکم باهاش حرف



 !زد! شی    ع یم خواد بخورت

 mikhay barat dar -:با تاخی  براش یم نویسم 

biaram? 

 با خودم فکر یم کنم شوخیم رو متوجه یم شه و

 احتماال یم خنده، یا این که فحش یم ده،

 :اما با تکستی که یم فرسته یم فهمم اشتباه فکر کردم

- rot mishe on 10 santo be kasiam 

neshon 

bedi mge? 

با صدای بلندی یم خندم و چندتا ایموخر خنده 

 براش

 :یم فرستم، بعد یم نویسم

- mikhay hmin alan khat kesho begiram 

baghalesh ax befrestam 

ya tarjih midi hozori sant bezani? 

ن یم شه اما با ایز تایپیگ نشدنش  پیامم درجا سی 

 فکر



 یم کنم باالخره از رو رفته. دوباره به

 اکسپلور بر یم گردم و درحال دیدن ییک از گل های

 بازی امروز لیگ هستم که نوتیف

 .جوابش یم آد. دوباره به صفحه ی چتش یم رم

تهنوش : 

- be to etemadi nist, hame chio dola 

pahna 

hesab mikoni. 

- tarjih midm khodm ba yeki biam az in 

lahze ba shokoh ronamaei 

konim!!!!!!!! 

بلند یم خندم، عاشق این رفتارهای دریده اشم! این 

 بر 

 !ادبر و بر حیاییش واقعا جذبم کرده

 :براش یم نویسم

dashti fekr mikrdi in hme - )ایموخر چشمک 

modat? ( 



- chera ba yeki? yani migi group* 

bezanim? 

 :این دفعه زودتر جواب یم ده

- na azizam. 

- shenidam be gay* alaghe dari. 

- mikham ye patrner* heykal khafan 

biaram barat. 

- to ke ba on 10 sant kari az dastet bar 

nmiad. 

- shol kon 80% lezato bebari!!!!!! 

ن این حرفش  .و کیل ایموخر خنده پایی 

ین ک شی 
 با خوندن پیام هاش بلند تر یم خندم، دخیی

 زبون بر حیا، ازش خوشم یم آد،

 .خییل خییل زیاد باهاش حال یم کنم

- az didan gay lezat mibari? 

( - areاسمایل*) 

- khodm ke na, vali bekhay jor mikonm 



boro bebin ba sahne 

zendash bezan ()ایموخر خنده 

 شکار*****

 سکس گرویه*

 یا همجنسگرابی مردها*
ی

 گ

 پارتین *

 :(لبخند*

 پارت_هفتادودو#

 فصل_سه#

 ...شهرفرنگه_شهرقشنگه#

 پایه بودنش تو این سبک حرف زدن، به شدت برام

 .جذابه

 دو ثانیه بعد چندتا ایموخر خنده یم فرسته و دوباره

یپ یم شهدرحال تا : 

- ghol midi khoshm biad? 

 :لبخند یم زنم و یم نویسم

- are azize delam. 



- chera ke na? 

ن کردنش یم نویسه  :چند ثانیه بعد از سی 

- bashe pas. 

- behet etemad mikonm. 

نیشخند یم زنم و بر توجه به این که مکالمه مون 

 تموم

 :شده، ادامه یم دم

- chikar mikoni? 

یموخر یم فرسته و بعد یم نویسهیه ا : 

- bikaram. 

- hoselam sar rafte. 

 با فکری که به ذهنم یم رسه، لبخندی یم زنم و یم

 :نویسم

- mnm. 

- be nazaret chikar konim? 

 :شی    ع جواب یم ده

- shayd ba rasa beram biron. 



 با یادآوری رسا و اتفاق دو هفته پیش صورتم تو هم

یسمیم ره و یم نو  : 

- heif shod. 

- mikhastam davatet konam mehmoni. 

- gay zende bebini! 

 یدونه ایموخر خنده یم فرسته و دیگه هیچ  نیم گه

 jedi boodam -:.که دوباره یم نویسم

- mehmoni davati? 

- ohum. 

kasio nadaram bahash beram. - )  ایموخر

 گریه

( 

 :پوزخند یم فرسته و بعد یم نویسه

- nazan in harfo 

- to ndashte bashi? 

- yekam talash koni ok mishe. 

 :خنده یم فرستم و یم نویسم



- daram talash mikonm dige. 

- bokon, faghat movazeb bash mariz 

nashi! 

 :بلند یم خندم و یم نویسم

- ada naya dige. 

- pasho amade sho 2 saat dige biam 

donbalet. 

 : فرسته و بعد یم نویسهپوکر یم

- che porroei to. 

 :پوزخند یم زنم و یم نویسم

- man? 

- man ke aslan nmitonm porro basham. 

وزمندانه  چند ثانیه بعد آدرش رو یم فرسته، پی 

 لبخند

 :یم زنم و اون یم نویسه

- saat 9 dam khonamon bash. 

- miram hazer sham. 



طیال شبیه هیچ کدوم ازخواب و خستگیم یم پره،   

هابی که یم شناختم نیست، خاص و
 دخیی

تکه، این راحت بودنش به شدت جذابه و هیجان 

 زده ام

 یم کنه. اگر دخیی دیگه ای بود

 دوساعت ادا تنگا یم اومد چهار ساعت ناز یم کرد،

 آخرم یم گفت بابام نیم ذاره بیام، یم

 !گفت توام نرو تنهابی 

ت و نیم دیگه تنظیم یم  گوشیم رو برای یک ساع

 کنم

 چشمامو میبندم تا این مدت رو بخوابم

احت کنم برای ادامه ی شب  .و یکم اسیی

بدون تالش زیادی برای خوابیدن، ایندفعه با خیال 

 راحت

 .تری خوابم یم بره

 یک ساعت و نیم بعد وقتی از خواب بیدار یم شم و

 برای آماده شدن به حموم یم رم. از



نه اومدم شحال ترم و اشتیاق زیادیوقتی که به خا  

 براب این قرار یهوبی دارم. نیم تونم

 انکار کنم که طیال برام خییل جذابه و دوست دارم

 کشفش کنم. دخیی جذاب و دوست داشتتن 

 
ن
ایه و مطمئنم توی تخت خواب هم به اندازه کاق

 هات

 !هست

ون یم زنم و  ساعت هشت و نیم که از خونه ام بی 

یم شم، به طیال اس ام اسسوار اسنپ   

ن اآلن راه افتادم آمادهای؟-یم فرستم:  من همی   

منتظر جوابش یم مونم اما جواب نیم ده. به راننده 

 یم

 گم راه بیفته تا زود به مقصد برسیم

 .و خییل معطل نشیم

ن پاسدارانه و از خونه ی  آدرش که فرستاده تو همی 

 من دور نیست و اگر ترافیک تخ...یم

م، قبل از نه به اونجا یم رسمرو در ن ظر نگی  . 



 تو طول راه موزیک گوش یم کنم و فقط به این فکر

 یم کنم که طیال ارزش این رو داره

 که بخوام براش وقت و انرژی بذارم یا نه؟ مطمئنا

 جوابش یه نمیدونم بزرگه اما خب طیال

ن هست و یم  هیجان انگی 
ن
 ثابت کرده به اندازه ی کاق

از درم بیارهتونه از این ف ! 

 جوابش بعد از ده دقیقه و وقتی تو خیابون بوستان

 :پاسدارانیم یم رسه

 آماده ام، گ یم رش؟-

، دو دیقه دگ دم خونتونم- ن  .بیا پایی 

دیگه جوابر نیم ده و منم انتظاری ندارم، وقتی 

 راننده

 تو بوستان پنجم یم پیچه، طیال رو

ننده یم گمجلوی در ییک از خونه ها یم بینم. به را  

 جلوی پاش نگه داره و خودم پیاده یم

شم باهم دست یم دیم و آدم وارانه سالم و احوال 

 پرش



 .معمویل ای یم کنیم

ه و به سمند  اما طیال نیم تونه جلوی خودش رو بگی 

 مشیک ای که از صندیل شاگردش

 :پیاده شدم تیکه یم اندازه

-  ان قدر بدبخت شدی که با اسنپ اینور اونور یم

 ری؟

 در پشت رو براش باز یم کنم، چشم غره یم رم و

 دندون هام رو روی هم فشار یم دم، با

 صدابی که سیع یم کنم آروم نگهش دارم، جواب یم

 :دم

 .ماشینم دست داداشمه-

این بار به جای این که جلو بشینم، کنار طیال یم 

 شینم

 و به راننده یم گم به سمت آدرس

 .بعدی بره

ه طیال، چپ چپ نگاهم یم کنه و یم  با چسبیدنم ب

 :گه



 اگه گفتی پرسی که تو اسنپ بیاد عقب بشینه چیه؟-

 با لبخند دندون نمابی نگاهش یم کنم و مثل خودش

 :آروم یم گم

 باسن یم ده؟-

 :بهم چشم غره یم ره و با دهن کچر یم گه

 شاید مورد اویل ک...وبن نباشه ویل اوبن که بگه-

یهباسن صد در صد ک...ون ! 

 :بلند یم خندم و لپش رو یم کشم، با لذت یم گم

ین زبون گ بودی تو آخه-  .شی 

 عصبابن به دستم یم زنه که لپ درحال کش اومدنش

 رو رها کنم، با لبخند بزرگ و دندون

نمابی عقب یم کشم که با پوف کالفه ای نگاهش رو 

 از

 روم بر یم داره و با حرص یم

 :گه

- ین زبون تو  نیستم، وگرنه دهنمو خداروشکر شی   

 شویس یم کردی.یم خندم و شم رو تکون یم دم،



 این که هر دومون رسارو فراموش کردیم و یادی ازش

ون اومدنمون باید  نیم کنیم خوبه. فکر یم کردم با بی 

 کیل داستان داشته باشیم و حاال

 حاالها اصال به قرار راضن نمیشه! اما طیال باز هم

ن داد وجودشسورپرایزم کرد و نشو   

 !پر از هیجانه و این رو دوست دارم

 این بار خودم ش صحبت رو باز یم کنم و از دوست

 :پرسش یم پرسم

؟-  از اون بر اف دیوونت چه خیر
 راستی

 :تابر به گردنش یم ده و با حرص یم گه

 !خیر ندارم، حتما یه جا شش گرمه-

تک خنده ی متعجتر یم کنم، این دخیی پر از  

 کشفیات

دیده و نیم تونم برای کشف تمامج  

 !خصوصیات اخالقیش صیر کنم

 پارت_هفتادوسه#

 فصل_سه#



 ...شهرفرنگه_شهرقشنگه#

 :با پوزخند یم پرسم

 یعتن کات کردین؟-

 :شونه باال یم اندازه و جواب یم ده

- Maybe, i don't know 

 (شاید، من نیم دونم)

م، چشم غر  هبلند یم خندم و لپش رو نیشگون یم گی   

 یم ره و من بر توجه به حالت

 :تهاجمیش یم گم

- What a great guy? 

 (یه آدیم*)

 پشت چشم نازک یم کنه، با لبخند و لحن زنونه ی

 :خییل جذابر جواب یم ده

 .طیال َهخا هستم-

با شنیدن فامیلیش ابروهام باال یم ره! اصالت و 

 
ی

 بزرگ

 از فامیلیش کامال پیداست و این هم



 !برام جذابه

ه وری لبخند یم زنم و با همون لهجه ی قبیل یم  ی

 :گم

- Originality 

 (اصالت)

ن جلو بردن  لبخند یه وریم رو تکرار یم کنم، حی 

 دست

 راستم برای دست دادن، با همون

 :لهجه یم گم

(- nice to meet youاز دیدنت خوشبختم) 

محکم دست یم ده، دست کوچولوی سفیدش رو 

ن   بی 

ن نوازشانگشت هام نگه یم دا رم و حی   

 .پشت دستش، بهش چشمک یم زنم

 اون هم یه وری و ریز یم خنده، با لهجه ی بانمکش

 :یم گه

- Tell me about your self 



 (درباره ی خودت برام بگو)

یم خواد دستش رو عقب بکشه که دست دیگه ام 

 رو

 دور مچش حلقه یم کنم و اخطار یم

 :دم

- Dont move 

 (تکون نخور)

رو باال یم اندازه و باز یم گهابروهاش  : 

- come on 

 (زود باش)

لبخندم رو جمع یم کنم، نگایه به راننده یم اندازم  

 که

 از آینه ی وسطش حواسش به

 ماست. نگاهم رو از روش بر یم دارم و لحن ترسنایک

 به صدام یم دم، یم زنم کانال

 :فارش و با صدابی که بیش از حد بمش کردم یم گم

- ؟ من خییل خطرناکم از خ  یم خوای بدوبن ! 



ون یم  نیشخند یم زنه، دستش رو به زور از دستم بی 

 :کشه و با طعنه یم گه

- Freeze up? 

 (کم آوردی؟)

ن یم آرم  :ابرو باال یم اندازم و صدام رو کیم پایی 

- You can think like this 

 (هر طوری که دوست داری فکر کن)

یم زنم، با نیشخندی به چهره و سیس مغرورش 

 لهجه

 :ی غلیظ تری ادامه یم دم

- thanks, Good challenge 

 (ممنون، چالش خوبر بود)

 مودبانه شش رو کیم خم یم کنه و با اعتماد به نفس

 :یم گه

 .خواهش یم کنم-

اعتماد به نفس و غرورش قابل تحسینه، این که ان 

 قدر



 خودش رو قبول داره جذابه؛ کاش

ها مثل طیال   ! باشنهمه ی دخیی

، از شیشه نگایه به اطراف یم اندازم ن  با توقف ماشی 

ن   :و با گفیی

 .ممنون آقا، خسته نباشید-

ون یم آد و  پیاده یم شم، طیال هم از در دیگه بی 

 منتظر به من نگاه یم کنه، به سمتش یم

ن پشت کمرش به سمت  رم و با دست گذاشیی

 ساختمون

 .راهنماییش یم کنم

،-یم گه:  نیم تونه ساکت باشه که عقب که یم شیتن  

، دیگه کدوم نشونه هاشو  آنالین که حساب یم کتن

 داری؟

 :به جلو هولش یم دم و یم گم

؟- بن ن  واقعا چرا این قدر حرف می 

ه و یم گه  :ژست نگران و ناراحتی به خودش یم گی 

 ای وای مثال ناراحت شدی؟-



 :یم خندم و یم گم

 به تخمت هست که ناراحت شدم؟-

و راست تکون یم ده و با ناراحتی  ششو به چپ  

 یم گه
ی

 :ساختیک

 .کاش حداقل به تخمم بود-

 ، کجیک یم خندم و تا دم آپارتمان محل مهموبن

 جلوتر

 .از خودم هولش یم دم

جلوی در واحد یم ایستیم و من زنگ رو فشار یم 

 دم،

 از داخل صدابی نیم آد و مطمئنا به

 .خاطر دیوارهای عایق صداست

بعد که در باز یم شه، صدای بلند چند ثانیه ی 

 موزیک

 از داخل یم آد و هیجان زده ام یم

 کنه. کامدین که تو چهارچوب در ایستاده، با نیش باز

 نگایه به من یم اندازه و بعد کنار یم



ره که داخل بشیم، طیال رو جلوتر از خودم یم 

 فرستم و

 :به کامدین با صدای بلندی یم گم

؟-  کایم داداش، چطورابی

چ
َ
َ َِ  

 از تکون دادن های ممتد شش و قرمز بودن بیش از

 اندازه ی چشم هاش متوجه ت

بودنش یم شم. نیشخند یم زنم و لعنت به من که 

 وسط

ن مهموبن   ترک پاشدم اومدم همچی 

 !ای، اونم با طیال

، کایم ن ن داخل رفیی ون یم دم و حی   نفسم رو محکم بی 

 رو هم که همون جا ایستاده و شش

  ده داخل یم کشم، پوف یم کشم و دررو تکون یم

 .خونه رو محکم یم بندم

به جلو هولش یم دم که از کنار طیالی ایستاده ش 

 راه



ی بهش یم گه که ن  رد یم شه و چی 

طیال نیشخند یم زنه و با نوک انگشت هاش پیشوبن 

 و

 .شش رو به عقب هولش یم ده

دندون قروچه یم کنم و با اخم های در هم رفته جلو 

 یم

 رم تا جلوی الس زدنشون رو

م، سیب زمیتن که نیستم با من بلند بشه بیاد  بگی 

 !مهموبن و با رفیقام الس بزنه

 بهشون که یم رسم کامدین با لبخند احمقانه ای که

 نشئه بودنش رو نشون یم ده، نگاهش رو

 از روی طیال بر یم داره و تو چشم های من نگاه یم

زرگ ترکنه. لبخند احمقانه اش رو ب  

 یم کنه و بلند ویل با صدابی که به سختی به گوش یم

 :رسه، یم گه

 !خوش اومدید داداش، ایشونو رو نکردی بودی-

 طیال با تمسخر و افسوس ش تکون یم ده و مثل



 :کامدین با صدای بلندی یم گه

 .رو نمابی پس فرداس، وقت داری خودتو برسوبن -

م و با خ نده به قیافه یبازوی طیالرو تو دستم یم گی   

 کامدین که اثری از عن شدن توش

 .پیدا نیست نگاه یم کنم

 :با خنده رو به کامدین یم گم

 مواظب حرف زدنت باش کایم، وگرنه قول نیم دم-

طیال سالم بذارت.کامدین ش سبکش رو تکون یم ده 

 و

 با شخوشر رو به طیال و با صدای بلندی که به

 :گوشمون برسه یم گه

- خوشگله؟نکنیمون   

 بزنه،
ن
 نیشخند یم زنم و اجازه نیم دم طیال حرق

 بازوش رو فشار یم دم و همون طوری

 که به جلو هولش یم دم با تمسخر به کایم اخطار یم

 :دم

 .کونتو دوست داری دررو-



 یم زنه زیر خنده و ما به سمت پذیرابی نسبتا بزرگ و

 تاریک خونه راه یم افتیم. نگاه

اندازم تا جو مهموبن کم و ششی ای به فضا یم  

 بیش دستم بیاد و رفیقام رو پیدا کنم. با

 دیدن رستگار و فراز روی ییک از صندیل ها و درحال

های رقصنده ی  دید زدن دخیی

 وسط، نیشخند یم زنم. شم رو بغل گوش طیال یم

 برم، ضفا جهت شیطنت کردن، نفسم

 رو تو گردنش فوت یم کنم، گردنش رو کج یم کنه به

 سمت دهن من، نیشخند یم زنم و

ن حرف زدنم لب هام به گوشش ن یم شم حی 
 مطمی 

 داغ
ن
 بخوره و نفسم به اندازه ی کاق

باشه! صدای قورت دادن آب دهنش رو یم شنوم و 

 از

 این که تونستم تحت تاثی  قرارش بدم

 !خوشحالم

 انگار نه انگار که از این نزدییک منظور خاض دارم،



ام رو نشونشخییل ساده دوست ه  

 :یم دم و یم گم

 من یم رم پیش اونا، برو لباساتو عوض کن بیا-

 .پیشمون

با عجله ای بیش تر از حد معمول، خودش رو ازم 

 جدا

 یم کنه که نیشخندم پررنگ تر یم

 .شه

به محض دور شدن طیال، دست هام رو تو جیب 

 شلوارم

 یم زنم و با قدم های بر خیایل، به

ن   نگاهمون یم کردن و هنوز سمت بچه ها که داشیی

 هم

 .زل زدن به من یم رم

از گوشه ی چشم به پر و پاچه هابی که اون وسط 

 دارن

 یم لولن نگاه یم کنم. دوست دخیی 



 کایم خودش ییک از شاخ های اینستاست و مهموبن 

 های
ن
 هاشون همیشه پر در و داق

 .اینستا

به بچه ها که یم رسم، با صدای بلند و همون 

 نیشخندم

 سالم یم دم. فراز رو چندین ماهه

ن باهاش گرم مشغول صحبت  ندیدم و به خاطر همی 

 یم

 :شم که رستگار یم گه

این شخر کیه با خودت برداشتی آوردی؟ دوست -

 دخیی 

 جدیده؟

های وسط سالن  نیشخند یم زنم و نگاهم رو از دخیی

م، جوابش رو یم دم  :یم گی 

- مام پروژه ی جدیده، خییل خاصه، یم خوام ت

 انرژیمو

 .بذارم براش



 :فراز نیشخند یم زنه و یم گه

 تمام انرژیت نهایتا یه ماه، بیش تر از این نیم کیسر -

 .که ادامه بدی

ی یم گم ن  :با خنده ی تمسخر آمی 

خدارو چه دیدی، شاید از یه پروژه ی یه ماهه -

 تبدیل

 !شد به مادر بچه هام

 -:فراز بلند یم خنده و رستگار با طعنه یم گه

 .مخصوصا تو که سابقتم حسابر درخشانه

 :پوزخند یم زنم و یم گم

 .مخلصیم-

 با خنده ی بلند هر سه تاییمون، ش و کله ی صبا که

 اون وسط داشت یم رقصید پیدا یم

شه و با دیدن من، جیغ یم کشه و محکم بغلم یم  

 :کنه

وای علیسان، کجا بودی احمق؟ دلم برات یذره -

 شده



احساس بود بخدا، گاو بر  ! 

 یم خندم و من هم بغلش یم کنم، صبا دخیی ساده و

 بامزه ایه، چند ساله که با فراز رابطه

 داره و درک نیم کنم چرا ان قدر کشش یم دن، وقتی 

 شش ماه بتوبن ییک رو تحمل کتن 

یش دیگه، شناخت بیش تر از این وقت  باید بگی 

 تلف

 !کردنه

*** 

 تو گ هستیه*

 س

 َِ
َ
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 ین

یم تر و مودبانه تر و با تحتو مکالمه صمی . 
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به ی دوستانه ای به  صبا که ازم جدا یم شه، ضن

 بازوم

 :یم زنه و یم گه

ون-  .فکر نکن نفهمیدم داری یم کیسر بی 

 :نیشخند یم زنم و خونرسد جواب یم دم

ی الزمه صبا جان-  .باالخره پیشگی 

خنده، فراز به کتفم یم کوبه و صبا غش غش یم 

 ادای

بی شدن در یم آره، مثال خشن  غی 

 :یم گه

 .هو-

 جوابش فقط نیشخندیه که بزرگ تر یم شه، رستگار

 همون طوری که درحال رول کردنه،

 :شش رو یکم باال یم آره و رو به صبا یم گه

این آمارش خرابه، حواسمون نباشه هممونو حامله -

 یم

 .کنه



یم خنده و قبل از این که نمکدون دیگه صبا باز هم 

 ای

 بخواد ک...نمک بازی در بیاره با

 :صدای بلندی از جمع یم پرسم

نیما کجاس؟ نیم آد؟صبا شونه هاش رو به نشونه -

 ی

ن با رقص و هماهنگ با موزیک تکون یم ده،  ندونسیی

 فراز

 هم اعالم بر اطالیع یم کنه و آخرین نفر، رستگار که

ن لب هاش گرفتهحاال رولش رو ب ی   

و داره روشنش یم کنه، تو همون حالت، گنگ 

 جواب

 :یم ده

 .دیر نشده هنوز، گفته یم آد-

 ش تکون یم دم و دوباره نگاهم رو به اون وسط یم

 دوزم، طیال دیر کرده، مگه یم

خواست چیکار کنه ان قدر طول یم ده. لب هام رو 



 جمع

 یم کنم، کنار رستگار روی ییک

یم شینم، فکر یم کنه قصد کشیدن  از صندیل ها 

 دارم

 که بعد از کام سوم رولش رو به

م اما نگاهم ه، وسوسه یم شم ازش بگی   سمتم یم گی 

م و با شفه ای یم  رو ازش یم گی 

 :گم

 .نیم کشم-

 :ابرو باال یم اندازه و یم گه

 .تنگ شدی داداش-

 فراز از طرف دیگه دست رستگار رو به خودش یم

 :کشه و یم گه

 .ول کن اینو، بده من-

 رول رو به فراز تحویل یم ده، فراز فندک یم زنه تا

ن  ن گرفیی  دوباره روشنش کنه و حی 

ن کام، به جلوتر اشاره یم کنه  :اولی 



 پروژه ات داره یم آد، بدو برو شاغش تا این الشیا-

 .بلندش نکردن

نیشخند یم زنم و پاکت سیگارم رو از جیب کتم در 

 یم

آرم و فندک فراز آرم، نچن در یم  

ن روشن کردنش و همون طوری م، حی   رو ازش یم گی 

ن لب هامه، جواب یم  که سیگار بی 

 :دم

ی که با من یم آد مهموبن یم دونه باید با-  دخیی

ن این اسکال  خودمم بمونه، من که عی 

ن مو بیر
 .نیستم وایستم نگاه کنم پارتین

ن کام ن سومی 
،رستگار نیشخند یم زنه و فراز بعد گرفیی  

 .رول رو به رستگار یم ده

 طیال مستقیم به سمت ما یم آد، از تیپ و استایلش

 خوشم یم آد، خییل آرایش نداره و

موهاش رو ساده ریخته روی شونه هاش، لباسش 

 هم



 .یه شهیم صوربی و بدون آستینه

از این که لباس خییل بازی نپوشیده خوشحالم، 

 همیشه

 ش لباس های زیادی بازی که دوست

ن بحث داشتیم و اآلن شعور د هام انتخاب یم کین خیی

 طیال

 .برام قابل تقدیره

امش از جام بلند  قبل از این که به ما برسه، به احیی

 یم

 شم که ابرو باال یم اندازه ویل

ی نیم گه، این که پیش غریبه ها یه آدم کامال ن  چی 

 !متفاوت و با شعوره، دیوونه کننده است

ش یم زنم و دستم رو بهلبخند یه وری جذابر به رو   

 سمتش دراز یم کنم، بر تعلل دستم رو

ه و نزدیک تر یم آد. به فراز و رستگار  یم گی 

 :معرفیش یم کنم

 .بچه ها طیال-



 طیال ش تکون یم ده و بر تفاوت ابراز خوشبختی یم

م جلوتر یم  کنه؛ بازوش رو یم گی 

کشمش و وقتی شونه به شونه ی خودم یم ایسته، 

 به

ن قدمون اخم یم کنم کهاختال ف ناچی   

 شش رو بر یم گردونه و متوجه حالت صورتم یم

شه. نگاهم روی لب هاش ثابت میمونه که بدجور 

 دارن

 روی مخم راه یم رن، لب هاش رو تکون یم ده و

 برای این که

متوجه منظورش بشم، شم رو به سمتش خم یم  

 .کنم

 چته؟-

ی نیست تکون یم د ن م و یمشم رو به عالمت چی   

 خوام بکشم عقب که دستش رو پشت

گردنم یم ذاره تا تکون نخورم. دستی که تو دستشه 

 رو



 :هم فشار یم ده و تو گوشم یم گه

؟-  پس چرا قیافه گرفتی

 خودش متوجه یم شه من رو تو چه موقعیتی قرار

 داده؟ شم تو گردنشه و چشم هام روی

توسینه های پرش، بخدا اگه این دخیی ذره ای عقل   

 !شش داشته باشه

 ادامه ی پارت هفتاد و چهار

بر توجه به فشار دستش، شم رو عقب یم کشم و 

 به

 قیافه ی شیطونش نگاه یم کنم، لب

 یم شن و حدس یم زنم 
ن
هام تبدیل به خط صاق

 امشب

 !این داستان ش درازی داره

 با چشم غره نگاهم رو از شیطنت تو چشم های

م و شم رو پ ن یموحشیش یم گی  ایی   

اندازم. طرح دو صورت، ظریف و درهم زنونه ی 

 پشت



 به هم دیگه، پشت ساعد دستش

 توجهم رو جلب یم کنه، ابروهام رو باال یم اندازم و

 همون طوری که دست هامون قفل

 همه، دستش رو باال یم آرم. شش به سمتم بر یم

 گرده و وقتی من رو قفل تتوش یم بینه،

یم گه تابر به گردنش یم ده و  : 

 چیه؟-

 :به طرحش اشاره یم کنم

 باحاله، معنیش خ  یم شه؟-

شش رو به چپ و راست تکون یم ده، ناز یم خنده 

 و

 :جواب یم ده

ی ان؟ - ن از اون آدمابی هستی که دنبال معتن هر چی 

 شل

ا بر معتن 
ن  کن، بعضن چی 

 !قشنگن

 نیشخند یم زنم و دیگه پیگی  نیم شم، در عوض شم



ن یم برم و چشممرو تا گوشش پا یی   

به تتوی دیگه ای یم خوره. نت های موسیقی تتو 

 شده

 پشت گوشش، هیجان زده ام یم کنه،

ن  دوست دارم لمسش کنم اما از واکنشش مطمی 

 .نیستم

 :فقط تو گوشش زمزمه یم کنم

 دیگه کجاهات تتو داری؟-

بازهم گردنش رو به سمت ش من خم یم کنه و 

 میون

 و صدای
ن

بلند یم اون همه شلویع  

 :شنوم که یم گه

 .تف تو گورت مرتیکه، بکش اونور شتو-

 با خنده ی بلندی شم رو عقب یم کشم، که بر و بر

 نگاهم یم کنه و با تاسف ش تکون یم

ون بکشه و بره که نگهش  ده، یم خواد دستش رو بی 

وایستا-یم دارم و با اخم یم گم:  . 



ه ی رستگار نیشخند یم زنم. فر  از و صبابه نگاه خی   

 چت کردن و دارن اون وسط

ن   .خودشون رو تخلیه یم کین

 دوباره به سمت طیال بر یم گردم که درحال دیدن

 رقصیدن بر هدف و در واقع شلنگ تخته

ن مست های اون وسطه  .انداخیی

 :دستش رو یم کشم که برگرده و بعد یم گم

؟- ی نیم زبن ن  چی 

 :لب هاش رو جلو یم ده و یم پرسه

؟-  مثال خ 

  یم کنم به حالت قشنگ گردنش نگاه نکنم، یاسیع

 توجه ام رو از لب های خوشگلش

 بردارم، ویل گ یم فهمه حتی حرف زدنش هم رو

 مخمه و وقتی اون دهن خوشگلش رو

 تکون یم ده، دلم یم خواد چه کارهابی برای بستنش

 !بکنم

چشم هام رو جای دیگه ای جز صورتش یم دوزم و 



 با

نم جواب یمصدابی که صاف یم ک  

 :دم

 .گل، *دراگ، حشیش، هر خ  که بخوای هست-

 :نچ کشیده ای یم گه

 .نچ، به فازم نیم خوره، رو مودش نیستم-

؟* -  درینک نیم زبن

 :ش تکون یم ده

 .اصال-

ن   :شونه باال یم اندازم و با گفیی

 .پس بیا بریم وسط-

 دستش رو با خودم یم کشم، صدای آشنای ریحانا از

یم شهباند ها پخش  . 

هماهنگ با موزیک، شخوش و مثل بقیه ی کسابی  

 که

 اون وسط مثال درحال رقصیدن

هستند، بر هدف و بدون انجام هیچ حرکت خاض 



 مثال

 .یم رقصیم

 کاش ادا تنگا در نیم آوردم و اون رول رو یم کشیدم،

 !مطمئنا بیش تر خوش یم گذشت

*** 

 دراگ یا کوک*

*drink نوشیدبن 
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 مطمئنم

 که رد داده، وقتی مثل یه گربه خودش رو به بدن من

 یم ماله و

لبخند مکش مرگ ما یم زنه، به عقل نداشته اش 

 شک

 .یم کنم

مطمئنا ان قدر باهوش هست که بدونه دقیقا داره 



 چیکار

 یم کنه، ویل لعنت بهش! من نیم

ش رو بخونم و بفهمم از آزار دادن تونم ذهن خراب

 من

 خ  عایدش یم شه که این حرکت

 .هارو یم زنه

ن نگاهش یم کنم، لوندی های مسخره اش رو بر   تی 

 جواب نیم ذارم و این دفعه لعنت به من

ه داره گند یم زنه  که یم خواستم آدم بشم و این دخیی

 .به قول من، به خودم

نم، اما وقتی نیم خوام، نیم خوام به بدنش دست بز   

 خودش رو بهم یم چسبونه و شش رو

م  .تو گردنم فرو یم کنه، کمرش رو یم گی 

 :تو گوشم زمزمه یم کنه

. بهت افتخار یم کنم-  .پرسحاخر خوبر هستی

 !لعنت بهش، داره دیوونه ام یم کنه

 کمرش رو چنگ یم زنم، یم خوام برم شاغ گردن بلند



 و کشیده ی خوش بوش، که باال

ن یم ره تنه اش رو روی دستم خم یم کنه و پایی  . 

بدنم داغ کرده و مطمئنم صورتم شخ شده، لعنت 

 به

 !هرخ  دخیی کرمه

 وقتی دوباره باال یم آد، انگشت های ظریفش رو روی

 صورتم یم ذاره، ناخنش رو تا روی

 .گردنم یم کشه و شش رو جلو یم آره

روبا اخم نگاهش یم کنم و نیم خوام فکر کنه بازی   

 اون برده، یم خوام به سبک مسخره

 ی خودش باهاش بازی کنم! چشم هام رو از صورت

 شیطونش جدا نیم کنم، لبخند یه وری

، شم رو تا  به روش یم زنم و با چشمک جذابر

 :گردنش جلو یم برم، زمزمه یم کنم

 بازی دوست داری؟-

صدای خنده اش رو یم شنوم، بر مالحظه نوک 

 زبونم



یم کشم و هوس رو روی گردنش  

 :آلود زمزمه یم کنم

 .جون-

ن روی ستون فقراتش یم کشم،  دستم رو تحریک آمی 

 جوری لمسش یم کنم که خودش

 پاهاش رو برام باز کنه، اما اون فقط یم خنده. خنده

، دلم یم خواد ن  هاش دیوونه ام یم کین

 .ساکتش کنم، شاید با دهن و زبونم

یده شده آهنگ عوض شده ویل ان قدر غرق تن پیچ

 تو

 بغلم هستم که حتی خواننده رو هم

 !تشخیص نیم دم

 از خودم جداش نیم کنم، ویل وقتی یم ایستیم نگاه

 عجیتر به هم یم اندازه، چشم هاش رو

 :ریز یم کنه و با سوظن لب یم زنه

 خ  شد؟-

 شم رو تا گوشش جلو یم برم، روی تتوی پشت



 :گوشش دست یم کشم و زمزمه یم کنم

-  بزنه، دستش رو یمبا من ب
ن
یا.قبل از این که هر حرق  

 کشم و همراه خودم به جابی یم برمش که

 صدای وحیسر موزیک کمیی تو مغزمون بوم بوم کنه،

ل کنم و بتونم ن خونم رو کنیی  آدرنالی 

 !بفهمم چیکار یم کنم

 ت شدم

چ
َ
َ َِ  

 !لعنت بهش، نزده

 توی ییک از اتاق های خونه یم کشمش و وقتی در رو

ون یم بندم، کمرش روپشت شم  

ون کیم خفه شدن، اتاق  به در یم کوبم. صداهای بی 

ونه و به راحتی   روشن تر از اون بی 

متوجه نگاه وحشیش یم شم، نگایه که داره من رو 

 به

 !چالش دعوت یم کنه

 چال ِش گ بهیی یم تونه اون ییک رو از پا در بیاره؟



 به روش پوزخند یم زنم، دست هام رو کنار شش

 .روی در یم ذارم و روش خم یم شم

 :زمزمه یم کنم

یه که یم خوای؟- ن  این چی 

 :با معصومیت ظاهری پلک یم زنه و جوابم رو یم ده

 .متوجه منظورت نشدم-

حرکتش رو تقلید یم کنم، مثل خودش آروم و با 

 مکث

 پلک یم زنم، دست راستم رو از در

لوشجدا یم کنم و انگشت اشاره ام رو با نوازش زیر گ  

 :یم ذارم، لبخند یم زنم و یم گم

؟-  حاال خ 

 نیشخند یم زنه، شش رو به در تکیه یم ده و گردنش

 رو باال یم ده، دستم رو تا تتوش

 که یم کشه، بر 
باال یم کشم و اون با نفس عمیقی

 هوا

 :جواب یم ده



؟-  هنوز یم خوای معتن تتوی دستمو بدوبن

ن ا نگشت هام نیشخند یم زنم، الله ی گوشش رو بی 

 یم

به ای م، با انگشت کوچیکم ضن  گی 

 :به گوشواره ی حلقه ایش یم زنم و جواب یم دم

 .دیگه برام مهم نیست-

انگشتم رو توی حلقه ی کوچیک گوشواره اش فرو 

 یم

 کنم، شش رو کیم عقب یم کشه

 که گوشش کشیده یم شه، ناله یم کنه، فاصله ی

 بینمون رو پر یم کنم و خودم رو بهش

چسبونم یم . 

هنوز تو چشم های وحشیش که انگار برنده هستند 

 نگاه

 یم کنم، با تفری    ح و لبخند خوشگیل

 :جواب یم ده

 یم ده، قشنگ نیست؟-
ی

 معتن اتحاد و همبستیک



 :لبم رو خیس یم کنم و جواب یم دم

 .تو قشنگ تری-

 یه وری لبخند یم زنه و آتیش توی تنم رو بیش تر یم

ن  بشم کامل کنه، تا جابی که مطمی   

لمسم یم کنه خودم رو بهش یم چسبونم و اون با 

 خنده

 :ی نازی یم گه

لطف داری پرسحاخر .بهش لبخند یم زنم، نیم -

 دونم

ی مثل ن دارم یا نه. تا حاال با دخیی  اجازه ی جلو رفیی

 طیال

برخورد نداشتم، این دخیی تمام دونسته ها و 

 اطالعاتم

 از جنس مونث رو دود کرده و

هوا فرستاده ! 

ن موهای  لبم رو روی هم فشار یم دم، دستم رو بی 

 زیادی بلند و جذابش فرو یم کنم و دلم



 یم خواد چنگ بزنم توشون، شش رو بکشم جلو و

 !دیوانه وار ببوسمش

 ابروهای پهنش رو که باال یم اندازه، دلم رو دریا یم

 :زنم و یم گم

 .یم خوام ببوسمت-

 ازش نیم مونم، در و 
ن
ن منتظر حرق اقع اون لتر که بی   

ه، به اندازه ی  دندون هاش یم گی 

 تایید کننده هست
ن
 .کاق

ن لب هام یم  لب های درشت و خوش حالتش رو بی 

م، دستم رو توی موهاش مشت یم  گی 

 .کنم و با تنم به در فشارش یم دم

 همرایه کردنش دیوونه کننده است، دستش که توی

 موهام فرو یم ره و صدای اویم که از

ن  ون یم آد، باعث یم شه لب هاش  بی  لب هاش بی 

 رو

 رها کنم و شاغ گردن خوش

 .تراشش برم



ن صدای بلند و  صدای بریده بریده اش رو گنگ از بی 

ون یم شنوم  :جیغ و داد بی 

 .یواش، بزبن باال من کاری از دستم بر نیم آد-

 خودم رو محکم تر بهش فشار یم دم و تو گردنش

 :زمزمه یم کنم

- ن  اآلنم باالعم، همشم تقصی  توعه من همی  ! 

 دست هاش رو روی شونه هام یم ذاره، از خودش

 جدام یم کنه و با اخیم که به خماری و

 :شخن صورتش نیم آد، جواب یم ده

 به من چه؟-

 موهای مشت شده توی دستم رو رها یم کنم، پشت

م و به خودم  گردنش رو یم گی 

ازش کامنزدیکش یم کنم، قبل از این که دوباره   

م، یم گم  :بگی 

 عمه ام که نبود مثل گربه خودشو یم مالید به من،-

 بردیش باال مسئولیت الالبی گفتنشم با

 .خودته



 لبخند دندون نمابی یم زنه، لبخندش رو یم بوسم و

 :اون با خنده از این کارم یم گه

؟ فکر نیم کردم یه منحرف-  برا گربه ها سیخ یم کتن

 !جنیس کثیف باشر 

ه، این دخیی دیوونه است، من رو هم خنده ام یم گی   

 !دیوونه یم کنه

 قبل از این که شم رو کج کنم و دوباره لب هاش رو

م، مرموز زمزمه یم کنه  :بگی 

 .پریودم-

 :خشکم یم زنه، با بهت یم گم

 مگه مسخره بازیه؟-

 شونه هاش رو باال یم اندازه، دوباره دندون نما یم

سم دندون هاش رو خنده و باید حتما بی   

 :کجا کامپوزیت کرده!جواب یم ده

 پریود تو داهات شما مسخره بازیه؟ تو دهات ما یه-

 .عادت ماهانه است به مدت هفت روز

 :با خنده ی بلندی ادامه یم ده



- ، باید حتما با آداب و رسم دهاتتون آشنام کتن

 ظاهرا

ای جالتر دارن ن  !چی 

 پایان فصل سوم

 پارت_هفتادوشش#
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۱۳۹۲فروردین   

 بر توجه به صدای زنگ آیفون و بعد باز شدن در

 خونه، یک بار دیگه شماره ی رها رو

م اما باز رد تماس یم ده، زیر لب فحشش یم  یم گی 

 :دم و بهش اس ام اس یم فرستم

- javab mno nemidi? 

- dahanet service. 

- sabr kon faghat. 

ت رها یم کنم، غلت یم زنم و بهگوشیم رو روی تخ  

ن پاهام گی    شکم یم خوابم. ملحفه بی 



یم کنه اما حتی حوصله ی در آوردن اون رو هم 

 ندارم،

 چشم هام رو یم بندم و سیع یم

 !کنم این یک ماه گذشته رو هضم کنم

ن تو  از آزماییسر که طناز داد و معلوم شد جنی 

 شکمش

 واقعا بچه ی منه، فقط دو روز

دو روز جهنیمگذشته؛  ! 

 دو روزی که رها تو شوکه و من بدتر از اون، تمام

ن آزمایش بود و تمام  امیدمون به همی 

 !امید کوفتیمون نا امید شد

ذهنم خالیه، نیم دونم باید چیکار کنم؟ چه طور 

 باید از

 پس این مشکل بر بیام، چه طور یم

ون وقتی تمام  خوام خودم رو از این داستان بکشم بی 

یت این اتفاق روی دوش منهمسئول ! 

فقط خدا یم تونه کمکمون کنه، خدابی که این مدت 



 تو

 !زندگیم نیم بینمش

ه یم گه  شکم طناز روز به روز باالتر یم آد و دخیی

 فقط بزاعم و برم؛ قصد موندن پای

 کاری که دوتابی انجامش دادیم رو نداره و یم خواد یه

 بچه رو بندازه گردن من و فلنگ رو

 بچهببند
ی

ه! یم خواد زودتر از نه ماه تو هفت ماهیک  

رو به دنیا بیاره و بره !صدای پیام گوشیم بلند یم 

 شه،

 بر حوصله از زیرم درش یم آرم ویل قبل از این که

 بتونم

ون  پیام رستگار رو بخونم، صدای جیغ و داد از بی 

 .باعث یم شه سیخ شجام بشینم

روی تخت صدای جیغ مامان و زن دیگه ای یم آد،  

 سیخ یم شینم و با واضح تر شدن جیغ

های مامان، با عجله از روی تخت بلند یم شم. 

 ملحفه



 ی آبر رنگ به دست و پام یم پیچه

و باعث یم شه سکندری بخورم. صدای جیغ 

 عصبابن 

 :مامان رو یم شنوم

؟-
ی

 حرف دهنتو بفهم زنیکه، هیچ یم فهیم خ  یم گ

تو خونه با گ بحثشواقعا ایده ای ندارم که مامان   

ون یم رم و  شده، تا وقتی که از اتاقم بی 

 یم پرم. به پذیرابی 
ن  پله هارو با عجله و دوتا ییک پایی 

 که یم رسم، با دیدن خاله ی طناز

 وسط خونه با اون استیل دست به کمر و سیس

 !طلبکارش، خشکم یم زنه

نگاه خاله ی طناز به من یم افته و مثل سلیطه های 

 بر 

و، صداش رو یم اندازه روآبر   

 :شش

بفرما، خود نامردشم اومد، از پرس بر ناموست -

س  بی 



س خواهر زاده ی  چیکار کرده، بی 

 .شونزده ساله ی منو چطوری اغفال کرده

 اغفال رو از کجا در آورد دیگه؟

ن پله ها ماتم زده بر یم  مامان به سمت من که پایی 

 گرده، چهره اش از درد و بهت تو هم

رفته فرو  . 

منده و ترسیده ام رو از روی مامان بر یم  نگاه شر

 دارم و با قدم های محکیم به سمتشون

 .یم رم

 هردوشون ایستادن و معلومه که برای به هم پریدن

 کامال آماده هستند. به روی خاله ی طناز

 :اخم یم کنم و با جدیت یم پرسم

 اینجا خ  یم خوای؟-

هصدای بهت زده ی مامان بلند یم ش : 

 تو این زنه رو یم شناش؟-

به سمت مامان بر نیم گردم، زنیکه ی آپاخ  با 

 حرص



 :یم گه

دیدی پرس پوفیوزت منو یم شناسه خانم؟ دیدی -

 دروغ

 نیم گم؟

ن های این زنیکه بدم،  قبل از این که جوابر به توهی 

 :صدای ناباور مامان دوباره بلند یم شه

 خ  یم گه این زنک؟-

م رو از روی خاله آب دهنم رو قورت ن یم دم و نگاه تی   

 ی طناز بر یم دارم؛ شم رو بر

 یم گردونم و به مامان که مثل آدم های کتک خورده

 ایستاده نگاه یم کنم. طاقت بهت و

ن یم منده ش پایی   ناباوری نگاهش رو ندارم که شر

 اندازم، مامان با قدم های لرزون به سمتم

ه تم رو یم گی  و با ناباوری یم آد، یقه ی بی شر  

 :تکونم یم ده

 .با توام، دهن باز کن-

 جوابر ندارم، بالفرض که جوابر هم داشتم، با کدوم



 روبی یم خوام زل بزنم تو چشم هاش

 و دقیقا خ  قراره بگم؟

خانم جان، من که -صدای اون زنیکه هنوز یم آد: 

 دارم

، باز  بهت یم گم این پرس کالشتم که یه و حاضن

 داری

 حرف

؟خودتو  یم زبن  

ی که به قلمرواش حمله کردن،  مامان مثل ماده شی 

 رو

 :به اون یم غره

 .تو دهنتو ببند، نیم خوام صداتو بشنوم-

 :خاله ی طناز هم جیغ جیغ یم کنه

 پرروید، با کلفت نوکر -
ی

او، مثل این که خانوادگ

 خونه

، حد خودتو  ات که حرف نیم زبن

 بدون وگرنه حدتو نشونت یم دم، مفهومه؟



 مامان من رو رها یم کنه و به سمت اون یم ره،

ه و حیتن که به زور  بازوش رو یم گی 

 هیکل بزرگ خاله ی طناز رو با خودش یم کشه، بلند

 :و محکم یم گه

ون، فکر کردی من نفهمم  - از خونه ی من گمشو بی 

 که

 حرفای توی خراب گدا گدولو باور

 کنم؟ خواهر زاده اتم مثل خودت خراب و بدبخته

 حتما،

 یم خوایید بچسبید به ما؟ کور

خوندی. خیال نکن با ننه من غریبم بازی یم توبن 

 پرس

 !منو خام کتن 

ن و زمان  خالهه جیغ و داد یم کنه، خودش رو به زمی 

 یم کوبه ویل مامان که بر اندازه

 عصبانیه زورش زیاد شده و همون طور به سمت در

 خونه یم کشتش. با تعجب به صحنه



ن ی پیش چش مم نگاه یم کنم و پاهام به زمی 

 چسبیده،

 نیم تونم هیچ عکس العمیل از خودم

 .نشون بدم و فقط نگاه یم کنم

ون پرتش یم کنه، تکیه اش رو به  وقتی از خونه بی 

 در یم زنه و قفسه ی سینه اش با

ن یم شه  .شدت باال و پایی 

 پارت_هفتادوهفت#
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خ  بگم، چیکار کنمنیم دونم باید  ! 

 چه طور باید این گند رو توجیه کنم، خ  باید بگم در

 برابر مادری که داره از حرص نفس

 !نفس یم زنه و صورتش شخ شده

 دهن باز یم کنم و هر چربی که به نظرم یم آد رو به

 :زبون یم آرم

 ...من، راستش مامان-



ن حرفم یم پره باعث یم شه خفه  صدای مامان که بی 

 :بشم

؟- ؟ تو خ   تو خ 

دهنم بسته یم شه و به اون که با چشم های گرد 

 شده

ه یم  از عصبانیت نگاهم یم کنه، خی 

شم. نفس نفس یم زنه و دست هاش رو کنارش 

 مشت

 کرده، صورتش شخ شده و وقتی با

 .قدم های بلندی به سمتم یم آد، جفت یم کنم

دهمامان هیکل ریز و کوچولوبی داره، قدش تقریبا بلن  

ن   ویل باز هم تا زیر چونه ام یم رسه .یقه ام رو که بی 

ن تر یم اندازم تا تو ه، شم رو پایی   دست هاش یم گی 

 چشم هاش نگاه

 نکنم. عیل رغم جثه ی ریزش با یقه ام که تو مشتشه

 :تکونم یم ده و با عصبانیت یم گه

 ...حرف بزن، حرف بزن پدرسگ-



که بخورماز فحش مامان ناراحت نیم شم و حقمه   ! 

 یم تونم بزنم وقتی هیچ توجییه به ذهنم 
ن
چه حرق

 نیم

ن   رسه. مسخره نیست؟ بخوام همچی 

 رو توجیه کنم
ی
 !اتفاق

 آب دهنم رو قورت یم دم و لعنت به روزی که با این

 !دخیی وارد رابطه شدم

 ییک از دست هاش رو از یقه ام آزاد یم کنه، مشت

انسبتا محکیم به سینه ام یم کوبه و ب  

 :غیظ بیش تری یم گه

 بگو، دهنتو باز کن، این چه خایک بود ریختی تو ش-

 من؟

 بیش تر تکونم یم ده و مشت هابی که به سینه ام یم

 .کوبه، پشت ش هم و بر وقفه یم شن

م که تو- م من از دست تو راحت بشم، بمی   الیه بمی 

... یم . آخر منو یم کیسر  آدم نیستی

... اون وقت بر ش خر  و راحت به هرزگیت یمکیسر  



 ...رش

 مشتش رو باز کرده و با کف دستش به سینه ام یم

 :کوبه، این دفعه ناله یم کنه

چه کردی با دخیی مردم؟ چه کردی که شم باید -

 جلوی

ن باشه؟  هرکس و ناکیس پایی 

ن باید تقصی  من  یم خوام توجیه کنم، چرا همه چی 

 باشه؟ مگه من تنهابی حامله اش کردم؟

ن افتاده وحرف   زیاد شم پایی 
ی

مندگ یم زنم، اما از شر  

 !صدام زیر شده

 .تقصی  من نبود-

 مامان انگار که این براش قابل باور تره، تکونم یم ده

 :و به ادامه دادن تشویقم یم کنه

؟ تو ... تو... تو نبودی؟ از تو - ... یعتن خ  یعتن

 نیست؟

 لب هام رو روی هم فشار یم دم، از خجالت و

من  شم تو یقه امه؛ آخه من خ  بگمشر
ی

دگ  



به مادرم؟ چطوری باید این مسئله رو براش باز کنم  

 که

 بتونه قبول کنه؛ تو منطقش بگنجه

رحم یه دخیی پونزده شونزده ساله ان قدر آماده بوده  

 که

 !این طوری حامله شده

 حرف بزن دیگه، جون به لبم کردی... بگو... بگو از-

بچاپه مون، تو نیست این زنه اومده  

 ...بگو دیگه

ن سه کلمه باز  ون انداخیی دهنم رو فقط اندازه ی بی 

 یم

 :کنم

 !هست... بچه ی منه-

صورت مامان رو نیم بینم، اما صدای نفس های 

 بلند و

 .سنگینش رو یم شنوم

 یقه ام رو ول یم کنه و با خیال این که بر خیالم شده،



 نیم قدیم عقب یم رم. شم رو کیم

رم و از زیر چشم به مامان که دست هاش روباال یم آ  

 جلوی دهنش گرفته و ناباور نگاهم

 .یم کنه، نگاه کوتایه یم اندازم

قدم کوتاه دیگه ای به عقب بر یم دارم و مامان 

 ناباور

 :یم گه

 .تو نیم توبن ان قدر آشغال باشر -

ن قدر آشغال و  چقدر بده که خودم هم یم دونم همی 

 به

رو تو هم یم پیچم و ان قدر  درد نخورم!دست هام

 همه

 خ  پوچ و بر معتن شده که حتی حوصله ی

 !دفاع کردن از خودم هم ندارم

ن یم افته،  از زیر چشم یم بینم که مامان روی زمی 

 ...آوار یم شه، پرت یم شه... مثل من

ون  به بی 
ی

 مثل من که از دور خوش و بر خیایل زندگ



 !پرت شدم وسط بد بیاری و بدبختی 

شده و داره ناله یم کنه، نگران به سمتش یم رم  خم

 و

 جلوش زانو یم زنم؛ یم بینم که

ی جز صورت   ن دستش روی قلبشه، چشم هام چی 

 کبوش

 .نیم بینه

دست یم اندازم زیر بازوش بلندش کنم که دست 

 دیگه

 
ی
 اش با تمام توابن که براش باق

مونده، روی صورتم یم شینه. دستم رو جای سییل 

 ای

دم یم ذارم و لب هام روکه خور   

 .روی هم فشار یم دم

 مامان منطقع و بریده بریده ناله یم کنه و ضجه یم

 :زنه

... دست نزن به من... تو آلوده ای-  ...تو... کثیقن



با همون صورت کبود شده و دستی که هر لحظه 

 بیش

 تر روی قلبش مشت یم شه، گریه

ه، با عجز و البه ادامه یم ده  :اش یم گی 

- ... تو از من نیستی  تو  پرس من نیستی ... 

 گریه اش شدید تر و بلند تر یم شه، یم خوام بغلش

مش که جیغ یم  کنم و به اتاقشون بیر

 :کشه

لعنت به روزی که تورو به دنیا آوردم... لعنت به -

 من

ف  که مادر توام... تف به تو و شر

ت ف... تف بهت بر غی   ...نداشتت بر شر

م یم شن، اما هیچ دفاعیهحرف هاش برام گرون تمو   

 .ای از خودم ندارم

ون  مامان با ناله یم خواد خودش رو از بغلم بی 

 بکشه،

 اما نیم تونه و بدنش بیش تر شل



 .یم شه

 ناله ها و فحش های ریزش که ساکت یم شن، با

 وحشت به چشم هاش که خاموش شدن نگاه

 .یم کنم

 :شونه ی الغرش رو تکون یم دم

- اج خانم؟مامان؟ مامان؟ ح  

به های آرویم  هیچ عکس العمیل نشون نیم ده، ضن

 به

 صورت یخش یم زنم تا بتونم

بیدارش کنم و همزمان صداش یم زنم، بلند و بر 

 :وقفه

 .ماما؟ خ  شدی تو، پاشو-

 پارت_هفتادوهشت#

 فصل_چهار#

 ***پرورشگاه_االغها#

 از بدبختی و بدو بدو های اورژانس که خالص یم شم

امان رو به بخش قلبو باالخره م  



، بابا و محمد یم رسن. بعد از کیل ن  منتقل یم کین

 دردش و وقتی که وضعیت مامان استیبل

شده اومدن و محمد طلبکار هم هست چرا زودتر 

 اطالع

 !ندادم

 وقتی از دست محمد خالص یم شم، تازه یم تونم

 فرصت کنم ولو بشم روی صندیل های

بیارم فکر کنم. به فلزی بخش و به بهونه ای که باید   

 محض ورودشون، هردوشون سوال

پیچم کردن تا بفهمن داستان چیه و چرا مامان باید 

 تو

 یه روز عادی سکته رو رد کنه! اما با

 هر بدبختی ای که بود فعال پیچوندمشون تا بتونم با

 !خودم کنار بیام

نیم دونم وقتی خیالشون از بابت حال مامان راحت 

 بشه

من که چرا سکته و خراب بشن ش   



 کرده باید چه جوابر بدم! تا این لحظه نگرابن برای

ش اجازه ی  مامان و حرف های دکیی

 فکر کردن بهم ندادن، مطمئنم که مامان بعد از ش پا

 شدن همه ی این اتفاقات رو یم ذاره

کف دست بابا و محمد و من حتی نیم تونم دروغ 

 بگم،

ن حرف راست رو هم  روی گفیی

اقعا خ  یم تونم بگم؟ندارم و و   

 !احساس بدبختی یم کنم، ترسو و خاک تو ش بودن

 احساس یم کنم ان قدر شجاعت ندارم

پای کاری که کردم وایستم و به موجود احمقی که 

 نیم

 !تونه مسئول کارهاش باشه تبدیل بشم

 و مو بوری  
ی

نگاهم به عکس پرس بچه ی چشم رنیک

 که

 پشت استیشن بخش زده شده، قفل

ه؛ روی موهای طالبی و بورش کاله کوچولوبی یم ش



 با

 !عالمت اورژانس هست و لعنت

دلم برای اون بچه یم ره و پدر شدن این طوریه؟ 

 نسبت

 به بچه ای که قراره به دنیا بیاد

 حیس جز شدرگیم ندارم، نیم دونم یم تونم دوستش

 داشته باشم یا نه، یم تونم عاشق بچه

خراب کنه؟ اصال یم  ای بشم که شاید آینده ام رو 

 تونم

 پدر خوبر باشم؟

 آرنجم رو روی پاهام یم ذارم، شم رو زیر یم اندازم

 و پیشونیم رو به کف دست هام که

 .باال گرفتمشون تکیه یم دم

 کاش یم تونستم به هیچ  فکر نکنم، یا مثل پرسهای

 همسنم، دغدغه های دیگه ای داشته

باشنباشم؛ دغدغه هابی که ان قدر ترسناک ن ! 

 بخش قلب برعکس اورژانس خلوته، پرستارها بر ش



 و صدا کارشون رو انجام یم دن و

عمیقا از آرامش اینجا خوشحالم. تنها صدابی که 

 آرامش

 بخش رو بهم یم زنه، صدای قدم

 .هاییه که از دور و نزدیک یم شنوم

تو همون حالت که شم رو به دست هام تکیه دادم 

 و

یخته، چشم هامموهام روی پیشونیم ر   

رو یم بندم و یم خوام کیم ریلکس کنم که دست  

 کیس

 رو شونه ام یم شینه و بعد صدام

 :یم زنه

 .عیل؟ پاشو ببینم-

پلک هام رو محکم تر روی هم فشار یم دم، نیم 

 خوام

 کیس از این خواب خرگوشر بیدارم

کنه، یم خوام ان قدر خودم رو به خواب بزنم که 



 فکر

ن مردم، که دن یا تموم بشهکین ! 

 :فشار دست محمد روی شونه ام بیش تر یم شه

م، باید حرف بزنم و- ؟تصمیمم رو یم گی   عیل؟ خوابر

 مشابه بالبی که ش مامانم اومد،
ی
 اجازه ندم اتفاق

 .برای بقیه بیفته

 دهن که باز یم کنم و حرف یم زنم، صدام بیش از

 اندازه ای که فکرش رو یم کردم خش

 .داره

- منه بیدار  . 

 
ی

 شم رو از دست هام بر یم دارم و به اون که خستیک

 از ش تاپاش یم باره نگاه یم کنم،

 خودش رو تا کنارم یم کشه و روی صندیل ها یم

 .شینه

 شم رو به سمت محمد یم چرخونم و سوال دیوونه

 :کننده ی این چند ساعت رو یم پرسم

 مامان چه طوره؟ بهوش اومد؟-



انگشت شست و اشاره محمد چشم هاش رو با ش 

 اش

 یم گه
ی

 :ماساژ یم ده و با خستیک

 .آره اکیه، برو ببینش-

 لب هام رو روی هم فشار یم دم و دیگه نیم گم اگر

 من ببینه این دفعه رو سکته رو رد

 !نیم کنه، قلبش یم ایسته

 :دست به شش یم کنم

 .یم رم حاال، بذا ایک بشه-

ون  یم دم و قبلش تکون یم ده، نفسم رو با صدا بی   

 بزنم اون با سوظن
ن
 از این که حرق

 :یم گه

 خ  شده؟-
ی

 نیم خوای بیک

 شم رو زیر یم اندازم، باید بگم و نیم دونم چه کلمه

ن این مسئله مناسب تره  !ای برای گفیی

 زل یم زنم به گرد و خاک ریز روی شامیک های کف

 :سالن و آه یم کشم



- ون یه هوابی بخوریم برات توضیح چرا، بیا بریم بی   

 .بدم

با تعلل از جاش بلند یم شه و به سمت آسانسورها 

 یم

 ره، من هم پشت شش راه یم افتم و

 تو تمام این مدت شم ان قدر پایینه که فقط یم تونم

 !جلوی پام رو ببینم

 وارد حیاط بزرگ بیمارستان که یم شیم، به خاطر باد

 خنک بهاری و لباس نازکم کیم

اهمیتی نیم دم و به سمت نیمکتشدم یم شه، اما   

ن یم ریم  .های دور فضای سیر

ن نیمکتی که پیدا یم کنم یم شینم و کاش  روی اولی 

 پاکت سیگارم اینجا بود! به محمد که

 دست به سینه باال شم ایستاده از زیر چشم نگاه یم

 :کنم و یم گم

؟-  نیم شیتن

 :شش رو باال یم اندازه



- س گرفتم،  بگو خ  شده! مامان  نه نیم تونم، اسیی

 که

 .تا صبح حالش خوب بود

لب هام رو روی هم فشار یم دم و خدایا! چقدر 

 حرف

 !زدن راجع بهش سخته

وع کنم  :ترجیح یم دم از آخر به اول شر

 خواب بودم یه خانیم اومده بود خونمون، با اون-

 .بحثش شد

م، با  برای ارزیابر عکس العملش شم رو باال یم گی 

نگران نگاهم یم کنهتعجب و کیم  . 

؟ گ بود؟ تو یم-طاقت نیم آره و یم گه:  یعتن خ   

 شناختیش؟

 آب دهنم رو قورت یم دم و شم رو به تایید تکون یم

 :دم

 .یم شناسم-

 :کالفه از این قسیط حرف زدن هام، تند یم گه



 گ بود؟ خ  یم گفت؟ بحثشون ش خ  بود؟-

ون پرتشبدون این که جمله ام رو مزه مزه کنم، بی    

 :یم کنم

 !خاله ی ییک از دوستای من-

ن دندونش گرفته و داره پوستش رو یم  لبش رو بی 

 کنه، حرکتش رو تقلید یم کنم و اون بر 

 :حوصله یم گه

 خب؟ خاله ی دوستت با مامان چه بحتی کرده؟-

ن یم اندازم، بر یم گردم به ش منده شم رو پایی   شر

 :داستان و توضیح یم دم

- یل بزرگ برام پیش اومده داداشیه مشکل خی . 

هیچ  نیم گه و منتظر نگاهم یم کنه، کف دست 

 هام

 رو چند بار به پام یم کشم و لبم رو

 :تو دهنم خیس یم کنم

 ...چند وقت پیش ییک از دوستای قدیمیم زنگ زد-

 :وسط حرفم پرید



 جنسیت این دوست قدییم چیه؟-

 :پوکر و بر حس جواب یم دم

 .دخیی -

یید تکون یم ده و یم گهشی به تا : 

؟- ت، چه جور رابطه ای داشتی  با این دوسِ ت دخیی

 یم
ی

مندگ ن یم اندازم تا نبینمش و با شر  شم رو پایی 

 :گم

 .گرم و صمییم-

 .متوجه ام، خب؟ ادامه بده-

 :پوست لبم رو یم کنم و با جون کندن یم گم

 .گفت بارداره-

 از تو؟-

م یم ذارم،از این رک بودنش پلک هام رو روی ه  

 شی به تایید تکون یم دم و تو همون

ن و  حالت یم بینم که دست هاش کنار بدنش یم افیی

 !خداروشکر که قیافه اش رو نیم بینم

؟-  مطمئتن



 باز هم ش تکون یم دم و با صدابی که بیش از اندازه

 :خفه و خش دار شده یم گم

 !دو روز پیش جواب آزمایشاش اومد، بچه ی منه-

عمیقی که یم کشه رو یم شنوم و بعد صدای نفس  

 :صدای خفه اش بلند یم شه

 خاله اش با مامان چیکار داشت؟ آدرس خونمونو از-

کجا داشت؟دهنم خشک شده ویل باز هم آب 

 دهنم رو

 :قورت یم دم و یم گم

م- ه رو بگی 
 .یم خواد دخیی

 :با تاکید یم گه

 .غی  از این نیم تونه باشه-

 :مکث یم کنه و یم گه

 فکر حاخر رو کردی؟ چطور یم خوای راضیش کتن -

 به این ازدواج با یه بچه؟

 با انرژی ای که تحلیل رفته و صدابی که زیر و خفه تر

 :از قبل هم شده یم گم



نه. نیم دونم باید چیکار کنم. عقلم قد نیم ده، رد -

 دادم

 .ان قدر فکر کردم

ایک، حاخر با من، نگران نباش داداش کوچولو، -

وپشتت  

 .خایل نیم کنم

 :شم رو باال یم آرم و نگاهش یم کنم که یم گه

 چرا چشمات ان قدر قرمز شدن؟-

 :بینیم رو باال یم کشم و یم گم

س بودم-  .از صبح تو اسیی

 :شی به تایید نشون یم ده و یم گه

ه چیکارس؟ چقدر یم شناسیش که یم خوای-  دخیی

یش؟  بگی 

و یم گم به نقطه ای جز چشم هاش نگاه یم کنم : 

، باباش مغازه - ن  یم کین
ی

خانواده اش شهرستان زندگ

 ی

 خوار و بار فروشر داره و مامانش



معلم دبستانه؛ تابستون اومده بود بمونه پیش خاله 

 اش

 که باهم آشنا شدیم. شونزده سالشه، دوتا

 خاله اش ولش

 هر

 َِ
َ
َ 

 داداش بزرگ تر از خودش داره، خونه ی خاله اش

 سمت ستارخانه، شو

 یم کنهک
ی

رده و زنه تنها با پرسش زندگ . 

 :پوزخند یم زنه و یم گه

ن کنه! خوشا - قراره پدر زنت آجیل خانواده رو تامی 

 به

 !سعادتت

 :دندون قروچه یم کنم و محمد با بدبیتن یم گه

ن -  بعید یم دونم حاخر قبول کنه عروسش از همچی 

 !خانواده ی سطح پاییتن باشه

ن یم ان دازم و خودم هم این رو یمدوباره شم رو پایی   



 !دونم

 پارت_هفتادونه#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

 :محمد با لحن دلداری دهنده ای یم گه

 .حاال ممکنه حاخر به خاطر بچه راضن بشه-

م و به اون که دستش رو توی  شم رو باال یم گی 

 موهاش فرو کرده نگاه یم کنم، نفسش

مطمئتن نیم-سه : رو هوف یم کنه و با ناراحتی یم پر   

 شه سقطش کرد؟ قرص و شیاف مرصف کرده؟

 :آب دهنم رو قورت یم دم و خفه یم گم

 .هفت ماهشه، با قرص و شیاف حل نیم شه-

 محمد کیم ساکت یم شه و دوباره با صدابی که

ن تر یم آره یم گه  :ولومش رو پایی 

؟ از کیس پرسیدی؟-  کورتاژ خ 

ن یم اندازم تا دلخ وری و شزنشچشم هام رو پایی   

 نگاهش رو نبینم. هیچ وقت فکر نیم



کردم چشم ها حرف بزنن، اما چشم های محمد... 

 چشم

 های محمد نه تنها حرف نیم زنن،

ن  ن بیخ گلوم دارن خفه ام یم کین  !بلکه دست گذاشیی

 چه طور از من انتظار داره به خاطر خودم جون یه

 موجود زنده ی هفت ماهه که قلبش یم

م  و تو شکم مادرش که امن ترین مکانهزنه رو بگی   

 براش، تیکه تیکه کنم؟

 لب هام رو روی هم فشار یم دم تا مثل بچه ها زیر

 گریه نزنم و خدا یم دونه چقدر دلم بچه

 :بودن یم خواد! مثل خودش ناراحت یم گم

ن خییل خطر داره، اینم که بچه اس، - پرسیدم، گفیی

 یم

ه بمونه رو دستم  !ترسم بیفته بمی 

سش رو با صدا از دهن خارج یم کنه و یم گهنف : 

، چرا رفتی -  حاال امتحانش کن، برو پیش چندتا دکیی

 شاغ آخرین راهکار؟



سیع یم کنم رو راست باشم، صاف یم شینم و از 

 اون

 در یم آم، جدی و
ی

 حالت خمیدگ

 :محکم یم گم

ن هفت ماهه کم از قتل نداره، اونم با - سقط یه جنی 

 اون

راضن بشم تیکهروش. چه طور   

؟ این طوری تا آخر عمر عذاب وجدان ن  تیکه اش کین

 .دارم

 :محمد پوزخند یم زنه

-،  با به دنیا اومدنش بیشیی به همه خ  گند یم زبن

ه به گه کشیده  خودت و اون دخیی
ی

 زندگ

 یم شه. چه فکری کردی با خودت؟ مگه خاله بازیه

 دست یه دخیی شونزده ساله رو به

ی بیاری کجا؟ خونه ی عنوان مادر بچه ا ت بگی 

 بابات؟

حرف هاش تلخه و همیشه حرف راست مزه ی 



 زهرمار

 یم ده، آب دهن تلخم رو قورت یم

دم و خفه شده از این که هیچ دفایع ندارم، جواب 

 یم

 :دم

ن کاری کنم، از پسش بر نیم آم-  .من نیم تونم همچی 

 :شش رو به تایید تکون یم ده و با تاکید یم گه

- ، از پس هیچ کدوم بر نیم آی و داریدرسته  

ی  تصمیم یم گی 
 .احساسابی

فلز نیمکت هنوز شده و از شدت شما پشتم ش 

 شده،

 از کنارش بلند یم شم و همون

 :طوری تو جام درجا یم زنم، جواب یم دم

 من ادعای دین و ایمان ندارم، ویل همون خدابی که-

 یم پرستیش و سنگشو به سینه یم

ن کار قتله، حرومهزبن گفته ای ! 

محمد با پوزخند مسخره ای دست به سینه یم شه، 



 با

 تمسخر شش رو تکون یم ده و یم

 :گه

ی در مورد بچه- ن  چی 
ی

 مهندس، همون خدابی که یم گ

وع نگفته؟شجام ثابت یم ایستم، دست  ی نامرسر

 هام

 .رو مشت یم کنم و دوباره شم رو زیر یم اندازم

به ای به گوشه یمحمد با پاش که درازش کر  ده ضن  

 :داخیل پام یم زنه و دوباره یم گه

؟ بدبخت کردن طفل-  در مورد رابطه با نامحرم خ 

 معصوم دنیا نیومده و پابند کردن دخیی 

؟ یا حروم خدا فقط وقتیه که  ، خ  مردم به هیچ 

 پای

 مصلحت وسط باشه؟

 :دندون قروچه یم کنم و یم توپم

 مصلحت گ؟ من؟-

امش پاهاش رو جمع یم کنه و یممحمد اما با آر   



به  ایسته، رو به روی من و با انگشت ضن

 :ای به شونه ام یم زنه

، اینجا-  نه پرس خوب، این جا فقط تو مهم نیستی

ه، خانواده  خانواده اس که باید تصمیم بگی 

 اس که اگه تو بخوای بچه رو نگه داری باید قید

 .آبروشو بزنه

ت از خانواده ات جدابازم بگم یا فهمیدی تو هیچ وق  

 نیستی و باید بفهیم مصلحت یعتن 

 صالح دید بابا برای خانواده؟

 :زیر لب با حرص تکرار یم کنم

یو قبول نیم  - ن ن چی  خانواده؟ خانواده ی من همچی 

 .کنه

 محمد دستش رو روی شونه ام یم ذاره، فشار کیم

 :وارد یم کنه و با تاکید یم گه

- ، توا ن م جزب  از این معلومه که قبول نیم کین

 خانواده

! باید مثل ما  ای و نباید قبول کتن



 تا خانواده مون آسیتر نبینه، تا از هم جدا 
باشر

 نشیم،

 اکیه؟

م و  دوباره دندون قروچه یم کنم، شم رو باال یم گی 

 :یم گم

ن شما باشم که ادای دین داری بیام و قتل کنم؟-  عی 

 :محمد نیشخند یم زنه

-  انگار رفتم به خاطرداداش کوچولو یه طور 
ی

ی یم گ  

ن اون بچه، یه بچه ی دیگه رو  کشیی

 زیر گرفتم. وا بده عیل، تو جز ازدواج انتخاب های

 عاقالنه تر دیگه ام یم توبن داشته

باشر اما داری مثل یه کودن احساش تصمیم یم  

ی  .گی 

ه یم شم به آسموبن   آب دهنم رو قورت یم دم و خی 

ه، ازکه داره رو به تارییک یم ر   

ون یم اومدیم ش ظهر بود. چند ساعت  خونه که بی 

 از



 .اون اتفاق گذشته

 فشار دست محمد روی شونه ام بیش تر یم شه، از

 
ی

 گوشه ی چشم یم بینم که با کالفیک

ه و به آسمون نگاه یم کنه، با  شش رو باال یم گی 

 که یم کشه یم گه
ن
 :پوق

- بابا خیله خب، اگه همچنان حرفت یه کالمه، من با   

 حرف یم زنم، اما قول نیم دم قبول

 .کنه

 :شم رو تکون یم دم و یم گم

به هرحال باید قبول کنه، چون من اونارو ول نیم  -

 کنم

. 

 :محمد پوزخند یم زنه

 بابا خفن، بابا مسئولیت پذیر، نیم ری زیر بار این-

 .همه فشار

؟-نیشخند یم زنم و محمد دوباره یم گه:  مامان خ   

ا اتفاق امروز قبول یم کنه؟فکر کردی ب  



شم رو به چپ و راست تکون یم دم، دست محمد 

 از

 :روی شونه ام یم افته و یم گم

مگه مامان نوه نیم خواست؟ خییل خب، من -

 بهش یم

 .دم

هه، آره. از پرس نوزده ساله ی مجردش! حتما یه -

 نوه

 ی تپل مپیل یم خواد، مرش که

رده یم کتن مثل زورو تنهابی آرزوهاشو بر آو  . 

*** 

 :اس ام اس تازه رسیده ی رها رو باز یم کنم

ه حرف زدم-  .با دخیی

 .شر و ور تحویل من یم ده-
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م، دکمه ی  به جای پیام دادن، شماره اش رو یم گی 

 ریموت رو یم زنم و همون طوری که

م، منتظر یم مونم در  ب یم گی  باز روی فرمون ضن  

 .بشه و رها جواب بده

 قبل از این که درهای بزرگ خونه کامل باز بشن، رها

 .جواب یم ده

؟-
ی

 خ  یم گ

 
ن

 گرفته و تو دمایع
ی

 صداش به خاطر شما خوردگ

 شده، به صدای بامزه اش نیشخند یم

 :زنم، بینیش رو باال یم کشه و غر یم زنه

 زنگ زدی ک...خند بزبن برا من؟-

نش یم شم، خنده ام رو جمع متوجه حوصله نداشت

 یم

 :کنم و یم پرسم

 خ  شده؟ با طناز حرف زدی؟-

بینیش رو چند بار با صدا باال یم کشه، صدای ریز 

 غر



 زدنش رو یم شنوم اما تو موقعیتی 

 نیستم که بتونم اهمیت بدم و اون درک یم کنه که

 :جواب یم ده

فازشو درک نیم کنم! برگشت به من گفت فکر  -

 کردی

دارم زن علیسان هرزه بشم؟دوست   

هرروز تن و بدنم بلرزه که باز رو کیه؟ یا خوشم یم 

 آد

 یه تخم حروم تو شکممه؟ گفت فقط

 یم خوام به دنیا بیاد دیگه نیم دونم چیکار یم کنید

 بچه رو .مکث یم کنه و دوباره بینیش رو باال یم

 تر ادامه یم ده
ن

 :کشه، تو دمایع

- تو یم توبن مادر  ک...خل برگشته به من یم گه

 خوبر 

 .باشر برا پرسم، مواظبش باش

 پشت فرمون و درهای باز شده ی خونه خشکم یم

 :زنه، با تته پته یم گم



 یعتن خ  رها؟ خ  یم گه این دیوونه؟-

 جواب یم ده
ن

 :مشکوک و تو دمایع

 باور کن یه طوری یم خواد بزاعه در بره من یم گم-

 تو آزمایش دست بردن، بچه ی تو

تنیس ! 

 پلک هام رو محکم روی هم یم ذارم، با حرص و

 :ناراحتی پشت هم یم گم

ی کردم - ای خدا... ای خدا... ای خدا... چه گی 

 ...من

؟  یعتن خ  مادر خوبر یم شر

مش  ک...خله مگه؟ من همون روز بهش گفتم یم گی 

 اآلن یم خواد در بره؟ مگه کشکه؟

روشعطسه یم کنه و با صدابی به مراتب گرفته و خ  

 :تر شده یم گه

ه من در جریان نیستم،-  دیگه در مورد عقل این دخیی

 .ویل من از اولم گفتم، این مشکوکه

 .اصال بهش اعتماد ندارم



ن بسته شدن درهای باز  ریموت رو یم زنم و حی 

 خونه،

م و به سمت ش  دنده عقب یم گی 

 .کوچه یم رونم

 :تو گوشر به رها یم گم

 کجابی اآلن؟-

نه و با ناله یم گهشفه یم ک : 

 .چیکا داری؟ مریضم یم خوام بخوابم، ولم کن-

 :بر توجه به غر زدنش یم گم

ده دیقه دیگه جلو در خونه اتونم، پاشو آماده شو -

 بریم

 .شاغ طناز

 :دوباره غر یم زنه

ه اتم؟-
َ
هل
َ
 خودت نیم توبن بری؟ من ل

کالفه از این کل کل کردن های بیخودش داد یم  

 :کشم

- ن باش بگو چشم، ان بهت  ن دیگه پایی  یم گم ده می 



 قدر

 رو حرف من حرف نزن اعصاب

 ندارم، نیم فهیم؟

چند ثانیه سکوت یم کنه، صدای نا آشنابی رو از 

 اونور

 خط یم شنوم و بعد رها نا راضن 

 :و برای آروم کردن من یم گه

 .باشه عزیزم، منتظرتم-

بدون زدن حرف دیگه ای قطع یم کنم و با تمام 

رصح  

 و اعصاب خردی ای که دارم به

 .سمت خونه ی پدر رها یم رم

 تو تمام طول راه و حتی وقتی رها رو سوار یم کنم،

 فکرم درگی  طناز و خاله ی دیوانه

 !اشه

ن چند تا دیوونه ی بال  حس یم کنم گی  افتادم بی 

 تکلیف



 ول نکن، طناز نیم خواد بمونه و

نیکه یخاله اش یم خواد ببندتش به ریش من! ز   

 دیوانه یم آد خونه ی پدر مادر من آبرومرو یم بره و

 وقتی من دارم با خانواده ام برای ازدواج با این عفریته

 صحبت یم کنم، من

 رو پاس یم ده به ییک دیگه؟

 حس آدیم رو دارم که نه راه پس داره نه پیش، نیم

 تونم هیچ کاری بکنم، نیم تونم

م و بهش عمل کنم، باید تصمییم برای زندگیم بگی   

 منتظر تصمیم و نظر دیگران باشم و این

 !ترسناکه

این که هیچ اختیاری روی زندگیم و اتفاقاتش ندارم، 

 من

 رو شبیه آدم فلچر کرده که برای

 .کوچک ترین کارش محتاج دیگرانه
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سکوت رها رو دوست دارم، این که شش تو  

 گوشیشه

 و کاری به کار من نداره خوبه، رها

یه که تاحاال دور و برم ین و با درک ترین دخیی  بهیی

 .بوده

 از زیر چشم یم بینمش که وقتی به پل ستارخان یم

 رسیم، گوشیش رو کنار یم ذاره و با

 نفس عمیقی که یم کشه، اعالم یم کنه یم خواد

 .صحبت کنه

اشونم  بر توجه بهش تو خیابون اصیل دنبال کوچه 

 که

 :رها یم پرسه

 چرا اومدی اینجا؟-

 بر حوصله دستم رو تو هوا تکون یم دم، دندون

 :قروچه یم کنم و با حرص یم گم

ن با-  یم خوام ببینم این دیوونه ها دارن چیکار یم کین



 من، اون خاله ی خرابش یم
ی

 زندگ

آد خونه مادر منو سکته یم ده، اگه خود پتیاره اش 

 یم

ازه ش من در برهخواد بچه رو بند  

 چرا جلو اون خاله ی بر همه کسشو نگرفته؟

رها نفس عمیقی یم کشه که به خاطر کیپ بودن 

 بینیش

 ش و صدا ایجاد یم شه، از دستمال

ون یم کشه و همون طور   روی داشبورد یه ورق بی 

 که

 داره بینیش رو پاک یم کنه، خفه و

 با ناراحتی یم پرسه
ن

 :تو دمایع

- ه؟حال حاج خانم  بهیی  

 شم رو با تاسف به چپ و راست تکون یم دم، وارد

 خیابون خونه ی خاله ی طناز یم شم

 :و با ناراحتی یم گه

ه، ویل حتی حاضن نیست قیافه امو ببینه، یم رم-  بهیی



 خونه یه کالم باهام حرف نیم زنه،

 .خونه شده جهنم

داخل ییک از کوچه ها یم پیچم، دندون قروچه یم  

 کنم

زنیکه سلیطه اومد زندگیمو-ادامه یم دم:  و با حرص  

س، جنگ،  ریخت بهم، آرامش ندارم، همش اسیی

 دعوا... دلم

 یم خواد از خونه فرار کنم. محمد هنوز به بابا نگفته

 یم گه خودمون حلش یم کنیم، الزم

 !نیست حاخر بدونه

؟-  مامانت خ 

 پوزخند یم زنم و حیتن که دارم طول و عرض کوچه

ن یمرو برای جای  پارک باال پایی   

 :کنم، جواب یم دم

دلت خوشه ها، یم گم جواب سالممو نیم ده، منو -

 یم

 بینه روشو بر یم گردونه، یه



 !طوری رفتار یم کنه انگار جزام گرفتم

ه و یم ره باال منیر   :رها ژست عقل کیل یم گی 

حق داره علیسان، مگه چند سالته که بچه دار -

 شدی؟

ی نه، بچه یاونم بچه دار شدن عاد  

! بیچاره ن وع، از یه خانواده ی فوق ِلِ ول پایی   نامرسر

 سکته کرده از دستت، یه بالبی شش یم

ی؟  اومد یم تونستی شتو باال بگی 

 :با اعصابر که بر اندازه خرده، با غیظ یم گم

ن بابا، واس من فاز نصیحت نگی  -  از باال منیر بیا پایی 

 .اعصاب ندارم

یم مونه و با قهر یم گهاین بار دیگه ساکت ن : 

 اگه احتیاخر به حرفام نداری، باهام حرف نزن. من-

اییط نبودم که ن شر  تاحاال تو همچی 

بدونم باید چیکار کنم چطور دوست پرسمو آروم  

 کنم، به

 !بر تجربگیم ببخش



به حرفش جوابر نیم دم و توجه ای نیم کنم که با 

 قهر

 حرف زده، راستش ذهنم ان قدر

ه که  ندونم باید خ  بگم، چطور رفتار کنم، مندرگی   

 ندارم
ی

 !هیچ مرزی تا دیوانیک

 دنبال جای پارک کوچه ی تقریبا باریک رو یم گردم و

 باالخره پیداش یم کنم، دنده عقب

ن  ن تر از ساختمونشون بی  م و چند خونه پایی   یم گی 

ن دیگه، پارک یم کنم. قصد  دوتا ماشی 

نیم دونم اومدم  پیاده شدن ندارم، ذهنم خالیه، حتی 

 خ  

 !بگم

 رها بدون این که از جاش تکون بخوره داره لب هاش

 رو یم جووعه، شم رو به فرمون

 :تکیه یم دم و با بدبختی ناله یم کنم

 چه کنم رها؟ دارم رد یم دم، ک...خل شدم به عیل،-

 پس فردا گذاشتم در رفتم نگید نامرد



ت نداشت، ننش  بود، ناموس شش نیم شد، غی 

دمیتآ  

 !بهش یاد نداده بود، بخدا کم آوردم

 از زیر چشم یم بینم که دستش رو چند بار باال یم آره

ن یم اندازه، آخر ش بدون  و پایی 

 :این که لمسم کنه، شد و بر حس یم گه

 با کم آوردن، فرار کردن، درجا زدن و داد و هوار-

ی درست نیم شه ن  .کردن ش من چی 

ار یم دم، بر تفاوت لب هام رو محکم روی هم فش

 تر

 :از قبل یم گه

قراره بشینیم اینجا که مشکلت حل بشه؟ فک -

 نکنم اخر 

 !مچر بلد باشر 

 شم رو از روی فرمون بلند یم کنم، به سمت رهابی 

 که شش رو به اون طرف چرخونده

 نگاه یم کنم و ظاهرا اون اضار داره که نگاهم نکنه و



 فکر کنم باید منت کیسر مفصیل

رها هم بیش تر از طاقتش تحمل کرده، این  کنم! 

 مدت

 هرخ  گفتم دم نزده، حس آدم بر 

شعوری رو دارم که از درک طرف مقابلش سو 

 استفاده

 یم کنه!دستم رو روی بازوش یم ذارم که اون شد

 :یم گه

پیاده شو بریم، من شب باید خونه باشم، مامانم -

 مهمون

 .داره

م، خودم و  تن اون رو جلو یمبازوش رو محکم یم گی   

 کشم و محکم بغلش یم کنم، دست

 های اون بال تکلیف کنارش یم افته، اما من با تمام

 احساس قدر دانیم بغلش یم کنم و روی

موهای نرم شش دست یم کشم. چند بار گونه اش 

 رو



 یم بوسم و دم گوشش زمزمه یم

 :کنم

نیم دوبن چقدر وجودت خوبه، چقدر تو زندگیم -

 واجتر 

ین طوری قهر یم کتن که ا . 

 بیش تر تن بر 
ی

 الله ی گوشش رو یم بوسم و با دلتنیک

 :میلش رو به خودم فشار یم دم

اگه بدوبن چقدر دلم برای شیطونیات تنگ شده، -

 لمس

 تنت، یه روز خوب و آروم، بدون

 .دغدغه و تنش

 به خاطر نزدییک زیادمون، صدای قورت دادن آب

گهدهنش رو یم شنوم و بعد تلخ یم   : 

 روز خوبر برات بیاد، من تو-
ن نیستم وقتی  مطمی 

 !زندگیت باشم

 خودش رو عقب یم کشه و بر توجه به ابراز

ن رو باز یم کنه و  احساسات من، در ماشی 



ون یم ره  !بی 

ون یم دم و من هم پشتش  نفسم رو پر حرص بی 

 پیاده

 یم شم، اصال به روی خودم نیم آرم

 .که چند دقیقه ی پیش چیکار کرد

شونه به شونه ی هم به سمت خونه ی خاله ی 

 طناز

 .یم ریم

زنگ آیفونشون رو که یم زنم، کنار یم ایستم و 

 صدای

 :اون زنیکه یم آد که یم پرسه

 کیه؟-

 :رها متشخص و با وقار جواب یم ده

سالم خانم مودت، رها هستم، لطفا خودتون و -

 طناز

، کار مهیم ن یف بیارید پایی   جان ترسر

 .داریم



- کار داری؟ طناز خوابهچی . 

 :رها همچنان مودب و با حوصله جواب یم ده

 .شما بفرمایید، من خدمتتون عرض یم کنم-

 صدای تیک باز شدن در یم آد و خالهه تو آیفون یم

 :گه

 .بیایید باال، طناز حالش خوب نیست-
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یم کشه و دهنشرها خودش رو از جلوی آیفون کنار   

فهمیده اومدی جرش-رو کج یم کنه، با حرص یم گه:   

، من این سلیطه 
ی

بدی، خودشو زده به موش مردگ

 رو

 .شناختم

 :پوزخند یم زنه و یم گه

 .مطمئنم اآلنم پشت آیفونن، بیا بریم باال-

 جوابر نیم دم، در واقع فکرم درگی  تر یم شه، اون



 وقتی که حرف ازدواج زدم فکر

اش رو یم کردم؟ نه! من مثل یه احمق قولاینجاه  

 ازدواج به خانواده ای رو دادم که خاله

کوچیکشون خییل راحت یم آد آبروی من رو تو 

 خونه

 ام یم بره. در صوربی که من قول

ن   دادم پای کاری که کردم وایستم و این زنیکه همچی 

 بالبی ش زندگیم آورد. هر لحظه که

که کردم یم شم، یم گذره بیش تر متوجه غلیط  

 غلیط

 که توش موندم و نیم دونم چطور

 !یم تونم از پسش بر بیام

 رها در رو با گوشه ی کتفش باز یم کنه و داخل یم

 ره، طول حیاط رو به سمت ورودی

 ساختمون یط یم کنه ک من هم پشتش راه یم افتم،

 اون همون طور که پشتش به منه، تند

 :تند یم گه



- ن ازدواج بگو اون تااصال به ازدواج اضا ر نکن، گفیی  

ده بودید،  وقتی بود که آبرومو نیر

 بگو زاییدی برو پشت شتم نگاه نکن کیس باهات

 .کاری نداره

 :دندون قروچه یم کنم و بر حوصله یم گم

؟ تکلیف اون خ  یم شه؟-  پس بچه خ 

 :وارد ورودی ساختمون کهنه یم شیم و اون یم گه

- ن مامانت نگه یم داره، زن دا داشتم هست، نتونسیی

 و

ی، از خونه ن پرستار یم گی 
 نخواسیی

، پول که داری، ون بچه اتو بزرگ یم کتن  بی 
 یم زبن

 .یم خواستی مستقل شر 

 ازش جلو یم زنم و پله هارو دوتا ییک باال یم رم،

 :کالفه جواب یم دم

. هرخ  پس انداز- ی فکر یم کتن ن  خ  زدی؟ خییل فانیی

برا داشتم واس خونه اآلن باید   

 .زایمان این عن پیاده شم



ی بابات تفم نیم اندازه کف- ه رو بگی 
 تو این دخیی

 دستت، فکر کردی بهت کمک یم کنه

ی؟  عروش بگی 

 :با پوزخند جواب یم دم

ه برام-  .به خاطر آبروشم که شده عروسیو یم گی 

مثل خودم پوزخند یم زنه، با تمسخر یم خنده و 

 تایید

 :یم کنه

- ؟ کارم داری؟ فک کردی  آره عزیزم، یم ه! کار خ  گی   

 بعدشم هواتو داره؟

جلوی خونه شون یم ایستم، زنگشون رو فشار یم 

 دم

 و با نفس عمیقی که یم کشم جواب

 :یم دم

 بابا هیچ وقت ماهارو دور نیم اندازه، هیچ وقت،-

 دلخور بشه عصبابن بشه، بازم ما بچه

 .هاشیم



 :کنارم یم ایسته و با آرامش یم گه

-  باشه، دوست ندارما
ی

میدوارم این طور که یم گ  

، حتی اگه دیگه مال من  ناراحت باشر

!دستم رو دوباره روی زنگ یم ذارم و به رها  نباشر

 :یم گم

 چرت نگو، قرار نیست با این ازدواج ما از هم جدا-

 .بشیم

ه و خودش ن لبخند یم زنه، بازوم رو یم گی   رها غمگی 

 رو بهم یم چسبونه، برای آروم

کردنش یه وری بهش لبخند یم زنم و دقیقا وقتی 

 دستم

 رو برای نوازش گونه اش باال یم

 
ی

 آرم، در خونه باز یم شه و خاله ی طناز چادر رنیک

 .به ش، میخ ما یم شه

رها به خودش زحمت جدا شدن نیم ده، من هم 

 دستم

ن یم اندازم و اخم یم کنم  .رو پایی 



ون بده قصد خالهه جوری جلوی در ایستاده که نش

 داخل

 راه دادنمون رو نداره، با همون اخم

 :های درهم یم گم

 طناز کجاس؟-

ه است،  خاله ی طناز که قبال گفته بود اسمش منی 

 ابروهای نازک تتو شده اش رو باال یم

 :اندازه و کوتاه جواب یم ده

 .خوابه-

ن یم کوبم، گوشه ی لبم رو  عصتر پام رو روی زمی 

که بلند تر از  یم جووعم و با صدابی   

 :حد معمول شده یم گم

 .اومدم تکلیفمونو روشن کنم، برو بیدارش کن-

 انگار نه انگار که صدام باال رفته و ممکنه آبروش بره،

 گوشه ی در رو بیش تر یم چسبه

 ازش یم باره
ی

 و با همون قیافه ی مغرور که سلیطیک

 :یم گه



- ن یم کن متکلیف طناز روشنه آقا پرس، اونم من تعیی  . 

دندون هام رو روی هم فشار یم دم و خودم رو  

ل  کنیی

 .یم کنم که هوار نزنم

 :زنیکه خونرسد و بر خیال یم گه

بچه که به دنیا اومد بچه اتو بر یم داری یم ری -

 دنبال

 کارت، شمارو بخی  و مارو به

 .سالمت

 چشم هام رو ریز یم کنم، رها دستم رو ول یم کنه و

م،قبل از این که من به سم ت زنه بی   

 :خودش با صدای بلندی یم گه

 اگر قرارمون این بود بیخود کردی اومدی خونه ی-

 حاج خانم، یم فهیم چیکار کردی؟

؟ ه خانم یم اومد یم خواستی چیکار کتن  بالبی ش نی 

 در رو رها یم کنه و چادرش از روی شش یم افته،

 :جیغ و داد یم کنه



- ن حرف دهنتو بفهم ه ی پاچه صداتو بیار پایی  دخیی  

؟  پاره. برا من حرف از آبرو یم زبن

 تو و این پرسه ی الشر مگه آبروام شتون یم شه؟

 جلو خونه ی من داری الو یم ترکوبن 

 !بر حیا

نه و با هوخ  گری بیش تری ن  چادرش رو زیر بغلش می 

 :ادامه یم ده

 تو مگه این پرسه رو ول یم کتن که سنگ عقد این-

؟ مگه مندوتارو به سینه یم ز بن  

عقلم کمه خواهر زادمو بدم دست شما بدبختش  

 کنید؟ از

 هوو بندازم ش
ی
 شونزده سالیک

بچه؟رها مثل خود زنه وحیسر یم شه و اگر من 

 دستش

 رو نیم گرفتم، یم پرید رو شش و

 !کتکش یم زد

ی بگه، عقب یم کشمش و ن  قبل از این که رها چی 



 :محکم یم گم

- یم گم. من پای کاری   به خود طنازم گفتم، به توام

 که

 کردم وایستادم ویل شماها معلوم

نیست چه خوابر برام دیدید، هفته ی دیگه تو 

 مطب یه

 دکیی وقت گرفتم، باید کیل هزینه کنم

ه رو این حرفتون بمونید و بعدش برید ش  پس بهیی

 کارتون و دیگه تو زندگیم نبینمتون،

 چون دیگه قول نیم دم خوب رفتار کنم، حله؟

*** 
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۱۳۹۷مهر  

با انگشت شست و اشاره، چشم هام رو ماساژ یم 



 دم،

 شقیقه هام نبض یم زنن، ساعت های

 طوالبن ای که به صفحه ی مانیتور زل زدم و کار

 .کردم، باعث این همه درد و عذاب شده

دلم یه دوش آب داغ یم خواد که تی  کشیدن شم 

 یکم

 آروم بشه، در حدی که حداقل تاری

ن برن  !چشم هام از بی 

م برای ده   یم کشم و تصمیم یم گی 
نفس عمیقی

 دقیقه

 ام که شده چشم هام رو ببندم و به

احت بدم. هنوز دو دقیقه از عمیل کردن  خودم اسیی

 تصمیمم نگذشته که تلفنم زنگ یم خوره

هو لعنت خدا به خروس بر محیل که وقت گی  آورد  

 !برای مزاحم شدن

 اسم صبا روی گوشیم باعث یم شه بر حوصله پوف

 :بکشم و عنق جوابش رو بدم



 بله صبا؟-

 :اون برعکس، مثل همیشه اش با انرژی سالم یم کنه

 سالم مهندس دوست داشتتن من. چطور مطوری؟-

 کشیده یم گه، هر کلمه رو کیل یم کشه و این ییک از

 عادت هاشه که همیشه وقتی یم

 .خواد فراز رو خر کنه، ازش استفاده یم کنه

 لبخند کوچییک یم زنم و باالی ابروم رو یم خارونم و

 از لحن شد اولیه ام فاصله یم

م، یکم مهربون تر از قبل جواب یم دم  :گی 

 قربون خانم کوچیکه، خوبم عزیزدلم. تو چطوری-

م؟با صبا و فراز تو دانشگاه آشنا شدم، صبا  دخیی

 دخیی 

و صداییه و هرجا بره حسابر شلوغ پر ش   

 .یم کنه و آتیش یم سوزونه

برعکس همه ی تالش هاش برای نزدیک شدن بیش 

 از

 اندازه به من و زندگیم، هیچ وقت



 این اجازه رو بهش ندادم. من دقیقا وقتی با اونها آشنا

 شدم که تلخ ترین تجربه ی زندگیم رو

ه ای برای ن   پشت ش گذاشته بودم و هیچ انگی 
ی

زندگ  

 !نداشتم

 :صبا غش غش یم خنده و یم گه

، یه نگو خانم کوچیکه-  .عنیی

 فراز شد، اون با دخیی دیگه ای
ی

 وقتی صبا وارد زندگ

ن فراز  دوست بود و برای نگه داشیی

ه کارهای زیادی انجام داد  .و دور کردنش از اون دخیی

 اون تاییم که صبا و مهرگان باهم،

چیکه صدا یم زدیمبا فراز بودن صبارو خانم کو  ! 

 :با پوزخند طعنه یم زنم

ی؟-  یاد الشر بازیات یم افتی عذاب وجدان یم گی 

 بلند و بر عار یم خنده، بعد هم با بر خیایل جواب یم

 :ده

 یاد اون عفریته و حرصابی که خوردم یم افتم، یادته-

 ول نیم کرد فرازو؟



 جوابر نیم دم و من معتقدم عفریته ی این داستان،

ست! بقیه این نظر رو ندارن وصبا  

معتقدن فراز با مهرگان حیف یم شد اما اون دوتا با 

 هم

 زوج دوست داشتتن ای بودن و

 حداقل مهرگان مثل صبا رو رابطه ی کس دیگه ای

 !خراب نشده بود

صبا که متوجه ی سکوتم یم شه، صداش رو صاف 

 یم

 :کنه و کیم جدی یم گه

 امروز چیکاره ای؟-

ربه های ساعت که داره به چهار نزدیکنگایه به عق  

 یم شه یم اندازم و از تموم شدن

 ساعت اداری خوشحال یم شم، امروز از صبح

 ماموریت بودم و تمام مدت به خاطر بر 

کت رفت و آمد یم کردم ن شر  .ماشیتن با ماشی 

ان قدر خسته ام که به محض رسیدن به خونه 



 جلوی در

 .وا یم رم و خوابم یم بره

ن دایره ی فرضن و خط های نابا انگ شتم روی می   

 مربوط یم کشم، حتی زل زدنم به صفحه

ن ش دردم رو تشدید یم کنه ه ی می   !ی تی 

خسته و بر حوصله، جوری که بفهمه اعصاب 

 درستی 

 :برای دورهیم ندارم جواب یم دم

یم خوام برم خونه بخوابم، آخر هفته اس، -

احت  اسیی

 .کنم یه خورده

وبی یم گهصبا با بر تفا : 

احته، امروز پنجشنبه اس یم خوایم-  جمعه برای اسیی

 تا صب برنامه کنیم بریم فضا، پایه

 ای دیگه، هوم؟

 .واقعا امروز نیم تونم، باشه برا بعد-

 :باز هم اضار یم کنه



 لوس نشو دیگه، بدون تو که نیم چسبه، نیم شه-

 .اصال

 خییل وقته که بر خیال جمع گذشته شدم و یم خوام

 راه

 خودم رو برم، اما ظاهرا صبا با

 دیدنم تازه یادش افتاده باید رفیق هاش رو نگه

 داره!کف دستم رو روی پیشونیم یم ذارم و چندبار

 دورابن ماساژ یم دم تا دردم کمیی بشه، دستم

 رو که بر یم دارم درد تو تمام شم پخش یم شه و

 ناله یم کنم. صبا نیم شنوه یا اهمیت

دونم، ویل با هیجان یم گه نیم ده نیم : 

تم دعوت کردم، گفت یم آد، توام بیا - دوست دخیی

 حتما،

 !توروخدا

 با لفظ دوست دخیی برق از سه فازم یم پره، دوست

 دخیی من کیه که خودم نیم شناسمش؟

 :صبا با همون هیجان رو مخش ادامه یم ده



خییل دخیی خوب و ماهیه، مثل توام تو چص -

 نیست

قد بهش اضار کنم مجبور شم ان ... 

ن حرفش یم پرم و اجازه نیم دم ادامه بده، با  بی 

 حرص

 :و غیظ یم گم

م کیه؟ من اآلن با هیشیک نیستم، باز  - دوست دخیی

 کیو

 بستی به ریش من ک...مغز؟

 از سکوت یهوییش متوجه یم شم که انتظار این

 برخورد رو نداشته، چند ثانیه بعد با

 :دلخوری زیادی یم گه

- این دخیی سیاه دندون خرگوشیه دوست  مگه

ت  دخیی

 نیست؟

هرخ  به ذهنم فشار یم آرم متوجه منظورش نیم 

 شم،



ی با  یادم نیم آد دقیقا گ دخیی

دندون های خرگوشر دیدم که به صبا هم نشونش 

 دادم

مه؟  و گفتم دوست دخیی

به ذهن خسته و خواب آلودم فشار یم آرم و وقتی 

 به

ناراحتی یم گمنتیجه ای نیم رسم، با  : 

ن کسیو-  ک...خل؟ نیم شناسم همچی 
ی

 .کیو یم گ

ک...خل خودبی که یادت نیم آد، بیشعور نفهم بر -

 ادب

 .گاو

 ای بابا، یم خوای فحش بدی قطع کنم؟-

 .خفشو-

 :با دندون قروچه اولتیماتوم یم دم

 !باز که فحش دادی-

 :نفس عمیقی یم کشه و جواب یم ده

- ه که ا ون شب آوردیش مهموبن  بابا، همون دخیی



 کایم،

 .شهیم صوربی پوشیده بود

 ...اینستاشو گرفتم ازش، اسمش سخته یه خورده

 !یکه خورده، مات و مبهوت یم مونم

به دندون های خوشگل، یک دست و کامپوزیت 

 شده ی

؟ پوست  طیال یم گه خرگوشر

 گندیم و براق طیال رو یم گه سیاه؟ این دخیی یا یه

ه بر سلیقه ی دیوونهحسود واقعیه یا ی ! 

با ناباوری و بهت، درحایل که شدیدا تو مرحله ی 

 انکار

 :به ش یم برم یم گم

؟ گفتی دوست پرست؟-  به طیال خ  گفتی

 صدای قورت دادن آب دهنش رو یم شنوم و بعد با

 :ترس و لرز یم گه

ت نیست؟-  واقعا دوست دخیی

و این یعتن خییل حرف ها زده که راحت من رو 



اب...گ  

 !بده
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ی نیم تونم ن  ام اما چی 
 از این همه حماقتش عصبابن

 بگم، حوصله ی در افتادن با فراز رو

 !ندارم و من این روزها خییل محتاط شدم

 عقل نداری راحتی بخدا. دقیقا گ به تو گفته این-

 دیوونه دوست دخیی منه؟

حتی یم گهترش یم کنه و با نارا : 

، به من چه؟ یه طوری رفتار کردید - بر عقل خودبی

 من

ته،  فکر کردم دوست دخیی

مخصوصا وقتی وسط رقص کشوندیش تو اتاق 

 !خواب

 چندبار محکم پلک یم زنم و وای بر من! هیچ وقت

 فکر نیم کردم انقدر مضحکه بشم که



دار بشه  !هرکیس از روابط خصوصیم خیر

ون یم دم و کاش یهنفس حبس شده ام رو محکم  بی   

 توجیه به ذهنم برسه برای ماست مایل

 !کردن این حرکت چیپ و مسخره ام

پیشونیم رو با نوک انگشت هام ماساژ یم دم تا 

 دردش

ی نیم  کیم ساکت بشه اما هیچ تاثی 

ذاره و تی  کشیدن همچنان ادامه داره، صبا که 

 متوجه

 :سکوت طوالنیم یم شه یم گه

- دی یم اندازی تقصی  مننگا، خودت گند ز  . 

چشم هام رو با اعصاب خردی یم بندم و دندون 

 قروچه

 :یم کنم

؟ سوبی که ندادی؟-  خیله خب، به اون خ  گفتی

باز آب دهنش رو قورت یم ده و لعنت به این دخیی 

 و



 دردشهاش... مطمئنم هیچ آبروبی 

 !برام نذاشته و باعث شده طیال حسابر بهم بخنده

زدنش ترسر یم زنمبرای زودتر حرف  : 

 ...بگو ببینم چیکار کردی باهام-

الیک یم خنده و کامال متوجه یم شم گند زده به 

 هیکلم

! 

 :با تته پته یم گه

 ...هیچ  بخدا-

م بلند یم شم و کالفه چند دور، دور  ن از پشت می 

 خودم

 یم چرخم، وقتی که یم ایستم با کف

ن یم کوبم و کیم روی دستم خم  دستم محکم روی می 

 :یم شم، با عصبانیت یم گم

 !فقط بنال و خالصم کن-

وع یم  چندتا نفس عمیق یم کشه، با ترس و لرز شر

 :کنه به حرف زدن



هیچ  بخدا. اصال زیاد حرف نزدیم، دایرکت دادم -

 بهش

 گفتم دورهمیه و یم آی؟ اول زد

به برق بعد گفتم علیسانم هست که خنده فرستاد  

 گفت

ن   !ایک یم آم، فقط همی 

ش جلو دستم بود و تا یم خورد یم زدمش! نفسکا  

 عمیقی یم کشم تا بتونم عصبانیتم رو

ل کنم، چشم هام رو ریز یم کنم و انگار که من  کنیی

 رو

 یم بینه، انگشتم رو با تهدید باال

م، با حرص و ناراحتی هشدار یم دم:  به نفعته-یم گی   

ن باشه صبا  !فقط همی 

ه ی پررو انگار نه انگار همچ ن گندی زده، دخیی ی 

 دست

ه پس نیفته! جیغ  پیش رو یم گی 

 :جیغ یم کنه



ن نباشه یم خوای چه غلیط کتن مثال؟-  همی 

 :شم رو تکون یم دم، جدی و با تهدید یم گم

م چه حرفابی -  دیگه اینشو وقتی یم فهیم که بو بیر

 زدی! وای به حالت صبا، وای به حالت

 !بفهمم بیش تر از این حرفا بوده

یده شدن دندون هاش رو یم شنوم و بعد صدای سای

 با

 :حرص یم گه

ی بود از تو نیم ترسیدم. یم- ن  فاز برندار بابا، اگه چی 

 .گم نبوده بگو خا

م و شل کنم، یم ه سخت نگی  ه، بهیی  خنده ام یم گی 

 تونم بر خیال سوژه شدنم بشم، برای به

 :دست آوردن دل صبا با خنده یم گم

 .خا-

ی  ن بگه دوباره یم گمقبل از این که چی  : 

 کجا یم خوایید جمع شید؟-

 دلخوریش رو فراموش یم کنه و دوست داشتتن ترین



 بر شیله پیله بودن و
 صفت این دخیی

 .زود بخشیدنشه

 :با هیجان و آب و تاب یم گه

 خونه ی ما! قراره رفیق رستگار برامون کوک بیاره،-

 بعد مدت ها قراره برگردیم به

بدیم میادین، یه خودی نشون ! 

یاد دفعه ی پیش تو خونه ی مادر و پدر صبا یم 

 افتم،

 مادر پدر بر نهایت اوپن و بر خیایل

 داره، اما دلیل نیم شه ما بریم جلوی اون ها کوک

 بکشیم! هرچند من قصد کشیدن ندارم

 ویل نیم تونم به خودم اطمینان بدم که بتونم جلوی

م  !خودم رو بگی 

ین که نریم اونجا، پوف یم کشم و به اجبار از ا

 پیشنهاد

 :یم دم

صبا جان، اصال درست نیست ما بیاییم خونه ی -



 مادر

 پدر تو، جلوی مادرت الین بازی

کنیم! حقیقتا من ییک روم نیم شه. بیایید خونه ی 

 من،

یم کباب بازی یم کنیم،  جوج یم گی 

 .ییک از بچه هام قراره امشب برام درینک بیاره

نه ی پدر صبا دارم، نچسبمشکل دیگه ای که با خو   

 بودن مادرشه؛ یم خواد خودش رو

کول و امروزی نشون بده، یم آد یم چسبه به ما 

 بدتر

 باعث یم شه هممون معذب بشیم

 !ویل اصال به روی خوش نیم آره

 صبا بعد از چند ثانیه سکوت با من و من و نا رضایتی 

 :یم گه

- سم خیر   یم اوم نیم دونم، اجازه بده از بچه ها بی 

 دم

 .بهت



 :کالفه، برای خودم شی تکون یم دم و یم گم

 .خودم تو گپ تلگراممون یم گم، اونام نظر منو دارن-

 :ناراضن و ناراحت یم گه

ابی که من برا امشب آماده کردم خ  -
ن  پس تکلیف چی 

ن به خونه ی اون  یم شه؟هیچ عالقه و مییل به رفیی

 ها

ه یمندارم. لبم رو تو دهنم یم کشم و دوبار   

 :گم

- 
ی
 بیار اینجا، یم خواستیم باهم باشیم دیگه، چه فرق

 یم کنه اینجا یا اونجا؟

 :با لحن بدی تایید یم کنه

 یم کنه اینجا یا اونجا-
ی
، چه فرق

ی
 !درست یم گ

چقدر از این بحث های خاله زنیک بدم یم آد، خسته 

 یم

 :شم و تند بر مالحظه یم گم

- ر منو خط حله برید خونه ی خودتون، ویل دو 

 .بکش



 اصال نیم تونم این قضیه رو هضم

 !کنم که بیام جلو ننه ی تو بشینم کوک اسنیف کنم
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 صبا برای برقراری صلح کیم از موضعش کوتاه یم آد

 :و به اجبار یم گه

 .درک یم کنم که نیم توبن با این قضیه کنار بیای-

با ناراحتی ادامه یم ده پوف یم کشه و  : 

 خوش شانیس که این دورهیم به خاطر تو و رل-

 جدیدته، وگرنه هیچ جوره راضن نیم

 !شدم بیام خونه مجردی تو

 پوست لبم رو یم کنم و با نا رضایتی ای که نیم تونم

 :از لحنم حذفش کنم، یم گم

 نشستید دور هم جلسه تشکیل دادید به این نتیجه-

منه؟ یکم روتونو کم کنیدرسیدید طیال رل   

 !بابا. خاله زنکا



 صبا کامال حق به جانب و بدون ذره ای پشیموبن با

 :طلبکاری تمام یم گه

فاک اف عیل، تو دوست مابی و ما حق داریم در -

 مورد

 آدمابی که وارد زندگیت یم شن

 .بدونیم

پوکر یم شم و خودم هم نیم دونم دقیقا گ این حق 

 رو

 !بهشون دادم

- خره که اون زنیکه قراره وارد اکیپ ما بشه، نبایدباال   

 بدونیم چه خریه؟

 :بر حس و شد یم خندم، جواب یم دم

صبا، ترمزتو بکش! خود من بعد یه سال شمارو -

 دیدم

 دوست دخیی احتمالیم قراره چقدر

 شمارو ببینه مگه؟

 :با خونرسدی تمام جواب یم ده



- خودمو فک کردی! این دفعه دیگه ولت نیم کنم، 

 آماده

 .کردم که دهنتو شویس کنم

، -بعد از مکث یک ثانیه ای تند تند یم گه:  آها راستی

 به

طیال هم خودت خیر بده که خونه ی خودته و 

ه  دخیی

 آماده بیاد، غافلگی  نشه

 .یه وقت

 خودش به حرفش غش غش یم خنده و میون خنده

 :هاش یم گه

- یم گید چه کرمیه شما پرسا دارید قبل خونه بردن ن

 آدم

 آماده بشه؟

 چشم هام رو تو کاسه ی ش یم چرخونم و کالفه یم

 :گم

، کاری نداری قطع کنم-
ی

 صبا! دیگه داری شر یم گ



 .برم دنبال کارم

 ...چرا چرا-

منتظر یم مونم که حرفش رو بزنه و اون بعد چند 

 ثانیه

 :یم گه

 شب جا برای خواب داری دیگه؟-

 خدایا! این دیگه کیه؟

- انتظار نداری که دو نصفه شب مست و چیه؟ 

 نشئه

 بریم خونه هامون؟

 رخت خواب دارم، کنار یم آی؟-

 :دوباره بلند بلند یم خنده و با تمسخر یم گه

یه لحظه حس کردم دهه شصته و دارم برنامه ی -

 آخر

 هفته یم چینم با بچه های قد و نیم

 قدم برم خونه ی مادر بزرگ شوهرم، شبم زیر کرش

م. وا بده علیسانبخوابی . 



صبا! تاحاال خونه مجردی دیدی؟ دوست پرست -

 حتی 

 خا...یه و پول اینو نداره که با ییک

 
ی

ه، ویل من اینجا تنها زندگ ک خونه بگی 
 دیگه مشیی

 یم کنم! خونه ی من نسبت به مجردی

 بودنش واقعا مجهزه، نکنه از خونه مجردی یه پرس

 تنها توقع اتاق خواب مسیی داری؟

رفع و رجوع حرفش تند تند با عذرخوایه یم   برای

 :گه

یم دونم... یم دونممم... قصد ناراحت کردنتو -

 نداشتم

 ...بخدا... شوخن بود فقط

 مهم نیست... گ یم آیید؟-

*** 

کلید رو توی قفل در یم چرخونم و به محض باز 

 شدن

 در، با کله وارد خونه یم شم. در



ها یم کنم ورو همون طوری باز و با کلید روش ر   

 .کیسه های خرید رو همون جا یم ذارم

 کفش هام رو هر کدوم جابی از پا یم کنم و به سمت

 .توالت هجوم یم برم

ون  وقتی با خیال راحت و ذهن باز تری از توالت بی 

 یم

 آم، دست های خیسم رو به پشتم

 یم کشم و همون طوری سمت در خونه یم رم. کلیدم

یدی بغلرو در یم آرم و از جا کل  

در آویزون یم کنم، مشماهای خریدم رو توی راه 

 روی

 خونه یم کشم که باعث جمع شدن

 قالیچه ی جلوی در یم شه. کمرم رو صاف یم کنم و

 در رو یم بندم، مشما های زیادی پر

خونه یم برم ن  .رو بر یم دارم و با خودم به آشی 

 برای دورهیم امشب، الیک الیک مجبور شدم کیل خرج

بدبختانه باید خونه رو هم کنم و   



مرتب کنم. توی این لحظه به یه دوست دخیی خونه 

 دار

و کدبانو نیاز دارم که بیاد خونه روجمع کنه و بعد 

 باهم

 بریم حموم کف بازی، حوصله ام رو شجاش بیاره و

 حسابر شارژم

کنه که با این قوم اسکل رو به رو بشم و از پسشون 

 بر

 !بیام

من گفت گه فلسقن تفت بدم و آخه دقیقا گ به 

 چیس

 بیام؟ یم تونستم بدون این که هیچ

م  دردشی شامل حالم بشه، از این دورهیم لذت بیر

ن دهد بر باد و  ویل زبان شخ ش سیر

 که بر موقع باز 
ای بابا! لعنت به پدر مادر دهابن

 شود

 !و هرگ که این جا آشغال بریزه



م رد دادمشم رو تکون یم دم و واقعا فکر یم کن ! 

ون فوت یم کنم و  نفسم رو محکم به بی 

 .مشغول جا به جابی خریدهام یم شم

 بسته های چیپس کتل و دل مزه رو باز یم کنم و خم

 یم شم از کابینت ظرف بردارم که

 .صدای زنگ تلفنم بلند یم شه

ون یم کشم و وقتی بلند یم  ظرف شیشه ای رو بی 

 شم، گوشیم رو که کنار بسته های

،خو  راکیه بر یم دارم، با دیدن اسم طیال روی گوشر  

 محکم پلک هام رو روی هم فشار یم

دم. حرف زدن با اون اجتناب ناپذیره و فکر کنم 

ین  بهیی

اتژی ای که یم تونم پیش  اسیی

م، بر تفاوبی و به روی خودم نیاوردنه  !بگی 

خب اصال گفته که گفته، من که خودم روی طیال  

 کراش

بهش پیشنهاد بدم، دارم و یم خوام  



ین استفاده رو ه از این موقعیت پیش اومده بهیی  بهیی

م و فرصت به این نابر رو الیک  بیر

 .خراب نکنم
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 قبل از این که قطع بشه، تماس رو اکسپت یم کنم

م  و با صاف کردن گلوم، گوشر رو بغل گوشم یم گی 

 و

ن یم شم صد ام تو جذابمطمی   

 !ترین حالت ممکنشه

یم خوام تحت تاثی  قرارش بدم ویل نه این که َه َول 

 به

 .نظر برسم

 بله طیال؟-

برعکس من، اون هیچ تالشر برای جذاب کردن 

 صداش



ن طوری ! اون همی   نکرده و لعنتی

، بر نهایت
ن ی کردن و عشوه خرگ ریخیی  بدون دلیر

 .خواستتن و جذابه

ب و زنونه. صدای طیال از صداش نرم و جدیه، جذا

 اون

 دسته صداهای ملیح و زنونه ایه که

نیم شه گفت مناسب یه گوینده یا خواننده است، 

 اما

 .جذابیت های خاص خودش رو داره

؟- ؟ چکارا یم کتن  های علیس، چطورابی

ن جدی بودن، یم تونه لوندی  چطور یه آدم در عی 

که کنه؟لبخند یه وری ای یم زنم و با همون صدابی  

 یم

ها زیادی جذابه، جواب  دونم برای دخیی

 :یم دم

خوبم عزیزم، درحال آماده کردن خونه برای -

 دورهیم



 امروز. تو در چه حایل چش

 قشنگ؟

 :بر غل و غش یم خنده و بعد با طعنه جواب یم ده

 دارم برای این دورهیم بیس خصوض و صد البته-

 !جذابتون آماده یم شم

قیافه ام رو نیم بینه  با خیال راحت از این که

 نیشخند

 بر صدابی یم زنم، تو سکوت منتظر

یم مونم خنده اش تموم بشه و اون میون خنده 

 هاش

 :یم گه

 ...ساری، این دورهیم تون خییل بامزه اس آخه-

 طعنه ی تو حرفش آزارم یم ده و مگه دستم به صبا

 نرسه، مطمئنا در اون صورت تیکه

شوارشهبزرگش گوش پر از سوراخ و گو  ! 

 این دفعه نیشخندم رو واضح و صدا دار یم زنم و با

 :توجیه مسخره ای توضیح یم دم



 اوهوم، صبا زود با همه مچ یم شه و از این دیوونه-

 بازیا کم نداشته... راستی کاری

 داشتی زنگ زدی؟

 ...آم... آره... خوب شد یادم انداختی -

 تو سکوت منتظر ادامه ی حرفش یم مونم و اون یم

 :گه

 من یم خوام با دوستم بیام، مشکیل که نداره؟-

لبهام رو داخل دهنم یم کشم و به نشونه ی فکر  

 کردن،

 :صدابی از دهنم خارج یم کنم

 ممممم... فکر نکنم موردی داشته باشه... بیار،-

 ...خوشحالم یم شیم

 ...حله، پس فعال... یم بینمت-

یم شم تلفن رو که قطع یم کنم، دوباره مشغول کار 

 و

ن فکرم درگی  دو مایه که  تو این بی 

هیچ رابطه ی جنیس ای نداشتم یم شه؛ البته ذهنم 



 آخر

ن باز یم  همه ی جمله ها یه پرانیی

کنه )به غی  از رسا!( که خب من اون رو رابطه 

 حساب

 نیم کنم، حتی وقتی باهاش ارضا

هم نشدم چه سکیس... چه کشیک... من بعد از 

 پارمیس

ودم و حس یم کنم اگربا هیچکس نب  

 یه دخیی به هم دست هم بزنه، مثل دوغ گازدار یم

 پاشم... حتی نوشابه هم نه، دوغ، اونم

 !دوغ عالیس

ن یم  یک ساعت بعد وقتی ظرف خورایک هارو روی می 

 ذارم، دوباره دست هام رو پشت

 شلوارم پاک یم کنم و به سمت حموم یم رم تا با یه

ل بشمدوش ده دقیقه ای، یکم شحا . 

ین  مامان همیشه دوست داره که جلوی مهمون بهیی

 چهره و تیپمون رو داشته باشیم، همیشه



 یم گه هرچقدر به خودت برش معتن عزیز بودن اون

 مهمون رو یم ده. به نظر من

ربیط نداره اما خب این اصل تو وجودم نهادینه شده 

 و

 نیم تونم از ذهنم پاکش کنم، این به

ور اتوماتیک واریه که توی مغزمظاهر رسیدن، یه ج  

 .حک شده

هن مردونه ی جذبر که ون یم آم، پی   از حموم که بی 

 عضالت تازه در اومده ی سینه ام رو

 نشون یم ده یم پوشم و تازه دارم یم فهمم علت اون

، ن  همه تمرین کردن و نتیجه نگرفیی

 ت کردنه

چ
َ
َ َِ  

کره خوری های بعد !از وقتی همون مرصف *

 تفریچ

ه و بر گاهم رو هم به طور کامل کنار گذاشتم وو گا  

 دیگه



 شاغش نرفتم، بدنم رو فرم اومده و حسابر از این

 .عضله های جدید خوشم یم آد

ن   تا نیم ساعت بعد، تا وقتی که ش و کله ی اولی 

 مهمون هام پیدا بشن، روی کاناپه لم دادم و

حسابر با بازی جدیدی که نصب کردم، شگرم یم 

 .شم

که وقتم رو با دخیی پر نکردم  این  

نا امید کننده است؟ دقیقا نیم دونم، ویل گاردی که 

 نا

 خودآگاه دورم پیچیده شده رو درک

 حال یم دونم حوصله و اعصابر 
ن  نیم کنم؛ در عی 

 .برای ش و کله زدن با دخیی ها ندارم

 تمام صیر من تموم شده و دیگه نیم تونم زر زر یه

روی اعصابم دخیی لوس و رو مخ رو،  

تحمل کنم. ترجیح یم دم یه مرتاض هندی دور از 

 تمدن

 و نیازهای آدیم باشم تا این که به



 .خودم این طوری عذاب بدم

احت طوالبن بدم و برای  یم خوام به خودم یه اسیی

 روزهای آینده ام آماده باشم، من بدبختی 

بازی دارم! اگر صبا مزاحم  های بیش تری جز دخیی

 نیم

ح یم دادم که برای اینشد، ترجی  

م یا این که به محض  تصمیمم یه جشن یک نفره بگی 

 خونه رسیدن بپیچم الی ملحفه و پتو؛

ده ساعت بکوب بخوابم اما صبا باعث شد نتونم 

یم ن  فانیی

 رو محقق کنم. در حال حاضن 

ی من، یه خواب به نسبت طوالنیه؛ ن  بزرگ ترین فانیی

 شاید هم یه خوابر که اصال بیداری

اشته باشهند ! 

 با در اومدن صدای آیفون، از بازیم خارج یم شم و

 گوشیم رو همونجا روی مبل یم ذارم و

ن مهمونم یم رم  .به استقبال اولی 



 .صبا و فراز

*** 

 وقتی گل یم زنن، بعد از این که اثر ماریجوانا از*

 ششون یم پره گرسنه یم شن و

 خییل یم خورن، ویل چاق نیم کنه و برعکس باعث

 سوخت کالری و چربر های بدن یم

 .شه

 .مرصف زیاد ماریجوانا باعث کاهش وزن یم شه

 پارت_هشتادوهفت#
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به محض باز کردن در خونه، خودم رو کنار یم کشم 

 و

 :با لبخند یم گم

 .سالم بچه ها، بیایید داخل-

با فراز دست یم دم و صبا محکم بغلم یم کنه؛ 

 همیشه



رام جالب بوده فراز چقدر یم تونهب  

 فکر بازی داشته باشه و مثل این که بیخیال تر از این

 حرفاست .فراز سایک رو روی اوپن یم ذاره که حدس

 .یم زنم خورایک های صبا باشه

صبا به محض ورود هیجان زده وارد خونه یم شه، 

 اما

 مثل این که زیاد باب میلش نیست

 :که پنچر یم شه و یم گه

یاد اسباب کیسر افتادم ان قد این خونه ات لخته، -

 فرش

؟  یم کتن
ی

 نداری چرا؟ کجا زندگ

قفسه ی دمپابی های بغل در خونه رو نشونش یم 

 دم و

 :با چشم غره یم گم

 از دمپابی -
، یم توبن  ان قد از خونه ی من ایراد نگی 

 .های بغل در استفاده کتن 

یم فراز بدون زدن حرف اضافه ای، روی مبل ها 



 شینه

 و صبا به سمت دمپابی ها یم ره،

 من هم بر خیال کنار فراز یم شینم با نیشخند برای

 :اذیت کردنش

 چیکارا یم کتن داش فری؟-

 از این که فری صدا بشه متنفره! چپ چپ نگاهم یم

 بزنه، باز
ن
 کنه و قبل از این که حرق

 :صدای غر غر صبا بلند یم شه

- یم شهپای من تو دمپابی های تو گم  ! 

محکم پلک یم زنم و قبل از این که دهنم رو باز کنم 

 و

 به فحش بکشمش، فراز که قیافه ی

 :عصبیم رو دیده شی    ع یم گه

ن کم تر غر بزن-  .صبا! بیا بشی 

 دندون قروچه یم کنم و صبا با غر غر بدون دمپابی و

 درحایل که پنجه های پاش رو جمع

، پاهاش روکرده، یم آد و روی یه مبل تیک یم شینه  



 هم زیرش جمع یم کنه و من به

 :شوخن یم گم

 مگه قرار نبود پذیرابی با تو باشه؟-

 پاهاش رو بیش تر زیرش جمع یم کنه و با ناراحتی 

 :یم گه

وقتی یه خونه ای فرش نداره، باید هرروز یط -

،  بکیسر

 تو که کون کار کردن و یط

 .کشیدن نداری یه فرش بگی  برا اینجا

ن وسط اشاره یم کنمبه قالیچه ی   کوچیک زیر می  : 

 پس چیه این؟-

 :دهنش رو کج یم کنه

 ...خودتو مسخره کن عنیی -

ه که دوباره تند تند  نیم تونه جلوی خودش رو بگی 

 یم

 :گه

 این فرشه؟-



 :کشیده و با حرص تاکید وار تکرار یم کنه

 این فرشه؟-

 :یه وری لبخند یم زنم و یم گم

- م جای غر زدن پاشو همینه که هست صبا! حاال ه

 برو

 وسایل پذیرابی رو بیار، من کیل

جمع و جور کردم، ان قد خسته ام حتی نیم تونم از 

 جام

 پاشم... بدو صبا، بدو...دندون قروچه یم کنه، چشم

 هاش رو تو کاسه یم چرخونه و بیش تر روی مبل لم

 .یم ده

دست به سینه یم شه و انگشت های بلندش رو 

 روی

ش یم ذاره، چشم غره وبازو های لخت  

 :لوس یم گه

 پس برو کتوبن هامو بیار، من عمرا پامو رو این-

 ...شامیکای کثیفت نیم ذارم



 با کف دست محکم به کمر فراز که خم شده خاکسیی 

 سیگارش رو توی جا سیگاری بتکونه

 :یم کوبم. صدای فریادش بلند یم شه

 جاکش، چته؟-

به ا م رو نوازش یمیه وری لبخند یم زنم و جای ضن  

 :کنم

تو بیار، من خسته-  پاشو برو کتوبن های دوست دخیی

 ...ام

 بزنه، دوباره به جابی که 
ن
قبل از این که هر حرق

به  ضن

 :زده بودم، یم کوبم

 ...بدو پرس، بدو من خستم-

 دستم رو محکم از روی کمرش کنار یم زنه که باعث

 بزنم و اون با
ی

 یم شه لبخند بزرگ

لند یم شهغر از کنارم ب : 

 تو دهنت که دستت ان قدر سنگینه مرتیکه بر ... -

 ...ناموس



لبخند دندون نمام بزرگ تر یم شه و به صبا که با 

 اخم

 :نگاهم یم کنه اشاره یم کنم

، نیم بیتن خانم اینجا - فراز! چقدر تو بر ادبر

 نشسته؟

فراز زیر خنده یم زنه، در حایل که به سمت ما 

 برگشته

یم ره، با نیشخند و عقب عقب راه  

 :یم گه

 اون خودشم تستش کرده، با سایز و مزه اش کامال-

ی حواله ن  آشناست، یم دونه خوب چی 

ی ده ِنَ کردنیت کردم که اخم کرده... آخه من یم 

 دونم

 !چقدر رو پرسم حساسه

 :رو به صبا با نیشخند ادامه یم ده

 مگه نه عشقم؟-

 پارت_هشتادوهشت#
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# الغهاپرورشگاه_ا  

 !دوست طیال

 نیم دونم دقیقا چطور یم شه که یه پرس بچه ی شر 

 پنج یا نهایتا شیش ساله، یم تونه دوست

 .یه دخیی بیست و یک ساله، مثل طیال باشه

ی این وسط ن  نیم تونم هضمش کنم، به نظرم یه چی 

! ویل  اشتباهه و نیم تونم دقیقا بفهمم خ 

ه آخه بابزرگ ترین سوایل که پیش یم آد، اینه ک  

 خودش چه فکری کرده برداشته بچه رو

آورده؟ این جمع مناسب بچه اس؟ قبال فکر یم  

 کردم

 نفهیم تا یه جاییه، اما اآلن به ایننتیجه رسیدم نفهم

بودن حد و اندازه نداره. که اگر حد و اندازه داشت، 

 این

 بر شعور،

 !شعورش یم رسید هر نکته مکابن دارد



ن برن توش وبچه ها انگار از فازی   که یم خواسیی  

 حسابر خوش بگذرونن در اومدن و

. خدا  ن حسابر با دوست کوچولوی طیال گرم گرفیی

 پدر

 مادرش رو بیامرزه، من رو نجات داد

ن فاز بمونیم، یم تونم  و اگر تا آخر شب تو همی 

 همون

 رویه ی پرس خوب بودنم رو پیش

م  .بگی 

صبا از دیدن پرس بچه ی مذکور حسابر ش ذوق 

 اومده

 و باهاش شگرم شده، من هم

 .احساش ندارم و بر ش صدا چیپسم رو یم خورم

 ...چیپیس که مثال قرار بود مزه باشه

چه بر استفاده شد به خاطر یه میی و بیست سانت 

 بچه

! 



فکر هم نیم کنم جلوی چشم های این پرسه حتی 

 بتونم

 !به طیال نزدیک بشم

بر آب شدن یم  دوباره یاد تمام نقشه هام که نقش

 افتم،

 با حرص بیش تری چیپس هارو زیر

ی که  ن دندونم خرد یم کنم؛ در حال حاضن تنها چی 

 زورم

 !بهش یم رسه، همینه

 تمام بچه ها جز رستگار اومدن و خونه ی ساکتم رو

. از این ن  حسابر روی ششون گذاشیی

احت کنم ناراحتم اما چیکار یم تونم  که نتونستم اسیی

تونم شل کنم که کمیی بکنم؟ فقط یم   

 .دردم بیاد

ن بار که زنگ در به صدا در یم آد، با پا  برای چندمی 

 به

ن  ن مبل روی زمی   نیما که پایی 



 :نشسته یم زنم

پاشو درو باز کن مفت خور... از وقتی اومدی از -

 جات

 پا نشدی... پاشو پاشو... پررو

 ...شدی

ه  :صبا لبش رو گاز یم گی 

 ...درست حرف بزن جلو بچه-

دوست طیال، که حتی کنجکاو نیستم اسمش رو 

 بدونم،

 :با قلدری صداش رو بلند یم کنه

 بچه؟ بچه خودبی لوس زر زرو-
ی

 ...به من یم گ

 بعد رو به من با همون لحن قلدر و بزرگ تر از سنش

 :یم گه

داداش تو راحت باش، من اصلشنم بچه نیستم، -

 تازه تو

 ...مدرسه مونم همه رو یم زنم

ا همشون زر زروان، ویل طیال اینطوریاین د خیی  



 نیستا، بابام همیشه بهش یم گه خییل

 ...قویه

 با ذوق باال یم پره و دور خودش یم چرخه، از حرکات

ه، توله  دیوونه اش خنده ام یم گی 

 .سگ حرف زدن و قلدری هاش باحاله

طیال مثل *سوپر گرله... هم خوشگله... هم -

 ...خفنه

ی بهش یم زنه و یم گهطیال لبخند خونرسد : 

 مرش تیام... حاال بدو برو درو باز کن پرسا زورشون-

 .یم آد از جاشون پاشن

 پرسه ی تخس پررو دوباره شجاش یم شینه و یم

 :گه

مگه نگفتی نباید تو کار دیگران فضویل کنم، اینجا  -

 که

 خونه ی ما نیست !صدای زنگ دوباره ممتد و بدون

م صدای فحش دادن قطیع بلند یم شه، بعد ه

 رستگار



 از

 !پشت در یم آد. بر ناموس آبرو نذاشت برام

 با حرص از دهن بر چاک و بست رستگار لگد محکم

 :تری حواله ی نیما یم کنم و یم گم

 پاشو حیوون، نیم بیتن پشت در مونده؟-

ض خودش صدای دوست  عالوه بر صدای داد معیی

ش هم در یم آد  :دخیی

- ار یم کیسر ازش؟مهمون دعوت یم کتن ک  

دستم رو توی بسته ی چیپسم یم کنم و یه مشت 

 داخل

 .دهنم یم چپونم

 بر اهمیت به غر غر کردن این زوج، چیپسم رو یم

 جووعم و وقتی تموم یم شه، انگشت

 .های فلفلیم رو لیس یم زنم

ا زل یم زنم و  با لذت به چشم های ریز شده ی مییی

 :جواب یم دم

- ی که  ن ا، تنها چی 
یم تونم بگم اینه که همینه کهمییی  



 هست! مشکیل داری؟

نگاهم رو به اون که به جای تکیه دادن به پشتی 

 مبل،

ن   روی شکمش خم شده به سمت پایی 

 .دوختم

پشت چشم نازک یم کنه و با حرص به پشتش تکیه 

 یم

 .ده

 :عصتر و با طعنه یم گه

حاال کون خودتم یه تکون بدی به جابی بر نیم -

 .خوره

از اون چربیات آب یم شه،دوال   

م رو تردمیل یم دووبی ثواب یم شه در حقت
 کمیی

 .هابن 

 به روش یم زنم و درحایل که با خرت
ی

 لبخند بزرگ

 خرت درحال جوییدن مشت بعدی

 :چیپسمم، همون طور با دهن پر جواب یم دم



حاال این مهموبن کوفتیتون تموم بشه شما از خونه -

 ام

ون، منم یه فکری برا چربر  برید بی   

 های انباشته شده ام یم کنم، تو نگران من نباش

 .جوجه
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 رستگار در حایل که صمیمانه شونه ی فراز رو بغل

 کرده، با هر و کر و ش و صدا داخل

 .یم شه

به محض ورودش، با دیدن دوست طیال پنچر یم 

 .شه

که بر   اصال مراعات کردن بلد نیست  

 :رودربایستی یم گه

ن جلو در-  اگه قراره مهد کودک بشه، من از همی 

 .برگردم



 :تیام شی    ع یم گه

 ...به من نگو بچه آ، من مرد طیالعم-

 -:طیال لبخند شزنده ای به روش یم زنه و یم گه

 ...سوپر من، متن تو

 بعد رو به رستگار که همچنان با گارد ایستاده، با دهن

 :کچر یم گه

-  کنید، راه دوری نیم ح
ی

اال یه شب مثل آدم زندگ

 ...ره

 :بعد رو به صبا با اخم یم گه

صبا من که بهت گفتم امشب نیم تونم بیام و تیام -

 پیش

 منه، گفتی اکیه... اگه یم دونستم

 این طوریه و ان قدر ناراحت یم شن نیم اومدیم

 ...اصال

بعد از سالم و احوال پرش دم در، هیچ حرف دیگه 

یا  

 با طیال نزدم. درحایل که پاهام رو



 زیرم جمع یم کنم تا چهار زانو روی مبل بشینم، بر 

 :خیال یم گم

 رستگار بگی  بتمرگ، توام چس نکن طیال... فازم-

 ...برندار... ما از این عادتا نداریم

وع  صبا موقعیت رو مناسب یم بینه که باز دوباره شر

 :کنه، با طعنه یم گه

- ، خوبه خودتم یم دوبن و این طوری دوری یم کتن  

 ...زدی به برق... فاز برداشتی 

 لبخندی به روش یم زنم و پاکت خایل چیپسم رو زیر

 پام یم اندازم، در حایل که دارم

ن یم کنم،  دست های کثیفم رو با به هم کشیدن تمی 

 :جواب یم دم

ون دیگه عزیزم... - ، بکش بی  کتن
َ
صبا، خییل ِول ن

 اآلن

و به خواسته اتکه این جابی   

 ...رسیدی، کم غر بزن لطفا... بذار خوش بگذرونیم

 صبا دست به سینه یم شه، لب هاش رو آویزون یم



 :کنه و یم گم

؟ من خییل-  نیم خوای جوجه هارو رو به راه کتن

 .گرسنم

 از جاش بلند یم شه و تیام که کتوبن های تو پای صبا

 :رو یم بینه، یم گه

- ی بابا، منم کفشامو 
َ
یم خوام اصال ا . 

 روی مبل تک نفره ی کنار من نشسته، موهای موج

 دار و مشیک پس شش رو نوازش یم

 :کنم و با خنده یم گم

 کفش واس چیته؟-

 شش رو از زیر دستم کنار یم کشه و با هیجان به

 :سمتم بر یم گرده

آخه مامانم خونه ی خودمونو پر فرش کرده، نیم -

 تونم

ن ش بخورم  ...رو زمی 

گاه براق و پر هیجانش رو به شامیک های کف یمن  

 دوزه و بعد به پاهای بدون جوراب



 .خودش نگاه یم کنه

ا و فرازه غر یم  رو به طیال که درحال صحبت با مییی

 :زنه

 طیال چرا جوراب نپوشوندی برا من؟-

طیال که تازه متوجه ما شده، اول کیم تو همون 

 حالتش

ونهکه به سمت فراز مایل شده یم م  

 .و بعد به سمت ما بر یم گرده

با همون لبخند زنده اش به تیام که داره پاهاش رو 

 تاب

 :یم ده، نگاه یم کنه و جواب یم ده

 جوراب یم خوای چیکار؟-

 :تیام شونه باال یم اندازه و جواب یم ده

 .آخه فرش نداره، پاهام کثیف یم شه-

از این که لو نیم ده چه قصد شیطابن ای داره، 

خندلب  

 روی صورتم یم شینه .خم یم شم و دم  
ی

بزرگ



 گوشش

 :یم گم

، به-  من که یم دونم یم خوای چه آتییسر بسوزوبن

؟  آجیت نگم یعتن

 :دوباره شونه باال یم اندازه و یم گه

 ...طیال که آخر من نیست-

 پارت_نود#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

 قضیه جالب تر شد، کامل به سمتش یم چرخم و از

ی دسته ی مبل به سمتش خم یمرو   

 .شم

 بر توجه به صدای بلند بچه ها که دوباره شگرم هم

 :شدن، کنجکاو یم پرسم

 پس آبچر کیه؟-

شونه باال یم اندازه و فکر کنم این بچه تیک شونه 

 باال



ن داره  .انداخیی

 :جواب یم ده

طیال آخر هیشیک نیس، یعتن یم خوام آخر من -

 باشه

 ...ها، ویل یم گه نه

 با لب های آویزون به سمتم بر یم گرده، انگار تازه

 یادش افتاده باشه ش این قضیه

ناراحته، با ناراحتی و بغض که به قیافه ی تخسش 

 نیم

 :آد، جواب یم ده

من دوست دارم آجیم باشه، ویل خودش نیم -

 خواد، یم

 ...گه دوست معمویل بمونیم

اندازهدوباره و شاید هم چندین باره شونه باال یم  : 

 .منم جز طیال دوست دیگه ای ندارم-

 پاهاش رو تکون یم ده، آه بامزه ای یم کشه و من

 .موهاش رو به هم یم زنم



 :شش رو عقب یم کشه و با اخم با مزه ای یم گه

 .مامانم خوشش نیم آد کیس بم دست بزنه-

 .لبخند بزرگ تر و احمقانه تری بهش یم زنم

و پاهام رو از زیرم در وقتی که دوباره صاف یم شینم  

 یم آرم، دست هام رو محکم به هم

ن و توجه  یم کوبم تا ش و صداهاشون رو خفه کین

 .اشون به من جلب بشه

ه یم شن، قبل از این که من  وقتی ساکت به من خی 

 بزنم، صبا بلند صدا یم زنه
ن
 :حرق

ا، چرا نشستید؟ بیایید کمک-  .دخیی

ا به اجبار از جاشون  بلند یم شن و بهطیال و مییی  

 کمک صبا یم رن، من هم انگار نه

 افتاده ادامه یم دم
ی
 :انگار که اتفاق

بیایید بازی کنیم.توجه تیام به جمله ام جلب یم -

 شه و

کیم خودش رو روی مبل جلو یم کشه، نگاه 

 منتظرش



 :رو که یم بینم رو بهش یم پرسم

 مافیا بلدی عمو؟¹ -

ن یم ده  :دماغش رو چی 

- و نیستم، من تیامممن عموی ت . 

لبخند گنده ای به روش یم زنم، بچه ی تخس و 

 خنگ

 .جذاب

 :رستگار یم گه

 .مگه چاره ی دیگه ای داریم؟ بیار اون گوشر منو-

 :نیما بر حوصله یم گه

 .حسش نیس-

 :فراز جواب یم ده

- گاد²تو بشو  . 

 .حله داداش. من گاد-

ه و قبل از این که  رستگار گوشیش رو دست یم گی 

نفر۳بازی رو باز کنه، نگایه به ما   

 .که هر کدوم روی یه مبل نشستیم یم اندازه



نچ، نیم شه اینطوری سه نفریم فقط، حداقل -

 شیش نفر

 .یم خواد

 :بعد صداش رو بلند یم کنه

ا-  ...صبا... طیال... مییی

 :صبا در جوابش، مثل خود صداش رو بلند یم کنه

؟-
ی

 چیه؟ خ  یم گ

ل بلند یم شه و وسط سالن، رویرستگار از روی مب  

 .شامیک ها چهار زانو یم شینه

 :رو به ما یم گه

 .بپاچید وسط ببینم-

 بعد یم ره سمت اپن و حیتن که ازش به سمت

خونه آویزون یم شه، یم گه ن  :آشی 

 .جمع کنید بیایید بازی-

 :صبا بر حوصله جواب یم ده

محض اطالعت شمام باید جمع کنید برید باال، -

 چون



 جوجه ها آماده است. تا یم رید جوجه

ید مام سفره یم اندازیم ن  .هارو بی 

تا وقتی که نشسته شجاش، نیم بینمش اما به 

 محضن 

 که یم ایسته و سیتن جوجه هارو

 روی اپن یم ذاره، من هم گوشیم رو بر یم دارم و

 برای طیال تو قسمت اس ام اس ها یم

 :نویسم

- pasho baham berim bala. 

 یم آد و بعدبه م
ی

حض سند شدن پیام، صدای دینیک  

 :صدای طیال به گوشم یم رسه

 صبا جون یم آی این ور من دستامو بشورم؟-

آره عزیزم بیا .چند لحظه ی بعد، با همون دست -

 های

 خیس گوشیش رو تو دستش گرفته، از درگاه در

 .خارج یم شه

 :فراز از کنارش رد یم شه و صبا یم گه



- ؟ من گرسنمهبچه ها؟ بلند یم  . شید یا خ 

 :شفه ای یم کنم و زل یم زنم به طیال

ت بردارم برم، کیس-  اآلن پا یم شم. برم یه سوبی شر

 با من نیم آد؟

 
ی

 همه خودشون رو عقب یم کشن و اعالم بازنشستیک

، همچنان به طیال که شش تو ن  یم کین

گوشیشه نگاه یم کنم که صدای اس ام اس گوشیم 

 بلند

 :یم شه

- age biam, chi mirese behem. 

 :شی    ع جوابش رو یم دم

hala to bia, razit mikonm (- )ایموخر خنده 

- mge inke bekhay kar ghablimono 

tamom 

konim!!!! 

- mikhay, ya ali! 

دیگه پیایم نیم آد، عوضش صدای خود طیال بلند 



 یم

 :شه

 .من یم آم، بریم-

*** 

¹ ن یک اقلیتمافیا یک بازی گرویه است که ن د بی  یر  

یت ناآگاه را  آگاه و یک اکیی

ن  شبیهسازی میکند. بازیکنان بهطور مخفیانه تعیی 

 نقش

 میشوند: مافیا که همدیگر را

 میشناسند یا شهروند که تنها از تعداد افراد مافیا آگاه

 هستند و عده معدودی از آنها از

برخن نقشها اطالع دارند. در فاز شب بازی، افراد 

 مافیا

ه صورت مخفیانه یک شهروندب  

 را به قتل یم رسانند. در طول فاز روز، تمام بازیکنان

 بازمانده در مورد هویتهای مافیابی 

ی یم  بحث میکنند و برای حذف یک مظنون رای گی 



 .کنند

 مافیا )بازی گرویه(

ی دیویدفتعداد بازیکنهاحداقل  ع بازیدمییی نفر۶مخیی  

 برای بازی کالسیکزمان الزم برای

وع بازی دقیقهمدتزمان بازی۶ >شر  – 0۶  

د، تیم، مهارتهای۱۵ دقیقهمهارتهای الزمراهیر  

 اجتمایع،بازی نقش

بازی ادامه مییابد تا زمابن که هم ٔه مافیاها حذف 

 شوند

 برد شهروندان( یا تعداد مافیاها و)

 شهروندان برابر شود )برد مافیا( یا ییک از

ایط برد  شخصیتهای مستقل که هر کدام شر

 
ا
 متفاوبی دارد، برنده بازی شود. در یک بازی معمول

 نقشها باید به گونهای چیده شود که

 برای هر شخصیت، شخصیتهای مقابل و مکمل قرار

د  .گی 

ن بازی  فیلمهای گرگبازی، گرگینه، آدمکش و همچنی 



 اپیک از روی این بازی ساخته

شدهاند.مافیا به عنوان ییک از بازی  های شناخته 

 شد ٔه

جمیع( است که اگرچه -یه )دورهیمگرو   

ساخت کشور شوروی است، در دانشگاههای  

 کشورهای

 توسعه یافته اروپابی و آمریکابی به

 عنوان ییک از پرورشدهندگان مهارتهای اجتمایع افراد

 .به آن پرداخته میشود

 در این بازی بیگناهان متهم، مورد بازخواست قرار

 گرفته و حتی کشته میشوند )از بازی

ون انداخته میشوند(. در حایل که مافیای اصیل  بی 

 گروه آگاه( تالش میکنند تا دیگران)

یت ناآگاه( را متقاعد کنند که خودشان ) اکیی

 شخصیت

 منقن )سیاه( نیستند. شهروندان در

تالشند با شنخهابی که در طول بازی به دست 



 میآورند،

 گروه مافیا را متالشر سازند. در

استداللهای منطقی )راست یا دروغ( واین بازی ارائه   

ن افراد با فنون  متقاعد ساخیی

 .سخنوری و روانشناش تقویت میگردد

ن  برخن استدالل میکنند که بازی مافیا، شبیه ساخیی

 آن

ی است که در دنیای واقیع در ن  چی 

 اجتماع و سیاست رخ میدهد. آنان مافیا را شبیه

 سیاستورزی و سیاستمداری میدانند؛ به

ای که بازیکنان این عرصه باید در فریب گونه

 نخوردن

 و در فریب دادن توانابی باالبی 

داشته باشند. در این بازی همچون دنیای سیاست 

 هر

 فردی باید به شدت مراقب رفتار، گفتار

و عکسالعملهای خود باشد متهم نمودن دیگران، 



 رای

 دادن، حمایت نمودن هرکدام عواقتر 

یتدارد که فرد باید از قب ل به آن بیندیشد تا اکیی  

 .بازیگران سوء برداشتی از او نداشته باشند

این بازی به نویع شبیهسازی فرایند دادرش در 

 دادگاه

ن هست که هر کیس در جایگاه  نی 

وکیل خود باید در برابر یک قاضن بیطرف از خود 

 دفاع

 کرده و شواهد و شنخهای اتهام

ران را متقاعد کنددیگران را رو کند و با استدالل دیگ  

 که خود متهم نیست و کیس دیگری

متهم است و در نهایت این هیئت منصفه )متشکل 

 از

ی  (خود بازیکنان( است که)با رای گی 

قضاوت یم کنند که آیا توضیحات و استداللهای آن 

 فرد



 .پذیرفته شدهاست یا خی  

 ییک از مزیتهای این بازی را در پرورش
ن
 از طرق

حرف زدن و صحبتتوانابی و هین   

 .کردن در جمع بیان داشتهاند

ن یم کنه و به کل بازی²  کیس که نقش هارو تعیی 

 .مسلطه، اما نیم تونه هیچ کمیک کنه

 پارت_نودویک#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

 :تیام هم شجاش باال یم پره و با خوشحایل یم گه

یم- ن  ...آخجون، منم با طیال یم آم. بریم کباب بی 

  
ی
که از پیام طیال کردم، کامل یم خوابه و با نگرابن ذوق  

 به این ش خر که خودش رو

انداخت تو بزمم نگاه یم کنم .طیال دست هاش رو 

 برای

 :بغل کردن تیام باز یم کنه و یم گه

 .بی  بریم قهرمان-



 به
ی

 زیر لب دوتاشون رو فحش یم دم و با بیچارگ

 رستگار نگاه یم کنم؛ که شاید بفهمه تو

هچیل گی  کردم و باهام بیاد. اما اون مرتیکه با  چه

 این

 که متوجه درموندگیم یم شه، فقط

 .انگشت فاکش رو نشونم یم ده

از معرفت نداشته ی رفیق های بر ناموسم که 

ن   مطمی 

 یم شم، با شونه هابی که افتادن سمت

 .سیتن ای که صبا آماده کرده و نگه داشته یم رم

م، نماییسر آه سیتن رو که ازش یم گی   

یم کشم و با صدای آرویم که فقط صبا بشنوه یم  

 :گم

م خورد به سنگ، نگه دار این تخم جنو ما بریم - تی 

 باال

... 

 به روم یم زنه، کیم شش رو جلو
ی

 صبا لبخند بزرگ



 :یم کشه و دم گوشم یم گه

 .خرج داره-

 کالفه نگاهش یم کنم تا زودتر حرفش رو بزنه و بناله

 .خ  یم خواد

 :دوباره دم گوشم زمزمه یم کنه

 .هفته ی دیگه باهامون بیای شمال-

 :دندون قروچه یم کنم و با حرص یم گم

 کالش، اگه تا آخرش بچه ی خوبر باشر روش فکر-

 .یم کنم

 :دندون نما یم خنده

 .حله داداش، برو دارمت-

با تهدید، چپ چپ نگاهش یم کنم و اگر بتونه این 

 توله

ل کنه،  باهاشون همهسگ رو کنیی  

 !جا یم رم، شمال که خوبه

 یم گه
ی

 :صبا به اپن تکیه یم ده و با ناراحتی ساختیک

 تیام؟ نیم موبن پیش من؟-



ن طیال و صبا رد و بدل یم کنه و بعد با  تیام نگایه بی 

 :من و من یم گه

ده...  - آخه... آخه... آخه بابام طیالرو به من سی 

 گفت

 ...من مرد طیالعم

 کنم و صبا دوباره با اضار و البته دندون قروچه یم

 تم

 ناراحتی و دلخوری که به صداش

 :داده، یم گه

یم خواستم ب  اس فور علیسانو نشونت بدم با فراز -

 و

 .رستگار یه دست بزنیم حال کنیم

 تیام دوباره نگایه به طیال یم اندازه و بعد به صبا یم

 :گه

 کو ب  اس فورش؟-

رو نشونش یم ده صبا باکس های زیر تلویزیون : 

 .اوناها، دروغم چیه-



 :تیام رو به من با مظلومیت الیک یم گه

 اجازه یم دی با ب  اس فورت بازی کنم؟-

 کف دستم رو زیر سیتن جا به جا یم کنم تا راحت تر

مش، شم رو تکون یم دم و  بگی 

، -یم گم:  مشکیل نیست، فقط قول بده خرابش نکتن

 یم

؟  توبن

دهبا ذوق ش تکون یم  : 

 آره قول، چه بازیابی داری؟-

 پارت_نودودو#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

؟-  هرخ  بخوای تو هارد هست، بلدی منوشو باز کتن

صدای پوزخند زدن رستگار رو یم شنوم، حتی یم 

 بینم

ا دم گوش نیما حرف یم  که مییی

 زنه و یم خنده اما اهمیتی نیم دم... در واقع فعال



این خاله زنک اهمیتی نیم دم، از   

بازیاشون متنفرم! کاش صبا هم بفهمه من چقدر از 

 این

 جمع های به ظاهر دوستانه متنفرم و

ون  !از مغزم بکشه بی 

نفس بلند و عمیقی یم کشم که توجه طیال و صبا به 

 هم

 جلب یم شه، رو به طیال با بر 

 :تفاوبی یم گم

 ...بیا بریم-

ن ب ار تو عمرشش تکون یم ده و فکر کنم برای دومی   

 مطیعانه رفتار یم کنه، بدون داستان

 که
ن
 درست کردن و حرف و حدیث یم ره دنبال حرق

 بهش زدم. قبل از این که از در خارج

ه و یم  بشیم، تیام بدو بدو یم آد جلومون رو یم گی 

 :گه

 طیال جونم، اشکایل نداره من بمونم؟ فکر نکتن من-



 فروختمت به ب  اس فور این پرسه ها،

 با مالیم
ی
  خوام ببینم ب  اس این چطوریه، چه فرق

 .من داره

 :طیال لپش رو یم کشه

نه عزیزم، چه مشکیل، برو دنبال بازیت من و عمو -

 هم

 .بریم باال

 :شش رو کج یم کنه

 .باشه پس، زود بیا، مراقب خودتم باش-

 !باالخره موفق شدم

با انرژی کامال مثبت تمام پله هابی منتیه به پشت 

مبو   

 رو با طیال یط یم کنیم و وقتی به

 .باال یم رسیم، طیال در رو باز یم کنه

 :داخل یم ریم و یم گم

کلید برق همون بغل دره، بزنش لطفا چش چشو -

 نیم



 .بینه اینجا

 با نور فلش گوشیش کلید برق رو پیدا یم کنه و المپ

 .های پشت بوم روشن یم شن

نه سالنه من به سمت باربیکیو یم رم و طیال سال 

 پشتم

 راه یم افته. تمام قسمت هارو نگاه

 :یم کنه و یم گه

ن نداره اینجا؟با تمسخر یم خندم و یم گم-  :شاه نشی 

ا نداره- ن  .اینجا قدییم ساخته عزیزم، از این چی 

 با لبهای برچیده و نگایه که همچنان داره تو فضای

 آزاد و تقریبا تاریک پشت بوم یم

 :چرخه جواب یم ده

- یف! معمار اینجا خییل آدم بر سلیقه ای چه ح

 بوده،

 این همه فضای دست نخورده و بال

ن خوشگل یم تونست در بیاره،  استفاده. یه شاه نشی 

 کرده
ی

 .ویل بر سلیقیک



 :با نیشخند یم گم

 تو همه خ  صاحب نظری؟-

سالنه سالنه و با قدم های آروم نزدیکم یم شه، 

 پشت

ن سیتن جوجه  هامن که در حال گذاشیی  

 :روی سینک بغل باربیکیوعم یم ایسته و یم گه

ابی بارش باشه-
ن  .باالخره آدم باید یه چی 

 :با تمسخر ش تکون یم دم

بله بله، درست یم فرمایید بانو. حاال از پشت من -

 بیا

 اونور، یا برو صندلیارو از اون

 .طرف بیار بشینیم
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نیم شینه، عوضش دست به سینه  روی صندیل 

 کنارم



 یم ایسته و بازوش رو به دیوار بلند

 .پشت بوم تکیه یم ده

ن و ریز شده اش، با شوخن و خنده زغال  زیر نگاه تی 

 هارو توی منقل یم ریزم. حیتن که با

انیر مشغول جا به جا کردنشونم، با نفس و آه 

،  عمیقی

 :بر هوا یم گه

 .خوش به حالت-

ن  ، ییک از بزرگ ترین زغال هاروبا لبه ی تی    انیر

 نصف یم کنم، نیم نگایه به سمتش یم

 :اندازم و با خنده یم گم

 که همیشه خندونم؟¹ -

 اولش گیج نگاهم یم کنه و کنایه ی حرفم رو نیم

ه، اما بعد با لبخند نصفه نیمه ای یم  گی 

 :گه

 .که اونقدر عرضه داشتی تونستی مستقل بیسر -

  اندازم و آفرین به من. چه دورنما وابروهام رو باال یم



 دارم، متن که زیر
ی

ین قشنیک  وییی

 بار قرض و نزول دارم له یم شم؛ از نظر یه دخیی بچه

 ی بیست و ییک دو ساله؛ با

 !عرضه ام

خونه ی باحایل-با آه عمیق دیگه ای دوباره یم گه:   

 داری، دارم به وقتی که هیچ کس اونجا نیست که

ه فکرآرامشتو به هم بزن  

 .یم کنم

چشم هاش رو بست و انگار که داره اون رو تجسم 

 یم

 :کنه، با لذت یم گه

یه خونه ی خایل، بدون هیچ صدابی که بره رو -

 مخت

 و مزاحمت ایجاد کنه. انقدر خایل که

، دنبال لباس نباشر   !ش صبچ که بیدار یم شر

 :نیشخند یم زنم و یم گم

- ن واسه یه پرس خونه آوردن خودتو بگ ...ا نده بشی   



 .شجات از زندگیت لذت بیر 

 :خوشگل یم خنده و یم گه

 .چقدر خری تو-

 چند ثانیه سکوت یم کنه و من مشغول باد زدن زغال

 .های آتیش گرفته یم شم

ن زغال ها توی سکوت و ظلمات  صدای سوخیی

 شب،

 زیادی قشنگه و کاش گوشیم اینجا بود

 ...یه استوری خفن یم گرفتم

- آوردن نبودمنظورم پرس  ... 

 یهوبی و بر تعارف یم گه. افکارم رو به هم یم زنه و

 ناچارا به سمتش نگاه یم کنم که

 شش رو کیم خم یم کنه و انگار ش درد و دلش باز

 :شده که یم گه

 .بابام خوشش نیم آد تو خونه خییل راحت بگردم-

 از تعجب و کنجکاوی ابروهام باال یم پره، این دفعه

یش تر ازش بدونم. باالخرهمشتاقم که ب  



م بشه  !قراره دوست دخیی

به فکر خودخواهانه و زیادی با اعتماد به نفسم 

 نیشخند

 بر صدابی یم زنم و با شوخن به

 :طیال یم گم

تاحاال کسیو ندیده بودم به خاطر لباس نپوشیدن -

 بخواد

 ...مستقل بشه! تو دیوونه ای

ن یم گه  :لبخند کوچولوبی یم زنه و غمگی 

- و یم توبن این طوری فکر کتن در مورد من، که انت  

 .قدر شخوشم

. ناراحت نشو از من-  .اوه، کام آن بیتر

 :به زغال های گر گرفته نگاه یم کنه و یم گه

 .مشکیل نیست، امشب یه خورده رد دادم-

 ش تکون یم دم و باالخره سیخ هارو روی زغال یم

 .ذارم

وع به باد زدن یم کنم و زیر  لب برای خودم آروم شر  



 رو زمزمه یم کنم. زیر
ی

 آهنیک

چشیم هم طیال رو یم پام که حسابر تو خودشه و 

 من

 .با اینجا کشوندنش اذیتش کردم

 برای این که ان قدر تو خودش غرق نشه بر هوا یم

 :گم

، تیام دقیقا چیکاره ات یم شه؟-  راستی

 :شونه باال یم اندازه

 ...گفتم که... دوستم-

- این رفیق کوچولوتو از کجا یم خب... نگفتی 

 !شناش

به نظرت بهت مربوطه؟چشم ریز یم کنم و حیتن  -

 که

 دوباره آروم آروم زغال های گر گرفته شده رو باد یم

 زنم که

 :خاموش نشن، جواب یم دم

 زیادی داری مرموز یم شر طیال، خوشم نیم آد ان-



 .قدر راز آلودی

 :با نیشخند شونه باال یم اندازه

- که هست  همینه . 

 با تاکید شم رو تکون یم دم و با چشم های ریز شده

 :و تهدید یم گم

 که این طور، پس همینه که هست؟-

اضن داری؟- ن طوره، اعیی  هوم، همی 

ن شم رو به  مطمئنم یم خواد ضایعم کنه، برای همی 

 چپ و راست تکون یم دم و پر

 :استهزا یم گم

 طوری خوبر -
ن  .نه عزیزم، تو همی 

*** 

¹ ب المثل خوش به حال دیوونه که کن ایه از ضن

 همیشه

 :(خندونه
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 :لبخند خوشگیل یم زنه

. این همه - چقدر لطف داری به من پرسحاخر

 محبتو بر

 !نیم تابم حقیقتا

 :یم خندم و بر توجه به بحث قبل، یم پرسم

 طیال؟-

مصدابی از دهنش در یم آره مثل هو   

 هم؟-

 نظرت در مورد من چیه؟-

 چند ثانیه سکوت یم کنه و زل یم زنه به من که در

 حال برگردوندن سیخ های جوجه

 .هستم

ه، جواب یم  با نفس عمیقی که از هوای شب یم گی 

 :ده

 .تحسینت یم کنم-

ابروهام از تعجب باال یم پره و به سمتش بر یم  



 .گردم

 :دست به کمر یم شم و یم پرسم

 جدی؟-

 اوهوم، تو شبیه پرسای مفت خور و بر عار دور و بر-

 .من نیستی 

با-لبخند دندون نمابی یم زنم و اون دوباره یم گه:   

 توجه به موقعیت خانوادگیت، یم توبن ییک از اونا

، مثل بقیه ی داداشات  !باشر

 از این که به داداش هام یم گه مفت خور خوشم نیم

همآد، این که با هم، هم عقیده ایم م  

ن و  نیست! مهم اینه که اونا خانواده ی من هسیی

 طیال یه

 غریبه که حق نداره به هیچ کدوم از

اعضای خانواده ی من، چه خوب باشن چه بد، 

 
ن
 حرق

 !بزنه

 :اخم یم کنم و با ترسر یم گم



 خاص خودشونو دارن،  -
ی

برادرای من سبک زندگ

 کیس

ن کنه و  حق نداره بهشون توهی 

 .بگه مفت خور

یم خنده و دست هاش رو به نشونه ی  با تمسخر 

 تسلیم

 از دور سینه اش باز یم کنه و باال

ه  .یم گی 

 :پوزخند یم زنه

 راستش مفت خوری ام سبک خاض از زندگیه، من-

ام یم ذارم  !بهش احیی

 تبدیل یم شه و با چهره ی 
ن
لب هام به خط صاق

 پوکر

 .فیس شده، چپ چپ نگاهش یم کنم

، بر تفاوتیش رو نسبت بهاون با شونه باال انداخ
ن یی  

 .عصبانیت من نشون یم ده

 :دوباره به سمت منقل بر یم گردم و یم گم



 تو از کجا آمار داداشای منو داری؟-

 :کش دار و با حالتی پر استهزا یم گه

نفرمایید جناب، نفرمایید، کیه که حاج نادر ملیک -

 تاجر

 بزرگ و پرسای زیادی مسئولیت

 !پذیرشو نشناسه

 : کشم و یم گمپوف یم

 .قانع کننده بود-

 شش رو کج یم کنه و با لبخندی که حتی توی چشم

 های زیادی براقش هم معلومه، جواب

 :یم ده

ن طوره پرس حاج ملیک-  .صد در صد همی 

 پلک هام رو محکم روی هم فشار یم دم و نفسم رو

ون یم فرستم و یم گم  :بی 

 .برگردیم ش بحث خودمون-

- هر دو بحث جذابیت خاص  اکیه، البته که

 خودشون رو



 !دارن

چشم غره یم رم و بر توجه به حرفش، مکالمه ی 

 قبیل

 :خودم رو ادامه یم دم

 یم تونیم بیش تر آشنا شیم، بیش تر با هم وقت-

ن کنیم  !بگذرونیم، بیش تر همو تحسی 

 ...اوم، خب ادامه بده-

- 
ی

ون و با من زندگ  بی 
 یم توبن از خونه ی بابات بزبن

تن ک ! 
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 طوری دست به سینه و اون ژست خود برتر بینیش

 نگاهم

 یم کنه و وقتی دست هاش رو از سینه باز یم کنه، با

 نفس عمیقی که از سینه اش یم ده

ون، محکم و جدی، بر انعطاف و با صدابی   بی 



واب یم دهمخصوص یه زن مقتدر ج : 

ن جمله- یم که تو اصال همچی   اینطوری در نظر یم گی 

، منم نشنیدم، به  ای رو نگفتی

 !مکالمه ی قبیل مون ادامه یم دیم

 باد شدی یم آد که طیال از شما شونه هاش رو جمع

 یم کنه و انگشت هاش رو زیر

تش یم کشه، دست هاش رو به هم  سوبی شر
ن  آستی 

 :یم کوبه و یم گه

- ا بودیم؟خب؟ کج  

 :با طعنه اضافه یم کنه

 البته منهای پیشنهاد جذاب شما، جناب ملیک... در-

 جریان لطف شما قرار گرفتم، بسیار

 ...زیاد

 با دندون هابی که روی هم فشارشون یم دم و هر

 لحظه امکان خرد شدنشون تو دهنم

 .هست، نگاهش یم کنم

چند ثانیه سکوت یم کنم و بعد برای ماست مایل  



نکرد  

 حرف بر مالحظه ای که زدم، با

ون یم دمش، با خنده و  نفیس که مثل هوف بی 

 شوخن 

 :یم گم

، شوخن کردم. اصال جنبه - خییل خودتو جدی نگی 

 ی

 .شوخن نداریا

 :شش رو با تایید تکون یم ده

، حق با توعه! من جنبه ندارم ویل-
ی

 تو درست یم گ

 شما جناب، شما از اونور داری مث

 سگ دروغ یم  
ی

گ ! 

 !نه به شما شما بستنش، نه به توهینش

 این دخیی پر از تناقضه و چقدر دوست دارم بیش تر

 کشفش کنم، بیش تر باهاش باشم. من

ی که اآلن ن  بیش تر یم خوام، بیش تر و بیش تر از چی 

 !هست



 تبدیل یم شن و با چهره ای 
ن
لب هام به خط صاق

 پوکر

 :فیس، یم گم

 !بیا باهم صادق باشیم-

ه یم گهکوتا : 

 !باشیم خب-

ن تعارف و  طیال یم دونه روش کراش دارم، برای همی 

 لفافه گوبی رو کنار یم ذارم و رک

 :یم گم

 ...من باهات حال یم کنم-

 :تک خنده ی مسخره ای یم کنه و من با اضار یم گم

 .جدی یم گم، من خییل باهات حال یم کنم-

 :مسخره دهنش رو کج یم کنه

- م؟لبم رو داخل دهنم یم کشم وخب اآلن چیکار کن  

 و خشک رو یم کنم، از این که یم
ن
 پوست های اضاق

 خواد

ل یم کنم و  بزنه تو پرم مطمئنم، ویل زبونم رو کنیی



 :جواب یم دم

 .هیچ  عزیزم، گفتم که بدوبن -

 :صورتش رو تو هم یم کشه و یم گه

ن - دونستم، حواست به کبابات باشه منم برم یه چی 

 بیارم

اینارو توش خایل کتن  . 

سمت کباب ها یم چرخم، با نفس عمیقی خودم رو 

 حفظ

 یم کنم. چند تا از سیخ هارو بلند

 :یم کنم و با اشاره بهشون، جواب یم دم

ن - ن زود بیا تا بقیه اشون نسوخیی  .باشه، اینا پخیی

به سمت در پشت بوم یم ره و دستش رو تو هوا 

 تکون

 .یم ده

 .یم آم-

م و فکر نفس عمیقی از دود زغال و کباب ها یم گی   

 کردن به این که نیم تونم شام بخورم،



 !خییل بهیی از اینه که به حماقتم فکر کنم

ن ریسیک کردم و  حماقت بود که بدون فکر، همچی 

 آبروی خودم رو بردم! حاال پیش خودش

 فکر یم کنه من َه َول سکسم که این پیشنهاد دیوونه

 !کننده رو دادم

ون رفتن ش یا شاید هم داخل شدنش، به محض بی 

 نفسم

ون یم دم  .رو محکم بی 

من رو طیال کراش دارم، خییل خییل خییل زیاد و 

 اصال

 !و ابدا نیم تونم انکارش کنم

کشش عجیتر بهش دارم و نیم تونم که نخوامش. 

 طیال

 برای من، یه نقطه ی روشنابی تو

 تاریکیه که نیم دونم کجاست، نیم دونم باید چطور

م و چطور به دستش بیارم،بهش برس  

 فقط جذبم کرده! یه نقطه ی نورابن تو تاریک ترین



 مکان ذهنم که سو سو یم زنه و بیشیی 

 جذبم یم کنه. اما تا به سمتش یم رم و نزدیکش یم

 شم، اون دور و دوتر یم شه ویل باز

مش  !هم چشمک یم زنه که برم بگی 

 دارم، ان قدر مزخرف که حتی با نفس
ن
 حس مزخرق

 عمیق هم حل نیم شه و کاش همشون

شون رو از شم  زودتر برن. شامشون رو بخورن و شر

ن   !کم کین

 دو دقیقه ی بعد که طیال و تیام با ش و صدا وارد یم

 شن، من هنوز دارم با فکرهای توی

 ندارم که بزنم
ن
 .شم ش و کله یم زنم و هیچ حرق

 تو سکوت به جیغ جیغ های این دوتا گوش یم دم و

تی تمام کباب ها آماده یم شن، قابلمهوق  

 :رو طیال بر یم داره و یم گه

 .خاموش کن بریم-

ن سیتن سیخ  درپوش باربیکیو رو یم ذارم و با برداشیی

ن یم ریم  .ها، سه تابی پایی 



 تو همون سکوت بر موقعم، همه شامشون رو یم

 بر مییل من رو برای
 خورن و وقتی

، مثل بچه ن های خوب، ش ادامه ی دورهیم یم بیین  

 .ساعت َده یم رن خونه هاشون

م و باالخره یم  خودم برای طیال و تیام اسنپ یم گی 

 فهمم تیام پرس همسایه اشونه که از

 با طیال بزرگ شده
ی

 .بچیک

 اون ها یم رن، تمام قول هابی که به خودم دادم
 وقتی

 رو یم شکنم!آخرین پیک که دارم رو توی پیی  یم

تا یکم از این فاز سنگینم در ریزم و رولش یم کنم،  

بیام و بخندم، اما انگار این شب از اون شب هاست  

 که

 حتی یه رول ماریجوانای ناب هم

 !نیم تونه یکم قابل هضمش کنه
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۱۳۹۲فروردین   

 انگشت اشاره ی بزرگم رو توی دست کوچولو و

ول و کالهچروکش گرفته و بغل ش فنچ  

 .پوشش نگه داشته

 چشم های پف دارش رو بسته و چند ثانیه یک بار،

 صداهای بامزه ای از خودش در یم آره

 .که باعث یم شه بهش لبخند بزنم

دستم رو سفت گرفته، ان قدر سفت که نیم دونم 

 برای

 !یه نوزاد نارس و معلول عادیه یا نه

ن به دنیا اومد و یم خو  حسی  استم یادمه وقتی امی 

 مشت

 های کوچولوش رو که کنار شش

 یم ذاشت باز کنم، مامان دعوام یم کرد. بعضن وقت

 ها هم با خنده یم گفت داداش

 !کوچولوم خسیسه، آب نیم چکه از مشتش



 با گوشه ی انگشتم، پوست شخ و زیادی نرمش رو

 .نوازش یم کنم

چقدر باورش سخته، چقدر غی  قابل هضمه، چقدر 

 حس

باعث به دنیا اومدن یه گهیه که من  

 !بچه ی معلول شدم

 بیش تر روش خم یم شم و به قفسه ی سینه اش که

ن یم شه زل یم زنم. طناز و  باال و پایی 

ن هنوز اونقدر جوونه که نیم تونه  خاله اش گفیی

 خودش

 !رو به پای یه بچه ی معلول بذاره

شون  محمد بهشون حق داد، گفت نیم تونن دخیی

 رو

 ... ن رها خیالش از رابطه اشبدبخت کین  

 !راحت شد و من

 من موندم و یه پرس بچه ی معلول نارس با پوست

 شخ که وقتی یم خوابه دستم رو ول



 !نیم کنه

 شم رو کنار صورتش یم برم و وقتی گوشم از هوای

 نفس های تندش پر یم شه، با خیال

راحت تری از این که هنوز قراره زنده بمونه، لبخند 

 یم

 .زنم

ت هاش رو که دور انگشتم پیچیده، آروم و ریزانگش  

 یم بوسم و وقتی شل یم شه، از جام

 بلند یم شم. با بر ش و صدا ترین حالت ممکن، از

ون یم  اتاق خواب محمد و نرگس بی 

رم و در رو یم بندم.به محض بسته شدن در، نرگس 

 و

ن و ناراحت نشسته روی مبل یم  محمد رو غمگی 

 بینم و

یم کوبه قلبم تو دهنم . 

 این روزها از همه خ  یم ترسم، از کوچک ترین

ی ن  عکس العمل ها واهمه دارم و هر چی 



 !یم تونه من رو سکته بده

 :آب دهنم رو قورت یم دم و با هول یم گم

 چیه؟ خ  شده؟ چرا این شکیل ماتم زدید؟-

 :رو به نرگس با اضار بیش تری یم پرسم

 هان؟ زن داداش؟-

فس بلندی که یم کشه و نگایه که محمد باالخره با ن

 به

 :نرگس یم اندازه، یم گه

ن - ی نشده، داستان شابی نکن بیا بشی  ن  !چی 

 کنارشون روی ییک از مبل ها یم شینم و نرگس بلند

خونه یم ره ن  :یم شه به آشی 

 خ  یم خوری عیل؟-

دهنم به خاطر دو ساعت ساکت بودن و نگاه کردن 

 به

کرده،  بچه ای که هنوز اسم نداره کف  

 :زبونم رو دور لب های خشکم یم کشم

 .بر زحمت یه چابی بیار-



 .باشه، یم آرم. تو از خودت پذیرابی کن-

 :به تلچن یم گم

دیگه بعد یه هفته آوار شدنمون ش زندگیت باهام -

 مثل

 مهمون رفتار نکن که، معذب یم

 .شم

ن یم اندازم و متنفرم از این که شم ان  شم رو پایی 

ن  یم افته، ان قدر از همه قدر پایی   

منده ام و باید بر زبون باشم
 !شر

 .وا، عیل، این چه حرفیه دیگه-

 آقا محمد؟-

 جانم خانم؟-

 .پاشو بیا اینجا یه دیقه-

 محمد بر حرف دیگه ای دنبال نرگس یم ره و انگار

 !ترس هام بر جا هم نیستند

بعد از یه هفته باالخره گندش در اومده و معلوم 

 نیست



ر کردنچیکا ! 
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، من رو مثل ن  دارن، فکرهابی که از مغزم تغذیه یم کین

 خوره یم خورن و به ته مونده هام که یم رسن، یه

به ی مهلک یم زنن و یاد آوری  ضن

ن باز باید آماده باشم  .یم کین

ی بیش تری آمادهباید برای سختی ها و ناراحتی ها  

 .باشم

چون این ماجرا تموم نشده، احمق هم نیستم و یم 

 دونم

 برای هیچ کدوم از ما پایان خوشر 

وجود نداره. حداقل نه تو این قصه ای که 

 مجهوالتش،

 حل نشدن و یه طرف اصیل قضیه،

 !من و پرسمون رو رها کرد تا به زندگیش برسه



ون یم فرستم و این ر  وزها شدم نفسم رو با آه بی 

 شبیه

 دخیی بچه ی نوجووبن که با دوست

 پرس تینیجر و ریقوش کات کرده و چسناله ی اون رو

 .یم کنه

 
ی
 اما در اصل پرسی ام که یک ماه قبل از بیست سالیک

 بابا شدم، پرسم معلولیت جسیم

 حرکتی داره و مادر بچه ام، در نهایت سالمت عقل و

 شعور، با تمام منطقش تصمیم گرفته

ارو نخوادکه م ! 

 محمد که از زنش دل یم کنه و دوباره پیش من بر یم

 گرده، کیم خودم رو جمع یم کنم و

 .صاف یم شینم

محمد دوباره شجاش روی مبل سه نفره بر یم گرده 

 و

 رو به من، با شفه ای مصلحتی 

 :یم گه



؟-  اهم، باالخره یم خوای چیکار کتن

سه؟  چرا باید از من بی 

یف ترممن از همه بال تکل . 

کاش ییک بهم بگه دقیقا با این همه حس تو ش قلب 

 و

 !وجودم باید چیکار کنم

ن  حس هابی که بر خالف فکر هام، روی نگه داشیی

 این

 بچه اضار دارن و اصال ایده ی

 !دیگه ای براش ندارن

 :نفسم رو محکم فوت یم کنم و یم گم

 .بخدا اگه من بدونم-

، محمد دستی به ش و موهاش یم کشه
ی

و با کالفیک  

ون یم ده  .نفسش رو تیکه تیکه بی 

ه به بابا بگیم-  .عمو فریدون یم گه بهیی

 سیخ شجام یم شینم و یم دونم اگر بخوام نگهش

 !دارم، باید پدرم هم بدونه



 یاد مامان یم افتم، مامابن که روز زایمان طناز وقتی 

 فهمید بچه معلوله، فقط گریه کرد و

د! باعث و بانیش منم؟باعث و بانیش رو به خد ا سی   

 من این جنایت رو انجام دادم؟

 :آب دهنم رو قورت یم دم و یم گم

به نظرت اگه بدونه کمیک یم کنه؟شونه باال یم -

 اندازه

 :و یم گه

ه. یم دونیم با خودمون - حداقل از این وضع بهیی

 چند

 چندیم، توام از این آالخون واالخوبن 

 .در یم آی

دم و یم گم آب دهنم رو قورت یم : 

 مثال یم خواد چیکار کنه، بابا عمرا یه بچه ی-

وعو نگه نیم داره! یه ولد زنا یم  نامرسر

ون  .زنه رو پیشونیش، اولم منو از خونه یم اندازه بی 

 :محمد چیتن به بینیش یم ده



 از گوشت و خون خودمونه، ول نیم کنش، نگران-

 .نباش

 :پوزخند یم زنم

- ز یه گوشت و خون معلولآبروی حاج نادر ملیک، ا  

 !جسیم حرکتی مهم تره
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 دردم یم آد وقتی فکر یم کنم اگر سالم بود، ممکن-

 .بود حاخر نگهش داره

پوزخند یم زنم، آب دهنم رو قورت یم دم و چقدر 

 این

 !روزها گلوم سنگینه

، انگار آالینده هاش  ن باال رفته،حتی روزها هم سنگیین  

 ان قدر باال که حتی نفس کشیدن هم

ون یم  سخته، نفست رو که داخل بدی سخت بی 

 .آد



ن حسیه،  فکر یم کنم خفه شدن یه همچی 

 همه دست هاشون رو بذارن بیخ گلوت و بگن از این

 !هوای آلوده نفس بگی  

ون یم دم و یم گم  :نفسم رو با صدا بی 

- داره یم سوزه، نیم خوام چس ناله کنما، ویل تا تهم  

 یه دخیی سالم بود مامان این طوری

ن یم چسبید بهش کیس جرات  نفرین نیم کرد همچی 

ی بگه، ویل پرسه و ن  نکنه بهش چی 

 معلول! یه پرس سالمم بود که حاخر یم ذاشتش رو

 شش حلوا حلواش یم کرد. جز یه پرس

؟  دیگه خ  یم خواد حاخر

 : گهمحمد با ناراحتی پوست لبش رو یم کنه و یم

این بچه ی طفل معصوم اصال نباید به دنیا یم -

 .اومد

ن   .اینجور بچه هارو سقط یم کین

گوشه ی لبم رو یم جووعم و سیع یم کنم طناز رو 

 به



 فحش نکشم، اما نیم تونم خودم رو

ل کنم .با صدای آرویم که سیع یم  در این باره کنیی

 :کنم به گوش نرگس نرسه، یم گم

- ه ی ...نده ی د وزاری، اگه زودتر اون دهندخیی  

 گشادشو باز یم کرد و به حرف یم

 .اومد، این بار نیم افتاد رو شونه های من

م و االن که به دنیا اومده، االن که  زبونم رو گاز یم گی 

ه و ملچ  تو خواب دستم رو یم گی 

 !مولوچ یم کنه، چقدر سخته حرف زدن از کشتنش

ون یم دم و نم چشم ه ام رو بانفسم رو محکم بی   

م  .گوشه ی انگشت یم گی 

 :آه عمیقی یم کشم و محمد هم آهم رو تکرار یم کنه

 بچه اس عیل، فحشش نده چون عقلش ان قدر یم-

 .رسید

 :پوزخند یم زنم و یم گم

ویل خوب عقلش یم رسید چطوری منو بدبخت  -

 کنه و



 .دستمو بذاره تو پوست گردو

 :پلک محکیم یم زنم و یم گم

- زنیکه، من اآلن چیکار کنم؟ خودم نیم بر خیال اون  

 تونم نگهش دارم چون آه در بساط

 .ندارم، هرخ  ام داشتم خرج زایمان اون کوفتی شد

چشم هام رو تو خونه شون یم چرخونم و کاش 

 محمد

 یم تونست این فداکاری رو در حقم

بکنه! حداقل تا وقتی که به یه ثبات مایل برسم و 

 برای

م. اما من هنوزنگه داریش مستقل بش  

ی رو ازشون بخوام ن ن چی   .ان قدر رو ندارم که همچی 

 یم دونم که مثل بابا، به حالل حروم

بودن اهمیت یم ده و از نظرش پرس معلول من یه 

 طفل

 معمویل نیست؛ حاصل رابطه ی

وعه و حروم زاده است  !نامرسر



آب دهنم رو قورت یم دم و تنها امیدم به نگه 

 داشتنش

دل باباعهبه رحم اومدن  ! 
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 :محمد کیم من و من یم کنه و بعد یم گه

 .عمو فریدون یم خواد امشب بگه بهش-

ین ایده ایه  آب دهنم رو قورت یم دم و انگار این بهیی

ین راه  که یم تونیم داشته باشیم، بهیی

 کار اینه که نگهش نداریم و کیه که به احساسات من

همیت بده !چند بار پلک یم زنم تا حداقل یکم هم  ا

 که

 بمونم. اما به قول عزیز، بدبختی 
ی
 شده مرد باق

 !مرد و زن شش نیم شه

 شم رو به معتن تایید حرفش تکون یم دم و تنها

 !کاری که ازم بر یم آد، همینه



*** 

 عمو فریدون رو به روم نشسته، سبیلش رو یم

هاشه وجووعه، کف دست هاش روی زانو   

 .پاهاش رو بر قرار تکون یم ده

 محمد کالفه انگشت هاش رو توی هم قفل کرده و

ن انداخته  .شش رو پایی 

 نرگس با پر چادرش بازی یم کنه و بر ش و صدا

 .ترین عضو این جلسه ی مزخرفه

رها با اخم و تخم و دست به سینه کنار نرگس 

 نشسته و

 چند ثانیه یک بار، به کل جمع

ه حاخر چشم غره یم ره. یم دونم که ازمخصوصا ب  

 بابام و تصمیمش یم ترسه، توی این

 دو روزی که به بابا اطالع دادیم، الم تا کام با من

 !صحبت نکرده

اون هم انتظار داشت محمد و نرگس مسئولیت بچه 

 رو



، اما متاسفانه یه تازه ن  قبول کین

عروس دوماد ترجیح یم دن بچه ی سالم و حالل 

 زاده

دشون رو که با عشق به دنیای خو   

ن   !یم آد، بزرگ کین

من دست به سینه ام و با دندون در حال کندن 

 پوست لبم

 نمونده
ی
 !هستم، البته که پوستی باق

 نگاه هممون به حاجیه؛ اما هیچ  از قیافه اش نیم

 !فهمم

 فقط به رو به رو نگاه یم کنه و انگار از دو روز پیش

 !هنوز تو شوکه

های کشنده، باالخره دهن باز یم کنهبعد از دقیقه  : 

 بچه کجاست اآلن؟-

 نگایه به جمع یم اندازم که تمامشون مثل من سیخ

ن تا حرف بزنن؛ ویل من تصمییم  نشسیی

 !برای حرف زدن ندارم



 رها که سکوت جمع رو یم بینه، صداش رو صاف یم

 :کنه و یم گه

 !تو اتاق آقا محمد و نرگس خانم، خوابه حاج آقا-

نگاه پرسشگرش رو به رها یم دوزه و یم پرسه بابا  : 

 دخیی جان، من شمارو یم شناسم؟-

 رها مات یم شه، نگایه به من که شق و رق نشستم

 بزنم اما من شم
ن
 یم اندازه تا حرق

ن یم اندازم و رها با اعتماد به نفس یم گه  :رو پایی 

 !دوست علیسان هستم-

ن رو با تاکیدبابا لبخند شدی یم زنه و زیر لب علیسا  

 و تمسخر تکرار یم کنه، بعد نگاه

 کوتایه به من یم اندازه و رو به رها بر تفاوت و

 :مودب یم گه

 .صحیح، پس دوست عیل ما هستی -

 :لبخند شد دیگه ای یم زنه

جان.نگایه به جمع یم اندازه و-  خوش آمدی دخیی

 :خونرسد ادامه یم ده



-  و 
ی

خصوصیه من گمان یم کردم این جلسه خانوادگ . 

محمد شفه ی مصلحتی یم کنه و با پادرمیوبن یم  

 :گه

رها خانم قراره عضو خانواده امون بشن، البته -

ن   همی 

 اآلن هم پا به پای ما توی همه ی

ایط بوده و خودشو ثابت کرده  .شر

 بابا پوزخند یم زنه، دست هاش رو روی پاهاش یم

 :کوبه و یم گه

 پس این همه داد و قال برای چه؟-

 حرفش رو متوجه نیم شم، از چهره های بقیه هم

 متوجه یم شم که هیچ کدوم نفهمیدن

 !منظور بابا چیه

 :بابا رو به رها، با مالیمت یم پرسه

؟-  چند سالته دخیی

 رها نیم نگایه به من یم اندازه و با آب دهن قورت

 دادن، دوباره به بابا نگاه یم کنه و



 :جواب یم ده

- اج آقابیست و چهار سالمه ح . 

 :بابا آروم و بر لبخند نگاهش یم کنه

 !احسنت، پس چهار سایل از عیل ما بزرگ تری-

 پارت_صد#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

ن یم اندازه و با لبه ی شالش بازی  رها شش رو پایی 

 یم کنه، با صدای آرویم جواب یم

 :ده

 .درسته-

حاخر اما بدون خصومت و همچنان بر احساس 

 صحبت

کنهیم   : 

 .که این طور-

 دوباره چند ثانیه سکوت یم شه و عمو فریدون، برای

ن سکوت پیش قدم یم شه  :شکسیی



 تصمیمت چیه حاج نادر؟-

ی به سمت من یم اندازه و با نفیس ن  بابا نگاه تند و تی 

ن یم گه ه، سنگی   :که یم گی 

! به عیل قسم موندم، تو کار - وهللا خ  بگم حاخر

 خدا

افلیج یتیم بر  موندم! یه طفل صغی    

 !مادرو گذاشته تو دامن ما

یم خوام بگم یتیم نیست، اون مال منه و حداقل 

 فعال من

 رو داره. اما با خودم فکر یم کنم،

واقعا من رو داره؟ واقعا یتیم نیست؟ شاید واقعا 

 حق با

 :حاخر باشه!حاخر رو به رها یم گه

 دخیی جان؟-

ن و رها به شعت شش رو بلند یم کنه اما ش  سنگی   

 :با مکث جواب یم ده

 بله حاج آقا؟-



 :بابا نگایه به محمد یم اندازه و یم گه

اینجور که از ظواهر امر پیداست، شما قراره جزب  -

 از

، درسته؟  خانواده ی ما بیسر

ن   رها تو سکوت عاجز نگاهم یم کنه، ما همچی 

 !تصمییم نداریم

 !محمد احمق انداختمون تو دردش

یم آمباالخره به زبون  : 

 ...حاخر راس-

 :تند نگاهم یم کنه و کوبنده یم گه

سیدم-  .از شما نی 

 دهنم رو یم بندم، رها با ترحم نگاهم یم کنه و طاقت

 ندارم نگاه های دیگه رو ببینم برای

ن یم اندازم و منتظر جواب رها یم ن شم رو پایی   همی 

 .مونم

-،  راستش حاخر ما تصمییم برای ازدواج نداریم! یعتن

طور بگم، این مدت ان قدر همهچ  



 خ  درهم و برهم بوده که... که... راستش... نیم

 !دونم

 رها جمله اش رو نصفه رها یم کنه و دوباره ساکت

 یم شه. یم دونم که نیم تونه حال این

چند وقتمون رو برای کیس توضیح بده! صدای 

 حاخر 

 و بر 
ن  بعد از چند ثانیه سکوت، سنگی 

 :انعطاف بلند یم شه

 !عجب-

 :کیم به سکوت یم گذره و عمو فریدون، باز یم پرسه

 تصمیمت چیه؟-

 زیر چشیم بابارو نگاه یم کنم که به محاسنش دست

 یم کشه و ش به زیر، در حال فکر

 .کردنه

 :با تاخی  یم گه

، من با خودمَ گمان یم بردم این - راستیتش حاخر

 دخیی 



 خانم یم تونه مادر خوبر برای این

عروس خوبر برای ما باشه طفل صغی  و  . 

 نگایه به رها که روی مبل وا رفته یم اندازه و با

 :لبخند یچن ادامه یم ده

، مادر خودم - سنت مناسب مادر شدنه دخیی

 همسن تو

 !بود من و برادر و خواهرم رو داشت

 مطمئنم توام یم توبن از پس بزرگ کردن این بچه بر

 .بیای

ل وا رفته و نیمرها به من و من یم افته، روی مب  

ل کنه تا حداقل  تونه خودش رو کنیی

 .صاف و بدون لکنت حرف بزنه

 من... من... من نیم دونم... بخدا ...شش رو به-

سمت من که با چشم های ریز شده نگاهش یم کنم 

 بر

 یم گردونه و بیش تر

هول یم شه. هیچ وقت فکر نیم کردم رها هم بتونه 



 ان

یم خوادقدر دستپاچه بشه و ندونه   

 بزنه
ن
 !چه حرق

ن یم اندازه و با  در نهایت با نفس بلندی شش رو پایی 

 :صدای زیری یم گه

آخه اون که یه بچه ی عادی نیست، من چطور -

 باید از

 !پسش بر بیام

 پارت_صدویک#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

ن حقیقته ویل از  که رها به زبون یم آره عی 
ن
 حرق

ن بابا بیشیی  عصبانیم یم کنهافلیج گفیی . 

ن این بچه و نگرابن براش رو  رها ادعای دوست داشیی

 !داره

 چطور یم تونه ان قدر نامرد باشه و این طوری در

 موردش حرف بزنه؟ و هنوز یادم نرفته



 که توقع داره محمد و نرگس شپرستی بچه رو قبول

 !کنند

نفس عمیقی یم کشم و بابا، با دست کشیدن به دور 

 لب

شدی یم زنه و جوابهاش لبخند   

 :یم ده

صحیح! پس قرار نیست جزب  از خانواده ی ما -

 !بیسر 

 نیم زنه، بابا
ن
ن یم اندازه و حرق  رها شش رو پایی 

 :شماتت گر رو به محمد یم گه

 تو-
ی

 پرس تو هنوز نیم دوبن نباید حرف به این بزرگ

 دهن کیس بذاری؟

ن من و رها رد و بدل یم  محمد هاج و واج نگایه بی 

 کنه، من شونه باال یم اندازم و محمد

 :با تته پته جواب یم ده

 !خ  بگم؟ من نیم دونستم-

 :بابا، لبخند شدش رو تکرار یم کنه



پس گناهت بیش تر یم شه، ندونسته این دخیی -

 خانم

 غریبه رو به این جمع راه دادی و

 شش گذاشتی 
ی

 !کاله به این بزرگ

یم کنه ورها با چشم های گشاد حاخر رو نگاه   

ض یم شه  :معیی

من غریبم که لحظه ی به دنیا اومدن این بچه  -

 کنارش

 بودم؟ من غریبه ام که سه ماهه

 زندگیم به خاطر علیسان و این بچه رفته رو هوا؟

 :بابا با طمانینه، لبخند خالض یم زنه

ن چند دقیقه ی پیش آب پایک -  جان، شما همی 
دخیی

 را

، اآلن چه یم  روی دستمان ریختی

؟
ی

 گ

 رها چند بار شجاش جا به جا یم شه، با جلز و ولز

من باید بدونم شما یم خوایید چه بالبی ش -یم گه: 



 این

 بچه بیارید! من این بچه رو از بغل مادرش

 !جدا کردم و آوردم اینجا، من مسئولم

 :بابا، پر استهزا جواب یم ده

؟ ما که خودمون گفتیم-  دخیی
ی

، چه یم گ  هللا اکیر

و شپرست این بچه خود شما مسئول . 

ش یم  ما، این طفل هم یه مادر دلسوز گی 
 اصال بهیی

 آد، خودت وای و ووی کردی،

 !فرمودی نه، ماهم گفتیم امر امر شماست

 رها بر چاره و عاجز نگاهم یم کنه، من هم درکش

 !نیم کنم که فقط شونه باال یم اندازم

حرف هاش با هم نیم خونن و دوست دارم 

شمنظور   

 !رو باز کنه

 رها که لب از لب باز نیم کنه، حاخر با کنایه رو به

 :محمد یم گه

 خرسو به رقص آوردی دمشو به رقص آوردی که¹ -



 !بابا جان

محمد مات یم شه و انگار تنها کیس که معتن کنایه 

 ی

 بابا رو نیم فهمه من هستم که همیشه

ن پاس کردم  !ادبیات رو با نمره های پایی 

مبهوت حاخر رو که با اقتدار شق و رق همه مات و   

ن   .نشسته نگاه یم کین

 باالخره رها از کوره در یم ره. از جاش بلند یم شه و

 :با عصبانیت یم گه

ام نگه داشتم، به - اگر تا اآلن ساکت بودم و احیی

 حرمت

 ریش سفیدتون بوده ویل از این به

 
ی

 بعد دلییل نیم بینم تو این جمع به ظاهر خانوادگ

ن بشنومبمون م و توهی  . 

 بعد در حایل که داره کیفش رو بر یم داره، صاف یم

 ایسته و رو به من با حرص و

 :عصبانیت یم گه



 احمقای بر زبون بتمرگ تا این جانیا-
ن  توام اینجا عی 

ن  !برای بچه ات تصمیم بگی 

ون بره، دنبالش یم  با چشم تا وقتی که از خونه بی 

 .کنم

، بابا دستی بهبه محض کوبیدن در پشت شش  

 :محاسنش یم کشه و با خنده یم گه

 !خر رفت االغ اومد² -

هیچ کس به شوخیش نیم خنده، همه ساکت تر از 

 این

ن که بخوان بخندن  !حرفا هسیی

سکوت با صدای گریه ی ضعیقن که از اتاق خواب 

 یم

 .آد، شکسته یم شه

نرگس نگاه کوتایه به جمع یم اندازه و قصد بلند 

 شدن

بابا، با قیافه ی عبوش ترسر  داره که  

 :یم زنه



تو چرا عروس؟ تو چرا تازه عروس؟ یه نفر دیگه  -

 گند

 و گه باال آورده تو باید جور کیسر 

؟ ؟ تو باید گردن گی  یه زنا زاده ی معلول بیسر  کتن

 نرگس شجاش وا یم ره و دوباره یم شینه. پوست

 لبم رو یم کنم و مطمئنم قراره حالم رو

ه  !بگی 

ه من نگاه یم کنه و از نگاه عصبانیش متوجهحاخر ب  

 یم شم باید زودتر برم شاغ بچه و

، به جرم گریه کردن یه زنا زاده  خفه اش کنم تا حاخر

 !دارش نزده

 یحتمل تو افکار حاج نادر ملیک، زنا زاده ها حتی حق

 !گریه کردن هم ندارن

 که افتخار داده جابی حضور
ن  اون ها نجسن و همی 

و نفس بکشه که یه بچه ی داشته باشه  

حروم توش هست، خودش کلیه!از جام بلند یم شم 

 و با



اعتماد به نفیس که توی اون لحظه، از من بعید به 

 نظر

 یم رسه، رو

 :به نرگس یم گم

 زن داداش چطوری باید آرومش کنم؟-

صدای پوزخند حاخر بلند یم شه، اما اهمیتی نیم دم 

 و

 .منتظر نرگس رو نگاه یم کنم

رگس کیم تو جاش جا به جا یم شه و چادرش رون  

 روی شش مرتب یم کنه، نگاه

 :کوتایه به بابا یم اندازه و یم گه

نیم دونم که چشه عیل جان، برو باال شش شاید -

 فقط

 .بد خواب شده

 ش تکون یم دم و یم چرخم به طرف اتاق خوابشون

ه و ریز شده  برم که متوجه نگاه خی 

 .ی حاخر یم شم



تاسف نگاهم یم کنه و یم گهبا  : 

دل نبند، آسوده خاطر نباش که من کوتا اومدم و -

 این

 بچه رو قبول کردم. خیال نکن اجازه

، اسم اوالد بره تو سجلدت
ی

 .یم دم بدون زن و زندگ

ی ادامه یم ده  :با تهدید بیشیی

 شجره ی ما با یه تخم حروم، لکه دار نیم شه پرس؛-

 حواسته؟

*** 

.¹ ن کیس رو واد ار به انجام کاری کردن و نتیجه نگرفیی . 

 نیفتاده².
ی
 .همونیه که بود. هیچ اتفاق

 پارت_صدودو#

 فصل_چهار#

 پرورشگاه_االغها#

 چند ثانیه بر حرف نگاهش یم کنم و رک تر و بر رحم

 تر از این نیم تونست بگه این طفل

 !معصوم، جابی تو خانواده ی ما نداره



م وبا بلند تر شدن صدای بچه، نگا ه از جمع یم گی   

 .وارد اتاق یم شم

ون اومده و پوست  روی تخت، از الی پتوش بی 

 .شخش از گریه ی ریزش قرمز تر شده

 کنارش روی تخت یم شینم و کف دستم رو روی

 شکمش یم ذارم، شکم که نه، دستم تمام

 .باال تنه اش رو یم پوشونه

وع به ماساژ دادن یم کنم اما صدای گریه اش  شر

 قطع

 نیم شه. مثل یه گربه، آروم گریه

 .یم کنه

ه، صدای نطق کردن  عجیبه نه؟ ویل خنده ام یم گی 

ون یم شنوم و به  حاخر رو از بی 

گربه ی ملوس قرمزم یم خندم...زشت نیست بهش 

 بگم

 گربه ی قرمز؟ حاال که قرار نیست تو شجره ی ما

 باشه، قرار نیست



 اسم هم داشته باشه؟

هنوز نگفته بود بچه رو نیم طناز، اون موقع که 

 خواد،

 اون زمان که نفهمیده بود بچه

 معلوله و نیم خواست کاله شم بذاره، یم گفت اگر

 !دخیی شد اسمش رو بذاریم رز

 تشخیص جنسیت نیم رم  
ن
به من یم گفت سونوگراق

 که

 با به دنیا اومدن بچه سورپرایز

 .بشیم

 ، ن یمیم گفتم اگر پرس شد، اسمش رو یم ذارم آیی   

 خواستم با شکوه باشه، قوی تر از من

 !شاید

ن من  ویل اآلن... مشخصه که اون نیم تونه آیی 

 ...باشه

ن   شاید اون هیچ وقت نتونه آیی 

 ...هیچکس باشه



دستم روی شکمش مشت یم شه، گریه ی آرومش 

 قطع

 شده و دستم که روی شکمشه، با

ن یم ره  ...نفس های آرومش باال و پایی 

ن   طناز چطور تونست ان قدر نامرد باشه و همچی 

 کاری

 در حق این بچه بکنه؟ یم تونست

بگه و هرطور شده سقطش کنیم نه که فقط و فقط 

 فکر

 !جون خودش باشه

 به صورت شخش نگاه یم کنم و خم یم شم روی

 صورتش، انگشتم رو توی دست های

 کوچولوش جا یم دم و اون شی    ع، دستش رو دور

 .انگشتم مشت یم کنه

لطیف دستش رو با انگشت شست نوازش پوست 

 یم

 :کنم و جلوی صورتش لب یم زنم



برای داشتنت هرکاری کردم، برای نگه داشتنت به -

 هر

 دری زدم، فکر یم کردم مامانت

یم مونه، نموند! خودشو تلف نکرد، نموند که 

 آبروش

 ...نره، نموند که آبروی من بره

ون یم دم که با   نفسم رو محکم توی صورتش بی 

 چشم

 های بسته، هق یم زنه و از ترس

 این که باز بیدار بشه، عقب یم کشم. اما اجازه یم دم

ن مشتش بمونه و شاید این  انگشتم بی 

 !آخرین باری باشه که با انگشت من خوابش یم بره

ون هم خفه  چشم یم بندم و ش و صداهای بی 

 شدن،

 :لب یم زنم

 بابا، نشد که بشه بابابی -
ن  ...نشد بیسر آیی 

 :لبخند تلچن یم زنم و ادامه یم دم



ون که-  بشو فکر بابا، پندارم باش، نرو از فکرم بی 

 !یادم نره چیکار کردم باهات بابابی 

 پارت_صدوسه#

 فصل_پنج#

 خراناندکاندکجمعشوندناگهانطویلهشود#

ن انداختم و حسینرسم رو پایی   تغیی  زاویه ی دید: امی 

ن قشنگم فکر یم کنم که فقط  دو ماهه به ماشی 

 دستم

 اومده و اآلن آش

 .و الش تو پارکینگ پلیس داره خاک یم خوره

ی نیم تونه ان قدر ناراحت کننده باشه، یم ن  هیچ چی 

 تونه؟

با شنیدن صدای قدم های بلندی، شم رو بلند یم  

 کنم و

 با قیافه ی اخمو و در هم حاخر که

 .داره به سمتم یم آد رو به رو یم شم

 !اوپس



ن خوشگلم،اشتباه کردم ، قبل از شویس شدن ماشی   

 اخم و شزنش توسط بابا بدترین اتفاق

 !ممکنه

تسبیحش تو دستشه و کنار بدنش تاب یم خوره، 

 مثل

 !همیشه کت و شلوار پوشیده و مرتب

ر و خوش استایله  در حد یه َرجل سیاش پرستی 

 .لعنتی 

م و وقتی حاخر به ی یم گی 
 تکیه ام رو از دیوار کالنیی

رسه، دستم رو به پشت هم یم  

یتن یم گم  :گردنم یم رسونم و با خود شی 

 سالم بر حاخر دلها، کیف احوال؟-

 حاخر چپ چپ نگاهم یم کنه، مطمئنم اگر جای

 خصوض تری بودیم، یه پس گردبن 

 .مشتی نوش جون یم کردم

ن شاکرم  خدا رو برای این خوشر های کوچک و ناچی 

 !بوهللا



محاسنش لبش رو یم یم بینم که حاخر از زیر 

 جووعه

 :و بعد با حرص یم گه

 باز چه گندی باال آوردی پرس؟-

 لبخند نصفه نیمه ای یم زنم و برای ماستمایل کردن

 اوضاع، با همون لحن پاچه خوارم

 :جواب یم دم

ن باال بود، - گند چیه قربون سیبیالت، شعت ماشی 

 یکم

 ...مالید به عقب اون خانم

  
ن
که یم زنم شخ یم شه و بهصورتم از خنده ی حرق  

ل یم کنم تا  زور خودم رو کنیی

 :نخندم و با همون لحن و ته خنده ای یم گم

 زنیکه ی عفریته یذره گیساش بهم ریخته مارو-

ی. الحمدهللا سالمه... یه وقت  کشونده کالنیی

مزلف آلوده¹فکر نکتن دستم به خون این زنیکه ی   

 ...شده



چرخونه و زیر لب یمبابا چشم هاش رو تو حدقه یم   

 :گه

 پرس؟ چرا فحش یم دی به-
ی

 استغفرهللا، خ  یم گ

 دخیی مردم؟

 :نگایه به دور و بر یم اندازه و یم گه

 شایک خصوض داری؟ کو؟شونه هام رو باال یم-

 :اندازم و یم گم

 سلیطه کویل، خودشو زده بود به مرگ، بردنش-

 .بیمارستان

شوک که در میاد بابابا هاج و واج نگاهم یم کنه، از   

 :تاسف ش تکون یم ده و یم گه

 اگه حالش خوب بود چرا اینجابی تو؟-

 :دوباره شونه باال یم اندازم و به دیوار تکیه یم دم

م-  .چه یم دونم، من که فقط موندم ماشینمو بگی 

 :صورتم در هم یم شه و یم گم

جلوش کال مالیده شده، عقبش نیم دونم چجور -

 بود،



ن به  خاک و خون کشیده شدماشی  . 

 حاخر به صورتم زل یم زنه، چند بار پشت ش هم

 :پلک یم زنه و با تاسف یم گه

ی کجاست؟-  اتاق رییس کالنیی

 !چه انتظارابی از من داره ها

 :نیشخند یم زنم و با تعجب یم گم

حقیقتش اینه که حتی نرفتم ببینم کدوم وریه، -

 فقط یم

ی زعفرانیه اس  !دونم اینجا کالنیی

ن   :شی به تاسف تکون یم ده و با گفیی

 ...بسم هللا از دست تو و کارات پرس-

ن جا برم ببینم چه کردی-  .صیر کن همی 

 دست هام رو توی جیب شلوارم یم ذارم و دوباره به

 ژست قبلیم بر یم گردم، به دیوار

 .تکیه یم ده و زانوهام رو تا یم کنم

تاب  حاخر همون طور که دوباره تسبیحش بغل پاش

 یم



 خوره، از کنارم رد یم شه و دست

 .دیگه اش رو توی جیب شلوارش یم ذاره

مرد خوش استایل و  خییل باهاش حال یم کنم، پی 

 خفنیه. هیچ وقت نا مرتب نبوده، حتی 

 ریش و سیبیلش که بلنده، همیشه شونه یم کنه و

 مرتبه. با خط اتوی کت و شلوارش، یم شه

اهن  هندونه قاچ کرد و با این که خییل وقت ها پی 

 یقه

 دیپلمات یم پوشه، ویل هنوز استایلش

 !در نوع خودش جذابه

 تا نیم ساعت بعد که حاخر با چهره ی بر خیایل به

 سمتم برگرده، همچنان به دیوار تکیه

دادم و فکر کنم من خییل ک...خلم که صندیل دو 

 قدم

 اون طرف ترمه و اضار دارم که

 .بایستم

، بدون این که بایسته یا نگاهم کنه،به من که یم رسه  



 :دستور یم ده

 :یاال، راه بیفت.پشتش حرکت یم کنم و یم پرسم-

 ماشینم خ  شد؟-

ی  نیم زنه، تا وقتی که از محوطه ی کالنیی
ن
 حرق

ی ن  خارج بشیم و به حیاط برسیم، چی 

 نیم گم. اما وقتی یم بینم به سمت خروج یم ره، قدم

رو یمهام رو تند یم کنم و جلوش   

م  :گی 

؟-  ماشینم خ  شد حاخر

 راهش رو از کنارم ادامه یم ده و نا امید از جواب

 دادنش، هم پاش راه یم افتم، دوباره یم

 :پرسم

 ماشینمو نیم دن فعال؟ چرا؟-

از گوشه ی چشم چپ چپ نگاهم یم کنه و باالخره 

 یم

 :گه

 بدون تصدیق تو خیابونا ویراژ یم دادی زدی مردمو-



؟ناقص کردی  ن  ماشی 
ی

یم گ  

*** 

 زلف دار، ژیگول¹

 پارت_صدوچهار#
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دستم رو تو هوا تکون یم دم و با بر خیایل نیشخند 

 یم

 :زنم

 دارم یم گم حالش خوب بود، خودشو زده به موش-

ه پتیاره  دیه بگی 
ی

 !مردگ

ن   :بابا شی به تاسف تکون یم ده و با گفیی

- تاوان کدوم گناه متن هللا و اعلمتو  ! 

 از کنارم رد یم شه و برای خروج قدم هاش رو بلند تر

 .بر یم داره

 حرفش بهم بر نیم خوره، چون یم دونم هیچ کدوم

 .حرف هاش از ته دلش نیست



 دنبالش تقریبا یم دووعم و وقتی بهش یم رسم، با

 :شوخن و خنده یم گم

- به گرد پات حاخر  آروم برو ما پی  پاتاالعم برسیم  

 جون.چپ چپ نگاهم یم کنه و زیر لب استغفار یم

 :کنه

 !استغفرهللا. پرس، از رو برو-

ی، ه ویل با رسیدن به بازرش کالنیی  خنده ام یم گی 

 .خنده ام محو یم شه و اخم یم کنم

 هیچ از رفتارشون خوشم نیومده، به زور گوشیم رو

 خفن
ن
 گرفتند و فرص ِت زد ِن مخ یه داق

 !رو ازم گرفتند

 وقتی از پله اش باال یم ریم و وارد اتاقک یم شیم،

 شبازهابی که هر کدوم یه طرف وا

ن  ن و نگاهمون یم کین ن ششون رو باال یم گی   .رفیی

 بابا شفه ی مصلحتی یم کنه تا به

ن اما با آروم ترین شعت ممکن از  خودشون بجنیر

 .جاشون بلند یم شن



اتمون، گوشر هامون بعد از پرسیدن اسم و مشخص

 رو

 .تحویلمون یم دن

 همون طور که گوشیم رو روشن یم کنم، پشت ش

ین شعت ممکن راه یم  حاخر با کمیی

 :رم تا جابی که صداش در یم آد

 .داری چه غلیط یم کتن بچه؟ شی    ع باش-

مجبور یم شم به قدم هام شعت بدم و شونه به 

 شونه

 .اش راه برم

  یم شینم، همچنان شموقتی که کنارش روی صندیل

 تو گوشیمه و دارم اینستاگرام گردی

 :یم کنم که بلند یم گه

ون - ال اله اال هللا، کلتو از اون ماسماسکت بیار بی 

 بچه،

 .کور یم شر آخر تو

 پوف کالفه ای یم کشم و دمخور شدن با حاج نادر،



ن قدر اعصاب خرد کنه  !همی 

نم صفحه ی گوشیم رو خاموش و بعد پرتش یم ک

 روی

 :داشبورد، با اعصاب خردی یم گم

 بفرما اینم از این اآلن خیالت راحته؟-

ن   چپ چپ نگاهم یم کنه و همون طور که داره ماشی 

 رو از پارک در یم آره، با ناراحتی 

 :یم گه

 تو درس و مشق نداری بچه؟ امتحان نداری؟ چرا-

 همش داری تو این خیابونا ویراژ یم

ه اش، یه بار ندیدم دی؟ محض رضای خدا و بند

 دفیی 

 کتابتو پهن کتن جلوت، دو خط درس

 فردا یم پرسه. آرزو به دلم موند بچه
ی

 !بخوبن بیک

ه، با خنده جواب  از مدل حرف زدنش خنده ام یم گی 

 :یم ده

 دانشگاه مگه مدرسه اس که مشق داشته باشم آخه-



 حاخر جان؟

با عصبانیت بیش تری، چپ چپ نگاهم یم کنه و 

 جواب

ده یم : 

 منو سیا نکن پدر سوخته، منو سیا نکن! من جز تو-

 چارتا الدنگ دیگه بزرگ کردم، فقط

 تو یه الف بچه اینطوری زیر و رو کش در اومدی.از

ن هاش بدم یم آد، از این که با بیست  بچه بچه گفیی

 و

 سه سال سن یم خواد به هم بگه

ی نیم گم و اون به  ن درس بخونم متنفرم اما چی 

 هرحال

مهپدر  ! 

 کیم که به سکوت یم گذره، شش رو با تاسف تکون

 یم ده و همون طور که با یک دست

 :فرمون رو گرفته، یم گه

وقت امتحانات نیست؟ نباید بشیتن خونه درس -



؟  بخوبن

 بابا من رو دوست داره، ته تغاریشم اما بیش تر از

 اون، اون روی من شمایه گذاری

 !هنگفتی انجام داده

ها، تریم بیست میلیون شهریه ی حاخر جان جان  

 پردیس پزشیک نیم ده که من درس

 !نخونم

 حاخر دوسم داره ها، ویل نیم تونه قبول کنه تریم

 بیست میلیون پولش به فاک برسه، سایل

 !چهل میلیون برام مایه نیم ذاره که من درس نخونم

من همه ی این ها رو از َبر شدم، همه رو حفظم و 

 یم

دان باشمدونم باید قدر  ! 

 آخه با حاج آقا جان، حداقل هفته ای یک بار مرور

 خرج هابی که تاحاال کرده رو داریم! و

من غلط کنم یادم بره فرزند برگزیده و نور چشیم ام  

 که



ن امکانابی دارم  !همچی 

ون یم دم و به زور جواب یم دم  :نفسم رو محکم بی 

وع نشده، تازه آبانه حاخر -  !امتحانام هنوز شر

هم شش رو با تاسف تکون یم ده و سه دو یک، باز   

وع یم وع یم شه! ناخودآگاه شر  شر

 کنم باهاش زمزمه کردن، من همه ی حرف هاش رو

 !فوت آبم

مگه درس خوندن فقط برای شب امتحانه؟ -

ن من  حسی 

میلیون خرج درس0۵هرسال باالی   

 خوندنت نیم کنم که لنگه ی اون ییک داداشات فقط

بخوبن وقت امتحان درس  ! 

 .روی پاش یم کوبه و حتی این حرکتش رو هم حفظم

 :لب یم گزه و ادامه یم ده

 بار چندمه یم آم از پاسگا درت یم آرم؟ پرس، تو ته-

 تغاری حاج نادر ملیک ای، افت داره

 ...برات پات به اینجور جاها باز یم شه



ون یم دم و شم رو به پشتی   نفسم رو محکم بی 

بقیه ی حرف صندیل یم چسبونم. به  

 یم کنه گوش دادن
ی
 هاش، توجیه نیم کنم و چه فرق

 یا ندادن به یه مشت حرف تکراری؟

 پارت_صدوپنج#
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 د

*** 

ن رو جلوی خونه نگه یم  بعد از این که بابا ماشی 

 داره،

 پیاده یم شه و
ن
 بدون زدن حرق

 .سوییچ رو جا یم ذاره

اهش یم کنم و یم پرسممتعجب نگ : 

 ماشینو با سوییچ ول کردی وسط خیابون بردارن در-

 راه رضای خدا؟

 عاض و کالفه نگاهم یم کنه، انگار که داره با یه

 کودن ش و کله یم زنه، بر حوصله یم



 :گه

ن نیم خواستی مگه؟ بردار برو دنبال کارت-  ماشی 

 .دیگه

 !اوپس

ان کنممن چطور این لطف بزرگ حاج نادر رو  جیر  

 آخه؟

 :لبخند یم زنم و با عذرخوایه یم گم

ان کنم َحج آقا - دمت گرم ددی، تو خوشیات جیر

 .جون

ن  بابا دستی تو هوا تکون یم ده و بدون گفیی

،  خداحافیطن

 با قدم های آرویم به سمت برج یم

 .ره

ن هیچ وقت جز فیوریت هام نبوده، اما  با این که بین

 فعال

ه و یم تونم یکم از هیچ  بهیی  

 .باهاش خوش بگذرونم



کمربندم رو باز یم کنم و بدون پیاده شدن جا به جا 

 یم

 .شم و پشت فرمون یم شینم

ن رو روشن یم کنم و گوشیم رو از باالی  ماشی 

 .داشبورد بر یم دارم

 اول از همه، به طناز زنگ یم زنم، دخیی حساسیه و

سش باشم  روی این که همیشه در دسیی

 .تاکید داره

سش نیستم اما اگر گوشر اون چهارهمیشه  در دسیی  

 ساعت خاموش یم شد، قطعا خشتکش

 !رو روی شش یم کشیدم

پس قبل از این که اون بخواد کاری کنه، من خودم 

 رو

 تسلیم میکنم تا شاید تخفیقن تو

 !مجازاتم صادر کنه

 :وقتی تماسم رو جواب یم ده، با صدای گریم یم گم

؟-  سالم عزیزم، چطوری؟ کجابی



صداش دلخوره و وای بر من، چطور دلم اومده دل 

 این

 عروسک خوشگل رو بشکونم؟

 .خوبم، تو کجابی !کجابی رو با تاکید و کشیده یم گه-

داره بهم خیر یم ده که نیستم و چه خوب که 

 یادآوری

 !یم کنه نبودم

ن اآلن یم دونم که ک...نم  سوال نیم کنه و از همی 

 پاره

 !است

م و با  ، راستش رو یمنفس یم گی  خنده ی مصلحتی  

 :گم

 .تصادف کرده بودم، بیمارستان بودم-

 یذره تحریف واقعیت که ایرادی نداره، داره؟

 
ی

 مثل اینکه روش تاثی  یم ذاره که صداش رد کمرنیک

ه و یم پرسه  یم گی 
 :از نگرابن

؟ چیشدی سه چهار ساعته-  بیمارستان چرا؟ خوبر



؟  نیستی

وع یم کنم به تعریف داستا  البداههشر
ن
بن که کامال ق  

 ساختمش و بابتش به خودم افتخار یم

 .کنم

 ...یه، حاخر گنگم باالست

 اوم خوبم، تو خیابون با چند نفر دعوام شد، چند-

 !ساعت معطل اونا شدم

 :با همون نگرابن کمرنگ، یم پرسه

 حالت چطوره؟ خوبر عشق دلم؟-

 :لبخند خبیتی یم زنم و داستانم رو ادامه یم دم

- یب، خ  فکر کردی در مورد من؟ب  

 :دوباره با صدابی که محکم تر شده یم پرسه

؟-  خوبر
 مطمئتن

 :با اعتماد به نفس یم گم

ن همشونو ییک کردم-  معلومه که خوبم، زدم باال پایی 

 !بیب

ون یم ده و یم گه  :نفسش رو بی 



؟-  باشه، اآلن کجابی

زنگ زدم همینو بهت بگم، بپوش دارم یم آم -

 .دنبالت

 اوم، باشه. کجا یم ریم؟-

یم. بریم یه چرخ-  حاال بذار ببینمت تصمیم یم گی 

ایک، گ یم رش؟-بخوریم ببینیم چند چندیم.   

 اتوبان شلوغ نیست و کمیی از یک رب  ع دیگه یم رسم،

ن رو بهش یم گم که غر یم  همی 

 :زنه

؟-
ی

 نیم تونستی زودتر زنگ بزبن بیک

رو بدونو همون طوری که داره غر یم زنه تماس   

 خداحافیطن قطع یم کنه، پوکر فیس به

 .گوشر نگاه یم کنم و بعد کنار یم ذارمش

 یک رب  ع بعد که به خونه شون یم رسم، بهش اس ام

 :اس یم دم

ون-  .بیا بی 

 تا پنج دقیقه ی دیگه جوابم رو نیم ده و انگار هنوز



 .تیشان فیشانش تموم نشده

م براش، نیم دونه وقتی زیرمه و  عرق یم الیه بمی   

 ریزه، ریختش چطور به هم یم ریزه

 !که این طوری وسواس خرج یم کنه

چند دقیقه ی دیگه هم منتظر یم مونم و وقتی 

ی  خیر

 نیم شه، گوشیم رو بر یم دارم و

 .بهش زنگ یم زنم

بعد از چندتا بوق، جواب یم ده و هول هولیک یم  

 :گه

 ...دارم یم آم، دارم یم آم-

منتظر یم مونم. روی فرمونقطع یم کنم و همچنان   

م و زیر لب برای ب یم گی   ضن

 !خودم آواز یم خونم تا پرنسس برسن

ن باز یم شه و زودتر از  یک دقیقه ی بعد در ماشی 

 .خودش، بوی عطرش وارد یم شه

سالم، وای ماشینتو نیم شناختم. دهنت شویس، -



 اینو

؟  گ گرفتی

 :بادی به غبغب یم اندازم و یم گم

- ن  عوض کردنام عادت کن عزیزم. یم خوامبه ماشی   

 نمایشگاه بزنم هرروز یه جدیدشو

 ...بندازم زیر پام

 آروم یم خنده و شش رو تکون یم ده. مثل این که

 این ییک حرف هام رو حفظ شده و

ی نداره! ای بابا، حیف شد که،  دیگه روش تاثی 

 خوب

 یم داد... حاال باید برم بعدی... تف

ن کیفش تو شانس من...به او  ن که درحال گذاشیی

 روی

 صندیل های عقبه نگاه یم کنم. کارش که تموم یم

 شه، کامال دیفالت به سمتم کشیده یم شه و بغلم یم

 کنه، گونه ام رو یم بوسه و وقتی عقب

 :یم ره، لوس یم گه



 دلم تنگ یم شه برات؟-
ی

 دیر دیر یم آی پیشم نیم گ

ن رو روشن یم کنم و با نیشخند یم گم  :ماشی 

 کتن -
ی

 !اگه دوست داری یم توبن همینجا رفع دلتنیک

و با چشم ابرو به خشتک شلوارم اشاره یم کنم. 

 چشم

 هاش رو توی حدقه یم چرخونه و

ه  .بازوم رو نیشگون یم گی 

 :با حرص یم گه

 ...این طوری رفع نیم شه-

 :بلند یم خندم و یم گم

 ...خییل دلت تنگ شده زنگ بزنم مکان جور کنم-

گریه در یم آره و با لحن بچگونه ای یم گهادای   : 

، دیگه دوجت ندالم- ن  .خییل بدی امیل حسی 

م  .فرمون رو یه دستی یم گی 

 دست دراز یم کنم، صورت گرد، تپل و سفیدش رو

 :نوازش یم کنم و با محبت یم گم

؟-  قربون تو بشم من یا خ 



 :لبخند خوشگیل یم زنه و یم گه

ه برات، نشو عشقم-  .طناز بمی 
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به سمت پاتوقمون که یه کافه توی خیابون فرشته 

 است

 یم رونم و توی راه، به وحید زنگ

ش بیان پیشمون  .یم زنم تا با دوست دخیی

ستان تا حاال باهم  ین دوستمه، از دبی 
وحید بهیی

 موندیم

ر ازو رفاقتی که بینمونه خییل قوی ت  

ن   پیوند برادریه .خییل از دور و بری هام فکر یم کین

 چون من چهارتا برادر دارم، هیچ احتیاخر به دوست

ندارم و باید تمام زندگیم با اون ها بگذره، اما 

 حقیقتش

 اینه که جز علیسان، با هیچ کدوم



 .اونقدری راحت نیستم

 علیسان هم جز مواقیع که خونه اش رو الزم دارم به

یم خوره، البته اون کال از مادردم ن  

کنده و یم دونم نباید ازش انتظار زیادی داشته 
َ
َ
َ
َ

 .باشم

 اگر بخوام با خودم رو راست باشم، برادرهای به درد

 !نخوری دارم

محمد خییل سیع یم کنه برادر خوبر باشه و انصافا 

 هم

 بعضن وقت ها خییل به دردم یم

ن صبح که د وستخوره، اما گایه اوقات مثل همی   

 نداشتم پای بابا به قضیه باز بشه، نیومد و

ه بابا حلش کنه  .گفت بهیی

ه این چند وقته  خییل ریز هم تهدید کرد که بهیی

 .دردشی درست نکنم

دیگه هرکس ندونه من که یم دونم داره برای 

 انتخابات



 .شورای شهر خودش رو جر یم ده

 من که بخیل نیستم، بره، نماینده بشه، برای من هم

ه اصال... ویل دیگه واسه ما که زیرب هیی  

 !و رو نکشه

 یه طوری رفتار یم کنه انگار فقط فکر بابا و خانواده

 است، اما خب بیش تر فکر موقعیت

 !طالبی خودشه

، ن  به کافه که یم رسیم، قبل از پیاده شدن از ماشی 

 وحید رو یم بینم که همراه پارمیدا به

قتی به ما یمسمت ما یم آن. دست تکون یم دم و و   

 .رسن، پارمیدا با هیجان سالم یم کنه

 وای پرس، چه خوبه باز یم بینمتون، چطورید؟-

 لبخند یم زنم و به جای طناز هم من گرم صحبت یم

 :کنم

 تو چطوری کوچولو؟-

به ای به پشت وحید یم زنم و یم گم  :ضن

 تو چرا نیستی داداش؟-



 خصوض وحید خیر دا
ی

رم واز اوضاع نابسامان زندگ  

 یم دونم پدر مادرش تو مرحله

. وحید همیشه ظاهر خودش  ن های آخر جدابی هسیی

 رو

 حفظ کرده، یم خنده و یم گه براش

 مهم نیست، یم گه چه بهیی از شبازی ام معاف یم

 شم اما گ یم تونه ان قدر به تخمم

ی هم به روش نیم ن  رفتار کنه؟ باور نیم کنم، ویل چی 

 .آرم

ی پیش که پارمیدا یم دونست ماطناز هنوز از دفعه   

 کجاییم و بهش نیم گفت، ناراحته و تو

 چس جوابش رو یم ده.به خاطر رفتار زشت طناز،

 محکم به پهلوش یم زنم که اون هم بر یم گرده و با

 اخم

 نگاهم یم کنه. وحید برای جمع کردن اوضاع، طناز و

 پارمیدا رو به داخل یم کشه و یم

 :گه



- ا، ال زم نیست حتما همو جر بدیدشل کنید دخیی . 

پارمیدا یه دخیی هجده ساله ی بامزه است، از این 

 دخیی 

 خنگاس که باید نصف حرف هارو

 .بهش توضیح داد تا دوزاری کجش بیفته

 !اما طناز، یه سلیطه ی جذابه که عاشقشم

 شاید برای چهار ماه دوستی زیاد باشه، اما واقعا

 .باهاش حال یم کنم

ای دیگه رو مورد  این که به خاطر  من، دهن دخیی

 حمله

ن گاییسر قرار یم ده زیادی  ی سنگی 

جذابه. حتی با این که مدت زیادیه باهاش سکس 

 ندارم،

 اونقدری ازش خوشم یم آد که برام

 .مهم نیست چهار ماهه رابطه ی جنیس ندارم

ا وارد کافه یم شم و همراهشون  پشت وحید و دخیی

 به



زیادیگوشه ای ترین قسمت کافه ی   

 تاریک یم ریم. جابی که همیشه ما یم شینیم و حتی 

 خود صاحب کافه ام یم دونه وقتی 

 اکیپ ما یم آد اگه خودش و فک و فامیلشم اونجا

ن   .باشن، باید تخلیه کین

 وقتی که شجاهامون روی نیمکت های راحت لم یم

 دیم، دستم رو پشت صندیل یم ذارم و

شده و یم خواد طناز لم یم ده تو بغلم. طناز ساکت  

 !نشون بده چقدر از پارمیدا ناراحته

ن و مثل ما  وحید و پارمیدا هم رو به رومون یم شیین

 لم

 .یم دن تو بغل هم

ن سفارش  ییک از کافه خ  ها یم آد و بعد گرفیی

ها، تنهامون یم ذاره  .دخیی

پارمیدا باالخره سکوت رو یم شکنه، این بچه یه 

 دیقه

 !نیم تونه دهنش رو ببنده



 چتونه چرا انقدر ساکتید؟-

 :رو به من یم پرسه

ن خودت - ؟ پکری؟ راستی ماشی  ا امی  چه خیر

 چیشده؟

 اهیم یم کنم و کیم جا به جا یم شم ویل طناز انگار

 .نه انگار همچنان چسبیده به من

 :برای وحید ابرو باال یم اندازم و رو به پارمیدا یم گم

- ی و بیمارستان و ای نا، ایک یمتصادف کردم، کالنیی  

 .شم حاال

ن  پارمیدا خودش رو عقب یم کشه و فقط با گفیی

 آهان

 بحث رو تموم یم کنه .وحید اما انگار تازه سوژه پیدا

 :کرده، با جدیت خنده داری یم گه

 اراده یم کردی سند نصف تهرونو یم ریختم تو-

ی سلطان، چرا تنها رفتی تو لونه  کالنیی

 ی کفتار؟

ن یمیم خندم و طناز دهن کچر    یم کنه. دستم رو پایی 



م  برم و پهلوش رو نیشگون یم گی 

 :که آخ یم گه و من یم گم

ثابت شده ای داداش، نخواستم تو زحمت -

 .بندازمت

وحید همچنان جدیتش رو حفظ کرده و با لهجه ی 

 بابا،

 :جمله هاش رو تقلید یم کنه

 ته تغاری حج آقا ملیک مگه یم تونه زحمت باشه؟-

ده، نفرما... شما جز رحمتنفرما آقازا  

 ...و برکت الیه و حق تعایل نیم تون

 بر هوا جمله اش رو قطع یم کنه و به پشت ما که در

 .کافه است زل یم زنه
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ن  اض یم کین ن یم خندیدن اعیی  طناز و پارمیدا که داشیی

ندهکه حواسش جمع یم شه و با خ  



ن   قضیه رو جمع یم کنه. از نگاه های زیر زیرگ بی 

 
ن
 حرف زدنش یم فهمم حتما یه داق

 !دیده که این طوری عنان از کف داده

بدون این که توجه طناز رو جلب کنم، از گوشه ی 

 چشم

 کافه رو یم پام و بعد از تالش های

ن کردن زاویه ی دید وحید، داف  فراوان و باال پایی 

یم کنم. داف که چهمذکور رو پیدا   

 !عرض کنم، شبیه جادوگر شهر اوزه

بابا اگر اینو یم دید نماز وحشت یم خوند بخدا، 

 موندم

 !وحید چرا اینطوری زل زده بهش

ن طناز باعث یم شه دو نفرمون  صدای اخطار آمی 

 چشم

ه برداریم  :از دخیی

 به خ  نگاه یم کنید شما دوتا؟-

یم گه پارمیدا به طور ضاییع با صدای بلند  : 



؟-  گ؟ خ 

 یم گه: 
ی

ن -بعد رو به طناز با سادگ به گ نگاه یم کین  

 این نکبتا؟

طناز با چشم های ریز نگاهم یم کنه و من برای این  

 که

 به چشم هاش نگاه نکنم، به سقف

 :زل یم زنم و وحید با خنده یم گه

فک کردی داشتیم چش چروبن یم کردیم؟ من که -

 فقط

کردم یه  زیر لب داشتم استغفار یم  

ن به خوابم نیان  !وقت این اجنه و شیاطی 

 پارمیدا دوباره ضایع تر از قبل گردن یم کشه ببینه گ

 رو یم گیم که وحید شونه هاش رو

ه و با حرص شجاش یم نشونتش  :یم گی 

ن شما من نشونت یم دم، جر نده خودتو حاال-  .بشی 

پارمیدا این بار با خیال راحت لم یم ده شجاش و 

 طناز



 با بدبیتن به من نگاه یم کنه که من

 :با خنده یم گم

 راستشو بخوای، من به چند همرسی اعتقاد عجیتر -

 ...دارم

نیشخند یم زنم، با دست آزادم گوشه ی لبم رو از 

 هیچ

ه به قیافه ی  پاک یم کنم و خی 

کفریش که داره از حرص منفجر یم شه، ادامه یم 

 :دم

-  پلنگهفکر کن مثال من باشم و تو و ا
ن
ین داق ! 

 چشم هام رو روی چهره ی قرمز شده از عصبانیتش

ی زیادی جذابم رو ن  یم بندم و فانیی

 :ادامه یم دم

ن-  چه شود! از شکار یم آم خونه، دوتا داف هلو بی 

، ش این ن ، نازم کین ن  بغلم، بوسم کین

 !که شب پیش کدومشون بخوابم همو جر بدن

ازی، به پهلومپهلوم یم سوزه و با آخ و آی و کویل ب  



ش رو توش کرده ن  که ناخن های تی 

 :نگاه یم کنم و کویل بازیم رو ادامه یم دم

 نکن سلیطه، نکن، تا گ خشونت علیه مردها؟-

 !چنگالتو از تنم درآر گراز وحیسر 

 از عصبانیت نفس نفس یم زنه و ناخن هاش رو توی

 .گوشتم یم چرخونه

تم کاش حداقل تو جای عمویم نبودیم و یم تونس

 راحت

 !داد بکشم

 :با تهدید یم گه

 !جونتو دوست داری ادامه نده-

، بر توجه به دردم و اون دوتا که
 با نیشخند بازیگوشر

 از خنده پاره شدن، شالش رو روی

ای بابا، تازه یم-صورتش یم کشم و ادامه یم دم:   

 .خواستم از قسمتای جذابش بگم

 پهلوم رو ول یم کنه، شالش رو از روی صورتش

 
ن
 عقب یم کشه و قبل از این که حرق



 :بزنه، ادامه یم دم

 جیگره قراره بگید-
ن
 یم خواستم بگم تو و این داق

 هلوشو بدم، لیموشو بدم، نیم ذاری

ی یم کنم برات، قدر نیم دوبن بخدا  !که... دارم دلیر

 !از چشم هاش آتیش یم باره

 :باید خفه شم ویل با تمسخر یم گم

- بگم ملوانیاتو بپوشر بریم تو بابا تازه یم خواستم 

 دریا

 !شنا کنیما
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* 

 علیسان

 نگاهم روی عقیق بزرگ انگشیی نقره ی حاخر قفل

 .شده

های ن انگشیی یام همی  ن
 یادمه بچه که بودم، ییک از فانیی



 حاخر بودن، دوست داشتم تو دستم

بزرگ بودن بکنم. احساش کهبندازمشون و احساس   

 !حاخر بهم یم داد

 !مقتدر و با ابهت باشم

های حاخر  تو عالم بچگیم، فکر یم کردم انگشیی

 نشونه

 ی قدرتشن... فکر یم کردم با اون

 هاست که حاخر ان قدر ترسناک شده... بگذریم،

 فکرهای زیادی یم کردم و توهم های ذهن

 ...کوچولوم بودن

، بازی قدرتیه بار که با انگشیی    عزیز کرده ی حاخر

وزه ی انگشیی  ن فی   یم کردم، نگی 

ن انگشت ِر ن همی   گم شد، کتک بدی خوردم! نگی 

 ...عقی ِق جلوی چشم هام خورد تو دهنم

از همون موقع از انگشیی متنفر شدم، هیچوقت 

 طعم

 .کتک اون روز رو فراموش نیم کنم



تا وقتی که یه طفل معصوم شاید هم احمق زیر 

زدهنو   

 ساله بودم، بدترین دردی بود که از

 ...طرف خانواده ام چشیدم

 تو نوزده سالگیم فهمیدم درد ها یم تونن خییل بزرگ

 تر از یه تو دهتن باشن. فهمیدم تو

 از دست حاج آقا خوردم، 
ی
دهتن ای که شیش سالیک

 یه

 دست گریم بود برای تو دهتن هایبعدی... تو دهتن 

یل دهنم رو پر خون کردند،هابی که اگرچه نخوردم، و  

 من مزه ی خون

 !هابی که نخورده قورت دادم رو یادمه

وزه ای، آخرین سوغابی مکه ی ن فی   نگی 
 اون انگشیی

 آقا سید به حاخر بود. حاخر تمام

عمرش ارادت خاض به آقا سید داشت، همیشه 

 بهش

 !یم گفت آقا



آقا سید مرد خوبر بود، بابای مامان ملیحه است و 

 پدر

زرگمون. وقتی فوت کرد، حاخر ب  

 !بیشیی از مامان ملیح ناراحت شد

 دستم رو دراز یم کنم و انگشیی عقیق رو بر یم دارم،

ن انگشت هام یم چرخونمش و  بی 

 !بعد بیست سال هنوز ازش متنفرم

 انگشیی رو دوباره شجاش توی ظرف کریستایل روی

 اوپن بر یم گردونم و از حاج خانم

خونه است، یم  که در حال چرخیدن ن توی آشی 

 :پرسم

 ننه ی خوشگلم، پس این حاخر شما گ از حموم در-

 !یم آد؟ حموم دومادیشه مگه؟

مامان همون طور که مشغول هم زدن غذاشه، از 

 نیم

 :رخ نگاهم یم کنه و جواب یم ده

 وا! پرسه ی خل، این په حرفیه راجع به بابات یم-



؟ ون. نگفتی ! اآلنا دیگه یم آد بی 
 زبن

 چیکارش داری؟

 نفس عمیقی یم کشم و برای پیچوندن مامان، به

 :شوخن یم گم

س ننه، این حاخر ما هرجام بره آخر ور دل - نیی

 خودته

. 

 مامان به سمتم یم چرخه، مالقه اش رو به نشونه ی

ه و یم گه  :تهدید باال یم گی 

بدم نیم آد از اول رو تربیتت کار کنم. پرسه ی بر -

 ادب

 .بر تربیت

نده ی دندون نمابی یم کنمخ . 

 :با تاسف ش تکون یم دم و یم گم

متاسفم حاج خانم، ویل بعید یم دونم بعد بیست -

 و شش

ی. با  سال بتوبن کاری از پیش بیر



 این حال امر امر شماست بانو، اون مالقه اتو بکوبون

 !تو ش من خیالت راحت شه

مامان چپ چپ نگاهم یم کنه و دوباره به سمت گاز 

رب  

 .یم گرده

ی نداره که بخوام مالقه امو واس- ن  کله ی پوک تو چی 

 !خاطرت کثیف کنم

 اوه، بهش افتخار یم کنم! هر روز که یم گذره روش

 های جدیدی برای ریدن بهم ابداع یم

 !کنه

 که یم زنه، دهنم رو یم بنده و فقط یم تونم
ن
 حرق

ایول ننه، هرروز-برای خایل نبودن عریضه بگم:   

ین زب ون تر از دیروز، من بهت افتخار یم کنمشی  . 

 :مامان پشت چشیم نازک یم کنه و جواب یم ده

ی یم- ن ، پاشو اگه چی 
 زیادی داری حرف یم زبن

، مزاحم کار  خوری بردار مشغول باشر

 !کردنم نباشر 



تا! بخدا من حق دارم اگر فکر کنم ش رایه ای  وا حی 

ی ام ن  !چی 

 :با بهت و تعجب، به خنده یم گم

- امان راستشو بگو، از کدوم خیابون برداشتینم؟ برمم  

 دنبال پدر مادر واقعیم پیداشون کنم

ن  ان کین  !یکم کمبود محبتامو جیر

مامان دوباره به سمتم بر یم گرده، اخم غلییطن کرده 

 و

 قیافه ی حق به جانتر به خودش

 گرفته. مالقه اش رو تو دستش جا به جا یم کنه و با

 :غیظ یم گه

- محبت داری؟ که کمبود   

 :نیشخند یم زنم و جواب یم دم

 .گوه خوردم-

 :مامان با تاکید شش رو تکون یم ده

 .آره آفرین-

 یم خندم و دوباره سکوت یم کنم. مشغول بازی با



 سوییچم یم شم. روی اوپن یم کشم،

 .یم چرخونمش و ش و صدا ایجاد یم کنم

 روم نیم شه به مامان بگم پول الزم دارم، ترجیح یم

 دم اگر به رو زدنه، فقط به بابا بگم و

جلوی اون خرد بشم... دوست ندارم همه بفهمن تو 

 چه

 مخمصهای افتادم و نیم تونم ازش

ون بیام  !بی 

نیم ساعت بعد که حاخر لباس راحتی پوشیده، از 

 حمام

ون یم آد، مامان بلند و با عشق  بی 

 :یم گه

 .عافیت باشه حاخر -

یم اندازه که هول یم شم وبابا نگاه کوتایه به من   

 :یم گم

، عافیت باشه .فقط شش رو تکون یم - سالم حاخر

 ده



لشون رو یم ده ن  :و اول جواب مین

 .سالمت باشر ملیح خانم-

 :بعد رو به من یم گه

 !خوش آمدی پرسجان، چند روز نبودی-

 این حرف یعتن این که چند روز آمارت رو نداشتم،

یشی    ع جواب بده چه غلیط یم کرد  

که اینجا ش نیم زدی، شت تو کدوم آخور گرم 

 .بوده

ون یم دم و چقدر بدبختم   نفس عمیقم رو با آه بی 

 که

 مثال مستقلم و باید جواب پس بدم چیکار

یم کنم چیکار نیم کنم! همزمان که از پشت اوپن 

 بلند

 :یم شم، جواب یم دم

 .بفرمایید اونور، یم گم براتون-

گه  شش رو تکون یم ده و یم : 

 .خوبه، بریم-



به سمت پذیرابی راه یم افتم که صدای حاج خانم 

 بلند

 :یم شه

ن خ  شد؟- حسی   حاج آقا؟ کار امی 

ن زل زده بر یم گردم و  به سمت بابا که با اخم به زمی 

 حاخر با حرص زیر لب زمزمه یم

 :کنه

 !درست شد خداروشکر-

 :مامان بر توجه به حرص بابا، با خوشحایل یم گه

- وشکر، سایه ات باال ش من و بچه هام حاخر خدار  . 

 پارت_صدونه#
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مامان رو با شوهرش تنها یم ذارم که با خیال راحت 

 به

 .الو ترکوندش برسه

 به سمت نشیمن یم رم و روی ییک از مبل ها یم



ه یم شم به تلویزیون خاموش  شینم، خی 

یم خوام به بابا بگم رو توی ذهنم  و جمله هابی که

 باال

ن یم کنم.صدای مامان یم آد که داره در مورد  پایی 

 خریدهای امروزش صحبت یم کنه، بابا هم با

حوصله بهش جواب یم ده و توجه اش کامل به 

 حرف

 .های حاج خانمه

 شم رو تکون یم دم و ظاهرا ما مردهای بدبخت حتی 

ی هم باید این حرف هارو  تو پی 

بشنویم و عالقه ای که نداریم رو، نشونشون بدیم  

 که

 .خدابی نکرده ناراحت و افرسده نشن

ل  چند دقیقه ی بعد بابا رو به روم یم شینه و با کنیی

 .صفحه ی تلویزیون رو روشن یم کنه

 کیم تو جام جا به جا یم شم، پام رو روی پام یم

م و  اندازم، دستم رو جلوی دهنم یم گی 



، توجه بابا رو به سمت خودم با شفه ای م صلحتی

 جلب

 .یم کنم

 حاخر که نگاهم یم کنه، انگشت هام رو توی هم یم

 .پیچم و روی پام قفلشون یم کنم

وع کنم، باید خ  بگم   نیم دونم باید از خ  و کجا شر

 که

 !معتن غلط کردم نده

چندبار دهنم رو باز یم کنم حرف بزنم اما نیم تونم 

 و

 .باز سکوت یم کنم

 بابا که متوجه بر قراریم یم شه، خودش ش صحبت

 :رو باز یم کنه

ا عیل آقا؟ راه گم کردی؟ اومدی اینوری-  ...چه خیر

م تمام جمله  کیم ریلکس تر یم شم و تصمیم یم گی 

 هابی که توی ذهنم بودن رو شیفت

دیلیت کنم و کامال بداهه عمل کنم، شاید شانس 



ی  بیشیی

 ...داشته باشم

- ی جز سال  متی تون نیس حاج باباخیر . 

 بابا ش تکون یم ده و من سیع یم کنم جو رو از این

 :خشیک در بیارم، به شوخن یم گم

 من که هرروز اینجام، راِ ه گم شده ام، راه خونه ی-

 ...خودمه

ی نیم گه و تو سکوت، چشم هاش  ن بابا باز هم چی 

 رو

 .ریز یم کنه

ه وقت ظاهرا ایده ی بدی بود و هنوز، بعد این هم

 خونه

 ی من موضوع ممنوعیه که نباید

 !اسمش رو برد

خودم رو لعنت یم کنم که توی این اوضاع 

 قاراشمیشم،

ی رو گفتم و شاید حاخر  ن ن چی   همچی 



 !لج کنه

 :چند ثانیه بعد، با حرص یم گه

 ...عجب-

ی یم زنم تا از ش گناهانم  لبخند ِملو و بر تقصی 

گایه به دور وبگذره و پویل که یم خوام رو بده !ن  

 .برم یم اندازم تا بتونم موضویع برای بحث پیدا کنم

، لبخند مرموزی یم زنم و ن حسی   با به یاد آوردن امی 

 :یم پرسم

 راستی کار امی  که مامان یم گفتش خ  بود؟-

 به صفحه ی تلویزیون زل زده، اما از گوشه ی چشم

 نگاهم یم کنه و شی    ع لبخندم رو یم

 .خورم

ه، جواب یم ده با نفس خسته ای که یم گی  : 

 داداش تو چه کاری یم تونه داشته باشه جز دردش؟-

 چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم و اگه پول الزم

 نبودم، حتما یم گفتم، داداش من یا

 تربیت شما؟



 بدون حرف نگاهش یم کنم که خودش با آه کشیدن

 :ادامه یم ده

- ی بود! زده دخیی مردمو ناکار کر  ده، دماغ عمیلکالنیی  

یش ن ه شکسته یم گه چی 
 دخیی

 .نیس کویل بازی در یم آره

 چشم هام بیش تر از این گرد نیم شن و با تعجب یم

 :پرسم

ه رو کتک زده؟-  امی  دخیی

 :با حرص نگاهم یم کنه و به خودم اشاره یم کنه

 چهارتا انگل تحویل جامعه دادم، هرروز هم براش-

ایلافسوس یم خورم اما الت ال اوب  

ه با ش رفته تو  بزن بهادر نه! تصادف کردن... دخیی

 ...فرمون ماشینش

ه و قاعدتا باید یم گفت پنج تا انگل،  خنده ام یم گی 

 !محمد هم یکیه بدتر از ماها

 پارت_صدوده#
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 غره اش

  خنده ام رو جمع یم کنم، خودم رو جمع و جور یم

 کنم

 و با شفه ای

 .مصلحتی ساکت یم شم

 چند ثانیه بعد حاخر شی به تاسف تکون یم ده و با

ل تلویزیون کانال رو عوض یم  کنیی

 .کنه

نگاهم روی مجری که کت شلوار طوش پوشیده، 

 یقه

ن   اش رو تا خرخره بسته و درحال گفیی

 اخبار یا همون دروغ های خوش رنگ و لعاب صدا

شهسیماست، ثابت یم  . 

 لوگوی شبکه ی خیر باعث میشه با انزجار نگاهم رو

م اما بابا  از صفحه ی تلویزیون بگی 

صدای اخبار رو بلند یم کنه و باعث یم شه نفسم 



 رو

ون بدم  .کالفه بی 

ون برم پس  دوست دارم زودتر از این فضای خفه بی 

 بدون توجه به این که بابا تقریبا داره

اش یم زنمتوی تلویزیون غرق یم شه، صد : 

؟-  حاخر

ن نیمچه نگاهش یعتن  کوتاه نگاهم یم کنه و همی 

 حرفتو

 .بزن

ون پوف یم کنم و لبم رو با زبونم تر یم  نفسم رو بی 

 کنم. واقعا نیم دونم باید از کجا

ه و  تعریف کنم، چطور بگم که تحت تاثی  قرار بگی 

 خ  

 !بگم که غرورم له نشه

، دقیقا مثل غل ط کردمیه که درخواست پول از حاخر

 به

 زبون نیم آرم اما عمال نشون یم دم



 .به غلط کردن افتادم

 اما
ن
ن هر حرق  برای چند ثانیه پشیمون یم شم از گفیی

 یادآوری فرزین و چک هابی که باید

 پاس بشن، ماشیتن که فروش نرفته و زندابن که

 کابوسم شده و دلم نیم خواد پام رو توش

ام رو ببوسم و  بذارم، باعث یم شن غرور بیچاره

 بذارم

 !کنار

دهن خشک و تلخم رو باز یم کنم و به زور، کلمابی  

 که

 برای گفتنشون جون یم دم رو

ون پرت یم کنم. کلماتم رو تف یم کنم جلوی پای  بی 

 حاخر و غرورم رو یم بینم که

 !جلوی پای بابا داره برای بقا له له یم زنه

- ه و نا  امید راستش یه مشکیل دارم ...نگاه خی   

 غروری که جلوی پای پدرم تف شده رو یم بینم و

 چشم یم بندم رو



 !عجزش

 چجور مشکیل؟-

ه ی تلویزیون نیست  این رو بابا، درحایل که دیگه خی 

 .و به جاش، به من زل زده یم گه

م  یم گی 
 .چشم هام رو یم بندم و نفس عمیقی

 احساس اون دانش آموز خجالتی ای رو دارم که برای

ن با ر، مجبور به برگزار کردناولی   

کنفرانس شده. تمام نگاه ها روشه تا اون حرف بزنه 

 و

 درس بده، اما اون داره با خودش یم

ن بندازه و نبینه چند  جنگه که فقط شش رو پایی 

 جفت

 !چشم به دهن اون زل زدن

 یم دونه آخرین فرصتشه، یم دونه اگر این کنفرانس

 برگزار نشه درسش رو یم افته اما

 ! تونه با خودش کنار بیادنیم

 :صدای بابا برای بار دوم بلند یم شه



 نگفتی پرس؟ چجور مشکیل داری؟-

ن نمره ی قبویل  پرس بچه ی مظلوم درونم، برای گرفیی

 .اضار داره

 تسلیمش یم شم و برای حفظ ظاهر، با شی که باال

 گرفتم و غروری که از جلوی پاهای

 :حاخر جمعش کردم، یم گم

- ن خرابه، ماشینمو  اوضاع خ رید و فروش ماشی 

 گذاشتم

 برای فروش اما حتی زنگ خورم

 ندارم! یه مقدار پول الزم دارم، تا وقتی که ماشینم

 .فروش بره

 بابا نفس آسوده ای یم کشه و برخالف تمام فکرهای

 منقن و تخییل من که حدس یم زدم

م کنه، مثل یه پدر حایم و مهربون یم گه  :تحقی 

- داری پرس؟چقدر الزم   

 پارت_صدویازده#
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 نگاهش

م  .یم کنم و نیم تونم جلوی خودم رو بگی 

ت زمزمه یم کنم  :با حی 

 .واو، ساچ پشمام-

واقعا اآلن این بابا بود که گفت چقدر الزم داری؟ 

 بدون

سه چرا این طوری  این که حتی بی 

؟به فالکت افتادی  

ه  بخاطر لفیطن که به کار یم برم، حاخر چشم غره می 

 و برای این که پشیمون نشه، شی    ع

م  .زیپ دهنم رو یم کشم و ژست پرس خوب یم گی 

 :بابا زیر لب یم گه

 ...هللا اکیر از دست تو-

 لبخند جمع و جوری تحویلش یم دم و کاش یک بار

سه  !دیگه مبلغ رو بی 

شی    ع بگم چقدر  آخه زشت بود بار اول که پرسید 



 الزم

 .دارم

اما مثل این که جدی قصد پرسیدن نداره؛ برای 

ن با  همی 

 شفه ی مصلحتی صدام رو صاف

 :یم کنم و با پرروبی یم گم

، من پنجاه تومن الزم دارم-  .یم گما حاخر

 نگاه مشکوک و ریز شده اش رو به من یم دوزه اما

ی نیم گه و در عوض کامال ن  چی 

 :عادی یم پرسه

- یم خوای یا بگم بریزن به حسابت؟ چک  

 یک لحظه با خودم فکر یم کنم چک حاخر بره زیر

 !دست آدیم مثل فرزین

حتی فکرش هم دوست داشتتن نیست و ترجیح یم 

 دم

 
ی
ن اتفاق  برم زندان بخوابم، اما همچی 

 :نیفته.بر رودربایستی جواب یم دم



یه، ممنون ازتون-  .حسابم فکر بهیی

گهش تکون یم ده و یم   : 

 پاشو گوشیمو بیار زنگ بزنم به فریدون، بگم بریزه-

 .برات

*** 

 باید خوشحال باشم، نه؟

 مجبور نشدم به خاطر چندرغاز پول ماشینم رو

 بفروشم، پدر جان تمام پول رو بر چون و

 .پرا تقبل کرد

 !اما خوشحال نیستم

 چرا احساس آرامش ندارم؟

امچرا حس یم کنم کوه قرض و بدیه روی شونه ه  

 سنگیتن یم کنه؟

وقتی هیچ قسط عقب افتاده ای ندارم و یم تونم 

 حداقل

 تا یک ماه نفس راحت بکشم؟

شاید به خاطر اینه که این مدت زیادی ناراحتی  



 کشیدم و

 .هنوز ریلکس نشدم

اما همه ی این ها بهونه است، وقتی یم دونم دردم 

 چیه

! 

درد من غروریه که انداختم جلوی حاخر و تیکه 

رشپا  

 !کردم

 ده دقیقه ای یم شه که از گاراژ فرزین برگشتم و فکر

ن خودم به ن باریه که با ماشی   کنم اولی 

 .این جهنم دره اومدم

 فرزین حتی گاراژش هم مثل خودش نکبته، انگار

 !جهنمه

 امروز قراره به قولم عمل کنم و با اکیپ دوست های

 عزیز تر از جانم، قرار شمال رو ایک

 .کنیم

ست که هیچ کدومشون ایک نباشن و این امید ا



 مسافرت

 کذابی کنسل بشه!#پارت_صدودوازده

 فصل_پنج#

 خراناندکاندکجمعشوندناگهانطویلهشود#

ای بیکار بر عار مسافرت
 من امیدوار بودم که این چیی

؟ ن  تخمیشون رو کنسل کین

 !غلط کردم

اآلن باید امیدوار باشم دلشون نکشه یهو بخوان یه 

 ماه

 !بمونن

چ  ناراحت کننده تر از این نیست، مجبور باشر هی

 یک

 هفته با جمیع که از همشون

 ...متنفری بری سفر

 به جز طیال که دلم یم خواد بیش تر از یه دوست

 معمویل باشه و متاسفانه پا نیم ده، با هیچ

 !کدومشون حال نیم کنم



 شم تو گوشیمه و دارم اینستارو یم گردم که صبا با

گه  صدای بلندی یم : 

؟-  علیس؟ کجابی

ه ی  بر هوا شم رو بلند یم کنم و متوجه نگاه خی 

 طیال روی خودم یم شم. به سمت طیال

 .ش تکون یم دم که با تاخی  نگاهش رو بر یم داره

 !اینم دیوونه است بابا

ون یم دم و رو به صبا یم گم  :نفسم رو محکم بی 

 بله صبا؟-

 که دست هاش رو به هم یم کوبه و همون جابی 

 هست،

خونه ی خونه ی ن  پشت اپن آشی 

 :خودشون خم یم شه و یم گه

 هستی دیگه؟-

صفحه ی گوشیم رو خاموش یم کنم و نفس عمیقی 

 یم

وهللا خ  بگم صبا -کشم. جدی یم شم و یم گم: 



 !جان

م  ...بعید یم دونم بتونم یه هفته مرخض بگی 

 نگاه همه روی من یم چرخه، ناراضن از این جلب

واسته، پا رو پام یم اندازم وتوجه ناخ  

ه  به زل یم زنم توی چشم های طیال که بهم خی 

 .شده

 چشم هام رو ریز یم کنم و این دخیی امروز زیادی

 !مشکوکه

 یم خوام فکر کنم داره نخ یم ده اما حقیقتش اینه که

 از این شل کن سفت کتن که راه

 .انداخته خوشم نیم آد و بر خیالش شدم

 : یم گهصبا با نارضایتی 

 !یعتن خ  عیل! تو قول دادی-

لبخند یچن یم زنم و لعنت به روزی که من به این  

 کنه

 .قول مسافرت دادم

 بله قول دادم، زیرشم نزدم و یم بیتن که در حال-



 
ی

 حاضن اینجام... اما من کار و زندگ

 ...دارم عزیزم، طوری نکن که آخرین سفرمون باشه

ه؛ حرفم کامال واضحنگاه بقیه از روم برداشته یم ش  

 !بود

 صبا ناراحت یم شه و کامال متوجه اش یم شم اما

 اهمیتی نیم دم و از روی مبیل که

 .روش نشستم بلند یم شم

 :رو به فراز یم گم

 ...داداش دیگه کاری ندارید؟ برم من دنبال کارم-

ن دست هام جا به جا یم کنم و فراز  گوشیم رو بی 

ا لب و لوچهنگایه به صبا یم اندازه که ب  

 .ی آویزون نزدیکمون یم شه

لبخند دوستانه ای به روش یم زنم و وقتی رو به 

 روم،

 کنار فراز یم ایسته، دست دراز یم

 .کنم و لپش رو یم کشم

 ...ناراحت نباش فنچول، قیافه ام نگی  اینطوری-



ن یم آرم تا بقیه متوجه نشن و یم گم  -:صدام رو پایی 

ار نیستم... کم یم مونم ویلمن که مثل این عالفا بیک  

 قول یم دم خوش بگذره باشه؟

 :ناراضن شش رو به تایید تکون یم ده و یم گه

 .باشه مهم نیست-

به فراز دست یم دم تا خداحافیطن کنم که طیال هم 

 بلند

 :یم شه و یم گه

ن نیاوردم، طرح - ؟ ماشی 
منم تا یه جابی یم رسوبن

 .بود

و زیر لب فحیسر  نگایه به ساعت گوشیم یم اندازم  

 :زمزمه یم کنم اما ش تکون یم دم

 .اوهوم، بزن بریم-

ده# ن  پارت_صدوسی 

 فصل_پنج#

 خراناندکاندکجمعشوندناگهانطویلهشود#

ون یم زنیم و  همراه طیال از خونه ی پدر مادر صبا بی 



 سالنه سالنه به سمت ماشینم که

ن تر از در خونه است یم ریم  .کیم پایی 

با موبایلش شگرمه، من هم طیال سکوت کرده و 

 فقط

 فکر اینم که باید زودتر خودم رو به

 .خونه برسونم و ساکم رو برای باشگاه ببندم

ن که یم رسیم، دزدگی  رو یم زنم وقبل از  به ماشی 

 طیال سوار یم شم. اون هم سوار یم

 .شه و سکوتش رو همچنان حفظ کرده

ن رو روشن یم کنم و ضبط رو روشن یم کنم  .ماشی 

 موزیک هیپ هاپ آرویم یم ذارم و

 همون طور که آروم با خودم زمزمه یم کنم، از پارک

 خارج یم شم

 از دفعه ی پیش که به اون شکل پیشنهادم رو رد کرد،

 دیگه هیچ عالقه ای به باز هم سنگ

 .روی یخ شدن ندارم

عجیبه اما بر خیالش شدم و اون همه کراشر که 



 روش

و داشتم، با حرف هابی که زد   

 
ن
برخوردی که داشت، تموم شد و اآلن هیچ حرق

 ندارم

 باهاش بزنم !با رد کردن پیشنهاد هفته ی گذشته ام،

 فکر یم کردم واقعا از من خوشش نیم آد اما اسم

ی جز نخ دادن ن  رفتارهای امروزش رو نیم تونم چی 

 !بذارم

این با دست پس زدنا و با پا پیش کشیدن هاش رو 

 درک

م طیال یه زننیم کنم! شاید ه  

 مریض و دیوونه است که تشنه ی توجهه و دوست

ن رو  داره کسابی که بهش توجه یم کین

 !پس بزنه

از گوشه ی چشم نگایه بهش یم اندازم و حاال که 

 دقت

 یم کنم، یه نموره به دیوونه های



 !عقده ای عشق توجه ام یم زنه

 !یه نموره که خ  عرض کنم البته

 !با مشخصات مو نیم زنه

ه فکرهام لبخند یم زنم و لب هام رو روی هم فشارب  

 یم دم تا صدای خنده ام بلند نشه که

 :صدای طیال با تمسخر بلند یم شه

، برا خودت یم خندی. به سالمتی -
ی

 برا خودت یم گ

، دیوونه ام شدی؟  پرس حاخر

ی ادامه یم ده  :با خنده و تمسخر بیشیی

- ات چشم حاخر روشن، یم دونه ان قدر تو خونه 

 تنها

 موندی و با خودت ور رفتی که دو

 قطتر شدی؟

ی به سمتش یم اندازم تا عقده پراکتن  ن  نگاه تند و تی 

 هاش رو تموم کنه و دیگه حرف نزنه

ه و یم گه  :اما حالت متعجتر به خودش یم گی 

 سه قطتر که نداریم؟ داریم؟-



ون یم دم و زیر لب فحشش یم  نفسم رو محکم بی 

 .دم

ن و حرف هاشبر توجه به او   

گوشیم رو از باالی داشبورد بر یم دارم و آدرس 

 خونه

ین  شون رو تو ویز یم زنم تا بهیی

ش خالص شم  !مسی  رو پیدا کنم و زودتر از شر

ن صندیل ها جا یم دم و وقتی صدای  گوشیم رو بی 

 پیش

 فرض ویز یم گه: بزن بریم، طیال

نیم دونستم-هم با افسوس ش تکون یم ده و یم گه:   

 دو قطتر روی زبونم تاثی  یم ذاره، چقدر متاثر شدم

 عیل جان. شماره ی

 دکیی خوب دارم، بدم بری پیشش؟

همچنان اهمیتی نیم دم و باید بگم که هیچ حوصله 

 اش

 !رو ندارم



فقط دوست دارم زودتر برسیم و بره دنبال بازیش، 

 من

 روتینم برسم
ی

 .هم به زندگ

ب بهبا سوایل که ناگهابن یم پرسه، ش  م به ضن  

 :سمتش یم چرخه

... من هیچ وقت نفهمیدم چرا با رسا کات  - راستی

 کردی

! 

ه واقعا من رو ک...س  چشم ریز یم کنم و این دخیی

 گی  آورده که یم گه نیم دونه؟ طبق

ها آب هم یم خورن به هم یم گن  !تجربیات من دخیی

اونوقت، طیالبی که نصفه شب و به خاطر رفیقش 

 پاشد

ی من، خیر نداره خ   اومد خونه  

 شده؟

 :پوزخند یم زنم و به تمسخر یم گم

 !شاید چون مثل تو زیادی حرف مفت و دروغ یم زد-



 هوم؟

ه، دست  قیافه ی ناراحت بامزه ای به خودش یم گی 

 زیر چونه اش یم زنه و با شی کج

 :شده یم گه

وع-  اوبن نبود که یم خواستم بشنوم، ویل برای شر

وم، من به توخوب بود پرس کوچول  

 !افتخار یم کنم مامابن 

ن رو کنار یم کشم و با  با نهایت خونرسدی، ماشی 

ب یم  انگشت هام روی فرمون ضن

م  .گی 

منتظر یم مونم تا خودش متوجه ی خواسته ام بشه 

 اما

 انگار امشب زیادی خنگه که با

 :تعجب دور و برش رو نگاه یم کنه و یم گه

 !چرا وایستادی پس؟ برو دیگه-

ه سمتش بر یم گردم و نگایه بهش یم اندازم، باب  

منتظرم پیاده شر -لبخند نیم بندی یم گم:  ! 
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 ساعت یازده شب که مگس تو اتوبان پر نیم زنه، یم

ون و  خوام از ماشینم بندازمش بی 

پس منش وای بر من! اگر صبا اینجا بود یم گفت:   

 جنتلمانه ات کجا رفته؟ تو هیچ  از

 حالیت نیست
ی

 !مردونیک

اما بر توجه به عذاب وجدابن که ِخَ رم رو چسبیده، 

 با

 نیشخند به قیافه ی مات و مبهوتش زل

 .یم زنم

ن رو دلم یم خواست؛ این که بفهمه دیگه برام  همی 

 !اهمیت نداره و دوست ندارم باهاش باشم

م و با بر رحیم تمام یم گم نگاهم رو ازش یم گی  : 

 !چرا منتظری پس؟ پیاده شو-

 از گوشه ی چشم یم بینم که نگایه به دور و برش یم



 :اندازه و بعد با طلبکاری یم گه

 !مونده تا برسم، دم خونمون پیاده یم شم-

 حقیقتش اینه که وا یم مونم از این همه پرروبی این

 !برسر 

م رو به طیال که دهن باز مونده ام رو یم بندم و نگاه

 با

 خیال راحت روی صندلیش لم داده

 .یم دوزم

ه ی پررو  !دخیی

از ظاهر امر پیداست که قصد تکون خوردن نداره، 

 دلم

 یم خواد تا یم خوره بزنمش اما

 !شک دارم اگر دستم بهش بخوره ِج َرم نده

ی بگم، ن ون یم دم و قبل از این که چی   نفسم رو بی 

من گرسنمه-یهوبی یم گه:  ! 

عمیقا دلم یم خواد در بیارم بهش بگم بیا بخورش 

 سی  



 شر اما خب! قبال هم گفتم، دلم یم

 !خواد باور کنه دیگه روش کراش ندارم

م و طیال با بر   مشتم یم گی 
ن فرمون رو محکم بی 

 خیایل

 :یم گه

 اآلن که نصفه شبه جابی باز نیست، ویل یه کبابر یم-

 ...شناسم

حظ ادامه یم دهچشم هاش رو یم بنده و با  : 

نگم برات از کباباش، مرتیکه ولد زنا یه جور کباب -

 یم

 ...زنه باهاش یم شم

ه، لب هام رو محکم روی هم فشار  خنده ام یم گی 

 یم

ه تعریف کردنشم به  دم و این دخیی

اد نرفته ن  !آدمی 

 :قیافه ی جدیم رو حفظ یم کنم و یم گم

 ...من باید برم باشگاه، وقت یلیل تلیل ندارم-



 :پوزخند یم زنه و با تمسخر یم گه

 وا بده بابا، انقد کشیدی چارتا استخووبن یه الیه-

 روکش، بیا بریم یه غذای مشتی بدم بهت

 ...دو زار بیاد روت

 کیم شش رو به سمتم مایل یم کنه و با یک چشم

 نیمه باز، قیافه ی بامزه ای به خودش

ه و یم گه  :یم گی 

- نسگ خور، بریم به حساب م ... 

 :بعد زیرلب، با لحن بامزه ای ادامه یم ده

 واسه این که خرس گنده چص نکنه دارم باج یم دم-

 بهش، این دیگه چه شانسیه؟

ن رو روشن یم کنم و حیتن که دارم راه یم افتم،  ماشی 

بزن پای کرایه اسنت  که باید یم دادی-با طعنه یم گم:   

 .و ندادی

ه و محکم رومثل زن های کویل خودش رو تاب یم د  

 پاش یم زنه، با هوخ  گری و

 :سلیطه بازی یم گه



گ اینقد خسیس و بدبخت شدی عیل؟ یه عیل، -

 ...یه

 من یم دونم خرجت زیاده، یم

ین کمرتو شکسته... ویل من، ن ی سه تومن بین  دونم لییی

 پول شام با
ی

 دلم پر یم کشه بیک

خودت... دلم پر یم کشه یه بار دیگه یه جنتلمن 

 واقیع

بینمب ... 

 :یم خندم و اون با خنده یم گه

 ...ولد ز-

 کلمه اش تموم نشده، ابروهام باال یم پره و اون با گاز

ن زبونش، جمله اش رو قورت  گرفیی

 .یم ده

یم دونم تنگ بازی بود، ویل این فحش به من 

 !نیست

 مستقیم پدر و مخصوصا مادرم رو

نشونه گرفته و هیچ از فحش های ناموش خوشم 



 نیم

دآ ! 

 تا رسیدن به آدرش که توی ویز یم زنیم، طیال یه بند

 حرف یم زنه و متاسفانه نیم دونم

 !دکمه خاموش روشنش کجاشه

ن کوچیک، رستوران که چه عرض کنم،  وقتی پشت می 

 روی صندیل های فلزی کبابر یم

شینیم، مردی که دستمال یزدی دور گردنشه و 

 پاهاش

ن یم کشه، به سمتون  رو روی زمی 

آد یم . 

با طیال گرم صحبت یم کنه و خوش آمد یم گه، 

 سالم

 معمویل ای به من یم ده و بعد از

ن سفارش های طیال تنهامون یم ذاره  .گرفیی

 وقتی مرد یم ره، طیال انگشت هاش رو توی هم یم

ن قفل یم کنه  .پیچه و روی می 



 با چشم هابی که ستاره بارون شدن، به من زل یم زنه

 :و یم گه

- ی کجا آوردمت؟ اآلن پلوشو یم آره، فقط حال کرد

 یذره

 کره بریز بخور ان قد خوب و

خوشمزه است...نگاه چندشر به دور و برم یم اندازم 

 و

 :لب هام رو جمع یم کنم که با حرص یم گه

 ...چقد فیس و چص داری تو بابا-

 زیر لب فحشم یم ده و کلمه ی ولد رو کامال واضح

 !متوجه یم شم

ه و تاچشم گرد یم کن م و اون با چشم غره رو یم گی   

 وقتی که غذاهامون برسه، شگرم

 .موبایلش یم شه

ن یم ذارن، با تشکر کوتایه  غذاهامون رو که روی می 

ن یم اندازه و مشغول  شش رو پایی 

 .غذاش یم شه



 در حال پخش کردن کره ی آب شده روی پلوشه که

 برای باز کردن ش صحبت، با نیشخند

 :یم گم

- باَ کره دوست ندارم اصال  . 

 منظورم رو متوجه یم شه که شش رو آروم بلند یم

 کنه و نیم نگایه بهم یم ندازه. اون

هم مثل خودم نیشخند یم زنه و مطمئنم ضفا 

 جهت کم

 :نیاوردنه که بحث رو ادامه یم ده

ن نیم ره که-  ...یعتن خشک خشک؟ از گلوت پایی 

وسطم رو   به صندلیم تکیه یم دم. انگشت اشاره و 

 کنار

ن قدم زنان به ظرف  هم، روی می 

 .غذای خودم نزدیک یم کنم و کره رو بر یم دارم

 :نیشخندم رو تکرار یم کنم و منظور دار یم گم

. ویل- ن  همه خ  خیسش خوبه، راحت تر یم ره پایی 

 همچنان باَ کره دوست ندارم، با پلوم



 !گوجه یم خورم

گهزبونش رو روی لبش یم کشه، متفکر یم   : 

 فکر کنم داریم به مشکل یم خوریم، چون من باَ کره-

 .دوست دارم

چرب و چییل؟ چاق میشیا، زن چاق دوست -

 ندارم.با

 :چشمک یم گه

 !خیس خیس، راحت بره تو-

 :بلند یم خندم و اون با نیشخند ترسر یم زنه

 ...از گلو-

 :شم رو به چپ و راست تکون میدم و یم گم

-   درش یم آرم، نگرانمن یه جور دیگه از خشیک

 !نباش راحت یم ره تو

 :نیشخندش پر یم کشه و با اخم، شفه ای یم کنه

! ماشاهلل بزنم به - اون که صد در صد پرسحاخر

 تخته از

 !هر انگشتت یه هین یم باره



ن به سمتش خم یم شم، صدام رو تا زمزمه  روی می 

 ای

ن یم آرم و با اشاره به انگشت  پایی 

ه ام یم گمهای کشیده و مردون : 

ن انگشتارو رو بدنت تصور کن-  !حاال همی 
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 ابروهاش رو باال یم اندازه و جوری نگاهم یم کنه که

 پیامش واضحه! اما کم نیم آرم و

همچنان با همون نیشخند، جوری بهش زل یم زنم  

 که

ن  ن اآلن تو همی  کبابر جلوم  انگار همی   

 !لخت شده

ه و خوشحال از این که باالخره  با چشم غره رو یم گی 

 .کم آورده، مشغول غذام یم شم

 اذیت و آزار این دخیی ییک از عالیق زندگیمه! دوست



م و یه درس  دارم حالش رو بگی 

 حسابر بهش بدم که ان قدر خودش رو دست باال

ه! بشونمش شجاش و یکم حرص  نگی 

تمون رو در بیارم!اما اون سکوت یم کنهآخرین مالقا  

یت رو  و یحتمل، خطرناک ترین سالح تاری    خ برسر

 انتخاب

 کرده برای

 !از پا در آوردنم

 آه قلبم، ان قدر به من بر توجیه یم کنه نیم گه از

ن نگاهش جر یم خورم؟  حرست نداشیی

 بر خیال اون، من هم مشغول غذای جلوم یم شم و

فش موافقم. کبابشحقیقتا با این یه قلم حر   

ه  ...محرسر

 بقیه ی زمانمون به سکوت یم گذره و عیل رغم میل

 باطنیم، مجبور یم شم بذارمش دم

 خونه شون. وقتی که دیگه هیچ حوصله ای برای

 نمونده، به سمت خونه
ی
ن باق  باشگاه رفیی



 .یم رم

*** 

 به اس ام اس واریز نگاه یم کنم و هشت تا صفری که

قدر یم توننبعد از پنج اومدن، چ  

 !زیبا باشن

این هشت تا صفر یم تونن یک ماه من رو راحت  

ن   .کین

 نه رقیم که به حسابم واریز شده، همون نوشداروییه

 .که کامال به موقع به دستم رسید

 اآلن که این مبلغ، بدون دردش و فقط با یه حرف تو

 حسابمه، دلم برای دوران خوشم تنگ

 .شده

 با طرز تفکر پدر و 
ی

مادر من سخته و گایهزندگ  

. اما قسمت قشنگ ماجرا دقیقا  نشدبن

، پنجاه میلیون تو حسابت  همون جاییه که اراده کتن

 .واریز میشه

 با پدر و مادرم راضن نبودم. اما حقیقتش 
ی

از زندگ



 اینه

 خودم هم به هیچ وجه
ی

 که از زندگ

 .راضن نیستم

 قبل از خونه مجردی م فکر میکردم استقالل همیشه

س برای ی دور از دسیی ن من یه فانیی  

 یم مونه. اما بعدش فهمیدم نه این طورا هم
ی
 باق

 مستقلم بر
ی

 نیست؛ اینکه بتونم از پس زندگ

یه ن  !بیام یه فانیی

 هابی که دارم از زندگیم
 با این حال و تمام بدبختی

 راضن ام، ناگفته نماند که تا وقتی حساب

کت تا خونه حاخر  بانکیم اینطوری پر باشه !مسی  شر  

رو نیم ساعته یط یم کنم. و متاسفانه باید حداقل 

 پیش

 خودم

 جهت خامه مایل به اونجا یم 
ً
اف کنم که ضفا اعیی

 .رم

 برای این که توی راه خسته نشم و حوصله ام ش نره



نم و صداش رو ن  به مامانم زنگ می 

 .روی اسپیکر یم ذارم

 .حقیقتا اذیت و آزار مامان ییک از تفریحات مفیدمه

 مامان خوشگلم حرص خوردنش هم

 .خوشگله

 وقتی تلفنش رو باالخره جواب میده با جیغ جیغ یم

 :پرسه

 نداری-
ی

بن بچه؟ کار و زندگ ن  ان قد زنگ می 
ی

 خ  مییک

 تو؟

 خب اینم یه جور ابراز احساساته دیگه! من از مامانم

 .این رو قبول یم کنم

م و یم گم ب یم گی   :با خنده روی فرمون ضن

- ی آوردی؟ المصب اینمامان من ن و از ش رایه چی   

 همه ابراز احساساتو بر نیم تابم

 .حقیقتش

 :مامان با حرص یم خنده و جواب یم ده

 ...کم حرف بزن... بگو چیکار داری باید برم-



 :شی به تاسف تکون یم دم و با مظلوم نمابی یم گم

، چرا مثل ش راهیا-
ی

 ای بابا ننه این که نشد زندگ

کتن باهام؟ میخواستم شببرخورد یم    

 ...چیی شم شتون خب

 مامان کیم آروم یم شه ویل همچنان گاردش رو حفظ

 یم کنه. با کیم تاخی  و سکوت یم

 :گه

 .بیا مادر من که از خدامه تو هر شب اینجا باشر -

 ...حداقل خیال خودم آسوده اس

به خدا دلم خونه. -با آه جگر سوزی ادامه یم ده: 

 نیم

. گشنه ای، تشنهدونم شب ش  ن تو کجا میذاری زمی   

،  ای، خوبر

 ...شحایل

ه و تو دلم یم مونه که بگم یه شب رو  خنده ام میگی 

ن  ، یه شب رو پای مهی  ن  !سینه ی شهی 
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 به
ی

 صدام رو صاف یم کنم و با جدیتی ساختیک

 یم گم
ی

 :مسخرگ

 .یه ننه-

 :کش دار تر ادامه یم دم

 هیع ننه... نیم دوبن که! نیم دوبن از دل خونم، این-

 سینه ی من پر درده مادر... بخوام

 ...برات درد و دل کنم، طاقت نیم آری که

 مامان آه جگر سوزی یم کشه که بیش تر خنده ام یم

 اندازه. بر صدا یم خندم و با فشار

بی ایجاد دادن لب هام روی هم سیع یم کنم صدا

 .نکنم

 :مامان با غم و حرست یم گه

؟ دل منو خون-  با چوب زده بودنت که گذاشتی رفتی

 کردی، خودتو بدبخت و آالخون

 ...واالخون کردی



 !اوه خدای من

م و به خنده یم  نیم تونم جلوی قهقه زدنم رو بگی 

 افتم. مامان ساده ی من حتی خنده ی

ه و انگار بر  اش خوشایند بلندم رو هم جدی نیم گی 

 تره

 .که من تو غم و عذاب باشم

چرا یم خندی مادر؟ بدبختی مگه خنده داره که -

ن   عی 

 دیوونه ها یم خندی؟

نه قربونت-خنده ام رو جمع یم کنم و آروم یم گم:   

 !بشم، خنده ی من از گریه غم انگی  تر است

قبل از این که مامان دوباره زجه موره کنه، پیش 

 دستی 

 : گمیم کنم و تند یم

 شام خ  یم ذاری ننه؟-

 :بر توجه به حرف من، با حرص یم گه

 نیم گم نگو ننه توله سگ؟-



ه و مامانم برای صدها سال انرژی  باز خنده ام یم گی 

 مثبت من کافیه، چه برسه به اآلن که

 ...فول شارژم

 :برای بیش تر حرصش رو در آوردن، یم گم

 بحثو نپیچون ننه، شام خ  داری؟-

نیت بامزه ای جواب یم دهبا عصبا : 

 ...حاال تو برس، یه کوفتی یم ذارم جلوت-

 !و بعد هم بر خداحافیطن تلفن رو قطع یم کنه

از شدت تعجب باز یم خندم. مامان همیشه حالم 

 رو

 خوب یم کنه، با حرف هاش، با

 کاراش... تنها آدمیه که حس یم کنم واقعا به من

 !اهمیت یم ده

ی مختلقن برای دوست آدم های دیگه، دلیل ها

ن   داشیی

 دارن اما مامان فقط و فقط به خاطر

 خودم دوستم داره و این برای آدیم مثل من، یه جور



 برد حساب یم شه! شاید تنها شانس

، مادرم باشه... مادری که حقیقی 
ی

 واقیع من تو زندگ

 !ترین عشق دنیارو به من یم ده

ن بع ِد از دست دادن ساپورت مایل بابا، کمیی شد

 محبت

 های مامانه که خییل آزارم یم ده و

 .از استقالل پشیمونم کرده

من یم تونستم تا لنگه ظهر تو خونه ی بابام بخوابم 

 و

 به محض بیدار شدن به جای این که با

 بدبختی یه بی بگ درست کنم، چای تازه دم بخورم و

مامان هم بهم برسه .اما متاسفانه من احمق تر از 

 این

و بهشت رو ول کردم، رفتم تو برزخن  حرف ها هستم  

 که

 خودم ساختمش. خودم رو گول یم زنم که حتی اگه

 جهنم هم بشه، جاییه که خودم تنهابی 



 !ساختمش

 با پیل شدن آهنگ چه پرسی ساش مانکن، دهنم رو

 کج یم کنم و یکم ولوم رو باالتر یم

 .برم

 برای خودم با صدای بلند آهنگ رو یم خونم و هر از

یه شی حرکات موزون یم گایه  

 رم. البته که به پنجاه میلیون خوابیده تو حسابم یه

 ...ربطابی داره
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یتن فروشر ترمز  قبل از این که برسم، جلوی یه شی 

 یم کنم تا برای خونه یکم تنقالت بخرم

نشون بدم و حداقل این طوری قدر دانیم رو  . 

م و یه مقدار شکالت و نوتال و یتن یم گی   دو کیلو شی 

 ...مسخره بازی برای بچه ها

 زیادی خوشحالم که آرزو یم کنم محمد با زن و بچه



 !اش هم اونجا باشن و ببینمشون

 با فکر به تارا، به سمت شیشه ای که پاستیل های

 پشتش هستند یم رم و از
ی

 رنیک
ی

 رنیک

ن اون همه پاستی ل، چند نوعش رو برای تارا بی 

 انتخاب

 .یم کنم

 و شکری لیموبی و هندونه ای،
 پاستیل های کیسر

 نواری ترش، پاستیل ماری و چند نوع

 !دیگه که فکر کنم نصفش رو برای خودم گرفتم

وقتی جلوی پیشخوان یم ایستم و کارتم رو به 

 فروشنده

 یم دم، دلم برای قرون به قرون

سوزه اما متاسفانه اینجورپوالبی که خرج کردم یم   

 !مواقع دکمه ی غلط کردم خرابه

 رمزم رو که یم پرسه، جواب یم دم و یک دقیقه ی

 بعد کارت و رسید خریدم رو بهم پس

یم ده. همزمان صدای اس ام اس گوشیم بلند یم شه 



 و

 یحتمل حامل دردناک ترین پیام

دنیاست؛ هربار که اس ام اس برداشت از حسابم یم 

 آد،

جون از جونام کم یم شه یه ! 

به خاطر پر بودن دست هام، نیم تونم به رقیم که 

 پیاده

 شدم نگاه کنم، کارت و رسید رو

چنگ یم زنم و یم اندازمشون کنار مشمای پاستیل 

 .ها

ون یم ن بی 
 از مغازه با دست هابی که کامال پر هسیی

 زنم و مسی  رسیدن به ماشینم رو با

خریدهام رو روی سقفقدم های بلند یط یم کنم .   

ن یم ذارم و با دزدگی  در رو باز یم کنم، وسیله  ماشی 

 هارو باز بر

 یم دارم و خم یم شم روی صندیل کنار راننده یم

 .ذارمشون



ن که یم شم، باز صدای اس ام اس   سوار ماشی 

 گوشیم

 بلند یم شه و یادم یم آره به رسید

 .خریدم نگاه بندازم

ه، پیام بانک رو باز یمبر توجه به مسیج تازه رسید  

 کنم و قلبم با دیدن عددهای کنار هم درد

ه  .یم گی 

 فاکتور خریدم رو از مشمای پاستیل ها در یم آرم و با

 چک کردنش، به دست و دلبازی و

 .خبیط که کردم افسوس یم خورم

 حرست و آه فایده ای نداره و به هرحال این غلط رو

 !کردم تموم شد رفت

ن رو روشن یم  کنم و به سمت خونه ی مامان ماشی 

 یم

 .رم

 جلوی برج که ترمز یم کنم، در حال خارج کردن

 وسایلم توی دلم خدا خدا یم کنم شهرام



تو نگهبابن نباشه، حقیقتش اینه که هرچقدر هم رو 

 مود

 خوبر باشم، نیم تونم هیچ وقت

 !حوصله ی این مردک دیوانه رو داشته باشم

رام که پشت صندلیش با ورودم به برج، و دیدن شه

 و

 در حایل که مشتش رو زیر لپش جک

 زده و صدای خر و پفش فضارو پر کرده، از ته دل آه

 .یم کشم

 گ این دنیا به کام من بوده که این بار باشه؟

 بر خیال طور، اما با ترس و لرز از این که چرت

 شهرام پاره بشه، بر ش و صدا رد یم

 .شم و وارد آسانسور یم شم

که درهای آسانسور درحال بسته شدن   وقتی 

 هستند،

 شهرام خرناس بلندتری یم کشه و کیم

 لپش روی مشتش جا به جا یم شه که ابروهام باال یم



 .پره

 .اما خوشبختانه بیدار نیم شه

 حس یم کنم مردم گریز بودن و انزوابی که دچارش

 .شدم، داره کم کم روحم رو یم خوره

یم شه و روحم داره توقلبم تو تارییک داره نابود   

 !انزوا از هم یم پاشه

ن تکیه یم دم و تا  با نفس راحتی که یم کشم، به کابی 

 رسیدن به واحد مامان به چشم هام

احت یم دم  .اسیی

 درهای کشوبی آسانسور که کنار یم رن، خودم رو

ون یم کشم و جلوی در خونه یم  بی 

 ایستم. با دستی که کیم خایل تره، زنگ رو فشار یم

 دم و صدای جیغ تارا که به سمت در

 یم آد، لبخند گنده ای رو لبم یم شونه.در که باز یم

هن صوربی بافت و لپ هابی که از  شه، تارا با پی 

 هیجان و دوویدن گل

ن و نفس نفس یم زنه، توی چهارچوب در  انداخیی



 قرار

ه  .یم گی 

 .سالاااااام-

 با دیدن خرت و پرت های توی دستم، بر توجه به

 حس

 ای که نسبت به من داره، با
ی

 غریبیک

 خوشحایل باال یم پره و موهای طالبی لختش دورش

 .پخش یم شن

 .وای عمو، برای من خریدی همه رو؟ بیا تو-

 کش دار و شاد یم گه. انگار نه انگار من همون عموی

 !غریبه ام که حتی بغلش نیم اومد

 :کفش هام رو از پام خارج یم کنم و یم پرسم

- انتم هست؟مام  

 با چشم هابی که برق یم زنن، زل زده به مشمای

 پاستیل و نوتال و همون طور که آب

 :دهنش رو قورت یم ده، جواب یم ده

 .بله. هست-



یا هللا یم گم و همون طور که داخل یم رم، مشمابی  

 که

 تارا بهش زل زده رو به زور جدا

 :یم کنم و یم دم دستش

- تواینطوری نگاه نکن. بیا مال  ... 

ن من و مشمای  با خوشحایل چندبار نگاهش رو بی 

 خوشمزه هاش یم گردونه و با چشم هابی 

 :که ستاره بارونن، یم گه

 وای جدی؟ همش مال من؟-
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 خریدهام رو روی اوپن یم ذارم و موهای تارارو که

زنمدنبالم افتاده به هم یم  . 

 .یم خنده و موهای بلندش رو دوباره مرتب یم کنه

 موهای روشن، لخت و بلندش رو دوست دارم؛ تارا

 ...شبیه عروسک های خوشگل و بوره



 .نرگس درحایل که داره روشیش
ی

 تپیل و چشم رنیک

ون یم آد و سالم  رو گره یم زنه، از اتاق حاج خانم بی 

 :یم ده

 .سالم عیل جان-

وبی جواب
ش رو یم دمبا خوشر : 

؟-  سالم زن داداش، چطوریابی

 احتماال باورش نیم شه این من هستم که ان قدر

 مهربون و خوش برخوردم. شم رو تکون

 !یم دم و پول چه کارها که با آدم نیم کنه

 ابروهاش رو که باال انداخته، به حالت عادی بر یم

 گردونه و در همون حال که داره به

خونه یم ره، جواب یم ن  : دهآشی 

ی نیست عیل آقا-  ...ما که خوبیم، از تو خیر

پشت گردنم رو با دو انگشت سبابه و شست ماساژ 

 یم

 دم، خنده ی مصلحتی و مصنویع

 :یم کنم



 ...هستم که، من هرروز اینجام-

لبخند نیم زنه، بیخودی لب هاش رو کش یم ده و 

 رو

 به تارا که درحال کش دادن ییک از

ترسر یم زنهپاستیل هایِ شَ کریه،  : 

 ...خودتو کثیف نکتن تارا-

 تارا شش رو باال یم اندازه و دوباره مشغول کشیدن

 .پاستیل یم شه

ن میوه  نگاهم رو از تارا به نرگس که مشغول شسیی

 های

 :تو سینکه یم دم و یم پرسم

 پس بقیه کجان؟-

قبل از این که منتظر جوابر از طرف اون باشم، 

 صدام

 :رو بلند یم کنم

- ؟ مامان؟ حاج خانم؟ حاخر  

هللا اکیر بلند بابا در جوابم، نشون یم ده یحتمل در 



 حال

 .نماز خوندنه

ی ازش نیست  .اما حاج خانم! خیر

 دوباره به نرگس که این بار داره نگاهم یم کنه، با

 .طلبکاری و سوایل زل یم زنم

 انگشت های دستش رو یم شکونه و لبش رو یم گزه

م، از ح س یم گی 
رکاتشکه اسیی  

مامانم-عصبابن یم شم و با صدای بلندی یم پرسم:   

 کجاس؟

 صدای هللا اکیر این بار بلند تر یم شه. نرگس نفسش

ون یم ده و با نارضایتی   رو کالفه بی 

 .چپ چپ نگاهم یم کنه

 چشم هام رو گرد یم کنم و قبل از این که حرف

ون  نامربویط بزنم، با نفس محکیم که بی 

 :یم ده، یم گه

- رشون درد یم کرد، آقا امی  بردشون بیمارستانکم ... 

 چشم هام ریز یم شه. مامان ان قدری حالش بد بوده



 که کارش به بیمارستان کشیده شده،

 اون وقت حاخر مونده خونه و نماز یم خونه؟

 بگم نمازش به کجاش بزنه که حق مطلب ادا بشه؟

ده به یه فنچ  زنش رو با یه حال وخیم و کمردرد سی 

ست و ساله که بلد نیست شلوارش روبی  

ش رو برای من  بکشه باال و این جا صدای هللا اکیر

 باال

 یم بره؟

 !چرا هیچ وقت نیم تونم بابا و کارهاش رو درک کنم

 چرا خودش نیم فهمه کدوم مورد

 ارجحیت بیش تری نسبت به دیگری داره؟

 ال ضایلَ ن 》صدای 
َ
ول

َ
 کشدار و بلند بابا از 《َ

  آد. جوری با لهجه یم گه که بهاتاقشون یم

 !فارس بودنش شک یم کنم

دندون قروچه یم کنم و چشم هام رو یم بندم. باز 

 هللا

 اکیر غلیظ بابا بلند یم شه. پوف یم



 کشم و از نرگس که دوباره مشغول کارش شده یم

 :پرسم

حالش چطور بود؟ خییل درد داشت؟ کدوم -

 بیمارستان

؟ ن  رفیی

مایل که از روی کابینت بغلنرگس دستش رو با دست  

 سینک بر یم داره خشک یم کنه و با

 :طمانینه جواب یم ده

... آقا- ن ن رو پا وایسیی  خییل بد نبودن، اما نیم تونسیی

 امی  مجبورشون کردن برن

ن   !بیمارستان، نیم رفیی

 زن و شوهر چفت هم دیگه ان بوهلل! حرف سالمتی 

ن یم  وسط باشه، بر خیایل یط یم کین

 !ره

هام رو تو حدقه یم چرخونم و با حرص ویلچشم   

 :آروم یم گم

 چرا حاج بابا نرفت باهاشون؟ من لباسمم دست-



م، بابا زن مریض ن نیم سی  حسی   امی 

ه  احوالشو داده دست اون جوجه ی ش به هوا؟ بیر

 بزنه یه جا دیگه اشم داغون کنه؟

 بزنه تارا
ن
 نرگس لبش رو یم گزه، قبل از این که حرق

منم لباسمو نیم دم -اظهار وجود یم کنه: با خنده 

 دست

، خییل خنگه ن  ...عمو حسی 

 :شی به تاسف تکون یم دم و یم گم

این بچه ام فهمید، بابای ما همچنان مقاومت یم  -

 !کنه
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 نرگس با نفس عمیقی که یم کشه، متاسف ش تکون

یم گهیم ده و  : 

 !خ  بگم دیگه-

م تا ادامه نده. همون  دستم رو رو به روش یم گی 



 طور

 که با تاسف ش تکون یم دم،

گوشیم رو از جیب شلوار جینم در یم آرم و شماره 

 ی

م  .امی  رو یم گی 

 وقتی جواب یم ده، بدون سالم علیک، با توپ پر یم

 :پرسم

 کجا برداشتی بردی مامانو؟-

خوره که ترسر یم زنهاحتماال بهش بر یم  : 

 سالم داداش، حال شما؟-

ی تا دیوونه  ن کالفه توی موهام دست یم کشم، چی 

 شدنم

 نمونده و چرا نیم فهمه نگرابن 
ی
 باق

 داره مغزم رو یم خوره؟

ن یم ذارم  :هوف یم کشم و یکم گاردم رو پایی 

سالم، ببخشید. خییل عصتر ام! کجایید؟ حال -

 مامان



ارستانچطوره؟ چرا کارش به بیم  

 کشیده؟

ن حرفم یم پره  :کالفه بی 

 ترمز بگی  یه نفس تازه کن، رو به راه شر خودت-

. یم گم برات  ...دکیی الزم نیسر

ن قفسه ی سینه ام از ون یم دم. درد بی   نفسم رو بی 

ن نرفته و هنوز پا برجاست. با کف  بی 

ن با حسی   دست دیگه ام، قلبم رو ماساژ یم دم و امی 

هطمانینه جواب یم د : 

 عضله بود که با -
ی

حالش خوبه، فقط یه گرفتیک

 آمپول

 حل شد... اآلنم منتظریمِ شم تقویتیش

ون  تموم شه تا بیاییم...با خیال راحت نفسم رو بی 

 یم

 :دم و یم گم

 خب خداروشکر، کدوم بیمارستانید؟-

 .بیمارستان نیستیم، اومدیم کلینیک-



م  لب هام رو روی هم فشار یم دم و از نرگس شر

 حضور دارم که فحش رو نیم کشم! از

 این قسیط حرف زدنش بدم اومده و یم دونم مثل

 !مریض ها داره لذت یم بره

ن یم گم حسی   :توی گوشر به امی 

 .یه لحظه گوشر دستت-

 از پشت اوپن بلند یم شم که نگاه نرگس و تارای

 .پاستیل به دست به سمتم بر یم گرده

 : پرسهلبخند مصنویع ای یم زنم و نرگس یم

 حال مامان چطوره؟-

 :کوتاه جواب یم دم

 عضله بوده-
ی

 .خوبه، فقط گرفتیک

 :ش تکون یم ده و زمزمه یم کنه

 .خداروشکر-

تارا با اون چشم های درشت و براقش جوری نگاهم 

 یم

 کنه که مجبور یم شم بزرگ ترین



 .لبخندم رو تقدیمش کنم

 :لبخندم بهش جرات یم ده تا با چرب زبوبن بگه

 کجا یم ری عمو؟-

احتماال این بچه بنده ی خوراکیه! یه پاستیل چه  

 کارها

 .که با اخالق قشنگش نکرده

 حدس یم زنم اگر به دخیی نازپرورده ی محمد بگم یم

 خوام برم به عمو حسینش فحش بدم،

 !محمد گردنم رو یم زنه

 نیشخند یم زنم و با نوک انگشت موهاش رو ناز یم

 :کنم، جوابش رو یم دم

ن خصوض حرف بزنم، بیام-  .برم با عمو حسی 

 لب هاش رو آویزون یم کنه و قبل از این که صداش

 در بیاد، با عجله خودم رو به ییک از

 .اتاق ها یم رسونم

 وارد اتاق رضا یم شم و در رو یم بندم، رضا هدست

 توی گوشش گذاشته، روی مبل



 راحتی دراز کشیده و کامال محو بازیه .شی به تاسف

 هم انگل
ی

 تکون یم دم و رضا حتی از یه معتاد مفنیک

 !تره

 توجیه نیم کنه و من هم بر توجه به اون، کنارش

 :روی مبل یم شینم. توی گوشر یم گم

؟-  الو؟ هستی

 :نفسش رو محکم فوت یم کنه و یم گه

 .هستم، بنال توروخدا، یم خوام برم پیش مامان-

مخونرسد پا رو پا یم اندازم و جواب یم د : 

، فقط یم خواسم بگم خییل خار...ک...ه - هیچ 

 ...ای
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 چند ثانیه سکوت یم کنه و بعد با یه فحش پدر مادر

 .دار، گوشر رو قطع یم کنه

ه و از کنار رضا که همچنان هیچ  خنده ام یم گی 



 توجیه نیم کنه بلند یم شم. پشتش یم

ایستم و به صفحه ی تلویزیون نگاه یم کنم. بازیش 

 رو

 .نیم شناسم اما حقیقتا جذبش یم شم

ن های فوق الکچری و پر شعت که درحال  ماشی 

ن   .مسابقه هسیی

! یه رویابی 
 دست نیافتتن

 ر

َِ هی
َ
َ 

ن ها برام آسون بود و اآلن ن این ماشی 
 زمابن داشیی

 یه رویای دو

ه. حتی فکر  که حتی فکرش هم باعث آزارم یم ش

 کردن

ن   به این ماشینا هم برام قدغنه. ماشی 

 !خوشگل الکچری ورود به فکرم ممنوع

آه یم کشم و توجه ام به َپس گردن رضا جلب یم 

 .شه



 فکر کنم تازه آرایشگاه بوده، وگرنه

 بر علته! کف ش جذابر هم داره، از
ن
 این همه صاق

ن کف ش یام همی  ن
 ییک از فانیی

ی
 بچیک

دوست داشتم روش تنبک بزنم طاس رضا بوده!  ! 

محض خایل نبودن عریضه، یه پیس مشتی تقدیمش 

 یم

 کنم که همزمان با در آوردن هدست

 :از گوشش، صدای فریادش بلند یم شه

 ...چته رم کردی تخم جن-

 پیس بعدی رو محکم تر یم زنم و خونرسد جواب یم

 :دم

ن نره خر، حاخر داره نماز یم خونه-  صداتو بیار پایی 

و این خونه، تو تخم جن یم بندیت  

به َو َل ِدش؟ وا مصیبتا !جای پیس رو نوازش یم کنم 

 و

 :با نیشخند یم گم

ی ادبو - ، عوضش یاد یم گی  عب نداره داداشر



 رعایت

، مگه نه؟ . بر تربیت نباشر
 کتن

چشم گرد یم کنه که دستم رو روی کف شش یم 

 ذارم

 و شش رو به سمت تلویزیونش بر

 :یم گردونم

 مشغول باش داداش، مهمونو بگی  به یه ورت،-

ن بازی  مهمون کیه اصال؟ ک...رته! بشی 

 .کن

بر توجه به غر زدن و گالیه ام، دوباره هدست یم 

 ذاره

 و جدی جدی مشغول یم شه. بر 

 !توجهیش عصبیم یم کنه اما رضا همینه که هست

درست بشو نیست و این رو دیگه همه یم دونن، 

 نباید

بذاریموقت الیک  ! 

ون یم رم و بابا رو یم بینم که رو به روی  بی 



 تلویزیون نشسته و کامال ریلکس درحال

 .کانال عوض کردنه

ن و  نرگس و تارا هم روی مبل های کناریش نشسیی

 .نرگس درحال میوه پوست گرفتنه

اگر به خاطر قسط این ماهم مدیون بابا نبودم، 

 مطمئنا به

شخاطر توجه نکردن به مامان باها  

 .برخورد یم کردم

 من با تمام الشر بازیا و پرس ناخلف بودنم، ان قدری

های ف دارم که برای دوست دخیی  شر

 دو روزه ام بیش تر از بابا، برای زن چهل ساله اش

 !ارزش قاعلم

نرگس میوه ای که پوست کرده رو جلوی دست 

 حاخر 

 .یم ذاره و دوباره مشغول یم شه

کنم و کنار بابا روی  قدم هام رو به اون سمت کج یم  

 .مبل سه نفره ی بزرگ یم شینم



نگاه بابا به سمتم یم چرخه و من با نیشخندی که 

 نیم

م، طعنه یم زنم  :تونم جلوش رو بگی 

حاج آقا تقبل هللا! التماس دعا، برای زن بیچاره اتم -

 دعا

 کردی؟

ابروهای بابا باال یم پرن، از گوشه ی چشم یم بینم  

 که

هنرگس لب یم گز  . 

 :بابا قافیه رو نیم بازه و با صالبت یم گه

 اگر مقبول درگاه حق تعایل قرار گرفته باشه، بله دعا-

 کردم. دعای خی  من همیشه پشت

 .مادرتونه

 ان قدر از بر توجیه این خانواده به مادرم ناراحتم که

 :بدون فکر به عواقبش، جواب یم دم

- ت باعجب بابا عجب! حاخر خ  یم زبن ان قدر راح  

؟#پارتصدوبیستویک  خدا کانکت مییسر
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 بابا چشم هاش رو ریز کرده و با تهدید نگاهم یم کنه،

 آماده ی حمله اشم که بر هوا و

، نرگس یم پرسه  :ناگهابن

 چابی بیارم؟-

س دست  شم رو بر یم گردونم و به اون که با اسیی

پیچه نگاه یم هاش رو توی هم یم  

 .کنم

تارا همچنان بر خیال مشغول میوه های تو بشقابشه 

 و

 !مادرش، معلوم نیست فازش چیه

ون فوت یم کنه و رو به  حاخر نفسش رو به بی 

 نرگس

 :یم گه

آب یخ بیار عروس! آب یخ بیار شاید این آتیش تند -

 و



 .بیجای برادر شوهرت خوابید

ر باعث عصتر آبی ِش تن ِد بیجا! این حرفش بیش ت  

 
ن
 شدنم یم شه، اما قبل این که هر حرق

بزنم، نرگس بلند یم شه و مثل مامان نگاهم یم کنه. 

 با

 تحکم و التماس، وقت هابی که یم

 !خواد دهنم رو ببندم

ه  :با میانچر گری، سیع یم کنه وسط رو بگی 

قهوه یم آرم براتون. محمدم دیگه داره یم رسه،  -

 گفتم

ه بیاره یتن بگی   ...شی 

 پوف یم کشم و تمام زن های محدود این خانواده،

ن نقش رو دارن  !همی 

ی از دعوا و بحث، سی  کردن خودشون  !جلوگی 

ام زیادی براشون قاعلم، اما این همه فداکاری تو  احیی

 !مخیله ام نیم گنجه

 نرگس که با سیتن قهوه بر یم گرده، زنگ خونه به



 صدا در یم آد، تارا باال یم پره و جیغ

 :یم کشه

 !بابابی -

ن کنان  و بدون این که به کیس اجازه بده، جست و خی 

 به

 .سمت آیفون یم ره

 :گوشر رو که بر یم داره، باز جیغ یم کشه

 ...بابا جونم، بیا تو دلم برات تنگ شده بود عشقم-

 .از زبوبن که یم ریزه، ابروهام باال یم پره

  کنهنیم وجب بچه چه زبوبن داره!در خونه رو باز یم

 .و جلوش یم ایسته که باباش بیاد باال

 به محض باال اومدن محمد، دوباره با جیغ ابراز

 .احساسات یم کنه و یم پره بغلش

 دلم قییل وییل یم ره، برای نازی که یم ریزه، برای

 بوس هابی که روی ش و صورت

 محمد یم نشونه دلم یم ره و خ  یم شد اگر طناز یکم

یذره احساسمسئولیت پذیر بود؟   



 !مادرانه داشت

یم تونستیم باهم یه خانواده ی شاد داشته باشیم، 

 یه

 خانواده ای که من آدم وار، َمرد اون

 !باشم

 .پندار من از تارای محمد بزرگ تره، یک سال یا کمیی 

 اما من از داداش بزرگه زودتر بابا

 !شدم و حتی نتونستم یک ماه مزه اش رو بچشم

ن محمد کنار  من و تارا که از گردنش  با نشسیی

 آویزونه،

ن وسط ه ام رو از روی می   نگاه خی 

 .بر یم دارم و با حال غریتر بهشون سالم یم دم

خودم یم دونم خییل مودی ام، اما همیشه با این 

 همه

 زود تغیی  رویه دادنم، سورپرایز یم

 !شم

 محمد کیم تارارو از خودش فاصله یم ده تا رهاش



هش یم چسبه و باکنه، اما اون بدتر ب  

 :ناز یم گه

بابابی قشنگم، از دیشب که منتظر بودم بیای خونه -

 و

 نیومدی بغلت نکردم. دلت یم آد ییک

؟ تو بغل نکتن  یدونه دخیی

 ادای گریه از خودش در یم آره و با کویل بازی اضافه

 :یم کنه

 پس من برم کیو بغل کنم آخه؟ عمو عیل ام که بغلم-

چله، یم ترسمنیم کنه. عمو رضاعم ک  

 !ازش

چشم گرد یم کنم و برای دفاع از خودم جواب یم 

 :دم

 تو گ اومدی بغل و من تورو بغلت نکردم توله؟-
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 ساعت بعد تا

ین زبوبن های تارا ، با شی  ن حسی  ن مامان و امی 
 برگشیی

 .یم گذره

کردم بچه ها ان قدر خنگ   هیچ وقت فکر نیم

 باشن، با

 یه چسه پاستیل چنان خر شده که

 !اصال پشمام

 زنگ در که به صدا در یم آد، تارا از روی پام یم پره

 .به سمت در و بازش یم کنه

ن که  حسی  بلند یم شم وایمیستم، به مامان و امی 

 پشتش

 کمرش رو گرفته نگاه یم کنم. تارا با

ن  حسیتن که   دیدن دوال دوال راه رفیی مامان و امی 

 کمکش

 یم کنه، با دلسوزی بچگونه ای یم

 :پرسه

ن زدت؟- ؟ عمو حسی 
 کمرت خ  شده مامابن



ن یم ریزه، با تعجب نگاهش یم حسی   کرک و پر امی 

 :کنه و یم گه

 من؟-

 :تارا پلک یم زنه و تند تند جواب یم ده

 اوهوم، تو، اگه تو مامابن رو نزدی چرا عمو عیل از-

ابن بود؟دستت عصب  

 مامان، ملیح یم خنده، نرگس به تارا ترسر یم زنه و

ن به من چشم غره یم ره حسی   .امی 

ل کنم و بر زدن
م تا خنده ام رو کنیی  لبم رو گاز یم گی 

 به سمت مامان یم رم
ن
 هیچ حرق

 .تا کمکش کنم

م و چادرش رو از دورش باز  دست و کمرش رو یم گی 

 یم کنم، روی اوپن یم ذارمش و

ن با همون حال و ناله اش، ترسر یم زنهماما : 

 .از درمونگاه اومدم، آلوده اس. نذار اونجا-

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و نرگس به 

 سمت



 چادر مامان پا تند یم کنه. برش یم

خونه یم ره یم گه ن  :داره و همون طور که به آشی 

ن مامان، نگران نباشید شما. برید - یم اندازم ماشی 

 بقیه

ساتونم عوض کنید بزنم بشورهی لبا . 

 :مامان قدردان نگاهش یم کنه و جواب یم ده

م-  .مرش دخیی

کمکش یم کنم تا اتاق خوابشون بره و وقتی روی 

 تخت

 یم خوابونمش، حاخر و امی  وارد

 .یم شن

حاخر لبه ی تخت یم شینه و دست مامان رو تو 

 دست

ه .پوزخند یم زنم و انگار جدی جدی پرس کو  یم گی 

 ندارد نشان از پدر! حاخر خوب بلده مخ مامان

 !رو بزنه... حتی این مدل مخ زدن برای منم قفله

 با ورود پر ش و صدای محمد و خانواده اش به اتاق



ن از حسی   خواب مامان، به همراه امی 

ون یم آییم  .اتاق بی 

صدای خنده های ریز تارا یم آد اما اهمیتی نیم دیم 

 و

های نشیمن یمبه همراه هم تا مبل   

 .ریم

ن یم  قبل از این که بشینم، نگاهم به گوشر روی می 

 .افته که درحال زنگ خوردنه

اسیم که روی صفحه افتاده، باعث یم شه بر اجازه 

 از

ن برش دارم  .روی می 

به چشم های قهوه ای و آرایش شده ی عکس 

ی  دخیی

 .که زنگ یم زنه نگاه یم کنم

برهنه ی به موهای بلوندی که روی سینه ی 

ن  حسی   امی 

... لب هابی که دارن یم ن  ریخیی



 .خندن... به صوربی که، مال مادر پرسمه زل یم زنم

 دندون هام روی هم کلید یم شن، عرق از الی موهام

 روی شقیقه ام یم چکه اما اهمیتی 

 .نیم دم

همچنان زل زدم تو چشم های غریبه ِی آشناش، 

 بدن

م،برهنه ی آشنا تو بغل غریبه ِی برادر   

 !موهای بلوند غریبه روی صورت آشنای طناز

م  با کشیده شدن گوشر از دستم، شم رو باال یم گی 

 و

 .به امی  نگاه یم کنم

 به چشم هام نگاه یم کنه و نیم دونم خودش رو زده

 به اون راه یا واقعا نفهمه که متوجه ی

 .شخن و دو دو زدن چشم هام نیم شه

به چشم هاش  در موردش حرف یم زنه و من فقط

 فکر

 .یم کنم



 قطع شد، بعدا زنگ یم زنم بهش. دیدیش؟ اسمش-

 طنازه، حس یم کنم همونیه که یم

 !خوام علیس، فکر کنم عاشقش شدم
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 مات و مبهوت نگاهش یم کنم و خ  باید بگم به

گیش روبرادری که فکر یم کنه عشق زند   

 پیدا کرده؟

 برادر

 گ

 َِ
َ
َ 

 ی

 زند

شق
َ
َ َِ  

 من، ع

 ل



 َِ
َ
َ 

 معلو

 ر

َِ ی
َ
َ 

 ک بار پلک یم زنم و چقدر تهوع آوره که ماد ِر پس

 !کوچیکمه

 ناباور و مسخره یم خندم، امی  دستش رو روی شونه

 ام یم ذاره و یکم تکونم یم ده با

یم دونم-خنده بر توجه به حال متعجب من یم گه:   

نه اینطوری که تو ماتت برده،  خییل خوشگله ویل

 چته

 پرس؟

چهره اش جلوی چشم هام ماته و شاید علتش یه 

 سایه

 از موهای بلوند ریخته شده روی سینه

 .ی برهنه اشه که دائم جلوی چشمم رژه یم ره

 آب دهنم رو قورت یم دم و فکر کنم اآلن باید بگم



 !پایدار باشید داداش

ونش یم دم، یهدهنم رو به سختی باز یم کنم و تک  

ی مثل به هم یم آیید و پایدار باشید ن  چی 

 .یم گم و ازش فرار یم کنم

 از برادرم که با ماد ِر پس ِر معلولم رابطه داره و نیم

 .دونم یم دونه یا نه فرار یم کنم

فرار یم کنم چون نیم دونم عکس العمل درست 

 .چیه

 از واقعیتی که تو صورتم کوبیده

ابی که مجبور نباشم تو چشم شده، َدر یم رم به ج

 های

 معشوقه ی مادر بچه ام نگاه کنم و

 !بگم پایدار

 فکر این که طناز امی  رو یم شناسه و با این علم که

 اون برادر منه، باهاش وارد رابطه

 .شده یک لحظه هم رهام نیم کنه

بقیه ی شب رو تو سکوت یم گذرونم، اعضای 



 خانواده

به ام هم ان قدر ششون گرمه که  

ن  ی یهوبی من توجیه نکین  .گوشه گی 

 تا آخر شب گوشیم روی صفحه ی چت طناز باز یم

 مونه، بارها براش تایپ یم کنم، اما

 .حقیقتا نیم دونم باید خ  بگم

 باالخره با پیایم که از طیال تو واتس آپ برام یم آد،

 اس ام اس هارو یم بندم و پیام

 .طیالرو باز یم کنم

- salam ali. 

- khobi? 

 !ابروهام باال یم پرن، این ییک رو کجای دلم بذارم

- salam. 

- badak nistam. 

- to chetori? 

 .چند ثانیه طول یم کشه تا جواب بده

- manam khobam.- alisan? 



 :بیشیی تعجب یم کنم و یم نویسم

- janam? 

 :پیام هاش پشت ش هم یم رسه

- rastesh barae ahval porsi tex ndadam. 

- ye moshkeli daram. 

- mitoni komakam koni? 

ن و طناز آزاد یم شه و با کنجکاوی حسی   فکرم از امی 

 :یم نویسم

- chera ke na! 

- chishode?! 

 :ایموخر خجالت زده ای یم فرسته و شی    ع یم نویسه

- ba babam bahsam shod. 

- az khone zadam biron. 

- jaei ro nadaram beram. 

امش اسمایل یم ذاره و دوباره پیام یم دهآخر پی : 

- shayad bavaret nashe vali mashinmo 

azam gerefte. 



- mitoni biay donbalam? 

- ba yeki az doostam hamahang krdam. 

- beram khone ona. 

- vali khodesh nmitone biad donbalam. 

- doost ndashtam moozahemet beshm. 

- vali chare digeii ndashtam 
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 و استیصالش یم
ی

 جلل الخالق، اوبن که داره از زندگ

 گه واقعا طیالست؟

 :با وجود بهت و تعجبم، براش یم نویسم

- are aziz delam. 

- hatman. 

- negaran nbash aslan. 

- location befres alan miam. 

- merci ali. 



- majbor nabodi vaghean. 

- madyonetam. 

- in che harfie. 

- narahat nabash aslan. 

- khoodamo zood miresoonm. 

از روی مبیل که روش نشستم بلند یم شم، نگاه بقیه 

 با

 .من باال یم آد

ن همون طوری که داره گوشیش رو تو  حسی  امی 

 دستش

خند یم زنه و بابازی یم ده، نیش  

 :اشاره به گوشیم که هنوز شم توشه، تیکه یم اندازه

 رار -

ب َِ  

 .تازه ش شبه که 

 :چشم غره یم رم و تیکه اش رو بر یم گردونم

 برای متن که فردا هشت صبح باید کارت بزنم، یک-



 .نصفه شب، ش شب حساب نیم شه

 صدام رو با شفه ای باز یم کنم و رو به بابا که داره

 :با تارا بازی یم کنه، یم گم

، بیش تر مواظب مامان باشید-  .من برم دیگه حاخر

 اون که از خودش مراقبت نیم کنه

اصال... شما باید هواشو داشته باشید!بابا کالفه 

 پوف

 .یم کشه و شش رو تکون یم ده

ون اما  مطمئنم دوست داره از خونه اش پرتم کنه بی 

 !متاسفانه دست و پاش بسته است

 با همه خداحافیطن یم کنم، پیشوبن مامان رو که

 خوابیده یم بوسم و یم گم از طرف من

ن   .باهاش خداحافیطن کین

 نرگس نهار فردام رو یم ده که نیم دونم این دیگه چه

 کاریه! دوست نداشتم قبول کنم، اما

 .محض ناراحت نکردنش دستش رو رد نیم کنم

ن تو خی ابونه وساعت یک شب، طیال تنها و بر ماشی   



ی که یم تونم بهش فکر کنم، ن  تنها چی 

 زودتر رسیدن به اونجاست. با تمام شعتی که نصفه

 شب یم تونم داشته باشم، خودم رو به

 .طیال یم رسونم
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م و ترجیح یم دم تا رسیدن به  شماره اش رو یم گی 

ن صداش رومقصد، جای دل شوره داشیی  

 .بشنوم و آروم بشم

 این دخیی یذره عقل تو شش نداره، کدوم آدم عاقیل

 یک نصفه شب از خونه یم زنه

 گری ها حتی برای منم زیاده رویه
ن

ون؟ این یایع  !بی 

 وقتی گوشیش رو جواب یم ده، آروم و بر حوصله یم

 :گه

 بله؟-

ون یم دم  .نفسم رو محکم و با خیال راحت تری بی 



 صدای بر حوصله 
ن اف به این که با شنیدن همی  اعیی

 هم

 خیالم نسبت به قبل راحت تر شده،

 .سخت نیست

 :با احتیاط یم پرسم

 در چه حایل؟-

 فکر این که ممکنه چه اتفاق هابی بیفته، روانم رو به

 .هم یم ریزه

 یه دخیی بیست ساله ی تنها و بر حوصله، چقدر یم

کنم ابر سیاه بد بیتن   تونه آسیب پذیر باشه؟سیع یم

 و

 .فکرهای بر پایانم رو پاک کنم

 هویم یم کشه و همچنان با همون بر حایل جواب یم

 :ده

 .حال تخیم-

 لب هام رو روی هم فشار یم دم و این مود طیال یم

 !تونه جز عجایب دنیا باشه



ن پیدا نکردم که خودش یم  هنوز جمله ای برای گفیی

 :پرسه

؟ گ یم رش؟-  کجابی

جای جواب دادن، با عصبانیت یم گم به : 

عقل داری تو کلت تو طیال؟ نصفه شب چرا از -

 خونه

ون احمق؟  زدی بی 

 نیم بینمش اما مطمئنم کالفه است، از لحن صداش

 :وقتی جوابم رو یم ده معلومه

کاری نکن پشیمون شم که بهت زنگ زدم عیل. تو -

 این

ی که ن  اوضاع حوصله ی تنها چی 

و حرفاست ندارم، این لحن . 

 یم خندم
ی

 :توی موهام دست یم کشم و با کالفیک

 .به قرآن تو از منم کله خر تری-

 :بر حال یم خنده و جواب یم ده

 .چاکریم-



یم فهمم که خنده هاش برای ظاهر سازیه و هر بار  

 که

 یم خنده، آه و ناله رو از بینشون

 .تشخیص یم دم

 برای اطمینان خاطر و قوت قلب دادن بهش، با

 :مهربوبن یم گم

یکم دیگه یم رسم، ایک ای که؟ کیس مزاحمت -

 نشده؟

 صدای پوزخندش یم آد و آیه که از ته دل یم کشه،

نگران نباش، سگ پر نیم-چهره ام رو در هم یم کنه:   

 .زنه تو خیابون

 به اصطالح من در آوردیش لبخند یم زنم و آروم

 :زمزمه یم کنم

 .رسیدم-

ه از پشت تلفن یم آدصدای نفس راحتی که یم کش . 

 :با سپاس گزاری یم گه

 .مرش عیل، خییل خوبر -



 فقط لبخند یم زنم. نگاهم رو توی خیابون تاریک یم

 گردونم و وقتی پیداش نیم کنم یم

 :گم

؟ پیدات نیم کنم-  ...کجابی

 .دیدمت، دارم یم آم-

 بزنم، صدای باز شدن در
ن
 قبل از این که هر حرق

ن بلند یم شه  .ماشی 

طیال که داره کنارم یم شینه نگاه یم کنم و وقتی دربه   

 
ن
 رو یم بنده، بدون زدن هیچ حرق

 .خودش رو تو بغلم پرت یم کنه
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حرکتش ان قدر عجیب و پشم ریزونه که دهنم باز 

 یم

 مونه. تعجب یم کنم، کرک و پرم

ول در یم آد. اما با یاد آوری وضعیتیم ریزه و از ا  



 نچندان جالتر که توش گی  کرده

 .بود، درکش یم کنم

 دست هام رو دورش حلقه یم کنم، چونه ام رو روی

 شش یم ذارم و برای تسیل دادن به

ن   تن یخ زده اش، کمرش رو نوازش یم کنم.تنش بی 

دست هام منقبض شده و نیم دونم برای ریلکس  

 کردن

اید چیکارعضله هاش ب  

 .بکنم

وع یم کنم تو گوشش نجوا کردن، برای  بر هدف شر

 :آروم کردن لرزش بدنش

ی نیست... تموم شد... من - ن هیش... هیش... چی 

 اینجام

 دیگه، از خ  یم ترش؟

همچنان بلند و کش دار نفس یم کشه، برای دخیی 

 قوی

 ای مثل طیال هم این ساعت از شب



ون از خانه یم تونه ترسنا  ک باشه و درکش یمو بی   

 .کنم اگر بخواد گریه کنه

اما فقط بدنش منقبض شده و مثل یه جوجه  

 کوچولوی

 .بارون زده، داره تو بغلم یم لرزه

چند دقیقه بعد که ازم جدا یم شه، نگاهش رو یم 

 دزده

 و شش رو به سمت پنجره یم

 .چرخونه

 صدام رو صاف یم کنم و باید بدونم قضیه چیه که

یم شب از خیابون جمعشساعت یک و ن  

 !کردم

ا؟-  چه خیر

 بینیش رو باال یم کشه، دست هاش رو دور بازوهاش

 حلقه یم کنه و همون طوری که تو

 و بر حوصله یم گه
ن

 :خودش جمع شده، تو دمایع

 ...خیر مرگم-



ی نیم گم که ن  لب هام رو روی هم فشار یم دم و چی 

 خودش با نفس کالفه ای دوباره یم

 :گه

- ی تجریشممنون یم  شم منو بیر ... 

ن یم اندازم  .نگایه به ساعت ماشی 

نزدیک دو نصفه شبه و نیم تونم اینطوری ولش  

 کنم،

ن  مش که ازش مطمی   یا جابی بیر

 .نیستم

اشتباهه، اما احساس مسئولیت یم کنم. درست 

 نیست،

 ویل نیم تونم کیس که به من پناه

 آورده رو بر خیال بشم.نفسم رو با دم عمیقی محکم

ن انگشت هام فشار یمب ون یم دم و فرمون رو بی  ی   

 .دم

 لبم رو یم جووئم و نیم دونم عکس العملش مقابل

 پیشنهادم چیه و احتماال با خودش کیل



 !فکر بد یم کنه، اما مهم نیست

 من نیم تونم اجازه بدم از جلو چشمم دور بشه،

 !مخصوصا بعد دیدن حال روخ افتضاحش

نایه به من پناه آورده رو ازنیم تونم کیس که از بر پ  

 خودم برونم و شب ش راحت رو

 .بالشت بذارم

ن با خودم، باالخره لب باز یم  بعد از کیل کلنجار رفیی

 :کنم و یم گم

 ...تجریش نیم ریم-

 به سمتم بر یم گرده، حرکت تندش رو از گوشه ی

 :چشم یم پائم و بعد مثل بمب یم ترکه

؟ پس کجا یم ریم؟-  یعتن خ 

ن رو محکم تر فشار یم دم و با نفس شییع، تندفرمو   

 :یم گم

 ...خونه ی من-

 .چند ثانیه سکوت یم کنه و یهو بر هوا بلند یم خنده

 پارتصدوبیستوهفت#



 فصل_پنج#

 خراناندکاندکجمعشوندناگهانطویلهشود#

عجیب نگاهش یم کنم و وقتی که خنده اش تقریبا 

 تموم

 یم شه، با ته مونده ی خنده ی

، رو به من یم توپهعصبیش : 

 مرش علیس، خییل خوبر بخدا. چطوری این وقت-

 شب ان قد فابن آخه؟

 پوکر فیس نگاهش یم کنم و تا حاال تو عمرم ان قدر

 !نادیده گرفته نشده بودم

 اما رو حرفم یم ایستم و برای ضایع نشدن بیش تر،

نصفه شتر کجا-صدام رو صاف یم کنم و یم گم:   

مت؟ امشبو باهم ش یم کنیم، فردا که خیالمون بیر  

 راحت تر بود در مورد

 .این وضعیتم حرف یم زنیم به نتیجه یم رسیم

ون یم ده، کامال  نفسش رو کالفه و پر ش و صدا بی 

 معلومه که عصتر شده. تند و بر 



وع به حرف زدن یم کنه  :مکث شر

علیسان من ممنونم از این همه به فکر بودنت. -

 هیچ

ان قدر مهربون و به باورم نیم شد تو   

، اما این مشکل منه، خودمم حلش یم کنم  .فکر باشر

 تو فقط لطف کن و منو بیر تجریش،

؟  باقیش با خودم، ایک هابن

لبخند یم زنم و تو سکوت بر توجه به حرفش، به 

 راهم

 .ادامه یم دم

صدای نفس های عصبیش که بلند یم شه، قبل از 

 زدن

 از طرف اون، با قاطعی
ن
تهر حرق  

 :جواب یم دم

، نیم توبن منو قانع- ه خودتو خسته نکتن  طیال بهیی

 کتن که به کمک احتیاج نداری! منم

ایط رها کنم و با  نیم تونم دوستم رو توی این شر



 خیال

 راحت از این که اون خودش

خواسته، برم خونه ام و بر خیال بخوابم! از من 

ن   همچی 

ی رو نخواه، چون از پس این ن  چی 

حمقانه ات بر نیم آم. هیچ با خودت خواسته ی ا

 فکر

 کردی نصفه شب بری خونه ی

؟ ن  دوستت خانواده اش چه فکری یم کین

ون یم ده و با تحقی  غر یم زنه  :نفسش رو کالفه بی 

 جواب دادن به خانواده ی دوستم راحت تر از شب-

 !خوابیدن تو خونه ی توعه

ی به ن شابروهام رو باال یم فرستم و نگاه تحقی  آمی   

 یم اندازم. خودش رو یکم جمع و

 :جور یم کنه اما از رو نیم ره و ادامه یم ده

 .جوری نگا نکن که انگار به پرس پیغمیر تهمت زدم-

 المصب سابقه ات انکار ناپذیره، نزن



 !زیرش

 شم رو به تایید حرفش تکون یم دم و با نیشخند

 :جواب یم دم

 .باعث افتخاره که ان قدر خوب منو یم شناش-

ن انگشت هام فشار یم  جدی یم شم، فرمون رو بی 

 دم و

اگر مشکلت اینه باید بدوبن -با قاطعیت تمام یم گم: 

 من

ان قدر شعور دارم که به مهمون تو خونه ام تجاوز 

 نیم

 .کنم

 نیم نگایه به اون که داره سقف رو نگاه یم کنه و

 
ی

 کابل رو گرفته یم اندازم و با مسخرگ

 :ادامه یم دم

- ای احمق به ت وعم نیم اومد از اون دسته دخیی

،  باشر

 من به تو فقط به عنوان دوست نگاه



یم کنم. باید بگم از طرز تفکرت نا امید شدم! فکر 

 نیم

، وقتی   کردم ان قدر کوته فکر باشر

ن  من تمام فکر و ذکرم ب  وضعیت توعه، به همچی 

ن   چی 

 .احمقانه ای فکر کتن 

ون یم دم  :نفسم رو کالفه بی 

- این حال، حق با توعه! من که نیم تونم توروبا   

مت  .مجبور به کاری بکنم، آدرس بده بیر

 درسته اون قدری که یم گم بهش دوستانه نگاه نیم

ی ام که تو ذهن اونه ن  کنم، اما این چی 

 .زیادیه

 من ان قدر بر شعور و احنق و َه َول نیستم که به

 .مهمون خونه ام تجاوز کنم

 !اوه خدای من

رش هم باعث یم شه اعصابم به هم بریزه، حتی فک

 چه



ن   فکری با خودش کرد که همچی 

 زد؟
ن
 حرق

چطور به خودش اجازه داد که این حرف رو بزنه؟ 

 اصال

 به حرف هابی که یم زنه فکر هم

 یم کنه؟

حس تحقی  شتاش وجودم رو گرفته و خییل 

 !ناراحتم

 خییل خییل ناراحتم و کامال بهم

 .برخورده

مش همون جابی که یمدارم به ای ن فکر یم کنم که بیر  

 خواد، چون ثابت کرد لیاقت

 !پیشنهادی که بهش دادم رو نداره

 نیم  
ی

دوستش که مردی با سابقه ی من اونجا زندگ

 کنه

 من

 ا
َ
َ ِ َِ

َ
َ 



 ی

ه بره خونه  .بهیی

دارم به سمت تجریش یم رم که یهوبی و بر هوا 

 صدام

 :یم زنه

 علیسان؟-

 کنم که به نیم رخ من از گوشه ی چشم نگاهش یم

 زل

ی ن م چی   زده. جلوی خودم رو یم گی 

 یم کشه: 
ن
زشته-نگم و مسی  رو ادامه یم دم که پوق  

 !پرس خرس گنده قهر کنه عیل آقا

ن جواب یم دم  :شد و سنگی 

 قهر نیستم، فقط دارم یم برمت جابی که احساس-

. مگه این طور نیم  امنیت داشته باشر

؟  خواستی

# شتپارتصدوبیستوه  

 فصل_پنج#



 خراناندکاندکجمعشوندناگهانطویلهشود#

 پوف کالفه ای یم کشه و سیع یم کنه منطقی جواب

 :یم ده

علیسان من اگر کنار تو احساس امنیت نیم کردم، -

 این

 .وقت شب بهت زنگ نیم زدم

 به تایید حرفش شم رو تکون یم دم و اون شمرده

وع یم کنه به حرف زدن  :شمرده شر

- این پیشنهاد رو دادی لطف و مهربونیتو این که تو 

 یم

 رسونه، یم دونم تو داری خییل

 مردونه رفتار یم کتن و واقعا ممنونم اما تو هم باید

 بدوبن این که باهات بیام خونه ات یه

ن دیگه است، من اصال نیم تونم اینو قبول کنم  .چی 

 از گوشه ی چشم نگاهش یم کنم و با خودم تکرار یم

برای دلخوری وجود کنم که دلییل  

 .نداره



م ه شل کنم و قیافه نگی 
 .بهیی

هنوز سکوتم رو نشکستم که اون با نیشخند ادامه 

 یم

 :ده

 من بهت اعتماد دارم عیل، برخالف الشر بازیات و-

 ظاهر دیوثت خییل مردی، اینو از من

 .داشته باش

به طرفش بر یم گردم و با بهت به اون که معلوم 

 نیست

ف یم کنه یا یمداره ازم تعری  

 .کوبتم نگاه یم کنم

 قیافه ی کرک و پر ریخته ام رو که یم بینه، چشمک

 .خبیتی یم زنه و شیطابن یم خنده

م، طیال با خنده یم گه  -:با چشم غره ازش نگاه یم گی 

 .وا بده علیس، ان قدر یبس نباش

ون یم دم، لبخند شل و ویل یم  نفسم رو کالفه بی 

 زنم



 :و جواب یم دم

- ب نداره، اشتباه از من بود. فکر یم کردم تو مثلع  

ای دیگه کوته فکر نیستی   .دخیی

 :ملیح یم خنده و جواب یم ده

و برای-  همه ی پرسا وقتی یم خوان مخ یه دخیی

شون اینه که یم  سکس بزنن، آخرین تی 

گن کوته فکری، لطفا تو ان قد خز نباش علیسان... 

 نا

 ...امیدم کردی

ه، فرمون رو تو مشتم فشار یم چشم هام گرد یم ش

 دم

 و بقیه ی عصبانیتم از حرفش رو با

دندون قروچه تخلیه یم کنم. برای حفظ ظاهر 

 شی    ع

 :نیشخند یم زنم و جواب یم دم

 مسئله اینجاس طیال جان، که تو واقعا کوته فکری-

 عزیز دلم. هنوز متوجه نشدی این که



من بهت پیشنهاد دادم امشب رو خونه ی من 

روبن بگذ  

 تا فردا فکر و خیال راحت تری داشته

، با درخواست سکس فرق داره؟  باشر

 از گوشه ی چشم یم بینمش که توی سکوت و بدون

 پلک زدن، به نیم رخم زل زده. مطمئنا

 جوابر نداره و وقتی سکوت اختیار یم کنه، یم فهمم

 !زدم وسط خال

ن  ییک از لذت های دنیا بر شک ضایع کردن و بسیی

 دهن

ال هخاستطی ! 

خوشحالم که خفه شد باالخره و دهنش رو بستم؛ 

 در

 واقع تو پوست خودم نیم گنجم که روی

 !این زنیکه رو کم کردم

ه عقل نداره بخدا  !دخیی

 خ  رو با خ  مقایسه یم کنه آخه؟



ون یم دم و بر توجه به این که  نفسم رو محکم بی 

 همچنان بهم زل زده، بدون زدن حرف

تجریش یم رم دیگه ای، به سمت . 

بقیه ی راه تو سکوت یم گذره و وقتی که به مقصد 

 یم

 رسیم، به سمتم بر یم گرده و با

ون یم ده، یم گه  :نفیس که کالفه بی 

ن عیل، شمال یم بینمت؟پلک - ممنون بابت همه چی 

 هام

 رو محکم و با حرص روی هم فشار یم دم؛ گندش

 بزنن! به صبا قول دادم برم،

 .لعنتی 

واب یم دمبا حرص ج : 

 .هستم احتمال زیاد، ببینیم خ  پیش یم آد-

ن رو باز یم کنه و یم گه  :در ماشی 

 .باشه پس، خوبه که باز ببینیم همو-

عیل رغم میل باطنیم برای نگاه نکردنش، به سمتش 



 بر

 یم گردم و با لبخند جذابر ابرو باال

 .یم اندازم که خنده ی نازی یم کنه

ه کم دارهبیش تر پشمام یم ریزه و  به قرآن این دخیی ! 

 !کاش یکم فازش با خودش مشخص بود

 ابروهام دیگه جابی برای باال پریدن ندارند و به موهام

 !چسبیدن

ن بر یم ن ندارم که به سمتم خی 
 برای گفیی

ن
 هیچ حرق

 داره و هول هولیک بغلم یم کنه،

 .صورتم رو یم بوسه و با تشکری الیک پیاده یم شه

 !هویل شت

ین دخیی کرک و پر برای آدم نیم ذاره بمونهبقرآن ا ! 

ون یم زنم و ن طیال داخل خونه، از کوچه بی 
 با رفیی

ین  تازه به این ب  یم برم که طیال بهیی

 !حواس پربی برای منه

اون ان قدر خوب من رو درگی  کرد که یادم رفت 

 مادر



 پرسم با برادرم رابطه ی عاشقانه

 !داره

 پارتصدوبیستونه#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

باور نکردنیه، اما به احمقانه ترین شکل ممکن 

 مجبور

ین قسمت ماجرا اینه   شدم به این مسافرت بیام !بهیی

 که

ا راحتم  .از شر نیما و مییی

اما حضور پر رنگ صبا جان، همراه دوست پرس 

 خاله

 زنکش جای اون دوتارو خایل یم

 .کنه

بر حسم که اونقدر نسبت به این مسافرت کذابی 

 حتی 

 اومدن طیال هم نیم تونه یکم خوشحالم



 !کنه، به هرحال اون که پا بده نیست

 اگه مثال تهران تا شمال رو برام یم خورد، شاید خوش

 یم گذشت ویل حتی این شل کن

 !سفت کن های طیال هم عصبیم کرده

 به خودم و اوضاع زندگیم که نگاه یم کنم، متوجه

 ها و عصبانیت ها
ی

ی بر دلیلکالفیک  

 زیادی یم شم. بیست و شش سالمه و این همه بر 

 .اعصابر زیادیه برام

صبح که داشتم آماده یم شدم، توی اون خواب 

 
ی

 آلودگ

 .متوجه ی چند تا تار موی سفید شدم

حاخر با شصت و پنج سال سن، از من کمیی موی 

 سفید

 .داره

کاش زودتر بدیه های فرزین تموم بشه، بتونم یه 

 نفس

بکشم. یذره از افزایش حقوقم راحت  



 کنم
ی

م، یکم راحت زندگ  !لذت بیر

اض طیال، از فکر های درهم و برهمم  با صدای اعیی

 در

 یم آم و از گوشه ی چشم نگاهش

 .یم کنم که با اخم دست به سینه اش زده

حوصلم ش رفت، تو که همیشه تریبون دستته چرا -

 الل

 مردی؟

دستم رو دور گوشه ی لبم به تمسخر باال یم ره،  

 فرمون مشت یم کنم و با ناراحتی که نیم

 :خوام نشونش بدم بهش یم توپم

خ  فکر کردی تو با خودت؟ من ملیجک دست -

 توام ؟

 :با تمسخر بهم نگاه یم کنه و یم گه

ی خودتو-  !چقدر دست باال یم گی 

 یکم مکث میکنه و با پوزخند دوباره ادامه یم ده:_کم

قااز ملیجک نداری عیل آ ... 



ه گور به کوره  چشم غره یم رم و المصب این دخیی

 !است

چقدر زود یادش یم ره که چه لطف و محبت هابی 

 در

 !حقش کردم

 نیم خوام منت بذارم ویل کاش حداقل یک ذره کارابی 

ه و  که براش کردم چشمش رو بگی 

 .اخالقش رو درست کنه

 از اون جابی که مغز من پریود شده و ظاهرا طیال هم

آستانه ی پریودیه ادامه ی راه رو در   

 تو سکوت و هر از گایه رد کردن آهنگا توسط طیال

 .یم گذرونم

دو ساعت بعد که به ویالی پدر صبا یم رسیم، 

ن   ماشی 

ی که اسمش  رو زیر آفتاب گی 

ون یم  پارکینگه، پارک یم کنم و تن خسته ام رو بی 

 .کشم



هصبا و فراز، با رستگار و دخیی همراهش سوار ی  

ن و اون ها که پیاده یم شن ن هسیی  ماشی 

ی از ما دارن. یا حداقل من، چون طیال که  حال بهیی

 !حالش کامال خوبه

 پارتصدوش#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

 موندم این دخیی چطوری یم تونه این قدر خوب و

 !نرمال رفتار کنه

ن هفته ی پیش ساعت یک  انگار نه انگار که همی 

 شب

ابون جمعش کردماز توی خی . 

 چطوری یم تونه این قدر ریلکس باشه و همه خ  رو

 !حواله بده به چپش

ن به یه ور حتی برای منم  این حجم از بر خیایل و گرفیی

 !قفله

 صبا و فراز با ش و صدای فراوون، وسایالشون رو از



ن ها بر یم دارن و  پشت ماشی 

 .داخل یم رن

ی که همراه رستگار اومده نیم دون م دقیقادخیی  

سم  !چیکارشه و هنوز فرصت نکردم بی 

شه؟  دوست دخیی

شه؟  پارتین

 ده

 ب

 َِ
َ
َ 

اشه؟چیشه که نه مثل دوست دخیی یم چسبه 

 بهش، نه

 ها بر اهمیته؛ آدم خنتی ای
 مثل پارتین

 !جالبیه

اگر همراه رستگار نبود یم تونستم روش فکر کنم. 

 لب

 یم گزم و خاک به ش من، چقدر

آب توبه ش بکشم الشر شدم! باید برم . 



 باالخره یم تونم لبخند بزنم و همراه بقیه بچه ها به

 .داخل ویال برم

صبا و فراز مثل پت و مت، دنبال هم یم رن باال و 

 توی

 .تک اتاق باال جاگی  یم شن

 رستگار همراه دوست مرموزش توی ییک از اتاق های

ن وسایالشون رو یم ذارن و  پایی 

 موندهمن یم مونم و طیال و تنه
ی
 که باق

ی
ا اتاق . 

 جالبه، نه؟

 !من و طیال موندیم و یک اتاق

فکر اینکه شب باید با طیال تو یک اتاق بخوابم، 

 خنده ام

 .یم اندازه

 بهش نگاه یم کنم که هاج و واج ایستاده وسط ویال و

 .ساکش بر هدف از دستش آویزونه

ن طور که دارم از کنارش  خندم و همی  با شیطنت می 

 رد



، با شونه بهش تنه یم زنمیم شم . 

 فکرش رو نیم کردی نه؟-

 دندون قروچه یم کنه و یم خواد با ساک سنگینش به

 شونه ام بکوبه که جا خایل یم دم و

 :عصبانیت یم گه

 .فکرشم نکن که بذارم پیشم بخوابر -

 :نیشخند یم زنم و با تمسخر، طعنه وار یم گم

- که تو   خواب چیه دخیی خانوم؟ تو بیداری یم بینم

 بغلم

 !یم خوابر 

 پشت چشم نازک یم کنه و همون طور که ساکش رو

 روی شونه اش انداخته و داره به

 :سمت اتاق خواب یم ره، با عصبانیت قاطیع یم گه

 .اینورا نیم بینمتا علیسان! شب رو کاناپه یم خوابر -

 وقتی در اتاق رو پشت شش یم بنده صدای غرغرش

دش یمرو یم شنوم که داره با خو   

ن برج زهرمار بود با یک من-گه:  نه به این که تو ماشی   



 عسل نیم شد خورش، نه به این که

 االن اومده اینجا و برا من شر و ور تالوت یم کنه یم

 خنده. خدا به دور طرف یه تخته اش

 !کمه

 تنها اتاق خایل که حاال

 ر

 َِ
َ
َ 

با دهن باز و چشم هابی که از تعجب دارن از کاسه 

 در

به دیم آن   

طیال اشغالش کرده و االن درش رو بسته نگاه یم  

 .کنم

 ساکم رو پشتم یم کشم و به سمت

 :اتاق یم رم. محکم در یم زنم و یم گم

 این مسخره بازیا چیه در آوردی؟ من رو کاناپه-

 بخوابم؟ واقعا روت یم شه این حرف رو

؟  بزبن



نیم بینمش اما مطمئنم داره بهش خوش یم گذره که 

 با

ح یم گهتفری     : 

 به من ربیط نداره، یم تونستی بری با دوستات-

 !بخوابر 

خوبه حاال خودش دیده که دوست هام با داف 

 اومدن من

 بدبخت با یه... خ  بگم در مورد

! با یه اعجوبه ی روابن اومدم  !این دخیی
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ونم، بر نتیجه و هدف خاض تو هوا لگد یم پر 

 حداقل

 .یکم عصبانیتم رو تخلیه کنم

 با بدبختی نگایه به کاناپه ی بزرگ رو به روی

 تلویزیون یم اندازم، مصیبت باالتر از



این؟ به زور بیام مسافرت و جای این که الی چندتا 

 داف

 بخوابم و عشق کنم، باید روی

 !کاناپه با تلویزیون الس بزنم

یم آد، اما ایناز غرور و خودرای بودن طیال خوشم   

 !کارا دیگه زیاده رویه

شاید دلم بخواد زیرم باشه و بکنمش، اما نه تا وقتی  

 که

 !خودش نخواد

 نگاه دیگه ای به کاناپه یم اندازم، با ناله ش تکون یم

 دم و حتی اینجا هم بدبختی من رو

ون یم رم و بقیه ی ساک هارو  رها نیم کنه!دوباره بی 

یم دارم از صندوق عقب ماشینم بر  . 

 اگه یه دخیی لوس مثل بودم، یم تونستم قهر کنم و

 .تنهابی صاحب یه اتاق بشم

 
ی

 نه این که این طوری مورد هجوم و خشونت خانیک

م آخرم مجبور باشم ساک  قرار بگی 



م  !هاش رو براش بیر

 بخدا که این فمینیستا گه تفت یم دن وقتی از حق و

 .حقوقشون حرف یم زنن

 چه یم خوان دیگه؟

ه با یه بهونه ی ک... و شعر تنهابی اتاق رو
 دخیی

 صاحاب شد و گ جرات داره به این

؟  سلیطه ها بگه خ 

هاست که قابلیت انجام  طیال از اون دسته دخیی

 هرکاری

 رو داره و آخرش هم خودش رو به

 !مظلومیت یم زنه

 ساک های طیال رو که پشت در اتاق یم ذارم، در باز

که دارهیم شه و اون در حایل    

موهای خیسش رو با حوله ی کوچییک خشک یم  

 کنه،

 .پشت در ظاهر یم شه

 یم زنه که ردیف دندون های سفیدش 
ی

لبخند بزرگ



ن   بی 

 اون لب های درشت و صورتیش،

ن   !حسابر اون رو خوردبن یم کین

 واو، وسایلمو آوردی؟ باید بگم فکرشو نیم کردم،-

 .سورپرایزم کردی

کنار در ول یم کنم  چشم غره یم رم و ساکش رو  . 

 شونه اش رو به چهارچوب در تکیه یم ده و با همون

 لبخندش که دیگه کم کم داره عصبیم

 :یم کنه، دوباره یم گه

 .ببخشید که نیم تونم ازت دعوت کنم بیای داخل-

 !کاش یم شد مشتم رو تو لبخندش بزنم

 دوباره چشم غره یم رم و بدون کلمه ای حرف زدن

کنم  اونجارو ترک یم . 

صدای خنده ی بچه ها از باال یم آد، به سمت پله 

 ها

م  .می 

ن بیلیارد، درحال کل کل کردن  رستگار و فراز دور می 



 هستند. صبا و همراه خوشگل

رستگار هم روی مبل های دور سالن نشستند و 

 درحال

 .خندیدن و استوری گرفتنم

به محض این که متوجه ام یم شن، صبا بلند یم شه 

 و

ببینید گ اینجاس، موفقیت-ره بازی یم گه: با مسخ  

 صبا خانم! دست نیم زنید برام؟

 موزییک که از اسپیکرهای بزرگ گوشه های سالن

 پخش یم شه، عوض یم شه و جو

 .کامال تغیی  یم کنه

ن و وع به جیغ و داد رقص یم کین  صبا و دخیی دیگه شر

 .حسابر جو یم سازن

و به دیوونهدست هام رو توی جیب شلوارم یم ذارم   

 .بازی های اون ها نگاه یم کنم

 مونده، اینه که اینا گ وقت کردن
ی
 تنها سوایل که باق

؟ یا این ن  وسایلشون رو جا به جا کین



؟ ن احت کین ن و اسیی  که دوش بگی 
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با نگایه که به اطراف یم اندازم، متوجه قضیه یم 

 شم

. 

ن  اوضاع به هم ریخته ی سالن و وساییل که روی زمی   

 پخش و پال شدن، به معتن اینه که

 .حتی به خودشون زحمت جا به جابی ندادن

 باز گیل به جمال طیال که یکم خودش رو جمع و جور

 کرد. درسته که من رو از اتاق پرت

ون و جابی به من نداد اما باز هم بهیی از این  کرد بی 

 ...گشاداست

کنم و همون طور که دست هام رو توینچ نچ  یم    

 جیب شلوارم جا یم کنم به سمتشون

 .یم رم



 صبا و دخیی دیگه هنوز تو فاز رقصیدنن و رستگار و

 .فراز مشغول بازی

م  این مدت شل کنم و لذت بیر
ا
 .احتمال

 کاری از دستم بر نیم آد، زهر مار کردن این مسافرت

 هم به خودم و بقیه هیچ منفعتی 

فقط باعث اعصاب خوردیه نداره. و  . 

م برگردم به علیسابن که حرستشو  پس تصمیم یم گی 

 .یم کشیدم

 الکچری ای که قبل از مستقل شدنم داشتم و 
ی

زندگ

 بر 

 خیال ای که االن نیم تونم داشته

 .باشم

ن و معتقد باشند که  شاید خییل ها من رو قضاوت کین

 خوشر زده زیر دلم مثل خییل از

که نیم تونه درک کنه اون   دوست هام، مثل صبا 

 خونه

 برای من تبدیل به کابوس شده بود .کابوش که شش



 سال تحملش کردم و به محض این که تونستم از اون

ون  .خونه کشیدم بی 

ن بیلیارد کنار  م و پشت می  به سمت جمعشون می 

 فراز

 .یم ایستم

م، صدای¹قبل از اینکه  کیو رو از دست فراز بگی   

وشیم باعث یم شهنوتیف اس ام اس گ  

 لعنتی زیر لب بگم و موبایلم رو از جیب شلوارم در

 .بیارم

با دیدن اسم عمو فریدون روی صفحه، اون قدر 

 معتجب

 یم شم که بال فاصله پیام رو باز

 :یم کنم

؟ از بابات شاغتو گرفتم  - سالم عموجون، خوبر

 گفت

 .خیر نداره کجابی 

رف این رو بهاین که بابا از من خیر نداشته و بر تعا  



 عمو هم گفته تعجب آور نیست. قسمت

بو دار قضیه اونجاست که عمو فریدون چیکار یم 

 تونه

 با من داشته باشه؟

 :بدون فکر و مکث جوابش رو یم دم

 .سالم از ماست عموجان، دعاگوی شماییم-

 :تو پیام دیگه ای یم نویسم

 .شمالم عمو، جای شما خایل-

 : یم رسهجواب عمو بر دقیقه ای معطیل

 .خوش بگذره پرسجان، دوستان جای ما-

 نیشخند یم زنم و منتظر جوابر که براش پیام داده یم

 .مونم

عمو دلم نیم خواد سفرتو به هم بزنم، یم دونم -

 خییل

ون  .وقته از تهران نزدی بی 

ن های بابات مشکیل پیش-  ویل برای ییک از زمی 

 .اومده، باید بیای تهران



ن اخم هام توی هم ک شیده یم شن و بابا ان قدر زمی   

 داره که حسابش از دست خودشم در

ن بابا؟ بهیی نیست به خودش اطالع بدید؟-رفته !  زمی   

ن باشه  !شاید راه چاره ی من برای فرار از فرزین همی 

 !بینگو

بابا حساب مال و اموالش رو نداره، ان قدر داره که 

 اگر

 من چند هکتارش رو بفروشم شاید

ی کمهاصال نفهمه  ن یه چی  ! 

 با این فکر تنم مورمور یم شه، صداهای اطرافم گنگ

 و نامفهوم به گوشم یم رسن و

 صدای زمزمه ی شیطون رو توی گوشم کامال واضح

 .یم شنوم

ی نیم گه، حتی اگه متوجه هم بشه عمرا ن  بابا که چی 

 نمیگه چرا. بابا از خداشه من محتاجش

ن  بر چک و باشم، اون پنجاه میلیونم به خاطر همی   

 چونه پرداخت کرد چون زیر دینش رفتم



 .و مدیونش شدم
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ون یم آم و  با صدای رستگار از افکار شیطانیم بی 

 .توجه ام جلب اون ها یم شه

 دوباره باهاشون مشغول یم شم اما تا آخر شب فکرم

 .درگی  یم مونه

ن اگر بخوام اینکار رو ان جام بدم، باید اول آمار زمی   

 .هابی که به نامم شده رو در بیارم

 !و برای این کار به عمو فریدون نیاز دارم

عیل رغم عالقه ای که عمو به من داره، بعید که 

 هیچ،

 جز محاالته عمو رفیق جون جوبن 

 .چند ساله اش رو به من بفروشه

 جا به مشکل یم خوره، از اون جابی  
ن نقشه ام همی 

 که



ن ها توی اون  تمام اطالعات زمی 

 دفیی خونه است، راه دیگه ای جز راضن کردن عمو

 .فری ندارم

ن کمک کردن  ییک از محاالت دنیا هم یم تونه همی 

 فریدون به من باشه. کمکم هم بکنه

 .آبروم پیشش یم ره. سکه ی پول یم شم

پیش خودش نیم گه پرسه نذاشت یه سال بشه بعد 

 به

؟غلط کردن بر افته ! 

 .صد در صد که یم گه

ن االن که دارم  اگه من هم بودم یم گفتم.مثل همی 

 برای

 !خودم تاسف یم خورم

از این وضعیت نفرت دارم. از این که برای نجات 

 خودم

 از بدیه هام باید از پول بابا مایه

بذارم متنفرم. باید عزت نفسم رو زیر پام بذارم و 



 خودم

 !رو خرد کنم

رو قضاوت بکنه؟اما گ یم تونه من   

 .من برای بقا و زنده موندن باید این کارو بکنم

 زنده بودن یم تونه کلیشه ای باشه؛ من برای نجات

 
ی

ن و زندگ  خودم از این بدیه سنگی 

 .آسوبن که یم تونم داشته باشم این کارو یم کنم

ن هارو بذاره پای سهم االربی که  بابا یم تونه این زمی 

 !در آینده نصیبم یم شه

ب موقع خواب که همه ی بچه ها به اتاق هاشون ش

 یم

 رن، رستگار با فهمیدن این که شب

 رو روی کاناپه ش یم کنم کیل دستم انداخت و با بچه

 .ها به هم خندیدند

 نزدم و فقط برای طیال با چشم هام خط و 
ن
حرق

 نشون

ه ی سلیطه  کشیدم. دارم براش دخیی



 !ی غاصبو

که کامال نا عادالنهطیال وارد اتاق تک نفره اش    

 .غصبش کرده یم شه

ن چشم هام  من هم روی مبل دراز یم کشم و با بسیی

 .ساعدم رو روی پیشونیم تکیه یم دم

 یک ساعت قبل از این که بقیه قصد خوابیدن داشته

 باشن لباس هام رو عوض کردم و حاال

فقط باید روی خوابیدن تمرکز کنم تا کامال بیهوش 

 .بشم

ی زیادی دارم که انجام بدماز فردا کارها . 

ن هارو  باید فردا فکر راه حیل باشم تا آمار اون زمی 

ش داشته م و به سندشون دسیی  بگی 

 باشم. کاش تهران بودم و همه ی این کار ها آسون تر

 .یم شد

ن خواب و بیداری ام که متوجه یم شم کیس باال  بی 

 شم

 .ایستاده



فه ی حق وحشت زده چشم هام رو باز یم کنم و قیا

 به

 جانب طیال رو یم بینم که زل زده به

 .من
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 .دست به کمر به من زل زده نگاه یم کنم

دلم یم خواد مثل خودش با طلبکاری تمام بهش بگم 

 باز

 خ  یم خوای؟

درسته لذبی که توی انتقام هست توی بخشش 

ست،نی  

 خودم ببخشمش
ی

 اما یم تونم به بزرگ

 !و یکم جنتلمن رفتار کنم

فقط در این حد که چشم هام رو ریز کنم و زل بزنم 

 به



 .قیافه ی مرددش

ی بگه، تشویقش یم کنم که جون ن  انگار یم خواد چی 

 بکنه و حرفش رو بزنه. بره گمشه

 !یکم بخوابم

؟- ی شده طیال؟ اینجا چیکار یم کتن ن  چی 

ردد نگاهم یم کنه، این که نیم دونم خ  همچنان م

 یم

ش رو  خواد و نیم تونم زودتر شر

 .کم کنم، اذیتم یم کنه

عمیقا به چند ساعت خواب راحت نیاز دارم؛ البته 

 نه

 !روی کاناپه

فردا باید یه فکری به حال این وضعیت تخماتیک 

 !بکنم

 :نرمش رو کنار یم ذارم و این دفعه با ترسر یم پرسم

- ؟ بنال دیگه، یم خوام خ  یم خ وای نصفه شتر

 بخوابم



. 

 لب هاش رو روی هم فشار یم ده و با چشم هابی که

 حاال از عصبانیت ریز شدن، به کوسن

 :اشاره یم کنه و یم گه

 اینو یم خواستم، بالشتای اتاق کمه، گردن درد یم-

م رو اونا  !گی 

 ناباور از این حجم روبی که داره، ش تکون یم دم تا

ره جمله اش رو تکرار کنه ودوبا  

اون هم مثل طویط ای که یه جمله رو حفظ کرده، 

 این

 .دفعه مسلط تر یم گه

از شدت بهت و تعجب و روبی که این برسر داره، 

 پشم

یه برای ریزش، دندون هام ن ن ناچی   چی 

 !یم ریزه

 نگایه به خودم و دور و اطراف یم اندازم که توی

 .تارییک فرو رفته



ن قابل  توجیه که طیال دنبالش باشه وجودهیچ چی   

ی که از دست این عجوزه ن  نداره. تنها چی 

 در رفته و به من رسیده، کوسن زیر شمه. تنها کوسن

 اتاق و طیال چون بالشت هاش کم

تش ن یم خواد بگی 
 !هسیی

 نگایه به کوسن یم اندازم و با نوک انگشت هام شم

 :رو یم خارونم .بهش زل یم زنم و با طعنه یم گم

چیه سلیطه؟ این کوسنم به من زیاد دیدی؟ -

 اومدی اینم

ی می  غضب؟  بیر

 صدای دندون قروچه اش پشم هام رو یم ریزونه و از

ن یم شن. چقدر خشنه این  اول سیر

 !یذره بچه

م و شم رو  نگاهم رو از چشم های آتیشیش یم گی 

 :زیر یم اندازم، غر غر یم کنم

- ده، مثل کارتنزنیکه دلش نیومده یه پتو به من ب  

 .خوابای بدبخت باید تو خودم مچاله بشم



ت عباش، خ  یم گه  ه. حرصن اومده این کوسنم بیر

 این

ه؟ با گ کار داری ان قدر  دخیی

؟ کرک و پر برام نمونده طیال  ...پرروبی

صدای قدم هاش رو یم شنوم که دور یم شن، مثل 

 این

 !که از رو رفت

با صدابی که کیم اما من تازه درد و دلم تازه شده، 

 بلند

ن یم شم که به  تر شده ویل مطمی 

 :گوش طبقه باالبی ها نیم رسه، ادامه یم دم

 بقران که آدم نیستی طیال، مثال من بیام تو اون اتاق-

 یم خوام بهت تجاوز کنم؟

 .جوابم محکم بسته شدن در اتاق خوابه

از شدت روابن بودنش دوباره سیخ یم شینم. این 

 دیگه

 !رد داده



 چه گاو بر شعوریه که نیم فهمه این موقع شب وقت

 !خود چص پندار بازی نیست
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صبح با ش و صدای زیاد بچه ها که از توی 

خونه ن  آشی 

 یم آد، از خواب بیدار یم شم و

 بدنم رو که حسابر خشک شده و درد یم کنه رو یم

 .کشم

  انگشت ماساژ یم دم تا دیدم کیمچشم هام رو با ش 

 از این تاری مزخرف در بیاد، به

ن نگاه ن نشسیی خونه پشت می  ن  اونابی که داخل آشی 

 .کوتایه یم اندازم

 از جا بلند یم شم و دوباره بدنم رو یم کشم، از لذت

 شکوندن قلنجم آه یم کشم که نگاه

رستگار و صبا به سمت من جلب یم شه .محض 



 حفظ

ین نسخه ی خودم روظاهر هم که  شده باید بهیی  

 بهشون نشون بدم. مخصوصا

بعد تمسخر های دیشب شون که هنوزم رو مخمه. 

 نباید

 .چهره ی نا امیدی بهشون نشون بدم

 با اینکه هنوز مسواک نزدم و ش و صورتم به هم

 :ریخته است اما شحال یم گم

، چه زود بیدار شدید- ن  !صبح بخی  رفقای سحرخی 

ربوبن جوابم رو یم دهصبا با مه : 

صبحت بخی  عزیزم، ببخشید بیدارت کردیم. به -

 بچه ها

ن بیدار یم  گفتم ش و صدا نکین

 ...شر 

 نگاه چت  به رستگار یم اندازه، دست هاش رو توی

 هم یم پیچه و شونه باال یم اندازه،

 :ادامه یم ده



از اون جابی که رستگار هیچ وقت بچه ی حرف  -

 گوش

توبن حدس بزبن کتن نبوده، یم   

 !خ  شد

ژست خانم خونه داری که گرفته، به خنده یم 

 اندازتم،

 لبخند محوی یم زنم و با همون

 :صدای خش دار اول صبحم یم گم

 عب نداره صبا خوشگله، صبحونه خ  داری تو-

 بساطتت؟

رستگار همون طوری که دهنش از لقمه ای که 

 دوست

ش تو دهنش گذاشته پره، زیر  دخیی

زنهخنده یم  : 

- ِبرو¹تو بیا، من قول یم دم راضیت کنم  . 

 پارتین رستگاری روی پاش نشسته و در حال صبحانه

خونه ن  خوردن هستند. صبا توی آشی 



 داره دور خودش یم گرده و مشغول پذیرابی از بقیه

 است. فراز کپ این پرسای بیق نشسته

 و داره یم لمبومه. میمونه عشق اول و آخر من، طیال

  بینمش. خدا رو شکرخانم که نیم

یم تونم چند ساعتی یا حداقل تا چند دقیقه نفس 

 راحت

 بکشم. اعصابم خورده از دیشب بد تر

 .هم یم شه وقتی به کار دیشبش فکر یم کنم

 اگر صبا دوست دخیی من بود به هیچ وجه اجازه نیم

 دادم جلوی این مفت خورا یه چابی 

جلوشونبذاره، چه برسه به این که صبحانه بذاره  ! 

 مخصوصا دوست دخیی جدید رستگار که

 زیادی خوش خوشانشه. دخالت کردن توی رابطه ی

یه که دلم یم ن ی آخرین چی  ن  خانم ها چی 

خواد انجام بدم. اما این رو هم خوشم نیم آد که 

 دوست

م کار کنه و بقیه مفت خوری  دخیی



 .کنند.آه خداروشکر که صبا دوست دخیی من نیست

و راستش یم کردم، ووگرنه یم زدم چپ   

 !به جرم کودم آزاری یم افتادم زندان

اصال نیم تونم تحملش کنم. آخه مثال چرا دوست 

 دخیی 

 من باید تو روابط رستگار و زیدش

 دخالت کنه؟

 لفظ زیدی که به کار یم برم، باعث یم شه خنده ام

ه  .بگی 

 راهم رو یم کشم به سمت دستشوبی یم رم و قبل از

از کنم، صدای شی  این که در رو ب  

آب از پشت در باعث یم شه با اون عقل نیمه 

 هوشیار

 و خواب، بایستم و مثل گاو در رو

 .باز نکنم

 شم رو به دیوار کنار توالت تکیه یم دم و با انگشت

 .چندبار به در یم کوبم



 :خش دار و خمار از خواب یم گم

ون دیگه-  !کیس اونجاس؟ بیا بی 

  که دستم رو بلند کردم تاچند ثانیه ی بعد در حایل

 دوباره در بزنم، باز یم شه و طیال

ون یم آد  .بی 

به تیپ و قیافه اش توجه ای نیم کنم و قفقط یه 

 سالم

 زیر لتر یم گم و همون طوری هم

م. قرار نیست با کیس که من رو از اتاق  جواب یم گی 

ون کرد و یم خواست کوسنم رو  بی 

ه چاق سالمتی کنم  !هم بگی 

ن طیال، بدون معطیل خودم رو داخل بعد  از کنار رفیی  

 .توالت یم اندازم

ی که با اون چشم های خط شده از  ن ن چی  اما اولی 

 شدت

 خواب یم بینم، کاندوم مرصف شده

 !ی افتاده کنار سطل آشغال توالته
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ن کنار  پوکر فیس به کاندوم افتاده روی زمی 

آلشغالسط  

 .نگاه یم کنم

 با چه آدم های با فرهنگ و فرهیخته ای اومدیم

 مسافرت! کاندوم مرصف شده شون رو توی

ن و  توالت نیم اندازن، کله ی سحر ش و صدا نیم کین

 حتی ان قدر روشن فکرن که اجازه

یم دن مثل دوتا دوست معمویل کنار هم 

 بخوابیم!اونا

نن باید پوستان قدر خفن و باحالن که حتی نیم دو   

ن رو ی که استفاده اش یم کین ن  چی 

 !کجا بندازن

ین کاری زیبا صد در صد کار رستگار و دوست  این شی 

 دخیی جدیدشه و باید بگم اصال از



 !این وضع خوشم نیم آد

با اعصابر که اول صبچ حسابر به هم ریخته است 

 و

 دالیل موجیه براش دارم، از توالت

ون یم زنم  .بی 

خونه یم آد، واقعاصدای هر و ک ن رشون از توی آشی   

 دلم یم خواد کاندوم رو تو روشون

بزنم شاید یکم خجالت بکشن و خودشون رو جمع  

ن   !کین

 به سمتشون یم رم و ییک از صندیل های خایل رو

 که
ی

 اشغال یم کنم. از شانس قشنیک

 !دارم درست رو به روی عشقم! یم شینم

ست آخه گ از صبا جذاب تر و کیوت تر و دو 

 داشتتن 

 تر برای من، که دقیقا رو به روش

 !بشینم

اگر منطقی و منصفانه به این قضیه نگاه کنم صندیل 



 رو

ین انتخابیه که  به روی صبا، بهیی

 !یم تونستم داشته باشم

 قیافه ی طیال رو حتی نیم تونم برای چند دقیقه نگاه

 کنم چه برسه به اینکه رو به روش

م برای حفظ ظاهر بشینم و یک ساعت مجبور باش

 بهش

 .لبخند بزنم

 یه تیکه از نون بربری تازه و برشته شده بر یم دارم و

ن مربا و خامه یا  قبل از این که بی 

 پنی  و کره انتخاب کنم، صبا دوباره مامان بازیش گل

 .یم کنه

 دست هاش رو محکم به هم یم کوبه و جیغ جیغ یم

 :کنه

- ون؟ کجا بریم؟ اول ب ریم ساحل؟خب، گ بریم بی   

چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم و مربارو 

 انتخاب



 یم کنم. همهمه و جیغ و دادشون

 .دوباره بلند یم شه

هرکدوم یه پیشنهاد خز دارن و من اآلن فقط دلم  

 گیله

 خاتون یم خواد و اکیر جوجه های

تکش !اما بر توجه به ونگ ونگ بقیه، مربای هوی    ج 

 و

همون خامه رو جلوی دستم یم کشم و   

 طوری که درحال لقمه گرفتنم، نگاهم به لیوان خایل

 .چابی کنار دستم یم افته

 اخم یم کنم و لقمه رو توی دهنم یم چپونم، به صبا

 اشاره یم کنم و میون اون همهمه ی

 :نظرسنچر شون یم گم

، یه چابی مشتی -
ن  بی  پایی 

 عیل الحساب از رو کانیی

 ...بریز، بعدا بهت یم گم کجا یم ریم

ن یم آد و با هیجان لیوان رو با  از روی اوپن پایی 

 خودش به سمت گاز یم بره که یهوبی و



 :از روی غریزه داد یم کشم

 ...بشورش-

 :طیال به سمتم چشم غره یم ره و غر یم زنه

 خودت چابی -
 اگه خییل وسواش هستی یم توبن

 بریزی و ش یه دخیی ساده ی مهربون

 !داد نزبن 

 !با حرفش موافقم

بی متهم   ن چند دقیقه پیش فراز رو به بر غی  همی 

 کردم

 و به بقیه ی آدمای حاضن تو ویال

 !گفتم مفت خورای سو استفاده گر

ظاهرا خودم هم جزب  از این کلوبن مفت خورا 

 هستم و

 این به هیچ وجه باعث افتخارم

 !نیست
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  که با رستگار و فراز درحالیک ساعت بعد در حایل

 مگس پروندن توی پذیرابی هستیم،

ن و باالخره به ساحل  ا بیان پایی 
منتظریم که دخیی

 .بریم

 رستگار و فراز ششون تو گوشیشونه که یاد کاندوم

 .افتاده کنار سطل آشغال یم افتم

 اما اآلن که بهش فکر یم کنم اونقدر مسئله ی بر 

که دروغ ندارمادبانه ای نیست؛ با خودم    

فقط به خاطر این که اون مال من نبود و کاندوم 

 های

 من قراره تو داشبورد خاک بخورن

 .عصبابن شدم

 وگرنه منو سننه؛ اصال یه طوری بزنن توش، نفت در

ن وسط دراز یم کنم و روی مبل  بیاد !پاهام رو روی می 

 لش یم شم. به اون دوتا که چفت هم

ن احمقا  ن و عی 
دارن تو اینستا   روی مبل نشسیی



 ک...شر 

، طعنه یم زنم ن  :یم بیین

 آدم موز که یم خوره پوستشو یم اندازه تو سطل-

 !زباله

هر دوشون مثل مونگوال، همزمان ششون رو بلند 

 یم

. نگاه گیچر به هم دیگه یم ن  کین

 اندازن و فراز با تعجب صدابی مثل هان از گلوش در

 .یم آره

کنه و از قیافه اشرستگار مثل دیوونه ها نگاهم یم    

 کامال معلومه فکر یم کنه یه تخته ام

 !کمه

ن حالم خییل خرابه، نیشم شل  قبل از این که فکر کین

 یم

 :شه و رو بهشون با خنده یم گم

م گران بهاتون-  نیم گید یه نابخرد بر ناموس از اسی 

 استفاده یم کنه واس اخاذی؟ اون



ن طوری یم اندازید تو توالت، جلوی  طالی نابو همی 

 دید

 عموم؟

 رستگار گوشیش رو کنار یم ذاره و با نیش باز یم

 :گه

 !ما که آقازاده نیستیم آبمونم به درد بخوره داداش-

 :فراز نیشخند یم زنه

ه ای - من فکر کردم مال توعه، خییل تو کف دخیی

 !آخه

 :رستگار زیر خنده یم زنه

 ...مگه این که تو کارتن خوابر بشه سکس کرد-

مسخره بازی متاسف نگاهش یم کنه و یم گهفراز با  : 

 اگه تو کارتن خوابر ام بشه، با این مادر فوالد-
 حتی

 !زره نیم شه

م، نیشخند یم زنم  :منظورش رو تو هوا یم گی 

آره من وسط خونه جق زدم با دست ریختم تو  -

 کاندوم،



 کل آبای جهان واس ماس اصال!رستگار زیر خنده یم

ه، با پوزخند شونه باال یمزنه و فراز که ضایع شد  

 :اندازه

 !من که نیم دونم-

قبل از این که من حرف دیگه ای بزنم و بحث رو  

 کش

 بدم، رستگار مسئولیت کاندوم رو

ه  .گردن یم گی 
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 عزیز رو زده
ن
اف یم کنه دیشب داق  رستگار اعیی

ن و گویا دوتاشون خوب ارض ا شدنزمی   

 !که اخالقشون ان قدر قشنگه

ن یم آن، نیم ها که با ش و صدا پله هارو پایی   دخیی

م ه اطالعات بگی 
 .تونیم در مورد دخیی

 خییل دوست دارم بدونم از اون لب های درشت و



 قشنگش خوب استفاده یم کنه یا ادا

 تنگاست؟

ونه  طیال ور دل صباست و دوتابی یه تیم گنگ دخیی

 ی

یم دن؛ صبا و طیالرو مخ تشکیل   

 !باهم! چه شود

 :فراز با غر غر کنار من راه یم افته و یم گه

ه رو، امروز فردا جا من صبارو یم-  جمع کن این دخیی

 ...کنه

 :نیشخند یم زنم و یم گم

چه جالب، منم یم خواستم همینو راجع به صبا -

 بهت

 بگم... فکرشو بکن، یه تیم گنگ

ن   !فمینیست لزبی 

 :چشم غره یم ره

ن یه کارش مونده به موال-  ...صبای سلیطه فقط همی 

ه م کرد این دخیی  ...پی 



ن   زیر خنده یم زنم و همون طور که سوار ماشی 
 پقی

 :یم شم، جواب یم دم

بعید یم دونم تاحاال امتحانش نکرده باشه...چشم -

 غره

 ی وحشتنایک یم ره و کنارم روی صندیل شاگرد جا یم

ه  .گی 

هبا صدای خشداری یم گ : 

 ...خفشو، صبا دخیی بود-

 دوباره و این بار بلند تر زیر خنده یم زنم؛ و تا وقتی 

 :که فراز شم عربده یم کشه

 دهنتو ببند بر ناموس، تاحاال دخیی باکره از نزدیک-

 دیدی اصال؟

ن و آخرین  ن خنده هام تو فکر فرو یم رم. اولی  بی 

 دخیی 

 من طناز بود، اونم
ی

 باکره ی زندگ

ر داداشمهکه اآلن زی ! 

 یه باکره ی فیک و قالبر که تا یکم باهاش ور رفتم وا



 
ی

 !داد و بقیه هم ادای تنگا، نه باکرگ

 در رابطه با باکره ها کارنامه ی قابل قبویل دارم و

ی رو  حداقل حق پرده ی هیچ دخیی

 !گردنم نیست

 به خودم افتخار یم کنم و به قول رستگار، الشر با

زن شوهر دار وجدابن هستم که باکره و   

 !دست نیم زنم

ه ای برای  ن لب هام جمع یم شن و دیگه هیچ انگی 

 خنده

 :ندارم که فراز دوباره غر یم زنه

ن ما موندیم-  !را بنداز این ابو طیاره اتو، همه رفیی

 :استارت یم زنم و به فراز چشم غره یم رم

 من حرف بر راه-
ن  بار اول و آخرت بود که به ماشی 

 ...زدی، پوفیوز

 حرفهای قبلم یم گهف
ن
راز نیشخند یم زنه و به تالق : 

 دوست دخیی فاب مارو از زیر دخیی در یم آری یم-

 بری زیر پرس، اون وقت به اسب



 شاه گفتیم یابو، بهت بر خورد؟

 شم رو به تایید حرفش تکون یم دم و با غرور یم

 :گم

... حاال دهنتو ببند - درسته، درستو خوب یاد گرفتی

 ببینم

یم رن ایناکجا  ... 

ن رستگار و  چند ثانیه که یم گذره و من دنبال ماشی 

 فراز، در حال خروج از شهرکم، فراز

 :دوباره با نگرابن یم گه

ه خییل خطریه- ، این دخیی  .حاااااااخر

از گوشه ی چشم نگاهش یم کنم و منتظر یم مونم 

 تا

 حرفش رو تکمیل کنه و اون ادامه

ی دار -یم ده:  ن این فمینیستخییل فاز گنگسیی ه! عی   

 ک...خالس، بهش یم آد پیج تتلورو هم بالک

 .کرده باشه

 :نیشخند یم زنم و اون دوباره یم گه



 یم ترسم مخ صبارو بزنه شب ش کاناپه ها دعوا-

 ...کنیم

 پارتصدوسیونه#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

بهش چشم غره یم رم و خاطره ی بوسه مون به 

 ذهنم

هفلش بک یم زن . 

 :چشم هام رو با لذت روی هم یم ذارم و یم گم

قصه نباف. از اون جابی که طیال رو بوسیدم و -

 عکس

 العمل خوبر نشون داده، یم تونم

بهت اطمینان بدم که اون صد در صد یه آدم با 

ی ن  فانیی

 های جنیس عادیه و رو دوست دخیی 

 .الغر مردنیت سیخ نیست

ای زیادی ال  ، هیچ وقت با دخیی غر کنار نیم آملعنتی . 



درست برعک ِس صبا و استیلش، طیال کامال باب 

 میلمه

! 

 گوشت رو تنش داره که وقتی بهش
ن
 به اندازه ی کاق

 دست یم زنم، گوشت بیاد تو دستم تو

 !استخون

 با این که طیال گوشتی و تو پره، چاق نیست و چقدر

 !این تعادل هیکلش جذاب و سکسیه

کاره و حرفه ایحدسش زیاد سخت نیست که ورزش  

 ورزش یم کنه، از باسن پر و سینه

های رو فرمش معلومه حسابر به خودش سخت  

 !گرفته

فقط کاش سینه هاش نرم باشه، سینه ی سفت 

 دوست

 ...ندارم

اف کنم که اون بوسه ی لعنتی و  باید به خودم اعیی

 جذاب رو فراموش کرده بودم و این مایه



مساریه، اصوال تجربه های خییل جذابم رو ی شر  

 فراموش نیم کنم اما این زنیکه ان قدر

 .وحشیه که فقط سلیطه بازیاش تو ذهنم بولد شده

 :فراز با نیشخند و طعنه یم پرسه

 ش تکون یم دم و -
ی

فقط بوسیدیش؟با ش افکندگ

 این

 بزرگ ترین شکست من به حساب یم آد که یه دخیی 

 !رو فقط بوسیدم و موفق بهَ کر َدِنش نشدم

این بدتر که طیال با پا پیش کشید و با دست  خ  از 

 پس

 زد؟

 با یادآوری اعصاب خردی اون روز و بالبی که ش

 ساالر عزیزم آورد و دردی که کشیدم،

 .مغزم داغ کرد

ه ی بیشعور نفهم  !دخیی

 اآلنم جوری خودش رو نشون یم ده انگار که تاحاال

... 



 !از نزدیک ندیده

 پارتصدوچهل#

 فصل_شش#

# سدهردمازا ینباغخریمی   

 من که این جماعت رو ازَ ب َرم و یم دونم هر چقدرم

 ادا بیان، باز تا دستت بره الی پاشون،

، وا یم دن و یم گن زودتر بکن ن  شی    ع خیس یم کین

 !توش که حیف وقته

 فراز داره با ضبط ور یم ره و موزیک های هیپ هاپ

 عزیزم رو رد یم کنه، یه آدم چقدر

اشه که هیپ هاپ رو ول کنه برهیم تونه بر لیاقت ب  

 پاپ و این ک...صاشی  رو گوش بده؟

صدای محسن چاووشر که تو فضا پخش یم شه، 

 چشم

 هام رو تو حدقه ی چشم یم چرخونم

م  شماره ی رستگار رو یم گی 
ی

 .و با کالفیک

 الو داداش؟ کجا یم رید باالخره؟-



 دست دراز یم کنم و صدای موسیقی چرت سلیقه ی

م یم کنم تا صدای رستگارفراز رو ک  

 .رو بشنوم

 .فراز چشم غره یم ره

از پشت خط صدای موزیک بیس دار یم آد و 

 معلومه

 به اون ها حسابر داره خوش یم

گذره. خوشا به حالشون، با یه نچسب گه سلیقه 

ن   نیسیی

 که مجبور بشن این پیل لیست تخیم

ن   !رو گوش کین

 :رستگار داد یم زنه تا صداش به گوشم برسه

منم مثل شما داداش... دارم پشت طیال و صبا یم -

 رم

 ببینم کجا یم رن...دندون قروچه یم کنم و بر حرف

 .گوشر رو روش قطع یم کنم

 سه تا نره غول اینجان، اون وقت دوتا فنچ بیست و



 بیست و پنج ساله باید برای ما تصمیم

ن کجا بریم؟  بگی 

 !خوبه وهللا

م و پام رو بیش تر روی پدال شماره ی صبا رو یم گی   

 .گاز فشار یم دم

وقتی ازشون جلو یم زنم، صبا تماسم رو جواب یم 

 :ده

 جانم عیل؟-

 فراز این بار موزییک یم ذاره که بیش تر به سلیقه ام

 .یم خوره

 :بدون سالم علیک و با توپ پر ترسر یم زنم

هیچ معلوم هست چه غلیط یم کنید؟ شتونو -

 انداختید

ن یه کاره ک جا یم رید؟پایی   

ن فراز که طیال پشت فرمونش نشسته نگاه  به ماشی 

 یم

 .کنم



 رنگیش که تشخیص رنگ هاش برام 
ی

شال رنیک

 سخته،

 از شش افتاده و موهای کوتاه

 .مرصیش دور شش پخش شدن

عینک گردی زده و حقیقتا استایل جذاب و مدل 

 طوری

 .داره

ن و سلیطه نبود، یم تونستیم  اگر ان قدر نفرت انگی 

 خییل باهم خوش بگذرونیم. سکس با این

 !زنیکه هم به لیست افتخاراتم اضافه یم شد

 پارتصدوچهلویک#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

از پشت خط صدای بحث یم آد، صدای موزیک 

 بلندی

 .هم که گوش یم دن عصبیم یم کنه

 !مثل این که به همه داره خوش یم گذره، جز من



ت پرس نچسبش و از این کاش صبا بیاد پیش دوس

 همه

کسالت نجاتم بدن .برای این که توجه صبا رو به 

 خودم

 جلب کنم چندبار صداش یم زنم و الو الو یم گم، اما

 به جای صدای صبا، صدای طیال تو گوشم پخش یم

 :شه

 ...ان قد غر نزن عیل، دارم یم برمتون یه جای نابر -

 ...اطمینان کن

تونم انجام بدم،  تنها کاری که توی عمرم نیم

 اطمینان

 !به طیالست

هر چقدر اون نسبت به شب خوابیدن با من نیم 

 تونه

ن باشه، من هم نیم تونم به اون  مطمی 

 .در این مورد اعتماد کنم

 !هردومون هم کامال حق داریم



 گوشر رو روی پخش یم ذارم و پرتش یم کنم روی

 .داشبورد

که ی ضعیفهزیر لب از این که باید به حرفای این زنی  

 گوش بدم، غر یم زنم و حرفم رو

 :بر رودربایستی یم گم

راستشو بخوای حتی اگه به صبا هم اطمینان کنم، -

 به

 !تو ییک نیم تونم بکنم

صدای جیغ و فحش دادن صبا که از پشت خط یم 

 آد،

 ابروهام باال یم پره و من هم به طیال

 :فحش یم دم

- ؟  نفهم، گوشر رو اسپیکره اون وقت نیم
ی

گ  

بر خیالیش حرصم داد، مطمئنم شونه هاش رو باال 

 یم

 :اندازه وقتی که یم گه

 نباید برات مهم باشه عیل، تو بر شعور تر از این-



 ...حرفابی 

 .پوکر یم شم و فراز از حرف طیال یم خنده

چپ چپ نگاهش یم کنم و من هم با خونرسدی 

 تصنیع

 :یم گم

- بهش عب نداره، صبا خودش یم دونه من چقد 

 اعتماد

 ندارم. حرف جدیدی که نبود، بود

 صبا؟

 :صبا غر یم زنه

از بس دیوبی فک یم کتن همه مثل خودتن -

 ...صدای

 وزوز طیال یم آد که انگار داره رفیق جینگ جدیدش

 رو دلداری یم ده. احتمال

خییل قوی چند تا فحش آبدارم به جد من فرستادن 

 تا

 !آروم بشن



 :طیال یم گه

- یم دونم دلت برام تنگ یم شه، باید گوشر با این که   

 
ی

 رو قطع کنم پرسم. دارم رانندگ

 ...یم کنم، حواس مامانو پرت یم کتن خوشگلم

 بزنم،
ن
 دندون قروچه یم کنم و قبل از این که حرق

ن   .تماس رو قطع یم کین

 صبا خودش کم رو مخ نبود که این زنیکه طیال رو هم

 !آورد کرد تو باسن ما

یفه تو ک...ون نرو و رو مخه که هران قدر این ضع  

 چقدرم به جذابیت های سکسیش فکر

 !یم کنم، باز دیوث بازی هاش تو صدره

 پارتصدوچهلودو#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

ن اسکال، گشنه و تشنه و  یک ساعت بعد که عی 

 تو ِزل

 گرما افتادیم دنبال یه اسکل تر از



شمخودمون، متوجه ی مسی  انتخابیش یم  . 

 زنیکه ی کودن داره یم ره سمت ییک از پارک های

 جنگیل، این وقت روز که کیل جک و

 .جونور تو پارک وول یم خوره

 حتی فکر کردن به اون پشه های دراکوال و جای

 نیششون باعث یم شه بخوام دور بزنم و

 .برگردم ویال

 از مسی  انتخابر 
 دندون قروچه یم کنم و عصبابن

یم گم طیال، رو به فراز  : 

 این وقت سال و ش ظهر، سگو با چوب بزبن نیم ره-

 .تو جنگیل که به دراکوال معروفه

اون وقت ما هلک و هلک مثل پخمه ها پشت این 

 مادر

 فوالد زره، پاشدیم اومدیم تو این

 ...کشتارگاه

 از فکر پشه ها تمام تنم مور مور یم شه و قیافه ام

 .درهم یم شه



اعصاب خردم رو یم بینه، فراز که صورت تو هم و 

 یم

ه-خنده و تیکه یم اندازه:  به مامان طیال یم گم حرسر  

 ...کش بیاره برات پرسم، نگران نباش

 چشم غره یم رم و به ک...نمک بازیش دهن کچر یم

 :کنم

خارک...صه ی جا...کش، اصال یم دوبن اون پشه -

 ها

 خ  ان؟ برو اونجا کل بدنت که

اکوال چیهشبیه جزامیا شد یم فهیم در  ... 

 و یم ترش که کمیی -
ی

 به موال یه طوری ازش یم گ

 از یه پشه ی غول پیکر جهش یافته

 ...ببینم، ناراحت یم شم

 دوباره چشم غره یم رم و من هم اگر قربابن این

 هیوالی کوچولو نشده بودم اینارو یم

 !گفتم

ن ها توی یه جای خلوت و سایه ای   با ایستادن ماشی 



 که

هبه خاطر درخ ن ت های بلند و شسیر  

 .به اجبار یم زنم بغل و پشتشون پارک یم کنم

ه ون یم دم، با ترس از این حرسر  با نفس محکیم که بی 

ون یم  های وحشتناک کوچولو بی 

 .رم

 صبا و طیال مثل زوجایِ لز چسبیدن به هم و انگار

ن که همش درحالbff ¹خییل فاز   برداشیی

ن عکس های دو نفره هستند  .گرفیی

ها درحال ماچ ومثل  تمام عکس های لوش که دخیی  

ن   ...بغل هسیی

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و بر خیال این 

 دوتا

 نخاله، با کمک پرسها زیر انداز رو

 ...پهن یم کنیم

 وقتی باالخره روی زیرانداز یم شینیم، دست هام رو

 روی زانوهام یم ذارم و بدون در



ون  هام، اون هارو بی 
زیر انداز یم ذارم آوردن کتوبن  

... 

ن ژست های  رو به طیال که هنوز در حال گرفیی

 احمقانه

 :ی عکاسیه غر یم زنم

 جا قحیط اومده بود که مارو آوردی اینجا؟-

 :صبا به جای طیال حرف یم زنه

 چشه؟ از شتم زیاده. پاشو جوجه هارو سیخ کن-

 !چشم هام گرد یم شن و خوبه وهللا...

ن کم مونده بود ک ی صبا طیال بههمی  ه تیم گنگسیی  

 واقعیت بپیونده و مثل این که باید واقعا

 !نگران جای خوابم باشم

 صبا با مامان بازیاش دوست داشتنیه، نه مثل این

 زنیکه ی پررو، شاخ بازی در بیاره و

 ...خودش رو از چشم بندازه

* 

ین دوست¹  به فارش: بهیی



 پارتصدوچهلوسه#

 فصل_شش#

# سدهردمازاینباغخریم ی   

م کار مفید تری انجام بدم، از جام بلند  تصمیم یم گی 

م یم زنم به دل ن  یم شم و دنبال هی 

 .جنگل

 .با این که مثل سگ از دراکوال یم ترسم

ن و  اما خب اون دیوثا، هرجابی که باشم پیدام یم کین

ه زیاد ن؛ پس بهیی  حالم رو یم گی 

 خودم رو اذیت نکنم و بلند بشم برای نهارمون یه

ری بکنمفک . 

بقیه که فقط دنبال ک...کلک بازی خودشونن و اگر 

 من

 فکری نکنم، باید سنگ ببندیم به

 !شکممون

به سمت کتوبن هام که باالخره درشون آوردم یم رم 

 و



 درحال پوشیدنشونم که طیال هم از

 :جاش یم پره و بلند یم گه

 کجا یم ری؟-

 .نگاه بقیه هم به طرف من بر یم گرده

م و با خونرسدی کتوبن هام رو یم محلش نیم د

 .پوشم

ن بند کفشمم که جلوم  درحال بسیی

 یم شه و با اون چشم های بر پدرش تو چشم 
ن سیر

 هام

 نگاه یم کنه و با شیطنت مختص

 :خودش یم گه

هرجا بری منم هستم کاپتان، برای یه ماجراجوبی -

 جدید

ن کامال آماده ام...پوزخند یم زنم و انگار  و هیجان انگی 

ییل فیلم یم بینهخ ! 

موهام رو از جلوی صورتم کنار یم زنم و دست هام 

 رو



 توی جیب شلوارم یم ذارم، ژست

م تا طیال که یه عکاسه به جذابیت هام  جذابر یم گی 

 ب  

ه شاید ه و چشمش رو بگی   بیر

 !پاهاش رو راحت تر باز کرد

 :نیشخند یم زنم تیکه یم اندازم

avengers ¹قسمت آخر - ؟ خییل تو اومده مگه

 فازی

 ...انگار

به ای یم  چشم غره یم ره و با شوخن به بازوم ضن

 :زنه

، بر نمک مسخره-  !هار هور هی 

 دوباره نیشخند یم زنم و صدای جیغ و داد صبا توجه

 .دوتامون رو به طرفش جلب یم کنه

 :داره هول هویل کفش هاش رو یم پوشه

 وایسید، بدون من یم رید؟-

و  ن یم دم و طیال دست به کمر زیرنفسم رو کالفه بی   



 :لب غر یم زنه

 
 
 !ش َخرو باید همه جا کج کنه، فضول گو خور- َ

 شم رو بر یم گردونم به طرف دیگه ی جنگل تا بقیه

 خنده ی پهن شده روی صورتم رو

. دیوث معلوم نیست با گ خوبه با گ بد ن  !نبیین

 وقتی باالخره صبا بهمون یم رسه و دوباره خم یم شه

ا پشت کفشش رو درست کنه، طیالت  

 :هم زیر لب غر غر یم کنه

 شاید یم خوام برم ِب َدم، تو کجا؟-

 دروغگو

 َِ
َ
َ 

 ی

 حیا

 بر 

 لعنت

 َِ
َ
َ 

 ی



با این حرفش دیگه نیم تونم جلوی خندیدنم رو 

م   .بگی 

! 

ن ویل نیم تونم ا با اخم نگاهم یم کین  هر دوتا دخیی

یم  خودم رو جمع کنم !صبا از بازوی طیال آویزون

 شه

و توجه اش رو به سمت خودش جلب یم کنه. با 

 لوس

 !بازی یم خواد چیی بشه شمون

 !با این دخیی خرابه خوش نیم گذره-

 !چه دهن دریده ای دارن این دوتا

 ابروهام باال یم پره و طیال با اخم به من چشم غره یم

 ره که شم رو زیر یم اندازم و

ا جلوی گوشه ی لبم رو از هیچ پاک یم کنم ت

 خندیدنم

م  .رو بگی 

 طیال باشه ی آرویم یم گه و صبا با شور و ذوق از



 :من یم پرسه

 خب؟ کجا قراره بریم؟-

ون یم دم و خدا صیر بده به من  !نفسم رو محکم بی 

م جمع کنم اما با این دوتا اعجوبه ن  یم خوام برم هی 

 
ی

 !تبدیل یم شه به پیک نیک خانوادگ

یم تونست یه تری  اگر یکم روی صبا سیخ بودم،

 سام

 !خوشگلم باشه البته

*** 

 مجموعه فیلم های ابر قهرمابن انتقام جویان¹
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 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

با این دوتا عفریته همراه میشم و یم زنیم تو دل 

 جنگل

م و به پا کردن ن  برای پیدا کردن هی 

 .آتیش



دن و پشت صبا و طیال مثل پت و مت به هم چسبی

 من

 در حال حرکت و ور ور کردن

ن   .هسیی

صدای هر و کرشون هم خییل رو مخمه و هر لحظه  

 که

 یم گذره، از این که اجازه دادم

 .بیان بیش تر پشیمون یم شم

 البته که فکر نکنم اجازه دادن یا ندادن من برای این

 دوتا عجوزه خییل مهم باشه!همون طور که در حال

بزرگ چوب هستم، به اون جمع کردن تیکه های 

 دوتا

 مفت خور که

 مثل انگل ها فقط دارن یم خندن و عکس های چرت

ن، با پوزخند یم گم  :یم گی 

 مواظب دراکوال ها هستید دیگه؟-

ه و با ن یم گی   صبا گوشیش رو از جلوی صورتش پایی 



 وحشت به من که خونرسد در حال

 :چوب جمع کردن هستم یم گه

- ه واقعیه؟دراکوال؟ دراکوال مگ  

ن و عکس  طیال اما هنوز بر خیال درحال ژست گرفیی

 انداختنه، بر توجه به ما ادا در یم آره

 .و به لبخند یم زنه و عکس یم اندازه

یاللعجب، نیم گه بخنده ما پشم نیم مونه رو 

 تنمون؟

ه ی یوبس نچسب  !دخیی

م و به صبا که داره با وحشت  نگاهم رو از اون یم گی 

ریلکس و خونرسد نگاهم یم کنه،  

 :یم گم

؟ مگه میشه؟ شمال و مخصوصا این-  نیم دونستی

 جنگل به دراکوال معروفه، اون وقت تو

؟  نیم دوبن

 :رنگ از رخ صبا یم پره و با تته پته یم گه

 ...من گه بخورم بدونم اینجا دراکوال داره و بیام-



 طیال که باالخره بر خیال سلقن هاش یم شه، با بر 

به ا ی به شونه ی صبا یمخیایل ضن  

 :زنه و یم گه

سونت- ؟ ک...شر یم گه بیی  دراکوال کجا بود دخیی

 ...دنبالش نیفتیم

 صبا همچنان با رنگ و روی پریده نگاه یم کنه که

ه و با خودش  طیال بازوش رو یم گی 

 .یم کشتش سمت من

 به من که یم رسن، طیال دست به کمر باال شم یم

ن و خونرسد یم گه  :ایسیی

- یتش نکن بچه رو، باور یم کنه...پوزخند یم زنم واذ  

 .چوب هارو زیر بغلم جا به جا یم کنم

خونرسد تو چشم های صبا که درحال پس افتادنه 

 نگاه

 :یم کنم و یم گم

مگه بچه ام که اذیت کنم؟ واقیع ان عزیزم، -

 مطمئنم



ن اآلن چندتاشون تو لباساتونن  !همی 

صبا مثل جغجغه طیال اخیم از روی نفهیم یم کنه و   

وع یم کنه به جیغ کشیدن و  شر

 .دیوانه وار دستش رو به تن و بدنش کشیدن

 طیال به من چشم غره یم ره و سیع یم کنه صبارو

 :نگه داره که داره جیغ یم کشه

 دراکوال، وای... وای... دراکوال... وای مامان، غلط-

 ...کردم اومدم تو این خراب شده

م پهن شده، از اون دوتا کهبا خنده ای که روی صورت  

 به هم پیچیدن دور یم شم و به سمت

 .بقیه یم رم

ماموریت انجام شد، باالخره انتقامم رو گرفتم و 

 حالم

 !حسابر خوب شد

یک ساعتی گذشته و در حال باد زدن جوجه ها 

 هستم

 که طیال یم آد و با یه بشقاب کنارم



 .رو زانوهاش یم شینه

فل هارو به سمتم یم  وقتی که بشقاب گوجه و فل

ه،  گی 

 تازه چشمم به ناخن های بلند و کاشته

ش یم افته ن  .شده ی نارنچر و سیر

 :بر خیال نگاه متعجبم، خونرسد یم گه

 ...بگی  اینارو هم کباب کن-

 بدون این که به حرفش توجه کنم، مچ دستش رو یم

م و با تعجب روی ناخن های زیادی  گی 

ش دست یم ک ن شم، با تعجب به بلند نارنچر و سیر

 چشم

 هاش که بر خیایل داره ازشون یم

 :ریزه نگاه یم کنم و یم گم

 االن بنظرت اینا قشنگ و سکسیه؟-

 چشم غره یم ره و انگشت هاش رو توی دستم جمع

 :یم کنه

کیس از تو نظر نخواست، ول کن دستمو ...یم -



 خواد

مش و با  دستش رو عقب بکشه که محکم تر یم گی 

 :نیشخند یم گم

 سکیس که چه عرض کنم، بیشیی به این یم خوره که-

 برای حمایت از جامعه ی پاکبان ها

ن  رفتی نارنچر رفتگری زدی، تبعیضم قائل نشدی سیر

 و

 نارنچر زدی شهرداری شکایت

نکنه یه وقت. فقط موندم، بگم ناخنای گراز 

 شهرداری،

؟  یا گراز هویچر

 صورتش از عصبانیت شخ یم شه و از شش دود

لند یم شهب . 

 :جیغ یم کشه که توجه بقیه به ما جلب یم شه

 تو خ  یم فهیم آخه؟-

 مطمئنم با این صورت شخ و سیس وحیسر ای که

 !گرفته، زنده ام نیم ذاره



م  .اما از رو نیم رم و دستش رو محکم تر یم گی 

 :جیغ یم کشه

ن ناخنا-  حاال ناخنای من گرازیه؟ اره کثافت؟ با همی 

  کنم عیل، گوشتتیکه تیکه ات یم

ف  ...نیم ذارم رو تنت بمونه بر شر

زیر خنده یم زنم و همچنان از رو نرفتم که باز 

 مسخره

 :یم کنم

 وای مامانم اینا، زامتر شدی یا یم خوای با این-

؟  چنگاالت دخلمو بیاری توله شی 

ناخن هاش رو توی گوشت دستم فرو یم کنه و با 

 جلز

 :ولزش، جیغ جیغ یم کنه

- ن  چنگاالرو کردم تو اون چشات، حساب کار همی 

 دستت

 ...یم آد کثافت

م و عمال فلجش یم  مچ اون ییک دستش رو هم یم گی 



 .کنم

 صدای خنده ی بقیه یم آد و انگار دارم تمام مراحل

 انتقامم رو به خوبر انجام یم دم و حالم

 !بهیی و بهیی یم شه

ه ونگاهم به صبا یم افته که داره با فراز بحث یم کن  

 انگار برای این جا اومدن داره

 !خودش رو پاره یم کنه که فراز اجازه نیم ده

 :نیشخند یم زنم

 داشتی یم گفتی ...یم خواد خودش رو از زیر دستم-

ون که به خودم یم چسبونمش و با تفری    ح  بکشه بی 

 یم

 :گم

 ...تالشت قابل تحسینه-

وع یم کنه به تکون دادن خودش تا از  دیوانه وار شر

 دستم فرار کنه، اما من مثل سنگ

 .شجام ایستادم و تکون نیم خورم

شالش از شش افتاده و موهاش دورش پخش شدن 



 و

 .مثل دیوونه ها شده

وع یم کنه به دست  هنوز دارم بهش یم خندم که شر

 و

 پا زدن و باعث یم شه تعادلم رو از

ن بیفتیم  .دست بدم و باهم روی زمی 

 غلط اضافه ای که روی طیال یم افتم و برای
ن
تالق  

 کرد، خودم رو بهش فشار یم دم و

ن قفلش یم کنم  .روی زمی 

نفسش یم ره و من با خباثت به قیافه ی شخش 

 نگاه

 :یم کنم

 ...گی  افتادی که-

 پارتصدوچهلوشش#
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 یکم خودم رو باال یم کشم و وزنم رو روی آرنج هام



  آد یه صحنه ییم اندازم. بدم نیم

ن طوری که زیرم گی   اکشن هالیوودی برم و همی 

 افتاده،

 !ببوسمش

خبیث نگاهش یم کنم و اون با چشم هابی که از 

 حرص

 :ریز شدن، تهدید یم کنه

ی که فکر یم کنم تو اون مغز  - ن به نفعته اون چی 

 کثیف

 .نباشه

دست هاش پشتش و زیر بدن خودش، گی  کردن. 

 پس

فه ای بکنه ونیم توبن غلط اضا  

 !کامال فلج گی  افتاده

نشونم -با تمسخر پوزخند یم زنم و طعنه یم زنم: 

 بدی

 چیکار یم توبن بکتن دارلینگ، مطمئنا ازش لذت یم



 .برم

یم خواد دهنش رو باز کنه جیغ بکشه و احتماال 

 ببندتم

 به فحش که دوباره وزنم رو روش

م  .یم اندازم و با دستم دهنش رو یم گی 

ی خوشگلش طوفابن یم شن و قبل از این  چشم ها

 که

 هر حرکت تخیم ای بزنه، پاهاش رو

ن پاهام قفل یم کنم  .هم بی 

نیشخند پر رنگم باعث یم شه دیوونه بشه، بدنش 

 رو

 دیوانه وار تکون یم ده تا بتونه

 !خودش رو از دستم در بیاره اما خب

 هرچقدرم ورزشکار و عضله ای و کار درست باشه،

من کجا اون کجا و  ! 

صدای جیغ جیغ صبا که داره نزدیک یم شه، تازه 

 یادم



ن   !یم آره که بقیه ام اینجا هسیی

 نگاهم رو از صورت پر حرص طیال بر یم دارم و قبل

 بزنم، صبا با
ن
 از این که هر حرق

 .نوک کفشش به پهلوم یم کوبه

 :صورتم از درد تو هم یم ره و ش صبا داد یم زنم

 ...نکن سلیطه ی نفهم-

 با چشم هاش برام خط و نشون یم کشه و عصتر یم

 :گه

 گوریل! از روش پاشو خفش کردی، برو با هم وزن-

 ...خودت بازی کن

ه، صبای کیوت خنگ! دیگه حوصله  خنده ام یم گی 

 ی

 بیش تر از این بازی رو کش دادن

 ندارم، باید سیخ های جوجه رو برگردونم و حسابر 

گه ایگرسنه ام که بدون زدن حرف دی  

 از روی طیال بلند یم شم و اون هم مثل کویل ها

 خودش رو یم زنه به مرگ که ای ننه،



 !من غریبم

بر توجه به اون دوتا پت و مت، خاک لباس هام رو 

 یم

 تکونم. برای پرسها که الیک نشونم

 یم دن، با نیشخند ادای کابوها رو در یم آرم و تصنیع

 گوشه ی کالیه که روی شم

م و ش خم یم کنمنیست رو یم  . گی 

 دوباره مشغول جوجه ها یم شم و صدای ناله نفرین

 طیال که لنگون لنگون داره دور یم شه

 رو یم شنوم.دوباره نیشخند یم زنم و سیتن چپه شده

 ی گوجه هارو به رستگار که داره با دوست

ش یم ره تو جنگل نشون یم دم  :دخیی

 .برو گوجه بیار رستی -

ش یم گه چشم غره یم ره و  به دوست دخیی : 

 ...بمون اینجا رستا-

 !ابروهام باال یم پره و اوف! چه اسم خوشگیل

ه و قبل این که بره،  رستگار با غر سیتن رو ازم یم گی 



 :دم گوشم یم گه

 .مخشو بزبن کونتو پاره یم کنم-

ن ما یم باره  !به به، اعتماد بی 

 با خنده روی شونه اش یم کوبم و بهش اطمینان یم

م که مخش رو نیم زنم اما قول نیمد  

ه خودش نخاره، نخارونمش  !دم اگر دخیی
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 حتی اگه رستگار هم هشدار نیم داد، حوصله ی یه

 دخیی گند دماغ دیگه رو نداشتم که

 .بخوام به خودم زحمت بدم و مخش رو بزنم

م بخوره؟ این که خ  بشه؟ بیاد رو تختم و برا

ها  دخیی

 ان قدر کودن و رو مخن که حتی به

 !درد ساک زدنم نیم خورن

 توی این لحظه که سه تا دخیی افاده ای رو مخ دورم



 کردن، حتی دلم برای پارمیس هم تنگ

 !شده

 پارمیس ادا تنگا در یم آورد اما حداقل پاهاش همیشه

 !برام باز بود

دم اگر طیال البته با تمام این حرف ها، قول نیم 

 لخت

 بیاد روم و بخواد برام ساک بزنه،

ی ان قدر دور و غی  قابل ن
 مقاومت کنم!این فانیی

س به نظر یم رسه که ترجیح یم دم به ییک از  دسیی

های قبلیم زنگ بزنم بیاد اینجا  !دوست دخیی

 همون طور که تو فکرم و مشغول باد زدن جوجه ها،

 صدای نزدیک شدن قدم هابی باعث

برگردم و به پشت شم نگاه کنم یم شه . 

 رستا دست به سینه و با غرور به من که رو زانوهام

 جلوی منقل نشستم نگاه یم کنه. ابرو

 باال یم اندازم و مثل خودش با غرور و طلبکاری یم

 :گم



 !چیه-

ن یم کشه، دامن  پاهاش رو بر قرار و کالفه روی زمی 

اهن رنگیش روی خاک ها  بلند پی 

. نگاه کوتایه به پاهای جذابش یمکشیده یم شه  

 اندازم و هیچ وقت نفهمیدم این چه

اهن یم پوشن، ها زیر مانتو پی 
 اضاریه که دخیی

 شلوار ساده تر نیست؟

اهن ها که حتی اسمشون رو هم نیم دونم، به  این پی 

 .نظر خییل دست و پاگی  یم آن

 :پوف یم کشه و باالخره یم گه

- دیگه دستور بدی کارتوواقعا نیم تونستی به ییک   

 انجام بده؟

 !پشم هام

 کرک و پرم به همراه پشمام جوری یم ریزن که یم

ن   تونم صدای ریختنشون رو روی زمی 

 !بشنوم

، حتی برای طیال  این حجم از حق به جانتر و پرروبی



 !هم که ان قدر پرروعه، قفله

 ده

 ب

 َِ
َ
َ 

 !حاال انگار ما نیم دونیم داشت یم رفت الی درختا

ند یم زنم و با توجه به این که دوست دخیی نیشخ  

 رستگاره و با دهن بر چاک و بستمون

 :آشناست، یم گم

س عزیز دلم، قول یم دم زود بیاد که به موقع به-  نیی

 !کار سکسیتون برسید

 چشم هاش گرد یم شن و دهنش باز یم مونه. شاید

ه کمیی تابلو رفتار  این طوری یاد بگی 

 !کنه

هاز رفتارم باهاش  پشیمون نیستم، چون باید یاد بگی   

 !چطوری حرف بزنه

دوست دخیی رستگار سیس و استایل قابل قبویل 

 .داره



 خوشگل و جذابه که هر مردی براش
ن
 به اندازه ی کاق

 سیخ کنه اما یوبیس و نچسب بودنش،

های مورد  باعث یم شه همچنان طیال تو صدر دخیی

ه .اما این که چقدر ا ون رو یمعالقه ام قرار بگی   

های  خوام، مانع زنگ زدنم به ییک از دوست دخیی

 گذشته ام

 !نیم شه

 طیال هیچ رایه برای رسیدن به پاهاش به هم نشون

 نیم ده، نخ یم ده اما نه در حدی که

 !بخوام زیرم تصورش کنم

 رستگار که یم آد و سیتن گوجه هارو با اخم بهم یم

ه و با  ده، رستا بازوش رو یم گی 

از من دور یم شنچشم غره  . 

امیدوارم سکس جنگیل خوبر داشته باشن و این 

 دفعه

 ان قدر شعورشون برسه که کاندوم

 !مرصف شدشون رو نندازن تو طبیعت



 !توالت ویال رو که قبال آباد کردن
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با نا پدید شدن رستگار و رستا الی درخت های 

 جنگل،

ن یم اندازم و مثل یهشم ر  و پایی   

 آدم بر آزار که انگار نه انگار چند دقیقه پیش یه دخیی 

 رو زیرش خفت کرده بود، دوباره

 .مشغول جوجه ها یم شم

از پیل لیست موزیکام، ییک از آهنگ های جدید 

 تتلورو

 پیل یم کنم و صداش رو باال یم

 برم. به لطف بیس و صدای فوق العاده باالی آیفون

دم، ش همه به این سمت بر یمجدی  

 .گرده

اول از همه ام طیال با چشم هابی که ریز کرده و 



 حرص

 ازشون یم ریزه، نگاهم یم کنه و

 :داد یم زنه

ن -  ...صداشو بیار پایی 

 :و صدای غر زدنش کامل به گوشم یم رسه

 ام از چه کیس-
ی

ن این سلیقه اتو، چه آهنیک  گه بگی 

 !گذاشته

اندازم و با تحقی  نگاهش یم کنمابروهام رو باال یم   

 که با طلبکاری و حرص ش تکون

؟-یم ده: 
ی

چیه؟ خ  یم گ  

 نزنم اما 
ن
لب هام رو روی هم فشار یم دم تا حرق

 دیگه

 !داره از خط قرمز رد یم شه

پس بر خیال جنتلمن بودن و رفتار درست با یه 

 خانم،

 :چشم ریز کرده و با تهدید یم گم

-  
ن
یم خوری. فک نکن چوندیگه داری گه اضاق  



ی و جنس مثال لطیف نیم زنمت،  دخیی

پاش بیفته یه طور یم زنم تو اون دهن گشادت که 

 صدا

 سگ بدی! پس شت تو کار خودت

امت حفظ بشه  !باشه تا احیی

ن صبا بلند یم شه و قبل از این که  صدای هی 

 هردومون

 بیش تر از این به هم بپیچیم، صبا با

مونصدای بلندی یم پره وسط : 

ل کنید، چرا ان قدر - بچه ها، بچه ها! خودتونو کنیی

 به

 پر و پای هم یم پیچید؟ بسه

 توروخدا، بچه اید مگه؟

 طیال جوری نگاهم یم کنه که مطمئنم دلش یم خواد

 !ش رو تنم نباشه

 با یه چوب نازک در حال خط خیط کردن خاک های

 جلوشه و جوری سفت اون چوب رو



ال معلومه دلش یم خواد تو دستش گرفته که کام

 بکنتش

 !تو چشمم

 اما ظاهرا عقلش یم رسه و یم فهمه که هوا پسه و

 اعصاب ندارم که دیگه دهنش رو یم

 .بنده و حرفینیم زنه

ن گوجه، قارچ و  نیم ساعت بعد که درحال گذاشیی

 فلفل

 روی زغالم طیال با حفظ فاصله ی

 اجتمایع رو به روم یم ایسته و دست به کمر و

ار یم گهطلبک : 

 !چیکار یم کتن پس؟ بجنب دیگه-

 هر بار که با خودم یم گم اخالق این دخیی نیم تونه

ن جدید رو  تخیم تر از این باشه، یه چی 

 !یم کنه که ثابت کنه کامال در اشتباهم

پشیم رو تنم نمونده که بخواد دوباره بریزه، در 

 نتیجه



 فقط پوکر فیس نگاهش یم کنم و

اون دستش رو که زده به کمرشعجیب دلم یم خواد   

 !شیاف کنم براش

دستم رو تکون یم دم و طیال رو پشه ی مزاحم در 

 نظر

م:  برو رد کارت طیال، عصبانیم نکن-یم گی  ... 
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 از اونجابی که طیال شش درد یم کنه برای دردش و

 عصبابن کردن من، پوزخند یم زنه

دوباره با همون لحن طلبکارش یم گهو  : 

 !هاه، عصبابن شو ببینم چیکار یم کتن -

 با این که طیال حتی ارزش این رو نداره که از جام بلند

 بشم و بخوام به خودم زحمت بدم،

 اما اون من رو به چالش کشیده و افت داره اگه به

 !حرف مفتی که قرقره کرده جواب ندم



ی منقل، الل نون منتقلبا آرامش جوجه ها رو از رو   

 .یم کنم

 وقتی کارم تموم یم شه، بدون این که بقیه ی خورایک

 هابی که باید کبابر بشن رو روی

زغال بذارم، بلند یم شم و رو به روی طیالبی که 

 انگار

ه  اونجا ایستاده تا انتقامش رو بگی 

با آرامش تمام دست هام رو پشتم گره یم زنم و یم  

 :گم

-  خوای واقعا منو با عصبانیت مطمئنم تو نیم

 امتحان

 !کتن 

 دوباره پوزخند یم زنه و یم خواد اون سیس من بچه

ه که نگاهش به سمش رو بگی   نیی

 .چشم های شد و بر حسم یم افته

 لب هاش آویزون یم شن و انگار تازه یم فهمه از

 !شوخن و کل کل گذشته



 :بر هدف دستش رو تو هوا تکون یم ده و یم گه

- یم رم، ویل قول یم دم هر وقت اعصابت پریوداآلن   

 ...نبود میام رو مخت راه یم رم

با تسلیم شدن و رفتنش، نفسم رو محکم و کالفه 

ون  بی 

 .یم دم

ن اآلن بهم ثابت شد این آدم لیاقت خوبر و  همی 

 مهربوبن 

 من رو نداره، لیاقت نداره باهاش

های  مثل یه جنتلمن رفتار کنم.ظاهرا مثل تمام دخیی

ت رو ترجیح یم  احمق، یه پرس سگ اخالق خر غی 

 !ده

های گذشته ام این طوری بودن،  اکیی دوست دخیی

 اگر

 بهشون گی  نیم دادم فکر یم کردن

. به جز رها ن  !برام مهم نیسیی

 البته نیم خوام بگم فکرشون بر راه بوده و من عاشق



ه به  سینه چاکشون بودم، اما بهیی

ام ب ذارنخودشون و سلیقه شون احیی ! 

هابی که باهاشون ش و کار
 به جز رها، تمام دخیی

 داشتم، به طور احمقانه و مازوخیستی 

ت باشم ن یه پرس سگ اخالق خر غی   !دوست داشیی

 اگر به رها یم گفتم لباسش مناسب نیست، یم گفت

 اوبن که تو این رابطه بزرگ تره منم

 !پس دهنت رو ببند

قی حرف یم رها همیشه قانع کننده بود! همیشه منط

 زد

 و رابطه باهاش لذت بخش بود، چون

ها، توقعات احمقانه نداشت و با  مثل این ییک دخیی

ایط کنار یم اومد  .شر

رها یه دخیی بیست و چهار ساله ی مستقل بود که 

 اگر

 من بهش امر و نیه یم کردم و اون

 مثل این کودن ها گوش یم داد، مسخره به نظر یم



 .رسید

و پر توقع کردهرابطه با رها من ر  . 

ها مثل اون عاقل باشن، یا  توقع دارم همه ی دخیی

 حداقل نصف اون شخصیت محکیم داشته

 !باشن

، اما  ن بتونن بحران ها و پیامدهاش رو مدیریت کین

 زیه

 !خیال باطل
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ن بقیه ی سیخ های روی منقل یم خوام از  با برداشیی

د بشم که صدای جیغ بنفش ییکجام بلن  

ها توجه ام رو جلب یم کنه  .از دخیی

ش هم با ظاهری که   همون لحظه رستگار و پارتین

 کامال

 گویای کاریه که تو جنگل کردن،



از الی درخت ها در یم آن.برای رستگار نیشخند  

 گنده

 ای یم زنم و الیک یم دم بهش که اون هم در جوابم،

 نامحسوس

 .چشمک یم زنه

طرف منبع صدا یم چرخم و صبارو یم بینم که به 

 داره

 تو بغل فراز عر یم زنه و یه

 :جیغ جیغ یم کنه

 ...مار بود فراز، واااااای مااااار-

ن ولومش  انگار صداش رو تنظیم کرده که با مار گفیی

 بیش تر بشه و به جای این که تحت

ه یم و ناراحت بشیم، خنده ام یم گی   .تاثی  قرار بگی 

م تا راحت بخندم. با ایندستم ر  و جلوی دهنم یم گی   

 حرکت من، طیال هم شش رو زیر

 یم اندازه و یم خنده، رستگار شش رو به یه طرف

 دیگه یم چرخونه و تنها کیس که با



 .وحشت اون دوتارو نگاه یم کنه، رستاست

 :بازوی رستگار رو چنگ یم زنه و با وحشت یم گه

- داوااااااای رستگار بریم توروخ ... 

 خنده ام قطع یم شه و پوکر فیس و برای تموم کردن

شون به سمت زیر  این ک...صاشی 

 انداز یم رم و رو به طیال که مثل من بر تفاوت

 :نگاهشون یم کنه، یم گم

 ...سفره بنداز طیال-

اضن به این که چرا بهش امر و نیه  بدون هیچ اعیی

 کردم، و با حرف گوش کن ترین حالت

ت زیر انداز یم ره و مشغول سفرهممکنش، به سم  

ن یم شه  .انداخیی

های ناز نازیشون رو  رستگار و فراز هم دوست دخیی

 یم کشن و باالخره بعد داستان های

 .فراوان، مشغول نهار یم شیم

نیم ساعت بعد که صبا با کمک فراز در حال جمع  

 کردن



 ظرف های یک بار مرصف تو

ز کشیدیممشما هستند، من و رستگار کنار هم درا . 

من که در حال دید زدن باسن طیالعم، رستگار ویل  

 کاله

 کپش رو روی صورتش کشیده و

انگار سکس جنگیل خسته اش کرده که تو این آفتاب 

 و

ه ی مزاحم خوابش  با همه حرسر

 برده.#پارتصدوپنجاهویک
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 طیال یهوبی بر یم گرده و نگاهم رو شکار یم کنه،

 لبخند یم زنم و با پرروبی به کارم

 ادامه یم دم و اون در حایل داره دندون قروچه یم کنه

 به سمتم یم آد و یم خواد کیفش رو

بندازه رو شکمم که دست هام رو برای حفظ جونم 

 باال



م م و سیس عصبانیت یم گی   یم گی 

 :و یم گم

 من هنوز یم تونم عصبابن بشما، جمع کن خودتو-

 !بروسیل

ن یم شه، چشم ریز یمسین ه اش با عصبانیت باال پایی   

 :کنه و با حرص یم گه

تو خودتو جمع کن، واس منم فاز عصبانیت نگی   -

 که بد

ما  ...حالتو یم گی 

ه و یم گم  :از الت بازیش خنده ام یم گی 

ی زن، چقدم که این سیس الت بازی - الت بمی 

 بهت یم

 !آد طیال...ِ کر خودته

ه یم کنه و قبل از این که دکمه دوباره دندون قروچ

 اش

 رو بزنه و بره، با نوک پاش محکم

 .به پهلوم یم کوبه



 صدای دادم با درد بلند یم شه، نگاه صبا و فراز که تو

ن به سمتم بر یم گرده  کون هم نشسیی

 :و رستگار زمزمه یم کنه

 ...خفه خون بگی  -

ن یم م و با آه و ناله نیم خی   پهلوم رو با دست یم گی 

مش . 

 :فراز تیکه یم اندازه

 ...کویل بازی در نیار عیل-

بد نگاهش یم کنم که دهنش رو یم بنده ویل 

 همچنان

 داره یم خنده.رو به طیال که ریلکس داره به کارهاش

 :یم رسه با تهدید یم گم

 فک نکن ولت یم کنما، تالفیشو شت در یم آرم-

 ...وحیسر افسار گسیخته

با فراز و رستگار زیر این حرف رو یم زنم و یهوبی   

 .خنده یم زنیم

افسار گسیخته لفظ بابامه که وقتی جوون بودم و 



 بدبخت

 ننه بابا، شب که دیر بر یم گشتم

 !خونه، بهم یم گفت افسار گسیخته ی شب گرد

 یک بار هم جلوی رستگار و فراز این رو گفت و از

 یادمه رستگار با خنده حرست یم

باکالسه! یم گفت اگرخورد که بابام فحش هاش هم   

 بابای اون یم گفت تخم سگ شب

 ...گرد

 پارتصدوپنجاهودو#
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 !بارون

تو این جنگل پر دراکوال که معلوم نیست هر کدوم  

 کجای

 بدنمون رو نیش زدن، فقط بارون

 !رو کم داشتیم که اضافه شد

ن خودشون رو به ها جیغ یم کشن و سیع یم کین  دخیی



 جابی برسونن که در امان باشن اما

 تو این جنگل بر ش و ته کجا یم خوان از شر بارون

! خودشون یم دونن و عقل ن  فرار کین

 !نخودیشون

شدت بارون در حدیه که تا از جامون بلند شیم و 

 بند و

 بساطمون رو جمع کنیم، موش آب

 .کشیده یم شیم

 لباس های هممون به تنمون یم چسبه و توی اون

ی ویری جمع کردن وسیله ها، خییله ی   

 .یهوبی و ناگهابن نگاهم به طیال یم افته

ن کوتاه دکمه دار چهار خونه ی زرد و مشیک  یه بولی 

ت سفید خرگوشر   .پوشیده با بی شر

همه ی لباس هاش به تنش چسبیدن و جذابیت 

 های

 هیکلش رو نشون یم دن. موهاش به

هیچ شش چسبیدن و شالش دور گردنش افتاده. 



 وقت

 فکر نیم کردم یه دخیی تو بارون ان قدر سکیس و

 جذاب بشه! به خاطر سفید

تش، با خییس و چسبیدنش به تنش،  بودن بی شر

 رنگ

 .پوست و لباس زیرش کامال معلومه

ن نارنچر جیغش روی پوست زیتونیش ان قدر  سوتی 

 جذاب و خوردنیه که دلم یم خواد تمام

ه یک شب باهاشتالشم رو بکنم تا فقط اجازه بد  

 !بخوابم

ی که شاید استایل خیس جذابش رو یکم  ن تنها چی 

 خراب

ن مام استایلشه  کرده باشه، شلوار جی 

 .که به پاهای ورزشکاریش چسبیده

شاید هم ییک از دالیلش اینه که زیاد اهل آرایش 

 نیست

ن آرایش مثل  و صورتش با ریخیی



 .صبا و رستا سیاه نشده

ن طوری ان قدر خ وشگله که دوتا دخیی لعنتی همی 

 دیگه

 هیچ امیدی برای رقابت باهاش

 !نداشته باشن

 های هیکل خییل جذاب 
ی

 و برجستیک
ی

برآمدگ

 فیتنسیش

 تو اون لباس های ساده یه طوری

ن که شم رو به اطراف یم چرخونم  جلب توجه یم کین

 تا ببینم بقیه هم مثل هم بهش زل

 !زدن یا نه

ه ی رستگار روی  شکم و سینه هایبا دیدن نگاه خی   

 طیال، چشم هام رو ریز یم کنم و

برای این که حواسش رو از چشم چروبن پرت کنم، 

 بلند

 :صداش یم زنم

و ببندیم-  .رستگار؟ بیا اینجا کمک حصی 



 نگاهش رو به سختی از منظره ی خوشمزه ی رو به

ه و با اخم و تخم به سمتم  روش یم گی 

 .یم آد

و همه ی وسایلمونبارون همچنان با شدت یم باره   

 .رو خیس کرده

ن  ها بعد از جمع و جور کردن خودشون، رفیی دخیی

 توی

، فقط حصی  و ن
ن ها نشسیی  ماشی 

چادر مسافربی مونده که جمع کنیم و باالخره از 

 اینجا

ون  .بزنیم بی 
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ه، همون طور که مشغول تادیگه ی حصی  رو یم   گی   

 کردن

 :یم شیم، با شوخن و لحن البی ای بهش غر یم زنم



 حاخر من که رو دوست دخیی عفریته ی تو کراش-

 ندارم، توعم لطفا چش و چالتو از رو

 ...زید ما بردار

اول با تعجب به قیافه ی جدیم نگاهم یم کنه و بعد  

 که

 لحنم یم شه، دوتابی 
 متوجه ی شوخن

یم زیر خندهیم زن . 

 خنده هامون یهو و بر هوا یم گه
ن  :بی 

 !ویل خییل هیکلش کردنیه-

 اخم هام در هم یم ره و فکر کردم حرفم رو تو لفافه

 بهش رسوندم اما انگار بر عار تر از

ی که حساسیت  ن این حرف هاست که دوباره رو چی 

 دارم

 !دست یم ذاره

، یمبا چهره ای که از برخورد قطرات آب تو هم رفته  

 :گم

 .پاهای رستاعم خییل سکیس و جذابه-



 کردم باز یم مونه 
ن
دهنش از این که ان قدر زود تالق

 و

 :من با اشاره به حصی  یم گم

 .ببند گاله رو، کارتو بکن گوساله-

ن ها یم  حصی  رو که جمع یم کنیم و به سمت ماشی 

 ریم، توی صندوق یم ذارمش و وقتی 

نم که تو گل گی   یم خوام سوار بشم با چرخ ماشی

 کرده

 .رو به رو میشم

 وا یم رم، هاج و واج بهش نگاه یم کنم و فراز که تو

ن نشسته داد یم زنه  :ماشی 

 بیا بریم دیگه، چرا خشکت زده؟-

 هابی که با
ن م و به ماشی   دستم رو به شم یم گی 

ن   شعت جاده ی آسفالت جنگل رو پایی 

راز که ازیم رن نگاه کوتایه یم ندازم.با ناله به ف  

 :پنجره نگاهم یم کنه و منتظر جوابمه یم گم

 ...گی  کرده تو گل-



 شم رو یم چرخونم به سمت رستگار که اون هم از

 ماشینش پیاده شده و همزمان که داره

به سمتمون یم آد، با لحتن که معلومه پشماش 

 ریخته

 :یم گه

ین تموم کردم- ن  !پشمام! بین

یک یم گم. بگابی امروزمون ت کمیل شدتیر ! 

ون ن رو باز یم کنه و نیم تنه اش رو بی   فراز در ماشی 

 یم کشه، خنده ای که روی

 :صورتشه از شدت بهته و یم گه

 شوخن یم کنید؟-

من و رستگار با عصبانیت نگاهش یم کنیم و من 

 دست

 :به کمر یم زنم

 حاال چه غلیط کنیم؟-

 :رستگار این رو یم پرسه و فراز یم گه

- ن  ینشم معلومه، ماشی  ن عیل رو بوکسول یم کنیم، بین  



ن تو  ...یم کشیم برا ماشی 

 پارتصدوپنجاهوچهار#

 فصل_شش#
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 به نظر منطقی یم آد. راه دیگه ای نداریم که بخوایم

 !امتحان کنیم

 قبل از این که موافقتمون رو اعالم کنیم، صبا و طیال

ن فراز پیاده میشن و ن از ماشی   ماشی 

وری که با ش صدای مخصوص خودشون همون ط

 به

 :سمتمون یم آن، صبا یم گه

 چرا سوار نیم شید پس؟ زیر لفیطن یم خوای عیل؟-

 بریم دیگه، خوشتون اومده ها...چشم غره یم رم،

 موهام که خیس شده و تو چشمم ریخته رو با دست

 کنار یم زنم و رو به

 :فراز یم گم

 جمش یم کتن یا جمعش کنم؟¹ -



به سبا یم گه فراز رو  : 

ن عیل ام به گل- ین تموم کرده ماشی  ن
 رستگار بین

 ...نشسته

نگاهم رو به سختی از روی شکم تخت و سینه ی 

 طیال

م  .یم گی 

ن لباسش یکم ن نشسیی  به خاطر چند دقیقه تو ماشی 

 رو به
ی

 خشک تر شده و دیگه اون چسبندگ

ون اومد و بارون بهش  تنش نداشت، اما دوباره که بی 

ه وضعیت قبل برگشتخورد، ب . 

 کاش شعورش برسه و دو طرف لباسش رو به هم

ن نخواستیم  ...نزدیک کنه! دکمه بسیی

 به فراز که داره وضعیت رو به اون دوتا توضیح یم

 :ده، یم گم

ون کمک کن-  ...بیا بی 

 :طیال یم گه

 یم خوایید ماشینو هول بدید؟ خب ییک باید پشت-



 ...فرمون باشه

فرمون هول یم ده بعد صبا رو به سمت : 

 برو پشت رول، ما هول یم دیم تو استارت بزن پاتو-

 بذار رو گاز، بلدی که؟

ه و  صبا باالخره با قر و فر پشت فرمون قرار یم گی 

 طیال هم یم آد کنار ما سه تا که

ن رو هول بدیم  ...ماشی 

*** 

 جمع1

 پارتصدوپنجاهوپنج#فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

ن یم همون لحظه که  شمون گرم هول دادن ماشی 

 شه،

 صدای استارت یم آد و بعد صدای

 .آب ها که به اطراف پاشیده یم شن

 به خیال این که صبا موفق شده، شمون رو باال یم

ن فراز رو یم اما با جای خایل ماشی   گی 



 .به رو یم شیم

 :فراز داد یم کشه

 ...ماشینم. دزد... دزد-

ام، شاید هم امیدواری و مثل دیوونه ها با حماقت تم

 بر 

 نتیجه دنبال ماشینش که حاال خییل

 !ازمون دور شده راه یم افته

 .صبا هم پیاده یم شه و دنبال فراز راه یم افته

ن رو رها یم کنم و چند قدیم به  صندوق عقب ماشی 

 .سمتشون بر یم دارم تا ببینم خ  شد

 :طیال کنارم راه یم افته و رستگار با بهت یم گه

- حجم از بگابی پشت ش هم باور کردبن نیست این  

 !حاخر 

 :طیال هم با همون لحن بهت یم گه

 ...باور کردبن ام نیست، جدی جدی برد-

 صبا و فراز تا وسط های جاده یم دووعن و وقتی 

 تالششون بر نتیجه یم شه، روی آسفالت



 .خیس وا یم رن

ما دقیقا تو بدترین وضعیتی که یم شه برای یه آدم 

 در

ظر گرفت، گی  افتادیمن . 

ن سالیم نداریم که بیفتیم دنبال دزد و  حتی ماشی 

 بگابی 

 !پشت بگابی 

دن، برم-رو به رستگار یم گم:  وایسا اینجا تا اینم نیر  

ن   ...فری رو جم کنم از وسط ِاسفالت تا زیرش نگرفیی

 به تایید ش تکون یم ده و طیال هم با من همراه یم

 .شه

داره ش صبا عربده یم بهشون که یم رسیم، فراز   

ن ول  کشه که چرا سوییچ رو روی ماشی 

 کرده و خب به نظر من اگر ش صبارو هم بزنه، حق

 !داره

 !دوتا داد و فریاد که این حرفارو نداره

 :طیال لبش رو یم گزه و دم گوشم یم گه



 ...برو جمع کن این سگو، بچه امو خورد-

 :گوشه ی لبم باال یم ره و یم گم

- جای این سگ بودم ش رو تن بچه ات نیممن اگه   

 ذاشتم، بذار دادشو بزنه خایل شه

 ...حداقل

چشم غره یم را و بدون این که بحث رو ادامه بده، 

 یم

 ره سمت اون دوتا و رو بهشون یم

 :گه

ی نشده که، یم ریم- ن  پاشو جمع کن خودتو فراز، چی 

ی یم کنیم پیدا یم شه  ...آگایه پیگی 

یم اندازه و همون طوری که دست زیر بغل صبا 

 بلندش

 :یم کنه یم گه

ن افتادید تو جون هم؟ خاک به-  واس خاطر یه ماشی 

 !شتون خب

دار بشه، باز هم  ن خیر فکر نکنم اگه از قیمت ماشی 



 این

 !حرف هارو بزنه

 پارتصدوپنجاهوشش#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

طیال صبارو دنبال خودش یم کشونه و من هم فراز 

 رو

 بلند یم کنم.مثل من از ش تا پاش داره آب یم چکه و

 موهاش چسبیده به پیشونیش، زیر بازوش رو یم

م و اون همون طوری که داره با ناله دنبالم یم آد،  گی 

 :یم گه

بدبخت شدم عیل. این دوتا کصخل نیم دونن، تو  -

 که

 یم دوبن بابام منتظر آتوعه همه

ه  !چیمو ازم بگی 

  یم شناسم و یم دونم حرفش بلوفباباش رو کامال 

 نیست. داره حقیقت رو یم گه و فراز



 آدم متیک به خانواده ایه، تا این سنش هیچ کاری

 نکرده و قبل از فارغ التحصییل بهونه ی

 چند سال درس
ی

 درس داشت و االن هم داره خستیک

 !خوندن رو در یم کنه

 پدرش هم با توجه به بر مسئولیتی هاش یم خواد

ه که اصالادبش   کنه و حالش رو بگی   

 .وقت مناستر براش نیست

ن ها یم  به فراز کمک یم کنم و بدن لشش رو تا ماشی 

 .کشم

 !این بگابی هر لحظه داره بگابی تر از قبل یم شه

ون اومده و کت باروبن  ن بی   حاال رستا هم از ماشی 

 رستگار رو باالی شش گرفته تا خیس

همه قضیه چیهنشه و داره فضویل یم کنه که بف . 

ن رستگار بنشونم که اجازه  یم خوام فراز رو تو ماشی 

 نیم ده و با من پیش بقیه یم آد، صبا

ن   به محض دیدنمون از لبه ی صندیل راننده ی ماشی 

 من بلند یم شه و با نگرابن رو به فراز



 :یم گه

 چرا این شکیل شدی فراز؟-

 به ش و
ی

 موها و شالش رو که به خاطر بارندگ

ش چسبیدن رو کنار یم زنه و باصورت  

 :بغض یم گه

 ...بخدا از قصد نبود، فرااااااز نگام کن کثافت-

 :فراز بدون این که نگاهش کنه، رو به بقیه یم گه

ی-  ...منتظر خ  موندید پس؟ بریم زودتر کالنیی

فراز آدم باش، من که-صبا دوباره صداش یم زنه:   

ان یم کنم بخدا، چرا ای ن طوری یمکاری نکردم. جیر  

؟ تقصی    کتن

 من بود آخه؟

 فراز دندون قروچه یم کنه و از زیر فشار دندون هاش

 :یم غره

ه-  تقصی  توی بر شعوره، چون رفتی تو کون این دخیی

. توی نفهم نیم  فاز برداشتی

 دونستی اوضاع منو؟ نیم دونستی یم خوام بیام



 خواستگاری؟

 !اوپس

مونه و اصال با حرف های فراز کرک و پر رو تنم نیم  

 وقت مناستر نیست که بزنم پس

اض کنم که چرا زودتر این خیر رو نداده،  شش و اعیی

 اما ظاهرا رستگار اندازه ی من

 :باشعور نیست که غر یم زنه

 دیگه گ یم خواستید به ما بگید دیوثا؟-

ون یم کشه و با ن دستم بی   فراز خودش رو از بی 

 :حوصله یم گه

- گی  آوردیبرو بابا توعم وقت   ... 

 قبل این که قضیه بیش تر از این بیخ پیدا کنه، بازوی

 :فراز رو یم کشم عقب و یم گم

بسه، بیایید فقط زودتر از این جهنم دره فرار  -

 ...کنیم

همون لحظه طیال با صدای ناراحت و گناهکاری یم  

 :گه



 ...نیم تونیم، گی  افتادیم-

 پارتصدوپنجاهوهفت#
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# سدهردمازاینبا غخریمی   

 اخم یم کنم و موهای خیسم رو برای بار هزارم از

 روی پیشونیم کنار یم زنم.منتظر ادامه ی حرفش یم

 :مونم و اون با همون حس گناهکارش دوباره یم گه

ن تو در نیم آد، هرکار کردم نشد-  ...ماشی 

 :عاقل اندر سفیه نگاهش یم کنم و یم گم

 بکسل یم کنیم، اینم فکر داره؟-

گناهکارش رو فراموش یم کنه و مثل طیالیژست    

، با تمسخر و پوزخند یم گه
ی

 :همیشیک

 هاه، درسته آقای باهوش، کامال حق با توعه اما این-

 در صورتیه که سیم بکسل داشته

باشیم، یا حداقل یه طناب که بشه ماشینو کشید 

ون  .بی 

 مگه این که بخوای با دندونات ماشینو



ون  !بکیسر بی 

و برای در آوردن حرصش یم گم چشمک یم زنم : 

 زنگ یم زنم امداد خودرو، نگران دندونای من نباش-

 ...دارلینگ

 :با تاسف ش تکون یم ده و یم گه

ظاهرا خییل بهت خوش گذشته که از وقتی اومدی -

 به

 گوشیت نگاه نکردی، هیچ کدوممون

ن نداریم... شاید بخوای با دود پیام بفرستی که  ...آنیی

اره یم کنه و یم گهبه بارون اش : 

م- ، با این حال، دعای خی   بعید یم دونم موفق بیسر

 !بدرقه ی راهته دارلینگ

 لب هام رو روی هم فشار یم دم و فراز با ناراحتی یم

 :گه

 !تو صندوق من بود-

با این حال بر خیال من نیم شم بعد از بررش 

 صندوق



ن یه این نتیجه یم رسم  دوتا ماشی 

افکه مثل این که حق  با طیالست و حقیقتا از اعیی  

 بهش خوشحال نیم شم!پیش بقیه بر یم گردم که

سک  همشون بر توجه به بارش شدید بارون، مثل میی

ن   ش جالی 

 .شجاشون ایستادن

ن رو باز یم کنم و عصتر یم گم  :در ماشی 

 ....چرا پس وایسادید اینجا؟ برید دنبال کارتون دیگه-

بعد یم گهرستگار کیم من و من یم کنه و  : 

 ...بیا بریم فردا بر یم گردیم-

جوری نگاهش یم کنم که خودش از حرف احمقانه 

 اش

 .پشیمون یم شه

ن اآلن جلوی چشممون ماشینمون رو بردن، یم  همی 

 بر صاحاب رحم
ن  خوان به یه ماشی 

؟ ن  کین

هنوز کیس از جاش تکون نخورده که طیال به سمت 



 در

 سمت راننده یم آد و بازش یم

 .کنه

نار من یم شینه و وقتی متعجب نگاهش یم کنم،ک  

 :بدون این که به سمتم برگرده یم گه

 این تنها کاریه که یم تونم بکنم تا یکم عذاب وجدانم-

 نزن
ن
 !آروم بشه، پس هیچ حرق

 پارتصدوپنجاهوهشت#
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 ابرو باال یم اندازم و وقتی فراز با قیافه ای داغون یم

د بغل پنجره، وایمیسته و میگهآ : 

 مطمئتن یم خوای اینجا بمونید؟ امنیت نداره با یه-

 دخیی کجا بموبن آخه. بیا بریم حداقل

 .جونت سالمت باشه

 همونطور که فراز با دزدیده شدن ماشینش بگا رفت،

ن رو رها کنم و  من هم اگر ماشی 



 بخوام برم ب  یلیل تلیل به گای سگ یم رم!تازه وضع

ن منبع درآمدمن  از فراز بدتر هم هستش و این ماشی   

 منه؛ حتی فکر به اینکه جای

ن من دزدیده یم شد باعث یم شه تنم بلرزه  فراز ماشی 

 و با تمام توان بخوام بچسبم به

 .ماشینم

 وقتی باالخره از من نا امید یم شن و یم رن، من یم

ن با  مونم و طیال که در حال ور رفیی

ن یم گه  :بخاری ماشی 

 ...یم شه بخاری تو راه بندازی دارم یخ یم زنم-

به سمتش بریم گردم و دوباره چشمم به لباس هاش  

 که

 .چسبیدن به تنش یم افته

 عاقالنه نبود که 
ً
آب دهنم رو قورت یم دم و واقعا

 طیال

 !اینجا بمونه

نه تنها به صالح من بلکه به صالح خودش هم 



 نیست

 !که شب رو کنار من صبح کنه

که به گذشته فکر یم کنم به طیال کامال حق یم حاال  

 دم

 که نخواست با من توی یک اتاق

 بخوابه یا اینکه وقتی خییل مستأصل بود با وجود

 مشکالتش با خانواده به خونه ی من

 .نیومد

 شاید همه ی این کارها، اداها و رفتارها بازی و فیلم

 باشه برای خام کردن من، شاید طیال

ا ی دیگه است و فقط این کارهارو مثل همه ی دخیی

 یم

 !کنه که من رو تحت تاثی  قرار بده

اما حتی اگر یه فیلم مسخره هم باشه خییل بهیی از 

 بقیه

 !بازیش یم کنه

 وقتی بخاری رو روشن یم کنه و دستش رو جلوش یم



ه تا خودش رو گرم کنه،  گی 

 نگایه به لباس های چسبیده به تنش یم اندازم و یم

 :گم که

- تت و صندوق عقب لباس دارم، هودی و سوبی شر  

؟  اینا، برم بیارم لباساتو عوض کتن

دماغش رو باال یم کشه و با ش انگشت لباس 

 چسبیده

 به تنش رو کیم فاصله یم ده و با

ن افتاده یم گه  که چی 
ن

 :دمایع

بیاری که ممنون یم شم، این لباسا مثل کنه -

 چسبیده

 .بهم داره روانیم یم کنه

# وپنجاهونهپارتصد  

 فصل_شش#

ن # سدش تکون یم دم، از ماشی   هردمازاینباغخریمی 

 .پیاده میشم و صندوق عقب رو باز یم کنم

 ساک لباس های ورزشر رو بر یم دارم و دوباره به



ن بر یم گردم  .داخل ماشی 

 :ساک رو روی پای طیال یم اندازم و یم گم

ه، از آخرین باری که شستمشون نرفتم باشگاه- ن  .تمی 

رخ  یم خوای بردار، بپوشه ... 

 ساک رو باز یم کنه و همون طور که داره توشون

 :شک یم کشه، کنجکاو یم گه

 فکر نیم کردم لباس بشوری، بگو که این خودبی و-

 ...تصورات من ازت درست نبودن

این که ما ان قدر راحت و خودموبن باهم حرف یم 

 زنیم

 تقریبا جز غی  ممکن هاست! نیم

نرژی مثبتی بینمونه که ان قدر نرم و آروم دونم چه ا

 و

، مثل دوتا آدم  به دور از رو کم کتن

 .عاقل داریم حرف یم زنیم

اما حداقل از این جهت خوبه که بدون اذیت آزار 

 دیگری



 .مثل دوتا آدم متمدن شدیم

طیال ییک از هودی هارو انتخاب یم کنه و وقتی 

 جلوی

ه، من صورتم رو بر  بدنش یم گی 

ردونم تا راحت لباسش رو عوض کنهیم گ . 

اما خدا پاداش آدمای با تقوا رو یم ده و دقیقا وقتی  

 که

 داره سوتینش رو باز یم کنه، نگاهم

 کامال ناخودآگاه و بر برنامه ریزی قبیل به سینه اش

 .یم افته

 آب دهنم رو قورت یم دم و دستم رو روی گوش و

 گردنم یم ذارم تا از شخ شدن

هشیعش ب  ب ه احوال درونیم نیر . 

ن یم اندازم تا بیش تر از این وسوسه نشم  شم رو پایی 

 ا !

 ین دخیی به من اعتماد کرد که پیشم موند، درست

 نیست که من با دید زدن بدن برهنه اش،



 .به اعتمادش خیانت کنم

 !اما لعنت به من

 به محض این که چشم هام رو یم بندم، تصویر بدن

سکسیش و بر برهنه اش، رنگ پوست   

 .نقصش توی ذهنم نقش یم بنده

چند دقیقه که تو فکر لمس کردن و لیسیدن بدن 

 طیال

 :یم گذره، صداش به گوش یم رسه

؟- (  )?where are youکجابی

 بر حواس به سمتش بر یم گردم و به اون که تو

 یم
ی

 هودی قرمز من گم شده، لبخند گنیک

 :زنم

 ...همینجا-

 مونده
ی
ت باق ه تنها سوبی شر رو به سمت من یم گی   

 :و یم گه

 مرش، لباسات خییل به درد خوردن. بیا توعم اینو-

 ...بپوش، خییل خییس



 !اوم، امیدوار بودم که این رو در مورد خودش بگه

در حال حاضن ان قدر بدنم داغ کرده که خییس 

 لباس

 هارو حس نیم کنم و مطمئنا اگر

ی بیش ازدستش رو روی یه نقطه از تنم بذاره، گرما  

 .اندازه رو حس یم کنه
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ن برم  با این حایل که دارم، درستش اینه که از ماشی 

ون و لباسم رو عوض کنم، اما این  بی 

 !کارو نیم کنم

 طیال هم ظاهرا برعکس من، به حریم خصوض

ه ام ، خی   اعتقادی نداره که بر رودربایستی

 ...یم شه

بی که به تنم بر   توجه به نگاه سنگینش بی شر

 چسبیده



 رو در یم آرم و یم خوام با سوبی 

ت زیپ دار طوسیم عوضش کنم که طیال سوبی  شر

 یم

 کشه و با چشم هابی که قلب داره

 :ازشون یم ریزه یم گه

 ...واو، فکر نیم کردم معتادا عضله داشته باشن-

برهنه که به سمتش بر یم گردم و با همون باال تنه ی  

 دیگه قصدی برای پوشوندنش ندارم،

 :چشم غره یم رم و غر یم زنم

نیم توبن آدم باشیا، یم خوای باز دعوا کنیم -

 اعصاب

؟لب هاش آویزون یم شن و یم  منو انگشت یم کتن

 :گه

 ...هاپو نباش، شوخن کردم-

ت رو یم پوشم و کالهش رو روی شم یم  سوبی شر

 کشم تا موهام رو خشک کنم و

 :جواب یم دم



 داشتی شوخن یم کردی به اون عقل نخودیت نرسید-

 هر سخن جابی و هر نکته مکابن 

 داره؟

 :قیافه اش رو تو هم یم کشه و با دهن کچر یم گه

 از گ تاحاال فیلسوف شدی؟-

 و جوری نگاهم یم کنه که بدون دردش دادن به

 !خودش حرف بعدیش رو حدس یم زنم

 بهم ببنده و مطمئنم یم خواست یه معتا
ی

د مافنیک

 بگه

 !برو گلتو بکش بابا

بهش بر توجیه یم کنم و با فکر کردن به مسائل 

 دیگه

 .یم خوام ذهنم رو منحرف کنم

 اما به راه راست کشیدن ذهتن که یه نیپل صوربی 

 خوشگل دیده، صاحب اون نیپل بغل

دستشه و به راحتی یم تونه دست دراز کنه و به 

 دست



ت  فیلهبیارش، کار حرصن ! 

 چشم هام رو یم بندم و شم رو به پشتی صندیل تکیه

احت کنم  یم دم، یم خوام کیم اسیی

 :که طیال نق یم زنه

 ...نخواب-

به یم  وقتی بهش توجیه نیم کنم، با دست به پام ضن

م و با  زنه که باعث یم شه تو جام بی 

 .چشم های خون افتاده به اون نگاه کنم

غر یم زنه بر توجه به من و حال خرابم، : 

 ...حوصلم ش یم ره، نخواب-

 اون مطمئنا نیم دونه با خ  داره بازی یم
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 !اما من که یم دونم تو چه وضعیتی هستیم

 خودم رو روی صندلیم کیم جا به جا یم کنم تا وضع

 خشتکم معلوم نباشه و بعد با شفه ای



صاف یم کنم، یم گمکه گلوم رو  : 

 توعم بگی  بخواب دیگه، بعد این همه بگابی خسته-

؟  نیستی

مظلوم که نگاهم یم کنه، پشمام از شدت بهت و 

 تعجب،

ن کنان و لرزونک یم  افت و خی 

 !ریزن و دوباره در میان

بدون مقاومت، جلوی چشم های خوشگلش کم یم 

 آرم

 :و آروم یم گم

- رغرو خانم؟چیکار کنیم که حوصلت ش نره غ  

 لب های درشت خوردنیش رو که برای حرف زدن باز

 یم کنه، سیع یم کنم به هرجابی 

 نگاه کنم جز لب و دهنش؛ اما این غی  ممکنه وقتی 

 !اون ان قدر قشنگ حرف یم زنه

بازی، یم تونیم یه بازی کنیم که مناسب دو نفر -

 !باشه



 !خدایا

 !دارم دیوونه یم شم

نم و شم رو کج یم کنمنصفه و نیمه لبخند یم ز  : 

 چه بازی ای؟-

یم دونم توی این لحظه اگر نخوام به طیال دست 

 بزنم،

ن پیاده  باید هرخ  شی    ع تر از ماشی 

بشم و بذارم بارون تن تب کرده ام رو بشوره اما 

 همون

 جا یم شینم و منتظر به اون چشم

های براق خوشگلش نگاه یم کنم تا پیشنهادش رو 

 بده

. من پیشنهاد بدم، آس رو رو کنم و بگمدوست دارم   

 !بازی من با لب هاشه

ین شگریم اآلن یم تونه یه سکس جذاب و داغ  بهیی

 !زیر بارون باشه

م و طیال با خباثت یم گه  :اما زبون به دهن یم گی 



 نظرت راجع به جرات یا حقیقت چیه؟-

 !دخیی طفل معصوم

ر خودش تموم یم  نیم دونه این بازی بیش تر به ضن

 !شه و این پیشنهاد رو یم ده

 لبخندم از این بزرگ تر و خبیثانه تر نیم شه وقتی 

م و یم گم  :دست نرمش رو یم گی 

 ایک، جرات یا حقیقت؟-
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 :اخم یم کنه و یم توپه

 بطری نداریم ویل قانون باید این باشه که هرگ-

وبتش باشهپیشنهاد داده، اول ن ... 

 نیشخند یم زنم و انگار اون هم نقشه هابی برای من

 داره که گل از گلش شکفته و برای این

 .که اول نوبتش باشه، چونه یم زنه

ن دستم  عقب یم کشم و انگشت های نرمش از بی 



 آزاد

 یم شه، نا امید یم شم اما خودم رو

ن بهیی و بیش تری آماده یم کنم  !برای چی 

ش... اصالح یم کنم! بدن لختش کهمثل لباش، بدن  

 ...بچسبم بهش و لبام روش باشه

ی هابی که به زودی عملیشون یم کنم، ش
ن ن فانیی  بی 

 :تکون یم دم و یم گم

س-  ...ایک بی 

 -:دست هاش رو به هم یم کوبه و با شیطنت یم گه

 جرات یا حقیقت؟

 از اون جابی که ذات خراب طیالرو یم شناسم و یم

دادنم نقشه ها داره، دونم برای بگا   

 :ترجیح یم دم که بگم

 .حقیقت-

 :چشم غره یم ره و یم گه

 ...جرات نداشتی نه؟ خاااااک-

عکس العملم تنها یه نیشخنده که تحویلش یم دم و 



 اون

 با بر حیابی تمام و بدون ذره ای فکر

 :کردن به حرفش، یم پرسه

 یم-
ی

ون زدی و تنها زندگ  چرا از خونه ی بابات بی 

؟کتن   

فکم منقبض یم شه، پوست لبم رو با دندون یم  

 کشم و

 دست به سینه با عصبانیتی زیر

ن صدام قایم کرده، یم گم  :پوستی که خودش رو بی 

س- ن دیگه بی   ...شخصیه! یه چی 

 طیال که یم فهمه دستش رو جای خوبر گذاشته و

 حسابر یم تونه بتازونه، بدون این که

سه که این بحثوعقب نشیتن کنه یا یکم شعورش بر   

 :تموم کنه، یم گه

انتخاب خودته علیسان، ما باید پای انتخابامون -

 !بمونیم
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 لب هام رو روی هم فشار یم دم و اصال قصد کوتاه

 .اومدن ندارم

سوالش بیش از حد شخصیه و اگر بخوام حقیقت 

 رو

ن کرد  یبگم، باید قصه ی حسی  شبسیی  

ن کوتاه یم گم  :تعریف کنم!برای همی 

یه شی اختالف عقیده با پدرم و خانواده داشتم، -

 نیم

 .تونستیم همو درک کنیم

 :چپ چپ نگاهم یم کنه و غر یم زنه

 این خییل کلیه، یکم دقیق تر بگو قشنگ بفهمم چه-

 ...چیه

 :با تعجب نگاهش یم کنم و یم گم

 چه فضویل تو، به تو چه آخه؟-

ری به ش و گردنش یم ده و موهاش رو پشت گوشق  



 :یم زنه، با نیشخند یم گه

، درست جواب ندادی، پس-  از زیر سوال در رفتی

 !دوباره نوبت منه

اض کنم،  چشم هام گرد یم شن و قبل از این که اعیی

 :اون پررو پررو دوباره یم گه

 جرات یا حقیقت؟-

کنم   دلم یم خواد خفه اش کنم، اما تنها کاری یم

ن   بسیی

 .دهنم و چشم غره رفتنه

 :اون هم مثل من چشم غره یم ره و یم گه

 پس سوالمو کامل جواب بده، چرا از خونه ی بابات-

م تحویلم نده، ون؟ کصرسر  زدی بی 

 !راستشو بگو چون از چشمات غم داره یم ریزه

ورش زل یم زنم و اون مطمئنا دنبال  تو چشم های شر

ورانه اس، یه دل ییل که بهیه دلیل شر  

 !علیسان بر خیال بر بند و بار بخوره

نفسم رو کالفه پوف یم کنم و دستم رو توی موهام 



 یم

 کشم، کالفه و به اجبار جواب یم

 :دم

 چون از حاخر و تصمیماش یم ترسیدم، یم ترسیدم-

ای ن  زیر سلطه اش باشم و به چی 

بدتری از ول کردن بچه ام مجبورم کنه !بهت 

 نشسته

، تی  کشیدن قلبم رو تجدید یم کنهتوی چشم هاش . 

ن دور و برمون  هوای سنگی 

 .نفس هام رو ییک در میون یم کنه

ن رو باز یم  برای این که بتونم نفس بکشم، در ماشی 

ون یم زنم  .کنم و بی 

 :صدای طیال از پشت شم یم آد

 ...کجا یم ری عیل؟ وایستا-

وسط جنگل و ال به الی درخت ها، زیر باروبن که 

زهنو   

 قطع نشده و به شدت قبل یم باره،



 .یم ایستم

ت نازک بهاری هم اذیتم یم کنه که  این سوبی شر
 حتی

ن یم کشم و قبل این  زیپش رو پایی 

 که از تنم درش بیارم، طیال بهم یم رسه و با عجله

 .خودش رو بهم یم رسونه

 :نگران تو چشم هام نگاه یم کنه و یم گه

؟ حالت خوب نیست-  ...چیکار یم کتن

دست روی دست هاش یم ذارم و با صدای خفه ای 

 یم

 :گم

 ...نکن، دارم خفه یم شم-

دست هاش رو روی سینه ی برهنه ام یم ذاره و 

 تتوی

 .سینه ام رو لمس یم کنه
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ن یم ره، اما من  قفسه ی سینه ام با شدت باال و پایی 

طیال زل زدمفقط تو چشم های  . 

ن   .تو چشم هابی که با احساس گناه نگاهم یم کین

ن یم   با محبت دستش رو روی باال تنه ام باال پایی 

 کشه

 و تتوی سینه ام رو نوازش یم کنه،

ببخشید عیل، من نیم دونم -با عذاب وجدان یم گه: 

 چه

 برات افتاده ویل ببخش که مجبورت کردم
ی
 اتفاق

 یاداوری

 ...کتن 

م های براقش رو زیبا تر یم کنند. نیمبرق امید، چش  

 تونم اضار بیجاش روی این مسئله

ن این ن رفیی  رو ببخشم، اما دلم نیم آد باعث از بی 

 .جذابیت بشم

م و  مچ دست هاش رو که روی سینه امه یم گی 

 همون



 طوری که بارون داره خیسمون یم

 :کنه، روی صورتش خم یم شم و لب یم زنم

 ...یم بخشم-

با خیال راحت تو صورتم فوت یم کنه و نفسش رو 

 من

 دیوونه تر از قبل، دلم یم خواد

، تا وقتی دنیا ن مش تو ماشی  م و بیر  دستش رو بگی 

 هست و نیست، ببوسمش و تو عطر تنش

 !گم بشم

م و قبل از این ن دست هام قاب یم گی   صورتش رو بی 

 که هرکاری بکنم، تو چشم هاش نگاه

نیم کنم. چشم هابی که منتظر  ! 

م! قبل از این که  جوابم رو از نگاه مشتاقش یم گی 

 ش

 کج کنم و لب هاش رو به کام بکشم،

 .هر دومون چشم هامون رو یم بندیم

وقتی لب هامون به هم یم رسن، باالخره آروم یم 



 .شم

، روی لب های خیس و تب دارش  جز یه فشار جزب 

 .کاری نیم کنم

اگر بخوام بر طاقت تر از این حرف هام و یم دونم  

 جوری که دلم یم خواد ببوسمش،

ن جا لختش یم کنم  !همی 

ن یم کشونمش م و به سمت ماشی   .دستش رو یم گی 
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ن رو باز یم کنم و با مالیمت روی صندیل  در ماشی 

عقب هولش یم دم.بر هیچ حرف و حدیث و 

، اضن  اعیی

مثل اون بدون این که کالیم دراز یم کشه و من هم  

 ...به زبون بیارم، یم رم روش

با یه دستم، آرنجم رو کنارش جک یم زنم تا خودم 

 رو



 باال نگه یم دارم تا وزنم رو روش

نندازم و با دست دیگه ام، توی موهای قشنگش 

 چنگ

 .یم زنم

 با نوک انگشت هام نرم و آروم گردن خوش رنگ و

 .بلندش رو نوازش یم کنم

سش که تند یم شه، قبل از این که این دفعه واقیعنف  

 لب هاش رو ببوسم، بوسه ی کوتایه

 .روی گردنش یم ذارم

 به سمت دهنش یم رم و همزمان که لب هاش رو به

م، دستم رو از توی  کام یم گی 

 موهاش در یم آرم و از زیر هودی قرمز تنش، داخل

 .یم برم

اد دارم، لب هاش نرم و خیسه، همون طوری که به ی

 اما

 این دفعه بدون مزه ی رژ لب و هر

ن مزاحیم، دارم لب های خودش رو یم خورم  .چی 



 توی دهنم که آه یم کشه، پهلوش رو چنگ یم زنم و

 بر خیال لب هاش، به سمت گوش و

 .گردنش یم رم

 به محض برخورد نوک زبونم به گردنش، بلند صدام

 :یم زنه

 ...آه... عیل-

از شکم و پهلوش باال یم برمدستم رو نوازش وار  . 

 سوتینش رو بدون باز کردن قفلش باال

 :یم دم و نفس داغم رو توی گوشش خایل یم کنم

جان عیل، جان من... صداتو رها کن طیال... -

 محدود

 ...نکن خودتو عزیزم

 :فشاری بهش یم آرم و دوباره یم گم

 ...یم خوام صدات تو گوشم باشه-

یم آرم و از روش بلند یم دستم رو از زیر لباسش در   

 شم، روی پاهاش خودم رو نگه یم

 دارم و کمک یم کنم هودی رو از تنش در بیاره.به



محض لخت شدنش، نوک انگشتم رو از روی 

 شکمش

ن نارنجیش  تا سینه هاش که سوتی 

 .باالشونه، یم کشم

؟-  خییل جذابر طیال، اینو یم دونستی

ن یم شه و زیرم شکمش با نفس های تندش باال و پایی   

 .پیچ و تاب یم خوره

 کف دست هام رو روی سینه اش یم ذارم و از کنار

 انگشت هام رو به قفل سوتینش یم

 .رسونم

 کیم خودش رو باال یم کشه و قفل رو باز یم کنم، با

 دیدن بدن برهنه ی زیباش، عقل از

 :شم یم پره و زمزمه یم کنم

ی طیال-  .تو بر نظی 

ن جای زیادی برای مانوررو صندیل های عقب ماش ی   

، قبل این که دوباره ن  نداریم برای همی 

 .روش بیفتم، دکمه ی شلوار جینش رو باز یم کنم



 پارتصدوشصتوشش#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

ن نارنجیش، روی  لباس زیر تورِ ی س ِت سوتی 

 پوست

 .بر نقص و جذابش، نفسم رو یم بره

ش یم کشمنوک انگشتم رو روی پوست زیر شکم . 

 نفس های کش دارش باعث یم شه

 :نیشخند بزنم و زمزمه کنم

 ...سکیس-

 انگشت هام از کنار رونش رد یم شن و شخ شدن

 صورتش، عقب بردن شش و همه این

ن   .ها اون رو خییل دوست داشتتن تر از قبل یم کین

 :نیم تونم مقاومت کنم تا این حرف رو بهش نزنم

- چ و تاب خوردنش زیرخوشگل دوست داشتتن ...پی  

لمس دست من، همراه با صدای بلند نفس هاش 

 باعث



 یم شه داغ

 .تر بشم

 کامال رد یم دم و یم زنه به شم یم زنه که پوست

 خوشگلش رو مثل یه خوناشام بمکم و

 !کبودش کنم

ن   خم یم شم و همون طور که انگشت هام جابی بی 

 پاهاشه، گردنش رو مک یم زنم که

یدنش، اسمم رو صدا یم زنه که بیش همراه با آه کش

 تر

 .و بیش تر غرقش یم شم

 دوباره از روش بلند یم شم تا شلوار هر دومون رو از

 تنمون در بیارم که نور قرمزی از

 .چند میی اون طرف تر، تو چشمم یم زنه

 یم خوام بر توجه بهش دوباره روی طیال بیفتم که

ن پلیس، همراه نور  صدای آژیر ماشی 

اعث یم شن تمام شور و هیجانم بخوابهقرمز، ب . 

بهت زده خشکم یم زنه و تنها عکس العلم اینه که 



 بلند

ت عباس  ...بگم یا حرصن

به طیال که کامال لخت و بدون هیچ پوشیسر زیرمه 

 فکر

 !یم کنم و تنم یخ یم زنه

 پارتصدوشصتوهفت#

 فصل_شش#

سد#  هردمازاینباغخریمی 

ون هم که متوجه از روی پاهای طیال کنار یم رم و ا

 ی

 صدای آژیر شده، شی    ع بلند یم

 .شه

 هاج و واج، با صوربی که شخ شده و کیم نم داره

 :یم گه

 ...واااای عیل-

بغضش یم ترکه و دست هاش رو دور بازوهای 

 برهنه



 :اش حلقه یم کنه

وای بابام، بدبخت شدم عیل...قدرت تکلمم رو از -

 دست

 بزنم. 
ن
از رنگ و روی دادم و نیم تونم هیچ حرق

 پریده

 ی طیال

هم کامال مشخصه که خودش رو باخته و جز 

 پوشوندن

 بدن لختش، با دست هاش، هیچ کار

 .دیگه ای نیم کنه

 توی موهام چنگ یم زنم و با بدبختی آب دهنم رو

 .قورت یم دم

 بر معطیل مشغول پیدا کردن لباس هامون یم شم تا

 حداقل یکم از بار منقن این فضاحت کم

مکن ! 

ان قدر هولم که نیم تونم درست ببینم و تصمیم 

م  .بگی 



 ذهنم توانابی هضم این مشکل رو

 نداره و صدای برخورد دندون های طیال روی هم، از

 ترسش حالم رو بدتر یم کنه. فرصت

ندارم بغلش کنم و بهش دلداری بدم، پس فقط 

 لباس

 هامون که هر کدوم جابی افتادن رو بر

رو سمت طیال یم اندازم و یم یم دارم و یه شیش  

 :گم

ن نیست-  .بپوش اآلن وقت آبغوره گرفیی

 اما قبل از این که بتونیم تکون بخوریم، هیکل بزرگ

ن قرار  مردونه ای جلوی شیشه ی ماشی 

ه  .یم گی 

طیال تن ِش و لمس شده اش رو روی صندیل پرت 

 یم

 .کنه

 و بر 
ن  مردی که جلوی پنجره ایستاده و از کاپشن سیر

  که به کمرشه، کامال معلومه کهسییم



پلیسه، خم یم شه و با دیدن من و تن لختم، 

 ابروهای

 پرپشت پیوندیش توی هم گره یم

 .خورن

 بر سیمش رو از کمرش بر یم داره و با ش آنتش به

 پنجره یم کوبه، اشاره یم کنه که

ون برم  .لباس هام رو بپوشم و بی 

تش پریده ونگاه گناهکاری به طیال که رنگ از صور   

 لب هاش دارن یم لرزن یم اندازم و

 :یم گم

 .نگران نباش عزیزم، نیم ذارم بالبی شت بیارن-

 اشتباه من بود... مواظبتم، اطمینان

 ...کن

 چشم هاش رو یم بنده و با صدابی که یم لرزه، یم

 :گه

 یم دوبن اول از همه زنگ یم زنن به خانواده-

هامون! یا برای تو مهم 



رتصدوشصتوهشتنیست؟#پا  

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 .زنمه جناب شگرد-

 طیال روی ییک از صندیل ها نشسته، لبش و ییک از

 ناخن هاش زیر دندونشه و همزمان

 داره همه جاش رو یم جووعه! با نوک پاش روی

س از تمام ب گرفته و اسیی ن ضن  زمی 

 !هیکلش یم ریزه

ته ی با ناخن های بلند دست دیگه اش به جون دس

 چرم

 فیک صندیل افتاده و داره چنگشون

 .یم زنه

سش رو درک یم کنم  !اسیی

مخصوصا این که تا حدی با تفکرات خانواده اش 

 آشنا

 شدم و یم دونم دست کیم از خونواده



 !ی خودم ندارن

 که یم زنم، نگاه افرس پرونده و طیال، هر
ن
 با این حرق

 .دوتاشون به سمتم بر یم گرده

یم مونه و دست از جویدن ناخنش بر دهن طیال باز 

 یم

 داره، همون لحظه سکسکه اش بر

 .یم گرده و افرس با تاسف ش تکون یم ده

 :افرس پوزخند یم زنه و رو به طیال میگه

 ...زنگ بزن خانوادت بیان-

 .اعصابم خردتر از قبل یم شه

یط چند ساعت گذشته، هرخ  یم گم این مردک 

 زبون

نهنفهم حرف خودش رو یم ز  ! 

 رد یم دم و یم خوام داد بزنم که طیال انگار کیم به

 :خودش یم آد و یم گه

جناب شوان با شوهرم بودم، زنگ بزنم به -

 خانواده ام



 بگم بیاد چیکار؟ اومدیم ماه عسل

 !مثال

افرس پرونده، که روی لباسش اسمش رو نوشته: 

 احمد

، خودکارش رو روی  رضابی

صدای بلندی یم کاغذهای جلوش پرت یم کنه و با   

روزی دویست نفر مثل شمارو تو اون جنگل یم-گه:   

 دستگی  یم کنیم، میان اینجا بهونه های

شونم فکر کردن با  مختلف یم آرن که اله و بله. اکیی

 بچه طرفن، مثل شما ادعای زن و

 !شوهری دارن

 ازشون یم ریزه
ی

 بعد رو به من، با چشم هابی خستیک

نفهم و انگار اون هم به یه زبون  

 :برخورد کرده، یم گه

زنته؟ مدرک بیار ولتون کنم برید، و اال که زنگ -

 بزنید

 خانواده هاتون بیان و پرونده تون



ی  !ارجاع داده یم شه به دادگسیی

 پارتصدوشصتونه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

از گوشه ی چشم طیال رو یم بینم که رنگ از 

 صورتش

 یم پره و یم خواد از روی

بلند بشه که دستم رو به نشونه ی ایست صندیل 

 باال یم

م  .گی 

 بزنه و اوضاع رو از ایتن که
ن
 قبل از این که هر حرق

 :هست خراب تر کنه، من یم گم

 جناب شوان همون طور که خانمم گفت، خانواده-

ن و اومدیم ماه عسل،  هامون اینجا نیسیی

ن کلیپ عروسیمون. یم تونم به اکیپ  برای گرفیی

دار  ی زنگ بزنم با خودشون صیغهفیلمیر  

 !نامه مون رو هم بیارن



افرس که انگار آروم تر شده، کاغذهاش رو دسته 

 بندی

 :یم کنه و ش تکون یم ده

تلفن اونجاست، زنگ بزن تا قبل تموم شدن -

 شیفتم بیان

... 

 :نگایه به ساعت مچ  اش یم اندازه و ادامه یم ده

- ن موقع نیاندو ساعت و نیم دیگه مونده، اگه تا او   

 شب رو مهمون مایید، صبحم که با

ید دادشا  ...پرونده تون می 

 طیال از جاش یم پره و یم خواد سلیطه بازی در بیاره

ن تو-که ترسر یم زنم:  بشی  ... 

 :بعد رو به افرس پرونده یم گم

 ...بله چشم، ممنون-

ش اشاره یم کنم ن  :به تلفن روی می 

 اجازه هست؟-

ن رو بر یم دارم. اماش تکون یم ده و تلفن  روی می   



 شماره ی فراز و رستگار رو حفظ

 !نیستم

 :نفس کالفه ای یم کشم و یم گم

 شماره شونو حفظ نیستم، یم شه برم از موبایلم-

 بردارم؟

 افرس بلند یم شه و کاغذهای مرتب شده اش رو زیر

 :بغلش یم زنه

 مشکل خودتونه، اگر نیم خوایید شبو تو بازداشتگاه-

ه که یادت بیادبگذرون ید، بهیی ... 

ون یم ره و طیال با صدای آرویم یم گه  :از اتاق بی 

 !حروم زاده ی آشغال، زورشون به ما رسیده-

 پارتصدوهفتاد#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 رو به اون که دست به کمر و بر هدف وسط اتاق

 :ایستاده، ترسر یم زنم

- ه هیس، یم شنوه بدبخت تر یم شیم.چشم هابی ک



 از

 زور اشک های نریخته اش شخ و براق تر از قبل

 شدن رو توی نگاهم

 کوک یم زنه .صداش که به خاطر بغضش گرفته و

 :خشدار شده و یم گه

یم خوای چیکار کتن علیس؟ صیغه نامه رو از  -

 کجات

 !در آوردی

 دوتا دست هاش رو به کمرش یم زنه و شش رو زیر

 یم اندازه. لباس هاش رو ان قدر

تش رو برعکسه ول و بر توجه پوشیده که بی شر  

 تنش کرده و خرگوشش پشت کمرش

 !افتاده

 توی همون یذره راه قدم رو یم ره و من توضیح یم

 :دم

 بابای ییک از رفیقامون وکیله، یم تونه برامون جور-

 .کنه، کاری نداره



 :با امیدواری به سمتم بر یم گرده

 یعتن دیگه به بابام زنگ نیم زنن؟-

م رو باال یم اندازم و به این فکر نیم کنم که چراش   

 بیش تر نگران باباشه، من به شخصه

 نگران تیکه کنایه ها و عکس های پلنگ ملنگای

 !کاندیدای مامانمم

 :یم گم

 اگه این الشخور یم ذاشت برم شماره ی فرازو از-

 ...گوشیم پیدا کنم، نه زنگ نیم زدن

و با خوشحایل برق امید توی چشم هاش یم دووعه  

 .دست هاش رو از کمرش یم اندازه

 :مشتش رو تو هوا پرت یم کنه و یم گه

 ...من شماره ی صبارو حفظم، زنگ بزن-

عددهارو پشت ش هم یم گه و توی این مدبی که 

 بوق

 های آزاد توی گوشمون پخش یم

شن، فقط خدا خدا یم کنم صبا از اون دسته 



هابی 
 دخیی

ه رو جوابنباشه که شماره ی غریب  

 !نده

 پارتصدوهفتادویک#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغهاوقتی ان قدر بوق یم خوره که قطع#

 :یم شه، طیال زیرلب فحشش یم ده

ط یم بندم داره به این-  خاک تو ش به درد نخور، شر

 دوست پرس بر مرصفش یم ده که

 !پای گوشیش نیست

درست نیست، ویل توی این موقعیت خنده ام یم  

ه  گی 

طیال چپ چپ نگاهم یم کنه و که  

 :غر یم زنه

ش دوباره-  ...زهرمار، اآلن وقت خندیدنه؟ بگی 

م و این دفعه هم مثل شی پیش  از اول شماره یم گی 

 .تا آخرین بوق کیس جوابگو نیست



س و اضطراب بهش فشار آورده،  طیال واقعا اسیی

 لبش

 رو مدام یم گزه و انگشت هاش رو

 .یم شکونه

شخ شده و پلک چپش از شدت صورتش کامال 

 حرص

 یم پره، قیافه اش هم که کال کج و

 !کوله شده و انگار سکته کرده

م و وقتی بعد بار  شماره رو دوباره و دوباره یم گی 

 چهارم، تماس وصل یم شه، طیال

ه  .باالخره کیم آروم یم گی 

 انتظار شنیدن صدای صبارو دارم اما فراز عصتر و

 : دهتقریبا با داد جواب یم

 بله؟-

 ظاهرا تئوری طیا درست بوده و صبا برای به دست

 !آوردن دل فراز، داشته بهش یم داده

ه  خنده ام یم گی 



ون یم دم و در حایل که به طیال   نفسم رو محکم بی 

 که

 روی صندیل وارفته و لش کرده

 :لبخند یم زنم، تو گوشر به فراز یم گم

- صیغه  فری دستم به دامنت زنگ بزن به نیما یه

 نامه

 ...جور کنه که بگا رفتیم

، ماجرارو براش تعریف یم  وقتی متعجب یم پرسه خ 

ن   کنم و اون با حالتی که مطمئنا بی 

چه قشنگ! جا-خندیدن و نخدیدن گی  کرده، یم گه:   

 قحط بود حاال؟

 پارتصدوهفتادودو#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 حرض پلک یم زنم، با انگشت شست و اشاره پشت

 چشمم رو ماساژ یم دم و بر حوصله

 :یم گم



 کاریه که شده، به تو یه نفرم ربیط نداره چیکار-

 کردیم، یا نکردیم... من دستم به جابی بند

نیست، گوشیمو نمیدن بهم. زنگ بزن به نیما همیتن  

 که

 .گفتمو بگو

 :فراز غرولند یم کنه

ن که بابا، گوشیتو چرا نمیدن؟ اآلن یم - دزد نگرفیی

 آییم

 ...اونجا، نگران نباشید

به طیال که دیگه رنگ به صورتش نمونده و با 

 وحشت

 بهم زل زده با محبت نگاه یم کنم و

 :توی گوشر به فراز یم گم

 این بچه داره پس یم افته، این یاروعم مث سگه-

 هرخ  یم شه یم گه زنگ بزنید

 !خونواده هاتون

 :فراز ناراحت یم گه



- و یم رسونیم. چه داستابن ای بابا، باشه زود خودمون  

 .شدا این شمال

ن یم کنه، نگاه کوتایه ن فی   دوباره به طیال که داره فی 

 :یم اندازم و یم گم

فقط دو ساعت وقت داریم که نیفتیم بازداشتگاه! -

 از

 صبا لباس بگی  بیار برای طیال تو

ن باید مال خودشو ن لباسای من تنش بود، گفیی  ماشی 

شما یمبپوشه همشون خیسن، اآلن   

ن باشه خداحافیطن یم کنه تا بیفته  خوره.فراز با گفیی

 دنبال کارهای ما و من تلفن رو شجاش یم

 ذارم، به سمت طیال یم رم و جلوی پاهاش روی

 .زانوهام یم شینم

 دست های یخ زده اش رو که توی هم قفل کرده و

م  عصتر تکون یم ده، توی مشتم یم گی 

ه و  نگاه یخ زده اش رو که شش رو کیم باال یم گی   

 که دیگه براق نیست، توی چشم هام



 .یم دوزه

 فشار کوچییک به دست هاش یم آرم و با محبت یم

 :گم

 غصه نخور دورت بگردم، مگه من مردم ان قدر-

 عصتر شدی؟ بخدا نیم ذارم کیس چپ

 .نگات کنه، به جون مامانم قسم

ن خوشگلش، خون افتاده و معلومه  چشم های سیر

 مقابل

ه کردن مقاومت یم کنهگری . 

های دیگه  بهش افتخار یم کنم، به این که مثل دخیی

 زیر

 گریه نزده و بهش حق یم دم که

 .خودش رو گم کرده باشه

اگر باباش، حتی یک درصد مثل حاخر باشه، حق 

 داره

سه  !بیی

ه و از خییل  با وجود استقالل مالیش، باز هم یه دخیی



 .جهات دیگه وابسته است

کنم، چون تو جایگایه نیستم که   شزنشش نیم

 بخوام

 کس دیگه ای رو، مخصوصا آدیم

 .مثل طیال رو قضاوت کنم

 پارتصدوهفتادوسه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 نگاهش رو از روم بر یم داره، شش رو بر یم

 گردونه و دستش رو زیر انگشت هام

 .مشت یم کنه

کامال متوجه ی عقب کشیدنش یم شم، گاو که 

 نیستم

 نفهمم! دوری کردنش رو یم ذارم پای

موقعیت پیش اومده اما قرار نیست تحمل کنم و 

 
ن
 حرق

 !نزنم



م و  بدون این که تکون بخورم، چونه اش رو یم گی 

 شش رو دوباره به سمت خودم بر یم

 .گردونم

 به من نگاه کن .لب هاش رو با زبون خیس یم کنه و-

 .آب دهنش رو قورت یم ده

 واضح بدونه که من پشتشم و به طیال باید کامال 

 هیچ

 وجه تنهاش نیم ذارم و کنار نیم کشم

 !تا هر کیس، هر بالبی خواست شش بیاره

 آب بینیش رو باال یم کشه و کامال شد بر عاطفه یم

 :گه

منظره ی جذابر جلوم نیست که بخوام نگاهش  -

 کنم،

 .قبال دیدمش

ی زل یم زنه  .و دوباره به در و دیوار کالنیی

 !وا یم مونم

حقیقتا باید بگم دهنم بسته یم شه و وا یم مونم از 



 این

 همه تغیی  خلق و خو توی ییک دو

 !ساعت، پشم رو تنم نیم مونه

اف یم کنم که بعد از این که اون طوری لخت  اعیی

 زیرم

 بود و ناله یم کرد، کامال توقع

 !داشتم که مقابلم نرم تر شده باشه

شد اما خ  فکر یم کردم و خ   ! 

از روی پاهام بلند یم شم و جلوی چشم هاش که 

 روی

ن زومشون کرده، قدم رو یم  زمی 

 .رم

یک دستم رو به کمرم یم زنم و با دست دیگه ام، 

 توی

 .موهام دست یم کشم

 !کالفه ام

بیش تر از همه ی این اتفاق ها، از دم دیم مزاخر 



 طیال

 .کالفه و عصتر شدم

ه نیم تونم متغی  حتی من هم به اندازه ی این دخ یی  

 !باشم

 وقتی به انفجار یم رسم، به سمتش بر یم گردم و با

 انگشتی که تهدید گر جلوش تاب یم

 :دم، حرض یم غرم

 !جلو اون یارو نگفتم زنیم که اینطور رفتار کتن -

ه و با اون چشم های به ب باال یم گی   شش رو به ضن

 .خون نشسته اش بهم نگاه یم کنه

# وچهارپارتصدوهفتاد  

 فصل_هفت#

بهوقتشهراالغهاانگشت های لرزونش رو توی هم #

 یم

 کشه و الی پاهاش، جابی که قبال بودم و دیدمش،

 .قفلشون یم کنه

 :وقتی به حرف یم آد صداش از عصبانیت یم لرزه



واقعا فکر کردی بعد این بالبی که شم آوردی، بازم -

 به

 حرفات گوش یم دم؟ غصه

م بغلتنخورم؟ البد انتظار دا ری چون گفتی زنتم بی   

 !ماچت کنم؟

 .دست به کمر، به سمتش چشم غره یم رم

این که حق با این لعنتیه، بد رقمه رو مخمه و نیم 

 تونم

 !هیچ جوره باهاش کنار بیام

، لعنتی -  !انتظارم ندارم ان قدر دورتر شر

 باالخره طاقت نیم آرم، حرفم رو بر رودربایستی یم

ده و یکم از اینزنم و امیدوارم وا ب  

ه  .پوسته ی سختش فاصله بگی 

اما اون فقط بر حرف نگاهم یم کنه و وقتی در اتاق 

 بر 

 هوا باز یم شه، نگاه هر دومون به

 .اون سمت کشیده یم شه



افرس نگهبان با پرونده ای که توی دستشه وارد یم 

 شه

 :و یم گه

 زنگ زدید به خانواده هاتون؟-

یم و افرس بر توجه بهنگایه به هم دیگه یم انداز   

 :قیافه ی هاج و واج ما، با قاطعیت یم گه

 ...بفرما خانم، اول شما-

 طیال دوباره رنگ و روش یم پره و من هول زده و

 عصبابن از زبون نفهیم افرس، یم

 :گم

 جناب شوان چرا اذیت یم کتن آخه؟ چه مادر پدر-

 بازی ایه آخه. زنگ زدیم صیغه نامه

 !بیارن دیگه

تو-نگاه کوتایه به دوتامون یم اندازه و یم گه:  افرس   

 مثل این که متوجه نیستی تو چه وضیع گرفتیمت

 پرسجون! حتی اگه ثابت بشه زن و

 شوهرید، باز باید به خانواده هاتون اطالع داده بشه،



 پس نه وقت منو بگی  نه خودتو، بیا

 !زنگ بزن قال قضیه رو بکنیم بره

از رخم یم پره و فقط به حاال من هم مثل طیال رنگ 

 این

 فکر یم کنم که اگر نتونیم ثابت

 یم افته
ی
 !کنیم چه اتفاق

 :افرس دوباره به طیال ترسر یم زنه

 پاشو، چرا پس افتادی؟ مگه شوهرت نیست؟-

 پارتصدوهفتادوپنج#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

صدای قورت دادن آب دهن طیال ان قدر بلنده که 

 مطمئنم

افرس هم صداش رو عالوه بر من،  

 .یم شنوه

 طیال محکم شجاش یم شینه و با زاری به من نگاه

 :یم کنه که من رو به افرس یم گم



چرا اذیت یم کتن جناب شوان؟ خانواده هامون -

 بیان

 اینجا چه کاری درست یم شه آخه؟

ن جوریشم باباش به زور دادتش بهم. بیاد اینجا  همی 

ه از  م،بفهمه چیشده طالقشو یم گی   

 .شکست عشقی یم خورم دق مرگ یم شم

طیال با تعجب نگاهم یم کنه و افرس پوزخندی از 

 خنده

 :یم زنه

ن چقدر همو یم - عب نداره، بذار بیاد شاید ببیین

 خوایید

 زودتر فرستادنتون ش خونه

 !زندگیتون

ش اشاره یم ن  دوباره با ش به طیال و تلفن روی می 

 :کنه

- ت تنگهپاشو خانم، بیا زنگ بزن. وق ... 

 و بعد رو به من که هاج و واج دارم نگاهش یم کنم،



زنگ زدید صیغه نامتونو بیارن؟-یم گه:   

، دست  دهنم رو که باز مونده، یم بندم و با بد خلقی

 به

 :کمر یم زنم

هم صیغه نامه هم پدر مادرا؟ جناب شوان دزدارو -

 هم

؟  این طوری صاف یم کتن

نسبت به قبل ترسر اخم یم کنه و با صدای بلند تری 

 یم

 :زنه

خانم؟ مگه من با شما نیستم؟ معطل کرده مارو، -

 بیا

 !تماس بگی  دیگه

 طیال نفس عمیقی یم کشه و با فشار محکیم که به

 دسته ی صندیل یم آره، از جاش بلند

 .یم شه

 وقتی از کنارم رد یم شه، زیرلب و آروم، جوری که



 :فقط اون بشنوه یم گم

 .متاسفم-

# هفتادوششپارتصدو   

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 :طیال با صدابی که یم لرزه یم گه

 .پدرم ایران نیست-

 :افرس بر حوصله یم گه

- 
َ
 زنگ بزن به مادرت، یا ق

ی َِ  

مت. پدر بزرگ پدری یا َِ  

 !عمو

 دوباره آب دهن قورت یم ده و با تکون دادن شش،

 وقتی تلفن رو بر یم داره، دست هاش

 .به وضوح یم لرزن

ه و کامال معلومه که ذهنشع دد هارو با تاخی  یم گی   

 .پراکنده شده



 :برای صاف کردن صدام شفه یم کنم و یم گم

م.کوتاه و مات نگاهم یم کنه، شش رو-  بده من بگی 

ن کردن یم گه ن فی   :باال یم اندازه و با فی 

م-  .یم تونم، یم گی 

 .و آخرین عدد رو هم وارد یم کنه

یم گذره، گوشر رو از بغلچند ثانیه که سکوت   

ن یم آره و آروم یم گه  :گوشش پایی 

 .جواب نیم ده-

 :افرس ش تکون یم ده و یم گه

 .دوباره بگی  -

 طیال بدون زدن حرف دیگه ای دوباره تماس رو تکرار

 یم کنه و این دفعه چند ثانیه بعد،

 .صدای گنگ مردی از پشت خط یم آد

ن زیادی نیم شنوم، اما طیال یم گ هچی  : 

 .سالم آقاجون، منم-

چند ثانیه سکوت یم شه و بعد طیال با صدابی که 

 انگار



 :کیم ریلکس تر شده، یم گه

 آقا جون یم توبن بیای شمال؟-

 ...اوم، چطوری بگم-

 نگاه کوتایه به من یم اندازه و با آه عمیقی که یم

 کشه، جیگرم براش کباب یم شه و یم

 :گه

- با ایران نیست بهشمآره، یه مشکیل پیش اومده، با  

 .بگم عصتر یم شه

؟-
ی

 یم شه بیای و به مامان هم نیک

آره، نه، نگو. دهن لقه، خوشم نیم آد... یم ذاره  -

 کف

وریش! حوصله ن  دست اون شوهر پی 

 ی اون مردک کچلو ندارم که بخواد واسه من قیافه

ه و پوزخند بزنه!ابروهام باال یم پره و طیال همون  بگی 

 ناخن هاشو الی همه ی درزهایطوری که با کالف
ی

یک  

ن یم کنه، چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه و  می 

 یم



 :گه

 آقاجون چرا جو یم دی! مواد کجا بود؟ یه مشکل-

 .کوچیکه فقط

 :از زیر چشم به من نگاه یم کنه و دوباره آه یم کشه

داری یم آی کارت شناسابی و شناسنامه ی خودت -

 و

اعهمنم بیار. تو گاو صندوق باب . 

 نه من نیم دونم رمزشو، زنگ بزن از خودش-

س  ...بی 

 پارتصدوهفتادوهفت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ن آدرس و عجله کنید، تلفن رو با نفس  طیال با گفیی

ون یم ده قطع یم کنه، افرس  بلندی که بی 

 :به من اشاره یم کنه

 .نوبت شماس، زنگ بزن-

خودم رو این دفعه واقعا عصتر یم شم و نیم تونم  



ل کنم  :کنیی

جناب مسخره کردی مارو؟ بنظرت من شبیه  -

 کسابی ام

 که بخوام زنگ بزنم بابام بیاد واس

ن موضوع مسخره ای؟ زنمو مجبور کردی  همچی 

 زنگ

 بزنه، گفتیم چشم. دیگه نخندون

 ...منو

 طیال همون طوری که عقب یم کشه و دوباره روی

ه، یم گه  :صندلیش جا یم گی 

- ن مجبور شدم زنگ بزنم. تو هم حتما نه، چطور م

 باید

 زنگ بزبن حاخر بیاد، بر حاخر 

 !که نیم شه اصال

 چشم غره یم رم و معلومه از اون آدم هاست که اگر

 بره ته چاه، بقیه رو هم با خودش یم

 که تو تنهابی حوصله اش ش نره!طیال اما 
ن کشه پایی 



 با

ه ولبخند بر حایل که انگار یم خواسته نیشخند باش  

 موفق نشده، شجاش بر یم

 :گرده و افرس ابرو باال یم اندازه و اشاره یم کنه

 زنگ بزن پرسجان، نه وقت مارو بگی  نه خودتو-

 معطل کن. اول آخر باید والدینتون بیان

 !اینجا و تعهد بدن

چشم هام گرد تر از این نیم شه و چه ایده ی 

 احمقانه

 !ای

اطالع بدم که بیاد  نزدیک ش سالمه و باید به َولیم

 به

 جام تعهد بده؟

ن ایده ای به ذهنش رسیده   که همچی 
کاش کون اوبن

 یم

ن تا دیگه از این غلطا نکنه  !ذاشیی

 که یم
ن
 کالفه پوف یم کشم، بر چک و چونه ی اضاق



 دونم بر فایده است، تلفن رو بر یم

م  .دارم شماره ی موبایل حاخر رو یم گی 

اب بدهچند ثانیه طول یم کشه تا جو  : 

 .بله بفرمایید امرتون-

 آب دهنم رو قورت و یم دم و خداروشکر که دستم

 .خییل زیر ساطور حاخر نیست

 حتی فکر به این که امکان داشت بعد این اتفاق چه

 بالهابی شم بیاره و چقدر محرومم کنه،

 .تنم رو یم لرزونه

 :خسته از کشمکش های این چند ساعت، یم گم

- ؟سالم حاخر جون، چ طوریابی  

 :حاخر با ناراحتی آه یم کشه

ه؟ این چه شماره-  سالم پرسجان، خ  شده چه خیر

 ...ایه

 پارتصدوهفتادوهشت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغهاچند ساعتی یم شه که توی راهرو#



ی، ویلون و سیلون شدیم  .های کالنیی

 افرس بر ناموس به حرفش عمل کرد و حتی بعد از

که به لطفنشون دادن صیغه نامه ای    

 .نیما، کامال به موقع دستمون رسید، اجازه نداد بریم

ه و گوشر رو دستش  به فراز گفتم با حاخر تماس بگی 

 .بده که وقتی اینجا اومد سوبی نده

 چون اینطور که معلومه، این افرسه سیخ کرده مارو

 بفرسته زندان و اشد مجازات رو

ه  !برامون بگی 

دارها و  اختالس گرها که دارن کاش با دزدها، کالهیر  

ه ی مملکت رو یم کشن، هم  شی 

ن طوری رفتار یم شد  !همی 

 به وهللا که اگه یک درصد این رفتار عادالنه باشه،

 !خودم داوطلب یم شم که شالق بخورم

 بر عدالتی ها و حق خوری ها رو
 اما زور داره وقتی

 یم بینم و به خاطر یه اتفاق کوچیک

ن مرتیکه ی عقده ای یمکه به کیس آسیتر نزده، ای  



 خواد یه دخیی زیر بیست سال رو پیش

 خانواده اش خراب کنه و بفرستش دادگاه تا شالق

 !بخوره

 افرس حرومزاده، با بر ناموش تمام حتی منت این رو

 شمون گذاشت که تا رسیدن خانواده

 .هامون، نیم فرستمون بازداشتگاه

شش طیال انگار دیگه زده به بر خیایل و آب از   

 گذشته که بر توجه به آلوده بودن محیط،

 شش رو به دیوار کثیف تکیه داده و چشم هاش رو

 .بسته

س  من هم توی راهرو شگردونم و بیش تر از اسیی

س پدر بزرگ طیال رو ، اسیی  حاخر

 .دارم

حاخر به دردشهای من عادت داره و قبال که جوون 

 تر

ی  بودم، چند وقت یه بار به کالنیی

تلف یه ش ریز یم زدیمهای مخ ! 



ی نیست که قبال براش دستگی   ن این اتفاق هم چی 

 نشده

 .باشم و حاخر با مراحل نا آشنا نیست

من هم بعد این همه مدت، یاد گرفتم باید چیکار کنم 

 و

 چطوری از مهلکه فرار کنم، اما تخم

حرومابی مثل این افرس که خارک...ه ای تو 

 خونشونه،

ن بعضن وقت ها مانع تر  اشر یم کین  

و پای حاخر به قضیه باز یم شه .برخالف این که 

 دلم

 
ی

 نیم خواد حاخر از زندگیم خیر داشته باشه و زندگ

 خصوصیم رو

 انگشت کنه، گایه اوقات که مجبور یم شم بهش رو

 بزنم یم آد حسابر انگولک هاش رو

 !یم کنه و یم ره

 های بر فایده، کنار طیال یم
ن  خسته از قدم رو رفیی



نم و پاهام رو تو طول راه رو درازشی  

 .یم کنم

 :غر یم زنم

 مرتیکه ی حروم زاده، ش یه اشتباه کونمونو پاره-

 .کرد

 طیال چشم هاش رو باز یم کنه و بر یم گرده نگاهم

 یم کنه. اخم هاش رو تو هم یم کشه

 :و با دندون قروچه یم گه

. یه اشتباه بود! -
ی

اشتباه؟ هاه! آره، درست یم گ

 بزرگ

 !ترین غلیط که تاحاال کردم

 با ابروهابی باال پریده، به طیال که داره غر یم زنه

 نگاه یم کنم. و این واکنش تند، نسبت

 !به یه حرف ساده به نظر زیادی یم آد

 پارتصدوهفتادونه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#



 :لب هام رو داخل دهنم یم کشم و یم گم

- ؟ باشه حاال، چرا داری بال بال یم زبن  

ه و انگار خوابش پریده که مثل  با چشم غره رو یم گی 

 من دست به سینه یم شه و غرولند

 :یم کنه

 اشتباه خودبی که باعث شدی بیفتیم اینجا، من نیم-

 !تونم اشتباه کوچیک کیس باشم آقازاده

 ابروهام دیگه جابی برای باالتر پریدن ندارن و آروم

اشتباه کردمخیله خب، ببخشید. -زمزمه یم کنم:  . 

ابی 
ن  با قهر روش رو بر یم گردونه و زیر لب یه چی 

 وزوز یم کنه که متوجه شون نیم شم

 .و اهمیتی هم نیم دم که خ  یم گه

 چند دقیقه که به سکوت یم گذره، طیال یهوبی نفس

 بلندی یم کشه و با لحتن که ناراحتی و

 ازش یم ریزه، غر یم زنه
ی

 :کالفیک

- رسن؟ خسته شدم، پس چرا نیم  

 نه به این که تا قبل زنگ زدن، داشت سکته یم کرد و



 نزدیک بود پس بیفته! نه به اآلن که

 !منتظره زودتر برسن و بگابی مون تکمیل بشه

به این حجم از مودی بودنش پوزخند یم زنم و یم  

 :گم

 نیم ترش بیان جرت بدن؟-

 :پشت چشم نازک یم کنه و با نیشخند یم گه

- ش از اندازه اوپن مایند و روشن آقا جونم یکم بی

 .فکره

 به خیال اون من دارم جووبن یم

ا تو سن من عادیه! قبال خییل بچه ی ن  کنم و این چی 

 خوب و ش به زیری بودم، بهم یم گفت

عقب افتاده! به نظرش جووبن که شیطنت نکنه، 

 نرمال

 .نیست

لبخندم پررنگ یم شه و طیال چشم هاش رو تو 

 حدقه

با غر ادامه یم دهیم چرخونه و  : 



 !کاش بابامم یکم مثل باباش بود-

 :با تفری    ح یم پرسم

 پس حاجیتون اهل دله، ها؟-

 :طیال نیشخند یم زنه

ن -  اوف، نگم برات. ستن از آقاجونم گذشته ویل همی 

هابی که یم گه، 
ن اآلنم دوتای تورو حریفه .با چی 

 مشتاق

 .دیدن پدر بزرگ یا همون آقا جونش یم شم

یه که دوست دار  ن م بدونم عکس العملش همون چی 

 طیال

 !یم گه یا یم آد به سیخ یم کشمون

 پارتصدوهشتاد#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 ساعت نزدیک پنج صبحه که باالخره توی همون

 پوزیشن تخیم و روی این صندیل های

ناراحت سفت خوابم یم بره. خواب که نه، فقط 



 پلک

 هام رو روی هم یم ذارم تا یکم

دردم بهیی بشهش  . 

دقیقا نیم دونم چقدر خوابیدم که با حس سنگیتن 

 نگایه

 روی خودم، از خواب بیدار یم شم

 .و شم رو از روی شونه ی طیال بر یم دارم

 چشم هام 
ی

چند بار گنگ پلک یم زنم ویل خستیک

 بیش

ن   تر از اونه که تاری دی َدم از بی 

 .بره

به جابی  با ش انگشت چشم هام رو ماساژ یم دم و 

 که

 صاحب نگاه مشکوک ایستاده، نگاه

 .یم کنم

مرد خوشتیت  که کاله شاپو روی ششه و کت  پی 

 شلوار راه راه مشکیش توی تنش فیت



 .شده

صورتش از من شیش تیغ تره و اندامش نه نحیفه و 

 نه

 .بزرگ

 نگاه کوتایه به طیال که با دهن باز خوابش برده یم

مرد یه تای ابرو  هایاندازم و پی   

سفیدش رو باال یم اندازه. حدسش سخت نیست که 

 پدر

 بزرگ طیالست و اومده برای آزادی

 .مون

ه و کاوش گرش هول یم شم، روی پاهام  از نگاه خی 

 یم ایستم، صدام رو با شفه ای باز

ی گفته باشم، بر 
ن  یم کنم و ضفا جهت این که چی 

 :هدف یم گم

 .سالم آقایَ هخامنش. صبحتون بخی  -

م یهپی  رد نگایه به انتهای راه رو که در ورودی کالنیی  

 و از پشت شیشه هاش، هوای گرگ



 و میش معلومه یم اندازه و دوباره به من نگاه یم کنه

 شش رو تکون یم ده و همون طوری که چشم هاش.

 رو میخ ش تاپای م ِن نامرتب کرده،

 :سوایل یم گه

 سالم، آقای؟-

ه اش، معذب و هول  لباس هام رو تویزیر نگاه خی   

 تنم مرتب یم کنم و دوباره شفه یم

 :کنم

 .ملیک هستم جناب هخامنش، علیسان ملیک-

 شش رو تکون یم ده و چشم های مییسر رنگش

ه ام یم شه  :دوباره با کنجکاوی خی 

 با حاج نادر ملیک نسبتی داری؟-

 باید بگم از این که بابام رو شناخته فکم یم افته! اما

ل یم کنم و با خونرسدیخودم رو کنیی   

 :تصعتن جواب یم دم

 .بله، پدرم هستند-

ن از نگاهش یم گذره و کامال  لحظه ای برق تحسی 



 متوجه اش یم شم، چون لبخند کمرنگش

 .هم این موضوع رو تایید یم کنه

 دوتا دست هاش رو روی دسته ی عصاش یم ذاره و

 به طیال نگاه یم کنه که من هم به اون

و دست روی بازوش یم ذارم، سمت بر یم گردم  

مرد  تکونش یم دم تا بیدارش کنم و پی 

 نگاهم یم کنه، با صدای رسابی یم گه
ن  :که تی 

؟-  ما، شمابی
 !پس داماد تعریقن

 .آب دهنم رو قورت یم دم که توی گلوم یم پره

 پارتصدوهشتادویک#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

از به شفه یم افتم و همون لحظه طیال با وحشت  

خواب یم پره.قبل از این که به پدربزرگش نگاه کنه، 

 با

 :بد عنقی یم گه

ی - ی؟ کاش بمی  خ  شدی؟ مردی؟ داری یم می 



 راحت

 ...شیم از دستت

همون طوری که دارم شفه یم کنم، از گوشه ی 

 چشم

 یم بینم که پدر بزرگ طیال لبخند

ین زبوبن نوه اش کیف کرده  !یم زنه و مطمئنا از شی 

  بلند یم شه به پشت کمر من بزنه که نگاهش بهطیال 

 پدر بزرگش یم افته و بر خیال من

 بدبخت که دارم دل و روده ام رو باال یم آرم، با حس

 :گناه یم گه

 .سالم آقاجون. صبح بخی  -

مرد فقط ش تکون یم ده و با ش عصاش به من  پی 

 :که دارم پس یم افتم اشاره یم کنه

- ز اآلن بیوه نشدیبزن پشت شوهرت تا ا . 

طیال هم شوکه نگاهش یم کنه و من با شدت 

ی  بیشیی

 .شفه یم کنم



 طیال با هول کمرم رو ماساژ یم ده و رو به آقاجونش

 :یم گه

 آقاجون این چه حرفیه دیگه! شوهر چیه؟-

 بعد نگاه وحشت زده ای به من که دارم نفس هام رو

ل یم کنم و سینه ام رو ماساژ یم  کنیی

رد قفسه ی سینه ام کم بشه یم اندازه و یم  دم تا د

 :گه

 این شوهر من باشه آخه؟-

بابا بزرگش پر رنگ لبخند یم زنه، به من که 

 مظلومانه

 و هاج و واج نگاهشون یم کنم،

 :اشاره یم کنه

 .جوون برازنده ایه، الاقل باباش که این طوره-

 طیال نگاه خصمانه ای به من یم اندازه و زیر دندون

 : غرههاش یم

مرد با خنده-  برازنده یعتن جیب باباش دیگه، نه؟پی 

 ش تکون یم ده و نگایه به من که ساکت بینشون



 :ایستادم، یم اندازه

 آره دیگه، وگرنه ریخت و قیافه اش که شبیه دوست-

 .پرسای قبلیته

 !بهم بر یم خوره

 با اخم به طیال نگاه یم کنم و پدر بزرگش با خنده یم

 :گه

- ی من اخم نکن پرس حاج نادر، اخم نکن کهبه نوه   

 !حسابت با کرام الکاتبینه

 بعد دوباره رو به طیال که با لبخند عمیقی نگاهش یم

 :کنه، اما خطاب به من یم گه

بر نخوره بهت پرسجان. هم سن و ساالی تو، -

 همشون

 ...تو یه شکل و شمایلن

ه ونگایه به شتاپام یم اندازه و با ابروهای باال پرید  

 :با تاکید یم گه

 البته ش و ریخت شما کیم موجه تره و یم توبن -

 !داماد ما باشر 



 پارتصدوهشتادودو#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 طیال نگایه به من یم اندازه که مطمئنم رنگ از رخم

 پریده و چشم هاش رو تو حدقه یم

 :چرخونه

از این شوخیا باهاش نکن آقاجون، اآلن پس یم -

 .افته

مرد ش تکون یم ده و یم گه  :پی 

 چطوری باید آزادت کنیم؟-

طیال دست دور بازوی بابا بزرگش یم اندازه و به 

 اتفاق

 هم سمت اتاق افرس نگهبان یم

 رن.قبل از این که وارد بشن، دستی روی شونه ام یم

 شینه. به عقب بر یم گردم و با قیافه ی

 .بر خیال بابا رو به رو یم شم

ی باز شده بنده خدا حا خر ان قدر پاش به کالنیی



 دیگه

 تو تنظیماتش زدن باید کجا بره و

 .چیکار کنه

 از چهره اش یم باره و جوری نگاهم یم کنه
ی

 خستیک

 !که از صدتا فحش بدتره

 لبم رو روی هم فشار یم دم و بر سالم علیک

 :عذرخوایه یم کنم

 .ببخشید که مجبور شدی تا اینجا بیای حاخر -

منده شدم حقیقتا باید  بگم از نگاهش شر ! 

 یه جوری نگاهم یم کنه که یعتن خجالت نیم کیسر با

ا بیام ن  این سنت باید برای این چی 

ی؟  کالنیی

 احتماال اگر این حرف ها رو با صدای بلند بزنه، یه

 انگل، افسار گسیخته یا خرس گنده هم

 .به ته جمله اش اضافه یم کنه

گهحاخر ش تکون یم ده و با تمسخر یم   : 

 این دفعه گ زنت شده؟-



ل  لب هام رو روی هم فشار یم دم تا خنده ام رو کنیی

 کنم و من یم تونم بعد از فتحعیل شاه

 !و تتلو، حرمرسای اختصاض خودم رو داشته باشم

دندون نما یم خندم که حاخر جوری نگاهم یم کنه  

 که

 :دهنم بسته یم شه و خشک یم گم

- داستثنا این ییک رو یم شناسی . 

 پارتصدوهشتادوسه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 حاخر چشم هاش رو توی حدقه یم گردونه و با

 یم گه: 
ی

ای هرجابی  -کالفیک
ن دخیی عالقه ای به شناخیی  

 .دور و برت ندارم، بریم کارو تموم کنیم

 از لفظ زشتی که به کار یم بره، ابروهام باال یم پره و

 ظاهرا به نقطه ی انفجار رسیده که

ی که نیم شناستش فحش یم دهب ه دخیی ! 

 :بابا بر حوصله راه یم افته و به من هم ترسر یم زنه



 خوشت اومده وایسادی اونجا؟ راه بیفت، کار و بار-

کتو ول کرده اومدم  !شر

 !از اآلن منت کار نکرده اش رو یم ذاره

ه. یه  کاش بهش بگم یکم از بابا بزرگ طیال یاد بگی 

د که من دهنمطوری با طیال رفتار کر   

 !وا موند

 انگار نه انگار که نوه ی پرسیش رو لخت زیر یه

ن و خییل مسخره ادعای زن  پرسی گرفیی

 !و شوهری کردن

حاال اگر بابای ما دخیی نداشته اش رو با دوست 

 پرسش

ه، شش رو یم بره! ش ما  هم بگی 

بازی ساده زد  !پرسارو که برای یه دخیی

ن بچه ی مردم رو بابا بزرگ طیال اآلن حکم همو 

 .داره

 منتها یکم اسم ها اینجا متفاوته و

جای بچه ی مردم، باید بگیم بابای مردم یم آد 



 جوری

ش رفتار یم کنه انگار کاپ  با دخیی

 !قهرمابن المپیک گرفته

ن چند دقیقه که دیدمش، فقط  وهللا بخدا توی همی 

 درحال

 مقایسه ی رفتارهای هر دو نفرشونم

دهو پشم رو تنم نمون ! 

 دستگی  شدم و بابا اومد
ن باری که تو مهموبن  اولی 

ی رو یادم یم آد  !کالنیی

 از این که مجبور شده بود به خاطر من از اعتبارش

 مایه بذاره عصبابن بود. زیر هجده سالم

 بود و این برای حاخر فاجعه حساب یم شد که پرس

 دستگی  
 هفده ساله اش توی مهموبن

 .شده

خیر نداشت که من دوست دخیی تا قبل از اون، حتی   

 دارم و بعدش عمال بگا رفتم!تمام امکاناتم تا یک سال

قطع شد و شدیدا تحت نظر بودم؛ توی اون یک 



 سال

ین پرسی  بهیی

که یم تونستم باشم، بودم. و بعد از این که از 

 قرنطینه

 در اومدم، با طناز
ی

 و حرص خانیک

 !آشنا شدم

 پارتصدوهشتادوچهار#

 فصل_هفت#

# قتشهراالغهابهو   

آشنابی با طناز و اتفاقابی که بعدش افتادن، حتی 

ایط  شر

 !رو بدتر کرد

 بابا ظاهرا به روی خودش نیم آورد، اما همه یم

 فهمیدن فاصله گرفته و با کم کردن پول

اضش رو نشون یم داد  .توی حسابم، اعیی

 .اون روز ها انقدر عصتر بودم که به همه یم پریدم

ن قال گذاشتنم توسط  طناز یک طرف ماجرا، رو گرفیی  



ن   های مامان یک طرف، ش سنگی 

شدن محمد و نرگس یه طرف و کاری که حاخر با من 

 و

 اون طفل معصوم کرد، کل ماجرا

 !بودن

 با صدای بابا، فکر و خیالم رو بر خیال یم شم و

 دنبالش به سمت اتاق افرس نگهبان یم

 .رم

کنار پدربه محض وارد شدنمون بابا با دیدن طیال،    

 بزرگش که در حال زدن امضاهای تعهد

ن جا یم خوره  .نامه هسیی

ن طیال باشه، اما  فکر یم کنم به خاطر دیدن و شناخیی

 بر 

 توجه به طیال با لبخند عمیقی رو به

 :پدر بزرگش یم گه

جناب هخامنش بزرگ! چه سعادبی نصیبمون -

 !شده



زهدوباره فکم یم افته و پشم هام از این آشنابی یم ری  

. 

م یا  نیم دونم آشنابی این دو نفر رو به فال نیک بگی 

 !شر 

بابا بزرگ طیال، یا همون هخامنش بزرگ! آخرین 

 امضا

 رو هم یم زنه و کمر راست

کرده، جواب ابراز خوشحایل بابا رو، با همون لحن 

 یم

از دیدار مجددتون شگفت زده و خوشحال شدم-ده:   

ن  تویجناب ملیک... البته که قرار گرفیی  

 جابی خوشایند نیست، اما حضور شما در 
ن همچی 

 اینجا

 .باعث تسلیه

 بابا به سمت هخامنش یم ره و با لبخندی که تمام

 صورتش رو پوشونده، باهاش دست یم

 .ده



 به طیال نگاه یم کنم که از صورت بهت زده اش

 معلومه، اون هم مثل من کرک و پرش

 ...ریخته

پرش یم شن وپدرها مشغول سالم علیک و احوال   

 کامال موقعیت پیش اومده رو فراموش

ن   !یم کین

ی بگیم، افرس خوابالو خودکار  ن قبل از این که ما چی 

 رو

ش یم کوبه و یم توپه ن  :روی می 

 آقایون! بعدا هم یم تونید خوشحالیتون رو از دیدن-

ه فعال  همدیگه ابراز کنید. بهیی

الامضاهارو بزنید و این دوتا جوون که از صبح تاحا  

احت  اینجا معطل بودن برن اسیی

ن   ...کین

 بعد از اتمام کارها و آزاد شدنمون، همون طوری که

 دنبال بابا راه افتادم، با لحن شگفت زده

 :ای یم گه



یه بار تو عمرت درست انتخاب کردی! دست  -

 گذاشتی 

 !رو جنس اصل، خوشم اومد

 نیم زنم، دوباره خودش یم گه
ن
 :وقتی حرق

- نپسندیدی، خوبه. دارم بهت این دفعه بنجول 

 افتخار یم

 !کنم پرسجان

 پارتصدوهشتادوپنج#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 در حایل که تمام کرک و پر تنم داره یم ریزه، چندبار

 
ن
 دهنم رو باز و بسته یم کنم حرق

بزنم.اما حقیقتا زبونم بند اومده و نیم تونم هیچ  

 !بگم

، از  ی که یکاین طرز برخورد و تعریف حاخر دخیی  

 ساعت پیش بهش گفت هرجابی 

 !بعیده



هخامنش ها باید خییل کله گنده باشن که بابا این 

 جوری

 گلوش پیششون گی  کرده و جای

تعجب داره که من هیچ اطالعابی ازشون نداشتم. 

 حتی 

 به واسطه ی بابا و کارهابی که براش

 !انجام یم دم آشنا نبود

ن ندارم و حاخر با   برای گفیی
ن
همون ذوق و شوقحرق  

 :خودش ادامه یم ده

ه چیه؟ یم خوای-  بگو ببینم، قضیه ات با این دخیی

یش؟  بگی 

 فکم یم افته و در حایل که ذهنم به سختی قادر به

 ساخت یک جمله اس، دهنم رو باز یم

 :کنم و بر معتن یم پرونم

م؟- مش؟ چیو بگی  ؟ بگی  ؟ ... من خ  ؟ خ   خ 

در همون حال کهبابا جلوی ماشینش یم ایسته و   

ه چشم غره  سوییچ رو سمت من یم گی 



 :یم ره

 خودتو به اون راه نزن پرسجان، بچه که گول نیم-

ن دخیی اصیل و ! آدم همچی 
 زبن

استخوان داری رو برای تفری    ح های گذری انتخاب 

 نیم

 .کنه

 :دزدگی  رو یم زنم و با ناباوری یم خندم

 بابا؟-
ی

 جدی یم گ

هیچ شوخن ای نگاهم یم   بابا فقط خونرسد و بدون

 کنه

 و بعد با شی که از روی تاسف

ن یم شینه، نفسم رو با بهت  تکون یم ده توی ماشی 

ون یم دم و من هم پشت فرمون یم  بی 

 .شینم

 :استارت یم زنم و حاخر با جدیت تمام یم گه

ه قدر موقعیت پیش اومده رو بدوبن پرسجان، - بهیی

 اون



 زنته و تو کا
ً
رتدخیی اآلن اسما  

 خییل آسون تره! یم توبن یک بار برای همیشه با

!دست هام  رسیم کردن عقدتون، خودتو ثابت کتن

 روی

 فرمون مشت یم شن و دندون هام جوری روی هم

 ساییده یم شن که خرد

 .شدنشون رو توی دهنم حس یم کنم

ی بگم که نباید، اما این ن  یم ترسم دهن باز کنم و چی 

درسته که با دیگه باالتر از حد تحملمه!   

 بهم کرده اما
ی

 اینجا اومدنش و آزاد کردنم لطف بزرگ

 نیم تونم ساکت بمونم و هیچ  نگم

ن   !مقابل این حرف هابی که غرورم رو یم شکین

 به طرفش بر یم گردم و قبل از این که انگشتم رو

 سمتش نشونه برم، دست هام رو محکم

تر دور فرمون مشت یم کنم اما دهنم بسته نیم 

و مونه  

 :با عصبانیت یم گم



 بس کن پدر من! بس کن این حرفارو! تو این شهری-

 که هم سن و ساالی من نیم تونن

 شلوارشونو بکشن باال، من دارم تنهابی و بدون کمک

 شما از پس زندگیم بر یم آم! اصال

 
ی

ین نمونه ی بر عرضیک
 چرا راه دور بریم؟ بهیی

! داداش بزرگم  داداشامن، پرسات حاخر

رده ای سالشه، دخیی پنج ساله داره و هنوزش و خ  

ه؟ اون  پول تو جیبیشو از شما یم گی 

 وقت اون شده با عرضه و من بر عرضه؟ منو ان قدر

 بدبخت دیدی که یه دخیی افاده ای

بخواد نجاتم بده؟ خ  فکر کردی با خودت که داری 

 این

 !حرفارو یم زبن حاخر 

ن و  با حرص حرف هام رو که یم زنم، نفسم رو سنگی   

ن رو روشن ون یم دم و ماشی   بی 

 .یم کنم

 پارتصدوهشتادوشش#



 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

چند دقیقه ای به سکوت گذشته و من در حال 

 روندن به

 سمت ویال، به فراز زنگ یم زنم و

اطالع یم دم که طیال همراه پدر بزرگش و من با 

 حاخر 

 .داریم به اونجا یم ریم

ون بزنیم هماهنگ کردیم قبل این که از کالنیی  ی بی 

 اول

 بریم ویال تا پدرهامون کیم

احت کنند و بعد یه فکری براشون یم کنیم  .اسیی

ون یم  گوشر رو که کنار یم ذارم و نفسم رو محکم بی 

 .دم

 دوباره سکوت بینمون حکم فرماست و من به خاطر

ام به عقاید حاخر ضبط رو روشن  احیی

ن حاخر نه نیم کنم. البته نا گفته نمان د که ماشی 



 ضبط

ی ن  که به سیس منبخوره. نهایت چی 
ی

 داره و نه آهنیک

ابن های آیت هللا های  م بیاد، سخین که اینجا گی 

 مختلفه

 و به خاطر

 عالقه ی مامان به شجریان و زند وکییل و گوگوش،

 !شاید چندتا آهنگ از اونها هم پیدا بشه

با انگار حرف هام روی حاخر کیم تاثی  گذاشته که  

وع به صحبت  لحن آروم و نریم شر

 یم کنه و من به این لحن یم گم عذرخوایه و دلجوبی 

! - 

 روی پای
ی

 از نظر من اون خونه ای که بهش یم گ

 خودت وایستادن و استقالل، هیچ  

 جز یه بهونه برای پا دراز کردن از خط قرمزها و

 بیش از قبل نیست پرسجان، این
ی

 هرزگ

 !از این

  یم شم و نفسم رو محکم از بیتن دوباره عصبابن 



ون یم دم. اما حاخر پیش از این که  بی 

اجازه ی حرف زدن بهم بده، با قاطعیت ادامه یم 

 :ده

به اندازه ای که باید، بهت افتخار یم کنم و همه ی -

 این

 هابی که گفتی رو یم دونم اما به

، ! جوری که تو در مورد خودت حرف یم زبن
ن
 قدر کاق

 کردی پرسانگار خییل  
ی
کار شاق ! 

 یادت نره تو اسم و فامیل منو داری و من اون موقیع

 که همسن اآلن تو بودم، دو برابر

ادعابی که تو اآلن داری، مایملک داشتم. صاحب زن 

 و

 بچه بودم و وقتم به یلیل و تلیل نیم

 !گذشت

 نگاه کوتایه به من که هاج و واج نگاهش یم کنم یم

 :اندازه و با طعنه یم گه

 چندین میلیارد بدیه ام باال نیاورده بودم که توی یه-



 کنم
ی

 !خونه ی باالشهری زندگ

 پارتصدوهشتادوهفت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 .آب دهنم توی گلوم یم پره و به شفه یم افتم

 از درد گلوم توی چشم هام اشک جمع یم شه و برای

 این که وسط بزرگراه به خاطر یه

ن رو شفه ی تخیم تصا دف نکنم، به شعت ماشی 

 یم

 .کشم کنار تو جاده خایک

هیچ فکرش رو نیم کردم حاخر از قضیه ی نزولم 

 خیر 

 داشته باشه و ان قدر خود داری

خرج کنه و به روی خودش نیاره! ظاهرا منتظر 

 فرصت

 مناسب بوده که این قضیه رو تف

کنه تو صورتم و به نحو احسنت انجامش 



 داد!احتماال به

فهمیدن این مسئله و استفاده ی کامال به  خاطر 

 موقع

 ازش، به خودش یم باله و از

 !خودش مچکره

راستش رو بخوام بگم، من هم از سیاست بابا پشم 

 رو

 تنم نمونده و هرخ  ام مونده، افت و

ن کنان و نرم نرمک داره یم ریزه  !خی 

 یعتن یه طوری ماتم کرده که زیر آوار این تحقی  کمرم

زبونم بند اومدهخم شده و  ! 

ه که بهای جدا  هیچ وقت دوست نداشتم بابا بو بیر

 شدنم

 از خانواده خ  بوده و مجبور شدم

 .دست به چه کارهابی بزنم

اما حاال که بابا فهمیده، باید از خودم و تصمیمم 

 دفاع



 !کنم

 امروز ان قدر شوکه شدم و شفه کردم که با شفه ی

بیارم بعدی احتماال دل و روده ام باال  ! 

 نفس و شفه
ی

م، مقابل تنیک  و مطمئنا اگه کرونا بگی 

 !هاش مقاومم

 به سمت بابا بر یم گردم و تو صورتش که خونرسدی

 .ازش یم باره نگاه یم کنم

ل  آب دهنم رو قورت یم دم تا ریتم نفس هام رو کنیی

 :کنم و شمرده شمرده یم گم

- ، اما ب امن به کاری که کردم افتخار نیم کنم حاخر  

 خودت فکر کردی خ  منو فرستاد

سمت این بدیه چند میلیاردی که اآلن بخواید 

 بزنیدش

 تو شم؟

 با ادای جمله هام، یم بینم که چهره ی بابا تو هم یم

 ره و لب هاش رو محکم روی هم

 فشار یم ده و بعد از اتمام حرفم، بدون این که امون



 :بده دوباره دهنم رو ببندم، یم گه

- ا خودتو یم زبن به اون راه؟ راه افتادنتپرسجان، چر   

های ناجور به این  دنبال دخیی

 بدبختی کشوندت. از شب تا صب لولیدن الی دخیی 

 !پرسای خالف باعث همه ی ایناست

 حاشا نکن عیل، حاشا نکن که خودتم خوب یم دوبن 

 !حق با منه

 از این که مستاصل شدم و حرف تو دهنم یم ماسه و

  به حرف هاینیم تونم هیچ جوابر 

 .درستش بدم، متنفرم

ن  از این که یم دونم حق با حاجیه و اشتباهاتم همی 

 قدر

 .سطچ و احمقانه بوده متنفرم

ن اشتباهات احمقانه من رو به کجا  از این که همی 

 کشوندن متنفرم!و چقدر بده که این حرف ها باید از

 !طرف حاخر زده بشه

بهش حاخر ای که همیشه یم خواستم خودم رو 



 ثابت

 کنم و حاال که داره از من حرف یم

ی رو نشونم یم ده که ن  زنه، داره موجود رقت انگی 

 شباهت عجیتر به کابوس های ذهنم

 !داره

 پارتصدوهشتادوهشت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ون یم ده و با شی که از  بابا نفسش رو به شدت بی 

 روی تاسف تکون یم ده، دوباره یم

 :گه

- مندت کنم که این طوری ش بهاین حرفا رو نزدم شر  

 !زیر شدی و دست مشت یم کتن 

 دارم یم گم که به خودت بیای پرس! یه عمر ش لج و

 لجبازی با من، زندگیتو تباه کردی و

حاصلش چه بود؟ هیچ! جز بردن آبروی من و 

 خودت،



 بدیه چند میلیاردی و یه زنا زاده ی

ویت چه معلول! بگو ببینم حاصل این همه کج ر 

 بوده که

 
ی

 سینه سی  کتن براش و بیک
 بتوبن

 !من اینو به دست آوردم

 :دندون قروچه یم کنم و بر مالحظه یم پرم بهش

 اون زنا زاده ی معلول، بچه ی من بود! از گوشت و-

! خییل  خون من و شما بود حاخر

دوست دارم بدونم اگه معلول نبود باز هم این 

 حرفارو

 یم زدی؟

بگم گذشته ها گذشته و تصمیم یم هر بار یم خوام  

 یم زنه
ن
م که نرم بشم، بابا یه حرق  گی 

و از همون جابی که هستیم هم چند پله سقوط یم  

 !کنیم

ی جز حقیقت نیستند و این رو یم ن  حرف هاش چی 

 دونم. اما لقتر که برای پندار به کار برد،



 !دود از شم بلند یم کنه

م و  نفس های فرمون رو محکم توی مشتم یم گی 

 بلند

ل کنم  یم کشم تا عصبانیتم رو کنیی

اما امکانش نیست و لعنت به من و پدرم که نیم 

 تونیم

ن رو دوباره ن باهم مصالحه کنیم!ماشی   بدون توهی 

 .روشن یم کنم و توی جاده به سمت ویال یم رونم

 بابا انگار حرف هاش رو زده و تخلیه شده که دیگه

حالسکوت کرده و من توی ذهنم، در   

مرتب کردن جمله هابی هستم که باید به بابا بگم و 

 از

 تنها موجودی که از ته قلبم دوستش

 .داشتم، دفاع کنم

 بچه ای که نتونستم داشته باشمش و این دقیقا از بر 

 خودم بود
ی

 !عرضیک

 نیم تونم به خاطر بر لیاقت بودنم کیس رو شزنش



 کنم، اما یم تونم از یادگار پنداری که

 مونده، دفاع  فکرش هم
ی
یشه تو قلب و ذهنم باق

 .کنم

 پنج دقیقه دیگه به ویال یم رسیم و من باالخره، با

 خیس کردن لب هام دهن باز یم کنم و

 :یم گم

منکر حرف های درست و به جای شما نیستم -

،  حاخر

 منکرش نیم شم که اشتباه کردم و

تمام این سال ها تو راه غلط بودم! اما شما بگو، 

 شمابی 

اآلن دارید حرف یم زنید. اول که  

 یه سوزن به خودتون بزنید حاج آقا نادری! شما گ

 نشستی پای حرف با من که اآلن یادت

؟ مگه همیشه غی  این بوده که  افتاده نصیحت کتن

 شما

 ضفا من و سبک زندگیمو محکوم



ی درسته. حاخر شما به ن  چه چی 
ی

 کردی بر این که بیک

 
ی

 پرس من، به نوه ی خودت یم گ

 زنا زاده ی معلول، به جرم ناکرده! اگه کیس ام گناه

 کرده، من بودم، متن که چوبشم خوردم

 !و دارم تاوانشو پس یم دم

 پارتصدوهشتادونه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 نزنم؛ با این
ن
 رسیدن به ویال باعث یم شه دیگه حرق

 که هنوز تو دلم حرف هست و تو

ستمغزم پر از جمله های ناگفته ا . 

ن پیاده بشیم، تازه یادم یم افته   قبل این که از ماشی 

 که

 به صبا ندا بدم خودشون رو جمع و

! بعید یم دونم تا این موقع شب بیدار باشن ن  جور کین

 اما حتی فکر به رستگار و دوست

دخیی ولنگ و بازش، باعث یم شه وحشت کنم .با 



 فکر

به این که ممکنه تو اتاق هاشون خواب و تو چه 

لتحا  

 هابی باشن، چشم هام رو

 محکم یم بندم و اصال دوست ندارم بعد از این بحث

، حاخر بهم پوزخند بزنه و  طوالبن

 !بگه دیدی گفتم

ن پیاده یم شم و فقط توکلم به خداست که  از ماشی 

 خودشون عقلشون برسه و رعایت کنند

 .چون ابدا حوصله ی یه بحث جدید رو ندارم

رده، دو پله ی جلوبی به همراه حاخر که سکوت ک

 ویال

 .رو باال یم ریم

 همون لحظه که دستم رو روی زنگ یم ذارم، صدای

 به هم خوردن سنگ ریزه ها، زیر

ن یم آد  .چرخ های یه ماشی 

 شم رو به اون سمت بر یم گردونم و طیال رو توی



 تارییک شب و پشت فرمون تشخیص

 .یم دم

تا پیادهدست نگه یم دارم و چند ثانیه صیر یم کنم   

 .بشن و به سمتمون بیان

آقاجونش همچنان استایل شیکش رو حفظ کرده، 

 اما

 از نگاهش یم باره
ی

 .خستیک

نیم نگاه کوتایه به حاخر یم اندازم و خدارو شاکرم  

 که

ن   برای گفیی
ن
 مقابل هخامنش حرق

 .داره

 به محض باال اومدنشون، طیال با اعتماد به نفیس که

به حاخر دوباره به دست آورده، رو   

 :یم گه

 .سالم حاج آقا، بامداد بخی  -

 !بامداد رو دیگه از کجا آورد این زنیکه

به صورت در هم رفته ی من چشم غره ی ریزی یم 



 ره

 و دوباره برای حاخر زبون یم

 :ریزه

ی نشد عرض ادب  - منده ام حاج آقا، تو کالنیی شر

 .کنم

 :بابا لبخند کوتایه یم زنه و ش تکون یم ده

- ایط رو درک یم کنم!آهعیتر ن داره دخیی جان. شر ! 

 !پول و منصب چه کارها که با آدم نیم کنه

ن نیستم اگر طیال یه دخیی عادی بود و اسم  مطمی 

 هخامنش رو نداشت، بابا همچنان
ی

 خانوادگ

ایط رو درک یم کرد یا نه  !شر

 زنگ در رو فشار یم دم و به طیال که با لبخند

ی یم کنه چ شم غره یمخوشگیل داره دلیر  

 :رم

 .از مهربوبن و بزرگ منیسر شما زیاد شنیدم حاج آقا-

 پارتصدونود#

 فصل_هفت#



 بهوقتشهراالغها#

! چه زبوبن داره این  جلل الخالق از خلقت این برسر

ه  !دخیی

 اگه یکم اینطوری مهربون با من حرف یم زد، راحت

 !تر یم تونستم درکش کنم

و لوس یمطیال دوباره با زبون بازی تمام خودش ر   

 :کنه

 بزرگیتون رو یم رسونه که بر ادبر من رو درک یم-

 کنید حاج آقا، من بازم عذر یم

 افتاده و فقط 
ی
ن اتفاق خوام. خییل ناراحتم که همچی 

 با

 معذرت خوایه یم تونم کیم از عذاب

 .وجدانم رو کنم

ن اما من عنم مرد با حظ نگاهش یم کین  هر دو پی 

 .گرفته

ین لی مو ترش، خجالتم نیم کشه اینزنیکه چابی شی   

 حرف هارو جلو من بلغور یم کنه؟



روم رو بر یم گردونم تا شاهد این فضاحت نباشم و 

 با

 نوک انگشت هام روی در چوبر 

م ب یم گی   .ویال ضن

دفعه ی پیش که دیدمتون، نشناختم و نیم دونید -

 اآلن

 که توی راه آقاجون برام از شما گفت،

شناختم و از مصاحبت باچقدر غصه خوردم زودتر ن  

دم  .شما اون طور که باید، لذت نیر

ن  ه و با لذت و تحسی  آقاجونش شونه اش رو یم گی 

 یم

 :گه

درسته حاج آقا ملیک، طیال همیشه از آدم های -

 موفق

 درس گرفته. دوست دارم شما هم

توی این مدت، از تجربیاتتون براش بگید. مطمئنا 

 اون



ین شاگردتون با شه!فکم برای بار هزارمیم تونه بهیی  

 !یم افته و لعنت به اینا

 از حرض که یم خورم دستم رو محکم روی زنگ یم

 ذارم و بر وقفه فشارش یم دم که

 :حاخر با تاسف یم گه

 .شاید خواب باشن، نکن عیل آقا-

 بر توجه به حرفش، دستم رو بر نیم دارم. تند و با

 :حرص یم گم

- ن  باالخره که باید بیدار شن درو  باز کین ! 

ب باز یم شه و رخ به رخ  یکم بعد، وقتی در به ضن

 صورت شخ شده از عصبانیت

م. باال تنه اش لخته و فقط یه  رستگار قرار یم گی 

 !شلوارک پاشه

 عایل شد، مثل این که واقعا به نحو احسنت رعایت

 !کردن

 رستگار بر توجه به همراه هامون، تو صورتم عربده

 :یم کشه



- ش آوردی؟ چته تخم سگ؟  

 پارتصدونودویک#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 !عالیه، امشب بهیی از این نیم تونه باشه دیگه

 چشم غره یم رم و خییل ریز با دستم به حاخر اشاره

 .یم کنم

 حاخر جوری رستگار رو نگاه یم کنه انگار ناشناخته

 !ترین موجود روی زمینه

یال یمرستگار نگاه کوتایه به حاخر و آقاجون ط  

 اندازه و فقط مثل یه گاو خوابالو شش

 .رو تکون یم ده و از جلوی در کنار یم ره

مرد؛ با وقار و ادبر که واقعا این موقع صبح  هر دو پی 

 دیگه الزم نیست کفش هاشون رو

.من و طیال  ن جلوی در، از پاشون خارج یم کین

 مستقیم

 داره شش رو
ی

 یم ریم به سمت رستگار که با منیک



ارونه و بهیم خ  

 .باباهامون نگاه یم کنه

 :قبل طیال، من با نگرابن یم گم

، خوابن همه؟ حاال ما باباهامونو کجا - رستی

 بفرستیم؟

 :طیال هم پشت من یم گه

؟- ، خودمون خ   باباهامون هیچ 

ین  پوزخند یم زنم و اینجاست که یم گن خدا بهیی

 انتقام

نده است  !گی 

تو پذیرابی ش کنه ومثل این که قراره شب رو با من   

 یم تونیم کار نیمه تموممون رو هم

 !تموم کنیم

 :هولش یم دم وسط پذیرابی و با خباثت یم گم

 .شما قراره شبو با بنده سحر کنید شکار خانم-

انگار بدش نیم آد که فقط پشت چشم نازک یم کنه 

 و



 رستگار همون طوری که داره پشتش

 به سمت
ن
اتاق  رو یم خارونه، بر هیچ حرق

 خوابشون

 .یم ره

 بعد از مستقر شدن باباها تو اتاق خواب و پهن کردن

 رخت خواب براشون، طیال با این

ها باالست، جیم یم زنه و  بهونه که اتاق خواب دخیی

 .یم آد پیش من

 پارتصدونودودو#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

با اومدن طیال، رخت خواب هارو بر یم دارم و به 

 اون

نگاهم یم کنه، با که متعجب  

یم خوای این جا تو بغل من-صدای آرویم یم گم:   

؟ پابلیک تر از این جا شاغ نداری؟ جمع کن  بخوابر

 بریم



 .باال

 بالشت ها رو زیر بغلش یم زنه و همون طور که

 جلوتر از من، به سمت پله ها یم ره، با

 :صدای آرویم غر یم زنه

- حریم چرا! ور دل صبای فضول! اونجا یم فهیم  

 خصوض یه شوخن مسخره اس که با

 .نسل برسر شده

 آروم یم خندم و همون طوری که رخت خواب هارو

 توی دستم باال یم کشم تا از کنارش

 :رد بشم، جوابش رو یم دم

 !مطمئنا منم نیم خوام برم تو حلق صبا بخوابم-

 
ی
 بزنه که چند پله ی باق

ن
 دهنش رو کج یم کنه حرق

اال یم رم و بهمونده رو دوتا ییک ب  

جای این که برم سمت سالن، دوباره یم پیچم به 

 سمت

 پله ها و به طیال که دم پله ها ایستاده،

 :یم گم



 باال شاه نشینه، خالیه. هیچ کسم نیم ره اونجا. درم-

 .داره، قفل یم کنیم راحت یم خوابیم

 باالخره دهنش رو یم بنده و رضایت یم ده بدون غر

 .زدن راهش رو بره

خر هوا باعث یم شه نفسمب ه محض ورودمون شر  

ن   تنگ بشه و به طیال که اون هم سنگی 

 :نفس یم کشه، یم گم

ل اسپیلتو پیدا کن، مردم از گرما-  .برقو بزن کنیی

 به حرفم گوش یم ده و وقتی که برق روشن یم شه،

ن یم  رخت خواب هارو روی زمی 

 .اندازم

رسه، دور خودش یم چرخه و وقتی به نتیجه ای نیم  

 :گیج یم پرسه

ل اسپیلت کجاس؟-  کنیی

یل  ششی به دیوار ها نگایه یم اندازم و جا کنیی

 .رو، درست زیر اسپیلت یم بینم

 به سمتش چشم غره یم رم که دست به کمر یم زنه و



ندیدم خب-پررو یم گه:  ! 

یل که  همون طوری که به اون طرف یم رم و با کنیی

 برش یم دارم، اسپیلت رو روشن

کنم، ش تکون یم دم و یم گم  یم : 

 .پهن کن بخوابیم-

ن درجه ی اسپیلت ل شگرم یم شم و با گذاشیی  با کنیی

 روی شد ترین دما، به سمت طیال

 .که روی تشکش نشسته بر یم گردم

 پارتصدونودوسه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

بر حال خودم رو روی تشکم یم اندازم و همون 

 طوری

تشکه، که صورتم هنوز روی  

 :گنگ یم گم

 .باالخره یم تونیم تو آرامش بخوابیم-

به پهلو یم چرخم و خودم رو تا رسیدن به بالشتم 



 باال

 یم کشم. دست هام رو باز یم کنم و

 :یم گم

 .بیا اینجا بخوابیم-

نگایه به دست هام که براش باز شدن یم اندازه و 

 مثل

 یه دخیی خوب حرف گوش کن

ده خودش رو تو بغلم جا یم . 

 دست هام رو محکم دورش یم پیچم و شم رو توی

 .گردن و موهاش پنهان یم کنم

ن یم شه، تکوبن   همون لحظه که پلک هام داره سنگی 

 یم خوره و توی گوشم زمزمه یم

 :کنه

، مسواکم نزدم-  تو زدی؟هویم یم .باید برم دستشوبی

 کشم و بر توجه به حرفش، بیش تر به خودم یم

 .چسبونمش

ن موهای سفت بغل ش یم کنم و بینیم رو بی 



 خوشبوش

 .یم کشم

 از این وضعیت کامال راضن ام و هیچ دلم نیم خواد

ی توش ایجاد کنم اما باید اجازه  تغیی 

 !بدم بره دستشوبی تا قبل این که من رو خیس بکنه

 حلقه ی دست هام رو شل یم کنم و اجازه یم دم از

ون بره  .بغلم بی 

بستم، صدای خش  همون طور که چشم هام رو 

 خش در

 آوردن شلوارش یم آد اما ان قدر

ن که حتی برای دید  خسته ام و چشم هام درد یم کین

 زدن

 پر و پاچه اش هم به خودم زحمت

 .باز کردن چشم هام رو نیم دم

، تصویر تارش رو از الی چشم
ی
 اما وقتی کامال اتفاق

 های خسته ام یم بینم، شیعا هوشیار

ن یم شم و صداش یم زنم یم شم. تو جام نیم خی  : 



؟-  شلوار نیم پوشر

به اون که با پاهای کامال لخت و تاپ خییل کوتایه 

 دم

 پله ها ایستاده زل یم زنم و منتظر

 .واکنیسر از طرفشم تا منفجر شم

همون لباس زیر توری که چند ساعت پیش با 

 دیدنش

 عقل از شم پرید تنشه و واقعا یم

؟ ن  خواد این طوری بره پایی 

 پارتصدونودوچهار#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 تا دستشوبی یم رم و یم آم دیگه. شلوار پوشیدن-

 داره؟

پتوبی که الی پاهام گی  کرده رو کنار یم زنم و قبل 

 این

 که پاش رو روی پله ها بذاره،



 .بازوی لختش رو چنگ یم زنم

ن تاپ   ن و اگد همی 
سینه هاش هم کامال معلوم هسیی

 کوتاه

و هم نیم پوشید عمال یممشیک ر   

 تونستم بهش بگم لخت !حتی لباس زیرش هم کیم

مناسب نیست و باسنش کامال معلومه و این 

 عصبانیم

 یم کنه که

آدم های دیگه ای جز من، توی این ویال بخوان 

 بدنش

ن   !رو ببیین

 نگاه عصبانیم رو به پاهای لختش یم دوزم، با حرص

ی بهشون اشاره یم  و تاکید بیشیی

 :کنم

، پر و پاچه اتو جمع میکتن بعد - شلوار یم پوشر

 هرجا

ی  .خواستی می 



 نگاه چت  بهم یم اندازه و انگار هنوز نفهمیده چقدر

 ام که با بر خیایل یم گه
 :عصبابن

وا بده علیس، نصفه شب گ بیداره بخواد پر و -

 پاچه

 ی منو دید بزنه؟

 بازوش رو محکم تر توی مشتم فشار یم دم و با

یت یم گمعصبان : 

م بخواد لخت - مگه من مرده باشم که دوست دخیی

 و

 عور از وسط یه گله مرد رد بشه بره

 !دستشوبی 

 :چشم هاش رو تو کاسه ی ش یم چرخونه و یم گه

 یعتن اون رفیقای الدنگ تو به من چشم دارن؟-

چشم هام رو گرد یم کنم و کلماتم رو کشیده ادا یم  

 کنم

نره اماو سیع دارم که صدام باال   

 !غی  ممکنه



؟ مگه اونا کورن؟ چش ندارن؟ که-
ی

 خانم، خ  مییک

 ییک لخت و پتی از وسطشون رد شه،

؟ یا تو فکر کردی من بر 
ن  اونا هم در و دیوارو نگاه کین

تم؟ هان؟  غی 

تکونش یم دم و با دندون هابی که روی هم 

 فشارشون

 :یم دم، با عصبانیت یم گم

 چه فرض کردی منو؟ ها؟-

فه ای یم کشه و یم گهپوف کال : 

؟ - چته صداتو انداختی رو شت عربده یم کیسر

 مردمو

 بیدار کردی! رفیقای خودتن و

باباهابی که بعید یم دونم دلت بخواد بیدارشون کتن 

 و

ن مارو !بازوش رو یم کشم و  تو این وضعیت ببیین

 محکم بغلش یم کنم. با نفس نفس زدن، تو گوشش

 :زمزمه یم کنم



- ن اگه قراره چشاشون بخوره به بدنرفیقای من  بمی   

 لخت تو، کور شن اگه بخوان دیدت

 بزنن که یم زنن و خودت هم یم دوبن که پرس پیغمیر 

ن   !نیسیی

 :محکم تر به خودم فشارش یم دم

 خوش ندارم وقتی ییک با من یم پره، بدنشو کیس جز-

 من ببینه، مخصوصا رفیقام! من یم

رستگارو روی شناسمشون طیال! توی بارون نگاه  

 خودت ندیدی که حرفامو جدی نیم

ی  .گی 

 چشم هاش رو ریز یم کنه و یم خواد با حق به جانتر 

 بزنه
ن
 .تمام حرق

 اما من، برای ساکت کردنش تنها رایه که به نظرم

 .جذابیت الزم رو داره، انتخاب یم کنم

م و لب هاش رو  ن دست هام یم گی  صورتش رو بی 

ن   بی 

 ...لب هام یم کشم



# ارتصدونودوپنجپ  

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 دست هاش رو دور گردنم حلقه یم کنه و وقتی 

 همراهیم یم کنه، محکم به خودم فشارش

 یم دم. انگشت هام رو از گردنش تا ستون فقراتش و

ن تر از کمرش، به آرویم و با  پایی 

ن یم برم. وقتی به لبه ی تاپش  لمس لذت بخیسر پایی 

زیرش رد یم یم رسم، دستم رو از   

ن اومدم رو، باال یم رم ی که پایی   .کنم و دوباره مسی 

لمس پوست داغ و نرمش، حالم رو خوب یم کنه. 

 مزه

 ی لب هاش و نوازش موهای پشت

 .گردنم، حس خوب و آرویم بهم یم ده

س کشیدن و اعصاب  بعد از چند ساعت اسیی

 خردی،

 !این آرامش حق دوتامونه



بخش، لخت تر از ایتن  یه معاشقه ی کوتاه و لذت 

 که

ین داستان کوتاه  هست تو بغلم، بهیی

 قبل از خوابه !شارژ شدم و خواب از شم یم پره، به

ن جا تموم  شم یم زنه کار نیمه تموممون رو همی 

 !کنم و باالخره به دستش بیارم

با یه دستم، پوست کمرش رو خراش یم دم و با 

 دست

 .دیگه ام، بازوش رو نوازش یم کنم

گشت هام رو نرم روی قفل سوتینش یم کشم و ان

 بدون

 این که بازش کنم، باهاش بازی یم

 .کنم

نفس کشیدن آرومش و کشیده شدن لب هاش، 

 روی لب

 .هام عقل رو از شم یم پرونه

 دست هام رو از زیر لباسش در یم آرم و به کار



 .آروممون، کیم شعت یم دم

م رویتاپش رو از تنش در یم آرم و پرتش یم کن  

. هیچ توجه ای نیم کنم که لباسش ن  زمی 

ت من رو در یم آره و به  کجا یم افته و اون هم بی شر

 .ناکجا آباد پرت یم کنه

دست هام رو زیر باسنش یم زنم و اون پاهاش رو 

 دور

 .کمرم حلقه یم کنه

 صدای بوسه هامون بلند یم شه و روی دور تند یم

 .افتیم

ی نیست، هر دومون  دیگه از معاشقه و آرامش خیر

 داغ

ی که بینمونه، بیش تر ن  شدیم و چی 

 .از شهوته

همون طوری که طیال ازم آویزونه و تو بغلمه، به 

 سمت

 .رخت خواب ها یم رم



 تن طیال رو روی ییک از تشک ها یم ذارم و بلند یم

 شم تا برق رو روشن کنم که طیال با

 :خنده یم گه

 .ویل من هنوز جیش دارم عیل-

ه و کلید برق رو یم زنم و زل یم زنمخنده ام  یم گی   

 .به بدن لخت زیادی جذابش

 روی آرنج هاش بلند شده و باال اومده و طوری داره

 نگاهم یم کنه انگار داره یم گه بیا

 !منو بکن

تور نارنچر روی بدنش به قدری سکسیه که شک 

 دارم

 حتی رنگ قرمز هم ان قدر روی

 .پوستش بشینه و خوب جلوه کنه

 پارتصدونودوشش#

 فصل_هفت#

 :بهوقتشهراالغهااز جاش بلند یم شه و یم گه#

 .برم جیش کنم بیام به ادامه ی کارمون برسیم-



 امکان نداره این بار اجازه بدم کارم ناتموم بمونه. ش

 تکون یم دم و بر توجه به اون که نیم

ن شده تا شلوارش رو برداره، یم گم  :خی 

- ، یم ، شد یم شر ن آی باال خوابت یم بره نرو پایی  . 

 شلوار رو چنگ یم زنه که خودم رو بهش یم رسونم

م و توی چشم  و مچش رو یم گی 

 :های دیوونه کننده اش زل یم زنم

. بمون پیشم- ن  .نرو پایی 

با دست دیگه ام، روی بازوش خط های فرضن یم  

 کشم

 و انگشتم رو تا بند سوتینش باال

 .یم کشم

دازم و یم کشمش باال. ازانگشتم رو زیر بندش یم ان  

 گوشه ی چشم به حرکت دست هام

 که به انگشتام زل زده، بر هوا
 نگاه یم کنه و وقتی

 رهاش یم کنم که صدای برخوردش با

پوست بدن طیال و جیغ آرومش، همزمان بلند یم 



 .شه

مطمئنا اگر وقت دیگه ای بود، پاره ام یم کرد. اما  

 گویا

زاین بار خوشش اومده که بعد ا  

 .جیغ کشیدن، آروم و سکیس ناله یم کنه

م و قبل از هرکاری اول قفل  شونه هاش رو یم گی 

 سوتینش رو باز یم کنم. بعد بدنش رو

روی تشک یم کوبم و زیر تنم قفلش یم کنم. برای 

 این

 که دید بیش تری به بدنش داشته

باشم، یم آم باال و خودم رو باالی پاهاش نگه یم 

 .دارم

ن سینه هاش، شکمش و دندهبا دست هام  روی پایی   

 هاش رو دورابن ماساژ یم دم و با

 :خباثت یم گم

دیگه جیش نداری؟لب هاش رو روی هم فشار یم -

 ده



 :و سیع یم کنه ابهتش رو حفظ کنه

 اگه از روم بری کنار و تز نیای که نصفه شتر همه-

ن کاری  یم خوان منو دید بزنن، اولی 

دستشوییهکه یم کنم رسوندن خودم به  ! 

یم خندم و دست هام رو از دنده هاش باالتر یم  

 .کشم

از برخورد دست هام با سینه اش، بلند نفس یم کشه 

 و

 .کمرش کیم از تشک جدا یم شه

 از عکس العمل هاش کامال راضن ام و از این که ان

 .قدر خوب ناله یم کنه، خوشحالم

 پارتصدونودوهفت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ور که حدس یم زدم، سینه هاش سفته وهمون ط  

 بدنش کامال ورزشکاریه. با یه لمس کوتاه

 به این نتیجه یم رسم و با این که سینه ی سفت زیاد



 طبق سلیقه ام نیست، اما از سینه های

 .طیال خوشم یم آد

انگشت هام از روی قفسه ی سینه، تا گردنش باال 

 یم

 :رن و نیشخند یم زنم

 !خانم ورزشکار-

ن   : نفس زدن هاش یم خنده و جوابم رو یم دهبی 

 !آقای حرفه ای-

 دست هام رو روی شونه هاش یم ذارم و همون طور

 که برای ریلکس شدنش، ماساژش یم

 .دم

 در دفاع از خودم، نیشخند یم زنم و مرموزانه جواب

 :یم دم

 هر ابلیه با لمس این بدن سفت، یم فهمه که با خ  -

 !طرفه

یل مطمئنم تو حتی قبل لمس اینو-مستانه یم خنده:   

 
ن
 !بدن سفت، فهمیدی با خ  طرق



 .حرفش حقیقته و کتمانش نیم کنم

 :نیشخند یم زنم و در تایید حرفش یم گم

ن -  !توانابی های من قابل بحث نیسیی

 یم خنده و من روش خم یم شم، جلوی لب هاش با

 :لحن اغواگری ادامه یم دم

- اهاشون کناربهت آفرین یم گم که ان قدر راحت ب  

 !اومدی و درکشون کردی، بیتر 

 شش رو کیم باال یم آره تا لب هام رو لمس کنه که

 خودم رو با نیشخند عقب یم کشم و

 :اون غر یم زنه

ف نباش-  !بر شر

یم خندم و برای اذیت کردنش، انگشت های یک 

 دستم

 رو از وسط خط سینه هاش، تا

ن شکمش که هنوز برای تیکه تیکه شدن راه دار  ه، پایی   

 .یم کشم

 چشم هاش رو از لذت بسته و من بعد از در آوردن



 لباس زیرش، دوباره به اذیت کردنش

ادامه یم دم. وقتی صدای نفس های بلند و کش 

 دارش

 بلند یم شه، نیشخند یم زنم و یم

 :گم

فابی ام که یم تونم خوب-
 ویل من از اون بر شر

 !بکنمت

تاه و نرمه لمس ش انگشت هام، روی رون هاش کو 

 و

 اون مطمئنا داره ازش لذت یم بره

، فقط ناله یم کنه
ن
 .که بر هیچ حرق

 پارتصدونودوهشت#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغهابدون این که وزنم رو روش بندازم،#

 خودم رو روی بدنش یم کشم. از سایه ام که روی

 تنش

 یم افته، خوشم یم آد ویل بدون این که بخوام بازی



ندازم، با معمویل تریندیگه ای راه ب  

ی که تاحاال دیدم رو  حالت ممکن، خاص ترین دخیی

 یم

 !بوسم

دست هام روی بدنش حرکت یم کنند و با نوازش 

 هام،

 .زیرم پیچ و تاب یم خوره

 پاهام فشار یم ده و با زبون بر 
ن  خودش رو به بی 

، کامال واضح نشون یم ده که خ    زبوبن

ییم خواد و من یم خوام مثل یه جنت ن لمن واقیع چی   

 !که بهش احتیاج داره رو بدم

، خنده  ن وقتی دست هاش روی کمر شلوارم یم شیین

 ام

م و ه ویل جلوش رو نیم گی   یم گی 

 .اون اتصال لب هامون رو جدا یم کنه

با کمربندم که فرصت باز کردنش رو نداشتم، درگی  

 یم



 شه. من کیم خودم رو ازش فاصله

یم کشم تا فضای بیشیم دم و روی آرنج هام باال   

 .تری داشته باشه

ون یم دم و طعنه یم زنم  :نفسم رو با خنده بی 

 !آروم جوجه کوچولو! همش مال خودته-

 :چشم غره یم ره و پیشنهاد یم ده

 !کاش دهنتو ببندی و خودت کمربندتو باز کتن -

قبل از این که دست به کار بشم، باالخره موفق یم 

 شه

ون یم دهو با نفیس که به شدت بی   . 

وزی لبخند یم زنه و دوباره شجاش، روی  با پی 

 .تشک و بالشت بر یم گرده

 ابروهام رو باال یم اندازم و به اون که منتظر بقیه ی

 .داستانه، نگاه کوتایه یم کنم

ن بدن هامون نگاه یم کنم و اون  بعد به فاصله ی بی 

 بر 

 :قرار یم گه



 !خب؟-

 :رک یم پرسم

- ی؟#پارتصدونودونهشلوارمو در نیم آر   

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 :رک تر از من، با نیشخند جواب یم ده

خودت زحمتشو بکش، ترجیح یم دم از نما لذت -

م  !بیر

بر پرواییش به شدت جذابه و حتی باعث یم شه 

 بیش

 !تر از قبل بخوامش

همون طور که توی چشم های جسورش زل یم زنم، 

 از

 روش بلند یم شم و جلوی چشم

ه و کنجکاوش، زیپ و دکمه ی شلوارم رو  های خی 

 باز

 .یم کنم



روی پاهام یم ایستم و قبل از این که کامل لخت 

 بشم،

 از جیب پشت شلوارم کاندوم رو در

 یم آرم، شلوار و لباس زیرم رو در یم آرم و نگاه

ه اش، اول گشاد یم شه و دهن باز  خی 

 .مونده اش رو بعد از چند ثانیه یم بنده

شخند یم زنم و دوباره روی بدنش سایه یم اندازم،نی  

 قبل از این که هرکاری کنم، با

 :شیطنت یم گه

راستش روی این همه ادعات حساب بیش تری باز -

 یم

 !کردم

م و به شدت بهم  منظور طعنه اش رو تو هوا یم گی 

 بر

 .یم خوره

چشم غره ی بدی یم رم و با فشار دادن خودم به 

ن   بی 



رو یم دمپاهاش، جوابش  : 

 نیم دونستم به مال خر عادت داری، وگرنه قرص-

 !افزایش طول یم خوردم

 انگار به اون هم بر خورده که خودش رو باال یم کشه

ن یم بره  .و اتصالمون رو از بی 

 تمام یم گه
ی

 :اخم یم کنم و اون با سلیطیک

 !خر نه، ویل به هسته خرما هم عادت ندارم-

 !این حرف دیگه زیاده رویه

امال بهم بر یم خوره و اگه به شخصیت و شعورک  

 اعتقادی نداشتم، بدون این که بهش توجه

 کنم، یم گرفتم یم کردمش تا بفهمه هسته خرما

چیه!خودم رو روی کف دستم باال نگه یم دارم و 

 چشم

 :غره ی بدی بهش یم رم

ن چند دقیقه پیش - تو مثل این که یادت رفته همی 

 داشتی 

خرما یم مالیدی خودتو به این هسته  



 !و ناله یم کردی

 شونه های لختش رو باال یم اندازه و با بر تفاوبی یم

 :گه

 .شلوار جینت به اشتباه انداختم-

ی ادامه یم ده ن  :و بعد با تاسف تمسخر آمی 

برای خودم متاسف شدم که گول سایز فیکتو -

 !خوردم

 !شیاد

 پارتدویست#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

اریک یم کنم و خودم رو بهش یم مالمچشم هام رو ب  

 .که بلند نفس یم کشه

 به عکس العمل غی  ارادی اش پوزخند یم زنم و با

 چشم غره ی بدی، از روش کنار یم

رم و نا امید شدنش رو از ناباوری چشم هاش یم 

 .بینم



 دلم خنک یم شه و اگه قراره این طوری تنبیه بشه،

 !هیچ عیتر نداره

ن درشتش رو بر   جواب نیم ذارم و همون طور  توهی 

 که

 :کنارش دراز یم کشم، یم گم

 کاش وقتی یم خوای خایل ببندی، قبلش فکتو جمع-

ن   !کتن که داشت یم افتاد رو زمی 

، زل  ن توی چشم هاش که هنوز ناباور نگاهم یم کین

 یم

 زنم و انگار فهمیده حرفش چقدر بهم

 :برخورده که با لحن گناهکاری یم گه

- !جوابر شوخن کردم د
یوونه، چقدر جدی گرفتی

 بهش

نیم دم و در عوض، به پشت روی تشک دراز یم  

 کشم

. 

 به سمتم غلت یم خوره و وقتی دستش که هنوز گرما



 ازش ساطع یم شه رو روی سینه ام

یم ذاره، چپ چپ نگاهش یم کنم و اون با لب 

 برچیدن

 :یم گه

 تو که بر جنبه نبودی علیس، فکر نیم کردم جدی-

ی  !بگی 

 با چشم های باریک شده، نگاهش یم کنم و اون با

 مظلومیتی که بهش نیم آد، بهم نگاه یم

 .کنه

 یم خوام شم رو برگردونم و جابی جز چشم
ی

 با کالفیک

 های مظلومش رو ببینم که با دست

 :صورتم رو به سمت خودش بر یم گردونه و یم گه

 دوست پرس من حق نداره نگاهشو ازم برگردونه-

 !جناب

لبخند کوچییک یم زنم و طیال با دیدن لبخندم یم 

 فهمه

 .که بازی رو برده



خم یم شه گوشه ی لبم رو ببوسه که صدای پاهابی  

 که

 از پله ها یم آد، باعث یم شه

 !همونجا خشکمون بزنه

 پارتدویستویک#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ن بدن های لختمون یم گرده و  چشم های گردش بی 

 یم

رو باز کنه ونگ بزنهخواد دهنش   

م و زل یم زنم تو  که شی    ع جلوی دهنش رو یم گی 

 .چشم هاش که تا آخرین حد گشاد شده

م و با آروم  دست دیگه ام رو جلوی لب هام یم گی 

 :ترین صدای ممکن، یم گم

 .هیس، صدات در نیاد-

 آب دهنش رو قورت یم ده و با تکون دادن شش،

 .حرفم رو تایید یم کنه



ون یم دم و دستم رو از نفسم رو  با خیال راحت بی   

 روی دهنش بر یم دارم که خودش رو

به من فشار یم ده؛ با چشم هابی که برقشون از 

 همیشه

ه و جلوه ی خوشگل تری بهشداده، تو چشم  بیشیی

 هام

 زل یم زنه و همون طور که سینه اش با شدت باال

ن یم شه، نفس  پایی 

شه و با صدای گرمش تو صورتم و سینه ام پخش یم  

 :فوق آرویم یم گه

 ما نفرین شدیم عیل! چرا اینطوری یم شه همش؟-

 بر صدا یم خندم و صورتم رو به یه طرف دیگه یم

 کشونم تا نفس هام تو صورتش

 .نخوره

صدای پاها پشت در متوقف یم شن و طیال با 

س  اسیی

 ناخن هاش رو توی بدنم فرو یم



 .کنه

ون یم   دم که دستش رو براز درد نفسم رو محکم بی 

 :یم داره و آروم لب یم زنه

 ...ببخشید-

فقط کالفه نگاهش یم کنم و وقتی صدای حاخر از 

 پشت

 در یم آد، نفس من حبس یم شه و

 :رنگ طیال هم به وضوح یم پره

 !گ اونجاس؟ برق چرا روشنه-

 طیال آب دهنش رو قورت یم ده که به خاطر نزدییک

دی زیادمون، با کیفیت فول اچ  

 :صداش رو یم شنوم و بعد یم گه

 حاال چیکار کنیم؟-

 بزنم، صدای تکون خوردن
ن
 قبل از این که حرق

ه ی در یم آد، طیال دوباره آب  دستگی 

 دهنش رو قورت یم ده که از شانس گهمون به شفه

 .یم افته



در قفله و مطمئنا نیم تونن بیان تو، اما با صدای 

 شفه

در زیادی بلند طیال، صداهای پشت   

 :یم شه

 گ اونجاس؟-

 :صبا یم گه

ن روشنه؟فراز - خ  شده حاج آقا؟ چرا برق شاه نشی 

 یم

 :پرسه

 حاج آقا شما چرا بیدار شدید؟-

م که دیدم از باال نور یم-  پاشدم برای نماز وضو بگی 

 !آد

 :و صبا که با وحشت یم پرسه

 !یعتن دزد اومده؟ وای فراز-

 پارتدویستودو#

 فصل_هفت#

# تشهراالغهابهوق  



 کاش فراز جای من ییک بزنه تو مغز معیوب این زنیکه

 !ک...خل

 :فراز با خنده یم گه

 خنگ، تو باز جو دادی؟-

م  !احتماال خودم باید انتقامم رو ازش بگی 

ش  ظاهرا فراز خییل با اسکیل بازی های دوست دخیی

 !حال یم کنه

 :صبا با حق به جانتر تمام یم گه

- گ این وقت شب یم ره شاهجو چیه دیگه فراز؟    

ن برق روشن یم کنه؟  نشی 

 طیال آروم ناله یم کنه، چونه اش رو روی سینه ام یم

 :ذاره و لب یم زنه

 چرا دهنشو نیم بنده؟-

کاش خفه خون-چشم یم بنده و دوباره ناله یم کنه:   

ه، احمق بوزینه  !بگی 

 :زمزمه یم کنم

- ن پاشو لباساتو بپوش تا این زنیکه کودن بگامو 



 .نداده

 طیال بلند یم شه و صدای فراز از پشت در یم آد که

 :یم گه

ن برق-  نه عزیزم، دزد که نیم آد بره تو شاه نشی 

 روشن کنه! شاید بچه ها حواسشون نبوده

. بیایید بریم بخوابیم، الیک دارید ن  روشن گذاشیی

 ...شلوغش یم کنید

 :باالخره صدای حاخر یم آد که یم گه

- جان! برید بخوابیدخ  بگم وهللا پرس  ... 

و همون لحظه که دارم نفسم رو با خیال راحت 

ون  بی 

 :یم دم، صبا یم پره وسط

 ...وای نه حاج آقا-

 فراز توروخدا! اگه بالبی ش این ویال بیاد بابام شمو-

 !یم بره

 پارتدویستوسه#

 فصل_هفت#



 بهوقتشهراالغها#

با حرف هابی که صبا بلغور یم کنه، من هم شی    ع 

لندب  

 .یم شم تا لباس هام رو بپوشم

ه، به  طیال که شلوارش رو پوشیده و با سوتینش درگی 

 محض بلند شدنم به سمتم یم آد و یم

 :گه

 سوتینمو ببند، هول شدم، نیم تونم ...پشتش رو یم-

ن قفل  کنه و من به این که االن یم تونستم جای بسیی

 سوتینش، خییل کارهای

شه. به قول طیال، ما دیگه بکنم، اعصابم خرد یم 

 واقعا

 !نفرین شدیم

، اون هم درست ش بزنگاه عادی  و اال این همه بگابی

 !نیست به وهللا

 به محض قفل شدن سوتینش، بدون تشکر تاپش رو

 شش یم کشه و من هم شلوار و لباس



 .زیرم رو شی    ع یم پوشم

ن فراز با طعنه و حرص یم گه  :تو همون حی 

- بای منچه جالب! چقدر شبیه با ! 

 این دوتا واقعا دارن جلوی بابای من ش باباهاشون و

؟ ن  اموالشون دعوا یم کین

 :صبا غر یم زنه

ن نیست، بیا برو از-  اآلن که وقت نق زدن ش ماشی 

ه این تو ن کلید بیار ببینم چه خیر  !پایی 

صبا خییل خوش شانسه که دوست دخیی من نیست 

 و

 من هیچ حقی مقابلش ندارم؛ وگرنه

یم زدم شویسش یم کردم که پشمای جوری 

 خشونت

 و سادیسم و کل جامعه ی
ی

 خانیک

ر رایگان بشه ن  !فمینیست یه دور لی 

 لباس هام رو که یم پوشم، آروم یم رم سمت طیال و

 :زمزمه یم کنم



 تا این ک...مغزا نیومدن تو، برو درو باز کن-

 بپیچونشون. من یم رم تو تراس که ضایع

 .نشه

ون یم ده،با شک نگاهم یم   کنه و نفسش رو بی   

 صورتش رو چپ و راست یم کنه و یم

 :گه

قیافم تابلو نیست؟ یم ترسم برم جلوشون بفهمن -

 چه

 !خیر بوده

م و به جلو  نیشخند یم زنم، از شونه هاش یم گی 

 :هولش یم دم

ن اآلنم گوشر دستشونه، فقط برو یه بهونه-  اونا همی 

نفسش روبهشون بده که به روی خودشون نیارن!   

ون یم ده و یم گه  :کالفه بی 

 اگه تورو پرسیدن خ  بگم؟-

ی دنبال ماشینم، صبحم یم رم کلپچ-  بگو رفتم کالنیی

م یادشون یم ره  .یم گی 



 ش تکون یم ده و با بوسیدن گونه اش، توی گوشش

 :یم گم

 !برو بهشون نشون بده دخیی خفن متن -

 یم زنه و هر کدوم راه خودمون ر 
ی

و یملبخند بزرگ  

 .ریم

ن در تراس، روی ییک از صندیل های فلزی  بعد بسیی

 اونجا یم شینم و بر توجه به صداهای

ه ون یم آد به آسمون گرگ و میش خی   که از بی 
ی

 گنیک

 .یم شم

سفر پر ماجرابی بود و مطمئنم قلبم هیجان بیش تر 

 از

 !این رو تاب نیم آره

 فردا به محض خوردن صبحونه راه یم افتم به سمت

 آروم خودم که تنهاخ
ی

ونه و زندگ  

 !موجش، بدیه هام به فرزین و مشکالتم با حاجیه

یم خوام روی عمو فریدون کار کنم برای فروش 

 بعضن 



 هابی که بال استفاده
ن  از اون زمی 

 !افتادن یه گوشه

چند دقیقه بعد که در شیشه ای و کشوبی تراس باز 

 یم

 :شه، طیال صدام یم زنه

- ون، بیا بریم بخوابیم که قلبم از باالخره کشیدن بی  

 این

س داره یم آد تو حلقم  !همه اسیی

 نیشخند یم زنم و از جام بلند یم شم، دستم رو دور

 گردنش حلقه یم کنم و به خودم یم

 .چسبونمش

 با وجود قد بلندش، هنوز ازم کوتاه تره و این مسئله

 !باعث خوشحالیمه

ر به سمت رخت خواب هامون یم ریم و من با د

 آوردن

تم و عوض کردن شلوارم با  بی شر

 شلوارک، دراز یم کشم و دست هام رو زیر شم گره



 یم کنم. طیال با عوض کردن لباس

ن که تازه کشفش کردیم  هاش، یم ره توالت شاه نشی 

 و

 بعد مسواک زدن، کنارم دراز یم

 :کشه

- س زا و-روز طوالبن ای بود!  ، اسیی اوهوم. طوالبن  

 !خسته کننده

یم خنده و من به طرفش بر یم گردمآروم  . 

 پارتدویستوچهار#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 چشم هاش که توی تارییک برق یم زنن، به سمت

ن   .خودشون جذبم یم کین

توی چشم های خوشگلش زل یم زنم و زیر لب 

 زمزمه

 :یم کنم

 .بیا بغلم-



 دست هام رو براش باز یم کنم و منتظر یم مونم اما

دی که به چشم های براقشاون با لبخن  

 :هم یم رسه، لب یم زنه

نظرم اینه که کال نزدیک هم نشیم، حتی یم ترسم -

 بیام

یم  !بغلت و این دفعه جا به جا بمی 

ه به چشم هاش که دارن یم خندن و حاال  خی 

 برقشون

 خییل بیش تر شده، لبخند کج و

 .کوچییک یم زنم

ن بر میدارم و روش خیمه کامال یهوبی به سمتش خی   

 یم زنم. دست هاش رو باالی شش،

 توی هم قفل یم کنم و اجازه ی تکون خوردن بهش

 .نیم دم

ه تو چشاش کامال جدی  هنوز داره یم خنده و من خی 

 :یم گم

 یم افته؟-
ی
 به نظرت اآلن که لمست کردم، چه اتفاق



خنده اش تبدیل به لبخند کوچییک یم شه و قبل این  

 که

 بزنه، خمیازه کش
ن
یدنش باعثحرق  

 .یم شه یاد ساعت و موقعیتمون بیفتم

فردا بعد صبحونه-ش تکون یم دم و زمزمه یم کنم:   

 .بر یم گردیم، آماده باش بیتر 

چقدر خوب! حس یم کنم این دو روز مسافرت -

 اندازه

 روانمو بهم
ی

 ی یه هفته بردگ

 .ریخته

 !پوزخند یم زنم و حسمون چقدر مشابهه

ک مچ دستش رو با انگشت شست، پوست ناز 

 نوازش

 :یم کنم

 !ویل یه خوبر داشت-

نیشخند یم زنه ویل با چشم های ریز شده، خودش 

 رو



 :به اون راه یم زنه

 .واقعا؟ فکر نیم کردم-

 خم یم شم توی صورتش و قبل این که هرکاری کنه،

ن   نوک بینیش رو یم بوسم و اون بی 

 .خنده هاش، دوباره خمیازه یم کشه

م و نزدیک صورتش، زمزمه یمهمون جابی که هست  

 :کنم

نتیجه ی اون اتفاقای اشتبایه خوب، اآلن تو -

 بغلمه! به

 نظرت خ  بهیی از این داریم؟

 :نیشخند یم زنه و با لحن متفکری یم گه

ینه-  !یحتمل برای تو بهیی

چشم ریز یم کنم و شایک زل یم زنم تو چشم هاش  

 که

 .شیطنت و خواب ازشون یم ریزه

 !که اینطور-

 :با شیطنت ش تکون یم ده



ن طور !چشم هاش و گونه هاش قرمز - بله! همی 

 شدن و

موهاش به هم ریخته ان. هرکس ببینتش یم فهمه 

 اون

 .یه دخیی سکسیه که تا مرز سکس رفته

ییک از دست هاش رو آزاد یم کنم و با پشت دستم، 

 از

 زیر گونه تا فکش رو نوازش یم

 .کنم

روم یم بوسم و وقتی برایدوباره لب هاش رو نرم و آ  

 بار سوم خمیازه یم کشه، خودم رو

ل یم کنم و مثل یه جنتلمن، از روش کنار یم رم  کنیی

 ویل دست هام رو دور شونه هاش

 .حلقه یم کنم و به سمت خودم یم کشمش

 شش رو روی سینه ام یم ذاره و همون طوری که

 داره جاش رو ثابت یم کنه با حالت

 :خوابالوبی یم گه



 .شب بخی  پرس بد-

روی موهاش رو یم بوسم و من یه پرس َب َدم که 

 خییل

ی که هنوز نیم  دوست دارم این دخیی

 !دونم چه صفتی مناسبشه رو کشف کنم

، خواب منو ببیتن -  .شب بخی  بیتر

 پارتدویستوپنج#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

صبح روز بعد که چه عرض کنم، دو ساعت بعد 

 بیدار

یال رو که تو آروم ترینیم شم و ط  

 حالت ممکنه و تو بغلم از شما مچاله شده روی ییک

 .از تشک ها یم خوابونم

توی این حالت معصومانه که نگاهش یم کنم، کامال 

 با

 طیالی وحیسر و سلیطه ای که یم



 !شناسمش فرق داره

 ناگفته نماند که طیالی سلیطه ی زبون دراز جذابیت

بودنش بیش تری داره؛ منکر خوشگل  

توی این حالت نیم شم اما طیالی بیدار و هوشیار  

 که با

 چشم های براقش آدم رو قورت یم

ن دیگریست  !ده، چی 

 پتو رو تا روی شونه های برهنه اش باال یم کشم و

ن یم آرم  .درجه ی اسپلیت رو پایی 

دیشب یادمون رفته درجه رو کم کنیم و تا اآلن تو 

 عرص

ین ش و صدابی که یمیخبندان خواب بودیم!با کمیی   

ن   تونم ایجاد کنم، لباس هام رو یم پوشم و با گرفیی

 اسنپ به

ون یم زنم ی، از ویال بی 
 .مقصد کالنیی

بعد از یط کردن مراحل خسته کننده ی اداری، 

 باالخره



ن  ن قشنگم یم رسم و اولی   به ماشی 

ن یم کنم، زنگ زدن به ن تو ماشی 
 کاری که بعد نشسیی

 .طیالست

یازده ظهره و منطقم یم گه تاحاال ساعت نزدیک 

 باید

 بیدار شده باشه، اما وقتی خوابالو

جواب یم ده، اول صدای خشدار سکیس اول 

 صبحش

 هیجان زده ام یم کنه اما بعد یادم یم

افته که قرار بود صبح راه بیفتیم، با اخم هابی که در 

 هم

 :فرو رفته یم گم

 ظهر بخی  طیال خانم! خواب خوب بود؟-

همون طور خوابالو جواب یم دهاون  : 

ن -  نچ، پاشدی رفتی خوابمو بهم زدی. یم تونم همی 

 امروز به خاطر ایجاد اختالل تو خواب

 !زیبام، باهات کات کنم



ن رو روشن یم کنم  .نیشخند یم زنم و ماشی 

 :از پارکینگ پلیس در یم آم و جواب یم دم

 من زن خوابالو رو سه طالقه یم کنم! زن باس با-

ش پاشه، با یه سکس صبحگایهآقا  

ن و دوش ی گذاشیی ن  راش بندازه و بره دنبال قرمه سیر

ن   .گرفیی

ی بگه که ادامه یم دم ن  :با حرص یم خواد چی 

ن - بعد از ظهرم با سکیس ترین حالت ممکنش، می 

 نهار

یف فرمابی حاجیشون  رو برای ترسر

ن نهار خوریه  .آماده یم کنه و منتظر یه سکس رو می 

ن حالت ممکن، برایالبته سکیس تری  

! حاال بعدها یم توبن  من فقط لخت بودنته بیتر

 شورت

، اما ن توری ام امتحان کتن  و سوتی 

ک فقط کامالااا لختته که جوابه  مشیی
ی

 .اوایل زندگ

 پارتدویستوشش#



 فصل_هفت#

بهوقتشهراالغهاانتظار دارم جیغ بکشه و فحشم #

 بده،

ی که دلم یم خواد، فقط ن کالفه  اما اون بر خالف چی   

 :نفس یم کشه و جواب یم ده

 .این آرزوهارو با خودت به گور یم بری پرسم-

لفیطن که به کار یم بره، به مزاقم خوش نیم آد و  

 کامال

 
ن
 معلومه این طوری خواسته تالق

 !کنه

با اخم های درهم شده، یم خوام بهش بتوپم که 

 خمیازه

 :یم کشه و بر حال یم گه

- م وسیله هامو جمع کنمپاندو؟ گ یم رش؟ یم خوا . 

ن ابروهام باز یم شه و انگار لفظ های خاص  گره بی 

 .بامزه ی مختص به خودش رو داره

 برو بقیه رو بیدار کن چمدون منم ببند من برم کله-



 پزی، یه نیم ساعت سه رب  ع دیگه

 .ویالعم

 :غر یم زنه

 رییل؟ من جمع کنم؟ خ  فکر کردی با خودت؟-

یم-  !این که دوست دخیی

تم، نوکر زر خریدت نیستم که! زود-  دوست دخیی

 برسون خودتو بیا که باید وسایالتو جمع

 .کتن 

 اشتباه کردم که صبح گفتم روی وحیسر و سلیطه ی

 طیال جذاب تره! کاش همیشه بخوابه و

 !ان قدر مظلوم و معصوم و بر آزار به نظر برسه

م داریم؟  اصال سلیطه تر از این دخیی

 :با لحن بدی یم گم

؟- ی یه ساک اضافه تر جمع کتن  یم می 

مسئله -دوباره خمیازه یم کشه و جواب یم ده: 

 اینجاس

، ن طوری پررو هستی  که به من ربیط نداره! تو همی 



 اآلن دستور یم دی

ساکتو جمع کنم، پس فردا البد توقع داری بیام 

 ظرفاتو

 !بشورم

 :نیشخند یم زنم

- ، من ظرفامو خودم یم شورم ، اماجناییش نکن بیتر  

 زحمت لباسام با توعه! زن خوب،

 !اونیه که طبق اوامر َمر ِدش باشه

 چند ثانیه سکوت یم کنه و انگار نیم دونه مقابل این

 !حجم پرروبی خ  باید بگه

 :و بعد با حرص یم غره

، امر دیگه ای باشه؟-  چشم آقابی

ن خنده هام که برای حرص دادن بیش تر طیال،   بی 

 کشیده

 :تر یم شن یم گم

- 
ی

 فعال با همینا درگی  باش تا بیام راه و رسم زندگ

 .نشونت بدم



 :با حرص یم گه

، برو بمی  -  .عوضن

 رو بر حرف دیگه ای، با حرص تمام قطع یم
 و گوشر

 .کنه

ن کله پزی که  خنده ام رو رها یم کنم و به سمت اولی 

 .تو گوگل مپ پیدا یم کنم، یم رونم

 پارتدویستوهفت#

 فصل_هفت#

# االغهابهوقتشهر   

 توی کله پزی، تا سفارشم آماده بشه، حوصله ام ش

 یم ره و برای این که یکم بیش تر

طیالرو حرص بدم و اذیتش کنم، بهش تکست یم 

 :دم

- nayam bebinam labasamo jam 

nakardia!- 

va ela bad kolamon mire toham! 

- velet mikonm var del agha joonet va 



babam. 

- khodam tanhaei bar migardam tehran. 

 یم زنه و بر فوت وقت یم 
ن پیامم رو درجا سی 

 :نویسه

- daghighan hamighadr ashghal mitooni 

bashi. 

- vahshi. 

- avazi. 

- omidvaram mashinet panchar she too 

rah. 

- badbakht shi! 

به نفرین خاله زنکیش یم خندم و چندتا ایموخر 

 براش

وشیم رو کنار یمیم فرستم و گ  

 .ذارم

ن یک کیلو حلیم و یک دست کله پاچه،  بعد از گرفیی

 باالخره به سمت ویال بر یم گردم و قبل



 :از این که برسم به رستگار تکست یم دم

- pasho booro non begir 

- kalapch va halim gereftam 

- tarjihan barbari. 

- nari az in noon mashini kosshera 

bekharia. 

 منتظر جوابش نیم مونم و گوشیم رو کنار مشماها

 روی صندیل پرت یم کنم.به محض رسیدن به ویال،

ووبن دار پارک یم کنم و ن رو زیر پارکینگ شی   ماشی 

 بعد

ن مشماهای دسته دار و ظرف ها، پله های  برداشیی

 .جلوبی ویال رو باال یم رم

ن با پا به در یم کوبم  دست هام پره و به خاطر همی 

 ویل

 ش و صدای پشت در ان قدر زیاده

 .که نیم شنون و این بار محکم تر یم کوبم

ه  فراز در رو باز یم کنه و مشماهارو از دستم یم گی 



 و همون طور که کنار یم ره تا

 :داخل بشم، تیکه یم اندازه

 محض پاچه خواریه یا فراموشر دیشب؟-

 :نیشخند یم زنم و به پشتش یم کوبم

- ظر بگی  داداشدو گانه در ن ! 

خونه بشیم، زیر لب یم گه ن  :قبل از این که وارد آشی 

 مجبور نبودید المپو روشن بذارید که این طوری بگا-

 برید. تو تارییک کارتو یم کردی

 !حاال

 با یادآوری دیشب، اعصابم دوباره به هم یم ریزه ویل

 به روی خودم نیم آرم و بر خیال

 :یم گم

- مونه جابی که دوس دخیی از این به بعد یادم یم   

 ک...خل و فضول تو هست، دستشوبی ام

 !چراغ خاموش برم

ها که با صدای بلند خونه، دخیی ن  با ورودمون به آشی 

 حرف یم زنن، نگاه کوتایه به ما یم



 .اندازن و با سالم ششی دوباره مشغول یم شه

ن نهارخوری  فراز یم خنده و ظرف هارو روی می 

خونه یم ذاره ن  .آشی 

  و هخامنش روی ییک از مبل های پذیرابی حاخر 

ن و باهم مشغولن، رستگار نیست و  نشسیی

ه  .یحتمل رفته نون بگی 

خونه ن ن آشی   طیال، صبا و رستا هم دور می 

.#پارتدویستوهشت ن  نشسیی

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 صبا گناهکار نگاهم یم کنه که چشم غره یم رم و اون

 :آروم یم گه

- گه کف دستمو بو کردم شما روببخشید توروخدا، م  

 !کارید

 :طیال نیشخند یم زنه و من غر یم زنم

 اگه جنابعایل جو نیم دادی و دزد دزد نیم کردی، تو-

 !کار بودیم نه رو کار



ه یه ن یم کشه. دخیی  چشم های رستا گرد یم شه و هی 

 طور رفتار یم کنه انگار تاحاال

 !سکس نداشته

بی که کیم بهطیال با چشم های گرد شده و صور  

 .قرمزی یم زنه، شفه یم کنه

صبا که به جمعمون عادت داره، یم خنده و قبل این  

 که

 طیال و رستا بخوان ادا تنگا در

 :بیارن، رو به صبا یم گم

بزن پشت طیال و فک اون یکیو جمع کن، االن پس -

 یم

ن   !افیی

 با توجه به بر پروابی طیال در رابطه با خودم، انتظار

هن دریده تر از من باشه،دارم که د  

 !اما متاسفانه داره نا امیدم یم کنه

 همیشه فکر یم کردم رابطه با طیال یم تونه هیجان

ن تر و متفاوت تر از همه ی رابطه  انگی 



 !هام باشه

ا با حرف  حداقلش اینه که نباید مثل بقیه ی دخیی

 های

 !من رنگ عوض کنه

گهطیال چشم غره یم ره و در کمال ناباوری یم   : 

از ناکایم هامون نگو؛ آبروداری کن حداقل .یم -

 خندم

ن ما یم چرخونه  .و رستا با دهن باز، نگاهش رو بی 

 :صبا با شوخن و خنده و احساس گناه یم گه

م براتون، رفتیم تهران خودم براتون اتاق-  الیه بمی 

 .حجله درست یم کنم

 :طیال با چشم های گرد رو بهش یم گه

- قط از ما دوری کتن حله. حجله نه توروخدا، تو ف

 نیم

 ...خوام بخدا

 :من همچنان که یم خندم، رو به طیال یم گم

 ...دخیی متن -



به ی آرویم به بازوی طیال  صبا لب بر یم چینه و ضن

 :یم زنه

 .جفتتون گمشید... لیاقت محبتمو ندارید-

 .طیال نیشخند یم زنه و فقط ش تکون یم ده

ه و من هم در ادامه یصبا با قهر رو بر یم گردون  

 :حرف های طیال یم گم

 بمون، فاصله ی اجتمایع -
ی
ن طوری باق آفرین، همی 

 ام

یم ازت  !رعایت کن کرونا نگی 

 صبا این بار کامال جدی قهر یم کنه و پا یم شه از

خونه یم ره، فراز هم دنبالش راه ن  آشی 

 یم افته. نگاه بابا ها به سمتمون بر یم گرده که

ی نیست و اونبهشون اشاره  ن یم کنم چی   

 .ها دوباره مشغول کار خودشون یم شن

ن  ن و ضد عفوبن کردن دست هام، پشت می  بعد شسیی

 یم

 شینم و رو به طیال که لش کرده رو



 :صندیل یم گم

وسایالی آقاتونو جمع کردی یا یم خوای با بابا -

 بزرگت

 !برگردی تهران

 :چشم غره یم ره و کیم خودش رو جلو یم کشه

- وزیاز  توی عوضن بعید نیست! جمع کردم .با پی   

 لبخند یم زنم و رو به رستا که مشغول گوشیشه یم

 :گم

 پارتدویستونه#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

م- ، پاشو دخیی ن و بچی  ن  .پاشو تا رستگار نون یم آره می 

نگاهش رو به کندی از صفحه ی گوشیش باال یم 

 .آره

عجب و طلبکاریابروهاش رو باال یم اندازه و با ت  

 :نگاهم یم کنه و یم گه

 !ببخشید؟ متوجه نشدم-



ن پنجه های طیال یم برم و مثل  انگشت هام رو بی 

 :خودش با طلبکاری جواب یم دم

م، پاشو. بقیه که-  چرا! متوجه شدی، پاشو دخیی

! تو دیگه ن ن جلوت کار کین  بدهکارت نیسیی

 شدی، باید شعور خودت برسه
ی

 !دخیی بزرگ

ه ام شده، برایبر توجه به  صورت مات رستا که خی   

 :تایید از طیال یم پرسم

؟ زشت نیست؟-  مگه نه بیتر

ن  طیال بدجنس نگاهش یم کنه و با شونه باال انداخیی

 یم

 :گه

خ  بگم وهللا! آدم خودش باید شعورش برسه که -

 بقیه

ی نیم گن ن ن و اگه چی 
 نوکرمون نیسیی

 !از خوبیشونه! من که نباید بگم آخه

ا چهره ای که شخ شده و به زور نفس یم  رستا ب

 کشه



 .با حرص از جاش بلند یم شه

 حدس یم زنم یم خواد جیغ جیغ کنه و برای این که

م، پیش پیش یم گم  :جلوش رو بگی 

جیغ و داد نکنیا، ما آبرو داریم جلو باباهامون. برو -

 به

 کارت برس دخیی خوب. ما تازه

قبل   عروس دوماد حساب یم شیم، باید خودت

ن ما  گفیی

 :بلند یم شدی !با حرص یم گه

خییل خوبید شما بابا! مهمون دعوت یم کنید -

 انتظار

 .دارید کارتونم بکنه

 :زیر خنده یم زنم و با تمسخر یم گم

؟-  مهمون؟ تاحاال فکر یم کردی اومدی مهموبن

 از الی دندونای چفت شده اش، رو به دوتامون با

 :حرص یم غره

- یشعور بر تربیت خوردن به پست واقعا که! دوتا ب



 !هم

 پارتدویستوده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 :و بعد رو به طیال یم گه

 !پایدار باشید عزیزم، خییل به هم یم آیید-

 :طیال دندون نما یم خنده و ش تکون یم ده

مرش گلم، خودمم تازه متوجه ی این همه -

 تفاهممون

 .شدم

شار یم ده و وقتی رستا لب هاش رو محکم روی هم ف  

 بزنه، راهش رو یم
ن
 نیم تونه حرق

ون  .کشه و یم ره بی 

 پشمام از این همه روبی که داره، یم ریزه و با صدای

 :بلندی یم گم

! رفت واقعا-  !پشمام از این حجم پرروبی

 :طیال یم خنده و یم گه



ولش کن سلیطه رو! فک کرده از دماغ فیل افتاده -

 .و

رهبعدم اداش رو در یم آ : 

 .ببخشید؟ متوجه نشدم-

زنیکه دوزاری فکر کرده مردم کلفت نوکر دم خونه -

 ی

 !باباشن

شی به تاسف تکون یم دم و قبل این که بخوام 

 
ن
 حرق

 بزنم، فراز و صبا دوباره بر یم

 .گردن

 :فراز یم پرسه

 اون یکیو چیکار کردید پییک بالیندرز؟ مثل لبو شخ-

 !شده بود، ترسیدم سکته کنه

بر خیایل دستم رو تو هوا تکون یم دم و طیال با 

 شونه

 :باال یم اندازه



ارو یادآوری- ن  کاریش نکردیم، فقط عیل یه شی چی 

 کرد که به خودش بیاد. اما متاسفانه

 پررو تر از این حرفا بود، برای شعورمون ابراز تاسف

 !کرد

 فراز یم خنده و کنار من یم شینه، صبا با قهر رو به

دست طیال روی من، بغل . 

 نیشخند یم زنم و رو صبا که حسابر زده به برق یم

 :گم

 اگه یم خوای این طوری بزبن به برق، جمع کن از-

 .ایران برو

 :صبا با بغض نگاهم یم کنه

ه ی از خود-  خییل بیشعوری عیل! من مگه این دخیی

 مچکر زشتم که باهام این طوری

؟ ناراحت یم شم خب  .رفتار یم کتن

ابی یم شه و بغلش یم کنهطیال احساس : 

 .دورت بگردم، دخیی مظلومم. گریه نکن حاال-

من هم در حایل که دارم اشک های خیایل چشم هام 



 رو

آه صبا! اشکمونو در-پاک یم کنم، با تاسف یم گم:   

 ...آوردی

ی بگه، فراز ن  با حرص نگاهم یم کنه و قبل این که چی 

ش یم گه  :در دفاع از دوست دخیی

- ؟ خفشو دیگه، . مریضن چقدر اذیتش یم کتن  

 :نیشخند یم زنم و فراز هم نیشخندم رو تکرار یم کنه

خییل خوشحایل ویل! شبیه آدمای ناکام نییس، -

 بیشیی 

ن توش و  به اونابی شبییه که ریخیی

 !خیر ندارن

 آب دهن طیال توی گلوش یم پره و قبل این که من

 بزنم، نگاهم به چهره ی
ن
 بخوام حرق

  و هخامنش یم افته که تو آستانهشخ شده ی حاخر 

خونه ایستادن و دارن نگاهمون ن  ی آشی 

ن   .یم کین

 !و فکر کنم، دوباره گاومون زایید



 پارتدویستویازده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 هممون، در حایل که از شدت تعجب پشم رو تنمون

 نمونده، الل یم شیم و من واقعا نیم

ه ام رو توصیف  دونم باید خ  بگم که حال این لحظ

 کنه

! 

 !توی این لحظه، با تمام وجودم از فراز و صبا متنفرم

یم  ترسم از اینه که این دوتا نذارن ما ش سالم بیر

 !تهران

اما خییل دوست دارم بدونم اون لحظه که شانس 

 تقسیم

 یم کردن، من دقیقا کدوم گوری

 !بودم

اگر بخوام یه کتاب از بد شانیس هام بنویسم، یم 

 تونم



 رکورد طوالبن ترین کتاب رو برای

 خودم ثبت کنم !بخدا که این حجم از بد شانیس و

 بدبختی عادی نیست؛ به حرف دیشب طیال تو اوج

 بگابی 

 !مون فکر یم کنم و انگار ما واقعا نفرین شدیم

یادآوری چشم های گرد شده اش، باعث لبخند  

 کوچییک

 که بر 
 یم شه و لعنت بر دهابن

 !موقع باز شود

حاخر چپ چپ نگاهم یم کنه و با چشم هاش برام 

 خط

 و نشون یم کشه؛ مطمئنا ان قدر

باهوش هستم ک بدونم بریم تهران، فاتحه ام 

 خونده

 است و داره آبروداری یم کنه که با

 !کمربندش دنبالم نیفتاده

 :اما هخامنش فقط یم خنده و ش تکون یم ده



 پس این کله پاچه ات خ  شد پرس؟-

ضحه که یم خواد جو رو عوض کنه و کیم ازکامال وا  

 .سنگینیش کم

 تا حدی هم موفق یم شه و ما چهار نفر کیم به

 .خودمون یم آییم

ن   صبا آب دهنش رو قورت یم ده و شی    ع از پشت می 

 .بلند یم شه

خونه شگردونم  ن ن وسایل آشی  همون طوری که بی 

 شده،

 با جمله های کوتاه و نصفه نیمه

ین وضعیت ماله بکشه؛ اما مگهسیع یم کنه روی ا  

 شدنیه؟

 !ما ب...ای ابدیت رفتیم؛ تمام

 ...بفرمایید حاج آقا-

 ...بفرمایید آقای هخامنش-

 .ببخشید معطل شدید توروخدا-

ه، هنوز نیومده-  .رستگار رفته نون بگی 



 پارتدویستودوازده#

 فصل_هفت#

بهوقتشهراالغهاحاخر و هخامنش، روی صندیل #

 های

ن   .خایل یم شیین

 حاخر اول به سمت من چشم غره یم ره و بعد

 .صندلیش رو جلو یم کشه و جاگی  یم شه

 !شم رو زیر یم اندازم و مردمم بابا دارن، منم دارم

ن جا سیاه  مطمئنم اگر هخامنش نبود، یم گرفت همی 

 و

 !کبودم یم کرد

 گوشیم رو در یم آرم و قبل این که کاری کنم، متوجه

رو تکرار یم یم شم طیال هم حرکتم  

 :کنه و چند ثانیه بعد تو تلگرام پیام یم ده

- yani 

- man dige jelo babae to abero 

namonde 



baram 

- chera in dota intoorian? 

- beghoran moondam too kareshoon! 

 پایان حرف هاش هم ایموخر عصبابن یم فرسته و با

 توجه به این که رو به روم نشسته،

نم ببینم صورتش از خجالت و عصبانیتکامال یم تو   

 .شخ شده

ی بگم، دوباره یم نویسه ن  :قبل از این که من چی 

- yeki az on yeki pakhme tar va oscol tar 

- bache in dota chi beshe khoda 

- az koja peyda kardi in divoone haro? 

 .و چندتا ایموخر گریه در ادامه ی حرف هاش

 :براش یم نویسم

- ghose nakhor babe 

- sobhone bokhorim mipichim be bazi 

azizam 

(- dont worryنگران نباش) 



م و صدای پوزخندش رو یم شنوم  شم رو باال یم گی 

 :و بعد یم نویسه

- to mes rohani mimoni 

- migi negaran nbash 

- man larz migiram 

 .و آخرش هم چندتا ایموخر خنده

زه یم فرستم که یه پنگوئن یم زنهبراش یه گیف بام  

ن   پس ش یه پنگوئن دیگه و پخش زمی 

 :یم شه. دوباره استیکر خنده یم فرسته و یم نویسم

- age in vahshi baziat enghad jazbam 

nakarde bood 

- tahala sad bar mes hamin pangoane 

mizadam pakhsh zamin shi 

ده# ن  پارتدویستوسی 

 فصل_هفت#

# راالغهابهوقتشه  

 گوشیش رو که با اخم کنار یم ذاره، شم رو باال یم



م. طیال با چشم غره از جاش بلند  گی 

 :یم شه و یم پرسه

 صبا کمک نیم خوای؟-

 و من رو با اژدهای دو شی با نام حاج نادر ملیک تنها

 !یم ذاره

برای این که از زیر حرف هاش در برم، من هم بلند 

 یم

وندنشم و ضفا جهت خایل نم  

 :عریضه رو بهشون یم گم

 امروز باید برگردم تهران، یم رم وسیله هامو جمع-

 .کنم، فعال

 و به شعت جیم یم شم طبقه ی باال که حتی ساک

ن یم  لباسامم اونجا نیست.لب پله های شاه نشی 

 شینم و

 :برای طیال یم نویسم

 .یه بهونه جورکن بیا باال-

 چند دقیقه یم گذره و جوابر نیم
  آد، زنگ یموقتی



 :زنم و بر حوصله جواب یم ده

 بله؟-

 :طلبکار یم گم

 !تکسمو جواب ندادی-

گشنمه، حوصله ندارم. این دوست خرفتت رفته از -

 ش

ن گندم بگیه آرد کنه که هنوز  زمی 

 نونو نیاورده؟

 :با شیطنت نیشخند یم زنم

 .پاشو بیا باال، حوصلتو میارم شجاش-

 :بر حوصله تر از قبل یم گه

 .نا ندارم این همه پله رو بیام باال، ولم کن-

 با توجه به این که ساعت نزدیک یازده ظهره و ما

 هنوز صبحونه نخوردیم. دو روز پر

س رو پشت ش گذاشتیم و بگابی رو با بگابی   اسیی

 .روشن کردیم، حق داره

 :اما دوباره اضار یم کنم



 .حوصله ام ش رفته، بیا باال-

- اتو بیارم شجاش؟ ملیجکتم؟ بیا  بیام باال حوصله

ن   پایی 

 بابا، صبا داره از فریزر نون در

 ...یم آره

 -:ابرو باال یم اندازم و از روی پله ها بلند یم شم

ان کتن   اومدم، ویل ییک طلبت. برسیم تهران باید جیر

 .برام

ن یم خنده و یم گه  :تمسخر آمی 

 !حاال بیا بذار ببینیم یم رسیم تهران-

ن گوشر رو قط ن یم رم. همه دور می  ع یم کنم و پایی   

ن و رستگار باالخره رسیده  .نشسیی

صبحونه ی جنجایل با نگاه های خصمانه ی بابا، 

 فیس

ن های  و افاده ی رستا، قیافه گرفیی

 .صبا و طیال و شوخن های هخامنش یم گذره

، طیال هم به بهونه ی   ن به محض جمع کردن می 



 کارهای

ن  و هوا آتلیه و استودیو که رو زمی   

 موندن، بابا بزرگش رو یم پیچونه و یم ره باال تا

 .حاضن بشه

ن برای شکیسر به  حاخر و هخامنش تصمیم یم گی 

ن هاشون، شمال بمونن و  برخن از زمی 

ن که قرار نیست برگشت  با این خیر خوشحالم یم کین

 به

ن   .تهران رو کوفتم کین

 پارتدویستوچهارده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ن دارن و الزم نیست که ما جابی خوشبخت انه ماشی   

 .برسونیمشون

 حاخر حتی یه هتل توی مازندران داره و مطمئنا یک

 .راست یم ره اونجا

چند دقیقه بعد از این که طیال باال یم ره و برای این  



 که

ن از  ضایع نشه، به بهونه ی ماشی 

ون یم زنم  .خونه بی 

بی تراس از پله های پشت ویال باال یم رم و در کشو

 رو

 باز یم کنم و وارد طبقه ی دوم

 .یم شم

ن باال یم رم و بدون این   پله هارو به سمت شاه نشی 

 که

 به خودم زحمت در زدن بدم، داخل

 یم شم.و شاهد ییک از زیبا ترین صحنه های عمرم یم

ی به  شم. نیم خوام خییل بر شعور و حرسر

هنظر برسم اما کدوم مردی یم تونه این هیکل تراشید  

 شده و این پوست جذاب خوش رنگ

 بمونه
ی
 !رو بر پوشش ببینه و عقلش شجاش باق

شفه ای یم کنم که توجه اش جلب یم شه و به 

 سمتم



 .بر یم گرده

 بر توجه به من 
بر پرواییش دیوونه کننده است وقتی

 و

 حضورم، هیچ تالشر برای پوشوندن

 .خودش نیم کنه

ی خیس و حدس زدن این که حموم بوده، از موها

 حوله

 ای که روی شونه هاشه اصال سخت

 .نیست

 :وقتی از کنارم رد یم شه یم گه

ی؟ من واقعا احتیاج داشتم، خییل - دوش نیم گی 

 سبک

 .شدم

 خییل دوست دارم، ویل بیش تر دلم یم خواد از این-

 .خراب شده برم

منم، ویل برو دوش بگی  شاید یکم از این کالفگیت  -

 کم



 .شد

فش ش تکون یم دم ویل با شیطنت یم  به تایید حر 

 :گم

 .صدام یم کردی خودم یم شستمت بیتر -

 همون طوری که پوزخند یم زنه، خم یم شه و از

ن مشیک و  ساک لباس هاش، یه سوتی 

 :تاپ قرمز در یم آره و یم گه

ان قدرم که خوش شانسیم، این دفعه آب کل شهر -

 قطع

 یم شد، آب گرم کن یم ترکید،

له یم شدیم آبرومونم یم رفتدوتابی جزغا ! 

یم خواد سوتینش رو خودش ببنده که من دست 

 هاش

ن قفلش،  رو کنار یم زنم و ضمن بسیی

 :با خنده یم گم

مرگ خوبر نیست. خوشم نیومد.به سمتم بر یم  -

 گرده



که تازه متوجه ی بند اضافه ی روی سینه اش یم 

 .شم

 دست دراز یم

 :کنم لمسش کنم که یم زنه روی دستم

 .دست درازی ممنوع-

 اما من نیشخند یم زنم و با حلقه کردن دستم دور

 کمرش، به سمت خودم یم کشمش

 پارتدویستوپانزده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 دستش رو روی سینه ام یم ذاره و جابی که حدس یم

 زنه تتو خورده باشه رو نوازش یم

 .کنه

حرکتش بهم اجازه یم ده بیش تر به خودم 

مشبچسبون  

 ویل اون با فشاری که بهم یم آره،

یم خواد خودش رو عقب بکشه که با شیطنت ابرو 



 باال

 :یم اندازم

 .بودی حاال خانم زیبا-

 نیشخند یم زنه و گردنش رو عقب یم کشه که راهم

 رو باز یم کنه. قبل این که بخوام شم

رو تو گردنش فرو کنم و به قصد کبودی مک 

 بزنمش،

خودش رو از با فشار نامحسوش  

ون یم کشه و خندون نگاهم یم کنه  .دستم بی 

ن یم اندازه و بعد  ابروهاش رو با شیطنت باال پایی 

 دماغ

ن یم ده، در جواب ابراز  چی 

 :احساسات داغم فقط یم گه

 !برو حموم پرسم، عرق کردی خوشم نیم آد-

م و زیر لتر غر یم زنم  :با چشم غره ازش رو یم گی 

- سه یادت به عرق کردن من نیمحاال وسط ماچ و بو   

 .افتاد! حموم آخه؟ نا امیدم کردی بخدا



 و خم یم شم تا حوله و لباس هام رو از کناد سایک که

 طیال بسته و فقط یک دست لباس

 گذاشته، بر یم دارم.طیال با
ی
 برای بعد حموم رو باق

 :پرروبی جواب یم ده

 حاال برو حموم برگرد، تو راه تهران راجع به اونم-

 .حرف یم زنیم

 .نیشخند یم زنم و خم یم شم گونه اش رو یم بوسم

 اخم هاش باز یم شن اما عمل متقابیل

 .انجام نیم ده

 حوله و لباس هارو روی شونه ام یم اندازم و یم

ن برم که طیال  چرخم تا پله هارو پایی 

 :صدام یم زنه

 عیل؟-

اف کنم این طور که با لهجه ی خاصش عیل  باید اعیی

کشه و ناز ناخودآگاه صداش،  رو یم  

 .بدجور به دلم یم شینه

یه که هیچ تالشر برای لوندی نیم کنه  اون تنها دخیی



 ویل با این حال ناز صداش آدم رو

 .حساس یم کنه

نیم تونم انکار کنم که رو صداش و اون حالت  

 کشدار

 لهجه اش حساس نیستم و تاحاال بهش

 !فکر نکردم

اف دیگه ام، اینه که ت نها کسیه که نه تنها از عیلاعیی  

 گفتنش بدم نیم آد، بلکه خییل ام

 .خوشم یم آد و باهاش حال یم کنم

 پارتدویستوشانزده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 کیم شم رو به سمتش بر یم گردونم، نزدیکم یم شه

 .و دستش روی شونه ام یم شینه

، عصبانیت، غم و
ی

، کالفیک  صدای نازدارش ناراحتی

رو با هم داره؛ فکر یم حس خوب  

 !کنم تنها کیس که یم تونه درکش کنه، من باشم



 صداش آروم به گوشم یم رسه و انگار فقط داره با

 :خودش لب یم زنه، اما یم شنوم

زود بیا که شی    ع بریم لطفا، خسته شدم از اینجا. -

 یم

 خوام برم تهران، خونه ی خودمون،

این هوا!شآرامشو نفس بکشم! دارم دق یم کنم تو   

 :تکون یم دم و با نفس عمیقی جواب یم دم

، نگران نباش. تو فقط برو حاضن شو-  .باشه بیتر

نیم بینمش، اما خییل احمقم که اگر لبخندش رو از 

 لحن

 .مهربون شده و خوشحالش نفهمم

 .مرش عشقم-

ن یم رم. یه  لبخند یم زنم و پله هارو باحال خوبر پایی 

ار چندتاجوری خوب و اکیم که انگ  

 !الین کوک اسنیف کردم

خوبر این ویال همینه که توی همه ی اتاق ها 

 شویس



 حمام توالت اختصاض هست و ییک

 .اضافه، تو طبقه ی دوم هست

ون یم آم و کالفگیم، خستگیم و  ده دقیقه بعد بی 

 تمام

 تنم بهیی شده. حاال ذهنم آزاد
ی

 کوفتیک

طیال ممنونم،تره و واقعا به این دوش نیاز داشتم. از   

 چون به ذهن خودم نرسید؛ من فقط از

 !اینجا فرار کنم

ن و پوشیدن لباس های جدید با  بعد از دوش گرفیی

 همون

 بدن خیس، حوله رو روی موهام یم

 .اندازم و سوت زنان پله هارو باال یم رم

 طیال روی ییک از مبل ها نشسته و پاهاش رو زیرش

 جمع کرده، آماده شده و ساک هارو

نارش گذاشتهک . 

مشغول گوشیشه و با صدای آرویم که یم آد، 

 معلومه



 .داره تو اینستا یم چرخه

 همون لحظه که متوجه ی ورود من یم شه و شش

ه، صدای بلند گیتار و  رو باال یم گی 

ی که به شدت آشناست از   بعد صدای دخیی

 گوشیش بلند

 .یم شه

 پارتدویستوهفده#

 فصل_هفت#

# ن صدای رسا، بعد از مدت هابهوقتشهراالغهاشنید  

 باعث یم شه اخم هام توی هم کشیده بشن و دست

 خودم

 .نیست که تلخ یم شم

به روی خودم نیم آرم که حتی شنیدن صدای 

 خوندنش

 هم ناراحتم یم کنه و این واقعیت

زشت که رسا و طیال دوست هستند، توی شم  

 کوبیده



 .یم شه

فاق خاض افتادهطیال بر تفاوت و انگار نه انگار که ات  

 :باشه، یم گه

 بریم؟-

م، اما وقتی به حرف یم آم  سیع یم کنم قیافه نگی 

 .شما از لحنم یم باره

 .پاشو بریم-

از نگاه کشدارش روی صورتم، متوجه یم شه و 

 همون

 طور که روی پاهاش یم ایسته یم

 :پرسه

 چته پرسم؟ چرا رفتی تو چص؟-

ون یم دم و به سم تش یم رم تانفسم رو کالفه بی   

 .ساک های لباس رو بردارم

ن ساک ها، غر یم زنم ن برداشیی  :خم یم شم و حی 

 !از این رفیقت خوشم نیم آد-

با تعجب نگاهم یم کنه و انگار نگرفته موضوع چیه  



 که

 با چشم ابرو گوشیش رو نشون یم

 :دم و راهنمابی یم کنم

 ...رسا-

 آروم یم خنده و با تاسف ش تکون یم ده، راه یم

 :افته و همون طوری یم گه

 نکته ی اول این که رسا رفیق من نیست و تو کامال-

 اشتباه در مورد رابطه ی ما ملتفت

شدی و دوم این که برعکس تو، رسا! چقد باهات 

 حال

ن یم رم. به نکته ی  یم کرد!دنبالش از پله ها پایی 

 دومش توجه ای نیم کنم و در عوض کنجکاو یم

م بدونمشم کیم بیش تر از د وست دخیی ! 

 عجیبه! تو به خاطر کیس که حتی دوستت نیست-

 ساعت یازده شب اومدی دم در خونه ی

 !من

 :توضیح یم ده



 من همکار و کارفرمای مهربوبن ام! در ضمن، من-

 واقعا اومده بودم دنبال ترانه ها چون

ن تو. یم  رسا گفت تو کیفشه و اونم مونده تو ماشی 

تیجه خودم پیشدونستم دعوا کردید در ن  

 .قدم شدم که بیام

 پارتدویستوهجده#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

ن  همچنان موضعم رو حفظ یم کنم و با نگه داشیی

 اخم

 :هام، تند یم گم

 .با همه ی اینا، بازم ازش خوشم نیم آد-

 طیال وسط پله ها یم ایسته و بر هوا به سمتم بر یم

 گرده. با چشم های ریز شده و طلبکار

گه  یم : 

 امیدوارم انتظار نداشته باشر که من به خاطر تو،-

 !شغیل که عاشقشم رو به خطر بندازم



 رابطه ی من و رسا کامال کاریه و این مدت حتی کمیی 

 !از قبل هم شده

ه کیم خودش رو  دستش رو به نرده ی پله ها یم گی 

 :به سمتم تاب یم ده

و این که، تو فقط یه دوست پرس دو روزه ای -

سان،علی  

 .بیا تو کارای هم دخالت نکنیم

 همون طوری که من در مورد سکست با رسا غر نیم

 زنم! تو هم حد خودت رو بدون

 .لطفا

 زیر خنده یم زنم و ازش رد یم شم، جلو یم افتم و

 همون طور که دارم یم خندم، با طعنه

مگه اصال یم شه اون زنیکه ادا-و کنایه یم گم:   

 تنگارو کرد؟

یم افته و یم پرسهدنبال راه  : 

؟-  نفهمیدم! تو با رسا سکس نداشتی

 نچ! البته اگه به تالش نیمه کارمون تا دم سوراخش-



 !بشه گفت سکس، آره کردیم

 :متعجب تر از قبل یم گه

؟- ؟ یعتن خ   خ 

 :عصتر یم ایستم و به طرفش بر یم گردم

- 
ی

ن سادگ  !یعتن این که، نکردمش! به همی 

 واه! چرا؟-

و کاسه ی ش یم چرخونم و جواب یمچشم هام رو ت  

 :دم

ای دروغگو و ادا تنگا متنفرم! رسا تا قبل این-  از دخیی

م و  که بیاد تو تختم یم گفت دخیی

پرده دارم، اما تا لختش کردم و تو حال و هوای 

 خودش

 نبود، گفت بکن توش! خب من

 !کصخلم اگه نفهمم طرف اوپنه

 پارتدویستونوزده#

 فصل_هفت#

# الغهابهوقتشهرا  



 :صدای پوزخندش رو یم شنوم و بعد یم گه

 تو گ هستی که بخوای یه دخیی موفق مثل رسارو-

؟دفاع کردنش از رسا، گیجم یم کنه.  قضاوت کتن

 اخم

ی بگم، خودش توضیح ن  یم کنم و قبل این که چی 

 :یم ده

 رسا نه ادا تنگاست، نه دروغگو و این حرفابی که-

 داری بهش یم بندی! فقط توی اون

ونه گرفته بود   تاییم که باهم بودید، یه تصمیم دخیی

 که

 !با هیچکس سکس نداشته باشه

 :شی به تاسف تکون یم ده

 !واقعا قضاوتت بر رحمانه اس-

 نیم زنم
ن
 .دهن کج یم کنم و دیگه حرق

، از بقیه خداحافیطن یم   ن با رسیدن به طبقه ی پایی 

 .کنیم

 بابا و پدر بزرگ طیال هم به پای ما



یم شن تا به مازندران برنبلند  . 

 پدر بزرگ طیال بهش اضار یم کنه ماشینش رو

 برداره که با بدبختی یم پیچونیمش و

ون یم زنیم  .باالخره از ویال بی 

 تو راه، قبل این که از شهر خارج بشیم، بغل یه سوپر

 مارکت نگه یم دارم تا یکم خورایک

م برای تو راه  .بگی 

ر یم شم، طیال رو که یمبه محض این که دوباره سوا  

 .بینم داره با ضبط ور یم ره

 :مشماهارو روی پاش یم ذارم که یم پرسه

 پاستیل منو خریدی؟-

د، از قصد و برای اذیت   خم یم شم سمت داشیر

 کردن

 طیال، آرنجم رو روی رونش یم

ذارم که جیغ یم کشه و با مشتش به شونه ام یم  

 :کوبه

 ...لهم کردی کثافت، بکش اونور-



 نیشخند یم زنم و برای بیش تر اذیت کردنش، تمام

 وزنم رو روی آرنجم یم اندازم که

دوباره جیغ جیغ یم کنه و باعث شادی روحم یم 

 .شه

ی یم ی الکل رو بریم دارم، به دست هام اسی   اسی 

 .کنم و روی پاش یم اندازم

 هنوز داره فحش یم ده و من بر توجه به فحش های

مشما و خورایک هارو ضد بردار -رکیکش، یم گم:   

ین شون کن گلیسی  ن  کن، با اب و دستمالم تمی 
 عفوبن

 !نخوریم

 :چشم غره یم ره و فحشم یم ده

 آشغال عوضن سادیسیم! پاستیل من کو؟-

های دیگه  به این که طیال هم یه وجه تشابه با دخیی

 داره

ه؛ حقیقتا باید  خنده ام یم گی 

اف کنم قابل پیشبیتن بودن طیال ب رام هم لذت اعیی

 بخشه



 !و هم نا امید کننده

های ساده ای مثل پاستیل و دنت  ن من یم تونم با چی 

 و

 نوتال خوشحالش کنم، این خیر خوبیه

اما همون قدر هم باعث یم شه نا امید و ناراحت 

 !بشم

ها باشه و انگار  دلم نیم خواد طیال مثل بقیه ی دخیی

 اون برای من تبدیل به یه وسواس

یال همیشه باید خاص بمونهفکری شده؛ ط ! 

توی مشما، ال به الی بسته بندی های مختلف 

 دنبال

 .سفارشات خودش یم گرده

 :برای راحت تر کردنش، راهنماییش یم کنم

 .گرفتم، زیر چیپسارو بگرد-

ی یم کنه و  بعد پیدا کردن پاستیلش، الکل بهش اسی 

 با

وع یم کنه به خوردن  .لذت شر



 پارتدویستوبیست#

# فتفصل_ه  

 بهوقتشهراالغها#

 نگایه به اون که بدون تعارف زدن مشغول پاستیل

 :خوردنه یم اندازم و غر یم زنم

 !یه وقت تعارف نکنیا-

 نگایه به پاستیل هاش یم اندازه و نگاه کوتایه به

ن و ن زمی   من. پاستیل لیموبی کیسر که بی 

 هوا مونده رو توی دهنش یم ذاره و شونه باال یم

 :اندازه

- ر که نداری مثل این دخیی لوسا غذا بذارم انتظا

 دهنت؟

 خودت دست داری، باهم تعارفم

 نداریم. بردار بخور دیگه !ابرو باال یم اندازم و با یه

 لبخند جذاب که یم دونم باعث ارضا شدن همه ی

هاست،  دخیی

به سمتش بر یم گردم و اغواگر تو چشم هاش نگاه 



 یم

 .کنم

م دهنش از جوییدن کیم منگ نگاهم یم کنه و کم ک

 یم

 ایسته، خطاب بهش، زیرلتر و دو

 :پهلو یم گم

 !چه خوشگل یم خوری تو-

صدای قورت دادن آب دهنش رو یم شنوم و بر هوا 

 و

 بر اجازه ازش، دستم رو روی

 .رونش یم ذارم

 نگایه به دستم یم اندازه و بعد دوباره زل یم زنه به

 نیم رخم. یم خواد شش رو

ی وانمود کنه که تحت تاثی  قراربرگردونه و جور   

 !نگرفته

 :نچ یم کشم

نشد دیگه! تو کال باید نگاهت به من باشه! نیم -



 تونم

 ...تمرکز کنم این طوری

صدای پوف کالفه اش رو یم شنوم و از گوشه ی 

 چشم

 یم بینمش که با حرص به نیم رخم

 زل زده و آخر ش نیم تونه زبونش رو نگه داره که

 :یم گه

- ای خوشگل نشست و برخاست شاید  تو با دخیی

 نداشتی 

 و االن طبیعیه که بخوای زل بزبن 

 تو صورت من، اما این قضیه کامال برای من برعکسه

 !پرسکم

 از حرفش خوشم نیم آد! با قسمت دخیی خوشگلش

های  مشکیل ندارم، چون اگه دوست دخیی

ه  .من رو ببینه مطمئنا حرفش رو پس یم گی 

هم مشکیل ندارم، چون به  حتی با مقایسه شدنم

 زودی



 !متوجه ی فرق من با بقیه یم شه

مشکل اصیل من، قسمتیه که از پرسهای قبل من 

 حرف

 !یم زنه

طیال بر شک یه احمق کودن لجبازه که جلوی 

 دوست

 پرس فعلیش، از دوست پرسهای احمق

 !گذشته اش حرف یم زنه

 انگشت هام رو از روی شلوار، توی قسمت داخیل

رو یم کنم و با حرص خاض،رونش ف  

 :زیر لتر یم گم

 !این حرفا عاقبت خوبر نداره خانم جوان-

 پارتدویستوبیستویک#فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

؟-  هاه! مثال چیکار یم توبن بکتن

 فشار انگشت هام رو بیش تر از قبل یم کنم که آروم

 :آخ یم گه و من یم غرم



- are you fucking kidding me? 

ص دستم رو از پاش جدا یم کنه و پسم یم زنهبا حر  : 

 شوخن دارم من با تو؟-

چپ چپ نگاهش یم کنم و دستم رو ازش دور یم  

 کنم

 :غر یم زنم

 داری اون پشمک حاج عبدهللا رو با من مقایسه یم-

؟ اگه ندیده بودمش فکر یم کردم  کتن

 !با بردپیت قرار یم ذاشتی لعنتی 

قبیل طیال رسما  بهم برخورده! سیاوش، دوست پرس 

 تو

 باقالیا بود و من همون موقعم تعجب

 !کردم که چطور این دوتا یم تونن با هم باشن

ه ی بر لیاقت، داره اون ک...ون باقایل
 حاال این دخیی

 رو با من مقایسه یم کنه؟

م و  حتی ان قدر عقل نداره که بخوام به خودم بگی 

 !ناراحت بشم



مرموز تو صورتم طیال اما برای در آوردن حرص من،  

 :زمزمه یم کنه

، این - مطمئنا اگه از شبها و تختمون خیر داشتی

 حرفو

 !نیم زدی بیب

 داغ یم کنم! با این حرفش رسما دود از کله ام بلند یم

 جاده،
ن

 شه و بر توجه به شلویع

ن رو کنار جاده یم کشونم  .ماشی 

دندون قروچه یم کنم و کامال جدی بهش اولتیماتوم 

 یم

نکن با حرف زدن از پرسای دیگه تحریکم سیع-دم:   

! تو باید بدوبن که وقتی با ییک تو  کتن

رابطه ای، نباید از پرسهابی که قبال تو تختشون 

 بودی

؛ این کار فقط باعث شد  حرف بزبن

 !شدن طرفت یم شه و هیچ سودی به حالت نداره

ی نگه، اما انتظارم ن  انتظار ندارم که سکوت کنه و چی 



ل طیالی دیروز وندارم که مث  

روزهای قبل، پوزخند بزنه و بخواد این بحث 

 احمقانه

 :رو جدی تر از قبل بکنه

 سیع ای تو کار نیست، زیادی خودتو دسته باال نگی  -

 !جناب علیسان خان

 :و پوزخندش رو، پررنگ تر از قبل تکرار یم کنه

 تو مثل این که یادت رفته، اوبن که دنبال این رابطه-

و نه منبود، توبی  ! 

 پارتدویستوبیستودو#

 فصل_هفت#

 بهوقتشهراالغها#

 نگاهش یم کنم و چشم های
ن
 چند ثانیه بر هیچ حرق

 ریز شده از عصبانیتش، نشون یم ده

 زده و حاال مونده توش
ن
 !با بر عقیل تمام یه حرق

 !اما آبر که ریخته شده جمع نیم شه

 واقعا بهم برخورده و حتی اگه تا تهران برام بخوره



 هم،

 .دلم باهاش صاف نیم شه

 با این حال، به صندلیم تکیه یم دم و با نفس های

 عمیق سیع یم کنم به خودم مسلط بشم اما

این کار، با گندی که طیال به اعصابم زده شدبن 

 !نیست

این  -که نیستم  -حتی اگه من سیب زمیتن ام بودم 

 
ن
 حرق

 که طیال به زبون آورد، عالوه بر

تم، غرور و ش خصیتم رو هم زیر سوال بردغی  ! 

 !هیچ جوره نیم تونم هضمش کنم

ایط مسخره به نظر  حتی چشم غره رفتنم تو این شر

 یم

 آد و من فقط یم تونم با جدی ترین

ایط رو به نفع خودم  عکس العمل ممکن، این شر

 عوض

 .بکنم



 نیم تونم اجازه بدم، یه دخیی فقط به خاطر این که

تو تختم روش کراش دارم و دوست دارم  

 باشه، غرورم رو بشکنه.به سمتش بر یم گردم و با

 چشم های ریز شده، به اون که حاال بر خیال شده با

 خنتی ترین

 :حالت ممکن یم گم

 !پیاده شو-

 گنگ و ناباور نگاهم یم کنه و شش کج یم شه، به

 اداهای جذابش توجه ای نیم کنم و

ح تر،جمله ام رو این بار شمرده شمرده یم گم. واض  

 :بلند تر و کیم طوالبن تر

خانم طیال هخامنش، کار ما همینجا باهم تمومه! -

 پیاده

 شو و برو دنبال پرسابی که یم

 !پسندی

 تبدیل یم شن و قبل این که
ن
 لب هاش به خط صاق

 بخواد بگه شوخن کرده، دستم رو به



م و با جدیت یم گم  :نشونه ی سکوت باال یم گی 

-  نیم خوام بش
ن
نوم، فقط پیاده شوهیچ حرق ! 

ه ی در یم شینه  پوزخند یم زنه، دستش روی دستگی 

 :و با غرور یم گه

چیه فکر کردی التماست یم کنم؟ وای توروخدا -

 عیل

 منو اینجا پیاده نکن؟ هاه، خواب

 !دیدی خی  باشه جناب

 از جانب من باشه،
ن
 و بعد بدون این که منتظر حرق

 مشمای خورایک هارو به سمت صورت

سینه ام پرت یم کنه که به خاطر غی  قابل پیشبیتن و   

 بودنش، کیم عقب یم کشم و طیال

 .پیاده یم شه

 پارتدویستوبیستوسه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 گوشر توی دستمه و من زل زدم به شماره ای که از



 سال ها پیش، از طناز تو گوشیم سیو

م،دارم!آخرین باری که با این شماره تماس گرفت  

 التماسش کردم برگرده و من رو با یه بچه ی

 رو
ی

ین زندگ  معلول تنها نذاره. بهش قول دادم بهیی

 براش یم سازم، گفتم عاشقش یم شم،

 فقط من و پندار رو ترک نکنه و اون فقط گوشر رو

 !قطع کرد

نفس عمیقی یم کشم و تخته پاک کن رو وسط ابر 

 سیاه

 گذشته یم کوبم. روی مشکل فعلیم

ایط رو عرض یابر یم کنمتمر  کز یم کنم شر . 

ها، با یک خط ثابت نیم  تجربه نشون داده اکیی دخیی

 مونن و یه جابی شماره شون بگا یم

ن   !ره و مجبور یم شن عوضش کین

برای این که   -آدم هابی مثل من البته-بعضیا هم 

 کیس

، کال به خط ن  های گذشته رو گم نکین



 !عوض کردن اعتقادی ندارن

دلم یم خواد، زبن که مادر پرسمه و حاالنیم دونم   

 شده دوست دخیی داداش کوچیکم، جز

 !کدوم دسته باشه

ن تمام فرصت هاشون،  دسته ای که برای نگه داشیی

 خط

ن و دسته ای که  عوض نیم کین

ن و مجبور یم شن خط  هرروز یه خطو ج...نده یم کین

ن   !عوض کین

به یم زنم و روی  بدون فکر، روی شماره اش ضن

و یم ذارمش، بوق که یم خوره،بلندگ  

ناباور به گوشر زل یم زنم و مطمئنا طناز جز دسته 

 ی

 !دومه

حتی نیم تونم این فکر رو به ذهنم راه بدم که به 

 قدری

 معصومه که نیم دونسته بعد اون



ه شماره اش رو عوض کنه  !جریانات بهیی

 فقط بوق یم خوره و من تا آخر به صدای گوش

تا باالخره جوابمخراشش، گوش یم کنم   

 .رو بده اما هیچ  نصیبم نیم شه

ن شماره اش، بهش پیام یم دم  :این بار، به جای گرفیی

- alisanam, bardar. 

 وimessgeباالی صفحه ی چتمون، نوشته یم شه 

ن طناز پشمام رو یم  آیفون داشیی

 !ریزونه

 chikar dari -:?جوابش شی    ع یم آد و نوشته

- chera zang zadi? 

، آبر یم شه پیام
ی

ن همیشیک ها به جای سیر . 

- bayad bahat harf bezanam. 

- vajebe. 

 این بار به شعت قبل جواب نیم ده و کیم طول یم

 :کشه

- vali mn nmikham bebinamet! 



- bad in hame sal taze daram zendegi 

mikonm. 

- text dadi khaterat ghashangemono 

yad 

avari koni? 

- man hosele in baziaro nadaram ali. 

- dast az saram bardar! 

ن اما من این جماعت رو  حرف هاش، شوکه ام یم کین

 یم شناسم، بعد از آخرین مکالمه مون

 رو از جانب این زنک باور نیم
ن
 من دیگه هیچ حرق

 !کنم

 !زنیک که مادر بچه امه

- dari vasat khanevade man zendegi 

mikoni 

tanaz! 

# دویستوبیستوچهارپارت  

 فصل_هشت#



 مهاجرانبهشهراالغها#

 چند دقیقه که یم گذره و جوابر از طرفش نیم آد، با

 :حرص یم نویسم

 !behtare had khodeto bedoni tanazچند-

 ثانیه بعد، درحال تایپ یم شه و پیام هاش ییک ییک

 :یم رسن

- hadamo to taeen mikoni? 

- chi migi aslan! 

- man ba khanevade to chikar daram 

mariz? 

 پوزخند یم زنم و به جای پیام دادن، شماره اش رو یم

م  .گی 

ی که توجه ام رو ن ن چی   این بار جواب یم ده و اولی 

ونه ای که از  جلب یم کنه، صدای دخیی

اون حالت بچگونه ی شونزده سالگیش در اومده و 

 حاال

 !یه زن بیست و سه ساله است



 یماز کلمه به کلمه ا
ی

ی که استفاده یم کنه، کالفیک  

 :ریزه

؟ دلت تنگ شده برای مادر بچه ات؟-
ی

 خ  یم گ

از شدت احمقانه بودن حرفش، کرک و پرم یم ریزن 

 و

 :ناباور یم خندم

 !آره عزیزم! اینجوری فکر کن-

 حتی خودش هم از ناممکن بودن این حرف، با حرص

 یم خنده و چند ثانیه بعد سکوت رو

 :یم شکنه

- یم شنوم خب؟ ! 

حوصله ی مقدمه چیتن ندارم! نیم خوام وقتم رو با 

 این

 زنیکه ی هرجابی هدر بدم و بیش

 .تر از این خودم رو اذیت کنم

 پس رک و بر پروا، اما با خونرسدی انگشتم رو روی

ن یم کشم و زمزمه یم کنم  :می 



 داداش من -
ی

زنگ زدم هشدار بدم، پاتو از زندگ

 بکیسر 

ون تا برات قلمش نکردم بی  ! 

چند ثانیه سکوت یم شه و بعد طناز بر هوا و بلند 

 یم

 .زنه زیر خنده

به صدای خنده های عصبیش گوش یم دم و اون 

ن   بی 

ن خندیدناش، بریده بریده یم گه  :همی 

دا... داداشت؟ جرررر من خودتو نخواستم، -

 داداشت به

چه کارم یم آد آخه؟و در ادامه، با خنده ای که بلند 

 تر

یم گه هم شده، : 

داداشم! بابا خودتو جمع کن، داداشتو یم خوام -

 چیکار؟

 !اون دیگه جای شوگر ددی منه



 پارتدویستوبیستوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 اخم هام توی هم کشیده یم شن و از این همه کوچه

 !عیل چت  که زده توش، گیج یم شم

یه آدم چطور یم تونه ان قدر راحت تظاهر کنه؟ 

مئنامط  

 !طناز بازیگر ماهریه

 :از موضعم کوتاه نیم آم و اتهام حجت یم کنم

داداشم همونیه که معلوم نیست با چه شگردی -

 خرش

 کردی و داری ازش سواری یم

ی! اون تورو نیم شناسه اما شک دارم تو برادر  گی 

 منو نشناش! طناز کاری نکن همه

ن باش در اون  و بذارم کف دستش که مطمی  ن چی 

 صورت

 تفم نیم اندازه تو صورتت! جای تو



بودم، قبل از این که شخصیتم خرد بشه خودم یم  

 کشیدم

 !کنار

 صدای ساییده شدن دندون هاش به هم یم آد و با

 :حرص یم گه

خدا روزیتو جای دیگه حواله کنه! من با داداش زن -

 و

 بچه دار تو چیکار دارم؟ کم از تو

ش عصا قورتبه من رسیده که حاال برم شاغ دادا  

 ...دادت؟ برو بابا

و بعد هم بدون این که منتظر جوابر از طرف من 

 باشه،

 .تلفن رو قطع یم کنه

 .صدای بوق های آزاد، گوشم رو خراش یم دن

 یم خوام دوباره بهش زنگ بزنم و تهدیدش کنم اما

 دست نگه یم دارم و با نفس های بلند

 .پشت ش هم، خودم رو آروم یم کنم



ه و از طریقبهش این  اجازه رو یم دم که تصمیم بگی   

ن حتما پیگی  قضیه یم شم حسی   امی 

 !تا بفهمم باالخره قراره چیکار کنه

 اگر پاشو بیش تر از گلیمش دراز کنه، مطمئنا بر خیال

، این  خوردن امی 
 شکست عشقی

 قضیه رو بازگو یم کنم و اجازه نیم دم داداشمم مثل

ان ناپذیر ب کنه !مطمئنا زخم من یه اشتباه جیر

 شکست

 من
ی

 از بالبی که این زن ش زندگ
 عشقی خوردن، کمیی

 آورد، درد

 !داره

چشم هام رو با شانگشت هام ماساژ یم دم و 

 چشمم

ن صفحه ی لپ تاپ، یم  به تاری    خ پایی 

 .افته

پنج روز دیگه مهلت قسط فرزینه و با این وضع 

 بازار،



 دالر بیست و شش هزار تومتن و

، ماشینم فروش نیم ره! طالی گریم  یک میلیوبن

 عمو

 فریدون راضن به همکاری نیست و

ارهای گیالن پیدا ن  هنوز راهکاری برای فروش شالی 

 .نکردم

ن ها هستند  ار ها برای بابا، بر اهمیت ترین زمی 
ن شالی 

 و

 حدود سه ساله که به نامم خوردن

 .اما بابا نه اسیم ازشون یم آره و نه به فکرشونه

در من ان قدر مال و منال داره که چند در واقع، پ

 هکتار

ن شایل کاری اصال به چشمش  زمی 

ن های نامرب  یم تونن من رو از  نیم آن و همون زمی 

 غرق شدن تو بدیه هام نجات بدن؛

 !اگر عمو کیم همکاری کنه

 تو فکر قرض ها و بدبختی هامم که صدای پیامک



 گوشیم یم آد، بدون این که به خودم

تنش رو بدم، از روی صفحه یم خونم  زحمت برداش

 که

 :طناز پیام داده

- dige nmikham shomarato roe goshim 

bebinam, doost pesaram 

hasase! 

 پارتدویستوبیستوشش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 ناباور یم خندم و خ  پیش خودش فکر کرده؟

ی ام؟ یا خدا ن  !که َه َو ِل َشم و دنبال چی 

ا آدم شداینم واس م ! 

 شی به تاسف تکون یم دم و دوباره به فکر بدبختی 

 هام یم افتم که پیام تلگرام صبا روی

 :صفحه نمایش لپ تاپ یم افته

- بیا گپ کارت دارم-کجابی عیل؟ . 



 در حال حاضن کامال بیکارم و یکم ش و کله زدن، با

ن روزها عروسیشونه،  زوخر که همی 

 .یم تونه در نوع خودش جذاب باشه

 فراز باالخره تونست به صبا برسه و تالشش برای

ن بود  .رسیدن بهش، جدا قابل تحسی 

با وجود تمام سنگ اندازی های پدرش، به خواسته 

 اش

 رسید و با این که ازدواج هدف مورد

 .عالقه ی من نیست، اما براشون خوشحالم

هر دوتاشون کامال برازنده ی هم دیگه هستند و ان 

 قدر

این وضعیت ازدواجاحمقن که توی   

ن   !کین

البته اگر منم مثل گذشته توسط بابام ساپورت یم 

 شدم،

ا، زودتر  به جای ول چرخیدن با دخیی

 .با اوبن که دلم یم خواد ازدواج یم کردم



 البته خودم یم دونم دارم زر یم زنم؛ از اونجابی کا

ی نتونسته ان قدر جذبم کنه  هنوز دخیی

م تصورش کنم و که بتونم هر روز صبح کنار خود

 دلم

 رو نزنه، بعید یم دونم به این زودیا

 .بتونم ازدواج کنم

ها زود حوصله ام رو ش یم برن و ییک که  اکیی دخیی

 کیم کنجکاوم یم کرد تا کشفش

ده و 
َ
کنم، برخالف ادعاهاش که یم گفت خییل َبل

 تجربه

 !داره، کامال ناپخته و خام بود

مردی که شب طیال اگر ذره ای شعور داشت، جلوی  

 قبلش رو تو بغلش صبح کرده بود، از

 !تختش با پرسهای دیگه حرف نیم زد

شعور که چه عرض کنم، اگر یکم بلد بود جلوی 

 دهنش

ه اآلن باهم داشتیم برای  رو بگی 



 !عروش فراز و صبا آماده یم شدیم

 فکر و خیالم رو کنار یم زنم و وارد تلگرام دسکتاپ

از یم کنم ویم شم، گروه بچه هارو ب  

ی تایپ کنم، پیام طول و دراز صبا ن  قبل از این که چی 

 :یم رسه

بچه ها ما برای فردا شب یه مهموبن کوچیک  -

 گرفتیم

 که آخرین مهموبن تو دوران مجردی

 .مون حساب یم شه

 خوشحال یم شیم که با اومدنتون این شبو برای ما

 .قشنگ تر بکنید

حضورتونخودتون یم دونید که چقدر عزیزید و   

 برامون مهمه.و آخر پیام هاش قلب و بوس و ایموخر 

ونه گذاشته  .های دخیی

 پارتدویستوبیستوهفت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#



ن و ضمن  همه ی بچه ها دونه دونه ریپالی یم کین

یک، اطمینان یم دن که حتما  عرض تیر

 .به مهمونیشون یم رن

ناراحت یم رستا اما کامال متفاوت و با ایموخر های  

 :گه

- kash yekam zodtar migofti saba jan. 

ون  بحث که خاله زنیک یم شه، از گروه عمویم بی 

 یم آم و توی گروه خصوض

 :پرسوتمون، یم نویسم

 .داداش مبارکه-

 .ببینم یم توبن این سلیطه رو جمع کتن -

ی  به محض درحال تایپ شدن رستگار، برای جلوگی 

 از

ز برنامههر بحتی بالفاصله ا  

 خارج یم شم و چند ثانیه بعد نوتیفیکشن پیامش رو

ن صفحه یم بینم  .پایی 

 :با یه عالمه ایموخر خنده نوشته



 .سلیطه های قبل طیال سوتفاهمن داداش-

 .نبند این حرفارو به صبا-

 دندون قروچه یم کنم و بدون این که جوابر بدم،

 .مشغول کارهام یم شم

قطع رابطه کردنمون، بدم یم آد که حتی با وجود 

 هنوز

 هم رستگار اون زنیکه رو یم بنده

به من!همشون در جریانن که کات کردیم و رابطه 

 مون

وع نشده تموم شده  .شر

با این که جزییات رو نیم دونن و مطمئنم طیال دیگه 

 ان

 قدر هم احمق نیست که بخواد ترحم

 !کیس رو بخره و بگه که چطور تحقی  شده

فتار اون از من بدتر بود، باز هم طیالحتی با این که ر   

 آدیم نیست که بخواد به صبا

 !جزییات دقیق بده



 شاید هم اشتباه یم کنم و طیال درست مثل بقیه ی

هاییه که آب هم یم خورن به بقیه  دخیی

 !اطالع یم دن

 به هرحال، این رفتارها و حرف های رستگار، کامال

 زشت و زننده است و داره خودش رو

تی یم اندازه که بهش هیچ ربیط نداره و وسط بح

 حتی 

 من هم اجازه ی دخالت ندادم به

 !کیس

 چیه آخه ان قدر مثل خاله زنکا رفتار یم کنه؟

 بعد از اتمام ساعت کاری، به باشگاه یم رم و تمام

 انرژی های بد و منقن طول روز رو

 .تخلیه یم کنم

 پارتدویستوبیستوهشت#

 فصل_هشت#

# هامهاجرانبهشهراالغ   

قبل از این که به طرف خونه راه بیفتم، شماره ی 



 خونه

 .ی حاخر روی گوشیم یم افته

 :تماس رو روی بلندگو، جواب یم دم

 جانم ننه ی قشنگم؟-

 کامال قابل پیش بینیه که مامانه؛ آخه گ با شماره ی

ه؟  خونه تماس یم گی 

 حتی بابا هم که ان قدر مقابل تکنولوژی مقاومت یم

  گاردش در هم شکست وکرد، آخر ش 

ن هدیه ی روز پدر براش آیفون گرفت حسی   !امی 

آیفون زیادی بود، ویل خب حاخر به خاطر ته 

 تغاریشم

 که شده از نوکیای تخمیش کشید

ون و راحتمون کرد !حاال مونده مامان که سد  بی 

 !مقاومتش، از بابا محکم تره

، غر یم زنه یتن  :مامان با صدای شی 

 باز گفتی ننه؟-

فقط یم خندم و مامان بدون این که منتظر جوابر 



 ازم

 :باشه، با محبت یم گه

 .فسنجون درست کردم، شام بیا اینجا-

 با توجه به این که خییل وقته ندیدمش و حسابر 

 دلتنگش شدم، بر چک و چونه و با کله قبول

 .یم کنم

یم دوبن که واسه فسنجونات آدم یم کشم و -

 اینطوری

؟ اومدم ننهوسوسه ام یم کتن   

 !جون، تو موفق شدی گولم بزبن 

مامان یم خنده ویل احتماال برای این که خییل بهم 

 رو

 :نداده باشه، غر یم زنه

 !شکم پرست-

 .چاکر ننه مونم هستیم-

 زود بیا، کمکم کن، کیس نیست-

 ای بابا! بعد چندی خواستیم بریم خونه ی ننه مون،



 !اونم که حمال یم خواد

ای عالف بیکارشم ان قدر کار بکشهکاش از اون پرس   

 که من رو یم بینه کاراش یادش یم

 .افته

 پوکر فیس چشم یم گم و مامان اصال به روی خودش

 نیم آره که متوجه ی لحن خنتی ام

 .شده، خداحافیطن یم کنه

 پارتدویستوبیستونه#

 فصل_هشت#مهاجرانبهشهراالغها#

 !یکم از دخیی هخامنش بگو-

مان با کنجکاو ترین حالت ممکناز وقتی رسیدم، ما  

 یک بند در مورد طیال یم پرسه و

 !ظاهرا تمام کارش با من، سوال در مورد طیال بوده

خییل جالبه؛ طیال دیگه تو زندگیم نیست و حدود 

 یک

 ماهه که حتی استوری های

 اینستاگرامش رو نیم بینم؛ اما هنوز همه راجع بهش



 !کنجکاون

یه منتظر رابطه ی پایدارتر ظاهرا برخالف ما دوتا، بق

 و

 موفق تری بودند؛ ناراحتم که نا

ی  امیدشون کردم اما من نیم تونم از دخیی

 خواستگاری

 کنم که حوصله اش ش یم ره،

ضفا جهت آزار دادنم از خاطرات سکسیش با 

 مردهای

 !دیگه برام حرف یم زنه

 .این که باکره باشه یا نه، برام مهم نیست

ای از بکارت ندارمخودمم هیچ نشونه  ! 

ی که توی این لحظه حتی  سال ها پیش با دخیی

 اسمش

 .رو هم یادم نیست، بهش پایان دادم

 بر 
 اما توقع زیادیه که دلم نیم خواد دوست دخیی

 شعورم راجع به مردابی که تو تختش



 بودن حرف بزنه؟

 !مطمئنا نه

نکیک های توی ظرف رو بر یم دارم و توی  ییک از چی 

ذارم، با چنگال تیکهبشقابم یم   

 :اش یم کنم و با دهن پر به مامان یم گم

 خ  بگم دیگه؟ مثل سازمان جاسوش آمریکا، تخلیه-

ن   اطالعاتیم کردی بخدا دیگه چی 

 !خاض خاطرم نیست

 :مامان به سمتم یم چرخه و با ذوق یم پرسه

خوشگله؟ عکسشو داری نشونم بدی؟ بابات که -

 خییل

یم کرد از ادب و رفتارش تعریف . 

 از وقتی برگشتید، ورد زبونش شده این دخیی و

 خانمیش! حتی اوایل تعجب کرده بود که

 دخیی به این خانیم، چطور از تو خوشش اومده !و

خصمانه به تتوهای دستم نگاه یم کنه که خنده ام 

 یم



ه. تالشر برای پوشوندن تتوهای  گی 

ن که هر  دستم نیم کنم و اون ها ان قدر زیاد هسیی

 بر فایده استت
الشر ! 

نکیک رو توی  در عوض، تیکه ی دیگه ای از چی 

 دهنم

 یم ذارم و با پوزخند به تتوهای بدن

 .طیال که موفق به دیدنشون شدم، فکر یم کنم

 !آره خوشگله، چش رنگیه، دوست داری؟ زاغه-

 مامان با ذوق کنارم روی ییک از صندیل ها یم شینه و

 :یم گه

- نم بده ببینم چطوریه الیه قربونش بشم، نشو 

 !عروسم

ه همونه  حاج بابات یم گفت این دخیی

 !که یم تونه تورو ش به راه کنه

جوییدنم متوقف یم شه و وا رفته به مامان که 

 بریده،

 دوخته و داره لباس رو تنم یم کنه زل



 .یم زنم

ی از  کیک رو به زور قورت یم دم و برای جلوگی 

 هرگونه دوخت و دوز دیگه توسط

مان، گوشیم رو در یم آرم و پروفایل های تلگرامما  

 .طیال رو باز یم کنم

 پارتدویستوش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 عکس هارو ییک ییک رد یم کنم تا شاید به یه عکس

 !با حجاب برسم اما زیه خیال باطل

 هرخ  پروفایل هاش رو جلو عقب یم کنم، وضعیت

 .بغرنج تر یم شه

ش یم رسه که با همون صدای ذوقصیر حاج خانم   

 :زده یم پرسه

 خ  شد پس؟ داری عکسشو یم سازی؟-

 آب دهنم رو قورت یم دم و مصنویع یم خندم. کاش

 عکساش فقط بر حجاب بودن و



 مشکل روشی ش نکردنش بود!این عکسای لخت و

 پتی رو نشون حاج خانم بدم، موبایل رو نیم کوبه تو

 دهنم؟ یم کوبه

 ! حقم دارهدیگه، وهللا

ای کاندید شده گفتم جلف و  من به همه ی اون دخیی

ی که همه منتظرن  لخت؛ و االن دخیی

یه که من قبال گفتم مورد  ن ببیننش، استایلش چی 

 پسندم

 !نیست

باالخره تو پروفایل واتساپش یه عکیس که کمیی 

 لختیه

 پیدا یم کنم و نفسم رو با خیال راحت

ون یم دم  :بی 

- ، ن خ  پسندیدم برات. زن زندگیه آ آ، بیا بیتر ببی   

 ...المصب

 وقتی این حرف هارو یم زنم، خودم از خنده پاره یم

 شم و برای دست به ش کردن مامان،



 !باید به چه خفتی تن بدم آخه

بد نگاهم یم کنه که خودم رو براش مظلوم یم کنم و 

 با

 یه لبخند گنده، به گوشر اشاره یم

ه و زیرلتر غرغرکنم اما مامان با چشم غره  رو یم گی   

 :یم کنه

 فکر نکن نفهمیدم بهم گفتی بچه، پرسه ی بر تربیت-

 !دهن دریده

 برای ثانیه ای دهنم باز یم مونه و بعد جوری یم زنم

 زیر خنده که فقط با تی  یم شه

 !متوقفم کرد

ی نیست جز پس گردبن ای که از طرف ن  و اون تی  چی 

نممامان نصیبم یم شه و باالخره ده  

ل   رو یم بندم، اما هنوز نیم تونم خنده هام رو کنیی

 کنم

 .و هنوز نیشم بازه

مامان با چشم های ریز تهدیدگر نگاهم یم کنه، 



 پشت

 دستش رو به سمت دهنم نشونه یم

ه و یم گه  :گی 

 .ببند نیشتو ببینم-

 .ش تکون یم دم و نماییسر زیپ دهنم رو یم کشم

ن یم ذارم به خندید نمشم رو روی می   

 .ادامه بدم اما همچنان شونه هام یم لرزه

 پارتدویستوسیویک#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغهامامان بر توجه به من و خنده#

هام که تموم نیم شن، محو عکس یم شه و چند 

 ثانیه

 بعد

ن شیشه ای یم به ای با استخوان انگشتش به می   ضن

 کوبه و در پشم ریزون ترین حالت

ف یم کنهممکن، از طیال تعری : 

 ماشاهلل ماشاهلل خدا برای پدر مادرش حفظش کنه،-



 .چقدر خانم و قشنگه

م نگاهش یم کنم و یعتن   با تعجب شم رو باال یم گی 

 قرار نیست قضیه ی عکس هارو تو

 شم بکوبه؟

م تا آخر عمرم عکس  اگر این طوری باشه که حاضن

 های جدید طیالرو نشونش بدم و این

 ! بشهطوری شاید دست به ش 

حاج خانم زیرلتر یه وردی یم خونه به گوشر و 

 عکس

 طیال فوت یم کنه که قیافه ام کج و

 .کوله یم شه

 !این کارا چیه دیگه

 ماشاهلل ال حول وال قوة اال باهلل العیلی العظیم. چش-

 .نزنیم دخیی مردمو

گوشیم رو از دستش یم کشم و با خنده، شی از 

 روی

 :تاسف تکون یم دم



- وبر بخدا ننه، عاشقتمخییل خ . 

ن بلند  مامان پشت چشم نازک یم کنه و از پشت می 

 یم

 شه، شی به قابلمه ی غذاش یم

 زنه و من که روده کوچیکم داره بزرگه رو یم بلعه، با

 :ضعف یم گم

 بخدا-
ی

 ...پس خ  شد شامت ننه؟ مردم از گشنیک

 مامان مالقه رو به لبه ی قابلمه یم کوبه که صدای

یم کنه و خونرسد یم گه بدی تولید  : 

ه، هنوز بابات نیومده-  .حاضن

ن یم ذارم و از حرص نفسم رو  شم رو دوباره روی می 

ون یم دم  .محکم بی 

بابا سابقه نداشته قبل ساعت ده بیاد خونه و اآلن 

 تازه

 !ساعت هشته

ی بکشم!بخدا یم رفتم خونه 
ی

مثل این که قراره گشنیک

 ی



 نیمخودم حداقل یه تن مایه سق یم ز 
ی

دم اما گشنیک  

 !کشیدم

 پارتدویستوسیودو#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

، یک بند به جون مامان غر یم زنم و  تا رسیدن حاخر

 از این که با وعده های َس ِر َخر َمن،

 .شم کاله گذاشته تا بکشونتم اینجا

 بکشم تو خونه ی
ی

 من اگه یم خواستم اینقدر گشنیک

و جلو لپ خودم راحت دراز یم کشیدم  

 .تاپ در حال فیلم دیدن گرسنه یم موندم

 با خونه ی مادر
ی
 باالخره خونه مجردی باید یه فرق

 !داشته باشه دیگه

نزدیک ساعت ده، باالخره حاخر به خونه بر یم  

 .گرده

 کامال معمویل سالم علیک یم کنیم

ی به  ن و بابا فعال در رابطه با خاندان هخامنش چی 



 روی

 .خودش نیم آره

ن شام، مامان تازه یادش یم افته باید به دردونه ش  می   

ن خان زنگ حسی   اش، شاهزاده امی 

یفش رو بیاره خونه تا غذا کوفت کنه  بزنه و بگه ترسر

 :که بابا کامال قاطع یم گه

 الزم نکرده، ساعت دهه و هنوز ش و کله اش پیدا-

 نشده! زنگ زدی بگو امشب رو بمونه

دههمون جابی که تاحاال یم چری ! 

چشم هام گرد یم شه و یم خوام بخندم که مامان با 

 اخم

 :و تخم رو به بابا ترسر یم زنه

واه! این چه حرفیه یم زبن مرد؟ چریدن چیه! بچه -

 ام

 تا نصفه شب شش تو درس و

 مشقشه، اینه مزد زحمتاش؟

ن و الیف استایلش رو نیم حسی   اوهوع! اگه امی 



ابن ماما نشناختم، مطمئنا با این سخین  

 اشک تو چشم هام جمع شد و بابت تمام زحمات بر 

 شائبه ی این بچه، ایستاده یک دقیقه کف

 یم زدم !ظاهرا همون قدر که من امی  رو یم شناسم،

 بابا هم با زحمتاش آشناست که با پوزخند ش

 :تکون یم ده

 طرفداری بیجا! ان قدر الیک ازشون طرفداری کردی-

 !که وضعمون اینه دیگه

م و کامال بهم بر یم خوره به خودم یم گی  ! 

 بزنم که حاخر با نگاه کوتایه به
ن
 یم خوام حرق

 :مامان، قاطعانه یم گه

 حرفم دوتا نیم شه حاج خانم! زنگ بزن بگو تا اآلن-

 تو هر طویله ای بوده، شبم همونجا

 .صبح کنه

ن  اض کنه که از پشت می   مامان یم خواد دوباره اعیی

ه بشقابم کامالبلند یم شم و در حایل ک  

دست نخورده است، با لحن شدی رو بهشون یم  



 :گم

 دستتون درد نکنه حاج خانم، خییل خوشمزه بود-

 غذات، چسبید. به امی  زنگ زدی بگو

 .شبو بیاد پیش من

 پارتدویستوسیوسه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 حاج خانم وا رفته به بشقاب غذام نگاه یم کنه و

 :ناراحت یم گه

ن غذاتو بخور بعد برو- ی نخوردی! بشی  ن  ...تو که چی 

 دلخور به بابا که بدون این که به روی خودش بیاره

 داره غذاش رو یم خوره، نیم نگایه

 .یم اندازم

ون یم دم و برای بیش تر از این  نفسم رو محکم بی 

 :ناراحت نکردن مامان، یم گم

- باید برم خونه امی  پشت درسی  شدم عزیزم، زودتر   

 .نمونه یه وقت



 مامان با بغض به بشقابم نگاه یم کنه و قبل از این که

 دوباره اضار کنه، حاخر با خشک

ن غذاتو بخور-ترین لحن ممکن دستور یم ده:  بشی   

 .پرسجان! مامانتو ناراحت نکن

 دندون قروچه یم کنم و نگاهم بینشون رد و بدل یم

 .شه

ه و بابا که داره غذاش رو یم خورهمامان که غمگین ! 

ن حفظ شخصیتم و اشک های حلقه زده توی  بی 

 چشم

 مامان مردد یم شم و لعنت به من که

 .طاقت ندارم ناراحتیش رو ببینم

ن یم شینم و غرور به درک اگر قرار  دوباره پشت می 

 دل

 .مادرم بشکنه

حاخر به راحتی و فقط با چند کلمه ی به ظاهر یم 

 تونه

زنه به حال همه مونگند ب ! 



 کاش یه راه چاره بود تا مامان رو از این جهنم نجات

 بدم و مامان مثل اکیی زن هاییه که

 !عاشق زندانشونن

حاج خانم با خوشحایل تصنیع و برای جمع کردن 

 بحث

 پیش اومده، بشقاب خورشتم رو بر

، دوباره پرش یم
ی

 یم داره و با وجود دست نخوردگ

رون مرغ برام یمکنه و یه تیکه از   

 .ذاره

سیع یم کنم به این که چقدر شخصیتم زیر سوال 

 رفت

 فکر نکنم و خودم رو این طوری

 !آروم کنم که بخاطر مامان بود

 حدود دو ساعت رو به زور کنار بابا ش یم کنم و

 وقتی باالخره امی  بهم تکست یم ده،

ازشون خداحافیطن یم کنم و راه یم افتم سمت 

 .خونه



ه، پشت ییک از چراغ قرمزها خودم رو استوریتوی را  

 های اینستاگرامم شگرم یم کنم و

 نگاهم 
ی
با دیدن استوری جدید طیال که کامال اتفاق

 بهش

 .یم افته، پشم هام یم ریزه

 پارتدویستوسیوچهار#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغهاانگشتم رو روی صفحه نگه یم#

دمدارم تا رد نشه و مبهوت به عکس زل ز  . 

 در حایل که هنوز از شوک خارج نشدم، نیم تونم

 درست تشخیص بدم تصویر توی عکس

ن یم شه و با توجه به  واقعیه یا نه، چراغ راهنمابی سیر

 بوق هابی که پشت ش هم زده یم

 .شن، پام رو روی گاز یم ذارم و از چراغ رد یم شم

ن رو گوشه ی خیابان یم کشم و همچنان به  ماشی 

زل یم زنم استوری طیال  . 

ن بشم خودشه، از صفحه  برای این که مطمی 



 اسکرین

م و توی گالری، روی  شات یم گی 

 .صورت دخیی کناریش زوم یم کنم

 دخیی بلوندی که موهای بلندش رو روی شونه های

ن   استخوانیش ریخته و با لبخند به دوربی 

 .زل زده

آرایشش زیاده، بینیش عمل شده و صورتش دیگه 

 مثل

نیست و کامال برنزه استقبل سفید  . 

ن و حدسش  لب هاش از قبل حجم بیش تری گرفیی

 سخت

 .نیست که ژل تزریق کرده

 و جوری ایستاده که سینه و باسن پروتز شده اش هم

 .کامال مشخص باشه

ی رنگش، فیت تنشه و چشم  اهن بلند شی  پی 

 هرکیس

 !رو به خودم جذب یم کنه



 !باورم نیم شه

 کجا؟اون دخیی بچه ی ساده کج
ن
ا و این داق  

ابی یم شه واقعا؟
ن دخیی  امی  جذب همچی 

 ذهنم فلش بک کوتایه به تصویر روی گوشر امی  یم

 زنه، تصویر ان قدر گنگ و دوره

ی جز چهره ی طناز و موهای بلوندش تو ن  که چی 

 .خاطرم نیست

آب دهنم رو قورت یم دم و دست هام انگار فلج 

 شده

 .بودن، روی همون حالت زوم موندن

ذهنم خایل شده و هیچ ایده ای ندارم، که طناز 

 چطور از

 !همه جا، وارد زندگیم شد

اول مادر بچمه، بچه ای که نیم دونم زنده است یا 

 !نه

 !سالمه یا نه

بچه ای که حتی نیم دونم اآلن اسمش چیه و 



 خانواده

 !اش دوستش دارن یا نه

و مقرص همه ی اینا، طنازه!بعد معلوم شد دوست 

 دخیی 

یه که نیم  برادر کوچک ترمه و حاال دوس ِت دخیی

 تونم

 از ذهنم

ونش کنم؟  بی 

چشم هام از صفحه کنده یم شن و شم جوری تی  

 یم

ی جلوی نگاهم، تار ن  کشه که هرچی 

 !یم شه

 پارتدویستوسیوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 تصویر صمییم طیال و طناز، کنار هم از جلوی چشم

ره و تمام طول راههام کنار نیم   



رسیدن تا خونه، انواع و اقسام فکرها، توی شم 

 شک

 .یم کشن

 شم درحال ترکیدنه و هزار هزار سوال توی مغزم

 .دارن وول یم خورن

اما، بزرگ ترین سوایل که حاکم ذهنم شده، اینه که 

 آیا

 طناز قصد و غرضن داره از این کار

 ها؟

فیلش یاد و اگر داره، چطور بعد این همه سال 

 هندستون

 !کرده

منطقم قبول نیم کنه که طناز بدون هیچ نیتی ان 

 قدر

 بهم نزدیک شده باشه و از طرف

 دیگه، نیم تونم درک کنم چرا باید بخواد این کارهارو

 !بکنه



 آدم هابی نزدیک من بشه و بعد
ی

 چرا باید وارد زندگ

 بر 
ن  جوری وانمود کنه که از همه چی 

ه؟  خیر

 اصال چرا؟

تونم درک کنم، نیم فهمم چرا طناز باید نقشه یانیم   

 !قصدی داشته باشه

یادم نیم آد بهش بدی کرده باشم، یادم نیم آد خ   

 کار

 .کردم که اآلن الیق این درد و رنجم

تا رسیدن به خونه، مغزم توی حبابر از سواالت 

 شناور

 یم مونه.ان قدر فکر یم کنم و به جابی نیم رسم که

  و شقیقه ام، پشت شم هم دردعالوه بر پیشوبن 

ه  .یم گی 

 نزدیکای خونه، به امی  زنگ یم زنم و یم گم که

 .رسیدم و یم تونه بیاد

 رو بر دقت، توی پارکینگ پارک یم کنم و 
ن ماشی 



 وقتی 

 که پیاده یم شم، جوری تلو تلو یم

خورم انگار که چت و مستم و هیچ جوره نیم تونم 

 قدم

ل کنم  .هام رو کنیی

و تا آسانسور یم کشم و صدای کشیده شدن خودم ر 

 قدم

 هام روی موزاییک ها، بیش تر

 .آزارم یم دن

مغزم عمال داره یم سوزه و هیچ جوره نیم تونم 

 خودم

 رو بزنم به بر خیایل و ادعا کنم که

 !این اتفاقات کوفتی تصادفیه

وقتی به خودم توی آینه ی آسانسور نگاه یم کنم، 

 قیافه

ام آزارم یم دم ی خسته و ژولیده . 

صورتم در هم یم شه و تا رسیدن به واحدم، کف  



ن   کابی 

 .ولو یم شم

 پارتدویستوسیوشش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

چند دقیقه بعد از این که روی مبل ولو شدم و 

 دوباره

 آجرهای افکارم رو روی هم یم چینم

 .تا به نتیجه ای برسم، زنگ در زده یم شه

 کنم که در رو باز نذاشتم و در خودم رو لعنت یم

 حایل

 که پاهام رو دنبال خودم یم کشم،

 .یم رم و در رو باز یم کنم

ن که شش رو بلند یم کنه، با دیدنم  حسی  امی 

 لبخندش

 وا یم ره و هول زده وارد خونه یم

 :شه



؟با عجله کفش هاش - چته؟ چرا شبیه جن زده هابی

 رو

هدر یم آره، یم آد داخل و یم خواد ز  یر بغلم رو بگی   

 که خودم رو

کنار یم کشم و با دو انگشت شست و اشاره، چشم 

 هام

 .رو ماساژ یم دم

 :زیر لب زمزمه یم کنم

 .خوبم، بیا تو-

م و خودم رو نگه یم دارم  .دستم رو به در یم گی 

 وقتی امی  کامل داخل یم آد، در رو یم

 بندم و همون طوری که دوباره به سمت کاناپه برای

کردن یم رم، امی  غر یم زنه  لش : 

 باز حاخر چیکارت کرده؟-

 نیم زنم و فقط روی کاناپه ولو یم شم. امی  هم
ن
 حرق

 روی ییک از مبل ها یم شینه و

 .نگاه کوتایه به دور و بر یم اندازه



 وقتی دوباره به من نگاه یم کنه، نیشخند یم زنه و با

 :طعنه یم گه

- ن دیدیمچه عجب! یه بار این خونه ی تور  و تمی  ! 

ون یم ده  :بهش زل یم زنم که کالفه نفسش رو بی 

؟-  چیشده؟ چرا شبیه جنازه هابی

ه به من، اخم هاش کم کم توی  پلک یم زنم و اون خی 

 :هم کشیده یم شن و نگران یم گه

چرا ان قدر به حرفای حاخر اهمیت میدی؟ اون -

 روزی

 بیست بار به من میگه شم تو

نیم رم کارخونهکدوم آخور گرمه که  ! 

 به زل زدنم ادامه یم دم و امی  انگار که ش درد و

 دلش باز شده باشه، دوباره کالفه پوف

 :یم کشه

 بقرآن گ...اییدتم، چپ یم رم یه خ  یم گه، راست-

ن دیگه. درس یم خونم  یم آم یه چی 

 یم گه به درد نیم خوره، درس نیم خونم یم گه قراره



م راه داداشای دیگه امو پیش بگی  ! 

 ک...خلم کرده بخدا...#پارتدویستوسیوهفت

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

، برا خودشم نامعلومه - لپ کالم این که فاز حاخر

 برادر

 !من، دایورت کن به یه ورت

 به خیال خوشش پوزخند یم زنم و اجازه یم دم تو

 توهماتش بمونه. فکرم کار نیم کنه و

زدن با امی  درسته یانیم دونم توی این لحظه، حرف   

 !نه

پس ترجیح یم دم دهنم رو ببندم و بذارمش برای 

 بعد،

 !اگر تا اون موقع دیر نشده باشه

 برای تایید یا رد حرفش نیم زنم و فقط
ن
 هیچ حرق

احت دادن به مغزم، چشم  برای یکم اسیی

 .هام رو یم بندم



 امی  چند ثانیه بعد، بلند یم شه و توی خونه یم

 :چرخه

- ی ن پیدا یم شه تو خونه ات؟ خییل گرسنمه!  چی 

 دلمو

 صابون زده بودم برا فسنجون

ت نادرخان زد تو پرم  !حرصن

 :آرنجم رو روی پیشونیم یم ذارم و زمزمه یم کنم

ی پیدا- ن ا باشه. چی  ن
 یخچالو بگرد، شاید یه نصفه پییی

 نکردی از اسنپ فود سفارش بده به

 .حساب من

اغ یخچال یمپوزخند یم زنه و همون طوری که ش   

 ره، یل یل کنان جوراب هاش رو در

 :یم آره و یم گه

 حاخر هنوز کارتامو نگرفته، گرفت یم آم خراب یم-

 !شم شت

 :جوراب هاش رو روی اوپن یم ذاره که غر یم زنم

ن کردم-  .بردار از اونجا، تازه تمی 



ا، ظرف ساالد و سیب  ن خم یم شه و جعبه ی پییی

 زمیتن 

زمان با نیشخندرو بر یم داره و هم  

داری آدم یم شر به امید خدا؟-جواب یم ده:   

 :بدون این که به حرفش اهمیتی بدم، یم پرسم

 .کجا بودی که دیر اومدی؟ حاخر خییل عصتر بود-

در یخچال رو نیم بنده، غذاهاش رو کنار همون 

 جوراب

 کثیفش یم ذاره و ییک از تیکه

ارو گاز یم زنه، با دهن پر یم گه ن  :های پییی

 حاخر گ مهربون بوده؟ بگو من اون موقع دیر برم-

 خونه! المصب بابامون همیشه پریود

 !مغزیه

 !حرف حساب که جواب نداره

 پوزخند یم زنم ویل بر خیال سوالم نیم شم و مرص

 :یم پرسم

 کجا بودی که دیر کردی؟-



 پارتدویستوسیوهشت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ا هاست، انگار که ازدر حایل که دو لت  مشغو  ن ل پییی  

 سوال جواب کردنم خوشش نیومده

 :باشه، کالفه جواب یم ده

هیچ  بابا، طناز پیش رفیقش بود رفتم اونو -

 برگردوندم

 خونه، یکم تو خیابونا دور زدیم،

 ...اینه که دیر شد

ن نگاهش یم کنم که ش تکون یم ده و با دهن پر  تی 

 :یم پرسه

 چیه؟ چته؟-

ن یم ش ه به صورت بر خیالش بانیم خی  م و خی   

ه کدوم خریه که شدی -عصبانیت یم گم:  این دخیی

 راننده

 شویسش؟



دهنش از جوییدنش یم ایسته و لقمه اش رو قورت 

 یم

 ده، با چشم های ریز شده نگاهم یم

 :کنه و بعد کامال جدی هشدار یم ده

مه-  ایتن که داری ازش حرف یم زبن دوست دخیی

خانمعیل! خر چیه؟ طناز  ! 

 کامال سورپرایز یم شم، حتی پشمای شمم یم ریزه و

 .دهنم باز یم مونه

 شجام سیخ یم شینم و ابروهام جوری باال یم پرن که

 امی  نگاه کالفه اش رو ازم یم

ه و با ناراحتی یم گه  :گی 

 بدم یم آد که حتی داداش خوبه هم، راجع به تنها-

ی که برام مهمه، اینطوری حرف  دخیی

 !بزنه

نفس توی سینه ام گره یم خوره و به شفه یم افتم  

 که

 :امی  غر یم زنه



 .پاشو بیا آب بخور-

اش یم ن  فقط نگاهش یم کنم که نگاه ناراحتی به پییی

 اندازه و بعد با لعنت کردنم از جاش بلند

 .یم شه تا آب بده دستم

ن به پشتم به ی سهمگی   وقتی بهم یم رسه، با دو ضن

ل یم کنه و طعنه یم  شفه ام رو کنیی  

 :زنه

ی که از جات تکون-  من نبودم یم خواستی بمی 

 نخوردی مردک؟

پسش یم زنم و با صدای گرفته ای به خاطر شفه 

 هام،

 :یم گم

 .برو شامتو بخور، بریم بخوابیم. فردا باید برم شکار-

 من اون حرف رو زدم تا واکنش امی  رو ببینم، اما به

شن روهیچ عنوان انتظار این ری اک  

از طرف امی  نداشتم و حاال تمام معادالتم بهم 

 خوردن



، یه! ن حسی   من نهایتا فکر یم کردم طناز برای امی 

 دوست دخیی ساده است مثل بقیه ی

ها و تاری    خ انقضاش نزدیکه اما با حرف های  دخیی

 طناز

 دارم به این نتیجه یم رسم، اوبن 

حسینه  !که داره برای دیگری تموم یم شه، امی 

# ارتدویستوسیونهپ  

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :دوباره پشت کانیی روی صندیل یم شینه و غر یم زنه

 مگه؟ ساعت یک وقت خوابه؟ از حاخر -
ن

مریع

 بدتری

 !که تو

 :چشم غره یم رم و از روی مبل بلند یم شم

 خرج داره، جابی ام شاغ-
ی

 شاید باورت نشه ویل زندگ

رهندارم که از آسمان پول ببا  

 !وگرنه شش صبح پا نیم شدم برم انگشت بزنم



 :با افتخار به خودش اشاره یم کنه

 حاجیت شاغ داره، آدرس بدم؟-

 :پوکر فیس نگاهش یم کنم و اون پوزخند یم زنه

 ...تهران، قیطریه، میدون اندرز-

 چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و با دهن کچر یم

 :گم

- وری رو دستباور کن حتی تو هم که تو مفت خ  

 نداری، یه جا کم یم آری و دیگه دلت

 نیم خواد از آسمون خونه ی حاخر ملیک پول در

 !بیاری

 :اون اما با پوزخند جوابم رو یم ده

ن تو ک...صخلم بهم بگن باال چشت - مگه عی 

 ابروعه

 جم کنم برم خودمو از زیبابی های

 محروم کنم؟دوباره چشم غره یم رم و به راهم
ی

 زندگ

یم دم که این بار بلند یم گه ادامه : 

ها؟ چیه؟ حقیقت تلخه؟ ناراحت شدی  -



 ک...مغزیتو

منده داداش،  کوبیدم تو شت؟ دیگه شر

 .نیم تونم مقابل حماقتت مقاومت کنم

اهنم رو از تنم در یم آرم و از پشت در آویزون یم  پی 

 کنم، شلوارگ که روی تخت افتاده

بر توجه به دری رو جایگزین شلوار ناراحتم یم کنم و   

، صدا بلند یم ن های امی 
 وری گفیی

 :کنم

 .پاشو بیا هرخ  یم خوای بردار، یم خوام بکپم-

 پارتدویستوچهل#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 پنج روزی یم شه که مجبور شدم خونه ام رو با

ن تقسیم کنم و این جدا داره حسی   امی 

 !عصبانیم یم کنه

ش  مرتیکه انگار از قهر خوشش ن چیی اومده، همچی 

 رو



 باز کرده خونه ی من که چیی بازان

ن و بهش  قهار تمام اعصار باید جلوش سجده کین

 ایمان

 !بیارن

 برای خودش نهار شام درست یم کنه، اتاق من رو

 اشغال کرده و شب ها روی بالشت

 !عزیز من کپه ی مرگش رو یم ذاره

 امروز حتی دیده شده ییک از شورت های من رو بعد

 حمام پوشیده و با این که مشکیل

 ندارم، و اوبن که مشکل داره، ک...ونیه ویل دلم یم

 خواد زودتر دکمه اش رو بزنه و

ش رو از شم بکنه  !شر

 دلم آرامش خونه ام رو یم خواد، نه صدای بلند

ن و دوییدنش رو تردمیل حسی   موزیک امی 

ن برام!توی راه خونه، امی  زنگ یم
 که اعصاب نذاشیی

و سفارش شیشلیک شمرون کباب رو یم ده که زنه 

 از



 پشت

تلفن انگشت وسطم رو نشونش یم دم و یم گم که 

 ش

 راه من نیست و آنالین از اسنپ فود

 .سفارش بده

 تماس امی  رو قطع یم کنم و گه بزنن تصورش رو از

 !خونه مجردی

 کردن یعتن 
ی

 این مرفه بر درد فکر کرده مجردی زندگ

ب و سنسو وهرشب از شمرون کبا  

 هیوا و عطاوی    چ و ... غذا سفارش دادن و فود پاربی 

ن   !گرفیی

 دیگه نیم دونه من اکیی شبا با کنرسو تن مایه و لوبیا

 و تخم مرغ یم گذره و خییل بخوام

ا ن  به خودم حال بدم، از فست فودی ش خیابون پییی

 !سفارش یم دم

 !دلش خوشه بخدا

ن پی اده بشم،جلوی در خونه، قبل این که از ماشی   



 گوشیم زنگ یم خوره، به خیال این که

حسینه و زنگ زده دوباره غر بزنه، بدون نگاه  امی 

 .کردن به صفحه تماس رو جواب یم دم

ونه ی پشت خط، کرک و  اما با شنیدن صدای دخیی

 پر

 ریزون، دوباره به صندلیم تکیه یم

 :دم

؟ ببخش این موقع شب مزاحمت - سالم؟ خوبر

 شدم، یه

داشتم کار واجب . 

 پارتدویستوچهلویک#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 صدام رو با شفه ای صاف یم کنم و خونرسد جواب

 :یم دم

 ...سالم. شبت بخی  -

 از خودم نشون نیم دم. با جمله های
ی
 هیچ اشتیاق



 کوتاه و شد نشون یم دم عالقه ای به

ادامه ی صحبت ها ندارم، اما بر ادبر هم نیم کنم. 

 با

ن جمله ام، منتظر ادامه یب از گذاشیی  

 .حرفش یم مونم

بدون ذره ای شک نسبت به خودش و با اعتماد به 

 نفس

م،-فراوان یم گه:  راستش هفته ی آینده قراره بگی   

 ...زنگ زدم دعوتت کنم و این که

 کیم مکث یم کنه و با مزه مزه کردن حرفش، ادامه

 :یم ده

- من زیاد اهل آم راستش نیم دونم باید چطور بگم! 

 دود

ا نیستم، آشنا ندارم ن  و اینطور چی 

؟  برای وید، یم توبن کمکم کتن

ابروهام توی هم گره یم خورن و با صاف کردن 

 صدام،



 :یم گم

 چجور کمیک؟-

نفسش رو فوت یم کنه و انگار اون هم بعد از یک 

 ماه

، کیم ن  هیچ نوع ارتبایط باهم نداشیی

وبن کنهمعذبه که نیم تونه مثل قبل بلبل زب : 

؟-  کتن
ن
 معرق

ی
 یم توبن بهم ساق

ه و چقدر این بچه احمق و  از تلفظش خنده ام یم گی 

 !کودن و بامزه است

آروم یم خندم و برای اذیت کردنش، با خونرسدی 

 تمام

ن تمام مقدمه  و برای نادیده گرفیی

 :چیتن هاش، جواب یم دم

 .نه راستش، نیم تونم-

حرص و رگباری یمچند ثانیه سکوت یم کنه و بعد با   

 :گه

. منو باش فک  - ، آدم نیستی به جهنم که نیم توبن



 کردم

 یه جو معرفت تو وجود توی گاو

هست زنگ زدم بهت رو انداختم! عب نداره اصال، 

 یم

م. من که لنگ  رم از غریبه یم گی 

نیم مونم، ویل تو خودتو ثابت کردی که نیم شه 

 روت

 ...حساب باز کرد

م و قبل این که از به زور جلوی خنده ام رو یم گی   

ه و تلفن رو قطع  عصبانیت قلبش بگی 

 :کنه، با خنده یم گم

 قهر نکن حاال، یم تونیم راجع بهش صحبت-

 کنیم.#پارتدویستوچهلودو

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :با حرص و عصبانیت یم گه

 با تو ندارم، اشتباه کردم به تو زنگ زدم-
ن
 من حرق



 .اصال، شب بخی  

 تماس رو زربی قطع یم کنه و من با تعجب به گوشر 

 که توی دستم خشک شده نگایه یم

ه و درگی  تر از این  اندازم. خنده ام شدت یم گی 

،  دخیی

 من؟
ی

 وجود نداشت بیفته تو زندگ

ن  طیال تو مودی بودن، یکیه بدتر از خودم و همی 

 اخالق

ک جفتمون، خییل از برخورد  مشیی

مون رو توجیه یم کنهها و پیش آمدهای بین ! 

ن پیاده یم شم و همون طور که به سمت  از ماشی 

 خونه

 یم رم، برای طیال توی تلگرام تایپ

 :یم کنم

- behet shomarasho midam. 

- vali shart dare babe. 

ن  از اونجابی که جز دائم اآلنالین هاست، شی    ع سی 



 یم

 :کنه و یم نویسه

- va! 

- in adaha chie dige! 

- shart akhe? 

- khejalat dare valla! 

ن آسانسور یم ایستم و  نیشخند یم زنم، توی کابی 

 .شاش طبقه رو فشار یم دم

 dige -:ایموخر لبخند براش یم فرستم و یم نویسم 

hamine ke hast babe. 

- mikhay bekha, nmikhay be salamat. 

- be yeki dige zang bezan. 

جوابش برسهچند ثانیه طول یم کشه تا  : 

- hah! 

- shartet chie? 

 ایموخر پوزخند یم ذارم و آسانسور که توی طبقه یم

ون  ایسته، در رو باز یم کنم و بی 



 .یم رم

ون یم آد و های همسایه رو به روبی بی 
 ییک از دخیی

 با دیدن من، مکش مرگ ما لبخند یم

 :زنه

 !سالم آقا علیسان، خوب هستید؟ شبتون بخی  -

که به هیچ عنوان توی این ساختمون   از اونجابی 

 دنبال

 دردش نیستم و یم دونم بابای این

چندتا دخیی منتظر یه آتو از منه تا خونه رو ازم 

ه،  بگی 

 خییل محجوبانه فقط ش تکون یم

 :دم و آروم یم گم

 .سالم شبتون بخی  -

 پارتدویستوچهلوسه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ه د هنش رو باز یم کنه حرف بزنه،از اونجابی که دخیی  



 خودم رو یم زنم به اون راه و در

، کفش هام رو در یم آرم و به شعت  کمال بر ادبر

 .خودم رو یم اندازم تو خونه

ن با دیدنم، درحایل که کامال پشماش ریخته  حسی  امی 

 ش

دیوونه شدی به امید خدا؟ چته؟-تکون یم ده:   

ی که بهاز ش راهم کنار یم زنمش و همون طور   

 :سمت اتاق خواب یم رم، جواب یم دم

 دخیی آویزون این مرده رحمابن داشت بر عفتم یم-

 .کرد! از دستش فرار کردم

خونه کج یم کنه ن  :یم خنده و راهش رو به سمت آشی 

 یم خواست بهت تجاوز کنه؟-

اهنم رو در یم آرم و از پشت در  توی اتاقم، پی 

 آویزون

رکیم کنم. شلوارم رو با شلوا  

 .عوض یم کنم و گوشیم رو بر یم دارم

برای طیال که حدود یک رب  ع پیش پیام داده، یم 



 :نویسم

- farda bia pish man. 

- migam ye sam biaran. 

- dood shim berim hava! 

- rool bazi 

ن   و با یک ایموخر آتییسر کنار آخرین پیامم. درجا سی 

 نیم شه و انگار از جواب ندادنم بدش

که با وجود آنالین بودن، بر توجیه یم کنهاومده   . 

 شونه باال یم اندازم و ضمن خاموش کردن صفحه ی

، روی اوپن یم ذارمش  .گوشر

 :پشت ییک از صندیل های اوپن یم شینم و امی  یم گه

 حاال شام خ  بخوریم؟-

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 کارد بخوره به اون شیکم! مگه شیشلیک نیم-

؟ سفارش یم  دادی دیگه .نیشخند یم زنهخواستی : 

 به جیبت رحم کردم بدبخت، عوض تشکرته؟-
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ن امی  نیم دم و دوباره گوشیم 
جوابر به نمک ریخیی

 رو

 بر یم دارم که توی اسنپ فود دنبال

غذا بگردم. اما با نوتیفیکشن پیام جدید طیال که 

 روی

 صفحه ام یم افته، این وظیفه ی خطی  

م  :رو به امی  یم سی 

 اگه کون...ت از گشادی درد نیم کنه، زنگ بزن غذا-

 .سفارش بده

 :یم خنده و با بدجنیس یم گه

این دفعه رحم و مروت ندارم، یه طوری یم  -

 گ...امت

ن   که به باسن فراخ من توهی 

 !نکتن مردک

 .چشم غره یم رم و چت طیال رو باز یم کنم

- Farad nmitonam. 

- Emshab bikar nisti? 



ن که ش خرم شده یم اندازم ونگایه ب حسی  ه امی   

ون انداختنش تو ذهنم نقشه یم  برای بی 

کشم. کار سختی نیست و من بعد بیست و چندی 

 سال که

 حاخر رو پیچوندم، یم تونم از پس

 :یه جقله بچه ی چیی بازم، بر بیام!براش یم نویسم

- Hom. Chera. 

- Sham khordi? 

وشته یم شه،وقتی ایز تایپینگ باالی صفحه ن  

ن یم پرسه حسی   :امی 

با گ چت یم کتن هول بدبخت؟ نیشت از کجا تا  -

 کجا

 .بازه

م و چشم غره یم رم. امی  چشم  شم رو باال یم گرسر

 :غره یم ره

 یه طور بهت بی تاپ دادن که انگار نه انگار تو اون-

ای  داداش متن که نصف خیی



ن   .تهرانو زدی زمی 

ار یم ذارمپوزخند یم زنم و گوشیم رئ کن : 

ن -  .این لعنتی پا نیم ده، وگرنه تاحاال زده بودمش زمی 

 :با نیشخند شش رو کج یم کنه

 پس از اوناس که خییل تو فازن و ادعا دارن راحت-

؟ ن  الوصول نیسیی

از این که درست به هدف زده، متعجب نیم شم و 

 فقط

 .یم خندم

 :امی  ادامه یم ده

- ما هم خوشت شیطون، نگفته بودی از این جور آد

 یم

 .آد

 ابروهام با کنجکاوی توی هم گره یم خورن و یم

چطور آدما؟ -پرسم:   

ه.با  روی صندیل لش یم شه و ژست متفکری یم گی 

 یه نیشخند احمقانه، دست به سینه یم



 :شه

من همیشه فکر یم کردم اولویتت تو رابطه سکسه -

 و

ی پا نده، دکمه اشو  اگه یه دخیی

 .یم زبن 

های ریز شده ام یم اندازه و ظاهرا نگایه به چشم  

 تهدید برداشتش یم کنه که محتاط تر

 :برخورد یم کنه

ن نیستا! دارم از بکن بودنت تعریف یم کنم-  توهی 

 !داداش بزرگه

 ش تکون یم دم و برای این که سوتفاهیم پیش نیاد

 :یم گم

ن برداشت نکردم-  .توهی 

 یم زنه و دوباره با همون ژست دک
ی

یی لبخند بزرگ  

 :بازیش، صداش رو کلفت یم کنه

به نظر من، قضیه خییل بیش تر از اینه که اینم -

 بکتن 



 !و به افتخاراتت اضافه بشه

 :دهن کچر یم کنم

. غذاتو-  دیگه داری ک...ص تالوت یم کتن امی 

 به مغزت فشار
ی

 سفارش بده، گشنیک

 
ی

 .آورده چرت و پرت یم گ

راست  -روی صندیل یم پره و به سمتم خم یم شه: 

 یم

ن یم دونم باور نکردبن نیست، اما این  گم دیوونه. ببی 

 اتفاق حتی برای منم

 !افتاد

 شم رو بر یم گردونم و بهش بر توجه ای یم کنم اما

 ظاهرا براش مهم نیست که ادامه

 :یم ده

من با طناز سکس ندارم! اوایل فکر یم کردم به -

 خاطر

ن جذبش شدم، ویل اصال  همی 

 .این طور نیست عیل



 از یادآوری رابطه ی تهوع آورش با مادر بچه ی من

 خ  نصیبش یم شه که توی این پنج

 روز مدام یادآوریش یم کنه؟

 کاش ان قدر عقلش برسه که از چپ چپ نگاه کردن

 هام بفهمه عالقه ای ندارم راجع به

 !دوست دخیی هرجاییش بشنوم

 اما کو شعور؟

ی کجش،چشم غره یم رم و این انگل با اون دوزار   

 مثل پخمه ها اصال به روی خودش نیم

 :آره و ادامه یم ده

 ویل بعد یه مدت دیدم ربیط به سکس نداره! وقتی -

 بود باهاش خوشحال بودم،

 نگرانش یم شدم! متن که نصف دنیا رو رو چپ

 دایورت کردم نصقن دیگه اشو به

 راست، نگران یه دخیی یم شدم که باهاش سکس

 !نداشتم

به اون که داره از عالقه ی احمقانه  بدون پلک زدن



 اش

 به طناز یم گه زل یم زنم و خودم

رو لعنت یم کنم که نیم تونم دهن باز کنم و پته ی 

 اون

 !پتیاره رو بریزم رو آب

خودم رو به خاطر حماقت نوزده سالگیم فحش یم 

 دم و

 تخم و ترکه مون رو نفرین یم کنم

ن شدن  !که با حماقت عجی 

و برای تموم کردن این بحث  ش تکون یم دم

 احمقانه

 به -بر حوصله یم گم: 
ی

دیگه داری پرت و پال یم گ  

 !موال

 :اخم یم کنه و با دلخوری یم گه

- ... باشه، تو بکن عالم که هیچوقت عاشق نیم شر

 به

 ...پا مارو نکتن حاال



ت عباس  !یا حرصن

 قسمت اول حرفش رو که تالوت یم کنه، چنان زیر

نزدیکه دل و روده امخنده یم زنم که   

 !رو باال بیارم

 !پشمام بخدا

 جو زدگیه و اسم هر تغیی  
 امی  تو سن بحرابن

 هورموبن رو یم ذاره عشق؟

 واقعا بعضن از ما چقدر یم تونن احمق و کودن باشن

ه نیم ده و باهاش  که چون دخیی

 خوش یم گذره، اسم حس احمقانه مون رو بذاریم

 ه
ی

امونعشق و گند بزنیم به زندگ ! 

مساری دارم  از این که این احمق براذرمه احساس شر

 و

ن رو به اون که با اخم نگاهم  همی 

 :یم کنه یم گم

! یه ک...خل به-  امی  بخدا که تو داداش من نیستی

 تمام معنابی که داری اسم منو لکه



 .دار یم کتن 

ن که حسی   نگایه به ساعت یم اندازم و بعد به امی 

ا همون تهچشم هاش رو ریز کرده، ب  

 :خنده یم گم

حاال اگه ک.. و شعرات تموم شده، پاشو دکمه اتو -

 بزن

 خدا بخواد امشب قراره بزنم

 !توش

 پارتدویستوچهلوهشت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :پوکر فیس نگاهم یم کنه و غر یم زنه

؟ واس - ونم یم کتن  بر ناموس! گشنه تشنه داری بی 

 یه سوراخ؟

و با تفری    ح ش تکون یم دمنیشخند یم زنم  : 

متاسفانه باید بگم، همینطوره داداش کوچیکه و  -

 فقط



 یه سوراخ نه! تو که بهیی در جریابن ... پاشو جل و

 پالستو جمع کن که امشب قراره برگردی به آغوش

 .خانواده

 :دهن کچر یم کنه

چقد الشر شدی عیل! این همه دیوبی حتی تو تو  -

 هم

م کن  نیم گنجه بخدا، شر  ... 

 :بر توجه به عز و جز کردنش، فقط ش تکون یم دم

، پاشو خودتو تکون بده اآلن ش یم رسه -  پاشو امی 

 ... نیم خوام ریختتو ببینه، پشیمون یم شه

 باالخره بعد از کیل غر زدن و نفرین کردن از خونه یم

 .ره

 آخر ش که دارم در خونه رو روی صورت ناراضیش

ه کاندوممون سوراخ بشه و دوتابی یم بندم، دعا یم کن  

ت واال  بگ...ا بریم که باعث شدیم شخص حرصن

 آالخون

 !واالخون بشن



 وقتی خیالم از پیچوندن امی  راحت یم شه، مشغول

جمع و جور کردن ریخت و پاش های این چند روز 

 یم

 .شم

 و همون لحظه تازم یادم یم افته دیگه تلگرام رو چک

اب خ  دادهنکردم و نیم دونم طیال جو  . 

 بالشت و پتوبی که امی  برای لش کردن شب ها و

 تلویزیون دیدن به پذیرابی آورده بود رو بر یم دارم و

همون طوری که تو مسی  اتاق خواب هستم، گوشیم 

 رو

 .هم از روی اوپن چنگ یم زنم

 توی تلگرام دنبال اکانت طیال یم گردم و پیام های

وده باز یم  جدیدش رو که برای یک ساعت پیش ب

 .کنم

.ohum - 

?pas bikari - 

 به جای پیام دادن، بهش زنگ یم زنم. وقتی انتظارم



 طوالبن یم شه، به این نتیجه یم رسم زده به برق و

ون کردم ن رو از خونه بی  حسی   .الیک امی 

 اما همون لحظه که دارم قطع یم کنم، باالخره جواب

یقتایم ده و صداش ان قدر آروم و خونرسده که حق  

 .خییل باهاش حال یم کنم

 همیشه از زن های خونرسد که دنیا به هیچ جاشون

 .نبوده خوشم یم اومده

 رها ییک از اون ها بود و با وجود بر خیایل هاش،

 عاقل ترین دوست دخیی من تو کل عمرم بوده و عمرا

ی مثل اون به زندگیم بیاد  .دخیی

ارهایطیال باهوش و بامزه است اما با توجه به رفت  

ش، کامال یم شه گفت یه احمق به تمام  اخی 

 معناست و

 !نیم شه ازش انتظار داشت مثل رها باشه

ین و طوالبن ترین رابطه ی من بوده و بعید  رها، بهیی

 یم دونم کیس بتونه رکوردش رو جا به جا کنه، مگر

 
ی

 زبن که به عنوان همرس قراره یک عمر باهاش زندگ



 !کنم

 پارتدویستوچهلونه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 از تصور این که زبن تمام عمر کنارم باشه، مو به تنم

 .سیخ یم شه و به حس موزی درونم توجه نیم کنم

در عوض، خییل ساده جواب سالم و احوال پرش 

 ساده

 .تر طیال رو یم دم

ازش عذرخوایه یم کنم که جوابش رو ندادم و اون 

 هم

ن موردی نداره، اطال  ن نزدییکبا گفیی ع یم ده که همی   

 !ها بوده و حدود نیم ساعت دیگه یم رسه پیشم

 بعد از قطع کردن تلفن، به شعت خونه رو جمع و

 !جور یم کنم

 !البته چه جمع و جور کردبن 

 هر کدوم رو یه ور یم چپونم و لباس هارو زیر تخت



 .یم چپونم

 و از اونجابی که آدم فوق العاده آینده نگری ام و تمام

م. رو تختی رو مرتب یم  احتماالت رو در نظر یم گی 

 کنم و تمام لباس هابی که گوشه کنار تخت افتاده رو

 .جمع یم کنم

 فایل کوچیکم رو از توی کمد در یم آرم و کنار تخت

 .یم ذارم

ی و کاندوم های مختلفم اینجاست ی تاخی   .اسی 

 گایه اوقات که افکار پلید به شم یم زنه، دلم یم

چندتا اسباب بازی جنیس منحرفانه داشته  خواد 

 !باشم

ی های سکیس ای که ممکنه هر مردی داشته ن  فانیی

 باشه و من هم از این قضیه مستثنا نیستم؛ اما با این

ن طوری عادی هم نیم های ادا تنگا که حتی همی 
 دخیی

ابی که تو ذهن 
ن ن چه برسه اون چی 

تونن تحمل کین

 !منه

ی چابی ساز 
رو پر یم کنم، زنگ درست وقتی که کیی  



 .در به صدا در یم آد

ن   از پشت آیفون یم بینم که طیال شش رو پایی 

 انداخته؛ در رو براش باز یم کنم و مستقیم به سمت

 و پیپم روpaperاتاق خوابم یم رم تا َپک گل و 

 .بیارم

ی نزدم و تصمیم داشتم  ن با این که خییل وقته چی 

 ترک

 نیم 
ی
افته و از اونجابی کهکنم، اما با یک شب اتفاق  

 قراره حسابر خوش بگذره، اصال اشکایل نداره اگر

 !قرار باشه باالخره با طیال سکس داشته باشم

 پارتدویستوپنجاه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

تو کمیی از پنج دقیقه بعد که طیال باالخره و برای 

ن   اولی 

 بار پاش رو تو خونه ی من یم ذاره، روی مبل یم

و با اون لبخندهای منحرص به فردش، داره  شینه



 خونه

 .رو نگاه یم کنه

خونه یم رم تا چای دم کنم که طیال با خنده  به آشی 

 ی

 :آرویم یم گه

، چه آقای مجرد  - چه خونه ی قشنگ و مرتتر

ی ن  !تمی 

 فکر کنم تو یم توبن اسکار مرتب ترین خونه مجردی

ی عیل  !رو بگی 

خند یم زنم و با همون طوری که پشتم بهشه، نیش

 دست

وزی تحت تاثی  قرار دادنش، با  مشت شده از پی 

 :فروتتن جوابش رو یم دم

، نظر لطفته -  .مرش بیتر

م که بهش نتوپم و  و به شدت جلوی خودم رو یم گی 

 نگم مگه چندتا خونه مجردی رفتی که اسکار مرتب

م؟  بودن رو من یم گی 



ن  ی نیمفقط صدای خنده ی نرمش یم آد و دیگه چی   

 چابی هارو توی دوتا ماگ متفاوت یم ریزم 
گه. وقتی

 و

 یم ذارمشون، به پذیرابی یم گردم
 .توی سیتن

با دیدن مانتو و شال تو تن طیال، متعجب و کیم 

 عصتر 

ه و با ابروهای  اخم یم کنم که شی    ع به خودش یم گی 

 :باال پریده، یم پرسه

 چت شد؟ -

 .مصنویع لبخند یم زنم

ن جلوش یم ذارم و وقتی دوباره کمرسیتن رو روی  می   

صاف یم کنم، با چشم ابرو، به لباس های تنش 

 اشاره

 :یم کنم

 .کنَ -

ب َِ  

معذب جا به جا یم شه. کیم تو خودش جمع یم شه 



 و

 :نگایه به لباس های تنش یم اندازه

 !ایک ام -

 فقط لب هام رو محکم روی هم فشار یم دم تا تیکه

ه آدمیت نداره و یهو رمطعنه ای نندازم که این د خیی  

 !یم کنه پا یم شه یم ره

 شونه باال یم اندازم و خودم رو بر اهمیت نشون یم

 دم. اما راستش بهم برخورده! ما دقیقا دوبار تا مرز

ه  !سکس رفتیم و حاال دارم ازم رو یم گی 

 خ  فکر کرده در مورد من؟

 من اگر خفاش شب بودم و یم خواستم بهش تجاوز

ون شب تو ویال کلکشو یم کندمکنم، هم ! 

 اما به روی خودم نیم آرم و بر توجه به امتناع

ین فاصله ی  کردنش، کنارش، دقیقا کنارش و با کمیی

 .ممکن یم شینم

 پارتدویستوپنجاهویک#

 فصل_هشت#



 مهاجرانبهشهراالغها#

 خودش رو کنار نیم کشه که باعث یم شه فکر کنم

یه آدم  شاید دچار سوتفاهم شدم و اون فقط

 معمولیه که

 ادا تنگا در نیم آره و از فراخیت باسن رنج یم بره، در

 !نتیجه حال نداره لباس هاش رو در بیاره

 از اونجابی که خودمم یه تنبل بالفطره ام کامال بهش

 :حق یم دم و خونرسد یم پرسم

ا؟ -  چه خیر

 نیم نگایه بهم یم اندازه و خم یم شه ییک از ماگ

یم دارههای چای رو بر  . 

 پا روی پا یم اندازه و به شالش که دور گردنش یم

 .افته بر توجیه یم کنه

 :در جواب من، کوتاه و مخترص توضیح یم ده

؟ -  جز کار و کار و کار خیر خاض نیست. تو خ 

 که مونده رو بر یم دارم
ی

 .پوزخند یم زنم و مایک

مش و از بخار داغش لذت یم  جلوی صورتم یم گی 



 :برم

انم شاغتو یم گرفت چند وقت پیشمام - . 

 باالخره یه موضویع کنجکاوش یم کنه و این بار

 :طوالبن تر از بار قبل نگاهم یم کنه

 چطور؟ بهش خ  گفتی راجع به من؟ -

 شونه باال یم اندازم و برای اذیت کردنش، مرموز

 :زمزمه یم کنم

 بنظرت خ  یم تونم گفته باشم؟ -

گردونه و ناخن های  ماگ رو با حرص شجاش بر یم  

 بلندش رو توی گوشت رونم فرو یم کنه. دردش زیاد

 :نیست اما ضفا جهت کویل بازی، داد یم کشم

 .نکن توله سگ وحیسر  -

 :پوزخند یم زنه و دستش رو بر یم داره

ن یه بچه ی خوب به حرف بیا -  .حاال عی 

 :لبخند پهتن یم زنم و به اذیت کردنش ادامه یم دم

اخر فیلم بازی کرده بودی، پته اتوهرخ  جلو ح -  

ریختم رو آب. حقیقت زشت وجودت رو که فقط 



 به من

نشون داده بودی، به مامانم گفتم. اونم ازم 

 عذرخوایه

 !کرد که همجنس توعه

 :با تاسف ش تکون یم دم

 نچ. تا حاال ندیده بودم ییک بخاطر همجنس دیوونه -

 .اش عذرخوایه کنه

 پارتدویستوپنجاهودو#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :چشم غره ی بدی یم ره و غر یم زنه

ان قدر حرف الیک نزن، پاشو برو دنبال اصل  -

 .مطلب

 .و دوباره ماگش رو بر یم داره

 :نیشخند یم زنم و تیکه یم اندازم

 حاال چرا ان قدر عجله داری بیب؟ -

 قلت  از چای اش رو مزه مزه یم کنه و بعد خونرسد



ده جواب یم : 

به این دلیل که یم خوام زودتر برگردم خونه!  -

 حوصله

 !اتو ندارم، بابامم خونه اس. دیر برم غر یم زنه

 چشم غره ی غلییطن به سمتش یم رم و ماگم که حاال

نییم از محتوی اش خایل شده رو روی سیتن یم 

 .ذارم

 .از کنارش بلند یم شم و به سمت اوپن یم رم

ازش یم پرسم تو همون حالت کنجکاوانه : 

 چطوریه که بابابزرگت ان قدر اهل دله و بابات ییک -

 بدتر از حاخر ما؟

 ش تکون یم ده و انگار به این بحث عالقه ای نداره

 :که کالفه یم گه

 چطوریه که تو اینطوربی و بابات حاج نادر ملکیه؟ -

 بابا و بابا بزرگ منم یه نمونه ی برعکس شما! سوال

 داره آخه؟

ب دادنش کامال معلومه که نسبت به این از جوا



 بحث

 کامال بر عالقه است و دلش نیم خواد اطالعابی از

 .خانواده اش بده

ن وسیله ها  من هم بر خیالش یم شم و بعد از برداشیی

 .دوباره کنارش یم شینم

، مشغول رول کردن یم شم 
ن
بر حرف و حدیث اضاق

 و

 .طیال با دقت به حرکات دستم نگاه یم کنه

ن لب هام یم  وق تی رول کردنم تموم یم شه، بی 

مش  گی 

 .و با فندک آتیشش یم زنم

 رو تو صورت طیال
ن
م و دود اضاق ن کام رو یم گی   اولی 

 .که با دقت و کنجکاوی نگاهم یم کنه، فوت یم کنم

 خودش رو عقب یم کشه که مانتوش هم از گوشه ی

سینه و دست هاش عقب کشیده یم شه. پوست 

 زیرین

و یم بینم و با کیم دقت بیش تر، سینه اشبازوش ر   



ن   رو هم کامال دید یم زنم و متوجه یم شم که سوتی 

 .تنش نیست

 پارتدویستوپنجاهوسه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ه به صورت طیال، کام دوم رو  نیشخند یم زنم و خی 

م  .یم گی 

م که تیکه یم  اما نیم تونم جلوی زبونم رو بگی 

 :اندازم

وز روز آزادیه؟امر  -  

 اولش متوجه نیم شه و کیم منگ نگاهم یم کنه، اما

ه ام به سینه هاش یم شه،  بعد که متوجه ی نگاه خی 

 :جلوی مانتوش رو یم کشه و یم گه

 .چش و چالتو جمع کن تا جمعشون نکردم -

 یم گم
ی

 :یم خندم و پک دیگه ای یم زنم با مسخرگ

ن دوست نداری؟ منم باهاش حال ن - یم کنم، سوتی 

 خییل



ه  .دست و پا گی 

 با چشم های ریز شده نگاهم یم کنه و مطمئنا از این

 که به روش آوردم، خوشش نیم آد. اما خب، از گ

 تاحاال خوش آمد این سلیطه مهم شده؟

، با یه نیشخند اعصاب خرد کن ادامه یم ن  برای همی 

 :دم

 !ویل از چهار اکتیر خییل وقته گذشته بیتر  -

شه و با اخم نگاهم یم کنه که توضیح یممتوجه نیم   

 :دم

 باید باشه، -
ی

! روز قشنیک ن  بدون سوتی 
 روز جهابن

، فقط برای  ن کاش تو ایرانم همه بهش اعتقاد داشیی

 یه

 !روز شهرو قشنگ یم کردن

 :چشم غره ی بدی یم ره و به کنایه یم گه

 پیشنهاد یم کنم بعد ازدواجت، در جهت زیباسازی -

، توشهر، اجازه بدی  زنت یه دور افتخار لخت و پتی  

 .تهران بزنه



 و با نیشخند پایان حرفش، دقیقا یم دونه که چطور

 !عصبیم کنه

ت باز یم مونه و وقتی   چند دقیقه دهنم از شدت حی 

 که

 :چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه و غر یم زنه

؟ -  بسه دیگه، من اومدم امتحان کنم تو یم کیسر

 .مسخره

م و با همون چشم های ریز رول رو به سمتش یم گی   

 :شده، تهدید یم کنم

حواست به حرفابی که از دهنت در یم آد هست  -

 دیگه؟

 :رول رو از دستم یم قاپه و با شیطنت یم خنده

 !درست اندازه ی تو، حواسم هست پرسم -

چپ چپ نگاهش یم کنم و طیال با همون لبخندی  

 که

ر، با ژستهنوز گوشه ی لبشه، مثل یه سیگاری ماه  

ه  .خاض از سیگار گیایه کام یم گی 



 پارتدویستوپنجاهوچهار#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 از پاکت سیگارم، یه نخ برمیدارم و فندک رو از دست

م  .طیال یم گی 

م و آتیش یم زنمش ن لب هام یم گی   .سیگار رو بی 

ه، با چشم هابی   توی این فاصله که طیال با وید درگی 

 که

تار شدن، توی پیل لیست گوشیم دنبال یه کیم 

 آهنگ

 .بیس دار یم گردم

ن موزییک که دم دستم یم آد رو پیل یم کنم و  اولی 

 همون طور که دارم از صدای تتلو و موسیقی فوق

 :العاده بلند، توی شم لذت یم برم طیال غر یم زنه

اینا چیه گذاشتی دیگه؟ خوشم نیم آد از این  -

 مرتیکه

وفییلبچه باز پد . 



بر توجه به غر زدنش، روی فاز آهنگ از جام بلند 

 یم

 .شم و دستش رو یم کشم تا بلند بشه

م و تو جا سیگاری  رول سیگار رو از دستش یم گی 

ن یم ذارمش  .روی می 

 دستم روی لبه ی مانتوش یم شینه که هوشیار یم

ه و با اخطار یم گه  :شه، مچم رو یم گی 

؟دقیقا داری چه غلیط یم کتن  -  

 .نیشخند یم زنم و بر خیال مانتوش یم شم

 دست دور کمرش حلقه یم کنم و به خودم یم

 .چسبونمش

 صدای قورت دادن آب دهنش رو یم شنوم و وقتی 

انگشت هام رو توی پنجه اش فرو یم کنم، توی 

 چشم

 :هاش زل یم زنم و آروم زمزمه یم کنم

 .برقصیم -

ایهپلک یم زنه، مژه های بلندش روی صورتش س  



ن و از دیدن این صحنه خوشم یم آد  .انداخیی

طیال دست آزادش رو روی سینه ام یم ذاره، کیم 

 فشار

 وارد یم کنه و یم خواد خودش رو ازم فاصله بده که

 :به کمرش چنگ یم زنم

 .نرو -

 :دوباره آب دهن قورت یم ده

 .مانتومو در بیارم -

 لبخند پهتن بهش یم زنم و کیم بهش فضا یم دم تا

 .مانتوش رو از تنش در بیاره

 پارتدویستوپنجاهوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 مانتوش رو که در یم آره، تن داغ و تقریبا لختش رو

 .به خودم یم چسبونم

 ناخن هام رو توی پهلوش فرو یم کنم و دست دیگه

م  .اش رو توی دستم یم گی 



 :زمزمه یم کنه

؟ -  آهنگو عوض نیم کتن

مجبور یم شم رهاش کنم و تا گوشیم برم از این که  

 خوشم نیم آد، اما خواسته اش رو انجام یم دم و با

ن یه موزیک ملو، دوباره یم کشمش سمت  گذاشیی

 .خودم

بهش یم چسبم و دستی که باید روی پهلوش باشه 

 رو

 .روی شونه اش یم ذارم و با بند تاپش بازی یم کنم

ن نداره خوشم یم آد  .از این که سوتی 

 پارادوکس فضا، موزیک و آرامیسر که نباید باشه، با

 .حالمون، خییل جذاب و غی  قابل درکه

از چشم های قرمز و باریک شده ی طیال یم فهمم  

 که

 ت

چ َِ  

 تو حال خودش نیست و صد در صد بهش ساخته و



 .شده

 موزییک که با وجود ملو بودنش، توی شم گنگ و

تر بشن کش داره باعث یم شه حرکاتمون کیم تند  . 

 دستم روی شونه و یقه ی تاپش بازی یم کنه و وقتی 

 :کالفه و با آب دهن قورت دادن، لب یم زنه

 .اذیت نکن -

 .رضایتش رو برداشت یم کنم

ن   دستم از روی شونه، دوباره تا پهلوهاش یم ره و پایی 

م، اسمم رو زمزمه یم کنه  :تاپش رو که یم گی 

 !عیل -

ر قصد داشته اخطار بده صداش با ناله همراهه، انگا

 اما

 !خب این طور نیست و این بیش تر تحریکم یم کنه

بر خیال تاپش یم شم و ترجیح یم دم وقتی تو 

 تختمه،

 .لختش کنم

ه به چشم  م و خی  چونه اش رو توی دستم یم گی 



 های

 .شخش، لب هاش رو توی دهنم یم کشم

ن هاش،  از صدای نفس های بلندش و اوم گفیی

 مطمئنم

وشش اومدهکه خ . 

وقتی یم خواد دست هاش رو دور گردنم حلقه کنه، 

 مچ

م و فقط به بوسیدنش ادامه  دست هاش رو یم گی 

 یم

 .دم

طعم متفاوت لب هاش، بدون رژ لب و به خاطر 

 سیگار

 .گیاهیه

 باید بدم بیاد، اما این یه تجربه ی خاصه و من از

 .هیجان تو رابطه بدم نیم آد

ن ازش جداوقتی برای ثانیه و ضف ا جهت نفس گرفیی  

ن کف  یم شم، دست هاش رو رها یم کنم و با گذاشیی



 :دستش روی گردنم، لب یم زنه

 .خوشم یم آد دهنت بوی سیگار یم ده -

 نیشخند یم زنم و با نگاه کردن به پشت شش، مچ

م و روی کاناپه  دست هاش رو توی یه مشت یم گی 

 هولش یم دم. بر حرف دراز یم کشه و فقط یم

 :خنده

 .اوه، چه خشن -

 پارتدویستوپنجاهوشش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 توی چشم های خوش رنگش زل یم زنم و روش خم

 :یم شم، لب هاش رو کوتاه یم بوسم و زمزمه یم کنم

از مردی که دهنش بوی سیگار بده خوشت یم  -

 آد؟ یا

 فقط من؟

 مطمئنا این سوال آزار دهنده است و جای مناستر 

 برای



 بیانش نبود اما نیاز دارم که حرف های ماه گذشته از

 .ذهنم پاک بشه

 هنوز با نزدیک شدن بهش، حرف های احمقانه اش

 توی ذهنم فلش بک یم خورن و این واقعا داره اذیتم

 .یم کنه

 دست هاش رو دور گردنم حلقه و شم رو به خودش

 .نزدیک تر یم کنه

ه به چشم هام، ییک از دست ها ش رو تا چشم خی 

 هام

 .یم کشه

 :پلک و مژه هام رو نوازش و شخوش زمزمه یم کنه

. کامال -  تنها مردی که فعال ازش خوشم یم آد، توبی

ی  به خودت بگی 
 !یم توبن

م، اما هنوز اون جمله  از حرفش حس خوبر یم گی 

ن و نیم تونم ذهنم رو  های لعنتی توی ذهنم هسیی

ها زی ن ادی حساسیتشزنش کنم که روی بعضن چی   

 !نشون یم ده



اف کرده قبل از من، یه  این که با زبون خودش اعیی

ن قدر لخت دیده و  احمق دیگه بدنش رو همی 

 احتماال با

ن  !اون هم این لحظات رو گذرونده، جلوم رو یم گی 

 انگشتش رو روی لبم یم کشه و با لحتن که یم خوام

 :عذرخوایه برداشتش کنم، یم گه

ستت عصبابن بودمیه، من فقط از د - ! 

 نگاهم روی چشم های پشیمونش شگردون یم شه و

 :اون با کیم عذاب وجدان تو جاش جا به جا یم شه

ه - ن  ... ام، چی 

 بر حرف خاض به دهنش زل یم زنم و اجازه یم دم با

 .خودش کنار بیاد و حرفش رو بزنه

ه به جابی نزدیک گردنم، زمزمه یم کنه  :طیال خی 

غلو کرده باشم¹زیادی شاید من یکم  - ! 

گیج نگاهش یم کنم و طیال همچنان نگاهم یم کنه، 

 در

اهن سفیدم ور  با یقه و دکمه های پی 
ی

 عوض با کالفیک



 .یم ره

اف یم  آب دهن قورت یم ده و باالخره و به اجبار اعیی

 :کنه

 !من تاحاال با کیس نبودم! باکره ام -

*** 

¹از حد گذشت   

 پارتدویستوپنجاهوهفت#

# ل_هشتفص  

 مهاجرانبهشهراالغها#

 شوکه یم شم، وا یم رم و تمام حس شهوت و

 .شخوشیم از شم یم پره

کف دست هام که کنار شش گذاشتم، شل یم شن 

 و

 برای این که با ش روش نیفتم، خودم رو عقب یم

 .کشم

قبل از این که کامل از روش کنار برم، حلقه دستش 

 دور



قورت یم ده گردنم محکم تر یم شه و آب دهن . 

 .نرو عقب -

ن  کالفه تر از قبل یم شم. حالم خوب نیست و همی 

 حاال

 !هم زیادی جلوی خودم رو گرفتم

ف خودم اجازه  اما این درست نیست، وجدان و شر

 نیم

ی که تو حال خودش نیست و تحت تاثی   ده دخیی

 شهوت

 !و مواد، ازم سکس یم خواد رو لخت کنم

هست که با یه دخیی  هنوز ان قدر آدمیت تو وجودم  

نخوابم و البته ناگفته نماند که از دردشهای بعدش 

 هم

 !فراری ام

خم یم شم و لب هام روی گونه اش یم شینه. لبخند  

 که

 .یم زنه، پیشونیش رو چندبار پشت ش هم یم بوسم



 همون طور که تمام اعضای صورتش رو، به جز لب

باز هاش یم بوسم، دستش رو به نریم از دور گردنم  

 .یم کنم

 سایه ام که از روش برداشته یم شه، ناباور نگاهم یم

 :کنه و لب یم زنه

؟ -  چیکار یم کتن

م  رو به روش یم ایستم و دستم رو به سمتش یم گی 

 :تا بلندش کنم

 .پاشو بیتر  -

ن دستم و چشم هام رد و بدل یم شه و این  نگاهش بی 

 :بار با صدای بلند تری یم پرسه

؟ چی - ؟یعتن خ  کار یم کتن  

 کالفه نگاهم رو از قیافه ی بهت زده و بدن وسوسه

م ش یم گی  ن  .انگی 

 به گل های قایل زل یم زنم و با انگشت شست دست

 .دیگه ام، گوشه ی لبم رو از هیچ پاک یم کنم

 :آروم یم گم



این کار درست نیست عزیزم، تو حتی تو حال  -

 خودت

 !نیستی 

ن یم   شه و یم زنه زیراز زیر چشم یم بینم که نیم خی 

 .دستم

 صداش حاال باالتر یم ره و از لرزشش، یم فهمم که

 :چقدر عصبانیه

گ گفته من با دو تا ُپک نشئه شدم و تو حال  -

 خودم

 نیستم؟

 پارتدویستوپنجاهوهشت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 عصبانیه و صداش یم لرزه، اما نیم شه بغض توی

 .صداش رو انکار کرد

تی ادامه یم دهو وق : 

ا رو با کارات خل -  عادتته نه؟ ییک از افتخاراتته دخیی



 کتن و بعد بکیسر عقب به بهونه های مختلف؟

م و کالفه به اون که دست به
َ
 نگاهم رو از فرش یمَ کن

 .سینه و با کینه نگاهم یم کنه، زل یم زنم

 :آروم یم گم

این طور نیست! فقط نیم خوام بعدا پشیمون  -

 !بیسر 

وی چشم هاش نگاه یم کنم و به سمتش خم یم ت

 .شم

م و لب هاش   ن دست هام قاب یم گی  صورتش رو بی 

 که

 .با بغض یم لرزن، کامال خل یم شم

 انگشت هام رو زیر چشمش و چونه اش، نوازش وار

 :یم کشم و زمزمه یم کنم

ه و -  باور کن یه ساعت دیگه که شهوت از شت بی 

م تشکر یم کتن کهدیگه این شخوشر نباشه، از   

 .کشیدم عقب

 نگایه به خودمون که هنوز لباس هامون تنمونه یم



 :اندازم و با لبخند مصنویع یم گم

 هنوز لباسامون تنمونه و این یم تونه یه پوئن مثبت -

 !باشه که خییل پیش نرفته بودیم

 دستش رو روی سینه ام یم ذاره و به عقب هولم یم

 :ده

بدم یم آد ازت برو عقب، نزدیکم نیا.  - . 

 عقب یم رم و با گره کردن دست هام روی سینه، به

 .طیالی کالفه نگاه یم کنم

 از جاش که بلند یم شه، شگردون دنبال لباس هاش

 .یم گرده

ین کار  گیجه و من از اون بدتر؛ اما مطمئنم بهیی

 ممکن

 !رو انجام دادم و غی  از این اشتباه بود

ن اما شالش و مانتوش درست جلوی چشم ش هسیی

 نیم

 .بینشون

ن و  موهاش آشفته دورش و جلوی چشم هاش ریخیی



 کنار یم زنشون، متوجه ی صورت
ی

 وقتی با کالفیک

 .خیسش یم شم

 پارتدویستوپنجاهونه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 .روابن یم شم

یه که هیچ  ن صورت خیس از اشک طیال، تنها چی 

 وقت

  که یم بینمش،فکر نیم کردم اتفاق بر افته و حاال 

 .خودم رو یم بازم

ن یم کنه و  ن فی  قدیم به سمتش بر یم دارم که فی 

 دست

 :هاش رو زیر چشمش یم کشه

 نیم گم نیا طرف من؟ نیم فهیم؟ -

 بر توجه به حرفش، دستش رو یم کشم و اون قاعدتا

 باید مقاومت کنه اما این طور نیست و با یه فشار

 .کوچیک، به سمتم کشیده یم شه



مش و شش رو به سینه ام یممح کم توی بغلم یم گی   

 .چسبونم

 موهاش رو نوازش یم کنم و برای آروم کردنش، توی

 :گوشش زمزمه یم کنم

ی  - ن قربونت بشم چرا گریه یم کتن عزیزدلم. چی 

 نشده

که، فقط دارم یم گم یه فرصت به خودمون بدیم 

 وقتی 

 حالمون خوب بود، در موردش صحبت کنیم و به یه

یجه برسیم. هوم؟ این کار عاقالنه ایهنت ! 

 .با اتمام حرفم، خودش رو به زور ازم جدا یم کنه

اشک هاش خشک شدن و با حرص پشت دستش 

 رو

 .روی صورتش یم کشه

پخش نشدن آرایشش باعث یم شه متعجب بشم 

 اما فعال

 .جای ک...نمک بازی نیست و هیچ  نیم گم



 :با حرص و عصبانیت بهم یم گه

نیم خوام، اآلنم نیم خوام! دیگه هیچ وقت بعدا  -

 با تو

هیچ  نیم خوام جناب ملیک! تو یه بر شعوری که 

 فقط

! نیم فهیم نباید یه زنو تو  به فکر خودت و منفعتتی

 صحبت یم کنیم! من صحبت
ی

 این حال ول کتن و بیک

 !نیم خوام

ی نیم گم و اجازه یم دم فقط ن  در دفاع از خودم چی 

 .خودش رو خایل کنه

 کیم تا قسمتی بهش حق یم دم و خودم هم به خاطر

 این ناکایم های ب  در ب  عصبابن ام، نا امیدم و

 .احساس یم کنم دارم دور باطل یم زنم

اما نیم تونم با وجدان راحت، با طیال بخوابم و به 

 روی

اییط ازم این درخواست  خودم نیارم که اون تو چه شر

 !رو کرده



وزخند یم زنه و باالخره لباسسکوتم رو که یم بینه، پ  

 .هاش رو پیدا یم کنه

 یم خواد مانتوش رو بپوشه که کالفه مچش رو یم

م و به سمت خودم یم کشمش  .گی 

 پارتدویستوشصت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :وحیسر یم شه و سلیطه بازی در یم آره

 .ولم کم، دست نزن به من! نیم خوام ببینمت -

میتی نیم دم و یم گمبه جیغ و دادش اه : 

؟ -  کجا یم خوای بری نصفه شتر

 :با حرص پوزخند یم زنه

 هرجا که توی آشغال و این منطق حال بهم زنت -

 ...نباشید! ولکن دستمو

 .نگایه به ساعت یم اندازم

 عقربه ها از دوازده رد شدن، دیر وقته و خییل باید

سیب زمیتن باشم که اجازه بدم این موقع شب از 



 خونه

ون بزنه  !بی 

 :ابروهام توی هم کشیده یم شن و ترسر یم زنم

ساعتو دیدی؟ خ  پیش خودت فکر کردی که من  -

 یم

ون؟  ذارم ساعت دوازده بری بی 

یک و عصتر که  زیر خنده یم زنه. یه خنده ی هیسیی

 فکر کنم زیاده رویه اما نیم تونه جلوی خودش رو

ن خنده هاش یم گه ه و بی   :بگی 

ن گ دا - ت یم زنه خدایا! مردی کهببی  ره دم از غی   

 منو وسط جاده شمال پیاده کرد و با یه حال بد که

باعثش خودشه، یم گه بعدا صحبت یم کنیم. بس  

 کن

 توروخدا عیل! ان قد فیلم بازی نکن، ادا در نیار! نگو

 ... که به خاطر من! بگو دوست نداری دردش بشه

ه یم اندازهنگایه به چهره ام که صد در صد شخ شد  

 :و با یه لبخند اعصاب خرد کن یم گه



تت   - اون موقع که وسط جاده پیاده ام کردی غی 

 کجا

 رفته بود که اآلن رگ گردنت داره برای من جر یم

 !خوره؟ جمع کن خودتو توروخدا

ب از دستم خارج یم کنه. اما دیگه  مچش رو به ضن

 :نیم تونم ساکت بمونم که با عصبانیت یم گم

ظار داشتی با اون حرفای قشنگت بذارمت رو انت -

 شم

 حلوا حلوات کنم؟

 :عصتر نگاهم یم کنه و با حرص پوزخند یم زنه

اآلنم تو انتظار نداشته باش که با تو، بتونم بمونم  -

 تو

 .این خراب شده

 مانتوش رو تنش یم کنه و خم یم شه شالش رو

 برداره که من زودتر برش یم دارم و توی دستم مچاله

 .اش یم کنم

 :با حرص نفس نفس یم زنه



 .بده شالمو، یم خوام برم -

 پارتدویستوشصتویک#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

یم خوام کف دستم رو روی صورتش بذارم که 

 خودش

 .رو عقب یم کشه

ون یم دم و کالفه، اما آروم یم   نفسم رو محکم بی 

 :گم

ن داری از حرص سکته یم - ، ببی  ن کتن   بیا یکم بشی  ! 

 یم
ی

 ببخشید، غلط کردم، اشتباه از من بود هرکار بیک

ی، ویل ازم نخواه روی  کنم تا ببخیسر و آروم بگی 

 خط

 قرمزام پا بذارم! پنج دقیقه دیگه مواد از شت یم پره

و اون موقع قول یم دم تصمیمت هرخ  بود بر چون 

 و

 چرا قبول کنم. باشه دورت بگردم؟



ن یم شه   قفسه ی سینه اش جوری با شدت باال پایی 

 که

 !حقیقتا یم ترسم

یم ترسم از حرص سکته کنه و تا آخر عمرم خودم 

 رو

 !نبخشم

ه و عذاب وجدان من رو  یم ترسم اشتباه تصمیم بگی 

 !ول نکنه

 !من یم ترسم

 خییل یم ترسم و کاش طیال یکم درک کنه که برای

 
ی

خودش یم گم و منفعت من، با این حال و نشئیک

 فقط

تو بغلشهآروم شدن  ! 

ی که فقط و فقط به خاطر ن  نه دعوا کردن ش چی 

 !خودشه

م ِسش رو روی
َ
م و بدن ل ن دستم یم گی   بازوش رو بی 

 .مبل یم کشونم



 !مات و مبهوته و درک حالش سخت نیست

خونه یم رم و توی راه، ن  وقتی یم شینه، به سمت آشی 

 .شالش رو روی اوپن یم ذارم

م و وقتی لب بهلیوان رو زیر شی  ظرفشوبی یم گ ی   

 .لب پر یم شه، برای طیال یم برمش

 کنارش یم شینم و یم خوام دستم رو روی کمرش

 بذارم که خودش رو کنار یم کشه و دست من توی

ن و هوا معلق یم مونه  .زمی 

 باشه! بهت دست نیم زنم! بگی  اینو بخور تا غش -

 .نکردی

م که بدون نگاه کردن بهم، ا زملیوان رو سمتش یم گی   

تش و یک نفس تمام محتوی اش رو ش یم  یم گی 

 .کشه

 آروم تر که یم شه، بدون تالشر برای لمس کردنش،

وع به حرف  فقط روی مبل لش یم کنم و هنوز شر

 زدن

 :نکردم که طیال یم گه



 هنوز نشئه -
ی

 من حالم کامال خوبه و اگه یم خوای بیک

 !ام، باید بگم با کاری که کردی هرخ  زده بودم پرید

 !ت نیستم و نبودم. مرش که گه زدی به حال خوبم

چ َِ  

 پارتدویستوشصتودو#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ه شدم نفسم رو محکم  همون طور که به پشتش خی 

ون یم فرستم و یم گم  :بی 

! من از تو بدتر -  ت بودن نیست بیتر

چ َِ  

 و
ی

 بحث نشئیک

،بودم، اما وقتی شهوت و مواد عقلمونو زائل کردن  

 بحث در مورد بکارت تو و آینده ات، واقعا درست

 !نیست

 :صدای پوزخندش یم آد و بعد یم گه

 هاه! دستت درد نکنه که فقط به فکر من بودی و -



 !اصال به این که دخیی باکره دردش داره فکر نکردی

 :چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم و کالفه یم گم

ن  - ین کار همی 
. بهیی ینمنطقی باش بیتر بود؛ که کمیی  

 !آسیب رو ببینیم جفتمون

 به سمتم بر یم گرده و با چشم های باریک شده،

ه  :انگشتش رو سمتم یم گی 

پس دهنتو ببند و ان قدر نگو به خاطر تو و آینده  -

 ات

 و کوفت و زهرمارت! بگو به خاطر خودم جرات

نکردم! بگو مطمئنم قرار نیست بیش تر از یه ماه 

 باهم

رزش نداره برای یه ماه من بکارتمو از بمونیم و ا

 دست

 .بدم

 ت

چ َِ  

 خودش یم گه نیست، اما با توجه به حرف هابی 



که بلغور یم کنه، شک دارم که تو حال خودش 

 !باشه

 حس یم کنم بحث جدی کافیه و داره اذیت کننده یم

م که اخم یم کنه  :شه. انگشتش رو توی مشتم یم گی 

انگشتمونیم گم بهم دست نزن؟ ول کن  - . 

 :با شیطنت ش باال یم اندازم

نچ! در دفاع از خود بهت دست زدم! داشتی  -

 انگشتتو

 !یم کردی تو چشمم

 چشم غره یم ره و یم خواد با زور خودش رو از دستم

ون که فقط یه لبخند گنده یم زنم  .بکشه بی 

م و به سمت خودم یم  مچ دست دیگه اش رو یم گی 

 :کشمش

توله ی وحیسر بیا اینجا ببینم  - . 

ون بکشه، اما این  سیع یم کنه خودش رو از دستم بی 

 اجازه رو بهش نیم دم و احتماال بتونم با یه معاشقه

 !حالش رو بهیی کنم



 پارتدویستوشصتوسه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 .شقیقه اش رو یم بوسم که شش رو کنار یم کشه

 :غر یم زنه

 !منو نبوس -

تر دور شونه اش یم پیچم و بهدست هام رو محکم   

 .خودم فشارش یم دم

 :صدای جیغش بلند یم شه

 !فشارم نده عوضن  -

 حاال که بهش فکر یم کنم، یم تونستم با یه سکس ی

، وضعیت رو ان وی آنچنابن ل شده و بدون پیرسر  کنیی

 !قدر بحرابن نکنم

با این که یاد رابطه های نوجووبن یم افتم، اما 

 حداقل

این طوری نشه یم شد وضعیت ! 

 اما حقیقتش اینه که اون لحظه به قدری از حرفش



شوکه شدم که فقط تونستم بلند بشم و بعد هم 

 طیال با

 .جو دادنش، کال هر فکری رو از شم پروند

همون طوری که از پشت بهم چسبیده، دستم رو 

 زیر

 چونه اش یم ذارم و صورتش رو به سمت خودم باال

 .یم کشم

شنگش زل یم زنم و زمزمه یم کنمتوی چشم های ق : 

ببخشید خوشگلم، نفهمیدم خ  شد! گفتی باکره  -

 ای،

من خل شدم، رد دادم! درک کن چقد سخت بود 

 تصمیم

ان کنم ی. یم خوام اآلن جیر  !گی 

 پلک یم زنه، دستم رو از زیر چونه اش بر یم داره و

 :بعد با یه پوزخند، صورتش رو بر یم گردونه

! تو هر وقت عشقت کشید، هر پس این طوریه -

 طور



دلت خواست با من رفتار یم کتن و بعد که من 

 تحقی  

 
ی

شدم، ش خورده شدم، بغلم یم کتن و یم گ

 ببخشید؟

ی برای بخشش وجود نداره!  ن چیو ببخشم عیل؟ چی 

 فقط

 .ولم کن بذار برم

محکم تر به خودم فشار یم دم و با دستم، موهاش 

 رو

ن از صورتش کنار یم زنم.  الله ی گوشش رو بی   

ن یم برم م و شم رو پایی   :انگشت هام یم گی 

ببخشید عشقم! اشتباه کردم، نیم خواستم  -

 ناراحتت

 .کنم

 :دستم رو پس یم زنه

با به من دست نزن آشنا نیستی عیل؟ نیم خوام  -

 بهم



، به زور بغلم کردی داری انگولکم یم کتن   دست بزبن

دیگه؟ یم ترسم باز وسطش ولم کتن با یه بهونه ی  

 بهونه ی بعدیت این باشه که نامحرمیم و این رابطه

 !حرومه

 پارتدویستوشصتوچهار#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

نیشخند یم زنم و همون طور که دارم روی موهاش 

 رو

 :نوازش یم کنم، دم گوشش یم گم

 پرس پیغمیر فرض کردی منو؟ -

ناع یم کنهشش رو کنار یم کشه و کامال از من امت . 

 :پوزخند یم زنه

 !پرسحاخر فرض کردم تورو -

به نحوه ی چیدن جمله اش که مثل خودمه، آروم 

 یم

 :خندم و ش تکون یم دم



. مسئله  - نه بابا، زیادی داری گنده اش یم کتن بیتر

 ی

 نیست که
ی

 ... بزرگ

 یم خواد دستم رو از روی موهاش کنار بزنه که فقط

 بیش تر 
ی

یم شه باعث بهم ریختیک . 

از شلخته بودنش خوشم یم آد و دلم یم خواد 

 صافش

کنم. اما با کنار کشیدن شش، زیر دستم خایل یم 

 .شه

ون یم دم و دست هام رو از  کالفه نفسم رو بی 

 دورش

 :باز یم کنم

، یم توبن  -  اگه از تو بغل من بودن ناراضن هستی

 .بری

خودش رو کنار یم کشه و بدنش رو روی دسته ی 

 مبل

 .لش یم کنه



 خسته از این وضعیت و چض اومدنای طیال، غر یم

 :زنم

عیشمون که کوفتمون شد، حداقل بیا بریم  -

 بخوابیم

کت  !فردا من باید برم شر

 صدای پوزخند عصبیش، ناراحتم یم کنه و اون با

 :اعصاب خرد کن ترین لحن ممکن، تیکه یم اندازه

تهیم ترسم کنارت بخوابم اسالم به خطر بیف - ! 

نفسم رو کالفه پوف یم کنم و با بلند شدنم، دست 

 طیال

 .رو هم یم کشم و مجبورش یم کنم دنبالم راه بیفته

 بیا بریم بخوابیم. فردا که آروم تر بودیم راجع بهش -

؟  حرف یم زنیم. ایک بیتر

ن  ناراضیه، اما یم دونه در حال حاضن هیچ چی 

ی  بیشیی

 :قسمتش نیم شه که ش تکون یم ده

 .بخوابیم -



 پارتدویستوشصتوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

به صدای بر حالش و لحنش که هنوزم قهر و 

 دلخوری

 :ازش کامال پیداست، یم خندم

. بهت نیم اومد ویل -  .چه خوشگل لوس یم شر

ه و دستش رو یم خواد از دستم در  حرصش یم گی 

 :بیاره که محکم تر یم کشمش و طیال غر یم زنه

ه -
َ
 من لوسم؟ ول کن دستمو خوشم نیم آد ازت. ا

... 

 :با خنده ش تکون یم دم

 ... چقد زدی به برق طیال! شل کن یکم بیتر  -

 :قیافه اش رو کج و کوله یم کنه

 ... خوشم نیم آد ازت آخه -

 وقتی این حرف رو یم زنه، از گوشه ی چشم نگاهش

 یم کنم و به محض ورودمون به اتاق خواب، کمرش



م و به دیوار کنار در تیکه اش یم دم رو  یم گی  . 

با فشار دادن بدنم بهش، اجازه ی تکون خوردن نیم 

 دم

 :و توی صورتش یم غرم

 جدی؟ از من خوشت نیم آد و تا چند دقیقه پیش -

 داشتی برای زیرم بودن خل یم شدی؟

چپ چپ نگاهم یم کنه. دست هاش تنها عضو 

 بدنشه

روی شونه هام یم ذاره که یم تونه تکونشون بده و 

 تا

 :کنار بزنتم و با پرروبی تمام یم گه

دقیقا کار چند دقیقه پیشت تو صدر لیست کارای   -

 گیه

که تاحاال انجام دادی قرار داره و به خاطر اونه که 

 ازت

 .متنفرم

 نیشخند یم زنم، دستم رو زیر گردنش یم ذارم و



 .شش رو باال یم دم

تی خم به ابرو بیاره، ازتخس و پررو، بدون این که ح  

ن نگاهم یم کنه و من از سایه ام که روی صورتش  پایی 

 .افتاده، لذت یم برم

 :چونه اش رو توی دستم فشار یم دم

وع کردمو تموم کنم،  - جدی؟ یعتن اگه کاری که شر

 از

 صدر لیست کارای گیه که انجام دادم پاک یم شه؟

 پارتدویستوشصتوشش#

 فصل_هشت#

# االغهامهاجرانبهشهر   

 :شش رو عقب یم کشه و با دندون قروچه یم غره

 فکر کردی من َه َول سکس با توعم؟ بکش کنار -

 ... خودتو بابا

پوزخند یم زنم و بدون این که فاصله امون رو کم  

 کنم،

 :فقط چونه اش رو رها یم کنم و با حرص یم گم



 پس چه مرگته اگه سکس نیم خوای؟ دهن منو -

 !شویس کردی

هاش از شونه ام، روی سینه ام یم شینه و یمدست   

 .خواد به عقب هولم بده اما نیم تونه

 :دوباره دندون قروچه یم کنه

 با -

ض َِ  

 ان قد نفهیم که من هرخ  ام بگم، باز ذهن مری

 تجربه ات یم ره سمت این که من به خاطر سکس

 !نکردن عصبابن ام

 !از این بحث خسته ام

 .کالفه شدم

ه داریم چرت و پرت یم گیم و هیچنزدیک یک ساعت  

 !کدوم حرف اون ییک رو نیم فهمیم

 طیال رو که ول کنم، من رو به قصد کشت کتک یم

 زنه؛ خونه رو به آتیش یم کشه، و منم یم ذاره تو این

 !خونه بمونم تا بسوزم



در این حد عصبانیه و مطمئنم اگر فرصتش پیش 

 بیاد،

این فرصت یم کوبه وسط پام! قرار نیست امروز 

 بهش

 !داده بشه

ون یم دم و توی صورتش فوت یم  نفسم رو کالفه بی 

 :کنم

 !خسته ام کردی طیال، مغزمو گ...اییدی المصب -

ی بارم کنه که  ن اخم یم کنه و یم خواد با غیظ چی 

 اجازه

نیم دم و بالفاصله بعد تموم کردن حرفم خم یم شم 

 و

 توی یک حرکت، بلندش یم کنم و روی دوشم یم

 .ذارمش

بر توجه به جیغ جیغ کردن ها و دست و پا زدن 

 هاش،

به ای به باسنش یم زنم که جیغ یم کشه  :ضن



ن  - ، بخدا یم کشمت ... بذارم زمی  ن عوضن  بذارم پایی 

... 

به ی دیگه ای یم زنم و با تفری    ح یم گم  :ضن

 !تازه داره خوش یم گذره که بیتر  -

به سمت تخت یم برمش و پرتش یم کنم وسط 

شکت . 

 بدون این که بهش اجازه ی تکون خوردن بدم، بی 

تم رو شی    ع در یم آرم. روی بدنش خیمه یم زنم و  شر

 .دست هاش رو کنار شش غالف یم کنم

 یک سانتی صورتش، توی چشم هاش زل یم زنم و

 اون که داره با حرص نفس نفس یم زنه، دندون

 :قروچه یم کنه

افتهمه خ  زوریه آره؟ پاشو از روم کث -  ... 

 :زمزمه یم کنم

 وقتی فحش یم دی چقدر سکیس تر به نظر یم آی -

 پارتدویستوشصتوهفت#

 فصل_هشت#



 مهاجرانبهشهراالغها#

 :چشم غره ی غلییطن یم ره

 .یم کوبم تو دهنت بخوای باز حرف مفت بزبن  -

 :نیشخند یم زنم و زمزمه یم کنم

؟ -  دستات که غالفن بیب، چطوری یم خوای بزبن

کنه پاهاش رو تکون بده که با فشار دادن  سیع یم  

 .خودم بهش، این اجازه رو بهش نیم دم

 :از حرص نفس نفس یم زنه

؟ -  فکر کردی گ هستی

ن یم برم و نفس یم  متفکر، شم رو تا گردنش پایی 

 :زنم

 دوست پرست؟ -

 مطمئنم که شش برخالف خواسته اش باال یم ره و

 .جای مانور زیادی بهم یم ده

زنه غر یم : 

 دوست پرسم وسط سکس ولم کنه من از یه جاش -

 .دارش یم زنم



 یم زنم زیر خنده و پخش شدن نفسم توی گردنش،

 :باعث یم شه اون بلند نفس بکشه و زمزمه کنه

ه. ولم کن -
َ
 .کوفت ... ا

 این قضیه خییل فان شده و حسابر دارم خوش یم

 .گذرونم

سبیده از طرف دیگه، این که بدن برهنه ام بهش چ

 داغم

 یم کنه و دلم یم خواد پوست نرمش رو لمس کنم و

ن بشم اون هم به اندازه ی من دلش یم خواد  مطمی 

 این

 !قضیه ادامه دار بشه

 مچ هر دو دستش رو با یک دست، باالی شش نگه

 .یم دارم که یه وقت نزنه تو مغزم

تش داخل یم برم و با  دست دیگه ام رو از زیر بی شر

ن برخورد  شانگشت های دستم، شکمش  اولی 

 منقبض

ن   .یم شه و نفسش سنگی 



از این که اون هم اندازه ی من داغه، و اآلن که تو 

 حال

خودمونیم یم تونم به هوش و حواسش اطمینان  

 کنم،

 .دستم باالتر یم ره

 صدابی جز نفس های بلند ازش در نیم آد،
 وقتی

 دستش رو ول یم کنم و کیم خودم رو از روی تنش

تش رو در بیارمباال  یم کشم تا بی شر . 

 پارتدویستوشصتوهشت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ن باریه که بدنش رو لخت یم بینم و هنوز  سومی 

 اندازه

 .ی بار اول برام جذابیت داره

 سی  شد؟
 اصال یم شه از این دخیی

ن نداره، کار رو خییل آسون تر یم کنه و  این که سوتی 

وشم اومده؛ حتی سکیس به شدت از این قضیه خ



 ترین

 !لباس زیر هم نیم تونه ان قدر هات باشه

ه ی ناکایم هامون رو یکرسه تموم  برای این که زنجی 

 کنم مستقیم یم رم شاغ شلوار جینش و با باز کردن

ن   زیپ و دکمه اش، شورتش رو هم همراه شلوار پایی 

 .یم کشم

 مطمئنم این بار حتی اگه سنگ هم از آسمون بباره،

 رابطه رو تا انتها پیش یم برم و تا تموم شدنش، نیم

 !ایستم

طیال که کامال لخت یم شه، روی آرنج هاش خودش 

 رو

 باال یم کشه و نگاهم یم کنه. لبش رو یم گزه که خل

 یم شم و بر معطیل زانوم رو روی تخت یم ذارم و از

ن پاهای بازش، روش باال یم رم  .بی 

 شم لب هاش رو روی تنش خیمه یم زنم و خم یم

 توی

دهنم یم کشم، دست هاش که دور گردنم و موهای 



 َپس

 .شم یم شینه، شدت بوسه هامون بیش تر یم شه

 انگشت هام رو روی قفسه ی سینه اش یم ذارم و از

 .خط سینه تا شکم و نافش رو آروم یط یم کنم

 توی دهنم نفس نفس یم زنه و من با نوازش کشاله

هیجان زده ترش یم کنمرون و باالی پاهاش،  . 

توی این لحظه، عقلم به قدری زائل شده که به هیچ 

ن   چی 

 .جز به دست آوردنش فکر نیم کنم

ن نفر یک دخیی باشم،  این که من یم تونم اولی 

 هیجان

ن و ترسناکه  !انگی 

یه که یم تونم فتحش کنم و مال من ن دخیی  طیال اولی 

دتباشه! یم تونه مال خود خودم باشه و این به ش  

ه ن  !هیجان انگی 

ن بارش باشم نه هیچ  این که طیال خواست تا من اولی 

 .کدوم پرسای گذشته، تحریکم یم کنه



این قضیه بیش تر از این که به مغزم ترسر بزنه تا 

 فعال

بشه، فقط مثل دلم داره یم گه کار درست اینه که 

 طیال

 !مال من باشه

م ب ا نیم تونم مقابل عقل و دلم، طرف عقلم رو بگی 

 این

 !که خودم هم یم دونم خ  درسته و خ  غلط

یم خوام طیال مال من باشه، من اولینش باشم و 

 مهم

 !نیست چقدر این کار غی  عقالنیه

 پارتدویستوشصتونه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

*** 

 !یک ساعت گذشته پر از هیجان گذشت

پر از حس های خوب و تازه که درکشون برای من 



 یکم

ودسخت ب . 

ن بار طیال، همون قدر که برای خودش خوب  اولی 

 بود،

 !برای من جدید بود

بعد از یک ساعت معاشقه، حاال توی بغلم دراز  

 کشیده و

 .دست من روی ستون فقراتش درحال نوازشه

 از این که اذیتش کرده باشم یم ترسم، یم خوام ازش

سم حالش خوبه یا نه اما حقیقتا نیم دونم باید  بی 

وع کنمچطور شر  ! 

ن باریه که بعد از سکس نیم دونم باید خ  بگم یا  اولی 

 !چیکار کنم و فقط ترجیح یم دم بخوابم

همون طور که یه دستم روی کمر طیالست، گوشیم 

 رو

 از بغل تختی بر یم دارم و ساعت رو نگاه یم کنم. از

 دو نصفه شب گذشته ویل خوابم نیم آد و تازه شارژ



 .شدم

ای برهنه مون باالتر یم کشم و پتو رو روی بدن ه

 این

ی هام  ن که لخت توی بغلم خوابیده، ییک از فانیی

 .بوده

های قبلیم و  مقایسه درست نیست اما دوست دخیی

ن بمونن، بعد از  مخصوصا اونا که شب نیم تونسیی

رابطه یه طور خودشون رو یم پوشندن و شی    ع 

 لباس

 یم پوشیدن که حس یم کردم خراب از ش چهار راه

 !بلند کردم آوردم

چشم هام رو یم بندم تا از این آرامش عجیب 

 بینمون

م و راحت بخوابم که صدای   نهایت استفاده رو بیر

 گرفته

 :ی طیال باعث یم شه پلک هام به شعت باز بشن

 خوابیدی عیل؟ -



 :صدام رو با شفه ای باز یم کنم

ی شده؟ - ن  بیدارم عزیزم، جانم چی 

به جا یم شه و پاهاش رو کهانگار معذبه که کیم جا   

 .روی پاهای من انداخته عقب یم کشه

 :توی خودش جمع یم شه و آروم و مظلوم یم گه

 .درد دارم یکم -

سیدم و من دیگه  از خودم بدم یم آد که حالش رو نی 

 !چه آدم بر شعوری ام

 هر دو دستم رو دور تنش حلقه یم کنم و محکم به

 .خودم یم چسبونمش

 افت کرده ویل هنوزم داغ و تب دمای بدنش کیم

 .داره

 بینیم رو به موهاش یم کشم و عطر خوشش رو

 :استشمام یم کنم

بیا بغلم ماساژت بدم، اگه خوب نشدی یم ریم  -

 دکیی 

... 



 توی تارییک متوجه اش نیم شم و نیم دونم دقیقا

 چیکار یم کنه ویل چند ثانیه بعد که حرکات دورابن 

وع یم شن، آرومدستم روی کمر و زیر شکم ش شر  

 :یم گه

 نه ... خطرناکه، یم ترسم بریم کرونابی شیم -
 دکیی

... 

 پارتدویستوهفتاد#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 با یک دست، روی موهاش رو نوازش یم کنم و با

 .دیگه دورابن شکم و پهلوهاش رو ماساژ یم دم

پنج دقیقه که یم گذره و صدابی ازش در نیم آد، 

 روی

 :موهاش رو یم بوسم و همون جا زمزمه یم کنم

 بهیی شدی؟ -

 صدابی مثل هوم از خودش در یم آره و خودش رو

 .روی سینه ام کیم باال یم کشه



 شش رو توی گردنم پنهان یم کنه و مثل یه گربه،

 .لپش رو به پوستم یم ماله

 :آروم یم گه

 .اوهوم ... مرش -

ن دستی که روی موهاشه رو تا شونه ها ی لختش پایی   

 یم برم و محکم به خودم فشارش یم دم، دم گوشش

 :آروم زمزمه یم کنم

 ... دخت ِر قوِ ی سکیس -

 :آروم یم خنده و یم گه

 .بخوابیم دیگه -

 حرف نزنیم؟ -

 :بامزه یم گه

 در چه باب؟ -

 :بدون این که حرفم رو مزه مزه کنم، بر هوا یم پرسم

 که بینمون افتاده برات  -
ی
چه معتن ای داره؟اتفاق  

 .سکوت یم کنه و این آزارم یم ده

ی بگم که شش رو باال یم ن  اخم یم کنم و یم خوام چی 



ه و توی تارییک، برق چشم هاش رو یم بینم و بعد  گی 

 :زمزمه یم کنه

 انتظار داری خ  بگم؟ -

ن ابروهام کور تر  حرفش برام نامفهومه که گره ی بی 

 :یم شه و لب یم زنم

ن؟ من دارم راجع به تو حرف یم زنمانتظار م - ! 

دستش رو روی سینه ی لختم یم ذاره و بغلم یم  

 :کنه

 ... ولکن عیل، بخواب داریم هذیون یم گیم -

 پارتدویستوهفتادویک#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ی نیم گم و فقط با ابروهابی که حسابر توی هم ن  چی 

کنم کشیده شدن، چشم هام رو یم بندم و سیع یم  

 بدون

 .فکر و خیال بخوابم

ن شبیه که با هم یم خوابیم و دفعه ی پیش،  دومی 



 روز

 !بعدش خوب پیش نرفت

*** 

کت و شکار، حتی جلساتم با  تمام طول روز توی شر

 .مدیرعامل کارخونه حواسم پرت دیشب بود

یه ن دخیی  اتفاق خاض برای من نیفتاده، اما طیال اولی 

و تمام روز عذاب که من بکارتش رو ازش گرفتم  

 .وجدان رهام نیم کرد

من آدیم نیستم که از زیر مسئولیت کارهام شونه 

 خایل

کنم و این قضیه دقیقا ییک از همون هاست که به 

 هیچ

 !عنوان زیرش نخواهم زد

اما سکوت طیال، جواب ندادنش به پیام هام و 

 استوری

 !گذاشتنش تو اینستاگرام، عصبانیم کرده

س  آینده ی طیال رو من بکشم در حایل  چرا باید اسیی



 که

طرف به چپشم نیست و اصال به خودش زحمت 

 جواب

 دادن نیم ده؟

صبح که بیدار شدم، مثل یه گربه تو بغلم مچاله 

 شده و

 .موهاش روی سینه ام ریخته بود

 از آخرین رابطه ی سالم و درستم حدود یک سال یم

 !گذره؛ شب خوابیدن با یه دخیی حتی بیشیی 

طیال رو حساب نکنم اگر  . 

 !دیشب خوب بود، اما اآلن

 !فقط اعصابم خرده و پشیمونم

 طیال دخیی آشنای بابام بود و من چیکار کردم؟ اگه

 حرفش در بیاد حاخر ش رو تن من نیم ذاره و بخدا

 !که این دفعه حق داره

لعنت به من که عقلم رو دادم دست یه الف بچه که 

 اآلن



بم رو ندهبخواد اسکلم کنه و جوا ! 

ون یم آم، دوباره گوشیم رو چک یم  از جلسه که بی 

 .کنم

.bemon khone esterahat kon - 

.shab miam harf mizanim - 

 :و طیال در جواب پیام هام، فقط نوشته

.sare karam - 

دندون قروچه یم کنم و با مشت کردن دست هام، 

 یم

ل کنم اما موفق نیم ش م خوام که عصبانیتم رو کنیی

 و

 :یم نویسم

?ba in halet ki gofte beri sare kar - 

!mikham sad sal nari - 

 آنالینه و بالفاصله یه پوکر یم ذاره و بعد کوتاه یم

 :نویسه

.khobam - 



.bozorgesh nakon - 

انگار که نه، حتما اونقدری که تو ذهن من مهمه، 

 برای

 !خود طیال اهمیت نداره

 پارتدویستوهفتادودو#

# ل_هشتفص  

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :عصبابن تر از قبل، براش یم نویسم

ye tor raftar nakon ke khial konam - 

faghat mikhasti az shar bekaratet 

!rahat shi 

nakone vaghean moshkelet bekarat - 

?boode 

?kasio peyda nmikardi bezane - 

mano nabin koskholam, hichkas in - 

!goho nmikhore ke man khordam 

 :یه ایموخر خنده یم ذاره و یم نویسه



.har tor mikhay fekr kon alisan - 

ama oni ke sobh bedon hata ye - 

kalame harf pashode rafte 

va mesl ye adam bi tafavot raftar - 

karde 

adam ashghali ke barash mohem - 

!nist shab ghablesh chikar karde 

): man nabodam - 

!hala tohmat bezan - 

 ابروهام باال یم پره و حتی فکرشم نیم کردم بخواد از

 !این مسئله ناراحت بشه

 اما از زاویه دید اون که به قضیه نگاه یم کنم، درکش

م یم شه  !آسون تره و عذاب وجدانم حتی بیشیی

 با حال خراب و عذاب وجدابن که بیخ گلوم رو گرفته،

 : نویسمبراش یم

age narahatet kardam - 

mazerat mikham - 



.az ghasdi nabode babe - 

 منتظر جوابش یم مونم اما با آف شدن چراغش،

ن پرت یم کنم و دستم رو  گوشر رو محکم روی می 

 الی

 .موهام یم فرستم

 شم رو به دستم تکیه یم دم و تا ساعت پنج یک بند

 !فکر یم کنم و این از من خییل دوره

، بیش تر از  من هیچ وقت آدیم نبودم که به یه دخیی

 حد

 !فکر کنم یا اهمیت بدم

 که دیشب افتاد، همه کاره اش من بودم،
ی
 اما اتفاق

 محرک، مقرص، پیش برنده و اتمام کننده، منم و نیم

 !تونم زیرش بزنم

 یم تونستم بر خیال رابطه بشم و بعد با یه معذرت

رمخوایه دل طیالرو به دست بیا ! 

ل رابطه رو تو دستم نگه دارم  یا حتی یم تونستم کنیی

 و



 !بیش از حد پیش نرم

 یم تونستم حداقل برای این که بار اوله کار رو تموم

 !نکنم

 نه که مثل یه نوجوون تازه به بلوغ رسیده، کاری کنم

 !که حاال مثل خر توش بمونم

م و محکم یم کشم، اما  موهام رو توی مشت یم گی 

که توی شم به وجود یم آد هم اعصابم   حتی دردی

 رو

 .آروم نیم کنه

 پارتدویستوهفتادوسه#

 فصل_هشت#
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از جر و بحث تو پیام ها، با طیال به هیچ نتیجه ای 

 نیم

رسم و باید رو در رو ببینمش تا براش توضیح بدم 

 اون

 !لجتن که تو فکرشه، من نیستم



کت یک ، بعد از شر ن راست به سمت  برای همی 

 استودیو

 یم رم و اصال هم به این توجه نیم کنم که ممکنه

 !اونجا رسا رو هم ببینم

، به قدری عصتر ام که نیم تونم روی  در حال حاضن

 !مسائل پیچیده و روابط عجیب غریبمون تمرکز کنم

فقط یم خوام زودتر برسم اونجا و قبل از این که 

 طیال

که چقدر تو برگرده خونه، بهش توضیح بدم  

 اشتباهه و

 !ازش معذرت خوایه کنم

آخر هفته است و خیابون ها یه جوری شلوغن که 

 انگار

ن   !واسشون خ  ریخیی

 ملت تو این کرونا بازی ام دست از ک...چرخ زدن بر

 !نیم دارن

 .ساعت از شش گذشته که باالخره به برج یم رسم



 خوبر تابستون اینه که هوا روشنه و یم تونم جهت

، یه برنامه ی توپ بریزم و اجراییش کنممنت   کیسر . 

ن پارک شده به  جلوی برج و اطرافش، چندتا ماشی 

 اضافه ی یه دویست و شش اس دی که جلوی پل

ایستاده و راننده اش یه پرس جوون هم سن و سال 

 منه

 .که داره با گوشیش حرف یم زنه

ن پیاده یم شم و شم رو بر یم گردونم به  از ماشی 

دزدگی  رو بزنم و حرف هابی که یم خوام طرف در تا   

 .بزنم رو توی ذهنم تکرار یم کنم

 یم دونم کارم آسون نیست و احتماال طیال برای این

ن   اآلنم حسابر برام تی 
ن  اشتباه پاره ام یم کنه و همی 

 !کرده

 دزدگی  رو یم زنم و صدای باز و بسته شدن یه در،

ن   .همزمان یم شه با قفل شدن ماشی 

به سمت صدا بر یم گردونم و با دیدن طیال  شم رو 

 که



 داره در جلوی اون دویست شش رو باز یم کنه، یک

 .لحظه خون به مغزم نیم رسه و شم گیج یم ره

مطمئنم وقتی با صدای نسبتا بلندی، اسمش رو یم  

 گم

 .صورتم از عصبانیت شخ شده

 !طیال -

به سمتم بر یم گرده و توی همون حالت که داره 

 سوار

ن یم شه، خشکش یم زنه  .ماشی 

 یم شن و با
ن
 لب های خندونش تبدیل به خط صاق

ن پیاده یم شه ون دادن محکم نفسش، از ماشی   .بی 

 یم خواد به سمتم بیاد که با چند قدم بلند، بهش یم

م  .رسم و بازوش رو تو دست یم گی 

 :عصتر یم گه

 چیه؟ چته؟ چرا اومدی اینجا؟ -

ون، روی دست من قفلاین که نگاه پرس پشت فرم  

شده، روانیم یم کنه. دوست دارم طیالرو ول کنم و 



 برم

ن   !فک اون جاک...ش بر ناموس رو بیارم پایی 

 :و وقتی پرسه یم گه

ه؟ -  چه خیر

با چشم هابی که مطمئنم شخ شده، به صورت بر 

 خیال

طیال زل یم زنم و از الی دندون های چفت شده ام 

 یم

 :غرم

دارم برا تو ییکخفشو بر ناموس!  - ! 

از این که تمام فکرهام درست از آب در اومده باشه، 

 از

 این که تمام روز اشتبایه خودم رو اذیت کردم،

 !عصبانیم

 :توی صورت خوشگل و بر خیال طیال، یم غرم

 اومدی تو تخت من که از شر پرده ات راحتت کنم -

؟ آره؟
ی

 بری دنبال هرزگ



 پارتدویستوهفتادوچهار#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 صورتش از عصبانیت شخ یم شه و خودش رو به

ب عقب یم کشه که از دستم در یم ره  .ضن

 کف هر دو دستش رو به سینه ام یم کوبه و به عقب

 :هولم یم ده و با حرص یم گه

من اگه کردم، خوب کردم! ربطشو به تو نیم  -

 !فهمم

! خ  ف کرحتی دوست پرسمم نیستی و ان قدر محقی  

؟ به  کردی با خودت که داری منو سوال پیچ یم کتن

 چه

؟  حقی

دندون قروچه یم کنم و فاصله ی بینمون رو دوباره 

 پر

 .یم کنم

م  :انگشت تهدیدم رو باال یم گی 



 فکر نکن ولت یم کنم به حال خودت منو دور بزبن  -

 بالبی 
بشیتن به ریشم بخندی! بخوای منو بپیچوبن

 به

ش ناپیدا ... من خشت یم آرم که اون ش   ... 

حرفم هنوز تموم نشده و حتی توی دهنم مزه مزه 

 اش

 نکردم که کف دستش روی گونه ام یم شینه و با

 :صدابی که یم لرزه، تهدید یم کنه

 و حرفابی  -
 خراب خودبی که دهن گشادتو باز یم کتن

. هرزه ی آشغال  !که الیق خودته بار دیگران یم کتن

ن یمقفسه ی سینه ام به ش دت و با حرص باال و پایی   

 بزنم که پرسه دوباره خودش رو
ن
 شه. یم خوام حرق

 :یم اندازه وسط و یم گه

ی شده خانم؟ مزاحمتون شدن؟ - ن  چی 

 برای یک لحظه به خودم یم آم و فکر یم کنم اگه تو

 !سوتفاهم باشم خ  

 نگاه کوتایه به پرس راننده که با تعجب و مشکوک



زم و بعد با نفس عمیقی رو بهبهمون زل زده یم اندا  

 :طیال یم گم

 کیه این پرسه؟ -

 :خودش رو عقب یم کشه و با حرص پوزخند یم زنه

ش گ به -  بعد یادت یم افته بی 
 اول تهمت یم زبن

 کیه؟

ن   صورتش رو در هم یم کشه و از پشت به در ماشی 

 :یم چسبه

ن باره - ! از صبح این دومی   یم کتن
ی

 کال تو توهم زندگ

داری دهنتو باز یم کتن و این حرفو به من یمکه   

! به من که هیچ، برای خودت ارزش قائل شو و  زبن

 !دیلدو فرض نکن خودتو

 که یم زنه بسته یم شه
ن
 .دهنم از حرق

 روش رو بر یم گردونه و یم خواد دوباره سوار

ن بشه که بازوش رو یم کشم  .ماشی 

تهدیدبه سمتم بر یم گرده و انگشت اشاره اش رو با   

 :تکون یم ده



 !جمع کن خودتو تا تحویل پلیس ندادمت -

 پارتدویستوهفتادوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 .اخم یم کنم و به سمت خودم یم کشمش

ن در کردنش، آروم و بر خیال انگار نه  بر اعتنا به قمی 

 انگار اآلن چه حرف هابی بار هم کردیم، زمزمه یم

 :کنم

ی من، باید صحبت کنیم بیا بریم خونه -  ... . 

عصتر دوباره خودش رو عقب یم کشه اما رهاش 

 نیم

 :کنم و حرض یم شه

 چرا فکر کردی من با تو جابی یم آم؟ ولم کن خسته -

احت کنم  ... ام ... یم خوام برم خونه اسیی

ن خودم یم کشمش که پرس نشسته  به سمت ماشی 

 تو

 :دویست شش پیاده یم شه و یم گه



سفرتون رو لغو یم کنید؟ خانم -  

تازه متوجه ی اصل داستان یم شم. به خاطر 

 قضاوت و

منده یم شم اما به روی خودم نیم  پیش داوریم، شر

 آرم

 :و همزمان با طیال که یم گه

 !نه آقا چرا لغو، اآلن یم آم -

 :جواب یم دم

 !شما بفرما جناب -

طیال چشم غره ی بدی به سمتم یم ره و رو به پرس  

 که

ا در هوا ایستاده، دوباره و تاکید بیش تری یم گهپ : 

 ... کجا لغو کنم؟ یکم وایسا یم آم دیگه -

 .و بعد دوباره به سمت من بر یم گرده

ه  :انگشتش رو با تهدید به سمتم یم گی 

ن  - ، زنگ یم زنم بیان جمعت کین تو کم نکتن  بقرآن شر

ستوبن نیم آم ن! من با توی بر شعور هیچ قیر  !بیر



یز یم کنم و دیگه زیادی داره یم ره رو مخم  چشم ر 

 که

 :یم زنم روی دستش

ی! کاری نکن از -  خییل داری خودتو تحویل یم گی 

 !کرده ات پشیمونت کنم

 پارتدویستوهفتادوشش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 انگشت اشاره اش رو روی شونه ام یم ذاره و کیم به

اره و ضفاعقب هولم یم ده. حرکتش هیچ زوری ند  

ه ن  .تحقی  آمی 

 شونه ام کیم به عقب کشیده یم شه و طیال تمسخر

ن یم خنده  :آمی 

بیا برو ان قدر داستان نکن عیل. خسته ام، خوابم  -

 یم

 !آد، اعصابتو ندارم. کل بدنم درد یم کنه

م و کیم به سمتش خم یم شم  .مچ دستش رو یم گی 



رای این کهبا این که طیال دخیی قد بلندیه اما هنوزم ب  

 .باهاش چشم تو چشم بشم باید شم رو خم کنم

 توی چشم های وحیسر و دریده اش زل یم زنم و با

 :صدای آرویم یم گم

من فقط یم گم صحبت کنیم! تو وحیسر بازی در  -

 یم

 آری، کمیی جفتک بنداز! به حرفام گوش کن، بعد اگه

 ... مشکلمون حل نشد برو هر غل

چشم غره ی غلیظش کلمه ی توی دهنم رو با 

 عوض

 :یم کنم و ادامه یم دم

 .هرکاری خواستی بکن -

ی نیم گه و فقط ساکت یم شه که من با انگشت ن  چی 

شست قسمت نرم و لطیف داخل دستش رو نوازش 

 یم

 .کنم

 نگایه به راننده که کنجکاو نگاهمون یم کنه یم



 :اندازم و یم گم

 .سفرتو لغو کن من یم رسونمت -

ون یم چشم غره یم ره ب بی  و دستش رو با ضن  

 :کشه

ی که همش دردشی ... حرفات زیاد بشه  - بمی 

نم ن  می 

 .تو شت

 پارتدویستوهفتادوهفت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 بعد از لغو کردن سفرش، باالخره رضایت یم ده و با

 .اخم و تخم توی ماشینم یم شینه

ون یم دست به سینه یم شه و نگاهش رو کامل به بی   

 .ده

 کامال واضحه که نیم خواد ریختمو ببینه و نیم تونم

 !بگم که بهش حق نیم دم

 بینمون افتاده
ی
 راه که یم افتم، انگار نه انگار اتفاق



 :خونرسد یم پرسم

 یم ری خونه؟ -

ن  همچنان اضار داره ریختمو نبینه که بدون برگشیی

 به

 :سمتم، غر یم زنه

 !خونه ی مامانم -

نیم ده و من یم گم توضیح بیش تری : 

 .آدرس بده یا ویز بزن -

 .در حد نیم ثانیه، کوتاه و از زیر چشم نگاهم یم کنه

 :بعد با همون لحن لوس غرغروش یم گه

 .تو گوشر خودت بزن، من کار دارم با گوشیم -

م و رمز رو  بر مخالفت گوشیم رو به سمتش یم گی 

 .یم گم

ن این که طیال داره تو گوشیم فضویل  -یم کنهحی 

 چون

مطمئنا یه آدرس تو ویز زدن پنج دقیقه طول نیم  

 -کشه



 :یم پرسم

 شام خوردی؟ -

 :شش رو از گوشیم بلند یم کنه و با غیظ یم گه

تو کم کن دیگه -  ... باز رو دادم بهت؟ حرفتو بزن شر

 از اونجابی که واقعا از ظاهر امر معلومه نیم خواد

رم ش اصلباهام حرف بزنه، کوتاه یم آم و یم   

 :مطلب

 که دیشب بینمون افتاد -
ی
 ... راجع به اتفاق

 :بر تفاوت نگاهم یم کنه

 خب؟ -

من خییل فکر کردم، ویل به هیچ نتیجه ای  -

 نرسیدم،

 ام خییل عذاب وجدان دارم و یادمه بابات
ن
 از طرق

سختگی  بود! از اونجابی که مقرص تمام ماجرا من 

 بودم

 قبوله
ی

 !و هرخ  تو بیک

متم یم چرخه و چشم هاش از شیطنت برق یمبه س  



 .زنن

 تحویلم یم ده و یم گه
ی

 :لبخند بزرگ

؟ -  یعتن حتی اگه بگم بیا منو بگی 

 پارتدویستوهفتادوهشت#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :سکوتم بهش اجازه ی ادامه دادن یم ده

؟ -  بخاطر عذاب وجدانت قبول یم کتن

ونه ی خوبر ازمطمئنا شوخن یم کنه و این نش  

بخششه! یعتن طیال داره کوتاه یم آد که ش شوخن 

 رو

 !باز کرده

ین موقعیت آشتی رو از دست ندم،  برای این که بهیی

م و دنبالش یم کنم  .نچن که یم ده رو درجا یم گی 

 :با ابروهای باال پریده و لحن پر تفریچ یم گم

 شماست بیب -

ر َِ  



 ... چرا که نه! امر، ام ی

ی چشم نگاهش یم کنم و اون دست به  از گوشه

 سینه،

 .کامل به سمتم بر یم گرده

 بزنه، یاد آخرین دفعه ای که 
ن
قبل از این که حرق

 سوار

 :ماشینم شد یم افتم و به حرف یم آم

ن درد نداشت که دفعه ی  - دیدی این طوری نشسیی

 پیش

؟  منو گاز گرفتی

 :چشم غره یم ره و یم گه

جناب ملیک بحثو به بر راهه نکشون - ! 

 :نیشخند یم زنم و اون با پرروبی تمام ادامه یم ده

 بحث جدید جذاب تره! باید اول ببینیم گ یم آی -

ا برسیم ن  .خواستگاری تا به بقیه ی چی 

ب یم   یم خندم و با انگشت هام روی فرمون ضن

م  :گی 



؟ - یتن  گ خدمت برسیم با گل و شی 

ن چراغ قرمزه و مجبور یم شم پشت یه کوه م اشی   

 .بایستم

همون لحظه طیال به سمتم یم چرخه و کامال بر هوا 

 با

 :جدیت تمام یم گه

 فکر کردی من شوخن یم کنم؟ بدبخت، پردمو زدی -

 ازت شکایت یم کنم! کل بدنمم پر کبودیه، یم رم یم

 !گم بهم تجاوز کردی

 پارتدویستوهفتادونه#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

م و فقط با خنده ش تکون یم دم جدی نیم گی  : 

 سلیطه بازی در نیار حاال تو کویل خانم! قول یم دم -

مت، خوبه؟  بیام بگی 

 :با نیشخند ش باال یم اندازه

ویل این که مجبورت کنم گنگش بیش تره! ِل ِولم  -



 یم

 !ره باال

 :با خنده ش تکون یم دم

، در اون حد که عاشقت  - حتی اگه مجبورمم کتن

 شم و

واستگاریت، گنگت باال نیسبیام خ ! 

 پوزخند یم زنه و با تمسخر دهن کچر یم کنه و ادا در

 :یم آره

؟ خودشیفته. یکم قربون -  باز خودتو تحویل گرفتی

 ! صدقه ی خودت برو کمبود نداشته باشر یه وقت

ن یم شه. به  قبل از این که بهش جوابر بدم، چراغ سیر

ی  جای این که طبق نقشه ی ویز به سمت خونه

 مادر

 .طیال برم، برخالف مسی  یم پیچم به راست

ویز بالفاصله نقشه ی جایگزین یم ده اما من با 

ن   بسیی

 :برنامه، بدون پرسیدن نظر طیال یم گم



 زنگ بزن بگو دیر یم ری. بریم شام بخوریم خییل -

 .گرسنمه

وقتی برخالف شخصیتش سکوت یم کنه و هیچ  

 نیم

ی اخم های گه، به سمتش یم چرخم و متوجه 

 درهمش

 .یم شم

 اهمیتی نیم دم و دوباره به مسی  ادامه یم دم و فقط

 :یم پرسم

 تو جابی مد نظرته؟ یا یه غذای خاص سلیقه ی -

 !خودت

 :متوجه ی نکته ای یم شم و با خنده یم گم

ن قرارمون حساب یم شه و ما قبل این که حتی  -  اولی 

کافه   بریم ش قرار و مجبور بشم برای زدن مخت تو 

 ها

 !ک...ص فلسقن تفت بدم، باهات سکس کردم

ن جواب یم ده  :طیال اما بر توجه به حرفم، ش سنگی 



 از من نظر پرسیدی داری یم ری واسه خودت؟ من -

ن قرار بعد  امشب کار دارم، نیم تونم با تو بیام اولی 

 !سکس

 پارتدویستوهشتاد#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

م کوتاه نگاهش یم کنم و کیم گارد یم گی  : 

! وا بده دیگه؛ من که عذرخوایه -  چقد اذیت یم کتن

 .کردم

 بر توجه به طیال، به راهم ادامه یم دم که نفسش رو

ون یم ده  :کالفه بی 

مرش از پیشنهادت عیل، ویل امشب واقعا نیم  -

 تونم،

 برای شب برنامه دارم و باید شام رو با خانواده ی

 شم منو همینجاها پیاده کتن  مادرم باشم! ممنون یم

 که

 .برم دنبال کارم



 .نه یم تونم بهش حق بدم، نه یم تونم طلبکار باشم

ه و تار بینمون رو حل  ویل اآلن انتظار دارم روابط تی 

 .کنیم و به یه نتیجه برسیم

، مخصوصا متعهد شدن به ن  عالقه ای به تعهد داشیی

یصله طیال ندارم اما باید یه طوری این قضیه رو ف

 بدیم

 !باالخره

 دیگه اضاری نیم کنم و دوباره ویز رو باز یم کنم. از

 مسی  جایگزین به سمت خونه ی مادرش یم رم که

 :طیال آروم یم گه

 .ممنون اگه کاری داری خودمم یم تونم برم -

 :ش باال یم اندازم

 !کار داشتم تا قبل از این که دست به شم کتن  -

گاهم یم کنه و بعد با کیم ناباور، توی سکوت ن

 تاسف

 :ش تکون یم ده

واقعا برای ذهنیت داغونت متاسفم علیسان!  -



 خوب

نیست ان قدر همه رو خراب و دو دره باز و بزن 

 دررو

 !ببیتن 

 پوزخند یم زنم و بدون اینکه حتی کالیم به زبون

 :بیارم، به مسی  ادامه یم دم که طیال خودش یم گه

اگه اونجا نباشم عالوه بر امشب تولد پرس مادرمه.  -  

این که کیل حرف پشتم در یم آد، مامانمم تا مدت ها 

 به

 !جونم غر یم زنه که تولد ییک یدونشو از دست دادم

اییط در  درک این سخته که من نیم تونم در هر شر

 جدا از تو دارم؟
ی

س باشم و خودم یه زندگ  دسیی

د،این که احتماال برادرش رو با پرس مادرش خطاب کر   

 کنجکاوم یم کنه. اما حقیقتش اینه که ان قدر خودم

ی فکری دارم، نیم تونم قایط اختالفات  درگی 

 
ی

 خانوادگ

 .آدم دیگه ای بشم



ی  پس فقط موضویع که به خودم مربوطه رو پیگی 

 یم

 .کنم

از آروم بودن طیال، توضیح دادنش و این که نیم 

 خواد

انسوتفاهیم پیش بیاد معلومه که من رو به عنو   

 .دوست پرسش قبول کرده

پس بدون این که دوباره مسئله رو باز کنم و بخوام 

ن   چی 

 :اضافه ای بگم، ش تکون یم دم

، همون  - ایک بیب، منم یم رم خونه ی حاخر

 .طرفاست

 .شب زنگ بزن بیام دنبالت برت یم گردونم

لبخند یم زنه و با انگشتش رو روی ساعدم تا دستم  

 که

 :روی فرمونه یم کشه

مرش ویل بابام خونه نیست، این مدت پیش  -



 مامانم

 .یم مونم

 پارتدویستوهشتادویک#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 :ش کج یم کنم به طرفش و یم گم

 با مامانت ایک ای؟ بد نیم گذره؟ -

ون یم ده  .کالفه نفسش رو بی 

ظاهرا یم خواد کیم از پوسته ی مرموز بودنش 

 فاصله

ه که بر ر  ودربایستی یم گهبگی  : 

 خییل باهم مشکل داریم و به زور خونشو تحمل یم -

 
ی

کنم، اما چه یم شه کرد؟ تو یم توبن به مامانت بیک

 با

خونت حال نیم کنم؟ نیم خوام پامو بذارم اونجا؟ 

 جرات

 داری اصال؟



م  :یم خندم و ژست مغروری به خودم یم گی 

ن اآلنشم این حرفو یه جور دیگه زدم ک - همن همی   

 یم کنم بیتر 
ی

 !مستقل زندگ

 :به جای این که بخنده، فقط پوزخند یم زنه

ه! چطور یم - ! از تنها موندن تو خونه که بهیی  هرخ 

؟ حوصلت ش  توبن صبح تا شب دیوارارو نگاه کتن

 بره

؟  با ارواح خونه حرف یم زبن

ب یم  نیشخند یم زنم و با تفری    ح روی فرمون ضن

م  :گی 

زنم حوری پری بریزن توارواح چرا؟ زنگ یم  -  

 !خونه

به ای به ساق دستم یم زنه و با جدیت اخطار یم  ضن

 :ده

 .هوی، جمع کن خودتو -

 :نیشخند یم زنم

یم آن اختالط یم کنیم فقط! اون طوری که تو  -



 فکر

 !یب

ب َِ  

 یم کتن نیست

ه که از دردش دلم  از ساعد دستم یم گی 
 نیشگوبن

 :ضعف یم ره

دان؟ چقدر تو وحیسر ای تا گ خشونت علیه مر  -

 .بچه

 !تا کم یم آری بیفت به جون من

 کارش رو دوباره تکرار یم کنه و عالوه بر نیشگون،

 :ناخن های کاشته شده اش توی گوشتم فرو یم رن

؟ من چشای تورو در یم آرم -  !که اختالط یم کتن

 برای این که دست از وحیسر بازیاش برداره، ناله یم

 :کنم

 گ یم گه آخه  -
ی

این خزعبالتو؟ تنها حوری پری زندگ  

ینم  !من که یم خوام باهاش اختالط کنم توبی شی 

 که زدم، جابی رو که
ن
 راضن از خودش و حرق



 :نیشگون گرفته، نوازش یم کنه و لبخند یم زنه

 دلت نیم خواد سیاه و کبود بفرستمت خونه ی -

 !مامانت، جلو دهنتو بگی  

 :دهن کچر یم کنم

دادن اتک جاده شمالت وحیسر بذار پای بک  -  ! 

 :ناباور نگاهم یم کنه

، همون - ی بودن گذشتی  بخدا تو دیگه از کینه شیی

؟  موقع مگه بک ندادی که باز یادآوری یم کتن

 پارتدویستوهشتادودو#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

 وقتی باالخره وارد قیطریه یم شیم، قبل از این که به

  هوا و بدون هیج فکرسمت خونه ی مادرش برم، بر 

 :قبیل پیشنهاد یم دم

 یم خوای این چند وقتو بیای پیش من؟ -

 یم خندم و در ادامه، به اون که تو سکوت نگاهم یم

 :کنه نگاه کوتایه یم اندازم



دیگه ام الزم نیست نگران حوری پری های خونه  -

 ی

 ! من باشر 

 :چشم غره یم ره و غر یم زنه

شکم باال اومده از خونت بیامالبد بعد یه ماهم با  -  

ون؟ نه قربون دستت الزم نکرده تو خونه ی  بی 

 مامانم

 .جام امن تره

 :چشم غره اش رو تقلید یم کنم و با پوزخند یم گم

، نیم ذارم یه بچه ی بر بابای دیگه از -  مواظبم بیتر

 !من به دنیا بیاد

 :با دهن باز نگاهم میکنه و یم گه

! چقدر شی    ع -
ی

جوو جدی یم کتن  خ  یم گ ! 

 بزنم یا بخوام جوابر بدم،
ن
 بدون این که دوباره حرق

ن کوچه ی تارییک رو که یم بینم یم پیچم توش  .اولی 

ن رو خاموش یم کنم  .پشت یه پراید پارک و ماشی 

 :طیال با تعجب نگایه به دور و اطراف یم اندازه



 ویزو اشتباه نزدما! اینجا کجاس مارو آورده این -

بابا احمق؟ ای  ... 

م و  یم خواد گوشیم رو برداره که مچش رو یم گی 

 .کیم به سمتش جلو یم رم

 با دست دیگه ام، شالش رو از شش کنار یم زنم که

 دور گردنش یم افته و انگشتم رو روی پوست نرمش

 .یم کشم

 آب دهنش رو قورت یم ده و انگشتم از گردنش، تا

ن   .قفسه ی سینه اش آروم یم ره پایی 

کار یم کتن عیل؟چی -  

 یقه ی تاپش بازه و این فکر مزخرف که ممکنه کیا

 .طیالرو با این لباس دیده باشن آزارم یم ده

 نوک انگشتم، روی سینه اش یم مونه و توی چشم

 :هاش زل یم زنم

 کیا استودیو بودن امروز؟ -

 :هاج و واج نگاهم یم کنه و لب یم زنه

 !نیم فهمم -



 پارتدویستوهشتادوسه#

# صل_هشتف  

 مهاجرانبهشهراالغها#

کبودی باالی سینه اش که از دیشب مونده رو لمس 

 یم

 :کنم که اخم هاش توی هم کشیده یم شن

کل بدنم از دستت درد یم کنه! نیم تونم به سینه  -

 هام

 !دست بزنم

 :نیشخند یم زنم و زمزمه یم کنم

نیم خواد تو دست بزبن بیب، خودم برات  -

 دستمالیش

 !یم کنم

شم غره یم ره و یم خواد عقب بکشهچ : 

 بر اجازه دست بزبن  -
 !غلط یم کتن

م و به پشتی صندیل یم کوبمش  .شونه اش رو یم گی 

 :کمربندم رو باز یم کنم و کامال به سمتش خم یم شم



؟ -  نگفتی

 چیو بگم؟ خل شدی علیسان؟ -

به یقه ی زیادی باز لباسش، که خط سینه اش رو  

 کامال

ره یم کنمنشون یم ده اشا : 

 کیا اینطوری دیدنت؟ -

 :چندبار گنگ پلک یم زنه و بعد فقط زمزمه یم کنه

؟ چیو دیدن؟ -  وا! یعتن خ 

با دست دیگه، موهابی که کنار شش ریخته رو 

 نوازش

 .یم کنم و پشت گوشش یم زنم

م. توی ن تر یم آد و چونه اش رو یم گی   دستم پایی 

نگش زل یم زنم و شم رو  جلو یم چشم های خوشر  

 .برم برای یه بار دیگه چشیدن طعم لب هاش

م و قبل از این ن دست هام قاب یم گی   صورتش رو بی 

که لب هاش رو تو دهنم بکشم، مقابل صورتش 

 زمزمه



 :یم کنم

ن که مال  - ی رو ببیین ن خوشم نیم آد غریبه ها چی 

 !منه

مردمک چشم هاش یم لرزن و آب دهن قورت یم 

 :ده

 !باشه -

ن بار تو عمرش حرفاز این که  احتماال برای اولی   

گوش کن شده، تعجب یم کنم، پشمام یم ریزه و 

 دوتا

ن یم شه  .شاخ باالی شم سیر

 باشه! 
ی

ی نیست که همیشیک ن این آروم بودنش، چی 

 پس

 .دیگه دست دست نیم کنم و به سمتش خم شم

م و بدون این که  ن لب هام یم گی  لب هاش رو بی 

 عجله

بوسیدنش یم شم کنم، با آرامش مشغول . 

 پارتدویستوهشتادوچهار#



 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ن لب هام کش یم آن و متوجه ی  وقتی لب هاش، بی 

صدای خنده اش یم شم، کیم عقب یم کشم و اخم 

 یم

 :کنم

 .نخند توله سگ، فازم یم پره -

ه تو صورتم، با چشم  خنده اش بیش تر یم شه و خی 

 : کنههابی که یم خندن زمزمه یم

نمون باز؟ -  نیم ترش بیان بگی 

به ی آرویم به گونه اش یم  بر صدا یم خندم و ضن

 :زنم

 ... لفظ نیا -

 دست های کوچیکش رو قاب صورتم یم کنه و توی

 چشم هام زل یم زنه. جوری که انگار منتظر ادامه ی

 بوسه مونه؛ برق چشم هاش، از من یم خواد جوری

 !ببوسمش که لب هاش کبود بشه



 دوباره به سمتش خم یم شم و قبل از این که لب

 هامون درگی  هم بشن، با خنده شش رو عقب یم

 .کشه

بر خیال لب هاش، شم رو توی گردنش فرو یم کنم 

 و

 :یم گم

 کبودت کنم؟ -

ن  دست دور گردنم یم اندازه و با نفس های سنگی 

 شده

 :تخس جواب یم ده

 !کبودت یم کنم -

ه و پوست حساس    از تخسیش خنده ام یم گی 

 گردنش

 .رو مک یم زنم که نفس هاش تند و کشدار یم شن

 آروم ناله یم کنه و دست هاش روی شونه ام شل یم

 .شن، با زبون خیسش یم کنم و یم خواد عقبم بزنه

 !احتماال از خیس شدنش یم ترسه



ن  ن اآلن هم یم تونم حس کنم که با اولی  اما همی 

 بوسه

 !مون برام خیس کرده

ب یم کشم و کاردستیم روی گردنش نیشخند یمعق  

 :زنم

 !تمام بدنتو قراره کبود کنم -

 پارتدویستوهشتادوپنج#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

ن  ن رو پایی   چشم غره ی بدی یم ره و آفتابگی  ماشی 

 .یم ده

 گردنش رو چک یم کنه و بعد یه دستمال یم کشه

ون، دور و برش رو پاک یم کنه و غر یم  : زنهبی 

ی تو؟ - ت نیم گی   چرا درس عیر

ن رو کج کنم  فازم پریده، ویل نه خییل و یم تونم ماشی 

 !به سمت خونه و تا خود صبح با طیال بیدار بمونیم

 دستم رو روی رون پاش یم ذارم و فشاری وارد یم



 :کنم

 بابات چند وقت نیست؟ -

 :شونه باال یم اندازه

 ... حدود یه ماه اونورا -

ش رو نوازش یم کنم و همون طوری، باالترروی رون  

 .یم رم

 با زیپ شلوارش بازی یم کنم که دستم رو کنار یم زنه

 :و من یم گم

 !برای بار آخر بهت این پیشنهادو یم دم -

کنجکاو و با اخم نگاهم یم کنه که نیشخند یم زنم و 

 از

همون روی شلوار، قسمت داخیل رونش رو نوازش 

 یم

 :کنم

بیا پیش من طیال. قول یم دم تا خودتاین مدتو  -  

 !نخوای سکس نداشته باشیم

 بدون پلک زدن به صورتم زل یم زنه و بعد شش رو



ن یم اندازه  .آروم پایی 

ن پاهاشه یم اندازه،  نگاه معتن داری به دستم که بی 

 :کشدار و با طعنه یم گه

 سکس نداشته باشیم که -
ی

 جالبه! درحایل داری یم گ

ره تو شلوارم دستت داره یم ! 

 یم زنم و خم یم شم خییل شی    ع روی 
ی

لبخند بزرگ

 لب

 .هاش رو یم بوسم

 نزدیک صورتش یم مونم و توی چشم های خوش

 :رنگش زل یم زنم

ن معنیش این نیست که هروقت دلم -  سکس نداشیی

مو لخت نیم کنم  !بخواد دوست دخیی

 .چشم هاش رو کجیک یم کنه و ادا در یم آره

هبعد غر یم زن : 

؟ یوسف پیامیر  - ، سکس نیم کتن لخت یم کتن

 بودی و

 !خیر نداشتیم



 پارتدویستوهشتادوشش#

 فصل_هشت#

 مهاجرانبهشهراالغها#

یم خندم و بر هوا به سمتش حمله یم کنم، لپ 

 نرمش

ن دندون هام فشار یم دم و با لذت گازش یم  رو بی 

م  .گی 

جیغ یم کشه و به کتفم یم کوبه که رهاش کنم، اما 

 من

م و با حرص و ن دست یم گی   دو طرف صورتش رو بی 

م ی گازش یم گی 
 .لذت بیشیی

 باالخره موفق یم شه کنار بزنتم و با حرص تف هابی 

 .که به لپش چسبیدن رو پاک یم کنه

 :غر یم زنه

 ... آدم خواری؟ آشغال -

 لپش رو ماساژ یم ده و من با یه لبخند بزرگ احمقانه

 .نگاهش یم کنم



ن یم ده و با دیدن رد دندون هام روی آفتابگی  رو  پایی   

ه که دلم  گونه اش، زیر بازوم رو نیشگون یم گی 

 :ضعف یم ره و اون با حس خوشایندی یم گه

 ... دلم خنک شد -

 نگایه به اطراف یم اندازه و بعد چپ چپ نگاهم یم

 :کنه

 ... راه بیفت دیگه، دیرم شد عیل -

ن ا نگشت جای قرمز شده ی دندون هام رو بی 

 شست و

اشاره یم کشم و وقتی جیغش در یم آد، ولش یم  

 .کنم

طیال هم نامردی نیم کنه، فحش رو یم کشه به جد 

 و

 .ابادم و از اخر تا اولم رو مستفیض یم کنه

 با مشت و چنگ و نیشگون هم ازم پذیرابی یم کنه و

 .نشون یم ده چقدر یم تونه وحیسر باشه

که نظرش رو   وقتی پیاده اش یم کنم، بدون این



سم  بی 

تاکید یم کنم که آخرشب یم رم دنبالش و اون هم 

 بدون

این که دوباره مخالفت کنه، فقط کوتاه یم گه باشه 

 و

 .شگفت زده ام یم کنه

بعد از پیاده کردن طیال، به سمت ییک از رستوران 

 های

م حسابر با خودم  محبوبم یم رم و تصمیم یم گی 

 .خوش بگذرونم

بهیی از غذا وجود داره؟آخه چه تفریچ   

 !هرگ بگه نه، از ما نیست

دو یا سه ساعت بعد که طیال زنگ یم زنه برم 

 دنبالش،

 بدون این که عجله کنم و ضفا جهت چزوندنش، با

 .آروم ترین شعت ممکن به سمتش یم رم

و خب، باالخره مخش رو زدم که بیاد تو خونه ی 



 من،

وزی رو فقط با یه سکس خشن یم   شه جشناین پی 

 !گرفت، اگه قول نداده بودم که کاری به کارش ندارم

ه حتی اآلن هم که اوپن شده و قراره باهام  این دخیی

 کنه، مردم آزاره
ی

 !زندگ

 یعتن که خ  آخه من رو از حقم محروم یم کنه؟

شاید من بهش قول داده باشم کارمون به جاهای 

 باریک

اول نهنکشه، ویل هم من یم دونم هم طیال که شب   

 !دوم، باالخره یم آد تو تختم

 پارتدویستوهشتادوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

یک هفته ی لعنتی بدون سکس گذشته، و برخالف 

 تمام

 ادعاهام، طیال اصال راه نداده که بخوام بهش نزدیک

 !بشم



 شب اول فیلم ترسناک آوردم ببینه که به این بهونه

سید،  بلکه فیلم رو هم بغلش کنم ویل نه تنها نیی

 مسخره

 !یم کرد

توی این هفت روز به جای این که با بدنش آشنا 

 بشم،

 .با اخالقای تخیم جدیدش آشنا شدم

 مثال این که به شدت وسواسیه و خدای نکرده من یه

، با همون جوراب از ساختمون ن  جوراب بندازم زمی 

 !دارم یم زنه

ی کرده که دامن کوتاه تنشه  ن و لعنتی اما امروز ناپرهی  ! 

چه منظره ی خوشمزه ای داره و چقدر وحشتناکه  

 که

ن دید زدنه و نیم تونم بهش  حق من ازش فقط همی 

 !دست بزنم

 کاش قول نیم دادم که سکس تا وقتی اون نخواد

 .تعطیله



مش تو ن طوری بغلش کنم و بیر  کاش یم تونستم همی 

 !تختم و حسابر دیل از عزا در بیارم

ی کنه، تشت آب جای این که اآلن رو پا های من دلیر

 و

، داره ن ه زده روی زمی   کف بغل دستشه و چنیر

خونه رو با سیم و دستمال یم سابه ن  .شامیکای آشی 

این دخیی یه وسواش دیوونه و سکسیه که با این 

 دامن

ون  !کوتاهش همه جاشو ریخته بی 

ون یم دم و همونطور که دارم  با حرص نفسم رو بی 

 از

به سمت سینک برم، طعنه یم کنارش رد یم شم تا   

 :زنم

ن  -  زن حساااابر جای این ک...کلک بازیا پاشو یه چی 

درست کن بخوریم. روده کوچیکه بزرگه رو خورد... 

 به

ی برق بزنه، ن  موال روا نیست، خونمون از تمی 



 !شکممون از غذا نخوردن

م  .شی  آب رو باز یم کنم و لیوانم رو زیرش یم گی 

ون که شش رو باال گرفته و چشم هام رو به سمت ا

 با

 حرص نگاهم یم کنه یم دوزم و با طیال با عصبانیت

 :یم گه

 کارد بخوره به اون شیکم، چقد یم خوری؟ امروز -

 .فردا یم ترگ گند و گهت خونه رو بر یم داره

بهم بر یم خوره، دستم رو روی عضله های شکمم 

 یم

 :ذارم و با غضب یم گم

ل و نباتو؟ به سیکس پک خر چه داند قیمت نق -

 سکیس

 شیکم؟ حقا که بر لیاقتی بیش نیستی 
ی

 !من یم گ

 با حرص از جاش یم پره به سمتم بیاد که به خاطر

ن یم خوره و پشمام ، پاش لی  ن  !خیس بودن زمی 

ن یم شه و منظره ی الی پاهای  از پشت پخش زمی 



 .قشنگش، با وضوح فول اچ دی دیده یم شه

ا نیم تونم چشم هام رو ازاز خنده پاره یم شم، ام  

 !دامن باال رفته اش و لباس زیرش بردارم

 چطوریه که هروقت این دخیی رو لخت یم کنم تور و

 گیپور تنشه؟

ی در حد شورت مامان دوزه  ن توقعم از طیال یه چی 

 اما

م یم کنه  !هربار با سلیقه ی سکسیش غافلگی 

 حتی انتخاب رنگشم هم عالیه و این شخابر حسابر 

ههات  ... 

همچنان دستم رو دلمه و دارم یم خندم که صدای 

 جیغ

 :و گریه اش بلند میشه

گ علیسان، بیا کمکم کن کره خر -  .بیی

 خنده ام رو جمع یم کنم و با یه لبخند مکش مرگ ما

به سمتش یم رم. دست زیر بدنش یم اندازم و 

 بلندش



 .یم کنم

ن دیگه یم خواستم  !کاش از خدا یه چی 

 تونم بدن نرم و داغش رو به خودم حاال راحت یم

 فشار

 .بدم

 به صورتش زل یم زنم و ابروهام رو باال یم اندازم،

 اما اون چشم هاش رو بسته و داره ناله یم کنه. لعنتی 

 ناله هاش خییل سکیس و جذابه! حسابر تحریکم یم

 !کنه

بدنش رو محکم به خودم فشار یم دم و به سمت 

 اتاق

اش رو باز یم کنه و با دردخوابم یم رم که چشم ه  

 :میگه

 !چیکار یم کتن علیسان؟ درد یم کنه تنم -

 تو چشم های خوش رنگش نگاه یم کنم و نگاهم رو

م، پوست نرم و جذاب قفسه  ن تر از گردنش مییر پایی 

 ی



 .سینه اش عقل رو از شم یم پرونه

 وارد اتاق خواب یم شیم و وقتی روی تخت یم

آب دهنش رو قورت یم دهذارمش، به اون که داره   

 .نگاه یم کنم

 موهاش رو از روی صورتش کنار یم زنم و با صدابی 

 :خش دار میگم

 ...مال من باش -

 ... منتظر جوابش نیم مونم و

 پارتدویستوهشتادوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

دستم به سمت پهلوهاش یم ره و بدون این که 

 زحمت

، فقط باال یم در آوردن دامنش رو به خودم بدم

 زنمش

 .و باالی کمرش نگهش یم دارم

 تاپش رو در نیم آرم و یم خوام بدون معطیل برم



 شاغ اصل مطلب که طیال تازه به خودش یم آد و

 :طلبکار یم گه

 !بفرما تو، دم در بده -

چشم غره یم ره و من با نیشخند، انگشت هام رو 

 روی

 .پهلوش یم کشم

ا سینه هاش باال یم رمنوازشش یم کنم و از کمرش ت . 

 :طیال غر یم زنه

 .تحریکم نکن عوضن  -

 .من فقط یم خوام یکم خیست کنم بیب -

ن یم برم و آروم لب هاش رو یم بوسم،  شم رو پایی 

دست هام از لباسش رد یم شن و روی سینه هاش 

 رو

 .لمس میکنم

 :اسفنج سوتینش، نا امیدم یم کنه

ن بیب، تو که فیک نبودی! خودت با - ش، من با همی   

 !سایز شصت و پنج واقعیت کنار یم آم



 :موهام رو یم کشه و غر یم زنه

شصت و پنج؟ هفتاد و پنج سفت و خوش فرمم  -

 چشتو

ه دیوث  !بگی 

ن بزنه  نیشخند یم زنم و طیال یم خواد دامنش رو پایی 

 :که دست هاش رو باالی شش نگه یم دارم

ینم. یه هفته اس ا - دا تنگا درحتی فکرشم نکن شی   

 !آوردی، هیچ  نگفتم

قول دادی دست نزبن بهم، ویل شب اول یم  -

 خواستی 

 .خفتم کتن 

 :شم رو توی گردنش فرو یم کنم

 !مگه بهت بد یم گذره با من؟ نگو آره که دروغه -

شش رو باال یم ده و نفس های کش دارش، توی 

 اتاق

 :پخش یم شن

 ... آه ... نه بد نیم گذره -



# وهشتادونهپارتدویست  

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

، این بار  - چقدر غر یم زبن پس ... فقط لذت بیر

 دیگه

 .دردم نداره، یم تونم بهت قول بدم

 :یم خنده و تیکه یم اندازه

 آخه قولت قوله و یم شه روش حساب باز کرد، به -

 ... خاطر همون

ن یم م و از کبود شدنش مطمی   گردنش رو گاز یم گی 

یم زنه و با نوک انگشت، شکمش رو شم، جیغ 

 قلقلک

 .یم دم

صدای جیغ کشیدن و فحش دادن و قهقهه هاش 

 همزمان

 یم شه و من با یه لبخند یه وری، همچنان به اذیت

 .کردنش ادامه یم دم



 گردنش رو مرطوب یم کنم و میک زدنم، نفس هاش

 .حتی بلندتر از قبل یم شن

ر یم زنهدستم رو به سمت پاهاش یم برم و اون غ : 

 این یه نوع تجاوزه، من دلم سکس نیم خواد. تو -

 !داری مجبورم یم کتن 

ن و هوا خشک یم ن زمی  شسته روی تنش، بی 
َ
 دستم ن

 .شه

 ناخواسته و اتوماتیک وار، از روش کنار یم رم و

 .خودم رو تا جابی که بشه، ازش دور یم کنم

ی، یه متجاوز  هیچ وقت دوست نداشتم هیچ دخیی

 لجن

قط به فکر امیال جنیس خودشه، بهم نگاه کنهکه ف . 

 و اآلن که طیال این حرف رو زد، نه تنها اشتیاقم

 فروکش کرد و دیگه هیچ عالقه ای به سکس باهاش

ندارم، بلکه یه حس گند نسبت به خودم دارم که 

 نیم

 .تونم باهاش کنار بیام



درحایل که نفس نفس یم زنم طرف دیگه ی تخت  

 که

ته جای طیال بوده، یم افتم و دست توی این یک هف

 هام

ن  .کنارم قرار یم گی 

مشخصا طیال فقط شوخن کرد اما چون جز خط 

 قرمزهام

ی که باید مورد توجه قرار گرفت ن  .بود، بیش تر از چی 

ن شدن طیال به سمتم، نگاهم به  با چرخیدن و نیم خی 

 .سمتش بر یم گرده

زننصورتش پر از بهته و چشم هاش دارن دو دو یم   

 پارتدویستونود#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

صورتم رو با دست بر یم گردونه و توی چشم هام 

 زل

 :یم زنه



 چت شد یهو؟ -

ه به جابی نزدیک گردنش م و خی   مچش رو یم گی 

 :زمزمه یم کنم

 فک یم کتن من آشغالم؟ -

 :گیج یم شه، دستش رو پس یم زنم و طیال یم گه

لت سکس یم خواست، تا دو دقیقه پیش فقط د -

 اآلن

 چرا این طوری شدی؟

 نگاه کوتایه بهش یم اندازم و با بلند شدنم، دست

 .طیال رو هم دنبال خودم یم کشم

گیج دنبالم یم آد و تو راه، دامتن که باالی کمرش 

 جمع

ن   .شده رو یم اندازه پایی 

خونه یم رم ن  :به سمت آشی 

ن  ولش کن بیب، بیا بریم یه فکری برای شکمامو  -

 کنیم

خونه یم شه و نگاه ن  طیال بر مقاومت، وارد آشی 



 .ناراحتی به بساط آب و کف وسط یم اندازه

 :بعد با دهن کچر یم گه

 !شام نداریم -

، سوسیس، فلفل  ن شاغ یخچال یم رم و با برداشیی

 دلمه

 ای، رب و تخم و مرغ درش رو یم بندم و کنار گاز یم

 .ذارمشون

و یم گه طیال با تفری    ح نگاهم یم کنه : 

 زنگ بزنم اورژانس؟ خ  یم خوای درس یم کتن  -

 !آخه تو

 :چشم غره یم رم و نیشخند یم زنم

زنگ بزن، چون بعد این که دستپخت جادوبی  -

 حاخر 

 ... تو خوردی، یم ری تو کما

ه ام  طیال به کابینت تکیه یم ده و دست به سینه خی 

 یم

 .شه



 :کوتاه یم پرسه

 کمک نیم خوای؟ -

یزم، تو فقط این چرت و پرتای وسطو جمع  نه عز  -

 کن

... 

 پارتدویستونودویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

طیال یم ره دنبال بازی خودش و من هم مشغول 

 درست

 .کردن سکیس ترین سوسیس تخم مرغ سال یم شم

 وقتی بهم ش یم زنه که دارم رب و فلفل دلمه ای ها

ه یم رو توی سوسیس تفت یم دم و دست به سین

 .شه

 به کابینت کنار گاز تکیه یم ده و نگایه به محتویات

 .ماهیتابه یم اندازه

 :با نیشخند، شیطنت یم کنه



 مطمئتن به آمبوالنس احتیاج پیدا نیم کنیم؟ -

 نیشخندش رو تکرار یم کنم، ش تکون یم دم و با

 :طعنه یم گم

عجب دوره زمونه ای شده! من جای تو وایستادم  -

 شام

یم کنم و تو قراره جای من زنگ بزبن اورژانسآماده  ! 

به طیال که حاال چشم هاش رو ریز کرده نگاه یم کنم 

 و

 :ادامه یم دم

، دیگه خانم خونه نگران -  زمونه عوض شده بیتر

 !دستپخت آقاشونه

 :چشم غره یم ره و با کف دست به شونه ام یم کوبه

اینجا خونه ی من نیست که بشم خانم خونه و  -

یبرا  

 ... آقامون غذا حاضن کنم

ن کاریش و اطراف خونه که  نگایه به بند و بساط تمی 

توی این مدت طیال همه جارو کامال سابیده یم 



 اندازم و

ی ش تکون یم دم ن  :با پوزخند تمسخرآمی 

 خانم هخامنش. هزینه ی زحمتای  -
ی

درست یم گ

 این

 !یه هفته رو با شماره کارت اس کن واریز کنم برات

منگ نگاهم یم کنه که پوزخندم پررنگ تر یم اول 

 شه

 :و با کفگی  به اون اشاره یم کنم

کت خدمابی  - ، حتما از شر اگه خانم خونه نیستی

 اومدی

 دیگه گلم! به قول خودت و بابابزرگ عزیزتم که مزد

 !کارگرو، قبل خشک شدن عرقش باس پرداخت کرد

منده ات نشم  ... دیگه شر

یم شه و قبل از این که  صورتش تو یک ثانیه شخ

 من

ه و  حرکتی بزنم، کفگی  رو از دستم یم گی 

 پارتدویستونودودو#



 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 قبل از این که با اون کفگی  که روغن و رب داره ازش

 چکه یم کنه بزنه تو مغزم، دستم رو جلوی شم یم

م و خودم رو تسلیم یم کنم  :گی 

هتسلیم بابا تسلیم! دیوون -  ... 

ه یم  نگاهم به روغن های قرمز شناور روی کفگی 

 مونه و طیال لب هاش رو محکم و با حرص روی هم

ه بزنتم که صدای گوشیش  فشار یم ده، ژست یم گی 

 .بلند یم شه

 با تهدید و مرگ بار نگاهم یم کنه، با چشم های ریز

 :شده و یم گه

! هنوزم یم تونم بکشمت -  ... فکر نکن در رفتی

 یم زنم و طیال با حرص موهاش کهلبخن
ی

د بزرگ  

ن کفگی  
 دورش ریخته رو صاف یم کنه و بعد انداخیی

 .کنار ماهیتابه، به سمت گوشیش یم ره

 :با دیدن صفحه ی گوشیش، بلند فحش یم ده



 دیگه؟ -
ی

 !فاک، تو خ  یم گ

 و با چشم غره ای که به گوشر یم ره، باالخره تماس

 .رو جواب یم ده

 بله رسا؟ -

ن یم  ب ا شنیدن اسم اخم هام درهم یم شه و گوش تی 

 کنم

 .تا بفهمم مشکل چیه

 این موقع شب یم خوام کجا باشم؟ -

 یم شکنم و بعد از هم 
ن
تخم مرغ هارو توی ظرق

 اضافه

 کردن فلفل سیاه با چنگال بهم یم زنمش و همون

طوری که حواسم به طیالی عصبانیه، از گوشه 

وع  شر

ن تخم م رغ ها روی سوسیس هایم کنم به ریخیی . 

 !خونه ام خره، خونه -

 واه کجا پاشر بیای؟ -

 پارتدویستونودوسه#



 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 !الزم نکرده -

؟ -  نصفه شتر چه مسخره بازیه راه انداختی

 صداش رو آروم یم کنه و دیگه با عصبانیت جوابش

 .رو نیم ده

 نیم شنوم و این باعث عصبانیتم یم شه. وجود و

 حضور رسارو نیم تونم وسط رابطه امون تحمل کنم

اما باید باهاش کنار بیام و مطمئنا طیال هم هنوز 

ی ن  چی 

 از پیش
ن
 در مورد خودمون بهش نگفته که اآلن حرق

 .من بودنش نزد

 !چه بهیی 

 !هرخ  روابن ها دور و اطرافمون کمیی باشن، بهیی 

وطیال به اندازه ی همه ی دیوونه ها، یم تونه ردی   

 !روابن باشه

 با اخم به تخم مرغ ها که داره یم پزه نگاه یم کنم و



 .در ماهیتابه رو روش یم ذارم

 :صدای طیال دوباره با عصبانیت باال یم ره

! حالت بده ها رسا -
ی

 !خ  یم گ

ن   بر یم گردم نگاهش یم کنم که دست به کمر ش پایی 

ب گرفته ن ضن  :انداخته و با پاش رو زمی 

ت پرست نیستم پاشم بیام از خیابونارسا من دوس -  

 .جمعت کنم، زنگ بزن مهرداد بیاد پیشت

 :دستش رو تو هوا تکون یم ده

 ... کجا بیای خونه ی ما عزیز من؟ وای رسا -

 نگاه طیال به من و چشم های ریز شده ام یم افته،

ون فوت یم کنه و شمرده شمرده یم   نفسش رو بی 

 :گه

؟مهرداد چرا نیم آد؟ کجاس -  

 :کالفه یم شه

-  
ی

 ... گریه نکن، بذار بفهمم خ  یم گ

؟ -  با اون لجن بحثت شده بغل گوش من عر یم زبن

 نگفتم اون آدم نیست؟



ن یم اندازه و گردنش رو  طیال دوباره شش رو پایی 

 :ماساژ یم ده

باشه، خفشو گریه نکن. اآلن یم آم دنبالت،  -

 لوکیشن

 .بفرست

 پارتدویستونودوچهار#

# هفصل_ن  

 واحدحماقتاالغها#

طیال که تماسش رو قطع یم کنه، بالفاصله یم 

 :پرسم

 یم ری بیاریش اینجا؟ -

 طیال دست به کمر، طلبکار نگاهم یم کنه و بعد از یه

 :مکث نسبتا طوالبن سوالم رو با سوال جواب یم ده

 از نظر تو ایرادی داره؟ -

 .اخم هام در هم یم شه

  گردونم و محتویاتششم رو به سمت ماهیتابه بر یم

م ن شیشه ی بخار گرفته در نظر یم گی   .رو از بی 



 بعد هم مثل خودش سوال رو با سوال و صد البته با

 :نارضایتی جواب یم دم

 بنظر خودت ایرادی نداره؟ -

دوباره به سمتش بر یم گردم. چشم هام رو ریز یم  

 کنم

ن یم اندازه، کالفه  و طیال دستش رو از کمرش پایی 

م یم کنه و ناراحت یم گهنگاه : 

مطمئنا خودمم دلم نیم خواد برم دوست دخیی  -

 سابقتو

 !بیارم اینجا

 .پوزخند یم زنم و در ماهیتابه رو بر یم دارم

 .تخم مرغ ها گرفته، نمک و فلفل روش یم پاشم

 انواع سس ها و نوشابه رو از تو یخچال در یم آرم و

 .روی اوپن یم ذارم

پن یم ذارم و به طیال تعارف یمماهیتابه رو روی او   

 :زنم

ن  -  .بیا بشی 



خونه است  ن روی صندیل پشت اوپن که طرف آشی 

 یم

شینم و طیال هم یم خواد طرف مقابلم بشینه که یم  

 :گم

 .نون و لیوان یادم رفت، برو بیار -

 ظاهرا یم فهمه زدم به برق که برای به دست آوردن

 :دلم، کامال چاپلوسانه جواب یم ده

م پرسم، شما امر بفرماییدچش - . 

 پوزخندم رو تکرار یم کنم و مقداری از سوسیس تخم

 مرغ رو برای طیال توی بشقاب یم کشم و تابه رو

 .جلوی خودم یم ذارم
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طیال که بر یم گرده، به تقسیم عادالنه ام چشم غره 

 یم

 :ره



بخوری؟ یم ترگ بدبختهمه رو یم خوای خودت  -  

 !چربر گرفته شکمتو، یم افتی روم خفه یم شم ...

 نیشخند یم زنم و با قاشق به صندیل رو به روییم

 :اشاره یم کنم

م نیستی  -  اگه اندازه من بخوری که دیگه دوس دخیی

 !بیتر 

 طیال وسیله های توی دستش رو کنارم یم ذاره، اوپن

هرو دور یم زنه و همزمان جواب یم د : 

 به تو و افکار ضد زنت ربط نداره من چقد یم خوام -

 بخورم ! اگه حتی ییک از دوستای فمینیستم اینجا

 ! بودن، باسنت پاره بود جناب

 فقط نگاهش یم کنم و اون وقتی شجاش یم شینه،

 نگایه به بشقابش و بعد به ماهیتابه ی جلوی من یم

 .اندازه

 :غر یم زنه

ت؟ من با این یه چصه مطمئتن این منصفانه اس -

 سی  



 .نیم شم، گرسنمه ... نهارم نخوردم حتی 

چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم و اداش رو در 

 یم

 :آرم. در جواب هم یم گم

 نگران نباش بیب، گرسنه شدی خودم یه خ  یم دم -

 !بخوری کال غذا خوردن یادت بره

 .فقط چشم غره یم ره و جالبه که هیچ  نیم گه

ابی باشه که با ساک زدنامیدوارم 
از اون دسته دخیی  

 مشکل نداشته باشه! با توجه به این که فقط یک بار

 باهم خوابیدیم، هنوز کشف نکردم یم خوره یا نه؟

 اما مطمئنا اگه ادا تنگا بود، اآلن یه گیه یم خورد که

 !بهم بفهمونه، نه که فقط چشم غره بره

ه و منطیال با غرغر کم بودن غذاش، مشغول یم ش  

 وقتی یم بینم خییل حق داره، یه مقدار دوباره براش

یم کشم که با تعجب نگاهم یم کنه و من شونه باال 

 یم

 :اندازم



 اون طوری نگاهم نکن، با توجه به شخری که داره -

یم آد، نیم تونم مال خودمو بدم بخوری در نتیجه 

 باید

 !غذاتو کامل بخوری

ن یم اند ازهیم خنده و شش رو پایی  . 

 :با غذاش بازی یم کنه و یهو یم گه

 نیم آرمش اینجا، رسا هنوز از رابطه ی ما خیر نداره -

 و راستش نیم دونم چطوری باید بگم با دوست پرس

 سابقش رل زدم و اآلن نه تنها تو رابطه ایم بلکه باهم

 یم کنیم
ی

 ! زندگ

 :با خنده تایید یم کنم

شو بکن -  !مطمئنا سخته، ویل زودتر شر

 پارتدویستونودوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 فقط با لبخند ش تکون یم ده و جوری رفتار یم کنه

ن یم شم فقط یم خواد از شش بازم کنه.  که مطمی 



 به

احتمال خییل زیاد قرار نیست رسا حاال حاال ها 

 متوجه

 ی رابطه ی ما بشه و من باید با این کنار بیام که

م به خاطر دو  ستش محدودیت دارهدوست دخیی  ! 

توی سکوت ادامه ی شاممون رو یم خوریم و طیال 

 با

ن   :گفیی

 .خییل خوشمزه بود عیل، مرش دورت بگردم -

 از پشت اوپن بلند یم شه، گونه ی من رو یم بوسه و

ن ظرف ها به سمت سینک ظرفشوبی یم  با برداشیی

 .ره

 اسکاچ رو ریکا یم زنه و یم خواد ظرف های کثیف

وره که بلند یم شم و از پشت کمرش روشده رو بش  

م  .یم گی 

 :عقب یم کشمش و یم گم

شو -  .نیم خواد تو بشوری، برو حاضن



 :سیع یم کنه خودش رو جلو بکشه و یم گه

 .نکن، یم شورم من. تو پختی من بشورم دیگه -

 با موهاش بازی یم کنم، کنار یم زنمشون و جای ییک

ت پیش از کبودی های گردنش کا هین یک ساع

 خودمه

 :رو یم بوسم و زمزمه یم کنم

 .تو زود برو که زود برگردی تو بغلم -

ن دست هام که همچنان کمرش رو چنگ زدم، به  بی 

 .سمتم بر یم گرده

ن دست هاش  روی نوک پا یم ایسته و صورتم رو بی 

ه  .یم گی 

 :چندبار گونه ها و لبم رو محکم یم بوسه

مت که انقدر خوب و ب - امالحظه ایآخه من بمی  . 

 و بعد بغل کردنم، اسکاچ رو روی ظرف ها یم ذاره،

 دوباره لبم رو محکم یم بوسه و شی    ع به سمت اتاق

 .خوابمون یم ره

 توی این یک هفته، باهم خوابیدیم و حاال تصور یک



 .شب ش کردن بدون طیال وحشتناک شده برام

نیم ساعت بعد در حایل که آماده شده و آرایش  

 کرده، از

ون یم آدا تاقمون بی  . 

 پارتدویستونودوهفت#
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از این که باید با کس دیگه ای مخصوصا رسا 

 قسمتش

کنم به شدت ناراحتم و دلم یم خواد ش به تنش 

 .نباشه

ون یم زنه، من هم بعد  طیال که با عجله از خونه بی 

شستنشون، 
َ
جمع کردن ظرف ها داخل سینک و ن

 زیر

ی و پاکت سیگارم رو با خودم به پذیرابی یمسیگار   

 .برم

 کردن با طیال،
ی

 تازه ش شبه و بعد از یه هفته زندگ



حقیقتا نیم دونم یم خوام اآلن با حوصله ی ش 

 رفته

 ام چیکار کنم؟

اگر طیال بود، یا فیلم یم دیدیم یا تا خود صبح 

 مسخره

 بازی در یم آوردیم، نبودش توی خونه ان قدر روم

ی  گذاشته که حتی حوصله ندارم مثل شب های تاث

 دیگه

ن دور بزنم ون و با ماشی   .برم بی 

 حتی دور دور کردن هم بدون طیال بهم نیم چسبه و

 اآلن تنها راه حیل که دارم، اینه که برم بخوابم، اما

 .تصور تخت بدون اون برام جهنمه

توی این یک هفته، عجیب به بودنش عادت کردم و 

 حاال

خلوته تا با خیال راحت وضعیتمون رو  که شم

 عرض

 .یابر کنم و ببینم دقیقا کجای رابطه هستیم



اما با صدای زنگ در خونه، سیگاری که حتی 

 نفهمیدم

 گ روشن کردم و ازش کام گرفتم رو توی زیر

 .سیگاری خاموش یم کنم

 به هوای این که مدیر ساختمون یا ییک از همسایه

 :هاست، فقط بر حال یم گم

 .اومدم -

 نگایه به شلوارک پام یم اندازم و باید عوضش کنم؟

بعد شونه باال یم اندازم و چهار دیواری اختیاری 

 !اصال

 در خونه رو باز یم کنم و برخالف تصورم، حاج خانم

 .رو پشت در یم بینم

ساد من
َ
 حاج خانیم که تاحاال پاش رو تو خونه ی ف

بق و نذاشته و امشب که قراره دوست دخیی سا

 دوست

م توی این خونه حضور داشته  دخیی حال حاضن

 باشن،



 !فیلش یاد هندستون افتاده

، این معجزه نیست، چیه؟  هللا و اکیر

 پارتدویستونودوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

مات حاج خانم، حتی یادم یم ره سالم بدم و مامان 

 ش

 .تاپام رو چپ چپ رصد یم کنه

چشم غره یم ره و لعنت  به شلوارک و پاهای لختم

 به

 !گشادی که اسباب بگابی رو فراهم کرد

 !علیک سالم عیل آقا -

شوکه شدم و این تو صدا و لحنم هم به شدت تاثی  

 یم

 :ذاره

؟ -  سالم حاج خانم ... اینجا چیکار یم کتن

 چادرش رو روی شش جلو یم کشه و به من که با



قدری بههیکلم کامال جلوی در رو گرفتم و هنوز به   

خودم نیومدم که داخل دعوتش کنم، چشم غره ی 

 غلییطن 

 .یم ره

 :تیکه که چه عرض کنم، یه درشتش رو بارم یم کنه

اگه از اومدن مادرت ناراحت شدی برگردم برم  -

 خونه

 ... ی خودم

 جز بفرمایید بزنم، مطمئنا
ن
 جوری یم گه که اگر حرق

 !دو شقه ام یم کنه

ای به دست آوردن دلشخودم رو کنار یم کشم و بر   

 :پاچه خواری یم کنم

من غلط کنم حاج خانم! بخدا فقط شوکه شدم،  -

 بفرمایید

 تو ... بفرمایید. قدم رو تخم چش من گذاشتی اصال

... 

راه رو باز یم کنم و با دست به داخل تعارفش یم  



 .کنم

حاج خانم بعد در آوردن کفش هاش، زیرلتر 

 استغفار

یم شه و دهنم بسته یم کنه که صورتم پوکر  . 

 وارد یم شه و صدای استغفار گفتنش رو یم شنوم و

 :بعد با چشم خودم یم بینم که به خونه فوت یم کنه

 ... استغفر هللا ربر و التوب و الیه -

 پارتدویستونودونه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ن در پشت ش مامان، غر  ناراحت یم شم و بعد بسیی

 یم

 :زنم

کجا که این طوری ورد یم خوبن حاجمگه اومدی   -  

 خانم؟

حاج خانم آخرین جمله ی زیر لتر اش رو هم یم گه 

 و



 .این دفعه آشکارا به دور و اطراف فوتش یم کنه

 دست به کمر کنار مبل ها یم ایستم و حاج خانم با

 :طلبکاری و چپ چپ نگاه کردن جوابم رو یم ده

فساد،  کجا یم خواستم بیام دیگه؟ اومدم لونه ی -

 وهللا

ن تو این خونه کراهت داره! باید کفاره بدیم  !پا گذاشیی

 با چشم های ریز کرده نگاهش یم کنم و زیر لتر غر

 :یم زنم

 خوبه وهللا، زن و شوهر از رو هم لفظ اسیک یم رید -

... 

 گنگ نگاهم یم کنه که ش تکون یم دم و اشاره یم

 .کنم روی مبل بشینه

، نگایه به وقتی باالخره رضایت یم ن ده به نشسیی  

 سیگار و زیر سیگاری یم اندازه و بعد با تاسف نگاهم

 :یم کنه

فکر یم کردم فقط خونه ی فساده، نگو دو جانبه  -

 اش



ه کش خونه اس؟  کردی! شی 

های متعدد خاموش شده ی تو  و تازه نگاهم به فیلیی

 .زیرسیگاری یم افته

ی که بلنده، دیوا ن ر صدام رو صاف یم کنم و چی 

 !حاشا

م باال و خودم رو کامال به اون راه یم  همون رو یم گی 

 :زنم

 بچه ها ظهر اینجا بودن، هنوز فرصت نکردم جمع -

 .کنم خونه رو

 مامان چادرش رو رها یم کنه و روی شونه هاش یم

 .افته

 نگاه دقیقی به دور و اطراف یم اندازه و بعد با طعنه

 :یم گه

نه ی فسادت شدهحاج بابات راست یم گفت! خو  -  

خونه تییم واس بساط لهب و لعب چندتا الت بر 

 ش و

 !پا



 دهنم باز یم مونه و بوهللا که آدم خود خواسته نیم

 !تونه ان قدر خودش رو به گند بکشه

 چرا من هرخ  یم گم یه انگ دیگه یم چسبونه؟

دهنم رو یم بندم و چشم غره ی ریزی یم رم که 

 شی    ع

پرهمتوجه یم شه و بهم یم  : 

؟ -  چیه؟ چشاتو واس من اینطوری یم کتن

 پارتسیصد#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 کالفه پوف یم کشم و خودم رو روی ییک از مبل های

 .تک نفره پرت یم کنم

لش یم شینم و مامان حتی به مدل نشستنم هم گی  

 یم

 :ده

ماشاهلل ات باشه، این چه وضع نشستنه؟ جمع   -

 کن



 ... خودتو خرس گنده

 به قرآن که کمبود دخیی تو خانواده ی ما، با وجود من

ان شده  !جیر

 کیم خودم رو جمع و جور یم کنم و ضفا جهت این

 که مامان بیشیی از این حساس نشه و غر نزنه، بحث

 :رو کش نیم دم و فقط ساده یم پرسم

؟ راه گم کردی؟ -  بر خیال ننه، خودت چه خیر

ن یم اندازه ومامان چادرش رو از شونه هاش پای ی   

 روشی اش رو باز یم کنه. نگایه به دور و اطراف

 یم اندازه و بعد از رصد کردن کامل خونه، به من زل

 :یم زنه

 !کارت داشتم -

ش تکون یم دم و یه لبخند شل و ول تحویلش یم 

 :دم

 باشه عزیزم، خ  یم خوری؟ چای قهوه کاپوچینو؟ -

 :ادای منو در یم آره و بعد یم گه

 از این قربی بازیا خوشم نیم آد، یه لیوان چای بده -



 .من

ن این که بلند یم شم به  یم زنم و حی 
ی

 لبخند بزرگ

خونه برم، دوباره با کنجکاوی یم پرسم ن  :طرف آشی 

 نگفتی مامان، دلت تنگ شده بود پاشدی اومدی؟ -

م و کیم به اون سمت یم ی رو زیر شی  آب یم گی 
 کیی

و مامان که هنوز درحال  چرخم تا راحت تر ببینمش

 دید

 :زدن خونه است، جواب یم ده

 هم اون، هم این که یم خواستم راجع به مسئله ی -

 .مهیم باهات حرف بزنم

ن  ی رو روی گاز یم ذارم و حی 
 کنجکاو تر از قبل، کیی

 :روشن کردنش یم پرسم

 .گوشم با شماست مادر، بفرمایید -

 پارتسیصدویک#

 فصل_نه#

# اواحدحماقتاالغه  

 که دوباره به پذیرابی برگردم، مامان لب از لب
 تا وقتی



 از مسئله ی مهمش نیم 
ن
باز نیم کنه و هیچ حرق

 .زنه

 کنارش که یم شینم، کیم تو جاش جا به جا یم شه و

 :بعد مستقیم تو چشم هام زل یم زنه

ه اس -  ... راجع به اون دخیی

ه نگاهش یم کنم تا  پلک یم زنم و همون طور خی 

رو باز کنه و مامان که توجه ام رو یم بینهحرفش   

 :ادامه یم ده

ن دوسته، یم دوبن که داره - حسی  ی که با امی 
 دخیی

 جدی یم شه؟

 انگار برق سه فاز بهم وصل کرده باشن، تو جام سیخ

 یم شینم. با دهن باز و پشم هابی که درحال ریزش

 فراوونه، زل یم زنم به دهن مامان و منتظرم ادامه

 .بده

 از ا
ن
ما برخالف انتظارم، مامان هم منتظر حرق

 جانب

منه و من توی این لحظه، اصال قادر به این نیستم  



 که

 .جمله ای بسازم و تحویلش بدم

 چندبار دهنم رو باز و بسته یم کنم و وقتی هیچ کلمه

 :ی مناستر به ذهنم نیم آد، فقط تته پته یم کنم

؟ -
ی

؟ کیو یم گ  خ  ... خ  ... یعتن خ 

رابن توی چشم هاش موج یم زنه و انگار توی یخنگ  

ترین دمای خونه گرمشه و داره خفه یم شه که 

 خودش

 .رو با پر روشی اش باد یم زنه

ن با طناز رابطه - حسی   امی 
 فکر یم کردم تو در جریابن

 !داره

 توی موهام چنگ یم زنم و دیگه اتفاق پشم ریز تر از

 این داریم اصال؟

ن احمق تا   حسی  کجا یم خواد پیش بره؟امی   

دار  داره رابطه اش رو جدی یم کنه که مامان خیر

 شده؟

 جواب یم دم
ی

مندگ  :آب دهن قورت یم دم و با شر



 ... خیر داشتم -

 پارتسیصدودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

به ای یم زنه، خودش رو تاب یم  مامان روی پاش ضن

 :ده و یم ناله

 دیدی چه خاک به شم شد؟ -

ا به قدری شوکه شدم که نیم تونم به حاج من ام

 خانم

دلداری بدم و بر ربط به موضوع، با حال خرابر 

 زمزمه

 :یم کنم

 حاخر کجاس؟ -

 مامان همچنان شیون یم کنه و انگار علت عصبانیت

ن و طناز بودن حسی   .امروزش فقط امی 

ن منتظرمه، بهش  - کجا یم خواد باشه مادر؟ پایی 

 نگفتم



ینجا. اگه بفهمه قیامت یم کنهواسه خ  یم آم ا ! 

سیع یم کنم موقعیت رو عرض یابر کنم و بفهمم 

 چند

 :چندیم

 شما از کجا فهمیدی قضیه ی طنازو؟ -

 مامان دوباره روی پاش یم کوبه و یم بینم که با

 :حرص ناخن هاش رو توی گوشتش فرو یم کنه

ه ی هرزه -  مادر مرده، خودش اومد عکس اون دخیی

 !رو نشونم داد

وع یم کنه به جو دادن  :و بعد دوباره شر

، مثل آدمای بر عار عکس خراب -  امی 
 یتیم بموبن

 ... خانمو آورده نشونم یم ده برو برام خواستگاری

 :و بعد من یم شم سیبل حمالتش

تقصی  توعه همه ی اینا! پای این سلیطه رو به  -

 خونه

 
ی

 و خونواده ی ما باز کردی ... تو آوردیش وسط زندگ

 ما، اآلن داداش کوچیک ترت باید جواب کارای تورو



 پس بده؟

 پارتسیصدوسه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 از یه شاخه رو یه شاخه دیگه یم پره و این یار متهم

ه ی هرزه است  !ردیف اول همون دخیی

ه ی سلیطه ی پتیاره، خ  از جون ما یم خواد -  دخیی

ه؟مثل زالو چسبیده بهمون خونمونو یم مک  

 قبل از این که دوباره حرص و جوش بخوره یا به

ن  خودش صدمه بزنه، از جا بلند یم شم و با گرفیی

 دست

 :هاش، سیع یم کنم آرومش کنم

 دورت بگردم من، تو آروم بگی  یکم. بذار ببینم خ   -

شده اصال، مگه کشکه؟ امی  هنوز بیست و سه 

 سالشه

رهزن واسه چیشه؟ درسش مونده، حاخر ام نیم ذا  

ن کاری کنه. تو غصه نخور ان قدر  ... همچی 



وع یم کنه به تعریف کردن  کیم آروم یم شه و بعد شر

 :ماجرا

ه حرف یم زد، همش از -  چند وقت بود از یه دخیی

 ... خانمیش و نجابتش تعریف یم کرد

 من پوزخند یم زنم و حاج خانم با حرص بیش تری

 :ادامه یم ده

ن   اووو، یه طور ازش تعریف یم - کرد، بیا و ببی   ... 

 من دیگه عقل و هوشم رفته بود، فکر یم کردم این

 !ییک حداقل آدم شده

دیروز داشتم با نرگس درد و دل یم کردم،  -

ن  حسی   امی 

 .حرفامونو شنید

 برگشت گفت یم خواد عروس بیاره برام، منم که -

ساده، زود باور، گفتم مادر عکس عروسمو نشون 

 .بده

ن ان هوسط حرفش، بی  گشت هاش رو گاز یم گی  : 

استغفرهللا، زبونم الل شه اون لحظه که به اون  -



 مار

 ... خوش خط و خال گفتم عروسم

 !هیچ  دیگه، عکسشو که نشونم داد پس افتادم -

 طفلک بچه ام فکر کرد از خوشحالیه، نفهمید انگار

 !عزرائیلو نشونم داده

 پارتسیصدوچهار#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

شبیحاتش عصتر و با حرص یم خندم، گوشه یاز ت  

لبم رو با ش انگشت شست پاک یم کنم و مامان 

 چشم

 :غره

 نیشتو ببند بر پدر. همه ی این آتیشا از گور تو بلند -

 یم شه اآلن واسه من نیش چاک یم دی؟

دوباره انگشت هام رو گوشه ی دهنم یم کشم و 

 لبخند

 .حرصیم رو قورت یم دم



شه و مامان با عصبانیت یم توپهدهنم بسته یم  : 

 !چرا الل شدی؟ یه فکری به حالمون کن -

 :کالفه چشم هام رو توی حدقه یم چرخونم

ه گفتم پاتو از تو -  چند وقت پیش زنگ زدم به دخیی

ون، یه طوری انکار کرد و زد به  کفش من بکش بی 

اون راه خودشو که من هنوز تو کف نقش بازی  

 کردنش

فکری کنم مادر من؟ انتظار داری  موندم! دیگه چه

 برم

ی که یم خوای  رک و رو راست به امی  بگم دخیی

وع منه؟ یش مادر پرس نامرسر  بگی 

 مامان دندون قروچه یم کنه، از جاش یم پره و توی

 پذیرابی قدم رو یم ره و نگاه من هم باهاش دود خونه

 .یم چرخه

تند و شتاب زده، دست هاش رو توی هوا تکون یم 

 :ده

 این عفریته چیکار -
ی

 معلومه که انتظار دارم بری بیک



کرد باهامون. یم ری صاف و پوست کنده با 

 داداشت

 که قبال با تو
ی

، همه چیو بهش یم گ  حرف یم زبن

 !بوده

مامان دست مشت شده اش رو جلوی دهنش یم  

ه  :گی 

عه عه عه! پتیاره ی خراب، داره تو دست پرسای  -

 من

 !پاسکاری یم شه

پوف یم کشم کالفه : 

من اگه قرار بود حرف بزنم، همون چند ماه پیش   -

 که

 قضیه رو فهمیدم بهش یم گفتم! من نیم خوام امی  

 .آسیب ببینه یا از من دلخور بشه

 !غلط کرده دلخور بشه -

مامان رو به روم یم ایسته و من که نیم تونم تو 

 چشم



ن یم اندازم  .هاش نگاه کنم، شم رو پایی 

غض و صدای لرزون یم گهمامان با ب : 

ه بیاد تو خونه و خونواده ی ما و -  بوهللا که این دخیی

م ، من دق یم کنم یم می   .تو هیچ کاری نکتن

 پارتسیصدوپنج#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ن وا یم ره و بغضش هزار هزار تکه یم شه  .کف زمی 

ه  :با بغض دستش رو به شش یم گی 

مو  - حاللت نیم کنم اگه  حاللت نیم کنم عیل، شی 

ن   همی 

 طور دست رو دست بذاری و اجازه بدی داداشت

 !خودشو بدبخت کنه

س  مات مامان و لحن جدیش، پوست لبم رو با اسیی

 یم

م و با ش انگشت هام گردنم رو ماساژ یم دم
َ
کن
َ
َ. 

ن چند  هابی که توی همی  س و خیر
به خاطر اسیی



 دقیقه

ه رگ شنیدم، کتف و گردنم حسابر گرفته و رگ ب

 .شده

به قدری عصتر شدم که حتی ماساژ هم کاری از 

 پیش

 مونده
ی
 باق

ی
 .نیم بره و همچنان گرفتیک

 مامان همچنان داره برای خودش ناله یم کنه که شم

ه به گل های فرش، زمزمه ن یم اندازم و خی   رو پایی 

 :یم کنم

 شما بگو من چیکار کنم؟ من همونو یم کنم. نامردم -

 !اگه نکنم

ن  - ن نداره دورت بگردم! گفیی  نداره که مادر! گفیی

 خودت

! برو رک و پوست کنده به  یم دوبن باید چیکار کتن

 !داداشت بگو داره تو چه چایه قدم یم ذاره

توی موهام دست یم کشم و برای راضن کردن دل 

 حاج



 :خانم هم که شده، آروم زمزمه یم کنم

. من با امی  حرف یم -
ی

 باشه مادر، هرخ  شما بیک

 .زنم و سیع یم کنم از تصمیمش منرصفش کنم

 پارتسیصدوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

یک ساعت بعد در حایل که مامان همچنان داره غر 

 یم

 زنه و از طناز بد یم گه، تازه یادم یم افته باید به طیال

 .پیام بدم و بگم این ورا آفتابر نشه

منه کهاما پیامم ارسال نیم شه و گویا این شانس گه   

م، گوشیش خاموشه  !تماس هم یم گی 

ن غرغرهای تموم نشدبن حاج خانم با  تمام مدت، بی 

س پاهام رو تکون یم دم و اومدن رسا و طیال به  اسیی

 !اینجا باهم، اصال درست نیست

نه تنها درست نیست، بلکه بگابی عظییم در ب  داره 

 و



از اونجابی که شانس من خییل خوشگله، مطمئنا 

 شدت

هتخ ریب مشکل جدید، از قبیل ها بیشیی ! 

 و بر قراریم یم شه، چشم
ی

 مامان که متوجه ی کالفیک

 :غره یم ره

از وقتی پامو گذاشتم تو خونت شدی مرغ ش   -

 !کنده

 .ناراحتی پاشم برم

 بخدا که این رگ چس کردن، تو ژن تمام زن ها وجود

داره. قدیم و جدید نداره، حتی مادرمم یم خواد 

 شی    ع

ای این دوره بزنه به برق، دیگه چه برسه به دخیی  

 !زمونه

 :کالفه پوف یم کشم و مصنویع یم خندم

 چرا داستان یم کتن مادر من؟ من گ گفتم پاشر  -

 بری؟

 ش هم یم کنم تا بیشیی از این بهش
ن

 شی    ع یه درویع



 :برنخورده و ادامه یم دم

م، نیم دونم باید چیکارش کنم وهللا -  !نگران امی 

س نداشته باشم؟ موندم تو کارم، یم خوای اسیی  

مامان که دوباره یم خواد وارد جو بشه و آه و ناله 

 اش

وع کنه، شی    ع یم گم  :رو شر

ن بنده خدا خسته یم شه، برم -  بابارو تنها کاشتی پایی 

 ... بیارمش باال

و یم خوام شی    ع فلنگ رو ببندم که زنگ در خونه 

 زده

 .یم شه

الخره خسته شده و تصمیم گرفتهبا فکر این که بابا با  

 :بیاد باال، به سمت در یم رم

 .فکر کنم باباس، خسته شد -

 در رو باز یم کنم و با دیدن بابا کنار طیالی معذب،

 !هرخ  پشم رو تنمه یم ریزه

 پارتسیصدوهفت#



 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 طیالی تنها، حداقل ورژن بهیی و قابل تحمل تری از

ساست و یم شه این رو یه جوری ماسطیال همراه ر   

 !مایل کرد

 اگر رسا و طیال هر دو بودن، مامان تا من رو متهم به

 .تری سام نیم کرد، دست از شم بر نیم داشت

طیال که معذب سالم یم ده، خودم رو کیم جمع و 

 جور

 .یم کنم و نگاهم به اخم های در هم حاخر یم افته

برای زندگیم به حاخر یم زنم به اون راه و مگه قراره   

 جواب پس بدم که حاال زرد کردم؟

 یم زنم و از جلوی در کنار یم رم
ی

 :لبخند بزرگ

خوش اومدی حاخر جون، بفرما تو. داشتم یم  -

 اومدم

 .دنبالتون

حاخر با چشم های ریز کرده، دندون قروچه یم کنه 



 و

بعد در آوردن کفش هاش جلوی در وارد خونه یم 

 .شه

 که به پذیرابی یم رسه، طیال ش پشت بندش، وق
تی

 به

 :زیر داخل یم آد و زیرلتر یم گه

راجبم؟¹چقد بد شد! حاال بابات خ  فکر یم کنه  -  

 :در خونه رو یم بندم و بر خیال جوابش رو یم دم

 حاخر هر فکری یم خواسته درباره ات بکنه، تو -

ی کرده! بیا تو، شل کن ریلکس باش  .کالنیی

من طوری که زیاد معلوم نباشه، لب یم گزه و پشت  

 .راه یم افته به سمت خونه

 وقتی چشمش به مامان که با ابروهابی باال پریده رو

مبل تک نفره ی رو به روی در خونه نشسته یم 

 افته،

 :ناله یم کنه

ماشاهلل، جمع خانواده تونم که جمعه! زنگ یم  -



 زدی

 !بقیه ی داداشاتم بیان، دورهیم خوش یم گذشت

خندم و کنار یم رم تا مادرم با طیال رو به رویم   

یه که به صورت  بشه، بعد از رها، طیال تنها دخیی

 جدی

 .با خانواده ام آشنا یم شه

یم، چون اون به عنوان  طناز رو اگر فاکتور بگی 

 !خانمان خراب کن معروفه تا دوست دخیی 

*** 

¹راجع به من  

 پارتسیصدوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ال آروم و ش به زیر سالم یم ده و حاج خانم که طی

 بر 

 رودربایستی به صورتش زل زده، با ابروهای باال پریده

 .فقط ش تکون یم ده



ن بینمون باعث یم شه خودم دست به کار  جو سنگی 

 شم

ن سکوت، طیالرو بلند صدا بزنم و  و با شکسیی

 دعوتش

 :یم کنم کنار مامان بشینه

ن عزیزم -  .بشی 

ان از روی طیال کنده یم شه و با همون قیافهنگاه مام  

 .ی حق به جانب زل یم زنه به من

ی نیستم ن  به روی خودم نیم آرم و من پاسخگوی چی 

ن  ن تکلیف کین  !که مامان یا حاخر بخوان برام تعیی 

 طیال معذب با منگوله های نچن و رنگارنگ شالش

 .بازی یم کنه و آب دهن قورت یم ده

شون یم کنمبر خیال به هم معرفی : 

 .حاج خانم، طیال -

 مامانمو که یم شناش طیال؟ -

 طیال معذب یم خنده خوشوقتم آرویم زمزمه یم کنه

که بعید یم دونم به گوش حاج خانم رسیده باشه. 



 تار

 موهابی که روی صورتش ریخته رو زیر شال و پشت

 گوش یم زنه و حاخر پا رو یم اندازه، رو به حاج

 :خانم یم گه

ت که گفته بودمبرا - ! 

 حاج خانم با همون سیس عقابر که گرفته، ش تکون

 :یم ده

دخیی آقای هخامنش هستی طیال جان؟ بیا نزدیک  -

 تر

 .ببینمت عزیزم

طیال وا رفته نگاهم یم کنه و من برای نجات دادنش 

 از

 :این وضعیت، با خنده به مامان یم گم

ه اآلن پس یم افته -  !ولش کن حاج خانم. دخیی

ن یم اندازه  .به حاج خانم بر یم خوره و دماغ چی 

ه و رو به طیال  نگاهش رو با چشم غره از من یم گی 

 :یم گه



ن عزیزم، حرف دارم باهات -  !بیا اینجا بشی 

 پارتسیصدونه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 طیال آب دهن قورت یم ده و یم بینم که دستش رو

 .محکم مشت یم کنه

 نیم زنه 
ن
و بدون حرکت وسط پذیرابی یموقتی حرق  

 ایسته، دستم رو با فاصله پشت کمرش یم ذارم که به

 اون سمت هدایتش کنم. اما اصال از جاش تکون نیم

 :خوره و فقط زیر لتر یم گه

 .برم چابی بیارم، بیام -

خونه ن  .و شی    ع جیم یم زنه یم ره تو آشی 

 باگ نقشه ی پنهان شدنش اینه که از پذیرابی خییل

خونه رو دید زد راحت ن و کامل یم شه آشی  . 

 با کاری که کرد، حاج خانم خییل راحت تر یم تونه

دش و ببینتش  !تحت نظر بگی 

شونه باال یم اندازم و بر خیال طیال و حاج خانم یم 



 رم

 .روی کاناپه لش یم کنم

ل تلویزیون رو بر یم دارم و هنوز روشنش نکردم  کنیی

 :که حاج خانم آروم صدام یم زنه

 .عیل بیا اینجا ببینم -

ون  !و این بیا اینجا ببینم، یعتن بیا اطالعات بریز بی 

م و روی مبیل   کالفه بلند یم شم به سمت مامان می 

 که

 :قرار بود طیال بشینه، لم یم دم

 .بله حاج خانم؟ بفرمایید گوشم با شماست -

مامان همون طور که چهارچشیم داره حرکات طیال 

 رو

زل زده، آروم یم گهیم پاعه و بهش  : 

س که باهم گرفتنتون؟ -  همون دخیی

با دهن کجا و چرخوندن چشم هام تو حدقه جواب 

 یم

 :دم



 .ها، خودشه -

 پارتسیصدوده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ه و به م ِن بر  مامان لحظه ای از طیال چشم یم گی 

 خیال

 :چشم غره یم ره

؟بر تربیت. ها چیه؟ ننت ادب یادت نداده -  

 :نیشخند یم زنم و ش کج یم کنم

 در این راستا تالش های زیادی کرد، متاسفانه افاقه -

 !نکرد

ه و  مامان روی دستم یم کوبه، با چشم غره رو یم گی 

 دوباره زل یم زنه به طیال که حاال رفته ش یخچال و

 :یم پرسه

ه؟ -  این وقت شب اینجا چیکار یم کنه این دخیی

بعدیش رو یم پرسهو بر طاقت سوال های  : 

 مادر پدرش چطور آدمابی ان؟ -



شون این وقت شب اومده  - مشکیل ندارن دخیی

 خونه ی

 پرس عزب؟

 بابات خییل از پدر بزرگش تعریف یم کنه! یم گه -

ی یه تی  و چند نشون زدی  !اینو بگی 

 !چقدرم خجالتیه. بابات که یم گفت ش زبون داره -

هاز سوال های پشت ش همش شم د رد یم گی  . 

 
ی

 چشم هام رو با ش انگشت ماساژ یم دم و با خستیک

ن سوال های تموم نشدنیش یم گم  :بی 

 مامان جون امون بده تورو ابولفضل! داری رگباری -

 !یم پرش اجازه نیم دی من دهن باز کنم حتی 

وقتی ساکت یم شه و چپ چپ نگاهم یم کنه، 

 لبخند

 یم زنم
ی

 :بزرگ

س منم هرکدومو بدونم جواب حاال آروم آروم بی   -

 یم

 .دم



 قبل از این که مامان دوباره رگ بار سواالتش رو

وع کنه، حاخر هم طرف دیگه اش روی مبل یم  شر

 .شینه

 پارتسیصدویازده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 وقتی با کرک و پر ریخته شده نگاهش یم کنم، فقط

 :صداش رو صاف یم کنه

 .ادامه بدید -

ه خ  چیو ادا - مه بدید پدر من! زشته بخدا. دخیی

 اآلن با

 !خودش یم گه پشت شش جلسه تشکیل دادیم

 :مامان لبخند یم زنه

پشت ش و جلسه چیه؟ دارم در مورد عروسم  -

 سوال

 !یم کنم

 فکم از دوخت و دوز مامان که تو ده دقیقه یم کنه



ن و با چشم های گرد شده یم  تنمون یم افته رو زمی 

 :گم

بیا حاج خانم! عروست کیه دیگه یا  به خودت -

ن   !حسی 

ه  :مامان دستم رو نیشگون یم گی 

اگه قرار نیست زنت بشه غلط یم کنه نصفه شب  -

 بیاد

 !خونت

چشم غره ی ریزی یم رم و با ماساژ دادن پشت  

 گردنم،

ن یم اندازم تا تو چشم های  شم رو کیم پایی 

 .کنجکاوشون نگاه نکنم

ی مصلحتی یم کنه، به وقتی حتی بابا هم شفه ا

 اجبار

 :جواب یم دم

-  
ی

البته ما این مراحل و دخالت نکردن تو زندگ

 همدیگه



 !رو یط کردیم حاج خانم جان

ن یم آره  :مامان با غیظ نگاهم یم کنه، صداش رو پایی 

معصیت داره پرس! دخیی پرس نامحرم زیر یک  -

 سقف،

 !این موقع شب! نفر سوم بینتون شیطانه

# دوازدهپارتسیصدو   

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 با چشم های ریز شده منتظر یم مونم تا مامان

 !غرغرهاش رو تموم کنه اما همچنان ادامه یم ده

 !یم فهیم؟ خونه و خونواده حرمت داره -

 :نگاه عصبانیش رو دور تا دور خونه یم چرخونه

 !هرچند! اینجا خونه نیست! لونه ی فساده -

و تاییدگر حاخر که یم افته، نگاهم به صورت راضن   

م وسط حرف  دندون قروچه یم کنم و یم خوام بی 

 های

 :حاج خانم که با حرص بیش تری ادامه یم ده



 پتیاره نصفه شتر اومده خونه ی پرس مجرد! یه -

 طورم رفتار یم کنه انگار من تو خونه ی پرسم مهمونم

 !و اون خانم خونه

، خونه ی طیال از تصور این که مامان بفهمه اینجا 

 هم

ن حاج خانم رو  یم زنم و همی 
ی

 هست لبخند کمرنیک

 :جری تر یم کنه

 !کوفت! رو آب بخندی پرسه ی وقیح -

ن یم ره و با تک شفه ای یم گم  :لبخندم از بی 

 اجازه هست؟ حاج خانم؟ -

 !مامان رو کارد بزبن خونش در نیم آد

 بفرما شازده! بفرما باز خودتو توجیه کن و بگو -

 گند و گهت به ما ربیط ندارهز 
ی

ندگ ! 

جدی نگاهش یم کنم که با چشم های ریز شده 

 باالخره

 بزنم
ن
 !ساکت یم شه و امون یم ده من هم حرق

 !مادر من داری اشتباه برداشت یم کتن  -



ده# ن  پارتسیصدوسی 

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ه  :دوباره گر یم گی 

اشتباه درمخ  چیو اشتباه برداشت یم کنم؟ بگو از  -  

 !بیار دیگه، بگو

 :مصنویع لبخند یم زنم

 ... چشم یم گم، شما امون بده! عجبا -

 :حقیقت رو با کیم تحریف براش تعریف یم کنم

پدر طیال ایران نیست، این بچه ام فوبیای تنها  -

 موندن

 ... تو خونه داره

 :مامان بر پلک زدن نگاهم یم کنه و یم گه

 خ  چیا داره؟ -

الفه از سوال پیچ کردن های مامان، خسته و ک

 توضیح

 :یم دم



 تنها جابی باشه حالش بد یم شه، -
 فوبیا! فوبیا. یعتن

 .غش یم کنه

ن یم کشه که  مامان به صورتش یم کوبه و بلند هی 

 .حتی توجه ی طیال هم به سمتمون جلب یم شه

ه غشیه؟ - . دخیی ن  هییی 

 طفل معصوم! ستن نداره که. بیچاره مادرش! خ   -

 یم

 ... کشه آخه

پوکر فیس به روضه ای که مامان به راه انداخته  

 گوش

 یم دم و منتظر تموم بشه تا دروغم رو راست و ریس

ن تحویلش بدم ن تمی   :کردم و یه چی 

 آره خالصه، تنها بمونه خونه حالش بد یم شه باید -

 بره بیمارستان! منم دیدم این طوریه، گفتم تا وقتی 

 کنه مهلت صیغه تموم نشده
ی

بیاد پیش من زندگ . 

 پارتسیصدوچهارده#

 فصل_نه#



 واحدحماقتاالغها#

 این بار مامانه که پوکر فیس نگاهم یم کنه و نیم تونه

ه که دوباره و رگباری پشت ش  جلو خودش رو بگی 

 :هم یم توپه

 کنه؟ -
ی

 به تو چه که گفتی بیاد پیش تو زندگ

 ننیسر یا باباش؟ -

 !من نیم فهمم -

؟دایه ی  - مهربون تر از مادر شدی که خ   

بر تفاوت به طیال که کارش رو رها کرده و حاال داره 

 از

 یم زنم و
ی

 پشت اوپن مارو دید یم زنه، لبخند پررنیک

 :بدون نگاه کردن به مامان، جوابش رو یم دم

مه ها! پس به گ چه ربیط داره؟ -  دوست دخیی

 :مامان عصتر یم شه

  انگار ده سالهیه طور در موردش حرف یم زبن  -

 !زنته

 :مزه یم پرونم



حتی زن ده ساله امم ان قدر که طیال به من  -

 مربوطه،

 !بهم مربوط نیست مادر

 مامان با نفس های عصتر ای که یم کشه، از جاش

 .بلند یم شه و چادرش رو شش یم کشه

 خیله خب! من و حاخر یم ریم، تو بمون و زن ده -

 !ساله ی خیالیت

مامان بلند یم شه و من هم با ناراحتی حاخر به پای   

 .روی پاهام یم ایستم

 مامان روش رو بر یم گردونه و به طیال مصنویع

 :لبخند یم زنه

م، ما دیگه یم ریم مزاحم -  مرش از زحمتت دخیی

 !خلوت و آرامشتون نشیم یه وقت

 پارتسیصدوپانزده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ال درجا شخ یم حرفش ان قدر منظور داره که طی



 شه

م ن یم اندازم، گردنم رو با دست یم گی   :و من ش پایی 

 :طیال با هزارتا رنگ عوض کردن من من یم کنه

 !مزاحم چیه حاج خانم؟ مراحمید. نزنید این حرفو -

مامان همچنان نگاهم نیم کنه و داره رو به طیال 

 نطق

 :یم کنه

ونمزاحم بودیم که حتی پنج دقیقه نیومدی پیشم -  

 !بشیتن عزیزم

 و بدون این که منتظر جواب طیال که با دهن باز داره

 :نگاهش یم کنه بمونه، رو به حاخر یم گه

 .بریم حاخر جان، بریم که اینجا جای ما نیست -

 بزنه که اشاره یم کنم ساکت 
ن
طیال یم خواد حرق

 بشه

 :و به حاج خانم که حسابر گارد گرفته یم گم

رفتنت درست نیستا! دلخور حاج خانم این طوری  -

 یم



 !شم ازت

 :مامان زهرخند یم زنه

هربار از خط قرمز رد شدی گفتم عب نداره،  -

 جوونه،

 !بذار تجربه کنه

، هربار بابات غر زد من -  رفتی خونه ی جدا گرفتی

گفتم دلخوره، ناراحته، شش هفت سال پیش حق 

 انتخابو

 شده بهش حق بده، بهت
ن

 ازش گرفتی اآلن که یایع

 حق

 !دادم

خونه ایستاده  ن دوباره به طیال که معذب وسط آشی 

 نگاه

 :یم کنه و خطاب به اون یم گه

! با شما بعدا - م، به خودت نگی 
 سوتفاهم نشه دخیی

 !حرف دارم

ی زیر لتر زمزمه یم کنه و من فشار انگشت ن  طیال چی 



 .هام رو پشت گردنم بیش تر یم کنم

دهمامان با دلخوری بیش تری ادامه یم  : 

بعد یه سال و نیم پامو گذاشتم تو خونه ات،  -

 دردمو

ی جلوم در  آوردم برات! اون وقت خ  یم شه؟ دخیی

 یم آد که نیم شناسمش ویل برای پرسم حکم زن ده

 !ساله رو داره

 پارتسیصدوشانزده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 ندارم بزنم  
ن
لب هام رو روی هم فشار یم دم و حرق

 که

 !آرومش کنم

 در واقع، از جهابی بهش حق یم دم و وقتی خودم یم

دونم کارم زیاده روی بوده، حتی نیم تونم از کارم 

 دفاع

 !کنم



 تنها دفاعیه ی من، صیغه نامه ی جعلیمونه که حاج

ی بشه گول زد، تو مسائل دیتن  ن خانم رو تو هرچی 

 نیم

 !شه

 :طیال به حرف یم آد

ن اآلن برمحاج خانم اگر مشکل منم، یم تونم هم - ی   

... 

 نه عزیزم، تو چرا؟ تو صاحب خونه ای، توی خونه -

! اوبن که اینجا جاش نیست، ماییم که رفع زحمت  ابی

 .یم کنیم

 !ای وای

 !ای وای از دست حاج خانم و حرف هاش

 !وهللا باهلل موندم تو کارش

ت رو بیار آشنا کن همون  یه روز یم گه دوست دخیی

، حاال که آشنا شد هرو بگی  ه این طوری گارد یم گی  . 

 اگه از سنش نگذشته بود، صد در صد خیال یم کردم

 .پریود شده که ان قدر یهوبی فاز گرفت



 و اثرات اون و پریود
ی

 شاید هم بعدا در مورد یائسیک

 !مغزی تحقیق کنم

صدام رو صاف یم کنم و دست دور شونه ی مامان 

 یم

 .اندازم

رم با دوستبه سمت خودم یم کشمش و انگار که دا  

م غرغروم ش و کله یم زنم، لپش رو بوس یم  دخیی

 :کنم

ر حرص نخور پوستت -
َ
د
َ
 قربون مامانم برم من، ِان ق

 .چروک یم شه

 این خونه متعلق به خودته گل خانم، از خ  ان قدر -

 .ناراحتی آخه دورت بگردم

 پارتسیصدوهفده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

د که خودش رو عقب یممامان از کارم خوشش نیم آ  

 .کشه و چادرش رو روی شش مرتب یم کنه



 چشم غره یم ره و روشیش رو که شل شده، صاف

 :یم کنه

الزم نکرده! این خونه ی فسادت متعلق به  -

 !خودت

و بعد به سمت بابا قدم بر یم داره، به سمت در 

 خونه

 :یم ره و بابا رو صدا یم زنه

ت اومده که بفرمایید بریم حاج آقا! خوش -

 وایستادی

 اونجا؟

 مطمئنم حاخر از این که مامان این طوری مقابلم

 .ایستاده و ضایعم کرده، حسابر کیفوره

ویل کاش حداقل ظاهرش رو حفظ کنه و ان قدر 

 واضح

 .لبخند نزنه

 مامان که از کنار طیال رد یم شه، طیال لب یم گزه و

 :حاج خانم رو بهش یم گه



م، بهت زنگ یم زنم چونشمارتو از عیل یم گ - ی   

 !باهات حرف دارم

 !هاه

 !حاج خانم بدجور داره اشتباه یم زنه

 اوبن که باید براش شاخ و شونه بکشه، مطمئنا طیال

 !نیست و عروس آینده اش؛ طنازه

طیالی بدبخت این وسط بر گناه و به خاطر 

 اعصاب

 !خردی مامان قربابن شد

طیال نفسش  مامان و حاج خانم که باالخره یم رن،

 رو

ون یم ده و بامزه یم گه  :محکم بی 

 ماشاهلل به حاج خانم! ننه ی فوالد زره بودی و نیم -

 !دونستیم

م و خم یم شم تا ظرف های کثیف  خنده ام یم گی 

 رو

م خونه بیر ن ن عسیل بردارم و به آشی   .از روی می 



خونه، وقتی ظرف هارو توی سینک یم ن  داخل آشی 

طیال که جلوی ظرفشوبی  ذارم، دستم رو دور شکم  

ایستاده حلقه یم کنم و از پشت کامال بهش یم 

 .چسبم

عطر موهاش رو نفس یم کشم و شم رو توی  

 گردنش

 :پنهون یم کنم

 رسا چیشد پس؟ -

 پارتسیصدوهجده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 بردمش خونه ی خودمون، کیس اونجا نیست برای -

ه تا این که یم اومد ای نجاخودش بهیی ! 

یم دونستم یم تونم رو عقل و شعور طیال حساب 

 باز

 !کنم

با مهربوبن گردنش رو بو یم کنم و حلقه ی دستم 



 دور

 .شکمش بیش تر یم شه

 .خوشبو خانم، بریم بخوابیم؟ خسته ام -

 ظرف ها رو آب یم کشه و روی آبچکون کنار سینک

 :یم ذارشون

یم تو برو بخواب، منم خونه رو جمع و جور کنم  -

 .آم

 .ته ریشم رو به صورتش یم کشم و اذیتش یم کنم

 .نه دیگه، ولکن خونه رو. باهم بریم -

لبخند نامحسوسش رو از گوشه ی چشم یم بینم و 

 بعد

 :یم گه

یم تو تخت و  - اگه بخوای به بهونه ی خواب بیر

 افکار

، از مردی ساقطتت یم کنم عیل  .شومتو پیاده کتن

حکم به خودم یمنیشخند یم زنم و از پشت م  

چسبونمش، بعدم لبم رو به گوشش یم چسبونم و 



 نفس

 :یم زنم

- 

بری َِ  

ن حالت یم کنم بر   من اگه بخوام کاری کنم، تو همی 

 .سکیس

ون یم ده و یم خواد از بغلم  نفسش رو کالفه بی 

 خارج

 بشه که محکم پهلوهاش رو یم چسبم و قهقهه یم

 :زنم

، قرار نیست اینجا  - خمت کنم نگران نباش بیتر ! 

 دستم رو از پهلوش، تا باسنش یم کشم و با کمر

 .شلوارش بازی یم کنم

 طیال برای این که حواسم رو از انگولک کردنش پرت

 :کنه، بر هوا یم پرسه

راستی مامانت اینجا چیکار داشت؟ خییل تعجب   -

 کردم



 !که اومده بودن

 پارتسیصدونوزده#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

یم ده، چون بالفاصله از مود ترفندش جواب 

 شیطنت و

 .دستمایل کردن خارج یم شم

م، به  اخم هام درهم فرو یم رن و ازش فاصله یم گی 

خونه تکیه یم دم و عصتر از اتفاقات چند ن  اوپن آشی 

 :ساعت گذشته، غر یم زنم

ن رد داده - حسی   !امی 

 شش رو به سمتم بر یم گردونه و سوایل نگاهم یم

 : دمکنه که توضیح یم

داداش کوچیکم! نیم دونم بیست و سه شده یا  -

 نشده،

ه  .دهنش بو شی  یم ده! یم خواد زن بگی 

 :طیال یم خنده و با تاسف ش تکون یم ده



 آخن چه گوگویل، ییک ام که آدمه ش به راهه تو -

ه  .نیم ذاری؟ چیکارش داری بچه رو بذار زنشو بگی 

 .به تو چه

اال یم اندازه و بر خیالبد نگاهش یم کنم که شونه ب  

 :یم گه

-  
ی

باشه به من چه اصال، مگه من فضول زندگ

 !مردمم

 .هرکار یم کتن بکن

 بهش چشم غره یم رم و به تایید حرفش ش تکون یم

 :دم

 ... کار خوبر یم کتن خانم خانما -

 :لبخند کوچییک یم زنه

 هر غلیط یم کتن بکن، به منم مربوط نیست! ویل -

من بعد که ا ینجا قراره بشه کاروان شا، اگه حاج َِ

 خانم

ن برا  و حاج آقا یه وقت ش زده اومدن و خواسیی

، یه زنگ بزن بگو من نیام این ن  پرسشون درد و دل کین



 !ورا

لب هام رو روی هم فشار یم دم و اون همون طور  

 که

 :داره ظرف هارو یم شوره تاکیدی یم گه

کر یمشاید برای تو مهم نباشه در موردت خ  ف -  

، ویل برای من مهمه و امروز ان قدر شوکه شدم ن  کین

 !که واقعا زبونم قفل کرد

 :دست به سینه یم شم و به اوپن تکیه یم دم

-  
ی

 .باشه حق با توعه، درست یم گ

 پارتسیصدوبیست#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

وزی نیشخند یم زنه  :با پی 

لخمثل همیشه که حق با منه! چرا به این حقیقت ت -  

؟ اف نیم کتن که خودتو راحت کتن  اعیی

 بعد شی  آب رو یم بنده و به سمت من یم چرخه،

 شونه باال یم اندازم و دستی به ته ریشم یم کشم و با



مش  :دقت زیر نظر یم گی 

ن مکالمه ای - یم که همچی   این طوری در نظر یم گی 

 .نداشتیم

 چپ چپ نگاهم یم کنه و دست به کمر یم زنه که

م و با خودم به اتاق خواب یممچش رو  یم گی   

 .کشونمش

فعال بیا بریم بخوابیم خانم زیبا، فردا یم توبن تا  -

 شب

! اآلن خوابم یم آد  .غر بزبن

 همون طور که داره دنبالم یم آد، غر غر یم کنه اما

 .دیگه بهش اهمیتی نیم دم

 !ولش کنم تا خود صبح یم خواد الیک کل کل کنه

*** 

ندن طیال به استودیو و یه خودیصبح بعد از رسو   

کت  نشون دادن تو سالن استودیوی ضبط، تو راه شر

 به

ن زنگ یم زنم حسی   .امی 



و تا تماسم رو جواب بده، به این سوال اساش که 

 هفت

 .صبح مگه وقت ضبط و تنظیم آهنگه، فکر یم کنم

ن دانشجوعه، مطمئنا باید  حسی  از اونجابی که امی 

 بیدار

ق های بر ثمری که یم خوره بدونباشه، اما با بو   

 جواب، به اجبار بدون هیچ توضیچ یا درخواستی 

 :بهش یه تکست دستوری یم فرستم

nahar bia pish man - 

.harf daram bahat - 

کت رو براش یم  و آدرس رستورابن نزدیک شر

 .فرستم

 پارتسیصدوبیستویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ن تا ساعت یازده خوب پیش یم ره که طیال  همه چی 

 پیام



 :یم ده

salam - 

?alis nahar chikareii - 

 چشم هام رو محکم با ش انگشت فشار یم دم و این

فکر کنم عذاب الهیه که طیال بعد از هشت روز 

 رابطه،

ن امروز یادش افتاده یم تونیم نهار رو باهم  تازه همی 

 !باشیم

 :براش یم نویسم

salam azizam - 

roozet bekhyr - 

ba amir gharar nahar daram - 

 :فقط یم نویسه

aha bashe khosh begzare - 

که محکم با کف دست به پیشونیم یم کوبم و 

 حوصله ی

 چص کردن و ناز کشیدنش رو ندارم که شی    ع یم



 :نویسم

?biam donbalet - 

یه ایموخر لبخند یم ذاره که از صدتا فحش بدتره و 

 یم

 :نویسه

barname hato beham nemizanam - 

nmikhad - 

همون لحظه که درحال تایپ غلط کردم برای طیال 

 هستم

ه و به خشیک شانس ن تماس یم گی  حسی   !امی 

 برای جواب دادن به امی  مجبور یم شم کیم طیالرو

معطل کنم و مطمئنم به پرونده ی گناهانم این مورد 

 هم

 !اضافه یم شه

 :با حرص جواب امی  رو یم دم

؟بله ا - می   

ن اآلن از رو کوک و  صدای امی  خوابالوده و انگار همی 



 !دخیی بلندش کردن

 جدی بودی اآلن؟ -

 پارتسیصدوبیستودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ن مسخره ای گفتم به -  معلومه که جدی بودم؟ چی 

 نظرت؟

 :پوف یم کشه و جواب یم ده

 !نه، آخه قرار بود برم خرید حلقه -

به روم مات یم مونم و این پرس شوکه به دیوار رو   

 ابله خودش یم دونه داره چیکار یم کنه یا ضفا تو یه

ی قرار گرفته و داره با مسی  حرکت یم  جریان جوگی 

 کنه؟

ن تو نفهم  حسی  امیدوارم گزینه ی دوم باشه و امی 

 ترین

حالت ممکن خودش باشه که این حجم از  

 ک...خلیت تو



 !فهم آدم باهوش نیم گنجه

ون یم دم و این که احتماال طیال نفسم رو کالفه بی   

 .خشتکم رو قراره پرچم کنه از یادم یم ره

 تمام فکر و ذکرم یم شه داداش احمقی که اشتبایه

 عاشق شده یا خودش به حس احمقانه اش یم گه

 !عشق

عصتر یم شم، کالفه یم شم و برای آروم کردن 

 خودم

باالی هیچ رایه ندارم جز باز کردن دو دکمه ی 

اهنم  پی 

 .و چنگ زدن الی موهام

؟ -  امی 
 هیچ یم فهیم داری از خ  حرف یم زبن

ن یم آرم که انگار دارم از یه  صدام رو ان قدری پایی 

 !جرم نابخشودبن حرف یم زنم

ی؟ حالت خوبه تو؟ مگه چند -  یم خوای زن بگی 

 سالته که افتادی به هول و وال؟ چته؟

ن پررو و طلبکار وسط  حسی  حرفم یم پره و با حقامی   



 :به جانتر تمام یم گه

م چون عاشق شدم! برامم نه -  بله یم خوام زن بگی 

 حرف تو مهمه نه عز و جزای مامان! بهش بگو با این

کاراش ان قدر عذابم نده چون من کار خودمو یم  

 !کنم

 مات یم مونم روی دیوار رو به رو و این بچه دیوونه

ین که امی  ان قدر است؟ این داداش منه؟ باور ا

 تغیی  

 !کرده، غی  ممکنه و نیم تونم دهن بازم رو ببندم

ن سکوت من رو که یم بینه، جدی یم گه حسی   :امی 

 توام نیم خواد زحمت بکیسر از کارت بزبن بیای -

رستوران و یه بحث بر فایده بکنیم! نظر من همینه  

 که

 !هست

 پارتسیصدوبیستوسه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#



م هام تو هم فرو یم رن و با جدیت یم گماخ : 

، قراره راجع  - ساعت یک تو رستوران منتظرتم امی 

 به

ت صحبت کنیم  !رفتارای اخی 

 پوزخند صداداری یم زنه و با تمسخر حرفم رو تکرار

 :یم کنه

، منم اون - ! وا بده عیل! تو حاخر نیستی  رفتارای اخی 

ستابن که ریدم تو کارنامم و  اآلن منتظربچه ی دبی   

 !تنبیهم نیستم

ون یم دم و ناباور یم خندم  :نفسم رو تکه تکه بی 

، ویل داری مثل یه نوجوون که -  بچه نیستی
ی

 یم گ

 نیم دونه چطور باید با غرایزش کنار بیاد رفتار یم

 !کتن 

 :با عصبابن ترین حالت ممکنش جوابم رو یم ده

 داداش بزرگه! من بچه ام، مثل یه  -
ی

درست یم گ

چهب  

 باهام رفتار کنید و بذارید به خواسته ام برسم، ان قد



 !مانع تراشر نکنید

ن رو درک کنم حسی   !نیم تونم امی 

تو نفهم تریم حالت ممکن، ش تکون یم دم و 

 متعجب

 :یم گم

ت عباش نیم  - بقرآن که نیم فهممت، حرصن

 فهممت،

؟ بیا 
ی

جون مامان درکت نیم کنم! چته ان قدر سیک

 پیش

چه ی آدم به حرف من گوش بده اگه من، مثل ب

 حرف

ه رو  ناحق زدم بزن تو دهنم برو همون لحظه دخیی

 عقد

 !کن

ن حرف هام یم کنم و با انگشت دور دهنم  مکتی بی 

 رو

 .پاک یم کنم



 :ادامه یم دم

نامردم بگم نکن، اگه قانع نشدی، خودم یم شم  -

 شاهد

م، یم فرستمت ش  عقدت برات خونه ام یم گی 

 خونه

گیت، ایک؟ تو فقط بیازند   ... 

چند لحظه سکوت یم کنه و من حرف آخر رو یم 

 :زنم

 .پس من منتظرتم -

 :هنوز زده به برق ویل این بار کیم آروم تر یم گه

؟ از کار و - ن جا پشت تلفن حرفتو بزبن  نیم شه همی 

 نیفتیم
ی

 .زندگ

معلومه که نه! ساعت یک ش نهار منتظرتم.  -

 صحبت

 .یم کنیم

# یصدوبیستوچهارپارتس  

 فصل_نه#



 واحدحماقتاالغها#

ن قرار یم ذارم، بهش حسی   بدون هیچ برنامه ای با امی 

یه قول احمقانه و امیدوار کننده یم دم و حاال حتی 

 نیم

 !دونم قراره بهش خ  بگم

مطمئنا نیم تونم حقیقت رو بهش بگم، اما باید 

 بتونم

 قانعش کنم فعال دست برداره و ان قدر زود تصمیم

ه  !عجوالنه نگی 

فکر این که نتونم قانعش کنم، روانم رو بهم یم ریزه 

 و

، تمام تمرکزم رو از ن  اتفاقات آینده ای که ممکنه بیفیی

ن یم برن  .بی 

 
ی

 رسما دیگه نیم تونم هیچ کاری کنم و فقط با کالفیک

 .موهام رو بهم یم زنم

 نزدیکای ساعت دوازده که گوشیم زنگ یم خوره،

به مخاطب فقط جوابش رو یم دم بدون نگاه کردن 



 تا

 .یکم از این مشغولیت فکری دور شم

 بله؟ -

 :صدای عصتر طیال تو گوشم یم پیچه

 بله؟ که بله؟ -

به به! مشغولیت ذهتن یم خواستم، گ بهیی از 

 طیال؟

 با نیش باز، بلند جون یم گم که یم خنده و عصبانیت

ن یم ره  .ساختگیش از بی 

دن با طیال، به این نتیجه یمبعد یک رب  ع ش و کله ز   

 !رسیم که نهار رو چهار نفری باهم باشیم

 یعتن من که نه، طیال ایده ی قشنگش رو یم کنه تو

 !پاچه ام

 که یم زنه فضویل یم باره و بعد این که
ن
 از هر حرق

 یم فهمه با امی  قرار نهار دارم، حتی مرص تر یم شه

 .که نهار رو باهم باشیم

کیه؟حاال نفر چهارم    



 پارتسیصدوبیستوپنجم#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 !تیام

ن وضعیتی   برای خودم متاسف یم شم که توی همچی 

گی  کردم؛ برای حرف زدن راجع به بزرگ ترین 

 تصیم ِم

 اشتباه برادرم، یه پرس بچه ی پنج ساله باید حضور

 !داشته باشه

اما نه حوصله ی شنیدن غرغرای طیالرو دارم و نه 

 یم

نم قانعش کنم که این قرار باید خصوض باشهتو  . 

 یم کنیم دیگه نباید 
ی

به نظر اون ما که باهم زندگ

 هیچ

ن خصوض ای داشته باشیم، ویل نکته ی جالبش  چی 

اینجاست که این قانون فقط نسبت به منه و دیوار 

 دور



 !طیال خییل سفت و سخت تر از این حرفاست

در بزرگ اهلتنها کیس که از خانواده اش دیدم، پ  

دلشه. اطالعات خییل کیم از والدینش دارم و فقط 

 یم

 
ی

 دونم پدر به شدت گی  و مادری که جدا شده و زندگ

وع کرده  !جدیدی شر

بدون این که حتی اسم درستی ازشون بدونم اما 

 فضول

 
ن
خانم پدر مادر و برادر و دوست و همه ی بیوگراق

 من

ون  !رو کشیده بی 

هم حواسم رو پرت یم کنه و حتی فکر کردن به طیال   

س شتاپام رو گرفته و نیم  این برای متن که اسیی

 !دونم قراره جلوی امی  خ  بگم، عالیه

 :گوشیم رو بر یم دارم و توی تلگرام براش یم نویسم

khodetam ke nisti, fekret havasamo - 

part mikone 



، فکرت حواسمو پرت یم کنه)  (خودتم که نیستی

vasat ye alame kar va mashgholiat, - 

boodanet ghashange 

 (وسط یه عالمه کار و مشغولیت، بودنت قشنگه)

 منتظر جوابر از طرفش نیم مونم و گوشر رو کنار یم

 .ذارم

کت رو انجام  مونده، کارهای شر
ی
 توی مدت زمان باق

م گذاشته رو ن  یم دم و پرونده هابی که منیسر روی می 

 .تمکیل یم کنم

# وبیستوششپارتسیصد  

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 به رستوران که یم رم، هنوز هیچکس نیومده و از این

 .که طیال کیم دیرتر برسه استقبال یم کنم

ن پیام یم دم و یم گم که حسی   پس فقط به امی 

 .منتظرشم

های چهار نفره ی گوشه ی رستوران ن  پشت ییک از می 



  مونم،یم شینم و یط ده دقیقه ای که منتظر امی  یم

 تو اینستاگرام یم چرخم و استوری طیال کنار تیام رو

 .ریپالی یم کنم

 و همزمان خداروشاکرم که این بار طناز تو استوریش

 !نیست

 تیام حداقل بامزه است و شگرممون یم کنه، کیل

 .بخوام بگم ازش خوشم یم آد و باهاش حال یم کنم

ع واما تنها حیس که نسبت به طناز دارم حالت تهو   

 !انزجاره

 خودش
ی

 نیم تونم نسبت به زبن که به خاطر زندگ

باعث به دنیا اومدن یه بچه ی معلول و یتیم شد، 

 حس

 .خوبر داشته باشم

ن جلوی  نیم تونم زبن رو که یم تونست با سقط جنی 

ه و فقط به خودش فکر کرد،   خییل اتفاقات رو بگی 

 کنار

 !برادرم ببینم



ط کرده بود، من اآلن بخدا که اگر طناز بچه رو سق

 ان

 !قدر به جلز ولز نیم افتادم

ان دارن، اما طناز  همه ی آدم های دنیا فرصت جیر

؟  خ 

 با مخقن کاریش و گول زدن من، وقتی که متوجه ی

ن شد، با گوش دادن به اون خاله ی  معلولیت جنی 

 من و خودش و بچه مون
ی

 !خرابش، گند زد به زندگ

ن تحمل کنم، و نیم تونم این زن رو کنار  حسی  امی 

 چون

 !مطمئنا لیاقت امی  رو نداره

 من و بچه ام و حاال
ی

 اون نیم تونه گند بزنه به زندگ

 افتاده، همرس داداش کوچیک
ی
 انگار نه انگار که اتفاق

 !ترم باشه

تمام ده دقیقه ای که تا رسیدن امی  وقت دارم، 

 نفرتم،

م دلیل نفرتم و حرف هابی که باید بزنم رو تو ذهن



 طبقه

 بندی یم کنم و به نتیجه ی قاطیع نیم رسم، اما یم

م م و یم گی   .دونم که باید جلوی این اتفاق رو بگی 

ن که کالفه و ناراضن رو به روم یم شینه، حسی   امی 

ن خایل ن یم اندازه و زل یم زنه به می   .شش رو پایی 

 پارتسیصدوبیستوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

بگم و چطور بحث رو باز کنم نیم دونم باید خ   . 

 افتاده ی امی  که یم خواد بر 
ن ه به ش پایی   فقط خی 

 :توجهیش رو نشون بده، زمزمه یم کنم

 ... خب -

 در حد یک ثانیه ش بلند یم کنه و نگاه کوتایه بهم

 .یم اندازه

ن سفید یم  بعد دوباره شگرم خط کشیدن روی می 

 .شه

ون یم دم و دوس ت دارم زودتر ایننفسم رو کالفه بی   



 قضیه تموم بشه، پس بدون مقدمه چیتن یم رم ش

 .اصل مطلب

؟ -  هدفت از این کار چیه امی 

 با تمسخر یم خنده و بدون این که به من نگاه کنه،

ه  .شش رو باال یم گی 

؟ چرا خاندان ملیک همه چیو  -
ن
هدف؟ چه هدق

 جنابی 

م آقاجون، هدف ازدواج  ؟ یم خوام زن بگی  ن
یم کین

 جز

ن چیه؟  ش و سامون گرفیی

ن به سمتش خم یم شم  .کج لبخند یم زنم و روی می 

 :زمزمه یم کنم

ه ام فقط همینه؟ ازدواج و ش  - مطمئتن هدف دخیی

 و

؟ اصال تو از کجا اینو یم شناش که یم ن  سامون گرفیی

یش؟  خوای بری بگی 

ه و نگاهم یم کنه. با چشم های  این بار ش باال یم گی 



تهدید گرریز شده و  . 

ه به ه و خی   انگشت اشاره اش رو با تهدید باال یم گی 

 :چشم هام یم غره

 اونقدری یم شناسمش که بگم این همونیه که یم -

 !خوامش

 دندون قروچه یم کنه و به من که وا رفته نگاهش یم

 :کنم، یم توپه

 توبی که کل خانواده رو گرفتی به چپت و رفتی خونه -

، توبی ک
 گند و گه باالمجردی گرفتی

ی
ه از نوزده سالیک  

 !آوردی، توروخدا تو دیگه به من نگو چه کاری غلطه

 پارتسیصدوبیستوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 !وهللا که حق داره

 حق داره به حرف متن که تو گند باال آوردن تخصص

 !دارم، گوش نده

ن داره اشتباهات  حسی  اما اونجاش درد داره که امی 



 من

دیگه ای و با همون فرد تجربه یم کنه رو، جور  ! 

و بدترین جای قضیه، اینه که من تا حرف بزنم همه 

 یم

 خوان بکوبن تو شم که هفت هشت سال پیش و از

 روی نفهیم، باعث بارداری یه دخیی شونزده ساله

 !شدم

ی که بعد رها کردن من و پرسمون، حاال یم  دخیی

 خواد

 !بشه زن داداشم

آرم که حرفش چقدر ناراحتم  به روی خودم نیم 

 کرده،

 فقط یه لبخند یخ یم زنم و با چشم های تیه و پوچ

 .بهش زل یم زنم

 شق و رق یم شینم و کامال از فاز صمیمیت خارج یم

 .شم

با انگشت شست و اشاره دور لب هام رو از هیچ 



 پاک

 بزنم،
ن
 یم کنم و دقیقا همون لحظه که یم خوام حرق

ا یم شه و بعد چیدن سفارشش و کله ی گارسون پید  

، باالخره تنهامون یم ذاره ن  .هامون روی می 

وی از من، تیکه  مشغول غذام یم شم و امی  هم با پی 

 .ای از کباب هارو روی برنج زعفرونیش یم ذاره

ن که انگار از سکوت کالفه شده، چشم  حسی  امی 

 هاش

 رو دور تا دور رستوران یم گردونه و من با جدیت

که ش جلسه ی کاری هستم، نه قرار نهار   تمام انگار 

 با

 :داداشم، تو چشم هاش زل یم زنم و آروم یم گم

! اینو از متن بشنو که به قول خودت از - ن امی   ببی 

 بگابی داشتم
ی
 !نوزده سالیک

کیم مکث یم کنم و امی  خودش رو بر طاقت جلو 

 یم

 .کشه



ن یم اندازم و با نفس عمیقی که یم کشم،  شم رو پایی 

 :ادامه یم دم

ی که خانواده ات - ایط، با دخیی  ازدواج! توی این شر

 !مخالفشن اشتباهه امی  

ه وسط حرفم که  کالفه پوف یم کشه و یم خواد بی 

 :بهش اشاره یم کنم و قاطع یم گم

 یه نگاه به خودت بنداز بچه جون! حاخر پول تو -

 !جیتر تو قطع کنه، توبی و یه دست لباس تنت

ه از خودش در یم آره و من با حفظ صدابی مثل ها

 لحنم

 :ادامه یم دم

چند ترم از دانشگاهت مونده که فقط لیسانس  -

ی؟  بگی 

 بعد اون مگه تو تخصص و طرح نداری؟ همه ی اینا

؟ یه سال؟ دو سال؟ چند  چقدر طول یم کشه امی 

 سال

 
ی

 یم خوای بدون حمایت حاخر درس بخوبن و زندگ



؟  کتن

 پارتسیصدوبیستونه#

# صل_نهف  

 واحدحماقتاالغها#

 :امی  طاقت نیم آره و بر ادبانه یم پره وسط حرفم

حاخر دلش نیم آد منو ول کنه به حال خودم! اگه  -

 تو

 و مامان کمیی دخالت کنید و اجازه بدید من به کارم

 !برسم

، خسته از جر و ن حسی  ه به قیافه ی خونرسد امی   خی 

ظرف بحث های پیش اومده قاشق و چنگال رو توی  

ل کنم که  رها یم کنم و دیگه نیم تونم خودم رو کنیی

 :بهش یم توپم

ی رو که نیومده باعث  - ن اآلن اون دخیی برو همی 

 شده

 فضول رو عقد کن! پاشو داداش، چرا
ی

 به مادرت بیک

؟ یم ری پیش ؟ زنگ بزنم محرصن  وقتو تلف یم کتن



ن  ؟ به هرحال ناسالمتی دومی  آشنای حاخر

 عروسمونه

ها! باید مراسما در شان باشن بعد از سال ! 

منده نگاهم یم کنه اما من فقط پوزخند یم  امی  شر

 زنم

ن بلند یم شم  .و از پشت می 

به افتخارش آروم کف یم زنم و به سمتش خم یم 

 .شم

ه تو چشم هاش، پوزخند یم زنم  :خی 

، تو با موفقیت تمام مراحل وقاحت رو -  آفرین امی 

ت  ! دوست دخیی حتما بهت پشت ش گذاشتی

 افتخار یم

 .کنه، من که دهنم وا موند حقیقتا! آفرین

ن  به ای به شونه اش یم زنم و با گفیی  :بعد ضن

فعال، صالح دیدی تو عروسیتم دعوتمون کن.  -

 قول یم

 !دم خییل دخالت نکنیم



مون، از ن  کمر راست یم کنم و بعد حساب کردن می 

ون یم زنم و همون لحظه صدای  رستوران بی 

شن پیام گوشیم یم آدنوتیفیک . 

 :طیالست که نوشته

emroz nmitonm bebinamet - 

mond barae bad - 

maman tiam dare miad donbalesh - 

mibosamet eshgham - 

 پارتسیصدوش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 :براش یم نویسم

bashe azizam shab to khone - 

mibinamet 

ن یم زنه و تا و  ن پیامم رو فقط سی  قتی که سوار ماشی   

م مستقر بشم،  ن کت و پشت می  بشم، برگردم به شر

 جوابم



 .رو نیم ده

shabam bayad beram khone - 

mamanm 

... farda shab - 

از این که باید تمام شب رو، تنها ش کنم خوشم نیم 

 آد

 .و ابروهام در هم یم شه

 به بودنش توی خونه، تو تختم و تو بغلم بدجوری

ن یک شب هم آزارم یم ده،  عادت کردم.  و حتی همی 

 به

قدری که دلم یم خواد مثل آدم های متعصب 

 افرایط

ون بذاره، چه  حتی اجازه ندم پاش رو از خونه بی 

 برسه به این که شب رو هم جای دیگه جز بغل من

 !صبح کنه

ن لحظه که دارم برای نبودنش خودخوری  و توی همی 

ه اگر زنم بود یم کنم، یه فکری از ذهنم یم گذره ک



 هم

 مجبور یم شد برای شک نکردن مادرش، شب رو

 اونجا بمونه؟

 !مطمئنا نه

 وجودش تو خونه، شده مثل حیابی ترین اعضای بدن

 !انسان

طیالبی که شده قلب و مغز و دست و پای خونه ی 

 من،

قرار نیست شب رو پیشم باشه و قراره امشتر که 

 اون

 نیست، چقدر بد بگذره؟

خییل زیاد دو ماه دیگه، یا نهایتا دو سالبه احتمال   

ی نباشه و  دیگه این موقع از حیس که اآلن دارم خیر

 به

محض فهمیدن این که خونه خالیه، مکان کنم اما 

 برای

 !اآلن، تنها کیس که من یم خوام طیالست



 :با همون اخم های درهم براش یم نویسم

bikhod - 

shab khoneii - 

man bedon to khabam nmibare - 

جوابر از طرفش نیم آد و یک دقیقه بعد آف یم 

 شه. با

م و همزمان با گوش دادن  حرص شماره اش رو یم گی 

به صدای بوق ها، یاد وقتابی یم افتم که حوصله 

 نداره،

 .الیک تو خونه یم چرخه و غر یم زنه

 صداش که تو گوشم یم پیچه، به خودم یم آم و توی

 بدون طیالهمون لحظه به این نتیجه 
ی

یم رسم زندگ  

 !برام تبدیل شده به کابوس

 جونم عشقم؟ -

 پارتسیصدوسیویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#



ا خر نیم شم خانم خانما. شما - ن  هاه! من با این چی 

 .شب خونه ای

 ملوس یم خنده و کاش اآلن اینجا بود که راحت یم

 .چلوندمش

ت آقای اخمالو؟ -  چیکار کنم برات حرصن

توی موهام چنگ یم زنم و عصتر توی گوشر  کالفه  

 :یم توپم

؟ -  نخند توله سگ، خوشت یم آد عصبیم یم کتن

 خنده هاش ته یم کشن و بعد با صدابی که ته مایه ی

 :عذرخوایه داره، پشمام رو یم ریزونه

 . بگردمت من تورو بچم، حرص نخور خب -

 :زیرلتر غر یم زنم

 !امشب که بهت احتیاج دارم، نیستی  -

 کیم سکوت یم کنه و همون طور که دارم به صدای

نفس هاش گوش یم دم، چشم هام رو یم بندم و 

 شش

 رو روی سینه ام تصور یم کنم و دستم رو الی



 !موهاش

 :زمزمه یم کنم

 توشه -
ی

 !موهاتو خییل دوست دارم، انگار زندگ

 :آروم یم خنده و من آروم تر ادامه یم دم

،امشب که احتیاج داشتم  - بغلت کنم و آرومم کتن  

 !نیستی 

 !امشب که یم خواستم فقط به تو فکر کنم، نیستی  -

ه به صفحه ی لپ تاپ که روی حالت اسلیپ  خی 

 یم

 :ره، زمزمه یم کنم

قبال بهت گفته بودم لبات خییل خوردنیه؟ مثل  -

 خودته،

 .یم خوام بخورمت اصال

آروم یم خنده و یم شنوم که آب دهنش رو قورت 

 یم

و انگار قصدش فقط خارج کردن من از اون حالتهده   

 :که شوخن یم کنه



، ویل دیره آقا -  ... هوم، اآلن گفتی

 چرا آخه؟ -

 آخه لبای من فقط مال یکیه، فقط یکیو یم بوسه -

... 

 کیه اون؟ -

 :شیطنت یم کنه

 .شب که اومدم خونه، دم گوشت یم گم -

 پارتسیصدوسیودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

برو باال یم اندازم و از این که نظرش رو عوض کردها  

احساس خوبر بهم یم ده اما تو ظاهر نشون نیم دم 

 و

 :خونرسد یم پرسم

 هوم. یعتن نظرتو عوض کردی؟ -

 داره -
ی

 .اوم، بستیک

 :با ناخن باالی ابروم رو یم خارونم و یم پرسم



 به خ  مثال؟ -

 .به این که بیای دنبالم یا نه -

مامانت؟خونه ی  -  

 .هوم -

 نیشخند یم زنم ویل بهم بر یم خوره که با چشم های

م  :ریز شده گارد یم گی 

 معلومه که یم آم، خ  فکر کردی در مورد من؟ که -

ن  م نصفه شتر سوار ماشی 
یم ذارم دوست دخیی

 غریبه

 شه؟

 :بلند یم خنده

 .خب حاال، جو نده الیک -

 جدی ام، اصال خوشم نیم آد دیر وقت سوار  -

ن   ماشی 

 .غریبه شر 

 طیال هم جدی یم شه و از اون لحن لوس بامزه اش

ی نیست وقتی یم گه  :دیگه خیر



بعدا در موردش حرف یم زنیم، شب یم بینمت.  -

 پرس

 !خوبر باش، شب بازجوبی داریم

ه و معلومه داره از فضویل یم ترکه؛  خنده ام یم گی 

 !ول کن ماجرا نیست

 پارتسیصدوسیوسه#

 فصل_نه#

# دحماقتاالغهاواح  

 واضحه که کائنات بعد این که متوجه ی برنامه مون

ن با تمام قوا گند بزنن تو  برای شب شدن، خواسیی

 !روزم

 درست نیم ساعت قبل از این که ساعت اداری تموم

 بشه، فراز زنگ یم زنه و بدون حتی پرسیدن نظر از

ن خونه ی من برای  من، خودشون رو دعوت یم کین

 !شب نشیتن 

خوشبختی و آرامش، برای ما دوتا توی همونمسلما   

 یک هفته ای که مامان از رابطه مون خیر نداشت و



 !بچه ها درگی  عروش بودن، تموم شد و رفت

 مطمئنم که امروز تموم نشده، مامان باز یه داستان

 .درست یم کنه

دیگه من مامانم و اخالق هاش رو نشناسم به چه 

 دردی

 یم خورم؟

وز رو اجازه داده با امی  حرفبدون شک فقط امر   

د تن به تن آماده  م و برای نیر بزنم، یکم نفس بگی 

 بشم

 تا به وقتش برای غلط اضافه ای که به قول خودش

 !کردم، حساب پس بدم

 وقتی جریان رو با یه پیام کوتاه برای طیال یم فرستم،

 :چندتا ایموخر خنده یم فرسته و یم نویسه

che bahal - 

hichkas khod khaste nmitone - 

enghad mozahem bashe bekhoda 

 !باهاش موافقم



فراز و صبا، ناخواسته چندین بار گند زدن تو برنامه 

 ها

 !یا لحظه های قشنگمون

 باشه؛ مگه این  
ی
بوهللا که اینا همش نیم تونه اتفاق

 که

 دونفری تمام انرژی ضدحال بودن کائنات رو به

 !خودشون جذب کرده باشن

# سیصدوسیوچهارپارت  

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

... age mamanmo napichonde bodm - 

 ( ... اگه مامانمو نپیچونده بودم )

omran nmiomdm pish on divoone - 

ha 

 ( عمرا نیم اومدم پیش اون دیوونه ها)

haghightan tahamol shohar kachal - 

nanam va bacheash ason tare 



( ر کچل ننم و بچه اش اسون حقیقتا تحمل شوه

 (تره

 .در جواب پیام های عصبیش فقط خنده یم فرستم

 !و مسلما داره اغراق یم کنه

چون شوهر مامان هیچ وقت نیم تونه قابل تحمل 

 باشه؛

 !مخصوصا شوهری که از مادرت بچه داره

 طیال دخیی قوی ایه که حتی باهاشون رفت و آمد هم

 !داره

، طیال خییل  ن سنش کم بوده که مادر به قطع یقی 

 پدرش

از هم جدا شدن. پرس مادر طیال، حدودا هفت 

 هشت

 .ساله است

ده سالش که بوده، ن  طیال بیست و یک سالشه و سی 

 !داداش ناتنیش به دنیا اومده

 که چند روز پیش افتاد و ما هردو
ی
 با توجه به اتفاق



و رو  شاهدش بودیم، واقعا روحیه ی این دخیی

 ستایش

 .یم کنم

ستابن صبح قبل از مدرسه به خاطر یه   دبی 
دخیی

 تصمیم

طالق مادر پدرش، خودش رو از پشت بوم خونه 

 شون

ن پرت کرده بود  !به پایی 

ن افتاده ی که با یونیفرم مدرسه روی زمی 
 تصویر دخیی

بود به قدری وحشتناک بود که یط اون روز هروقت 

 به

 طیال پیام یم دادم راجع به اون تصویر حرف یم زد و

 .واضح بود که فکرش رو به شدت مشغول کرده

 برای خوب کردن حالش، با رعایت پروتکل های

 بهداشتی رفتیم خرید و جالب بود که طیال هم مثل

های دیگه خرید درمابن براش افاقه کرد و روحیه  دخیی

 .اش بهیی شد



 مطمئنا پاساژ گردی یم تونه ییک از متدهای درمابن 

 !روانشناختی باشه

# دوسیوپنجپارتسیص  

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 طیال تا شب برای اومدن بچه ها غر یم زنه و تهدید

 یم کنه ابدا دست به سیاه و سفید نیم زنه و نباید

 انتظار داشته باشم شام و خرت و پرت آماده کنه

 .براشون

حاال انگار خییل بلده غذا درست کنه که منتم یم 

 !ذاره

ن کردن خونه ، هیچ  براش مهمجز وسواس و تمی   

نیست و اصال اهمیت نیم ده شام و نهار چه غلیط 

 یم

 !کنیم

 پنج دقیقه بعد از این که ما یم رسیم خونه و حتی 

فرصت لباس عوض کردن هم نداشتیم که اکیپ رو 



 مخیا

 .از راه یم رسن

ش، اکیپ رو تکمیل ا دوست دخیی  حضور نیما و مییی

 .یم کنه

جیغ بغلش یم کنه صبا به محض دیدن طیال با جیغ 

 و

 :درحال ابراز احساساته که فراز عقب یم کشتش

 .اون طوری بغلش نکن، خوشم نیم آد -

 !هاه

انگار مثال من خوشم یم آد و صبا این طوری 

 چسبیده

م  !به دوست دخیی

 محکم یم کوبم به پشت فراز و به داخل راهنمابی اش

 :یم کنم

 .برو تو شاه داماد، کم حرف بزن -

یرستگار ب ا یه دخیی جدید اومده که موهای چیی  

مشکیش و رژ پررنگ قرمزش به شدت جلب توجه 



 یم

ن   .کین

سیس بچگونه اش حداقل از قیافه ی سلیطه ی 

 رستا

 !قابل تحمل تره

 :طیال هم دم گوشم یم گه

ه چه کیوت و بامزه بود - ، این دخیی  .آخن

ا که ه وارد یم شن، مییی  وقتی که رستگار و دخیی

تظر نیما مونده بود هم داخل یم آد و بهجلوی در من  

 :محض دیدن ما دوتا کنار هم، مصنویع یم خنده

؟ - ن  پس واقعا شما دوتا باهمی 

 ... دستم رو دور شونه ی طیال حلقه یم کنم و

 پارتسیصدوسیوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 :طیال هم کالفه و بر اهمیت لبخند یم زنه

تما هستیم دیگهاین طور به نظر یم رسه؟ ح - . 



ا وا یم ره ویل به خودش یم آد و  لبخند مصنویع مییی

 :دوباره با فضویل تمام یم پرسه

 چقد کوچولوبی ویل، چند سالته عزیزم؟ -

مطمئنم طیال اگر دهنش رو باز کنه، گیس و گیس  

 کیسر 

ن به جای اون من جواب  اینجا راه یم افته برای همی 

 :یم دم

ا جان،  - ن قول یم بیست سالشه مییی حاال برو بشی 

 دم

 ... بیام بهت آمار بدم! نگران نباش تو

 هر دو نفرشون همزمان به من چشم غره یم رن که

من فقط به طیال اهمیت یم دم و با چشم های 

 درشت

 :کرده یم پرسم

 خ  شد عزیزم؟ -

ا که بر توجه ای من رو یم بینه، راهش رو یم
 مییی

ه و یم ره کنار صبا و طیال با  چشم های ریز شدهگی   



 .بدرقه اش یم کنه

 :بعد آروم زمزمه یم کنه

 بقرآن تا آخر شب من مو رو ش این زنیکه نیم -

 !ذارم

 :با خنده به خودم فشارش یم دم و دم گوشش یم گم

ل کن حاال -  .تو خودتو کنیی

 بزنه، نیما با ش
ن
 پوزخند یم زنه و قبل از این که حرق

عد دست دادن بهمونو صدای زیادی وارد یم شه و ب  

یک یم گه و بدون حاشیه یم ره یم شینه  تیر

 .شجاش

ا دیگه خییل روش تاثی  نداره که مثل  انگار مییی

 دوست

 دخیی فضولش خاله زنک بازی در نیاورد و فقط رفت

 !نشست

همون طور که من و طیال هم به سمت بچه ها یم 

 ریم،

 :طیال زیرلتر غر یم زنه



این زنیکه بدم! به من یم   من یه کوچولوبی نشون -

 گه

 !بچه

 پارتسیصدوسیوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

به محض این که یم شینیم، صبا با ذوق دست هاش 

 رو

 :بهم یم کوبه

 یم کنید اآلن؟ وای چقد -
ی

 یعتن واقعتن باهم زندگ

 .کیوت و بامزه

 یه وری لبخند یم زنم و طیال بیش تر توی بغلم لم یم

 .ده

ارو نگاه یم کنه پشت چشمهمون طور  ی که داره مییی  

 :نازک یم کنه و دوباره به صبا زل یم زنه

 !آره. آخه عیل دیگه طاقت دوری منو نداره -

ها با ذوق یم خندن و پرسها جوری نگاهم یم  دخیی



ن انگار یه موجود ناشناخته از سیاره ی بیگانه  کین

 !هستم

 رستگار که رسما پشماش ریخته و همون جابی که

ن یم شه  :نشسته نیم خی 

-  
ی

 !خ  یم گ

فراز گیجه و مات نگاهش بینمون که بهم چسبیدیم 

 رد و

 :بدل یم شه و آخر هم با وحشت یم گه

 مگه یم شه؟ -

 :نیما فقط یم خنده و یم گه

؟ -  عیل از دست رفتی

درحایل که پشم هام از شدت بهت و تعجب، افت و 

ن   خی 

نده یم گمکنان دارن یم ریزن، تو گوش طیال با خ : 

 !دروغ -

 بدون این که به روی خودش بیاره، یا نگاهش رو از

جمع جدا کنه، یه لبخند گنده یم زنه و با آروم یم  



 :گه

ت آقا! ان قد زود نزن  - پیامات هنوز هستا حرصن

 زیرش

 ... که

 پارتسیصدوسیوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ون یم خندم و با فشار دادن لب هام به گونه اش، ا

 هم

 .یم خنده

 خودش رو عقب یم کشه و دست روی صورتم یم

 :ذاره

 .ریش داری قلقلکم یم آد، نکن -

 به قصد اذیت کردنش، ته ریشم رو به صورت نرمش

 یم کشم که با جیغ آرویم سیع یم کنه خودش رو

 .عقب بکشه

م و کامال تو بغلم  که شونه اش رو محکم تر یم گی 



 .قفلش یم کنم

دت با یه لبخند بزرگ احمقانه بهمون صبا که تمام م

 زل

 :زده، دست هاش رو بهم یم کوبه

ن کنار هم -  .الیه فداتون شم، چقدر کیوتی 

 :طیال لبخند بزرگ دندون نمای صبارو تکرار یم کنه

 .خوشگل کیوتم، مرش -

ن اشاره یم کنه  :و به اون دوتا که کنار هم نشسیی

 یعتن اندازه ی شما بهم یم آییم؟ -

  خواد تعارف تیکه پاره کردن رو ادامه بده کهصبا یم

ا یم پره وسط بحث و رو به ما که تو بغل هم  مییی

 لش

 :کردیم یم گه

 .خییل بهم یم آیید طیالجون. بمونید برای هم -

طیال پشت چشم نازک یم کنه و قری به گردنش یم 

 ده؛

 :مصنویع لبخند یم زنه



 .مرش گلم، لطف داری -

فکر یم کنم امشب قراره به  و تو همون لحظه که

 خی  

ا بر هوا یم خنده
 :و خوشر بگذره، مییی

 !ویل اختالف سنیتون خیلیه -

 پارتسیصدوسیونه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 !یه شب که به خی  و خوشر بگذره

 بدون بر حاشیه
 !یه مهموبن

یه دورهیم با این اکیپ که بحث و جنجال و خاله 

 زنک

نداریمبازی نباشه، داریم؟  ! 

ن به ن درخواستی از بچه های ما، توهی   اصال همچی 

 !شعور نداشته شون حساب یم شه

 !وهللا حتی به منم برخورد، طیال که جای خود دارد

 طیال که با چشم های ریز شده نگاهش یم کنه، یم



ارو تیکه ن برداره و مییی  فهمم یم خواد به سمتش خی 

 .پاره کنه

ن محکم بغلش یم کنم و  ا یم برای همی  خطاب به مییی  

 :گم

م، دنبال خ  ای یه  - مهم عالقه و تفاهمه دخیی

 فاصله

؟
ی

 سنیمونو یم گ

ن ادامه یم دم  :و با یه لبخند بزرگ تمسخرآمی 

ه بزرگ تر باشه -  .البد دیفالت رابطه اینه که دخیی

 :با چشم و ابرو به اون دوتا اشاره یم کنم

 مثل شما باشه خوبه؟ ایک ای باهاش؟ -

ا از نیما بزرگ تره اشارهبه هف ت هشت مایه که مییی  

 .یم کنم

ا هم مثل طیال پشت چشم نازک یم کنه اما  مییی

 حقیقتا

 !طیال هات تر و پاچه پاره تر به نظر یم رسه

 بزنه که نیما دستش رو فشار یم
ن
ا یم خواد حرق  مییی



ی بهش زمزمه یم کنه که باالخره یم تمرگه ن  ده و چی 

 .شجاش

ا این قصه ش درازاما یم دونم  امشب با طیال و مییی  

 !دارد

 طیال کیم خودش رو تو بغلم باال یم کشه و دم گوشم

 :یم گه

 من زبون دارم، یم تونم از خودم دفاع کنم، اما -

 .مرش

 :لبخند کوچییک بهش یم زنم و اون ادامه یم ده

 !دلم نیم خواست خون این عفریته بیفته گردنم -

 پارتسیصدوچهل#

# هفصل_ن  

 واحدحماقتاالغها#

 با خنده محکم به خودم فشارش یم دم و تو گوشش

 :زمزمه یم کنم

 .من همیشه پشتتم -

 :با یه لبخند خوشگل گونه ام رو یم بوسه



یم دونم، همیشه ثابت کردی یم شه بهت تکیه   -

 .کرد

ه ی چشم هاش یم شم ویل قبل از این که جوابر   خی 

لومه چندشش بهش بدم، رستگار با یه لحتن که مع

 شده

 :یم گه

ه. حالم بهم خورد -
َ
ه ا
َ
 .جمع کنید خودتونو بابا، ا

 نگاهمو از روی چشم های خندون و براق طیال بر یم

 دارم و به رستگار که خاکسیی سیگارش رو توی

 جاسیگاری یم تکونه، پوکر نگاه یم کنم و صبا جیغ

 :جیغ یم کنه

مود جدیدچیکارشون داری رستگار. بذار یکم از این  -  

یم  !علیسان لذت بیر

 طیال بدون این که خودش رو عقب بکشه، بیشیی تو

یش  بغلم لم یم ده و به رستگار و دوست دخیی مو چیی

ن اشاره یم کنه  :که روی دو مبل جدا از هم نشسیی

 .شما غریبه طور نشستید، ما عادی ایم -



 رستگار پا رو پا یم اندازه و به ما که روی تنها مبل

نشستیم و تقریبا همه جارو اشغال کردیم، سه نفره  

 :اشاره یم کنه

دوست پرس خسیست فقط یه کاناپه داره، وگرنه  -

 منم

م لش کنم  .بدم نیم آد تو بغل دوست دخیی

 :طیال ریلکس یم خنده و یم گه

یم خوای برم براتون تختو آماده کنم؟ اونجا راحت  -

 تر

. به دوست پرس منم انگ نیم زبن   .لش یم کتن

 پارتسیصدوچهلویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

دوست دخیی رستگار که هنوز اسمش رو نیم دونم، 

 با

 :خنده شفه ای مصلحتی یم کنه و توضیح یم ده

 .شوخن یم کنه رستگار، زحمت نکش عزیزدلم -



 .نیازی نیست. ما فقط دوستیم

ی زمزمه یم کنه که ن  رستگار نیشخند یم زنه و چی 

ه بهش چشم غ ره یم ره و طیال که بادش دخیی

 خوابیده،

 :بر رودربایستی و کامال نا امید ناله یم کنه

، نگو -  ... نگو که هنوز با رستابی

ه که هنوز اسمش رو هم نیم دونیم و ظاهرا  دخیی

 اون

هم دل خوشر از رستا نداره که پشت بند طیال یم  

 :گه

 .متاسفم، ویل هنوز با اون روابن رابطه داره -

ای به رستگار که بر خیال داره سیگار یمچشم غره   

 :کشه یم ره و طیال دوباره ناله یم کنه

 !درکت نیم کنم بخدا -

 چونه ام رو روی ش طیال یم ذارم و بر خیال بحث

 حوصله ش برشون ش رستا، با انگشت های دستش

 .بازی یم کنم



صبا هم ظاهرا مثل من عالقه ای به بحث نداره که 

 بر 

 :هوا یم گه

ی بیارن بخوریم؟ من گرسنمه - ن  .زنگ بزنم یه چی 

طیال که وسط صحبت کردنه، به صبا چشم غره یم 

 ره

 :و زیرلتر جوری غر یم زنه که من کامال یم شنوم

 درک این که اآلن صاحب خونه منم چقدر براش -

 سخته؟

فهمیدن این که بهش برخورده آسونه و کیم بهش 

 حق

خونه است  یم دم، اما خب به قول خودش صاحب

 و

 !باید به فکر مهموناشم باشه

 پارتسیصدوچهلودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#



طیال یه لبخند پر حرف و معتن به صبا یم زنه که 

 دخیی 

 .بیچاره به شفه یم افته

ن به سمت  طیال از جاش بلند یم شه و با رفیی

خونه ن  آشی 

 :یم گه

ابی درست یم کنم خودم -
ن  .یه چی 

یم افتم و آروم یم گممن هم پشتش راه  : 

ی آماده نیم شه. سفارش - ن  دیر وقته دیگه، اآلن چی 

 .یم دم

 :پشت اوپن یم ایسته و به من چشم غره یم ره

ی -  .درست یم کنم یه خ  حاضن

 به اوپن تکیه یم دم و دست به سینه به طیال که داره

یم ره سمت یخچال زل یم زنم تا ببینم گ قراره 

 تسلیم

 .بشه

ن هاش چند دقیق ه بعد صبا هم وارد یم شه و آستی 



 رو

 :فرضن باال یم زنه

 .خب؟ کاری هست منم کمک کنم -

 !به به

 !جمع ردی ها جمعه دیگه

ون برم که با  یم خوام ریز از جمعشون جدا بشم و بی 

دوست رستگار سینه به سینه یم شم. دخیی بیچاره 

 یه

 .طور عقب یم پره که کامال معلومه ترسیده

ن اما من ب دون این که برخوردی پیش بیاد آستی   

م و نیم ذارم بیفته، بعد هم عقب ش رو یم گی  ن  شومی 

 :یم کشم و یم گم

 .بفرمایید آیدا جان -

ان قدر این بچه ملوسه که دلم براش یم سوزه با  

 
ی

 گرگ

 !مثل رستگار دوسته

ون یم ده و دستش روی قفسه  نفسش رو محکم بی 



 ی

لمسش کنم، برای سینه اش یم شینه. بدون این که  

 :تسیل دست روی شونه اش یم ذارم و لبخند یم زنم

 ... آروم بچه، نخوردمت که -

ا بر هوا یم
 همون لحظه که یم خواد حرف بزنه مییی

 :پرسه

راستی علیسان، پیجت چقدر خلوته! شبیه کسابی   -

 که

ن نیست واقعا  یم کین
ی

 .با رلشون زندگ

 پارتسیصدوچهلوسه#

 فصل_نه#

# االغهاواحدحماقت  

طیال که جلوی یخچال خم شده، یهوبی صاف یم 

 ایسته

 و با چشم های ریز کرده به من که دهنم از این حجم

 .فضویل باز مونده مستقیم زل یم زنه

جوری که مطمئنا منتظر توضیچ از طرف منه و 



ا  مییی

 بزنم یا دفایع بکنم،
ن
 بدون این که اجازه بده من حرق

 :دوباره یم گه

دته؟ همون دوستم که باهم رفتیم بام مهشیدو یا -

 لند،

دیروز پرسید گفت دوست دخیی داری، منم از همه 

 جا

 !بر خیر گفتم نه

م و آیدا که اوضاع رو خیت یم بینه،  لبم رو گاز یم گی 

ا و طیال دست به کمر  با یه ببخشید یم ره پشت دخیی

 .همچنان منتظر عکس العمله

ی از لب هام رو بر هدف کش یم دم و برای جلوگی   

 هرگونه بحث و دعوا، خونرسد و بر خیال جواب یم

 :دم

ا جان، به دوستت بگو - دار شدی مییی  اآلن که خیر

 .دیگه ش و سامون گرفتم

ا اما انگار که کال هدفش از زدن این حرف ها  مییی



 دعوا

ن باشه، با ناراحتی لب هاش رو آویزون یم  راه انداخیی

 :کنه و لوس یم گه

هشید خییل ناراحت یم شه! خییل وای ویل م -

 دوست

 .داره، تو الیک چس کردی براش

 نگایه به طیال که صورتش کامال شخ شده و حاال بر 

 حرکت فقط داره به من نگاه یم کنه یم اندازم و خدا

ن   !بهم رحم کنه بعد از این که بچه ها رفیی

 شفه ی مصلحتی یم کنم و صبا دست روی شونه ی

ن اآلن یم آم یم-اون حالت  طیال یم ذاره تا از  همی   

در بیاد -کشمت . 

 !اما زیه خیال باطل

هنوز یم شه از تو نگاهش جمله ی من و تو آخر 

 شب

 !تنها یم شیم رو کامال واضح خوند

ی افتادما  !چه گی 



 ییک دیگه عاشق شده، ییک دیگه حرفش رو آورده،

 !حاال من باید جواب پس بدم

 پارتسیصدوچهلوچهار#

 فصل_نه#

# احدحماقتاالغهاو   

 صبا از همون جابی که هست آروم جوری که فقط

خونه ایم یم شنویم، یم گه ن  :ماهابی که تو آشی 

ی بگو تا این زنیکه گند نزده به - ن  علیسان! یه چی 

 .رابطه تون

 :زیرلتر غر یم زنم

 !خ  بگم من به این پتیاره -

 نگاهم دوباره به طیال که این بار دست به کمر، با پا

ب گرفته یم افته و ضفا جهتروی  ن ضن زمی   

ب و شتم توسط طیال، جدی  ی از هرگونه ضن جلوگی 

 و

 :بر انعطاف یم گم

 چیکار کنم؟ کاری از دستم بر نیم آد واقعا -
ی

 .یم گ



 ازش به خاطر عالقه اش تشکر یم کنم، ویل من

 !دوست دخیی دارم! یم بینیش که اآلن

نمو با خنده به طیالی عصبابن اشاره یم ک : 

ن اآلن شبیه خوناشاما شده، بذار  - طیالرو ببی 

 شمون

ا  .رو تنمون بمونه مییی

ا پشت چشم نازک یم کنه و رو به طیال یم گه  :مییی

 طیال جون من مقرص نیستم وهللا، تقصی  دوست -

ی یم ذاشت منم ن ی چی   پرسته! اگه تو پیجش یه خیر

ن فکری نیم کردم، به اون بچه ام قول الیک  همچی 

 نیم

 !دادم

من فقط پوکر و بدون پلک زدن نگاهش یم کنم تا 

 تموم

 کنه این حرف هاش رو و طیال به زحمت با صدای

 :خشداری یم گه

، مقرص دوست -
ی

 نه عزیزم، تو چرا! راست یم گ



 !پرسمه که انگار براش مهم نیستم

 !قضیه داره کش پیدا یم کنه

 با چشم و ابرو به صبا که داره لب هاش رو گاز یم

ه و یم جووعه یا انگشت هاش رو یم شکنه اشارهگ ی   

 یم کنم یه کاری کنه، اما اون فقط شونه باال یم اندازه

ا دوباره یم گه  :و مییی

؟ مهم نبودی   - وای نه نگو، مگه یم شه مهم نباشر

 که

 
ی

 اآلن تو خونه مجردی پرسحاخر معروف تهران زندگ

 !نیم کردی

ا رو  به من یم گهطیال فقط پوزخند یم زنه و مییی : 

- ،  ویل یادمه برای پارمیس خییل زود پست گذاشتی

 حتما یادت رفته. هوم؟

 پارتسیصدوچهلوپنج#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 آب دهن قورت یم دم و همون لحظه که نگاه طیال



 :دوباره به سمت من بر یم گرده، صبا یهوبی یم گه

ه ی افاده ای نچسب! ولکن اون کنه - ه اون دخیی
َ
 ا

 رو

ا، حوصله داریا  .مییی

ی. بکش -  حیف بود اصال علیسان کنار اون ایکبی 

ون دیگه توعم! بحث یه سال پیشو چرا یم کیسر   بی 

 وسط آخه؟

ا مصنویع یم خنده که با توجه به دوستیش با  مییی

 پارمیس، معتن این رو یم ده که تمام حرف ها ثبت و

 !ضبط گردید و تحویل پارمیس داده خواهد شد

یش و دیگه صبا  ن طیالرو مجبور یم کنه بره شاغ آشی   

 بحث تموم یم شه، من هم ضفا جهت این که باز

دوباره داستان نشه و جلو چشم طیال هم نباشم،  

 کنار

 رستگار و فراز یم شینم و در مورد بازی های پشم

 .ریزون چمپیونز لیگ حرف یم زنیم

 یکم که رستگار رو به خاطر باخت افتضاح منچسیی 



ت یم اندازیم، حالم جا یم آد و تازه یم آم رو دس

 .مود

ا درحال خونه یم اندازم و یم بینم دخیی ن  یه نگاه به آشی 

، طیال ن ن و زیر لتر پچ پچ یم کین
 آماده کردن غذا هسیی

 هم حسابر عصبانیه و مطمئنا داستان ها داریم آخر

 !شب

هابی که تاحاال
 مطمئنا طیال برای من، با تمام دخیی

ن باهاشون  بودم متفاوته و اصال قابل مقایسه نیسیی

 !باهم

من فقط یادم نیفتاده که باید برای طیال پست بذارم 

 و

ن   !حضورش رو تو زندگیم به همه بگم، همی 

 وگرنه گ خاص تر و متفاوت تر از طیال وجود داره؟

است و  مسبب بدبختی جدیدم، صد در صد مییی

 فتنه

رو درک بازی هاش! هیچ حرف ها و کارهای امشبش  

نکردم، یم دونم که روی من برای دوستش حساب 



 باز

 کرده بود، اما حرف های امشبش دیگه زیاده روی

 !بودند

ن ما، تیکه نبود که اهمیت  رسما دعوا انداخت بی 

 !ندیم

 !وهللا هیچ جوره درکش نیم کنم

 
ی

یک ساعت و نیم بعد درحایل که داریم از گرسنیک

 تلف

ن بزرگه افتاده، یم شیم و روده کوچیکه به جو 

 باالخره

 .شام آماده یم شه

 حرکت امروزش هم ییک از تفاوت های بزرگ دیگه ی

طیال بود که اجازه نداد کیس تو تصمیمش دخالت  

 کنه و

 !پای حرفش وایستاد

های دیگه بودن، صد در صد دستور یم  اگر دخیی

 دادن



سفارش بدم اما طیال خییل واضح نشون داد رئیس  

 کیه

به شدت من رو یاد رئیس بازی هایو این کارش   

 !مامان انداخت

 همه ی زوج ها بعد از خوردن شامشون، باالخره

ا  ن و فقط خوشحالم که مییی شون رو کم یم کین شر

 رسما

 خفه شده! چون دیگه واقعا حوصله ی زر زدن هاش

 !رو نداشتم

 پارتسیصدوچهلوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ت ش فراز و به محض بسته شدن در خونه پش

 صبابی 

 به
ن
 که نگران نگاهمون یم کنه، طیال بر هیچ حرق

 .سمت اتاق خوابمون یم ره

من هم با اطمینان از این که فعال قرار نیست دعوا  



 کنیم

 قبل از طوفانه، به سمت توالت

مش َِ  

 و این آرامش، آرا

 .یم رم

ن موهام زیر شی  
بعد از مسواک زدن و شسیی

،  روشوبی

  حوله رو روی شم
ن
ن آب اضاق ن گرفیی یم کشم و حی   

ون یم رم  .موهام از توالت بی 

 با ش و صدابی که از اتاق خواب یم آد، راهم رو به

اون سمت کج یم کنم و با تکیه زدن به چهارچوب 

 در،

 .به طیال که داره مانتوش رو یم پوشه زل یم زنم

دست به سینه، طیالبی که بر حوصله شالش رو 

 روی

گاه یم کنم. منتظرم عکس العمیلشش یم اندازه ن  

ه و بر توجه  نشون بده، اما اون کامال نادیده ام یم گی 



به من، در حال جمع کردن لباس هاش از  

 .کشوهاست

 خسته که یم شم از این وضع، پیشونیم رو با ش

انگشت شست و اشاره ماساژ یم دم و کالفه یم 

 :پرسم

؟ -  داری چیکار یم کتن

ارش، عصبیم یم کنهصدای هه بلند و کش د . 

این که جوابر نیم ده و فقط داره لباس هاش رو 

 جمع

 .یم کنه، رو مخمه

م و به سمتش قدم بر یم  تکیه ام رو از در یم گی 

 دارم، طرف دیگه ی تاب  که داره توی ساکش یم

م و عصتر یم گم  :چپونه رو یم گی 

با توعم، فکر کردی داری کجا یم ری این وقت  -

 شب؟

محکم از دستم یم کشه، اما رهاش نیم کنم لباس رو 

 و



 اون مجبور یم شه صاف بایسته و تو چشم هام نگاه

 .کنه

ن که  از چشم های شخش عصبانیت یم باره و همی 

 مجبور یم شه نگاهم کنه، انگار عصبابن ترش یم کنه

 :که با دندون قروچه یم گه

هرجابی جز اینجا. نیم خوام یه وقت مزاحمت  -

 !باشم

شم های ریز کرده، طرف دیگه ی لباس رو که با چ

 توی

 دستمه یم کشم و طیال که انتظارش رو نداره، یم

 .چسبه به من

 پارتسیصدوچهلوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

یم خواد خودش رو عقب بکشه که شونه هاش رو 

 یم

م و بهش این اجازه رو نیم دم  .گی 



سینهلباس توی دستش رو رها یم کنه و محکم تخت   

 :ام یم کوبه، با حرص یم توپه

. نیم خوام دستابی که تن صدتا -  نیم خوام بغلم کتن

. ولم کن ن  زن و دخیی دیگه رو لمس کرده، لمسم کین

 !فقط

به حرفش هیچ اهمیتی نیم دم و حتی محکم تر 

 بغلش

 .یم کنم

 من هم طرف دیگه ی لباس رو رها یم کنم و با دستی 

م و مجبورش یم  که آزاد شده چونه اش رو یم   گی 

 کنم

 .تو چشم هام نگاه کنه

 جوری رفتار نکن انگار در مورد من هیچ  نیم -

دونستی و اآلن تازه داری با سبک زندگیم آشنا یم 

 شر 

! 

 :پوزخند یم زنه و با عصبانیت یم گه



، خییل فرق  - این که بدونم تو چه آشغایل هستی

 داره با

روم از عشق این که اون ج ... ده ولدزنا بیاد تو 

 دوست

 !هرزه تر از خودش بگه

 نفسم رو توی صورتش فوت یم کنم که خودش رو

 :عقب یم کشه و دوباره به سینه ام یم کوبه

 !سیع نکن گولم بزبن  -

 چونه اش رو نوازش یم کنم که صورتش رو بر یم

 .گردونه و کالفه یم شم

 گول؟ مگه بچه ای؟ -

، من بچه ام! وگرنه تو خ -
ی

ونه ی مردیراست یم گ  

 که حتی دلش نیم خواد از من تو پیج اینستاگرامش

 بزنه، نیم موندم
ن
 !حرق

 !خدای من! وضع خییل بغرنجه انگار

به ی محکیم به سینه ام  طیال با حرص بیش تری ضن

 :یم کوبه و ادامه یم ده



منو بگو که فاز صاب خونه برداشتم، دیگه به  -

 عقلم

تیش اسیم از مننرسید این مرتیکه حتی تو پیج کوف  

 .نیاورده

ه، دیوونه بازی در یم  دوباره عصبانیتش اوج یم گی 

 آره خودش رو از دستم خارج کنه و همون طوری با

 :نفس نفس یم گه

 البته حقم داریا، منم جای تو بودم با این همه مورد -

م صداشو در نیم آرم! چرا بقیه رو  اوکازیون، زنم بگی 

ونم وقتی هرروز یم تونم رو یه نفر باشم، نه؟ بی   

 پارتسیصدوچهلوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 از غرغرای بر منطقش عصتر یم شم، رهاش یم کنم

 و طیال که انتظار این حرکت رو از طرف من نداره،

 .کیم تلو تلو یم خوره

 به خودش که یم آد، دوباره مشغول کارش یم شه و



 :زیرلتر ام آروم غر یم زنه

شید و پارمیس و رسا و کوفت و زهرمارتا وقتی مه -  

، معل ن  ... هسیی

 بقیه ی جمله اش رو به قدری آروم یم گه که متوجه

 !اش نیم شم، اما عصبابن تر یم شم

 :توی اتاق قدم رو یم رم و دست به کمر یم شم

درد من سکسه بیشعور؟ آره؟ یه هفته اس هر  -

 شب تو

؟  بغلم یم خوابر گ کاری کردم که خودت نخواس تی

 گ

بدون اجازه حتی بهت دست زدم که اآلن منو متهم 

 یم

 کتن به هول سکس بودن؟

بر هوا به سمتم بر یم گرده و لباس توی دستش رو 

 به

 .طرفم پرت یم کنه

یش حرف نداره و مستقیم یم آد به طرف  نشونه گی 



شم، اما جا خایل یم دم و پرتابش به هدف نیم 

 .خوره

م، با چشم های گرد شده وقتی دوباره صاف یم ایست

 یم

 :گم

 پریودت نزدیکه؟ -

ه و اون هم  انگشت تهدیدش رو به سمتم یم گی 

 چشم

 :هاش از حرص درشت یم شن وقتی یم گه

یو که از دستت ناراحته این -  شعور نداری تو؟ دخیی

؟ متاسفم برات  .طوری آروم یم کتن

اتژی درستی پیش نگرفتم و اتفاقا  قبول دارم اسیی

 آتیش

به انبار باروت طیال اما خب، این رفتارها فقط از  زدم

 یه

ایط عادی ی که تو شر  دخیی پریود ش یم زنه! نه دخیی

 !هورموبن باشه



ارو نیم شه نادیده گرفت  !البته تاثی  حرف های مییی

ه، کاری یم کنم مرغای  من دارم برای این دخیی

 آسمون

ن   !به حالش گریه کین

که باید انجامش   اما فعال ماموریت مهم تری دارم

 بدم،

ل  باید طیالبی که داره از عصبانیت یم ترکه رو کنیی

 !کنم

از اونجابی که نشون داده مقابل آروم شدن مقاومت 

 یم

 !کنه، پس مجبورم یه کار دیگه بکنم

 پارتسیصدوچهلونه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 ش تکون یم دم و با تهدید، آخرین اخطارم رو هم یم

نتخاب داشته باشهدم تا حق ا : 

ه اآلن بشیتن شجات، چون امکان نداره من -  بهیی



ون! اونم   بی 
اجازه بدم این وقت شب از خونه بزبن

 تنها

ن   !و بدون ماشی 

 :دستش رو بلند یم کنه و یم گه

 !بیا برو بابا، از گ تاحاال من به حرف تو گوش دادم -

با چشم های ریز کرده بهش زل یم زنم و اون بر 

 توجه

 .به من به کارش یم رسه

راستم یم گه، طیال و حرف گوش کردن؟ محال 

 !ممکنه

 اما خب، قرار نیست هرکاری خواست بکنه و من هم

 !مثل آدم های سیب زمیتن بشینم نگاهش کنم

 بر توجه ایش رو که یم بینم، خییل ریز و سوسیک،

 در حایل که طیال هنوز داره غر یم زنه و دور خودش

باس هاش رو جمع کنه به سمت در یم چرخه تا ل

 اتاق

 .یم رم و کلید رو از روی در بر یم دارم



طیال هنوز حواسش به این سمت جمع نشده و من 

 با

ون یم رم، خییل شی    ع در رو  خیال راحت از اتاق بی 

قفل یم کنم و با یه لبخند خبیث کلید رو توی جیبم 

 یم

 .ذارم

ن  تو آرامش روی مبل لش یم کنم و پاهام رو  روی می   

 وسط یم ذارم، از پیل لیست آهنگام، یه آهنگ هیپ

ن این که منتظر عکس  هاپ پخش یم کنم و حی 

 العمل

 طیال هستم، سیگار یم کشم و با ریتم آهنگ شم رو

 .تکون یم دم

 هنوز پنج دقیقه نگذشته، ش و صدابی از طرف اتاق

 .خواب ها یم آد

در بستهظاهرا طیال باالخره قصد خروج داشته و با   

 !مواجه شده

 پارتسیصدوپنجاه#



 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 طیال دیوونه بازی در یم آره و صداش رو یم اندازه

 رو شش، به در یم کوبه و تهدید یم کنه آزادش کنم،

 اما من همون طوری که با ریتم موزیک تند ش تکون

 :یم دم، در جواب تمام تهدیداتش داد یم کشم

، نیمآروم باش شی   - ینم. حتی اگه درو از جا بکتن  

ون  از این خونه بری بی 
 !توبن

 :دوباره جیغ یم کشه

ون زنده ات نیم ذارم علیسان ملیک -  !از اینجا بیام بی 

ون بیام کشتمت ن جا که بی   !دعا کن بمونم همی 

 نیشخند یم زنم. شم رو به پشتی مبل تکیه یم دم و

 یم بندم
ی

 .چشم هام رو با خستیک

ین که صدام به اونجا برسه، داد یم کشمبرای ا : 

ان قدر خودتو به در و دیوار نکوب جوجه، زخیم  -

 یم

احت کن فردا که آروم تر شدی حرف یم  . اسیی شر



 زنیم

 .مشکلمونو حل یم کنیم

 انگار نمک رو زخمش یم پاشم که دوباره دیوانه وار

 .به در یم کوبه و جیغ جیغ یم کنه

 شعوریش، بلند یم شم و کالفه از زبون نفهیم و بر 

 به

 .سمت در یم رم

 نزدیک در یم ایستم و شم رو نزدیک یم برم تا

 .مجبور نباشم دوباره داد بکشم

چندتا تقه به در یم زنم و طیال این بار جوری با 

 حرص

 !جیغ یم کشه که بیش تر شبیه صدای زامتر هاست

، تو که دلت نیم خواد  - همسایه ها خوابن روابن

 ملت

ن دیوونه بستیم اینجا؟ ساکت باش خودتو فک   کین

 خسته

 نکن عزیزم. این در تا من نخوام باز نیم شه، با



 !دیوونه بازیای تو هم باز نیم شه

 پارتسیصدوپنجاهویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 محکم به در یم کوبه که کیم عقب یم پرم و دیوونه

 :وار جیغ یم کشه

؟ زندانیم کردی تومن دیوونه ام یا تو آشغال رو  - ابن  

 اتاق و دیوونه منم؟ ازت شکایت یم کنم عیل، بیچاره

، من یم دونم و تو  .ات یم کنم. فقط این درو باز کتن

 همون طور که یم خندم و از در دور یم شم، جوابش

 :رو یم دم

، الزم به یادآوریه که صیغه نامه ی  - سوییتی

 جعلیمون

انوبن تو خونه هنوز مهلت داره؟ تو اآلن به صورت ق

 ی

ن و این ! تمکی   ایرانم که آشنابی
ن ، با قوانی 

 شوهربی

 .صوبتا



 صدای عجز و ناله اش از اتاق یم آد و انگار دیگه بر 

 .خیال باز شدن در یم خواد گریه کنه

حقیقتا از فکر کردن به این که حتی یه قطره اشکش 

 به

خاطر من در بیاد، حالم خراب یم شه و اگر خطر 

 مرگ

ن اآلن آزادش یم کردمنداشت  همی  ! 

اما مطمئنم به محض باز شدن در، طیال درست مثل 

 یه

 .شی  زخیم یم پره بهم

م و ضفا جهت  بنابراین جلوی احساساتم رو یم گی 

حفظ سالمتی و جونمم که شده، فاصله رو با در 

 حفظ

 .یم کنم

 مطمئنا صبح آروم تره و با آرامش بیش تری یم تونیم

  که زیادم مهم نیست تصمیمدر مورد این مشکیل

یم  .بگی 



اما من فعال باید در مورد خودم و رفتارهام مقابل 

 طیال

 .فکر کنم

این که یه دخیی با عصبانیت یم خواست از پیشم 

 بره،

 !بار اول نیست مطمئنا

ن بگم ییک از تخصص هام،  یم تونم به قطع یقی 

هاست  !عصبابن کردن دخیی

ی که حتی برای خودم هم   ن گنگه، عکس اما چی 

 العملم

ن طیال بود  !نسبت به رفیی

ی که نیم فهممش و برام قابل درک نیست، اینه   ن چی 

 که

 از گ تاحاال یه دخیی به قدری مهم شده که من برای

پیش خودم نگه داشتنش تو خونه ام زندانیش یم  

 !کنم

ی که یم خواست خونه ی من رو ترک کنه،  هر دخیی



ا طیالراهش باز بود و جاده اش دراز ام ! 

ش شدم که حتی نفهمیدم  من امشب به قدری اسیی

 دارم

چه غلیط یم کنم، فقط نیم خواستم اجازه بدم 

 طیال

 !ترکم کنه

متوجه ی تفاوتش با بقیه ی هم جنس هاش هستم، 

 اما

 عقل من نیم تونه این رو به عنوان یک دلیل منطقی 

 قبول کنه که ضفا بخاطر تفاوتش، من از رفتنش

 !ترسیدم

# ارتسیصدوپنجاهودوپ  

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 .یک ساعتی با تهدیدها و فحش های طیال یم گذره

یک ساعتی که من تماما به وضعیت خودم و جبهه 

 ای



که توش هستم فکر یم کنم و به هیچ جابی نیم 

 !رسم

انگار طیال هم خسته و نا امید شده که حدود نیم 

 ساعتی 

یم کوبه، نه دری ورییم شه ساکته و دیگه نه به در   

 .یم گه تا در رو باز کنم

 سکوت خونه اذیتم یم کنه، از ساعت دو گذشته و

تاحاال باید یم خوابیدم. مطمئنا فردا شکار کامال 

 خسته

و آشفته هستم و از این بابت اصال خوشحال 

 .نیستم

داستان هابی که امشب پیش اومدن، خسته ام کردن 

 و

 !هنوز هم تموم نشدن

به دست آوردن دل طیال، بلند یم شم و یم رمبرای   

 پشت در اتاق یم شینم، تکیه یم دم به دیوار کناری و

به به در یم زنم تا توجه ی  با انگشت چند ضن



 طیالرو

 :به سمت خودم جلب کنم

؟ - ؟ اونجابی
 طیال خانم؟ هستی

 چند دقیقه سکوت یم شه و باالخره یم شنوم که آب

ا حرص جواب یم دهبینیش رو باال یم کشه و ب : 

 .نیم خوام صداتو بشنوم. تنهام بذار -

 :کوتاه لبخند یم زنم، دوباره به در یم کوبم و یم گم

؟ صحبت کنیم رفع کنیم   - آروم نشدی یعتن

 کدورتارو

 .دیگه

 :صدای هه کشدارش عصبیم یم کنه و بعد یم گه

 ندارم -
ن
 !من با آدیم مثل تو حرق

 چجور آدیم ام مگه من؟ -

رص جواب یم دهبا ح : 

 !گفتم آدم؟ اشتباه کردم -

 :اجازه یم دم حرصش رو خایل کنه، دوباره یم گه

خ  فکر کردی با خودت که منو اینجا زندابن   -



 کردی؟

؟  مثال خواستی حرکت آرتیستی بزبن

 پارتسیصدوپنجاهوسه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

به ای  سکوتم انگار جری ترش یم کنه که دوباره ضن

ر یم زنهبه د : 

نیم خواستی حرف بزبن مگه؟ چته چرا الل  -

 شدی؟

 لب هام رو با زبون خیس یم کنم و در جوابش با

 :آرامش یم گم

 .اول تو بگو، آروم شو، بعد به منم یم رسیم -

 :دوباره پوزخند یم زنه

 !من آروم نیم شم -

 :با مکث کوتایه ادامه یم ده

خراب شدهفقط در صوربی آروم یم شم که از این  -  

 !برم و پشت شمم نگاه نکنم



 دوباره یم شنوم که آب بینیش رو باال یم کشه و من

 :بر اهمیت به حرف هاش یم گم

 .گریه نکن، حالم از خودم بهم یم خوره -

 یم گه
ن

ن یم کنه و تو دمایع ن فی   :فی 

گریه نیم کنم. ویل تو از خودت متنفر شو، منم  -

 ازت

 .متنفرم

بذار توضیح بدم، مطمئنم قانع یم دونم بیب، ویل  -

 یم

 .شر 

-  ! نیم خوام حرفاتو بشنوم! نیم خوام توجیه کتن

 فقط

این درو باز کن و دست از شم بردار، بذار برم؛ 

ن   !همی 

این بار نوبت منه که در جوابش پوزخند بزنم، روی 

 در

 :با ناخن خط یم کشم و یم گم



به این در تا وقتی که تو دست از لجبازی برداری و  -  

، بسته یم مونه  .حرف های من گوش کتن

 دوباره هه یم گه و انگار دیگه کم یم آره که با حرص

 :یم غره

 !یم شنوم، ویل فکر نکن حرفات برام مهمن -

 تو جام جا به جا یم شم و به در تکیه یم دم، با لحن

 :آرویم یم گم

ا باید اینو بدوبن  - اول از همه در مورد دوست مییی

 اون

یه که با یه دخیی نه در حد توعه، نه در حد من! دخیی  

کراش مسخره در حد دو ساعت وقتمو گرفت و من 

 حتی 

اون موقعم که تو نبودی، هیچ عالقه ای به اون 

 نداشتم

 و شی    ع قرارمون رو کنسل کردم. دیگه چه برسه به

 .اآلن که تورو دارم و ان قدر باهم خوشحالیم

 پارتسیصدوپنجاهوچهار#



 فصل_نه#

# حدحماقتاالغهاوا  

صدای نفس های بلندش، بهم اعتماد به نفس میدن 

 تا

 :ادامه بدم

ا، بلکه با خودشم حال  - من نه تنها با دوست مییی

 نیم

ن باش اگر به خاطر نیمو نبود یک ساعتم  کنم! مطمی 

ه رو تحمل نیم کردم، چه برسه به این که  این دخیی

 بیاد

ی که ان قدر برا م مهمه روبشینه تو خونه ام و دخیی  

 !این طوری ناراحت کنه

ن فینش دوباره بلند یم شه و صدای پوزخندش  فی 

 آزارم

 .یم ده

 مهمم؟ اگه مهم بودم یدونه یم زدی تو دهن اون -

 حرفابی نزنه
ن  عفریته، یم گفتی جلوی من همچی 



 ناراحت یم شم. نه که وایستی جلو من از اون ولدزنا

 !بگه تو هم کیف کتن بخندی

 ادامه یم دهبا باال کش
ن

یدن بینیش تو دمایع : 

 خ  فرض کردی منو تو آقای علیسان خان؟ -

گوشیم رو توی دستم یم چرخونم و در جوابش یم  

 :گم

 یه خانم منطقی که یم تونه مشکلشو با حرف زدن -

 .حل کنه فرضت کردم خانم هخامنش

به ای که به در  حرض یم شه، آرامشمون رو با ضن

مه یم دهیم کوبه یم شکنه و ادا : 

منطق؟ منطقو بذار دم کوزه آبشو بخور! فکر   -

 کردی

هر گند و گیه باال بیاری یم گم عب نداره بر خیال؟  

 که

 داری این طوری قشنگ قشنگ حرف یم زبن خامم

 کتن منم که خر، طیال خره؟

ن نکن طیال -  !به خودت توهی 



ن یم کتن عیل -  !تو داری با خر فرض کردنم بهم توهی 

حث بر نتیجه مون، نفسم رو محکم خسته از ب

ون  بی 

 :یم دم و طیال این بار با لحن آروم تری ادامه یم ده

من مامانت نیستم یل یل به الالت بذارم، هرکار   -

 کردی

ت آقا. به من توی خونه ای که  به روت نیارم حرصن

ایم شده، مسببش  ادعای مالکیتش رو داشتم بر احیی

وبن که این طوریتوبی و تو باید یم زدی تو دهن ا  

حرف زد. ویل چیکار کردی؟ وایسادی خندیدی 

 !فقط

ظاهرا دلش هنوز از اتفاق جاده شمال صاف نشده  

 که

 :عصتر یم گه

 اگه این اتفاق برعکس بود و برای من یم افتاد، تو -

آبرو نیم ذاشتی بمونه به من عیل! حاال نشستی 

 اینجا



 ما باهم خوشحال ب
ی

ودیم  فاز عاشقانه گرفتی یم گ

 کیس

 به چشمم نیم آد؟

صدای زهرخندش آزارم یم ده، چهره ام تو هم یم 

 شه

ن یم گه  :و طیال سنگی 

، کیس به چشمت نیم آد، تو -
ی

 آره تو درست یم گ

 !دایرکتت یم آد

 پارتسیصدوپنجاهوپنج#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 که یم زنه، کرک و پرم یم ریزن و ان قدر
ن
 از حرق

داره که حتی نیم تونم توجیه کنمدر این باره حق  ! 

فقط ساکت یم مونم تا طیال دق و دیل هاش رو 

 خایل

 :کنه

 یم کنم -
ی

 .یک هفته بیش تره من دارم باهات زندگ



؟ داریم باهم زیر یه -  یعتن خ 
ی

 تو اصال یم فهیم زندگ

 یم کنیم ویل تو پیج بیست کابی تو که پر
ی

 سقف زندگ

ی از من  َه َوله، هیچ خیر
نیست دخیی ! 

 طعنه ی تو جمله اش آزارم یم ده، اوقاتم تلخ تر یم

 شه و طیال همون جور که دلش حسابر پره ادامه یم

 :ده

 چرا؟ -

 یم -
ی

 چرا دوست پرسم که ده روزه دارم باهاش زندگ

 کنم، تو تختش یم خوابم و حتی مادر پدرش من رو

ا  دیدن، تو پیج کوفتیش که زیر هر کامنتش دخیی

ی از من نذاشته؟ خودشونو واس ن ش جر یم دن چی 

 جز

 اینه که برات اهمیت ندارم؟

ون یم دم و آه یم کشم  :نفسم رو محکم بی 

داری بزرگش یم کتن بیب. این مسئله اونقدرم که  -

 تو

 اهمیت یم دی بزرگ نیست! من فقط یادم رفته باید



برات پست بذارم. لطفا مثل بچه ها رفتار نکن. ما 

 هردو

الیعن هستیم. متهم کردن من به آدمای عاقل و ب

ی ن  چی 

که حتی فکرش هم تو شم نبوده، جدا درست 

 !نیست

ن یم خنده و عصتر ترم یم کنه  :تمسخر آمی 

، درو باز کن یم خوام برم -
ی

 .ایک تو درست یم گ

 !با این حرفش رسما رد یم دم

دو ساعته دارم منتش رو یم کشم که حاال ش خونه 

 ی

 اولمون باشیم؟

رو یم کنم، انگشت هام رو یم شکونم تا  پوست لبم

 به

 خودم مسلط باشم، اما طیال که بر حوصله به در یم

 :کوبه و یم گه

 .باز کن عیل. خسته شدم. یم خوام برم -



ل کنم! این همه  دیگه نیم تونم خودم رو کنیی

 مقاومتش،

 .این همه لجبازیش، عصبیم کرده

، ویل نهاز پشت در بلند یم شم و قفل رو باز یم کنم  

 !برای این که اجازه بدم بره

 وقتی در باز یم شه، نگاه طیال توی چشم هام یم

 .شینه

 بر توجه به این که یم خواد از کنارم رد بشه و بره، با

م و از زیر دندون هام یم  خشونت آرنجش رو یم گی 

 :غرم

 کجا؟ -

 پارتسیصدوپنجاهوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

از اون بدتر، عصبابن هم بر حوصله اس و من 

 !هستم

 :کالفه سیع یم کنه خودش رو آزاد کنه



 .ولم کن عیل، خسته ام -

م و کیم تکونش یم دم،  بازوهاش رو تو دست یم گی 

 :با عصبانیت توی صورت بر حوصله اش داد یم زنم

 د آخه آدم بیشعور، چرا نیم فهیم برام مهیم؟ منِ -

بمونه تو منت کدوم خریو این طوری کشیدم که 

 بغلم؟

 نگاه فراری و کالفه اش که توی چشم هام ثابت یم

 :شه، با دندون قروچه ادامه یم دم

 نیم بیتن دارم خودمو به آب و آتیش یم زنم که یم -

؟  برام مهم نیستی
ی

 گ

 چند بار پلک یم زنه، رنگ نگاهش عوض یم شه و

 .دیگه کالفه نیست

یم چشم هاش دیگه حرص نداره و بدنش کامال شل  

شه، دیگه منقبض نیست و آب دهنش رو پر ش 

 صدا

 .قورت یم ده

لب هاش آویزون یم شن و انگار منتظره من ادامه 



 بدم

 :و من طبق خواسته اش ادامه یم دم

 من مهیم که حتی یک روز هم -
ی

 تو ان قدر توی زندگ

نیم تونم بدون تو َش کنم! اونوقت تو منو به خ  

 متهم

؟ به این که م ای دیگهیم کتن وندن دخیی ن برای نی   

 برات پست نذاشتم؟

 چشم هاش رو یم دزده، آه یم کشه و آروم لب یم

 :زنه

ن نذاشتنت نیست علیسان،  - درد من پست گذاشیی

 چرا

 نیم فهیم من چقدر امشب حس بد گرفتم؟

ن کردن دست هام  وع یم کنم به باال پایی  آروم شر

 روی

ن نوازشش، مثل خودش آروم  یم گمبازوهاش و حی  : 

 باید به من اعتماد داشته باشر بیب، یه رابطه ی -

 بدون اعتماد به درد جرز الی دیوارم نیم خوره! فقط



اینو بفهم که چقدر برام مهیم و اجازه نده با این 

 دالیل

ن  ا بینمونو خراب کین  !مسخره آدمابی مثل مییی

دوباره توی چشم هام نگاه یم کنه، دست هاش رو 

 دو

ه به مردمک چشم هاش،طرف صورتم یم ذ اره و خی   

 :لب یم زنه

 .ببخشید که بهت اعتماد نداشتم -

 روی نوک پا بلند یم شه و با بوسیدن گونه ام، محکم

 .بغلم یم کنه

ه، عطر موهاش رو بو یم  شش توی گردنم جا یم گی 

 :کشم و توی گوشم زمزمه یم کنه

امشب خییل ترسیدم، خییل ناراحت شدم، خییل  -

 غصه

م. مرش که آرومم کردی، اگه برام مهم نبودی،خورد  

 .ان قدر حرص نیم خوردم ویل ببخشید اذیتت کردم

 :ته ریشم رو به گونه اش یم کشم و با خنده یم گم



 .توله سگ وحیسر متن  -

 پارتسیصدوپنجاهوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

*** 

ل کیفیت کارخونه به ، مدیر بخش کنیی  با ورود رضابی

م و بااتاقم،  شم رو از صفحه ی لپ تاپ باال یم گی   

 بهش یه لبخند نصفه نیمه یم زنم
ی

 :خستیک

 بفرما رضابی جان، امرتون؟ -

 چشم هام رو با ش انگشت ماساژ یم دم و رضابی که

 .در کل آدم راحتیه، بر تعارف من روی مبل یم شینه

 :پا روی پا یم اندازه و با صمیمیت همیشگیش یم گه

ون، شما هم بابا بچه ه - ا داریم برای نهار یم ریم بی   

 .ما بیا

نگایه به گوشیم که بغل دستم کنار لپ تاپه یم 

 .اندازم

طیال هنوز جواب پیامم رو نداده که گفتم نهار رو 



 باهم

باشیم، پس شکاره و خییل مشغوله که حتی جواب 

 هم

 .نداده

 رضابی که نگاهم رو به گوشیم یم بینه بر تعارف یم

 :گه

 اگه خودت برنامه داری تعارف نکنیا، برو به کارت -

 .برس

 دوباره نصفه نیمه بهش لبخند یم زنم و موهام رو با

 :دست کشیدن بینشون بهم ریخته تر یم کنم

 نه بابا چه برنامه ای، فقط آدرس رستوران رو برام -

 .مسیج کن

همون طوری که بلند یم شه به سمت در یم ره، 

 جواب

 :یم ده

یم ریم، یه نیم ساعت دیگه تکس یم دم بیا باهم -  

ن تو پارکینگ یم بینمت  .پایی 



 ش تکون یم دم و رضابی که در اتاق رو باز یم کنه،

 بر هوا به سمتم بر یم گرده و با یه لبخند شیطابن یم

 :گه

 راستی این دخیی جدیده ی تبلیغاتو دیدی؟ رئیسش -

 !توبی 

وهای چشم تنگ یم کنم و یم دونم امروز قرار  بود نی   

کت و مخصوصا به واحد ما اضافه  جدید به شر

 بشن،

 اما از صبح ان قدر غرق کار بودم که حتی متوجه ی

 .گذر زمان نشدم

 چهره ی سوالیم رو که یم بینه، تک خنده ای یم کنه

 :و یم گه

 پس ندیدیش! خییل به تیپ و استایل تو یم خوره، -

 !نهارم با ماست

ان قدر با رضابی ایک نیستم که ابرو باال یم اندازم و   

بخوام بهش بگم کیس تو زندگیمه، پس فقط با اکراه 

 یم



 :گم

محل کاره اینجا، هیچ وقت دوست ندارم با   -

 کارمندم رل

 .بزنم

 :دوباره یم خنده و بر خیال شونه باال یم اندازه

 عیل آقا!  -
ی

محل کار باشه. ندیدیش که اینو یم گ

 ببیتن 

این حرفاتویم ریزی دور همه ی  ! 

 پارتسیصدوپنجاهوهشت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

بدون ذره ای کنجکاوی، بر حوصله فقط ش تکون 

 یم

 :دم

 .یم بینمش باالخره -

کامل به سمتم بر یم گرده و با چشم های ریز شده 

 یم



 :پرسه

 اصال کنجکاو نیستی نه؟ -

 فقط شونه باال یم اندازم و رضابی که بر توجه ایم رو

بینه، کنجکاو تر یم پرسه یم : 

 ببینم، نکنه زن گرفتی خیر نداریم؟ -

پوزخند یم زنم و با این که دوست ندارم تو محیط  

 کار

 شخصیم بگم، ضفا جهت این که 
ی

از روابط یا زندگ

 ازم

ون، ش بسته یم گم  :بکشه بی 

 ... نیم شه گفت زن، ویل خب -

ون وجمله ام رو نصفه نیمه یم ذارم شاید بکشه بی    

 من گ ان قدر خوش شانس بودم که آدمای فضول

ون؟  دماغشون رو از زندگیم بکشن بی 

 تازگیا به این نتیجه رسیدم، این قضیه ی خاله زنیک

فقط مختص زن ها نیست و مردها یم تونن به 

 مراتب



 !فضول تر و خاله زنک تر از تمام زن ها باشن

ن پتانس یلچراش رو نیم دونم، اما مردها هم همچی   

 هابی دارن و یم شه چندین ساعت باهاشون در مورد

 !موضوعات مسخره غیبت این و اون رو کنند

 رضابی که انگار فضویل خییل بهش آورده، دوباره یم

 .آد و روی مبل یم شینه

طوری خودش رو جلو یم کشه و مشتاق نگاهم یم  

 کنه

 !که کامال مشخصه منتظر ادامه ی بحثه

  آرم و با یه قیافه ی سوایلویل من به روی خودم نیم

- نگاهش یم کنم. اما اون هم -چرا دوباره برگشتی   

 :خودش رو یم زنه به اون راه و یم پرسه

خیر نداشتم پرس! فکر نیم کردم تو هم بخوای  -

 نامزد

 .کتن یا رابطه ی جدی داشته باشر 

ناباور یم خندم و لپ تاپ رو باز یم کنم تا به ادامه 

 ی



نشون بدم که مزاحمه، در همون کارهام برسم و 

ن   حی 

 :هم جواب یم دم

 .نامزد نیستیم، ویل یم شه گفت جدیه -

 واو پرس! سورپرایزم کردی. کمایل یه طوری ازت بد -

 یم گفت تصور من ازت یه بد بوی واقیع و بر عار

 !بود

 !اخم هام در هم یم شه و کمایل مزخرف

 پارتسیصدوپنجاهونه#

 فصل_نه#

# هاواحدحماقتاالغ   

خودم رو بر اهمیت نشون یم دم و فقط شونه باال 

 یم

 :اندازم

 خانم کمایل درگی  یه سوتفاهیم شدن که من باید -

 .براشون حلش کنم

 :یم خنده و بر خیال یم گه



کت روت کراش دارن، کمایل - ای این شر  نصف دخیی

 !بیچاره ام مثل بقیه! نیم توبن شزنشش کتن 

یبر تفاوت، فقط خشک و خایل لب ن خند یم زنم، چی   

 نیم گم و خودم رو مشغول کار نشون یم دم بلکه

کنه بره
َ
َ. 

ب َِ  

 رضابی 

اما اون انگار چونه اش تازه گرم شده که با نیشخند 

 یم

 :گه

اف کنم اگه زن و بچه نداشتم بهت -  حقیقتا باید اعیی

 !حسودیم یم شد

نیشخند یم زنم و خودش با جوی که راه انداخته 

 ادامه

 :یم ده

،ه - ن کت بهت حسودی یم کین ن اآلنشم کل شر می   

ارو از رییس تا کارمند  چطوری یم توبن همه ی دخیی



؟ راه و روش خاض داری؟  عاشق خودت کتن

 نیشخندم رو دوباره تکرار یم کنم و دیگه نیم تونم تو

م و با یه  برق بمونم که ژست از خود مچکری یم گی 

 :لحن مرموز در جوابش یم گم

روش نداره داداش، ذاتیهجذابیت راه و  - ! 

رضابی بلند زیر خنده یم خنده و مطمئنا جلوی یه 

 خانم

 هم دهنش رو مثل اسب باز یم کنه و شیهه یم کشه،

 در صوربی که اگر یکم بلد بود، یم دونست این مدل

 !خندیدن دافعه داره حتی جای جذابیت

ن خندیدنش یم گه  :با تایید ش تکون یم ده و حی 

-  
ی

... حق با توعه کامال. واقعا درستهدرست یم گ . 

کت دو کلمه با لبخند ای شر  من حتی نیم بینم با دخیی

، چه برسه الس زدن و آمار دادن! اما  حرف بزبن

 !همشون کشته مردتن

 پارتسیصدوشصت#

 فصل_نه#



 واحدحماقتاالغها#

قبل از این که جوابر بهش بدم، گوشیم زنگ یم 

 خوره

هو اسم طیال روی صفحه یم افت . 

ون به رضابی یم کنم  دوباره یه نگاه چرا نیم ری بی 

اما به روی خودش نیم آره و همچنان جا خوش  

 کرده

 !وسط اتاق من

ون یم دم  :به اجبار نفسم رو کالفه بی 

، باید جواب بدم -  .یم بخیسر

 .راحت باش -

توروخدا! تو نیم گفتی یم خواستم ناراحت باشم 

 !آخه

حسوس به سمت رضابی با یه چشم غره ی ریز و نام  

ش رو حسابر باز کرده، تماس طیالرو جواب
 که چیی

 :یم دم

 جانم طیال؟ -



 .جانت بر بال -

زنگ زدم اول معذرت بخوام که جواب پیامتو  -

 .ندادم

آتلیه ام، همه خ  خورده بهم؛ مدل احمقم کرونا  

 گرفته

قرنطینه شده، مدل ندارم اآلن. استودیو هم که 

 همیشه

داره، امروزم که همه خ  خورده بهمی خدا دردش  . 

 .در کل، تو ببخش جوابتو ندادم

 در رابطه با پیشنهادت، یم خواستم بگم خونه نهار -

م و شب با یه شام خوشمزه  بخوریم که خییل درگی 

 تو

 .خونه منتظرتم و از دلت در یم آرم عزیزم

 یه عالمه بوس و بغل و قلب و اینا رو لپات. مرش -

، بایکه درک یم ک تن . 

ان قدر تند حرف یم زنه و تند تر قطع یم کنه که 

 حتی 



 نیم تونم جواب بوس هاش رو بدم و تلفن تو دستم

 .خشک یم شه

 رضابی که قیافه ی هنگ و وارفته ام رو یم بینه، یم

 :خنده

 !دوست دخیی فعایل داری -

 :ابرو باال یم اندازم

 شنیدی؟ -

 .صدای تلفنت باالس، ناخواسته بود -

. ازن گایه به گوشر یم اندازم و نگایه به رضابی  

فالگوش ایستادنش خوشم نیم آد و برای این که 

 بحث

 رو تموم کنم، بدون جواب دادن بهش لپ تاپ رو یم

ن بلند یم شم ن گوشیم از پشت می   .بندم و با برداشیی

 پارتسیصدوشصتویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ون یم  ریم و اول از همهبه اتفاق رضابی از اتاق بی   



ن خایل کمایل که یم افته، غر یم زنم  :نگاهم به می 

 جای این که شکارش باشه، باز معلوم نیست داره -

 !پشت من به گ خ  یم گه

 :رضابی یم خنده و دست پشت کمرم یم ذاره

 .پارتیشم کلفته، نیم شه بهش تو گفت -

 :خشک جواب یم دم

کت برای ضوابط ا - رزش قائلهان قدر که این شر ! 

ن کار کردن دیده باشم،  آخرین باری که این زنو حی 

 یادم

ه بیاره، تو این   نیست بوهللا! ویل بذاریش حرف بیر

 کار

 !استاده

 رضابی نگاهش رو دور تا دور واحد بزرگ تبلیغات یم

 گردونه و هرکیس رو که شکار خودش یم بینه، به

 :سمت من بر یم گرده

ه اینجا نیست نشونت  - بدمدخیی . 

 !ای بابا این دیگه چه آدمیه ها



 بهش گفتم دوست دخیی دارم، بازم ول نیم کنه و یم

 !خواد یه نفر دیگه رو بچسبونه به من

 ، طیال اگر اینجا حضور داشت، عالوه بر رضابی

 خشتک

 !منم یم کشید شم

 همون لحظه که دارم بهش فکر یم کنم، گوشیم زنگ

 .یم خوره و دوباره طیالست

ن یمرضابی ج لوتر یم افته و این بار بعد این که مطمی   

 :شم صدای گوشیم کمه، جواب طیالرو یم دم

 جانم خانم؟ -

وقتی صدای طیال، با یه لحن مظلوم به گوشم یم 

 رسه،

 به چشم هام و گوشم شک یم کنم که اسم طیالرو

 درست دیدم یا نه و این صدای دوست دخیی منه؟

 عشقم؟ -

 :ناباور یم گم

شده؟جان چی -  



 عیل جونم؟ -

 بله عزیزم؟ خ  شده؟ -

 چقدر برام ارزش قائیل؟ -

 !این چه سوالیه؟ معلومه که، خییل -

 اگه خییل ارزش قائیل، اگه نیم خوای حرص بخورم -

؟  و شب کیل بهت غر نزنم، مدل من یم شر

 توروخدا،

 .خواهش، لطفا

 پارتسیصدوشصتودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ی که واضحه، ن ن من به طیالست چی  قدرت نه نگفیی ! 

که اآلن اینجا نشستم زیر دست میکاپ آرتیست و 

 برای

 .عکس ها آماده یم شم

اون هم به خوبر از این قضیه مطلعه که توی 

ن   همچی 



اییط قرارم یم ده، اما خب؟ چه یم شه کرد؟  شر

 .طیالست و الیف استایل خاصش

 با تموم شدن گریمم، از روی صندیل بلند یم شم و

م و مودبر ام هست، 
میکاپ آرتیست که خانم محیی

 با

ام یم گه  :احیی

 فیستون برای عکاش فوق العاده ست، عجیبه که -

 .طیال تاحاال نیاوردتون آتلیه

 با لبخند تشکر یم کنم و دیگه از اختالف نظراتمون

ی نیم گم ن  .چی 

یتی شدن ندارم، زندگیم  من هیچ عالقه ای به سلیر

ن   همی 

 پیچیده هست و نیم تونم اآلنش هم به 
ن
اندازه ی کاق

 یه

بار دیگه بهش اضافه کنم؛ اآلن هم که اینجام فقط و 

 فقط

 !به خاطر طیالست، والغی  



لباس هابی که طیال برای پوشیدن روی رگال گذاشته 

 رو

 بر یم دارم و یم خوام به سمت اتاق پرو برم که با

صدای خنده ی طیال کنجکاو مسی  قدم هام رو 

 عوض

 . کنمیم

 در رو باز یم کنم و نگاهم به مرد به شدت جذابر یم

 .افته که عمال داره تو حلق طیال حرف یم زنه

ن برخورد از راه ن اولی   حتی از این فاصله و با همی 

 !دور، مطمئنم هیچ ازش خوشم نیم آد

بر خیال لباس، با قدم های بلند به سمت اون دوتا 

 یم

م رو از حلق این مرد غریبه بکشم رم تا دوست دخیی  

ون  !بی 

 بهشون که یم رسم، مرتیکه هیچ فاصله ای نیم ده و

فقط با یه لبخند جذاب که به شدت رو مخه، کیم 

 شش



 .رو عقب یم کشه

طیال که متوجه ی عکس العمل یارو یم شه، به 

 سمتم

 :بر یم گرده و خوشحال جیغ یم کشه

 .وای، دور تو نگردم من آخه؟ چقدر جذاب شدی -

یه لبخند ششی یم زنم و هنوز نگاهم رویبهش   

 دست اون مرتیکه ای که کنار طیال جک زده ثابت

 .مونده

ه و یم چسبه به من، که  طیال از طرف فاصله یم گی 

باعث یم شه با خیال راحت تری نفس بکشم و 

 ریلکس

سم  :بی 

؟ -  نیم کتن
ن
م رو معرق  آقای محیی

 : گردهطیال با یه لبخند راحت به سمت یارو بر یم

 البته، چرا که نه؟ -

 :و با صمیمیت بازوی پرسه رو لمس یم کنه

، صاحب آتلیه که امروز لطف - ن  ایلیاد روزبه هسیی



 .کردن اومدن برای عکاش ما

 پارتسیصدوشصتوسه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 ایشون هم علیسان خان ملیک، دوست پرس بنده -

ن که امروز قدم رنجه کردن اومدن ا ینجاهسیی . 

ام ش تکون یم ده و دستش رو دراز یم  ایلیاد با احیی

 :کنه، باهاش دست یم دم

 .دوست پرس طیال جان -

کی َِ  

 خوشوقتم جناب مل

در مقابل عرض ادب و خوشوقتی اون فقط شد 

 لبخند

 :یم زنم

ن جناب -  .من هم همچنی 

ل کردن لبخند عصبیم موفق نیستم   ظاهرا توی کنیی

 که



لند یم شه تا دم گوشم حرف طیال روی نوک پا ب

 :بزنه

 .عزیزم، ریلکس -

 دستم رو پشت کمرش یم ذارم و ش بر یم گردونم

 توی چشم هاش زل یم زنم. طیال با یه لبخند آروم و

گرم که حتی یخ های قطب رو هم آب یم کنه، گونه 

 ام

 :رو یم بوسه و دوباره در گوشم یم گه

ه شکارشه،نگاهت بهش مثل نگاه یه قاتل شیایل ب -  

 .خونرسدی خودتو حفظ کن

 کمرش رو چنگ یم زنم و طوری به خودم یم

ه  چسبونمش که هیچ فاصله ای بینمون نباشه و خی 

 به

 :ایلیاد که رفته دنبال بازیش، زمزمه یم کنم

 .خوشم نیومد ازش -

 :طیال به شوخن روی بازوم یم کوبه و یم خنده

ت یم معلومه که تو خوشت نیم آد، اگه تو خوش -



 اومد

که شبای جای من توی تخت، یه مرد بغل یم  

 !کردی

ه و طیال با یه حالت رویابی یم گه  :خنده ام یم گی 

ا عاشقشن -  !ویل دخیی

 اخم هام درهم تر یم شه و کمرش رو جوری چنگ یم

 زنم که ناله یم کنه و من دوباره توی چشم هاش زل

ه به چشم های شیطونش زمزمه یم کنم  :یم زنم، خی 

؟ - ، هستی ا نیستی  تو که از اون دخیی

 :دستش رو دو طرف صورتم یم ذاره

 معلومه که نیستم خره، چرا باید باشم؟ به تیپ من -

 .نیم خوره اصال طرف. فقط به درد عکاش یم خوره

با خیال راحت، آروم تر نفس یم کشم و دیگه بدنش 

 رو

چنگ نیم زنم. ریلکس بغلش یم کنم و طیال یهو 

 جیغ

شهیم ک : 



 .چرا لباس عوض نکردی تو؟ بیا بریم -

و همون لحظه تازه نگاهم به یقه ی باز تاپش یم 

 .افته

 پارتسیصدوشصتوچهار#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

 با یه حالت بدی، صحنه ای که از دور دیدم جلوی

 .چشمم یم آد

ایلیادی که عمال تو حلق طیال ایستاده و حتی دست 

 هاش

نیی جک زده بود و اگر ش نیمرو دو طرفش روی کا  

رسیدم، معلوم نبود چقدر یم خواست با دوست 

م  دخیی

 !الس بزنه

 :انگشت زیر یقه ی شل و ول تاپش یم کشم و یم گم

 .شدت نشه اینجا! خییل کم لباس پوشیدی آخه -

 :طیال که انگار امروز حسابر شارژه، فقط یم خنده



 .وسط جمع انگولکم نکن، زشته -

م با همون انگشت، کیم یقه اش رو جمعسیع یم کن  

 .کنم اما ان قدر شله که هیچ جوره نیم شه کاری کرد

 !جمع کیه؟ کیس اینجا نیست که. یه توبی و من -

ن یم آره، با گوشه ه و پایی   انگشتم رو تو دست یم گی 

 که ایلیاد با ییک از عکاس ها سمت
ن
 ی چشم به طرق

نه و برای تابلوپرده ی *کرومایک ایستادن اشاره یم ک  

 :نشدن قضیه با خنده یم گه

، بر حیثیتمون نکن -
ن  .دارن نگاه یم کین

نگاهم به ایلیاد یم افته که قفل دست های ما شده، 

 این

 !مردک قطعا کرم داره

 !و فقط یه صاحب ملک جذاب و مهربون نیست

 :طیالرو سمت خودم یم کشم

 ویل اینجا واقعا شده، یم خوای کتمو بدم بهت؟ -

 :طیال دوباره یم خنده

چه جنتلمن! نه عزیزم، اکیم من. بیا بریم زودتر  -



 لباس

 .تورو ایک کنیم، دیر شد

 همون طوری که دستم پشت کمرشه، به سمت اتاق

 .لباس ها یم ریم

ه ام رو باز یم کنه که اهن تی   طیال دکمه های پی 

 :نیشخند یم زنم

ن صحنه ای نداشتیم، به نظرت ا - ن تاحاال همچی  ولی   

 بارمون باید تو اتاق لباس آتلیه ات باشه؟

 :دوباره یم خنده و بر مکث دکمه ها رو باز یم کنه

ان کنم -  .قول یم دم بعدا برات جیر

 روی دسته ی مبل یم شینم و پاهام رو باز یم کنم،

 .طیالرو جلو یم کشم و دست دورش حلقه یم کنم

ان چرا وقتی موقعیت جوره؟ بیا بریم تو ک - ارشجیر . 

** 

ن  *  پرده ی سیر

 پارتسیصدوشصتوپنج#

 فصل_نه#



 واحدحماقتاالغها#

دست دور گردنم حلقه یم کنه و با کج کردن شش، 

 لب

 :یم زنه

بذارش برای شب دیگه. اآلن یه عالمه آدم پشت  -

 در

ن   .منتظر ما هسیی

حلقه ی دستم رو دور کمرش محکم تر یم کنم و 

 جلوتر

 .یم کشمش

برم و عطر تنش رو بو یمشم رو زیر گلوش یم   

 :کشم

 ان قدر بوی خوبر یم دی که مستم یم -
 هوم، وقتی

 .کنه. حق بده نتونم ولت کنم

 کمرش رو نوازش یم کنم و حق به جناب توی گلوش

 :لب یم زنم

اگه آدم باشن باید به حریم خصوض یه زوج  -



ام  احیی

بذارن و بدونن ممکنه یه شی اتفاق ها بینشون 

 بیفته

 .بیب

 دستش رو روی گونه ام یم ذاره و ته ریشم رو نوازش

 یم کنه. کمرش رو کیم تاب یم ده، عقب یم کشه و

 :ناز یم خنده یم گه

 زشته آخه عشقم. آبرومون یم ره ها، یم گن -

 .بدبختای َه َول مکان ندارن

 نفس داغم رو توی گلوش خایل یم کنم و جوری به

ه و خودم یم چسبونمش که آب دهن قورت یم د

 دست

 .هاش روی شونه ام محکم یم شه

 :لب یم زنم

 بذار بگن، فقط تو و این لحظه که تو بغلیم برام -

 .مهمه

ون یم ده و مقطع یم خنده، با  وقتی نفسش رو بی 



ن یم کشمش و هردو روی مبل یم افتیم  .خودم پایی 

ش  شی    ع جاهامون رو عوض یم کنم و زیر بدنم گی 

ن یم کش هیم اندازم، آروم هی  : 

 .وای عیل، مواظب باش -

 :توی چشم هاش زل یم زنم و روش خم یم شم

 به من اعتماد نداری مگه؟ -

 :پلک یم زنه و آب دهن قورت یم ده

 .معلومه که دارم -

 لب هاش رو یم بوسم و دستم از زیر تاپش پوست

ن  نرمش رو لمس یم کنه. ش عقب یم کشم و بی 

 نفس

 :زدن، زمزمه یم کنم

واظبتم بیبمن همیشه م - . 

 پارتسیصدوشصتوشش#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ه شدنش توی چشم هام طوالبن یم شه و من با  خی 



 :لمس بدنش، حواسش رو به خودم جمع یم کنم

؟ -  داری به خ  فکر یم کتن

 یم خنده و با گونه های شخ شده شش رو بر یم

ن بار و احتماال آخرین بار تو عمرم  گردونه، برای اولی 

جالت کشیدنش رو یم بینم و طیال آروم یم گهخ : 

 .به تو -

افش، هرچند آروم و خجالت زده، غی  منتظره  اعیی

 اس

و از طیالبی که همیشه تو لحظه های عاشقانه 

 لجبازی

کرده، این حرف زیادی بعید به نظر یم رسه. اما 

ن   همی 

 دو کلمه ی کوتاه حالم رو از این رو به اون رو یم

 .کنه

نیش بازم رو جمع کنم و لب یم زنمنیم تونم  : 

 .حتی فکر کردنتم سکسیه -

خجالت زده و شخ شده یم خنده و من از موقعیت 



 سو

 .استفاده یم کنم

 روی شکمش خط های فرضن یم کشم و منقبض

 :شدنش رو زیر انگشت هام حس یم کنم

 .خوشم نیم آد این پرسه ان قدر نزدیکت باشه -

مطمئنا ان قدر درگی   ابروهاش کیم در هم یم شن و   

این لحظه مون شده که حتی یادش نیم آد از گ 

 حرف

 .یم زنم

 :راهنماییش یم کنم

 جناب روزبه! باید بهش فاصله ی اجتمایع با یه -

 خانیم که دوست پرس داره رو یادآوری کنم؟

 :طیال بر اهمیت از این موضوع یم گذره

 .ایلیاد؟ ول کن اونو کال بر آزاره -

گردنم حلقه یم کنه و با کیم دلخوری یمدست دور    

 :گه

وسط این لحظه مون باید حرف یه آدم دیگه  -



 باشه؟

 رو توی این لحظه
ن
ن حرق  خودم هم از این که همچی 

 وسط کشیدم، ناراحت یم شم. اما نگاه ها و نزدییک

 بیش از حد اون یارو به طیال، زیادی فکرم رو درگی  

 .کرده

ونه اش رو عمیق یمبرای به دست آوردن دلش، گ  

 :بوسم

 عزیزم، تو ببخش منو، خب؟ کجا -
ی

 درست یم گ

 بودیم؟

 یم خنده و کیم خودش رو روی مبل باال یم کشه و

 دست هاش رو روی شونه هام یم ذاره؛ مطمئنا داره

 دعوتم یم کنه ببوسمش و من دعوتش رو بر جواب

 .نیم ذارم

اینپاهاش رو دور کمرم حلقه یم کنه و من دیگه به   

 .که کجاییم هیچ اهمیتی نیم دم

دستم از روی شکمش باالتر یم ره و مطمئنم طیال 

 هم



 .هیچ مشکیل نداره

 گلوش رو یم بوسم و نفس هاش که بلند یم شه،

 .پارچه ی لطیف لباس زیرش رو لمس یم کنم

 پارتسیصدوشصتوهفت#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

لباسدستم از کنار پهلوش به سمت کمرش و پشت   

 زیرش یم ره و شم هنوز توی گلوشه، بدون این که

 .لب هاش رو بوسیده باشم

به سمت لب هاش یم رم و طیال که چشم هاش رو 

 یم

بنده، من هم به تبعیت از اون چشم یم بندم و اجازه 

 یم

ن   .دم لب هامون هم رو پیدا کین

یتن لب هاش رو حس کنم، با باز  قبل از این که شی 

د که طیالرو صدا یم زنه، تمام حس وشدن در و ایلیا  

 .حالم یم پره



 طیال جان کجا موندید؟ -

طیال شی    ع چشم هاش رو باز یم کنه و خفیف جیغ 

 یم

 کشه، مردک بیشعور بر توجه به این که حتی از ما

ن  ن گاو شش رو پایی   اجازه ی داخل شدن نگرفته، عی 

 .یم اندازه و یم آد تو

 :زیر لتر یم گم

معرکه لعنتبر خر مگس  - ! 

 :طیال زیر لتر یم گه

 .آبروم رفت عیل، وای -

 چشم غره ی غلییطن بهش یم رم و از این که خودش

رو مقرص یم دونه متنفرم. توقع نداشتم ان قدر  

 کلیشه

 ای رفتار کنه و طبق شناختی که ازش دارم، انتظار

 داشتم به ایلیاد بتوپه! اما انگار تو این جور مسائل

 !زیادی خجالتیه

 :شم رو کیم بلند یم کنم تا به اون آدم نفهم بتوپم



 جناب روزبه، حیوانات چهارپا هم یم خوان وارد -

 جابی بشن در یم زنن. طویله ام ان قدر بر در و پیکر

 .نیست بوهللا

کامال روی طیال که زیر بدنم قفل شده، خیمه یم زنم 

 و

 :رو به ایلیاد که مات مونده، دوباره یم توپم

از این به بعد جابی ما تنها بودیم اول در بزن  لطفا  -

 بعد

 .وارد شو

 طیال جوری بر صداست که انگار حتی نفس هم نیم

 !کشه

بر حوصله به ایلیاد که هنوز همون جا ایستاده غر 

 یم

 :زنم

یتون. لطفا یکم فضا -  دوست عزیز، ممنون از پیگی 

 !بدید بتونیم این قضیه رو هضم کنیم

کنه و من چشم ریز کرده، با تهدید با اخم نگاهم یم  



 ش

 .تکون یم دم

 بله؟ مشکلیه؟ -

ن   :شونه باال یم اندازه و با گفیی

ون -  .شی    ع تر بیایید بی 

 .باالخره دکمه اش رو یم زنه و یم ره

 با احتیاط از روی طیال بلند یم شم، بر حوصله دکمه

 مونده ی لباسم رو باز یم کنم و به طیال که
ی
 های باق

ست هاش روی صورتشه نگاه یم کنمهنوز د : 

 .پاشو عزیزم، رفت مرتیکه دوزاری -

ن دست هاش با ناله و خفه به   صدای طیال از بی 

 گوشم

 :یم رسه

خییل بد شد عیل! همه ی شخصیت حرفه ایم یم  -

 ره

 زیر سوال! آبروم رفت تو محل کار! دیگه گ به حرف

 من گوش یم ده؟



 پارتسیصدوشصتوهشت#

 فصل_نه#

# حماقتاالغهاواحد  

ن بدمم نیومده که  اگر بخوام رو راست باشم، همچی 

 این

 .مردک مارو تو این وضعیت دیده

وضعیت بدی هم نبود البته؛ طیال خییل داره بزرگش 

 یم

 .کنه

 پشت مبل رو به در بود و من کامال با بدنم طیالرو

ن زیادی ندیده در واقع، لباس  پوشونده بودم، چی 

 هامون

ی که متوجه اش هم که تنمون بود  ن و احتماال تنها چی   

 !شده، ش و کمر من بوده که روی طیال بودم

 بزنه و
ن
 حاال کاری ام نیم کردیم، ویل اگه بخواد حرق

یک کالغ چهل کالغ بشه، احتماال یم شه آش نخورده 

 و



 !دهن سوخته

ن  ن همچی 
 محیط های کاری، جون یم ده واسه ساخیی

مردشایعه هابی پشت دیگران؛ چه زن چه  ! 

فقط امیدوارم جناب ایلیاد روزبه، با دیدن این 

 صحنه ی

ن ما دست و پاش رو از نزدییک دوست  صمیمانه بی 

 من عقب بکشه و فاصله اش رو با طیال حفظ کنه

ر َِ  

 دخت

یش کالهمون بد یم ره تو  وگرنه با این حجم از پیگی 

 !هم

با باال تنه ی برهنه، دست به کمر یم شم و به طیال  

 که

ون حالت انگار برق گرفته و خشک شده یم  تو هم

 :گم

ی نشده که، غلط کرده هرگ  - ن پاشو بیب، چی 

 پشتت



 حرف بزنه. خودم یم زنم تو دهن هرگ بخواد بهت

 .بگه تو، پاشو عزیزم

ن دست هاش بلند یم  صدای ناله اش دوباره از بی 

 :شه

اآلن ایلیاد چه فکری راجع به من یم کنه؟ وای  -

 .خدا

ر هم یم شه و کمربندم رو باز یم کنم، بااخم هام د  

 :حرص یم گم

فکر یم کنه ان قدر عاشق همیم که نیم تونیم  -

 دوری

 .همو تحمل کنیم

 :طیال اما با خنده و ناله حرفم رو رد یم کنه

آخه خییل بد شد عیل، محل کاره اینجا مثال، اآلن  -

 همه

م! تو چرا خوشحایل؟
َ
َ ه َول ن  فک یم کین

دارم با نیشخند نگاهش یم کنم،  همون لحظه که

 دستش



 .رو از صورتش بر یم داره و این حرف رو یم زنه

 :شونه باال یم اندازم و به سمت رگال لباس ها یم رم

 !بذار تو اون مغز کوچیکش هرخ  یم خواد فکر کنه -

 .مهم من و توییم بیب

؟ -  اگه به کیس بگه خ 

،پاشو طیال، داری الیک فکر و خیال بیخود  - یم کتن  

 همه اینجا یم دونن دوست پرستم فکر نکنم قضاوت

! پاشو جای خود خوری کمک کن لباسامو  ن کین

 بپوشم

ون  .بریم بی 

 پارتسیصدوشصتونه#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ه ی ایلیاد  تمام طول مدت عکاش، با نگاه های خی 

 !روی طیال یم گذره

م  نگاه هابی که به قدری بر پرواست، حتی طیال ه

 کالفه



 یم شه و مدام خودش رو از دیدرس روزبه دور یم

 کنه، اما مگه ول یم کنه؟

 عصبابن ام و هرخ  عکاس ها یم گن لبخند بزن، نیم

تونم؛ چون به حدی اخم هام در هم فرو رفته که 

 فقط یم

خوام با مشت بکوبم تو دهن این حرومزاده تا بلکه 

 یکم

 !آروم بشم

آدم باید ان قدر بر  نیم تونم درکش کنم، چرا یک

 پروا

 باشه که جلوی چشم من زل بزنه تو چشم دوست

م؟  دخیی

 اصال رو مود نیستم و نیم تونم در حایل که یه ولدزنا

 ان قدر بر پروا زل زده به طیال، لبخند بزنم و عکس

م  !بگی 

ن   :عکاس ها هم متوجه ی این یم شن و با گفیی

 .بقیه اش برای بعدا -



 و من با اعصابر که بهباالخره کار رو تمو 
ن م یم کین  

شدت داغون شده، یم رم تا لباس هارو از تنم در 

 بیارم

ون  .و زودتر از این خراب شده بزنیم بی 

اهن چهارخونه ی قرمز و مشیک رو با حرص از  پی 

ن   تنم در یم آرم و بر مالحظه روی کف شامییک زمی 

 .یم اندازم

ن کردم یمبه سمت رگایل که لباسم رو از اونجا آویزو   

اهنم، صدای خفیقن که از اون  ن پی 
رم و با برداشیی

 پشت

 .یم آد توجه ام رو جلب یم کنه

ایلیاد رو به روی طیالبی که ش به زیر انداخته، 

 دست

ابی زمزمه یم کنه
ن  .به سینه ایستاده و طیال داره یه چی 

 صداش رو نیم شنوم اما ایلیاد که به حرف یم آد، به

ن صداش، احتماال افرادخاطر بر مالحظگیش 
ُ
روی ت  

ون اتاق هم کامال یم فهمن راجع به خ  حرف یم  بی 



 !زنن

 نا امیدم کردی طیال جان، من همیشه روی تو به -

 خ  
ی

 عنوان یک دخیی عاقل و بالغ که یم دونه از زندگ

 که امروز
ی
 یم خواد حساب باز کرده بودم. اما با اتفاق

ازت توقع داشتمافتاد، به این نتیجه رسیدم زیادی  ! 

 طیال مات نگاهش یم کنه و منتظرم بزنه تو دهن

 طرف، منتظرم بهش بگه پاش رو بیش تر از گلیمش

 !دراز کرده و ما هم رو دوست داریم

ن   اما سکوتش، حرف نزدنش، لب گزیدن و ش پایی 

 انداختنش به ایلیاد این اجازه رو یم ده که با گستاخن 

 :تمام ادامه بده

ه به عنوان دوست پرست برداشتی این پرسی ک -  

آوردی اینجا، به عالم و آدم معرفیش کردی، آدمیه  

 که

؟  بهش اعتماد کتن

 طیال باالخره با جون کندن و بعد هزارتا رنگ عوض

 :کردن، با لحتن که کیم قاطعه و کامال رسیم یم گه



بله جناب روزبه، علیسان قابل اعتماد ترین مردیه   -

 که

خوایه شما توی زندگیم وجود دا ره. ممنونم از خی 

 اما

 منه و هرکار که بخوام باهاش یم کنم
ی

 .این زندگ

 چشم های روزبه که ریز یم شه، کیم خودش رو جلو

ه توی چشم هاش با نگرابن یم گه  :یم کشه و خی 

 تو هنوز بچه ای طیال، من نگرانتم! نیم خوام با -

انتخاب پرسی که از ظاهرش کامال پیداست هیچ 

هبرنام  

 !ای برای ازدواج نداره، آینده ات رو نابود کتن 

 طیال نفسش رو محکم فوت یم کنه و انگار کیم به

 :خودش اومده که با قاطعیت یم گه

 درسته، علیسان برنامه ای برای ازدواج نداره، من -

هم هیچ اضاری ندارم اآلن که کیل وقت برای تجربه 

 ی

های جدید دارم با ازدواج گند بزنم ب ن ه برنامه هامچی  . 



ن لحظه اس که باهم  برای ما، مهم فقط همی 

 .خوشحالیم

 طیال بر اهمیت به روزبه که یم خواد حرف بزنه،

 :نگایه به دور و اطراف یم اندازه و یم گه

، باید برم پیش عیل، فعال -  .یم بخیسر

ن  ون بیاد، با برداشیی  قبل از این که طیال از اونجا بی 

ز کشیده بودیم عقب یملباسم تا مبیل که روش درا  

 .کشم

 پارتسیصدوهفتاد#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ن موزیک مالییم سکوت یم  توی راه خونه، با گذاشیی

 کنم و منتظر یم مونم طیال از حرف های اون مردک

ی بگه، اما اون هم بدتر از من روزه ی ن  دیالق چی 

 !سکوت گرفته و ابدا دهن باز نیم کنه

 
ن
 بزنه و من با این که تمام انگار قرار نیست حرق

 حرف



 هاشون رو شنیدم و به طیال افتخار کردم، اما هنوز

 !کنجکاو و عصبابن ام

 در مورد ایلیا ِد روزبه کنجکاوم، دلم یم خواد بدونم

چطور یک آدم ان قدر وقیح یم شه که بتونه 

ن   همچی 

ی که دوست پرس داره و با اون  حرف هابی رو به دخیی

بزنهپرس خییل صمیمیه  ! 

عصبابن ام از این که احتماال هرروز باهم مالقات 

 دارن

 !و من نیستم که مواظب رابطه ام باشم

به هرحال طیال هم آدمه، چند بار یم خواد مقابل 

 حرف

هابی که کم و بیش درست هستند بایسته و تاثی  

ه؟  نگی 

 عصبابن ام از خودم، که اجازه دادم فک اون یارو ان

بتونه این حرف هارو راجع به من قدر سالم بمونه و 

 به



 !طیال بگه

 عصبابن ام که حق با اون مردکه و من یک آدم بال

تکلیفم، که نیم دونم آینده ام با طیال قراره چطور 

 باشه

ی که برام مهمه رو  تنها دخیی
ی

 و ممکنه من زندگ

 خراب کنم؟

ی باشم که روزبه بهش اعتقاد  ن ممکنه همون چی 

 داره؟

 طیال 
ی

بشم؟ آفت زندگ  

آینده اش رو، حرفه اش رو، استقاللش و تمام 

 عالیقش

 رو بسوزونم؟

 کیس رو نابود کنم متنفرم، اگر اون
ی

 از این که زندگ

ن زندگیم باشه، هیچ وقت نیم  شخص مهم ترین چی 

 تونم

 .به خودم اجازه بدم زندگیش رو خراب کنم

خودخوری فایده نداره و باید حرف بزنم، باید بگم 



 من

تو ذهن ایلیاد نیستم و از م ِن شخصیتم  اون آدم

 دفاع

 !کنم

 طیالبی که کامال به سمت پنجره چرخیده و زل زده به

 :خیابون های باروبن رو صدا یم زنم

 طیال؟ -

 :بدون این که نگاهم کنه، کوتاه یم گه

 جانم؟ -

 .برگرد نگام کن. اینطوری راحت نیستم -

ه به نیم رخم، بر حوصله به سمتم یم چرخه و خی   

 .منتظر نگاهم یم کنه

 کوتاه نگاهش یم کنم، دست دراز یم کنم و پنجه اش

م روی پام یم ذارم  :رو یم گی 

 تو فکری؟ -

صدابی مثل اوهوم از خودش در یم آره، دستش رو  

 که



 .روی پاهامه بلند یم کنم و پشتش رو یم بوسم

 :دستش جلوی لب هامه و یم گم

؟ -  به من فکر یم کتن

ب هاش رو باال یم کشه، ادای لبخند دربر حوصله ل  

 :یم آره و شونه باال یم اندازه

 .هم تو، هم خودم، هم زندگیمون، هم رابطه مون -

 رابطه مون؟ چشه؟ -

 :دوباره شونه باال یم اندازه

، اکیه همه خ   -  .هیچ 

 دستش رو روی پام رها یم کنم و گونه اش رو نوازش

 :یم کنم

کلمونو حل کنیمحرف بزن باهام، بذار مش - . 

ون یم ده  :کالفه نفسش رو بی 

نیم دونم آخه، فکر نیم کنم، فکرم حتی پایه و  -

 اساس

 .درستی داشته باشه! فقط یه فکر الکیه، ایک یم شم

ن رو کنار یم کشم و برای نگاه کردن بهش کامل  ماشی 



ن دست هام  به سمتش یم چرخم. صورتش رو بی 

 قاب

ه به مردمک لرز  م و خی  ون و فراری چشمیم گی   

 :هاش یم گم

 فکر تورو مشغول کرده، پس یعتن ارزش اینو داره -

 .که راجع بهش حرف بزنیم

شستم رو روی گونه هاش نوازش وار یم کشم و 

 طیال

 :با ناراحتی یم گه

 !حرف من نیستا، اشتباه برداشت نکتن  -

ن یم گه ه نگاهش یم کنم که غمگی   :منتظر و خی 

بطه مون ازم پرسیدن، منم  در مورد آینده ی را -

 گفتم

 نه تو براش برنامه ای داری نه من، اما خب، فکر

 !خودمو مشغول کرده دیگه

 .چشم هاش رو یم دزده و خودش رو عقب یم کشه

ه به  من هم دوباره به صندلیم تکیه یم دم و خی 



 :خیابون های بارون زده یم گم

یم دست -  بهیی نیست آینده ی رابطه مون رو بسی 

ان؟زم  

از گوشه ی چشم یم بینم که خودش رو بغل یم کنه 

 و

 :زیر لتر یم گه

 یه رابطه ی بر ش و ته، محض خوش -
 پس یعتن

 !گذروبن 

ن نیستم  - من نیم خوام قویل بهت بدم که مطمی 

 بتونم

انجامش بدم عزیزم. نیم تونم قول بدم باهم ازدواج 

 یم

م همکنیم در صوربی که تازه وارد رابطه شدیم و داری  

 رو یم شناسیم. دوست داری من رو هوا قول بدم

 ازدواج یم کنیم در صوربی که حتی کامل هم رو نیم

 شناسیم؟

 :طیال بینیش رو باال یم کشه



، حق با توعه! منم که گفتم، اینا  -
ی

درست یم گ

 حرفای

ن معتقدم! فقط  من نیست و منم به آروم پیش رفیی

 یم

د. مرشخواستم تکلیف ذهنم مشخص بشه، که ش . 

 پارتسیصدوهفتادویک#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

ه نگاهش یم کنم و وقتی بدون ه خی   چند لحظه خی 

 زدن حرف دیگه ای شش رو به سمت پنجره بر یم

 :گردونه، بر طاقت از ناراحتیش لب یم زنم

 .بیا اینجا ببینم -

و با کشیدن شونه هاش به سمت خودم، محکم 

 بغلش

 .یم کنم

ن یم کنم و شش تویدستم رو  روی کمرش باال پایی   

ه. شالش از شش یم افته و روی  گردنم جا یم گی 



 :موهاش رو یم بوسم

، خییل - ی اخم یم کتن  اینطوری که قیافه یم گی 

 .خوشگل تر یم شر 

 شش رو توی گودی گردنم جا به جا یم کنه و انگار

ن از بغلم ون رفیی  جاش خوبه که هیچ تالشر برای بی 

نهنیم ک . 

 همچنان به نوازش موها و کمرش ادامه یم دم و تو

 :گوشش حرف یم زنم

 تو یم دوبن چقدر برام مهیم؟ -

 دست هاش که بال تکلیف کنارش افتادن، دور گردنم

 .حلقه یم شن و بینیش رو به گردنم یم کشه

 .یم دونم -

 یم دوبن وقتی یم شیتن این طوری غصه یم خوری -

 رد یم دم؟

 .یم دونم -

؟ به خاطر حرف -  یم دوبن و خودتو اذیت یم کتن

آدمابی که حتی مارو نیم شناسن! که حتی نیم دونن 



 ما

 .چقدر باهم خوشحال و خوشبختیم

دست هام رو محکم تر دورش حلقه یم کنم و چند 

 بار

 پشت ش هم روی موها، پیشوبن و گونه هاش رو یم

 .بوسم

ادبا خنده، شوخن یم کنم تا از این فاز در بی : 

 ... ویل لوس شدن این طوری بهت نیم آد -

 :شش رو روی سینه ام جا به جا یم کنه

 .خودت لوش -

 دوباره یم خندم و گونه هاش رو نوازش یم کنم، اما

ی بگم، صدای   ن قبل از این که در جوابش چی 

 گوشیش

باعث یم شه بخواد از بغلم در بیاد و جواب تماس 

 رو

 .بده

ن گوشیش و نگ اه کردن به صفحه اش اخم با برداشیی



 یم

ن راه یم افتم  .کنه و من هم با روشن کردن ماشی 

 :یم پرسم

 گ زنگ زده اینطوری اخم کردی؟ -

 :بر حوصله لب یم زنه

 .بابامه. معلوم نیست چیکار داره -

 .و تماس رو جواب یم ده

 جانم بابا؟ -

 خوش اومدید، چرا خیر ندادید بیام دنبالتون؟ -

کرده نگاهش یم کنم که نگاه یم   با چشم های ریز 

 دزده

 :و زمزمه یم کنه

 ... باشه بابا، مواظبم. با بچه حرف نیم زبن که -

 :شالش رو روی شش یم کشه و کالفه یم گه

 سالم یم رسونن ماما ایناهم! باشه دیگه بابا جون؛ -

 .گفتم که، باشه

 
ی

چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه و با کالفیک



 شش

ه  :رو یم گی 

ی یم زنم -  باشه بابا، باااااشه. یکم دیگه خونه حاضن

 .شما خودتو نگران نکن

 !و تماسش رو بدون خداحافیطن قطع یم کنه

ه و ناله یم کنه  :شش رو یم گی 

 !بخدا که روابن شدم از دست این مرد -

 :سوایل نگاهش یم کنم و طیال با ناله توضیح یم ده

دبخت شدممنو یم بری خونه؟ بابام برگشته، ب - ! 

 :با یه اخم ریز، کوتاه نگاهش یم کنم و ناباور یم گم

 !خونه؟ شوخن یم کتن حتما طیال -

 :کامال جدی یم گه

به نظرت به بابام یم اومد شوخن کنه یا به من یم  -

 آد

 تو این موقعیت شوخن کنم؟

 :ناباور یم خندم

 !طیال، من نیم تونم شب بدون تو بخوابم -



ن ویل ظاهرش رو حفظ یم  لب هاش آویزون یم ش

 کنه

و همون طور که گوشیش رو توی دستش بازی یم 

 ده،

 :شونه باال یم اندازه

 چیکار کنم من؟ به -
ی

 باید عادت کتن دیگه عیل، یم گ

 بابام بگم من شبا باید تو بغل دوست پرسم باشم که

ه؟  خوابش بیر

این عادالنه نیست! حداقل امشبو نرو، واقعا نیم  -

 تونم

ر یهوبی به نبودنت عادت کنمان قد . 

ن بر یم داره و با بوسیدن گونه ام یم  به سمتم خی 

 خواد

 :خرم کنه که کارسازه و اخم هام کیم باز یم شه

نیم تونم دیگه، بابام اگه خونه باشه من اجازه  -

 ندارم

 .یه شب هم جابی غی  از خونه بمونم



همچنان ناباورم و نیم تونم درک کنم دیگه قرار 

 نیست

 !پیش من باشه

 :بدون درک موقعیتش، قلدری یم کنم

 زنگ بزن بگو امشبو نیم ری خونه، من واقعا نیم -

 .تونم قبول کنم! باید پیش من باشر امشبو

 :کالفه و عصتر یم خنده

 عزیز من، یم گم نیم شه! بابای منو نیم شناش، -

 .بشناش این حرفو نیم زبن 

مدندون قروچه یم کنم و عصتر یم توپ : 

، این -  بابات برام مهم نیست طیال. شب تو پیش متن

 بحثم تمومه، حاال هرکار یم خوای بکتن چطوری

 !بپیچونیش مختاری

 پارتسیصدوهفتادودو#

 فصل_نه#

 واحدحماقتاالغها#

لب هاش رو توی دهنش جمع یم کنه و دست به 



 سینه

 کامال تکیه یم ده به پشتی صندیل و بدون نگاه کردن

ی دندون هاش حرض یم گهبه من از ال : 

 !زورگو -

ر َِ  

 دیکاتو

 :شونه باال یم اندازم

، دیکتاتوری، -  هرخ  دلت یم خواد اسمشو بذار بیتر

 بیش از
ی

، قلدری ... من بهش یم گم وابستیک  زورگوبی

 !حد به عطر تنت

ه نگاهم ه خی   نیم تونه مقاومت کنه و بر یم گرده خی 

 .یم کنه

شه که من هم کوتاهزل زدنش به قدری طوالبن یم   

ون یم  نگاهش یم کنم و طیال با نفیس که محکم بی 

 ده

 :غر یم زنه

 داری گولم یم زبن که به حرفت گوش کنم، اینم یه -



 !مدل زورگوییه دیگه

ن دو انگشتم یم کشم  :یم خندم و گونه اش رو بی 

، ناراحت یم شم. تحمل کردن -  بهش نگو زورگوبی

 !تخت بدون تو سخته

م یه نوع زورگوییه عیلویل باز  - ! 

 :گونه اش رو نوازش یم کنم

 .دخت ِر باهوشم -

 وقتی با یه امید دوباره به سمتم بر یم گرده، نگاه از

م و  چشم های براق و لبخند زیادی خوشگلش یم گی 

بر خیال طیال به راه خونه ی خودم ادامه یم دم. 

 هیچ

 !جوره راه نداره بذارم امشب رو از پیشم بره

صال خودش یم تونه بدون من بخوابه؟آخه ا  

 یم گه
ی

 :چند دقیقه ی بعد طیال با خستیک

 .علیسان، منو نگاه کن لطفا -

 نیم نگایه به سمتش یم اندازم و پنجه ی دستش رو

م و روی پام یم ذارم  :دوباره یم گی 



 .بفرما، هم نگاهم هم گوشم با توئه -

، تا وقتی که بابام ایرانه باید رعایت ک - ن نیم. بهتببی   

 قول یم دم خییل ایران نیم مونه، نهایتا ده روز دیگه

برای یه سفر کاری جدید یم ره. اگه این مدت ببینه 

 من

شب خونه نیم رم یا خییل با مامانم اخت شدم، منم 

 به

 .زور یم بره با خودش

روی دستم رو نوازش یم کنه و نگاه من به جای 

 چشم

 .هاش، به دست هامون یم افته

ی کوچیکش ال به الی انگشت های بزرگ من  پنجه 

 گم

شده و نوازش انگشت های دیگه اش روی دستم، 

 خییل

 .حواس پرت کنه

 پشت چراغ قرمز که روی ترمز یم زنم، کامل به



سمتش یم چرخم و هر دو دستش رو توی مشت 

 بزرگم

ه به  م. کیم خودش رو جلو یم کشه و خی  یم گی 

 چشم

 :هام یم گه

نم که دعوا کنیم و بحث الیک پیشنیم خوام لج ک -  

بیاد. نیم تونم کنار تحمل کردن بابام، قهر با تورو 

 هم

تحمل کنم. لطفا درکم کن و اجازه بده برم خونمون، 

 بابام

ه دیگه نه شب، نه  لج کنه برداره منم با خودش بیر

 روز

 !نیم تونم پیشت باشم

 نگاهم روی حرکت لب هاش ثابت مونده و قسمت

داره حرف هاش رو تایید یم کنه منطقی مغزم . 

فقط یط روز داشت ِن طیال، خییل بهیی از اینه که  

 کال



 !نباشه

ن ها از پشت ش، نگاهم رو  با صدای بوق های ماشی 

 به

زور از چشم هاش جدا یم کنم، اما دستش رو رها 

 نیم

کنم و اجازه یم دم پنجه هامون همچنان روی پای 

 طیال

 .گره خورده تو هم بمونن

ه اجبار و حتی بدون این که کامال راضن شده باشم،ب  

 :فقط بخاطر طیال زمزمه یم کنم

 .باشه، یم برمت خونتون -

 :همون لحظه تو خیابون خونه ی خودمون یم پیچم

 بعد از این که حسابر بوسیدمت و بوت کردم، یم -

 .دمت تحویل بابات
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ن به خونه طیال یک شه غر یم زنه و حتی تا رسید  

ی از حرف زدنش مجبور یم شم جلوی  برای جلوگی 

م  !دهنش رو بگی 

اما کم نیم آره و حتی با دهتن که جلوش گرفته شده 

 هم

 !ش و صدا ایجاد یم کنه

 جلوی در خونه، به محض این که ولش یم کنم تا در

وع یم کن ه بهرو باز کنم، با صدای بلندی دوباره شر  

 :غر زدن

ی؟ بر شعوری  - واقعا که، جلوی دهن منو یم گی 

 تو؟

؟  آدم نیستی

با مشت کوچیکش به سینه و بازوهام یم کوبه، با 

 خنده

ن بازو بدنم گی  یم اندازم و موهاش رو  شش رو بی 

 :بهم یم زنم

 نقص عضو یم شم -
ی

 این طوری کتکم یم زبن نیم گ



 جوجه؟

ه و همون طوریمشتش رو محکم به پهلوم یم کوب  

ن بازومه، جیغ جیغ یم کنه  :شش بی 

 .ولم کن عوضن  -

 :یم خندم و با خودم یم کشمش داخل خونه

 .ولت کنم که فرار یم کتن  -

دوباره یم خواد خودش رو نجات بده که با دست 

 دیگه

م و کامال به خودم یم چسبونمش  ام کمرش رو یم گی 

 .که راه فراری نداشته باشه

هم ریخته و جلوی دیدش رو گرفته، موهاش کامال ب

 ویل

 بازوم رو پیدا یم کنه و از روی همون کت نیشگون

ه که برای نشکوندن دلش، ادای  محکیم ازم یم گی 

 :درد کشیدن در یم آرم

، نکن دردم گرفت -  توله سگ وحیسر

 :حرض یم گه



ه تو گنده بک؟ همش عضله اومد زیر -  دردتم یم گی 

 .دستم

و یم بندم و باالخره طیالرو آزادبا خنده در خونه ر   

 میکنم، اما بدون این که فرصت عکس العمیل بهش

ن خودم و در خونه گی   م و بی   بدم، بازوهاش رو یم گی 

 .یم اندازمش

نفسش که توی سینه اش حبس شده با کشیدن 

 شالش از

 .روی موهاش آزاد یم شه

بهش حتی اجازه ی تکون خوردنم نیم دم و دست 

 هام

ر بافتش رد یم کنم و روی کمرش یم ذارمرو از زی . 

به سمت خودم یم کشمش و زیر گلوش رو یم بوسم 

 و

پوست لطیف گردنش رو مک یم زنم که با نفس 

 نفس،

 :شونه هام رو چنگ یم زنه و ناله یم کنه



 .کبودم نکتن عیل -

 نیشخند یم زنم و با شدت بیش تری به کارم ادامه یم

 :دم

ن ک - ارو کنمدقیقا یم خوام همی  . 

ن نفس  ناخن هاش رو توی شونه ام فرو یم کنه و بی 

 :نفس زدنش ناله یم کنه

 .عوضن نباش. نیم تونم یقه اسیک بپوشم تو خونه -

ن یم دم  گردنش رو رها یم کنم و یقه ی تاپش رو پایی 

 :که یم گه

 .بریم رو تخت، خسته ام نیم تونم شپا وایستم -

م با  خودم به  عقب یم کشم و دستش رو یم گی 

 سمت

 .اتاق خوابمون یم کشم

م و جلوی
َ
 هنوز نرسیده به اتاق خواب، کتم رو یمَ کن

 .در یم اندازم. و بعد یم رم شاغ لباس های طیال

 
ی
 بافت کوتاهش رو از تنش در یم آرم و چند قدم باق

مونده تا تخت رو، بدون این که یط کنیم، هولش یم 



 دم

کنارش رها روی تخت، گوشیش رو که توی دستشه  

 یم

 :کنه و یم خنده

 .وحیسر  -

 .با زانو روی تخت یم رم و روی تنش سایه یم اندازم

 :بازوهام رو لمس یم کنه و با بغض یم گه

 .دلم برای تو و تختمون تنگ یم شه -

 روی آرنجم خودم رو باال نگه یم دارم، خم یم شم و

 .لب هاش رو یم بوسم

پیشونیش یموقتی ازش جدا یم شم، پیشونیم رو به   

 :چسبونم و لب یم زنم

 .من بیشیی جو ِن دلم -

 با ناراحتی لبخند یم زنه و من برای این که بیش تر از

این بهش اجازه ی غصه خوردن ندم، لب هاش رو 

 تو

 .دهنم یم کشم و دستم توی موهاش مشت یم شه



 نفس هاش بلند یم شه و من خودم رو از روی تنش

تاپش، تا پشت کمرش و کنار یم کشم و دستم از زیر   

وی یم کنه  .قفل لباس زیرش پیرسر

ن نفس نفس زدنش یم گه ه و بی   :مچ دستم رو یم گی 

 .نه عیل، زیاد پیش نرو -

 دستش رو کنار یم زنم و تاپش رو تا باالی سینه اش

 .باال یم دم

 .خییل پیش نیم رم دردونه، مواظبم -

 قفل لباس زیرش رو باز یم کنم و شش رو به سمت

خودم یم چرخونم، لب هاش رو یم بوسم و دستم 

 روی

 .بدن لختش یم شینه

 همون طور که طیال داره نفس نفس یم زنه، انگشتم

 رو نوازش وار چند بار از سینه تا وسط شکمش یم

 .کشم که خودش رو منقبض یم کنه

نفس های بلندش نشون یم دن دیگه تو حال 

 خودش



ش، شاغ نیست و من بعد از چندبار نوازش شکم

 دکمه

 .ی شلوارش یم رم

 همزمان با باز کردن دکمه ی جینش، صدای گوشیش

 :بلند یم شه و شی    ع چشم هاش رو باز یم کنه

 .بابام! وای -

گوشیش رو که فاصله ی آنچنابن باهامون نداره، بر 

 یم

 :داره و بدون نگاه کردن به صفحه جواب یم ده

 جانم بابا؟ -

شخر بودن باباش، با دندون قروچه و حرض از 

 بدون

این که بخوام عقب بکشم، زیپش رو هم باز یم کنم 

 و

 :صدای باباش رو یم شنوم که از پشت گوشر یم گه

 چرا اونجا تاریکه طیال؟ تماس تصویریو گرفتی تو -

 گوشت؟
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ها و همکارام، از دید پدر و مادرم، از از دید دوست 

 دید

همه ی آدم ها من دخیی احمقی ام که بدون فکر به 

 آینده

نش  !اش، با یک اشتباه آتیش زده به همه چی 

 بابام رو نا امید کردم و تاسف توی چشم های مادرم،

ی نبود که بهش ن هارو از بابام شنید، چی   وقتی خیر

 .افتخار کنم

به عنوان یک دخیی قوی همکارم معتقده روی من  

 زیادی حساب باز کرده و انگار من تمام آدم هارو نا

 !امید کردم با انتخابم

 با نظرات نا امیدشون یم تونن برن به جهنم چون من

 !به حیس که بینمونه باور دارم



ن چقدر ما کنار هم  نظر آدم هابی که نیم تونن ببیین

خوبیم، برام مهم نیست چون حتی نگفته هم یم 

 دونم

 !پس ِر َب ِد زندگیم، دیگه اون آدم نیست

 دیگر من، نیمه ی گمشده ی

ی َِ  

 من، اون نیمه

ی َِ  

 نیمه

 !من

نیمه ای که آدم ها معتقدن پیدا کردنش سخته و من 

 بن َمم

 رو تو وجود کیس یم بینم که نصف آدم های زندگیم

 !معتقدن اون یه اشتباهه

بگذرم  یه باگ بزرگ تو سیستم زندگیم که باید ازش

 و

ن از خودت چقدر سخته  !نیم دونن گذشیی



بن ِم شکش روح من فقط وقتی آرومه که کنار اون 

 باشه

ن   !و آدم ها این رو نیم بیین

آرامیسر که سالها نداشتم و حاال دارم تجربه اش یم  

 کنم

ن   !رو نیم بیین

ن که معروفه به شکوندن دل  اونا پرسی رو یم بیین

ن من هم رفت ها و فکر یم کین م تو صف عشاقش دخیی

 تا

 !نوبتم برسه و قلبم تیکه تیکه بشه

اونا فقط معتقدن کیس که نیمه ِی خودم یم 

 دونمش،

ی رو خوشبخت کنه؛  پرس بدیه و نیم تونه هیچ دخیی

 
ی

 همه یم گن آدیم که بال تکلیفه و نیم دونه از زندگ

 ... خ  یم خواد مناسبم نیست

 ، ن ، فقط ظاهرش رو یم بیین ن آدم های ظاهربی 

 تتوهای



ن یم دن و یم گن علیسان ، دماغ چی  ن
 بدنش رو یم بیین

 !نیم تونه بن َمم باشه

ن  چقدر همه ی آدم های دنیا اشتباه قضاوت یم کین

 وقتی 

نیم دونن چه حسیه، دلت برای کیس تنگ بشه که 

 تو

 !بغلته

فقط ییک که نیمه ی گمشده اش رو پیدا کرده، یم 

 فهمه

حکم بغلش کتن که وقتی دلت بخواد اون رو ان قدر م

 تو

؛ چه حسیه  !وجودش حل بیسر

حتی زندگیت خالصه بشه جابی نزدیک قفسه ی 

 سینه

 !اش و دست هاش که محکم فشارت یم دن

 !من دخیی احساسابی ای نیستم

ی نیستم که بخوام از احساساتم حرف بزنم و  دخیی



 به

 کیس که تو زندگیم نقش اصیل رو بازی یم کنه، بگم

هچقدر وجودش حیاتی ! 

چقدر واجبه که هر دقیقه و ثانیه کنارم باشه و اآلن  

 که

ان قدر ازش دورم، تازه دارم معتن حیات رو یم 

 !فهمم

 چقدر یم تونه قشنگ باشه
ی

 تازه دارم یم فهمم زندگ

 !کنار کیس که خودش زندگیه

 حیابی که به دیگری بنده و نبضن که وقتی اون نزدیکم

ار منُ مر َدمنباشه، به قدری آروم یم زنه، انگ ! 

توی این دو روزی که نتونستم پیشش باشم، نبضم 

 آروم

 افتاده روی دور
ی

 زد، هیجان نداشتم، اصال انگار زندگ

 !کند و نیم گذره

هنوز هم احمق هابی هستند که بتونن با خوش 

 خیایل



 !بگن علیسان نیم تونه خوشحالم کنه

 .دو روزه نتونستم ببینمش

ل یه مایه ام که از آبدو روزه که ازش دورم و مث  

 .دور افتاده

دست و پا یم زنم، نفس نفس یم زنم و انگار که 

 نفسم

 بعد از اون همه نزدییک، بر 
 داره قطع یم شه وقتی

 !هوا از هم جدا شدیم

 توی تارییک اتاق غریبه ام، چشم هام بازه و زل زدم به

سققن که توی همون ده روز نبودنم، برام نا آشنا 

 !شده

ین غریبه ی این روزها، اتاق و تختیه که باهمآشنا تر   

 !توش یم خوابیدیم و دو روزه که دیگه ندارمش

 گوشیم رو توی دستم جا به جا یم کنم و فکر کردن

 .بهش، زیادی دلتنگم کرده

ی  ن وارد صفحه ی چتش یم شم و یم خوام چی 

 بنویسم



 که همون لحظه درحال تایپ یم شه و از این تلپابی 

و بر خیال لبخند یم زنمبینمون بزرگ  . 

 .منتظر یم شم پیامش رو بفرسته

delam tang shode barat - 

khone bedon to jahaname - 

nmitonm bekhabam - 

kash inja boodi - 

 :آب دهنم رو قورت یم دم و یم نویسم

kash onja boodam - 

ن یم خوره و چند ثانیه که بدون  پیامم فقط سی 

 جوابر 

گذره، از فرستادنش پشیمون یم از طرف عیل یم  

 !شم

دندون قروچه یم کنم و بعد از ابراز عالقه ام، براش 

 یه

 :فاک سیاه یم فرستم و پشت بندش یم نویسم

.khak to saret gav bishoor - 



 گوشر رو روی تخت ول یم کنم، به خودم لعنت یم

 فرستم و شم رو توی بالشتم پنهون یم کنم. با مشت

یم افتم و موهام رو حرض یم به جون تشک تخت  

کشم، اما همون لحظه گوشیم که حاال زیرمه، یم 

 لرزه

 !و زنگ یم خوره
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بهش توجه نیم کنم و هنوز از این که ابراز 

 احساساتم

 بر جواب گذاشته شده عصبابن ام، اما گویا شخص

ه که قطع نیم کنه  !پشت خط خییل پیگی 

ش، گوشیم رو پیدا یم کنم و یمبر  ای کم کردن شر  

خوام خاموشش کنم که چشمم به اسم علیسان 

 روی

 .صفحه یم افته



 انگار نه انگار، من همون آدیم که اآلن داشتم موهام

 رو از حرص یم کندم، شی    ع تماسش رو جواب یم دم

م  :و خودم رو یم گی 

؟ -
ی

 خ  یم گ

 من که یک دقیقه

به مو ِد نا آرو ِم داره یم خنده، مسلما   

یم خوام پیشش باشم و دقیقه ی بعد نیم خوام 

 ریختش

رو تحمل کنم! اما باعث و بابن همه ی این مودی 

 بودن

 !ها، خود علیسانه و تمام

 صداش گرمه و اگر این گرما تو دو روز جهنیم مون

 !نبود، من رسما یم مردم

 آدم با دوست پرسش که دو روزه بغلش نکردی این -

ی حرف یم زنه دردونه؟طور   

 یک تیکه از موهام رو دور انگشتم یم پیچم و لبم رو

م. هنوز تو فا ِز قهرم و با دلخوری  زیر دندون یم گی 



 :یم گم

شو که دو -  ابراز احساسات دوست دخیی

ب َِ  

 آدم جوا

 روزه ندیدتش نیم ده؟

صدای خنده اش یم تونه یک جون به جون هام 

 اضافه

ضعیفم که دلم نرم یم  کنه و خب، زیادی جلوش

 !شه

صدای گرم و جذابش توی گوشم یم پیچه و لعنت 

 بهش

 !که فقط صداش یم تونه ان قدر حایل به حالیم کنه

 همونجا که گفتی کاش پیشم بودی؟ -

 :دندون قروچه یم کنم و عیل با منت کیسر یم گه

 گوشیم زنگ خورد دردونه، وگرنه که خودت یم -

توبی دوبن اولویت اول آخر من  . 

شونه باال یم اندازم، هیچ از قضاوتم پشیمون نیستم 



 و

 !هنوز هم پتانسیل کندن کله اش رو دارم

 :بر خیال جواب یم دم

 !اگر اولویتت بودم که تماسو رد یم کردی -

 کنیم؟ -
ی

 رئیسمو رد کنم از کجا زندگ

 لجباز دوباره شونه باال یم اندازم با موهام بازی یم

 :کنم

گهنیم دونم دی - . 

؟ -  بر خیال، چه خیر

 :بر حوصله یم چرخم و روی شکم یم خوابم

بابام روزه ی سکوت گرفته، مامانم دو ساعت یه  -

 بار

 زنگ یم زنه حرف بارم یم کنه، نیش شوهر کچلش

 بازه که من دسته گل به آب دادم و آقاجون خودشو

 ! یم، در کل سالمتی کشیده کنار! اگه اینارو ندید بگی 

 تو

؟  چه خیر



 :دوباره یم خنده و من غر یم زنم

ن خنده داری نگفتم که یم خندی، وضعیت  - چی 

 اآلن من

 به نظرت فانه؟

 :میون خنده اش یم گه

 .نه بیب، بر خیال اونا، خودمونو بچسب -

 پلک یم بندم و سیع یم کنم افکار درهمم رو هول

خودمون دو نفر نگه دارم که عیل با حرفش تمرکزم 

 رو

 :بهم یم زنه

دارم فکر یم کنم بدزدمت، بعد باهم بریم یه جابی   -

 که

 .دست هیچکس بهمون نرسه

 به خیال خوشش پوزخند یم زنم و نگاهم توی تارییک

 روی پشتی تخت یم شینه. با نوک ناخن طرح های

 :نامفهویم روی رو تختی یم کشم و یم گم

دلت خوشه ها، بابای منم گذاشت من دو قدم از  -



 تهران

ن باش این دو روز که باهام حرف دور شم!  مطمی 

 نزده

 !تدابی  فوق امنیتیش بوده

ی َِ  

 درحال آماده ساز

ه و با  از حرف و لحن حرصیم خنده اش یم گی 

 خباثت

 :یم گه

شم کشیده  - یعتن این تدابی  امنیتی تا اتاق دخیی

 شده؟

 :کالفه پوف یم کشم

 نه هنوز! ویل اگه احساس خطر کنه تا توالت و -

دبی  یم اندیشهحمومم ت ! 

 یم دوبن چیه؟ دارم به یه گل سه امتیازی فکر یم -

 !کنم

 :گیج ش کج یم کنم و عیل خبیث یم گه



 سکس تو خونه ی پدر زن، مخصوصا پدر تو سه -

 !امتیازی که چه عرض کنم، گل طالییه

 .این بار من هم نیم تونم مقاومت کنم و یم خندم

پیچیده یم شه دوباره یم چرخم و ملحفه کامال دورم . 

 !کوفت. همینم مونده وقتی خونه اس پرس بیارم -

 خودش هم یم دونه این کار غی  ممکنه، اما لحن نا

ه  :امیدی به خودش یم گی 

؟ دم خونتونم یه گل  - پرسه بیاد دم خونتون خ 

 حساب

 ... یم شه

 پارتسیصدوهفتادوشش#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 :نصفه شب بازیش گرفته

و َِ  

اعت دیم خندم و س  

 بیاد. خ  دارم بگم؟ -



 :نیشخند یم زنه و با شخوشر یم گه

ن  -  .من اینجام، بدو بیا پایی 

برای آروم تر کردن صدای جیغم، دست جلوی 

 دهنم یم

م و خفه تو گوشر یم گم  :گی 

! واقعا اومدی اینجا؟ -
ی

 دروغ یم گ

ن ببینمت - . پنج می  ن  .معلومه که اومدم، پاشو بیا پایی 

ن دست هام، ن اآلبن   بی  خفه جیغ یم کشم و اون همی 

 که

 !دارم براش جون یم دم، اینجاست

 که نیم
ی
 صدای خنده اش بهم جون یم ده و با ذوق

 :تونم از لحنم دور کنم، شی    ع یم گم

 .دو دقیقه صیر کتن یم آم پیشت -

 .منتظرتم دردونه -

بدون توجه به این که اگر این موقع شب بخوام از 

 خونه

ون بزنم با ینبی  با یم کشتم، شی    ع بلند یم شم و بهیی  



 .لباس هابی که دم دستم میان رو یم پوشم

 که دو روز پیش افتاد و بابا من رو روی
ی
 بعد اتفاق

ی گفت بیا  تخت علیسان دید، فقط بدون هیچ ترسر

 !خونه

آب از شم گذشته و حاال یم گم چه یک وجب چه 

 صد

 !وجب

 که حقیقتا بر 
ی

ای من قفلو زدم به یک خط دیوونیک  

 !بود

تمام احتیاطم رو کنار گذاشتم و دیگه حتی مهم 

 نیست

 !اگر بخواد تنبیهم کنه

من برای یک شخص و یک حس با ارزش تنبیه یم 

 شم

و مجازات بابا هرخ  که باشه، تمام و کمال به جون 

 یم

 !خرم



 از دو روز پیش بابا سکوت کرده و تنها عکس

ن این اتفاق  با مامانهالعملش، در میون گذاشیی . 

 فکر یم کردم بابام زیادی اروپابی رفتار یم کنه تا این

 که فهمیدم آقاجون کامال و ضیحا در جریان اتفاق

 !شمال قرارش داده

 ازش انتظار نداشتم ان قدر راحت به پوست خیار

 بفروشتم و حتی پشتم رو خایل کنم، اما چه یم شه

 کرد؟

ن بار ب ه یک مرداینم شنوشت منه وقتی برای اولی   

 !عالقه مند شدم

 .کلید خونه و گوشیم رو توی دستم بر یم دارم

ین ش و صدابی که یم تونم ایجاد کنم، از  با کمیی

 خونه

ون یم زنم  .بی 

خدا، شانس و تمام کائنات با منه که بابا بیدار نیم 

 شه

ون زدن از خونه هستم،   که درحال بی 
و تمام مدبی



 قلبم

 !توی دهنم کوبیده

ی از ش و صدای آسانسور، رایه راه پلهبرای ج لوگی   

یم شم و تمام پنج طبقه رو با پاهای خودم گز یم  

 کنم

 و این م نصفه شب دزدگ

و َِ  

 نم که برای یه پرس ساعت د

ون زدم؟  از خونه بی 

در ساختمون رو با احتیاط باز یم کنم و به خاطر 

 هشتاد

ن اومدم، نفس ن فسو چهارتا پله ای که بر وقفه پایی   

 .یم زنم

ن  ن خیابون رو نگاه یم کنم و وقتی ماشی   از باال تا پایی 

 عیل رو نیم بینم، شونه ام رو به دیوار تکیه یم دم و

 .منتظر یم مونم برسه

 اما با صداش، دقیقا دم گوشم و دست هاش که دور



شکمم حلقه یم شن، وحشت یم کنم و یم خوام 

 جیغ

 :بکشم که هیس یم کشه

ن جدی جدی جیغ جیغ نکن بچ - ه، فک یم کین

 اومدم

 !بدزدمت

 از ترس نفس نفس یم زنم و هنوز نتونستم به خودم

ن حلقه ی تنگ  بیام که علیسان مجبورم یم کنه بی 

 دست

 هاش بچرخم و کمرم رو به دیوار کیم دورتر از

 .ساختمونمون تکیه یم ده

ن یم آد و  خودش هم رو به روم، کیم روی زانو پایی 

به دیوار یم زنهدست هاش رو کنارم  . 

ن  پیشوبن هامون بهم یم چسبه و علیسان با بسیی

 چشم

 :هاش، عطر تنم رو بو یم کشه

 .چقد بوی بدنتو دوست دارم -



لبخند یم زنم و محض احتیاط اطراف رو نگاه یم  

 کنم

ن شم کیس نیست و بعد با خیال راحت  تا مطمی 

 دست

 :دور گردنش حلقه یم کنم و جلوتر یم کشمش

، راحت باشیم؟ماشینت   - ن کجاس؟ بریم تو ماشی   

چشم هاش هنوز بسته اس و دست هاش از کنار 

 دیوار

 .تا پهلوهام ش یم خوره

 .فروختم -

 پارتسیصدوهفتادوهفت#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 از روی کنجکاوی اخم یم کنم، با ش کج کردن

 :پوزیشنمون رو بهم یم زنم و یم پرسم

 چرا؟ -

یم کنه و کیم ازمنفس داغش رو توی صورتم فوت   



ه، اما هنوز دست هامون روی بدن  فاصله یم گی 

 .همدیگه است

 ییک از دست هاش رو از پهلوم باال یم بره و موهاش

 :رو چنگ یم زنه، کالفه یم گه

 .پول الزم داشتم -

چشم هام ریز یم شه و توی این وضعیت بر ثبات 

 بازار

 و ارز، عقلش پاره سنگ برداشته؟

یش اومده یم پرسمگیج از وضعیت پ : 

؟  - مگه چقدر پول الزم داشتی که ماشینتو فروختی

 تو

 این وضعیت؟

ه و من هم دست هام رو از  کامال ازم فاصله یم گی 

 دور

 .گردنش باز یم کنم

 یک دستش توی موهاشه و دست دیگه اش رو به

 :کمرش یم زنه



 .ول کن تو، بذار من نگران اینا باشم -

ون یم آم و از مو ِد دوست دخت ِر خ و ِب نگران بی 

 با

 :دهن کچر یم گم

 !خالیق هرچه الیق -

به فاصله ی بینمون اخم یم کنم و یم خوام به 

 سمتش

 برم که اون هم همزمان قدم های خایل بینمون رو پر

 :یم کنه و دوباره به حالت قبلمون بر یم گردیم

 .برگردیم ش بحث خودمون -

نش پنهون یملب هام کش میان و شم رو توی گرد  

 :کنم، عطر مردونه اش رو بو یم کشم و لب یم زنم

 .هیچ وقت فکر نیم کردم ان قدر دلتنگت بشم -

دست هاش از پهلوهام، به سمت پشت کمرم یم ره 

 و با

 :نوازش آرویم، توی گوشم یم گه

 مگه چقدر دلت تنگ شده؟ -



 !ان قدر زیاد که حتی نیم تونم براش حد بذارم -

 لبخند
ی

ش رو روی پوستم حس یم کنم و بعد کشیدگ

 با

 :یه نیشخند من رو به خودش یم چسبونه

 واقعا نیم شه رفت باال؟ -

 صدای خنده ام کیم باال یم ره و خودم رو عقب یم

 :کشم

 .اگه دلت برای شت تنگ نیم شه، بریم -

 گردنش رو لمس یم کنه و با چشم های گرد
ی

 با لودگ

 :کرده یم گه

در بر رحمه دلش یم آد این شیعتن بابات ان ق -  

 جذاب رو بدنم نباشه؟

ه و موهاش رو  از اعتماد به نفسش خنده ام یم گی 

 بهم

 .یم زنم

 اما دوباره فکرهای تموم نشدبن این دو روز حمله یم

ن و با نگرابن لب یم زنم  :کین



عیل من از سکوت بابام، بیش تر یم ترسم تا اگه  -

 داد

 خوبر  و بیداد راه یم انداخت. این
حرف نزدنش معتن  

 !نیم ده

 توی چشم هام اشک جمع یم شه و شم رو باال یم

م تا گریه نکنم و ادامه یم دم  :گی 

؟ من نیم خوام  - اگه مجبورم کنه از ایران برم خ 

 برم؛

! کجا برم  من اینجاست، تو اینجابی
ی

 کل کار و زندگ

 آخه؟

 از زیر بافت نازک صورتیم دست هاش رو دور کمرم

یم کنه و جوری بغلم یم کنه که انگار قراره توی حلقه  

 !وجود هم حل بشیم

 :شونه هام رو لمس یم کنه و نرم توی گوشم یم گه

 مگه من ُمر َدم ییک بیاد تورو اینطوری اذیت کنه که -

؟ فکر کردی من یم ذارم ییک که از پدر  بغض یم کتن

بودن ضفا اسم و فامیلشو داده بهت، با چهارتا 



 قانون

ه؟ت خیم تورو ازم بگی   

 محکم تر بغلم یم کنه و صدای استخوان هام رو یم

اضن هم دارم؟  شنوم، اما مگه اعیی

ساعت نزدیک سه نصفه شبه و من جلوی در 

 خونمون،

 تو بغل مردی ام که همه یم گن قابل اعتماد نیست و

ن نیست؟  اعتماد مگه همی 

ن و زمان رو بهم بزنه و جوری  که برای بغضم زمی 

مبغل  

 کتن که انگار داریم تموم یم شیم؟

 شم رو روی سینه اش جا به جا یم کنم و آروم یم

 :گم

 مواظبیم؟ -

 :شالم از شم یم افته و موهام رو نوازش یم کنه

ن هستی که تو زندگیم فقط -  معلومه خره، تو تنها چی 

 !برای خودم بودی



 پارتسیصدوهفتادوهشت#

 فصل_ده#

 بن َمم#

خوام پیگی  این حرفش بشم که  ش کج یم کنم و یم

 با

 یادآوری ساعت، لب هام آویزون یم شه و عیل با

ن انگشتاش و چلوندنشون یم  ن لب هام بی  گرفیی

 :پرسه

 چرا وا رفتی ها؟ ها؟ ها؟ -

 :جیغ یم کشم و خودم رو از دستش نجات یم دم

 !ولم کن سادیسیم، کبود یم شم بابام یم بینه -

 :تخس شونه باال یم اندازه

 بذار ببینه، یم ترسم مگه ازش؟ یم آم تو روش یم -

مه دلم یم خواد کبودش کنم. همینه   گم دوست دخیی

 که

اضن داره؟  هستتتتت! اعیی

 یم خندم و با نوک انگشت های دست شش رو به



 :عقب هول یم دم

ده پیچوندم -  .بسه دیگه علیسان، باید برم تا بو نیر

ن یم ده و برخالف این که عقب ش زدم، دماغ چی 

 دوباره

ه. خفه جیغ یم  جلو یم آد و نوک بینیم رو گاز یم گی 

 :کشم و عیل یم خنده

 !ویل من در مورد گل طالبی جدی بودم -

 اخم یم کنم تا یادم بیاد از خ  حرف یم زنه و وقتی 

 :یم فهمم، ناباور و با دهن باز یم خندم

 !برو عقب ببینم عوضن  -

داره گونه اش رو نزدیک لب هام نگه یم : 

 .سهممو بده برم -

هر دو طرف گونه هاش رو محکم یم بوسم و وقتی 

 یم

 :خوام عقب بکشم، مرموز زمزمه یم کنه

 !حاال بریم ش بحث خوشمزمون -

ن دست  و قبل از این که من به خودم بیام، صورتم بی 



 .هاش و لب هام توی دهنش قفل یم شن

 .نفسم یم ره و چشم هام ناخودآگاه بسته یم شن

 آرنجش رو چنگ یم زنم و قبل از این که پاهای مثل

 ژله شده ام وا برن، عیل لب هام رو رها و محکم بغلم

 .یم کنه

 :نفس نفس یم زنم و اون توی گوشم یم گه

 یم دوبن مزه ی گیالس یم دی؟ -

آب دهن قورت یم دم و علیسان همون طوری که  

 کمرم

 :رو نوازش یم کنه دم گوشم یم گه

ای درشت و آب دار که به آدم چشمک این گیالس -

 یم

 زنن بیا منو بخور! هربار نگات یم کنم، لبات ان قدر

ین به نظر یم رسن که یم خوام بخورمت  قرمز و شی 

 .تموم شر 

با کشیدن ته ریشش به گونه ام قلقلکم یم ده و من 

 بر 



 :خیال یم خندم

 !حیف که موقعیتش نیست -

  با حرفش یاد فردا و برنامه هام یم
ی

افتم، لبخند بزرگ  

م تا این بار جدی  یم زنم و کامال ازش فاصله یم گی 

 جدی برم خونه و همون طور که عقب عقب یم رم،

 :دست تکون یم دم و یم گم

 !شاید فردا یه فکری برات کردم -

 یه نیمه لبخند جذاب یم زنه و دست تکون یم ده که

 دلم برای جذابیت لبخندش یم ره و براش بوس یم

تمفرس : 

 ... یه عالمه بوس برای تو -

 و این بار بدون این که پشت شم رو نگاه کنم وارد

 .ساختمون یم شم

 در رو یم بندم و کمرم رو بهش تکیه یم دم؛ نفس

 !نفس یم زنم و یه لبخند بزرگ احمقانه روی لبمه

دست روی قلبم یم ذارم که دیوانه وار داره یم کوبه 

 و



شه لبخندم حتی بزرگ تر هم یم . 

 فردا تولد علیسانه و قراره بعد از دو روز حسابر پیش

 !هم باشیم و خوش بگذرونیم

 پارتسیصدوهفتادونه#

 فصل_ده#

 بن َمم#

م، رو به ایلیاد ن ن پاکت عکس ها از روی می   با برداشیی

 :که تازه وارد آتلیه شده با لبخند سالم یم کنم

 .خوش اومدی. بیا اینجا -

یم کنم و اون هم با ژست به داخل دفیی کارم دعوتش  

کشه، همون طوری   خاصش که مطمئنه حسابر دخیی

 که

 دست هاش تو جیبشه وارد اتاق یم شه و در رو یم

 .بنده

اهن مردونه ی چهارخونه ی مشیک و  امروز یه پی 

ن مشیک و کتوبن های ساقدار  قرمز پوشیده، با جی 

 .سفید مشیک



 اش نیم اومد و از 
ی

اینحقیقتا به استایل همیشیک  

 .تفاوت ابروهام باال یم پره

 اما مثل همیشه خوشتیپه و این جذابیتش غی  قابل

 !انکار

 چه خیر طیال جان؟ -

 .لب هام رو به هم یم مالم و رژم رو پخش یم کنم

 دوستانه لبخند یم زنم و با دست دعوتش یم کنم که

ن بشینه  :روی ییک از صندیل های پشت می 

ی یم خواد باشه - ؟ چه خیر ؟ سالمتی دیگهخیر . 

 .یم خندم و کوتاه نگاهش یم کنم

 خیر از این مهم تر که بابات از سفر برگشته، به -

، چشمت روشن  !سالمتی راستی

 !چشمم روشن

م، شم رو  به زحمت جلوی پوزخند زدنم رو یم گی 

ن یم اندازم و عکس ها رو از نظر یم گذرونم  .پایی 

، به سالم تی و بله اومده، اونم به خی  و خوشر

 میمنت



 !و مبارگ

 !چشمم روشن ایشاهلل

 .بله، سالمت باشر  -

 شونه باال یم اندازم و انگار با بر خیالیم یم خوام

 :خودم رو گول بزنم

 در اصل، بابا زیاد ایران نیم مونه و چند وقت دیگه -

 !یم ره. دادار دودور نداره که

 :پوزخندم پررنگ تر یم شه

ش تا مملکتایران حکم سفر رو داره برا -  ... 

نگاهم بهش یم افته که چشم هاش ریز شده و با 

 دقت

 .بهم زل زده

 این روزها ان قدر عصتر ام که هرجابی سفره ی دلم

 !رو باز یم کنم

، یه لبخند  گوشه ی لبم رو یم گزم و با نفس عمیقی

 .عصتر یم زنم

 موهام رو با نوک انگشت پشت گوش یم زنم و برای



ن و بابام، مسی  صحبت پرت کردن حواسش از م

 هارو

 :عوض یم کنم

؟ -  بگذریم، خودت خوبر

لبخند یم زنه و مهربون، اما با چاشتن دلخوری 

 جواب

 :یم ده

 !از احوال پرش های شما -

از همون روزی که اون طوری پشت علیسان حرف 

 زد،

 ازش فاصله یم گرفتم و تا اآلن باهاش رو در رو نشده

 .بودم

حرف هاش بهم یم داد، دلم جدای از حس بدی که 

 نیم

خواست باهاش چشم تو چشم بشم چون پاش رو 

 از

 !گلیمش دراز تر کرده بود



ی تو روم  ن یه لبخند مسخره یم زنم و از این که چی 

 زده

 !بشه متنفرم

 :ش کج یم کنم و یم گم

تو داشتم -  .دورادور خیر

 ش تکون یم ده و به پرونده ی زیر دستم اشاره یم

 :کنه

تی کار یم کردی؟ مزاحمت شدم انگارداش - . 

 :لبخند مسخره ام رو تکرار یم کنم

؟ کارم که تموم شده، برای -  نه بابا چه حرفیه یم زبن

ون  .نهار داشتم یم رفتم بی 

 کجا یم ری؟ برسونمت، یا نهارو باهم باشیم. مایه -

 ...دوست داری؟ یه رستوران جدید باز ش

ن حرفش یم پرم و جمله اش رو ق طع یم کنمبی  : 

 یم بخیسر ایلیاد، برای نهار با علیسان قرار دارم، یم -

 !رم پیش اون

 از عمد اسمش رو یم آرم و ایلیاد با شنیدن اسم



 :علیسان عقب نشیتن یم کنه و بلند یم شه

باشه پس، منم باید برم مطب. خوشحال شدم از  -

 دیدنت

 .عزیزم

 پارتسیصدوهشتاد#

 فصل_ده#

 بن َمم#

ن  ایلیاد، یط یک تصمیم ناگهابن به این بعد از رفیی  

نتیجه رسیدم ش زدن به دوست پرسم، بدون خیر 

 دادن

 .تو روز تولدش، یم تونه سورپرایز خوبر باشه

ن پاکت  بند و بساطم رو جمع یم کنم و با برداشیی

 عکس

ون یم زنم  .ها، از آتلیه بی 

بابا هنوز به این درجه نرسیده که دوباره بخواد 

 ماشینم

ن منعم کنهرو ب ه یا از شکار رفیی گی  . 



 حسم یم گه بابا داره اجازه یم ده تا آخرین روزهام رو

 کنم و بعد یه طوری
ی

 هم، اونجوری که یم خوام زندگ

گه بزنه وسط همه ی برنامه هام که حتی نای 

 مخالفت

 !نداشته باشم

 تمام طول راه، به راه هابی که بابا یم تونه من رو

کر یم کنمباهاشون اذیت کنه ف . 

ون کنه، یم  بابا یم تونه اکیپمون رو از استودیو بی 

تونه قرارداد آتلیه رو فسخ کنه و ان قدر قدرت داره  

 که

 !تمام زندگیم رو بهم بزنه و ککش هم نگزه

کتی که علیسان توش کار یم کنه،  با رسیدن جلوی شر

رژ لبم رو که تمام مدت جوییدم تمدید یم کنم و بعد 

 از

ن   ن رو قفل یم کنم و به سمت برجبرداشیی کیفم ماشی   

 .یم رم

 
ن
 جلوی در، مجبور یم شم به نگهبابن خودم رو معرق



 کنم و اون هم با زنگ زدن به علیسان سورپرایزم رو

 .خراب یم کنه

ن که نیم تونم  درسته که غافلگی  یم شه اما همی 

 قیافه

 .اش رو اون لحظه ببینم، ناراحتم یم کنه

دون راهنمابی راه رو پیدا یم کنم وباال که یم رسم، ب  

 .وارد واحد تبلیغات یم شم

منیسر اش با دیدنم چشم تنگ یم کنه و نگاه دقیقی 

 به

 :استایلم یم اندازه، بر حوصله یم گم

 عیل هست؟ -

منیسر از لحن و اشاره ی مستقیم و بیش از حد 

 صمیمیم

 :ابرو باال یم اندازه و با لحن تصحیح یم کنه

یف آورده؟جناب ملیک  - تو اتاقشونن، بگم گ ترسر  

 :مصنویع لبخند یم زنم و موهام رو مرتب یم کنم

 عزیزم، اتاقشو نشونم بده -
ی

ی بیک ن  الزم نیست چی 



 .خودم در جریان قرارش یم دم

منیسر که زن ش و چند ساله ایه، ابرو در هم یم  

 کشه

ن کردم که با  و انگار به حوضه ی اختیاراتش توهی 

 لحن

 :بدی یم گه

 کنید، من بهشون اطالع بد -
ن
 شما خودتون رو معرق

... 

 قبل از این که جمله های کلیشه ایش رو تموم کنه،

ن   نگاهم رو دور تا دور فضا یم گردونم و به سمت اولی 

 :دری که حدس یم زنم اتاق علیسان باشه یم رم

 .نیم خواد زحمت بکیسر شما، خودم پیدا کردم -

شم متوجه یم  از صدای پاشنه های کفشش پشت

 شم

 :بلند شده و بعد صداش هم یم آد

 !کجا یم ری خانم؟ جناب ملیک مهمون داره -

ی  ن عصتر لبخند یم زنم که مطمئنا شبیه هر چی 



 هست

ه ی در یم ذارم و با  جز لبخند، دستم رو روی دستگی 

 :همون لبخند حرض رو به منیسر تپلش یم گم

 !عب نداره، من مهمون ویژه ام -

ن یم دم و وارد اتاق بدون در  ه رو پایی  زدن، دستگی   

یم شم و با مهمو ِن مونث علیسان، که خییل 

 صمییم

ن رو به رو یم شم  !کنار هم نشسیی

ببخشید جناب ملیک، من به خانم گفتم مهمون  -

 دارید

 !توجه نکردن

 !مهمون

 !چقدر این واژه وحشتناک به نظر یم رسه تو ذهنم

رشون که به این سمتنفسم تند یم شه و نگاه دو نف  

 یم چرخه، موهای چیی ِی آیدا خار یم شه یم ره تو

 !چشمم

، باعث یم شه ن  ان قدر که صمییم و کنار هم نشسیی



ه و دلم بخواد همون لحظه کل موهای بلوند  پلکم بی 

 و

ی آیدارو بکشم  !چیی

کاش کچل بود، کاش رژ نوِ دش ان قدر روی لب 

 هاش

 !هات به نظر نیم رسید

ظاهر خودم یم اندازم. هودی مشیک،  نگایه به

 شلوار

م مقابل  ن ن کوتاه و نیم بوت های شبازی سیر جی 

 تیشان

 .فیشان اون زنیکه زیادی اسپورت به نظر یم رسه

 عصتر لبخند یم زنم و رو به علیسان که بلند شده به

 :طرفم بیاد، خنده خنده اما با حرص تیکه یم اندازم

افلگی  شدم کهاومدم سورپرایزت کنم، خودم غ - . 

علیسان با اشاره ی دست، منیسر سمجش رو که 

 هنوز

 پشت شمه مرخص یم کنه و به من که هنوز توی



 .چهارچوب در قفل شدم یم رسه

 در رو یم بنده و دستش رو پشت کمرم یم ذاره، به

 :داخل هدایتم یم کنه

 .خوش اومدی دردونه. واقعا سورپرایز خوبر بود -

این طوری صدام یم زنه، کیم از این که جلوی آیدا   

 ریلکس یم شم و با لبخند روی نوک پا بلند یم شم تا

 .گونه ی زبرش رو ببوسم

 همون لحظه آیدا بلند یم شه و با لبخند معصویم به

 :من یم گه

 .خوش اومدی عزیزم -

 لبخند معصومش رو جواب یم دم و آیدا کیفش رو

ن جمع یم   کنههمراه بقیه ی وسیله هاش از روی می  : 

من دیگه مزاحمتون نباشم پس. ببخشید طیال  -

 .جان

 با خیال راحت از این که داره یم ره، لبخندم این بار

 :واقیع یم شه اما با ناراحتی فیک یم گم

ن بود داری یم  - مزاحم چیه عزیزم؟ قدم من سنگی 



 ری؟

این چه حرفیه؟ باید برم به کارام برسم، وقت  -

 علیسانم

 .گرفتم

ه به علیسان، با لبخندی که حتی من همو رو یم کن  

 :متوجه ی هات بودنش یم شم، یم گه

ن پرونده  - مرش عیل، اگه تو نبودی هنوز داشتم بی 

 ها

 .دست و پا یم زدم

عیل تعارف یم کنه اما تمام مدت فقط حواسش 

 پیش

 .منه و داره با شالم و موهام بازی یم کنه

ت خودم حقیقتا از این که محلش نیم ذاره تو پوس

 نیم

ون،  گنجم و به محض این که آیدا از در یم ره بی 

 بغلم

 :یم کنه و شالم رو از شم یم کشه



 .چه خوبه که اومدی دردونه -

 پارتسیصدوهشتادویک#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 از اونجابی که نیم خوام حداقل روز تولدش داستان

 درست کنم، شم رو توی گردنش پنهون یم کنم و دم

یم کنم گوشش زمزمه : 

 .تولدت مبارک -

 وقتی یم خنده و ش عقب یم کشه، روی نوک پا بلند

 .یم شم و دوباره هر دو طرف صورتش رو یم بوسم

 .مرش که به دنیا اومدی تا تو زندگیم باشر  -

 بزنم که
ن
 توی چشم هاش زل یم زنم و یم خوام حرق

ن یم بره  صدای تلفن اتاقش خلسه ی بینمون رو از بی 

اجبار عقب یم کشه و عیل به : 

ون -  .کارامو بکنم، یم ریم بی 

با چندش به مبیل که آیدا روش نشسته بود نگاه یم  

 کنم



و راهم رو به سمت صندیل ها کج یم کنم. رو به 

 روی

 عیل که داره با تلفن حرف یم زنه یم شینم و دست

ه ی  زیر چونه ام یم زنم و با یه لبخند ذوق زده خی 

 .صورت جذابش یم شم

 شش پایینه و همون طوری که با شخص پشت خط

ه اشم، داره با خودکارش  حرف یم زنه و من خی 

 .اشکال نامفهویم روی صفحه اش یم کشه

 :تماسش که قطع یم شه، با نیشخند یم گه

بهت حق یم دم که نخوای نگاهتو از این فیس  -

 جذاب

ی، ویل اگه به نگاه کردنت ادامه بدی قول نیم  بگی 

 دم

ای خوبر بیفتهاتفاق ! 

 با چشم های گرد شده شم رو عقب یم کشم و عیل

 :ییک از بدترین دعواهامون رو یادآوری یم کنه

 یادته ان قدر وحیسر بودی بهت گفتم نگام کن گازم -



؟  گرفتی

 از یادآوری اون روز، اخم یم کنم و با دندون قروچه

 :یم توپم

لیه وپریود بودم، یه خیر افتضاح گرفته بودم از آت -  

 توعم لوس بازی در یم آوردی! دلم یم خواست شتو

بکوبم تو فرمون که فقط دهنتو ببندی بفهمم باید 

 چیکار

 !کنم

 :ابروهاش باال یم پره

 !نیم دونستم -

 :ناراحت از یادآوری اون روز، ش تکون یم دم

ن اآلنم که - سیدی که بفهیم! بگذریم! همی   نی 

کات کنمیادآوریش کردی دلم خواست باهات   ! 

 ناباور یم خنده و من شونه باال یم اندازم، دیگه هیچ

 نیم زنم
ن
 .حرق

ن بردن جو بینمون، نیشخند  علیسان برای از بی 

 :شیطونش رو پررنگ تر یم کنه



ن فکر یم کنم -  !دارم به سکس روی می 

ی از هر فکر شویم، بلند  قهقهه یم زنم و برای جلوگی 

م  :یم شم و دستم رو به سمتش یم گی 

خفشو و بیا بریم، جنبه نداری ده دقیقه تنها  -

 باشیم؟

نش ن کتش از پشت می   شونه باال یم اندازه و با برداشیی

 :بلند یم شه

، دیشبم بهت گفتم! هربار یم -  خودت که یم دوبن

س َِ  

 بینمت انگار لبات داره یم گه بیا منو بخور! گیال

 !خوشمزه

ر َِ  

 آب دا

ز َِ  

 قرم

ه، دو قدم نیشخند یم زنم و وقتی دست م رو یم گی 

 عقب



 :یم رم و رو به روش با تخیس یم گم

، ویل من خام نیم شم -  که گولم بزبن
ی

 .اینارو یم گ

 .ای بابا، یعتن حتی یذره؟ ناراحتم یم کتن طیال -

 :شم رو باال یم اندازم و نچ کشیده ای یم گم

 .نچ، حتی یذره -

ون یم کشه  :با خنده من رو همراه خودش بی 

دمه، کوتاه بیا بچه، یکم گول بخور حداقلتول - . 

ی بگم، همون لحظه  ن یم خندم و قبل از این که چی 

 چشم

های ریز شده ی منیسر اش به دست های قفل شده 

 مون

 :یم افته، عیل بر خیال بهش یم گه

 خانم کمایل، پروژه ی نهابی بیلبوردها تکمیل و توی -

ه شده.  مه ذخی  ن براییو اس بر نقره ای که روی می   

تایید نهابی ایمیلش کنید به جناب مطهری. منم تا 

 ییک

 .دو ساعت دیگه بر یم گردم



ون یم زنیم  بزنه، ما بی 
ن
 .قبل از این که منیسر حرق

 نزنم و
ن
 خییل با خودم کلنجار یم رم که هیچ حرق

حساسیت الیک نشون ندم، اما نیم تونم جلوی 

 خودم رو

م و یم گم  :بگی 

 راستی  -

که یم ایستیم و شاش رو فشار یم  جلوی آسانسور   

 :ده، بر یم گرده نگاهم یم کنه

 آیدا اینجا چیکار داشت؟ -

 پارتسیصدوهشتادودو#

 فصل_ده#

 بن َمم#

با انگشت های دستم بازی یم کنه و بر اهمیت 

 جواب

 :یم ده

 تازه وارده و ناوارد دیگه! هیچ  بلد نیست، اومدی -

 .نجاتم دادی از دستش



م و همون چند سانتاز حرفش حس خو بر یم گی   

ن یم برم  .فاصله ی بینمون رو هم از بی 

 :لبخند یم زنه و شیطنت یم کنه

 .بریم خونه لش کنیم رو تخت؟ خییل خستم من -

بهش چشم غره یم رم ویل نیم تونم جلوی خندیدنم 

 رو

تم م که خییل جدی نیم گی   .بگی 

 .چقدر تو بیشعوری عیل -

تقدیمم یم کنه نیشخند یک وری معروفش رو  : 

ن  -  باور کن وقتی به تو یم رسم، سخت یم تونم به چی 

 .دیگه ای جز سکس فکر کنم

 :چپ چپ نگاهش یم کنم و اون با طلبکاری یم گه

چیه؟ تو روز تولدمم سکس تعطیل؟ چه آدیم  -

 هستی 

 !تو! شمری، شمر

 وقتی ناباور نگاهش یم کنم، زیر لتر و تخس غر یم

 :زنه



باز شده، یادش افتاده تنگ بازی درحاال که راه  -  

 .بیاره

ه و بازوش رو محکم  از حرفش، حرصم یم گی 

م  .نیشگون یم گی 

 بر شعور گاو، این چه وضع حرف زدنه؟ -

 با نیشخند خودش رو از زیر دستم کنار یم کشه چون

 !دارم خودم رو برای فایت آماده یم کنم

! انرودربایستی نداریم که بیب، منم که یم شناش -  

ی یهو دیدی دزدیدمت  قدر داری بهم سخت یم گی 

بردمت یه جا بستمت به تخت و هرکار خواستم 

 باهات

 !کردم

 :نیشخندش رو تکرار یم کنم و با تمسخر یم گم

تو دلت یم آد آخه؟ یه قطره اشک بریزم بدتر از  -

 من

 .حالت خراب یم شه

 بزنه
ن
 چشم غره ی بدی یم ره و قبل از این که حرق



نسور باالخره یم رسهآسا . 

 من رو همراه خودش داخل یم کشه و وقتی شاش

 پارکینگ رو فشار یم ده، کمرم رو به دیوار آسانسور

ه  .یم کوبه و خودش هم رو به روم قرار یم گی 

توی صورتم خم یم شه با اون صدای خش دار 

 جذابش،

جوری کلمه هارو ادا یم کنه که حقیقتا دلم یم خواد 

 به

فکر کنم و مستقیم بریم خونه، توی  پیشنهادش

 !تخت

ن جا ازم سکس -  مطمئنم یم تونم کاری کنم که همی 

 !بخوای بیب

وقتی انگشت هاش از روی شلوار، قسمت داخیل 

 رونم

، برای دور کردنش از خودم و ن  رو نوازش یم کین

 اجازه ندادن به پیش روی بیش از حد، پاهام رو بهم

ح عیل تو گوشم فشار یم دم و صدای نیشخند واض



 یم

 .پیچه

 با یه لمس ساده ی من خیس شدی؟ -

گرمای نفسش، توی گودی گردنم و گوشم باعث یم 

 شه

م و نفس نفس بزنم  .شم رو باال بگی 

 آب دهن قورت یم دم و ناتوان تر از اینم که عقب

ونه  بزنم که حسش رو بی 
ن
 .بزنمش یا بخوام حرق

ن نفس نفس زدن، زمزمه یم کنم  :فقط حی 

 !محل کارتیم عیل -

 !به جهنم -

، ن  وقتی انگشت هاش پاهام رو آروم نوازش یم کین

 رسما خل یم شم و یم خوام وا بدم که همون لحظه

 .آسانسور یم ایسته و درش باز یم شه

 پارتسیصدوهشتادوسه#

 فصل_ده#

 بن َمم#



وزمند عقب یم ره و من تند تند  با یک لبخند پی 

 نفس

بیامعمیق یم کشم تا به خودم  . 

خوشحال از این که نجات پیدا کردم، از زیر دستش 

 فرار

ون یم رم  .یم کنم و بی 

 :اون هم پشتم یم آد و با خنده یم گه

 بریم خونه؟ -

به سمتش بر یم گردم و همون طوری که عقب 

 عقب

 :یم رم، انگشت وسطم رو نشونش یم دم

 .تو خواب ببیتن جناب -

ا دزدگی  قفل خنده اش تبدیل به قهقهه یم شه و ب

 ییک

ن های پارکینگ رو باز یم کنه  .از ماشی 

 وقتی با تعجب نگاهش یم کنم، شونه باال یم اندازه و

 :بر خیال جواب یم ده



ن نیم مونم، بی  باال -  .من بر ماشی 

با ابروهابی که از تعجب باال پریدن، سوار یم شم و 

 یم

 :پرسم

 .من آخر نفهمیدم چطوری شد که این طوری شد -

ن رو روشن یم کنهن یشخند یم زنه و ماشی  : 

ن  - خوشت نیم آد این طوری؟ هرروز یه ماشی 

 جدید؟

 .برام مهم نیست این اداها -

 .همینه که ازت خوشم یم آد دیگه -

 جواب نیم دم و وقتی از شباالبی پارکینگ باال یم ره،

 :یم پرسه

 خب؟ کجا بریم؟ -

ه ام یملب هام رو جلو یم دم و انگشتم رو زیر چون  

 :زنم، چشم ریز یم کنم

 هووووم، کجا بریم؟ -

به اداهام یم خنده و دست دراز یم کنه با انگشت 



 لب

 هام رو یم چلونه که جیغ یم کشم و دستش رو پس

 .یم زنم

 برخالف تمام اضارهای علیسان، کامال مرص روی

 تصمیمم برای یه نهار بر دردش خوردن یم مونم و

ن تولدش برمبهش قول یم دم شب برا ی جشن گرفیی . 

نهار کنار هم، با آرامش یم گذره و تمام مدت 

 علیسان

در حال کرم ریختنه که ذهنم رو بهم بزنه و مجبورم  

 کنه

 .بریم خونه، اما به هیچ وجه زیر بار نیم رم

، با ناراحتی و ، با خنده و شوخن  با توپ و ترسر

دلخوری، هرجوری که هست علیسان رو تا شب 

 دست

یم کنم چون یه سورپرایز عایل براش دارمبه ش  . 

کت، کنار ماشینم پیاده ام یم کنه و  وقتی جلوی شر

 خودش هم با عجله بر یم گرده باال تازه یادم یم افته



یم خواستم عکس های اون روز رو بهش نشون بدم 

 و

 .کامال فراموشش کردم

 بر خیال شونه باال یم اندازم و شب هم یم تونم

 .نشونش بدم

ن یم شم و با زنگ خوردن گوشیم، توجه سو  ار ماشی 

 ام

 .به اون سمت جلب یم شه

اسم َرسا باعث یم شه حس بدی پیدا کنم، اول 

 نسبت به

 خودم و دوم نسبت به رابطه ی علیسان و رسا که یم

 !دونستم حتی تو تخت هم باهم بودن

 دارم و از اونجابی که این مدت، کیم تا
ن
 حس مزخرق

علیسان آشنا شدم، مدام از  قسمتی با روحیات

 خودم یم

 علیسانم که بخاطرش
ی

ن زن زندگ  پرسم من چندمی 

 نصفه شب و با پای پیاده تا دم خونه شون رفته؟



ی ام که عقلش رو انداخته تو یک ن دخیی  من چندمی 

 صندوقچه و پرتش کرده ته دره، تا عاشق علیسان

 باشه؟

کافکار بر ش و تهم رو بر جواب یم ذارم و با ی  

 :عالم حس بد، جواب تماس رسا رو یم دم

 بله رسا؟ -

ن  - کجابی طیال؟ کار واجب دارم اومدم آتلیه گفیی

 رفتی 

ون! از گ تاحاال تو کارو یم پیچوبن یم ری  بی 

ون؟  بی 

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و تمام فضویل 

 هاش

 :رو بر جواب یم ذارم، فقط یم گم

؟کارت چیه؟ یکم دیگه آتلیه ام -  صیر کتن
، یم توبن  

 :با لحن بد و طلبکاری یم گه

 صیر نکنم چیکار کنم؟ باید منتظر جنابعایل زیر پام -

ن شه  !علف سیر



 :نیشخند یم زنم و تیکه یم اندازم

ن بدم نیم شه، مهراد اونجاس یکم  - برات همچی 

 باهاش

 .الس بزن تا برسم

ه  :با خنده گارد یم گی 

ون دارم؟واقعا که. من چیکار به کار ا -  

 :با خنده تیکه یم اندازم

 .تو فقط با من کار نداری َرسا -

 بزنه ازش خداحافیطن یم کنم
ن
 .و قبل از این که حرق

 پارتسیصدوهشتادوچهار#

 فصل_ده#

 بن َمم#

ن بار رژ لب قرمز روی لب هام یم کشم و  برای دومی 

 راضن از قیافه ام، عقب یم کشم و جلوی آینه یک

نفس و براق تقدیم خودم یم کنم لبخند با اعتماد به . 

اهن قرمز دکلته و کوتاه پیله دار توی تنم خییل  پی 

 خوب



 نشسته و مطمئنم قراره امشب حسابر علیسان رو

 .دیوونه کنم

ه های موهام، آرایش چشمم و  برای آخرین بار گی 

 بند

کفشم رو چک یم کنم و بعد اطمینان حاصل کردن 

 از

، شاغ گو  ن شیم یم رم و تویدرست بودن همه چی   

ونه ی واتساپ یم نویسم  :گروه دخیی

?hame chi oke saba - 

صبا مسئولیت کارهای امروز رو با کمال میل قبول  

 کرده

 بود و از اونجابی که نیم خواستم مهموبن تو خونه ی

 ییک از دوست ها

لی َِ  

 خود عیل باشه، خونه ی خا شون

 .رو ایک کرده بود

توجه به مشغله ی  ازش ممنون بودم چون من با 



 کاری

 زیادم، ابدا نیم رسیدم بخوام برای مهموبن تدارک

 .ببینم

 هابی 
 همون لحظه صبا از یمِ ز بار، مزه ها و نوشیدبن

ن عکس یم فرسته و پایینش یم نویسه  :که گرفیی

?bebin chetoran - 

to in time kam faghat tonestim inaro - 

ok konim 

ن پر از غذ اها، فینگر فود ها و مزهبا دقت و لذت می   

 :های خوشگل رو نگاه یم کنم و یم نویسم

dastet dard nkone azizam - 

hame chi ali shode - 

به خاطر این که من تازه دیروز ظهر یادم افتاده بود 

 باید

 برای تولد علیسان برنامه ریزی کنم، خودم نتونستم

ن خاض درست کنم  .هیچ چی 

ن تو   به هرحال شانس با من بود  که بعد از کیل گشیی



 پیج

 های اینستاگرام باالخره ییک رو پیدا کردم و شش

 .خلوت بود، سفارش هام رو قبول کرد

اهنم رو از تنم در ن بذارم و پی   یم خوام گوشر رو پایی 

 بیارم که علیسان ویدیوکال یم زنه، یه نگاه تو آینه به

 خودم یم اندازم و با اعتماد به نفس و یه لبخند

خشان جوابش رو یم دمدر  . 

به محض وصل شدن تماس، علیسان چند لحظه 

ه  خی 

ه نگاهم یم کنه و نیشش رو باز یم کنه  :خی 

 بگی  تا پرس، همه رو -
 قصد کردی امشب از دخیی

 بکیسر نه؟

و همون طوری که دارم یم خندم، ادای غش و 

 ضعف

ه  :در یم آره و دستش رو به قلبش یم گی 

! این طوری که خوشگل یم  بابا من قلبم ضعیفه -

 کتن 



به فکر منم باش زن! سکته یم کنم یم افتم رو 

 .دستت

 همون طوری که دارم غش غش به ادا اصولش یم

 :خندم، یم گه

گوشیو بذار یه جا، برو عقب من قشنگ ببینمت  -

 تو

 .این لباس

ی چشم ریز یم کنه ن  :با هی 

 .یا نه، پشیمون شدم -

هاتیکم دوربینو بگی  تو سینه  - ! 

ه و چشم غره یم رم  :وسط خنده، شفه ام یم گی 

 .فقط خفشو عیل -

 :با مظلومیت یم گه

 !بابا خ  یم گم مگه؟ من که به ویدیوکالم راضن ام -

ن جوری تصویری چشم و دلمو سی  کن   یم گم همی 

 که

مت اتاق خایل  نیر
 !اومدی اونجا وسط مهموبن



دم  هنوز خودم رو جمع و جور نکردم و دارم یم خن

 که

 یم گه
ی

 :با لودگ

 .تخته کو؟ تخته کو بزنم بهش. چشم نخوری -

 تمام مدت تماس، یک بند غر یم زنه و تهدید یم کنه

 اگر اآلن خواسته اش رو قبول نکنم، پام نرسیده به

 !مهموبن یم کشونتم تو یه اتاق

 آخرش هم موفق یم شه و به خواسته اش یم رسه،

ی روی لبم هنوز وقتی تماس رو قطع یم کنم خنده  

خشک نشده که تقه ای به در اتاق زده یم شه و 

 بدون

 این که من اجازه ی ورود بدم، در باز یم شه و بابا

 .توی چهارچوب در یم ایسته

 پارتسیصدوهشتادوپنج#

 فصل_ده#

 بن َمم#

زیر لب بهش سالم یم دم و بر توجه به حضورش 



 توی

صدایاتاق، به سمت باروبن و شالم یم رم که با   

 :شدش، وسط اتاق خشک یم شم

 کجا یم ری این وقت شب؟ -

ون یم اندازم و تاریک شده اما  از پنجره نگایه به بی 

بعید یم دونم دیر وقت باشه؛ ساعت رو نگاه یم کنم 

 و

 .هنوز شش نشده

 :باروبن بلندم رو تنم یم کنم و با صدای آرویم یم گم

- 

ت َِ  

ه اون وقهنوز ش شبم نشده بابا جون، چه برس  

 !شب

 کمربند بارونیم رو یم بندم و یم چرخم تا کیفم رو

 .بردارم که نگاهم به اخم های درهم بابا یم افته

مطمئنا از بلبل زبونیم خوشش نیومده اما حوصله ام 

 رو



هم نداره که فقط چشم هاش رو از پشت عینک 

 فریم

 :مشکیش ماساژ یم ده و یم گه

! هرجا یم ری زود برگرد، - قبل ده خونه باش هرخ  ! 

، شالم رو هم با
ن
 دهن کچر یم کنم و بدون زدن حرق

 احتیاط روی شم یم اندازم، کاور لباسم رو بر یم دارم

 و یم خوام از کنارش رد بشم برم دنبال کار خودم که

 :بر هوا یم گه

 ... راستی  -

 :یم ایستم و منتظر نگاهش یم کنم تا حرفش رو بزنه

ه دیگه از ایران یم ریم، کم کمیک یا نهایتا دو ما -  

 !کاراتو راست و ریس کن که آماده باشر 

ه به چشم های یخ بابا، حس یم کنم تحمل کردن  خی 

 !وزنم روی پاهام سخت ترین کار ممکنه

 پاشنه های ده سانتی کفشم انگار برعکس یم شن و

 !توی پاهام فرو یم رن

ن از دیوار، جلوی  تلو تلو یم خورم و با کمک گرفیی



م  .سقوطم رو یم گی 

 بابا بدون این که برای کمک کردن به م ِن بر تعادل و

گیج زحمتی به خودش بده، دست به سینه عکس 

 العملم

ه و وقتی من نفس بریده یم گم  :رو زیر نظر یم گی 

؟ -  خ 

 :خییل ساده و خونرسد شونه باال یم اندازه

 !اینجا مناسب تو نیست -

نقدر مستاصل به مردمک چشم هام یم لرزن و او 

 نظر

یم رسم که باید دل بابا هم به حا ِل بدم بسوزه؛ اما 

 زیه

 !خیال باطل

آب دهنم رو قورت یم دم تا گلوی خشک شده ام 

 بتونه

 بزنه، از خودم دفایع بکنم
ن
 به خودش بیاد و یه حرق

 :اما مثل یک بازنده، نفس نفس یم زنم



 !نیم فهمم بابا -

ور یم شه و انگار اینبابا قدیم از چهارچوب در د  

وع  بحث براش تموم شده است و برای من تازه شر

 !شده

 چیو نیم فهیم؟ -

ه نگاهش یم کنم ه خی   :خی 

ی کجا برای من -  این که شما چرا باید تصمیم بگی 

 مناسبه و کجا نیست؟

 :پوزخند یم زنه و دوباره عقب یم ره

ش، عقلش و -  به عنوان پدری که سالها به دخیی

حکمش اعتماد داشته، این حقو دارم که شخصیت م

 در

م و یم دونم که اینجا و   مورد آینده ات تصمیم بگی 

 کنار

ن مناستر برای تو وجود نداره  !این پرس هیچ چی 

 .اتاق داره دور شم یم چرخه و صدام گم یم شه

ه تو  بابا قدم های عقب رفته اش رو بر یم گرده و خی 



 :صورت مستاصلم آروم یم گه

وردش تحقیق کردمدر م - ! 

نفسم یم ره و فکر به سابقه ی درخشان علیسان 

 باعث

 !یم شه اشک توی چشم هام حلقه بزنه

 ادامه یم ده
ی

 :بابا با کالفیک

 آدیم مثل علیسان ملیک، که شگریم و تفریحش -

هاست، پس ِر  برای اوقات فراغتش، بازی با دخیی

 خوبر 

ه برای تو نیست! اون عادت داره بعد یک مدت ک

ه  دخیی

دلش رو زد، بچه ی مردم رو مثل دستمال کاغذی 

 دور

بندازه و یه دخیی احمق دیگه برای خودش پیدا کنه. 

 این

آدم با این سابقه ی درخشان مناس ِب دخت ِر من 

 !نیست



حتی آرایش چشم هام هم مانع ریخته شد ِن اشک 

 هام

 !نیم شه

 پلک یم زنم و با گریه کردنم، صورت تار بابا، صاف

 .یم شه

 بابا کالفه این پا و اون پا یم کنه و انگار یم خواد

 بزنه که گوشیم زنگ یم خوره
ن
 .دوباره حرق

 به صفحه ی گوشر نگاه یم کنم و اسم علیسان که

 .روی صفحه یم افته، گریه هام بیش تر یم شه

 :فک بابا منقبض یم شه

 داری یم ری پیش اون پرسه؟ -

 پارتسیصدوهشتادوشش#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 چشم هام تاره و تنها کاری که با دست های لرزون یم

 تونم انجام بدم، رد کردن تماس علیسان و بر جواب

ن سوال باباست  !گذاشیی



 با حایل که بده، با شی که گیج یم ره و گلوبی که از

 حرف های نگفته ام غمباد گرفته، یم خوام از کنارش

و تو دستبگذرم که راهم رو سد یم کنه و بازوهام ر   

ه  .یم گی 

 :تکونم یم ده و توی صور ِت بر روحم یم توپه

توعم شدی ییک لنگه ی مادرت طیال! لیاقت  -

 نداشتی 

! از اعتمادم سو استفاده کردی  !آزاد باشر

 صدای زنگ گوشیم دوباره بلند یم شه و بابا عصبابن 

 :تر از قبل، توی صورتم عربده یم کشه

 تو دخت ِر من نیستی طیال؟ -

دَِ   

تکونم یم ده و من با چشم های گریون به صور ِت 

 مر

 :دیوونه ی افسار پاره کرده ِی رو به روم زل زدم

- 

ر َِ  



 هان؟ تو دخت

ر َِ  

 متن یا اون ننه ی هرجاییت؟ اگه دخت

 !غریبه

سر َِ  

 متن که گه یم خوری یم ری خونه ی پ

دندون قروچه یم کنم و بر توجه به بسته بودن 

 موهام،

ست مشت یم کنمموهام رو توی د . 

بابا مثل همه ی بحث هامون، خط قرمزم رو رد یم  

 کنه

تا دیوونه ام کنه و من هم با کمال میل دیوونه یم 

 !شم

ون یم کشم و انگار غمبا ِد   خودم رو از دستش بی 

 گلوم

 :با فریادم منفجر یم شه

بعدی منم نه؟ خودتو خسته نکن بذار من بگم  -



 !برات

ین حرفای صدمن یه غازتو بذار یه بارم من بگم ا

 شاید

به خودت بیای! مادرم هرجاییه و منم حرومزاده؟ 

 روت

ت؟  اسطوره ی غی 
ی

 یم شه اینارو بیک

 گوشیم دوباره زنگ یم خوره، جوابش رو نیم دم و

 .یم ذارم ان قدر زنگ بخوره تا قطع بشه

 اشک هام با شعت نور روی صورتم یم چکن و بابا

بدون اجازه دادن بهشکه دندون قروچه یم کنه،   

 :دوباره جیغ و داد یم کنم

من حروم زاده ام؟ ولم کن آقا ... ولم کن، شک  -

 داری

ن َِ  

 .به خو گ ِه من؟ ولم کن بذار گورمو گم کنم

 صدای زنگ قطع یم شه و به ثانیه نکشیده دوباره

ه، مطمئنم علیسانه و اما توی این  تماس یم گی 



 لحظات

رو هم نیم خوام حتی  هیچ  برام مهم نیست و عیل ! 

 شایدم یه هیچ یم خوام؛ یه هیچ بزرگ که منو تنها

 !بذارن توش و بگن این پوخ  متعلق به توعه

خسته شدم از دست و پا زدن، از تالش کردن برای 

 بقا

 پدر و

بنی َِ  

ن اختالفات تموم نشد  و دارم جون یم دم بی 

 !مادرم

ن شک های بابام و تهمت هاش و  دارم جون یم دم بی 

 !همه ی اینارو فقط تو خودم یم ریزم

 :به سینه ی بابا یم کوبم و با اشک جیغ یم کشم

- 

من َِ  

 چرا چسبیدی به حرومزادهِ ی ولدزنا ِی دخت ِر ز ِن

تم یا حرومزاده زن م؟ دخیی  دخیی
ی

 سابقت و بهم یم گ



 
ی

تم که وقتی داری به مادرم یم گ  هرجاییت؟ اگه دخیی

تم ولم کن بذار هرجابی دهنتو آب بکش و اگه نیس

 !برم

م و این بار صدام  نفس کم یم آرم، عمیق نفس یم گی 

 یم شکنه، این بار به سینه ی خودم یم کوبم، ناله یم

 :کنم و با عجز یم گم

تو یم فهیم عشق چیه بابا؟ یم دوبن نیمه ی   -

 گمشده

چیه یا تو هر گوشه یه نیمه ی گمشده داری؟ توبی  

 که

؛ اصال درگ از عالقهمن و مادرم رو متهم یم کتن   

 داری بابا؟

 این که گوشیم برای بار چندمه زنگ یم خوره و بر 

 یم مونه، از دستم خارجه اما باز هم زنگ
ی
 جواب باق

یم خوره و مطمئنم علیسان نگران شده که این طور 

 بر 

ه  !وقفه تماس یم گی 



نگاه به خون نشسته ی بابا، باعث نیم شه عقب 

 بکشم

ی همهِ ی سال هارو تکرار یم کنمو حرف های تکرار ِ  

 !به امید روزی که به خودش بیاد

 موهای شلخته شده ام رو دوباره یم کشم و با پشت

دست اشک های سیاه ریخته شده روی صورتم رو 

 پاک

 .یم کنم

ن آوار یم شم و چقدر م ِن اآلن عاجز و  کف زمی 

 بیچاره

 !است و چقدر بابا بر رحمه

تونم ناله ی توی لحنم  صدام یم شکنه و حتی نیم

 رو

 !کیم کم کنم

نیم تونم شخصیتم رو حفظ کنم، نیم تونم مغرور 

 باشم؛

 !نیم تونم



-  
ی

؟ به مادِ ر من یم گ  بس نیم کتن نه؟ ول نیم کتن

؟ هرجابی اونه که ازدواج کرده و بچه داره و  هرجابی

ش خونه زندگیشه یا تو که به اسم بر اعتمادی 

 معلوم

مه؟ کیو گول یم زبن بابا؟ من نیست شت کجا گر 

 دیگه

طیالی ده ساله نیستم که به بهونه ی کار 

 بپیچونیش! به

، اما کالتو بنداز باالتر  هرجابی
ی

 من و مادرم یم گ

جناب هخامنش! من هر گیه که هستم، دخت ِر 

 !خودتم

 !دست پرورده ات

 صدام یم افته روی شم و من دیگه بریدم از این

 !دیوونه وار

کیی َِ  

 زند

-  
ی

ت و مردونیک  !من، به اسم غی 



کیی َِ  

 گه زدی به زند

تتو بذار دم کوزه آبشو بخور که به ناموست، به  غی 

 هرجابی و منم یم شم حروم زاده ی زنت
ی

 زنت یم گ

م  دخیی
ی

 !که بزرگش کردی و بهش یم گ

با تحقی  نگاهش یم کنم و از تند تند حرف زدن، 

 نفسم

 .بریده

شه خفه شم و ان قدر  نگاه تهدیدگر بابا، باعث نیم

 درد

تو جونم هست که از هر طرف بگم باز کم کاری  

 !کردم

ت -  غی 
ی

 مردی؟ من مرد نیم بینم بابا! یم گ
ی

 یم گ

ت نیم بینم جز یه تعصب کورکورانه  داری؟ من غی 

 و

 !بر پایه و اساس

طی َِ  



 افرا

با نفرت به چشم های خون نشسته اش نگاه یم کنم 

 و

انگار یم خواد به سمتم جوری بلند نفس یم کشه 

 حمله

 !کنه، بزنه در گوشم یا بکشتم

 با یه نفس عمیق، حرف هام تموم یم شه و تلفنم که

 هزار باره زنگ یم خوره، یم زنم به سیم آخر و جواب

 علیسان رو مقابل چشم هابی که یم خوان بکشنم یم

 :دم

 ... الو علیس -

معلیسان رو کامل به زبون نیاورده، گوشر از دست  

 کشیده یم شه و قبل از این که به خودم بیام، توی

 .دیوار کوبیده یم شه

م  .جیغ یم کشم و جلوی دهنم رو یم گی 

 قبل از این که بتونم کاری بکنم، بازوم تو مشت بابا

 .خرد یم شه و بر هوا توی اتاقم پرت یم شم



 در بسته یم شه و تمام مدت بابا داره بلند نفس یم

یم آد و من هنوز پخ ِش کشه، صدای قفل در 

 !زمینم

 پارتسیصدوهشتادوهفت#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 بابا به در یم کوبه و صدای عصبیش به گوشم یم

 :رسه

ه ی چشم -  ان قدر اون تو یم موبن تا آدم بیسر دخیی

 !سفید

 :با آخرین توانم داد یم کشم

 من نیازی به آدم شدن ندارم پدر نمونه! اون موقیع -

کارت بود، من آدم شدم  که ش تو گر ِم ! 

 و فکر یم کنم، اوبن که آدم نیست منم یا اون؟

از حرص و عصبانیت نفس نفس یم زنم و وقتی 

 صدای

 :رفتنش رو یم شنوم، به در یم کوبم و جیغ یم کشم



ل کتن بابا -  !فکر نکن با این کارات یم توبن منو کنیی

 دیوونه وار به در یم کوبم و هنوز دلم خنک نشده،

ز وجودم داره یم سوزه و هنوز ان قدر وحیسر هنو   

 !هستم که خودم و بابارو تو این خونه آتیش بزنم

همون لحظه صدای فریاد بابا که احتماال داره با  

 کیس

 .پشت تلفن حرف یم زنه، توجه ام رو جلب یم کنه

به در اتاق یم چسبم تا صداهارو راحت تر تشخیص 

 بدم

فاصله اونقدری زیادو با وجود داد کشیدن های بابا،   

هست که صداها گنگ به نظر برسن، اما با زحمت 

 زیاد

ن جمله هاش یم شنوم  :چند کلمه ای از بی 

دستت درد نکنه بابا! این بود جواب اعتماد من؟  -

 من

دم که بیام  طیالرو دست شما و مامان امانت سی 

م؟ مو این طوری تحویل بگی 
 دخیی



ین روشنفکری دخیی من این بود بابا؟ شما با ا -

 هاتون

 !گند زدید به تربیت من

ی باز -  دخت ِر سالم خییل بیجا یم کنه پاش به کالنیی

ی که یم خواد باشه ن  !شده، ش هر چی 

حاال شما جای تنبیهش، یم خندی تشویقش یم   -

؟  کتن

 روش تربیتی شما اینه بابا؟

دیوانه وار یم خنده و دوباره ش آقاجون داد یم  

 :کشه

-  
ی

  بابا! دیر به خودم اومدم، دیر اقدامدرست یم گ

ه ی  کردم! ویل من فرهاد نیستم اگه این دخیی

 چمو ِش

 !چشم سفیدو آدم نکنم

 دندون قروچه یم کنم و به در یم کوبم، من هم فریاد

 :یم کشم

فرهاد خان من آدمم! نیازی ام به تربر ِت  -



 دیکتاتوری

ون  .تو ندارم! ولم کن بذار بیام بی 

ه که دوباره دیوانه وار به در یم کوبم،و همون لحظ  

 :بابا هم یم گه

بفرما بابا، بفرما تحویل بگی  اینم از ادب نداشته  -

 !اش

 :و انگار خطاب به من یم گه

 !من تورو آدم یم کنم چشم سفید -

نگاهم رو توی اتاق یم چرخونم و تمام وسیله هابی  

 که

ز نظریم تونم ازشون استفاده کنم تا در رو بشکونم ا  

 .یم گذرونم

لی َِ  

ن آرایشم  هیچ  نیست جز صند فلز ِی رو به روی می 

 و

اگر بتونه از این جهنم نجاتم بده، مطمئنا ازش 

 استفاده



 .یم کنم

کفش های پاشنه بلندم مانع شی    ع حرکت کردنم یم 

 شن

 و با در آوردن و پرت کردنشون به گوشه ی اتاق، کار

 .رو برای خودم راحت تر یم کنم

  رو بر یم دارم و به انقباض های زیر شکممصندیل

 اهمیتی نیم دم. دست هام یخ زده و به قدری فشار

 روابن رومه که تعادلم رو به سختی حفظ کردم. اگر

بخوام بشینم و به دردهام فکر کنم، از پا یم افتم و 

 اآلن

 !وق ِت غش و ضعف نیست

اآلن وق ِت جنگه و باید یک بار برای همیشه به 

 جناب

هخامنش نشون بدم من بچه ی ده ساله ای نیستم  

 که با

 شکست ِن گوشیش و زندابن کردنش تو اتاق، بتونه

لش کنه  !کنیی



 پارتسیصدوهشتادوهشت#

 فصل_ده#

 بن َمم#

 با بلند کردن صندیل باالی شم، انقباض های شکمم

 .بیشیی یم شه

 گوشه ی شکمم انگار جمع یم شه و تی  یم کشه،

ن صندیل رو ندارن و قبل از بازوهام توانابی  نگه داشیی  

ه ی در برخورد کنه، دستم یم افته  .این که به دستگی 

 از شدت درد دندون قروچه یم کنم و بدون این که

 تسلیم بشم، به راه های دیگه ای که یم تونم در رو

 .بشکونم فکر یم کنم

 از قسمت کناره ی در، پایه ی فلزی صندیل رو محکم

ه یم کو  بمبه دستگی  . 

ه یم کوبم، زیر دلم بیش به ای که به دستگی   با هر ضن

ه بهم انرژی یم  تر تی  یم کشه، اما شل شدن دستگی 

به هارو با تمام توانم بزنم  .ده تا ضن

ه کامال یم افته و در باالخره باز یم شه،  وقتی دستگی 



 دیگه جوبن تو تنم نمونده که بخوام خودم رو از این

ون بکشم  .جهنم بی 

امال باز یم شه و من دستم رو به چهارچوب یمدر ک  

م تا تعادلم رو حفظ کنم  .گی 

بلند نفس یم کشم به امید این که بتونم خودم رو 

 جمع

م  و جور کنم، که انقباض های شکمم رو نادیده بگی 

 و

ل کنم  !لرزش بر امان دست و پاهام رو کنیی

 از درونم دارم یم سوزم، کل بدنم رو عرق شد گرفته

ما شدمه! دارم یخ یم زنم اما انگشت های پامو ا  

ن   !درحال سوختین

ون یم رم و با شگیجه خودم رو وسط  از اتاق بی 

خونه یم رسونم، چشم هام تاره و نیم تونم هیچ 

 جارو

 !درست ببینم

 وقتی زانوهام یم لرزن و تحمل وزنم روی پاهام غی  



ن یم خورم و  قابل تحمل یم شه، با زانو روی زمی 

 فقط

ن پهن نشم  !دستم رو به جابی بند یم کنم که کف زمی 

 بلند و عمیق نفس یم کشم. انقباض های زیر دلم که

 بیش تر یم شه، به شکمم چنگ یم زنم و کمربند

 
ی

 بارونیم رو باز یم کنم تا شاید از این گر گرفتیک

 خالص شم، اما بر فایده است و فقط باعث یم شه

ن شم  !پخش زمی 

ن ندارمجوبن برای جمع کرد ِ ن خودم از کف زمی  ! 

ه و نه حتی یادمه که ن  نه جونش رو دارم، نه انگی 

 !چطور باید از این سقوط خودم رو باال بکشم

ن خوردم و بدون کمک کیس،  از وقتی یادم یم آد، زمی 

 !خودم بلند شدم

ه و بلندم  از وقتی مامان دیگه نبود تا دستم رو بگی 

 جدید داشت و ب
ی

ابا خودش رو باکنه؛ مامان یه زندگ  

 !کار خفه یم کردش

ن خوردم، زخیم شدم و یاد گرفتم وقتی یم  من زمی 



 !افتم، دستی برای کمک به من وجود نداره

 وقتی پلک هام روی هم یم افته، صدای باز شدن در

خونه رو یم شنوم و نوری که از پشت پلک توی 

 چشم

 یم زنه، صدای ناواضچ که اسمم رو صدا یم زنه و

دیگه حتی نای ناله کردنم ندارممتن که   ... 

 پارتسیصدوهشتادونه#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 بدون این که نا امید بشم، برای بار هزارم شماره اش

م و صدای بر روح ضبط شده ی ز ِن پشت  رو یم گی 

س ک مورد نظر در دسیی  خط یم گه که دستگاه مشیی

 !نیم باشد

 نگرابن و اضطراب لحظه ای رهام نیم کنه،

 مخصوصا

بعد از جواب دادن طیال به ییک از تماس هام که 

 بعدش



 به کل گوشیش خاموش شد و من موندم با یک دنیا

ی که خودش تولدم رو برنامه ریزی  نگرابن برای دخیی

 !کرده، اما حاال نیست

دار بشم،  نیست و من دارم دیوونه یم شم تا ازش خیر

 !اما راه به هیچ جابی نیم برم

تا دیوونه شدن ندارم و شم به قدری هیچ فاصله ای  

 !درد گرفته که تحمل فضا، دیگه از توان من خارجه

صبا که با نگرابن نزدیکم یم آد، شقیقه ام دوباره 

 نبض

ه و یم پرسه  :یم گی 

 !چرا طیال نیم آد پس؟ همه منتظرن -

 با ش انگشت، شقیقه و پیشونیم رو ماساژ یم دم و

 :ناله یم کنم

! قبلشم که جواب نیم داد. به تو خاموشه صبا  -

ی ن  چی 

 نگفته؟

 :نگرابن صبا دو برابر یم شه و کنارم یم ایسته



نه وهللا خ  یم خواد بگه؟ کیل ذوق داشت بنده  -

 خدا،

 !کیل برنامه ریزی کرد

 با نگرابن دست هاش رو تو هم یم پیچه و نگایه دور

 :تا دور سالن پر از مهمون یم چرخونه

 بر  -
ی
اش افتاده علیسان؟ مطمئتن خوب نکنه اتفاق

 بود؟

 آره بابا! یم گم ویدیوکال زدم ش به شش گذاشتم -

ن بعد زنگ زدم بگم یم رم دنبالش  کیل خندید، ده می 

 رد

س خارج  داد، بعدم که جوابمو نداد و کال از دسیی

 !شد

ون یم ده و همون لحظه که  صبا نفسش رو محکم بی 

 بزنه، آیدا با یه ل
ن
بخند دوستانهیم خواد حرق  

 :نزدیکمون یم شه

 طیال جان نیم آد پس عیل؟ -

 مستاصل به صبا نگاه یم کنم تا اون از این مخمصه



 :نجاتم بده و صبا مصنویع لبخند یم زنه

 .یم آد حاال، گی  کرده تو ترافیک -

 :آیدا لب بر یم چینه و رو به من با ناراحتی یم گه

نبالش وای الیه بگردم، کاش خودت یم رفتی د -

 .عیل

 مصنویع لبخند یم زنم و توی این اوضاع قاراشمیش

 حتی حوصله ی همدردی و مهربوبن آدم ها رو هم

 !ندارم

 برای پیچوندن جمع، نگاه فرمالیته ای به گوشیم یم

 .اندازم و با یه عذرخوایه ازشون جدا یم شم

م و امیدوارم جواب بده و  دوباره شماره اش رو یم گی 

گه گی  کرده تو ترافیک و گوشیش عذرخوایه کنه ب

 هم

ی که عایدم یم شه، ن  شارژش تموم شده، اما تنها چی 

 !همون صدای ضبط شده ی تهوع آوره

 پارتسیصدونود#

 فصل_یازده#



 بع ِدمن#

تحمل فضا سخته و صدای موزیک و جمعیت، 

 سخت

 !ترین کار دنیاست؛ انگار مغزم داره خورده میشه

اژ یم دم و از شقیقه ام رو با ش انگشت ماس

 جمعیت

دور یم شم تا دوباره به کار بر حاصلم ادامه بدم؛ 

 زنگ

 !زدن به طیال در صوربی که خاموشه

 آخرین رد امیدم، با شنیدن هزار باره ی دستگاه

س نیم باشد، خاموش یم ک مورد نظر در دسیی  مشیی

 شه و حاال حتی نیم تونم خودم رو گول بزنم و تمام

اسم و اتفاقابی که ممکنه  ذهنم حول و حو ِش یک

 براش

 !افتاده باشه، یم گرده

 اگر وقت دیگه ای بود، فکر یم کردم ش لجبازی با

من، یا فقط چون کرمش گرفته این کارهارو یم کنه؛ 



 اما

 ما باهم کامال ایک ایم و بزرگ ترین معضل بینمون

 !طیالست

ر َِ  

 ضفا پد

لیم رو  کالفه وارد باکس پیام ها یم شم و پیام های قب

 که

توی یک ساعت و نیمه گذشته توی ساعت های 

 مختلف

 :براش فرستادم یم خونم

?chishodi - 

?khobi - 

?sedae chi bod - 

!?kojaei - 

age dari sar be saram mizari rah - 

!badio dar pish gerefti tila 

javabamo bede ta divoone - 



nashodam 

tamom kon in maskhare bazio tila - 

daram divoone misham - 

negaranetam tila - 

delam mikhad rooshan koni in goshi - 

!maskharato 

 انگشت های روی کیبورد یم لغزه و این بار با لحن

 :متفاوبی از پیام های قبیل یم نویسم

faghat omidvaram halet khob bashe - 

نا امیدم از جواب دادنش، کالفه توی موهام دست 

 یم

 کشم و همون که بر یم گردم اطالع بدم یم خوام برم

 .دنبال طیال، آیدا رو رو به روم یم بینم

 مهربون لبخند یم زنه و با اضطراب موهاش رو از

 :جلوی چشمش کنار یم زنه، نگران یم گه

ی نشد پس؟ -  از طیال خیر

انگشت هام رو از موهام به سمت پشت گردنم 



 هدایت

س شم مضطرب یم گمیم کنم و با ماساژ پ : 

، نه -  !فعال که یم بیتن

 بر قرار به در خونه نگاه یم کنم و بعد بدون این که

 :توجه خاض به آیدا بکنم یم گم

 آیدا من یم رم دنبال طیال، خییل نگرانم. به صبا -

 اطالع یم دی لطفا؟

ه که اخم  ش کج یم کنه و دستم رو تو دست یم گی 

ستانه اس هیچ  نیم گم یم کنم، اما چون حرکتش دو 

 و

 :آیدا لب یم زنه

ن پشت فرمون -  .صیر کن منم بیام، این طوری نشی 

ون یم کشم و بدون ن انگشت هاش بی   دستم رو از بی 

 :لبخند یم گم

نیم خواد عزیزم، تو بمون خوش بگذرون. وظیفه  -

 ی

م  .منه که برم دنبال دوست دخیی



چطور با وجود تمام مخالفت هام، نیم دونم دقیقا 

 یم

شه که ده دقیقه بعد آیدا لباس پوشیده پشت 

 فرمون

 نشسته و داریم باهم به سمت خونه ی پدر طیال یم

 !ریم

و تمام مدت من مثل دیوونه ها زل زدم به گوشیم، 

 شاید

ی بشه اما هیچ  به هیچ    !خیر

 هنوز پنج دقیقه یک بار بهش زنگ یم زنم و تنها

ی که عایدم یم شه، یک مشت جمل ن ه ی تکراریهچی  ! 

 پارتسیصدونودویک#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

م و ن یم ایسته، نگاه گیجم رو باال یم گی   وقتی ماشی 

 :به ساختمون رو به رومون نگاه یم کنم. آیدا یم گه

 .رسیدیم فکر کنم -



چشمم به گوشه ای که دیشب طیالرو خفت کرده 

 بودم

نیم افته، لبخند کوچییک لبم رو باال یم کشه و بدو   

 :این که برگردم به سمت آیدا یم گم

 .ممنون، لطف کردی که تا اینجا همراهم اومدی -

وقتی از گوشه ی چشم لبخند جذابش رو یم بینم، 

 بدون

این که بهش اجازه بدم حرکتی کنه پیاده یم شم و 

 شم

م  .رو باال یم گی 

 تمام طبقه ی پنجم توی تارییک و هیچ نوری از پنجره

 .هاش معلوم نیست

 وقتی صدای کفش های پاشنه بلند آیدا رو یم شنوم،

 :زیر لتر غر یم زنم

ه -
َ
 این چرا ول نیم کنه؟ ا

ه، یم گه  :وقتی کنارم یم ایسته و ش باال یم گی 

 مطمئتن خونه اس؟ -



دندون قروچه یم کنم و چرا نیم ره؟ چرا داره ذهنم 

 رو

 بهم یم زنه؟

ون یم دم و انگار دارم با  خودم حرفکالفه نفس بی   

 :یم زنم

 اگه خونه نباشه پس کجاست؟ -

 بزنه که با روشن شدن ییک از
ن
 آیدا یم خواد حرق

پنجره ها، نفسم کیم راحت تر باال یم آد و آیدا 

 زمزمه

 :یم کنه

 انگار اومدن خونه. یم خوای من زنگ بزنم بگم -

 دوست طیالم؟

 اخم یم کنم و به چه مناسبت اون باید زنگ بزنه؟

در شجاع هستم که خودم برم جلوی آیفون من اونق

 و

م هستم  !بگم نگران دوست دخیی

 کیم که فکر یم کنم، با توجه به نگرابن های طیال



نسبت به پدرش عاقالنه اش اینه که آیدا زنگ بزنه، 

 اما

به هیچ عنوان دلم نیم خواد سوتفاهیم پیش بیاد و 

 از

 هم نیم تونم قبول کنم طیال بیشیی تحت 
ن
طرق

 فشار

ه  !قرار بگی 

کالفه از وضعیت پیش اومده، عقب یم کشم و یم 

 تونم

بعدا برای طیال توضیح بدم که خ  شده و چرا آیدا 

 باهام

 !بوده؛ اما در مورد پدرش من نیم تونم کاری بکنم

 یم گم
ی

 :رو به آیدا با کالفیک

، تابلو هم نکن   - ن ، بگو شی    ع بیاد پایی  لطف یم کتن

 که

، نیم خوام با باش بفهمهبا متن ! 

 :دوستانه لبخند یم زنه



 .حتما عزیزم، نگران نباش -

پشت دیوار، همون جابی که شب قبل باهم بودیم 

 یم

 مونم و صدای آیدا رو یم شنوم که با شخص پشت

 :آیفون حرف یم زنه

من دوست طیال هستم جناب، یم شه بگید بیاد  -

 پای

 آیفون؟

 !خونه نیست؟ که این طور -

ه زنگ به من بزنه؟ نگرانش شدمیم شه بگید ی - . 

 .گوشیشو جواب نیم ده. آیدا هستم

 .تشکر، شبتون بخی   -

 پارتسیصدونودودو#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

*** 

ی از  شب گذشته به بدترین شکل ممکن، تو بر خیر



، با بدبختی و  طیال، تو یه جهنم شِ د پر از نگرابن

 بدون

، گذشت ن  !پلک روی هم گذاشیی

کت بدون اآلن که ساعت نزدیک یک ظهره و توی شر  

این که بتونم کار خاض بکنم، فقط منتظرم بزنم 

ون  بی 

 
ی
و برم آتلیه، یا استودیو بفهمم دیشب چه اتفاق

 !افتاده

 به ظاهر شم گرم کاره، اما فکرم هیچ جا تمرکز نداره

و فقط دارم به شب گذشته فکر یم کنم که بدون 

 دیدن

جا برگشتیمطیال و با کیل سوال از اون ! 

وقتی تقه ای به در اتاقم زده یم شه، به سختی 

 حواسم

 رو جمع و جور یم کنم و توی اتاق یم مونم، جواب

 :یم دم

 .بفرمایید -



 آیدا وارد یم شه و من با خیال راحت از این که یک

آشنا وارد شده و یم تونم ظاهر حفظ نکنم، با 

 
ی

 خستیک

 :یم گم

؟ -  کاری داشتی

ه به قیافه یپرونده ی دستش ر  ه و خی  و باال یم گی   

 :خسته ام یم گه

ون - ن ، ویل فکر کنم اآلن خییل می   باید اینارو تایید کتن

. یم خوای بعدا بیام؟  نیستی

 با ش انگشت شست و اشاره چشم هام رو ماساژ یم

 :دم و برای فرار از فکر و خیال ها یم گم

 .اکیم، بده ببینم چیه -

ا قدم های آروم به سمتم یم شونه باال یم اندازه و ب

 آد،

 باال شم یم ایسته و پرونده رو جلوم باز یم کنه که

 :بر حواس یم گم

ن آیدا -  .بشی 



همون طوری که پشت شم ایستاده و کیم به سمتم 

 خم

 :شده یم گه

باید خودم بهت توضیح بدم آخه قضیه از چه  -

 !قراره

ی  که آیدا داره حرف یم زنه و عطر شی 
ن وتمام مدبی  

 مالیم زنونه اش، به خاطر نزدییک زیادمون توی بینیم

 پیچیده، من نگاهم به ساعته و یم خوام هرچه زودتر

 !از اینجا برم شاغ طیال

آیدا که متوجه ی حواس پرتیم یم شه، عقب یم  

 کشه و

 :یم گه

 !من بعدا بیام؟ خییل حواس پربی  -

گردنم رو ماساژ یم دم و بر توجه به ساعت، از 

 پشت

ن بلند یم شم و یم گم  :می 

یم بخیسر آیدا، باید برم پیش طیال. بعدا یم  -



 بینمت،

 .روز خوش

ون یم  پرونده اش رو جمع یم کنه و هم قدم با من بی 

 :زنه، با یک لبخند خوشحال یم گه

 با طیال حرف زدی؟ حالش خوبه؟ -

 لبخند شدی یم زنم و همون طور که از جلوی کمایل

 :رد یم شیم یم گم

م، -  خیر ندارم! دارم یم رم محل کارش یه خیر بگی 

 .شایدم ببینمش

 صورتش رو درهم یم کشه و جلوی در اتاقش که یم

ایسته، من هم از روی ادب کنارش یم ایستم و یم  

 :گه

 .باشه پس حتما به منم خیر بده، خییل نگران شدم -

 :بدون لبخند، ش تکون یم دم و دوباره راه یم افتم

ی و مهربونیتحتما، م - منون از پیگی  . 

تمام طول راه تا آتلیه، فکر و خیال رهام نیم کنه و 

 نیم



ن رو بدون  ساعت بعد که به مقصد یم رسم، ماشی 

 دقت

 .پارک یم کنم

 وقتی به باال یم رسم، با دیدن طیال که درحال لبخند

 زدن به ییک از عکاس هاست، چشم هام ریز یم شه و

 .خونم به جوش یم آد

# تسیصدونودوسهپار   

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

دندون قروچه یم کنم و به سختی جلوی خودم رو 

 یم

م که خونرسد بمونم و به سمتش حمله نکنم  !گی 

 با قدم های بلند و تند به سمتش یم رم و با یک شفه

توجه ی هردونفرشون رو به سمت خودم جلب یم  

 .کنم

یم عکاسه که نگاهش به قیافه ی برزخیم یم افته و   

 فهمه هوا پسه، یم ره دنبال نخود سیاه و طیال که با



ی که تو ذوق  ن ن چی  لبخند به طرفم بر یم گرده، اولی 

 یم

 شخ و صورتشه که به شدت

خ َِ  

 زنه، چشم های ش

 !رنگ پریده است

عصبانیتم یادم یم ره و طیال که با لبخند و بر هوا 

 بغلم

میم کنه، نیم دونم باید چه عکس العمیل نشون بد ! 

 جوری تو بغلم خودش رو جمع یم کنه که هیچ رایه

 .جز حلقه کردن دست هام دور شونه اش ندارم

 :بینیش رو به سینه ام یم کشه و آروم یم گه

 .تولدت با تاخی  مبارک -

 دوباره یاد دیشب و حال بدم یم افتم، نگرابن هام و

 !شدردی که اجازه نداد تا صبح چشم رو هم بذارم

ن اطرافیان که یم شم، متوجه ی نگا ه های سنگی 

 روی



 موهاش رو یم بوسم و کمرش رو نوازش یم کنم، اما

 :با دندون قروچه و حرض دم گوشش یم گم

 .خوبه خودت بحثو باز کردی! باید حرف بزنیم -

ون یم کشه و نگاهش رو ازم  خودش رو از بغلم بی 

 .یم دزده

قرارهازم دور یم ایسته و واضحا متوجه ی جریابن که   

اتفاق بیفته هستم؛ مطمئنا طیال هم یم دونه بحث 

 بدی

 :در پیش داریم که لب یم گزه و زمزمه یم کنه

 .اینجا نه، بریم دفیی من -

با چشم های ریز شده، به اطراف نگاه یم کنم؛ همه 

 ی

 کارکنای آتلیه دارن مارو دید یم زنن و این عصتر ترم

 .یم کنه

با دست دیگه ام  یک دستم رو به کمرم یم زنم و 

 اشاره

 :یم کنم که جلو بیفته



 !بیفت جلو -

ه و من هم پشت ش رو پیش یم گی   بر حرف راه دفیی

 شش حرکت یم کنم که همون لحظه در ییک از اتاق

 ها باز یم شه و ایلیاد، آقای همیشه در صحنه یم آد

ون  !بی 

ه  نداره ش و تهش رو یم زنن چیی
ی

 این کار و زندگ

 اینجا؟

که جلوش یم ایسته و سالم یم ده، من هم بهطیال    

م و با یک لبخند مصنویع  اجبار کنارش قرار یم گی 

 .باهاش حال و احوال یم کنم

 وقتی ایلیاد علت شخن چشم های طیالرو ازش یم

 پرسه، طیال نیم نگایه به من یم کنه و ان قدر تابلو

 
ی

یم خنده که هر سه نفرمون متوجه ی ساختیک

 بودنش

 :یم شیم

 .دیشب دیر خوابیدم، بخاطر اون خوناشام شدم -

ن یم اندازم   پوزخند یم زنم و دست به کمر، ش پایی 



 که

 من، با محبت روی دست

 ایلیاد درست جلوی چش ِم

م رو نوازش یم کنه و یم گه  :دوست دخیی

مواظب خودت باش دخیی خوب، دیر خوابیدن به  -

 بدنت

 !آسیب یم زنه

نه فهم داره نه شعور! منم نه مثل این که این یارو 

 اگه

ی نگم، خودش رو جمع نیم کنه ن  !چی 

م و به سمت خودم یم   شونه ی طیالرو یم گی 

 کشمش،

به سینه ام یم چسبه و دستش آزاد یم شه، من هم 

 با

 :لبخند مصنویع یم گم

، آسیب و فالن - ا حرف یم زبن  !شما چقدر مثل دکیی

ی مگه جناب روزبه؟  دکیی



ه و طیال آروم یم گهایلیاد اخم یم کن : 

ن  -  .جناب روزبه دام پزشک هسیی

 با تمسخر یم خندم و با اعصابر که خرد تر هم شده،

 :دندون قروچه یم کنم

 .من که اینجا دایم نیم بینم روزبه جان -

وقتی دهن باز یم کنه حرف بزنه، طیالرو به جلو 

 هول

 :یم دم و یم گم

 !بگذریم، مزاحمتون نشیم، روز بخی   -

# رتسیصدونودوچهارپا  

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 وقتی در دفیی طیال پشت شمون بسته یم شه، به در

 تکیه یم دم و زل یم زنم به طیالبی که از نگاه کردن

 !مستقیم بهم فراریه

ل م و با صدابی که کنیی  قدیم از در فاصله یم گی 

 :ولومش دست من نیست، یم گم



 !خب؟ یم شنوم -

ش یم ره که ن متوجه ی قدم های به سمت می   

نامتعادلش یم شم. چشم ریز یم کنم و طیال نرسیده 

 به

ش، پاهاش انگار یم لرزن، یا شش گیج یم ره؛ ن  می 

 !یا هرخ  

 نیم تونه تعادلش رو حفظ کنه و قبل از این که من

ن خودش رو باال نگه یم داره ن می 
 بهش برسم، با گرفیی

بند َِ  

زو همون طوری که پشتش به منه و دستش هنو   

، آروم یم گه ن  :می 

 چیو یم خوای بشنوی؟ -

م، به  به سمتش یم رم و با خشونت بازوش رو یم گی 

 سمت خودم برش یم گردونم و چونه اش رو باال یم

م تا تو چشم هام نگاه کنه  :گی 

 !وقتی دارم باهات حرف یم زنم تو چشمام نگاه کن -

ن   بدون پلک زدن توی چشم هام زل یم زنه و من بی 



حد چشم هاش، یه مرده ی متحرک یم بیش از   

حنی َِ  

 ش

 !بینم

ه تو چشم هاش که م و خی   هر دو بازوش رو یم گی 

 ندارن، نفس یم زنم
ی
 :دیگه هیچ برق

چیو یم خوام بشنوم؟ بیا از توضیح دادنت راجع  -

 به

وع   این که دیشب دقیقا چه غلیط یم کردی شر

 کنیم؟

 کدوم گوری بودی؟ جواب منو ندادی! چرا؟

ل روی ولوم صدام، داد یم نگاه یم دزده که بر کنیی  

 :کشم

 !یم گم به من نگاه کن -

آب دهن قورت یم ده و من برای جلب کردن توجه 

 اش

به خودم، بازوهاش رو که فشار یم دم، یم بینم 



 نفسش

 برای ثانیه ای انگار یم ره و رنگ صورتش شخ یم

 .شه

 که دندون قروچه یم
ی

 یم ره تو جلد طیالی همیشیک

 :کنه و خودش رو عقب یم کشه

ی که چرا نیومدم؟ آره؟ -  اومدی اینجا توضیح بگی 

 دست به کمر یم زنم و به طیال که بر تعادل تا صندیل

ش عقب یم ره، نگاه یم کنم ن  .پشت می 

 :پوزخند یم زنم

یفتو نیاوردی؟  - معلومه که اومدم بفهمم چرا ترسر

 فک

ی نیا  بگی 
ی؟ تو کردی خاله بازیه طیال؟ مهموبن

 رابطه

 باشر گوشر خاموش کتن بدون توضیح؟

ن به سمتش  وقتی فقط زل زل نگاهم یم کنه، روی می 

ه توی صورت بر روح و رنگ  خیمه یم زنم و خی 

 :پریده اش یم گم



 این چه رنگ و روییه؟ دیشب کجا مرده بودی که -

اومدم دم خونه اتون اون بابای پوفیوزت گفت 

؟  نیستی

ن یم کوبم و  عصتر از سکوت طیال تویروی می   

 :صورتش عربده یم کشم

 !جواب منو بده -

طیال از صدای فریادم عقب یم کشه و با صورت در 

 هم

 :کشیدن یم توپه

 صداتو ننداز رو شت شازده، اینجا چاله میدون -

! به کیس ام بخاطر  نیست که اومدی عربده کیسر

 صدای

 !بلندش جایزه نیم دن

داره توی کاسه ی شم تند تند نفس یم کشم و مغزم  

یم جوشه، جواب ندادن و سکوت طیال هم عصتر 

 ترم

 :یم کنه و طیال با حرص شونه ام رو عقب یم زنه



بکش عقب ببینم، به چه حقی اومدی تو صورت  -

 من

؟ یم فهیم اینجا محل کاره؟ آبرو  عربده یم کیسر

 شت

 نیم شه؟

 پوزخند یم زنم و ان قدر دندون قروچه کردم که اگر

هش ادامه بدم، مطمئنا دندون هام توی دهنم خرد ب

 یم

 !شن

 هه! آبرو! تو ییک از آبرو نگو که دیشب جلو اون -

 همه آدم منو سکه ی یه پول کردی! آبرو؟ آبروی

 خودت برات مهمه؟

 پارتسیصدونودوپنج#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 :طیال پوزخند یم زنه

فقط آبروت مهمه، نه؟ آفرین عیل، چه قشنگ  -



 خودتو

 !ثابت کردی

 چشم ریز یم کنم و بهش زل یم زنم که شش رو

 :عقب یم کشه و کالفه یم گه

حرفاتو زدی؟ تموم شد؟ برو دنبال کارت؛ تحملت  -

 اینجا

 .هر ثانیه سخت تر یم شه

ناباور و تیکه تیکه یم خندم، عقب یم کشم و سایه 

 ام

که از روش برداشته یم شه، نفسش رو فوت یم کنه 

 و

با ناباوری یم گممن  : 

 برم؟ تو خ  فکر کردی با خودت؟ که هر کار دلت -

، جلو دوستام ؟ منو بپیچوبن  خواست یم توبن بکتن

ی و بدون هیچ توضیح قانع کننده ای  آبرومو بیر

 بذارم

 برم؟



ن و به سمت صورتش خیمه یم زنم،  دوباره روی می 

 :دندون قروچه یم کنم

شمکم؟ هر غلیطتو فکر کردی من مثل این روزبه پ -  

م هیچ  نگم؟ منو به پشمتم 
َ
کردی چونَ ه َو ِلت

 حساب

 کجابی که من نیام
ی

 نکردی، نکردی یه زنگ بزبن بیک

جلو در خونتون، یم فهیم؟ داشتم از نگرابن یم 

 مردم،

؟ روش جدید مخ  جواب یم دی بعد قطع یم کتن

 زنیه؟

 چیه؟

 از حرص نفس نفس یم زنم و اتفاق دیشب به قدری

ن بوده که حتی حا ِل نزا ِر طیال هم برام برام  سنگی 

 مهم

 !نیست

 وقتی شش رو عقب یم کشه و شالش از روی

موهاش یم افته، نگاهم به موهای شلخته اش یم 



 افته

 و تازه یم بینم تیپ و استایلش چقدر بهم ریخته و

 !نامتقارنه

 طیالبی که همیشه مرتب و شیک بوده، اآلن حتی 

 !موهاش هم شونه نشده

 
ن
 اخم یم کنم و گیج از این پارادوکس یم خوام حرق

 بزنم که طیال پوزخند یم زنه و ش کج یم کنه؛ آروم و

 :شمرده بر توجه به جوش و خروش من یم گه

 مطمئنا من یه توضیح قانع کننده دارم. اما نه برای -

 آدیم مثل تو که هنوز هیچ  رو نشنیدی این طوری

! من آبروتو بردم؟ توگارد گرفتی و هوار هوار یم ک تن  

 که برای من افتاده؟ آ، راستی 
ی
 !خ  یم دوبن از اتفاق

 تو گوشر برای شنیدن حرفای من نداری علیسان! تو

، دلت خنک  فقط اومدی ش ییک داد و هوار کتن

 !شه

 من یم تونستم توضیح بدم و از این سوتفاهم درت

تبیارم، اما با این کارابی که یم کتن نشون دادی لیاق  



 !نداری

از جاش بلند یم شه و نگاهم به کتوبن های تختش 

 یم

 افته، چطور با این کفش ها تعادل نداره؟

تو سکوت عقب یم کشم و نگاه به قدم های 

 نامتعادلش

 یم دوزم! چرا این طوری رو هوا راه یم ره؟

 به سمت در یم ره و بازش یم کنه، بهش تکیه یم ده

د، یم گهو با نفیس که به زور باال یم آ : 

 کردی!  -
ن
آبروتو بردم؟ دستت درد نکنه خوب تالق

 به

، حاال بیا برو،  ین شکل ممکن انتقامتو گرفتی بهیی

 چون

دیگه نیم تونم تحملت کنم! چون برای خودم 

 متاسفم که

 فکر کردم ارزش جنگیدن داری. تو ارزش هیچ  رو

 
ی

 نداری علیسان، چه برسه جنگیدن! از دفیی و زندگ



ون، نیم خوام ببینمت! تموم شدمن برو بی   . 

 :پوزخند یم زنم و دست به کمر مقابلش یم ایستم

آفرین طیال خانم! خوب دست پیشو گرفتی پس  -

 .نیفتی 

 من امثال تورو درس یم دم طیال، دیگه واسه من زیر

 و رو نکش که! خودتو نزن به مظلومیت، بگو یم

م! بگو یم خواستم از نگرابن س کتهخواستم آبروتو بیر  

! بگو از قصد نیومدی هم  کتن و شب تا صبح نخوابر

 خودتو راحت کن، هم منو! تو اگر توضیح قانع کننده

داشتی همون اول یم کوبیدی تو صورت من، نه 

 خودتو

گول بزن، نه منو! بچه ی نابالغ جلوت نیست که 

 دخیی 

 !خوب
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هر دو دستش به تخت در رو رها یم کنه و با کف  

 سینه ام یم کوبه، انتظارش رو ندارم و یک قدم عقب

 .یم رم

 :طیال با حرص یم غره

از قصد نیومدم؟ آره؟ باشه عیل! این طوری فکر   -

 کن،

که من از قصد نیومدم؟ اگه از قصد نیومدم خوب  

 !کردم

جیگرم خنک شد که تو آبروت رفت، یم فهیم؟ حاال  

 که

 این طوره دلم خنک ش

صنی َِ  

 د، توعم گورتو گم کن! عو

 !روابن 

م و با چشم  انگشت تهدیدم رو به سمتش یم گی 

 های

 :ریز شده یم گم



؟ من تورو آدمت یم کنم -  .دور برداشتی

 به سمتم یم پره و انگشتم رو کنار یم زنه، بر توجه

 به نگاه های سنگیتن که روی ماست با صدای بلندی

 :یم گه

!  بابام نتونست منو آدم ک - نه که تو بخوای آدم کتن

 گنده

تر از دهنت حرف نزن عیل، نذار دهنم باز بشه. 

 فقط از

 .اینجا برو، حالمو بهم یم زبن 

 نمونده؛ و اگر هم مونده باشه،
ی
ن باق  برای گفیی

ن
 حرق

 !دیگه گوشر برای شنیدنش وجود نداره

م و یم گم  :با چشم های ریز شده نگاه ازش یم گی 

م ط - یال، فکر نکن تموم شدبد حالتو یم گی  ! 

ون یم اندازم ش بی 
 :به پشتم یم کوبه و از دفیی

 از اینجا برو، بعد هر غلیط دلت خواست بکن، -

 !روابن 

 و وقتی در رو پشت شم محکم بهم یم کوبه،



کارمندهای آتلیه به اضافه ی ایلیاد که دست به 

 سینه به

 معرکه ی راه افتاده نگاه یم کردن، یم رن ش کار

شون؛ به جز جناب روزبه عزیزخود ! 

 که
ی
 بر حرف یم خوام از کنارش رد بشم، با ذوق

 وقتی

 :نیم تونه از لحنش پنهونش کنه یم گه

ی - ن دیدارمون یم دونستم تو واسه دخیی  من از اولی 

 مثل طیال کیم و لیاقتش رو نداری، خوبه که خودت

؛ ممنون  !بهش ثابت کردی و منو به دردش ننداختی

ه شونه ام رو فشار یم دهو دوستان ! 

 حرف هاش، حرکتش و بیشیی از همه اون ممنون ته

 که بر هوا به
ن  جمله اش به قدری عصبیم یم کین

م  .سمتش یم چرخم و یقه اش رو تو مشت یم گی 

ن تنها زن حاضن تو آتلیه بلند یم شه و من  صدای هی 

بر توجه به اون، با یک دست یقه ی ایلیاد رو یم  

م  گی 

ن پشت شش یم کوبمو کمرش ر  و به می  . 



م و دندون قروچه یم  مشتم رو به سمتش باال یم گی 

 :کنم

تو یه بار دیگه قرقره کن چه زری زدی تا نفهمم   -

 کجام

مت زیر مشت و لگد! تو گه خوردی برای  و بگی 

 !دوست دخیی من نگرابن حرومزاده

 :وقتی یک وری لبخند یم زنه و با آرامش یم گه

دخیی سابقته؟منظورت دوست  -  

یل روی خودم ندارم و مشتم رو به  دیگه هیچ کنیی

 .صورتش یم کوبم

 زن جیغ یم کشه و همون لحظه که با فریاد یم خوام

مشت دوم رو به صورتش بکوبم، در اتاق طیال باز 

 یم

ون یم آد  .شه و بی 
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ن یم آن و یمکارکنای آتلیه با دیدن طیال به سمتمو   

ن که من قبل اومدن اون ها  خوان مارو از هم جدا کین

 .مشت دیگه ای به فک ایلیاد یم زنم

ن ش و صداهای اطراف تشخیص  جیغ طیالرو از بی 

 یم

 .دم

بازوهام توسط دست هابی عقب کشیده یم شن، اما 

 من

 بر توجه به همشون همچنان تو صورت ایلیاد ُبراق

ی بزنه تا دندون هاش شدم و منتظرم حرف دیگه ا

 رو

 !تو دهنش خرد کنم

 دست هابی که یم خوان عقب بکشنم رو از دورم باز

 یم کنم و یقه ی اون مرتیکه حروم زاده رو جوری تو

دست دیگه ام فشار یم دم که دستم زیر گلوش 

 مشت

 :یم شه و تو صورتش یم غرم



 یه بار دیگه گه گنده تر از دهنت بخور تا فکتو بیارم -

ن ولدزناپای ی  ! 

ایلیاد که انگار تنش همچنان یم خاره، خون دهنش 

 رو

ون تف یم کنه و خنده خنده یم گه  :به بی 

 این که لیاقتشو نداری ان قدر درد داشت؟ حقیقت -

 !تلخه، بپذیرش

 :عربده یم کشم

 !دهنتو ببند بر پدر -

مش زیر مشت و لگد، طیال جیغ  و قبل از این که بگی 

 :یم کشه

سان! بسهبسه علی - ! 

 شم به سمتش یم چرخه و طیالرو که اون طوری با

حال بد و دلواپس یم بینمش، عقب یم کشم و یقه 

 ی

 .اون بر عرضه رو هم ول یم کنم

 با تحقی  نگاهش یم کنم که ییک از مردها جمع و



جورش یم کنه و همون لحظه طیال رو به بقیه داد 

 یم

 :کشه

مع شدید برید ش کارتون! خوشتون اومده ج -

 اینجا؟

 بقیه که متفرق یم شن، رو به روم یم ایسته و من

ن یم اندازم  .شم رو پایی 

 :صداش یم لرزه وقتی حرف یم زنه

ی؟ االن به  - ؟ که آبرومو بیر همینو یم خواستی

 هدفت

رسیدی؟ دوست داری از کار بر کار بشم؟ خوشت 

 یم

؟ آدم نیستی تو؟ چرا نیم ری عیل  !آد اذیتم کتن

ی آروم اما طلبکار یم گمبا صدا : 

 !اون حروم زاده کرم ریخت، جوابشم گرفت -

 :بهش نگاه یم کنم و تلخ یم گم

تخم سگ یم گه لیاقتتو نداشتم! یم گه دوست  -



 دخیی 

 !سابقت

 به هوا لگد پرت یم کنم و طیال تو سکوت سنگیتن 

ه ام یم شه  .خی 

 :چند ثانیه بعد با نفس عمیقی خونرسد یم گه

؟ لیاقتمودرست گف - ته دیگه، چرا از کوره در رفتی  

! از شت زیاد بودم؛ شدی دوست پرس  نداشتی

 !سابق

 ... جار و جنجال نداشت که

 ناباور نگاهش یم کنم و پلک یم زنم؛ اآلن جدیه؟

 !برو از اینجا عیل، خییل آبرو ریزی کردی -

 یم خواد بدون گوش دادن به من از کنارم رد بشه که

ن  یکهو شش گیج یم ره و قبل از این که پخش زمی   

م  .شه، بازو و کمرش رو یم گی 

ه یم شیم و من به  یک ثانیه توی چشم های هم خی 

 !وضوح مردن اون برق توی چشم هاش رو یم بینم

 :ش تکون یم ده و خودش رو باال یم کشه



، حتی اگه داشتم یم  - نیم خوام بهم دست بزبن

 مردم

باش، بذار بهم کمک نکن. فقط برو و دیگه ن

 فراموشت

 .کنم
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* 

طیال از اون دسته افراد جالبیه که همیشه دس ِت 

 پیش رو

ن  ن پس نیفیی  !گرفیی

 از حرف های ظهرش، کامال معلومه که هیچ توضیح

قانع کننده ای نداشت و ضفا برای این که بعد از 

 بازی

ودش رو زدبچگانه ی دیشبش، غرورش خرد نشه خ  

 !به ننه غریبم بازی



ای جنس طیالرو بزرگ کردم و معتن هر   من دخیی

 کلمه

 !اش رو یم فهمم؛ طیال حوصله اش ش رفته

 دیگه نیم خواسته با من باشه اما ترجیحش این بوده

ایم تموم کنیم  !که رابطه امون رو با هیجان و بر احیی

از این که با بیست و هفت سال سن، بازیچه ی 

هدست ی  

 !دخیی بچه شدم، از خودم بدم یم آد

ی رو آدم حساب نیم کردم، ویلون  متن که هیچ دخیی

 و

 سیلون یه جوجه شدم و آخر هم خ  شد؟

حتی یه توضیحم نداد که چرا الیق اون وضعیت 

 !بودم

شاید هم تصورات اولیه ام از طیال کامال درست 

 بوده؛

که اون فقط یه فمینیست روانیه و به قدری رد داده  

 یم



ه  !خواد انتقام همجنساش رو از پرسها بگی 

یا شاید فقط بازیچه ی دس ِت طیال و رسا بودم و 

 این

 مدت هیچ معتن ای نداشته؛ و من برای یه انتقام

احمقانه ان قدر وا دادم، تا جابی که حتی به ازدواج 

 هم

 !فکر یم کردم

یه که به جرات یم تونم بگم بیش از  طیال تنها دخیی

برام مهم شده بود؛ ان قدر مهم که نیم  اندازه

 تونستم

 دوریش رو تحمل کنم و هر لحظه دلتنگش بودم؛ تو

 طول روز بهش فکر یم کردم و دوست داشتم

 !خوشحالش کنم

ی بیشیی  ن یه که بهش اجازه دادم، چی  ن دخیی اون اولی 

 از

سکس بینمون باشه اما تهش شد این و ثابت کرد 

 مثل



های دیگه تار  ی    خ مرصف داشتههمه ی دخیی ! 

فقط نیم دونم چرا جابی نزدیک قفسه ی سینه ام 

 درد

 !یم کنه

 هرجای خونه رو که نگاه یم کنم، یه سایه از طیال یم

 دیگه جابی تو
 بینم و من چم شده وقتی اون دخیی

 زندگیم نداره؟

ی که به خودش اجازه داد از خط قرمزم عبور   دخیی

 کنه

ه  !و من رو نادیده بگی 

ونش  غی  قابل  بخششه، اما نیم تونم از ذهنم بی 

 !کنم

ن درست پیش یم  به این فکر یم کنم که اگر همه چی 

 رفت، خ  یم شد؟

ن بالشت ها،  روی تخت غلت یم زنم و توی مرز بی 

وقتی همه جارو تارییک پوشونده، چشم هاش که 

 نصفه



ه یم شد یادم یم آد  !شب بهم خی 

تصورش یم انگار توهم زده باشم، کامال زنده کنارم  

 کنم و وقتی یم خوام دست دراز کنم تا تو بغلم

 !بکشمش، به خودم یم آم

 لحظه ایم، دستم تو هوا خشک

کیی َِ  

 بهت زده از دیوون

 یم شه و بر خوابر ان قدر بهم فشار آورده که به شم

 !زده

 بالشتش رو چنگ یم زنم و به جای طیال، بغلش یم

بوی عطرش کنم. بینیم رو توی بالشت فرو یم کنم و   

 .رو عمیق نفس یم کشم

 فکر یم کنم خوابم یم بره، اما خیال باطلیه و این بار

 .کالفه گوشیم رو بر یم دارم تا به اینستا برم

 طیال که او

ل َِ  

ن استوری رو نشون یم  دایره ی پروفای لی 



 ده، متعجبم یم کنه؛ تا حاال بالکم نکرده؟

ی استوریش رو باز یم کنم؛ طیالبی که توی فضا

 نسبتا

ن  تاریِ ک استودیو گیتار به بغل نشسته و بعد غمگی 

 ترین

 .صدابی که تاحاال ازش شنیدم، به گوشم یم رسه

 همه از وقتی رفتی بهم یم گن دیوونه

 بدون هرکاری کردی همش یادم یم مونه

 شنیدم حالمو که دیدی توعم ترسیدی

 یه روزی جواب این کاراتو هم پس یم دی

هیادته گفتی که قلب ت واسه من یم می   

ه  حاال دارم یم بینم ییک جامو یم گی 

ه  برو دنبال کیس که عشقشم بیشیی

 برو فکر من نباش این روزا هم یم گذره

استوری هارو پشت ش هم نگاه یم کنم و آخ ِر 

 آخرین

ن ایلیاد که دست به سینه و با  ویدیو وقتی دوربی 



 لبخند

ون زل زده به طیالرو شکار یم کنه، عصتر دند

 قروچه

 :یم کنم و بر فکر ریپالی یم کنم

che zood dast be kar shodi, mohlat - 

!midadi 24 saat begzare bad 

 پارتسیصدونودونه#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 از شعت جواب دادنش، کرک و پرم یم ریزه و انگار

 !خوابیده بود ببینه من خ  یم گم

کنار ایموخر دایرکتش رو باز یم کنم و یک فاک سیاه،    

 .خنده گذاشته

 اخم یم کنم و هنوز در حال تایپه، چند ثانیه بعد پیام

 :بعدیش هم یم رسه

?chera nemiri donbal bazit - 

 (چرا نیم ری دنبال بازیت؟)



پوست لبم رو با دندون یم کشم و حرض از 

 جوابش،

 :یم نویسم

mal man nbodi ke, raftam - 

 (مال من نبودی که، رفتم)

gozashtamet bara on yaro - 

 (گذاشتمت برا اون یارو)

 بر 
ن یم شه، منتظر جوابش یم مونم و وقتی  درجا سی 

 جواب یم ذارتم، یم خوام پیام جدیدی بفرستم که

 :درحال تایپ یم شه و یم نویسه

?mal to naboodam - 

?intoori fekr mikoni ali - 

bashe - 

 :با دندون قروچه براش یم نویسم

chetori fekr konm vaghti toei ke - 

enghad behet etemad dashtam, intori 

?gozashti to kasam 



 توبی که انقدر بهت اعتماد)
 چطوری فکر کنم وقتی

 (داشتم، اینطوری گذاشتی تو کاسه ام؟

to hatta tozih ndadi chera yeho az in - 

.ro be on ro shodi tila 

( از این رو به اون رو تو حتی توضیح ندادی چرا یهو   

 (شدی طیال

 همزمان با تایپیگ شدن اون، من تلخ و گزنده یم

 :نویسم

albate toziham nmikhad, to hamini - 

dige! ye adam bikhial va moodi. 

eshtebah az man bod ke ziadi root 

hesab baz kardam. in raftarae to 

taajob nadaran tila! to sobat nadari, 

motasefam vaghean 

 دیگه! یه آدم بر )
 البته توضیحم نیم خواد، تو همیتن

خیال و مودی. اشتباه از من بود که زیادی روت 

 حساب



 باز کردم. این رفتارای تو تعجب ندارن طیال! تو ثبات

 (نداری، متاسفم واقعا

 با ارسال شدن پیام من، پیام طیال هم یم رسه و تو

ن  پشیمون یم شم ثانیه از فرستادن اون میی ! 

to agar be man ejaze midadi, agar - 

ghezavat nmikardi, agar aroom tar 

barkhord mikardi, man behet hame 

chio tozih midadam ali! ama to chikar 

kardi? vaghti man behet niaz 

dashtam, adami nabodi ke 

mishnakhtamesh! alisani ke man 

!mishnasam, to naboodi 

 تو اگر به من اجازی یم دادی، اگر قضاوت نیم)

 کردی، اگر آروم تر برخورد یم کردی، من بهت همه

 چیو توضیح یم دادم عیل! اما تو چیکار کردی؟ وقتی 

 !من بهت نیاز داشتم آدیم نبودی که یم شناختمش

 (!علیسابن که من یم شناسم، تو نبودی



ختم و ترکیده چند ثانیه بعد که ظاهرا بمب رو اندا

 در

 :حال تایپ یم شه و یم نویسه

?tasavoret az man ine - 

ok - 

nmikham dige behem pm bedi - 

to liaghat nadari behet tozih bedam - 

boro bemir lotfan - 

 !و بالکم یم کنه

 پارتچهارصد#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

*** 

با اخم های در هم و بر هم و شی که به خاطر دو 

 شب

 بر خوابر درد گرفته، چشم هام رو ماساژ یم دم تا

 بیش از این صفحه ی لپ تاپ رو تار نبینم؛ اما هیچ



 !فایده ای نداره و بر خوابر ها کار خودشون رو کردن

 توی شم انگار طبل یم کوبن و کوچک ترین

 !شصدابی باعث تشدید دردهامه

، تاشب قبل بعد از این که طیال تو اینستا بالکم کرد   

صبح نخوابیدم و هربار هم که چشم روی هم  

 گذاشتم، از

 .خواب پریدم

ن بودن که  حرف های طیال به قدری برام سنگی 

 خواب

ن و تمام طول شب درحال سبک  راحت رو ازم گرفیی

ن کردن حرف هاش بودم؛ حرف هابی که هیچ  سنگی 

هابی که دیده بودم
ن  ازشون ش در نیم آوردم و با چی 

 !تناقض داشت

شونیم رو ماساژ یم دم و صفحه ی لپ تاپ رو یمپی  

ه  بندم، این طوری بگذره نیم تونم کار کنم و بهیی

 .برگردم خونه

 بلند یم شم وسایلم رو جمع کنم که با زنگ خوردن



گوشیم، از الی پلک های نیمه بازم شماره ی 

 ناشناس

نده رو یم بینم  .تماس گی 

 من هم که تقریبا نیمه بر هوشم، متوج
ه رندی حتی

 خط

 .یم شم

 بر حوصله گوشیم رو چنگ یم زنم و همون طور که

درحال کشوندن خودم هستم بر حوصله جواب یم 

 :دم

 بله بفرمایید؟ -

صدای مرد مستن که به شدت آشناست از اونور 

 خط به

 .گوشم یم رسه

 علیسان ملیک؟ -

 .بله خودم هستم، بفرمایید جناب -

یم ایستم، مردبر حوصله یم گم و جلوی آسانسور   

ون فوت یم کنه و  پشت خط نفسش رو محکم به بی 



 بعد

 :از مکتی تقریبا طوالبن یم گه

 .هخامنش هستم پرسجان، پدربزرگ طیال -

 خواب از شم یم پره و وقتی آسانسور یم ایسته یادم

 .یم ره باید وارد بشم

هول زده آب دهن قورت یم دم اما خونرسدی خودم 

 رو

تفاوت یم گمحفظ یم کنم و بر  : 

منده به جا نیاوردم جناب هخامنش، بفرمایید -  شر

 امرتون؟

 امر که چه عرض کنم پرسجان! بیشیی عرض دارم -

 !باهات، مردونه

 .شاپا گوشم با شماست -

شاش آسانسور رو یک بار دیگه فشار یم دم و 

 منتظر

 یم مونم هخامنش حرفش رو مزه مزه کنه و بعد با

یش از اندازه شبیه حاخر شده،جدی ترین لحتن که ب  



 :یم گه

هارو برات روشن - ن  در رابطه با طیال، باید یکرسی چی 

 .کنم

حدس این که کارش در رابطه با طیالست سخت 

 نبود و

 .منتظر یم مونم ادامه بده

 پارتچهارصدویک#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

ساکت یم مونم تا حرفش رو بزنه و وقتی آسانسور 

 یم

ن    یم شم و شاش پارکینگ رو فشاررسه، وارد کابی 

 .یم دم

ن تو و دخت ِر من  - نیم خوام دیگه رابطه ای بی 

 !باشه

 اخم یم کنم و طیال از کات کردنمون به خانواده اش

ی نگفته؟ ن  چی 



 :به روی خودم نیم آرم اما گیج یم پرسم

متوجه ی حرفاتون نیم شم آقای هخامنش، یعتن  -

؟  خ 

 که زدم بهره ی هوشیت چنده پرسجا -
ن
ن؟ حرق

 ساده

 است! رابطه ی تو و نوه ی من، یک اشتباهه و من

نیم تونم اجازه بدم این اشتباه بیش از این ادامه 

 داشته

باشه. طیال داره آسیب یم بینه و وظیفه ی هر 

 والدیه

 !که بچه اش رو از آدم های بر مسئولیت دور کنه

ون یم رم و خونرسد  آسانسور که یم ایسته، بی 

 جواب

 :یم دم

 بنده نگرابن شمارو به عنوان پدربزرگ طیال درک یم -

کنم. اما من و طیال آدم های بزرگسال و بالیعن 

 هستیم



جناب هخامنش، مطمئنا خودمون یم تونیم برای 

 رابطه

یم  !امون یک تصمیم درست و جدی بگی 

ن کتم روی صندیل ن رو باز یم کنم و با گذاشیی  ماشی 

و هخامنش با کیم شاگرد پشت فرمون یم شینم 

 حرص

 :که به دیسپلینش نیم آد، جواب یم ده

ن پرسجان، من با توجه به اسم فامییل و پدرت، -  ببی 

قضاوت نادرست و اشتبایه در موردت کردم! خیال 

 یم

کردم تو از مرام و معرفت حاج آقا ملیک بوبی بردی  

 که

م بپلیک  !اجازه دادم دور و بر دخیی

و اخم یم کنم.  دستم روی فرمون مشت یم شه

 تماس

 رو روی اسپیکر یم زنم و گوشر رو باالی فرمون یم

 :ذارم، با دندون قروچه یم گم



اآلن چطور به این نتیجه رسیدید که من مناسب  -

 طیال

دم؟  نیستم و از مرام معرفت حاج آقا بوبی نیر

من خیال یم کردم قصدت جدیه پرسجان! اما تو  -

 فقط

ن پرسم و نوه ام  باعث شدیدتر شدن اختالفات بی 

 شدی،

 رو نیم خوام، در صوربی که
ی

 من این جنگ خانوادگ

 باعث و بانیش عقب کشیده و از نوه ام و تصمیمش

 حمایت نیم کنه! متوجه ای؟

 بزنم، 
ن
گیج یم شم و هربار دهن باز یم کنم حرق

 دهنم

 .بسته یم شه

 !متوجه ی حرف هاش نیم شم و یم شم

ممیم فهمم خ  یم گه و نیم فه ! 

 توی شم پر از سواله و هخامنش بر مکث ادامه یم

 :ده



مو به خاطر -  نیم تونم تحمل کنم یک بار دیگه دخیی

 آدم ناالیق و بر معرفتی مثل تو، گوشه ی بیمارستان

ببینم! نیم تونم ببینم تنها نوه ام به خاطر شوک 

 عصتر 

ون آقا  طیال بکش بی 
ی

ن پهنه! پاتو از زندگ  کف زمی 

اسبش نیستی پرس، تو من ! 

 پارتچهارصدودو#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

بدون این که منتظر جوابر از من باشه، تماس رو 

 قطع

 یم کنه و من در حایل که شم داره از درد یم ترکه،

بدون این که هیچ جواب قانع کننده ای برای سوال 

 های

ن اقدام شماره ی طیالرو  ذهنم داشته باشم، در اولی 

 یم

م  .گی 



ق یم خوره و بالفاصله صدای بر روح زبن یک تک بو   

 :از پشت خط یم گه

 .شماره ی مورد نظر اشغال یم باشد -

 تماس قطع یم شه و من ناباور به صفحه ی گوشر 

 نگاه یم کنم؛ طیال حتی شماره ام رو هم بالکم کرده و

ن قدر  یعتن من براش ان قدر زود تموم شدم؟ همی 

 مهم

 بودم؟

رت تحلیلم به خاطر بر دندون قروچه یم کنم و قد  

ن اومده، اما هر آدم کودن و کج  خوابر های اخی  پایی 

 فهیم ام، وقتی تیکه های پازل رو کنار هم بذاره،

 !متوجه ی قضیه یم شه

تازه دارم یم فهمم دقیقا چیکار کردم و چه گندی 

 زدم؛

 با دستای خودم طیالرو از خودم دور کردم و حاال که

قطع شده، دارم یم فهمم ارتباطم به کل با طیال 

 چیکار



 !کردم

ن   پیشونیم رو ماساژ یم دم و تنها رایه که دارم، رفیی

 !به آتلیه است

 در حایل که هنوز نیم دونم کاری که یم کنم درسته یا

نه، در حایل که از طیال طلبکارم و از خو ِد احمقم 

 بیشیی 

 .از همه، به سمت آتلیه یم رم

ن وبر خوابر ها روی بینابی و شنو  اییم تاثی  گذاشیی  

ی که تو مغزمه ن  سخت جلوم رو یم بینم، اما تنها چی 

رسیدن به طیالست و نجات دادن حیس که اجازه 

 نداده

 !سه روز چشم رو هم بذارم

ن رو پارک  به محض رسیدن به آتلیه، بر حواس ماشی 

ون یم رم، نیم دونم یم خوام خ  بگم و  یم کنم و بی 

 طیال

ن َِ  

د عصبانیتم رو از حرف نزدنیم دونم چطور بای  



ل کنم  !کنیی

ترجیح یم دم باال نرم تا مثل دفعه ی پیش داستان 

 نشه،

 رو به روی آیفون یم ایستم و زنگ واحدشون رو

 .فشار یم دم

ن   که جواب یم ده یم گم به طیال بگه بیاد پایی 
به زبن

 و

 .اون هم بعد از کیم مقاومت به حرفم گوش یم ده

ن برسه،  پنج دقیقه ای که طول یم کشه طیال پایی 

 طول

 و عرض کوچه رو یط یم کنم و مدام به هوا لگد یم

 .زنم

ین ن خالیه و نیم دونم بهیی  هنوز ذهنم از همه چی 

واکنش در برابر طیالی عصبابن چیه؛ اما یم دونم 

 باید

 !این وضعیت رو درست کنم

ون یم زنه، به سمتش یم  طیال که از در ساختمون بی 



اخم های در هم یم گهرم و اون با  : 

 کات تو دایره لغات تو جابی نداره نه؟ -

 دست دراز یم کنم کاله هودیش رو که روی شش

 کشیده لمس کنم که خودش رو عقب یم کشه و یم

 :توپه

 !حتی به کالهمم دست نزن -

ن یم اندازم اما خودم رو نیم بازم و با  دستم رو پایی 

هن َِ  

یم گم -هیچ  نشده-یک لبخند پ  : 

البته که منم معتن جمالت و کلمات رو یم فهمم  -

 طیال

 ... خانم، اما خب

 با چشم های ریز شده نگاهم یم کنه و نگاه من به دم

 موهاشه که از کناره های هودیش روی سینه اش

 :ریخته و ادامه یم دم

کا ِر ناتموم داریم طیال، تو که نیم خوای بدو ِن  -

 تموم



، کات کنیم!  ن یم خوای؟ کرد ِن همه چی   

گیج و با دهن باز نگاهم یم کنه و قدیم به سمت 

 عقب

 :بر یم داره

 بی عیل؟ چشات چرا شخه؟ حالت خوب نیست -

چ َِ  

؟
ی

 انگار، چرا چرت و پرت یم گ

 یک قدیم که به عقب برداشته رو جلو یم رم و با

 :لبخند یم گم

ت چیه دیگه بر ادب؟ از آدیم که دنبال تموم   -

 کردن

چ َِ  

ه ن ؟ همه چی  این طوری استقبال یم کتن  

 :گیج ش کج یم کنه و من یم گم

تولدم طیال! جشن تولد منو که تموم نکردیم، بیا  -

 بریم

 !به جشنمون برسیم



 :با دهن باز نگاهم یم کنه و با تاسف ش تکون یم ده

 رد دادی تو عیل؟ ما کات کردیم، دیگه الزم نیست -

 .جشن تولدتو تموم کنیم

م و به سمت خودم یم کشمش،مچ دستش رو یم   گی   

ه تو  وسط روز هم به هیچ جام نیست و خی 
ن

 شلویع

 :چشم های گرد شده اش یم گم

 نیم شه که ان قدر الیک الیک تموم کرد طیال خانم، -

ی. بچه بازی که نیست ن  .مرحله داره هرچی 

 شش رو عقب یم کشه تا بینمون فاصله ایجاد کنه و

 :یم گه

، ولم کن علیسان داری شر و ور تالوت - یم کتن ! 

 .داری اذیتم یم کتن 

 :دیوانه وار لبخند یم زنم

م شر و -  این که یم خوام با تو تولدمو جشن بگی 

 وره؟

 :ناباور نفس نفس یم زنه و دندون قروچه یم کنه

ی، فقط گمشو -  نیم خوام با من تولدتو جشن بگی 



 !برو، بذار منم برم دنبال راه خودم

ه تو صورتش لب یم زنماخم یم کنم و خی   : 

را ِه تو، اگر تهش رسیدن به بغل من نیست، از  -

 بیخ و

 !بن غلطه دردونه

 پوزخند یم زنه و باالخره موفق یم شه خودش رو

 :آزاد کنه

را ِه من، هرجاییه جز بغ ِل تو علیسان! من دارم  -

 یم رم

 از ایران، این روزای آخر داستان درست نکن، بر ش

ن صدا برم تموم  شه همه چی  . 

 پارتچهارصدوسه#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

عقب یم کشم و ناباور، تیکه تیکه یم خندم دست 

 توی

ن انداخته زل  موهام فرو یم کنم و به طیال که ش پایی 



 .یم زنم

 رو به روش قدم رو یم رم و اون هنوز به هرجابی 

 !نگاه یم کنه، جز صورت من

م، یم ایستم و شم رو به سمت آسمون باال  یم گی   

 :ناباور یم گم

 ان قدر زود بر خیال همه خ  بیسر  -
 !نیم توبن

 وقتی نگاهش یم کنم، اون چشم یم دزده و با

 :خونرسدی یم گه

ه تو هم به خودت بیای  - چرا! من تونستم عیل، بهیی

 و

 !برای رابطه ای که از اول غلط بود دست و پا نزبن 

م   که عقبپوزخند یم زنم و یم خوام بازوش رو بگی   

 :یم کشه و کالفه یم گه

 ما حرف زدیم عیل، لطفا کشش نده. بیش تر از این -

 .اذیتم نکن و فقط برو

 دندون قروچه یم کنم و عصبابن یم شم، به سختی 

ل یم کنم تا وضع رو بدتر از این نکنم و  خودم رو کنیی



 :یم گم

ن -  !برای یک رابطه، هر دو طرف باید تصمیم بگی 

وای کات کتن به من مربوط نیست،این که تو یم خ  

 .چون من نیم خوام

کالفه چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه و پوزخند 

 یم

 :زنه، با تمسخر یم گه

منطق تو این طوریه که همه ی تصمیم ها برای  -

 رابطه

ی؟  رو تو به عنوان جنس مذکر باید بگی 

ون یم ده  سکوتم رو که یم بینه، محکم نفسش رو بی 

عقب بر یم داره و حرض دندون قروچهو قدیم به   

 :یم کنه

اینو تو گوشت فرو کن، من آدیم نیستم که صیر   -

 کنم

ی! غرورت شکسته که من کات  تو برام تصمیم بگی 

ی؟ خوشت نیومده که  کردم؟ یم خوای انتقام بگی 



 همیشه تو بهم زدی و این بار یه دخیی تورو کنار

 گذاشته؟

کمر زده نگاهش یم  با چشم های ریز شده و دست به  

ن حرفش یم پرم  :کنم و بی 

؟ من یم گم این رابطه و حس -
ی

 چرا ک...صرسر یم گ

ن ما ارزش فک کردن داره تو گ...وزو به شقیقه  بی 

 ربط یم دی؟

 :با تاسف ش تکون یم ده و یم گه

ن ما اگر بود، با کارای تو نابود شد عیل -  !حیس بی 

ی منفعته؛ اشت رو از هرجا بگی  باه کردیم،جلوی ضن  

 .اآلن داریم درستش یم کنیم، کش نده

دندون قروچه یم کنم و از این که ان قدر آرومه 

 حرصم

ه، یم خوام حرف های بابابزرگش رو تو روش  یم گی 

 افتاده
ی
 .بزنم و بفهمم دقیقا چه اتفاق

م و به سمت  دست دراز یم کنم مچش رو یم گی 

 خودم



 یم کشه و با صدابی که م
ن طمئنا بهیم کشمش، هی   

لش یم کنه یم گه  :زور کنیی

، ولم کن -  .ولم کن روابن

 برخالف تقالهاش به خودم یم چسبونمش و با فک

 :ساییده شده توی صورتش یم غرم

 ولت کنم که خ  بشه طیال؟ -

 نفس نفس یم زنه و به خاطر وول خوردناش، کاله

 .هودیش از شش یم افته

 :جیغ جیغ یم کنه

، نیم خوام بهم دست بزبن نیم خوام نزدیکم با - شر . 

 ولم کن عیل، رابطه زوری یم شه مگه؟ نیم خوامت

 !دیگه

ن که  کلماتش کاری با مغز نیمه هوشیارم یم کین

 دستش

 :رو بیشیی فشار یم دم و توی صورتش یم توپم

 تا وقتی دهنتو باز نکردی و نگفتی چه مرگت بود که -

، ولت نیم کنم. فهمیدی؟  منو اونجا کاشتی



ن  ه و بعد عصتر لبخند یمبی  تقالهاش، آروم یم گی   

 .زنه

 بگو پس، دردت اینه تو کال! رابطه چیه؟ طیال کیه؟ -

 علیسان خان نیست. بگو فقط

 اینو بگو که هیچ  به چ ِپ

برات مهمه که چرا غرورت شکسته؟ چرا لقمه رو 

 دور

؟  دهنت یم چرخوبن

 دست دور کمرش حلقه یم کنم و برای این که ان قدر

ل نخوره، دست هاش رو غالف یم کنم و برای وو 

 آروم

 :کردنش یم گم

من یم دونم اون شب حالت بد شده، چرا مثل  -

 بچه ی

 دقیقا خ  شد؟
ی

 آدم نیم گ

 پارتچهارصدوچهار#

 فصل_یازده#



 بع ِدمن#

 :عصتر لبخند یم زنه و آروم یم گه

 .ولم کن -

 .ولش یم کنم و اون با نفس عمیقی عقب یم کشه

روی سینه اش یم ذاره و تند تند نفس یم دستش رو   

کشه. وقتی به خودش یم آد، آروم اما با صدابی که 

 از

 :شدت عصبانیت یم لرزه یم توپه

 که یم دوبن خ  شده؟ -

 تو سکوت بهش نگاه یم کنم و طیال تا رسیدن به در

ساختمون آتلیه عقب عقب یم ره، بهش تکیه یم ده 

 و

ه  .شش رو یم گی 

همیدی اومدی اینجا چیکار؟اآلن که ف -  

 :از سوالش اخم یم کنم و لب یم زنم

 .سوال نداره! یم خوام رابطه مون رو درست کنیم -

 :زیر خنده یم زنه



ت  - چه باحال! پس همه خ  به خواست حرصن

 آقاست؟

ه به کفش هام  قدیم به سمتش بر یم دارم که خی 

 :اخطار یم ده

 .جلوتر نیا -

ستم و کالفه دست به  همون جابی که هستم یم ای

 کمر

 :یم زنم

 .باشه! فقط بذار توضیح بدم برات -

منتظر که نگاهم یم کنه، بدون این که لحن طلبکارم  

 کم

 :بشه یم گم

 این طور که تو فکر یم کتن نیست، تو خییل بیش از -

 اندازه داری واکنش نشون یم دی؛ ما یم تونیم این

از قضیه مشکلو باهم حل کنیم. اگر تو فقط به من 

 یم

، ان قدر بحث بینمون پیش نیم اومد طیال  !گفتی



ه به من، یم خنده و وقتی خنده ی  دوباره خی 

 عصبیش

ه به آسفالت کف خیابون یم گه  :تموم یم شه، خی 

 با پرروبی تمام، بعد از آبروریزی دیروز اومدی اینجا -

 یم دوبن قضیه چیه و هنوز منو مقرص یم
ی

 و یم گ

تم؟ تو اجازه دادی من حرف دوبن که بهت نگف

 بزنم؟

گذاشتی من از خودم دفاع کنم؟ حال منو دیدی و 

 شم

عربده کشیدی، انتظار داشتی بیفتم به دست و پات 

 چیو

 توضیح بدم؟ خ  فکر کردی در مورد من؟

ه تو چشم هام شمرده  یم کشه و خی 
 نفس عمیقی

 :شمرده یم گه

 یم دوبن بهت احتیاج داشتم و  -
ی

جای اینداری یم گ  

 
ی

که پشتم باشر رو به روم بودی! داری یم گ

 فهمیدی



به چه حایل افتادم اما حتی زبونت نیم چرخه 

 معذرت

! حتی یه عذرخوایه ساده ام زیاد یم  خوایه کتن

؟  بیتن

 :سکوت که یم کنه، محتاط یم گم

ی تو وضعیت ایجاد یم -  اگر با معذرت خوایه تغیی 

 ...شه من مع

ن حرفم یم پره  :بی 

ی ایجاد نیم کنه! به -  االن که من گفتم معلومه تغیی 

معذرت خواهیت نیازی ندارم، نگهش دار برای 

 خودت

ت واال  !حرصن

ه بهش، اخم هام به قدری در هم یم شن که  خی 

ه و طیال با آرامش ادامه یم ده  :پیشونیم درد یم گی 

من بهت باور داشتم عیل، با تمام وجودم بهت  -

 اعتماد

و همه ی باورم رو نابود کردی؛ یه بار داشتم اما ت



 دیگه

 نیم توبن اون اعتمادی که تو مغز و قلبم بهت داشتم

 !رو درست کتن علیسان

لب هام رو توی دهنم یم کشم و آب دهن قورت یم 

 دم،

 یم
ی

ه با خستیک  طیال بدون این که نگاه از صورتم بگی 

 :گه

 از اینجا برو، دیگه بودنت هیچ دردی رو دوا نیم -

ن کنار اومدم، این حرفات و  کنه! اآلن که با همه چی 

 این

 قلدر بازیات به دردم نیم خوره! آرامش یم خوام، که

 کنار تو برای من وجود نداره

 راست یم گفت آقاجون! اضار کردن به ادامه دادن -

 یه رابطه ی اشتباه، فقط وقت و انرژی آدم رو حروم

ن جا که فهمیدیم آدم رابط ه با هم یم کنه. همی 

 نیستیم،

 !تموم کنیم تا بیشیی از این آسیب ندیدیم



 پارتچهارصدوپنج#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 :توی موهام دست یم کشم و زمزمه یم کنم

 حرف آخرته؟ -

ی از خنده های  آروم لبخند یم زنه و دیگه خیر

 :عصبیش نیست، محکم جواب یم ده

 .حرف اول و آخرم بود؛ تو مقاومت کردی عیل -

ن  لب هام رو باال یم کشم و فاصله ی بینمون رو از بی   

 .یم برم

دست دور شونه هاش حلقه یم کنم و به سمت 

 خودم

 :یم کشمش، زمزمه یم کنم

 .بیا بغلم -

ه و من دم  بر مقاومت خاض تو بغلم آروم یم گی 

 :گوشش یم گم

 !اینو بذار پای بغل خداحافیطن  -



رو صدای پوزخندش رو که یم شنوم، روی موهاش  

یم بوسم، دستش رو باال یم آرم و کف دستش رو 

 هم

 .یم بوسم

ه تو چشم های براقش  انگشت هاش رو نوازش و خی 

 :زمزمه یم کنم

 !بوس خداحافیطن  -

ه و مردمک چشم هاش لرزونه، اشک  ش باال یم گی 

تو چشم هاش جمع شده و چطور یم تونه حس 

 بینمون

ه؟  رو ان قدر راحت نادیده بگی 

ه تو  چشم هام لب یم زنهخی  : 

 ... بوس خداحافیطن اینطوری نباید باشه ویل -

با یه حا ِل ب ِد مزخرف، نیشخند یم زنم و عقب یم  

 .کشم

 بلند نفس یم کشم و برای این که محکم بغلش نکنم،

 .دستم رو توی موهام یم کشم



 !من نیست

ل َِ  

 اون دیگه ما

 آب دهن قورت یم دم و وقتی طیال نگاهش رو یم

پوزخند یم زنم، موهام رو یم کشم و با درد دزده،  

 :زمزمه یم کنم

 متفاوت، بوس خداحافظیشم -

ج َِ  

 یه رابطه ی کج و معجو

 !متفاوته

ه و هنوز چشم هاش با اشک یم  ش باال یم گی 

درخشه. دست هاش رو توی هم یم پیچه و این و 

 اون

 .پا یم شه

 :لب هاش رو الیک باال یم کشه و بال تکلیف یم گه

 .باشه پس، موفق باشر عیل -

ای ِط جدید برام مثل مرگ یم  لبخند زدن توی این شر



 :مونه، اما تلخ به روش یم خندم

 .همیشه موفق بمون بیب -

ه و دستش رو زیر چشم هاش یم  شش رو باال یم گی 

 :کشه، تو همون حالت آروم یم گه

 .خداحافظ عیل -

، سخت ترین کار ممکن ه وبه زبون آوردن خداحافیطن  

 !نیم تونم

ه به سنگ  زیر لب حرفش رو تکرار یم کنم و خی 

 :فرش خیابون، آروم یم گم

 !چه آسون! چه راحت؛ اصال ناراحت کننده نبود -

ی نیم گه و من فقط نیشخند یم زنم؛ اما انگار ن  چی 

عصب های صورتم از کار افتادن که حس نیم کنم 

 لب

 !هام به چه شکیل در میان

ه به اون که کال ن یم اندازه، تا رسیدنخی  فه ش پایی   

 
ن
ن عقب عقب یم رم و وقتی بدون هیچ حرق  به ماشی 

ن یم شم  وارد ساختمون یم شه، من هم سوار ماشی 



 و

 .زل یم زنم به کوچه ی خلو ِت رو به روم

کوچه ان قدر خلوت هست که بتونم راحت به  

 گندی که

ن یا آدم رد یم شن،  زدم فکر کنم. گه گداری یه ماشی 

ا هیچ کدوم نیم تونن من رو از خلسه ای که توشام  

ون بکشن  .گی  کردم بی 

 یه خلسه ی حاال چیکار کنم؟

 اصال بع ِد طیال قراره چطور پیش بره؟

 بع ِد من طیال آرومه؟

بع ِد طیال من نیم تونم آروم باشم! چون تازه 

 زندگیم، با

 ... وجود اون داشت معتن پیدا یم کرد

ن به  ه داشتمشب ها برای رفیی ن خونه انگی  . 

حتی صبح ها به امید دید ِن طیال توی خواب بیدار 

 یم

ن تموم شده، انگار همه ی  شدم و حاال که همه چی 



 امید

 حوصله ش برم از
ی

ه ام رو برای ادامه ی زندگ ن  و انگی 

 !دست دادم

توی خالء نبود ِن طیال گی  افتادم و هر چقدر به 

 حرف

م عصبابن یم شمهاش فکر یم کنم، بیش تر از خود ! 

 خداحفظیش توی گوشم اکو یم شه و چقدر راحت

 !تونست بر خیال ما بشه

بر خوابر های اخی  باعث شدرد وحشتنایک شدن و 

 در

ی فکر کنم، اما  ن حالت طبییع اگر بودم نباید به چی 

 شم

 پر از فکر و خیاله و من چطور یم تونم آدیم که بهم

ه و انرژی یم داد رو ان قدر  ن راحت ول کنم؟انگی   

من تا قبل از طیال آدم مرده ای بودم که بوی تعفنم 

 حتی 

 !به مشام خودم هم رسیده بود اما به روم نیم آوردم



ر َِ  

 
ن

 یم گن پیدا کرد ِن نیمه ی گمشده سخته؛ یا حتی یع

 !ممکن

نیمه ی گمشده ای که یم تونستم باهاش زندگیم رو 

 از

ش دادمنو بسازم، پیدا کردم اما با حماقت از دست ! 

ه به گوشیم که هنوز باالی فرمونه، پوست لبم  خی 

 رو با

دندون یم کشم و یط یک تصمیم آبن موبایلم رو بر 

 یم

 .دارم و به صبا زنگ یم زنم

ن نیستم وارد کردن یک شخص  در صوربی که مطمی 

 سوم به بحثمون درسته یا نه؟

 اما از اون جابی که من برای طیال تموم شدم، باید از

مآدم ه ای زنده کمک بگی  ! 

 صبا که جواب یم ده، بعد از تعریف کردن ماجرا، کیل

شزنشم یم کنه و معتقده باید از طیال معذرت 



 خوایه

 کنم و قسمت سخت ماجرا اینجاست که طیال دیگه

 !معذرت خوایه رو قبول نیم کنه

 بعد از این که صبا قول یم ده برای نجات رابطه مون

ی نسب ت به قبل پیدا یم کنم و کمکم کنه، حس بهیی

 به

 !خونه یم رم

 پارتچهارصدوشش#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 و تو بر 
 یک هفته ای از اون روز گذشته، به سختی

ی دست و پا زدم و صبا تمام این مدت حقم  خیر

 دونسته

 
ن
 که از طیال بر خیر باشم، با بدجنیس تمام هیچ حرق

 !ازش نیم زنه

 بلند یم شم تا 
ی

ن ارائه ام رو برایوقتی با کالفیک میی  

به ای به در یم خوره و آیدا با  جلسه آماده کنم، ضن



 .صورت خندون وارد یم شه

صدای پاشنه های بوتش رو مخمه، اما به روی 

 خودم

 .نیم آرم و با لبخند تعارفش یم کنم روی مبل بشینه

ن آیدا جان -  .بفرما بشی 

توی این یک هفته نبود طیال، ان قدر مهربوبن کرده 

 و

ایم کنم  .با معرفت بوده که نتونم بهش بر احیی

 :یم شینه و با انرژی یم پرسه

؟ پروژه تکمیله؟ داری یم ری برای ارائه؟ -  چه خیر

یم خوام جوابش رو بدم که گوشیم زنگ یم خوره و 

 با

دیدن اسم صبا، زیر لتر ببخشید یم گم و جواب 

 تماس

 .رو یم دم

 :بر طاقت و بدون احوال پرش یم گم

؟ -  صبا؟ چه خیر



 :صبا یم خنده

ش -  .بر شعور، منم خوبم، نیازی نیست حالمو بی 

 :بر حوصله یم گم

ی -  صبا حوصله ی ک...نمک بازی ندارم، اگه خیر

 .نیست قطع کنم

 :به خودش یم آد و شی    ع یم گه

 برات خیر دارم بر شعور، موقعیت جور کردم همو -

 .ببینید

ه ابروهام باال یم پره و نگاهم ب ه آیدا که کنجکاو خی 

 ام

 .شده یم افته

 :صبا ادامه یم ده

 قراره امروز با طیال برم پاالدیوم، ویل جای من تو -

 .برو پیشش، یم خواد خرید کنه برای مراسمای ما

ه ی آیدا خ  باید  نیم دونم مقابل چشم های خی 

 بگم،

 :فقط تشکر یم کنم و صبا راحت ادامه یم ده



ن برو اونجا قش - نگ باهاش حرف بزن. همه ی ببی 

 این

حرفابی که به من زدی و گفتی با همه برات فرق داره 

 و

 نیم خوای از دستش بدی، اینارو بهش بگو، دلشو به

دست بیار. آشتی یم کنه بخدا. این چند وقت که 

 باهاش

حرف یم زدم، نیم خواست به روی خودش بیاره 

 ویل

د،تا موضوع رو یم کشیدم سمت تو کنجکاو یم ش  

قشنگ معلومه یم خواد ازت خیر داشته باشه اما 

 نیم

سه. تو هم یکم وا بده، این که  خواد مستقیم ازم بی 

 ییک

برات مهمه بد و غی  معمول نیست عیل، باید به 

 زبون

شون  بیاریش ویل! زنا نیاز دارن که بشنون برای پارتین



 .مهمن

ن یم شه،  کمرنگ لبخند یم زنم و وقتی نگا ِه آیدا تی 

ماس رو با خداحافیطن تموم یم کنم و آیدا در حایل  ت

 که

 نیم خواد به روی خودش بیاره، اما نیم تونه و یم

 :پرسه

 .خیر خوبر داد صبا؟ انگار خییل خوشحال شدی -

ن   یو اس بر رو از کنار لپ تاپ یم کنم و با برداشیی

ن یم گم  :پرونده ها از روی می 

 .اوهوم، خیر خییل خوبر بود -

ه و دستی به مانتوش یم کشه تا صافش  بلند یم ش

 کنه

 و با لبخند و نگایه که همچنان مو شکافانه است، یم

 :پرسه

 خوش خیر باشه، در مورد طیال جون بود؟ قراره -

؟  آشتی کنید به سالمتی

 در اتاق رو باز یم کنم و عقب یم کشم تا آیدا زودتر



ون بره و در جوابش یم گم  :بی 

 .حاال ببینیم خ  یم شه -

ه اش بیش از اندازه  وقتی بدون رد شدن، نگاه خی 

 :روی صورتم کش یم آد، یادآوری یم کنم

ون؟ جلسه داریم -  .نیم ری بی 

 یه جوری زورگ لبخند یم زنه که کاش به خودش

 زحمت نیم داد و وقتی از جلوم رد یم شه، با آروم

 ترین ولوم ممکن، فقط محض خایل نموندن عریضه

 :زمزمه یم کنه

 .ایشاهلل آشتی کنید، خییل بهم یم آیید -

 .ممنون عزیزم -

ه  و خی 
 جلسه به خوبر و خوشر ویل با حواس پربی

 .شدن های آیدا به یه گوشه یم گذره

 جوری با حرست به من نگاه یم کنه و آه یم کشه که

من حتی اگر گاو هم بودم، متوجه اش یم شدم اما 

 نیم

 !تونم به روی خودم بیارم



ی  حس اشتبایه شده و تمام مدت دیده که آیدا درگ

 من

چقدر به طیال و رابطه مون اهمیت یم دم، این که 

 اون

 !خ  یم خواد به خودش مربوطه، نه من

مطمئنا از من هیچ انرژی مثبتی دریافت نکرده که 

 اآلن

م و فکر کنم که امیدوارش  بخوام عذاب وجدان بگی 

  و حسم بهکردم، من از او ِل آشنابی مون درگی  طیال 

 نکرده
ی
 !اون بودم و اآلن هم هیچ فرق

کت  بعد از اتمام جلسه و کارهای نیمه تمامم، از شر

ون یم زنم و به سمت خونه یم رم تا لباس عوض  بی 

 .کنم

 پارتچهارصدوهفت#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

ی، ان قدر سخت و  پر از بر خیر



جهنمی َِ  

 یک هفته ی

ن  از اون بر شعور طاقت فرسا بوده که برای خیر گرفیی  

شه، خودم پیشنهاد دادم با صبا  که هنوز فکرم درگی 

ون بیاییم  !بی 

اهن های کوتاه یم ایستم و چشمم  ین پی 
جلوی وییی

 به

 زرق و برق لباس هاست و فکرم جای دیگه سی  یم

 .کنه

ن یم رم و  بر هیچ هدف خاض پاساژ رو باال پایی 

 !منتظرم صبا برسه و بهم بگه از اون چه خیر 

 اوبن که نیم خوام حتی تو ذهنم هم اسمش رو بیارم،

مبادا سد مقاومتم شکسته بشه و مثل دیوونه ها 

 بهش

 !پیام بدم و بگم برگرد پیش من

 شاید وقتی بشنوم اون هم دیگه به من فکر نیم کنه

م  !آروم بگی 



های دیگه  شاید بعد از این که بفهمم شب ها دخیی

 ای رو

بیام و بر خیال این تختش یم خوابن، به خودم 

 عالقه

 !ی احمقانه بشم

 به ساعت نگاه یم کنم و صبا دیر کرده! یم خوام

م اما بر خیالش یم شم و فقط یک  باهاش تماس بگی 

 :پیام کوتاه تو واتساپ بهش یم فرستم

montazeretam - 

 بر هدف جلوی ییک از بوتیک ها یم ایستم و نگاهم

ز َِ  

اهن ه ه یم شه به ییک از پی  ای زیادی کوتاه و باخی   

کن َِ  

ین  .تن مان پشت وییی

زرق و برق پارچه ی لباس به شدت چشمم رو  

 گرفته،

 !اما به قدری باز هست که بر خیالش بشم



یقه ی هفتیش تا وسطای سینه است و ان قدری 

 شل

 !هست که با یه بر دقتی همه جای آدم دیده بشه

دامنش هم هیچ تعریقن نیست و فقط قسمتی از 

 رون و

وسط پاهارو پوشونده و از کناره ها چاک داره و فقط 

 با

 .چندتا بند نازک بهم وصله

 !توی تخت و دوازده شب به بعده

ب َِ  

 لباسه رسما مناس

ری  چشم ریز یم کنم و پرو کردنش که نیم تونه ضن

 .داشته باشه! فقط یم خوام تو تنم ببینمش

 قبل از این که داخل برم، نگاه آخرم رو به لباس یم

اندازم و هنوز قدم از قدم برنداشتم که صدابی باعث 

 یم

شه اخم کنم و با چشم های ریز شده به عقب 



 .برگردم

-  
ن
 !چه تصادق

در کمال تعجب، صاحب صدا همونیه که فکر یم  

 !کنم

 دهنم باز یم مونه و لحظه ای از خود بر خود به

ن و بوت های  علیسان که کت جینش رو با شلوار جی 

و نزدیک یم آد و ژست خاض مشیک ست کرده  

 .گرفته، حواس پرت بهش زل یم زنم

 اما با نزدیک شدن و حس کردن بوی عطرش، نفس

 عمیقی یم کشم و نیم تونم خوشحایل توی لحنم رو

 !خییل ام پنهون کنم

 !چه جالب، منتظر صبا بودم علیسان یهو در اومد -

نیشخن ِد جذاب و معروفش رو یم زنه و گوشه ی 

 لبش

با انگشت شست پاک یم کنهرو  : 

 !دست شنوشته بیب! باهاش نجنگ، قبولش کن -

ه، چشم گرد یم کنم  از فلسفه بافتنش خنده ام یم گی 



 و

 بزنم اما قبل از این که من دهن باز  
ن
یم خوام حرق

 کنم،

 عیل کنارم یم ایسته و با نیم نگایه به لباش که رو به

 :روش ایستادم یم گه

ن لبا ِس قرمز معرکه استصور تو، توی ای - . 

 نیشخند یم زنم و با انگشت اشاره، اشتباهش رو

 .درست یم کنم

اهن نقره ای اشاره یم کنم و یم گم  :به پی 

 !قرمزه نه، نقره ای برق برقیه -

اهن م ِد نظرم یم  وقتی شش رو به سمت پی 

 چرخونه،

اول چشم هاش گرد یم شه و بعد بدون مالحظه ی 

 این

اد یم کشهکه کجاییم، د : 

 این دیگه چیه؟ این لباسه؟ -

 پارتچهارصدوهشت#



 فصل_یازده#
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 با چشم های ریز به علیسان و این حجم عجیب از

ه ی  پرروبی نگاه یم کنم و وقتی همچنان که خی 

 :لباسه، عصبابن ادامه یم ده

 گ به این گفته لباس؟ شوخن کرده؟ این مسخره -

 !بازیه

ه، ترسر یم زنمبا چشم های درشت شد : 

 خییل ام خوبه! چشه؟ -

ه به من انگشت ه و خی  ین یم گی 
 باالخره نگاه از وییی

 :تهدیدش رو به سمتم نشونه یم ره

- ،  اگه با خودت فکر کردی یم توبن این لباسو بپوشر

باید بگم کور خوندی! مگه من مردم که تو بخوای با 

 یه

 تیکه پارچه بری تو مراسم غریبه؟

هم یم شه و من چطور یم تونستم  اخم هام در 

 دلتنگ



 این پرروی حق به جانب باشم؟

م و دندون  من هم با تهدید انگشت به سمتش یم گی 

 :قروچه یم کنم

به تو هیچ ربیط نداره! قبل از این که به خودت  -

 حق

ه به موقعیت فعیل مون فکر کتن   !دخالت بدی، بهیی

به من وپوزخند یم زنه و با حق به جانتر تمام اول   

 :بعد به خودش اشاره یم کنه

موقعیت فعیل مون چشه؟ هیچیش نیست!  -

 خیلیم خوبه

اما خیال نکن یه هفته گذاشتم به حال خودت  ...

 باشر 

 !هرکاری دلت بخواد یم توبن بکتن 

 بودن و زورگوبی باز یم
 دهنم از این همه عوضن

 مونه؛ چه فکری با خودش کرده؟ که من برای قلدر

و ضعف یم رم؟ بازیاش غش  

 شی به تاسف تکون یم دم و با تمسخر و پوزخند به



 :شش اشاره یم کنم

انقد گل زدی مخت تاب برداشته عیل؛ به خودت  -

 !بیا

ما یه هفته اس ربیط بهم نداریم، توعم حق نداری 

 تو

 !کارای من دخالت کتن عوضن زورگو

؟ تو پیش خودت -  حق ندارم دخالت کنم؟ دیگه خ 

ر کردی من ولت کردم به امون خدا که نشستی فک

 هر

؟  غلیط دلت خواست بکتن

 دندون قروچه یم کنم و اگر این همه چشم رومون

 !گوشش

ر َِ  

 نبود، یم رفتم تو شکمش یا حداقل یم زدم د

غلطتو تو کردی که پاشدی اومدی اینجا! حرف  -

 دهنتو

 بفهم بر شعوِ ر بر تربیت یه فحش یم دی یه هیچ  



شت اومده؟ من دستم به صبا بهت نیم گم خو 

 برسه، برا

 !جفتتون دارم

فحش یم دم؟ خوب یم کنم وقتی حرف حالیت  -

 نیست،

ن   این چیه اآلن؟ تو مگه خرابر که یم خوای همچی 

؟ عقده ی توجه داری؟ ی بپوشر ن  چی 

نگایه به اطراف یم کنم. فروشنده ها و رهگذرهای 

 تو

 .پاساژ بهمون زل زدن

با صدای آرویم یم گمدندون قروچه یم کنم و  : 

 خراب توبی که هرروز یه دخیی تو خونه ات رفت و -

آمد یم کنه! عقده ی توجه رو تو داری که مثل 

 آدمای

 .بر فرهنگ صداتو انداختی تو شت

 :تلخ ادامه یم دم

 چرا یم آی ش راهم؟ من اگر عقده ای و خرابم تو -



 .بیجا یم کتن چسبیدی به من

م و واردبر توجه به داد و قال ش راهم رو یم گی   

 .بوتیک یم شم

ضفا جهت در آوردن حرص علیسان هم که شده 

 بدون

این که حتی دلم بخواد لباس رو پرو کنم، سایزم رو 

 به

فروشنده ی خانیم که اونجاست یم گم و زنه که یم 

 ره

 لباس رو بیاره، علیسان کنارم یم ایسته و با دندون

 :قروچه دم گوشم یم گه

ل این که خوشت یم آد اعصاب منو انگشتتو مث -  

 !کتن 

 :به سمتش بر یم گردم و با لبخند دندون نمابی یم گم

ام به سلیقه ی  - انگشت چیه بر ادب؟ این احیی

 همدیگه

 !اس
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ام   - ام؟ به اون یه تیکه پارچه یم شه احیی احیی

 گذاشت؟

دستی داری با اعصاب گه بزنن اون سلیقه اتو که از   

 !من یه قل دو قل بازی یم کتن 

وقتی عصتر و با چشم های باریک شده نگاهم یم  

 کنه،

بهش لبخند یم زنم که صدای جلز ولزش رو یم 

 !شنوم

 .و تا ته دلم خنک یم شه

 نرم روم رو ازش بر یم گردونم، نچ یم کشم و با لذت

 :لب یم زنم

فشار آورده؟نچ. خییل بر ادب شدی علیسان. خ   -  

؟ ن  سکس نداشیی

 :غر یم زنه



 !نه که مثال تو بودی به طور منظم سکس داشتم -

شونه باال یم اندازم و برای این که بیش تر اذیتش  

 کنم

 :با خنده یم گم

 !این دیگه از توانابی کمته بیتر  -

ن فروشنده فقط با تهدید نگاهم یم کنه و  با برگشیی

 نیم زنه
ن
 .حرق

رو به فروشنده بدم، شونه ام رو وقتی یم خوام کارتم  

 :عقب یم کشه و تلخ یم گه

 .بیا عقب ببینم -

و بدون این که اجازه ی حرف زدن به من بده، کارت 

 و

 .رمز خودش رو به فروشنده یم ده

اخم یم کنم و اینجا جاش نیست، ویل از حساب  

 کردنش

 .هیچ خوشم نیومد

رو کردتو عمل انجام شده قرار گرفتم و مطمئنا این کا  



که نخواد اجازه بده بپوشمش؛ ویل خب کور 

 !خونده

ی رو نداره؛ و  ن ه حق دخالت تو هرچی  وقتشه یاد بگی 

 با

بی من ییک خر  در آوردن ادای دوست پرسهای غی 

 !نیم شم

 و با همون اخم های در هم  
ن
وقتی بدون هیچ حرق

 کاور

ون یم ره  .لباسم رو هم بر یم داره و بی 

ون یممن هم دنبالش یم اف ن که پاش رو بی  تم و همی   

 :ذاره پشتش ترسر یم زنم

، من نیم تونم قبول کنم -  شماره کارت برام یم فرستی

 .هزینه ی این لباسو تو بدی

 بر توجه به من به راهش ادامه یم ده، قدم هام
 وقتی

 :رو شی    ع تر یم کنم و جلوش یم ایستم، یم غرم

 !شنیدی خ  گفتم؟ شماره حساب -

د نگاهم یم کنه و طوری کنار یم زنتموقتی خونرس   



 انگار یه مگس مزاحمم، خونم به جوش یم آد و بر

خالف تمام تالش هام برای لمس نکردنش، مجبور 

 یم

م و نگهش دارم  :شم بازوش رو بگی 

با توعم عیل! هیچ معتن ای نداره هزینه ی لباس  -

 منو

 .تو پرداخت کتن 

ندازهمارموز لبخند یم زنه و شونه باال یم ا : 

 !یم توبن فقط برای خودم بپوشیش -

 بازوش رو رها یم کنم و عقب یم کشم دندون قروچه

 :یم کنم

 !هاه، یم دونستم یم خوای کرم بریزی -

ن مچ  شونه اش رو دوباره باال یم اندازه و با گرفیی

 :دستم من رو هم دنبال خودش یم کشونه

ن جوری که  - ن اآلن بریم خونه و همی  یم تونیم همی 

 تو

 تنته، یه سکس داغ رو تجربه کنیم. چون خییل گرون



 بود نیم ارزه درش بیاری واقعا. انقدم باز هست که

 ... برای لمس تنت به مشکل نخورم

م و مغزم داغ یم کنه  .از حرفش گر یم گی 

مچ دستم رو یم کشم و وسط پاساژ یم ایستم، من 

 رو

 فقط برای سکس یم خواد؟

 :به سینه اش یم کوبم

باسمو بده بعد هر گوری خواستی برو عیل، من با ل -

 تو

 !جهنمم نیم آم

 وقتی چشم ریز یم کنه، من همون طوری که تند تند

 :نفس یم زنم دندون قروچه یم کنم

جابی باهات نیم آم، توعم حق نداری دیگه به  -

 بودن

ه که بر خیال من بیسر 
 با من فکر کتن و برات بهیی

یم خوام برم و تو چون تصمیم من جدیه عیل! من 

 هم



 !با این قلدر بازیات جلودار من نیستی 

ن توی یک ثانیه  وقتی جمله ام تموم یم شه، همه چی 

 !اتفاق یم افته

 علیسان در حایل که من رو مثل گوبن برنج زیر بغلش

 یم زنه و نگاه همه رو به سمتمون بر یم گردونه، من

 :فقط یم تونم جیغ بکشم و علیسان وحیسر یم گه

 بزن تا منم بر خیال همه خ   -
ن  یه بار دیگه حرف رفیی

 بر اجازه ی من تا 
بشم یه کاری کنم حتی نتوبن

 سوپری

 !بری

 پارتچهارصدوده#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 بر شعو ِر بر  -
ن ؟ بذارم پایی   داری چه غلیط یم کتن

ن   .فرهنگ! این دیگه چه کاریه عیل. بذااااارم پایی 

نم و به هرجا از بدنشجیغ یم کشم، دست و پا یم ز   

 که دستم یم رسه مشت یم کوبم ویل هیچ فایده ای



 !نداره

 علیسان انگار نه انگار که یه آدم رو زده زیر بغلش،

 خییل راحت من رو تا کولش تغیی  جهت یم ده؛ گوبن 

ن حساب یم شد  !برنج هم بودم این رفتار توهی 

 :به شونه اش مشت یم کوبم و جیغ یم کشم

ن کثافتبذارم پای - ن علیسان، بذارم پایی  ی  . 

 با بر شعوری تمام، با نیشخند و محکم به 
وقتی

 باسنم

ن یم کشم و وقتی صدای خنده ی آدم  یم کوبه، هی 

 های

اطراف بلند یم شه، از شدت خجالت بیش تر دست 

 و پا

 .یم زنم

 اما انگار برای علیسان این فقط یک نمایش قدرته و

به اش رو  خییل داره با خودش حال یم کنه که ضن  

م شخ تر یم  تکرار یم کنه و من فقط صورتم از شر

 .شه



هرچقدر دست و پا یم زنم هیچ فایده ای نداره و 

 عیل با

 :خونرسدی تمام یم گه

 یم ریم یه جای آروم دور از همه ی این مسخره -

 .بازیا، باهم حرف یم زنیم به یه نتیجه ای یم رسیم

هم داد یم کشهموهاش رو با حرص یم کشم و اون  : 

 .باز تو وحیسر شدی؟ نکن توله سگ -

 عصتر ام؛ خییل خییل زیاد و حس یم کنم شخصیتم

 توی یک مکان عمویم و جلوی صدها نفر آدم زیر

 !سوال رفته

ناخن هام رو توی پوست گردنش فرو یم کنم و 

 حرض

 :یم گم

؟ من اآلن حتی نزدیکشم نیستم عیل! یم -  وحیسر

یم کنمکشمت، قیمه قیمه ات  . 

 ظاهرا تمام تهدیدهای من برای جناب ملیک فقط یه

شوخن مسخره است و انگار دارم جوک تعریف یم  



 کنم

 :که یم خنده

 آخه جوجه؟ -
ی

 خ  یم گ

ن یم اندازتم و  قبل از این که به خودم بیام توی ماشی 

 این یارو رسما من رو با یه گوبن سیب زمیتن اشتباه

 !گرفته

روی شونه ی علیسانبه خاطر برعکس موندن   

 شگیجه دارم اما وقت رو تلف نیم کنم و به سمت

ه ی در حمله یم کنم تا بازش کنم اما آقای  دستگی 

 زرنگ فکر همه جاش رو کرده و زودتر از من قفل در

 !رو زده

خودش هم از طرف دیگه سوار یم شه و رو به من  

 که

م،  ه درگی  هنوز دارم فحش یم دم و با دستگی 

 خونرسد

 : گهیم

چرا خودتو اذیت یم کتن دردونه؟ دو دقه آروم  -



 بگی  

ن خ  یم گم  .ببی 

دندون قروچه یم کنم و با جیغ جیغ انگشت تهدیدم 

 رو

 :به سمتش نشونه یم رم

 .نیم خوام، یم فهیم؟ نیم خوام حرفاتو گوش بدم -

؟ به درد من نیم خوره ؟ متاسقن
ی

 .یم خوای خ  بیک

 پارتچهارصدویازده#

# هفصل_یازد  

 بع ِدمن#

ن رو ه و ماشی   وقتی خونرسد نگاهش رو ازم یم گی 

 روشن یم کنه، سلیطه بازی در یم آرم و بدون

ه رو دیوانه وار یم کشم که این  دوباره دستگی 
ی

 خستیک

 :بار عصبابن یم گه

؟ دوست داری بری رو  - چرا ان قدر لج یم کتن

 مخم؟

بلند و تند تند نفس یم کشم تا به خودم مسلط 



امابشم،   

حقیقتا کار سختیه و من بعد این که ان قدر تحقی  

 شدم

 !نیم تونم خود واقعیم باشم

 :با صدابی که از شدت حرص یم لرزه یم توپم

لج یم کنم؟ خ  فرض کردی خودتو؟ چرا من باید  -

 با

 تو لج کنم؟

وقتی تو سکوت به راهش ادامه یم ده، من عصبابن 

 تر

س یم زنم چند یم شم و همون طوری که تند تند نف

 بار

 :پشت ش هم به بازوش مشت یم کوبم

- 

ل َِ  

 گه، گه زدی به مد

صنی َِ  



 انقدر خونرسد نباش. عو

 زندگیم هنوز طلبکاری؟

 :اون هم عصتر داد یم کشه

، چپ و راست منو کتک یم زبن  -  .نزن دیگه وحیسر

 چته؟

 :دندون قروچه یم کنم

من چمه؟ تو چته؟ چرا به خودت اجازه یم دی تو   -

ارک  

؟ تو گ هستی که ان قدر راحت به  من دخالت کتن

 من و

؟ ایم یم کتن  شخصیتم بر احیی

وقتی با نیشخند معروفش نگاهم یم کنه، دلم یم 

 خواد

م
َ
 !دونه دونه موهاشم ِبَ کن

کنیی ِل نفس هام دست من نیست و از شدت 

 عصبانیت

 گرفتم
ی

 !نفس تنیک



ت من گوبن برنجم که تو وسط پاساژ زدی زیر بغل -

 یم

 کردی تو؟ این رفتارا نرماله؟ تو
ی

 ری کجا؟ کجا زندگ

؟  یم کتن
ی

 آدیم؟ تو غار زندگ

وقتی با لبخنِ د رو مخش و همچنان تو سکوت 

ن   ماشی 

 :رو یم رونه، جیغ یم کشم

 .جواب منو بده -

 کوتاه نگاهم یم کنه و من داره از شم دود بلند یم

 !شه؛ اما جناب همچنان لبخند ملیح یم زنه

با نیست؟زی  

 آروم باش عزیزدلم، برسیم به جابی که یم خوام، -

ریلکس کنیم، در مورد این اتفاقات حرف بزنیم و به 

 یه

 .نتیجه ی منطقی برسیم

 با ده ِن باز به بر منطق ترین آدیم که تاحاال به عمرم

 دیدم و حاال داره برام زِ ر فلسقن یم زنه نگاه یم کنم و



 :اون با نیشخند یم گه

  دونم جذابم، ویل تو دهنتو ببند بیب. آدمو بهیم -

 !اشتباه یم اندازی

از این حج ِم محق بودن و وقاحتش، نیم دونم باید 

 خ  

بگم و تازه یادم به گوشیم یم افته، کیفم رو یم گردم 

 و

 :تهدید یم کنم

 من اآلن زنگ یم زنم به بابام بیاد حال تو ییک رو -

ه  ... بگی 

  کنه، عصتر تر یم شم و قفلبر تفاوت که نگاهم یم

 گوشر رو باز یم کنم و توی دفیی تلفن روی کیبورد

م110  :رو یم گی 

 چرا بابام؟ من از پس خودم بر یم آم، زنگ یم زنم -

صد و ده، ازت به خاطر آدم ربابی شکایت یم کنم 

 عیل،

 ... بدبختت م



 هنوز حرفم تموم نشده که

 پارتچهارصدودوازده#

 فصل_یازده#

# دمنبع ِ  

هنوز حرفم تموم نشده که گوشیم رو از دستم یم  

 کشه

و بعد از خاموش کردنش، با دلخور ِی ظاهری یم  

 :گه

 .ناراحتم یم کتن انقد سلیطه بازی در یم آری -

 .گوشیمو بده عیل، واال جیغ یم کشم -

 :یم خنده

 .جیغ بکیسر بهیی از اینه که زنگ بزبن پلیس بیب -

نهرچقدر یم خوای ونگ ونگ ک . 

ن بر یم  دندون قروچه یم کنم و به سمت گوشیم خی 

 :دارم که دستش رو عقب یم کشه

آ آ وحیسر شدی باز؟ برو عقب اآلن تصادف یم   -

 کنیم



 .بگا یم ریم

ه به گوشیم که  عقب یم کشم و با نفس نفس خی 

 توی

دستشه، چشم هام از این همه عوضن بودنش گرد 

 یم

ه خودم شه و چند بار نفس عمیق یم کشم تا ب

 مسلط

 .بشم

ی  این جور که بوش یم آد من هر کار کنم هیچ تاثی 

 رو

 !جناب علیسان خان نداره و کار خودش رو یم کنه

با جیغ و داد کردن من هم کاری درست نیم شه و 

 فقط

 .خودم خسته یم شم

 به پشتی صندیل تکیه یم ده و دست به سینه، همون

اشم طور که به شدت در تالشم به خودم مسلط ب

 دندون



 :قروچه یم کنم

 داری بزن، یم شنوم -
ن
 .حرق

 :نیم نگایه بهم یم اندازه و خونرسد یم گه

 اینجا که نیم شه، بریم یه جای آروم و قشنگ -

ریلکس کنیم شام بخوریم حرف بزنیم، فکر خوبیه 

 مگه

 نه؟

 :با دهن باز نگاهش یم کنم

 !تو منو دزدیدی -

ده# ن  پارتچهارصدوسی 

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 :زیر خنده یم زنه

 دخیی باهوش گ بودی تو؟ -

 وقتی چشم ریز کرده یم خوام به سمتش حمله کنم،

 :خییل جدی یم گه

ن خ  یم گم -  .آروم بگی  ببی 



ن یم شم  :توی صورتش تی 

؟ همش چرت و  -
ی

ن بدرد بخوری ام یم گ مگه چی 

 پرت

ای مسخره بلغور یم کتن  ن  !و چی 

تفاوت یم گهشونه باال یم اندازه و بر  : 

 .چرت و پرتم بگم باید به حرفام گوش کتن بیب -

بایدی وجود نداره علیسان، نیم خوام گوش کنم!  -

 بزن

 .بغل من پیاده یم شم

 :پوزخند یم زنه و با زورگوبی تمام یم گه

این قسمتو اشتباه کردی دیگه، تا وقتی من اجازه  -

 ندم

 .مجبوری گوش کتن 

ه آرامش معنابی ندارهدندون قروچه یم کنم و دیگ : 

 به خ  باید گوش کنم؟ به طلبکاریت؟ به پرروبی و -

 دلیل ش من داد

ن َِ  



 حق به جانبیت؟ به این که بدون شنید

 زدی و بازم انتظار داشتی من رفع سوتفاهم کنم؟

 علیسان آدیم که ان قدر زود تهمت یم زنه، قضاوت

 یم کنه و حکم یم ده و اجراییش یم کنه، هیچ گوشر 

 برای شنیدن نداره و منم خودمو خسته نیم کنم تا

یو توضیح بدم که جلوی چشمات اتفاق افتاده و ن  چی 

 !کامال واضحه

همون طوری که نگاهش به رو به روعه، داد یم  

 :کشه

 عجبا! من باید کف دستمو بو یم کردم که تو رفتی  -

 بیمارستان؟

 :دست به سینه پوزخند یم زنم

، فقط یم دیدی دار  - م پس یم افتم و ولوم خی 

 صداتو

ن تر  !یم آوردی پایی 

ون یم دم  :وقتی سکوت یم کنه، خسته نفسم رو بی 

 تو مریضن علیسان؛ فکرت، روحت، قلبت، ذهنت -



 تاریک شده. بدبیتن تو نسبت به همه، داره روی منم

 تاثی  یم ذاره. قضاوت بر جات، اجازه ندادنت برای

د عیل و من بهتوضیح دادن، رابطمون رو نابود کر   

 !رابطه ای که پر از شک و دو دیل باشه بر نیم گردم

 پارتچهارصدوچهارده#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 وقتی لبش رو روی هم فشار یم ده، آه یم کشم و

 سکوت یم کنم، اجازه یم دم هر جابی که دلش یم

 !خواد بره و من توی فکرهام غوطه ور یم شم

دقیقه بعد که  توی عالم دیگه ای شناورم و چند 

 علیسان

به حرف یم آد، به خاطر حواس پرتیم کیم گیج یم 

 زنم

 حرفش رو خوب یم فهمم و اون با آروم ترین

معننی َِ  

 اما



 :لحن ممکن یم گه

 بعد از من فکر کردی؟ -

ی َِ  

 به دنیا

 :کنجکاو و با اخم که ش تکون یم دم، تلخ یم گه

یم من به بعد از تو فکر کردم که اآلن اینجام و  -

 خوام

 برگردی! تو به بع ِد من فکر کردی؟

ن رو کناری یم  آب دهن قورت یم دم و وقتی ماشی 

ه تا به  کشه، به سمتم بر یم گرده و بازوهام رو یم گی 

 .چشم هام زل بزنه، من همچنان سکوت کردم

تکونم یم ده و مجبورم یم کنه تو چشم هاش نگاه  

 کنم

ه به تک تک اعضای صورتم، لب یم زنه و اون خی  : 

بع ِد تو برای من ان قدر سیاه هست که نتونستم  -

 بهش

 !فکر کنم طیال



ه و ش  ی توی گلوم حجم یم گی  ن بغض یم کنم، چی 

 باال

م تا گریه نکنم و علیسان خشدار ادامه یم ده  :یم گی 

 اگه بعد از من برای تو روشنه و یم توبن بهش فکر -

ن بشیم و بریم شاغ  ، بر خیال همه چی 
 کتن

ی
زندگ

 !مون

 و با صدابی که از زور بغض گرفته، یم گم
ن  :سنگی 

 بعد از تو پر از سیاهیه، یه پوخ  تمام عیا ِر بر  -

 ... احساس و بر اعتماد ویل

امیدوار که توی چشم هام زل یم زنه، با بغضن که 

 هر

ن تر یم شه و تحملش توی گلوم سخت  لحظه سنگی 

 تر،

ن یم اندازم چون نیم تونم  توی چشم هاشش پایی   

 :نگاه کنم و لب یم زنم

 با اون پوخ  بر حیس -
ی
 ویل بودن کنا ِر تو، هیچ فرق

 !نداره



 :بر معتن لب یم زنه

 خب؟ -

 :خودم رو از گرمای دستش عقب یم کشم

 در ِد این که تو به من اعتماد نداری، در ِد این که تو -

، با  زندگیت مقایسه یم کتن

لی َِ  

ای قب  منو با همه ی دخیی

 بعد از تو برابره ع

ب َِ  

 !همه ی عذا لیسان

 پارتچهارصدوپونزده#

 فصل_یازده#

 بع ِدمن#

 :آروم زمزمه یم کنه

 !باشه -

م و یم خوام ن یم گی  ه ی ماشی   دستم رو به دستگی 

بکشمش اما انگار قلبم سنگینه و چرا چند وقت یک 



 بار

 باید این طوری از هم خداحافیطن کنیم؟

سمتش بر یم گردم و بر هوا به جای باز کردن در، به  

 .خودم رو تو بغلش پرت یم کنم

 خشکش یم زنه و این رو از دست هاش که توی هوا

 موندن یم فهمم. به خودش که یم آد محکم بغلم یم

 .کنه و تنم رو به سینه اش فشار یم ده

همون طوری که جای گونه ام رو روی سینه اش 

 محکم

م،یم کنم تا بدون هیچ مانیع بهش بچسب  

 :خفه زمزمه یم کنم

ی که بینمون بوده سخته ...  - ن ن از هرچی 
گذشیی

 قلبمو

 .حس نیم کنم

بافت زیر کت جینش رو چنگ یم زنم و اون خشدار 

 یم

 :گه



 !نگذر -

 پوزخند یم زنم و یم خوام عقب بکشم که گردنم رو

ه و موهام رو بو یم کشه  :یم گی 

 .قلبت با من نیست مگه؟ به حرفش گوش کن -

ه  این بار که یم خوام عقب بکشم، جلوم رو نیم گی 

 و

 .من کامال ازش جدا یم شم

 از نگاه کردن به چشم هاش فرار یم کنم و با صدای

 :آرویم یم گم

 .کاور لباسمو بده لطفا -

ه،  کاور رو از صندیل های پشتی به سمتم یم گی 

 دست

مش که نگهش یم داره و عجیب  دراز یم کنم بگی 

 :زمزمه یم کنه

؟ -  پس قلبت خ 

باالخره تو چشم هاش نگاه یم کنم، تلخ و برای 

 آخرین



 !بار

 ... قلبم همیشه مال توعه عیل -

 :بر حس نگاهم یم کنه و من ادامه یم دم

 !ویل من نیم تونم مال تو باشم -

مقابل چشم هاش که به تک تک اجزای صورتم 

ه  خی 

م و پیاده یم شم  .شدن، کاور لباس رو یم گی 

 !تموم شد

 پارتچهارصدوشانزده#

 فصل_دوازده#

 برایابد#

 !قلب

 .بر معتن 

فنی َِ  

 یه کلمه ی سه حر

منده اش یم  یه کلمه ای که اگر بهش اهمیت ندی شر

ی که باید بهش بها بدی، یم ن  شر و اگر بیش تر از چی 



 !تونه خردت کنه

 یم تونه خییل راحت تورو بشکنه و تیکه هات رو

پهبریزه به پای کیس که براش یم ت ! 

ن یک  این روزها با قلبم زیاد حرف یم زنم؛ قلتر که بی 

عالم یخ دفن شده بود و داشت توی یه گرمای آروم 

 و

 !دلپذیر، کم کم آب یم شد

 داشت یم فهمید معتن عالقه چیه و برای متن که

هیچکس رو توی زندگیم دوست نداشتم، علیسان 

ن   اولی 

 !جرقه ها بود

ش هاش رو ازش گرفتم قلبم ازم ناراحته که دیل ِل تپ

 و

 !من از اون ناراحت تر

 اما مگه نه این که عشق باید آدم رو خوشحال کنه؟

 من با علیسان خوشحال بودم؟

 !شاید بودم، شاید نه



 بیش از اندازه اش رو تحمل کنم؟

بیی َِ  

 من یم تونستم راح

قل ِب من طاقت یم آورد شب هابی که پیشش 

 نباشم، اون

ای تهران شب تو خونه ای تنها باشه ک ه نصف دخیی

 رو

 توش صبح کردن و آدرسش رو مثل من چشم بسته

 بلدن؟

 من نیم فهمه ت ِه رابطه با علیسان رسیدن

ق َِ  

 قلب احم

 جابی که هنوز یخ های دلم آب
ن  نیست و من همی 

 !نشدن، را ِه شکستنش رو مسدود کردم

که من عاقبت اندییسر کردم و جلو ِی پیش روی 

 آدیم که

خودش مشخص نیست رو، توی زندگیمتکلیفش با   



 .گرفتم

، یم فهمه این
ن
 اما مگه این تیکه گوش ِت اضاق

 حرفارو؟

 !نیم فهمه

 قلب تیکه تیکه شده ام کیس رو یم خواد که باهاش

 احساس کامل بودن یم کرد و من نیم تونم هیچکس

 !دیگه ای رو توی زندگیم براش جایگزین کنم

دیگه ای هستم  شاید من هم مثل هزار دخیی احمق 

 که

 پرس

ق َِ  

ن و فقط عاش ب ِد قصه  چشم هاشون رو بسیی

 اشون

 !شدن

پرس بدی که مال هیچکس نیست و به همه تعلق 

 داره

 اما من رو به خاطر کار نکرده، بدون شنیدن توضیح



 !بازخواست یم کنه

 پوزخند یم زنم و عکس هابی که جلوم باز شدن رو بر 

های متوایل و بر  دقت نگاه یم کنم، به خاطر زل زدن  

 .حاصل شم درد گرفته

 خودکار رو روی عکس ها یم اندازم و با چشم های

بسته به صندلیم تکیه یم دم تا یکم ریلکس کنم؛ من  

 که

ان قدر فکرم مشغوله، نیم تونم به کارم برسم، 

 حداقل

احت کنم  !اسیی

شاید هنوز یک دقیقه هم نگذشته که صدای پیام 

 های

رامش کذاییم رو بهم یم زنهپشت ش هم گوشیم آ . 

من به خاطر کارم هیچ وقت گوشیم رو سایلنت نیم  

 کنم

و توی این لحظه که دینگ دینگ پیام ها داره 

 عصبانیم



یم کنه فقط به کوبیدن گوشر توی دیوار فکر یم  

 .کنم

وقتی به اجبار گوشیم رو چنگ یم زنم، اسم صبا 

 روی

 .صفحه متعجبم یم کنه

اتفاقات پیش اومده بهش توپیدم  از دیروز که بخاطر 

 زده

 بود به برق اما با پیام هاش کنجکاو یم شم و قفل رو

 .باز یم کنم

ن پیام با این مضمونه و  توی صفحه ی چتش، اولی 

 :زیرش یه ویدیو فرستاده

keshidi kenar raho vase in patiare - 

?ha baz koni 

س  با قلتر که توی دهنم یم کوبه و از شدت اسیی

امش حالت تهوع گرفتم، ویدیو رو دانلود یم کنمپی . 

 پارتچهارصدوهفده#

 فصل_یازده#



 برایابد#

 تلگرام شوخیش گرفته؟

ن لحظه ای که مسئله ی مرگ و زندگیه،  دقیقا همی 

 !پروکسیم قطع یم شه و بعد آنتنم به کل یم ره

 با حرص دیتارو خاموش یم کنم و به وای فای آتلیه

صال به وای فای حدود وصل یم شم، پروسه ی ات

 یک

دقیقه ی جان فرسا طول یم کشه و تمام مدت تا 

 دوباره

 وصل شدنم به نت پوست لبم رو یم کنم و عصتر 

 .انگشتم رو به لبه ی گوشر یم کوبم

ویدیو رو از اول دانلود یم کنم و هر ثانیه با جون  

 کندن

 .یم گذره

س و فشار یخ زدن و فکر  دست هام به خاطر اسیی

 این

معلوم نیست قراره با چه صحنه ای مواجه بشم،  که



 یک

 !لحظه ام آرومم نیم ذاره

به محض دانلود شدن ویدیو، بازش یم کنم و با 

 دیدن

ن علیسان و آیدا وجود نداره، قلبم  فاصله ای که بی 

 یخ

 !یم زنه

این یه حرف مسخره نیست! بلوف نیست، من کامال 

 یخ

 .زدن قلبم رو حس یم کنم و پلکم یم پره

حالت تهوعم بیش تر یم شه و آدیم که دیروز یم  

 گفت

 قلبش اون رو کنار من آورده، تو حلق یه بلوند احمق

ی نشسته داره یم خنده؟  مو چیی

به قدری عصبابن یم شم که حتی چشمم پیام های 

 دیگه

ی صبارو نیم بینه و فقط بدون فکر شماره ی 



 علیسان

م  .رو یم گی 

ردم رو فراموش یم کنم تا وقتی که جواب بده، ش د

 و

فقط به هم پیچیدن دل و روده ام رو احساس یم  

 .کنم

بعد از چندتا بوق که جواب یم ده، بدون اجازه دادن 

 به

، با نفیس که به سختی باال یم آد
ن
 اون برای هر حرق

 :تند و بر مالحظه یم گم

خوش یم گذره عزیزم؟ بدون کیس که دنیات  -

 بعدش

دت اومدیسیاه یم شد خوب به خو  ! 

م و دارم از شدت عصبانیت باال یم آرم،  نفس یم گی 

دارم خودم و احساساتم رو، قلب بیچاره ی یخ زده 

 ام

 رو باال یم آرم و از حرص تمام بدنم جوری رعشه



زن شصت ساله ی  گرفته که انگار من یک پی 

 !پارکینسوبن هستم

 خوبه وهللا علیسان! دلت شبیه کاروانرساس، طیال -

ن دیگه، نه؟نشد،  آیدا، آیدا نشد یه خر دیگه! هسیی  

! به همشونم یم ن  زیادن اونابی که برات هرکاری بکین

 عاشقتم؟ حالت بهم نیم خوره از این حرفا؟
ی

 گ

 حتی نیم فهمم چطوری به گریه یم افتم و وقتی 

 :علیسان با بهت یم گه

 !طیال صیر کن توضیح بدم -

م اشک هام رو با پشت دست پاک یم کنم و ش 

 جوری

 !نبض یم زنه که انگار دارم سکته یم کنم

م و علیسان یم خواد خ  رو توضیح  من دارم یم می 

 بده؟

 سابقه ی درخشانش رو؟

 یا یم خواد انکار کنه که رفته تو حلق یه پتیاره ی بر 

 آبرو؟



؟یه  -
ی

چیو توضیح بدی آشغال؟ چیو یم خوای بیک

 روز

خودت قلبت واس منه یه روز ییک دیگه تو حلقته،  

ی؟ ه که هرروز بوی عطر یه زنو بگی   عقت نیم گی 

 تنفسم سخت باال یم آد و میون گریه دیوانه وار یم

 :خندم

 ان قدر خراب دورت ریخته، که نیم توبن ببیتن ییک -

 سالمه، ییک فقط با توعه! منو با گ مقایسه یم کردی

عیل؟ با ایتن که به اسم دوستی اومده خودشو 

 انداخته

نساده و  بر قصد اگر اینه، گه بگی   

بیی َِ  

 تو بغلت؟ دوس

 !مدل دوستیاتونو

 پارتچهارصدوهجده#

 فصل_یازده#

 برایابد#



وقتی گوشیم رو قطع یم کنم، نفسم به سختی باال یم 

 آد

 .اشک جلوی دیدم رو تار کرده

 بر توجه به زنگ زدن های علیسان، پیام های جدید

 :صبارو باز یم کنم و نوشته

patiare ye tori rafte to halgh ali, - 

engar na engar ta dirooz adae 

.refigharo dar miavord 

اشک هام یم چکه و دیدم ان قدر تاره که نیم تونم 

 چت

م و وقتی   هاش رو بخونم، شماره اش رو یم گی 

 :بالفاصله جواب یم ده، نفس بریده یم گم

 اگه نزدیک اون عن آقابی برو یه جا دیگه نفهمه من -

 .زنگ زدم

 :با بهت یم گه

؟ وای صیر کن -  .داری گریه یم کتن

ل  بینیم رو باال یم کشم و سیع یم کنم اشکام رو کنیی



 کنم اما چشم هام بر اجازه ی من یم بارن و تنها کاری

 .که از دست من بر یم آد، پاک کردن صورتمه

 :چند ثانیه بعد صبا با حرص و دندون قروچه یم گه

ه  - یذره غرور نداره؛ یکم خجالت نیمبه قرآن دخیی  

کشه. یه طور چسبیده به علیسان انگار نه انگار 

 همراه

 !کل این جمع تورو کنار علیس دیده

نفسم قطع یم شه، گریه هام ته یم کشن و سکوتم 

 به

 :صبا اجازه ی ادامه دادن یم ده

طیال بخدا نیم گم ناراحتت کنم ویل علیسانم  -

 طوری

ه عمالرفتار نیم کنه که ان گار بدش یم آد. بخدا دخیی  

 !نشسته رو پاش، این دستش رو کمر ج ... ده خانمه

دندون قروچه یم کنم و کف دستم رو روی صورتم 

 یم

 :کشم، با حرص و نفس نفس زدن یم گم



 من خرم صبا، من خرم که هر غلیط یم کنه هنوز -

ن   بهش فکر یم کنم. خاک تو ش من و اون باهم کین

 که

یت بلد نیست و منم که گاوم دیگه. حتی علیسان آدم

 نیم

تونم دیگه برای علیسان متاسف باشم، اون 

 همیشه َه َول

بوده، من چرا دلخوش کردم به این آدم؟ وای صبا 

 باورم

 .نیم شه این همه احمق بودنمو

 :نفسم از زور بغض باال نمیاد و هق یم زنم

 !علیسان حتی لیاقت فکر کردنمو نداره -

احتی من من یم کنهصبا با نار  : 

حاال تو انقدر ناراحت نشو طیال، من بخدا نیم  -

 خواستم

 این طوری همه خ  بینتون بدتر بشه. یم خواستم به

 خودت بیای، بیای رابطه اتو درست کتن نه که بدتر



همه خ  خراب بشه. حاال تو با عیل ام حرف بزن، 

 شاید

 .بتونه قانعت کنه

یم زنمش باال یم اندازم و پوزخند  : 

توضیحشو نیم خوام صبا، دست توعم درد نکنه  -

 دیگه

 .کامل شناختمش. مرش که خیر داری

 پارتچهارصدونوزده#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 با نفیس که از زور هق هق به زور باال یم آد، یم

 :خوام گوشر رو قطع کنم که صبا هول زده یم گه

 .طیال صیر کن، قطع نکن -

دم و اون نفس عمیقی یم تو سکوت بهش گوش یم  

 :کشه

ی ام - ن ن االن اینجا مهمونیه، عیل ام مسته یه چی   ببی 

کشید اولش، هوش و حواس درست حسابر نداره. 



 شاید

ه  سو تفاهم شده. بخدا من خواستم تو حرصت بگی 

 بیای

، اگه یم دونستم این طوری یم  رابطه اتو جمع کتن

 شه

براتدستم یم شکست ویدیو نیم فرستادم. بذار   

 توضیح بده آخه شما دوتا چرا اینطوری یم کنید؟

کالفه ام و یه حس بد تمام فکرم رو درگی  خودش  

 کرده

 که نیم تونم به حرف های صبا گوش بدم، نیم تونم

ن مثبتی ببینم و فقط تصویری که صبا توی  هیچ چی 

 ذهنم

یه که یم تونم بهش فکر کنم و  ن ساخته؛ تنها چی 

م  !بمی 

رو انداخته روی پای اون مرتیکه و آیدابی که خودش  

 اون عوضن هم که هیچ بدش نیومده، اتفاقا از خدا

 !خواسته دستش رو گذاشته روی کمر پتیاره خانم



ن موهای بهم ریخته ام  پوزخند یم زنم و دستم رو بی 

 :یم کشم و بیشیی بهمشون یم زنم

-  
ی

 صبا توضیح یم خوام چیکار وقتی تو داری یم گ

 بغلش کرده؟ من بدش نیومده؟ و 
ی

قتی داری یم گ

 هنوز

 دارم بهش فکر یم کنم ویل علیسان رفته تو بغل ییک

 دیگه! این بود عشق آتشینش؟ این بود ته همه ی

 حرفاش؟ نتونست یه روز تحمل کنه شاید من خودم

 خواستم زنگ بزنم؟

ن طیال، توی هر رابطه ای قهر و آشتی هست، -  ببی 

د اجازه بدی با بحث جدی و الیک هست، تو نبای

 حرفای

بیخودی حس خوب بینتون تلف بشه. نباید بخاطر 

 یه

 کات، تو اگر از اول به عیل
ی

 سوتفاهم شی    ع بیک

 توضیح یم دادی یا یه زنگ ساده بهش یم زدی، اآلن

 !توی این نقطه واینستاده بودید



 :پشت گردنم رو ماساژ یم دم و آه یم کشم

ون گودی این حرفا  - منطقیه صبا، امابرای تو که بی   

 من نیم تونم توی این رابطه ای که شتاپاش غلط و

 اشتباهه دووم بیارم به خاطر یه حس کوچولو! لطفا

کشش نده صبا، خسته ام از بگو مگو. نزدیک دو 

 هفته

 !اس آرامش ندارم و اآلن فقط دلم یم خواد بخوابم

 باشه طیال جان من کش نیم دم، هرخ  تو بخوای -

اموش نکن تو یه توضیح به علیسان ویل اینو فر 

 بخاطر

 !نگرابن اون شبش بدهکاری

 :دوباره پوزخند یم زنم اما صادقانه جواب یم دم

ن تموم شده و باید فراموش -  با این که دیگه همه چی 

بشه، اما من فقط پنج دقیقه بود که رسیده بودم 

 !شکار

 .اون هم با اسکورت بابام و یک راست از بیمارستان

م توقع داشتید بعد اون جر و بحث گوشر بابامو بگی   



 زنگ بزنم دوست پرسم از نگرابن درش بیارم؟ دیگه

؟  خ 

 :فقط آروم یم گه

ایط بدی -  .اوه، چه شر

ایط خییل بدتر از این  پوزخندم رو تکرار یم کنم و شر

 .ها بود که آدم دلخوشر مثل صبا بتونه درکش کنه

سوزن و چشم هام به خاطر ش درد و گریه یم 

 مطمئنا

 .کاسه ی خون شده

با ش انگشت چشم هام رو ماساژ یم دم و آه یم  

 :کشم

-  
ی

مزاحمت نشم صبا، تورو هم از کار و زندگ

 .انداختیم

 .برو خوش بگذره

وقتی تلفن رو قطع یم کنم، چند ثانیه ی دیگه به 

 ویدیو

زل یم زنم. لبخند ها ِت آیدا به روی علیسان باعث 



 یم

بیاد شه مغزم جوش . 

ن پرت یم کنم و صبا چه توقیع از  گوشر رو روی می 

 من داره؟

 برم آدم بزرگسایل که قدرت اختیار داره و با میل

 یم کنه رو چیکار کنم؟
ی

 خودش داره زندگ

ل کنم؟  کنیی

ون؟  از دهن شی  بکشمش بی 

 !هرخ  نباشه آیدا شر ِر باب طبع علیسانه

صبا باشه،شاید هم من دارم اشتباه یم کنم و حق با   

باید برای حفظ رابطه ام بجنگم و چنگ و دندون 

 نشون

 !بدم

 اما وقتی علیسان با پای خودش رفته تو بغل زن دیگه

 ای جز من، خ  یم تونم بگم؟

 !حتما مال من نبوده دیگه

ین رایه که عقلم نشونش یم  اما برای من، اآلن بهیی



ن با باباست  !ده، رفیی

 پارتچهارصدوبیست#

 فصل_یازده#

 برایابد#

من اینجا زحمت کشیدم، دارم کم کم به نتیجه یم 

 رسم

ن   اما مگه تو ایران آینده ی ایمن و نتیجه ی مطمی 

 وجود داره؟

ن  ین راه گذشیی برای موقعیت شغلیم و آینده ام، بهیی

 و

 !رفتنه و من رایه رو انتخاب یم کنم که تامینم کنه

 مغزم خسته است، کند کار یم کنه و بحث های پیش

ن بوده که فقط با هفتاد و ا ومده به قدری برام سنگی 

 دو

 !ساعت خواب بر وقفه یم تونم ش پا بمونم

 جمع و جور یم کنم و بر توجه به حرف های پروانه

 که یم گه شمون شلوغه و نیم تونم برم، از آتلیه



ون یم زنم و شاش آسانسور رو فشار یم دم  .بی 

ن بوده، یم آسانسور که از قبل در حال اومدن به پایی   

ایسته و من ش به هوا وارد یم شم و با صدای 

 شحال

 :ایلیاد از جا یم پرم

 به به به، شبتون بخی  طیال خانم. احوال شما خانم -

 خانما؟

 لبخند بر حایل به روش یم زنم و یم خوام شاش

 پارکینگ رو فشار بدم که یم بینم چراغش قرمزه و

 .عقب یم کشم

کوتاه جواب یم دم  بر حوصله و خشک؛ : 

 .ممنون -

ن افتاده ام توجه اش رو جلب یم کنه که یم  ش پایی 

 :گه

ون نیستی انگار - ن ی شده؟ می  ن  .چی 

م و دوباره خشک لبخند یم زنم  :شم رو باال یم گی 

 .خوبم -



 مو شکافانه نگاهم یم کنه و با چشم های ریز کرده یم

 :گه

ن نیستم ویل، چشمات شخه، رنگ و ر  - وتممطمی   

 پریده. تو باز بر خواب شدی؟

 :شالم رو جلو یم کشم و این پا و اون پا یم شم

 .از بر خوابر نیست، ویل خسته ام یکم -

 خوب، کمیی از -

ر َِ  

احت بده دخت  یکم به خودت اسیی

 خودت کار بکش. همسن و ساالی تو اآلن کدومشون

ن و فکر آینده ان؟ ش و تهشونو یم  انقدر کار یم کین

 و دور دورن، یکم لذت بیر از زندگیتزبن تو 
مهموبن . 

 !تو فقط بیست و یک سالته طیال

بر حس و حال لبخند یم زنم. آسانسور که یم 

 ایسته،

 ایلیاد در رو باز یم کنه و عقب یم ایسته تا من اول

ون برم  .بی 



ن جواب یم دم ون رفیی ن بی   :تشکر یم کنم و حی 

ه روی پایمن از کار کردن خوشم یم آد، از این ک -  

 خودم باشم و برای آینده ام برنامه بریزم راضن ام. اما

و سخت  ن شاید حق با شما باشه، من زیادی همه چی 

 یم

م  .گی 

ن هامون  هم قدم با هم به سمت جایگاه پارک ماشی 

 یم

 ریم و ایلیاد همون طور که ژست خاض گرفته و

 :دستش رو توی جیبش زده یم گه

ن بیش تری ازمطمئنا حق با منه، اما ت - و مشکلت چی   

 کار کردن دیوانه واره طیال! یم توبن به من اعتماد کتن 

 .و حرفتو بزبن 

آه سنگیتن یم کشم و مقابل ماشینم یم ایستم؛ 

 دزدگی  

 :رو یم زنم و با صدای آرویم یم گم

 فکر کنم حق با شما بود، من و عیل مناسب هم -



وزم بعد نبودیم. کات کردیم، یکم فکرم درگی  اونه. هن

 از

مندتونم. واقعا  اون روز ازتون خجالت یم کشم و شر

 نیم دونم چطور باید از دلتون در بیارم و معذرت

 .خوایه کنم

 وقتی نگاهم به چهره اش و ابروهای باال انداخته شده

 :اش یم افته، توضیح یم ده

الزم به عذرخوایه نیست طیال جان، من یم دونم  -

 تو

، اما آدم مناستر کنارتچقدر با ادب و با شخصی تی  

نبود! بعد از ماجرای اون روز هم حدسش سخت 

 نبود

ن بودم دخیی محکم و با . مطمی   که بهم یم زبن

 شخصیتی مثل تو نیم تونه با یه الوات بمونه! اما

ین انتخابو ی منفعته. بهیی رو از هرجا بگی   جلوی ضن

 !کردی عزیزم

ن رو باز یم کن م تاخشک لبخند یم زنم و در ماشی   



 :سوار بشم و یم گم

 .بازم ببخشید -

 :عقب یم کشه و با لبخند جذابر یم گه

ی برای بخشیدن وجود نداره، فکرتو درگی   - ن چی 

 .نکن
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*** 

نگاهم به صباست که چند قدم اون طرف تر به من 

 زل

لمهزده و داره با تلفنش حرف یم زنه و ذهنم دنبال ک  

 !های گمشده ی طیال

 خ  داشت یم گفت؟ حتی به خاطر نیم آرم و از این

ه  .فراموشیم خنده ام یم گی 

قهقهه یم زنم و دستی که روی سینه ام نشسته، 

 آروم



ن یم شه  .باال پایی 

ی که به شدت برام آشناست زیر   صدای نرم دخیی

 گوشم

 حرف یم زنه اما معنیش رو نیم فهمم و هنوز درگی  

ای گمشده ی طیالمکلمه ه ! 

 از خ  حرف یم زد؟

 صبا که تلفنش رو قطع یم کنه، با قدم های تند به

 سمتمون یم آد و من وقتی حرصش رو یم بینم دوباره

 .یم خندم

 ذهنم هیچ مرتب نیست و حتی نیم تونم درست رو

ی تمرکز کنم ن  .چی 

 هیچ بوبی رو نیم فهمم و به خاطر رول ماریجوانابی 

ن انگ شت هامه، دیدم تاره و صداها تویکه هنوز بی   

 .شم کش یم آن

فقط حرف های طیال، ییک در میون توی ذهنم پس 

 و

 پیش یم شن و من ان قدر تو حال خودم نیستم که



 !بخوام به این فکر کنم طیال داشت گریه یم کرد

 صبا که بهمون یم رسه، بازوم رو یم کشه و جدی یم

 :گه

 .پاشو عیل. پاشو -

ه یم گهو بعد رو به  دخیی : 

 یم ری کنار عزیزم؟ دوستم حالش خوب نیست -

 .مطمئنا بهوش باشه از این رفتارت خوشش نیم آد

جدیت صبا به قدری بامزه است که دوباره زیر خنده 

 یم

ی که حتی نیم دونم گ اومده تو بغلم  زنم و دخیی

 .ناراضن کنار یم ره

تن کرختم رو دنبال صبا که با چشم های ریز نگاهم 

 یم

 .کنه یم کشم

 وسط راه بر هوا یم ایستم و فندکم رو زیر رولم یم

م و یم خوام روشنش کنم که صبا با حرص  گی 

 *سیگار



 .و فندک رو از دستم یم کشه

 خاک عالم تو شت عیل، ان قد کشیدی اصال هیچ -

؟ مگه تو نیم   نیم فهیم کجابی چه غلیط یم کتن

 گفتی 

تت؟نیم کیسر دیگه؟ باز چیه این تو دس  

 فقط نگاهش یم کنم و اونقدری به خودم نیومدم که

 بزنم، حتی نیم دونم باید خ  بگم و یم
ن
 بخوام حرق

 .خندم

 خنده ام عصبانیتش رو تشدید یم کنه که با حرص

ه و من رو که روی پاهام تلو تلو یم  بازوم رو یم گی 

 .خورم، تا کنار فراز و رستگار یم کشونه

ا خنده چرت و پرت یم  کنارشون یم ایستیم و من ب

 :گم

 این روی عصبانیت چه باحاله. شبیه مامانم شدی -

 .اآلن

ه تا  به رستگار تکیه یم دم و اون بازوم رو یم گی 

 :نیفتم و رو به صبا بهت زده یم گه



 این چرا این ریختی شده؟ -

ی که تا چند  صبا هم که از حرص قرمز شده به دخیی

شاره یم کنهدقیقه پیش رو پای من نشسته بود ا : 

ش، -  رستگار برو جمع کن این پتیاره رو از اینجا بیر

 برو جمعش کن تا دعوا درست نکردم. این گ بود

 آوردی تو جمع ما؟

ه و بهت زده داد یم  رستگار رد انگشت صبارو یم گی 

 :کشه

 آیدا؟ اون بچه مگه کاری ام یم تونه بکنه؟ توهم -

 .زدی صبا

دهصبا بهت زده و عصبابن یم خن : 

ون - ن اآلن علیسو از دهن افیع کشیدم بی   بچه؟ همی 

 بچه؟
ی

 یم گ
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از حرفش جوری زیر خنده یم زنم که نیم تونم 



 تعادلم

ه و ریلکس  رو حفظ کنم، رستگار زیر بازوم رو یم گی 

 :رو به صبای گر گرفته یم گه

اصال، وا بده  خب به تو چه؟ بخورتش قورتش بده -

 بذا

 .حالشو کنه بابا

 :صبا با دهن باز نگاهش یم کنه و رو به فراز یم گه

 خ  یم گه این؟ -

 :و دوباره به رستگار یم گه

 هیچ یم فهیم خ  شده اصال؟ درگ داری از -

 موقعیتشون؟

هیچ درگ از حرفاشون ندارم و نیم فهمم صبا چرا 

 جلز

 !ولز مز یم کنه

یم پرمبا خنده وسط حرفش  : 

 نه، موقعیتشون چشه؟ -

 صبا چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه و رو به اون



 :دوتا با تهدید یم گه

این که رد داده، اعتباری بهش نیست. مواظبش  -

 باشید

 .من لباس بپوشم برسونمش خونه اش

 فراز صبارو یم کشه دنبال خودش و رستگار من رو

کمر باالروی ییک از صندیل ها یم نشونه، دست به    

 :شم یم ایسته و غر یم زنه

 حاال باید بشیم * َل له ی تو؟ -

معتن حرفش رو نیم فهمم و فقط یم خندم که پوف 

 یم

 :کشه و ترسر یم زنه

ن اینجا ببینم چیکار کردی با آیدا -  .بشی 

 :با خنده، بریده بریده یم گم

 آیدارو چیکار کردم؟ -

هچپ چپ نگاهم یم کنه و دستش رو تکون یم د : 

، وسط مهموبن  - خفشو که فقط بلدی گند بزبن

 آیدا رو



 نیم مالیدی نیم شد؟

 :با تعجب و خنده ای که بلند تر شده یم گم

 .من مالیدم؟ چه باحال -

 .برو بابا توعم رد دادی -

 و یم ره دنبال کار خودش، من هم یک دقیقه بعد

درحایل که دی ِد درست حسابر ندارم بلند یم شم و 

 یم

سمت در خروخر رم به  . 

 :بردیا وسط راه، با دیدنم یم گه

تو نشون ما  - داداش ویل آخرم این دوست دخیی

 .ندادی

ن   سوییچ رو دور انگشتم یم چرخونم و تیکه تیکه بی 

 :خنده یم گم

م کیه دیگه؟ -  دوست دخیی

 :دستش رو روی شونه ام یم ذاره و یم خنده

 خ  زدی؟ -

که راه یم شونه ام رو عقب یم کشم و همون طور  



 افتم

 :به سمت در یم گم

 .نیم دونم که، هرچیه خییل َسمه، باالی باالم  -

 :یم خنده

 .معلومه -

 :کیم نگاهم یم کنه و بعد یم گه

 برسونمت؟ -

 :ش باال یم اندازم و در رو باز یم کنم

 .دو دقیقه دیگه یم پره خودش -
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ون یم رم، هوای تازه به شماز ساختمون ب اغ که بی   

 یم خوره و نفس عمیقی یم کشم. حیاط باغ رو تا

 !رسیدن به در تماما فکرم خالیه اما پر

ن رو که یم زنم، حرف های نامفهوم طیال  در ماشی 

 دوباره تو شم جرقه یم زنه و هنوز به نتیجه نرسیدم



 .داشت در مورد خ  حرف یم زد

ن استارت زدن، گوشیم پشت فرمون یم شینم و  حی 

 رو

م  .پیدا یم کنم و شماره ی طیال رو یم گی 

 وقتی بعد از چند ثانیه بوق اشغال یم خوره، با

 :ابروهای در هم براش تایپ یم کنم

javab bede - 

 :همون لحظه پیامم رو جواب یم ده

harfi bahat nadaram - 

 از پارک خارج یم شم و همزمان، دوباره شماره اش

م  رو یم گی  . 

 .این بار جواب یم ده، صداش شد و گرفته است

 عیل؟ -
ی

 خ  یم گ

با اخم هابی که در هم شدن، شستم رو به لبم یم  

 کشم و

 :ترسر یم زنم

ا؟ خوبر شما؟ -  علیک سالم طیال خانم، چه خیر



 :بر حوصله غر یم زنه

؟ -  یه زنگ یم زبن
ی

 فرضا که علیک، خ  یم گ

رد ییک از خیابون هایبر قید یم خندم و بر حواس وا  

 :فریع یم شم

ابی گفتی که من نفهمیدم -
ن  .تو زنگ زدی! یه چی 

 :پوزخند یم زنه

حتما شت اونقدری گرم بوده که حواست جمع  -

 حرفای

 !من نشده

 :گیج شده از حرفاش یم گم

 .ش من جابی گرم نبوده -

 :پوزخندش رو تکرار یم کنه و بر حوصله یم گه

دیگه نیم کشم. برای امروز بسه،علیسان من واقعا  -  

 .قطع کن یم خوام بخوابم

 :ابرو باال یم اندازم و شیطنت یم کنم

 یم خوای بیام باهم بخوابیم؟ -

چند ثانیه سکوت یم کنه و انگار داره به حرفم فکر 



 یم

 :کنه، اما بعد با تاسف یم گه

یه، ساقیتو عوض نکن   - ن رو هرخ  هستی خوب چی 

 که

 !حالل خوره

رو که قطع یم کنه، چند ثانیه گنگ به گوشر تماس   

 !نگاه یم کنم و حواسم هیچ به جلوم نیست

م اما با نوری که به شدت توی چشمم  ش باال یم گی 

 یم خوره، نیم تونم جلوم رو ببینم و برای این که با

 .منبع نور برخورد نکنم، فرمون رو به راست یم پیچم

ی که تشخیصش ن ن یم دم،با برخورد محکم به چی   

 ... ایربگ ها باز یم شن و
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ی که تشخیصش نیم دم، ن  با برخورد محکم به چی 

 ایربگ ها باز یم شن و قبل از این که شم به فرمون



 .برخورد کنه نجاتم یم دن

به ی وارده، ن کمربند و از شدت ضن  به خاطر نبسیی

م به پنجره کوبیده یمپهلوم یک بار توی دنده و ش   

 .شه

 
ی
به قدری گیج شدم که متوجه نیم شم چه اتفاق

 افتاده

 .و دقیقا به کجا کوبیدم

 ها و نورهابی که 
ن اما صداهای اطراف، بوق ماشی 

 توی

 .چشمم یم خورن رو به راحتی تشخیص یم دم

 ایربگ ها محکم و توی صورتم باز شدن و به خاطر

کنه و انگار که تو  شدتشون، بینیم وحشتناک درد یم  

دهتن خورده باشم، دهنم ش شده و درد یم کنه. 

 شدت

 درد صورت و بینیم به قدریه که فکر یم کنم شکسته

باشه. قفسه ی سینه ام هم حتی به شدت درد یم  

 کنه و



 .مطمئنم دنده هام هم آسیب دیدن

ن در  ده شدنش بی  با دستی که به خاطر کوبیده و فرسر

 و

و باال گرفتنش توی اون فضای کمایربگ، درد یم کنه   

م و ناله یم کنم  .کار به شدت سختیه، شم رو یم گی 

ن و دردناکم رو به زور و با ناله به پشتی   ش سنگی 

 صندیل تکیه یم دم؛ نیم تونم چشم هام رو باز نگه

دارم. شم هم به قدری سنگینه که حتی نیم تونم 

 روی

 .گردنم تحملش کنم

ک یم شن، دیگه نیم تونموقتی ش و صداها نزدی  

 .هوشیار بمونم و برخالف مقاومتم بیهوش یم شم

*** 

ی از اون  یک ساعتی یم شه که به هوشم و دیگه خیر

گیچر نیست، اما به خاطر آتل دور گردنم نیم تونم 

 شم

ق َِ  



 رو تکون بدم و تنها نقطه ی دیدم سقف اتا

 !بیمارستانه

اند پیچ  به جز گردنم، دستم هم آتل بسته و شم ب

 .شده

ن و با  قفسه ی سینه و دنده هام به شدت درد یم کین

 هر

ه، در حدی که  بار دم و باز دم این درد شدت یم گی 

 !نیم خوام حتی نفس بکشم

، ازم رمز گوشیم  ییک از پرستارها توی نیمه بیهوشر

 رو خواست تا زنگ بزنه به ییک بیاد و یک ساعت

 !گذشته، هنوز کیس پیداش نشده

ف، قادر به دیدن هیچ جا نیستمجز سق . 

 گلوم و گردنم یم خاره و من هیچ کاری از دستم بر

 .نیم آد، لب هام هم خشک شده و به شدت تشنمه

برای بلند شدن از روی تخت تقال یم کنم، اما با  

 کشیده

شدن دستم شمم کنده یم شه و بر خیال خوبن که 



 از

بلندیآرنجم راه گرفته، یم خوام بلند شم که صدای   

 :باعث یم شه خشکم بزنه

 داری چه غلیط یم کتن عیل؟ -
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نگاهم مستقیم به طیال و اخم های درهمش یم افته 

 و

 وقتی با حرص به سمتم یم آد، خودم رو روی تخت

 :عقب یم کشم و خش دار یم گم

؟ -  تو اینجا چیکار یم کتن

ن  بهم که یم رسه، چشم غره یم ره و با دست گذاشیی  

 .روی شونه ام یم خواد کاری کنه دراز بکشم

 به قدری شوکه هستم که بر هیچ حرف اضافه ای

 .امرش رو اجرا کنم و دوباره دراز بکشم

ه کرده از آنژیو کت یم اندازه  نگاه چندشر به خون شر



ه ی آرنجمه یم گه  :و همون طور که خی 

اش دو بار تماس من آخرین نفری بودم که باه -

 .داشتی 

ن به من زنگ زدن  .برای همی 

عقب یم کشه و کیفش رو روی مبل تخت خواب 

 شوی

 :گوشه ی اتاق یم اندازه

ی یم خوای؟ - ن  واسه خ  داشتی بلند یم شدی؟ چی 

 :از گوشه ی چشم دنبالش یم کنم و فقط یم گم

 .آب -

ه نگاهم یم کنه و بعد به سختی شش  چند ثانیه خی 

خونه تا پارچ آب رو پیدا کنهرو یم چر  . 

 :با صدابی که لرزش نامحسوش داره یم گه

 حالت چطوره؟ -

ه و کمک یم   لیوان پر از آب رو جلوی دهنم یم گی 

 کنه

 :خودم رو نگه دارم و در همون حال یم گم



 .خوبم -

تمام مدت به من زل زده و وقتی لیوان خایل از آب 

 رو

شک برق یم زننعقب یم کشه، با چشم هابی که از ا  

ه ی نگاهم یم شه و زمزمه یم کنه  :خی 

ن تصادف کردی و   - خییل ترسیدم عیل. وقتی گفیی

 کارت

کشیده به بیمارستان نفهمیدم چطوری خودمو 

 .رسوندم

 پوزخند یم زنم و بر حرف دوباره روی بالشتم یم

افتم، بر توجه ایم به حرفش باعث یم شه عقب 

 بکشه

ر یم ره یم گهو همون طوری که به سمت د : 

 .من برم بگم این پرستاره بیاد شمتو درست کنه -

 تمام مدبی که پرستار در حال غر زدن و درست کردن

 آنژیو کت هست، طیال تو سکوت کامل بر حرف به

ن چند نکته  گوشه ی پتو زل زده. پرستار با گفیی



 تنهامون یم ذاره و تاکید یم کنه که باید روی کبودی

س یخ گذاشته بشه های صورتم کمی  . 

وقتی طیال گوشه ی مبل یم شینه و گوشیش رو در 

 یم

ه، خشک لب یم زنم  :آره تا تماس بگی 

 چرا اومدی؟ -

 خشکش یم زنه و شش رو با کیم مکث باال یم

ه  .گی 

 نیم زنه و من همون طور که از گوشه ی چشم
ن
 حرق

 و با بدبختی نگاهش یم کنم مصمم هستم تا جواب

م  .سوالم رو بگی 

 نیم زنه، دوباره و این بار با صدای بلند
ن
 وقتی حرق

 :تری یم گم

با توعم طیال، چرا اومدی وقتی دنیات با من  -

 سیاهه؟
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 اخم یم کنه و گوشیش رو کنار یم ذاره، بلند یم شه

به سمتم یم آد و انگشت اشاره اش رو طرفم یم  

ه  :گی 

برای خودم دالیل قانع کننده ای داشتم که مطمئنا  -

 با

وجود هرز پریدنات، بازم نگرانت شدم و تا اینجا 

 .اومدم

گیج اخم یم کنم و به خاطر کبودی ها صورتم درد 

 یم

ه  .گی 

؟ حالت خوبه تو؟ -  چه هرز پریدبن

لبخند آرویم یم زنه اما بیش تر شبیه لبخند مرگه تا 

 یه

 !دخیی آروم

ر باال بودی که یادت نیم آد چیکاریم دونم ان قد -  

 .کردی، اما دلیل قانع کننده ای نیست عیل



 نگاهم رو تا انگشتش که هنوز رو به روی قفسه ی

ن یم کشم و لب یم زنم  :سینه ام گرفتش پایی 

 !مست که نبودم یادم نیاد چیکار کردم -

 :سکوتش اجازه یم ده من ادامه بدم

 افتاده و چی -
ی
کار کردم، ویل تورویم دونم چه اتفاق  

 درک نیم کنم طیال! این کارات هیچ منطق درستی 

 .ندارن

ن یم اندازش ه به انگشتش که حاال پایی   همچنان خی 

 :ادامه یم دم

طبق حرفا و خواسته ی خودت ما جدا شدیم  -

 عزیزم،

 مگه این طور نیست؟

 پوزخند صداداری یم زنه و من نگاهم رو تا رسیدن به

کشم، شد یم گمچشم هاش باال یم   : 

 کات و فرداش به -
ی

 اینو درک نیم کنم که یه روز بیک

 خاطر این که یه زن دیگه از بغلم رد شده زنگ بزبن 

فحشو بکیسر بهم، این کارا، کارای آدمای نرمال 



 نیست

 .بیب

 :نفس نفس یم زنه

 فردای روزی که به من اونطوری ابراز عالقه کردی، -

 من نرمال نیستم؟تو بغل یه زن دیگه بودی و یم  
ی

گ  

 با
ی

؟ با وقاحت تمام داری یم گ  حتی زیرشم نیم زبن

 !اون ج...ده چیکار کردی؟ چقدر وقیچ

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و با دست 

 سالمم،

م که خودش رو عقب یم  سیع یم کنم بازوش رو بگی 

 :کشه

 با دستی که ییک دیگه رو لمس کردی به من دست -

 .نزن

م و همون دست سالمم رو به نشونه یپوزخند یم زن  

م  :تسلیم باال یم گی 

هرجور تو بخوای، اما یکم به حرفات فکر کن  -

 !طیال



من به تو هیچ تعهدی نداشتم وقتی آیدارو لمس  

 .کردم

 :با نفس نفس ترسر یم زنه

 .اسم اون ولدزنارو جلو من نیار -

 :شونه ی سمت سالمم رو باال یم اندازم

ال، درکت نیم کنممنطقی نیستی طی - . 

، روز بعدی تو بغل یه -  عاشق متن
ی

 یه روز یم گ

 !پتیاره ای، البد این رفتار هرزه گونه ی تو منطقیه

ه  :لبخند که یم زنم دوباره صورتم درد یم گی 

 !منطقیه! چون بهت تعهدی نداشتم -

ه تو چشم هام یم گه  :جلو یم آد و خی 

ن جا به تمام حرفات باید ش - ک کرد منطق! همی 

 چون

 !منطق تو عشق هیچ جابی نداره علیسان

 :برخالف اون من آرومم، نرم و ریلکس یم گم

 وقتی تموم کردی حرف منطقتو زدی طیال، رایه که -

 عقلت بهت نشون یم داد رو رفتی و اآلن از خ  شایک



شدی؟ که منم دارم طبق منطق خودم رفتار یم  

 کنم؟
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ه  تا تموم شدن حرف هام سکوت یم کنه و فقط خی 

 ام

 یم شه، وقتی باالخره ساکت یم شم طیال نرم پلک یم

 زنه و تا رسیدن به مبل عقب یم کشه، کیفش رو بر

 :یم داره و نیشخند یم زنه

 الیه بگردم، چقدر عقده ای شده بودی عیل! چند -

  
ن
کتن وقت منتظر بودی این حرفارو بزبن که تالق

 مثال؟

م که زودتر از  ابروهام باال یم پره و یم خوام بهش بی 

 :من تند یم گه

! ان - ، خییل ام اشتباه یم زبن  اما داری اشتباه یم زبن

قدر عقده چشاتو کور کرده که داری ک...شر تالوت 



 یم

 !کتن 

من فقط به عنوان آدیم که یم شناسمش نگرانت  -

 شدم

وبه یا نهو اومدم اینجا تا بفهمم حالت خ . 

 کیفش رو روی دوشش یم اندازه و تا در عقب عقب

 :یم ره

 .اما ظاهرا لیاقت نگرانیمو نداشتی علیسان -

نیم نگایه بهم انداخت و من اخم کرده دست سالمم 

 رو

 :باال گرفتم

 !نه من لیاقت مودی بودنتو ندارم، بفرمایید خانم -

ه یم ره اما قبل از این که  دستش به سمت دستگی 

ازش کنه در باز یم شه و برای اینکه تو صورتشب  

 .نخوره شی    ع عقب یم کشه

 پرستار همراه یه شباز وارد شدن و طیال بر مالحظه

 :غر زد



 وارد جابی یم شید اول در بزنید، اگه عقب نیم -

 !کشیدم در یم خورد تو صورتم

 پرستار ازش دلجوبی یم کنه و شباز که به سمت من

ت یم دم و انگار این دفعه دیگهیم آد، آب دهن قور   

 !جدی جدی ب...گا رفتم

هنوز نیم دونم دقیقا به کجا کوبیدم و جز ماشینم، 

 به

 .جای دیگه یا آدیم آسیب زدم یا نه

 اما با این شبازی که دو قدمیم با پرونده ی دستش

ایستاده، مطمئنا اوضاع خوب نیست و نیم تونم 

 هیچ

ن باشم  !خوشبی 

ن    یم شه و بعد از حسابر غر زدنطیال بر خیال رفیی

 ش پرستار بیچاره، کنارم یم ایسته اما نگاهم نیم کنه

 :و رو به شباز خییل جدی یم گه

 مشکل چیه جناب؟ -

این روی جدی طیال، حتی توی این اوضاع هم 



 جذاب به

 .نظر یم رسه

م و نگاهش کنم، فقط  نیم تونم شم رو باال بگی 

 دست

طلبکاری به سینه اش زده وهاش رو یم بینم که با   

 .منتظر توضیح شبازه

 شباز که شش رو از پرونده بلند یم کنه، رو به طیال

 :یم گه

 برای تکمیل پرونده ی تصادف آقای علیسان ملیک -

 .اومدم

و بعد شش رو به سمت من یم چرخونه، بدون این  

 که

 به خودم زحمتی برای نگاه کردن تو چشم هاش بدم،

مثل یک دستگاه ضبط صوت یم گه شباز شد و  : 

 با توجه به مقدار قابل توجه مواد مخدر و روان -

گردابن که مرصف کردید و پشت فرمون بودید، به 

 جرم



 بازداشت هستید
ی

 در حال نشئیک
ی

 .رانندگ

 پارتچهارصدوبیستوهشت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ی بگم، طیال جدی تر از بار  ن قبل از این که من چی 

 پیش

 :یم گه

 یم تونم حکمتون رو ببینم؟ -

 از قیافه ی شباز بر حایل و بر خوابر یم باره و چند

ثانیه یک بار، به موهای یک سانتیش دست یم  

 .کشه

 :ش تکون یم ده

 .البته -

ه که من پیش  و یم خواد برگه رو به سمت طیال بگی 

ن حکم یم خندم و زیر لتر یم
 دستی یم کنم و با گرفیی

 :گم

ین آتل گردن و گچ دستم باید بیامیعتن با ا -  



 بازداشتگاه؟

 نگاه ششی به برگه ی حکم جلبم! یم اندازم و طیال

ون یم کشتش، رو به شباز که تو  که از دستم بی 

 :سکوت و بر حس نگاهمون یم کنه یم گه

 !جناب با این وضع که نیم تونید بازداشتش کنید -

یمهنوز تحت درمانه و پزشکش اجازه ی مرخض ن  

 .ده

 :شباز توضیح یم ده

 اگه اآلن وثیقه جور کنید تا زمان دادگاهش یم تونه -

ی و  آزاد باشه و اال بعد از ترخیص مستقیما به کالنیی

 .بازداشتگاه یم رید

ون یم دم و عصتر از اوضاع پیش  نفسم رو محکم بی 

 :اومده زمزمه یم کنم

 رو -
ی

 ... گه بزنن این زندگ

ه و رو به شباز یم گهطیال صدام رو یم شنو  : 

 بسیار خب مچکرم، برای تکمیل مراحل پرونده و -

ن باید چیکار کنم؟ یم تونید راهنماییم   وثیقه گذاشیی



 کنید؟

 .البته -

ون بره،  بر حرف یم خواد دنبال شباز بی 
 وقتی

 :صداش یم زنم

 طیال؟ -

 همون جابی که هست یم ایسته، شباز و پرستار

ون یم رن و من خشک یم گم بی  : 

، وظیفه ی -  نیم خواد به خاطر من تو دردش بیفتی

انسابن تا یک جاییه، این که تو بیفتی دنبال کارها 

 زیاده

 رویه! من زنگ یم زنم به حاخر یا رستگار و فراز،

ن   .میان اکیش یم کین

 روی پاشنه ی پا به سمتم یم چرخه و شالش رو روی

 :شش مرتب یم کنه

ردن به یک دوست موردی نیست، از کمک ک -

 خوشحال

 .یم شم



 ایک ویل زنگ بزن به بابام اون خودش یم آد حلش -

 .یم کنه

 :چشم هاش رو تو حدقه یم چرخونه

 زشت نیست که با این سنت هرجا گی  یم کتن زنگ -

 یم زبن بابات؟ وقتی خودمون یم تونیم حلش کنیم

 زنگ زدن به بابات چه صیغه ایه؟

شم یم کشم و بر حال دست سالمم رو روی بانداژ 

 یم

 :گم

به هرحال پدرمه، حتی اگه مسئول و نماینده هم  -

 نبود

م و ازش ایط ناگوار باهاش تماس بگی   عادیه که تو شر

کمک بخوام! به هرحال هرطور خودت صالح یم 

 دوبن 

ان یم کنم ن باش جیر  .عمل کن و ممنون ازت، مطمی 

ن نیازی نیست نگاه بر حال و خالیش رو ا زم یمبا گفیی  

ون یم ره ه و بی   .گی 



 پارتچهارصدوبیستونه#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ن طیال گذشته و حاال کامال هوا  دو سه ساعتی از رفیی

 .تاریک شده

 تنها کار مفیدی که قادر به انجام دادنش هستم دراز

 کشیدن و زل زدن به سقفه، در موارد نادری بدون

چرخش ش و گردن یم تونم از گوشه ی چشم 

رافاط  

رو ببینم و حقیقتا کار جالتر نیست که بخوام بهش 

 ادامه

 !بدم

توی این ساعت های بیکاری تونستم بدون دغدغه 

 فکر

 کنم؛ به وضعیتم با طیال، کارها و عکس العمل های

 .درست یا غلطمون

کاری که کردم، مخصوصا بعد از ابراز نگرابن طیال 



 جز

ی نبود؛ خودم این رو  ن  چی 
ن
قبول دارملجبازی و تالق  

 اما باید ییک با فداکاری و قربابن کردن خودش،

وضعیت رابطه رو مشخص کنه و من با کمال میل 

 این

 !کار رو انجام یم دم

 اگه قرار باشه به طیال برای کارهابی که انجام یم دم

مه یا  جواب پس بدم، الزمه که بدونم دوست دخیی

 به

 !قول خودش فاز دوستی داره

یم دونه این وضعیت بالتکلیف ما،که هر آدم عاقیل   

 !اسمش نه دوستیه و نه رابطه

 تصمیم آینده ی رابطه مون با طیالست و من قراره

 .راهنماییش کنم که زودتر به نتیجه برسه

حقیقتا دلم برای مابی که وجود داشت تنگ شده، 

 برای

حیس که بینمون بود دل تنگم و یم خوام اون حس 



 رو

اشمفقط کنار طیال داشته ب . 

 من ابدا آدم بر تجربه ای نیستم که ندونم اسم حسم

 !چیه

 تا به اآلن دنبال این حس توی
ی
 از بیست سالیک

ی که بتونه من رو به های مختلف بودم، دخیی  دخیی

خودش و وجودش عادت بده، بدون این که تالشر 

 برای

 !پررنگ کردن خودش بکنه

 هارو داشته؛ 
ی

و رسما تنها کیس که این ویژگ

ستطیال  ! 

ه و من بر   طیال یم تونه من رو هرجا که یم خواد بیر

 دنبالش یم رم
ن
 .هیچ حرق

های دیگه بسته است  چشم هام رو همه ی دخیی

 چون

فقط اون رو یم بینم، فقط اونه که تو راس افکارم 

 قرار



 !داره

ی فکر کردن چند ساعته اینه که باید و  نتیجه گی 

 حتما

چون ما کنار این رابطه به وضعیت قبلش برگرده 

 همیم

 !که کامل یم شیم

 با توجه به این که هیچ کار مفیدی برای انجام دادن

ندارم و شب شده، چشم یم بندم تا بخوابم که در 

 اتاق با

 :تقه ای باز یم شه و بعد صدای صبا یم آد

 خاک عالم، این چه وضعیه عیل؟ -

 صدای برخورد پاشنه های کفش دو نفر رو روی

و چند ثانیه بعد آیدا رو هم کنار  شامیک یم شنوم

 صبا

 .رو به روی تختم یم بینم

 :بهشون بر حال لبخند یم زنم

 .خوش اومدید -



 آیدا با نگرابن نگاهش رو تو صورتم یم چرخونه و لب

 :یم زنه

س یخ برات  - چقدر کبود شدی! کیس نبود کمی 

 بذاره؟

 بزنم که برای بار دوم در اتاق باز یم
ن
 یم خوام حرق

و طیال با ش و صدا داخل یم آد و انگار هنوز شه  

 :متوجه ی مهمونامون نشده که غر یم زنه

 کالهم با این نگهبانه بد یم ره تو هم، مرتیکه نیم -

ن پیش  ذاشت بیام باال یم گفت اآلن دوتا خانم رفیی

 آقای

 .ملیک. بیش تر از دو نفر راه نیم دیم. نکبت

شمش به از گوشه ی چشم یم بینمش که وقتی چ

 صبا و

 آیدا یم افته، عمال جا یم خوره و نگاهش روی آیدا به

ن و کش دار یم شه که صبا شفه یم کنه  قدری سنگی 

 :تا جمع از اون جو خارج بشن

 خوبر طیال؟ چرا دست تنها همه کارارو کردی، زنگ -



 .یم زدی به فراز و رستگار یم اومدن کمک

با حرص از صدای قدم های محکم طیال یم فهمم که  

 کنار تختم یم ایسته، با صدابی که
 راه یم ره و وقتی

ل یم کنه رو به اون دوتا  به شدت داره لحنش رو کنیی

 :یم گه

 .کار سختی نبود که از پسش بر نیام -

 پارتچهارصدوش#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 بزنه که طیال
ن
 آیدا دهن باز یم کنه و یم خواد حرق

شدی رو بهش یم گه زودتر از اون با لحن به شدت : 

 شما چرا به خودت زحمت دادی تا اینجا اومدی -

عزیزم؟ راضن نبودیم این موقع شب خودتو اذیت  

 .کتن 

از جابی که واضحه کجاست، طیال کامال خیر دار 

 شده تو

 افتاده
ی
 .مهموبن چه اتفاق



هنوز حرف هابی رو که از پشت تلفن بارم کرد 

 درست

نا طیال از جانب آیدا به خاطر نیاوردم، اما مطمئ

 احساس

خطر کرده که ان قدر نزدیک تخت من ایستاده و 

 دستش

 رو جوری باالی شم روی بالشت گذاشته که صد در

 !صد نشونه ی مالکیته

ه کمکم کنه بلند بشم و همون  طیال شونه ام رو یم گی 

 :لحظه آیدا با مهربوبن یم گه

 .این چه حرفیه طیال جون؟ وظیفه است -

ی زیرلتر یم گه که متوجه اش نیم شم وطیال  ن یه چی   

 :رو به آیدا لبخند یم زنه

 .مهربونیته واقعا، انتظاری ازت نداشتیم -

حاال که باال اومدم راحت تر قیافه هاشون رو یم بینم 

 و

دروغه اگر بگم از این جنگ لفیطن لذت نیم برم! پس 



 با

خیال راحت فقط لش یم کنم و اجازه یم دم با حرف 

 هم

، البته که من طرفدار طیال ن  دیگه رو تیکه پاره کین

 !هستم

 آیدا کیف دستیش رو زیر بازوش جا به جا یم کنه و

 :لبخند یم زنه

 چرا طیال جان؟ تو به عنوان یک دوست کارهای -

 اداری و پرونده رو انجام دادی و حتما خییل خسته

احت کن از اینجا  شدی، به نظرم دیگه برو خونه اسیی

با من به بعدش . 

 که آیدا یم
ن
 طیال رو نیم بینم اما مطمئنم با این حرق

زنه، دود از شش بلند یم شه و حتی من هم دهنم 

 باز

 !مونده از این حجم راحتی 

 قبل از این که هر کدوم ما عکس العمیل نشون بدیم،

 :صبا با بهت و ناباوری یم خنده



؟ -  دیگه خ 

رو هولوقتی هممون بهش نگاه یم کنیم، جمله اش   

 :زده تصحیح یم کنه

 منظورم اینه که مطمئنا طیال خودش یم تونه از -

 دوست پرسش مراقبت کنه، مگه نه؟

 .و به طیال نگاه یم کنه

 دارم جون یم دم قیافه و عکس العملش رو ببینم،

مطمئنم دلش نیم خواد من و آیدارو تنها بذاره اما 

 این

طور به هم چسبوندن صبا هم به مذاقش خوش 

 نیومده

 .که سکوت کرده

 پارتچهارصدوسیویک#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ون یم ده و با  چند ثانیه بعد، نفسش رو کالفه بی 

 خنده



 :ای زورگ یم گه

 ... درسته من یم تونم شبو بمونم و مراقبش باشم -

 جمله اش رو جوری بیان یم کنه که ادامه داره و من

 
ی

یم گه از زیر چشم نگاهش یم کنم که با کالفیک : 

 ویل شک دارم اجازه بدن تو بخش آقایون من شبو -

 .بمونم

ه ام یم شه و جوری که فقط من  صبا تو سکوت خی 

 :متوجه بشم، لب یم زنه

 !هرکاری از دستم بربیاد یم کنم رفیق -

با وجود کبودی ها و درد صورتم بهش لبخند یم زنم 

 و

 نزدیک شدن طیالرو که حس یم کنم، با همون روش

اری و قدییم از زیر چشم نگاهش یم کنمتکر  . 

 نفسش رو فوت یم کنه و ش انگشت هاش رو نرم و

 .با فاصله ی خییل کیم نزدیک شونه ام نگه یم داره

لمسم نیم کنه و حقیقتا نا امید یم شم، اما مطمئنا 

 از



 رو به رو جوری به نظر یم رسه که انگار صمیمانه

گارد طیال نسبتشونه ام رو لمس کرده و از این همه    

ه  .به آیدا خنده ام یم گی 

 .صورتش رو جلو یم کشه و فیس تو فیس یم شیم

ه یم شم و اون برخالف  توی چشم های شدش خی 

 :شمای نگاهش با لحن گرم گول زنیک یم گه

 دوست دارم شبو پیشت بمونم عیل، ویل فکر نکنم -

 اجازه بدن. ناراحت یم شر اگه برم؟

بندازم اما حقیقتا این حرکت فعال  یم خوام ابرو باال 

 جز

ن برای صورت درب و داغونم  فعالیت های سنگی 

 حساب

 .یم شه و فقط به نیشخند ساده ای بسنده یم کنم

 :همراه بازی راه انداخته اش یم شم

 اگه بری گ یم خواد جاتو پر کنه؟ هیچکس تو نیم -

 ... شه که

 نگاه شدش کیم رو به گریم یم ره، لب هاش رو



 :خیس یم کنه و آروم لب یم زنه

 جدی بودی؟ -

 :محکم جواب یم دم

 .با جدیت کامل -

ه ی نگاهم یم شه و بعد عقب یم   چند ثانیه خی 

 کشه،

نفسش رو دوباره فوت یم کنه و دستش رو از شونه 

 ام

 .بر یم داره

 صبا دست به کمر یم زنه و آیدا دیگه انگار تصمیم

یم کنهگرفته سکوت کنه که اظهار نظر ن . 

 :صبا باالخره یم گه

ن  -  باشه پس یم خوای زنگ بزنم به خانواده ات؟ اکی 

 اونا؟

 پارتچهارصدوسیودو#

 فصل_یازده#

 برایابد#



 :قبل از من طیال یم گه

 .من زنگ یم زنم -

 بهش یم زنه فقط ش تکون یم ده
ی

 .صبا لبخند بزرگ

 مطمئنا هر چهار نفرمون یم دونیم قضیه چیه و چه

اره اتفاق یم افته، فقط هیچ کدوممون به جریابن د

 روی

 خودمون نیم آریم که طیال برای کم کردن روی آیدا

 !داره چیکار یم کنه

ده دقیقه بعد که صبا و آیدا باالخره رفع زحمت یم  

، ن  کین

 طیال کیفش رو از کنار من روی تخت بر یم داره و

شالش رو روی موهاش یم کشه، همزمان که شش 

 تو

اهرا دنبال موبایلش یم گهکیفشه و ظ : 

ن بودن ضبط -  گوشر و لوازم شخصیت که تو ماشی 

یشون، شماره  شدن و خودت باید بری تحویل بگی 

 .باباتو بگو من زنگ بزنم بیان اینجا



صدام رو صاف یم کنم اما همچنان خشداره و یم  

 :گم

 .الزم نکرده، یم تونم تنها بمونم -

ر به دست و گردنمبا مکث ش بلند یم کنه و معنا دا  

 :نگاه یم کنه و بعد طعنه یم زنه

 !کامال معلومه یم توبن تنها بموبن  -

 و بعد بر حوصله قفل گوشیش رو باز یم کنه، منتظر

 :بهم چشم یم دوزه و لب یم زنه

 دارم عیل -
ی

 .بگو کار و زندگ

 :لب یم زنم

ه دردونه -  .من که گفتم کیس جاتو نیم گی 

  چرخونه و اگر فاصله یچشم هاش رو تو حدقه یم

 مونده بود 
ی
صورت هامون همچنان همون قدر باق

 یم

 تونست این طوری کنه؟

 !بعید به نظر یم رسه

جوابم رو نیم ده و خودش رو منتظر نشون یم ده. 



 اما

 من چشم غره یم رم و بر توجه به خواسته اش یم

 :گم

ن بیمارستان بهونه -  نه؟ قوانی 
 شب نیم توبن بموبن

 .بود

وشیش رو نشون یم ده و همچنان نیم خواد هیچگ  

 :حرف دیگه ای جز همراه شب من بزنه

 .شماره رو بگو عیل -

 !خییل خب

 .هرچقدر اون لجبازه، من یم تونم لجباز تر باشم

م و به سختی یم گم  :نادیده اش یم گی 

ی طیال! تو نیم توبن  -  منو نادیده بگی 
 تو نیم توبن

ری برخورد کتن و توجلوی آدم های دیگه اون طو   

 .خلوت خودمون من رو به هیچ جات حساب نیاری

 پارتچهارصدوسیوسه#

 فصل_یازده#

 برایابد#



ه  :بر خیال نگاهش رو ازم یم گی 

یم تونم، تو هم یم بیتن که چقدر راحت انجامش  -

 یم

 .دم

دندون قروچه یم کنم و با دست سالمم، مچش رو 

 یم

م که نگایه به دستش یم اندازه و بعد ش باال یم گی   

 تهدید یم کنه
ی

گ ه با خی   :گی 

 .دستمو ول کن عیل، داری شورشو در یم آری -

 من شورشو در آوردم یا تو؟ -

 :عصتر جلو یم کشمش

 داری یم -
ی

 یه بار گریم یه بار شدی. یه بار یم گ

،  ری یه بار دیگه یم آی اینجا آیدارو تیکه پاره یم کتن

خوای تنهام بذاری برییه بار نگرابن یه بار یم  ! 

 نفسم رو فوت یم کنم و با عصبانیت بیش تری ادامه

 :یم دم

 من تورو درک نیم کنم طیال! نیم توبن ادعا کتن  -



برات مهم نیستم و همزمان خودتو برام به آب و 

 آتیش

 .بزبن 

م و اون با اخمای در هم  مچش رو کیم شل یم گی 

 .عقب یم کشه

 اخالق و رفت -
ی

ارت به من مربوط نیستنیم توبن بیک  

 چون این رفتارای احمقانه ات مستقیما روی من و

 !رابطه مون تاثی  گذاشته

با همون اخم های در هم انگشت دور مچش حلقه 

 یم

ن ماساژ دادنش لب یم زنه  :کنم و حی 

 نگران نباش، به زودی من یم رم و از این رفتارای -

 !ضد و نقیضم راحت یم شر 

 :ناباور یم خندم

اورم نیم شه! هنوزم مثل احمقا داری روی اینب -  

؟ تو یم توبن منو نادیده  حرفت پافشاری یم کتن

ی  بگی 



 مابی که وجود داشت رو بر خیال
 و بری؟ یم توبن

 گذشت، تموم شد؟
ی

 بیسر و بیک

 نگاهش رو یم دزده و با صدابی که لرزش نامحسوش

 :داره یم گه

م ایک دادم  این حرفا بر فایده است عیل، من به بابا -

 که

ی برای من وجود نداره   ن یم رم. دیگه اینجا هیچ چی 

 که

 نگهم داره، نه یه حس بزرگ نسبت به تو، نه مابی که

نابود شده و دیگه وجود نداره. هیچ کدوم اینا نیم 

 تونن

ن  .جلوم رو بگی 

 آب دهن قورت یم دم و ناباور از این همه مقاومتش

 :جلوی من، یم گم

کن و بگو نیم خوای ادامه بدیتو چشمام نگاه   - . 

 وقتی مستقیم به چشم هام زل یم زنه اما نیم تونه

 بزنه، با تاسف نگاهش یم کنم و پوزخند یم
ن
 حرق



 :زنم

 تو از منم بالتکلیف تری طیال! ادعا یم کتن که یم -

، اما حتی از پس  دوبن یم خوای با زندگیت چیکار کتن

زم، هرجا یممدیریت رابطه ات بر نیم آی! باشه عزی  

 !ری برو، به سالمت

 پارتچهارصدوسیوچهار#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ه و به شامیک های کف  نگاهش رو با تعلل ازم یم گی 

 .یم دوزه

 .شاید برای ابد این بحث بر فایده طول بکشه

 شاید باید تا ابد بر خیال این رابطه بشم و فقط بذارم

 .همه خ  تموم بشه

برعکس عالقه مون جدا از همه شاید راه من و طیال، 

 و

 تا ابد هم که به سمت هم بدوییم، قرار نیست بهم

 !برسیم



 قرار نیست همه ی عالقه ها شانجام خوبر داشته

 باشن مگه نه؟

کالفه چشم هام رو با ش انگشت دست سالمم 

 ماساژ

 :یم دم و یم گم

باشه بر خیالش، کشش ندیم خسته شدم از این  -

 .بحث

شونه اش یم اندازه و همون طوری   کیفش رو روی

 که

 :گوشیش تو دستشه یم گه

 یم تونیم مثل دوتا آدم عادی تا وقتی که برم باهم -

 دوست بمونیم فقط. ظاهرا رابطه مون زیادی در هم

 .پیچیده و جدا نشدبن شده

 :پوزخند یم زنم و حرفش رو زیر لتر تکرار یم کنم

 .فقط دوست بمونیم -

ه تو چشم هاش یم  : گمخی 

 !باشه، فقط دوست -



 :لبخند معذبر یم زنه و یم گه

 .حله پس شماره ی باباتو بده زنگ بزنم بیاد -

 :دست دراز یم کنم

، حوصله ی بابامو ندارم -  .بده زنگ بزنم به امی 

ن رو حسی   گوشر رو دستم یم ده و من شماره ی امی 

م  .یم گی 

وقتی جواب یم ده به طور مخترص بهش توضیح یم 

 دم

 افتاده و یم گم شب باید بیاد که با کیل غر
ی
 چه اتفاق

 .زدن و نفرین های خاله زنیک یم گه یم آد

 طیال بر حرف روی مبل یم 
ن حسی  تا رسیدن امی 

 شینه

م  .و من از زیر چشم تمام حرکاتش رو زیر نظر یم گی 

 پارتچهارصدوسیوپنج#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ن با  تمام مدت سکوت کرده و بدون کار کرد



 گوشیش،

 اون رو تو دستش یم چرخونه و مطمئنا فکرش

 !مشغوله اما به من هیچ مربوط نیست

طیال موضعش رو مشخص کرد و خواست فقط 

 دوست

 !باشیم، من هم حرفش قبول کردم

 اون اآلن فقط یک دوست خوبه که کنارم مونده تا

 .برادرم برسه

 :وقتی در اتاق باز یم شه، زیر لب زمزمه یم کنم

 .خداروشکر -

واقعا تحمل فضای سنگیتن که به وجود اومده 

 سخته و

 !ترجیح یم دم طیال زودتر بره

 :امی  با ش و صدا داخل یم آد

 زنده ای عیل؟ چرا یه جوری نزدی تو کامیون جا به -

جا تسلیم کتن راحت شیم پرس؟ داری کم کاری یم  

 کتن 



 .خوشم نیم آد

، طیال بلندبهش چشم غره یم رم و با نزدیک شدنش  

 :یم شه و با صدای محکم و رسابی یم گه

 .سالم -

ن همون طور که پشتش بهشه جواب  حسی  امی 

 سالمش

رو یم ده و بعد به سمتش یم چرخه و با دیدنش  

 کامال

 :شگفت زده یم گه

 طیال؟ جدی؟ -

 .و من تازه یاد استوری طیال، کنار طناز یم افتم

یم زنه نفسم تند یم شه و طیال هم راحت لبخند  : 

 !چه تصادف جالتر  -

 امی  هم به تاییدش ش تکون یم ده و من بر حوصله

 :یم گم

 .شما همو از کجا یم شناسید -

ن نزدیک تخت یم شه و پرونده ی پزشکیم  حسی  امی 



 رو

ارو در بیاره و  بر یم داره، البد باز یم خواد ادای دکیی

 .با ژست خاض ورق هارو جا به جا یم کنه

ن جابی که هست یم گهطیال از همو  : 

ن دوست پس ِر ییک از دوستامه - حسی   .امی 

 :امی  نیشخند یم زنه

 .بیش تر از دوست پرس البته -

ه  .دندون قروچه یم کنم و فکم درد یم گی 

 :طیال راحت یم خنده

 .چرت نگو -

 پارتچهارصدوسیوشش#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 تحمل خونه بدون طیال، حتی بعد از این دو هفته

 سخت

 .تر هم شده

اصال بعید یم دونم حتی بتونم با نبودنش کنار بیام، 



 اون

 یم کردیم بد عادتم کرده و
ی

 چند وقتی که باهم زندگ

 .حاال خونه ی بدون طیال برام مثل جهنمه

ن بعد از این که کمکم یم کنه روی تختم  حسی  امی 

 دراز

ون یم ده و دست به   بکشم، نفسش رو سخت بی 

 کمر

 :غر یم زنه

ت راحت یم شم -  .خداروشکر دارم یم رم از شر

خودم رو باال یم کشم و به تاج تخت تکیه یم دم، 

 اخم

 :یم کنم

 کجا بری منو با این وضع ول کتن گوساله؟ -

 :دست به کمر یم زنه

بهت یم گم بریم خونه حاج خانم ازت مواظبت   -

 کنه

 یم زبن به برق، وهللا منم بیکار نیستم بمونم تورو



ار کنمتیم ! 

 :صورتم از درد در هم یم شه

م بیام ش بار حاج خانم بشم  - عذاب وجدان یم گی 

 با

 اون کمردرد و پا دردش، البته تو نیم فهیم این

ارو ن  .چی 

 :دهن کچر کرد

ت بیاد ور دلت - س، زنگ زدم دوست دخیی  .حاال نیی

 شوکه ابرو باال یم اندازم و یک لحظه یادم یم ره چه

مش و وقتی درد توبالبی ش دستم  اومده، باال یم گی   

 :بازو و کتفم یم پیچه با بهت داد یم کشم

 چیکار کردی؟ -

متعجب کنارم روی تخت یم شینه و دست آتل 

 بسته ام

ه  :رو یم گی 

 .یواش بابا، خودتو نکیسر حاال -

بازی در یم آره و من از درد  همون طور که داره دکیی



 :دندون قروچه یم کنم، یم غرم

؟ تو عقلم داری تو اونزن - گ زدی به طیال خ  گفتی  

 کلت یا کاهه؟

ه و چشم غره یم ره  :ش باال یم گی 

بد کردم زنگ زدم در و داف بیاد ازت مراقبت   -

 کنه؟ هم

فاله هم تماشا بدبخت. یکم جنم و جربزه داشته 

 باشر با

ن بال و پر افلیجتم یم توبن مخشو بزبن اسکل  .همی 

 پارتچهارصدوسیوهفت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 یک ساعت بعد از این که امی  باالخره یم ره، طیال با

خان براش توی جاکفیسر گذاشته  کلیدی که آقای امی 

 در

 .خونه رو باز یم کنه و وارد یم شه

از اون جابی که من توی اتاق خوابم، همه ی این 



 هارو

 از صداها حدس یم زنم طیال اومده و یک دقیقه بعد

کله اش پیدا یم شه، تو چهارچوب در یموقتی ش و    

ایسته و همون طور که داره ماسک و شالش رو در 

 یم

 :آره طعنه یم زنه

 .چه باحال، بازم برگشتیم به اینجا -

س یچن که امی  برام  یم خندم و با دست سالمم کمی 

 .آماده کرده رو بیش تر روی صورتم فشار یم دم

ن طوری که طیال پالتوش رو هم در یم آره و همو 

 همه

 ی لباس هاش رو از آرنجش آویزون کرده، به دست

 :سالمم اشاره یم کنه

 سالمه؟ درد نیم کنه؟ -

 .اکیم -

 فقط ش تکون یم ده و یم خواد بره که صداش یم

 :زنم



 طیال؟ -

 بدون این که به سمتم برگرده یم ایسته و زمزمه یم

 :کنه

 بله؟ -

ده بود؟دلت برای اینجا و خاطرامون تنگ نش -  

 با کیم مکث به سمتم بر یم گرده و نفس عمیقی یم

 :کشه، لبخند کوچییک یم زنه

 .چرا، حس عجیبیه اینجوری اینجا اومدن -

 :با دست به کنارم اشاره یم کنم

ن طیال -  .بشی 

اول با اخم کیم به تخت و من نگاه یم کنه و بعد 

 آروم

ه  .کنارم قرار یم گی 

یم شه عصتر دندونفاصله ای که حفظ کرده باعث   

 قروچه کنم اما سیع یم کنم اوضاع رو بدتر از این

 :نکنم و یم گم

 بحث اعتماده؟ تو به من اعتماد نداری؟ -



ه نگاهم ه خی   شش رو به سمتم بر یم گردونه و خی 

ه  :یم کنه، عمیق نفس یم گی 

 شاید باورت نشه ویل بعضن وقتها قلب یه آدم نیاز -

 !داره دروغ بشنوه

# تچهارصدوسیوهشتپار   

 فصل_یازده#

 برایابد#

 که یم زنه منتظر یم مونم ادامه بده و
ن
 گیج از حرق

 :طیال با نفس عمیقی که یم کشه یم گه

 .بذار رک بگم بهت علیسان -

کامل به سمتم یم چرخه و من همچنان منتظر یم 

 مونم

 :تا طیال بر رودربایستی یم گه

ت تو چه من نیاز داشتم بدونم رابطه امون برا -

 مرحله

 ای قرار داره و تو خییل راحت گفتی ما فقط تو مرحله

 .ی آشنابی هستیم



 نگاهش رو یم دزده و من با فشار به مغزم یادم یم

 .افته که از خ  حرف یم زنه

 :کالفه نفس یم کشه و ادامه یم ده

 ایک من اینارو قبول دارم و خییل خییل منطقیه که -

ر باشه. اما همونرابطه ی یک ماهه روندش چطو   

قدری که من تورو درک یم کنم، تو هم باید بفهیم 

 من

 نیم تونم برای رابطه ای که هنوز تو مراحل اولیه اس

آینده ام رو بسوزونم که آیا اون رابطه شانجام 

 داشته

 !باشه آیا نداشته باشه

 
ی

ه و با قاطیع ِت همیشیک  مکث یم کنه، ش باال یم گی 

یم کنهاش جمله هاش رو تموم  : 

من آدیم نیستم که این طوری روی زندگیم قمار   -

 .کنم

 :با تعجب ابرو باال یم اندازم

 موفق اینجا داری، چطور یم -
ی

 ویل تو اآلنم یه زندگ



ابی که اینجا ساختی رو ول کتن و
ن  همه ی چی 

 توبن

 بری؟

 پوزخند یم زنه و پاهاش رو زیرش جمع یم کنه، با

 :آرامش یم گه

ایط پا در هوا حماقته و موندن تو ای - ران، با این شر

 من

 وقتی یم تونم برم نیم مونم اینجا تا ببینم جووبن و

 !زحماتم چطور دونه دونه تباه یم شن

 پوزخند یم زنم و به انگشت هاش که داره با

ه یم شم  :دستبندهای مچ دیگه اش بازی یم کنه خی 

 من از حرفات این برداشتو کردم که بحث ش بر  -

ادی به من نیست، بحث ش اینه که تو به حساعتم  

ن   و خییل زود بر خیال همه چی 
 بینمون باور نداشتی

 !شدی چون یه پیشنهاد بهیی داشتی 

 :شی به تایید تکون یم ده

 من هرچقدر هم به حس خودم باور داشته باشم و -

 بدونم واقعا دوست دارم، به تو اون اعتماد رو ندارم



یک احساس یک طرفه  عیل! من نیم تونم برای

 بجنگم

م رو نابود کنم! من نیم تونم تنهابی  ن و همه چی 

 بجنگم

 
ی

 و از پس همه بر بیام، نیاز دارم که اگر قراره جنیک

 نه با بر 
 باشه، تو با یک تصمیم مصمم پشتم باشر

ی  .اعتمادی رو به روم قرار بگی 

حرفات درست و منطقی ان، اما همون طور که  -

 خودت

عشق جابی نداره عزیزم گفتی منطق تو  ! 

عقب یم کشه و همون طوری که بلند یم شه تا 

ون  بی 

 :بره یم گه

تو چشمامو باز کردی، باعث شدی منطقی تر به  -

 همه

ن فکر کنم. من خییل فکر کردم و به این نتیجه  چی 

 رسیدم برای یک رابطه ی در مراحل اولیه، جنگیدبن 



 !وجود نداره

 پارتچهارصدوسیونه#

# دهفصل_یاز   

 برایابد#

ن داری یم ری؟ -  حرفاتو زدی شتو انداختی پایی 

 :یم ایسته و به دیوار کنار در تکیه یم ده

 .بگو، یم شنوم -

 کیم توی جام جا به جا یم شم و با شفه کردن صدام

 :رو صاف یم کنم

 هرخ  که گفتی درست و منطقیه، تا اینجاش هیچ -

 نیست اما
ن
 ... حرق

من بر اندازه دلم یم خواد اآلن منتظر نگاهم یم کنه و   

ن ببوسمش  .که لپاش به خاطر گرما گل انداخیی

؟ -  اما خ 

ون یم  حواسم که پرت یم شه، نفسش رو کالفه بی 

 ده

 :و یم گه



 حرفتو بزن لطفا، یم خوام برم لباس عوض کنم -

 .گرممه

م و با یک شفه ی  به سختی نگاه ازش یم گی 

 :مصلحتی ادامه یم دم

تماد به دست آوردنیه و من یم خوامدرسته اع -  

ن رفته رو دوباره به دست بیارم  .اعتمادی که از بی 

چشم هاش رو توی حدقه یم چرخونه و من برای 

 ش

ن حوصله اش زودتر ادامه یم دم  :نرفیی

حق ندارم ازت بخوام آینده ات رو به خاطر یک  -

 رابطه

، یم دونم  .ی بر ثبات تباه کتن

ن فاصله ی احتم ه ی چشم از همی  ی خی 
اال دو میی

 هاش

 :یم شم و زمزمه یم کنم

 اما یم تونم ازت بخوام رابطه ای که برای هردومون -

 .مهمه رو ان قدر زود بر خیال نشیم



ه که با  ابروهاش باال یم پره و یم خواد گارد بگی 

 :آرامش یم گم

ن  - ن طیال، نیم خوام بگم بر خیال رفیی  گاردتو بذار زمی 

 .بیسر 

؟  - ن رفته رو برگردوبن پس خ  یم خوای اعتماد از بی   

 و به رابطه ی تموم شدمون شانس دوباره بدم و نیم

 خوای بمونم؟ النگ دیستنس یم خوای نکنه؟

 :جدی نگاهش یم کنم و یم گم

ی که تو فکرمه یه رابطه ی  - ن مطمئنا آخرین چی 

 النگ

 !دیستنسه

 :پوف یم کشه

 !خداروشکر -

که ایرابن و مطمئنا تا  اما ازت یم خوام تا زمابن  -  

 کارات ردیف بشه و بری زمان زیادی طول یم کشه،

اجازه بدی رابطه مون از جابی که قطع شده بود 

 ادامه



 !پیدا کنه

 گیج نگاهم یم کنه و من از گیج شدنش استفاده یم

 :کنم

 منظورم اینه که تو یم توبن کارای رفتنتو همه رو -

ی و واقعاانجام بدی، یم توبن بلیط هواپیمات و بگی   

بری ویل تا اون موقع به خودمون فرصت بدی 

 جایگاه

 !رابطه مون رو پیدا کنیم

ن یم افته و لباس هاش  دستش از کنار کمرش پایی 

 .کنارش آویزون یم شن

ه به میمک صورتش یم گم  :خی 

 من آدیم نیستم که برای رابطه ای اضار کنم! اگر -

ن، خودمو بهاون رابطه و اون شخص برام مهم نباش  

 آب و آتیش نیم زنم برای پایدار موندنش و به جرات

ن باره یم خوام یک حس هرچند  یم تونم بگم اولی 

کوچیک و بر ثبات دوام داشته باشه چون تو برام 

 بیش



 .از حد تصور مهیم

 :نفیس تازه یم کنم

 بذار تا زمابن که یم ری دوباره اعتمادت رو به دست -

یو از دس ن ت نیم دی و اگه من موفق بیارم، تو چی 

 نشم

 .یم توبن به راهت ادامه بدی! هیچ مانیع نداری

وقتی مردد شدنش رو یم بینم، با لحن نریم تی  

 خالص

 :رو یم زنم

 من یم خوام همه ی روزای آینده ام با تو باشه، نه -

هیچکس دیگه ای که حتی چشمم نیم بینشون و 

 برام

ن   .مهم نیسیی

 پارتچهارصدوچهل#

# ازدهفصل_ی  

 برایابد#

ه نگاه کردنش که طوالبن یم شه، با نفس بلندی   خی 



 که

 :یم کشم یم گم

م چطور باید باهات باشم! نیم توبن  - بذار یاد بگی 

 این

ی  .فرصتو ازم بگی 

ه بهش ادامه یم دم  :نرم و تاثی  گذار، خی 

ن  - یم، همی   .اجازه بده همو یاد بگی 

 :بر هوا، آروم و ضعیف فقط زمزمه یم کنه

 .باشه -

ی بگم با عجله  ن و این دفعه قبل از این که من چی 

ون  بی 

 .یم ره

 زل یم زنم به مسی  رفتنش و بر دلیل یه لبخند بزرگ

 .و احمقانه روی صورتم نقش یم بنده

باالخره تونستم بعد از یک عالمه خرابکاری، کاری  

 کنم

ن بذاره  !که یکم وا بده و گاردش رو پایی 



رگه و حمل بر خودستابی برای بعدش هم خدا بز 

 نباشه،

 ان قدری خودم رو قبول دارم که یم دونم یم تونم

 !پابندش کنم

 یم تونم طیالرو به جای همه ی آدم هابی که مال من

 نبودن، برای خودم نگهش دارم و من نیم تونم اجازه

بدم تنها کیس که فقط و فقط مال من بوده ان قدر 

 راحت

 !از دستم بره

ن اجازه ای بدم،و اگر ان قدر  احمق باشم که همچی   

منده ی خودم یم شم  .خییل شر

خونه ش و صداهابی یم ن ون و یحتمل توی آشی   از بی 

 آد که باعث یم شه بخوام برای درست کردن رابطه

ن قدم رو بردارم  .امون، اولی 

ان قدر خوش شانس بودم که توی تصادف پاهام و 

 شم

رفتنم اختالل آسیب ندیدن، تنها مشکیل که برای راه  



ایجاد یم کنه، درد شدید قفسه ی سینه و دنده هامه  

 که

 .باعث یم شن محتاط تر عمل کنم

ن یم آم و به محضن که  با احتیاط از روی تخت پایی 

 پام

ن یم ذارم، درد از توی شکمم تا قفسه ی  رو روی زمی 

 سینه ام یم پیچه و باعث یم شه محکم پلک ببندم و

و  ل کنمنفسم رو تکه تکه بی  ن بدم تا درد رو کنیی . 

هربار که قدم بر یم دارم، درد توی بدنم پخش یم 

 شه

ن از در  اما هیچ به روی خودم نیم آرم و با کمک گرفیی

ون یم رم  .و دیوار بی 

خونه درست چسبیده به دیوار ن  شانس با منه که آشی 

ون رفتنم طیال که روی  اتاق خواب و به محض بی 

 دو

ت زیر اوپن خم شده باال یم آد وزانو رو به روی کابین  

 :قابلمه به دست به من اخم یم کنه



 چرا اومدی اینجا؟ -

 قابلمه رو روی اوپن یم ذاره و به این سمت یم آد،

تم رو یم کشه و غر یم زنه  :پشتم یم ایسته و بی شر

احت کتن تا دنده هات جوش -  برو بخواب، باید اسیی

 .بخورن

تم رو یمکامال متوجه یم شم که چرا لب ه ی بی شر  

کشه، واضحه که نیم خواد لمسم کنه و انگار کام 

 بک

ایط قبیل خییل ام آسون نخواهد بود  !به شر

 پارتچهارصدوچهلویک#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 لبم رو با زبون تر یم کنم و با ش کج کردن نیشخند

 :یم زنم

 ترجیح یم دم بشینم زیبابی دید بزنم تا در و دیوار -

بینم و افسوس بخورماتاقو ب ! 

 
ن
 چند ثانیه به صورتم زل یم زنه و بعد بر هیچ حرق



م و  یم خواد عقب بکشه که مچ دستش رو یم گی 

 یک

 .قدم فاصله ی بینمون رو پر یم کنم

 یم گه
ی

ن یم اندازه و با کالفیک  :ش پایی 

 ولم کن علیس، کیل کار دارم، یم خوام نهار بذارم -

تم دست نزدیظرفارو هم که از وقتی من رف ! 

 اشاره اش به حضور پررنگش تو گذشته ی نچندان

 :دورمون، باعث یم شه نیشخند بزنم

به نظرت من آدیم ام که ظرف بشورم؟ یم  -

 دونستم بر

 !یم گردی خونمون دردونه

 :چشم غره یم ره

جدا از اعتماد به نفس ستودنیت، بیخود کردی  -

 ظرفای

 !دوازده روزتو نگه داشتی برای من

افه ی تخسش باعث یم شه بخندم، خم یم شم وقی  

برخالف نارضایتی و معذب بودن واضحش، گونه 



 اش

 .رو محکم یم بوسم

عقب که یم کشم عجیب نگاهم یم کنه و آروم یم  

 :گه

 !چه راحت برخورد یم کتن  -

 با شعتی که از من تو اون حالت عجیب به نظر یم

رها رسه، کمرش رو به اوپن تکیه یم دم و مچش رو   

 .یم کنم

ن تن خودم و اوپن نگهش یم دارم و وقتی نگاهش  بی 

م و شش رو باال  رو یم دزده، چونه اش رو یم گی 

 .یم آرم تا تو چشم هاش نگاه کنم

 طیال هم بر هیچ
ه اش یم شم و وقتی  چند ثانیه خی 

 فقط نگاهم یم کنه، خم یم شم و خییل نرم و
ن
 حرق

 .فقط روی لب هاش رو یم بوسم

اش رو با انگشت اشاره باال نگه یم دارم و رو چونه  

 :به روی لب هاش زمزمه یم کنم

 فقط با تو ان قدر راحتم طیال، تو یه نیمه از خودیم -



 !که کاملم یم کتن 

 :دوباره کوتاه لب هاش رو یم بوسم

ن  - ن فراموش نیم شه دردونه، همه چی   با تو هیچ چی 

 .مثل روز اولشه، واضح و پررنگ

ه بازوی دست سالمم رو لمس یم  دست هاش ک

، ن  کین

 این بار بوسه ام رو طوالبن تر یم کنم و همرایه طیال

 .باعث یم شه لبخند بزنم

 لب هاش رو رها یم کنم و بیتن هامون بهم کشیده یم

 :شن و پشت پلک های بسته اش رو یم بوسم

ن خودت تنبیه نکن طیال، من بدون تو -  منو با گرفیی

 .تموم یم شم

# ارصدوچهلودوپارتچه  

 فصل_یازده#

 برایابد#

ن انگشت هام رو پر یم   انگشت هاش فاصله ی بی 

 کنه



ن یم اندازه، آروم زمزمه  و همون طوری که ش پایی 

 :یم کنه

بدون تو روزا خییل سخت یم گذشت ... شایدم  -

 اصال

 !نیم گذشت

ین زبونیش، دوباره لب هاش رو یم  برای این شی 

م و به بوسم. با دست سالمم شونه ا ش رو یم گی 

 خودم

 یم چسبونمش، چونه ام رو به شش تکیه یم دم و

 :زمزمه یم کنم

 قول یم دم از امروز تا هروقتی که تو بخوای کنارت -

 .باشم

دست هاش که بیکار کنارمون افتادن رو دور من 

 حلقه

 :یم کنه و با بغل کردنم، آروم یم گه

 !بهم شک نکن -

 :زمزمه یم کنم



 .نیم کنم -

ی  ن دستش روی سینه ام یم شینه. با وجود درد چی 

 نیم

 :گم

 !دوسم داشته باش -

جای همه ی آدمابی که دوسشون ندارم، تورو  -

 دوست

 .دارم

ه  :صداش رنگ و بوی خواهش یم گی 

 تو تنها آدم مهم زندگییم، قبل از تو هیچکس حتی  -

 .نیم تونست ناراحتم کنه! دیگه ناراحتم نکن

ش یم کنمکمرش رو آروم نواز  : 

 .دلم نیم خواد هیچ وقت ناراحتت کنم -

 :دوباره تکرار یم کنه

 !خییل دوسم داشته باش -

 !برای ابد دوست دارم -

 چند ثانیه سکوت یم کنه و بدون حرف زدن، فقط



 .شش روی سینه امه

 :بعد از مکث کوتایه ادامه یم ده

 .شم داد نزن -

 .قول نیم دم -

 چرا؟ -

 :عصتر پلک یم زنم

 !تو خییل عصبانیم یم کتن  -

 :آروم یم خنده اما تلخ یم گه

 من -

ن َِ  

، دیگه علیسا  وقتی داد یم زبن ترسناک یم شر

! یم شر ییک مثل بابام  !نیستی

 .من بابات نیستم -

 !یم دونم. مثل بابامم نباش -

 !من دوست دارم -

 !اونم معتقده دوسم داره -

 :عطر موهاش رو بو یم کشم



 !ازم دور نشو -

 :شد زمزمه یم کنه

 .قول نیم دم -

 پارتچهارصدوچهلوسه#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 :پوزخند یم زنم

 اگه بخوای ازم دور بیسر زودتر از موعد مامان یم -

 !شر 

ن یم کشه و یم خواد عقب بره که با خنده شش  هی 

 .رو به سینه ام یم چسبونم

 :مشتش رو با احتیاط و آروم به بازوم یم کوبه

 نبودتهدی -
ی

د قشنیک ! 

 :شونه باال یم اندازم

 دارم روشنت یم کنم که از اآلن بدوبن ته کات با من -

مم  یمم خوبه، سوپر اسی  مامان شدنه! نشونه گی 

 دارم



ی حامله شر   !قول یم دم بار اول بدون جلوگی 

 با غیظ گردنش رو فقط کیم عقب یم کشه و غر یم

 :زنه

م اون ییک دستتمم من چالق یم -   کنم راحتیم گی 

 .شیم از دستت

 روی دماغش یم زنم و با پوزخند شش رو عقب یم

 :دم

 .نکشیمون جوجه -

 لب هاش رو که جلو یم ده، دوباره یم بوسمش. با

 :فاصله ی یک سانتی از صورتش لب یم زنم

 .من هیچ وقت بچه دار نیم شم، نگران نباش -

گیج نگاهم یم کنه و صورت خنگش ان قدر بامزه 

 اس

دوست دارم شم رو توی گردنش مخقن کنم و که  

عطرش رو بو بکشم اما به خاطر گردنم محدودیت 

 .دارم

؟ چرا؟ -  یعتن خ  بچه دار نیم شر



م و بحث  یم خندم، کامال سوالش رو نادیده یم گی 

 :مورد عالقه ام رو وسط یم کشم

 بریم رو تخت؟ -

 :عقب یم کشه و با بهت نگاهم یم کنه

 !باورم نیم شه -

 از بهتش استفاده یم کنم و دنبال خودم یم کشمش

 .داخل اتاق خواب

درسته که همیشه برای سکس نیم رن رو تخت،  -

 ویل

 من این بار قصدم کامال سکسه و تا بهش نرسم بر 

 .خیالت نیم شم بیب

 :پشتم غر یم زنه

خییل دوست دارم بدونم با دست مو برداشته و   -

 گردن

ب دیده یم خوای چیکار ک تن ضن . 

 روی تخت یم نشونمش و اون همون طور که هنوز

ه و به  داره غر یم زنه، دست به سینه ش باال یم گی 



 .من که باالشش ایستادم نگاه یم کنه

 !خییل کارا -

 پارتچهارصدوچهلوچهار#

 فصل_یازده#

 برایابد#

همون طوری که نشسته، به سمت کشوهای پاتختی 

 یم

ن باز کردنش، یک بسته ا ز کاندوم هارو رم و حی 

ون  بی 

 یم کشم، روی پای طیال که همچنان اخم کرده یم

 :اندازمش و یم گم

؟ -  نیم خوای کمک کتن

 :ابرو باال یم اندازه

 !فکر یم کردم قراره خودت خییل کارا بکتن  -

 به بسته ی آلومینیویم اشاره یم کنم و کنارش روی

 :تخت یم شینم

ل  - رابطه دست تواین بار قراره متفاوت باشه، کنیی ! 



 نیشخند یم زنه و انگار کیم از اون گاردش فاصله یم

ه  :گی 

 !جدی؟ یعتن من رو باشم؟ چه باحال -

 چشم غره یم رم و دست آزادم رو روی بافت یقه

 :اسکیش یم ذارم که با شیطنت عقب یم کشه

ن قراره دست من باشه، بکش عقب -  .همه چی 

 :چشم غره یم رم

ین ش  - گریم و بزرگ ترین وظیفه لخت کردنت بهیی

 ی

 !منه

 :چشم هاش رو درشت یم کنه

 !چه هات -

وقتی روی تخت هولم یم ده و بر حرف دراز یم  

 کشم،

روی پاهای دراز شده ام یم خزه و من به اون که 

 بافت

ه یم شم  .کرم رنگش رو در یم آره خی 



ش، نگاهم به سمت بازوی ن  به جای بدن هوس انگی 

 .کبودش کشیده یم شه

ت داز یم کنم تا لمسش کنم که معذب عقب یمدس  

 :کشه

 .نکن -

 :گیج اخم یم کنم

 بازوت خ  شده؟ -

م  :چشم یم دزده و من آرنجش رو یم گی 

طیال عزیزم ما برای اعتماد بهم باید به سمت هم  -

 قدم

 .برداریم

 :نرم یک بار دیگه تکرار یم کنم

 بازوت خ  شده؟ -

 پارتچهارصدوچهلوپنج#

 فصل_یازده#
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 انگشتم رو نرم تا کبودی بازوش یم کشم و با لمس



 کردنش، یک بار دیگه تکرار یم کنم مصمم هستم

 .دلیلش رو بدونم

 به سکوتش ادامه یم ده که من خودم رو باال یم کشم

 :و صورتش رو به سمت خودم بر یم گردونم

 .ما باید راجع به اون شب حرف بزنیم طیال -

ن چشم هاش یمآه یم کشه و تسلیم یم   شه، با بسیی

 :گه

 بابام بازومو گرفت هولم داد. فرداشم که تو وحیسر  -

 .بازی در آوردی فشار دادی این طوری شد دیگه

از فکر این که کبودی روی بازوش به خاطر عدم  

ل  کنیی

 .من روی رفتارم باشه، شم گیج یم ره

 دستم رو از روی کبودی عقب یم کشم و دیگه نیم

م حق بدم که لمسش کنمتونم به خود . 

 آب دهن قورت یم دم و بر توجه به طیالی لخ ِت تو

بغلم، نگاهم فقط روی بازوشه و وقتی یم خوام 

 حرف



 :بزنم صدام به زور از ته چاه در یم آد

 !این، این، نیم دونم باید خ  بگم -

 :دست هاش رو روی شونه هام یم ذاره

هبهش فکر نکن، پوست من خییل حساسه وگرن -  

 .اونقدرم محکم نبود

اما من نیم تونم فکر این که بهش آسیب رسوندم رو 

 از

 .ذهنم دور کنم

 همچنان به کبودی زل زدم و طیال برای پرت کردن

 :حواسم یم گه

 تو صدبار بدتر از این کبودم کردی، اآلن متحول -

 شدی؟

نگاهم رو به سختی تا چشم هاش باال یم کشم و 

 خشدار

 :زمزمه یم کنم

کبودی تو سکس با این فرق داره! رسما وحیسر   -

 گریه



ن آدیم نیستم که به دیگران آسیب بزنم  و من همچی 

 و

 !وجدانم راحت باشه

 :شونه باال یم اندازه

 .بر خیالش، واقعا نیم خوام بهش فکر کنم -

 .دست دراز یم کنه و بسته ی کاندوم رو بر یم داره
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 :با باز کردن بسته، اخم یم کنه

 !اینکه خییل نازکه! پاره نشه بشیم سه نفر عیل -

 من هم بر خیال قضیه ی فعیل یم شم و اجازه یم دم

فکرم فعال فقط روی طیال متمرکز بمونه. به بسته 

 بندی

 :چشم غره یم رم

ی، نازکه رو داده -  !مرتیکه بر ناموس جای تاخی 

س تو  هم یم پیچه و روی دست هاش رو با اسیی



 پاهام

 :جا به جا میشه

، تصورشم - ن  فکر کن، پاره بشه حامله بشم! هی 

 !وحشتناکه! فقط همینو کم دارم تا بابام رسما رد بده

ن تخت یم اندازم  :نیشخند یم زنم و کاندوم رو پایی 

ی کنیم بیب -  .یم تونیم طبییع جلوگی 

همونچشم غره یم ره و قبل از این که بتوپه بهم، با   

ش  یک دست جاهامون رو عوض یم کنم و زیرم گی 

 .یم اندازم

 روش خیمه یم زنم و با دست آزادم، سوتینش رو تا

ن یم کشم  .زیر سینه اش پایی 

 :نفس نفس یم زنه

 ... اگه حامله بشم خودم بهت تجاوز یم کنم -

با شیطنت یم خندم و بند لباس زیر جذابش رو از 

 روی

ن   . یم کشمشونه اش، تا بازوش پایی 

 لب هام رو روی قفسه ی سینه اش یم ذارم و همون



ن لب هامه، زمزمه یم کنم  :طوری که پوستش بی 

 بچه ی منو تو شکمت نیم خوای؟ -

 :نفس هاش قطع یم شن و آب دهن قورت یم ده

؟ -  بچه دیگه از کجا اومد یه حرفشو یم زبن

 انگشت هام از روی سینه اش، تا شکمش نوازش وار

ن یم رن پایی  : 

 !بچه ی من اینجا باشه، پرس من -

در حایل که بلند نفس یم کشه و شکم تختش باال 

ن   پایی 

 :یم شه، آروم یم گه

ن اآلن گفتی بچه نیم خوای -  !تو که همی 

ن   نیشخند یم زنم و نوک انگشت هام، از شکمش پایی 

 .تر یم رن

 .پاهاش رو به هم فشار یم ده و شش عقب یم ره

با نوک زبونم خیسش یم کنم گلوش رو یم بوسم و  . 

 :روی گلوی خیسش، لب یم زنم

 !شاید نظرم عوض شده باشه و بچه بخوام -



 سیع یم کنه دست هاش رو آزاد کنه که با نیشخند،

ن خوشگلش با این که تحریکم یم کنه، اما  سوتی 

 :مشغول باز کردن قفلش یم شم و طیال ناله یم کنه

 .چه زود نظرت عوض شد -

عطر تنش و نزدیکیمون شدم که نیم  ان قدر گیج

 تونم

 .سوتینش رو باز کنم و عصتر غرولند یم کنم

ن یم کشمش. از روش  بدون باز کردن قفلش، پایی 

 بلند

 .یم شم و روی پاهاش یم شینم

 خودش رو تکون یم ده تا دست هاش رو آزاد کنه که

 :نیشخند یم زنم

ه روی بچه ای ک - هحاال که انقدر لخت زیریم، بهیی  

 !امشب قراره تولیدش کنیم، تمرکز کنیم بیب

وع یم کنه به تکون دادن خودش و یم خنده  :شر

 ... دست بزبن بهم، از مردی ساقطتت یم کنم عیل -

اضش، دستم رو از  نیشخند یم زنم و بر توجه به اعیی



 .کش شلوارش رد یم کنم

 پارتچهارصدوچهلوهفت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

*** 

ون، بعد از تسویه حسابم با آرامش یک ماهه م

 فرزین

 .تکمیل یم شه

 هابی که برای حاخر زیادم مهم نبودن 
ن فروش زمی 

 بعد

ین و تنها راه ن نازنینم اومد، بهیی  از بالبی که ش ماشی 

 .حلم بود

ی تونستم بدون کمک ن  با یکم دستکاری سند و زیر می 

 !عمو فریدون به خواسته ام برسم

ون یم زنم، هوایاز گاراژ نفرین شده ی فرزی ن که بی   

 .آلوده ی تهران رو با خیال راحت نفس یم کشم

دوست دارم این خیر خوش رو با تنها آدم مهم 



 زندگیم

 .تقسیم کنم

 همون طوری که با قدمای آروم و بر خیال به سمت

ن یم رم، گوشیم رو از جیبم در یم آرم و برای  ماشی 

 :طیال یم نویسم

be monasebat saf shodan bedehim, - 

.ye nude bede roozam takmil she 

به مناسبت صاف شدن بدهیم، یه نود* بده روزم )

 تکمیل

 (شه

 !جالبه که آنالینه و اون هم درحال تایپ

 :پیامم رو کامال نادیده گرفته و نوشته

ali badbakht shodim - 

 (!عیل بدبخت شدیم)

haj khanom zang zad behem goft - 

biam khonaton 

 (حاج خانوم زنگ زد بهم گفت بیام خونتون)



bia inja nejatam bede torokhoda - 

 (بیا اینجا نجاتم بده)

 حتی فاز من هم یم پره و با عجله پشت فرمون یم

 .شینم

?rafti khone mamanam - 

 (رفتی خونه مامانم؟)

 :عصتر دست پشت گردنم یم کشم

?onja chikar mikoni to akhe - 

( ار یم کتن تو اخه؟اونجا چیک ) 

 :شی    ع یم نویسه

!taghsir man nist faz nagir - 

 (!تقصی  من نیست فاز نگی  )

shomaramo az on dadash fozolet - 

.gerefte 

 (.شمارمو از اون داداش فضولت گرفته)

.torokhoda zood bia faghat - 

 (.تروخدا زود بیا فقط)



 عکس لختی *

 پارتچهارصدوچهلوهشت#

# دهفصل_یاز   

 برایابد#

تا رسیدن به خونه ی پدریم، عصتر خودخوری یم  

 .کنم

 واقعا دوست دارم فاز مامان رو از این کارش بدونم؛

 من ان قدر دخالت کنه؟
ی

 آخه چرا باید تو زندگ

 با نهایت شعتی که یم تونم داشته باشم به سمت

 خونه یم رم و به محض رسیدن، حتی بدون پارک

ن  ، باال یم رمکردن درست حسابر ماشی  . 

 دستم رو روی زنگ یم ذارم و بر وقفه فشارش یم

 دم، وقتی مامان عصتر در رو باز یم کنه بدون سالم

علیک و در آوردن کفش هام داخل یم رم و دور تا 

 دور

 .خونه چشم یم چرخونم

وقتی طیالرو معذب نشسته روی مبل پیدا یم کنم،  



 کالفه

م و دست به کمر ب ن نفس یم گی  ه سمت و سنگی 

 مامان

 .که داره به کفش هام غر یم زنه یم چرخم

 :با اخم ترسر یم زنم

 حاج خانم این چه کاریه؟ -

حاج خانم بر توجه به من و طلبکاریم عصتر به  

 کفش

 :هام اشاره یم کنه

 کفشاتو درآر بر فرهنگ! ما تو این خونه نماز یم -

 .خونیم

 کفش هام رو در یم آرم و دوباره با اخم و تخم و 

 دست

 به کمر حرض سوالم رو یم پرسم که بر خیال به

 :سمت طیالی نشسته روی مبل ها یم ره و یم گه

؟ از خودت پذیرابی کن - م چرا ان قدر معذبر
 .دخیی

 یم گم
ی

 :دنبالش راه یم افتم و با کالفیک



مامان خانم من واقعا دلیل این کاراتو درک نیم   -

 !کنم

ه سمتم یم چرخه باالخره منم آدم حساب یم کنه و ب

 تا

 .جوابم رو بده

ه و یم گه  :انگشت اشاره اش رو به سمتم باال یم گی 

ی! حاال - ، ش و سامون بگی   من یم خوام تو آدم شر

با هرگ که خودت دلت یم خواد و دوسش داری! 

 فقط

 !زن بگی  من خیالم از بابت تو راحت شه

 پارتچهارصدوچهلونه#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ن انداخته و نگاهم به طیال یم افته که شش رو پایی   

 .داره آروم یم خنده

 :زیر لتر تهدیدش یم کنم

 .برا تو ییک دارم! حاال بخند -



 :و دوباره به سمت مامان با توپ پر یم گم

 منه -
ی

 !مامان این کار رسما دخالت تو زندگ

 :بد نگاهم یم کنه و یم گه

شم جمع کن دست و پاتو، اومده تو خونه ی من -  

 عربده یم کشه! من هرکار دلم بخواد یم کنم، بچیم،

حق دارم وقتی داری راه غلط یم ری جمعت کنم! 

 چیه

 شما جوونا جدید یاد گرفتید دخالت دخالت؟

ن جمع یتن تمام یم پره وسط و حی   طیال با خودشی 

 :کردن بشقاب ها و لوازم پذیرابی یم گه

شوبی  من فعال اینارو جمع کنم، بذارم تو ظرف -

 حاج

 خانم؟

 :مامان با محبت نگاهش یم کنه

نه عزیزم بذار تو سینک ش فرصت خودم یم  -

 .شورم

خونه یم ره ن  :طیال همراه ظرف ها به آشی 



 !یم شورم پس -

 :مامان بهم چشم غره یم ره

 !لیاقتشو نداری! این دخیی ماهه! از شتم زیاده -

ن رو بر یم  من هم میوه خوری سنگی 
ن
 بر هیچ حرق

خونه یم رم ن  .دارم و دنبال طیال به آشی 

ن یم ذارم و کنار طیال یم  ظرف میوه هارو روی می 

 ایستم، نگایه به پذیرابی یم اندازم که حاج خانم

 .نشسته روی مبل و پا رو پا انداخته

 :بعد آروم دم گوشش پچ پچ یم کنم

 فقط یه بهونه ی درست حسابر بیار چرا پاشدی -

 اومدی اینجا؟

# ارصدوپنجاهپارتچه  

 فصل_یازده#

 برایابد#

 همون طوری که داره ظرف هارو یم شوره، بد نگاهم

 :یم کنه و مثل خودم آروم پچ یم زنه

 مامانت زنگ زد دستور داد بیام اینجا! نیم فهیم؟ -



 !نتونستم نه بیارم

ون یم دم و یه بار دیگه پذیرابی رو  نفسم رو کالفه بی 

پای تلویزیونه، پس نگاه یم کنم. حواس مامان تماما   

بر مالحظه به جابی که هستیم پشت طیال قرار یم  

م  گی 

 :و لب هام رو به گوشش یم چسبونم

ن جا تنبیهت یم -  فکر نکن از این کارت یم گذرم! همی 

 !کنم به خاطرش

 :مور مورش یم شه و گردنش رو به پشت خم یم کنه

 مامانت تو پذیراییه، بیاد ببینه داری چیکار یم کتن  -

 !جرمون میده، اولم من بدبختو

 همون طوری که داره ظرف هارو یم شوره، من از

پشت بهش چسبیدم و دستم بازیگوشانه داره راه کمر 

 تا

 .شلوارش رو یط یم کنه

ن   .انگشتام پارچه ی توری لباس زیرش رو لمس یم کین

 پوستش رو نوازش یم کنم و از کنار پهلوش به سمت



ن تنگش اجازه یجلوی پاهاش یم رم. شلوار  جی   

وی زیادی بهم نیم ده؛ دوست دارم پوست نرم  پیرسر

 و

 !داغش رو حسابر لمس و نوازش کنم و نیم تونم

 نیشخند یم زنم و با شیطنت همون طور که به کارم

 :ادامه یم دم، یم گم

come on babe - 

 (بر خیال عزیزم)

ا اعتقادی نداشتی  - ن  .تو که به این چی 

باسنش یم ذارم و باالخره بهدست دیگه ام رو روی   

 جابی که یم خواستم رسیدم! لباس زیرش رو کنار یم

 .زنم و طیال دندون قروچه یم کنه

 ظرف هارو با ش صدای زیاد جا به جا یم کنه و

ون میده  :حرض نفسش رو بی 

نداشتم تا اومدم تو خانواده ی شما! مامانت بیاد  -

 اینجا،

محرم نیستید، گناهه! یم خواد بره باال منیر که شما 



 زنا

 !میکنید

م و دستم رو از  الله ی گوشش رو به دندون یم گی 

روی باسنش، تا جابی که بند سوتینش هست، 

 نوازش

 .وار باال یم کشم

 :نفس پر حرارتم رو توی گودی گردنش خایل یم کنم

اشتباه یم کتن دخیی کوچولو. اتفاقا خانواده ی من  -

 و

اییطبه خصوص مادرم، به این   که زن باید در هر شر  

 !نیاز شوهرشو برطرف کنه، اعتقاد عجیتر دارن

 انگشتم رو از یقه ی تونیکش رد یم کنم و بند

سوتینش رو یم کشم که صدای خییل آروم ناله اش 

 بلند

 .یم شه

م که پوست  احتماال پوستش قرمز شده و دارم میمی 

 !برنزه ی خوشگلش رو لیس بزنم



 پارتچهارصدوپنجاهویک#

 فصل_یازده#

 برایابد#

ن دست هام بچرخه و به طرفم برگرده، با  یم خواد بی 

 در آوردن دستم از توی لباس زیر و شلوارش اجازه یم

خونه ن ون آشی   دم. همون طوری که یه چشمش به بی 

ن صورت من جا به جا یم شه،  اس و یه چشمش بی 

ون یم ده و با حرص یم گه  :نفس بی 

داری به حرفای مامانت فکرخییل فاز گرفتیا! نکنه  -  

ن و این صحبتا ؟ تمکی   !یم کتن

 با نیشخند و تایید کننده ش تکون یم دم و دوباره یم

 :گم

دخیی عاقل، وقتی یه دوست پرس جذاب داره که  -

 همه

ن عشق و عالقه اش هر جا   دنبالشن، برای نگه داشیی

 که

 همرسی اراده کرد، بر حرف اضافه برای سکس لخت



 !یم شه بیتر 

 بزنه که دهنش بسته یم شه و با یه
ن
 یم خواد حرق

 لبخند موزی، به پشت شم نگاه یم کنه و مظلومانه

 :یم گه

عیل آقا ما هنوز نامحرمیم، درست نیست این  -

 رفتارای

خارج از چهارچوب! خدارو خوش نیم آد این 

 طوری،

 !عرش خدا به لرزه در یم آد با این حرفای شما

ل از این که به تغیی  رونددهنم باز یم مونه و قب  

یهوییش عکس العمیل نشون بدم، صدای بر رحم 

 مامان

 :یم آد

ون کارت دارم -  !عیل! بیا بی 

 طیال ریز ریز یم خنده و ابرو باال یم اندازه، با تفری    ح

 :ویل همچنان اون لحن مظلومانه اش یم گه

حاج خانم شما هم اینجایید؟ وای خاک عالم  -



 آبروم

توروخدا، به عیل آقا گفتم زشته، نا رفت! ببخشید   

 .محرمیم ویل توجه نکردن بخدا

 مامان نگاه بدی بهم یم اندازه که ناخودآگاه فاصله ام

 رو با طیال زیاد یم کنم و طیال که انگار برنده شده،

 لبخند ژکوندی یم زنه و دوباره برای بیش تر کردن

 :پیاز داغ ماجرا یم گه

تون بده حاج خان - م، همیشه یم دونستم یمخدا خی   

 .تونم روی شما به جای مادرم حساب باز کنم

 با حرص به سمتش خم یم شم و توی گوشش زمزمه

 :یم کنم

 شب من و تو بهم یم رسیم طیال خانم، آماده باش -

 !واس یه شب خییل خشن

ی بگه، مامان دوباره ن  یم خنده و قبل از این که چی 

 :خشن صدام یم کنه

ونبا تو نبودم؟  - بیا بی  ! 

 طیال یم خنده و همون طور که دست تکون یم ده،



 :آروم یم گه

 !اگه به شب برش همسِ ر جذا ِب عزیزم -

 پارتچهارصدوپنجاهودو#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 :با غیظ نگاهش یم کنم و رو بهش لب یم زنم

ین -  !ما که تنها یم شیم چابی شی 

یم کنه ویه لبخند بزرگ یم زنه و با دستش بای بای   

 برام بوس یم فرسته که رسما دود از کله ام بلند یم

 !شه

با چشم های ریز شده تهدیدگر نگاهش یم کنم و 

 دنبال

ون  .مامان راه یم افتم یم رم بی 

مامان که روی مبل یم شینه، من هم مقابلش روی 

 تک

م و با طلبکاری بهش نگاه یم  مبل دیگه قرار یم گی 

 .کنم تا حرفش رو بزنه



 بر حرف فقط نگاهم یم کنه کالفه پوف یم  وق
تی

 کشم

 :و تو جام جا به جا یم شم

 .مامان شما واقعا باید این کاراتو تموم کتن  -

 تو سکوت و فقط با یه ژست مقتدر نگاهم یم کنه،

 عصتر روی صورتم دست یم کشم و با تن صدای

 :آرویم که نیم خوام به گوش طیال برسه یم گم

و جک جونوور یم فرستی یم یا عکس پلنگ ملنگ -  

 زنتو از این باغ وحش انتخاب کن، یا بر یم داری
ی

 گ

مو یم آری اینجا که خ  آخه؟ من یه  دوست دخیی

 آدم

 بزرگسال و مستقلم و خودم برای زندگیم تصمیم یم

م. واقعا این کارات داره عصبیم یم کنه  .گی 

 مامان دیگه سکوت رو جایز نیم دونه و به شعت بر

ده به تنظیمات دیفالتشیم گر  ! 

چپ چپ نگاهم یم کنه و مطمئنا جهت عذاب 

 وجدان



 دادن به من یم زنه رو دستش و با ننه من غریبم بازی

 :به خودش اشاره یم کنه

 بشکنه این دست که نمک نداره! بشکنه که من یم -

ی، آروم و قرار داشته  خوام تو ش و سامون بگی 

، ان قدر با این دخیی اون د ی و مادر باشر  نی 
خیی

 باشم

ویل اسمش شده دخالت! خوشم باشه عیل آقا، 

 خوب

 .مزد مادر بودنمو گرفتی گذاشتی کف دستم

 با دهن باز به دست پییسر که گرفته نگاه یم کنم و

 داره یم افته؛ مامان خییل
ی
 کامال متوجه ام چه اتفاق

 !خوب بلده چطور به من عذاب وجدان بده

ه، دستم رو بهبغض یم کنه و تا سیس گر  یه یم گی   

 نشونه ی تسلیم باال یم برم اما مامان یم زنه زیر گریه

 :و با عجز و البه به سینه اش یم کوبه

 از دست کدومتون بکشم؟ ها؟ اون پخمه که گشته -

ا جرجسیو پیدا کرده هرخ  ام بهش ن پیغمیر  گشته بی 



 یم گم نکن، حرفای توی زلیل شده رو تحویل من یم

 !ده

انگار با خودش عهد بسته، من و طیالرو حتمامامان   

ون بفرسته  !عقد شده از این خونه بی 

 پارتچهارصدوپنجاهوسه#

 فصل_یازده#

 برایابد#

اون دوتا که ول معطلن و خودمو براشون خسته  -

 نیم

 
ی

، نیم گ کنم! یه تو موندی برام که ولم کردی رفتی

 منم

 یه 
ی

عروسیه مادر دست تنهای بر دخیی دارم! نیم گ  

 بیارم براش دلش خوش شه حداقل کمیی نگران تو ییک

 !باشم

 :ناله یم کنه

 !من از فکر تو خواب و خوراک ندارم -

 من بده؟ من -
ی

 چرا نداری مادر من؟ مگه وضع زندگ



س بنداز  خوشحالم آرومم زندگیم رو رواله، کم اسیی

 تو

 !جون من بخدا داری عذابم یم دی

 :طلبکار یم گه

س یم ا - ندازم تو زندگیت؟ از گ تا حاال آرزویاسیی  

 من برای خی  و صالح بچه ام شده عذاب دادنش؟

! مامان کامال مقاومت یم کنه و فقط داره حرف  نخی 

 !خودش رو یم زنه

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و کالفه از این 

 وضع

خونه یم اندازم که طیال هنوز مشغوله ن  نگایه به آشی 

ام حواسش اینجاستاما پر واضحه که تم ! 

 دوباره به صورتم دست یم کشم و عصتر با صدای

 :آرویم یم گم

 یم فهمم داری چیکار یم کتن مامان! جو نده الیک -

م و هرخ  گفتی بگم چشم  !که من عذاب وجدان بگی 

 بخدا این کارت زیاده رویه! واسه خ  دخیی بیچاره رو



 آوردی اینجا معذبش کردی؟ آخه من خ  بگم بهت؟

مامان همچنان زده عیل چپ و راه و روش خودش 

 رو

 !پیش یم ره

دست پیش رو گرفته پس نیفته و با آب و تاب یه 

 طوری

 :که انگار من چیکار کردم به پاش یم کوبه

اآلن من شدم آدم بده؟ متن که جز خی  و صالح  -

 تو و

ی نیم خوام که پدر منو  ن اون داداشای یه القبات چی 

 در

زنم یم شه دخالت؟ حق مادری  آوردید! حرفم یم

 من

 اینه عیل آقا؟

خونه یم اندازم و طیال که کارش ن  دوباره نگایه به آشی 

 تموم شده، پشت اوپن ایستاده و کامال معلومه که

 .حواسش اینجاست و داره مارو یم پاد



 بزنم که طیال
ن
م و یم خوام حرق  کالفه نفس یم گی 

ام رو بهشفه یم کنه و جلو یم آد، با ادب و احیی   

 :مامان یم گه

 حاج خانم؟ -

 :مامان با محبت نگاهش یم کنه

 جانم مادر؟ -

ش رو ن  طیال لبخند یم زنه و با دست شالش و شومی 

 :مرتب یم کنه

اجازه ی رفع زحمت یم دید؟ من بیش تر از این  -

 نیم

ون! پدرم نگران یم شه  .تونم بمونم بی 

 :مامان با حظ نگاهش یم کنه

یف  - ؟پدرت ترسر آورده ایران به سالمتی  

 پارتچهارصدوپنجاهوچهار#

 فصل_یازده#

 برایابد#

طیال نگاه بیچاره ای به من یم اندازه که من بدبخت 



 تر

ون یم دم. طیال هم با  از اون فقط نفسم رو کالفه بی 

 :کیم این پا و اون پا کردن من من یم کنه

 .بله نزدیک دومایه یم شه که اومدن ایران -

ن پررنگ تر یم شه و بر رودربایستی یملبخند ماما  

 :گه

چه خوب! پس دو مایه یم شه که دیگه باهم  -

 
ی

 زندگ

 نیم کنید، مگه نه؟

 .طیال بر هوا به شفه یم افته و رنگ به رنگ یم شه

با چشم هابی که از شدت شفه اشک توشون جمع 

 شده

 به من نگاه یم کنه تا وضعیت رو رو به راه کنم و من

که به شدت داغونه بر مالحظه یم توپمبا اعصابر   : 

 !مامان -

ن نگاهش از روی طیال فقط با  مامان بدون برداشیی

 خنده



 :یم گه

 .یامان! زهرم ترکید بچه -

 :زیرلتر غر یم زنم

 .چقدم که زهرت ترکید -

ون یم دم ن بی   :نفسم رو سنگی 

بسه توروخدا. دوتا بزن پشت اون بچه تا خفه  -

 !نشده

و با شور و شوق حرفش که قطع بر محیل یم کنه  

ه  :شده رو از ش یم گی 

خداروشکر بابات اومد! من خییل نگران بودم یه  -

 وقت

ی نشه که بعدا شمون تو در و همسایه بلند  ن چی 

 !نشه

 !فکر و خیال نیم ذاشت به زندگیم برسم

بلند یم شم و پشت طیال یم ایستم، مامان 

 موشکافانه

ایستی یم زنم پشت طیالنگاهم یم کنه و من بر رودب  



 :که شفه اش قطع بشه و یم گم

ی؟ -  بهیی

 طیال هزاران هزار رنگ عوض یم کنه و صدبار

 نگاهش رو به دویست جا یم دوزه تا به من و مامان

 .نگاه نکنه

وقتی مامان تو سکوت بهم چشم غره یم ره، پشمام 

 از

 !شدت توقعش یم ریزه

 ک
ی

ردیم نمازفکر کرده نزدیک یک ماه باهم زندگ  

 جماعت یم خوندیم که اآلن با یه پشتش زدن سیس

 گرفته؟

 !هللا و اکیر از این ذهن پاک مادرم

، بر مقدمه فقط یم گم
ن
 :بدون زدن حرق

خدافس مایم، بعدا در این باره مفصل حرف یم  -

 !زنیم

آرنج طیالرو با خودم عقب یم کشم و یم خوام 

 بپیچم



شانس بدم لعنت بریم که با صدای زنگ در خونه بر 

 یم

 !فرستم

 رو تکمیل کنه؟
ی

 گ یم تونه این بزم خانوادگ

 پارتچهارصدوپنجاهوپنج#

 فصل_یازده#

 برایابد#

وزی جنگ  مامان یم ره در رو باز کنه و با حس پی 

 :امروز یم خنده

 کجا یم خوای بری؟ تازه داداشات اومدن یم خوان -

ن   !زن داداششونو ببیین

کنه و با چشم های گرد   طیال وحشت زده نگاهم یم

 شده

 :یم گه

عیل یه کاری کن! مامانت امشب عقد مارو نخونه  -

 ول

 !کن ماجرا نیست



 با ش و صدابی که از سمت در یم آد، به اونجا نگاه

 !یم کنم و به به

 تنها کیس که یم تونست با ورودش به خونه، محفل

 گرم خانواده رو گرم تر کنه، محمد و زن و بچه اش

ن   !هسیی

 محمد با تعجب سالم یم ده و تارا هیجان زده رو به

 :مامان یم گه

! عمو عیل زن عمومو آورده؟ -  وای مامابن

 طیال که هیچ، منم به گریه یم افتم و برای رفع و

 رجوع کردن وضع دوتامون با هول یم خواییم یه

ی بگیم ن  :چی 

 !نه عموجون، خاله طیال دوست منه -

گه؟ من و عموت فقطنه عزیزم این چه حرفیه دی -  

 !همکاریم

 و این حرف هارو در حایل یم گیم که هنوز آرنج طیال

 !تو دست منه

تارا با تعجب نگاه به دستامون یم کنه و رو به 



 مامانش

 :یم گه

مامان یعتن منم بزرگ شدم یم تونم دست  -

 همکارمو

م؟  بگی 

 :مامانش بهش چشم غره یم ره

مه ی همکاراتونه عزیزم! تو که نیم توبن دست ه -  

ی  !بگی 

 :تارا دوباره به ما اشاره یم کنه

 پس چرا عمو دست این خالهه رو گرفته؟ -

 یم گم
ی

 :آرنج طیالرو رها یم کنم و با کالفیک

 !من ولش کردم عمو، توعم ول کن تورو جدت -

 تارا با بر خیایل بچگانه اش شونه باال یم اندازه و یم

 .ره دنبال بازی خودش

عجب و گیج نرگس روی طیال یم چرخه،وقتی نگاه مت  

فقط به این فکر یم کنم که من چه گنایه به درگاه 

 خدا



 !کردم که تاوانش شده این

در اشع وقت باید با خدا یه جلسه ی کوتاه ترتیب 

 بدم

ببینم اگه مشکیل با من داره حلش کنیم، بوهللا که 

 پشمام

 !از این همه بد بیاری ریخته

ال که از وقتی اومده بودم بهشناخودآگاه به تیپ طی  

 .توجه نکردم، نگاه یم کنم

 !زاپ که چه عرض کنم

 شلوارش تو قسمت زانو رسما جر خورده و ان قدر

 !کوتاهه که نزدیکه برسه به ساق پاش

بهش چشم غره یم رم که با ابروهای باال پریده لب 

 یم

 :زنه

 چیه؟ -

 پارتچهارصدوپنجاهوشش#

 فصل_یازده#



 برایابد#

ن محمد و نرگس رو دعوت یم کنه روی مبل هاماما  

ن و به ما هم یم گه به جمعشون بپیوندیم  .بشیین

، ن  از ش اجبار دنبالشون راه یم افتیم و قبل نشسیی

نامحسوس به زاپ شلوار طیال اشاره یم کنم که 

 چشم

 ریز یم کنه و قبل از حرف زدنش، نرگس با خنده و

 :طعنه یم گه

 نیم کتن داداش؟ -
ن
 معرق

کالفه دستم رو پشت گردنم یم کشم و مامان قبل از 

 من

 :با ذوق و شوق یم گه

 !مژدگوبن بده نرگس، باالخره عیل ام ش به راه شد -

 !بچه راست یم گه! باالخره داری جاری دار یم شر 

 :نرگس لبخند یم زنه

آخن عزیزم، خوشبختم. خوش اومدی به خانواده  -

 ی



 .ما

کنه و فقط لب یم   طیال مات و مبهوت نگاهم یم

 :زنه

 !ممنون ویل واقعا دچار سوتفاهم شدید -

 :مامان کمر طیالرو نوازش یم کنه

ن که پرس نادون من ش -  چه سوتفاهیم عزیزم! همی 

به راه شده و یک ساله فقط با توعه، معلومه دلش  

ه  گی 

 و نیم تونه بر خیالت بشه! این پرس منو این طوری

، فکرم نکنید من خیر ن ن دارم! عیل تاحاال با هیچنبی   

ی یک سال نبوده؛ به نظرم اآلنم که بابات  دخیی

 اومده

ه زودتر قرار خواستگاری رو بذاریم و خیال منم  بهیی

 !راحت شه

 :اخم یم کنم

یک سالو از کجا در آوردی مامان؟ ما تازه داریم  -

 باهم



 !آشنا یم شیم، حرف ازدواج برای ما خییل زوده

 خ

یس َِ  

همامان س انم م ارپل یم گی  : 

 بابات حدودا یک سال پیش این دخیی خانمو تو -

؟  پارکینگ خونه ات دیده عیل! چیو حاشا یم کتن

 ابروهام باال یم پره و واقعا یک سال گذشته؟

حرف مامان به فکر یم برتم، ناخودآگاه یک سال 

 شده

ی فکر نکردم و هیچ کس  که جز طیال به هیچ دخیی

نهنتونسته جاش رو برام پر ک ! 

، چشم هام رو ماساژ یم دم و رو  با اخم و فکر درگی 

 :به محمد یم گم

ی بگو! پدر جد منو آورده جلو - ن  محمد تو یه چی 

 .چشمم

 :و رو به مامان یم گم

 دوتا پرس یالغوز بزرگ تر از من داری، یکم از من -



ت عباش کالفه شدم  !خروج کن حرصن

ه  :مامان قیافه یم گی 

رز صحبته؟واه واه! این چه ط -  

 :و با محبت به طیال نگاه یم کنه

 تا قبل از دیدن دخیی خوبم جلوی حرفات کوتاه یم -

اومدم، اما طیال هم مورد تایید من و باباته هم 

 خودت

؟  یم خواییش، پس چرا دست دست یم کتن

ن و چرا واقعا دست  حرف هاش ذهنم رو درگی  یم کین

 کردن محا
ی

لدست یم کنم وقتی بدون اون زندگ  

 ممکنه؟

ن انداخته و داره با  به طیال که کالفه شش رو پایی 

 .منگوله های شالش بازی یم کنه نگاه یم کنم

 پارتچهارصدوپنجاهوهفت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 شم رو بر یم گردونم و رو به مامان که با ذوق و



 :شوق نگاهمون یم کنه فقط یم غرم

 !مامان بسه -

ام فراوان و  ن یم گهو طیال با احیی زبون ریخیی : 

اختیار دارید حاج خانم من خییل از لطفتون  -

 ممنونم که

ام قاعلم  ان قدر منو دوست دارید و براتون خییل احیی

ی نیست که ان قدر زود راجع  ن ویل این مسئله چی 

 بهش

یم! اجازه بدید یه مدت بگذره اتفاقات  تصمیم بگی 

ن   !خودشون یم افیی

 :مامان با اخم یم گه

م این طوری که هرچه پیش آید خوش آید،نه دخیی  -  

 .نیم شه

 طیال کالفه نگاهم یم کنه تا نجاتش بدم من از اون

 !عصتر ترم

م و حاال عالوه بر ب یم گی  ن ضن  با پام روی زمی 

ی های فکری خودم، حرف های مامان هم  درگی 



 دارن

ن یم شن  !توی ذهنم باال پایی 

ید - ن اآلن عروش بگی   .منم نیم گم که همی 

ن حال که دارید باهم آشنا یم شید، -  یم گم در عی 

 !محرم باشید

ه ن دو انگشت شست و اشاره اش رو گاز یم گی   :بی 

 وهللا بخدا معصیت داره دخیی پرس جوون و نامحرم -

 !زیر یه سقف

م تا مامان خنده ام رو نبینه و طیال  شم رو باال یم گی 

 :با صدابی که ته مایه ی خنده داره یم گه

 ... درست یم فرمایید شما اما -

 مامان نیم ذاره حرفش تموم بشه و یم پره وسط

 :حرفش

م! حرف حق جواب -  دیگه اما و اگر نداره که دخیی

ا ن  !نداره، وهللا من تنم یم لرزه از فکر این چی 

م و بر هوا قهقهه یم  نیم تونم جلوی خنده ام رو بگی 

 :زنم که مامان یم توپه



دیزهرمار، رو آب بخن - . 

 :دست دراز یم کنم لپ تپلش رو یم کشم

 !خییل خوبر بخدا مامان من عاشقتما -

 :پشت چشم نازک یم کنه و رو به طیال یم گه

م تو خودتم قبول داری حرف منو، چشمت به -  دخیی

دهن پرس شنگول من نباشه! به عیل باشه حاال 

 حاالها

باید منتظر بمونیم که آقا یه حرکتی بزنه، جلوی 

 خودشم

یم گم شما شماره ی باباتو بده به من، من بقیه 

ارو ن  چی 

 !حل یم کنم

 پارتچهارصدوپنجاهوهشت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 طیال دوباره یه طوری به شفه یم افته که صورتش

 کامال شخ یم شه، با چشم غره به مامان پشت طیال



 :یم کوبم و غر یم زنم

ن تکلیف کردن برای مار  - و تموممامان یم شه تعیی   

؟ داری اذیت یم کتن دخیی بیچاره رو  .کتن

مامان به خودش اشاره یم کنه و با روندی که یط 

 چند

ساعت گذشته پیش گرفته، کامال با مظلوم بازی رو 

 به

 :طیال یم گه

م من خی  و صالحتونو یم خوام، مادرم یم  -
دخیی

 دونم

م، وهللا  خ  به صالح بچه هامه! توعم جای دخیی

 بخدا

از پرسم نباشه کمیی نگرانت نیستم! من فقط بیشیی 

 به

ی شد بعدا  ن فکرتم عزیزم! نیم خوام پس فردا یه چی 

 به

 کاش حرف گوش یم کردم و نیم شد
ی

 حرفم برش بیک



 .این

 .به مامان اخم یم کنم

 مطمئنم ذهن طیال رو هم مثل من بهم زده که وقتی 

ن یم اندازه و  شفه اش قطع یم شه بر حرف ش پایی 

هاش رو روی پاهاش مشت یم کنهدست  . 

م تا کمیی معذب باشه، با  کیم از طیال فاصله یم گی 

 روی صورتم دست یم کشم و یم
ی

 حرص و کالفیک

 بزنم که تارا یهوبی نیم دونم از کجا ش 
ن
خوام حرق

 در

 :یم آره و با ذوق یم گه

؟ -  عموووو، یم خوای با دوستت ازدباج کتن

م و با یه لبخند چشم هام رو تو حدقه یم چرخون

 حرض

 به نرگس و محمد نگاه یم کنم تا بچه شون رو جمع

، اما اونا فقط شونه باال یم اندازن و قبل از من ن  کین

 :طیال مهربون رو بهش یم گه

 خاله جون اسمت چیه؟ یم آی بغلم؟ -



تارا یم آد روی پای طیال یم شینه و با دقت بهش 

 نگاه

 :یم کنه

پس چطوری یم خوای  عموم اسممو بهت نگفته؟ -

 زن

؟  عموی من بیسر

 !نخی  

 تارا رگ ول نکنیش رو از مامان به ارث برده و اصال

 !قصد نداره پیچونده بشه

 پارتچهارصدوپنجاهونه#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 پیچوندن تارا و حاج خانم، تقریبا غی  ممکن بود اما با

زنگ خوردن گوشر طیال باالخره تونستیم موفق 

 بشیم و

ونبا گ ن این که پدرش منتظره بزنیم بی 
فیی ! 

سکوت طیال به شدت عصبیم کرده و حقیقتا نیاز 



 دارم

حرف بزنه، یم دونم که داره حرف ها و اتفاقات 

 امروز

ن یم کنه  .رو سبک سنگی 

 پشت چراغ قرمز که ترمز یم کنم، برای شکوندن

 :سکوت یم گم

؟ -  گ باید خونه باشر

ن نگاهش از خیابون های خیس و  بدون برداشیی

 باروبن 

 :جواب یم ده

 !زود -

 .اخم یم کنم و کالفه تر از اون، منم

 اول این که وقتی دارم باهات حرف یم زنم به من -

نگاه کن! دومم این که جواب من نیست طیال، یه 

 ساعت

 .بده

 :بر یم گرده و کوتاه نگاهم یم کنه



 .خوبه این طوری؟ یه ساعت دیگه باید خونه باشم -

ره به سمت پنجره بر یم گردهو دوبا . 

 نگاهم به ثانیه شمار چراغ راهنمابی رانندگیه و عصتر 

 :یم گم

 از گ تاحاال تو شب نشده بر یم گردی خونه؟ -

 :کوتاه جواب یم ده

 .از امروز به بعد -

 :و در ادامه یم گه

عیل بر خیال، کشش نده من برای امروز به قدر   -

 
ن
 کاق

احت کنم، نیم کشیدم! یم خوام برم خونه  اسیی

 خوامم

باهات دعوا کنم، لطفا بدون بحث منو برسون 

 خونه،

 .بعدا بهت زنگ یم زنم

 :ناباور یم خندم

؟ - ی پس نیفتی  هاه! داری دست پیشو یم گی 



 :بر حوصله نگاهم یم کنه

 چه دست پییسر علیسان؟ یم خوام برم خونمون -

 .حوصله ی دعوا با تورو هم ندارم

ن یم شه،  راه یم افتم. چشم ریز یم کنم وچراغ سیر  

چند ثانیه یک بار به سمتش یم چرخم و همون 

 طوری

 :یم توپم

پاشدی بدون اطالع به من رفتی خونه ی مامانم،  -

 اآلنم

 زدی به برق که یم خوای بری خونتون؟

 پارتچهارصدوشصت#

 فصل_یازده#

 برایابد#

 :پوزخند یم زنه و آروم یم گه

ی ازدواج نیم خوای، فقطدرک یم کنم که منو برا -  

 درک نیم کنم چرا ان قدر مرصانه داری به این رابطه

 ای که نیم خواییش، ادامه یم دی. من که رفته بودم



 !دنبال راه خودم

ن رو کنار خیابون یم کشم، کمربندم رو باز یم  ماشی 

م به سمت خودم  کنم و طیالرو از بازوهاش یم گی 

 .برش یم گردونم

چشم هام زل بزنه و با حرص یم مجبورش یم کنم تو   

 :توپم

 واس خودت؟ من تورو نیم خوام -
ی

 خ  داری یم گ

 که دو هفته تمام تالشمو کردم برت گردونم؟

 چونه اش یم لرزه اما من بر توجه به بغض کردنش

 :ادامه یم دم

ن و هواست، شبا پیشم -  یه ماهه رابطه مون رو زمی 

، مهموبن  ، آخر هفته با من نیستی باهام نیم  نیستی

 آی،

شب نشده خونه ای و یه ساعتم که پیش متن یا 

 بابات

 !زنگ یم زنه یا اون مرتیکه پوفیوز روزبه

 از یادآوری تماس های وقت و بر وقت روزبه حرض



دندون قروچه یم کنم و با تن صدای بلندتری ادامه 

 یم

 :دم

! ویل دارم تمام تالشمو یم -  تو دیگه برای من نیستی

عیتتو درک کنم، چون نیم خوام بابات کنم تا وض

 حساس

 .بشه! چون نیم خوام بزنه به شت و بذاری بری

ن دستام  شش رو که بر یم گردونه، صورتش رو بی 

م و با تحکم یم گم  :قاب یم گی 

 !نگاهتو ندزد، عصتر یم شم! به من نگاه کن -

 :پلک یم زنه و تخس تو سکوت نگاهم یم کنه

و کنسل نکردی! با جدیت پیگی  تو هنوز کارای رفتنت -  

پاسپورت و اقامتی اون وقت انتظار داری به مامانم 

 بگم

 بریم خواستگاری؟ خواستگاری گ؟ توبی که معلوم

 نیست هستی یا نه؟ یم موبن یا یم ری؟

 آه یم کشم، صورتش رو ول یم کنم و خسته به



 :صندلیم تکیه یم دم

دم ازطیال خ  یم خوای از من؟ من خییل خسته ش -  

ه ی ن  این کش مکشا، دلم آرامش یم خواد و تنها انگی 

 توبی 
 کردنم در حال حاضن

ی
 !زندگ

با انگشت شست و اشاره چشم هام رو ماساژ یم دم 

 و

 :خسته تر دوباره آه یم کشم

 فقط توبی که آرومم یم کتن و بهم انرژی برای ادامه -

 یم دی ویل ازت محرومم! من یم خوامت، از خودم

رو دوست دارم، ویل تو نیم بیتن هرکاری یمبیشیی تو   

 !کنم که فقط باور کتن چقدر دوستت دارم

 پارتچهارصدوشصتویک#

 فصل_یازده#

 برایابد#

لمس نرم انگشتاش روی دستم باعث یم شه به 

 سمتش

 .برگردم و دست هاش دور گردنم حلقه یم شن



شم رو به سمت خودش یم کشه و خودش هم جلو 

 یم

ی لب یم زنهآد و قبل از هر  ن چی  : 

 !تو تنها آرزوی متن که واقیع شدی -

ن بار تو انه برای اولی   و در یک عمل کامال غافلگی 

 .بوسه پیش قدم یم شه

وقتی دست هام از زیر پالتوی جلوبازش روی 

 پهلوهاش

ن و همراهیش یم کنم، خودش رو جلوتر یم  یم شیین

 .کشه که نگران ناراحتی جاش یم شم

انه مون رو تموم یمبوسه ی عجیب غریب  و غافلگی   

 کنم و عقب یم کشم اما همچنان انگشت هام روی

ن نوازشش شم رو توی گودی   پهلوهاشه و حی 

 گردنش

 .فرو یم کنم

 :عطر تنشو بو یم کشم و اون با بغل کردنم یم گه

من تا ابد مال توعم و دوست دارم، حتی اگه یه  -



 روزی

نکن خودم بگم نیم خوامت، دروغه، تو باورش ! 

 گردنش رو یم بوسم و دست طیال توی موهام یم

 :شینه، یم خنده

 .قلقلکم یم آد عیل، نکن -

 دوباره یم بوسمش و وقتی یم خنده، با نفس عمیقی 

 که یم کشم، شم رو از گردنش جدا یم کنم و

م ن دست هام قاب یم گی   :صورتش رو بی 

؟ -  حاال جدی بگو تا گ باید خونه باشر

اوری یم گهبا خنده ی ناب : 

جدی بودم! بابام خییل خشن و جدی گفت تا  -

 هفت

 !خونه نباشم حسابم با کرام الکاتبینه

 :عقب یم کشم و غر یم زنم

 .این بابای توعم دهن مارو شویس کرده -

ن رو دوباره روشن یم کنم و قبل از این که راه  ماشی 

 :بیفتیم، طیال گونه ام رو یم بوسه



مل کنیم یم ره راحت یم غر نزن، یکم دیگه تح -

 .شیم

ن   یه لبخند نصفه نیمه به بوسش یم زنم و با گذاشیی

 :دستش رو پام اغواگر لب یم زنم

 !ویل دلم برای لمس تنت تنگ شده -

ه اش رو روی نیم رخم یم بینم، پشت  وقتی نگاه خی 

 دستش رو یم بوسم و نفس داغم رو روی پوستش

 .فوت یم کنم

، برای عمیق نفس یم کشه و با صد ای لرزوبن

 منحرف

 :کردنم از مسئله یم گه

 !ان قدر به فکر سکس نباش -

چپ چپ نگاهش یم کنم و دستش رو دوباره روی 

 پام

 :یم ذارم

 و ابراز عالقه  -
ی

مسئله فقط سکس نیست! دلتنیک

 اس،



من اگه دوست نداشتم هیچ وقت دلم نیم خواست 

 باهات

 !بخوابم

 پارتچهارصدوشصتودو#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 تو شم قد یه دنیا اما و اگر وجود داره، دنیابی که

 !تمامش اندازه ی یه لبخند طیال ارزش نداره

 .حلقه تو جیبم سنگیتن یم کنه

 چند گرم بیش تر وزن نداره اما به قدری روم تاثی  

گذاشته که سمت چپ بدنم رو به زور با خودم این 

 ور و

 !اون ور یم برم

تصمییم که نتیجه ی فکر فکرهای درهم و برهمم و   

کردن دو هفته ای روی حرف های مامانه، دارن 

 عذابم

ن  سم رو بیش تر یم کین  !یم دن و اسیی



همه ی این ها حاصل تمام فکر هامه و اآلن تو 

 نتیجه

 !اش تو جیبم داره سنگیتن یم کنه

ن رد یم  نگاهم از روی همه ی کسابی که تو باغ هسیی

الف تمام دعواها وشه و روی طیال یم گرده که برخ  

ن اسم  بحث هامون، لباش رو پوشید که گذاشیی

 لباش

 حساب یم شه
ی

 !روش لطف بزرگ

 رسما مثل انسان های اولیه، خودش رو با برگ

پوشونده و یم دونم این باب میل خودش هم 

 نیست؛ اما

ه  !اگر بگه چشم یم می 

 !طیال اگر حرف گوش کنه که دیگه طیال نیست

 
ی

ون یم دم و با دست کشیدن به نفسم رو با کالفیک بی   

 .پشت گردنم، بلند یم شم تا به طرفش برم

م که ان قدر برق نزنه  حداقل یم تونم جلوش رو بگی 

 و



 !توجه ی همه رو به سمت خودش جلب نکنه

وقتی کنارش که درحال بگو بخند با صباست یم 

 رسم،

 :دستش رو به سمتم دراز یم کنه و لبخند یم زنه

یل؟ دلم تنگ شد براتکجا بودی ع - . 

م  .یه لبخند بزرگ به روش یم زنم و دستش رو یم گی 

 کنارش، رو به روی صبا و فراز یم ایستم و رو

 :بهشون یم گم

 .خوشبخت باشید کنار هم -

طیال با جیغ به سمتم بر یم گرده و خودش رو تو 

 بغلم

یم اندازه، دست دور گردنم حلقه یم کنه و من  

 کمرش

م  .رو یم گی 

فه تو سینه ام یم گهخ : 

 !خییل بهم یم آن عیل -

 پارتچهارصدوشصتوسه#



 فصل_دوازده#

 باتو#

 از فرصت استفاده یم کنم و کامال به خودم یم

 چسبونمش، بر توجه به دو جفت چشیم که رومون

 :زومه تو گوشش یم گم

 با این که خییل خوشگل شدی ویل هنوزم از لباست -

 .خوشم نیم آد

قسمت از کمر لختش یم ذارم و با دستم رو روی یک  

 :بغل کردنش تو گوشش ناراضن ادامه یم دم

 .کاش عوض کتن لباستو تا چش همه رو در نیاوردم -

با خنده خودش رو بیش تر تو بغلم جا یم کنه، 

 جوری

مش و مثل یه گربه  که مجبور یم شم دو دستی بگی 

 :بینیش رو به سینه ام یم کشه

 !چه آقای حسودی -

ن یم رن سمتفراز  و صبا که بر توجیه مارو یم بیین  

 .بقیه ی مهمون های انگشت شمارشون



به خاطر وضعیت فعیل سالن با حداکیی مهمون ها 

 پر

شده و بعید یم دونم پنجاه نفر بیش تر تو تاالر 

 .باشن

 :موهاش رو بو یم کشم و با پرروبی تمام یم گم

بهمال خودیم! خوشم نیم آد بر ناموسا زل بزنن  -  

ی که مال منه ن  .چی 

برای داداش فراز که داره کمر لخت طیالرو دید یم 

 زنه

با قلدری ش تکون یم دم که فقط شونه باال یم 

 اندازه

 .و نگاهش رو روی ییک دیگه یم دوزه

 طیال که با ناز یم خنده، توجه ام به سمتش جلب یم

م که قسمت  شه و دستم رو طوری دورش یم یم گی 

و بپوشونه و ناراضن از این های لخت بدنش ر 

 وضعیت

 :یم گم



 جابی   -
ن نیم خوای شبمون با دعوا تموم بشه، همی 

 که

ن نیم دم با فرزاد دست به  هستی بمون وگرنه تضمی 

 !یقه نشم

طیال که متوجه ی لحن جدیم یم شه، با خنده فقط 

 یم

 :گه

 .چشم قربان، امر امر شماست -

 پارتچهارصدوشصتوچهار#

 فصل_دوازده#

# توبا  

 تمام طول جشن رو اجازه نیم دم طیال از کنارم جم

بخوره و هرگ نگاهش سمتش چرخید، دلم یم 

 خواست

 .پاره اش کنم

 خوشبختانه با حرف گوش کردن طیال عروش فراز و

 صبا بدون دعوا تموم شد و آخر شب، وقتی برای



برگشت به خونه مجبور یم شه مانتوش رو بپوشه 

 یم

راحت بکشم تونم باالخره یه نفس ! 

 افتاد تو بغل
ی
 به دسته گل ر ِز عروس که خییل اتفاق

 طیال و حاال گل هارو جلوی بینیش گرفته و داره اون

 .هارو بو یم کنه نگاه یم کنم

 !امشب فوق العاده بود

 طوری که عقلم رو از دست دادم و دلم یم خواد از

 !اینجا مستقیم بریم خونه و تا صبح بیدار باشیم

لش رو ببوسم و با شیطنت، شکمش وبدن خوشگ  

سینگ نافش رو زبون بزنم  .پی 

مش توی ن اآلن بیر  لب کالم این که، دلم یم خواد همی 

 که تنشه، راحت بشم
ی

 !تختم و از شر این برگ

شاید هم نه، یه پوزیشن با لباس برای هیجان دادن 

 به

 !رابطه الزمه

ماما همه ی اینا در صوربی اتفاق یم افته که طیال ه  



 !دلش بخواد با من بیاد

 لحظه ای از ذهنم یم گذره حتی اگه جوابش نه باشه

مش خونه ی خودم  .بدزدمش و بیر

 مطمئنا هم بدش نیم آد و اگه باهاش کاری بکنم که

 هیچ وقت یادش نره، مطمئنم به خاطر دزدیدنش یم

 !بخشم

ن روزی که دیدمش  راستش رو بخوام بگم، از اولی 

ون  نرفته و مدام دارم بهش فکر یمفکرش از ذهنم بی   

 .کنم

 دستم که بالتکلیف کنارم افتاده رو با احتیاط روی

 .کمرش یم ذارم

 تکوبن یم خوره اما کاری نیم کنه که پسم بزنه یا

اض باشه  .نشونه ی اعیی

ن نگاهم یم  شش رو به سمتم بر یم گردونه و از پایی 

 .کنه

یمبا نوک انگشت های دیگه ام، مژه هاش رو لمس   

کنم و به اون که صورتش رو عقب یم کشه، یم 



 :خندم

 دو سانت بلندتر بود، یم تونستی با یکم تالش و تند -

 .تند پلک زدن پرواز کتن 

 دستم رو از روی کمرش، تا پهلوش یم کشم و اون با

 حرص و چشم های ریز شده، آرنجش رو توی پهلوم

 .یم کوبه

انگشت از درد آخ آرویم یم گم و طیال با حرص، 

 هاش

به اش یم ذاره و فشارش یم ده که آخ  رو جای ضن

 .این دفعه ام بلند تر یم شه

 از زیر مژه های بلندش، مظلومانه نگاهم یم کنه و

ی از هر حرکت انتقام جویانه ی من،  برای جلوگی 

 لب

 :یم زنه

م، ظریفم، زود کبود یم شم -  .نزنیا، من دخیی

 پارتچهارصدوشصتوپنج#
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 باتو#

 و برای بیش تر کردن پیاز داغ قضیه، با آه و ناله یم

 :گه

بدن من همیشه از دست تو کبوده وحیسر آدم  -

 خوار،

 .رحم کن یکم

 با یادآوری رابطه ها و معاشقه هامون، نفسم تند یم

 شه و انگشت هام رو توی پهلوش فرو یم کنم. شم

ن یم برم و اون از فشار  رو تا رسیدن به گردنش پایی 

 .دستم آه یم کشه

 :نفس داغم رو توی گوشش رها یم کنم و پچ یم زنم

 شبو بریم خونه ی من؟ -

 آب دهن قورت یم ده و از طرز ایستادنش، این پا و

 اون پا کردنش و دزدیدش چشم هاش، یم فهمم که

 !افکارش درست مثل منه

 اما برخالف بدنش که داره به سمتم پرواز یم کنه،

 :زبونش یم گه



 ! تونمنیم -

 ابروهام توی هم کشیده یم شن و با اخم نگاهش یم

 .کنم

ون نیم کشه اما با عقب ن دستم بی   خودش رو از بی 

ن بدن هامون  کشیدنش، فاصله ی قابل توجه ای بی 

 یم

 .افته

با نگاه کردن به فاصله ی ایجاد شده توسط طیال، 

 اخمم

 پررنگ تر یم شه و اون با خیس کردن لبش، کامال

گهجدی یم   : 

 .بابام منتظرمه -

 نگاه کوتایه به من که با حرص نگاهش یم کنم، یم

 :اندازه و یم گه

 .اون طوری نگام نکن خب وحیسر  -

 وقتی نگاهم ادامه دار یم شه، کالفه نفس یم کشه

 مصنویع یم خنده و با لوس بازی بغلم یم کنه، ضفا



 :جهت خر کردنم

م برااذیت نکن دیگه عیل، بخدا دارم جون یم د -  

 .تختمون و بغلت

ش ن کمرش عصتر و اسیی
 کالفه پوف یم کشم با گرفیی

 :یم گم

این راهش نیست طیال! من واقعا خسته شدم از  -

 این

 وضع. حالم بهم یم خوره از این که همه یم گن مال

 !متن ویل نیستی 

 یم خواد ازم جدا بشه، کیم دستم رو شل یم کنم و

نهاون با نگرابن تو چشمام زل یم ز  : 

 بابامو چیکار کنم خب عیل؟ واقعا فکر کردی رایه -

 دارم و کوتایه یم کنم؟ مگه من دلم برات تنگ نیم

 شه؟ من نیم خوام پیشت باشم؟

س نگش زل یم زنم و تمام اسیی  توی چشم های خوشر

 .هام رو پشت لبخندم یم ذارم

 :یم پرسم



 تموم شد؟ حرفاتو زدی؟ -

ده، من با لبخندپلک یم زنه و کوتاه ش تکون یم   

ش، در حایل که هنوز نیم دونم  نصفه نیمه ی اسیی

 کار درستی یم کنم یا نه، دوباره به خودم یم

 :چسبونمش و توی گوشش زمزمه یم کنم

؟ -  اگه یه طور دیگه ادامه بدیم خ 

 شش رو عقب یم کشه توی چشم هام نگاه کنه و

س هام بیش تر یم  وقتی نگاهش بهم یم افته، اسیی

اما با خودم عهد یم کنم برای به دست آوردنش شن  

 !هرکاری بکنم

بانش  ون فوت یم کنم و با قلتر که ضن نفسم رو بی 

 باال

ه  رفته، تمام حماقتم رو کنار شجاعتم یم ذارم و خی 

 تو

 :چشم هاش زمزمه یم کنم

ازدواج یم تونه یه ادامه ی درست و متفاوت برای  -

 ما



 باشه؟

من روش خم یم شم، گوشه ی ناباور نگاهم یم کنه و   

 :لبش رو یم بوسم و جلوی لب هاش، لب یم زنم

 !با من ازدواج کن -

 پارتچهارصدوشصتوشش#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 صورت وا رفته و چشم های ماتش، باعث یم شه

 .لبخندم بزرگ تر بشه

م، اما  حلقه رو از جیبم در یم آرم و دستش رو یم گی 

نگاهم یم کنه و هیچ طیال فقط مات و مبهوت داره  

 .توجیه به حلقه ی تو دستم نداره

 انگشت هاش رو نوازش یم کنم و نوکشون رو یم

 .بوسم

ه به  دستش رو نزدیک لب هام نگه یم دارم و خی 

 چشم

 :های ماتش یم گم



ی که با ارزشه رو  - ن من از زندگیم یاد گرفتم هرچی 

 باید

 .سفت بچسبم

ینگاهش دو دو یم زنه و هربار دهن ب ن از یم کنه چی   

 :بگه اما سکوت یم کنه

 .نیم خوام از دستت بدم طیال -

 باالخره به خودش یم آد، پلک یم زنه و نگاه گیجش

ن یم بره  .رو از صورتم تا دست هامون پایی 

 تک تک انگشت هاش رو یم بوسم و نگاه گیج طیال

 .روی رد بوسه هام یم گرده

 :با تمام حیس که دارم لب یم زنم

ابی که برام مهم بودنو از دست همیشه -
ن همه ی چی   

 .دادم، ویل نیم خوام تورو از دست بدم

م و بر توجه به آدمای دور و  بازوهاش رو یم گی 

 برمون که نگاهاشون به سمتمون چرخیده زمزمه یم

 :کنم

-  
ی

 دلم یم خواد این آرامیسر که با تو دارم همیشیک



 کوفتی 
ی

شدیباشه. تو تنها دلیلم برای تحمل زندگ  

؟  طیال، با من ازدواج یم کتن

 سوالم رو که دوباره تکرار یم کنم، نفسش رو به زور

ون یم ده و قبل از حرف زدنش من یم  و تکه تکه بی 

 :گم

 یم موبن برای من؟ -

 پلک یم زنه و وقتی با نفیس که باال نیم آد شش رو

به چپ و راست تکون یم ده و عقب یم کشه، 

 طوری

وجه ای بینمون یم افته، این منم  که فاصله ی قابل ت

 که

 !مات یم مونم

 پارتچهارصدوشصتوهفت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

ون یم ده و دست هاش رو  نفسش رو تکه تکه بی 

ن دست ه، ناباور و خفه از بی   جلوی صورتش یم گی 



 :هاش ناله یم کنه

 علیسان؟ -
ی

 خ  داری یم گ

علیسان گفتنش خشکه و دیگه اون احساس 

 صمیمیت

تو صداش نیست قبل ! 

 !ناباور تر از طیال، منم

بدون پلک زدن و کامال خشک شده به اون که داره 

 تو

 صبا از دستش

ل َِ  

 لباسش یم درخشه و حاال دسته گ

ن افتاده زل یم زنم و نیم دونم، شاید منتظر  روی زمی 

 !توضیچ برای این رفتارم که هنوز اونجا ایستادم

ده و ناله یمطیال هنوز با دست صورتش رو پوشون  

 :کنه

 تو داری عجله یم کتن و تحت فشار تصمیم یم -

ی! این اشتباهه عیل  !گی 



 چشم ریز یم کنم و درحایل که گیج شدم و هیچ نیم

 داره یم افته، ش تکون یم دم
ی
 :فهمم چه اتفاق

 این که تورو برای تمام عمرم یم خوام اشتباهه و -

 دارم عجله یم کنم؟

ت هام هنوز که تو هوا خشکناباور یم خندم و دس  

ن  ن یم افیی  .شدن، کنارم پایی 

حلقه رو مشت یم کنم و با فشار دادن لب هام روی 

 هم

م که یه وقت حرف  دارم جلوی خودم رو یم گی 

 !اشتبایه نزنم

 دست هاش رو کنار یم زنه و عوضش دور صورتش

 .قاب یم کنتش

ن نیم تونن مانع این بشن   جمعیتی که دورمون هسیی

 که

 ! باید یک توضیح قانع کننده به من بدهطیال 

 این اشتباهه چون تو داری از ش اجبار بهش تن یم -

، من اینو نیم  دی! چون تحت فشار من و مامانتی



 خوام! من عشق و تعهدت رو برای همیشه یم خوام،

 !اما نه تحت فشار من و مادرت عیل

 :پوزخند یم زنم و به فاصله ی بینمون اشاره یم کنم

ن جاس، هنوز منو نشناختی که ا - شتباهت همی 

 هیچکس

 نیم تونه مجبورم کنه برای کاری که بهش عالقه

 !ندارم

 پارتچهارصدوشصتوهشت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

ن  با ناراحتی و همون طوری که صورتش هنوز بی 

 دست

 :هاش قاب شده نگاهم یم کنه

 نشناختمت! ما هنوز کیل -
ی

! خودت داری یم گ ن  ببی 

م تا به ازدواج برسیم علیسان. داری عجله یمراه داری  

 !کتن و منم تحت فشار یم ذاری

دست های معطلم رو توی جیبم فرو یم کنم و زل 



 یم

 بیش از اندازه ی طیال برای حرف زدن
ی

 !زنم به کالفیک

ازدواج برای ما با این همه اختالف سلیقه زوده. ما  -

 با

کاملخودمون هنوز به یه ثبات نرسیدیم و شناخت    

ن غی  منطقی اضار  نسبت بهم نداریم. لطفا به یه چی 

 !نکن علیسان

 لحن جدی جمله اش، این باور رو به من یم ده که

مسئله فرای همه ی این هاست! اون من رو نیم 

 !خواد

 عصتر لبخند یم زنم و شتاپاش رو از نظر یم

 گذرونم. خودش رو بغل یم کنه و خ  فکر یم کردم و

 !خ  شد

ز شدت فشار عصتر یم پره و دندون قروچه یمپلکم ا  

 :کنم

 یم دوبن چیه طیال؟ چرا حرف اصلیتو نیم زبن و -

؟ تو هنوزم یم خوای بری  !خودتو خالص نیم کتن



ه و یم خواد  هول یم شه، بر هوا مچم رو یم گی 

 :توضیح بده

ن علیسان، داری زود قضاوت یم کتن  -  !نه ببی 

ه دستم چنگ یمپوزخند یم زنم و طیال مستاصل ب  

 :زنه

 !اصال قضیه این طوری نیست که تو فکر یم کتن  -

 .شاید من دارم اشتباه یم گم که متوجه نیم شر 

 :حرض پلک یم زنم

 بفهمم اگه یم خوای با -
ی

 باشه، منتظرم یه جور بیک

 نه
ی

 !من باشر چرا اآلن یم گ

ون یم ده و یک قدم فاصله ای   نفسش رو کالفه بی 

 که

ن یم برهبینمون افتاد ه رو از بی  . 

ه تو چشم هام یم گه  :بهم یم چسبه و خی 

ن من درک یم کنم، منم دوست دارم و یم خوام -  ببی 

همیشه با تو باشم، اما نیم خوام از ش اجبار این  

 کارو



 .کتن و بعدا پشیمون بیسر 

ن رفته رو  صورتم در هم یم شه و فاصله ی از بی 

و با خونرسدیدوباره بینمون یم اندازم، عقب یم رم   

 :یم گم

درسته! مسئله هنوز ش عدم اعتمادت به منه و  -

 من

تمام تالشمو کردم تا بتونم این دید بدت نسبت به 

 خودم

 رو درست کنم! متاسفانه کارساز نبوده تاحاال، نه؟

 سکوتش که ادامه دار یم شه، پوزخند یم زنم و ش

 :تکون یم دم

ن واضح شد! حله من دیگ - ه نیم گمحاال همه چی   

 .ازدواج، تو هم توقع بیجا نداشته باش و تیکه ننداز

و بر توجه به طیال که وسط سال ِن عروش فراز و 

 صبا

ماتش برده، از تاالر خارج یم شم و به سمت 

 پارکینگ



 .یم رم

دیگه نیم تونم تحمل کنم بمونم اینجا و ژست 

 احمقانه

م؛ این مراسم برای من با بدترین  ی خوشحایل بگی 

 !حس دنیا تموم شد

 !پس زده شدن

 پارتچهارصدوشصتونه#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 خونه یم افته به شیشه

کی َِ  

 نگاهم توی تاری ی روی

ن و اون مایع شاید بتونه یکم حواسم رو پرت کنه  !می 

 این کاریه که آدما وقتی غرورشون یم شکنه انجام یم

 دن؟

، بر عاری و بر خیایل، هرچند
، مستی  فراموشر

یع و گذرامقط ! 



ن لیوابن که جلوی دستمه چپه یم  شیشه رو توی اولی 

مش  .کنم و جلوی دهنم یم گی 

 آخرین باری که هوشیاریم رو از دست دادم تصادف

کردم و هنوز دارم خسارتش رو پرداخت یم کنم؛ 

 اصال

ی که عقلم رو زائل یم کنه درسته؟ ن  پناه بردن به چی 

نم و شم روبر حوصله لیوان رو شجاش بر یم گردو   

ی ن م، به سقف زل یم زنم و تنها چی   رو به باال یم گی 

 که از موزییک که داره پخش یم شه متوجه یم شم،

 .ریتم آرومشه

ن جز رابطه ام نیم تونم  در حال حاضن به هیچ چی 

 فکر

کنم؛ کیس که عاشقشم و ادعا یم کنه حسمون 

 متقابله

 درخواست ازدواجم رو رد کرده و حاال توی حالت

 .عجیتر از گیچر به ش یم برم

 !جمله هاش توی شمه و هیچ  ازش نیم فهمم



چطور یم تونه ان قدر به من و حسم شک داشته 

 باشه

 ویل صبح تا شب کنارم باشه؟

 چطور یم تونه ادعا کنه دوسم داره و وقتی پای عمل

 !یم رسه به راحتی پسم یم زنه

، حرض دستم به سمت لیوان
ی

 از حس شخوردگ

ده یم شه و قبل از این که بهش برسم زنگ درکشی  

 .خونه به صدا در یم آد

 بهش توجیه نیم کنم و لیوان حاوی مایع بر رنگ رو

م، وقتی یه بار دیگه زنگ در به صدا  جلوی لبم یم گی 

 در یم آد و بعد هرگ که اون پشته، یم کوبه به در،

ن یم ذارم و صدای طیال یم آد  :حرض لیوان رو پایی 

رو باز کن علیسان، کارت دارمد - ! 

ن دراز یم کنم و خوشحال یم شم  پاهام رو روی می 

 اگر

کلیداش رو جا گذاشته باشه اما بخت با من یار 

 نیست



که چند ثانیه بعد در باز یم شه و صدای کوبیده 

 شدن

پاشنه های کفش طیال روی شامیک، صدای 

 موزیکم

 .رو مختل یم کنه

بعد که صدای پاشنه چشم یم بندم و چند ثانیه 

 هاش

متوقف یم شه و بعد صدای نفس های بلندش این 

 نوید

 عصبانیه
ن
 !رو یم ده که به اندازه ی کاق

 کلید برق رو فشار یم ده و نور از پشت پلک های

 نیم زنم و طیال با
ن
 بسته ام اذیتم یم کنه اما حرق

 :حرص توی خونه قدم رو یم ره

؟منو ول کردی وسط اون همه آدم ک - جا رفتی  

 .دهنم کج یم شه و جوابر نیم دم

 اصال فکر کردی با اون نماییسر که راه انداختی  -

چیشد؟ تو منو وسط یه ایل آدم غریبه ی کنجکاو 



 تنها

 !ول کردی عیل

 :پوزخند یم زنم و زمزمه یم کنم

 !گفتم که توقع نداشته باش ازم -

 پارتچهارصدوهفتاد#

 فصل_دوازده#

 باتو#

باشم ازت؟ مگه کشکه عیل؟ این چهتوقع نداشته  -  

؟  حرف مسخره ایه تو یم زبن

 چشم هام رو باز یم کنم و به طیال که با طلبکاری و

 :دست به کمر باال شم ایستاده یم توپم

 از این به بعد روال رابطه با من همینه! یا صفر -

 !صفریم یا صد

 دستش کنارش یم افته و ناباور نگاهم یم کنه و من با

ی دوباره چشم یم بندمخونرسد : 

یا همه ی توجه ام برای توعه یا هیچ توجه ای  -

 بهت



 !نیم کنم

ه  :کنارم یم شینه و آرنجم رو یم گی 

 .چشماتو باز کن به من نگاه کن -

 بر حوصله پلک هام رو از هم باز یم کنم و چشم یم

 .چرخونم به سمتش

 :بازوم رو فشار یم ده

ر کتن خواسته اتوتو نیم توبن با زور منو مجبو  -  

 .قبول کنم

 کالفه چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و زمزمه یم

 :کنم

 .نیم تونم؟ ایک حله -

 :به بازوم یم کوبه

بهم بر توجیه نکن! مگه قول ندادی ناراحتم  -

؟  نکتن

 با حرص به سمتش یم چرخم و شونه هاش رو یم

م، کیم تکونش یم دم  :گی 

 خوای بهت یم خوبه اینطوری؟ توجه ای که یم -



 شه؟

ن   چهره اش رو در هم یم کشه و با کیم عقب رفیی

 :بغض یم کنه

 چرا مسخره بازی در یم آری عیل؟ این که من یم گم -

ن غی  قابل بخششیه   به خودمون زمان بدیم چه چی 

 که

؟  داری مثل بچه ها رفتار یم کتن

 :پوزخند یم زنم و شونه هاش رو رها یم کنم

بازیه! ویل تو هنوزم یم دوبن باشه طیال این بچه  -  

برای دوباره به دست آوردن صد در صد توجه ام 

 باید

 !چیکار کتن 

 پارتچهارصدوهفتادویک#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 :ناباور نگاهم یم کنه

باورم نیم شه داری این طوری تحت فشار یم  -



 !ذاریم

 :شونه باال یم اندازم و بلند یم شم

 صفر یا صد! کدوم؟ -

هم پای من یم ایسته و دست به کمر لبش طیال هم، 

 رو

 :یم جووعه

؟ -  پس این طوریه؟ یم خوای شد برخورد کتن

 :گونه اش رو کوتاه و نرم نوازش یم کنم

 !باهوش -

 عصتر یم خنده و مانتوش رو در یم آره که من راه

م و طعنه یم زنم  :اتاق خواب رو پیش یم گی 

توبن شبوفکر یم کردم تا وقتی بابات هست نیم  -  

 !بموبن 

 :با صدای بلندی یم گه

 ... خفشو -

بر خیال یم خندم و بعد از تعویض کت شلوار 

 احمقانه



با یه شلوارک روی تخت دراز یم کشم. چند ثانیه 

 بعد

 طیال در حایل که توی لباس فوق العاده بازش یم

ه  :درخشه توی چهارچوب در قرار یم گی 

ه داریفکر یم کردم برای این لباس برنام - ! 

ن یم شم و پتوی طرف طیالرو باال  روی تخت نیم خی 

 :یم زنم

 فعال برای خواب برنامه دارم، نیم آی؟ -

 .آه یم کشه و کنارم لبه ی تخت یم شینه

 همون طور که حدس یم زدم لباس ان قدر بر در و

پیکره که تمام رون و الی پاش معلوم یم شه و از 

 فکر

یت دیده باشه، شماین که کیس طیالرو با این وضع  

داغ یم شه و بر توجه به رویه ای که پیش گرفته 

 بودم

 :با اخم یم توپم

راحت شدی اآلن؟ دار و ندارت معلومه! خوشت  -



 یم آد

این طوری؟ چشم همه رو تو بود! رو زبن که مال 

 !منه

 پاش رو روی هم یم اندازه و شش رو جوری تکون

طر یم ده که موهای بلندش پخش یم شن و ع

 محرسر 

موهاش باعث یم شه اخم کنم طیال با لوندی به 

 سمتم

 :یم چرخه و دستش رو روی سینه ام یم ذاره

انش کنم -  .یم تونم جیر

عیل رغم تمام میلم برای رابطه و حداقلش ثابت  

 کردن

به خودم که طیال هنوزم برای منه، دستش رو پس 

 یم

 :زنم و بر میل به طرف دیگه ی تخت اشاره یم کنم

 .بخوابیم -

 ناباور نگاهم یم کنه و من نگاهم رو بر میل از منظره



م  .ی سینه هاش یم گی 

ن یم خوام و خودش یم دونه! قرار  من فقط یه چی 

 !نیست با سکس خر بشم و بگم بر خیالش

 پارتچهارصدوهفتادودو#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 طیال*

صبح در حایل از خواب بیدار یم شم که بعد از مدت 

 ها

یک تختیم اما فاصله ی قابل توجه ای بینمونه روی 

 و

 .حالم رو بهم یم زنه

 با بغض زل یم زنم به علیسابن که گوشه ی تخت به

 .شکم خوابیده و دست هاش رو زیر بالشتش برده

شش به سمت منه و دلم یم خواد مژه های بلندش 

 رو

لمس کنم، اذیتش کنم و با خنده باعث شم بیدار 



 بشه؛

وزی ته مغزم یم گه ما دیگه مثل قبلاما یه حس م  

 !نیستیم

ل کردن خودم،  لب هام از بغض یم لرزن و برای کنیی

 ناخنم رو روی رو تختی یم کشم و به این فکر یم کنم

 که خ  باعث شد به اینجا برسیم؟

م که لمسش  دیگه نیم تونم جلوی خودم رو بگی 

 نکنم،

هدستم رو به سمتش دراز یم کنم و قبل از لمس مژ   

هاش، پلکش تکون یم خوره و من هول شده عقب 

 یم

 .کشم

چشم هام رو یم بندم و سیع یم کنم نفس های تندم 

 رو

ل کنم  .کنیی

منتظر یم مونم عکس العملش رو نسبت به خودم 

 ببینم



 اما چند ثانیه بعد تخت تکون یم خوره و صدای بر 

 :تفاوتش بغضم رو یم شکونه

 .بیدار شو -

نفس های بلند شده ی من ازو بر توجه به صدای   

ون یم ره  !گریه، بی 

 !هیچ توجه ای نیم کنه

 !هیچ حرف اضافه ای نیم زنه

 نیم بینه دارم از دوری کردنش تلف یم شم؟ مطمئنم

 !یم بینه اما دیگه اهمیت نیم ده

 براش مهم نیستم، چون کاری که یم خواد رو انجام

 !نیم دم

پلک  چشم هام از اشک جمع شده توش یم سوزه،

 های

 .سنگینم رو به زور از هم باز یم کنم

 به ثانیه نکشیده صورتم خیس یم شه، سینه ام از

ن شده و دارم سکته یم کنم  !بغض و اشک سنگی 

 !هنوز هیچ  نگذشته، من دارم کم یم آرم



 از پهلو یم چرخم و طاق باز یم خوابم، موهام زیرم

ه اما برام هیچ اهمیتی   . ندارهگی  یم افته و درد یم گی 

ن دندونام یم  پتورو تا روی شم باال یم کشم و بی 

مش تا صدای گریه ام بلند نشه و ناله یم کنم  :گی 

 !بر رحم -

ن  ن و بی 
 اشک هام از گردنم تا موهام راه پیدا یم کین

دن پتو الی دندونام هق یم زنم  :فرسر

 !نامرد -

 وقتی صدای بسته شدن ییک از درها یم آد، حدس یم

لت رفتهزنم به توا . 

 زیر پتو یم رم و بر پناه تو خودم جمع یم شم، حس

 یم کنم از چشم همه ی آدم ها دورم و برای قلب

 :سنگینم زار یم زنم

 !بدقول -

 پارتچهارصدوهفتادوسه#

 فصل_دوازده#

 باتو#



چند دقیقه بعد که دوباره صدای باز شدن دری یم 

 آد،

ر یمبینیم رو باال یم کشم و پتورو از روی شم کنا  

 .زنم

ن   نیم خوام با گریه کردن ترحم جلب کنم یا یه همچی 

ی ن  !چی 

 دوست ندارم فکر کنه دارم از سالح زنانه علیه اش

 استفاده یم کنم، اون یم تونه بهم بر توجیه کنه ویل

 !من اصال قصد ندارم کوتاه بیام

 و چشم هابی که به زور باز یم شن از
ن  با شی سنگی 

بدون شونه کردن موهام یاروی تخت بلند یم شم و   

ون یم رم  .عوض کردن لباس های خوابم بی 

عیل با یه ژست خونرسد، درحایل که داره برای 

 خودش

یه خونه درحال پر کردن کیی ن  .آواز یم خونه توی آشی 

ی رو روی گاز  چشم هام رو ماساژ یم دم و وقتی کیی

یم ذاره، با صدای خشداری که خودم رو هم 



 متعجب

میم کنه یم گ : 

 .صبح بخی   -

وقتی به سمتم یم چرخه، با دیدن ظاهرم ابروهاش 

 باال

ت  یم پره و نگاهش روی یقه ی کنار رفته ی بی شر

 .خرسیم با پوزخند یم گرده

 .صبح تو هم -

 فکر کرده بعد از پس زدن دیشبش هنوز برای آشتی 

 !کردن از بدنم مایه یم ذاره؟

تم رو صاف یم کنم و قسمت پهل وش رویقه ی بی شر  

ن یم کشم  .که تا زیر سینه هام باال رفته رو پایی 

 دستم رو توی موهای بلندم یم کشم و با ماساژ دادن

کف شم، یم خوام سمت توالت برم که علیسان بر 

 هوا

 :صدام یم زنه

 طیال؟ -



 جوری به سمتش بر یم گردم و با اشتیاق زل یم زنم

 .بهش که ابروهاش دوباره باال یم پره

فاوت به اوپن تکیه یم ده و یم گهاما بر ت : 

امشبو برو خونه ی خودتون، من شب نیم آم  -

 !اینجا

 نفسم قطع یم شه و برای پیدا کردن هوا به سینه ام

 چنگ یم زنم. از پشت پرده ی اشک صورت بر 

 تفاوتش رو تار یم بینم، اما خودم رو نیم بازم و با

 از بغض یم لر 
ی

زه لبصدابی که حاال عالوه بر گرفتیک  

 :یم زنم

 کجابی که نیم آی خونه؟ -

م و عیل بر تفاوت به حال من، به ن نفس یم گی   سنگی 

 :طرف یخچال بر یم گرده

 !خونه ی ییک از بچه ها -

 پارتچهارصدوهفتادوچهار#

 فصل_دوازده#

 باتو#



 قدیم که به سمت توالت برداشتم رو دوباره به طرف

خونه بر یم دارم ن  .آشی 

م و انگشت اشاره ام رو به سمترو به روش یم ایست  

م  :سینه ی برهنه اش یم گی 

 تو حق نداری این طوری رفتار کتن عیل! حق نداری -

 !شب نیای خونه! تو یه آدم بر تعهد نیستی 

ه به انگشتم که سمتش نشونه  پوزخند یم زنه و خی 

 :رفته لب یم زنه

 تعهد؟ -

ه نگاه ه و به من و وضع نامرتبم خی   ش باال یم گی 

 :یم کنه

بله آقای ملیک؛ شما به من متعهدی! یه آدم  -

 مجر ِد بر 

 شب خونه نیم آی و
ی

 عار نیستی که خییل راحت بیک

 کدوم گوری یم خوای بری؟

 شش رو عقب یم بره و بر هوا جوری یم زنه زیر

 خنده که عصتر تر یم شم، بغضم شدید تر یم شه و



 .پلکم از شدت عصبانیت یم لرزه

نه اش یم کوبمبا غیض به سی : 

نخند بر شعور! نخند! تو شب نیا خونه من پدرتو  -

 در

 .یم آرم عیل

ه و با خنده تو صورت شخ شده  مچ دستم رو یم گی 

ه تو چشم های بغض کرده ی من  از عصبانیت و خی 

 :یم گه

جدی بودی همه ی اینارو؟ آخه یادمه دیشب که  -

 دیگه

ی که عاشقشم بهم   نیم خواستم مجرد باشم، دخیی

 گفت

 !نه

 که یم زنه وسط
ن
 یخ قلبم مثل بستتن برای حرق

 .شمای بینمون آب یم شه

 :نرم تر یم شم و آروم یم گم

ی که عاشقیسر رو اذیت   - چطور دلت یم آد دخیی



؟  کتن

 با پوزخند، چونه و گردنم رو نوازش یم کنه و من تو

ه یم شم  :چشم هاش خی 

بیتر اصال اآلن به نظرت دارم اذیتت یم کنم؟ نه  -

 این

 !طور نیست! فقط دارم از مجردیم لذت یم برم

ون یم دم  :حرض نفسم رو بی 

 !تو مجرد نیستی  -

 :چشم ریز یم کنه

 !به نظر خودم مجردم ویل -

 خودم رو عقب یم کشم که عیل بر مقاومت رهام یم

 :کنه و من دست به کمر دور خودم یم چرخم

من با این ش  وای خدا وای خدا! یه اعصابر بده به -

 و

 !کله بزنم و سالم بمونم

ی و با  عیل بر توجه به عز و جز من یم ره سمت کیی

 چابی توی قوری بر تفاوت یم گه
ن  :ریخیی



مت استودیو؟ -  حاضن نیم شر بیر

 :دست به کمر بهش زل یم زنم و با عصبانیت یم گم

ن جا و تو هم - ! من شکار نیم رم، یم مونم همی   نخی 

ا خونه تا من اون رومو نشونت بدمجرات داری نی . 

 پارتچهارصدوهفتادوپنج#

 فصل_دوازده#

 باتو#

نگاهم که به عددهای روی صفحه ی گوشر یم 

 افته،

 از حرص دندون قروچه یم کنم و علیسان خییل کار

 !اشتبایه کرده که تهدیدم رو جدی نگرفته

ساعت نزدیک دوازده شبه و من در حایل که روی 

 مبل

نش رو بغل گرفتم، پاهام رو زیرم نشستم و کوس

 جمع

 .کردم و دارم با حرص پوست لبم رو یم کنم

 ناخنام رو یم جووعم و برای آدم بر شعوری که یم



ت بده، نقشه یم کشم  .خواد به من درس عیر

بابارو به زور پیچوندم و قانعش کردم که امشب هم 

 نیم

 تونم خونه برم، اما با این وضیع که عیل پیش آورده

ن رو بزنمظ اهرا باید قید خونه رفیی ! 

 و فقط خدا یم دونه قراره چقدر با بابا جنگ اعصاب

 .داشته باشم

ن علیسان و رابطه ام، هرکاری یم  اما برای نگه داشیی

 .کنم

 هرکاری که از دستم بر بیاد انجام یم دم و حتی اگه

خود علیسان بخواد مانعم بشه یم نشونمش 

 !شجاش

حتم که نیم تونم درست فکر  به قدری عصتر و نارا

 کنم

م  .و برای آدم کردن علیس یه تصمیم درست بگی 

ن رو به  ضفا جهت تمدد اعصاب، گوشیم رو از می 

 روم



 .بر یم دارم و یم رم شاغ اینستا

 قبل از این که وارد اکسپلور بشم، استوری آیدا و

 .رستگار توجه ام رو جلب یم کنه

دیدن تتوهای  به محض باز کردن استوری آیدا و 

 گردن

 علیسان، کف شم نبض یم زنه و با دندون قروچه

 .گوشر رو تو دستم فشار یم دم

ی که برای اغوا ن وب و مزه و مواد و هرچی   بساط مرسر

کردن دوست پرس من نیاز داره جلوشون پهنه و 

بان  ضن

 .قلبم به قدری باال یم ره که نیم تونم شجام بشینم

اون هم از وضعیتی  استوری بعدی مال رستگاره که  

مشابه، همراه عیل عکس گذاشته و هشتگ آخر 

 هفته

 .زده

من یه آخر هفته ای بهتون نشون بدم که تا عمر 

 دارید



ت ازش یاد کنید  !به عنوان درس عیر

 درحایل که خون داره خونم رو یم خوره، با حرص

ن و با دندونام یم افتم  گوشیم رو پرت یم کنم روی می 

 .به جون لبام

قدری عصبابن ام که نیم تونم درست نفس به 

 .بکشم

 فقط به صبا پیام یم دم و آدرس خونه ی رستگار رو

 .یم خوام و به سمت اتاق خواب یم رم

ن  ون رفیی ن بی   هرخ  دم دستم یم آد رو یم پوشم و حی 

 :پیام صبا هم یم رسه

?story idaro didi dari miri onja - 

 .و پیام بعدی آدرس رو گذاشته

طوری که وارد آسانسور یم شم و شاش رو همون  

 فشار یم دم بهش زنگ یم زنم و وقتی الو یم گه، مثل

 !بمب یم ترکم

 صدام از حرص یم لرزه و نیم تونم درست کلمات رو

 :انتخاب کنم



 صبا من اگه عیل رو آدم نکردم، من اگه اینو پدرشو -

 .در نیاوردم طیال نیستم

ن دست هام یم لرزن و گوشر مدام  از توی دستم لی 

 یم

 .خوره

 :صبا آروم یم گه

 آروم باش عزیزم طوری نشده که چرا داری حرص -

 یم خوری؟

 پارتچهارصدوهفتادوشش#

 فصل_دوازده#

 باتو#

بغضم منفجر یم شه و صدام از حرص و عصبانیت 

 یم

 .لرزه

م، از صبح خودخوری  نیم تونم جلوی خودم رو بگی 

م شدهکردم و آخر شبم هم این طوری تمو  ! 

 دیگه یم خواد خ  بشه صبا؟ -



ون یم رم،  آسانسور یم ایسته و من با عجله بی 

ن رو یم زنم و سوار یم شم  :دزدگی  ماشی 

 دیگه یم خواد چیکار کنه؟ به من یم گه شب خونه -

؟  نیم آم بعد یم ره پیش اون ج...ده ی پاپتی

 بر توجه به این که دارم با گ حرف یم زنم و احتماال

از موضوعات بینمون نیم دونه یم گمهیچ   : 

 کثافت دیشب از من خواستگاری کرده میگه بمون -

 برام، اآلن رفته ور دل اون هرزه که منو بچزونه مثال؟

 ... من پدر اینو در یم آرم بخدا

 از پارکینگ خارج یم شم، گوشر رو یم زنم رو

 .اسپیکر و آدرس رو وارد ویز یم کنم

ن یم  پیچهصدای صبا تو ماشی  : 

 ... خواستگاریشو که فهمیدم -

 یم خواد ادامه بده و فضویل کنه که من با اعصاب

 خراب دست به شش یم کنم و یک راست یم رم

 شاغ علیسان خابن که برای در آوردن لج من زیاده

 !روی کرده



خداروشکر به خاطر محدودیت ها خیابون ها 

 خلوته و

فقط  حتی جریمه شدن رو هم به جون یم خرم که

 برم و

 !حق اون دوتارو بذارم کف دستشون

 رو بر حواس تو خیابون رها یم کنم و جلوی
ن  ماشی 

 .آیفون یم ایستم و بر وقفه شاسیش رو فشار یم دم

هیچ برام مهم نیست از نیمه شب گذشته و احتماال 

 همه

خوابن، من فقط یم خوام زنده زنده علیسان و 

 آیدارو

 !آتیش بزنم

جب یم گهوقتی رستگار متع : 

؟ -  طیال توبی

 :فقط با عصبانیت یم گم

 .باز کن این درو رستگار -

 :در رو باز یم کنه و یم شنوم که به بقیه یم گه



 ... پاشید جمع کنید خودتونو -

 .و نیم مونم که بفهمم داره چه آماری بهشون یم ده

 تمام پله هارو یک نفس یط یم کنم و وقتی طبقه ی

ستم، قبل از زنگ زدنم درسوم جلوی واحدش یم ای  

 .خودش باز یم شه

 پارتچهارصدوهفتادوهفت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

به خاطر پله ها و حرض که دارم یم خورم نفس 

 نفس

 یم زنم و وقتی رستگار با تعجب رو به روم قرار یم

ه، کنار یم زنمش و همزمان که وارد خونه یم شم  گی 

 :حرض بهش یم گم

م رستگار. واسه خ  دوست پرسبرای تو ییک ام دار  -  

 منو یم آری ور دل این پتیاره؟

 و هیچ برام مهم نیست اگر صدای بلندم رو این پتیاره

 !بشنوه



 :رستگار دنبالم راه یم افته و با خنده یم گه

 .مادر فوالد زره، نخوریش -

 کوتاه بهش چشم غره یم رم و وقتی فاصله ی چند

 در خونه و پذیرابی رو یط
ن یم کنم، اول از قدیم بی   

همه چشمم به تاپ و شلوارک زیادی باز آیدا یم 

 .افته

عصتر و سکته ای، نصفه نیمه لبخند یم زنم و 

 دست

 به کمر در حایل که چونه ام از حرص یم لرزه و

 :دندونام مرتب به هم برخورد یم کنند، یم گم

 !بد نگذره یه وقت -

هیلکش آیدا که از کنار علیسان بلند یم شه، منم با 

 یم

 زنم باال چه برسه به علیسابن که عمال تو سینه های

 !طرف بوده

ون یم آد و وقتی آیدا  نفسم حرض تکه تکه بی 

 فاصله



 :اش رو حفظ یم کنه بر رودربایستی یم گم

 مزاحم شدم؟ یم خوای من برم که راحت تر سینه -

 هاتو بکتن تو چش دوست پرسم؟

نگاهم یم کنه آیدا اخماش رو در هم یم کشه و گیج : 

 !وا! این حرفا چیه دیگه طیال؟ ما فقط دوستیم -

 که یم زنه بهم یم خوره! خوبه
ن
 حالم از این حرق

خودم فیلمشون رو دیدم که داشت با دوست پرسم 

 الس 

 !یم زد و خودشو یم کشید رو پاهاش

 :با تمسخر به ش و وضعش اشاره یم کنم

کتن که ازیه نگاه تو آینه به خودت بکن، شک یم   -  

 ش کدوم چهار راه بلندت کردن، بعد واس من سیس

 !آدمای بر خیر و بر گناهو بگی  و بگو یعتن خ  

 آیدا چشم هاش گرد یم شه و ژست گریه زاری به

ه که صورتم رو در هم یم کشم  :خودش یم گی 

 .زر زر نکن بابا اسکل -

ه و ناباور نگاهم یم  دستش رو جلوی دهنش یم گی 



 .کنه

ن بر عار یم خنده و من هم بر توجه به همهعلیسا  

 :خ  جیغ یم کشم

 تو ییک دهنتو ببند بر شعور! شب نیم آی خونه که -

؟  بیای ور دل این هرزه ی خیابوبن

آیدا به گریه یم افته و با مظلومیتی که حالم رو بهم 

 یم

زنه، با چشم های پر اشک رو به پرسا و بعد به من 

 یم

 :گه

بن ام؟من هرزه ی خیابو -  

 :و به رستگار که با دهن باز کنارم ایستاده یم گه

 بهش؟ -
ی

 داره به من یم گه هرزه! چرا هیچ  نیم گ

 و وقتی به علیسان نگاه یم کنه، بغضش جوری یم

 ترکه و های های گریه یم کنه که برای این حجم از

 !قضاوتگر بودنم تاسف یم خورم

 پارتچهارصدوهفتادوهشت#



 فصل_دوازده#

 باتو#

 به آیدا که دست هاش رو گذاشته جلو صورتش و

جوری داره اشک تمساح یم ریزه که انگار دوست 

 پرس

 اون اومده الی پای من ناباور نگاه یم کنم و یم زنم

 .زیر خنده

ن سمت رستگار که اخم  خنده ی عصبیم رو با برگشیی

 :هاش رو در هم کشیده قطع یم شه و ناباور یم گم

باورت شد شی    ع فیلمشه بابا. تو چه - ! 

اما رستگار درحایل که مطمئنا تحت تاثی  عر زدن 

 های

 :آیداست، عصتر به سمت من یم توپه

 بسه دیگه طیال، آیدا اینجا بود که عیل اومد! کیس -

 
ی

 برای دوست پرست نقشه نداره، چرا تو توهم زندگ

 یم کتن تو؟

 با یه نفس عمیق و چشم های ریز شده جمله اش رو



هتموم یم کن : 

 عیل رو بردار برید خونه مشکلتون رو با خودتون -

 !حل کنید، به بقیه تهمت نزن

 ناباور و با دهن باز، بهش نگاه یم کنم و هربار یم

 بزنم، کلمات از ذهنم یم پرن
ن
 .خوام حرق

ن اون سه نفری که هرکدوم یه ری  نگاه گیجم بی 

 اکشن

ن یم چرخه  .متفاوت رفیی

ه و رستگار هم طلبکارعلیسان که رسما از دنیا پرت  

 .دست به کمر زده

 و اما سوپر استار امشب، آیدابی که با وقاحت تمام

 و جوری داره گریه یم
ی

 خودش رو زده به موش مردگ

 کنه که اگر نیتش رو نیم فهمیدم جیگرم براش کباب

 !یم شد

از اون جابی که من آدم با استعدادی مثل آیدا 

 نیستم،

که داره روی پاهاش یمفقط یم خندم و به علیسان    



 :ایسته اشاره یم کنم

 خ  زده این؟ -

 :رستگار با همون ژست رو مخش جواب یم ده

ی نزده - ن  .چی 

 !خییل باالس  -

 .یه خورده مسته فقط -

 پوزخند یم زنم و از کنارشون رد یم شم تا بازوی

م و دم گوشش با بغض یم گم  :علیسان رو بگی 

ی نارا - ن حت شدی شی    ع عادتته نه؟ تا از هرچی 

 مست

 !کن

 چشم های بر حالش رو باال یم آره و با تکیه دادن به

 :من کشدار یم گه

 .مست نیستم که! فقط شم گرمه -

پوزخند یم زنم و به آیدا که با چشم های اشیک 

 بهمون

 :نگاه یم کنه، چشم غره یم رم و زیرلتر یم گم



ن رستگار اسکلم و معتن کاراتو نیم -  فکر نکن منم عی 

 !فهمم! من با تو کار دارم حاال

 دوباره بغض یم کنه که صورتم رو در هم یم کشم و

 :علیسان با همون لحن کش دارش یم گه

 در دفاع از خودم باید بگم که من هیچ کاری با آیدا -

 نداشتم و هرخ  که دیدی یا فکر کردی در موردم

اشتباهه! من فقط تورو یم خوام، رستگار شاهده، 

 این

ه  اومد خودشو چسبوند به مندخیی . 

 پارتچهارصدوهفتادونه#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 با این که فعال ازش متنفرم و نیم خوام ش به تنش

 باشه، اما دلم برای لحن مظلومش ضعف یم ره و یه

 لبخند نصفه نیمه بهش یم زنم که با همون لحن

 :کشدارش یم گه

! تو فقط بخند -  .جون بیتر



مچنان ظاهر جدیم رو حفظ  نیم دونم بخندم یا ه

 .کنم

وقتی با انگشت دو طرف صورتم رو بهم فشار یم ده 

 و

لب هام رو اجبارا غنچه یم کنه، با خنده چشم غره 

 یم

 :رم و شم رو عقب یم کشم

 .نکن عیل -

ن کارای احمقانه اش دارم  من خییل کودنم که با همی 

ن اآلن از ال لنگ یه  بهش یم خندم و یادم رفته همی 

ون؟هرز  ه کشیدمش بی   

چپ چپ نگاهش یم کنم و دستش رو از صورتم 

 عقب

 :یم زنم

 .اذیتم نکن، بریم خونه. خسته ام کردی دیگه -

 رستگار دست به کمر، به ما که ور دل همدیگه ایم و

 علیسان با اسکیل تمام داره کرم یم ریزه و دستش تو



 :صورت منه غر یم زنه

دوتا! تا دو دعواهاتونم درست حسابر نیست شما  -  

دقیقه پیش یم خواستی جرش بدی اآلن داره 

 انگولکت

 .یم کنه

ه و با دست های باال  شش رو رو به آسمون یم گی 

 :گرفته، از ته دل یم گه

 !خدایا شفا -

 دهن کچر یم کنم و با کشیدن علیسان دنبال خودم،

 :دوباره به آیدا چشم غره یم رم

، نه یه بار دیگه ببینم پا تو رابطه ی - من گذاشتی  

 مراعات رستگارو یم کنم نه دلم برای عر زدنت یم

سوزه بدبخت، بیچاره ات یم کنم، فهمیدی؟ دفعه 

 بعد

 !لقمه اندازه دهنت بردار

 آیدا چشم های اشکیش رو گرد یم کنه و یم خواد

 بزنه که علیسان یم پره وسط و با یه لحن شل 
ن
حرق



 و

 :ول حرف من رو ادامه یم ده

 ! گه دیگه! به خودت بیا آیداراست یم -

 با چرت و پرتابی که علیسان تالوت یم کنه، از خنده

ون که بیش تر از این  یم پوکم و فقط یم کشمش بی 

 .دری وری نگه

 تمام طول مسی  خودخوری یم کنم و عیل که راننده

ش اومده، یم خوابه  !شخض گی 

 پارتچهارصدوهشتاد#

 فصل_دوازده#

 باتو#

به خونه، بر خیال لب تیکه و پاره به محض رسیدن 

 ام

 یم شم و بر توجه به همسایه ها صدام رو یم اندازم

 :روی شم و منفجر یم شم

 !دیگه داری شورشو در یم آری عیل -

 علیسان داره شل و ول راه یم ره، یا شاید هم بیش تر



 .تلو تلو یم خوره

 یه نیشخن ِد بر خیال نشونم یم ده که دلم یم خواد

رو جر بدم و به عنوان ادامه دهنده ی راه دهنش 

 جوکر

 !معرفیش کنم

 همینه بیب، از لحظه  -
ی

شور چیو؟ مجردیمو؟ زندگ

 ها

 !لذت بیر 

دندون قروچه یم کنم و انگشت اشاره ام رو به 

 سمت

اهنش رو  اون که به اوپن تکیه داده و دکمه های پی 

 باز

 :کرده نشونه یم رم

یه ج ... ده؟لحظه اینه که بری تو یقه ی  -  

ی که دیده بودم، عصتر شالم رو در یم ن  با فکر به چی 

ی یم گردم تا بکوبمش تو ش عیل و ن  آرم و دنبال چی 

وقتی پیدا نیم کنم، شالم رو بر هدف به سمتش 



 پرت

 :یم کنم

 ازدواج کنیم و -
ی

 لحظه ات اینه که یه روز به من بیک

 بعدش بری ال لنگ یه هرزه که یم دوبن ازش بدم یم

 !آد

 :عصتر نفس نفس یم زنم

؟ که تعهد نداری؟  - یم خوای چیو ثابت کتن

 اینجاشو

ی که تو ذهن  ن اشتباه کردی آقا! تعهد با اون چی 

 مریض

 !توئه فرق داره

 :علیسان بر خیال شونه باال یم اندازه

 یم دوبن چیه؟ من همینم طیال، تو هم نیم توبن  -

م بدی! توی ذهن من، تعهد فقط برای  ازدواجه تغیی 

 و

، دلییل نیم  اگر قرار نیست تمام و کمال مال من باشر

بینم تماما در اختیارت باشم و به همه ی حرفات  



 گوش

 !کنم

پشت پلکم از اشک داغ یم شه و یم سوزه، بلند 

 نفس

 یم کشم تا به گریه نیفتم و عیل بر رحم و با اون

 :نیشخند احمقانه اش ادامه یم ده

من نه آد ِم تعهدی ام که تو به این نتیجه رسیدم  -

 یم

 !خوای، نه آدم ازدواج

 :کوتاه شونه ام رو لمس یم کنه

! ثابت کردی که - یتن  باید ازت تشکر کنم! تو بهیی

ی عزیزم ین تصمیم رو بگی 
 .همیشه یم توبن بهیی

به سمت اتاق خوابمون یم ره و من هم دنبالش راه 

 یم

 :افتم

 دردت ازدواجه آره؟ -

اهن مشکیش  رو از تنش در یم آرهپی  : 



ابی  -
ن ن چی   .یم شه گفت یه همچی 

 کمربندش رو یم خواد باز کنه که من رو به روش قرار

م و با ذهتن که نیم تونم جمعش کنم،  یم گی 

 مستاصل

 :یم گم

 !باشه! هرخ  تو یم خوای! ازدواج کنیم -

 پارتچهارصدوهشتادویک#

 فصل_دوازده#

 باتو#

مانگشت تهدیدم رو سمتش یم گی   : 

 اگر این رفتارای احمقانه ات تموم یم شه، باشه -

 .ازدواج کنیم

وزی توی چشم  وقتی این حرف هارو یم زنم، حس پی 

 !هاش آزارم یم ده

اگر راه دیگه ای داشتم، ان قدر زود به غلط کردن 

 نیم

 !افتادم



 دکمه و زیپ باز شلوارش رو فراموش یم کنه و با

 :نوازش کردن گونه ام، نچ یم کشه

 !نچ! نیم خوام مجبورت کنم -

 دستش رو از صورتم عقب یم کشه و من گلوم از

 بغض به خارش افتاده، یم سوزه و فقط دلم یم خواد

 !این یاروی بر خیا ِل رو به روم رو با مشت بزنم

 :تند تند پلک یم زنم

مجبور؟ هیچ اجباری نیست، من با تمام عشقم  -

 اینو

 !گفتم

 :یم خنده

اجبار نیم خوام بیب، تو اآلن تحتمن عشقتو با  -  

 .فشاری! به خودمون فرصت بده

از این که داره حرف های خودم رو بهم تحویل یم 

 ده،

ه و در حایل که معده ام داره بهم  سکسکه ام یم گی 

 یم



 :پیچه با صدای بلندی یم گم

ن دان رفتار یم کتن   - داری مثل جغد دانای همه چی 

 که

؟ بس کن این کارارو! حر  فای خودمو تحویلم ندهخ  . 

 فقط یم خنده و بر توجه به من شلوار جینش 
وقتی

 رو

 با یه شلوارک عوض یم کنه و یم ره روی تخت،

 .عصتر رو به روش یم ایستم

دست به سینه یم شم و با ریتم خاض انگشت هام 

 رو

ن   روی بازوهام یم کوبم و همزمان با پا روی زمی 

م ب یم گی   .ضن

یک کامال یه حالت عصتر  و هیسیی : 

 من که یم گم ازدواج کنیم، دیگه دردت چیه؟ -

 گوشیش رو به شارژر بغل تخت وصل یم کنه و بر 

 :خیال یم گه

؟ -  نیم خوابر



 !دارم با تو حرف یم زنم عیل! جواب منو بده -

ه و با جدیت  از ژست حرص در بیارش فاصله یم گی 

 :کامل یم گه

کنیم و تو   من فقط یه بار ازت خواستم که ازدواج -

 هم

 گفتی نه تموم شد و رفت، دیگه تکرار نیم شه. یم

تونم این اطمینانو بهت بدم که اون موقع کامال تو 

 جو

 .عروش بودم! زیاد جدی اش نگی  

 :امیدوار لبه ی تخت یم شینم

 یعتن مثل قبل یم شیم؟ -

 :خشک نگاهم یم کنه

نه! قرار نیست هیچ  به روال سابقش برگرده، به  -

 این

 .مدل جدید عادت کن سوییتی 

 پارتچهارصدوهشتادودو#
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 باتو#

یک هفته اس به اجبار دارم با روال جدیدی که 

 علیسان

 و رابطه مون پیش گرفته کنار یم آم
ی

 !برای زندگ

های رنگارنگ نخواد  اگه نره رو مغزم و با دخیی

 عصبیم

 .کنه و دست از پا خطا نکنه، یم تونم طاقت بیارم

  این شمای بیش از اندازه ی بینمون رو یم تونمحتی 

 تحمل کنم، تا وقتی که بدونم برخالف همه ی حرف

 !هاش بهم وفاداره

ه و تار شده که گایه وقت  روابط بینمون به قدری تی 

ن  ها فکر یم کنم، شاید دیگه قرار نیست هیچ چی 

 درست

 !بشه

ن های عیل، برخالف من حرکت کردنش  فاصله گرفیی

 و

ی کارهابی که تاحاال کرده، عصبیم کردنهمه  ! 



ییک از دالیل عصتر شدنام، دوری بیش از حدمونه  

 که

 !باز هم به لطف بابام ترتیب داده شد

 مگه چند روز یم تونستم بابام رو بپیچونم؟

روز دوم مجبور شدم برای خییل شک نکردنش 

 برگردم

س  خونه و تمام پنج روز بعدی رو توی اسیی

 !بگذرونم

این که شب ها تنهاست و ممکنه چه اتفاق هابی فکر   

 !بر افته، خواب راحت رو از من گرفته

 گایه فکر یم کنم زیر این همه فشار دارم عقلم رو از

ن یم ابی که مال مین
ن  دست یم دم، اما یاد همه ی چی 

افتم و با یه تالش احمقانه به عقل رو به زوال رفته 

 ام،

 !چنگ یم زنم

رییک روی تخت به پهلو مثل امروز که توی تا

 خوابیدم



 !و تنها فک ِر تو شم مربوط به علیسانه

 این روزها من رو حتی الیق یه پیام ساده ی حال و

احوال پرش نیم دونه، پنج روزه که داره با من 

 طوری

 !رفتار یم کنه انگار که نیستم

گوشیم رو از زیر بالشتم در یم آرم و به صفحه ی 

 چت

 .واتساپش یم رم

اش یم نویسمبر  : 

?chikar konam bebakhshi - 

 :سند نکرده، پاک یم کنم و از اول یم نویسم

khaste shodam ali, khahesh - 

.mikonm tamom kon in karato 

چشمم به چت های چهار ساعت پیشمون یم افته  

 که

ن نکرده و جوابم رو نداده  !هنوز سی 

 :ازش پرسیده بودم



?shaba bedon man rahat mikhabi - 

 !و هیچ جوابر نگرفته بودم

 پارتچهارصدوهشتادوسه#

 فصل_دوازده#

 باتو#

پیامم رو همراه اشک هام پاک یم کنم و قبل از این  

 که

صفحه ی گوشیم رو خاموش کنم، آنالین یم شه، 

 پیامم

ن یم کنه و باالی صفحه درحال تایپ نوشته  رو سی 

 یم

 .شه

 آدم خاک بر ش تر از من هست؟

ی زوم روی ایز تایپینگشه که از خودمنگاهم طور   

منده یم شم  !شر

ون یم آم و با خوشحایل ای که  از صفحه ی چتش بی 

نیم تونم انکارش کنم، چند قطره اشک گوشه ی 



 چشمم

 .رو پاک یم کنم

 :یک ثانیه بعد پیامش یم رسه

Na. vali nmikham bargardim be - 

.vaziat ghabl 

از حس خوب جلوی یم دونید آوار شدن یه دنیا پر   

 چشم هاتون چه حیس داره؟

 !با خوندن پیامش، دنیا روی شم خراب یم شه

ن ندارم  !گریه نیم کنم، در واقع هیچ اشیک برای ریخیی

در حایل که بزاق دهنم به خاطر بغض زیاد شده، 

 براش

 :یم نویسم

?cut konim - 

 :بالفاصله یم نویسه

!Na - 

م گی  یم کنه و یمبه پهلو یم چرخم و موهام زیر دست  

 :نویسم



age nmikhay cut koni pas chi - 

?mikhay ke dari azytam mikoni 

 :کوتاه یم نویسه

!toro mikhastam - 

 فعل گذشته اش، اجازه نیم ده خوشحال بشم یا کیم

 .حس امنیت کنم

 یک هفته ای میشه که دیگه تو رابطه ام هیچ حس

س به ش   . یم برمامنیتی ندارم و دائما تو اسیی

 مدام از خودم یم پرسم اگر درخواست ازدواجش رو

 !قبول کرده بودم اآلن کجا بودیم؟

 :یم نویسم

.mano dari vali - 

ایزتایپینگش که طوالبن یم شه، پوست لبم رو یم  

 کنم

 اما چند ثانیه بعد که پیامش یم رسه فقط یک جمله

 :نوشته

man toro barae hamishe mikhastam - 



!tila 

 نیم دونم باید خ  بگم و عیل دوباره درحال تایپ یم

 :شه

dokhtario mikham ke taklifesh ba - 

.khodesh moshakhas nist 

dari azabam midi vali nmitonm - 

.bikhialet besham 

 :در جواب همه ی حرف هاش فقط یم نویسم

.pas bikhialam nasho - 

 پارتچهارصدوهشتادوچهار#

 فصل_دوازده#

 باتو#

.hata age bekhamam, nmitonam - 

ل کردنش دست خودم  نفس راحتی که یم کشم، کنیی

 .نیست

ی نیم گم و علیسان ادامه یم ده ن  :چی 

vali az in model rabete khaste - 



.shodam 

.mikham to hamishe pisham bashi - 

az inke shaba bayad tahvil babat - 

.bedamet khaste shodam 

م رو روی هم فشار یم دم و پوستش رو بالب ها  

 :دندون یم کنم و یم نویسه

to khodet hata malom nist mikhay - 

?bashi ya beri 

?entezar dari be chi bargardim - 

?be rabete ro havamon - 

man 28 salame tila! vaght bache - 

.bazi nadaram 

mikhastam ba to jedi besham, gofti - 

!na 

گیج شدم و نیم دونم آخر این حرف هاش قراره به  

 کجا

 !ختم بشه



 !بوی کات یم آد و یم گه نیم خواد جدا شیم

این مدت رفتارهای علیسان باعث شده من مدام 

 خودم

 .رو شزنش کنم

م و  خودم و تصمیم احمقانه ام رو به باد انتقاد بگی 

 در

 .آخر به کل زندگیم دری وری بگم

ن رو ان قدر راحت خراب کردم،از این که همه چ ی   

 .موهام رو یم کشم و به هیچ جابی نیم رسم

 احساس یه آدم مریض و روابن رو دارم، یم دونم

ن   عذاب وجدابن که علیسان با کارا و حرفاش بهم تلقی 

کرده درست نیست، اما نیم تونم ذهنم رو متمرکز  

 .کنم

 !من اآلن علیسان رو دارم و ندارم

ا یه حرکت اشتباه، اآلن نه تو تو بهشت بودم و ب

 جهنمم

 !و نه بهشت، من دارم تو برزخ دست و پا یم زنم



مثل آدیم که احساس گناه یم کنه و منتظر 

 مجازاتشه،

 :براش یم نویسم

mikhay be che natijeii beresi ba in - 

?harfa 

 به جای پیام دادن، زنگ یم زنه و فکر کنم بیش تر از

فه شدهکوپونش چت کرده و کال . 

یه لبخند کوچیک برای عادت هاش یم زنم و 

 جوابش

 :رو یم دم

 جان؟ -

ن توی گوشر فوت یم کنه و من  نفسش رو سنگی 

 !گرماش رو حس یم کنم

ی حرفام چیه؟ -  به نظرت نتیجه گی 

دن پیشونیم، آه یم  از روی تخت بلند یم شم و با فرسر

 :کشم

منیم دونم، من دیگه هیچ  نیم دونم! قبول کرد -  



 نیم
ی

 ازدواج کنیم گفتی نه، ازم دوری یم کتن و یم گ

خوای جدا شیم. خب معتن این کارات چیه؟ من 

 دارم تو

 بالتکلیقن غرق یم شم! پنج روزه حتی نیم دونم

 !دوست پرس دارم یا نه

 پارتچهارصدوهشتادوپنج#

 فصل_دوازده#

 باتو#

ن جواب یم ده  :ش سنگی 

ممن دیگه نیم خوام دوست پرست باش - ! 

تو سکوت فقط زل یم زنم به گوشه ی دیوار و 

 طیالی

 !وحیسر و سلیطه ی درونم هم سکوت کرده

 نیم تونم بزنم و ظاهرا عیل منتظر 
ن
هیچ حرق

 واکنیسر 

 از طرف منه که اون هم ساکت شده و وقتی یم فهمه

 :قصدی برای حرف زدن ندارم، یم گه



 نداری؟ -
ن
 حرق

م تعجب وقتی به حرف یم آم، خودم از خش صدا

 یم

 :کنم

 !نه -

 !ایک -

و دوباره تو سکوت به صدای نفس های هم گوش 

 یم

 !دیم

سم باالخره که  گیجم و حس یم کنم برای این که بی 

یج َِ  

 گ

؟ زیادی ترسوعم  !خ 

 کاری نداری؟ من باید برم خونه ی حاج خانم، -

 .احضارم کرده

ه شده که نیم دونم کجاست  !نگاهم به جابی خی 

روی تخت رو بغل یم کنم و شم رو  بالشت کوچیک 



 که

 .داره از درد یم ترکه فشار یم دم

 :زمزمه یم کنم

 .دارم -

 .بگو -

تمام شجاعتم رو جمع یم کنم و به طیالی جسوری  

 که

 تو خودش جمع شده پوزخند یم زنم، انگشت وسط

 :نشونش یم دم و یم پرسم

؟ -  هنوزم یم خوای با من ازدواج کتن

 !نه -

یحه و بر معطیل، شم گیج یم ره ونه گفتنش ض   

 .پلکم یم پره

 ته مونده ی غرورم رو جمع یم کنم و حاال طیالی

 :جسور وجودم داره بهم پوزخند یم زنه

 !باشه پس ... هرخ  تو بخوای -

 !من تورو یم خوام -



 این جمله اش هم به اندازه ی نه گفتنش، واضح و

 .ضیحه

ن و با عجله ام توی س ینه گره یموقتی نفس سنگی   

 خوره تازه یم فهمم چند ثانیه پیش حتی نیم تونستم

 !درست نفس بکشم

، نیم خوای عروش -  نیم خوای دوست پرسم باشر

 کنیم، ویل منو یم خوای؟

 :عصتر یم خندم

 !تکلیف منو مشخص کن -

 پارتچهارصدوهشتادوشش#

 فصل_دوازده#

 باتو#

زخمکث کوتاهش یم ترسونتم و نکنه باز بخواد تو بر   

 رهام کنه؟

 :برای تحریک کردنش، ترسر یم زنم

 !جواب منو بده عیل -

 !تکلیفت مشخصه بیب -



 :مشتم رو روی پام یم کوبم

 .نه نیست -

 :نرم و مالیم جواب یم ده

؟ -  مگه غی  از اینه که مال متن

ه یم شم، پوست  ناباور به گوشه ی تاریک دیوار خی 

یک یم گمکنار ناخنم رو با دندون یم کنم و هیسیی  : 

؟ -  یم خوای همزمان با من با بقیه ام باشر

 یم خنده که عصتر تر یم شم و قبل از این که شش

 :جیغ بکشم با همون لحن پر خنده اش یم گه

 !شاید! باید ببینیم خ  پیش یم آد -

 از کوره در یم رم و قبل از این که جیغ بکشم، شی    ع

 :یم گه

الت بریممن دیگه یم رم بیب، شب یم آم دنب -  

 .بچرخیم. خودت باباتو دست به ش کن

 و بدون گوش دادن به حرف های من، تماس رو قطع

 !یم کنه

 .از عصبانیت منفجر یم شم



 رو پرت یم کنم توی دیوار و عصتر موهام رو
 گوشر

 :یم کشم

 .گه بزننت عیل! کثافت عوضن  -

 به گوشر که گلسش شکسته نگاه یم کنم و دلم برای

رخر که رو دست بابا گذاشتم نیم چند میلیون خ

 سوزه

 .ابدا

 تند و حرض نفس یم کشم و دارم از عصبانیت یم

 یم کردم
ی

 ترکم. مطمئنم اگر تو انیمیشن ها زندگ

صورتم مثل لبو شخ شده بود و دود از کله ام بلند 

 یم

 !شد

 زنگ در خونه که به صدا در یم آد. همون طوری که

ن لگد یم دارم توی ذهنم به علیسا ِن خو  ن و مالی  نی 

 زنم

ون یم رم  .از اتاقم بی 

 هربار که توی ذهنم با شدت و قدرت تو شکمش یم



 .کوبم دلم خنک یم شه

 در رو که باز یم کنم، تیام با جیغ یم پره بغلم و سکته

 .ام یم ده

 پارتچهارصدوهشتادوهفت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 کار یم کنه و از
ی

 فک تیام یک بند و بدون خستیک

ن  ابی یم گه که هیچ عالقه ای به شنیدنشون ندارمچی  . 

ن چیه؟²فینیرسر ¹مثال به من چه  اسکورپی  ! 

 حتی نیم شناسم یارو کیه ویل تمام کلیپ هاش رو به

 !لطف تیام دیدم

 هیچ  از حرفاش نیم فهمم و اگر فکرم کمیی مشغول

 بود، شاید پا به پاش بازی یم کردم اما اآلن و با این

ط یم تونم بشینم غصه بخورموضعیت داغون فق  

 با غصه دارم عکس های سلقن دونفره مون رو نگاه

ه  .یم کنم که کله ی تیام جلوی دیدم رو یم گی 

 :کنجکاو یم گه



این همون پرسه نیست که رفتیم خونه اش با ب   -

 اس

 فورش بازی کردم؟

 :شونه اش رو عقب یم کشم و عصتر غر یم زنم

ومدی تو حلق من؟بکش عقب ببینم بچه. چرا ا -  

 عقب یم کشه و جوری نگاهم یم کنه که شم رو بر

 یم گردونم و عکس رو ورق یم زنم. عکس بعدی تو

 .بغل همیم، روی تخت

 :تیام کنجکاو یم پرسه

 دوست پرسته آره؟ -

 آه یم کشم و من چه بدبختی ام که حتی نیم تونم با

 !اطمینان با یه بچه بگم دوست پرس دارم یا نه

رو کنار یم ذارم و پاهام رو توی شکمم جمع گوشیم  

 :یم کنم

 .فکر کنم باشه -

 شم رو روی زانوم یم ذارم و تیام با یه اخم عمیق یم

 :گه



خوشم نیم آد اونطوری بچسبه بهت و بوست   -

 !کنه ها

 .بابامم همش مامانمو بوس یم کنه

ن یم خندم و موهای بلند شده اش رو بهم یم  غمگی 

 :زنه

بی شدنت بشم منقربون ای - ن غی  . 

 :لب بر یم چینم

 !کاش یکم بزرگ تر بودی یم فرستادمت باال شش -

 اذیتت کرده؟ -

 :از جاش بلند یم شه

 غصه نخوریا تو! فک نکن بچه ام زورش بهم یم -

 .رسه

ه  :فاز بزن بهادری یم گی 

م یم زنمش با آسفالت یکیش  - برم بزنمش؟ یم گی 

 یم

 .کنم

* 



¹ finisher 

² از شخصیت های بازی مورتال کمبتییک  . 

scorpion 

 پارتچهارصدوهشتادوهشت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 علیسان*

 .مطمئنا مامان جز غرغر جدید هیچ کاری با من نداره

 نوبتی شده و هربار که از ازدواج حرف یم زنه،

حسینه  !مطمئنا مورد بعدی امی 

فقط به درگاه خداوند منان شاکرم که این دفعه هم 

 زنگ

 !نزد به طیال که بذارتم الی منگنه

من ان قدر خودم تو زندگیم داستان و هیجان دارم  

 که

ن نتونه تو برنامه هام جا حسی   مثل امی 
 آدم احمقی

 .داشته باشه



کت برای خودم فکر یم کنم،  ها دارم به یه شر
ی

 تازگ

 من تا گ قراره برای ییک دیگه کار کنم؟ الیک و

یه جابی برسمبیهوده! یم خوام خودم به  ! 

 امی  و من هم
ی

 مامان اضار داره من گند زدم به زندگ

 .باید جمعش کنم

ن اسکال ندیده و نشناخته عاشق شده؛  ییک دیگه عی 

 ییک دیگه داداش پخمه ی مارو گول زده حاال مقرص

ه رو یم شناختم، زیبا  این ماجرا من شدم چون دخیی

 نیست؟

 آخه این وسط من چیکاره بیدم؟

ونه ی مامان اینا، گوشیم زنگ یم خوره ونزدیک خ  

من کالفه از خروس بر محل بودنش دنبال جای 

 پارک

 .یم گردم

 قصد موندن ندارم و احتماال پنج دقیقه بیش تر نیم

ن رو نیم برم ن ماشی   شینم که حرف بخورم برای همی 

 .داخل پارکینگ



ه که بعد از قطع  ظاهرا یاروی پشت خط زیادی پیگی 

هشدن دوباره ت ماس یم گی  . 

 گوشیم رو پیدا یم کنم و بدون نگاه کردن به صفحه،

همون طوری که بر مالحظه دارم پارک یم کنم 

 جواب

 :یم دم

 بفرمایید؟ -

 !سالم -

 صدای آشنای زن باعث یم شه اخم کنم و گیج به

 .صفحه نگاه یم کنم

دیدن اسم رها باعث یم شه هیجان زده دوباره تلفن 

 رو

م  :در گوشم بگی 

 !رها -

 پارتچهارصدوهشتادونه#

 فصل_دوازده#

 باتو#



خنده ی آرومش هنوز هم مثل گذشته جذابه و یم  

 :گه

 .شناختی پس -

 :بر رودربایستی یم گم

شماره اتو داشتم، وگرنه صدات خییل پخته تر  -

 !شده

 چطوری تو؟

 :راحت یم خنده

 صدام پخته شده یا حافظه ی تو مشکل پیدا کرده؟ -

منیشخند یم زن : 

 !نه بابا -

 :دوباره یم پرسم

؟ - ؟ چیکارا یم کتن ! خوبر
 نگفتی

 قربونت تو چطوری؟ -

 یم گذرونیم! راستش من خییل تعجب کردم از زنگ -

 .زدنت! بعد این همه سال

دلم برات تنگ شد، زنگ زدم حال و احوال ببینم  -



 چه

؟  خیر و چیکارا یم کتن

 :با خنده ادامه یم ده

قدییم؟ دیگه گندی باالهنوز همون پرس شر  -  

 .نیاوردی؟ و از این حرفا دیگه

 از گندی که یم گه خجالت یم کشم، نگاهم رو توی

 کوچه یم چرخونم و با ماساژ دادن پشت گردنم آروم

 :یم گم

 !فکر کنم دیگه اون پرس قدییم نباشم، عاشق شدم -

 :با هیجان یم پرسه

واقعا؟ جدا باید بگم سورپرایز شدم! ذهنیتمو  -

 نسبت به

 .خودت بهم زدی کامال

 :نیشخند یم زنم

 !هر بکن درروبی باالخره یه جا پاگی  یم شه -

 :یم خنده و همچنان صداش هیجان زده اس

ی داری تو  - باید ببینمت حتما، مطمئنم کیل غافلگی 



 این

 !سالها

 :روی فرمون خط یم کشم

 !هوم، هیجان زیاد داشتم -

ا پیش منعالیه! شب بیکاری؟ بیای اینج - ! 
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یاد قرارم با طیال یم افتم و نیم تونم ان قدر هم 

 حیوون

 !باشم

هرچقدرم که بخوام اذیتش کنم، قرارم رو با اون  

 کنسل

 .نیم کنم برم پیش زن دیگه ای

سیع یم کنم بدون ناراحت کردنش، دست به شش  

 کنم

ل کنمو قرار رو برای روز دیگه ای موکو  . 



 بعد از یکم دیگه تعارف تیکه پاره کردن تماس رو با

 .فعال یم بینمت تموم یم کنم

ن پیاده یم شم و نرسیده به ساختمون در  از ماشی 

ون یم ره ن رضا به شعت بی   .پارکینگ باز و ماشی 

 !گوساله حتی واینستاد یه سالم بده

 خودم یم 
ی

شی به تاسف نشون یم دم و یاد بچیک

 افتم

خاطر سالم ندادن به یه بابابی چقدر تنبیه  که به

 !شدم

جدا مامان تو تربیت این پرس کم گذاشته، متاسفانه 

 دیگه

نیم شه با کتکم آدمش کرد و شخصیت بیخودش 

 شکل

 !گرفته

 شخوش باال یم رم و بالفاصله بعد از ایستادن

 آسانسور تو طبقه ی بابا اینا و باز کردن در، صدای

وجه ام رو جلب یم کنهگریه زاری مامان ت . 



 به شعت داخل یم رم و نگایه تو خونه یم چرخونم،

 :همزمان صداش یم زنم

 ... مامان! کجابی خ  شدی -

 صدای گریه ی مامان شدید تر یم شه و عمال داره

 !شیون یم کنه

 ... بیا عیل ... بیا که خاک بر شمون شده -

  یمرد صداش رو تا پذیرابی دنبال یم کنم و در حایل

 :بینمش که پای مبل ها آوار شده، داره زار یم زنه

 یا امام رضا این چه بالبی بود ش من و بچه هام -

 ... آوردی

از وضعیتش یم ترسم، برای قلب ضعیفش، برای 

 فشار

 .خون باالش و برای هممون یم ترسم

م، با دست  جلوش زانو یم زنم و شونه اش رو یم گی 

و ترسیده یم پرسم دیگه پشتش رو ماساژ یم دم : 

 خ  شده حاج خانم این چه وضعیتیه؟ -

مامان همون طوری که با گریه روی پاش یم کوبه 



 جیغ

 :یم کشه

 !دیگه خ  یم خواستی بشه عیل؟ خاک بر شم شد -

 شخود از اون گیس بریده ی خونه خراب کن

 !خواستگاری کرده
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تم روی کمر مامان خشک یم شهوا یم رم و دس . 

 :وقتی ناباور زمزمه یم کنم

؟ -  خ 

ن و اخم های درهمش یم  حسی  تازه نگاهم به امی 

 .افته

 دست به کمر و طلبکار طرف دیگه ی مبل نشسته و

 .داره با عصبانیت پوست لبش رو یم جووئه

 پشت مامان رو که هنوز داره هق یم زنه ماساژ یم دم

ن یم حسی  توپم و رو به امی  : 



 مگه تو از زیر بوته در اومدی بر شعور؟ این چه -

؟ عقل و شعور داری تو؟  کاریه با مامان یم کتن

 :با پوزخند رو بر یم گردونه

م! اگه اینو -  من خودم برای زندگیم تصمیم یم گی 

 .تاحاال نفهمیدید، بفهمید

به قدری عصتر یم شم که یم خوام مامان و حال 

 بدش

ن رو تا یم خوره رو بر خیال بشم و  حسی  برم امی   

 .بزنم

م تا از روی  اما فقط دست زیر بازوی مامان یم گی 

ن یم حسی  ن بلندش کنم و همون طوری رو به امی   زمی 

 :غرم

هر گیه یم خوای بخوری بخور نفهم. فقط گورتو  -

 از

اینجا گم کن و توقع نداشته باش هیچ کس پشت 

 انتخاب

 !احمقانه ات باشه



ن مامان رو روی م بل یم شونم و از پارچ روی می   

م،  براش یک لیوان آب یم ریزم جلوش یم گی 

 بزنه که بهش یم توپم
ن
ن یم خواد حرق حسی   :امی 

ی و عاشقش -  اصال اون سگیو که یم خوای بگی 

ن   شدی یم شناش؟ یم دوبن چیکاره اس؟ از کجا سیر

 شده وسط زندگیت؟

ه اما هنوز داره گریه زا ری یممامان کیم آروم یم گی   

 .کنه

 شونه اش رو ماساژ یم دم و قبل از این که دوباره به

ن بتوپم، اون زودتر از من یم گه حسی   :امی 

ی که الزم باشه یم دونم و خیر دارم - ن  !هرچی 
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 ابروهام در هم کشیده یم شه و معتن حرفش رو نیم

 !فهمم

ی که گفته، ش کج   ن کرده و زمزمه یم کنمگیج از چی  : 



؟ -  چیو یم دوبن

 دست به کمر یم زنه و با متهم کردن
ن

حیس ِن یایع  امی 

 :من یم گه

ی که برای بیش تر عاشقش شدن نیاز داشته - ن  هرچی 

 !باشم، داداش

 گیجم و چطور یم تونه با فهمیدن این که طناز

یج َِ  

 گ

 منه و مارو به خاطر خودش رها کرد و

ی َِ  

 ماد ِر بچه

شقش بمونه؟رفت، عا  

 مطمئنم داره یه دستی یم زنه و من هم بیش تر از این

 .نیم تونم کوتاه بیام و هیچ  نگم

ن بینمون بهم بخوره، نیم تونم  حتی اگه همه چی 

 اجازه

 !بدم عشقش رو روی دروغ بسازه



 :مامان که کیم آروم گرفته، زیر لتر ناله یم کنه

ارو  - ن ن چی  یم گهیم بینیش؟ یم بینیش پدرسگو؟ همی   

 !منو دق یم ده

ن با هق هق یم گه حسی   :و رو به امی 

 آخه یه پتیاره ی دروغگو چه عشقی نادون؟ چرا یم -

 خوای منو بکیسر یتیم مونده؟

ن فقط آروم یم گه حسی   :امی 

ی  - ن ام خودتو حفظ کن نیم خوام چی  مامان احیی

 .بگم

مامان تا یم خواد دوباره جیغ جیغ کنه فشاری به 

 شونه

یم کنم و مبل رو دور یم زنم. رو به رویاش وارد   

م و با خودم ن یم ایستم، بازوش رو یم گی  حسی   امی 

 :یم کشمش

 .بیا بریم، باید صحبت کنیم -

 :دنبالم راه یم افته اما عصتر یم گه

خسته شدم از صحبت کردن باهاتون! چه فایده  -



 داره

وقتی به هیچ نتیجه ای نیم رسیم؟ من یم خوام 

 ازدواج

و شما همتون یم خوایید شمایه گذاری حاخر کنم 

 حفظ

 .بشه
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 دستش رو ول یم کنم و به سمتش بر یم گردم. از

ل  عصبانیت رو به انفجارم و فقط دارم خودم رو کنیی

 یم

 .کنم که حال مامان بدتر از این نشه

که دلم یم خواد بزنم تو ده ِن گشادش و مغز پوکش  

 بلد

 !نیست فکر کنه و جز حرف مفت زدن کاری نیم کنه

م و با صدابی که  انگشت اشاره ام رو سمتش یم گی 



لش دیگه دست من نیست فریاد یم کشم  :کنیی

ن خ  یم گم بر مغز -  .یه دقیقه خفه خون بگی  ببی 

اخم و تخمش رو حفظ یم کنه اما ساکت یم شه و 

 من

ن یم اندازم وبا یه نفس عمیقی که یم کشم، ش پ ایی   

 .موهام رو با دست باال یم کشم

 آخر خطه و باید امروز بهش بگم با گ طرفه، حتی به

ن بینمون  !قیمت خراب شدن همه چی 

وع کنم، باید خ  بگم و اصال  نیم دونم باید از کجا شر

 !چطوری یم خوام بگم

لبم رو داخل دهنم یم کشم و با نفس عمیقی بدون 

 نگاه

ه یم کنمکردن بهش، زمزم : 

 !طناز اون دخیی پایک که نشونت یم ده، نیست -

م و به ابروهای باال رفته اش نگاه یم  ش باال یم گی 

 :کنم و قبل از حرف زدن من، اون یم گه

؟ -  تو از کجا یم دوبن



 :و دوباره بدون انتظار برای جواب من، یم گه

ن خیر دارم عیل. من و تو هم آدمای -  من از همه چی 

نیستیم که بگیم گ پاکه و گ ناپاک! تو نیممناستر   

 توبن یه دخیی معصومو به خاطر خطای گذشته اش

 .قضاوت کتن 

 .دهنم از این حجم حماقتش باز یم مونه

 :مثل احمق ها ش کج یم کنم و یم گم

 یعتن یم دوبن قبال بچه دار شده؟ -

 :پوزخند یم زنه

 معلومه که یم دونم! خ  فکر کردی در مورد من -

 عیل؟
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 .بر اختیار و البته ناباور زیر خنده یم زنم

 این قضیه فقط یم تونه به طور مضحیک خنده دار و

 !احمقانه باشه



 رفتار و حرف های امی  هیچ دلیل و منطقی نداره و

ت باشه  !نیم تونم باور کنم، ان قدر بر غی 

ن خنده های عصبیم، یم ت وپمبی  : 

 اینم یم دوبن که بابای بچه اش کیه یا این قسمت -

 سانسور شده؟

گیج نگاهم یم کنه و وقتی من با دیدن قیافه اش 

 دوباره

 :یم خندم، داد یم کشه

 !نخند -

 !نیم تونم به حماقتت نخندم امی   -

ه، ن بر یم داره و یقه ام رو یم گی   عصتر به سمتم خی 

 :تو صورتم عربده یم کشه

بچه اش کیه که تو یم شناسیش عیل؟ ها؟ بابای -  

 و البته احساس
ی

مندگ  خنده ام رو تموم یم کنم، با شر

 !تاسف عمیق

منده ام زبن که داداش کوچیکم عاشقشه، قبال با  شر

 من



 !خوابیده و پدر بچه اش، منم

 :امی  یقه ام رو تکون یم ده و تو صورتم داد یم کشه

ها؟ بگو عیل! توتو از کجا یم دوبن همه ی اینارو؟  -  

لعنتی حتی طنازو ندیدی ویل از من بهیی یم 

 !شناسیش

 !حرف بزن عیل

 .جمله ها توی ذهنم پس و پیش یم شن

ن و این بازی  گند بزنه به همه چی 
 خ  بگم که کمیی

ر خانواده ام تموم  احمقانه ی جدید طناز به ضن

 نشه؟

 :مثال یم تونم بگم

منهمتاسفم امی  اما طناز مادر بچه ی  - ! 

 !بابای بچه ی طناز منم -

، تو عموی بچه ی عشق زندگیتی  - یک یم گم امی   !تیر

 پارتچهارصدونودوپنج#

 فصل_دوازده#

 باتو#



ه، به سمت مامان که حاال  جوابر از من نیم گی 
 وقتی

 دیگه گریه نیم کنه، یم ره و این بار قایط لحن

 .طلبکارش، التماس رو هم یم شه تشخیص داد

ان یم ایسته و التماس یم کنهباال ش مام : 

ی بگو حاج خانم! خ  یم گه عیل؟ چرا از - ن  یه چی 

ن خیر داره؟  همه چی 

 مامان فقط بر حرف نگاهش یم کنه و امی  وقتی از

ه، عصتر تر به سمت من یم  اون هم جوابر نیم گی 

 :چرخه

؟ حرف بزن تا روابن نشدم -  .چرا خفه خون گرفتی

ه؟ به خ  دارم چنگ یمخ  یم خواد از این بدتر بش  

 زنم؟

شاید وقتی این راز مگوی احمقانه رو بگم، حداقل 

 بتونم

 !داداشم رو از نیمه ی راه جهنم، منرصف کنم

 صدام رو صاف یم کنم و باالخره باید از یه جابی بگم

 !تا برسم به اصل ماجرا و من یم خوام از اولش بگم



 یادته هفت هشت سال پیشو؟ -

و تکون یم ده و تر ِس تهبر حرف فقط شش ر   

 نگاهش حالم رو از خودم بهم یم زنه! در حدی که

ن یم دوزم و سینه ام به خس خس  نگاهم رو به زمی 

 :یم افته

. تازه -  بچه بودی تو، خییل در جریان قرار نگرفتی

 !پونزده سالت شده بود

 :وقتی سکوت یم کنم، امی  خشک یم گه

 ... بقیه اش -

م رو باال یم زنممستاصل و کالفه موها : 

، باید -  اگه از دعواهامون در جریان قرار گرفته باشر

 !بدوبن که من یه بچه دارم
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 :خشک تر از قبل، جواب یم ده

 !یم دونم -



 .به گذشته ام هیچ افتخاری نیم کنم

ی که از گذشته برای من وجود داره فقط و  ن تنها چی 

 فقط

مند  گیهشر . 

بی   و بر غی 
، بر لیاقتی

ی
 !شتاپا خجالت و بر عرضیک

 !سیایه گذشته ی من هیچ نقطه ی عطقن نداره

 :آب دهن قورت یم دم

 بچه معلول بود، اگه یادت باشه من یه ماه نیومدم -

 .خونه، پیش پندار یم موندم

 :دوباره زمزمه یم کنه

 !یادمه -

ن و ادامه حسی  یم دم به هرجابی نگاه یم کنم جز امی  : 

هیچ وقت اسیم از مادر بچه نبوده، هیچ وقت  -

 هیچ

 !کس باهاش کاری نداشت. اون انتخابش رو کرد

 :به مامان که حاال ساکت شده، تلخ لبخند یم زنم

 انتخابش این بود که من و پرسمونو ترک کنه. سنش -



 کم بود، شونزده سالش بیش تر نبود که به خاطر بر 

 مون
ی

 و بر تجربیک
ی

یه آدم دیگه رو بدبخت مالحظیک  

 کردیم! یه بچه ای که از گوشت و خونمون بود، اما

نتونستیم نگهش داریم! طفل معصوم بر گناه، به 

 خاطر

ما به دنیا اومد و هیچ کدوممون نتونستیم 

 مسئولیتشو

 !قبول کنیم

 به صورت بر حسش نگاه یم کنم و مطمئنم تاحاال

 متوجه ی قضیه شده، مطمئنم ان قدر باهوش

 هست که

ه خ  شده و خ  شده و خ  به چیه قضیه  !بو بیر

 مطمئنم تو شش جنگه که باور کنه، یا نه و من این

 :بار مستقیم یم گم

، من بهش گفتم ازدواج   - طناز نخواست بمونه امی 

 کنیم

 بچه رو نگه داریم، قبول کرد اما بعدش زد زیرش و تا



 !وقتی که پندار به دنیا نیومد نگفت بچه ناقصه
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 بهش زل یم زنم تا عکس العمیل نشون بده و اون

ه ام یم شه  .حدود یک دقیقه فقط بر حرف خی 

قدیم به سمتش بر یم دارم و قبل از این که دستم 

 بهش

 بخوره، بر هوا زیر خنده یم زنه و به سمت مامان یم

 :چرخه

که این طوری نشستی فکر کردی داستان ساختی   -

 منو

 منرصف کتن حاج خانم؟

 :کالفه شونه اش رو به سمت خودم یم کشم

بس کن امی  انکارش کجاشه؟ پد ِر بچه ی زبن که  -

 یم

یش، منم  !خوای بگی 



ل یم شه و کامال تحت تابی   عصبانیتم غی  قابل کنیی

 :جوی که راه افتاده داد یم کشم

 کتن  -
ی

ی و باهاش زندگ  رو بگی 
  کهیم خوای زبن

قبال با من بوده؟ که بچه ی منو ول کرد رفت گفت 

 بچه

 ام؟

م ن بر یم دارم و یقه اش رو یم گی   :به سمتش خی 

تت کجا رفته بر رگ! به گوبن سیب زمیتن اینارو -  غی 

تش باد یم کرد جای تو  !یم گفتم رگ غی 

 دستم رو از یقه اش جدا یم کنه و عصتر عقب یم

 :کشه

ورد طناز درست صحبت  خفشو عیل! خفشو در م -

 .کن

 :به سمت حاج خانم یم ره

 بزن حاج خانم! چطور اجازه یم دی به -
ن
 تو یه حرق

ن   معصوم همچی 
خاطر منافع شوهرت به یه دخیی

 تهمتی 



 بزنن؟ از خدا نیم ترسید؟

ه و به سینه اش یم  مامان دوباره گریه اش یم گی 

 :کوبه

-  ، خدا خدا منو نبخشه اگه بخوام تهمت بزنم امی 

 منو

 ساده بگم بر عاطفه
 ... بکشه اگه بخوام به یه دخیی

ه ن دو انگشتش رو گاز یم گی   :بی 

استغفرهلل، خدا نگذره ازمون اگه یه کلمه حرف  -

 دروغ

زده باشیم پرسم، هرخ  داداشت گفت و شنیدی 

ن   عی 

جان. اون مار خوش خط و خال گولت  حقیقته امی 

 زده

 .مادر

ن  حسی  رنگش یم پره و ساکت یممامان با فریاد امی   

 :شه

 .بسه، بسه مامان! همتون دارید دروغ یم گید -



 پارتچهارصدونودوهشت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

و مثل یک دیوونه ی تمام عیار به وسایل خونه 

 حمله

 !یم کنه

 مامان فقط میون گریه هاش طناز و باعث و بابن این

 داستانا رو نفرین یم کنه و احتماال من هم جزشون

اشمب ! 

 امی  که با یه حال داغون یم ذاره از خونه یم ره،

 !خداروشکر یم کنم

حداقل دیگه مجبور نیستم صدای عربده هاش رو 

 تحمل

 !کنم

ن تمام انرژیم رو یم حسی  ل دیوونه بازی های امی 
 کنیی

ه، اما با اومدن حاخر یم فهمم هنوز جا دارم که  گی 

 باز



 !ریده بشه به اعصابم

ضع آشفته ی خونه و مامان که هنوزبابا نگایه به و   

 :داره ریز هق یم زنه یم اندازه و ترسر یم زنه

 این چه اوضاعیه درست شده؟ -

 ییک از صندیل هابی که چپه شده رو صاف یم کنم و

 :خونرسد جواب یم دم

 !هین نماییه ته تغاریته حاخر  -

 :ابرو که باال یم اندازه حرفم رو تکمیل یم کنم

ی که عاشقشه تهمت خیال یم کرد د - اریم به دخیی

 یم

 !زنیم، بهمون گفت دروغ گوها و رفت

ن یم شم ش  حاخر طوری نگاهم یم کنه که مطمی 

 .تاپای قضیه رو یم دونه

ن دیگه ای برای جمع کردن یم  بر خیال شاغ چی 
 وقتی

 رم، حاخر نزدیک یم آد و به مامان که مات مونده

 :اشاره یم کنه

؟ حالش خوبه؟مادرت چرا ماتش برده -  



 :از گوشه ی چشم نگاهش یم کنم، ش تکون یم دم

 !خوبه، شوکه شده -

 :به خونه ی بهم ریخته اشاره یم کنم

 .امی  تنهابی اینجارو به گند کشید -

 بابا نگاهش همچنان به مامانه و یم خوام ظرف

ن رو جمع کنم که تلخ  کریستایل خرد شده روی زمی 

 :طعنه یم زنه

ه ات برگشت که این خانواده رو از باالخره گذشت -

 هم

 !بپاشونه
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یه که بعد از ن ، آخرین چی   ش و کله زدن با حاخر

ن بهش احتیاج دارم حسی   .گندکاری امی 

 ان قدر هم بهشون حق یم دم و خجالت یم کشم که

ن ندارم؛ فقط سکوت یم کنم و حاخر   برای گفیی
ن
حرق



 با

وضع خونه غر یم زنه حرص از  : 

 کجا رفت این پرسه ی خودش؟ با اجازه ی گ -

 خواستگاری کرده؟

، کمر  ن ن آخرین شیشه از روی زمی 
بعد از برداشیی

 صاف

 یم کنم و بدون نگاه کردن به صورت حاخر آروم

 :جواب یم دم

نفهمیدم کجا رفت، زنگ بزنید بهش پیداش کنید  -

 تا کار

 .دست خودش نداده

رغر گوشر به دست از کنارم رد یم شه وحاخر با غ  

 :این بار من صداش یم زنم

؟ -  حاخر

 بله؟ -

 نگایه به مامان که هنوز از شدت شوک داره یم لرزه

 :یم اندازم



یم درمانگاه. هنوز حالش -  فکر کنم باید مامانو بیر

 !خوب نشده

 نگایه به مامان یم اندازه و بعد به من که بر قرار

کنم با چشم های ریز شده یم گهساعتم رو نگاه یم   : 

 .برو به کارت برس، من یم برمش -

 که زد مسلما برای سنجش منه، اما ان
ن
 یم دونم حرق

 قدر هوای خونه سنگینه که بر توجه به پیامدهای

ون یم زنم  .بعدش ساده خداحافیطن یم کنم و بی 

 االن فقط یم خوام کنار طیال باشم، تنها آدیم که یم

ش بدهتونه بهم آرام . 

 پارتپونصد#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 که از فکرهای بر ش و ته خسته است،
 با یه ذهتن

 .توی راه خونه ی پدری طیال هستم

 .درحال حاضن طیال تنها آدمیه که بهش احتیاج دارم

 اون یم تونه من رو از حرص سکته بده اما در آخر



 !فقط خودشه که یم تونه بهم آرامش بده

ه و خیابون ها بر نهایت هنوز ساعت نه نشد

 شلوغه،

 برای این که زودتر بهش برسم از ویز راه های فریع

 .رو پیدا یم کنم

چهل دقیقه بعد که باالخره به اونجا یم رسم، بهش 

 پیام

 :یم دم

.bia paeein - 

ن باز یم شه، بهش نگاه  پنج دقیقه بعد که در ماشی 

 یم

با کنم و اون بدون این که ش به سمتم برگردونه 

 لحتن 

 :که دلخوری ازش کامال پیداست یم گه

 .من باید زود برگردم -

م و به سمت  ، بازوش رو یم گی 
ن
قبل از هر حرق

 خودم



 یم چرخونمش، با لجبازی شش رو بر یم گردونه و

 .من دست یخم رو روی گونه اش یم ذارم

 :با نوازش کردن لب و صورتش، زمزمه یم کنم

کتن و هم منبع   چطوری یم توبن هم عصبانیم -

 آرامشم

؟  باشر

 شش رو به سمتم بر یم گردونه و لبش رو تو دهنش

 :یم کشه

 !شاید چون عاشقیم -

، یم کشمش 
ن
کج لبخند یم زنم و بدون زدن حرق

 سمت

 .خودم

 محکم بغلش یم کنم و شالش رو از شش یم کشم،

 :روی موهاش رو یم بوسم

 .شاید چون ان قدر پرروبی  -

کوبه و تقال یم کنه خودش رو   به پهلوم مشت یم

 عقب



م و جیغ  بکشه که با خنده لپش رو محکم گاز یم گی 

 :یم کشه

 .نکن عیل -

 بر توجه به جیغ جیغش، دندونام رو محکم تر روی

 :گوشت نرم لپش فشار یم دم و ناله یم کنه

 .کبودم یم کتن عیل، بابام یم کشتم -

ن یم شم،  وقتی که از کبود و قرمز شدنش مطمی 

 عقب

 :یم کشم و با غرور به شاهکارم نگاه یم کنم

بذار باباتم بفهمه تو صاحب داری بگه زودتر بیا  -

 برش

ش تا شکمش نیومده باال  !دار بیر
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 چشم غره ی بدی یم ره و بعد از پاک کردن لپش با

ن پالتوش غر یم زنه  :آستی 



ن انتقامت از من،نکنه یم خوای برای تکمیل کرد -  

 نه؟
ی

 تک تک خانواده ام پا پیش بذارن و تو بیک

 :با نیشخند نگاهش یم کنم که دوباره غر یم زنه

ی -  !کینه شیی

بدون جواب دادن بهش، راه یم افتم و خونرسد یم  

 :گم

 به بابات گفتی شب نیم ری خونه؟ -

ون رو دید یم  از گوشه ی چشم یم بینمش که داره بی 

ن  جواب یم دهزنه و سنگی  : 

 .نه نگفتم، چون قرار نیست نرم خونه -

 :بر خیال شونه باال یم اندازم

 برای خودت بد یم شه بیب، من که در هر صورت -

 !نیم ذارم تو شب برگردی خونه

 وقتی عصتر به سمتم بر یم گرده، خنده ام رو یم

 خورم و اون حرض مچ دستم رو با ش انگشت لمس

 :یم کنه

ذیت نکن عیل. تو نگفتی قراره شبانقدر منو ا -  



 !بمونم

ن رو کنار یم کشم و به  با دیدن داروخونه، ماشی 

 .سمتش یم چرخم

 به جای ش و کله زدن با من، زودتر زنگ بزن به -

بابات که بتوبن یه بهونه ی درست حسابر بیاری! 

 حتی 

 !فکرشم نکن که شب برگردی

 چشمش که به پشت شم و تابلوی نئوبن داروخانه

 یم

 :افته، چپ چپ نگاهم یم کنه

 واسه خ  اینجا وایستادی؟ -

 نگاه کوتایه به داروخانه یم اندازم و نیشخند یم زنم،

 :با ش انگشت روی پاش رو نوازش یم کنم و یم گم

یم خوام بدون اون الیه ی التکس لعنتی حست   -

 !کنم

ن صورت من و داروخونه چرخید و بعد  نگاهش بی 

 :زیرلتر یم گه



 هرخ  تو یم خوای باید همون بشه نه؟ -

 :ش انگشت هام رو آروم تر روی پاهاش یم کشم

 چشم -
ی

 !من فقط تورو یم خوام، تو هم باید بیک

 پارتپونصدودو#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 دستم رو از روی پاش کنار یم زنه و روش رو بر یم

 :گردونه

 !زورگو -

 گونه اش رو که رد دندونام روش افتاده با پشت

 انگشت

 :نوازش یم کنم و نیشخند یم زنم

 !همینه که هست -

 :با تاسف آه یم کشه

 واقعا نیم دونم به چیت دل خوش کردم که هنوز -

 !باهات موندم و به حرفاتم گوش یم دم

به ای به جای دندونام یم زنم و در  با نیش باز، ضن



ن رو باز یم کنم  .ماشی 

ن با اعتماد به نفس و غرو  ون رفیی ن بی  ر جواب یمحی   

 :دم

 !چون خییل عاشقیم -

 :جیغ یم کشه

 .خفشو -

 یم خواد با ناخناش به سمتم حمله کنه و بزنتم که

ون یم رم و زیر مشت و لگدش نیم مونم  .بی 

 بعد از خرید قرص اورژانیس، عیل رغم غرهای تموم

 .نشدبن طیال به سمت خونه یم رم

ست توی پارکینگ قبل از این که پیاده بشم، طیال د

 به

 :سینه یم شه و تخس یم گه

 !نیم آم باال، نیم توبن زورم کتن که -

 پیاده یم شم و در سمتش رو باز یم کنم، بر حوصله

 :یم گم

، حوصله ی بازی ندارم - ن  .بیا پایی 



 بدون نگاه کردن به این سمت محکم تر شجاش یم

 :شینه

 برای تو این بازیه؟ پیاده نیم شم عیل، داری زور یم -

 
ی

 !گ

 :در رو رها یم کنم و به سمتش خم یم شم

 نیم آی؟ -

 :ش باال یم اندازه

 .نچ -

 .ایک، خودت خواستی  -

 پارتپونصدوسه#
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دست یم اندازم زیر بغلش و از روی صندیل بلندش 

 یم

کنم، قبل از این که عکس العمیل نشون بده روی  

 کولم

 .یم اندازمش و به سمت آسانسور یم رم



 : خواد جیغ بکشه که من زودتر یم گمیم

 !جیغ نکش، آبرومونو یم بری -

 :دست و پا یم زنه و با مشت به شونه ام یم کوبه

؟ هربار گفتم نه مثل گوبن سیب  - کار یاد گرفتی

 زمیتن 

 یم زبن رو کولت یم ری؟

 .جوابر نیم دم بهش و وارد آسانسور یم شم

 :دوباره مشت یم زنه

رف یم زنماهو یابو، با تو ح - . 

تا رسیدن به طبقه ی چهارم، طیال فقط دست و پا 

 یم

 !زنه و من هم تو سکوت بهش محل نیم دم

ن یم ذارمش،  جلوی واحدمون وقتی که باالخره پایی 

موهاش به طرز دیوانه واری روی صورتش پخش 

 شده

 .و از حرص نفس نفس یم زنه

 تلو تلو یم خوره و وقتی که باالخره یم تونه صاف



ی پاهاش بایسته، در خونه رو باز یم کنم و به رو 

 داخل

 :هولش یم دم

 .برو تو بیب، دلم برات تنگ شده -

 موهاش رو از صورتش کنار یم زنه و با یه نگاه بد به

 :سمت من داخل یم ره، با غیظ یم گه

 این کارت تجاوزه عیل! من نیم خوام، داری مجبورم -

 .یم کتن 

 : خندمبه قدم هاش نگاه یم کنم و یم

 .با پای خودت داری یم ری ویل -

وسط پذیرابی دست به کمر و با چشم های ریز شده 

 یم

 .ایسته

 پالتوم رو از تنم در یم آرم و ش راه، روی ییک از

ن هام رو تا یم زنم و دست  مبل ها یم اندازم. آستی 

 هام

 .رو داخل جیب شلوار جینم یم ذارم



 پارتپونصدوچهار#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 بهش نزدیک یم شم و تو فاصله ی چند سانتی اش،

 .شم رو نزدیکش یم کنم

 :عقب یم کشه و با غیظ یم گه

 !کارتو کردی من یم رم خونه -

ن  این که برگشته به سیستم خودش، حقیقتا دلنشی 

 تر از

اون طیالی مظلومیه که مثل یه بچه ی خطاکار 

 منتظر

 !بخشش نگاهم یم کرد

یشخند یم زنم و لبم رو بهبرای در آوردن لجش، ن  

 :گونه اش یم کشم

 مگه خروسیم که تا کارمون تموم شد هرگ بره ب   -

خودش؟ تا خود صبح تو بغلیم، خودتو چرا خسته 

 یم



؟  کتن

 دست هام رو روی پهلوش یم ذارم و توی گوشش

 :زمزمه یم کنم

 مگه دلت برای تختمون و بغل من تنگ نشده بود؟ -

ه  سیم به گردنش بیش ترشش رو باال یم گی  و دسیی  

 .یم شه

 روی پوستش نفس یم کشم و دست های طیال روی

 :شونه هام و دور گردنم حلقه یم شن

 !تنگ شده، ویل نه این طوری با زور -

 یقه ی پالتوش رو کنار یم زنم و لب هام رو روی

 :شونه اش یم ذارم

من هیچ وقت زورت نیم کنم بیب، یم دونم  -

 خودتم

اد ویل لج کردیدلت یم خو  ! 

 :انگشت هاش رو از پشت توی موهام چنگ یم کنه

تو چند وقته داری عذابم یم دی و اآلنم بدون  -

 پرسیدن



 !نظر من با زور آوردیم تو خونه ات

ن حرفش با آرامش یم گم  :بی 

 !خونه مون، اینجا مال دوتامونه -

 :مات نگاهم یم کنه و بعد ناله یم کنه

 خونمون ویل چن -
ی

د ساعت پیش گفتی دیگه یم گ

 نیم

! باید چیکار کنم که این کینه  خوای با من ازدواج کتن

یتو بذاری کنار؟  شیی

 صداش یم شکنه و این بار توی لحنش پر یم شه از

 .خواهش

 پارتپونصدوپنج#
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م و آروم یم گم ن دو دستم قاب یم گی   :صورتش رو بی 

 .بیا فعال به هیچ  فکر نکنیم -

ن نگاهم دو دو یم زنه و انگار تمامچ شم هاش کیم بی   

ه و شم رو  هام رو یم بینه که آروم یم گی 
 نگرابن



 :نزدیک خودش یم کشه

خ  شده که با این همه فاصله بینمون، اومدی  -

 پیش

؟  من آروم بیسر

 :بغلش یم کنم و شش رو به سینه ام یم چسبونم

 !نیم خوام راجع بهش حرف بزنم -

 نیم ز 
ن
نه و حدود پنج دقیقه اجازه یم ده که حرق

 آروم

 .بشم

ن دو دستش قاب یم  با فاصله گرفتنش، صورتم رو بی 

ه تو ه و روی نوک پاهاش بلند یم شه و من خی   گی 

 چشم های خوش رنگ و خوشگلش حقیقتی که نیم

 :تونم انکارش کنم رو به زبون یم آرم

 حتی اگه یه روزی باهم نباشیم، تو تنها کیس هستی  -

 !که یم توبن آرومم کتن 

 یه لبخند کوچیک یم زنه و پیشونیش رو به پیشونیم

 :یم چسبونه



 !من همیشه باهاتم، مگه این که تو نخوای -

م و آروم  من هم مثل اون صورتش رو قاب یم گی 

 روی

 .لبش رو یم بوسم

ی، لب یم زنم  :توی یک فاصله ی مییل میی

 .حتی اگه منم خواستم، تو نرو -

ر حرف زدنم، لب هامون هم رو آروم لمس یمبا هربا  

ن و روی هم کشیده یم شن  .کین

 یم خوام حرف دیگه ای بزنم که طیال شم رو جلو یم

 .کشه و برای بوسیدنم پیش قدم یم شه

 پارتپونصدوشش#
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بدون این که بهش فرصت پشیموبن بدم، یقه ی 

 پالتوش

آرمرو کنار یم زنم و از تنش درش یم  . 

ن یم  خودش شالش رو هم کنار پالتوش روی زمی 



اهن من یم شینه  .اندازه و دستش روی دکمه های پی 

بدون قطع کردن اتصال لب هامون، لباس های هم 

 رو

 در یم آریم و وقتی پوست گرمش زیر دستم برهنه یم

 شه، نوک انگشتم رو از بازوش تا قفسه ی سینه اش

 :یم کشم و توی گوشش نفس یم زنم

قرص تو جیبمه، اولش باید بخوری یا آخرشم  -

 اکیه؟

نفسم توی گوشش قلقلکش یم ده که با خنده شش 

 رو

 :کج یم کنه

 .نیم دونم من، فکر کنم مال تهشه -

همون طوری که رو به روی هم ایستادیم، دستم رو 

 از

 شونه اش تا کمرش یم کشم و با باز کردن قفل لباس

ن یمزیرش، با دست دیگه بندهای س وتینش رو پایی   

 .کشم



ن و باال  انگشتم رو از ستون فقراتش، نوازش وار پایی 

 یم کشم و از الله ی گوشش تا گردنش رو بوسه های

 .ریز یم زنم

مت تو تخت -  !نیم خوام بیر

 مسی  لب هام از گردنش تا شونه و ترقوه اش کشیده

 .یم شه

 با نفس های کشدار، شونه ی برهنه ام رو چنگ یم

 :زنه

؟ -  پس خ 

 با فشاری که به شونه اش وادارش یم کنم زانو بزنه و

 :موهاش رو از صورتش کنار یم زنم

 !وسط خونه، روی پارکتا، بغل شومینه -

 پارتپونصدوهفت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

* 

 :صورتش رو به گردنم یم کشه و زمزمه یم کنه



 .ته ریشتو دوست دارم -

 :یم خندم و هوم یم کشم

 !فهمیدم -

ا همون چشم های بسته، نیشخند یم زنم و تیکه یمب  

 :اندازم

از آه و ناله هات وقتی صورتمو به پاهات یم   -

 کشیدم

 !معلوم بود

به ی آرویم به سینه ام یم زنه و با صدای زیری  ضن

 :یم گه

 !بر شعور بر حیا -

ن تر از کمرش یم کشم و با  انگشت هام رو پایی 

 :پرروبی یم گم

ارم چقدر خوشت اومد؟یعتن به روت نی -  

 :شش رو توی سینه ام قایم یم کنه و خفه یم گه

 !نه، خجالت یم کشم -

 :پوزخند یم زنم



 خری مگه؟ خجالت چیه این وسط؟ -

 :آروم یم گه

 .چه بدونم خب! تو هم ان قدر نگو -

 همون طوری که ش انگشت هام رو روی ستون

 :فقراتش یم کشم، موهاش رو بو یم کنم

دوست دارم در مورد این که قراره باهاتویل من  -  

 !چیکارا کنم، حرف بزنم

 غلت یم زنه که باعث یم شه دستم رو از روی کمر

 .لختش بردارم

گرمای بدنش که ازم دور یم شه، اخم یم کنم و 

 بدون

 :باز کردن چشم هام با صدای گرفته ای غر یم زنم

 .برگرد اینجا -

شتنش تو بغلم،چند ثانیه که یم گذره و به جای برگ  

صدای خش خش لباس رو یم شنوم چشم باز یم  

 کنم و

به اون که در حال باال کشیدن بندهای لباس زیرش 



 از

 :روی بازوهاشه، ترسر یم زنم

؟ -  کجا داری لباس یم پوشر

 پارتپونصدوهشت#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 در حایل که داره قفل لباسش رو یم بنده، با ش

ط نامفهویم یم کشم انگشت روی کمر لختش خطو 

 و

ِن َشم
َ
 .هنوز تو خلسه ی ت

 بدون نگاه کردن بهم، فقط نیم رخش رو به سمتم بر

 :میگردونه

 .برم دیگه، بابام اآلناس که زنگ بزنه -

ن یم شم  از شم یم پره و نیم خی 
ی

 :نشئیک

 واقعا؟ -

روی پارکت ها خودم رو جلو یم کشم و از پشت 

 بغلش



یم اندازم و دست هام رویم کنم، پاهام رو دور تنش   

 .دور تنش حلقه یم کنم

کامال به خودم یم چسبونمش، موهاش رو کنار یم 

 زنم

 :و گردنش رو یم بوسم

ویل من کیل دلم برات تنگه و هنوز ازت دل  -

َ کندم
َ
 .ن

 :با نیشخند ادامه یم دم

 !تازه داره بدون کاندوم خوش یم گذره -

یم کوبهبا خنده ی آرویم، آرنجش رو به شکمم  : 

 .بر تربیت -

 :ته ریشم رو به گردنش یم کشم

، یم خوام درسته -  این طوری که خجالت یم کیسر

 .قورتت بدم

 یم خواد خودش رو از دستم خارج کنه که حلقه ی

 :دستم رو دور تنش محکم تر یم کنم و کالفه یم گه

 .دیرم یم شه عیل -



 :گونه اش رو یم بوسم

 .نیم ذارم بری -

یم شه و با عجز ناله یم کنه توی بغلم شل : 

یعتن ما هربار باید ش این قضیه بحث کنیم؟ من  -

 نیم

 !تونم شب بمونم

م و به قصد کبود کردن ن لب هام یم گی   گردنش رو بی 

 .مک یم زنمش

 پارتپونصدونه#

 فصل_دوازده#

 باتو#

وقتی که باالخره صداش در یم آد، عقب یم کشم و 

 به

یشخند یم زنمشاهکار قرمزم روی گردنش ن : 

 اگه قبول یم کردی ازدواج کنیم اآلن بدون نگرابن  -

داشتیم به اسم بچه مون فکر یم کردیم، نه که هنوز 

 تو



 !این مرحله ی شب خونه رفتنت باشیم

 :کالفه نفسش رو پوف یم کنه

 وای باز برگشتیم ش خونه ی اول؟ -

 شش رو به سمتم یم چرخونه و از گوشه ی چشم

هنگاهم یم کن : 

 من چیکار کنم که تو ببخیسر و کوتاه بیای؟ -

کیم حلقه ی دست هام رو شل یم کنم که کامل به 

 سمتم

 .بر یم گرده و دستش رو دور گردنم یم اندازه

ه ام یم شه و لبش رو یم جووئه  .منتظر خی 

م و با یه بوسه ن دست هام قاب یم گی   صورتش رو بی 

 :ی آروم روی لب هاش زمزمه یم کنم

وع، یم تونیم اآلن بریم حمومبرا - ی شر . 

 چشم هاش رو که گرد یم کنه، با خنده گونه اش رو

 :یم بوسم

 .فقط خودمونو بشوریم! کثیف شدیم خب -

 جای دندون هام رو روی گونه اش، نرم یم بوسم و



 :خودش رو تو بغلم مچاله یم کنه

 !همه جام کوفته اس، آب داغ فکر خوبیه -

 : کشه و تهدید یم کنهصورتش رو به سینه ام یم

یم! من دیگه جون ندارم -  .ویل فقط دوش بگی 

اگه از افکار پلیدم خیر داشت، هیچ وقت این حرف 

 رو

 !نیم زد

 :نیشخند یم زنم

 !فقط به من اعتماد کن -

 بلند یم شم و طیال رو هم دنبالم به سمت حموم یم

 .کشم

 :وارد حمام یم شم و براش یم خونم

یم حموم، بزنیم کف در دیوارپس بیا باهم بر  -  ... 

 پارتپونصدوده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

کمربند حوله رو سفت یم کنم و طیال پشتم غر یم 



 :زنه

 !یادم باشه دیگه به حرف تو اعتماد نکنم -

ون یم رم، طیال هم در حایل که داره  یم خندم و بی 

 غر

ن قدیم که بر یم داره، از درد چهره اش  یم زنه با اولی 

هم یم شه و دادش به هوا یم رهدر  : 

، ازت بدم یم آد -  .وحیسر

وقتی لنگ زنان از کنارم رد یم شه، از خنده منفجر 

 یم

 :شم

 حامله ای مگه این طوری راه یم ری؟ -

 با حرص به سمتم بر یم گرده و انگشت وسطش رو

 :نشونم یم ده

 کاش حامله بودم، کمیی درد داشت! ویل فقط یه -

جونموحیسر افتاده به  ! 

ه بره داخل و نق یم  از دیوار کنار اتاق کمک یم گی 

 :زنه



 .خدا بگم چیکارت کنه عیل، زلیل نیسر الیه -

 هر قدیم که بر یم داره، لنگ زدنش واضح تر یم شه

 .و من هربار از خنده جر یم خورم

 وقتی باالخره وارد اتاق یم شه، خودش رو روی تخت

 :ولو یم کنه و دوباره زجه یم زنه

گ عیل که پدرمو در آوردی! آی مامان -  ... بیی

م و به حوله ی   با نیشخند رو به روش قرار یم گی 

 کنار

 :رفته از روی پاش اشاره یم کنم

 .خودتو جمع کن تا برای راند چهارم آماده نشدیم -

 با چشم غره، یقه اش رو تا خرتناق یم بنده و با

 :دستش حوله رو روی پاش چفت یم کنه

 یم اندازمتاین دف -
ی

عه یم زنم از مردونیک . 

م  :قیافه ی ترسیده ای به خودم یم گی 

 این طوری خشن برخورد یم کتن ازت یم -
ی

 نیم گ

 ترسم بیب؟

 پارتپونصدویازده#



 فصل_دوازده#

 باتو#

چشم غره یم ره و مطمئنم حتی نای کلکل کردنم 

 نداره

 .که فقط زیرلتر غر یم زنه

اس هام یم شم وبر توجه بهش مشغول پوشیدن لب  

 وقتی با یه شلوارک خودم رو کنارش روی تخت یم

 بینمون
ن
 اندازم، عقب یم کشه و به اندازه ی کاق

 :فاصله ایجاد یم کنه

 !نزدیک من نیاها -

 دست هام رو زیر شم جمع یم کنم و با نیشخند یم

 :گم

 .پاشو لباساتو بپوش، کاریت ندارم -

ه شکم یمشش رو توی بالشتش فرو یم کنه و ب  

 :خوابه و خسته یم گه

خسته ام خوابم یم آد، سکوت کن یم خوام  -

احت  اسیی



 .کنم

 به سمتش بر یم گردم و انگشت هاش رو نوازش یم

 :کنم، لب یم زنم

 .بیا بغلم بخواب -

 دست هام رو براش باز یم کنم اما اون فقط شش رو

 :روی بالشت درست یم کنه و خوابالو یم گه

ابمیم خوام بخو  - ! 

 :ش انگشتم رو روی ناخن کوتاهش یم کشم

 .کاریت ندارم که، یم گم بیا تو بغل من بخواب -

 شش رو بلند یم کنه و گونه اش رو به بالشت فشار

 :یم ده

مثل حموم رفتنمون که فقط قرار بود دوش  -

یم؟  بگی 

 یم خندم و دست دور تنش حلقه یم کنم، به سمت

ه ام یم ذارم وخودم یم کشمش شش رو روی سین  

 :یم گم

 .بخواب -



انگشت هاش هنوز توی دستمه، حلقه ی دست 

 هامون

م و به ناخن هاش اشاره یم کنم  :رو باال یم گی 

 .ناخن بلند یم ذاری خوشم نیم آد، جلفه -

 پارتپونصدودوازده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 شش رو باال یم آره و نوک موهای خیسش روی

 . شهسینه ی برهنه ام کشیده یم

 حرض لبخند یم زنه و انگشت هاش رو از دستم

ون یم کشه، یقه ی حوله اش رو یم چسبه و با  بی 

 یم گه
ی

 :مسخرگ

چشم عباس آقا، یم خوای ناخنامو کال بردارم؟  -

 هرخ  

 همونه، تعارف نکنیا یه وقت
ی

 ... تو بیک

ن یم کشم  شش رو که کج کرده، به سمت خودم پایی 

 و



ام یم چسبونمگونه اش رو به سینه  . 

موهای خیسش روی بدنم پخش یم شن و تقال یم  

 کنه

 :خودش رو نجات بده که یم خندم

؟ -  هنوز یاد نگرفتی نباید رو حرف من حرف بزبن

 :مشتش رو با تمام زورش به شکمم یم کوبه

-  
ی

 .خوشم نیم آد زور یم گ

 :حقیقتا دردم یم آد و بدون ادا اصول داد یم کشم

ی؟تو باز وحیسر شد -  

 بزنه، صدای زنگ یه گوشر بلند
ن
 قبل از این که حرق

 .یم شه

 از اون جابی که آالرم گوشر هردومون پیش فرض

 :آیفونه، ناله یم کنیم و همزمان یم گیم

 !گوشر من نیست -

ه و با مظلومیت یم گه  :شش رو باال یم گی 

 !من جون ندارم پاشم -

 .ولش کن بخوابیم -



، اگه بابام باشه خ   - ن ؟هی   

 :چشم هام رو ریز یم کنم

 خب چیکار کنم؟ -

 :انگشتش رو روی سینه ام یم کشه

 .برو گوشیمو بیار دیگه -

ون یم رم شاغ کیف  با چشم غره بلند یم شم و بی 

طیال اما صدا از اونجا نیست و گوشر منه که زنگ 

 یم

 .خوره

صدای بلند طیال وقتی که صفحه ی گوشیم رو نگاه 

 یم

 :کنم، بلند یم شه

 گوشر منه؟ بابامه؟ -

تماس رهارو جواب یم دم و طیال با ناله، سالنه 

 سالنه

 :از اتاق خواب وارد پذیرابی یم شه

 .وای من نیم تونم برگردم خونه، آی نا ندارم بخدا -



ده# ن  پارتپونصدوسی 

 فصل_دوازده#

 باتو#

 جانم رها؟ -

طیال صدام رو نیم شنوه و فقط با دیدن من که 

 تلفنم

 یم زنهبغل گوش
ی

مه، لبخند بزرگ : 

 .پس هنوز جا دارم! آخیش -

 رها بعد از یه مکث نسبتا طوالبن احوال پرش یم کنه

 و طیال بر توجه یم خواد بپیچه بره دوباره دراز بکشه

 .که این بار گوشیش زنگ یم خوره

 :طیال با صدای بلندی یم گه

 فاک. این چه شانسیه من دارم آخه؟ -

یم شنوه، ان قدری بلند  مطمئنم رها صداش رو 

 هست

 .که به گوشش برسه و دوباره سکوت یم کنه

من که حواسم پرت طیال شده، بهش چشم غره یم 



 رم و

 :لب یم زنم

 این ییک دیگه باباته! جوابشو بده دست به شش -

 .کن، ان قدرم حواس منو پرت نکن

 .با دهن کچر یم آد کنارم و گوشیش رو بر یم داره

ا که همچنان سکوت کرده یم گمبر حواس به ره : 

؟ -  ببخشید رها، خ  داشتی یم گفتی

ن یم شه و رها خونرسد یم گه  :نگاه طیال به سمتم تی 

 .بد موقع تماس گرفتم؟ یم تونم بعدا زنگ بزنم -

به طیال که بر توجه به تماس خودش، زل زده به 

 دهن

 :من لبخند یم زنم

 .نه عزیزم، تو مراحیم -

ی ن یم گه و اون فقط با هوم جوابش  بابای طیال چی 

 رو

یم ده، تمام حواسش ب  تماس منه و هیچ توجه ای 

 به



 !حرف های باباش نداره

 :رها ریلکس تر از قبل یم گه

ته؟ همون که عاشقش  - ایک پس، دوست دخیی

 شدی؟

 :موهای نم دار طیالرو از پیشونیش کنار یم زنم

 !آره، خودشه -

 پارتپونصدوچهارده#

# هفصل_دوازد  

 باتو#

 طیال*

هیچ نیم فهمم بابا خ  یم گه، تمام حواسم ب  

 علیسان

 .و مخاطب پشت تلفنشه

مخاطتر که بهش گفت عزیزم و من احمقم اگه 

 سابقه ی

ن  م و خیال کنم هیچ چی  درخشانش رو نادیده بگی 

 خاض



 !نیست

تماسش رو که قطع یم کنه، به سمت من حوله 

 پوش

اره یم کنهیم چرخه و بر حواس به گوشیم اش : 

 بابات بود؟ -

 نگایه به گوشر که ناخواسته توی دستم فشارش یم

 :دم یم اندازم و گیج ش تکون یم دم

 .آره -

سم  و قبل از این که من بخوام دهن باز کنم و بی 

 عزیزم، بر خیال یم
 مخاطب تو گ بود که بهش گفتی

 :گه

 گفت بری خونه؟ -

نیست اخم یم کنم و هیچ  از مکالمه ام یادم ! 

 .فکر کنم -

 :به حوله ام اشاره یم کنه

 .باشه بپوش برسونمت -

جه یم زنم وسط اقیانوس؛  آب شد هیچ، انگار شی 



 تنم

یخ یم بنده و به خاطر هجوم آب گوشام کیپ یم 

 !شه

 !ناباوری

یخ َِ  

 پرت یم شم وسط یه اقیانوس

 !این حتما یه کابوسه

 یم
ی

 سکته ای یم خندم و یک دفعه احساس برهنیک

 !کنم

 :یقه ام رو یم پوشونم و آب دهنم رو قورت یم دم

 برم خونه؟ -

نگاهش به من نیست و راهش رو یم کشه سمت 

 اتاق

 :خواب که دنبالش یم رم و بر خیال جواب یم ده

؟ -  آره دیگه مگه نیم گفتی نیم توبن بموبن

 پارتپونصدوپونزده#

 فصل_دوازده#



 باتو#

ره و از جا لباش،وقتی به سمت کمِ د توی اتاق یم   

ن مشیک ای بر ، بافت طوش و شلوار جی  ن  ژاکت جی 

یم داره، همون طوری که نگاهم به لباس هاست 

 جواب

 :یم دم

 !فکر یم کردم یم خوای بمونم -

ن دکمه و زیپش،  شلوارش رو پا یم زنه و در حال بسیی

 :نگاه کوتایه به من یم اندازه

، ویل نیم توبن   - که، منم خییل دوست دارم بموبن

 نیم

 !خوام زورت کنم

 لب هام آویزون یم شن اما یم خندم و به روی خودم

 :نیم آرم، در عوض یم گم

نه خودم یم خوام! دلم برای تو و خونمون تنگ  -

 .شده

 کمربندش رو یم بنده و بافت رو از شش رد یم کنه،



ن پوشیدنش یم گه  :حی 

 .باشه ویل من اآلن باید جابی برم -

مونیه که من عاشقشم و داره این رو ژاکت جینش ه

 یم

 پوشه بره پیش گ؟

 دوست دارم احتیاط رو کنار بذارم و بر رودربایستی 

سم دقیقا با گ حرف یم زد و اآلن داره کدوم گوری  بی 

یم ره، اما نیم تونم و همچنان با حفظ لحن آرومم 

 یم

 :پرسم

واقعا یم خوای منو تنها بذاری، بعد این همه  -

 مدت؟

ن پوشیدنشو  نه ام رو به دیوار تکیه یم دم و عیل حی   

 :جینش یم گه

 !یم فهمم داری چیکار یم کتن  -

ن یم  خودم رو یم زنم به اون راه و نگاهم رو به پایی 

 دوزم، انگشتم رو روی دیوار یم کشم و شونه باال یم



 .اندازم

 :خونرسد جواب یم دم

 کاری نیم کنم! یم خوام بدونم دوست پرسم قراره -

 !بره پیش گ که عزیزشه

 پارتپونصدوشونزده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

م و به اون که ریلکس  وقتی یم خنده، ش باال یم گی 

 .به سمتم یم آد زل یم زنم

ه تو ه و به دیوار یم چسبونتم، خی   کمرم رو یم گی 

 :چشم هام خبیث یم گه

 !قرار بود کاری به کار هم نداشته باشیم -

روی شونه هاش بذارم، توی  دستم که یم خواستم

 هوا

 .خشک یم شه و ناباور زل یم زنم به لبخند ژکوندش

 .حس بر پنایه یم کنم

ت َِ  



 بدبخ

سی َِ  

 تحقی  یم شم و خودم رو یک ابزار جن

 فقط گرم
ی

 احمق یم بینم که هدفش از زندگ

ق َِ  

 عاش

بازه  !کردن تخت یه پرس عوضن و دخیی

چ اهمیتی پرت یم شم توی یک دنیاِ ی شد که من هی  

 برای هیچ کیس ندارم و حالم از دست هابی که روی

ن بهم یم خوره  .پهلوهام نشسیی

 !حس یم کنم نجسم، یه موجود بر ارزِ ش کثیف

 یه فاحشه ی ارزون قیمت و بر ارج که برای کارش،

ی جز محبت نیم خواد و شش رو یه کاله گشاد، ن  چی 

ن   !به اسم عشق گذاشیی

ز اشک یم شن و فقط یمچشم هام تو چند ثانیه پر ا  

 :تونم با یه صدابی که از ته چاه در یم آد؛ لب بزنم

 !برو کنار -



از این همه ضعف مقابل علیسان، از خودم بدم یم 

 .آد

 دلم یم خواد خودم رو عق بزنم، شخصیتی که بهش

 .تبدیل شدم رو باال بیارم و تکه تکه اش کنم

 :نشو ِن علیسان بدمش و بگم

تورو کشتمطیال ِی عاشق  - . 

 علیسان حرف یم زنه، صداش رو نیم شنوم و فقط

م  .برای خودم عزا یم گی 

حرکت لب هاش رو یم بینم و برای خو ِد ساده لوحم  

 که

ن مرتب شده دل یم سوزونم  .فکر یم کردم همه چی 

 پارتپونصدوهفده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

 !طیال -

 صدای علیسان رو یم شنوم و آرزو یم کنم کاش کر

دمبو  ! 



کاش یه کر مادرزاد بودم و نیم شنیدم داره حماقتم 

 رو

 .صدا یم زنه

؟ -  طیال شوخن کردم، چرا این طوری یم کتن

 !شوخن کرده

 !فقط شوخن کرده

 شوخن کرده که من فاحشه ام؟

 !شوخن کرده که طیال خره

یک زمزمه یم کنم  :زیر خنده یم زنم و هیسیی

؟ شوخن بود! طیال فاحشه نیست! ط - یال خرشوخن  

 !نیست؛ طیال عاشقه

 صدام رو گم یم کنم و با دست هابی که یم لرزه شم

م و تمام اورگان های بدنم باهم ش تکون  رو یم گی 

 :یم دن و متاسف یم گن

 !عاشق -

ق َِ  

 گاو، احم



ی َِ  

 ، طیال

ر َِ  

 طیالی خ

 هنوز خنده ی عصتر روی لبمه و چشم هام پر از

 .اشکن

ن یم ا ندازم و یم خوام ازبدون حرف زدن، ش پایی   

 کنارش رد بشم اما پاهام وا یم رن و همون جابی که

 .هستم روی زانوهام یم افتم

 صداش دوباره به گوشم یم رسه و گرمای دست های

 :تهوع آورش رو روی بازوهام حس یم کنم

. به جون تو فقط شوخن   - ن طیال عزیزم، منو ببی 

 .کردم

ه فاحشه جون متن رو قسم یم خوره که فقط براش ی

 ام

 و انتظار داره باور کنم؟

تکه های قلب شکسته ام توی دست هامه و دوباره 



 صدا

 :یم زنه

 !طیال -

 !طیال نگام کن -

 شم رو به سمتش یم چرخونم، صورت خندونش رو

 از پس چشم های تارم یم بینم و علیسان که توجه ام

 :رو به خودش یم بینه خنده اش رو قورت یم ده

خشیدببخشید، بب - . 

 پارتپونصدوهجده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

م رو بهت بخشیدم،  ن دلم یم خواد بگم من همه چی 

 اینم

 !از شخصیتم! مال تو که زیر پاهات لهش کتن 

 ش کج یم کنم، یم خنده؟

 !داره به حال بد من یم خنده

 برهنه



ن َِ  

 من هم یم خندم؛ به این دلقِ ک فاحشه ی گریو

احمقی باید هم خندید که اگر نخندی  ! 

ن قهقهه ام، تن  من از عیل بلند تر یم خندم و بی 

 داغونم

ن لشکر شکست خورده ی قلب تکه تکه  رو از بی 

 شده

 .و مغز مات و مبهوتم باال یم کشم

 روی پاهام یم ایستم و بر حرف یم رم شاغ کمد

ک  !لباس های مشیی

 کجا یم ری طیال؟ -

بدم دنبالم یم افته و خسته تر از اینم که جوابش رو  . 

ک هم خنده دار به نظر یم آد وقتی   حتی واژه ی مشیی

 زندگیش

لی َِ  

های قب  با دخیی
ی
 تو چشم اون هیچ فرق

 !ندارم



 !طیال با توعم -

ه که عقب یم کشم و بد  بازوم رو یم خواد بگی 

 .نگاهش یم کنم

 :خشدار و آروم فقط یم گم

 !به من دست نزن -

ه  :به نشونه ی تسلیم دست باال یم گی 

ن حرفب - اشه عزیزم دست نیم زنم، بیا اینجا بشی   

 .بزنیم

 در مورد خ  حرف بزنیم؟

 باور من که شکسته و در به داغون شده؟

 :زمزمه یم کنم

 ندارم -
ن
 .یم خوام برم، حرق

 هر لباش که جلوی دستم یم آد یم پوشم و به هیچ

وجه به حرف های علیسان پشت شم توجه نیم  

 .کنم

داره زیر پالتوم یم اندازم و موهام رو که هنوز نم  

م که علیسان ش  گوشیم رو بر یم دارم اسنپ بگی 



ن یم گه  :سنگی 

 !اگه بری دیگه نیم آم دنبالت -

 پارتپونصدونوزده#

 فصل_دوازده#

 باتو#

دوست دارم بگم به جهنم، به درک، به هیچ جام 

 نیست

 .اما بهش نگاه یم کنم

 .مثل پرس بچه های تخس دست به سینه نشسته

ه، اما یم خندم  :دلم داره آتیش یم گی 

 .مگه نگفتی برم خونه؟ دارم به حرفت گوش یم دم -

 گوشیم رو توی جیبم ب  ذارم،
م و وقتی  اسنپ یم گی 

 :کالفه سمتم یم آد

 من گ گفتم این طوری و با این وضع بری؟ -

ن یم اندازم و کالفه یم گم  :شم رو پایی 

اینجا بمونمیم خوام برم. نیم تونم دیگه  - . 

 پاهاش رو یم بینم که قدم رو یم ره و وقتی یم ایسته



 :یم گه

 درک نیم کنم االن خ  بهت برخورده که داری یم -

 !ذاری بری

وقتی درکش از حال دو دقیقه ب  ِش من اینه، خ  

 دیگه

 باید بهش گفت؟

 شم رو یم چرخونم تا حتی پاهاش رو هم نبینم و

اضش بلند یم شه  :صدای اعیی

 بس کن طیال، اگه منتظری بگم عذر یم خوام، نیم -

 !گم

 :شونه باال یم اندازم

 .نیستم؛ فقط یم خوام برم -

دست به کمر یم زنه و حاال اون هم عصبانیه، دیگه 

 به

 .م ِن در هم شکسته نیم خنده و رو به روم یم ایسته

 :خسته زمزمه یم کنه

 !نرو -



م و خییل کوتاه نگا هش یم کنمشم رو باال یم گی  : 

 !باورمو شکستی عیل -

 :حرف نیم زنه و من آب دهن قورت یم دم

 !دیگه نیم تونم به عشقت باور داشته باشم عیل -

 :چشم هام پر اشک یم شن

نیم تونم بهت اعتماد کنم، وقتی تو منو به عنوان  -

 یه

 !اسباب بازی جنیس یم بیتن 

 آالرم پیام اسنپ روی گوشیم یم افته و من با نگاه

ون یم رم  .کوتایه به عیل از اتاق بی 

 !اگه بری همه خ  تموم یم شه طیال -

 .جواب نیم دم و از پذیرابی رد یم شم

 :صدای بلندش دنبالم یم کنه

! با توی کله  - من همه چیو با تو یم خواستم لعنتی

 !خر

 پارتپونصدوبیست#

ده# ن  فصل_سی 



 دربندشدگان#

** 

ک خونه یصدای آروم موزیک و فضای نیمه تاری  

یه که بعد از مدت ها فشار عصتر  ن رها، همون چی 

 بهش

 .نیاز دارم

بعد از اون همه کشمکش با طیال و دعوای 

 دیروزمون،

فقط به کیس احتیاج دارم که بدون قضاوت کردن، 

 درکم

 !کنه

 اکیی اطرافیانمون تو قضیه ی خواستگاری، پشت

ن و حتی رستگار که فکر یم کردم تو تیم  طیالرو گرفیی

ین کار رو  من باشه، از طیال دفاع کرد و معتقده بهیی

 !طیال کرد

همه ی این ها که پشت طیال و تصمیمش در یم 

 اومدن،



م و  باعث شدن من بیش تر مقابل طیال گارد بگی 

 اصال

 !دلم نخواد از خواسته ام کوتاه بیام

 بعد از دعوای دیروز هنوز باهاش حرف نزدم، قصد

دارمزنگ زدن و منت کیسر هم ن ! 

از این که با گذشته ام قضاوت بشم خسته شدم و 

 هنوز

 !روی حرفم هستم

 !صفر یا صد طیالرو یم خوام

یا همه اش رو، یا هیچیش و این راجع به اعتمادش 

 هم

ی شد فکر نکنه من  ن ه هرچی  هست، باید یاد بگی 

 قصد

 !خیانت دارم

ی که  ن خدایا این واقعا مسخره است، چون تنها چی 

 من

نکردم هیچ وقت، خیانت به تنها کسیه کهبهش فکر   



ط، دوستش دارم  !واقعا و بر قید و شر

 در حایل که با موزیک فاز گرفتم و سیگارم رو یم

کشم، فکرم درگی  دوست دخت ِر نفهممه و متوجه 

 نیم

 شم که گ رها بعد از آوردن لوازم پذیرابی کنارم یم

 .شینه و پاهای بلندش رو روی هم یم اندازه

ن ساده پوشیده،یه بی  ن کوتاه و شلوار جی  ت آستی    شر

ن   .لباس هابی که کامال مناسب زبن مثل اون هسیی

 موهاش رو پشت گوشش یم زنه و چشم های

 :کنجکاوش رو بهم یم دوزه

؟ رو به راه نیستی انگار -  !خوبر

 از وقتی پام رو اینجا گذاشتم، چندبار این سوال رو

لوئه که ان قدر پرسیده و ظاهرا قیافه ام خییل تاب

 راحت

 .فهمیده

 پارتپونصدوبیستویک#

ده# ن  فصل_سی 



 دربندشدگان#

 ش تکون یم دم و از اون حالت لیسر که داشتم خارج

 یم شم. آرنجم رو روی پام یم ذارم و خاکسیی سیگارم

 :رو توی زیر سیگاری یم تکونم

 !خوبم -

 :لم یم ده و یم خنده

همه  من ان قدر یم شناسمت که حتی بعد این -

 سالم،

 !بفهمم اآلن خوب نیستی 

ون یم دم و با ش انگشت شست  ن بی  نفسم رو سنگی 

 و

 اشاره ی دستی که سیگار توشه، چشم هام رو ماساژ

 :یم دم

ن  -  .اوضاعم یکم بهم خورده فقط، همی 

 خودش رو کیم جلو یم کشه و دستش رو نرم و بدون

 .لمس خاض روی شونه ام یم ذاره

  به شونه ام وارد یم کنه و آرومدوستانه فشار آرویم



 :یم گه

 .یم توبن با من راجع بهش حرف بزبن  -

 خاکسیی سیگارم رو دوباره توی زیر سیگاری یم

 :تکونم و چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم

ا -  !لوس بازیای تموم نشدبن دخیی

 :پر استهزا یم خنده و به بازوم یم کوبه

 !هوی -

که لبه ی مبل  یه وری یم خندم و همون طوری  

 .نشستم، باال تنه ام رو روی پشتی مبل پهن یم کنم

 :چشمیک بهش یم زنم و با لحن اغوا کننده ای یم گم

 اگه تو مثل بقیه شون لوس بودی، اآلن اینجا نبودم -

 !که، داشتم فرار یم کردم

 غش غش یم خنده و صورتم رو که کنار دستشه کنار

 :یم زنه

 !عوضن  -

ی نیم گم، یکم بعد رها پوزخند یم زنم و  ن دیگه چی   

 :دوباره یم گه



ه رو نشونم ندادی -  !عکس دخیی

 پارتپونصدوبیستودو#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

م  :گوشیم رو از کنارم بر یم دارم و به سمتش یم گی 

 1234. رمزش -

ن یم ه و من دوباره دستم رو پایی   گوشر رو یم گی 

 .اندازم

! از مغزت کمیی  - استفاده کن چه رمز سختی . 

 :بدون جواب دادن به تیکه اش، بر حوصله یم گم

تو گالریم سلفیامون هست، تو پیج خودشم هست  -

 یم

 .خوای برو اینستا

 اسم پیجش چیه؟ -

 بر حوصله چشم هام رو یم بندم و یم خوام کیم به

احت بدم  .خودم اسیی

 .شچ کن طیال، یم آره -



 :و زیر لتر ادامه یم دم

عجیب غریبهحتی اسمشم  - ! 

هنوز خییل نگذشته که صدای خنده ی رها بلند یم 

 :شه

 دعواتون چقدر شدید بوده مگه؟ -

 یک چشمم رو باز یم کنم. تو تارییک به اون که با

 :خنده داره پیج طیالرو زیر و رو یم کنه، اخم یم کنم

 منظورت چیه؟ -

صفحه ی گوشر رو به سمتم بر یم گردونه و 

 همچنان

هداره یم خند : 

 !عکساتونو برداشته! فکر کنم کات کرده -

م ن یم شم و گوشیم رو از دستش یم گی   .نیم خی 

 .بده من ببینم -

 اولش حس یم کنم به خاطر تارییک چشم هامون نیم

بینه اما هرچقدر یم گردم هیچ کدوم عکسامون رو 

 پیدا



 .نیم کنم

 :دندون قروچه یم کنم و گوشر رو کنارم پرت یم کنم

گ وحیسر توله س - . 

 پارتپونصدوبیستوسه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 رها بر قید یم خنده و به من که دارم حرص یم خورم

 :تیکه یم اندازه

 !غصه نخور، باهاش حرف یم زنم یم گم ببخشتت -

 :چپ چپ نگاهش یم کنم

 .الزم نکرده -

 خنده اش شدید تر یم شه و دوباره گوشیم رو بر یم

 :داره، یم پرسه

دعوا کردید حاال؟ چرا  -  

ذهنم هنوز روی پاک کردن عکس ها قفله و حسابر 

 از

 !دست طیال عصبابن ام



 وقتی که خواستگاریم رو رد کرد، من رابطه مون رو

 !بهم نزدم

 درسته باهاش شد برخورد یم کردم اما وصله های

دم و اجازه دادم زمان این مشکل ن نیر  بینمون رو از بی 

 یم خوره کات یم رو حل کنه؛ اما طیال تا 
ی
تقی به توق  

 !کنه

 وقتی رها با ش انگشت به کتفم یم زنه، تازه به خودم

 :یم آم و گنگ نگاهش یم کنم

 چیه؟ -

 :چشم ریز یم کنه

 پرسیدم ش خ  دعوا کردید؟ -

 دوباره روی مبل لش یم کنم و شم رو به پشتیش

 .تکیه یم دم

. قصه اش طوالنیه، چند وقته مشکل داریم باهم -

 تماس

 !دیروز تو هم چاشتن بمب بود

 :فقط ساده یم گه



بی وگرنه زنگ -  اوه! نیم دونستم پیش دوست دخیی

 .نیم زدم

م  :دستم رو باال یم گی 

مهم نیست بر خیالش! هرکارم کنم اون به من  -

 اعتماد

 نداره! حاال تو زنگ بزبن یا مادرم فرق نداره، کافیه

 !صدای زن باشه

ه و یم پرسهاین بار نگاهش رنگ   یم گی 
نگرابن : 

 چرا این طوری فکر یم کنه؟ تو اگر دوستش داری -

 باید کمکش کتن که این ذهنیت رو راجع بهت نداشته

 !باشه

 پارتپونصدوبیستوچهار#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ه یم شم و  به گوشیم که هنوز تو دست رهاست خی 

 آه

 :یم کشم



حرفاست، بر مشکالت بینمون خییل بیش تر از این  -  

 .خیالش فکر تورو هم درگی  نکنم

 در واقع از دخالتش تو رابطه ام خوشم نیومده و اگر

ام زیادی براش قاعل نبودم، بر رودربایستی یم  احیی

ه دماغش رو از رابطه  گفتم بهش ربیط نداره و بهیی

 ی

ون اما خب، اون رهاست و تنها کیس   من بکشه بی 

 که

ایم کن منیم تونم بهش بر احیی ! 

 هم حرف زدن راجع به رابطه ام با کیس که
ن
 از طرق

 قبال باهاش بودم و به عنوان یک زن ایده آل قبولش

 دارم، حقیقتا عجیب به نظر یم رسه و باعث یم شه

 .معذب بشم

 :کیم خودم رو جمع و جور یم کنم و رها یم گه

 .چقدر خوشگل و کیوته -

 :نیشخند یم زنم

 !اخالقشم خییل کیوته -



ندهیم خ : 

 نفهم -
ی

تو بیک  .تو که نباید جلوی من بد دوست دخیی

ی نیم گم و فقط زیرلب زمزمه یم   ن در جوابش چی 

 :کنم

 !فعال که معلوم نیست چیکاره ایم -

 :رها دوباره یم گه

الیه، چقدر نازه. چشماش فوق العاده اس! سلیقه  -

 ات

 .قابل تحسینه

 :نیشخند یم زنم و رها با ذوق جیغ یم کشه

ه اینجا معلویم، بیایذر  - . 

 :پوزخند یم زنم و رها خندون و با طعنه یم گه

 .نا امید نشو، دستت هنوز هست تو پیجش -

 :توجیه نیم کنم و یکم بعد یم پرسه

 استوریشو باز کنم؟ -

 پارتپونصدوبیستوپنج#

ده# ن  فصل_سی 



 دربندشدگان#

 :بر خیال دست تکون یم دم

 !هرکاری یم کتن بکن -

یم گذره، رها با تعجب یم گهچند ثانیه که  : 

 .بیا اینجا -

 وقتی توجیه نیم کنم، خودش رو به طرف من عقب

یم کشه و صفحه ی گوشر رو جلوی صورتم یم  

ه  .گی 

ی که یم بینم، لبخند خوشگل و بر خیال
ن ن چی   اولی 

 .طیالست

 اخم یم کنم و نگاهم از چشم های براقش، تا صورت

های نا آشنای کنارش کش یده یم شهپرس و دخیی . 

ی که اذیتم یم کنه، آدم های اطرافش نیست ن  .اما چی 

 بیکیتن دو تکه تنشه و نوشیدبن تو دستش، کنار

استخر توی یک باغ و هوای تاریک باعث یم شه 

 پلکم

ه  !بی 



 استوری مال طیال نیست و توسط یه پرس دیگه آپ

شده، طیال خانم هم اون رو اد کرده و پایینش 

 ایموخر 

وب گذاشتهگیالس های م رسر . 

 !نیم دونم احساسم چیه

 دیگه نیم تونم به اون تصویر نگاه کنم و گوشر رو یم

 :دم دست رها

ش! نیم خوام ببینم -  .بگی 

 :رها با چشم های ریز شده و با دقت نگاهم یم کنه

 خییل داری واکنش نشون یم دی، یه جمع دوستانه -

 !اس فقط

مچپ چپ نگاهش یم کنم و جلو خودم رو یم گ ی   

 نزنم اما موفق نیستم که حرض یم گم
ن
 :حرق

 لخت و پختی بغل یه گله مرد کنار استخر وایساده -

 دوستانه؟
ی

وب یم زنه، یم گ  مرسر

 پارتپونصدوبیستوشش#

ده# ن  فصل_سی 



 دربندشدگان#

 :بر خیال یم خنده

ی -  !شل کن بابا چقدر سخت یم گی 

 .چشم غره یم رم و رها یم خنده

 :بر هوا یم پرسه

 راستی چطوریه که مامانت موفق نشده زنت بده؟ -

 موهام رو باال یم دم اما دوباره توی صورتم یم ریزه

 و یاد کاندیداهای نرگس و مامان برای ازدواجم یم

 !افتم

 نگران نباش! حاج خانم و زن ممد به فکر بودن، پا -

 .ندادم

 :غش غش یم خنده

 الیه بگردم، زن داداشت یم خواست برات زن -

ه؟ البد از این جلسه هاشون دخیی پیدا کرده ب گی 

 بودن

 .برات

 :ناراحت شم رو با ش انگشت ماساژ یم دم



کاش از روضه، خود خانم جلسه ای رو بلند یم   -

 کردن

 !یم آوردن برام

 دوباره با موهام درگی  یم شم و باال یم دمشون، خییل

بلند شدن و احتماال مجبور یم شم یا ببندم و تل 

، یابزنم  

 .کوتاهش کنم

 :رها یم خنده

، خ  شده مگه؟ -  وابی

 :نیشخند یم زنم

 خانم جلسه ای یم آوردن کمیی بهم بر یم خورد تا -

ن جلوم  !اون پلنگ ملنگابی که آوردن ریخیی

رها فقط یم خنده و همون طوری که شش همچنان 

 تو

 .گوشیم و پیج طیالست، ساکت یم شه

تمام مدبی که من هم سکوت رو ترجیح یم دم اما   

 نیم زنم تصویر نیمه لخت طیالرو توی
ن
 حرق



م اما اصال نیم تونم و فکر یم  استوریش نادیده بگی 

 !کنم خونم در حال جوش اومدنه

 پارتپونصدوبیستوهفت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

م و وقتی نیم تونم افکارم
َ
 پوست لبم رو عصتر یمَ کن

مرو جمع و جور کنم، گوشیم رو از رها یم  : گی 

 .بده زنگ بزنم طیال -

 :رها گوشر رو به دستم یم ده و از کنارم بلند یم شه

 .من پیج اون یاروبی که استوری گذاشته بودو دیدم -

تتو آرتیسته، چقدرم کارش خوبه! بعدا از طیال 

 آمارشو

 .بگی  برام

 اخم هام در هم یم شه و کنجکاو شاغ استوری طیال

رده رو باز یم کنمیم رم، پیج کیس که تگش ک . 

 .آخرین پستش رو باز یم کنم

 یک تتوی ظریف اما شتاشی هست که از ستون



فقرات گذشته و تا باالی باسن طرف ادامه داشته؛ 

 تقریبا

وع شده و عالوه بر این که خییل ن گردن شر  از پایی 

 !هاته، به شدت آشناست

با اخم ش کج یم کنم و برای راحت تر دیدن کمر 

 لخت

ر تو عکس، گوشر رو باالتر یم آرم و با صدایدخت ِ   

 :بلندی به رهابی که نیم دونم کجاست یم گم

ی روشن کن - ن  چرا خونه ات ان قدر تاریکه؟ یه چی 

 .ببینم این چیه گذاشته. اه

ی که نیم شنوم و بعد خونه روشن یم  ن رها یه چی 

 .شه

 تمام تمرکزم روی کمر لخت توی عکسه، خال های

با ن قلبم رو تند یم کنند و مطمئنم روی کمرش ضن

 این

 همون پوستیه که من هربار تحسینش یم کنم و

 !عاشقشم



 صدای رها رو یم شنوم که حرف یم زنه، اما هیچ  

 !نیم فهمم از جمله هاش

از اینستاگرام کوفتی خارج یم شم و بدون فوت 

 وقت،

بدون این که حتی بدونم دارم چه غلیط یم کنم 

 شماره

ماش رو یم گی   . 

وقتی بدون جواب تماس قطع یم شه، دیگه نیم 

 تونم

 بشینم و هیچ کاری نکنم، بلند یم شم و همون طوری

 که قدم رو یم رم، توی موهام چنگ یم زنم و این بار

 :صدای رهارو کیم واضح تر از قبل یم شنوم

 خ  شده؟ این چه وضعشه؟ -

 پارتپونصدوبیستوهشت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

م و عصتر دندون قروچهگوشر رو  به سمتش یم گی   



 :یم کنم

ن سلیطه چیکار کرده! آخرین پست تتو آرتیست -  ببی 

 !کمر لخت دوست دخیی منه

ه و چند ثانیه  با تعجب گوشیم رو از دستم یم گی 

 بعد با

 :بر خیایل یم گه

وا بده بابا معلوم نیست که دوست دخیی توئه!  -

 فقط یه

لعاده هات و سکیسکمر لخته با یه تتوی فوق ا ! 

عصتر موهام رو یم کشم و اگر شب نشده بود 

 مطمئنا

 !یه جارو پیدا یم کردم که کچل کنم

تگش کرده، اون چشم دریده ام براش کامنت   -

 !گذاشته

ی درست نیم - ن  ریلکس! تو این جا حرص بخوری چی 

 .شه که

 :و دستش رو با فاصله پشتم قرار یم ده



ن اونجا من برات چای  - ن یا قهوه بیارم آرومبشی  سیر  

 !شر 

ن مبل نزدیکم ون یم دم و روی اولی   نفسم رو کالفه بی 

 .لش یم کنم

ن یم ذارم و رها غر یم زنه  :پاهام رو روی می 

 !حداقل بوتاتو در بیار -

 :چشم یم بندم

 !ولم کن من االن اعصاب ندارم، تحت فشارم -

 رها تمام شب رو حرف یم زنه و مرتب تکرار یم کنه

م چطوری باهاش اگر  طیالرو یم خوام باید یاد بگی   

 .رفتار کنم

ه و میگه برام  از لج و لجبازیامون خنده اش یم گی 

 متاسفه که نزدیک ش سالمه و دارم با یه دخیی بچه

 !ش و کله یم زنم

حقیقتا خودم هم خجالت یم کشم و وقتی به 

 رفتارهای

م فکر یم کنم، بهش برای این زیاده روی که  حقاخی   



 کارهای خودمه و همه ی 
ن
نیم دم اما یم دونم تالق

 این

 .کارهای برای در آوردن حرص منه

کت اکت توی شر  در آخر هم با پیشنهاد رها برای شر

 سورپرایز یم شم اما از اون جابی که خودم 
تبلیغابی

 هم

تو فکر راه انداز ِی کار خودم بودم قبول یم کنم و 

 قرار

ط باشیمیم شه بعدا باهم در ارتبا . 

 وقتی به خونه بر یم گردم، با وجود تمام حرف های

م و به طیال پیام  رها نیم تونم جلوی خودم رو بگی 

 یم

 .دم

 پارتپونصدوبیستونه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

salam - 



?bidari - 

 آنالینه اما چند دقیقه یم گذره و جوابم رو نیم ده،

م  .عصتر یم شم و شماره اش رو یم گی 

 ازش یمبعد 
ی
از چند بوق، با صدابی که بر حوصلیک  

 :باره و بر حوصله جواب یم ده

 بله؟ -

 تمام حرف های رهارو فراموش یم کنم و با دندون

 :قروچه یم توپم

 خوش گذشت؟ -

 :آروم یم خنده و با آرامش جواب یم ده

 جای شما خایل! چرا خوش نگذره؟ -

 مطمئنم داره از حرص خوردنم لذت یم بره و کیف

 یم

م و این حس  کنه اما نیم تونم جلوی خودم رو بگی 

 .خوب رو بهش ندم

 کار امروزش زیادی بود و خودش هم یم دونه این

 !مسخره بازیش هیچ سودی نداره جز آزار دادن من



 توی موهام چنگ یم زنم و پشت گردنم رو با ش

 :انگشت ماساژ یم دم

 بعید یم دونم جای من خایل بوده باشه! حسابر  -

 شت

 .شلوغ بود

 برخالف انتظارم، پوزخند یم زنه و بدون اذیت کردنم

 :فقط آروم یم گه

ویل جای علیسابن که عاشقش شدم همیشه  -

 !خالیه

 چندبار پلک یم زنم و انگار اون هم مثل من از این

ی نیم گم و آه یم کشه ن  :بحث ها خسته شده. چی 

بهشنه برای این آدم زورگو و بر منطقی که جدیدا  -  

 ... تبدیل شدی

 :زمزمه یم کنم

 !عشق آدمارو عوض یم کنه، انحصار طلب یم کنه -

 :ساده جواب یم ده

 !پس کاش عاشقم نبودی، ویل هنوز خودت بودی -



 پارتپونصدوش#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ون ن بی   ابروهام باال یم پره و طیال با نفیس که سنگی 

 :یم فرسته، ادامه یم ده

عاشق مهربونیاش شدم، نه این آدم  هموبن که  -

 کینه

ای و لجباز که هیچ  جز خودش و اهدافش براش 

 مهم

 !نیست

آب دهن قورت یم دم و حس یم کنم صدای طیال 

 خش

 :بر یم داره

 تو ادعا داری عاشقیم و ازم خواستگاری کردی، -

 ... گفتی یم خوای بقیه ی عمرتو کنار من بگذروبن 

 ندارم و طیال با 
ن
همون لحتن که انگار  هیچ حرق

 بغض



 :داره خفه اش یم کنه، با صدای زیری ادامه یم ده

ایط نداشته  - ویل کافیه یه اشتباه کنم! کافیه شر

 باشم که

بهت زنگ بزنم، کافیه بهت بگم نه که خون به 

 جیگرم

 !کتن و پدرمو در بیاری

 :خسته یم گم

 !ویل من عاشقتم -

 :ولوم صداش کیم باالتر یم ره

تو اینه؟ اهمیت دادنت این مدلیه؟عشق  -  

 :لبم رو داخل دهنم یم کشم و به شوخن یم گم

 !مدلش یکم تخمیه ویل یم توبن بهش اعتماد کتن  -

 :وسط حرفم یم پره

 !من بهت اعتماد دارم -

با نیشخند گوشه ی لبم رو پاک یم کنم و زل یم زنم 

 به

 :سقف



 !د نداری دیگه، نداری خانم خانما -

خاطر به خودش، مصمم یم گه با اطمینان : 

 من هیچ وقت بهت شک نکردم عیل، همیشه هر -

ترش بوده از اطرافیانت بوده نه از خودت که یم 

 دونم

 !حست بهم چقدر واقعیه

ه و با پلک زدن یم گم  :خنده ام یم گی 

خودتو گول نزن طیال! من اون پرس بدی ام که  -

 عاشق

 قصه شده و برای به

تننی َِ  

و دست نیاف پرنسس خوشگل  

 !دست آوردنش زیادی کمه

 پارتپونصدوسیویک#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 :ناله یم کنه



 !این طوری نگو! تو هیچ  کم نداری -

 :بر رودربایستی یم گم

 !تورو کم دارم! تورو ندارم -

 نیم زنه و فقط نفسش رو توی گوشر 
ن
وقتی حرق

 فوت

 :یم کنه، من عصتر یم گم

-  
ی

ی بیک ن ؟نیم خوای چی   

ن یم گه  :ش سنگی 

 خ  بگم؟ -

شم رو کج یم کنم و انگشت هام رو با ریتم خاض 

 به

 :پیشونیم یم کوبم

 این که تو هم به من نیاز داری و یم خوای که -

 .برگردی

 ... منم بهت نیاز دارم، ویل -

 تمام امیدی که با اول جمله اش توی دلم جوونه یم

ا و مستاصلزنه، با ویل آخرش دود یم شه یم ره هو   



 :یم گم

اگه ویل بیاد قبل حرفت، جمله ات دیگه معنت   -

 !نداره

 :مصمم، زمزمه یم کنه

 !داره -

ونش یم  منتظر یم مونم و اون با نفیس که محکم بی 

 :ده یم گه

من به آرامش نیاز دارم عیل! خسته شدم از این  -

 یکه

 !بدوهای مسخره

 :صداش گنگ به نظر یم رسه

ارم برم دور ترین جای ممکن امادلم یم خواد بذ -  

 !وقتی به تو فکر یم کنم دست و پام فلج یم شن

 پارتپونصدوسیودو#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

بغض یم کنه و من چشم هام رو از سقف بر یم 



 دارم،

 :پلک یم بندم و پشتشون رو ماساژ یم دم

نیم تونم ولت کنم برم، نیم تونم به دنیای بدون  -

 تو

یل تو بهم آرامش نیم دی! نیم تونم از فکر کنم، و

 این

ن باشم که اگه اآلن دوستم داری، برخالف  مطمی 

 میلت

 بزنم و تو هنوز دوسم داشته باشر 
ن
 !حرق

 :با دلخوری واضچ ادامه یم ده

عیل من آدمم، نظر و زاویه دید خودم رو برای  -

 زندگیم

 !دارم

 :غرور به لحنش اضافه یم شه

ن  -  درس بخون به یه جابی  کل خانواده ام گفیی
ن بشی   

 برش من چسبیدم به عالقه ام و اآلن از اونابی که

ن درس خوندن جلوترم  !نشسیی



ه ش رو از ش یم گی   :دوباره توپ و ترسر

 من بر عقل و شعور نیستم که ییک دیگه چون -

ه و اضار کنه که به حرفش  عاشقمه برام تصمیم بگی 

 !گوش بدم

 :لحنش سخت یم شه

! با من جوریتو عاشقیم - ن یم کتن   ویل بهم توهی 

 رفتار کردی که انگار از ش چهار راه برم داشتی 

 آوردی! مگه من ج...ده ام عیل؟

 وسط حرفش یم پرم و سیع یم کنم گندی که زدم رو

 :رفع و رجوع کنم

 ... نه طیال ای -

 بهم اجازه ی ادامه دادن نیم ده و عصتر زمزمه یم

 :کنه

تو به من ربط نداره؟نه؟ پس چرا کارای  -  

 یم خوام از زیر این سوال در برم، اما سکوتش ادامه

 :دار یم شه و به اجبار معذب جواب یم دم

 تو -
ی

 !من اشتباه کردم، درست یم گ



وزش رو روی لبش تصور کنم و  یم تونم لبخند پی 

حرفش رو از جابی که وقفه ایجاده شده بود، بدون 

 این

 : مسلط ادامه یم دهکه به روی خودش بیاره کامال 

دوست پرسم اگه نیستی من بیجا کردم اومدم تو  -

 خونه

 رو تخت تو و اگر دوست پرسیم تو خییل غلط کردی

 کاری به کار هم نداریم
ی

 !یم گ

ون یم ده و حسن ختام حرفاش  نفسش رو محکم بی 

 :یم گه

 تکلیف منو روشن کن عیل، من صفر یا صد یم -

 !خوام، مثل خودت

# صدوسیوسهپارتپون  

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

** 

 توی این یک مایه که از بحث هامون گذشته و حاال



 آروم تر از قبل شدیم، داریم بهیی همدیگه رو یم

 .شناسیم

حاال که تو آرامش دارم با تمام اخالق های خوب و 

 بد

طیال آشنا یم شم، بیش تر به این نتیجه یم رسم که 

 در

ن بود و من داشتم بیش ازرابطه با ازدواج حق با او   

 .اندازه عکس العمل نشون یم دادم

از خواسته ام اصال پشیمون نیستم و هنوز هم با 

 تموم

 وجود یم خوامش، حتی با تمام اخالق های غی  قابل

 !تحملش بیش تر هم دوستش دارم

خب، اون با اون اخالق ها طیال شده و همینه که 

 دوست

 .داشتنیش کرده

ای همدیگه به حدی رسیده که یمدرکمون از نیازه  

 .تونیم باهم کنار بیاییم



طیال بعد از این که فهمید چقدر اون پست و 

 استوری

 برام گرون تموم شدن، معذرت خوایه کرد و از تتو

 .آرتیسته خواست که عکس هارو پاک کنه

امروز صبح مامان زنگ زد و گفت باید شب با طیال 

 به

ص کنیماونجا بریم و تکلیفمون رو مشخ ! 

ن و از  ظاهرا پدر و پدربزرگ طیال با حاخر تماس گرفیی

ن ما ابراز نگرابن   ارتباط بیش از اندازه صمییم بی 

ن که تکلیف این رابطه مشخص بشه  !کردن و خواسیی

طیال از صبح نگرانه و یک بند در گوشم غر زده، 

 حتی 

کت  با این که من تمام روز دنبال کارای نهابی ثبت شر

ک لحظه هم از غر زدن شم غافل بودم، طیال ی

 !نشده

 پارتپونصدوسیوچهار#

ده# ن  فصل_سی 



 دربندشدگان#

س یم  آخرین باری که زنگ یم زنه، صداش از اسیی

 :لرزه و چرت ترین حرف ممکن رو یم زنه

 من خجالت یم کشم عیل، چرا باید بیام وسط شام -

 شما؟ بابا مگه آمریکاس، ایرانه ایران! منم
ی

 خانوادگ

ت نسبت دیگه ای باهات ندارم. جز دو  ست دخیی

ه
َ
 وای ا

 به قدری کالفه ام کرده که دیگه بدون گوش دادن به

 :حرف هاش، فقط گوش یم دم و ناله یم کنه

 چقدر من بدبختم! وای چه شانسیه! یم خواستم -

 !سورپرایزت کنم مثال، گند زده شد به برنامه هام

داره یابروهام در هم یم شه و همون طوری که از ا  

 ثبت خارج یم شم، پرونده رو زیر بغلم یم زنم و از

 .جوب رد یم شم

 چه سورپرایزی؟ چیکار کردی باز؟ -

 چیکار داری؟ سورپرایزه! یم رم خونه، تو هم بیا -

 !دنبالم یم خوام عکس العملتو ببینم



ن رو یم زنم و در رو باز یم کنم  .دزدگی  ماشی 

دستم رو رویپشت فرمون یم شینم و پوشه های تو   

 :صندیل کنارم یم اندازم

 !از این که ندونم خ  در انتظارمه خوشم نیم آد -

 :با پرروبی یم گه

 ایک ویل این بار باید خوشت بیاد، ساعت هشت تو -

 !خونه یم بینمت، دیر نکتن 

 پارتپونصدوسیوپنج#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 تا ساعت هشت که به خونه برگردم، فکرم مشغول

رایز طیال یم شه و از این که نیم دونم قراره باسورپ  

 .خ  رو به رو شم اصال راضن نیستم

 کاور لباسم که از خشکشوبی گرفتم، از
ن  با برداشیی

ن پیاده یم شم و به سمت آسانسور یم رم  .ماشی 

دلم برای عکس های توی آینه ی آسانسور خونه 

 تنگ



شده و این مدت ان قدر هیجان و حاشیه تو زندگیم 

 بوده

 !که حتی وقت یه استوری گذاشتنم نداشتم

 با ایستادن آسانسور تو طبقه ام، کاور لباس رو زیر

ون یم رم ن بی   .بغلم یم زنم و با باز کردن در کابی 

ن   هنوز دستم به زنگ نرسیده که در باز یم شه و اولی 

ی های طیال روی صورتشه ی که یم بینم، چیی ن  !چی 

و با دهن باز، وا رفته حقیقتا نیم دونم باید خ  بگم  

 .نگاهش یم کنم

ه، قبل از این که  یم خنده و کاور لباس رو ازم یم گی 

ی بگه با عصبانیت یم گم ن  :چی 

 چرا این طوری ریدی تو موهات؟ -

 لبخند بزرگش، به طرز احمقانه ای بزرگ تر یم شه و

 :با صدای زیری جیغ یم کشه

 !سورپرایز -

مدههیچ وقت از سورپرایز خوشم نیو  ! 

دهنم جمع یم شه و نگاه خصمانه ای به موهای 



 آزادش

 :روی شونه هاش یم اندازم

 سورپرایز؟ -
ی

 رفتی گند زدی به موهات حاال یم گ

با چشم غره کنار یم زنمش و داخل یم شم. دنبالم 

 راه

 :یم افته

 خوشت نیومد؟ -

 :شد و قاطع جواب یم دم

 !نه -

 پارتپونصدوسیوشش#

ده# ن  فصل_سی 

# شدگاندربند  

 :بر خیال شونه باال یم اندازه

! چون من خییل خوشم -  عیب نداره عادت یم کتن

 .اومد

 و دوباره یه لبخند احمقانه ی دیگه تحویلم یم ده که

 !کفرم رو در یم آره



 از اون جابی که کار از کار گذشته و دیگه نیم تونم

 هیچ کاری کنم، حرف دیگه ای نیم زنم و فقط زیرلتر 

که با صدای بلندی یم گهغر یم زنم   : 

-  
ن
مردا زیر لتر غر نزنا خوشم نیم آد! حرق  مثل پی 

 !داری بیا تو روم بگو

به سمتش یم چرخم و دست به کمر، با یه اخم 

 عمیق

ی هاش یم گردونم  :نگاهم رو روی چیی

 وقتی منو به تخمت حساب نکردی رفتی بدون -

ی زدی، انتظار داشتی چطوری  ن نظرم چیی دونسیی

ررفتا  

 کنم؟

ناباور نگاهم یم کنه و حوصله ی حاشیه ندارم که 

 راهم

 :رو یم کشم سمت اتاق خواب و یم گم

 .زودتر آماده شو، مامان منتظرمونه، باید بریم -

 وقتی ش و کله اش پیداش نیم شه، همون طور که



اهنم رو باز یم کنم با صدای بلندی  دکمه های پی 

 :صداش یم زنم

و یم آری؟طیال کاور لباس من -  

 چند ثانیه بعد در پیداش یم شه و کاور رو روی تخت

 یم اندازه، خودش هم کنارش یم شینه و شش رو

ن یم اندازه  .پایی 

 روی رو تختی خط های فرضن یم کشه و مظلوم یم

 :پرسه

 زشت شدم؟ -

 پارتپونصدوسیوهفت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

اهنم، به کمرم یم زنم و  رو به دستم رو از زیر پی   

 :روش یم ایستم

 !نه زشت نشدی -

 نگاهم نیم کنه و با همون لحن مظلوم که دلم براش

 :ریش یم شه، یم پرسه



؟ -  پس چرا نگاهم نیم کتن

م تا  کالفه نفس یم کشم و چونه اش رو باال یم گی 

 .نگاهش کنم

یش یم چرخه و یم گم  :چشمم روی چیی

یخییل خوشگل شدی، بهت یم آد! ویل من از چیی  -  

 !بدم یم آد! جلفه

ن شده در نظرم خوشگله، دوباره  انگار حاال که مطمی 

اعتماد به نفسش رو به دست یم آره که شونه باال 

 یم

 :اندازه

 !خودم که دوست دارم مهمم -

 چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و بر توجه بهش

 کاور لباسم رو بر یم دارم که اون هم کنارم بلند یم

 .شه

ش رو باز یم کنه و نگاهم بهدکمه های شو  ن می   

 .سوتینش که یم افته، کنجکاو به سمتش بر یم گردم

دست دراز یم کنم لمسش کنم که روی دستم یم  



 :کوبه

 !دست درازی ممنوع -

 :نیشخند یم زنم و با پرروبی یم گم

 !مال خودمه، هرچقدر بخوام دست یم زنم -

 پارتپونصدوسیوهشت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

اهنم رو با دوب اره به سمت کمد بر یم گردم و پی 

 جدیده

ن عجیب  عوض یم کنم، همزمان هم نگاهم به سوتی 

 .غریب طیالست

ن  ن سفید و نازگ تنش یم کنه که سوتی   وقتی شومی 

صوربی و حتی بدنش کامال از زیرش معلومه، اخم  

 کرده

 .به سمتش بر یم گردم

دور قبل از این که بتونه از خودش دفاع کنه، دست  

 .کمرش حلقه یم کنم و به سمت خودم یم کشم



ن دو دکمه ی بازش رد یم کنم و اون  انگشتم رو از بی 

 :غر یم زنه

 !دستتو از تو یقه ام درآر -

 
ن
 بر توجه به حرف هاش، انگشتم رو زیر بند اضاق

 :باالی سینه اش یم کشم و جدی یم پرسم

این چیه؟ هر لباش روش بپوشر سوتینت معلوم  -

 یم

 !شه، عوضش کن

خودش رو عقب یم کشه تا از دستم آزاد بشه، اما 

 من

م و به خودم نزدیکش یم کنم  :بازوش رو یم گی 

 !منتظر توضیحتم -

 :غر یم زنه

ن هارنس داره دیگه! ولم کن  - ؟ سوتی  توضیح خ 

 عیل،

 .دیرمون شد

 دست دور کمرش حلقه و بدن لختش رو به سینه ام



 .سنجاق یم کنم

نوازش و خونرسد زمزمه یم کنمچونه اش رو  : 

م - ن دوست دخیی  خوشم نیم آد سایز و رنگ سوتی 

 !دست ملت باشه. عوضش کن

 پارتپونصدوسیونه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

گوشه ی لب هاش رو یم بوسم و وقتی نفسش قطع 

 یم

 .شه، ش عقب یم کشم

 :خونرسد، تو صورتش لب یم زنم

ن خوشگل - هارنس دارت  حاال اگه نیم خوای سوتی 

 تو

ن اآلن عوضش کن  .تنت جر بخوره، همی 

ی هاش  اخم یم کنه و من با ش انگشت، نوک چیی

 رو

 :یم کشم



یاتم خوشم نیومد کاری نکن همه اشو باهم -  از چیی

 کنما
ن
 !تالق

 :دهن کچر یم کنه و عقب یم کشه

ه -  !واه واه! انگار چه خیر

ن ب ن شلوارم رو با شلوار جدید عوض یم کنم و حی  سیی  

 :کمربند جواب یم دم

ای بد! طیال خانم داره یم ره رو مخم -  !خیر

ن سفیدش رو در یم آره و با باال تنه ی لخت  شومی 

 خم

 :یم شه سمت کشوها و جواب یم ده

طیال خانم کار بدی نکرده! تو اعصابت معلوم  -

 نیست

 !باز از کجا خرده داری ش من خایل یم کتن 

افنگاهم به تتوی کمرش یم افته ، توی این مدت اعیی  

 !نکردم اما عاشقشم

 !تتوی کمرش بیش از اندازه هات و سکسیه

یک وری لبخند یم زنم و تو همون حالت که خم 



 شده،

دست هام رو دور شکم لختش و بدنش حلقه یم کنم  

 که

ن یم کشه  .هی 

 :خم یم شم روی بدنش و تو گوشش یم گم

؟ -  نیم خوای اعصاب خراب منو خوب کتن

# ونصدوچهلپارتپ  

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ن حلقه ی  با زورش، خودش رو صاف یم کنه و بی 

 .دست هام به سمتم یم چرخه

ش کج یم کنه و با حلقه کردن دست هاش دور  

 گردنم

 :لب یم زنه

ان یم کنم -  !آخر شب جیر

 :نیشخند یم زنم و ش باال یم اندازم

 !همیشه طرفدار فست سکس بودم -



قب عقب یم رم، طیال به سینه امهمون طوری که ع  

 :یم کوبه

 !ولم کن! تفیم یم کتن باز حموم الزم یم شم -

روی تخت یم شینم و طیال رو هم مجبور یم کنم 

 روی

 .پاهام بشینه

 :شم رو توی گردنش یم برم و یم گم

، یه -  تقن چرا؟ اگه مثل یه بچه ی خوب دراز بکیسر

 !ربعه جمعش یم کنم

بدن شل شده اش رو روی تختبلند یم خنده و من   

 دراز یم کنم، روش خیمه یم زنم و اون با خنده یم

 :گه

 ... خییل آشغایل بخدا! کثیف -

 :با صدا نیشخند یم زنم

-  
ی

نزن این حرفو! من فقط دارم با حقیقت زندگ

 آشنات

 .یم کنم



 دوباره یم خنده و من بر توجه بهش، دست روی

 ... شلوارش یم ذارم که

# وچهلویکپارتپونصد  

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ه و قبل از این که بتونم کاری کنم  دستم رو یم گی 

 بلند

 .یم شه

 :در حایل که چشم غره یم ره، غر یم زنه

منحرف بدبخت! پاشو بریم هشت شد اآلن  -

 مامانت

 .فکر یم کنه نیومده دارم براش دسیسه یم چینم

با خیال راحت دراز یم کشم و دست زیر شم یم 

 :ذارم

 !فقط در یه صورت یم توبن منو از جام بلند کتن  -

وقتی با چشم های ریز، دست به کمر یم زنه، با 

 چشم



 :و ابرو به شلوارم اشاره یم کنم

 !دست به کار شو -

ه  :چپ چپ نگاهم یم کنه و دستش رو باال یم گی 

 !بیا برو بابا -

ن دیگه ای  بر توجه به من، سمت کمد یم ره و شومی 

  از قبیل ضخیم تره بر یم داره و یم خوادکه کیم

 :بپوشه که غر یم زنم

 !ضد حال! به دهنتم راضن شده بودم -

 :شی به تاسف تکون یم ده

؟ -  هیچ وقت قرار نیست آدم بیسر

ش رو تنش یم کنه و چند ن  ش باال یم اندازم و شومی 

ه، ناله یم کنه  :ثانیه بعد که با زیپ پشت لباس درگی 

پمو بدم ببندی، خفتم کتن یم ترسم زی - ! 

 پارتپونصدوچهلودو#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

م، کف  یم خندم و بلند یم شم پشتش قرار یم گی 



 دستم

رو روی قسمتی از کمر لختش یم ذارم و با دست 

 دیگه

ن  ام زیپش رو باال یم کشم که با نفس های سنگی 

 شده

 :یم گه

ن زیپم، باید دستتو از روی   - کمرمبرای کامل بسیی  

 !برداری

 با ش انگشت، تتوش رو لمس یم کنم. با کیم تاخی  و

ی که روش گذاشتم، دستم رو بر یم ن از تاثی 
 مطمی 

 .دارم، دور کمرش حلقه یم کنم و زیپش رو یم بندم

 لب روی گردنش یم ذارم و با بوسه های ریز ریز،

 :پشت شش رو یط یم کنم که نفس نفس یم زنه

د بریماذیت نکن دیگه! بای - . 

 توجه ای به حرفش نیم کنم و حلقه ی دستم دور

 شکمش رو تا چسبیدن کامل تنش از پشت به خودم،

 :محکم یم کنم



 !عیل -

 جون دلم؟ -

س دارم -  .نکن دیگه، جون من! اسیی

ن یم کشم و لب هام  زیپش رو تا نیمه ی کمرش پایی 

 .روی تتوی جذابش یم شینه

وی کمرش رهاعالوه بر بوسیدنش، نفس گرمم رو ر   

 :یم کنم و روی پوست داغ شده اش، لب یم زنم

 پارتپونصدوچهلوسه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

س نداشته باش و  - خودتم دلت یم خواد، پس اسیی

 فقط

 !ریلکس کن

ون یم ده  :نفسش رو تکه تکه بی 

 !نیم تونم، یم ترسم -

 :با عجز ناله یم کنه

 .درکم کن دیگه یکم -



امنفسم رو کالفه پ وف یم کنم و به خواسته اش احیی  

 !یم ذارم

به هرحال اون که برده ی جنسیم نیست بخواد تو 

 هر

اییط باهام کنار بیاد  !شر

ن   برای آخرین بار کمر و تتوش رو یم بوسم و با بسیی

 .زیپش، از روی زانوهام بلند یم شم

 ششونه اش رو یم بوسم و توی گوشش زمزمه یم

 :کنم

گوشه گوشه ی خونه یم کنمتوقتی برگشتیم، تو   - ! 

 ش عقب یم کشه و مثل خودم، با چشمک نیشخند

 :جذابر یم زنه

انه منتظرشم -  !بر صیر

 گونه اش رو نوازش یم کنم و چشمکش رو تکرار یم

 :کنم

بازم باید قرص بخوری! چون بدون کاندوم یم  -

 !خوام



 لبخندش از روی صورتش پر یم کشه و نگاه گیجش

خه، زمزمه یم کنهروی صورتم یم چر  : 

ی  - اما من که تاحاال قرص نخوردم! همیشه جلوگی 

 یم

 !کردیم

 پارتپونصدوچهلوچهار#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

بر خیال حرفش، به سمت آینه یم چرخم تا موهام 

 رو

 :مرتب کنم و جواب یم دم

 !چرا دیگه، آخرین باری که خییل بد دعوا کردیم -

 .قرص گرفتیم

یر لبیش رو یم شنوم اما تشخیص صدای آروم و ز 

 نیم

 .دم که دقیقا خ  یم گه

 بعد از مرتب کردن موهام، طیال که مات مونده یم



 :پرسه

 امروز چندمه؟ -

 :شونه باال یم اندازم و بر اهمیت یم گم

 !بیست و سه بهمن -

 این احتمال رو یم دم که خواست ولنتاین رو یادآوری

ون یم دم یادمه وکنه و من با تاکیدم روی بهمن، نش  

 !قراره حسابر سورپرایزش کنم

م و بر اهمیت یم  زمزمه های زیرلبیش رو ندید یم گی 

 :پرسم

؟ خ  شده؟ -  واسه خ 

 گیج یم زنه و وقتی نگاه ماتش رو یم بینم، بهش

 :نیشخند یم زنم

 !ها؟ هیچ   -

 :همون طور که از کنارش رد یم شم یم گم

 .لباساتو بپوش بریم دیگه -

ون همون طور که لباس ها روی دستشن، رویاما ا  

 :تخت وا یم ره و فقط زمزمه یم کنه



 !عیل -

 پارتپونصدوچهلوپنج#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 به طرفش یم چرخم و بر توجه به لحن وا رفته اش

 :دست به کمر یم شم

 خ  شده باز؟ طیال یم خواستی انقدر لفتش بدی -

 !حداقل یم ذاشتی کارمو بکنم

ثانیه بر حرف نگاهم یم کنه و بعد شش رو به چند   

 .چپ و راست تکون یم ده

، توهم زدم. بریم زودتر -  .هیچ 

ی نیم کنم و پنج دقیقه بعد که از خونه  دیگه پیگی 

ن آسانسور رو به روی هم ون یم زنیم و تو کابی   بی 

ی ها روی صورتش دوباره یم، با دیدن چیی  قرار یم گی 

م و عصتر غر  یم زنم گر یم گی  : 

ن  -  حاال واجب بود اد امروز که قراره بریم زیر ذره بی 

؟ ی بزبن  خاندان چیی



 .هول یم شه و به سمت آینه بر یم گرده

ی هارو از صورتش  نگایه به خودش یم اندازه و چیی

 کنار یم زنه اما اون ها شجاشون بر یم گردن و طیال

 :عصتر زمزمه یم کنه

 !تو که گفتی زشت نشدم -

منفسم ر  ون یم دم و شونه هاش رو یم گی  و کالفه بی   

 :از جلوی آینه کنار یم کشمش

ی تو دید -  نیم گم که زشت شدی دیوونه! ویل چیی

ن دیدار  خانواده ی من یه مدل جلفه! پس برای اولی 

رسیم با خاندان شوهر آینده ات، وقتی همه ی 

 توجه ها

 !روی توئه، ایده ی خوبر نبود

و بعد ابرو باال یم اندازه، پشت چشم نازک یم کنه 

 لب

 :یم زنه

 شوهر آینده؟ -

 پارتپونصدوچهلوشش#



ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 قبل از این که جوابر بدم، آسانسور توی پارکینگ یم

 :ایسته و صدای ضبط شده ی زبن یم گه

 .همکف، خوش آمدید -

 :طیال زیرلتر غر یم زنه

ن خوش آمد یم -   زنیکه ی بر ادب فقط وقت رفیی

 !گه

ون یم ره  به غر زدنش یم خندم و اون بر حوصله بی 

 .و من هم دنبالش

، ن ن از ماشی 
ن باال رفیی  دزدگی  رو یم زنم و طیال حی 

 :دوباره غر یم زنه

ن شاش کوتاه بخر تورو جدت -  !دفعه ی بعد ماشی 

 :من هم سوار یم شم و با نیشخند یم گم

 چشم بانو! امر دیگه؟ -

ه  :دوباره قیافه یم گی 

 !عرضن نیست -



 :پشت بندش دستور یم ده

 .بریم دیگه -

نیم ساعت بعد که به خونه ی پدریم یم رسیم، قبل 

 از

ن طیال با صورت رنگ پریده به  پیاده شدن از ماشی 

 .سمتم بر یم گرده

س م و با اسیی ن دست های شدش یم گی   دستم رو بی 

 :یم گه

 کاش نیم اومدم عیل! نیم شه برگردیم؟ -

# صدوچهلوهفتپارتپون  

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 با محبت روی انگشت های یخ زده اش رو نوازش یم

کنم و برای آروم کردنش، پشت دستش رو یم بوسم 

 و

ه یم  از همون جا، با فاصله ی کیم به چشم هاش خی 

 :شم و زمزمه یم کنم



؟ - س داشته باشر  چرا باید اسیی

 :لب یم زنه

 !نیم دونم! فقط یم ترسم -

م و به چهره صور  ن دست هام قاب یم گی  تش رو بی 

 ی

 .دلنشینش نگاه یم کنم

 :با اطمینان بهش، یم گم

تو یه دخیی فوق العاده باهوش و شجایع، مستقیل  -

 و

با وجود محدودیت های ایران به موفقیت رسیدی! 

 تو

هیچ  کم نداری که بخوای از بقیه قایم بیسر و 

 خودتو

 !نشون ندی

شت نوازش یم کنمگردنش رو با ش انگ : 

من طبق خواسته ی خانواده ام با یه دخیی همه  -

ن   چی 



تموم رابطه دارم و همه ازش راضن ان! ان قدر 

 خودت

 .رو شکوب نکن

 :گونه اش رو نوازش یم کنم

همشون از خداشونه که ما باهمیم و قراره یه  -

 آینده ی

موفق و خوشبخت کنار هم داشته باشیم! نگران 

 هیچ  

ن چقدر بهم یم آییم ونباش و ب یا بریم که همه ببیین  

 !مناسب همیم

 :لبخند کوچییک یم زنه

 قراره خوشبخت بشیم؟ -

 پارتپونصدوچهلوهشت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

به سمتش خم یم شم و بعد از بوسیدن لب هاش، 

 توی



 :گوشش زمزمه یم کنم

 !یه طوری که آرزوی همه باشه -

وسم و زمزمه یم کنملبخند پررنگش رو دوباره یم ب : 

یه کاری یم کنم که از بودن با من هیچوقت  -

 پشیمون

! هیچ وقت دلت روزی رو نخواد که کنار من  نیسر

 !نباشر 

 :گونه اش رو به صورتم یم سابه

 قول؟ -

 دست دور تنش حلقه یم کنم و شم رو توی گودی

 :گردنش یم ذارم

 !قول مردونه -

 :گونه ام رو یم بوسه

آرومم، بریم مرش، دیگه - . 

از اون جابی که مامان همیشه منتظر این اتفاق 

 میمون

ن و ازدواج من -و مبارک بوده، -ش و سامون گرفیی  



ی مواجه بشیم  .حدس یم زنم که با استقبال بر نظی 

 به محض ایستادن آسانسور توی طبقه ی مد نظر،

ون یم ریم، با وقار کنار هم یم ایستیم زنگ خونه  بی 

دمرو فشار یم  . 

 قبل از این که طیال بخواد دوباره ابراز نگرابن کنه، در

 باز یم شه و مامان با چشمای قلتر و رضایت خاض

 .تو صورتش، در رو به رومون باز یم کنه

 پارتپونصدوچهلونه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 قبل از هر عکس العمیل، مامان طیالرو به سمت

عرض  خودش یم کشه و ضمن بغل کردنش که چه 

 کنم،

 !چلوندنش

 :یم بوستش و کیل ابراز عالقه یم کنه

م، چقدر خوشگل شدی! خوش -  دورت بگردم دخیی

 .اومدی دخیی نازم، بفرما تو



 بعد از کیل الو و ماچ و بوس و قلب و از این دست

ن طیال و مامان رد و بدل یم  یجات، که بی  ک...شر

 شه،

ن  حوصله ام ش یم ره که از کنارشون رد یم شم و  حی   

ن طعنه یم زنم  :داخل رفیی

، حداقل -  مرش مامان جون! پرست بودن که هیچ 

 !حرمت مهمون بودنمو حفظ کن دعوتم کن داخل

 همون طوری که غر یم زنم، به سمت مبل های

پذیرابی یم رم و با دیدن بابا که درحال تماشای 

 اخباره،

 بهش سالم یم دم و اون هم خییل معمویل جوابم رو

 .یم ده

ین بازی هایط ه و با همون شی  یال کنارم قرار یم گی   

 دفعات قبلش کاری یم کنه حاخر بهش لبخند بزنه و

 .ازش بخواد کنارش بشینه

وزی کنار حاخر   طیال که بهم نیشخند یم زنه و با پی 

 یم شینه، چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و یم



ن  حسی  خوام برم ور دل مامانم که چشمم به امی 

 ساکت

سته روی مبل یم افتهنش . 

 پارتپونصدوپنجاه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 حقیقتا پشم هام آبن یم ریزن و در میان و وقتی 

وبی باهام احوال پرش یم کنه،
ن با خوشر حسی   امی 

 !نوبت ریزش دندون هام یم رسه

 بر خیال مامان و ور دل جذابش یم شم و برای در

ن آوردن ته توی قضیه، یم رم و کنار ام حسی  ی   

 .جاخوش یم کنم

 با شک نگاهش یم کنم و آرامش چهره اش یم

 .ترسونتم

دوست دارم احتیاط رو کنار بذارم و رک و پوست  

 کنده

سم چه خیر اما با توجه به رابطه ی تق  ازش سوال بی 



 .و لقمون، مجبورم به این روال ادامه بدم

 :گنگ و دو پهلو یم پرسم

ا؟ -  چه خیر

و طوری عایل نقش بر خیایل اش پا روی پا یم اندازه  

ن خیر  رو بازی یم کنه که اگر خودم از همه چی 

 نداشتم

 !گول این ظاهرش رو یم خوردم

 :خونرسد جواب یم ده

 .خیر خاض نیست -

 و نگاهش رو به سمت طیال که داره با بابا حرف یم

 :زنه یم چرخونه

 !پس عروس بعدی خانواده ی ملیک رو آوردی -

ی کالمش یم شم، ابرو باال یممتوجه ی حرص تو   

 :اندازم و جواب یم دم

ی مشخص نشده - ن  .شاید باشه! هنوز که چی 

 رویه ای که پیش گرفته رو ادامه دادم و امی  با

 :خونرسدی یم گه



 .دخیی خوبیه، طناز همیشه ازش تعریف یم کرد -

 پارتپونصدوپنجاهویک#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ر یم بره، متعجب ابرو در از فعل گذشته ای که به کا

 هم

 یم کشم و از این بازی خسته یم شم که بر 

 :رودربایستی یم پرسم

 کات کردی؟ -

 .باالخره بر یم گرده و نگاهم یم کنه

 :اخم هاش در هم کشیده یم شه و یم پرسه

 چرا کات؟ -

 که یم زنه، معلوم یم شه این مدت اگر تو
ن
 از حرق

ن یم خوندیم یه نتیج ه ای داشت ویلگوش خر یاسی   

ن کور و کر شده حسی   !امی 

تمام امیدم که انتظار داشتم کات کرده باشه دود یم 

 شه



 که از این اوضاع حس یم
ی

 یم ره هوا و با خستیک

 :کنم، لب یم زنم

 چون تو نیم توبن با یه آدیم که بچه ی خودشو، به -

خاطر آینده ی تخیم خودش ول کرد و رفت آینده 

 ی

 !خوبر داشته باشر 

 :با همون محافظه کارانه اش، خونرسد جواب یم ده

یه که یط زمان مشخص یم شه، من و تو - ن  این چی 

و به خاطر این که به خودش فکر  نیم تونیم یه دخیی

 !کرده قضاوت کنیم

ن تصمیم خودش رو   حسی  آه یم کشم و ظاهرا امی 

 گرفته

 !تا شش مستقیما به سنگ برخورد کنه

خونه یمبا بر قراری به مامان که  ن داره توی آشی   

 :چرخه نگاه یم کنم و لب یم زنم

 !مامان سکته یم کنه -

 پارتپونصدوپنجاهودو#



ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

، مامان صدامون یم زنه
ن
 :قبل از زدن هر حرق

، بیایید این جا -  .عیل، امی 

خونه یم ریم، ن  از جامون بلند یم شیم و به سمت آشی 

م وقبل از رسیدن به مامان باز  وی امی  رو یم گی   

 .مجبورش یم کنم نگاهم کنه

 :با درد زمزمه یم کنم

 پشیمونه؟ -

م  :و جواب یم گی 

 دلش برای بچه اش تنگ شده، برای تورو بعید یم -

 .دونم

 !نباید این کارو یم کردی -

 کدوم کار؟ -

ی که من باهاش بودم -  !با دخیی

یمعقب یم کشه و بازوش رو آزاد یم کنه، با تمسخر   

 :خنده



ای تهران خوابیدی! یکم سخته -  تو با نصف دخیی

 !حساسیت نشون دادن رو این قضیه

خونه یم شه تا ن  دندون قروچه یم کنم و امی  وارد آشی 

 .به مامان کمک کنه

 همون موقع زنگ در زده یم شه و احتماال خانواده ی

ن  ن تا جمع ملیک هارو تکمیل کین  !محمد هسیی

به محض باز شدن در، تارا بایم رم در رو باز کنم و   

 :جیغ داخل یم آد و دنبال مامان یم گرده

؟ -  مامان جوبن

 پارتپونصدوپنجاهوسه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ن شام چیده یم شه. طیال  با کمک طیال و نرگس، می 

 به

شدت آرومه و مطمئنا معذبه. من هم حال و 

 حوصله ای

 .برای ایک کردنش ندارم



ن شام، به رو  ن توی بشقابم اخم یم کنم و ش می 

 نگاهم

 .به سینه ی طیال یم افته

، ن  بر توجه به آدم های اطراف که مارو زیر نظر گرفیی

 :دست دراز یم کنم و با صدای تقریبا بلندی یم گم

 .سینه اتو بده من بخورم -

، تو سکوت به من ن ن نشسیی  همه ی کسابی که دور می 

ه یم شن و مامان رو دستش یم کوبه  :خی 

 !تو گ انقدر بر حیا شدی کوب  اوغیل -

 و طیال با صوربی که به شدت شخ شده، زمزمه

 :میکنه

 !اینجا جاش نیست عزیزم -

 اول گیج نگاهشون یم کنم اما بعد برای ذهن منحرف

تک تک خانواده تاسف یم خورم، اون وقت اسم من 

 بد

 !در رفته

نم و با اشاره به بشقاب غذاش بر  ن نیشخند می 



 مالحظه

 :و بلند میگم

 .من سینه ی مرغتو گفتم بیب -

ن یم کشه و من خونرسد تو گوش  مامان دوباره هی 

 :طیال لب یم زنم

ینم فکر نیم کردم انقدر تو آمپاس باشر به  - شی 

 خودم

 
ن

میگفتی در خدمتت بودم! قول میدم شب دایع

 منتظرت

 !باشه

 پارتپونصدوپنجاهوچهار#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

پدر مادرم که دارن با چشم هاشون برام خط و رو به 

 و

 :نشون یم کشن، خونرسد میگم

ی نگفتم که باهاش نا آشنا باشید، سینه ی - ن  چی 



 !مرغشو یم خوام فقط

 سینه ی مرغ رو از بشقاب طیال بر یم دارم و رو به

 :مامان میگم

 سینه دوست -
ی

 مامان، تو که یم دوبن من از بچیک

حسابر سفید باشه دارم. مخصوصا اگه بزرگ و  ! 

 :مامان روی دستش یم کوبه و ناله یم کنه

اره ذلیل شده ی بر حیا. هنوز یادم نرفته هفت  -

 سالت

که بود تو مولودی یقه ی سمیه خانم زن حاج 

 عباسو

ن سینه هاشو دید زدی! آبرو بر  .کشیدی پایی 

ن که کنارم نشسته آروم تو گوشم زمزمه حسی   امی 

 :میکنه

خانم چقدر ساده اس. خیر نداره  بنده خدا حاج -

 سمیه

 خانم استارت بود و ش پرسش الی چاک سینه ي

اي تهران بوده  !نصف دخیی



یم خندم و حاج خانم رو به طیال که هرآن ممکنه 

 آب

ن میگه  :بشه بره توی زمی 

م از خدا که پنهون نیست، از تو چه  - وهللا دخیی

 پنهون؟

ی که میومدن اینجا  جرات نیمی  تا مدت ها خانومابی

 کردن

ن چش دریده  !چادرشونو دربیارن از دست این هی 

 پارتپونصدوپنجاهوپنج#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 :پوزخندم پررنگ میشه

 مامان! من فقط یه بچه ی کنجکاو بودم، سینه ی -

 سمیه خانمم خییل بزرگ بود ماشاهلل. خدا واس

 !شوهرش نگهش داره

اش رو مامان به طیال که شالش روی سینه ه

 پوشونده



 :اشاره یم کنه و اون بیشیی از خجالت آب یم شه

ی بهت داد که سینه-
 حاال خدا زد توي كمرت یك زبن

 بزرگ نداره، خوبت شد؟

ن   به طیال که دیگه داره آب یم شه یم ره تو زمی 

 :نیشخند یم زنم و بر پروا یم گم

 عیب نداره مادر جان، کفر نعمت نیم کنم چون به -

های دستی  اعتقاد دارم هین ! 

حاخر که تاحاال ساکت بوده، با این حرف من ش 

 بلند

 :یم کنه و چپ چپ نگاهم یم کنه

تو به گ رفتی ان قدر دهن پاره و پدر سوخته  -

 شدی؟

نم و دستم رو پشت صندیل طیال یم  ن زیر خنده می 

 :ذارم

حاخر شما دیگه چرا؟ من کل بچگیمو یادمه  -

 هرشب

مامان یم خوابیدی شتو میذاشتی رو سینه ی ! 



ن و محمد یم خندن، مامان روی دستش یم حسی   امی 

 :کوبه و لب یم گزه

 !بر حیا -

 پارتپونصدوپنجاهوشش#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 طیال همون طوری که نگاهش به سفره است و نیم

 خواد به هیچ جا نگاه کنه، سینه رو توی بشقابم قرار

 :یم ده و آروم یم گه

 !بس کن -

خند یم زنمنیش : 

 تازه داریم به جاهای خوبش یم رسیم بابا! خجالت -

 .نکش

 :دوباره با صدای آرویم یم توپه

توروخدا فقط خفشو و یکم آروم بگی  تا بریم.  -

 آبرومو

 !بردی



از اون جابی که اوبن که آبروش رفته من نیستم، فقط 

 با

 :خنده شونه باال یم اندازم و یم گم

 !باشه، چون تو خواستی  -

 .به حاخر که از حرص کبود شده، یم خندم

 حقیقتا از این که بحث به این جاها کشید حسابر 

 نیم
ن
ن مثل یه نکته ی انحراق  خرسندم و هیچ چی 

 .تونست این طوری روزم رو بسازه

، به این تغیی   ن حسی   بعد از اون بحث بر فایده با امی 

 .مود احتیاج داشتم

ابم برم که یم خوام با هیجان شاغ فسنجون جذ

 طیال

 بر هوا دستش رو روی دهنش یم ذاره و با زمزمه

 :کردن ببخشید، از جاش بلند یم شه و یم پرسه

 توالت کجاست؟ -

 :من که مات و مبهوتم، بلند یم شم و یم پرسم

 خ  شدی؟ -



 پارتپونصدوپنجاهوهفت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 بدون منتظر موندن برای هر جوابر از طرفش، به

مت توالت راهنماییش یم کنمس . 

 تمام مدبی که صدای عق زدن طیال از توالت یم آد،

ن و انداخت و  پشت در و در حایل که شم رو پایی 

 دست

به سینه به دیوار تکیه دادم، پوست لبم رو یم 

 .جووئم

فکر و خیال های زیادی به شم هجوم آوردن، اما 

 بدتر

گسه و از همه نگاه مشکوک و متعجب مامان و نر 

 چشم

 !ریز کردنای حاخر 

 که به شدت پریده و صورت خییس
ی

 وقتی طیال با رنیک

که باعث چسبیده شدن موهاش به پیشونیش شده، 



 از

ون یم آد، دیگه نیم تونم طاقت بیارم  دستشوبی بی 

 و

قبل از این که به سمت جمع بریم، جلوش رو یم  

م  :گی 

 حالت خوبه؟ -

، تا روی نگاه گیجش از آدم های پشت شمون

 صورت

 :من کشیده یم شه

؟ -  خ 

 به خاطر حضور معذبمون تو اینجا و این که محض

ام هم که شده نیم تونم لمسش کنم، دندون  احیی

 قروچه

 :یم کنم و با نگرابن یم پرسم

 یم گم حالت خوبه؟ چرا این طوری شدی؟ -

 دلم یم خواد بغلش کنم، دست های یخ زده اش رو

م و صورت بر روحش  رو گرم کنم اما نیم تونمبگی  ! 



 چون تو جابی ام که اکیی آدم هاش مارو نامحرم یم

 !دونن

 نگاهش که دودو یم زنه و لب هاش با بغض یم لرزن

 :زمزمه یم کنم

 !گور باباش -

 .و دست هام رو دور شونه هاش حلقه یم کنم

 .بیا اینجا ببینم -

 پارتپونصدوپنجاهوهشت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

و نگاه دیگران به رابطه ی ما چه اهمیتی داره قضاوت  

 وقتی طیال داره عذاب یم کشه؟

 دستم دور بدن لرزونش حلقه یم شه و توی گوشش

 :زمزمه یم کنم

ی نشده که - ن  .آروم، نلرز! چی 

اهنم چنگ یم شه و شش رو توی  دستش روی پی 

 .سینه ام قایم یم کنه



 آروم هق یم زنه، بر توجه به همه ی آ
دمایوقتی  

 :پشت شمون محکم تر بغلش یم کنم

؟ - ی نشده که، چرا بزرگش یم کتن ن  هیس! طیال! چی 

ن هق زدناش زمزمه  آب بینیش رو که باال یم کشه، بی 

 :یم کنه

 ... وای. عیل! بدبخت شدم -

ن نوازش  دستم رو روی شش و شالش یم ذارم و حی 

 :کردنش، آروم یم گم

یه نکن دیگهبدبخت چرا؟ هیچ  نشده عزیزم. گر  -  

 .دخیی خوب

 !هیچ  نیم گه و فقط گریه یم کنه

دو دقیقه بعد که به خودش یم آد و گریه هاش تموم 

 یم

ن یم اندازه تا  شن، ازم جدا یم شه و شش رو پایی 

 :نگاهم نکنه و زمزمه یم کنه

 !معذرت یم خوام -

 از گریه ی زیادش سکسکه گرفته. با اخم دستش رو



 :یم کشم

ی نشده کهنخواه، طور  - . 

 پارتپونصدوپنجاهونه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 مون که پشتم به همشونه 
ی

نگایه به جمع خونوادگ

 و

 مطمئنم اآلن زل زدن به ما یم اندازه و صورتش شخ

 .یم شه

ن یم اندازه و آروم یم گه  :شش رو پایی 

 !آبروم رفت عیل -

 :اخم یم کنم

ی توقع اصال این طور نیست، تقصی  منه، زیاد -

 داشتیم

ش شدی  .ازت. زیادی ام بهت فشار آوردیم، اسیی

 .معذرت یم خوام

 :لب هاش رو جلو یم ده و ناراحت یم گه



 !خجالت یم کشم برم اونجا -

 .حقیقتا منم دیگه دوست ندارم به جمع برگردم

 ش بلند یم کنه و همون طوری که نگاهش به

 :پشت شمه، محتاط یم پرسه

 یم شه بریم؟ -

  که هنوز قیافه هاشون رو بعد اون صحنه ندیدممتن 

 !هم، ترجیح یم دم زودتر از اینجا برم

 !چه برسه به طیال

 :دستش رو همراه خودم یم کشم

 .بریم -

 طیال لباس و کیفش رو ش راه بر یم داره و دنبالم راه

 .یم افته

ن و  ی که کل خانواده دورش نشسیی ن وقتی به می 

 مشغول

ن یم رسی م، طیال یم خواد دستش روشامشون هسیی  

 .عقب بکشه که اجازه نیم دم

 پارتپونصدوشصت#



ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

بدون توجه به بقیه، مستقیم به حاج خانم و حاخر 

 نگاه

 :یم کنم

. خییل -  حاج خانم دستتون درد نکنه بابت پذیرابی

منده که این طوری باید بریم  .شر

و خودش رونگایه به طیال که شخ و سفید یم شه   

 :پشت من قایم کرده یم اندازم

مش دکیی  -  .طیال حالش خوب نیست باید بیر

 :مامان نگران نگاهمون یم کنه

 .باشه مادر، خدا به همراهتون. به ما هم خیر بدید -

 .نگران شدیم

ن یم  با نگایه که روی چهره ی کنجکاو آدمای دور می 

 :گردونم، جواب یم دم

 .چشم حتما -

 : گمرو به حاخر یم



 .با اجازه -

 :ش تکون یم ده

 !به سالمت، خیر بدید -

ن بشه  و جوری روی خیر بدید تاکید یم کنه که مطمی 

 .حتما بهشون آمار یم دم

با خداحافیطن از جمع، دست طیالرو همراه خودم 

 یم

ون یم ریم  .کشم و بی 

ن یم شینیم، طیال یم گه  :وقتی توی ماشی 

 !خییل بدبختم -

زیر گریه که بهش چشم غره یم رمو یم خواد بزنه  : 

 !یه قطره اشک ریختی نریختیا -

 پارتپونصدوشصتویک#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

چند لحظه ساکت فقط نگاهم یم کنه و با عجز یم 

 :ناله



 !آبرو نموند برام عیل -

ن رو روشن یم کنم و غر یم زنم  :ماشی 

بسه! هیچ اتفاق مهیم نیفتاده، بهت فشار اومد  -

 حالت

 بهم خورد. مگه بقیه ی آدما مریض نیم شن؟

 یه گوشه برای خودش بغ یم کنه و بعد برای خودش

 :یم گه

ن مالقات با خانواده ی نامزد  - بقیه ی آدما تو اولی 

 آینده

 .شون باال نیم آرن

 :یم زنم زیر خنده

 .جون، قبول کردیا! فقط ادا تنگا یم آی -

م یم کوبهچشم غره یم ره و چندتا با مشت به بازو  : 

 !نخند -

 خنده ام رو جمع و جور یم کنم اما هیچ جوره نیم

 :تونم نیش شل شده ام رو ببندم

 با نامزد حال نکردم ویل، بگو شوهر قال قضیه رو -



 !بکنیم بره

 :متاسف نگاهم یم کنه و ش تکون یم ده

 ... خوش به حالت! عیل بر غم -

ی نیم گم ن  .دوباره یم خندم و چی 

گایه که به سمتش بر یم گردم، با دیدن هر از چند  

 اون

س و ناخن پوست لبش رو یمَ کنه  .که داره با اسیی

وقتی جلوی یه کلینیک پارک یم کنم، طیال نگاهش 

 رو

ه یم شه  :از شیشه جدا یم کنه و به من خی 

 چرا اینجا وایسادی؟ -

ه ی ن رو خاموش یم کنم و دستم روی دستگی   ماشی 

 :در یم شینه

و! بریم دکیی ببینیم چتهپیاده ش - . 

 پارتپونصدوشصتودو#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#



 
ن
وحشت زده نگاهم یم کنه و قبل از این که حرق

 بزنه،

 .پیاده یم شم و طیال هم دنبالم راه یم افته

ه  :از پشت بازوم رو یم گی 

 نیازی نیست واقعا، حالم خوبه. عیل؟ -

 بر توجه به حرفش، به راهم ادامه یم
دم با  وقتی

 عجز

 صدام یم زنه و بر یم گردم طرفش، دستش رو یم

م و کامال جدی یم گم  :گی 

 دکیی تشخیص یم ده خوبر یا نه، حاال هم جای غر -

 !زدن راه بیفت

 هرچقدر غر یم زنه و ادعا یم کنه که حالش خوبه،

 .اهمیتی نیم دم و تا کلینیک دنبال خودم یم کشمش

به محض رسیدن از شانس خوبمون پذیرش خلوته و   

 .یم تونیم با پزشک عمویم مالقات کنیم

دو دقیقه بعد که طیال رو به روی پزشک و من  

 کنارش



 !نشستم، همچنان داره غر یم زنه

- ،  ویل من حالم خوب بود، الیک کشوندیمون دکیی

 !مسخره

دکیی که یه آقای تقریبا مسن هست، نگایه بهمون 

 یم

وبی یم پرسه
 :اندازه و با خوشر

 خب؟ عالئمتون چیه؟ -

 :طیال یم گه

! داره شلوغش یم کنه -  !هیچ  آقای دکیی

ن جواب یم دم  :و من همراه با چشم غره رفیی

ن شام باال آورد! این هیچیه -  حالت تهوع داره، ش می 

؟  آقای دکیی

 پارتپونصدوشصتوسه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ی یم گه و دکیی یم خنده ن  :طیال زیرلتر چی 

یا ازدواج کردید؟ نامزدید  -  



 :نیشم باز یم شه و جای طیال جواب یم دم

 .نامزدیم -

 .بسیار خب -

 :و رو به طیال یم گه

غذای مونده؟ تاری    خ مرصف گذشته؟ فست فود؟  -

 توی

 این چند روز مرصف کردی؟

 :طیال شش رو به چپ و راست تکون یم ده

 .اصال -

عالئم دیگه ای جز حالت تهوع؟ تب، اسهال،  -

ه؟شف  

 .نه، نداشتم -

 بویابی شنواییت در چه حالن؟ -

 .مشکیل ندارم -

 کیس تو اطرافیانتون به کرونا مبتال نشده؟ -

 .نه -

ون یم ده. دکیی   این رو یم گه و نفسش رو محکم بی 



 :لبخند یم زنه

 پریودت عقب افتاده؟ -

 طیال نگایه به من که ابروهام باال پریده یم اندازه و با

 : گهصدای ضعیقن یم

 .پنج شش روز، ویل عادیه -

 :دکیی ش تکون یم ده

پس نامزدید و عادیه که پنج شش روز پریودت  -

 عقب

 افتاده؟

 پارتپونصدوشصتوچهار#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 طیال دوباره به من که بدون هیچ حالتی تو صورتم

 نگاهش یم کنم، نیم نگایه یم اندازه و جواب دکیی رو

 :یم ده

 .بله -

؟ - ن داشتی  قبال سابقه ی عقب انداخیی



 .کم و بیش. هیچ وقت تاریخم منظم نبوده -

؟ -  به بوی غذاها حساسیت داشتی

 .دوباره به من نگاه یم کنه و آب دهن قورت یم ده

 :با صدابی زیر جواب یم ده

 .بله -

 بر خیال یم گه
 :دکیی

م -  .دستتو بذار اینجا فشارتو بگی 

ن فشار خونشه،تمام مدت زمان کیم که در  حال گرفیی  

 و بر ش و ته دکیی فکر
 دارم به سوال های بر معتن

 .یم کنم

سوال هابی که دوست دارم، ندونم معتن شون خ  

 یم

شه و قسمتی از من، خوب یم دونن ته اون سوال ها 

 و

 !جمله ها قراره به کجا برسن

ن یم ذاره  دستگاه فشار سنج رو روی می 
 :دکیی

اله و معلومه حالت خوبهخب، فشارتم که نرم - . 



ن اآلن بری -  همی 
 یه آزمایش برات یم نویسم یم توبن

ن و تو آزمایشگاه انجام بدی، بعدشم جوابشو  پایی 

 برام

  
ن
بیار که اگر الزم شد بهت پزشک متخصص معرق

 .کنم

 پارتپونصدوشصتوپنج#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 طیال بلند یم شه و زیر لتر از دکیی تشکر یم کنه،

ن برگه ی آزمایش دنبالش ون یم ره و من با برداشیی  بی 

 .راه یم افتم

 توی پله ها، در حایل که داره به سمت آزمایشگاه یم

 :ره پشت شش با صدای آرویم یم پرسم

، قرصارو نخوردی نه؟ -  اون دفعه که قهر کردی رفتی

 .جواب نیم ده و به راهش ادامه یم ده

بان قلبم ر  لاز حرص و عصبانیت ضن وی هزاره و کنیی  

 .کردن صدام هر لحظه سخت تر یم شه



 .با توعم، طیال! بگو قرصارو خوردی بذار آروم شم -

ن راهش رو کج یم کنه و با صدای  به سمت زیر زمی 

 :آرویم جواب یم ده

 دروغ بگم؟ -

کاغذ رو توی دستم مشت یم کنم و انگشت های 

 دست

 :دیگه ام رو توی موهام فرو یم کنم

ای! چیکار کردی طیال؟وای، و  -  

م و به سمت خودم یم کشمش تا  کیفش رو یم گی 

ن آوردم که فریاد  برگرده و با صدابی که به شدت پایی 

 :نکشم، بهش یم توپم

 خودت فکر یم کتن حامله ای؟ -

ن یم اندازه و من با لحن زهرماری یم  شش رو پایی 

 :گم

 !چه خوب! مثل این که قراره بچه دار بشیم -

و یم دزده و من دندون قروچه یم کنمنگاهش ر  : 

 چه فکری با خودت کردی که اون قرص لعنتیو -



 نخوردی؟

 :آروم جواب یم ده

 من فکری نکردم، یادم رفت بخورم، چون با توی -

 !کینه ای دعوا کردم

بنی َِ  

 روا

 پارتپونصدوشصتوشش#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

ن یم خندم  :تمسخر آمی 

قصی  من، گ به کیه؟خوبه! حاال هم بنداز ت -  

 با حرص نگاهم یم کنه و یم خواد با آرنج توی شکمم

 .بکوبه که عقب یم کشم

 با صدابی زیری که بخاطر جیغیه که نیم تونه بکشه،

 :یم گه

البد تقصی  منه که گفتم گوشت به گوشت بیش  -

 تر یم



 !پسندم

 ان قدری عصبابن هستم که درحال حاضن به حرفش

ج یم کنمنخندم و دهنم رو ک : 

حرف زدیم! قبول کردی قرص بخوری! ان قدر  -

 بزرگ

ی خانم  !شدی که مسئولیت کارتو گردن بگی 

آب دهن قورت یم ده و بر یم گرده به سمت پله ها 

 و

 :آروم یم گه

 .ولکن کیفمو -

 کیفش رو رها یم کنم و دنبالش راه یم افتم، از پشت

 :ش طعنه یم زنم

طمئنیم دسته گلو آبدیگه چرا آزمایش؟ ما که م -  

 !دادیم، بیا بریم به آقای دکیی مژدگوبن بدیم

ن   وسط پله ها به سمتم یم چرخه و با نشونه گرفیی

 :انگشتش به سمتم، دندون قروچه یم کنه

 .خفشو -



 :بر حوصله دستش رو پس یم زنم

 !بیا برو بابا، گند زدی طلبکارم هستی  -

 موند
ی
ه رو هماز کنارش رد یم شم و دوتا پله ی باق  

ن یم رم. غر یم زنم  :پایی 

مگه آسانسور نداشت که اومدی شاغ پله ها؟  -

 حامله

 !ای مثال

 :صدای بغض دارش از پشت شم یم آد

 مگه تو اصال اهمیتی یم دی؟ برات مهمه؟ -

 پارتپونصدوشصتوهفت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 :چشم غره ی بدی یم رم

؟ کم چرت و پرت - بگو تو برام مهم نیستی . 

ه ن یم آد و رو به روم قرار یم گی   .پله هارو پایی 

 :آروم یم گه

 بچه؟ -



 :چپ چپ نگاهش یم کنم و کنار یم زنمش

 بهت پیشنهاد یم کنم جای این حرفا دست به دعا -

 !باشر که حامله نباشر و فقط یه شک مسخره باشه

م رو به سقف ناله یم کنم  :و بعد ش باال یم گی 

، این دفعه رو از ما بگذر قول یم دم خدایا خداوندا  -

 از

 !دفعات بعدی محض اطمینان دوتا کاندوم بذارم

 لب بر یم چینه و من بر توجه به ناز و اداش، رایه

 .آزمایشگاه یم شم

دیروقته و جز پرسنل هیچکس داخل نیست، برای 

ن   همی 

 .شی    ع کارمون رو راه یم اندازن

دستشوقتی طیال روی صندیل مخصوص یم شینه و   

 رو روی دسته یم ذاره، در حایل که با وحشت زل زده

 :به سوزن امپول توی دسِ ت پرستار، یم گه

 فکر نکنم حامله باشم، یم شه بریم؟ -

 پشت شش یم ایستم و دستم رو روی شونه اش یم



 .ذارم

ن پالتوش رو باال بده و  پرستار به طیال یم گه که آستی 

 :اون دوباره ناله یم کنه

ه بیتر چک بزنیم؟ توروخدانیم ش - ! 

 پارتپونصدوشصتوهشت#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 طیال*

 یم خوام بلند شم که شونه ام رو فشار یم ده و

مجبورم یم کنه شجام بمونم و خم یم شه توی  

 گوشم

 :یم گه

ن شجات -  .بشی 

فشار تقریبا خش ِن پنجه هاش روی شونه ام، باعث 

 یم

 که
ی

، کنار دست شه دیگه به سوزن بزرگ ن روی می   

 .پرستاره فکر نکنم



م و به اون و اخم هاش نگاه یم کنم،  ش باال یم گی 

 :لب یم زنم

 خییل از دست من عصبابن ای؟ -

 بدون باز کردن اخم هاش از هم، دهنش رو تکون یم

 بزنه من زودتر و با بغض یم گم
ن
 :ده حرق

 .ببخشید، نیم خواستم ان قدر گند بزنم -

نیم زنه و این سکوتش از صدتا داد وهمچنان حرف   

ن تره  .فریاد برام سنگی 

 اخم هاش که همچنان با اضار تمام در هم نگهشون

 داشته، باعث یم شه با صدابی که به زور به گوش

 :خودمم یم رسه بگم

 !این طوری نکن -

 پرستار کش محکیم رو دور بازوم یم پیچه و باعث

یبا به گریهیم شه با وحشت به سمتش بچرخم و تقر   

 :بیفتم

 وای! این چیه دیگه؟ -

 به سوزن دراز که نزدیک آرنجم نگهش داشته اشاره



 :یم کنم و پرستار بر حوصله، لبخندی کش یم ده

م -  سوزنه دیگه عزیزم، یم خوام آزمایش خون بگی 

 .ازت بفهمیم مامان شدی یا نه

 قبل از این که اشکم در بیاد و مثل بچه ها بزنم زیر

ه. روی صورتمگریه،  علیسان رو به روم قرار یم گی   

 خم یم شه و چونه ام رو از سمت پرستار و اون

 .سوزن بزرگ به سمت خودش یم کشه

 .به من نگاه کن -

 نزدم که لب هاش نرم روی لب هام یم
ن
 هنوز حرق

ن و همزمان سوزش شدیدی رو توی پوست  شیین

 دستم

 .حس یم کنم

 پارتپونصدوشصتونه#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 حاال چیکار کنیم؟ -

یط یک ساعِ ت گذشته، بارها این سوال رو پرسیدم 



 و

ی که از طرف علیسان نصیبم شده، سکوت ن  تنها چی 

 !بوده

 و حماقت و
ی

 احساس بر پنایه یم کنم، درموندگ

 بیش از اندازه
ی

 !کالفیک

 تمام این یک ساعتی که روی نیمکت های کلینیک یم

 از روی یک نیمکت   نشستیم و آخر ش هم با 
ی

کالفیک

 به

 بقیه شون جا به جا یم شدیم، تنها صدابی که از عیل

 .یم شنیدم غر زدن های آروم و زیر لبیه

 هربار که توی موهاش دست یم کشه و بدون نگاه

 کردن به من، فاصله اش رو بیش تر یم کنه، از خودم

 !یم پرسم قراره چیکار کنم

من رو با این بالی این فکر که اگر بخواد ولم کنه و   

 آسموبن تنها بذاره، باعث یم شه دل و رودم بهم

 .بپیچن

 مضطربم، حالت تهوع امونم رو بریده و هنوز چهل



ن  دقیقه ی دیگه تا رسیدن جواب آزماییسر که همی 

 اآلنم

 مونده
ی
 !از جوابش مطمئنم باق

م و خفه شم و فقط  نیم تونم زبون به دهن بگی 

 منتظر

که روی بازوهام دست یم  بمونم، همون طوری  

 کشم،

 :هزار باره یم پرسه

 حاال خ  یم شه؟ -

 پارتپونصدوهفتاد#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 بدون نگاه کردن به من، آرنجش رو روی پاهاش جک

ه  .یم زنه و شش رو توی دستش یم گی 

، عصبیم یم کنه و دلم ن ن پاهاش روی زمی  ب گرفیی  ضن

اری از دستم بریم خواد شش داد بکشم اما هیچ ک  

یک پوست گوشه ی ناخنم رو  نیم آد و فقط هیسیی



 با

م
َ
 .دندون یمَ کن

دستم رو روی شکمم مشت یم کنم و اگر یه نطفه 

 اونجا

باشه، دلم یم خواد دستم رو فرو کنم توی دلم و 

 درش

 !بیارم

سکوت علیسان غی  قابل تحمله و این بار، تمام 

 حس

یم گم بدم تبدیل به بغض و کلمه یم شه و  : 

 .نگران نباش، اگه مثبت باشه زندگیتو بهم نیم زنم -

ب به سمتم بر یم گرده  .شش با ضن

یک پاش متوقف یم شه و چشم های  تکون هیسیی

 .قرمزش رو تو نگاهم یم دوزه

 از حالت نگاهش یم ترسم، اما کم نیم آرم و اشک تو

 :چشم هام رو پس یم زنم

و هواست،من که ستن ندارم، تو هم زندگیت ر  -  



 .اشتباهه

کف دستم رو روی شکم تختم یم ذارم و دلم یم 

 خواد

 .قد دنیا زار بزنم

سقطش یم کنم عیل، نیم ذارم زندگیت آسیب  -

 .ببینه

 پارتپونصدوهفتادویک#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 نگاهش رو کش دار، از روم بر یم داره و فقط زمزمه

 :یم کنه

 !خفشو -

ه دوباره و دوباره راه هایمغز مریضم اضار یم کن  

 .پیش پاش رو بگم

ی اجباری باشه ن  .بگم که نیم خوام هیچ چی 

 من درک یم کنم، یم فهمم که االن نیم دوبن باید -

، اما هیچ  چیکار کتن و احساس مسئولیت یم کتن



 مهم

 !نیست

 شش رو بر یم گردونه و دوباره استایل قبلش رو یم

ه  .گی 

 :خسته و درمونده یم گه

ی بشنوم - ن  .ادامه نده. نیم خوام چی 

 :اما من با اضار ادامه یم دم

اصال نگران نباش، باور کن منم این طوری راحت  -

 ت

... 

 :همون لحظه، پرستار صدام یم زنه

 طیال هخامنش؟ -

عیل زودتر از من بلند یم شه و به سمت پیشخوان 

 یم

 .ره

ن برگه ی آزمایش، بدون فوت وقت صفحه  با گرفیی

 اش



باز یم کنه و با خوندن جواب پوزخند یم زنه رو  : 

 !مبارکه -

 پارتپونصدوهفتادودو#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#

 مثل برج زهرمار نگاهم یم کنه و با یه تشکر خشک و

 خایل از پرستاری که داره زیر چشیم نگاهمون یم

کنه، امون نیم ده خودم رو جمع و جور کنم، دستم 

 رو

ه و همراه خودش  ون یم کشهیم گی  بی  . 

 تمام دعاهام دارن به روم نیشخند یم زنن و تمام تنم

 .لمس شده

 دنبال علیسان یم دووئم و اگر اون دستم رو نیم

گرفت، من انقدر گیج و مات و مبهوت هستم که 

 هزار

 !بار بخورم به در و دیوار

ون که یم ریم و هوای تازه به صورتم برخورد یم  بی 



باید نفس بکشم کنه، تازه یادم یم افته ! 

 تند و پشت ش هم، هول زده نفس نفس یم زنم و

ن که با شدت توی ریه هام وارد یم شه، نفس ر  اکسی 

 .توی سینه ام حتی گره یم خوره

 وقتی باالخره به خودم یم آم، یم ایستم و عیل بر یم

 :گرده نگاهم یم کنه

 چرا وایستادی؟ -

 نگاهم قفل یم شه روی جواب آزمایش توی دستش

 و

 :مثل احمقا یم گم

 واقعا مثبت بود؟ -

 :عاقل اندر سفیه نگاهم یم کنه

 نه، الیک! محض خنده مثبت شده -

ن  ن یم کشه و به محض نشسیی  دوباره من رو تا ماشی 

 روی صندیل، وقتی هنوز استارت نزده، دستوری یم

 :گه

 .شماره ی باباتو برام بفرست -



 پارتپونصدوهفتادوسه#

ده# ن  فصل_سی 

# دگاندربندش  

 :بهش نگاه یم کنم و آروم یم پرسم

 بابام دیگه چرا؟ -

ن در آوردن از پارک از ن رو روشن یم کنه و حی   ماشی 

 :گوشه ی چشم نگاهم یم کنه

یم خوام تا قضیه بیخ پیدا نکرده شی    ع این مسئله  -

 رو

 !جمع کنم

 نفس عمیقی یم کشم و مستقیم به نیم رخش زل یم

 :زنم

و کتن مجبور نیستی این کار  - ! 

 با تاکید، ش تکون یم ده و دست هاش رو روی

 :فرمون یم کوبه

 !چرا! مجبورم -

 :مصمم جواب یم دم



 ... دیر نشده، یم تونم سق -

 هنوز حرفم رو کامل به زبون نیاوردم که کف دستش

 :آروم به دهنم برخورد یم کنه و خونرسد یم گه

یه بار دیگه حرف سقط بزن تا این دفعه واقیع  -

نمبز  . 

به اش ان قدر آروم هست که نشه اسم کتک  ضن

 خوردن

 و تو دهتن روش گذاشت، بیش تر مثل اینه که جلوی

ه تا بیش تر از این حرف نزنم  !دهنم رو یم گی 

 :هنوز کف دستش جلوی دهنمه و یم گه

 اون بچه ای که تو شکمته، بچه ی دوتامونه و برای -

وستمن خییل بیش تر از یه لخته خون تو شکم د  

م ارزش داره که ان قدر راحت حرف از سقط یم  دخیی

 
ی

! بفهم خ  یم گ  !زبن

 پارتپونصدوهفتادوچهار#

ده# ن  فصل_سی 

 دربندشدگان#



ن یم اندازه و دوباره تاکیدی یم گه  :دستش رو پایی 

 .یادت نره شماره ی باباتو بفرستی برام -

ب دستش درد نداشت اما گ  از حرکتش ناراحتم، ضن

سط حرف زدن دهنش رو ببندن؟خوشش یم آد و   

 اما از اونجابی که باید تکلیف این قضیه معلوم بشه،

 :آروم جواب یم دم

 !بابام ایران نیست -

 :بد عنق جواب یم ده

 بگو برگرده، یا نه، شماره ی پدر بزرگتو بده با اون -

 هماهنگ کنم. باالخره که مجبور یم شه برگرده، ما

 .نیم تونیم وقتو هدر کنیم

ن یم اندازم و آه یم کشم که با جدیت یم گهش  پایی  : 

کاریه که شده، طیال. از این به بعد رو مهمه  -

 مدیریت

 .کنیم و از پس این ماجرا بدون آبروریزی بر بیاییم

 :یه نگاه کوتاه بهم یم اندازه و بر حوصله یم گه

 برای منم سیس ناراحت نگی  اصال اعصاب این -



 .بازیارو ندارم

ده و با چشم های ریز، تهدید گر نگاهم یمبر یم گر   

 :کنه

، من یم دونم با تو -  !یه بار دیگه ام حرف سقط بزبن

 پارتپونصدوهفتادوپنج#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 علیسان*

 مراسم خواستگاری هیچ وقت برام معتن و مفهوم

 !خاض نداشته

ی رو یتن همراه والدینت بری دخیی  این که با گل و شی 

نواده اش بخوای، برام عجیب بودهاز خا . 

تون رو یم  من دخیی
ی

 اصال چه معتن یم ده بری بیک

 خوام و اونا بهت لبخند بزنن؟

 حقیقتا باید خییل صبور باشن که با مشت نزنن تو

 !صورت پرسه

هیچ وقت هیچ ایده ای نداشتم که قراره این روز 



 برای

 !من هم اتفاق بیفته

متعارفاون هم ان قدر عجیب غریب و نا ! 

م که عاشقشم و قبال خواستگاریم رو به  دوست دخیی

 دالییل که هنوز هم نیم تونم درکشون کنم، رد کرده،

 حاال آروم نشسته و منتظر حرف بزرگ ترهاست تا

 !ببینیم قراره چطور بفرستنمون خونه ی بخت

ن خسته شدم، دلم یم  کالفه ام و از شق و رق نشسیی

ی مزخرف تموم بشن خواد زودتر همه ی این مراسما

 و

 مون که بفهمم با خودم چند 
ی

بریم ش خونه زندگ

 !چندم

ن خییل شی    ع پیش رفت و حاال که تو مرحله  همه چی 

 ی

ن زودتر تموم  آخر هستم، فقط یم خوام همه چی 

 بشه و

 .بتونم یکم آرامش خیال داشته باشم



 به حاج بابا که با چهره ی بر روخ نشسته و پا رو پا

نگار نه انگار اومده خواستگاری ملتمس انداخته، ا

 نگاه

 .یم کنم

 پارتپونصدوهفتادوشش#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

فقط یم خوام این مراسم کوفتی بدون هیچ حاشیه 

 ای و

 !مثل همه ی زوج های عادی دیگه برگزار بشه

من نیازی به این مراسم ندارم، نه با وجود اون بچه 

 تو

 .شکم طیال

ن و طیال و بچه، ه ردوشون متعلق به من هسیی

 هیچکس

 .نیم تونه ازم جداشون کنه

ن،  حتی اگه عالم و آدم همه ی توانشون رو بکار بیر



 من جلوشون یم ایستم و اجازه نیم دم یک بار دیگه

ی که برام مهمه، بازیچه ی دست ن  زندگیم و تمام چی 

 !دیگران بشه

اما خانواده ها الزمه که این قضیه رو به سبک و 

 روش

ن   .خودشون حل کین

 بابا شفه ای یم کنه و کیم تو جاش جا به جا یم شه

 و انگار یم خواد باالخره بره ش بحتی که براش تا

 !اینجا اومدیم

ما که از هم صحبتی با شما سی  نیم شیم، جناب  -

 اما

ه بریم ش دلیل این جمع امروز  .بهیی

 :با لبخندی رو به پدر بزرگ طیال ادامه یم ده

ته با اجازه ی شماالب - . 

 نفسم رو فوت یم کنم و نگایه به طیال که شش رو

یکش معلومه ن انداخته و از حرکت های هیسیی  پایی 

 .عصبیه یم اندازم



 پارتپونصدوهفتادوهفت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :مامان با خوش روبی و مهربوبن رو به طیال یم گه

؟ -  عروس خانم مارو یه چابی مهمون نیم کتن

 .طیال نگاه گیجش رو باال یم آره و به جمع یم دوزه

 چند ثانیه بعد وقتی مادرش بهش اشاره یم کنه، تازه

 .دوزاریش یم افته و کامال معلومه که تو فکر بوده

 .در عرض یه ثانیه صورتش کامل شخ یم شه

منده، حاج خانم -  !شر

ی یم گه که مادرش ن  هول زده یم ایسته و زیرلتر چی 

ش راه یم افتههم دنبال . 

نگاه خصمانه ی پدر طیالرو روی خودم حس یم کنم 

 و

هربار که بر یم گردم به سمتش، با چشم های ریز 

 شده

 !تهدیدگر نگاهم یم کنه



 طیال خیر نداره و این طوری
ی
 خدا رحم کرده از حاملیک

 نگاهم یم کنه، خیر داشت که اآلن ش رو تنم نبود

 !احتماال

ن  خونه، چشمم به طیالست  هنوز از پشت اوپن آشی 

 که

 :صدای ییک با خنده بلند یم شه

، یم پسندن و مراسم - ن  این روزا جوونا همو یم بیین

 خواستگاری ام ضفا جهت اشنا کردن خانواده ها با

 !همه

 پارتپونصدوهفتادوهشت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 دندون قروچه یم کنم و شم رو آهسته به اون سمت

 .یم چرخونم

ر فضو ِل ماد ِر طیال این چرت رو بلغور یم کنه  ِشوه

 و با

 !یه نیش باز احمقانه نگاهمون یم کنه



خوشبختانه مردک احمق دهن گشاد باعث یم شه 

 هدف

ن و برنده ی پدر طیال، تغیی  کنه  .نگاه تی 

ون یم دم و کیم به سمت مامان که  نفسم رو آروم بی 

ش روی مبل کناری نشسته خم یم شم تا در گوش

 حرف

 :بزنم

 مامان! این چه خواستگاری ایه؟ جمعش کنید -

 .توروخدا

 :مامان هم آروم مثل خودم جواب یم ده

 بود مرتیکه زد؟ -
ن
 خ  بگم وهللا! این دیگه چه حرق

 دوباره دندون قروچه یم کنم، صاف یم شینم و تک

 دکمه ی کتم رو باز یم کنم تا راحت تر بشینم و پدر

م غره ی بدی به سمت اونبزرگ طیال بعد از چش  

وبی جواب یم ده
، با خوشر ن سک ش جالی   :میی

 دوره زمونه داری عوض یم شه منصور خان، از -

ن آقا پرست پس فردا  کجا معلوم؟ شاید همی 



 خواست زن

ه فقط کارت دعوت بیاره بده بهت  !بگی 

نیشخند یم زنم و راحت تر یم شینم، صد امتیاز 

 مثبت

 !برای هخامنش بزرگ

# تپونصدوهفتادونهپار   

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 طیال سیتن چای به دست وارد جمع یم شه و یک

راست به سمت من یم آد که فکر کنم اشتباه یم زنه 

 و

 !اول باید به بزرگ ترا تعارف کنه

 .از خنگ بازیش و هول شدنش لبخند یم زنم

حقیقتا نیم تونم نیشم رو جمع کنم، هیچ ایده ای 

 راجع

مراسم مضحک نداشتم اما اآلن دارم فکر یم   به این

 کنم



ی تو ذهنم بوده ن  !همیشه این فانیی

که طیال تو مراسم خواستگاری چای بهم تعارف کنه 

 و

م ن قدر از این صحنه لذت بیر  !من همی 

 با نییسر که نیم تونم جمعش کنم، بر مالحظه زل یم

 زنم به صورتش و وقتی لب یم گزه نیشم شل تر یم

 .شه

از یم کنم ییک از فنجون هارو بردارم ودست در   

 :همزمان با لذت، بلند یم گم

 .دست شما درد نکنه -

 :لبخند کوچییک بهم یم زنه و آروم یم گه

 .خواهش یم کنم -

 و به طرف مامان و حاخر بر یم گرده تا بهشون چای

 .تعارف کنه

 .بفرمایید. حاج آقا، حاج خانم -

تمجید چای رو بر  مامان با به به و چه چه و تعریف

 یم



 .داره و کیل قربون صدقه ی طیال یم ره

 .دست عروس خوشگلم درد نکنه -

 پارتپونصدوهشتاد#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ن قرار یم ده و  وقتی باالخره سیتن خایل رو روی می 

ی زیرلب یم گه ن  شجاش بر یم گرده، حاج خانم با چی 

وییش یمو حدس یم زنم داره از اون ورد های جاد  

خونه، وقتی به سمت طیال فوتش یم کنه حدسم به 

ن   یقی 

 !تبدیل یم شه

ش بر یم گردونم تا شاهد این کارا نباشم و کالفه 

 نفسم

ون یم دم  .رو بی 

زیر گوش حاخر که طرف دیگه ام نشسته، غر یم 

 :زنم

 حاخر جمعش کن دیگه، چابی ام که آورد. خسته -



 .شدیم

به آقایون هخامنش کهحاخر ش تکون یم ده و رو   

ن با خوش روبی یم گه  :روی دو مبل کنار هم نشسیی

 اجازه بدید تا این دوتا جوون یم رن باهم سنگاشونو -

، ما هم حرفای آخر رو بزنیم و دو دوتا چهار  ن وا بکین

 تا

بکنیم و زودتر قرار مدرارو بذاریم زودتر بچه ها 

 محرم

 ... بشن

یه طوری نیشم حقیقتا با شنیدن این حرفای حاخر 

 شل

 یم شه که مامان محکم از همون کنار به پام یم کوبه

 :و آروم یم گه

 !نیشتو ببند -

ن یم اندازم و به گل های قایل نگاه یم کنم، با  ش پایی 

انگشت شست یم خوام لبخندم رو ببندم اما نیم 

 .شه



 حقیقتا از این که ان قدر ش این مسائل ذوق زده یم

ته و هیچ فکر نیم کردم ان شم، خودمم پرام ریخ

 قدر

 !دلم ازدواج بخواد

 پارتپونصدوهشتادویک#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ن عجیبیه، حدود یک سال و نیم پیش  شنوشت چی 

 من و

 طیال قرار بود فقط همکار باشیم و اآلن عالوه بر

 !عشقم، مادر بچه امه

 نیم تونم نگاهم رو از روش بردارم و یذره شبیه

ش به زیر رفتار کنم دامادهای . 

یه که برخالف انتظاراتم از خودم، ن  امشب همون چی 

ی هام بوده ن  .توی فانیی

شتر که یم تونم با اطمینان به عالم و آدم بگم طیال 

 مال



 !منه

 وقتی پشت ش طیال، وارد اتاقش یم شم و اون در رو

 نصفه و نیمه یم بنده، نگاهم رو دور تا دور اتاقش یم

ه لبخند یه وری یم گمچرخونم و با ی : 

 پس اینجا جاییه که شبا به من فکر یم کتن و یم -

 !خوابر 

صدای خنده اش از پشت شم یم آد و همون طور  

 که

 :از کنارم رد یم شه تا روی تخت بشینه یم گه

 .خودشیفته خان! گ گفته به تو فکر یم کردم -

پوزخند یم زنم و به اون که روی تخت نشسته و 

 دست

پشت شش تکیه گاه کرده، نزدیک یم شم هاش رو  : 

، به گ یم خوای فکر -  به بابای بچه ات فکر نکتن

 کتن بچه پررو؟

 :یه لبخند بزرگ یم زنه و یم گه

 .به عشقم فکر یم کنم -



 پارتپونصدوهشتادودو#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

نیشم چنان شل یم شه که طیال به خنده یم افته و 

 یم

 :گه

ن طوری باز بوده، از اول م - جلس نیشت کال همی 

 مامانم

ین یم زنه همش نگات  طفلیک یم گه این پرسه که شی 

 .یم کنه یم خنده مثل خل و چال

لبخندم رو جمع یم کنم و با اخم بهش چشم غره یم 

 رم

به یم زنه  :که با دست به کنارش روی تخت ضن

ن دیگه باید اینجا  - ن اینجا، حداقل ش می  بیا بشی 

 .باشیم

ی مون نگاه  کنارش یم شینم و به فاصله ی مییل میی

 .یم کنم



حقیقتا کار مسخره ایه وقتی همه ی ادمای اون  -

ون  بی 

 !یم دونن ما باهم بودیم

م و بغلش کنم که ن بیر  کالفه یم خوام فاصله رو از بی 

 :خودش رو پرت یم کنه روی تخت و یم خنده

ر داریموقتی اونا به روی خودشون نیم آرن ما چیکا -  

انگولکشون کنیم داستان بشه! بر خیالش بذار همه 

ن   چی 

 .طبق نظر بزرگ ترا برگزار بشه

کف دستم رو روی شکم تختش یم ذارم و همون 

 طور

 :که نوازشش یم کنم، لب یم زنم

 گ عقد یم کنیم؟ باید زودتر عقد و عروش رو -

یم  !بگی 

 دستش رو روی دستم یم ذاره و یه لبخند یه وری یم

 :زنه

ن -  .مامان باباها تصمیم یم گی 



 پارتپونصدوهشتادوسه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 کنارش دراز یم کشم و دستم رو دور کمر و شکمش

حلقه یم کنم، خودم رو از پشت ش بهش یم 

 چسبونم

 .و شالش رو از شش یم کشم

 :توی موهاش نفس یم کشم و زمزمه یم کنم

بخواد زودتر بیاد جلو اگه یه وقت توله سگ بابا  -

؟  خ 

بهش بگیم فعال برو خونتون تا بابا بزرگا تصمیم 

ن  بگی 

 گ بریم ش خونه زندگیمون؟

 :یم خنده و دستم رو که روی شکمشه نوازش یم کنه

 .یکم صیر کن دیگه -

 :بینیم رو به پشت گردنش یم کشم و یم گم

زن و بچه امو یم خوام! چرا باید صیر کنم؟ تو  -



ن   همی 

نم مال متن اآل  . 

 نیم بینمش اما از لحنش وقتی حرف یم زنه متوجه

 :یم شم که دیگه لبخند نداره

 یادته چطوری باهم آشنا شدیم؟ -

ن   توی این یک سال و نیم ان قدر با طیال باال و پایی 

ابی تو خاطرم نباشه، اما مثل 
ن ن چی  داشتم که همچی 

 روز

 !جلوی چشم هام روشنه

ن روزی که دیدمش با  یه پرس دیگه رابطه داشت اولی 

 و

 .من قرار بود باهاشون فقط همکاری کنم

 معلومه که یادمه! یادش بخی  چقدر گذشته از اون -

 .روز

 :پوزخند یم زنه

 رسا هنوز خیر نداره ما باهمیم و االن داریم بچه دار -

 !میشیم و ازدواج یم کنیم



 :ابروهام باال یم پره

؟ اون روابن به هیچ جا - م نیست باور  خب که خ 

 .کن

 پارتپونصدوهشتادوچهار#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ن حلقه ی دست هام، یم چرخه و حاال صورت  بی 

 هامون

ن   .رو به روی هم قرار گرفیی

 دستش رو روی ته ریشم یم ذاره و نگاهش رو به

اهنم یم دوزه که نیشخند یم  گردن و دکمه ی باز پی 

 :زنم

ی سکس تو خواستگا - ن ری داری؟نکنه فانیی  

 انگشتش رو از ته ریشم، تا زیر گردن و باالی سینه ام

 :یم کشه که ابروهام باال یم پره

ونا -  .رییل؟ اینجا؟ صدات یم ره بی 

 خودش رو باال یم کشه و صورت هامون هم راستا یم



 :شه

ه - ن  .بیا امتحانش کنیم، هیجان انگی 

 با چشم های گرد شده از تعجب، به این همه بر 

نگاه یم کنم و با انگشت به شقیقه اش یم پرواییش  

 :زنم

 !رد دادی -

اهنم ور یم ره و با چشم هابی که  با دکمه ی پی 

ارت ازشون یم باره نیشخند یم زنه  :شر

 چرا خب؟ یه تجربه ی جدیده. اصال بیا همه جا -

 !امتحانش کنیم

 چشم غره یم رم و دستش رو از دکمه هام کنار یم

 :زنم

ن، نکنه دلت یم خواد بابات بابای به خودت بیا ز  -

 بچه

 اتو بکشه؟

چشم هاش رو یه حالتی یم کنه که حقیقتا فکم یم 

 افته



 :و یم گه

 !تو به نیازای من اهمیت نیم دی -

 پارتپونصدوهشتادوپنج#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 با عجز نگاهش یم کنم و کف دستم رو از روی کمر و

ر خدابی نکرده منستون فقراتش بر یم دارم که اگ  

ی   باعث شدم تحریک بشه، از اتفاقات بعدی جلوگی 

 !کنم

 دستش رو از روی یقه ام کنار یم زنم که شش رو

 :توی گردنم فرو یم کنه و یم خنده

فکر کنم بچم باباشو یم خواد. بر عاطفه نباش  -

 .عیل

ون -  بسه دیگه طیال، آبرومون یم ره ها، بیا بریم بی 

 دیر شد

بلند شم که اجازه نیم دهیم خوام  . 

دست هاش رو دور گردنم و پاهاش رو دور کمرم 



 حلقه

 .یم کنه

 روی تخت میخم یم کنه و خودش روی شکمم یم

 .شینه

کف دست هاش رو روی سینه ام یم ذاره و یه 

 لبخند

 :خبیث یم زنه

 همیشه تو از این حرکتا یم زدی، یه بارم نوبت من -

 .باشه خب

موهام رو بکشم و شم رو ان قدرعمال دلم یم خواد   

 .بکوبم به دیوار که بپوکه

م و یم خوام با احتیاط کنار  مچ دست هاش رو یم گی 

 بزنمش که کویل بازی در یم آره و یم زنه در

 
ی

 :سلیطیک

؟ آدم باشعور با زن حاملش این - ، چیکار یم کتن ن  هی 

طوری رفتار یم کنه؟ وای ولم کن، آی بچه ام ... 

 بچم



# صدوهشتادوششپارتپون  

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 دستش رو رها یم کنم و یم خوام جلوی دهنش رو

م که نیشخند یم زنه و ساکت یم شه  .بگی 

 دست هاش رو دوباره روی سینه ام یم ذاره و با یه

 .لبخند بزرگ و احمقانه، روی پاهام جا به جا یم شه

با بدبختی به اون که باال شمه و معلوم نیست چه 

 فکر

 شیطابن ای تو ششه نگاه یم کنم بلکه کوتاه بیاد و

 :یکم دلش به حالم بسوزه

ون. دیر کنیم شک  - بسه دیگه طیال، پاشو بریم بی 

 یم

ن   .کین

 :شش رو باال یم اندازه

ن  -  .نچ. نیم کین

 دستش رو عقب یم بره و کلیپس موهاش رو باز یم



 .کنه

 با دهن باز به اوبن که شش رو به چپ و راست

 تکون

 یم ده و موهای بلندش روی شونه و بازوهاش یم

 .ریزن زل یم زنم

 مظهر زیبابی رو پام نشسته، نیم تونم 
حقیقتا وقتی

 به

ن دیگه ای نگاه یا حتی فکر کنم  !چی 

 روی بدنم خم یم شه و دست هاش رو از سینه تا

گردنم باال یم بره، نفسم تند یم شه و ناخودآگاه 

 دستم

 . ذارمرو روی پهلوهاش یم

 موهاش روی تنم پخش یم شن و توی گوشم زمزمه

 :یم کنه

 این که همیشه تو این بالرو ش من یم آری و حاال -

 .قدرت دست منه، حقیقتا خییل جذابه

 پارتپونصدوهشتادوهفت#



 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 از پهلو تا کمرش رو یط یم کنم و محکم یم خوام به

ن گونه ام، شل یم خودم بچسبونمش که با بوسید

 .شم

 لب هاش رو از گونه تا گوشه ی لبم یم کشه و همون

 لحظه که باالخره تسلیمش یم شم و یم خوام پا به

 پاش برم، لبم رو آروم یم بوسه و با خنده سایه اش

 .رو از روم بر یم داره

 .خب دیگه بسه خوش گذشت! بزن بریم -

نمبا قیافه ی پوکر فیس و بر تفاوت نگاهش یم ک . 

 با چشم های ریز شده، عصتر و در حایل که فکم از

ده شده به اون رو که با  این بازی ای خوردم فرسر

 .احتیاط از روی پاهام بلند یم شه نگاه یم کنم

 دندون قروچه یم کنم و قبل از این که کامال ازم دور

م و با مراقبت از  بشه، آرنج هر دو دستش رو یم گی 

ششکمش، روی تخت یم اندازم . 



ن یم کشه که نیشخند یم زنم  :آروم هی 

ون بیب، بد یم شه ها -  .هیس! صدات یم ره بی 

 تقال یم کنه خودش رو از زیر دستم نجات بده اما من

محکم به تخت میخش کردم و اون حرض از 

 وضعیت،

ون و یم  موهاش رو از توی دهنش تف یم کنه بی 

 :غره

 .ولم کن! دلم درد گرفت -

تونه حتی تکون بخوره، روی بدنشقبل از این که ب  

 .خیمه یم زنم

نیشخند یم زنم و وزنم رو روی دست هام یم اندازم 

 تا

 :هیچ فشاری بهش نیاد و توی گوشش زمزمه یم کنم

 قراره کل این نه ماه بابای منو بیاری جلو چشمم؟ -

 پارتپونصدوهشتادوهشت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#



 .با ناز پشت چشم نازک یم کنه

 کارابی بلده کرک 
ن یه لحظه از این که طیال هم همچی 

 و

پرام یم ریزن و قبل از این که عکس العمیل نشون 

 بدم

 :شش رو کنار یم کشه

 همینه که هست! بچه ام تند تند دلش برای بابای -

 خرش تنگ یم شه. یم خوای از اآلن بهش بر توجیه

؟  کتن

 :موهاش رو از صورتش کنار یم زنم

ور دوتاتون بگردهباباش د - . 

 اشک تو چشم هاش حلقه یم زنه و

 :دستش رو روی شکمش یم ذاره و زمزمه یم کنه

 باورت یم شه همه ی اینارو؟ -

من هم خودم رو روی آرنج چپم نگه یم دارم و 

 دست

 .روی دستش یم ذارم



همه ی اینا واقعیه؟ من هیچ وقت خودم رو الیق 

 این

 !همه خوشبختی ندونستم

م رو با بهونه های وایه گول یم زدم،همیشه خود  

 پوچ و
ی

 چون من پندار رو رها کردم و مجازاتم یه زندگ

 .بیخود بود

اما این لحظه، ان قدر قشنگه که انگار یه هدیه از 

 طرف

 !خداست فقط برای من

 :روی شکمش رو نوازش یم کنم

مثل خواب یم مونه، ویل اندازه ی حسم بهت  -

 .واقعیه

کشه و گونه ام رو تند یم بوسهشش رو باال یم   : 

 .بریم دیگه -

 :و با خنده ادامه یم ده

ین خواستگاربی بود که یم تونستم داشته  -
بهیی

 باشم،



 !مرش بن َمم

 پارتپونصدوهشتادونه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 اول متوجه ی معتن حرفش نیم شم، اما بعد که یم

ده ام فهمم منظورش خ  بوده، نیم تونم نیش باز ش

 رو

ل کنم و خم یم شم لب هاش رو محکم یم  کنیی

 .بوسم

ی که همه  ن ون یم ریم، طبق همون چی  وقتی بی 

 انتظار

دارن نظر مثبتمون رو اعالم یم کنیم و بقیه ی شب 

 با

 قرار مدارهابی یم گذره که حقیقتش خییل برام مهم

، وقتی یم دونم طیال اول آخرش متعلق به  ن نیسیی

 منه،

یفابی و برای خایل همه ی این مر  اسما فقط ترسر



 نموندن

 !عریضه ان

*** 

 بقیه ی روزها بعد از خواستگاری، تو بدبختی و بدو

 !بدو یم گذره

از خریدهای تموم نشدبن طیال تا رزرو باغ و 

دار  فیلمیر

 ... و سالن و آرایشگاه

این وسط به من بدبخت داره ظلم یم شه که طیال 

 بر 

و منم مثل بچه یتیما  رحمانه به کارتم تجاوز کرده

 بدون

این که حتی یه لباس زیر برای خودم بخرم نقش 

 حمال

 !رو پشت شش دارم

 بهش غر هم که یم زنم زبونش درازه و یم گه

 .خواست خودمه، دهنم رو یم بنده



 !دهن بدبختم که البته آسفالت شده این مدت

 و تی  خالص اونجابی زده یم شه که حاج خانم یم گه

باید بریم آزمایش بدیمبرای عقد  ! 

 همونجا دلم یم خواد داد بزنم و بگم بابا، طیال زن

منه، بچه ام تو شکمشه، چه آزمایش بازی ای 

ت  حرصن

 عباش وقتی ما زن و شوهر حساب یم شیم و مشکیل

 !برای باروری ام نداریم

 !گی  افتادیم دست این قوم بخدا

کنه  صبح کله سحر، وقتی طیال زنگ یم زنه بیدارم یم  

 .دلم یم خواد بگم گه خوردم که گفتم ازدواج کنیم

 پارتپونصدونود#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ی یم دونستم که از ازدواج فراری بودم وهللا ن  !یه چی 

ین بود، روزهای  هرچقدر خواستگاری رویابی و شی 

 !بعدش با بدبختی گذشت



شب قبل تا نصفه شب خونه ی مادر طیال بودم، 

 فک و

شون ریخته بودن اونجا و یه جور مهموبن بود،فامیل  

اآلنم که شش بیدارم کرده، بقرآن که این همه ظلم 

 روا

 !نیست

 با بدبختی و شی که به شدت درد یم کنه، هرخ  

 .لباس جلوی دستم یم آد یم پوشم

 برای هوشیار شدن و از اونجابی که وقت آب جوش

ن ندارم، نوشابه رو از توی یخچال بر یم دارم  گذاشیی

 و

 .با بطری ش یم کشم

 معده و دهنم از گازش بگ...ا یم ره اما هوشیار یم

 شم و مطمئنا تو راه رسیدن به خونه ی پدری طیال

 .تصادف نیم کنم

 وقتی به اونجا یم رسم مثل یه حیوابن که تازه از

طبیعت رها شده و ان قدر حرص داره که هیچ  



 براش

م دادن دستم رو مهم نیست، به جای زنگ زدن یا پیا

 یم

 ذارم روی بوق و از این که آدم های دیگه ای هم مثل

من مجبور یم شن آخر هفته ساعت هفت بیدار 

 شن

 .لذت یم برم

یفش رو یم  پنج دقیقه بعد که باالخره طیال خانم ترسر

 آره

ن رو باز یم کنه، اول از همه  و با اخم و تخم در ماشی 

 :یم توپه

؟ هفت صبح کدوم - بیشعوری دست یم  آدم نیستی

 ذاره

 رو بوق؟

ن طیال،  فقط شونه باال یم اندازم و به محض نشسیی

 قبل

 از این که حتی در رو کامل ببنده، پام رو یم ذارم روی



 :گاز که طیال جیغ یم کشه

؟ - . عیل رد دادی؟ داری چه غلیط یم کتن ن  هیییی 

 !سکته کردم

 پارتپونصدونودویک#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ر چشم نگاهش یم کنم و حقیقتا این مدت ان از زی

 قدر

روم فشار بوده که نتونم سکوت کنم و ازش بگذرم  

 که

 :یهوبی و بر مقدمه منفجر یم شم

معلومه که رد دادم! دیوونه شدم از دست این  -

 مراسما

یفات  .و ترسر

بر توجه به چشم های گرد طیال، هیچ نگایه به 

 سمتش

شعت باال تو خیابوننیم اندازم و همون طور که با   



 های خلوت یم رونم یه بار روی فرمون یم کوبم و

 !واقعا دیگه نیم کشم

آقا من نخوام ان قدر درگی  مراسم بشم باید کیو  -

 ببینم؟

 .دهنمو آسفالت کردید با حاج خانم و مامانت

 :اداشون رو در یم آرم

 عیل بیا اینجا عیل شب بیا اونجا. عیل برده ای ظهر -

 نداره جز اوامربرو دن
ی

. عیل کار و زندگ ن بال فالن چی   

 شماها؟

 :خسته یم نالم

بابا من گفتم تو خودت مستقیل از پس یه مراسم  -

 بر

 یم آی ویل اآلن کال بار همه خ  رو دوش منه

. من چرا باید با تو  ن گ...اییده شدم زیر بار همه چی 

 بیام

؟ خودت برو دیگه بدم یم آد از این رمانتیک  دکیی

زیابا . 



ون یم دم و یم خوام یکم به  نفسم رو محکم بی 

 خودم

مسلط بشم اما فایده نداره و اعصابم به شدت 

 :خرده

این همه بدو بدو و کار الیک واسه یه شب؟ بابا  -

 جمع

 کنید من این روزا نیم تونم شکار برم، امروز فردا یم

ات ون. تورو جز تو مهمونیا و ک...شر  اندازنم بی 

 و 
ی

خرید نیم بینم. دلم برای زنم تنگ شده خانوادگ

 ویل

 تا بهت نزدیک یم شم صد جفت چشم یم چرخه

 .رومون

 پارتپونصدونودودو#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

اخم هام یه طوری در هم شده که پیشونیم درد  

 گرفته و



 .طیال هم سکوت کرده

 این که جوابم رو نیم ده جری ترم یم کنه و با طعنه

 :یم گم

بدبخت فکر یم کردم عروش ام یه خ  تو مایهمن  -  

 های همون خواستگاری قراره رویابی و قشنگ بگذره،

 اما اآلن جای این که بهم نزدیک بشیم فقط دورمون

 .کرده این وضعیت

 .یه دستم رو توی موهام یم کشم و بهم یم ریزمش

درمونده و کالفه ام و سکوت طیال عصتر ترم کرده. 

 دلم

رو از همه ش اون خایل کنم ان قدریم خواد حرصم   

 .که احمقانه ساکت شده

 وهللا بخدا با اون خواستگاری گولم زدید! من دلم -

 برات تنگ میشه ویل از ترس بابات ت...خم نیم کنم

 !حتی درست حسابر بهت زنگ بزنم

سه صبح پنجشنبه ی خود را چگونه  اگه ییک بی 

ممکن و گذراندید، باید بگم به ت...خیم ترین شکل  



 !دعوا با نامزدم

 یم پیچم تو فریع و یم خوام دوباره غر بزنم که طیال

 :با خشک ترین لحن ممکن یم گه

 تموم شد؟ -

 :شم رو به چپ و راست تکون یم دم

 نه، بیش تر از اینا این مدت از دستتون حرص -

خوردم. یه یم خوام به هیچ جام حساب نکنم یم 

 بینم

جدید در یم آریدنیم شه! باز یه بامبول  . 

 :شد و بر تفاوت در جواب حرفم یم گه

ن جا بگیم دیگه نیم خواییم و  - ایک یم تونیم همی 

 همه

 !چیو تموم کنیم، دیر نشده هنوز

 پارتپونصدونودوسه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :با تمسخر یم خندم



ن دان، راهکار دادی  - هاه! مرش خانم همه چی 

 !بهمون

همه چیو قطع کنیم وضع مضحکمونبزنیم از ریشه   

 چرا طیال
ی

 .درست یم شه؟ چرت یم گ

 از گوشه ی چشم بهش نگاه کوتایه یم اندازم و یم

 بینم که با انگشت هاش به جون بند کیفش افتاده و

 محکم فشارش یم ده به قدری که بند انگشت هاش

 قرمز شدن اما خودش رو بر تفاوت نشون یم ده و با

 :آرامش یم گه

 گولت زدم؟ تموم کنیم دیگه، چرا به یهم -
ی

گه نیم گ  

 رابطه ی فیک و پوچ ادامه بدیم وقتی فقط برات

 داره
ی

 .خستیک

 به تایید حرفاش، با تمسخر ش تکون یم دم و اگه یم

 :تونستم براش کف یم زدم

 آره آفرین خانم هخامنش، همینه! کار درستو تو یم -

شماروکتن که هرخ  یم شه یم خوای کات کتن و   

 بخی  و مارو به سالمت! مسئولیت چیه؟ بچه برات



 معتن داره مگه؟ اونم یه دسته خری هست دیگه برا

 خودش، نه؟

 اصال من بدترین مادر دنیا، خوبه؟ دست از ش من -

 بردار عیل دیوونه ام کردی ان قدر غر زدی، گند زدی

 !به هرخ  خاطره ی نامزدیه

 :با تاسف ش تکون یم دم

نمونه! فقط برام سواله بعد عقدم روال  ماد ِر  -

 همینه؟

 
ی

ی بیک  هربار دعوا کردیم یم خوای بری طالق بگی 

 تموم؟ این رابطه دوام نداره؟

انگار زیادی رفتم رو نروش که این دفعه جیغ یم  

 :کشه

 پس خ  یم خوای از جون من؟ یه هفته اس هر -

مردا. بچه ای؟ نیم  مثل پی 
 غلیط یم کنم غر یم زبن

یفات و بدودون ستی عروش مراسم داره، مراسم ترسر  

 بدو؟

 پارتپونصدونودوچهار#



 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 نفس نفس یم زنه. آب دهن قورت یم ده و دندون

 :قروچه یم کنه

 گولت زدم انگار دخیی بچه ی چهارده -
ی

 یه طور یم گ

 !ساده بودی که بهت تجاوز کردم

 :با خنده یم گم

ری به روح و روانم تجاوز یم کتن وهللا اآلنم دا - ! 

 .دهنمو صاف کردید با خواسته هاتون

ه  :دستش رو به معتن برو بابا باال یم گی 

 برو بابا! همینه که هست! عقد و عروش مراسم -

م  .داره، منم همه ی مراسمامو یم گی 

ه  :انگشت اشاره اش رو به سمتم یم گی 

یم آم فک کردی بشیتن به جون من غر بزبن کوتاه -  

 یم گم ایک تو خودتو اذیت نکن؟

 :پوزخند صداداری یم زنه

ن خیال خایم با خودت کردی، کور  - اگه همچی 



 خوندی

 !عیل آقا

یک و لحن اعصاب خرد کن، ادامه  با یه لبخند هیسیی

 :یم ده

 حاال که این طور شد یم رم از مامانم و مامانت یم -

ی  ن از پرسم ببینم دیگه چه جشتن هست یه وقت چی 

 قلم

 !نیفته

 :چشم غره ی سنگیتن یم رم و یم گم

 خاله بازی و محل -
ی

 مرش واقعا، فکر کردی زندگ

لجبازیه؟ تو منو درک نکتن بخوای بدتر کتن منم از 

 لج

 تو برم یه کار دیگه کنم؟

 از این که اونم مثل من باالخره عصتر شده احساس

 :رضایت یم کنم و ادامه یم دم

خانما! این طوری کالمون یم ره د نشد دیگه خانم  -

 تو



ک نیم دوبن   مشیی
ی

 !هم! انگار جنابعایل هیچ  از زندگ

 جای تحویل دادن این اراجیف به من، برو از همون

ن شوهرداری س ببی   مادرا که گند زدن به رابطمون بی 

 !چطوریه

 پارتپونصدونودوپنج#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 شه روت من گفتم تو مستقل بار اومدی، یم -

 حساب

باز کرد ازت کمک خواست ویل دیدم نه بابا از این 

ا  خیر

مت  نیست. طیال مگه له له گی  اوردی که من باید بیر

 دکیی زنان؟ مسخره کردی منو؟

 :با لحن حق به جانتر یم گه

؟ -  مگه من تنهابی حامله شدم که خودم تیک برم دکیی

ن یم گم تحوی - لم یماخه این چه حرفیه تا من یه چی   

دی! نخی  طیال خانم بنده حامله ات کردم، بهشم 



 افتخار

 یم کنم! اما تو هم یذره بچه نباش و بفهم تو چه

 !وضعیت گیه گی  کردم من

 :بر تفاوت شونه باال یم اندازه

 وضعیتت به من ربط نداره عیل! تا آخرین روز -

مجبوری باهام بیای، اصال کوتاه نیم آم، من که بچه 

 رو

ستم! به زور نگهش داشتم، به خاطر تونیم خوا . 

م و  حقیقتا نیم تونم جلوی چشم غره رفتنم رو بگی 

 دلم

 یم خواد بزنم تو دهتن که ان قدر راحت حرف سقط

 بچه امون از توش در یم آد، اما خودم رو با فشار

ل یم کنم  :دادن فرمون کنیی

؟ -  این طوریه؟ یم خوای لج کتن

ده شش رو به چپو راست تکون یم : 

لج؟ نه اصال دوست ندارم. فقط دارم مجبورت یم   -

 کنم



 !وظایقن که گردنته رو به زور انجام بدی

 :نیشخند یم زنم

 باشه پس، من وظایف شوهر بودنم رو در ازای زن -

 !خونه بودن تو انجام یم دم

 باالخره جلوی آزمایشگاه یم ایستم و کامل به سمتش

 :یم چرخم

 امدیگه نیم ذارم شبا بر  -
ن
ی خونه ی بابات. حرق  

بزنه یم گم مادر بچیم ببینم جناب فرهاد خان 

 هخامنش

 !جرات داره ازم جدات کنه

 پارتپونصدونودوشش#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 با دهن باز نگاهم یم کنه و انگشت تهدیدش رو به

ه  .سمتم یم گی 

 :یم گه

! هنوز عقد نکردیم یم -  تو حق نداری اینکارو بکتن



؟خوا ی زندانیم کتن  

ن  ون رفیی ن بی  ه ی در رو یم کشم و حی   دستگی 

 :شخوش یم گم

 حاال یم بینیم چه حقی دارم و چه حقی ندارم، پیاده -

 .شو

 :پشت شم پیاده یم شه و دنبالم راه یم افته

مسخره اشو در نیار عیل، خودت چطور یم خوای  -

 به

تو حامله کردم؟ اصال روت یم شه؟  دخیی
ی

 بابام بیک

 خیال دست توی جیبم یم ذارم و جلوتر راه یم بر 

 افتم

ه تا نگهم داره  :که بازومو یم گی 

 !باشه، شوخن کردم. بسه دیگه کشش نده -

 !مثل این که به هدفم رسیدم

م وزی یم زنم و دستش رو یم گی   :نیشخند پی 

 .باشه عزیزم، هرخ  تو بخوای -

 اگه فقط بر خیال دکیی بردنش بشه، بازم برد 
با حتی  



 .منه

وهللا بخدا تو این دو سه هفته پدر منو در اوردن، 

 انگار

م آوردن  !حمال و اسنپم که این قوم ظالم گی 

 پارتپونصدونودوهفت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ن صبور باشید، بهمون  بعد از پذیرش شدن و با گفیی

 بروشورهابی رو یم دن و یم گن یط این زمان یم

کت  تونیم تو کالس های آمو  زشر قبل از عقد شر

 .کنیم

ن نیازی نیست یم خواد بپیچونه که  طیال با گفیی

 مسئول

 :پذیرش یم گه

کت نکنید مجوز عقد -  عزیزم اگر این کالس هارو شر

 !صادر نیم شه، الزامیه

 :نگایه به لیست روی برد یم کنه و یم گه



وع یم شه، یم  - پنج دقیقه دیگه کالس بعدی شر

 تونید

کت کنید  .شر

ا دود از کله ی طیال بلند یم شه اما دندون رسم

 قروچه

 :یم کنه و لب یم زنه

 !باشه -

 من که بدم نیم آد، هم فاله هم تماشا فکر نکنم بد

 !بگذره

 باالخره تو این مدت قراره یک بارم که شده به من

 !خوش بگذره

با نیشخندی که نیم تونم جمعش کنم، پشت ش 

 طیال

موزشر یم گردیمتوی راهرو ها دنبال کالس آ . 

 با دیدن پالیک روی ییک از درها، تقه ی کوچییک به در

ن بفرمایید زبن وارد کالس یم شیم  .یم زنم و با گفیی

ن و یا  سه تا زوج دیگه کنار هم روی صندیل ها نشسیی



 مشغول بازی با موبایلشونن یا دارن در گوشر باهم

 .حرف یم زنم

ش یم دست پشت کمر طیال یم ذارم و به جلو هول

 دم،

 :تو گوشش با خنده یم گم

ن این نامزدی خوشم بیاد -  !باالخره قراره از یه چی 

 پارتپونصدونودوهشت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 زبن که پای تخته ایستاده و ماژیک دستشه، فاز

 پزشیک گرفته بهمون سالم یم ده و ازمون یم خواد

وع کنه  .بشینیم که تا دو دقیقه دیگه کالس رو شر

ن به  وقتی به سمت صندیل ها یم ریم، طیال از پایی 

 رون

 :پام یم کوبه و غر یم زنه

 !چقدرم که تو کالس آموزش قبل از عقد نیاز داری -

 روی دوتا از صندیل های کنار هم یم شینیم و همون



، حق به جانب جواب یم دم  :طوری در گوشر

ن بدی نیست! یم  - اضافه شدن به اطالعاتم که چی 

 تونه

ه لذت بخش تر شدن سکسمون کمک کنهب . 

 :طیال ریز ریز یم خنده

 دلت خوشه ها! اینجا یم خوان فقط راه های -

ن ی یاد بگی   .پیشگی 

 :با تاکید یم گم

 پس تو خوب گوش کن که دیگه بیش تر از این -

بگ...امون ندی. حواست باشه ها بعدش ازت 

 امتحان

م  .یم گی 

 بزنه که زن با ماژ 
ن
یکش به تخته یمیم خواد حرق  

 :کوبه و توجه امون به اون سمت جلب یم شه

یک به زوج های عزیزمون، -  خب، ضمن عرض تیر

 بنده الهه فروزان هستم پزشک متخصص زنان و

 زایمان امروز اینجا در خدمت شما هستم تا یکم باهم



گپ بزنیم و به سواالتتون راجع به ازدواج جواب 

 .بدم

 :جلوی تخته رژه یم ره

،بر  - ن وع راجع به آزمایش هابی که ازتون گرفیی ای شر  

ن یک توضیح مخترص یم دم و یم  یا قراره که بگی 

 .ریم شاغ اصل مطلب

 پارتپونصدونودونه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 که زنه داره حرف یم زنه، من با بر 
 تمام مدبی

 به نیم رخ جدی طیال زل یم زنم
ی
 .حوصلیک

س قراره فان تر برگزارحقیقتا فکر یم کردم این کال   

 !بشه، انتظار نداشتم ان قدر کسل کننده باشه

وقتی صحبت هاش راجع به آزمایش ها تموم یم 

 شه،

 صدای باز شدن در ماژیک یم آد و بعد روی تخته

 :درشت یم نویسه



ی از بارداری -  .راه های جلوگی 

خب مثل این که کم کم داریم به بحث مورد عالقه ی 

 منم

یمنزدیک یم ش ! 

ی داریم که مرسوم ترین -  ما چند نوع راه پیشگی 

ی طبییع،  روش ها برای زوج های جدید، جلوگی 

 استفاده از کاندوم، قرص ال دی و قرص اورژانیس

 .هست

 دوران -
ی

 البته الزم به ذکره که به خاطر بهم خوردگ

 و عوارض قرص اورژانیس، فقط سایل دوبار
ی

 قاعدگ

 .مجاز به استفاده اش هستید

 از اونجابی که حوصله ام ش رفته و به شدت دلم یم

 خواد انرژی منقن های دعوای ش صبح رو دفع کنم،

سم  .دستم رو بلند یم کنم تا سوال بی 

 .بفرمایید آقا داماد -

با انگشت شست نیشخندم رو از روی لبم کنار یم 

 زنم



 :و بر رودربایستی یم پرسم

ی طبییع چیست و چرا؟ ب - ا مثال و روش جلوگی 

 رسم

 .شکل

، یهوبی از خنده
ن  زوج هابی که پشت شمون هسیی

 .منفجر یم شن و طیال هاج و واج نگاهم یم کنه

 !انگار مونده بخنده یا خجالت بکشه

ه و جواب یم ده ه هم خنده اش یم گی   :خود دکیی

 داره آقای داماد -
ی

 !این دیگه به زمان بندیت بستیک

 :طیال زیرلتر یم گه

یت صفرهزمان بند - ! 

 :یم خندم و دوباره به دکیی یم گم

؟ موارد استفاده از قرص اورژانیس را نام -  خانم دکیی

ید، سه نمره  !بیر

 پارتششصد#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#



 :طیال چشم غره یم ره و به پام یم کوبه

 !دهنتو جمع کن، آبرومونو بردی -

ه و بر توجه به  زنه اما یه ژست حرفه ای یم گی 

..کلک بازی های من، کامال جدی جواب یم دهک.  : 

ی از بارداریه -  قرص اورژانیس روشر برای پیشگی 

 که در مواقیع استفاده میشه که رابطه جنیس بدون

 حفاظت داشته باشید یا شک به عدم کارابی وسایل

ن  ی وجود داشته باشه. مثال ممکنه در حی  پیشگی 

 رابطه

ن جنیس، کاندوم پاره بشه. این دارو  برای همچی 

 مواقیع

 ساخته شده و کاربرد اورژانیس داره یعتن یک روش

ی از بارداری  معمول برای حافظت و پیشگی 

 محسوب

 .نمیشه

 این قرص با تغیی  هورمونهای بدن زن، مانع تخمک

 گذاری میشه و به نویع اون رو به تعویق میاندازه و



ابی که در رحم ایجاد میکنه، مانع از لقا  ح،یا با تغیی   

النه گزیتن و کاشت تخمک در رحم میشه. بنابراین 

 در

صوربی که یک رابطه جنیس حفاظت نشده داشتید 

 و از

ی استفاده نکردید و در  روشهای دیگه ی پیشگی 

 دوره

 باروری و تخمک گذاری هستید، با استفاده از این

ی کنید  .قرص میتونید از بارداری پیشگی 

م رو جمع و جدیت دکیی باعث یم شه من هم خود

 جور

 !کنم، چون دلم نیم خواد احمق به نظر بیام

 بعد از تموم شدن جلسه برخالف انتظارم که خییل

ون یم آییم و   از کالس بی 
ی

خشک گذشت با خستیک

 به

 سمت آزمایشگاه یم ریم که طیال خودش رو بهم یم

 :چسبونه و با ترس یم گه



 .من یم ترسم تنهابی برم -

نم و از ته دل آه یم کشم روی دستش رو لمس یم ک

 و

 :متاسف یم گم

 !منم -

به ای به پهلوم یم زنه و چپ چپ نگاهم یم کنه  :ضن

 منو بگو دارم رو دیوار گ یادگاری یم نویسم! حاال -

 رفتی اونجا غش نکتن بیفتی رو دستمون اول جووبن 

 .بیوه شم

همون طور که به سمت آزمایشگاه های مجزا یم 

 ریم،

روی کنجکاوی یم کنم، یم پرسمبا اخیم که از  : 

 !بیوه حساب نیم شر ویل، هنوز که عقد نکردیم -

وسط راه یم ایسته و ناباور دستش رو روی دهنش 

 یم

ذاره، با چشم های درشت شده، تند و بر توقف یم  

 :گه



وااای خاک عالم یعتن یم شم یه مادر مجرد؟ یه  -

 مادر

مه ی مجرد تنها تو این جامعه ی گرگ؟ با شناسنا

 سفید

تت کجا رفته علیس؟  و بچه ی بر بابا؟ وا مصیبتا غی 

ه و من همچنان با دهن باز زل زدم  یه نفس یم گی 

 بهش، آب دهن قورت یم ده و یم کوبه روی گونه

 :اش

 یم خوای مادر بچتو ش یه سوزن ول کتن بری؟ به -

 تو هم یم گن مرد؟

 : گهیم زنه در ننه من غریبم بازی و با آه و ناله یم

؟  -  کنم برام حرف در بیارن خ 
ی

وای اگه تنها زندگ

 اگه

؟ غلط کردن همشونو  ؟ خ  ی بگن خ  ن به بچم چی 

 جر

 !یم دم

مثل یه حیوون درنده ِی مادر دندون هاش رو نشون 



 یم

 !ده و مطمئنم یم کنه که تو این حرفش مصممه

 پارتششصدویک#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ون به  - خاطر مادر مجرد بودن بهماگه شب برم بی   

ن ن شمو بیر ؟ اگه بهم تجاوز کین  بگن فاحشه خ 

ن  ؟ خاک بر شت علیس هیی   .بندازن تو بیابون خ 

دهنم باز مونده و زل زدم به طیال که تند تند داره 

 برای

 !خودش هذیون یم گه و یم بره و یم دوزه

وقتی باالخره حرف هاش با پریدن آب دهنش تو  

 گلوش

ش تموم یم شه، یم آد و بازوم رو یمو شفه کردن  

ه  :گی 

ن اول -  بیا عیل، بیا بریم من مواظبتم! نیم خوام همی 

 !جووبن خودمو بدبخت کنم که



 بد کاری با این بچه کردن مطمئنا
ی
 !هورمونای حاملیک

 !کامال رد داده و از حالت نرمالش خارج شده

 همه ی زنا وقتی حامله بشن این طوری خل و چل یم

یماشون اتصایل یم کنه یا فقط زن من ان شن و س

 قدر

 رد داده؟

 وقتی باالخره دهن باز مونده ام رو جمع یم کنم و به

 خودم یم آم، وسط راهرو یم ایستم و دستش رو یم

 :کشم تا وایسته و بهش یم توپم

 واس خودت طیال؟ -
ی

 خ  یم گ

 :با بغض چونه اش یم لرزه

؟ -  یعتن زنده یم موبن

نم و همراه خودم یم کشمش تامحکم پلک یم ز   

 :آزمایشگاه و یم گم

! حامله شدی چرا ک...خل شدی؟  -
ی
ابله مغز فندق

 انقدر

شو بکن بریم دنبال  چرت نگو برو آزمایشتو زده شر



 .بازیمون

 :بازوم رو نوازش یم کنه و با ناراحتی یم گه

اگه سوزن اومد طرفت، چشماتو ببند به من و  -

 بچمون

 فکر کن، باشه؟

حرص محکم پلک یم زنم و به زور هولش یم دم از   

 :تو قسمت خانم ها و یم گم

 !برو تو، کم حرف بزن -

 تو چهارچوب در یم ایسته و یهو به سمتم بر یم

 :گرده، با ترس یم گه

؟ -  اگه بفهمن حامله ام خ 

 :از دستش کالفه شدم، پوف یم کشم

 .به کیس ربیط نداره، برو تو -

ه و با لحن مظلویم یم  بازوهاش رو تو دست یم گی   

 :گه

 اگه به جرم رابطه ی قبل ازدواج بکننمون تو گوبن  -

؟  خ 



 !خدایا خداوندا! صیر 

 ردی و مودی بود، 
ی
ن طوری قبل حاملیک طیال همی 

 حاال

یم خواد چه بالبی شم بیاره؟ فقط تقاضای صیر 

 دارم

 !از خدا

 پارتششصدودو#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ون یم آییم، طیال دستش رو بهاز آزمایشگاه ک ه بی   

ه و غر یم زنه  :شکمش یم گی 

-  
ی

 !گشنمه، بچم جمع شده تو شکمم از گرسنیک

 عجیب غریب نگاهش یم کنم، اما نیم تونم جلوی

م و همون طوری که خنده ام صدا  لبخندم رو بگی 

 دار

م زیر بازوم و یم گم  :یم شه، شش رو یم گی 

یه کف دسته، کوچیک تر اون اآلن نهایتا اندازه ی  -



 از

این حرفاست که بخواد جمع بشه و توعم حسش  

 .کتن 

ن دابن به  با تاسف ش تکون یم ده و قیافه ی همه چی 

ه  :خودش یم گی 

 خ  بگم به تو! تو که درک نیم کتن یه موجود دیگه -

 !تو شکمت رشد کنه، چه حیس داره

 :لبخند دندون نمابی یم زنه و ش کج یم کنه

ه کف دست بچه به جون من وصله عیلاون ی - . 

ن جمله ی ساده، احساسات عمیقیه که  پشت همی 

 باعث

 یم شه چند ثانیه شجام بایستم و دست طیال رو یم

م  :گی 

 .جون منم به جون شما دوتا وصله -

 بزرگ لبخند یم زنه و بعد من رو همراه خودش یم

 :کشه

فتادن حاال بیا بریم یه خ  بخوریم تا مادر و بچه نی -



 رو

 .دستت

 دنبالش راه یم افتم و با نیشخند یم زنم وسط

 :تصوراتش

مامانم گفته نهار بریم اونجا، نکنه قصد کردی  -

 نیومده

جنگ راه بندازی؟ راستی باباتم اونجاس که تاری    خ 

 عقد

ن  ن کین  .و عروش رو تعیی 

 :دهنش آویزون یم شه

ویل من هوس پاستا و کوردن بلو کردم! بچم  -

 چشش

یم شه عیلچپ  . 

 پارتششصدوسه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

مستاصل نگاهش یم کنم و برای پیدا کردن یه راه 



 حل،

 :اخم هام رو در هم یم کشم تا فکر کنم و یم گم

ن بخور، یه جارو یم شناسم - م برات تو ماشی   یم گی 

ون بر خوبر داره  .پاستاهای بی 

 .طیال با نق نق و ناراضن پشتم راه یم افته

 کامال معلومه که اصال دلش نیم خواد بیاد خونه ی

 .مادرم، اما چاره ای نداره

 حقیقتا منم اصال دلم نیم خواد برم، اما چاره چیه؟

و مسئله ی بزرگ تری که دارم، اینه که پس فردا 

 طیال

 !زایمان کرد یم خوایم خ  بگیم به خانواده ها

ه ست باید مامان رو کم کم آماده کنم که طیال حامل

 و

 اون هم گوشر رو دست بقیه ی خانواده بده، این

 !موضویع نیست که بشه قایمش کرد

 کنار همه و حقیقتا برای من 
ی

بحث یک عمر زندگ

 مهم



 ام بزنن تماما پشت طیال و
ن
 نیست خ  یم گن، حرق

 .بچه ام در یم آم، یم ترسم طیال ناراحت بشه

ن یم  ن سفارش های طیال، توی ماشی 
بعد از گرفیی

 نشینم

 .و پاکت خرید رو روی پاش یم ذارم

 :به سمتم خم یم شه و گونه ام رو یم بوسه

 .مرش مرد من -

 لقبابی صدام یم 
ن ن باره طیال با همچی  فکر کنم اولی 

 زنه

 و حقیقتا نیشم چنان شل یم شه و ش به سمتش یم

چرخونم که دیگه هیچ جارو نیم بینم و به اون که 

 در

است با شخوشر یم گمحال بسته بندی های غذ : 

 .تاحاال این طوری صدام نزده بودی. روحیه گرفتم -

 بسته بندی پاستای تندش رو باز یم کنه و شونه باال

 :یم اندازه

 .چون اآلن مر ِد خو ِد خودیم -



 پارتششصدوچهار#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :ابرو باال یم اندازم

 مگه قبل این مردت نبودم؟ -

ی پاستا فرو یم کنه و همون طوری کهچنگالش رو تو   

 با لذت و اشتیاق به ظرف غذاش نگاه یم کنه جواب

 :یم ده

حقیقتا برای من سخته به دوست پرسم بگم مر ِد  -

 من،

، تمام  !مرد فقط شوهر و اونکه یم برتت محرصن

ه  :یم خندم که چنگال رو به سمت دهن من یم گی 

 .بخور -

ه اون چنگال پر ازبا وجود هوسش و نگاه هابی که ب  

 !پاستا داره، اول یم خواد به من غذا بده

 :دهنم رو باز یم کنم و پاستارو یم بلعم که یم خنده

 گرسنته؟ الیه بگردم، بیا -



 با ش، لقمه ی دیگه ای که برام گرفته رو رد بن کنم و

 :غذام رو قورت یم دم

 آره ویل خودتو سی  نکن، مامان ش رو تنمون نیم -

گه نهارشو نخوریمذاره ا  . 

 نیشخند یم زنه و یه لقمه پر از پاستارو توی دهنش

 :یم ذاره و با لذت چشم یم بنده

 !اوم! مادر شوهرم عاشقمه، نگران روابط ما نباش -

یم خندم که دوباره لقمه ای دیگه ای جلوی دهنم 

 یم

ه و من با تاسف یم گم  :گی 

ره خودت بخور، حاج خانم با من رودربایستی ندا -

 جرم

 .یم ده

وقتی به خونه یم رسیم، مامان چند دور، دور طیال 

 یم

 گرده و اون هم که کامال از این وضعیت راضیه

 یم کنه حسابر 
یتن  !خودشی 



، بابای طیال و رضا که  تا نهار آماده بشه، کنار حاخر

ن یم شینیم و وقتی صدای پیام  دارن اخبار یم بیین

بعد به گوشیش  گوشیم بلند یم شه، اول به طیال و 

 که

 .تو دستشه نگاه یم کنم

 پارتششصدوپنج#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :پیامش رو باز یم کنم

!delam shoharamo mikhad ali - 

.pasho beim bala - 

ن یم ذارم و به طیال که کنار دستم  گوشیم رو روی می 

 .نشسته، چشم غره یم رم

 زشته! کجا بریم باال؟ -

نه و لب یم زنهمظلوم نگاهم یم ک : 

 !خی  شت شوهریم! وظیفته -

ن   شم رو یم چرخونم و به پدرهامون که در مورد تعیی 



، نگاه یم کنم ن  .کردن تاری    خ عروسیمون بحث یم کین

 :دوباره پیام یم آد

age hamin alan narim bala, hame - 

.chio beham mizanama 

.dige khod dani - 

 :با دندون قروچه، براش یم نویسم

?tahdid mikoni toole sag - 

 :پیام جدیدش بالفاصله یم رسه

!hartor doost dari fekr kon hamsari - 

شم رو بلند یم کنم، موقعیت رو بسنجم و متوجه 

 یم

 .شم هیچکس به ما توجه نیم کنه

 :برای طیال یم نویسم

.boro bala 5 min dige miam pishet - 

وزیش ایموخر پوزخند یم ذاره و مسلما  از پی   

 !خوشحاله

 خییل ریلکس و بدون اینکه به کیس نگاه کنه، بلند یم



 .شه و یم ره باال

من هم پنج دقیقه بعد که حواس هاشون پرت شده 

 باشه،

 .پله های عمارت رو باال یم رم

 :باال که یم رم، نیشخند یم زنه

 دیدی من برنده شدم؟ -

 پارتششصدوهفت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

م و به دیوار کنار در یم کوبمش، آخکم رش رو یم گی   

 :بلندش باعث یم شه زیر لتر بغرم

ون -  .هیس، صدات یم ره بی 

 :دستش روی کمربندم یم شینه و با نیشخند یم گه

 .جدی؟ بذار بره -

 :دستم روی یقه ی لباسش یم شینه و کنارش یم زنم

 پابلیک دوست داری؟ چطوره بریم وسط خونه؟ -

اهنم رو باز یم کنهدکمه ها ی پی  : 



عالیه، بعدا یم تونیم امتحانش کنیم، ویل فعال  -

 همینم

 .خوبه

طبق عادت همیشه، اول بند سوتینش رو یم کشم و 

 از

صدای ایجاد شده و به دنبال اون شخن پوستش 

 لذت

 .یم برم

ش رو از تنش در یم آرم و دستم رو زیر ن  شومی 

مش و همونباسنش یم زنم، توی بغلم باال یم کش  

ن لب هام بر  ن لب هاش بی  طوری که برای گرفیی

 طاقتم،

 :زمزمه یم کنم

؟ -  بقیه اش رو تخت؟ یا همینطوری شپابی

ن موهام چنگ یم شن و مقابل  دست هاش بی 

 صورتم

 :لب یم زنه



 کنار دیوار چطوره؟ -

 نیشخند یم زنم و تن لختش رو دوباره به دیوار یم

ش یم ذارم و قبل از کوبم، دستم رو روی باال تنه ا

 هر

 :اقدایم از طرف ما، صدای حاج خانم یم آد

؟ طیال جان مادر؟ کجایید شما؟ -  عیل؟ کجا رفتی

ه ی در تکون یم خوره و  ... دستگی 

 پارتششصدوهشت#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 از وقتی که مامان اومده توی اتاق و مارو تو اون

هنوز بعد  وضعیت دیده، طفیل زبونش بند اومده و 

 از ده

 !دقیقه چشم هاش درشته

 بزنم و از خودمون دفایع بکنم اما
ن
 یم خوام حرق

 .حقیقتا دهنم دوخته شده

چند ثانیه یک بار به طیال که با صورت شخ شش 



 رو

ن انداخته، با شماتت نگاه یم کنم و وقتی نیم  پایی 

 تونم

ی بگم، دوباره به مامان که با وحشت به ما زل  ن چی 

 زده

اه یم کنمنگ . 

ن بلند کشید و وقتی   همون اول که وارد شد، یه هی 

ه،  ن چه خیر
ن ببیین صدای بقیه در اومد که یم خواسیی

 به

 .زور از اتاق دورشون کردم

 توی این ده دقیقه هزار بار به گیچر خودمون لعنت

 !فرستادم. دوتا ادم احمق حتی درو قفل نکرده بودیم

 : گهمامان زل یم زنه به من و با حرص یم

دستت درد نکنه عیل آقا! خوب حرمت خونه ی  -

 منو

! نامزدید که نامزدید، هنوز محرم نشدید  شکستی

 چطور



 ... یم توبن ذلیل مرده

ه و تصورات مامان از ن دو انگشتش رو گاز یم گی   بی 

های سابق زندگیم خ  بوده؟ دور هم یم  من و دخیی

 شستیم یم خندیدیم؟

 !چه پاک

ن یم ان دازم و دست به کمر یم زنم، هیچشم رو پایی   

 ندارم بزنم اما وقتی طیال با هزارجور رنگ
ن
 حرق

 عوض کردن، با تته پته به حرف یم آد، به شجاعتش

 :غبطه یم خورم

 مادر جون، معذرت یم خوام ازتون ویل واقعا اون -

 .طوری که فکر یم کنید نیست

 !آفرین طیال خانم، دروغ بگو به چه شاخداری

ه متاسفش رو از من بر یم دارهمامان نگا . 

 پارتششصدونه#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

طوری نگاهش یم کنه که من جای دخیی بیچاره 



 زبونم

 .بند یم آد

ن یم اندازه و زمزمه یم کنه  :طیال هم شی    ع ش پایی 

منده ام بخدا نیم تونم تو -  ببخشید حاج خانم! شر

 !روتون نگاه کنم

ی به من یم اندازه و رو بهحاج خانم نگاه تند و ت ن ی   

 :طیال با محبت یم گه

 !تو چرا دخیی ساده ی من -

 حقیقتا فکم یم افته و با تعجب به طیال که شش رو

ن انداخته اما یه لبخند ریزی رو لبشه نگاه یم کنم  پایی 

 و مامان با حرص خم یم شه دمپاییش رو در بیاره و

 :رو به من یم گه

- 

ید َِ  

 سف

ه خ  زیر ش این پرس چشممن یم دونم هم  

 دریده ی منه! تورو هم مجبور یم کنه، وگرنه تو از



اول به دلم نشستی و ان قدر نجیب و خانیم که 

 مطمئنم

 !از این بر حیابی ها نیم کتن مادر

 و همزمان با اتمام جمله اش، دمپابی رو فرشر 

سنگینش رو پرت یم کنه به سمت ش بر صاحاب 

 !من

 پرتاب هاش
ی

ن و همیشه یم از بچیک حرف نداشیی  

 خوردن به هدف، اما االن جا خایل یم دم و دمپابی که

 :به دیوار برخورد یم کنه، مامان حرض یم گه

چرا جا خایل دادی؟ یم خورد تو اون کله ی پوکت  -

 به

 !خودت یم اومدی شاید

 عیل ِه مردان همینه
ی

 !به قران که خشونت خانیک

 !اش نخورده و دهن سوخته منم

نکرده و نیت نداشته و آبروی بر باد رفته کار  ! 

هرد و مطمئنا ادامه  آمیر

ر َِ  



ک َِ  

 طیال با اون لبخند شده

 !دهنده ی اون بانوی پاکدامن و معصوم

 پارتششصدوده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :با دهن باز یم گم

 !مامان -

 !زهرمار -

حرض، دمپابی بعدیش رو سمتم پرت یم کنه، این 

 بار

م یم خوره که از درد داد یم کشم و با دستبه بازو   

مش  :دیگه ام یم گی 

؟ خوشت اومده؟ کیسه بوکس گی   -  چرا یم زبن

 آوردی؟

 روی پاش یم کوبه و بریم به بخش مورد عالقه ی

 !حاج خانم، کویل بازی



 چیکار کنم از دستت که همه جوره حرصم یم دی، -

ن یم توبن تو عقد حامله اش کتن آبرومون رو  ببی 

ی  !بیر

نیشخند یم زنم، و به طیال که لبخندش محو یم شه 

 و

 .لبش رو تو دهنش یم کشه، از زیر چشم نگاه یم کنم

 بازوم رو ماساژ یم دم و با پرروبی تمام به حاج خانم

 :یم گم

 !زنمه حاج خانم! دلم براش تنگ یم شه -

 :حاج خانم با دهن نیمه باز یم گه

یه بر حیا! زن -
ن کجا بود نامزدته  خجالتم خوب چی   

 !هنوز

 نیشخندم رو تکرار یم کنم و بر رودربایستی دست

 :روی شونه ی طیال یم ذارم

حاج خانم من این حرفا حالیم نیست، عاشقشم  -

 آتیشمم

 حسابر تنده! مگه خودت چندسال آرزوت نبود من



م، حاال چرا دست م ش و سامون بگی   زودتر زن بگی 

ن بگو ا ؟ برو پایی  ین بچه ی من دلش دست یم کتن

 پیش

ید بریم دنبال بازیمون  .زنشه، زودتر عروسیمونو بگی 

 .بقران روا نیست مارو از هم دور یم کنید

 پارتششصدویازده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 مامان چند ثانیه بر حرف نگاهم یم کنه و معلومه که

 .مشغول دو دوتا چهارتا کردن حرفامه

ی این مسئله حق با منهبر راه نیم گم و اتفاقا تو  . 

از همه ی این مراسما خسته ام و به هیچ کدوم 

 اعتقادی

 ندارم و اگر اضار خانواده ها نبود، به محض رسیدن

 جواب های آزمایش دست طیالرو یم گرفتم یم بردم

 !محرصن تا این بازی کثیف رو باالخره تموم کنم

 مامان کیم حرفش رو مزه مزه یم کنه و آخر ش یم



 :گه

- ،
ی

 خ  بگم وهللا تو هم حق داری مادر! بر راه نیم گ

 .یم خوای زودتر به زنت برش

ه، بر توجه  و یه طوری که انگار هنوز با خودش درگی 

 :به ما بلند یم شه و صداش به گوشم یم رسه

-  
ی

 برم به حاخر بگم، زودتر بفرستنتون خونه زندگ

 !خودتون تا کار دستمون ندادید

خودتونو جمع و جور کنید، بیایید شما هم زودتر  -

 نهار

 .بخوریم

ون یم ره، به محض این که صدای قدم  مامان که بی 

م و به سمت  هاش دور یم شه، مچ طیالرو یم گی 

 .خودم یم کشمش

 :با حرص دندون قروچه یم کنم

به حاج خانم یم گفتی دخیی ساده ی مظلویم که  -

 من

واست  دارم جیگرشو در یم آرم، دلش شوهرشو میخ



 که

 .اومدیم اینجا

 پارتششصدودوازده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 با مظلومانه ترین حالت ممکن نگاهم یم کنه و کف

دستش رو یم ذاره روی گونه ام، محض اطمینان که 

 از

ن بشه یکم ناز و عشوه قایط لحنش  خر کردنم مطمی 

 یم

 :کنه و یم گه

ومده یماگه با واقعیت اشناش یم کردم که هنوز نی -  

ون اونوقت بچم بر بابا بزرگ یم شد مرد  !نداختم بی 

تت کجا رفته  !غی 

ن دیگه  مطمئنا من هرخ  بگم طیال یم خواد یه چی 

 .تحویلم بده و این بحث رو تا قیام قیامت ادامه بده

 :دندون قروچه یم کنم و یم گم



ت منو زدی ش چوب -  .یعتن امروز دویست بار غی 

 :به جلو هولش یم دم

ت -  بر غی 
ون تا یه بار دیگه بهم نگفتی  .برو بی 

 :دندون نما یم خنده و دستش رو دور بازوم یم اندازه

ت -  شوخن یم کنم عشقم، همه یم دونن تو خر غی 

 .متن 

 .حقیقتا نیم دونم این حرفش االن تعریفه یا تخریب

 :با چشم غره بهش یم گم

 !مرش از تعریفت -

 :نیشش رو باز یم کنه

ف نکردم باباتعری - . 

 از اون جابی که نیم خوام اسکل دست یه فنچ بشم،

 ترجیح یم دم خودمم پا به پاش چرت و پرت بگم

 .بخندم

ن جمع شدن و ن یم رسیم، همه دور می   وقتی به پایی 

طیال یم خواد ولم کنه که دستش رو محکم تر یم  

م  .گی 



 یم خوام به همه نشون بدم که واقعا منتظر عروش

 !مونم

# دهپا ن رتششصدوسی   

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 حاخر چشم غره یم ره و بابای طیال طوری به دست

 هامون نگاه یم کنه که نشون یم ده مطمئنا هنوز

ش رو نداره  شوهر دادن دخیی
ی

 !آمادگ

 :بابا ال اله اال هللا یم گه و بابای طیال شفه یم کنه

 .بشیند ش سفره، غذا یخ کرد -

م و من همچنان مرصانه یم چسبم کنار هم یم شینی

 به

 :طیال، حاج بابا دیس غذاهارو به سمتمون هل یم ده

 .بکشید، یخ کرد -

درحال کشیدن برنج و خورشت توی بشقاب 

 دونفرمون

 :هستم که بابای طیال یم پرسه



 جواب آزمایشتون گ آماده یم شه؟ -

قاشق و چنگال برای طیال توی بشقاب پر شده اش 

 یم

یم زنم ذارم و لب : 

 .بخور -

ام یم گم  :و بعد رو به پدرش با احیی

 .فردا صبح یم رم دنبالش -

 :ش تکون یم ده

 .خوبه پس زیاد معطل نیم شیم -

 :و رو به حاخر یم گه

حاج آقا گفتید یم تونید برای فردا محرصن رزرو   -

 کنید؟

 به دست های در هم ما نگاه چت  یم اندازه و از اون

 بزنه، فقط آب دهن قورت جابی که نیم تونه 
ن
حرق

 یم

 .ده

 :با کیم تعلل و خنده ی مصنویع ادامه یم ده



 عقد این دوتا جوونو بخونیم، که منم ایران نیستم -

 .خیالم از بابت طیال راحت باشه

 :حاج بابا ش تکون یم ده

 درست یم فرمایید، بعد از نهار حتما برای رزرو -

م نگران نباشید  .محرصن تماس یم گی 

بخند گشادی یم زنم و معلومه حاج خانم حسابر ل  

 !پختشون

 :تو گوش طیال زمزمه یم کنم

 به بابات بگو شب نیم ری خونه، بریم خونه ی -

 .خودمون کار نصفه نیممونو تموم کنیم

 پارتششصدوچهارده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 .یم خنده و شش رو عقب یم کشه

 :لب یم زنه

 !بر طاقت -

یم اندازم و دستش رو که روی پامه با شونه باال   



 :انگشت شست نوازش یم کنم

 .همینه که هست -

 .یم خنده و سکوت یم کنه

پنج دقیقه بعد که همه مشغول غذاهاشونن، 

 فشاری به

 دستش یم آرم تا حرفش رو بزنه و طیال با ریلکس

 :ترین حالت ممکن یم گه

تمومباباجون من اآلن با عیل یم رم، هنوز خریدام  -  

 نشده فردام که عقده! شبم یم مونم پیش مامان که

 .کمکم کنه

 باباش فقط ش تکون یم ده و تمام زمان ضف نهار،

 .تو سکوت یم گذره

ن و ظرف  بعد از غذا، به محض جمع و جور کردن می 

 ها

 .به طیال اشاره یم کنم زودتر بپوشه که بریم

 البته که این زوتر، حدود یک ساعت طول یم کشه و

ون یم زنیم که مغزم حسابر توسط  وقتی از خونه بی 



پدرها آسفالت شده و مامان تا یم تونسته به جونم 

 غر

 !زده

م  یم گی 
ن که یم شینیم، نفس عمیقی  :توی ماشی 

 !آخیش! سالم آزادی! سالم استقالل -

 باور این که طیال فردا به طور کامال رسیم و قانوبن و

یع زنم یم شه، باعث یم شه پ ررنگ لبخند بزنم وشر  

 :بگم

 بزن بریم آخرین سکس دوران دوستی رو هم بکنیم -

که بعدش دیگه همه خ  زیادی حالله، خوش نیم  

 .گذره

 پارتششصدوپانزده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 طیال*

 از توی آینه ای که رو به رومون قرار داره، به چهره

 ی مردی نگاه یم کنم که خییل وقته تبدیل شده به



 همه

م ن  !چی 

 منه، کسیه که
ی

 اون نقطه ی اول و آخر و وسط زندگ

 !یهوبی اومد و تبدیل شد به همه کس

تبدیل شد به عشق، پشت و پناه و کیس که نیم 

 تونم

 !حتی یه روزم رو هم بدون اون تصور کنم

 همون طوری که از توی آینه به چهره ی مردونه اش

ه شدم، شش رو از روی قرآن باز روی پ اهای منخی   

بلند یم کنه و بهم جذاب ترین لبخند دنیارو تقدیم 

 یم

 .کنه

ش و کج جوابش رو یم دم و عیل با  با یه لبخند اسیی

 فشار دادن نامحسوس دستم، از زیر لباس صوربی 

 :کمرنگم لب یم زنه

؟ -  خوبر

 .لبم رو بهم فشار یم دم



س ندارم  !هیچ فاصله ای تا خل شدن، از شدت اسیی

دم و عیل این بار حمایت گر دستم رو ش تکون یم  

 :فشار یم ده

 .آروم باش، داره تموم یم شه -

ن داره تموم یم شه؟  و واقعا همه چی 

 :ش کج یم کنم و با صدای خفه ای بهش یم گم

وع یم شه -  .تازه داره قصه مون شر

 یه لبخند بزرگ به روم یم زنه و با نوازش ش انگشت

 :هام، زمزمه یم کنه

ونبدبخت - یا داره تموم یم شه، از اینجا که بریم بی   

 .هیچکس نیم تونه ازم جدا کنت

 پارتششصدوشانزده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ه ی چشم  یم زنم و هنوز خی 
ی

 از تصورش لبخند بزرگ

های َمر َدم هستم که کیس به پهلوم یم کوبه و مامان 

 در



 :گوشم ترسر یم زنه

 !نیشتونو ببندید -

ات داماد دوستی اش، با مهربوبن و لبخند و بعد با ذ

 به

 :علیسان یم گه

 پرسم خوبیت نداره وقتی عاقد داره خطبه رو یم -

 .خونه دست تو دست باشید، فعال ولش کن مادر

 :علیسان به تایید حرف مامان ش تکون یم ده

 .درست یم فرمایید -

 مامان با رضایت تنهامون یم ذاره و همون لحظه ای

کنم و یم خوام بهش بتوپم، دستم رو   که اخم یم

 محکم

ه و با دست دیگه اش، بینیم رو فشار   تر یم گی 

 کوتایه

 :یم ده

 !اخم نکن عروسک، تو فکر کن من ولت کنم -

 اخم هام باز یم شه و این بار حاج خانم کنار علیسان



 .یم ایسته

 :روی دستش یم زنه و چشم غره یم ره

 !ان قدر بر آبروبی نکن -

ونه باال یم اندازه و با پرروبی یم گهعیل ش : 

 !زنمه، حاج خانم وا بده -

حاج خانم پشت چشم نازک یم کنه و بعد جعبه 

 طالبی 

که احتماال مال دستبنده توی دست علیسان یم 

 :ذاره

 بگی  این زیرلفیطن وقتی برای بار سوم پرسیدن، یم -

 اندازی دور دستش، فهمیدی؟

 :زودتر از علیسان یم گم

ضن به زحمت نبودم حاج خانمرا - . 

 :حاج خانم مادرانه بهم لبخند یم زنه

 .وظیفه است عزیزم، خوشبخت باشید -

 .و بعد از بوسیدن روی هر دو نفرمون یم ره

کمیی از پنج دقیقه ی بعد، باالخره عاقد ش یم رسه 



 و

ش یم شینه، شناسنامه ن  با معذرت خوایه پشت می 

ن  ها توی هارو باز یم کنه و مشغول نوشیی ن یه شی چی   

 .دفیی بزرگش یم شه

 پارتششصدوهفده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 .عاقد درحال انجام مقدمات عقده

 علیسان دستم رو از زیر گرفته و هر از گایه از آینه

 .نگاهم یم کنه و دلگرم کننده لبخند یم زنه

س مدام پاهام رو تکون یم دم و  اما من از شدت اسیی

چرا ان قدر مضطربم اصال نیم دونم . 

حاال که تو این لحظه کنار علیسان منتظرم تا آینده 

 امون

رقم بخوره، نیم دونم هیچ وقت آماده ی ازدواج 

 بودم

 اصال؟



مهمون زیادی نداریم و به خاطر همون، ییک از 

 دوست

عمه ام تور رو باال شمون نگه  های من و دخیی

. زن داداش عیل هم درحال قند ساییدنه ن و  داشیی

 صدای

 .ریز ریز خندشون از باال شمون یم آد

سم یم شه که دستش رو  انگار عیل متوجه ی اسیی

 :روی پام یم ذاره

 .آروم باش -

 بر رودربایستی از جمع، به سمتش بر یم گردم و آب

 :دهنم رو قورت یم دم

ما هیچ وقت در مورد روزی که برسیم به ته خط  -

 فکر

 .نکردیم

و نگایه به فضای اطرافمون یم ابرو باال یم اندازه  

 .اندازه

صدای پدرهامون یم آد که دارن باهم صحبت یم  



، ن  کین

مادرها خوشحالن. برادرهاش هرکدوم مشغول یه  

 کاری

ان و کامال معلومه منتظرن زودتر مراسم تموم بشه  

 که

 .برن ش کارشون

تارا دست باباش رو گرفته و چند دقیقه یک بار با 

 خنده

ن یم دهبرام دست تکو  . 

ن نیومده که هنوز نفهمیدم مشکل چیه اما  حسی  امی 

 یه

 بوهابی بردم و انگار خانواده اش مخالف ازدواجش با

ن   .طناز هسیی

 پارتششصدوهجده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 :نرم، روی دستم رو نوازش یم کنه



؟ -  چرا باید اآلن به ته خط فکر کتن

آرویم، برای دلم یم خواد بزنم زیر گریه. با صدای 

 این

 :که بقیه نشنون خ  یم گم، زمزمه یم کنم

 اگه یه روزی نخوایم باهم باشیم و دیگه نتونستیم -

همو تحمل کنیم، تکلیف بچه ای که به دنیا یم آد 

 خ  

 یم شه؟

 چند ثانیه بر حرف نگاهم یم کنه. صدای عاقد رو یم

ه و ازمون یم خواد که به  شنوم که یم گه حاضن

ام قرآ ن صاف بشینیماحیی . 

هیچکس از آینده خیر نداره بیب، یم خوای خ   -

 بگم؟

 من احمقم که دلم یم خواد دروغ بشنوم؟

 :ناله یم کنم

 که هیچ وقت از هم جدا نیم شیم -
ی

 .کاش دروغ بیک

سکوتش معذبم یم کنه، تو جام جا به جا یم شم و 



 عیل

 :بر هوا یم گه

؟ -  بغلت کنم آروم یم شر

 بزنم، یمچشم هام گرد یم 
ن
شه و قبل از این که حرق  

ن یم کشم و جلوش  خواد به سمتم بیاد که آروم هی 

 رو

م  :یم گی 

 .برو عقب توروخدا -

ون فوت یم  کیم عقب یم ره و نفسش رو با پوف بی 

 :کنه، بعد یم گه

 بهت دروغ بگم -
ی

ن اول زندگ  !نیم خوام همی 

ن یم گه  :بعد با یه لبخند مطمی 

داریم که نخواییم حتی ریختمطمئنم روزابی رو  -  

همدیگه رو ببینیم، ویل ما از پسش بر یم آییم مگه 

 نه؟

 :نگاهش رو تا شکمم ش یم ده و آروم یم گه

 به خاطر این که عاشق همیم و مسئولیت به دنیا -



 .اومدن یه بچه رو دوشمونه

 لبخند بزرگ تری یم زنه، دست دراز یم کنه و بدون

ن دا شته باشم، گونه و زیراین که فرصت عقب رفیی  

 :چونه ام رو آروم نوازش یم کنه

باید بزرگ شیم، هرخ  شد نگیم تموم و برای  -

ن   ساخیی

 خوب و با دوام، برای خودمون و بچه 
ی

یه زندگ

 هامون

 .تالش و فداکاری کنیم

 پارتششصدونوزده#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

حرف هاش بهم قوت قلب یم دن، سیع یم کنم 

 لبخند

م و وقتی موفق نیم شم، زمزمه یم کنهبزن : 

 خودتو مجبور نکن الیک بخندی جوجه، هروقت -

، از ته دل برام بخند  .تونستی



 دستم رو فشاری یم ده و من با نفس عمیقی که یم

 .کشم، به سمت سفره عقد بر یم گردم

 سیع یم کنم به خودم مسلط باشم و وقتی عاقد یم

 :پرسه

زدی؟ آماده ای؟ آقای داماد حرفای آخرتم -  

 :علیسان با اعتماد به نفس صداش رو صاف یم کنه

، بخون زودتر بریم ش خونه  - رواله حاخر

 .زندگیمون

 یم زنم و بعد وقتی 
ی

با حرف علیسان، لبخند بزرگ

 عاقد

 :یم گه

 عجله داری آقا داماد؟ -

عیل با آه عمیقی که یم کشه دل کل حضار رو کباب 

 یم

 :کنه

، خی - یلخییل حاخر ! 

 :عاقد با خنده ش تکون یم ده



ن و همیشه کنار هم به  - انشاهلل خوشبخت بشی 

 اندازه ی

 .امروز شاد باشید و عاشق هم

م و آروم تشکر  از دعای قشنگش، حس خوبر یم گی 

 :یم کنم و علیسان بر طاقت یم گه

 !حاخر بخون تا خانمم پشیمون نشده -

ن از پدرها مون و عاقد یم خنده و بعد اجازه گرفیی

 تایید

وع یم کنه  .شاهدهای عقد، شر

 پارتششصدوبیست#

 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

 طالبی رو توی 
ن وقتی علیسان حلقه ی تک نگی 

 انگشتم

 یم اندازه، نفس بلندی یم کشه و با خیال راحت یم

 :گه

 آخیش! دیگه تموم شد، یم تونم یه نفس راحت -



 .بکشم

ش بهش یممامانش بهش چشم غره یم ره و داداشا  

 .خندن

مادر پدر من هم کامال خنتی و با یه قیافه ی پوکر 

 فیس

ن تموم بشه و  کنارمون ایستادن تا حلقه انداخیی

 عکس

یم  .هامون رو بگی 

 حدود یک ساعت عکس ها طول یم کشه و من توی

همه ی لحظه ها، به حلقه ی نامزدی و ازدواجم که 

 حاال

 پشت هم توی انگشت حلقه ی دست چپم قرار 

 دارن فکر

 .یم کنم

 سنگینیش رو حس نیم کنم و انگار این تعهد رو از

خییل وقت پیش و حتی قبل از بچه دار شدنمون 

 قبول



 .کرده بودم

 با گذشته نداره، فقط رسیم 
ی
رابطه ی االنمون فرق

 شده

ی برای پنهان ن  و خانواده ها ازش خیر دارن، دیگه چی 

ه قلبم کاری وجود نداره و من همه ی اینارو از ت

 دوست

ش ندارم و دلم برای آینده مون  دارم، هیچ اسیی

 !روشنه

 وسط عکس ها، علیسان بر هوا شونه ام رو یم کشه

ن یم کشه و عیل  و من رو بغل یم کنه که مامانش هی 

 :غر یم زنه

بسه دیگه بابا ولمون کنید بریم دنبال زندگیمون.  -

 قرار

 .نشد بعد عقدم زنمو بدم دست شماها

بغلم یم کنه که شم توی سینه اش مخقن  و جوری

 یم

 .شه



 ریز ریز یم خندم و اگه خجالت نیم کشیدم، من هم

ن بازوهاش جمع  متقابال بغلش یم کردم اما فقط بی 

 یم

 :شم و عیل یم گه

ای جان! خانمم با خنده هاش حرفای آقاشونو  -

 تایید

 !کرد، ما دیگه رفتیم، بای
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 فصل_چهارده#

 الیقاینحیس؟#

ون که ه بی   یم خواد من رو همراه خودش بکشونه بیر

 :حاج خانم ترسر یم زنه

ن شجات ببینم پرس! کجا شتو انداختی یم ری -  بشی 

 .واسه خودت

اض ها با پرروبی یم  علیسان بر توجه به همه ی اعیی

 :گه

 حاج خانم از این به بعدش دیگه به من ربط نداره، -



د خوش بگذره منم یم خوام باخودبی و مهمونات بری  

م. شمارو به ن روز متاهیل رو جشن بگی   زنم برم اولی 

 .خی  و مارو به سالمت. خدافیس

ن به  و دستم رو یم کشه، به خاطر عادت نداشیی

 پاشنه

 بلندها، چندباری سکندری یم خورم و وقتی عیل

 متوجه یم شه، آروم تر حرکت یم کنه و یهو یم زنه

 :زیر خنده

میشه؟ باالخره زن و شوهر شدیم! چه  باورت -

 عجیب

 !و باحال

 به سمتم بر یم گرده و همون طور که عقب عقب یم

 یم زنه
ی

 :ره، لبخند بزرگ

 شوهری -
ی

 !از این به بعد یم توبن بهم بیک

ی  ن قیافه ام رو در هم یم کشم و قبل از این که چی 

 بگم

 :خودش یم زنه زیر خنده



-  ، همرسجاننه! خوشم نیومد! بگو آقابی . 

 .و خودش به حرف خودش بلند بلند یم خنده

ه به صورتش و خنده هاش، به این فکر یم کنم   خی 

 که

 یم شه واقعا همه ی اینا یه خواب باشه؟

خوابر که وقتی ازش بلند یم شیم، هنوز گوشه ی 

 تخت

 خونه ی پدری تو تارییک مچاله شده باشم به فکر

 علیسان؟

 پارتششصدوبیستودو#
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 !حتی اگر خوابم باشه، یم خوام زندگیش کنم

بر خیال دنیا، پا به پای علیسان به عالم و آدم یم 

 خندم

 !و دلم خوشه کیس که کنارمه، همرسمه

 لفظ زن و شوهر و همرس برای ما عجیب به نظر یم



 !آد

نیم تونم هضمش کنم که از حاال به بعد عیل 

 دوست

زدم نه شوهرمهپرسم نیست و حتی نام ! 

م و اون با بوسیدن پشت دستم،  دستش رو یم گی 

 لب

 :یم زنه

نیم دونم چطوری باید بهت نشون بدم که چقدر  -

 از

 .بودنت اینطوری کنارم خوشحالم

م و زمزمه یم  انگشت های قفل شدمون رو باال یم گی 

 :کنم

ن برای من بسه -  .همی 

  روی انگشت هاش رو یم بوسم و اون با خنده یم

 :گه

یع! ثوابم داره تازه - ن بوسه های شر  .اولی 

 :یم خندم و اون با خباثت نیشخند یم زنه



 !بیا بریم ثوابو تکمیل کنیم -

 :چشم گرد یم کنم و به بازوش یم کوبم

به فکر من نیستی به خودت رحم کن حداقل!  -

 هرروز

 هرروز مگه مسابقه اس؟ توانشو داری؟

ازهبا غرور، بادی به غبغبش یم اند : 

معلومه که دارم زن! مرد اونه که بتونه سه راند  -

 پشت

ی نیست ن  !هم سکس کنه هرروز که چی 

 از بغل دستش، شاش آسانسور رو فشار یم دم و یم

 :گم

کم چرت بباف بهم! من مهمونامو ول نکردم با تو  -

 بیام

 !مکان

ه  :کنارم یم ایسته و با ادا اصول لبش رو گاز یم گی 

مکان! بگو لونه ی عشق دیگه بهش نگو  - ! 
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 توی آسانسور که یم ریم، بغلم یم کنه و تو گوشم یم

 :گه

 بریم لونه ی عشق برات چه چه کنم عشقم؟ -

 :با آرنج توی شکمش یم کوبم و با ناراحتی یم گم

حداقل روز عروسیمون مثل مردای رمانتیک یه   -

 کاری

ن بشه کن برام خاطره انگی  ! 

 :ته ریشش رو به گونه ام یم سابه

 این که عروسیمون نیست خره، یه عروش برات یم -

م همه انگشت به دهن بمونن  !گی 

ی یم زنم و همون لحظه  ن نیشخند تمسخرآمی 

 آسانسور

 .توی پارکینگ یم ایسته

 :با طعنه به عیل یم گم

البد بچه هامونم تو عروسیمون ساقدوشن!  -



تمنخواس ! 

ون یم رم و عیل هم دنبالم  :از آسانسور بی 

ی یم شه که - ن  چه ایرادی داره؟ عروش خاطره انگی 

... 

به طرفش بر یم گردم و یم خوام چپ چپ نگاهش  

 کنم

اما وقتی لبخند بزرگش رو یم بینم، فقط شونه باال 

 یم

 :اندازم

 من عروش نیم خوام، وقتی قراره دو ماه دیگه -

و بشم مسخره ی دست ملتشکمم بیاد باال  . 

 پارتششصدوبیستوچهار#
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ن رو یم زنه و همون طوری که سوار یم  در ماشی 

 :شیم، با تمسخر یم گه

انقد بنده ی حرف این و اون نباش، عروش فقط  -



 یه

 .بار اتفاق یم افته

 استارت یم زنه و از شباالبی پارکینگ محرصن با

 .شعت باال یم ره

 :جواب یم دم

 آخه چه عروش ای! واقعا بهش نیازی ندارم، فقط -

 .یم خوام هرچه زودتر بیام پیش تو

 :پشت دستم رو یم بوسه و بعد روی پاش یم ذارتش

دورت بگردم، منم یم خوام زودتر بیای پیش  -

 .خودم

 :با آرامش چشم هام رو یم بندم و اون غر یم زنه

یست اآلنم کوتاه بیاما! باباتو تفهمیم کن که قرار ن -

 قبل

 
ن
عقد اختیارت دست اونا بود و نیم تونستم حرق

 بزنم،

 !اما االن دیگه اوضاع فرق کرده

 :با همون چشم های بسته و با آرامش جواب یم دم



 البته اآلنم اختیارم دست تو نیست! برده که نگرفتی  -

 اختیارت دست بابات بود و فاز صاب اختیاری
ی

 یم گ

، ز  ن گرفتی برداشتی ! 

 :پشت دستم رو با ش انگشت نوازش یم کنه

 من این حرفو نزدم، منظورم این بود که دیگه بابات -

 .نیم تونه برام شاخ و شونه بکشه

 :نیشخند یم زنم و بر یم گردم به سمتش

خرت از پل گذشت شاخ شدی؟ به خودت بیا  -

 مرد،

 !هنوز امضاهامون خشک نشده

 :با پوزخند مغروری یم گه

خشک شده باشه یا نشده باشه، به هرحال دیگه  -

 بابات

 .نیم تونه واسم شاخ بازی در بیاره

به ی آرویم به پاش یم زنم  :ضن

خجالت بکش! جلو چش من داری به بابام دری  -

 وری



 
ی

 !یم گ
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 :بر خیال شونه باال یم اندازه

ن دری وری بگو، انقد خوبه،تو هم به ننه بابای م -  

 .حرصت خایل یم شه

 با تاسف ش تکون یم دم. دوباره شجام بر یم گردم

 :و یم گم

 من از مامان بابای تو حرض ندارم، تو هم به بابای -

 .من انقد گی  نده

 صداش از اون حالت بر خیایل خارج یم شه و حرض

 :یم گه

دارم، بخوادبا بابا جونت تا وقتی عصبیم نکنه کار ن -  

 دوباره شاخ بازی در بیاره منم ساکت نیم شینم نگاه

 .کنم

 :چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم



 واقعا الزمه امروز ش مامان باباها دعوا کنیم؟ -

ون یم ده و شعتش رو بیشیی یم  نفسش رو کالفه بی 

 :کنه

 نه واقعا، کجا بریم؟ -

لش من ترجیح یم دم برم و یه جا فقط بخوابم، قب

 هم

 این لباسای تابلوی سفید رو در بیارم، اما از اونجابی 

 که عیل کیل هیجان زده است، برای تو ذوق نشدنش

 :یم گم

دلم یه مسافرت کوتاه یم خواد. فقط خودمون  -

 دوتا

باشیم، بریم دق و دیل این چند وقت خستگیو در 

 .بیاریم

همون طور که نگاهش به جاده است و چند ثانیه 

 یک

م کوتاه به من نگاه یم کنه، جواب یم دهبار ه : 

 .بریم کردان؟ ویالی بابام -
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تا رسیدن به مقصد، عیل از برنامه هاش برای 

 خودمون

 .یم گه

 از این که یم خواد جای بابای هردومون، برای بچه

ین بابا باشه  .مون بهیی

کمبود پندارش رو این طوریاز این یم گه که یم خواد    

ان کنه و یم فهمم وقتی از اون بچه حرف یم زنه،  جیر

 صداش خش بر یم داره، بغض یم کنه و انگار داره به

ن و زمان فحش یم ده  !زمی 

 :دستش رو نوازش یم کنم و وقتی یم گه

 .هیچ وقت طناز و بابامو نیم بخشم -

 به سمتش خم یم شم و شونه اش رو یم بوسم، بعد

م رو روی شونه اش یم ذارم و یم گمش  : 

 به پیدا کردنش فکر کردی؟ -



م بهش فکر نکرده،  سکوت یم کنه و من نتیجه یم گی 

 :آروم یم گم

؟ -  هیچ وقت رفتی دنبالش؟ یم خواستی پیداش کتن

 سکوتش که ادامه دار یم شه، دوباره تشویقش یم

 :کنم

؟ -  یم خوای اآلن پیداش کتن

قاطعانه جواب یم ده بدون لحظه ای تردید، : 

 .نه، لطفا دخالت نکن طیال -

م که یم گه  :معذب یم شم، یم خوام فاصله بگی 

 .نرو عقب -

 یم
ی
 همون طوری که هستم، شم روی شونه اش، باق

 مونم و وقتی معذب تو جام وول یم خورم، با نفس

 :سنگیتن یم گه

 به پیدا کردنش فکر کردم، اما وقتی ان قدر پدر هم -

آدم افتضاخ هستم که نتونستم نگهش دارم، نه، 

 اآلن

 برم وسط زندگیش بگم گ ام؟



 :صدای خش دارش، بغض دار یم شه

 وقتی من خودمو قبول ندارم، اون به من بگه بابا؟ -

 اصال یم تونه؟

 اخم یم کنم و این بار توی صدای عیل، وحشت رو

 :تشخیص یم دم

هیچ وقت نفهمیدم معلولیتش در چه حده!  -

میشه توه  

 ذهنم یه بچه ی نسبتا سالم بوده، نیم تونم اآلن این

 .ذهنیت رو بهم بزنم

و همون لحظه اس که یم فهمم، عیل بیشیی از 

 سنگیتن 

 احساس مسئولیت رو شونه هاش، از دیدن اون بچه

 !وحشت داره
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دیگه یه   دلم یم خواد بهش کمک کنم، آروم بشه و 



 کوه

عذاب وجدان نداشته باشه، اما تنها کاری که از 

 دستم

بر یم آد، فشار دادن دستشه و حتی نیم دونم خ  

 باید

 !بگم که دردش یذره کمیی بشه

 یم کنه، دست آزادش رو
ی

 همون طور که داره رانندگ

 روی شکمم یم ذاره و یه نیم نگاه کوچولو و با عشق

 .بهم یم اندازه

عمیقی که یم کشه، یم گهبعد با آه  : 

هیچ وقت نیم خواستم بچه دار شم، هیچ وقت  -

 بچه

دار شدن تو برنامم نبوده، فکر نیم کردم الیق این 

 باشم

که پدر بچه ی دیگه ای بشم و عذاب وجدان خفم 

 .نکنه

نگاهش رو دوخته به جاده ی رو به رو، سفت و 



 سخت

 :یم گه

ا رد دادم، وقتی تو گفتی بچه رو بندازیم، واقع -

 عصتر 

 .شدم توپیدم بهت. ببخشید

 ش تکون یم دم و با یادآوری اون روز زمزمه یم

 :کنم

 .مشکیل نیست، من فقط خییل ترسیده بودم -

منم ترسیدم، از این که یه بار دیگه باعث بدبختی  -

 بچه

ی خودم بشم، خییل یم ترسم طیال! به روی خودم 

 نیم

ه، وحشت یم کنمآرم، ویل هربار با فکر به آیند . 

برای تسیل دادن به مردی که عاشقشم و حاال از 

 همه ی

 :دنیا بهم نزدیک تره، لبخند یم زنم

حق داری، هیچوقت فکر نیم کردیم اینطوری  -



 مامان

 بابا بشیم. مگه نه؟

 :دستش روی شکمم متوقف یم شه و زمزمه یم کنه

 مامان بابا؟ -

یم زنم واشک توی چشم هام پر یم شه، اما لبخند   

 :مثل خودش آروم یم گم

 .آره، داریم مامان بابا یم شیم -

 گ فکرشو یم کرد این طوری بچه دار شیم؟ -
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 :یم خندم و اشکم روی صورتم یم چکه

 قطعا من تو خوابم نیم دیدم شنوشتم این طوری -

 .بشه

 دوست نداری اینطوری؟ -

ومه که دوسش دارم، قصه ی ما متفاوتهمعل - . 

 :شکمم رو از روی لباس، نرم و کوتاه نوازش یم کنه



ویل یم دونم هربار به این بچه نگاه کنم، پندار یم  -

 آد

 .تو ذهنم

 :با تاسف ش تکون یم ده و یم خنده

م نه؟ همیشه وقتی تو - ن  خییل بدبخت و ترحم برانگی 

شه ی قلبم اوج خوشبختی و خوشحایل ام، یه گو 

 انگار

 .خالیه، یم سوزه، یم خواد از سینه ام در بیاد

م و  دستش که روی شکمم رو نوازش یم کنه، یم گی 

 :با بوسیدن پشتش یم گم

 نه این بدبختی نیست، این نشون یم ده تو یه آدیم -

 یم
ی

 که داره با درداش کنار یم آد و باهاشون زندگ

 .کنه

ت های مردونهدستش رو روی پام یم ذارم و انگش  

 .اش رو نوازش یم کنم

 :با خنده و برای عوض کردن جو یم گم

 .دردی که تورو نکشه قوی ترت یم کنه تازه -



ن رو توی  یه نیم نگاه دیگه بهم یم کنه و بعد ماشی 

 .قسمت خایک یم کشونه

 :به اطراف نگاه یم کنم و یم پرسم

 ... چرا زدی بغ -

دور تنم  و هنوز حرفم تموم نشده که دست هاش

 حلقه

 .یم شن و با محکم ترین حالت ممکن بغلم یم کنه

 :شش رو توی موها و گردنم یم بره و نفس یم زنه

 انقدر دوست دارم و برام مهیم که نیم تونم براش -

 .حد و مرز بذارم

 .من هم بغلش یم کنم و به کمرش چنگ یم زنم

 :زمزمه یم کنم

نیم کردم  ببخشید که گفتم بچه رو بندازیم. فکر  -

 تو

 بچه رو بخوای، هیچ وقت بهم نگفته بودی چرا نیم

 .خوای بچه دار بیسر 
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 بینیش رو به گردنم یم کشه و بوسه های ریز ریز زیر

گوشم یم زنه پخش شدن نفس هاش تو گودی  

 گردنم

 .بهم حس آرامش یم ده

ن ت موم شده و من بهحیس که انگار دیگه همه چی   

 .جابی که یم خواستم رسیدم

 :تو گوشم زمزمه یم کنه

انقدر خوب و برای من زیادی که نیم دونم این  -

 حس

 عمیقی که بهت دارم، کافیه برات؟ اصال من الیق این

 همه خوب بودنت هستم؟

 ته ریشش رو به گونه ام یم کشه و من شم رو توی

 :سینه اش قایم یم کنم

رین آدما، برای همدیگه ایمما مناسب ت - . 

 علیسان با بوسیدن گونه ام، حرفم رو تایید یم کنه و



 .عقب یم کشه

بقیه ی راه تو مخلویط از سکوت و حرف زدن از 

 آینده

 یم گذره و من دائما فکر یم کنم این فقط یه خواب

 .خوشه که قراره ازش بیدار بشم

هیچ وقت باور نداشتم که یم تونم یه عشق بزرگ 

 رو

تجربه کنم و حاال که درست وسط یه داستان 

 عاشقانه ام

ی یم شن، منتظرم ییک بهم  و روزهام رویابی سی 

 .سییل بزنه و بیدارم کنه

دائما منتظرم اوبن که یم خواد با مشت بیدارم کنه، 

 تو

 :صورتم پوزخند بزنه و بگه

 عاشقانه  -
ی

خ  فکر کردی احمق؟ تو لیاقت یه زندگ

 رو

ت بیانداری! به خود  ... 



و من از کابوس خوشگلم بیدار بشم و تو کابوس 

 
ی

 زندگ

 !واقعیم فرو برم

همه ی اینا، خییل زیاد حدن برای من و اصال نیم 

 تونم

 .هضمش کنم

 مدام این سوال رو از خودم یم پرسم که واقعا منم

 خوشبخت شدم؟

و آخرین باری که تو ذهنم سوال پیش یم آد، 

 علیسان

سه و آره، انگار قراره منم یهپشت دستم رو یم بو   

 !پایان خوش داشته باشم

 پارتششصدوش#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

ا  نیم تونیم به  -فقی  از لحاظ عاطقن -ما آدم فقی 

 حس



ن باشیم  .های خوب خوشبی 

تو تمام لحظات خوشبختی به این فکر یم کنیم که 

 اینا

 واقعیه؟

 واقعا من لیاقت این خوشبختی رو دارم؟

یم تونم این حس رو مال خودم داشته اصال من 

 باشم؟

اما امروز صبح که بعد از تجربه ی کیل حس خوب  

 کنار

علیسا ِن خوابیده، بیدار شدم و مژه های بلندش رو 

 لمس

یه که ن ن واقیع تر از چی   کردم، باورم شد که همه چی 

 .بخواد کابوس باشه

 نامحسوس شکمم 
ی

زیر دوش حموم، به برجستیک

 دست

ست دارم همه ی عشق دنیارو به پاییم کشم و دو   

 .دخیی کوچولوم بریزم



 :با خودم زمزمه یم کنم

 مامانو یم بخیسر که بخاطر وجودت ترسید؟ -

 جنسیت بچه رو 
ن
گ گفته حتما باید سونوگراق

 مشخص

ن اآلن که این لخته  کنه؟ من با همه ی جونم همی 

 خون

 قد یه نخوده، حسش یم کنم و یم دونم قراره دخیی 

لوی من باشهکوچو  . 

ن چنگ زدن و  شامپو رو روی موهام یم ریزم و حی 

 پخش کردن کف تو سطح شم، صدای بلند علیسان

 :توجه ام رو جلب یم کنه

! هیچ یم دوبن از من خ  یم خوای؟ -  بس کن حاخر

 زیر دوش یم رم و به خاطر برخورد قطره های آب به

 شم، گوش هام تقریبا کیپ یم شن. چشم هام رو یم

ندم و با آرامش کف هارو از شم یم شورمب . 

اما صدای شایک علیسان ان قدر بلند هست که حتی 

 تو



 .این حالت هم بشنومش

 :عصتر یم خنده و فریاد یم کشه

 خ  فکر کردین در مورد من؟ که غالم حلقه به -

ا نیست، من  گوشتونم؟ نخی  حاج آقا! از این خیر

 بخاطر

تو زندگیممنافع سیاش شما گند نیم زنم  ! 

 پارتششصدوسیویک#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 باالخره کنجکاو یم شم، کف رو کامل یم شورم و آب

 رو یم بندم تا صدای عیل رو به وضوح بشنوم و اون

 :داد یم کشه

ی افتادم!  - من غلط کردم حاخر ولم کم! عجب گی 

 سه

یک زدی رو  تا پرس مجرد دیگه جز من داری! چرا فی 

 من؟

ن صدای مردو  ه و جنی  نه اش رنگ التماس یم گی 



 هشت

 هفته ای یم تونه تو شکم مادرش جمع بشه؟

م رو توی شکمم حس یم کنم و  من گوله شدن دخیی

خوشبختی یک روزه ام دهنش از تعجب و وحشت 

 باز

 !مونده

به شکمم چنگ یم زنم، نفسم باال نیم آد و علیسان 

 یم

 :گه

بس کنحاخر بس کن، تو رو به هرگ یم پرستی  - ! 

 لحن عیل وحشت زده ام کرده و بار دیگه صداش

 :عصتر باال یم ره

 گه خورده با پدرش که عاشق شده! حاخر تو جای -

 پرس من زن داره قبول کردی؟
ی

 اینکه بیک

 هیچ قدرت درک و هضم آخرین کلماتش رو ندارم و

 !حتی نیم فهمم خ  یم گه

؟  عشق یعتن خ 



 دادی! من حاخر شما نباید از طرف من قول یم -

 قبول

 .نیم کنم، خودتم یم دونستی 

 دوباره داد یم کشه و من بیشیی به شکمم چنگ یم

 زنم، توانابی موندن روی پاهام سخت شده و وقتی با

 یم گه
ی

 :درموندگ

 ... منو تهدید نکن حاخر  -

م و احساس شما، بدن خیسم رو  از دیوار یم گی 

 .احاطه کرده

 :ناباور یم خنده

رس خودتو بندازی زندان؟یم خوای پ -  

 پارتششصدوسیودو#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 و بر ناموش یاد من ندادی که -
بی  بابا تو بر غی 

 !زنمو برای پول ول کنم

 .نفس نفس یم زنم و کاش هیچ  نیم شنیدم



ه  :لحن عیل بوی التماس یم گی 

 من نکن! من تازه دارم -
ی

 حاخر این کارو با زندگ

 ... خوشبخت یم شم

ه سختی سمت در حموم یم رم و بازش یم کنمب . 

م و قدرت تجزیه تحلیلم رو در  حوله رو دورم یم گی 

لحظه از دست دادم؛ نهایتا بتونم عکس العمل 

 نشون بدم

ون برم  .و بی 

 علیسان که نگاهش به من رنگ پریده و وحشت زده

یم افته، کالفه توی موهای شلخته اش دست یم  

 کشه

کنه  و بهم ریخته ترش یم . 

چشم یم دزده و نیم دونم باباش خ  تو گوشش یم  

 گه

 :که دهنش باز یم مونه و بعد ناباور یم خنده

، بابا، من پرستم -  !تو نیم توبن اینکارو با من کتن

 از التماس قایط لحن عیل متنفرم و انگار تازه دارم از



 !خواب بیدار یم شم

 عمر خوشبختیم انقدر کوتاه بود واقعا؟

  با مشت زده باشه تو صورتم، قدرت تکلممانگار ییک

 رو از دست دادم و نیم تونم باور کنم انقدر بدشانس

 .باشم

کاش بهم اجازه یم دادن حداقل بیست چهار ساعت 

 از

م  !آرامش لذت بیر

م و هرخ    دلم یم خواد برم گوشر رو از دستش بگی 

 .از دهنم در یم آد بار باباش کنم

ن دیروز گفته بودم که  با باباش مشکیل ندارمهمی  ! 

ون  علیسان کالفه گوشر به دست از اتاق خواب بی 

 یم

ه به جای خالیش، قلبم رو چنگ یم زنم  .ره و من خی 

کنار دیوار ُش یم خورم و تمام مدت، درحایل که  

 گوش

 .هام کیپ شدن، به صدای علیسان گوش یم دم



 زانوهام رو تو شکمم یم کشم و ان قدر همونجا یم

عیل داخل اتاق یم آد، نگاهم نیم کنه اما  مونم که

 جلوم

 .زانو یم زنه

 :خش دار یم گه

نگران نباش، خب؟ من از اولم پرس خلف بابام  -

 نبودم

 .که حاال بخوام به حرفش گوش کنم

 پارتششصدوسیوسه#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 :شم رو روی زانوهام یم ذارم و یم خندم

ر بودم از خوابیم دوبن تمام لحظات دیروز منتظ -  

 .بیدار شم و زندگیم همون قبیل باشه

ه که عقب یم کشم  :علیسان یم خواد دستم رو بگی 

همش منتظر بودم همه خ  خراب بشه، اما تمام  -

 روزم



 رویابی بود، اصال انتظارشو نداشتم، برای من زیادی

 .قشنگ و دست نیافتتن بود

هنیم خوام نگاهش کنم، نیم خوام تو چشم هاش نگا  

 .کنم و عجز و ناتوابن رو توشون ببینم

 :پر درد یم خندم

اما اآلن یم بینم که نه خواب بودم، نه این یه  -

 رویای

 منه که هرچیو
ی

سه، این دقیقا شبیه زندگ  دور از دسیی

 .یم خوام گند یم خوره توش

 دست هامون کنار هم، روی کف زمینه و نوک ش

 .انگشت هامون هم رو لمس یم کنم

رو مشت یم کنم تا همون لمس کوتاه هم دستم 

 نباشه و

 :یم گم

 .دیگه تو رویا نیستم -

 :علیسان با صدابی خش دار یم گه

 .به من نگاه کن طیال -



شم رو باال نیم آرم، هیچ عالقه ای به دیدن 

 صورتش

 :ندارم و عیل دوباره و این بار بلند تر یم گه

 .یم گم به من نگاه کن -

اویه ی گردنم، نیشخند یم زنمبدون تغیی  دادن ز  : 

 نگاهت کنم که خ  بشه؟ فکر کنم رویا ادامه داره؟ -

 .نداره عیل

ه و با حرص دندون  دست مشت شده ام رو یم گی 

 :قروچه یم کنه

 یادته دیروز قبل عقد خ  گفتم بهت؟ -

 پارتششصدوسیوچهار#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 نیم زنم و عیل با حرص دندون قروچه یم  
ن
کنهحرق : 

ما اآلن فقط خودمون نیستیم که هرخ  شد شی    ع  -

 بگیم

تموم و بریم دنبال بازی خودمون، ما اآلن مسئولیت 



 یه

 .آدم دیگه رو دوشمونه

 :پوزخند یم زنم و صدای عیل باال یم ره

 فهمیدی؟ -

 به شکمم چنگ یم زنم و عیل دستش رو زیر بغلم یم

 :اندازه

ن بر  - ن شد نشی  ر دارهپاشو بیب، رو زمی  ای بچه ضن . 

 بدن داغونم رو به خودش یم چسبونه و دست دور

 :شونه هام یم اندازه

 به من اعتماد کن، خب؟ هیچوقت اجازه نیم دم -

 زندگیمون ش هیچ و پوچ از هم بپاشه، باشه؟

 :لب یم زنم

وعم نشده، داره تموم  - زندگیمون که هنوز حتی شر

 یم

 .شه

 :با دندون قروچه یم گه

یاز تو  - توقع چنگ و دندون نشون دادن بیشیی  



داشتم! اگه یم خوای مثل آدمای ضعیف عقب 

 بایستی و

 ما دوتا، پس یعتن 
ی

 بذاری دیگران گند بزنن به زندگ

 !من تو شناختت اشتباه کردم

 اگه من بجنگم، بابات بر خیال سیاست یم شه؟ -

 .زمزمه یم کنم و عیل یم شنوه

 :جواب یم ده

ضش تالش یم کنیمشاید نشه، ویل عو  - ! 

 حرف دیگه ای نیم زنم که روی تخت یم ذارتم و به

 سمت ساک لباس هابی که دیروز قبل از مراسم جمع

 .کرده بودم یم ره

ت و شلوار همراه لباس زیر برام یم آره و  یه بی شر

 :حوله ام رو کنار یم زنه که یم گم

؟ -  اگه بر خیال ما نشه و من فقط الیک بجنگم خ 

# دوسیوپنجپارتششص  

 فصل_پانزده#

 رهابی #



 لباس هارو با حرص کنارم پرت یم کنه و عصتر یم

 :گه

! مگه خ   -  بس کن. دیگه داری حالمو بهم یم زبن

 زد گفتم نه، 
ن
شده که این ریختی شدی؟ یه حرق

 چهارتا

 !تهدید کرد جوابشو دادم قطع کرد

م و نگاهش یم کنم  .ش باال یم گی 

اشه و وقتی که بیدار یمکاش همه ی اینا یه خواب ب  

 .شم، هنوز کنار عیل باشم

 تو انقدر ضعیقن که هرگ هرخ  گفت تقدیمش کتن  -

 از اولم نیم خواستم؟ آره؟ ارزش من برای تو در
ی

 بیک

ی؟ ن حده که بشیتن آبغوره بگی   همی 

 .لب هام یم لرزن و عیل حرض تر یم شه

 :لباس هارو پرت یم کنه تو بغلم و داد یم کشه

خودت بیا! این آدم ضعیقن که با دوتا حرف به  -

 شی    ع

 ... تسلیم شده، طیالبی نیست که من یم شناختم



ون یم ره  .و با یه نگاه عصتر بی 

به لباس ها توی دستم نگاه یم کنم و من ان قدر 

 منتظر

 !خراب شدن رویاهام بودم که زود تسلیم شدم

 به دردها و انقباض های زیر دلم توجه ای نیم کنم و

 .بعد از پوشیدن لباس هام، از اتاق خارج یم شم

عیل رو یم بینم که جلوی سینک ایستاده و دست 

 هاش

ن انداخته و  رو به کابینت تکیه داده. شش رو پایی 

 یم
ی

 موهاش روی صورتش ریخته، از ژستش کالفیک

لزل ترم، باید آرومش ن  باره و متن که اآلن از همه میی

 کنم؟

خونه یم شم و به ن سمت یخچال یم رم که وارد آشی   

ی درست کنم، عیل با صدای ن  برای نهارمون یه چی 

 :آرویم یم گه

ون حوصله ی تو خونه موندن -  ولش کن، یم ریم بی 

 .ندارم



ی فکر کنم  ن از اونجابی که منم نیم خوام به هیچ چی 

 و

ی محض شگرم شدن نیاز دارم، بر توجه  ن به یه چی 

 به

به روش یم حرفش در یخچال رو باز یم کنم و رو   

 .ایستم

ی درست یم کنم، نیم خوام برم  - ن خودم یه چی 

ون  .بی 

 پارتششصدوسیوشش#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

ون یم ده، بعد به سمتم  نفسش رو حرض و بلند بی 

 بر

 :یم گرده

 !ماه عسل به یاد موندبن ای شد -

ن   سیب زمیتن و فلفل دلمه ای رو توی سینه، روی می 

خونه  یم ذارم و خودم هم پشت ن ن گرد وسط آشی  می 



 یم

 .شینم

 .چاقو رو بر یم دارم و بعد سیب زمیتن رو

باهاش موافقم، نیم خوام راجع بهش حرف بزنم. 

 حس

 یم کنم پاک کردن صورت مسئله، باعث آرامشم یم

 .شه

 :کسل یم گم

ون، خریدم برو -  .اگه یم خوای بری بی 

ه و انگار از خداشه که بره  از سینک فاصله یم گی 

ونب ی  . 

 .خریداتو برام اس ام اس کن -

 و همزمان که خارج یم شه، موبایلش رو دم گوشش

ه  :یم گی 

 الو مامان. این شوهر تو خ  یم خواد از جون من؟ -

و چند ثانیه بعد در پشت شش محکم بسته یم شه 

 و



دیگه صداش نامفهوم یم آد، فقط یم فهمم که داره 

 داد

ت فقط مسئلهیم کشه و برخالف حرفش که یم گف  

 !چهارتا تهدید و دری وری نیست

ن عیل، چاقو و سیب زمیتن رو ون رفیی  به محض بی 

ه به گوشه ای، اشکام گوله گوله  کنار یم ذارم و خی 

 .روی صورتم یم ریزن

 هیچ وقت نیم خواستم آدم ضعیقن باشم، اما تو این

ایط نیم دونم باید چیکار کنم  !شر

ی چه کنم چه کنم دقیقا حکایت آدیم ام که کاسه 

 دست

گرفته و نیم دونه اگه زندگیش رو ان قدر راحت 

 ببازه،

 !قراره چه بالبی شش بیاد

 پارتششصدوسیوهفت#

 فصل_پانزده#

 رهابی #



 علیسان*

 از خوابر که بابای عزیزم برام
 حاج خانم طفیل حتی

ی نداره  !دیده خیر

 وقتی قضیه رو براش تعریف یم کنم و نزدیکه پس

ن رو حل و فصل کنه، اما بیفته و قو  ل یم ده همه چی 

 از

 اونجابی که بابای عزیزم خییل به حرف زن جماعت

اهمیت یم ده، چشمم آب نیم خوره حاج خانم 

 بتونه

 !کاری انجام بده و حرفش رو روی کرش بشونه

 وقتی یاد مکالمه ام با حاخر یم افتم، شم داغ یم کنه

و بشکنمو دلم یم خواد هرخ  جلو دستم یم آد ر  . 

 آخه کدوم پدر نمونه ای، فردای عقد پرسش وقتی تو

 ماه عسله زنگ یم زنه و یم گه باید زنت رو طالق

 !بدی

ن جمله رو گفت ن همی   !عی 

 !بدون هیچ توضیچ



فقط گفت باید زنت رو طالق بدی و انگار من 

 عروسک

خیمه شب بازیشم که حوصله اش ش بره، گند بزنه 

 به

 !زندگیم

 من نیم دونهواقعا حاخر 
ی

خودش رو مدیون زندگ  

م؟ ن  وقتی ان قدر راحت یم خواد گند بزنه به همه چی 

، حال طیال عصبیم کرد، وقتی اون  از همه بیشیی

 طوری

 نفسش رفت و بهم ریخته بود و اون حرفارو راجع به

ل کردم که  مون یم زد، خییل خودم رو کنیی
ی

 زندگ

 !بهش آسیتر نزنم

ورش به زن حامله اسمن آدم وحشتنایک ام که ز   

 !رسیده

ون زدم، فقط برای اینه که  حاال هم که از خونه بی 

 هوای تازه به شم بخوره و بتونم یه رایه پیدا کنم که

 .حاخر بر خیال من بشه



 هابی که غی  
ن  وقتی تهدید کرد به واسطه ی زمی 

 قانوبن فروختم، یم تونه بندازتم زندان، صداش به

اور کنم توانابی انجام اینقدری بر احساس بود که ب  

 !کارو داره

 وقتی پای سیاست وسط باشه، واقعا هیچ کس برای

 !حاخر اهمیت نداره

 پارتششصدوسیوهشت#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

یک ساعت گذشته و دیگه تقریبا آروم شدم، اما به 

 هیچ

 .نتیجه ای نرسیدم

 اون موقع که زمینارو یم فروختم، فکرشم نیم کردم

رو گی  ییک بدتر از فرزین یم اندازمدارم خودم  ! 

 آخه گ باورش یم شه بابای خودم تهدیدم کرد اگر به

 حرفش گوش ندم، یم اندازتم زندان؟

با همه ی چنگ و دندون نشون دادنا، مطمئنم 



 حاخر 

 اگر یک درصد شک داشت که ممکنه برنده ی این

 !داستان نباشه، اصال این حرف رو مطرح نیم کرد

ن االن   که دارم فکر یم کنم چطوری با حاخر ش همی 

 و

 کله بزنم، اون تمام نقشه هاش رو چیده و داره اهرم

 !فشارش رو آماده یم کنه

 حتی حاال که از این زاویه به قضیه نگاه یم کنم،

 !مطمئنم حاخر مغز مامان رو هم شستسو یم ده

 نیم خوام جلوی طیال به روی خودم بیارم و ناراحتی 

ن االنم یم دونم که اش رو بیشیی ک نم اما من همی 

 قراره

 بیفته
ی
 !چه اتفاق

 کردن با حاخر بهم نشون داده اخر
ی

 چندسال زندگ

عاقبت در افتادن باهاش چیه و من االن که وسط 

 باتالق

گی  کردم، نیم دونم دقیقا باید چه غلیط کنم که 



 غرق

 !نشم

 به ویال که یم رسم، طیال رو به روی گاز ایستاده و

شخ کردن سیب زمیتن هاست درحال . 

، مشمای خریدهاش رو روی کابینت
ن
 بدون هیچ حرق

 .بغل سینک یم ذارم و مرددم چیکار کنم

چندبار عقب و جلو یم رم و دلم یم خواد بغلش کنم 

 و

مطمئنم همه ی خستگیم وقتی تن طیال بهم بچسبه 

 در

 .یم ره

کنار دستش یم ایستم و به سیب زمیتن های توی 

 تابه

ه یم کنم که درحال شخ شدن هستند و بر معتن نگا  

 :یم گم

؟ -  خ  یم خوای درست کتن

 انگار یم خواد مسئله ی صبح رو کامال انکار کنه. با



 لبخندی که مصنویع بودن ازش یم باره و انگار برای

 :به زور به لب هاش چسبیده، نگاهم یم کنه

؟ - ن من در اوردی، مرغ گرفتی  یه چی 

ی ه ای کوتاهش روی پیشونیش ریختهبه اون که چیی  

 .نگاه یم کنم

 :دست دراز یم کنم و چند تار مورو کنار یم زنم

 .اوهوم -

 خردشون یم کتن لطفا؟ -

 .حتما -

 .سینه هارو ریز ریز کن -

 بسته بندی فیله هارو از توی مشما بر یم دارم و بعد

 مرغ ها، روی تخته ی چوبر یم ذارمشون و
ن  از شسیی

 بر 
ی

یم دارم چاقوی بزرگ . 

 !حس یم کنم یه توضیح و یه قول بهش بدهکارم

ن هستم و  باید بگم که تا آخرش پای همه چی 

 مطمئنش

 !کنم از خودم و عشقم



 در همون حال که دارم مرغ هارو خرد یم کنم، آروم

 :یم گم

 .یم خوام بهت اعتماد کتن  -

 صدای نفس عمیقش رو یم شنوم و شم پایینه، نیم

جرات ادامه دادن یم دهبینمش و این بهم  : 

؟ یم خوام هرخ  که شد بهم اعتماد داشته -  یم توبن

 !باشر 

ن بمونم، ته این -  اگه بهت اعتماد کنم و پای همه چی 

 قضیه خ  یم شه؟

م و به اون که بهم زل زده نگاه  باالخره ش باال یم گی 

 .یم کنم

ن نیستم، اما یم گم  :با اینکه خودم هم مطمی 

یه پایان خوش بهت بدم. هت   بهت قول یم دم -

 اندینگ

... 

 چشم هاش یم خنده، توشون اشک جمع یم شه و

وقتی لب هاش به خنده باز یم شن، اشک هاش 



 روی

 :صورتش یم ریزه

 .به قولت اعتماد یم کنم -

 با نوک چاقو، به شکمش که هنوز آنچنان برجسته

 :نشده اشاره یم کنم

ف یم دم مواظ - ب جلوی این نخود قول شر

 زندگیمون

 .باشم
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*** 

 دو ماه بعد

ن یم  ش طیالرو از روی بازوی خواب رفته ام پایی 

 .ذارم

 تمام شب قبل، بعد از این که با گریه و جیغ و داد عر

ن   زد و ش من و خودش رو برد! بعدشم که تو همی 



 حالت تخماتیک مچاله شده روی کاناپه و تو بغل من

 !خوابش برد

با احتیاط شش رو روی کوسن یم ذارم و بلند یم 

 شم

 .کش و قوش به بدن خشک شده ام یم دم

قدیم دور یم شم که صدای ناله ی طیال تو خواب 

 توجه

 .ام رو جلب یم کنه

 !جوجه حتی تو خوابم داره گریه یم کنه

 توی این دو ماه، دقیقا از فردای روزی که از کردان

خوش ندیدیمبرگشتیم روز  ! 

دیشب حاج آقا تی  خالص رو زد و گفت اگه جدا 

 نیم

ن رو الپوشوبن کنه  شیم مهم نیست، یم تونه همه چی 

 و

ه نامزد شم ن با اون دخیی  !بدون طالق گرفیی

 بابا همه ی این حرفارو با خونرسدی تمام یم زد و



 !عالوه بر عصبانیت من، طیال رسما دیوونه شد

دش رو تو دل بابا جا  این مدت خییل سیع کرد خو 

 کنه

که از تصمیمش منرصف بشه، همیشه مودب و 

 خانم

 !بود اما دیشب دیوونه شد و زد به سیم آخر

 تا جابی که اگه به زور در حایل که جیغ یم کشید از

ون کار به جاهای باریک  اون خونه نیم کشیدمش بی 

 و

ییک یم کشید ن ی فی   !درگی 

مئنا تحت تاثی  مامان اوایل با ما بود اما بعد مط  

شستشوی مغزی حاخر قرار گرفت که کامال بر 

 طرفیش

 !رو اعالم کرد و کشید عقب

از طرف دیگه هم خانواده طیال که فقط هفته ی 

 اول خیر 

، اما وقتی باباش و پدر بزرگش متوجه ی  ن نداشیی



 قضیه

 و درخواست بابا شدن، اونا هم پاشونو کردن تو یه

شیدکفش که اال و بال باید جدا ب ! 

این وسطم من و طیالرو رسما به هیچ جاشون 

 حساب

 
ی

 نکردن و اصال مگه ما آدمیم که بخوایم برای زندگ

یم؟  خودمون تصمیم بگی 

اهن چروک شده ام رو  وارد اتاق خواب یم شم و پی 

 در

 یم آرم یم اندازم روی تخت، شاغ کمد یم رم و

 همون لحظه موبایلم تو جیب شلوار جینم زنگ یم

 .خوره

ون یم کشمش و از الی پلک های نیمه بازم اسم  بی 

 .محمد رو روی صفحه تشخیص یم دم

اهن از کمد برمیدارم و تماس رو جواب یم دم  :یه پی 

 باز خ  شده؟ حاخر چه خوابر دیده زنگ زدی؟ -

و بعد در کمال ناباوری صدای حاخر از پشت خط 



 باعث

 .یم شه هوشیار بشم

باهات اتمام حجت کنمبیا اینجا پرس، یم خوام  - ! 

از اونجابی که حاخر رو بالک کردم، عادیه که با  

 گوشر 

 .محمد زنگ زده باشه

 :محکم و بدون تعلل یم پرسم

؟ زنم دیشب با اون حرفات دیوونه  - چیه حاخر

 شد، تا

 خود صبح زار زد! به همون خدابی که یم پرستیش آه

تت  !این زن یم گی 

امله رو دق دادیو یم مونه تو دهنم که بگم زن ح ! 

 پارتششصدوچهل#
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 :حاخر ثانیه ای سکوت یم کنه و بعد خونرسد یم گه

 پرس جون! بیا -
ی

 زنگ نزدم که از آه زنت برام بیک



کت، یم خوام حرفای آخرمو بهت بزنم  .شر

 گوشر رو تو دستم فشار یم دم و دندون قروچه یم

 :کنم

 جز تهدید؟ -
ن
 چه حرق

گهکوتاه یم   : 

 .ساعت پنج اینجا باش -

ی بگم که تلفن رو قطع  ن و هنوز دهن باز نکردم چی 

 یم

 !کنه

 از حرص نفس نفس یم زنم و گردنم داغ کرده. شم

 نبض یم زنه و توی یک ثانیه به قدری عصتر یم شم

 که گوشر رو محکم به سمت آینه قدی اتاق پرت یم

 .کنم

عثآینه تکه تکه یم شه و برخورد گوشر بهش با  

 .ایجاد صدای بدی یم شه

ن پخش شدن و یک ثانیه  تکه های اینه روی زمی 

 بعد،



طیال در حایل که موهاش شلخته اس و هنوز لباس 

 های

 .دیشبش تنشه، شاسیمه وارد اتاق یم شه

 :وحشت زده یم پرسه

 صدای خ  بود؟ -

 و تازه نگاهش به اینه یم افته. دهنش باز یم مونه و

ه شیشه ها یم گردهشش مدام به سمت خرد . 

 بر توجه به شیشه ها به سمتش یم رم، دستمو دور

 :بدنش حلقه یم کنم و به خودم یم چسبونمش

ی نیست، تو دست نزن خودم اومدم خونه  - ن چی 

 جمع

کت  .یم کنم. االن باید برم شر

 کنار شقیقه اش رو یم بوسم و بدون جواب دادن به

تو سوال های بعدیش، درحایل که لباسم هنوز 

 دستمه،

 .خم میشم گوشیم رو بر یم دارم

 گلس خرد شده ی صفحه رو جدا یم کنم و دور یم



 .اندازمش

ون یم رم و توی مخاطبام، شماره ی باعث و بابن   بی 

 .بدبختی هام رو شچ یم کنم

، یم پوشم و این روزا ن ون رفیی ن بی  اهنم رو حی   پی 

ی که برام اولویت نداره، تیپ و استایل و  ن تنها چی 

 قیافه

 !است

با شلواری که احتماال تمام هفته ی قبل هم 

 پوشیدمش

م کت یم شم و شماره ی حنارو یم گی   .وارد شر

ه ی که یم خواد ازم انتقام بگی 
 !دخیی
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و ایک کتن  - ! زنگ زدی قرار محرصن  به به پرسحاخر

 عشقم؟

نمش، سیع یمدرحایل که دلم یم خواد تا یم خوره بز   



کنم به خودم مسلط باشم و ظاهرا االن آینده و 

 
ی

 زندگ

 !من دست این عفریته است

 :خشک و جدی یم گم

 .باید ببینمت -

یم خنده و دلم یم خواد دندوناش رو بریزم تو 

 :حلقش

چشم عزیزم، تو جون بخوا. کجا بیام؟ دوست  -

 داری

 بیام خونه ات؟ زنتو خودت یه کاریش کن ویل با نفر

 ... سوم ایک نیستم

دندون قروچه یم کنم و خدا یم دونه چقدر دارم 

 خودم

ل یم کنم  :رو کنیی

مسخره بازی در نیار حنا! وقت این حرفای صد  -

 من یه

 .غازتو ندارم



 ناراحتم یم کتن عشقم، واقعا زشته اینطوری با -

 !نامزدت حرف یم زبن 

 بر توجه به کارمندهابی که از کنارم رد یم شن، تو

 :گوشر عربده یم کشم

 !دهنتو ببند زنیکه ی روابن  -

 .انگار از این که داره اذیتم یم کنه کامال لذت یم بره

 :یم خنده

 اوه خودتو اذیت نکن عزیزم، باشه یم بینمت یم -

 و از اولم طاقت 
ی
دونم خییل برای دیدنم مشتاق

 دوریمو

 .نداشتی 

یمنگاه افرادی که از کنارم رد یم شن روم سنگیتن   

ن بدبختی هام غرق شدم که طرز  کنه و من ان قدر بی 

 .فکر مردم درباره ام به هیچ جام نباشه

محکم روی صورتم دست یم کشم و حنا ان قدر از 

 من

 !کینه داره که تا آخر این قضیه رو بره



 .ممنون، بعد از ساعت شش باشه -

یم خوام برم به دست و پاش بیفتم که ولم کنه و 

 دست

زندگیم برداره از ش من و  ! 

 زنیکه ی روابن از سه سال پیش که باهم بودیم و من

 کات کردم، هنوز ازم کینه داره و به قول خودش یم

 !خواد منم طعم حقارت رو بچشم

و جالتر قضیه اینجاس پیش بقیه ادعا یم کنه 

 !عاشقمه

ن  ن ادعای مسخره اش باعث شد فاصله ی بی  و همی 

 من

 !و طیال قد یه دنیا بشه

قدر رابطمون شد شده که بعضن وقتها به شم یم ان  

و ول کنم و برم! حتی طیالرو ن  !زنه همه چی 
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کت روی  چند دقیقه به پنج مونده که جلوی برج شر

 ترمز یم زنم و با کشیدن دستی تو موهای بهم ریخته

ن پیاده میشم  .ام، از ماشی 

  زیر چشم و شخن مردمکمتوی آسانسور، به سیایه

 پوزخند یم زنم و من چند وقته خواب درست حسابر 

 !نداشتم

منیسر بابا به داخل اتاقش راهنماییم یم کنه، به 

 محض

ن   اینکه چشمم بهش یم خوره که با آرامش پشت می 

 .ریاستش نشسته و منتظر منه، دوباره عصتر یم شم

ل کنم و  نفس های بلند یم کشم تا خودم رو کنیی

 عاجزم

 .که دستم رو هم مشت یم کنم

 دست هام رو توی جیب جینم یم ذارم و عصتر یم

 :خندم

به به! پدر و پرس همکار! جای من اینجا خایل بود   -

 که



 توطئه هاتونو ییک عمیل کنه نه؟

 :محمد کوتاه نگاهم یم کنه و یم گه

؟ -  چرا نیم شیتن

کت چرمم رو از تنم در یم آرم و روی مبل رو به 

یرو   

 .محمد لش یم کنم

 :حاخر بلند یم شه و چرخن توی سالن یم زنه

م بوق اشغال یم خوره؟ -  چرا باهات تماس یم گی 

 :پا روی پا یم اندازم

چون بالکتون کردم، هم شمارو هم پدر و پدر  -

 بزرگ

 .طیالرو

شی به تاسف تکون یم ده و پشت ش محمد که 

 روی

 :مبل نشسته، یم ایسته

چگونه رو بذار کنار و منطقی باش پرساین کارای ب - ! 

 تو یم دوبن که من سال هاست دارم روی این قضیه



کار یم کنم و حاال بخاطر یه عشق مسخره که راه 

 حلش

 !پرسمه آینده امون رو نابود نیم کنم

دندون قروچه یم کنم و تو همون حالتی که هستم، 

 از

ن به باال نگاهش یم کنم و با حرص رو به  پایی 

ونجفتش  

 :یم گم

ه جای من رو -  حاخر یم خوام بدونم اگه این دخیی

محمد کراش داشت مجبورش یم کردی زن و بچشو 

 ول

کنه بره شاغ اون عفریته ی خونه خراب کن؟ 

 بخاطر

 موقعیت و پول؟

 محمد تو جاش جا به جا یم شه و اهیم یم کنه که

 :نیشخند یم زنم

 تو ارزش داره مال من  -
ی

نه؟چیه داداش؟ زندگ  



عروسک خیمه شب بازی گی  اوردی مگه مرد 

 !حسابر 

 !من چرا باید واس خاطر تو زنمو ول کنم

 :حاخر خونرسد جواب یم ده

 کرده -
ی

 !محمد بچه داره و چندسال زندگ

نیشخند یم زنم و زدم به سیم آخر که برام مهم 

 نیست

ن و یم خوان خ  بگن  !چه فکری راجع بهمون یم کین

ازه ی تارای شش ساله برای من ومنم بچه دارم و اند  

 !طیال با ارزشه

 ... محض اطالعت حاخر  -

م. انگشت شست دست  دست هام رو باال میگی 

 راستم

ه رو نشونشون یم دم
ُ
ن و عدد ن م پایی   .رو مییر

 اینو یم بینید؟ -

ن   .گیج و با اخم نگاهم یم کین

 این مدت زمانیه که طول یم کشه یه بچه تو شکم -



 !مادرش رشد کنه

اخم های حاخر جوری در هم یم شه که برای 

 سالمتش

 :نگران یم شم و دندون قروچه یم کنه

 فکر کردی اگه زنتو حامله کتن همه خ  تمومه؟ -

 .با خنده ی شخوشر شم رو عقب یم برم

ن یم برم و یم گم  :چهار تا دیگه از انگشت هامو پایی 

خوشبختانه بچه از دوران جنیتن به فکر مامان  -

باشبا  

 !بوده

 :عدد پنج رو نشونشون یم دم و یم خندم

 !پنج ماه دیگه به دنیا یم آد -

 پارتششصدوچهلوسه#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 فک بابا منقبض یم شه و مطمئنم اگه یکم سنم کمیی 

 !بود یم زد تو دهنم



 در حایل که هنوز صورتش به حالت عادی برنگشته،

 :یم غره

 !تو که دوماهه عقدش کردی -

ن حاخر وپ ا روی پا یم اندازم و حاال توپ تو زمی   

 .محمده

یک نیم گید چقدر زود دست به کار  - آره، بهم تیر

 شدم

 و بابا میشم پنج ماه دیگه؟

 :و با کینه اضافه یم کنم

 !البته قبال بابا شدم -

 :محمد صداش رو صاف یم کنه

شما فقط دو ماهه عقد کردید عیل چطوری زنت  -

 چهار

ره؟ماهه باردا  

 :زیر خنده یم زنم

 کاش وقتی حرف طالقم یم زدید، به خودتون یم -

 .گفتید فقط دو ماهه عقد کردیم



 بابا ساکته و انگار داره دنبال یه راه حل برای این

 .مشکل جدید یم گرده

 :رو به محمد با طعنه و کینه یم گم

تو چشمای من نگاه کن بگو خجالت نیم کیسر  -

 بخاطر

ی  و آرامش  منافع خودت حاضن
ی

گند بزبن به زندگ  

 من؟

 کینه ام بیش تر یم شه، از تک تکشون بدم یم آد و

م و برم  !دلم یم خواد از همشون بیر

 فردای عقدم زنگ زدید، حتی صیر نکردید برگردم، -

؟ تو یم  زنگ زدید! گفتید باید زنمو طالق بدم که خ 

 خوای نماینده بیسر و برای مصلحت من باید قربابن 

 شم؟

منقبض یم شه و کاش بتونم مشتم رو تو  فکم

 صورت

 !محمد بکوبم

حاخر اجازه ی ادامه دادن بهم نیم ده و دستش رو 



 باال

ه و یم گه  :یم گی 

ه رو تطمیع یم کنم -  !دخیی

م که گردنم رگ به رگ یم  جوری شم رو باال یم گی 

 :شه و تقریبا داد یم کشم

؟ -  چیکار یم کتن

محاسنش یم کشهمصلحتی یم خنده و دستی به  : 

 از پدرش شنیدم داشته برای اونور آب برنامه یم -

 چیده که تو ازش خواستگاری کرده! این رو هم یم

دونم که مثل توئه! دوست نداره تحت سلطه ی  

 کیس

 باشه و بهش زور بگن. من تطمیعش یم کنم، که به

 !پدرش وابسته نباشه و بتونه از ایران بره

 پارتششصدوچهلوچهار#

# _پانزدهفصل  

 رهابی #

 !این ییک دیگه تهش بود



 دقیقا طیالرو خ  فرض کرده؟

 عصتر بلند یم شم و انگشت اشاره ام رو سمتش یم

م  :گی 

 بس کن حاخر بس کن! دیگه رسما داری به زن من -

! خ  فرض کردی طیالرو؟ کاری نکن ن یم کتن  توهی 

که حرمتای بینمون شکسته بشه، پاتو از رو خرخره 

 ی

بذار نفس بکشم خسته ام کردی بوهللامن بردار  ! 

 :با صالبت نگاهم یم کنه و محکم یم گه

نگفتم بیای اینجا که گردن کلفتی کتن پرسجون!  -

ن   بشی 

 !من یم خوام حرفای آخرمو بزنم

 با حرص دوباره شجام بر یم گردم و زیرلتر غر یم

 :زنم

 حرفت جز تهدید چیه آخه؟ -

پا روی پا یم رو به روم، کنار محمد یم شینه و   

 :اندازه



 برای بهیی درک کردن موقعیت، باید تمام ماجرارو -

 !بدوبن 

وع یم کنه  :و با تسلط کامل به اوضاع شر

چندین ساله که من برای انتخابات مجلس برنامه  -

 .دارم

 همون طور که خودت در جریابن و یم دوبن این

 !انتخابات چقدر برای من مهمه

و حاخر ادامه یم دهعکس العمیل نشون نیم دم  : 

وز شدن تو انتخابات مجلس، من باید  - برای پی 

 حمایت

 که تو سیاست دست دارن
ی

 آدم ها و گروه های بزرگ

 .رو برای برادرت کسب کنم

 دخیی رییس، بزرگ ترین گرویه که یم تونه -

ط پدرش  حمایتمون کنه ظاهرا عاشق تو شده و شر

ط از ما، ازدوا  ج با اونبرای حمایت بر قید و شر  

ه  .دخیی

 :گوشه ی لبم باال یم پره



و این وسط من باید برای حمایت از برادرم زندگیم  -

 رو

 فدا کنم! مگه نه؟

 :شش رو تکون یم ده

 درسته! خ  بهیی از این؟ برادرت که به مجلس راه -

 پیدا کنه، با استفاده از پدر زنت تو هم یم توبن به

ه ای، عرضه جاهابی برش که حقته، تو تحصیل کرد

 ی

 و استعداد خوبر توی
 اداره ی زندگیت رو داشتی

 !مدیریت داری

دندون قروچه یم کنم، بعد از چندین سال تحقی   

 کردنم

 حاال داره بهم یم گه با عرضه و با استعداد و فکر یم

 !کنه خرم کرده

 دوباره بلند یم شم و انگشت اشاره ام رو سمتش

 :نشونه یم رم

؟ شاخ یم بیتن رو ش من؟ فکر کردی با یابو  -
ن
طرق  



 :خونرسد فقط یم گه

. حرفام تموم نشده - ن  .بشی 

 با انگشت شست، گوشه ی لبم رو پاک یم کنم و یم

 :توپم

 خ  مونده دیگه؟ حاخر بقرآن این حرفارو یم زبن  -

من روم نیم شه تو روت نگاه کنم انقد خر و گاو 

 تصور

 !کردی منو

ن لبخندی یم زنه، بلند یم شه و د وباره پشت می   

ه  .ریاستش قرار یم گی 

ون یم کشه و روی  از توی پوشه ها، برگه ای رو بی 

ن قرار یم ده  :می 

 .بخون -

ن یم رم و برگه رو چنگ یم زنم  .به سمت می 

 "حکم جلب"

 پارتششصدوچهلوپنج#

 فصل_پانزده#



 رهابی #

گوشیم زنگ یم خوره. جواب نیم دم و همچنان 

ه  خی 

م! هیچ وقت فکر نیم کردمام به برگه ی حکم جلب  

 !حاخر تا اینجا پیش بره

فکر یم کردم همه ی تهدیدهاش پوچ باشه و هیچ 

 وقت

 !کار به اینجاها نیم کشه اما زیه خیال باطل

 یه طوری رفتار یم کنه انگار من بچه اش نیستم و

 !خییل جدی دارم به این فکر یم کنم

سم دقیقا من رو از کدوم  دلم یم خواد ازش بی 

یابونخ  

ن من و محمد باشه  !برداشته که باید ان قدر فرق بی 

 صدای زنگ قطع یم شه و دوباره از اول ... همچنان

چشمم به برگه اس و دلم یم خواد تو مشتم مچاله 

 اش

 ... کنم



 :حاخر با صدای شدی یم گه

ی - ن  من نیم خواستم کار به اینجا بکشه! اما این چی 

 نیست که خودت یم خوای؟

باره قطع یم شه همون طوری که چشمم بهتماس دو   

 :برگه اس، جوابش رو یم دم

 علیسان کجابی این وقت روز؟ -

کت  !رها، رها، شر

اگر بخوام بدیه حاخر رو پرداخت کنم، باید کل 

 زندگیم

 یم مونم
ی
 !رو تقدیمش کنم و هنوز هم بدهکار باق

 !و بعد با طیال و بچه مون نون و عشق بزنیم

کت تازه داره  ه وشر جون یم گی   ... 

 :حاخر دوباره یم گه

 !فکراتو دوباره بکن، زیاد طولش نده وقت تنگه -

ه و میلم برای مشت کوبیدن  محمد کنارم قرار یم گی 

 تو

 .صورتش بیشیی یم شه



 :رها دوباره و کالفه یم گه

 عیل با توعم! مگه امروز با هیئت مدیره جلسه -

؟نداشتیم؟ االن عموی من اینجا شاکیه ک ه تو کجابی  

 .یم تونم برم زندان

مگه حاخر چقدر یم تونه مقاومت کنه؟ بعد از 

 انتخابات

 !که مجبوره آزادم کنه! و انتخابات سال دیگه است

این یعتن به دنیا اومدن بچه ام رو نیم بینم، نیم 

 تونم

 .کنار طیال باشم

 طیالرو ول کنم برم زندان؟

 :رها تو گوشم جیغ یم کشه

؟ داری گندجوابمو بده - ! واسه خ  اینطوری یم کتن  

 .یم زبن به همه خ  

 :زمزمه یم کنم

 .بعدا حرف یم زنیم -

 .و گوشر رو قطع یم کنم



 برگه رو تو دستم مچاله یم کنم، از ته دلم یم خوام

 .بگم هرکاری یم خواد بکنه

 .یم خندم و مچاله شدن اون برگه حس خوبر داره

 !بابای نمونه -

و ادامه یم دم خنده ام زهر داره : 

- ،  حاج آقا، تو این دیتن که سنگشو به سینه یم زبن

ی راجع به ظلم به فرزند نگفته؟ ن  چی 

 پوزخند یم زنه و از این که محمد کنارم ایستاده،

 !متنفرم

 :به سمتش بر یم گردم و به تلچن یم گم

، بغل من وانستا -  !حالمو بهم یم زبن

اه با عقب یم کشم و برگه ی حکم جلب رو همر 

 مشتم

ن یم کوبم  .روی می 

 کنه؟
ی

 طیال یم تونه با بر پویل زندگ

 من کنارش نیستم و تو زندانم، تنهابی از
 یم تونه وقتی

 پس خودش و بچه بر بیاد؟



دلم یم خواد چشم رو همه خ  ببندم، بگم هرکاری 

 یم

 .خوایید بکنید

 .چشم هام رو یم بندم

 .انگار بار یه دنیا رو دوشمه

اید چیکار کنم و هنوز برگه ی حکم جلب نیم دونم ب

 از

 .دستم خارج نشده

نفسم به زور باال یم آد و از خودم بدم یم آد، عقم 

 یم

ه از این آدم به درد نخور و بر عرضه ای که  گی 

 هستم

و حتی نیم تونم مسئولیت بچه هابی که باعث به 

 دنیا

 .اومدنشون بودم رو قبول کنم

 :لب یم زنم

 .باشه -



م و انگل منمجون یم   کنم و یم می  ! 

 .هرخ  شما بخواید -

 پارتششصدوچهلوشش#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 !نتونستم بابارو راضن کنم که دست از شم برداره

در عوض اجازه دادم هرخ  که یم خواست رو به 

 دست

ن بد و  بیاره، ان قدر بدبخت بودم که نتونستم بی 

 بدتر

 .انتخاب کنم

خاب کردمیا شاید هم بدتر رو انت ! 

ن که الیق بدترین  من اینم، یه آدم ضعیف و رقت انگی 

 !شنوشته

ن یم اندازم و  تن یخ کرده ام رو روی صندیل ماشی 

 .شم رو به فرمون تکیه یم دم

دلم یم خواد شم رو به جابی بکوبم، ان قدر بکوبم  



 که

 
ی

ون بریزه و از این زندگ  مغز درحال آتیش گرفتنم بی 

، از این شنوش
ی

ت مسخره نجات پیدا کنمسیک ! 

ن ازدواج کنم، حاال  آدمابی که تا قبل عقدمون یم گفیی

 یم

ن و  خوان تنها کیس رو که واقعا برام مهمه ازم بگی 

 من ان قدر بدبخت و خاک تو شم که دارم اجازه یم

 !دم

یه طوری حالم از خودم بهم یم خوره که دلم یم 

 خواد

م اما نرم تو چشمای طیال نگاه کن م و بگم یم بمی 

 خوام

 !به حرف حاخر گوش کنم

 شم رو به فرمون یم کوبم، یک بار، دو بار، سه بار

 !و هربار محکم تر

 ان قدر محکم یم کوبم که روون شدن یه مایع داغ و

 .غلیظ رو روی پیشونیم حس یم کنم



م  !حس خوبیه و کاش بمی 

 قبل از این که شم که حاال وحشتناک درد گرفته رو

وی فرمون بکوبم، گوشیم رو که پشت دوباره ت

 فرمون

 گذاشتم زنگ یم خوره و صورت خندون طیال روی

 .صفحه یم افته

؟ بگم ببخشید دوست دارم،  جواب بدم بگم خ 

 عاشقتم

ن خودمون م بدون تو ویل باید ییک دیگه رو بی   یم می 

؟  تحمل کتن

جواب نیم دم، ان قدر بوق یم خوره تا قطع یم شه 

 و

گذره تا دوباره زنگ بخوره  ثانیه ای نیم . 

این دفعه جواب یم دم و صدای نگران طیال باعث 

 یم

ه  .شه سمت چپ قفسه ی سینه ام درد بگی 

 .جانم طیال -



 کجابی عشقم؟ چرا جواب تماسمو ندادی؟ نگرانم -

 .کردی

 !کاش فقط طیال حرف بزنه

 انقدر آدم بر خودی ام
 !من خ  دارم بگم وقتی

م رو به پشت صندیل تکیه صدای نازش نگرانه، ش 

 یم

، درحایل که از شقیقه ام خون
ی

 دم و با یه دنیا خستیک

 :راه گرفته، خشدار یم گم

 حرف یم زبن برام؟ -

 :سکوتش ازارم یم ده و چند ثانیه بعد یم گه

 خ  بگم برات؟ -

 :تلخ یم خندم

 حال نخود خوبه؟ از اون بگو برام. اذیتت نیم کنه -

 دیگه؟

ی که باعث میون همه ی گرف ن تاری هامون، تنها چی 

 یم

 !شه چند ثانیه بر خیال دنیا بشیم، فقط بچه اس



 :ناز قایط صدای طیال یم شه و ذوق یم کنه

آره بچمممم حالش خوبه. امروز از خواب بیدار  -

 شدم

باال نیاوردم فکر کنم فهمیده خییل مامانشو اذیت  

 کرده

احت داده  .یکم بهم اسیی

بهم انرژی بده اما فقط حالم صدای خنده هاش باید 

 رو

 .بدتر یم کنه

 :شم گیج یم ره و زمزمه یم کنم

؟ -  یم توبن منو ببخیسر

 :اونم بغض یم کنه

 .چرا؟ تو که کاری نکردی -

 :جون یم کنم تا بگم

ی که حقته دوست داشتم - ن  از چی 
 .کمیی

 قشنگ یم خنده و نبض زدن شقیقه ام یادم یم ره،

هم یادم یم رهحتی اینکه چقدر بدبختم  : 



 ویل من ان قدری دوست دارم که برای هردومون -

 !کافیه

 :فقط تلخ یم خندم و چند ثانیه بعد طیال یم گه

 کجابی عشقم؟ دلم برات تنگ شده، بیا  -
نگفتی

 خونه

 ... دیگه

 :زمزمه یم کنم

، یه قرار کاری دارم. بعدش یم آم -  باید برم جابی

 .پیشت

بیا. یم خوام برای دیشبمباشه دورت بگردم، زودی  -  

 زنگ بزنم از بابات عذرخوایه کنم، خییل بد برخورد

 .کردم

دندون قروچه یم کنم و خودم هم صداش رو یم 

 شنوم،

 :چه برسه طیال و یم گم

 .الزم نکرده -

 :با نوتیف پیایم که از حنا یم رسه، یم گم



 .من باید برم عشقم، شب یم بینمت. باشه؟ فعال -

اده که قطع یم کنم و پیام حنا رو یمهنوز جواب ند  

 .خونم

 آدرس یه هتل معروفه و نوشته که تو کافه اش

 .منتظرمه

 پارتششصدوچهلوهفت#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

ن رو گوشه ی خیابون پارک یم کنم. قبل پیاده  ماشی 

شدن، خون دلمه بسته گوشه ی شم رو با دستمال 

 پاک

و یم خونمیم کنم و پیام تازه رسیده ی جادوگر ر  . 

 403. بیا اتاق -

 عصتر توی موهام دست یم کشم، شماره اش رو یم

م و وقتی جواب یم ده یم توپم  :گی 

 خ  فکر کردی با خودت جادوگر؟ من با تو جهنمم -

 نیم آم! حاال بیام تو اتاقت؟



 کامال بهش بر یم خوره که این دفعه بدون ک...شر 

ن به بدی لحن من جواب یم ده  :گفیی

س - نیم خوام بهت تجاوز کنم. فکر کردی  نیی

 خوشم

 یم آد با توی آشغال بخوابم صدتا مریضن مقاربتی و

م؟ قهوه ریخت رو لباسم مجبور  ایدز و هپاتیت بگی 

 !شدم بیام بشورمش

 :و با طعنه و پوزخند ادامه یم ده

 زنت هنوز قارچ و عفونت نگرفته ازت؟ -

 :توی گوشر یم غرم

ادا تنگا نیا که! هرگ ندونه خفشو پتیاره، واسه من -  

 من که یم دونم با عالم و آدم پریدی و بعدم بقیه

مت  !حوصلتو ش بردن توقع داشتی من بگی 

 .و با عصبانیت گوشر رو قطع یم کنم

ده دقیقه بعد که جلوی در اتاقش ایستادم، حنا در 

 رو باز

ن تنگ و کوتایه تنشه و  یم کنه؛ درحایل که شلوار جی 



تمام سینه و بازوهاش رو با سخاوتمندی با تاب  که  

ون انداخته  !بی 

 چشم غره ای به اون که به در تکیه یم دم یم رم و

 .هرجابی جز بدنش نگاه یم کنم

 زنیکه دوزاری یم خواد با این کارا من رو تحقی  کنه

 !مثال! بچه بازی فقط

از الی دندون های چفت شده ام، مستقیم به 

 صورت

نگاهم به جاهای دیگه کشیده خندونش زل زدم که 

 نشه،

 :بهش یم توپم

؟ -  نیم تونستی یه لباس درست حسابر بپوشر

 :دست به سینه یم زنه و با نیشخند یم گه

؟ -
ی

 بعد سه سال منو دیدی فقط همینو داشتی بیک

 :لب هاش رو جلو یم ده و با خنده یم گه

 نا امیدم کردی علیسان، ناسالمتی نامزدیم حداقل -

هم کندرست نگا ! 



 :زیر لتر یم گم

 !فقط خفشو -

ه  :خنده اش شدت یم گی 

چه چشم پاک شدی علیسان، باور کردن این  -

 مدلت

 .سخته

چشم هام رو تو حدقه یم چرخونم و بر توجه به 

 چرت

 :و پرت گفتناش، زمزمه یم کنم

 خ  از جون من یم خوای؟ -

 :از جلوی در کنار یم ره

ام زیاده باهات. بیا تو حرف یم زنیم عشقم، حرف -

 مثال

 !سه ساله ندیدمت کیل دلم تنگه برات

 :به کنار در تکیه یم دم

ون یا همینجا -  نه! تو نیم آم! لباساتو بپوش بیا بی 

 .حرف یم زنیم



شونه باال یم اندازه و دوباره دست به سینه به در 

 تکیه

 :یم ده

 .ایک من مشکیل ندارم خودت خسته یم شر  -

 :و بعد یم گه

؟ شنیدم داش - ا؟ خودت خوبر ، چه خیر
تی یم گفتی

 زنت

 !خییل خوشگله

ن نگاهش یم کنم  :تی 

 من یم -
ی

 به تو ربیط نداره! بگو خ  از جون زندگ

 خوای؟

 :با خنده و تفری    ح نگاهم یم کنه

 حقیقتا ناراحت شدم وقتی شنیدم با کیس غی  من -

 ازدواج کردی. تو گفتی هیچ وقت قصد ازدواج نداری

ستی منو گول بزبن ویل یم خوا ! 

دستم رو مشت یم کنم و یم خوام بکوبم تو دهنش  

 که



 مرد و زبن از کنارمون رد یم شن و صدای پچ پچ زن

 .در گوش مرد رو یم شنوم

 :حنا اخم یم کنه

 !بیا تو! اینجا همه منو یم شناسن آبروم یم ره -

 :زمزمه یم کنم

 !به جهنم، انگار برام مهمه -

 :شونه باال یم اندازه

، نه من. من ترجیح یم -  تو یم خواستی حرف بزبن

ن دیدارمون بعد سه سال تو محرصن باشه  دادم اولی 

 !شوهری

 پلکم از شدت عصبانیت یم لرزه و به سختی ولوم

ن تر از فریاد کشیدن نگه داشتم  .صدام رو پایی 

ن  - ن کوفتی بپوش بریم پایی   !برو یه چی 

 :لبخند رو اعصابر یم زنه

 .لباسام خیسن -

زبن که از کنارمون رد یم شه، با تاسف نگاهم یم  پی 

 :کنه



 پرسجون زشته زنتو با این وضع جلو در اتاق -

ت ششون یم شد! اآلن  ! قدیما مردا غی  کاشتی

 !هیچ  

 !برو تو آشتی کن پرس جان

 !واقعا برای امروز کافیه

زنه بزنه که بد  به پی 
ن
 حنا یم خواد با خنده حرق

لحن خشیک یم گمنگاهش یم کنم و با  : 

 .باشه ممنون -

 !و از کنار حنا رد یم شم و داخل اتاق یم رم

 پارتششصدوچهلوهشت#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

حنا پشت شم داخل یم آد و یم خواد در رو کامل 

 ببنده

 :که با اخم نگاهش یم کنم

 !درو نبند -

 شونه باال یم اندازه و در رو روی هم قرار یم ده تا



ه و کشیده یم گهکامل بسته نش : 

 .ایک -

 :جلوتر از من راه یم افته و روی تخت یم شینه

ن اینجا -  .قول یم دم بهت تجاوز نکنم بیا بشی 

به مبل رو به روییش اشاره یم کنه، به سمتش قدم 

 بر

یم دارم که همون لحظه گوشیم توی جیب شلوار 

 جینم

 .یم لرزه

م،گوشیم رو از جیبم در یم آرم و روی مبل یم شین  

 بزنم به صفحه ی گوشر نگاه یم
ن
 قبل از این که حرق

 .کنم

 :یک پیام جدید از طیال دارم که بازش یم کنم

.zang zadam be babat - 

ابی بهش گفته
ن  !یخ یم کنم و خدا یم دونه بابا چه چی 

اآلن نیم تونم بفهمم دقیقا خ  شده و فقط جوابش 

 رو



 :یم دم

mage nagoftam nmikhad zang - 

?bezani 

 :حنا با طعنه و نیشخند یم گه

خییل دوست داشتم مثل این فیلم ترکیا یه توطئه  -

 بچینم

 زنگ بزنم زنت بیاد اینجا تورو ببینه ویل به استایلم

 .نیم خوره، خزه

 .طیال به جای پیام دادن، زنگ یم زنه

 :نگاه تهدیدگری به حنا یم اندازم

 !صدات در نیاد -

شه و نیشخند یم زنهنماییسر زیپ دهنش رو یم ک : 

ی - ن  چشم رئیس، نگران نباش! نیم ذارم زن اولت چی 

 !بفهمه

 یه طور بدی این حرفارو یم زنه که حالم رو بهم یم

 !زنه؛ بیشیی از همه از خودم

 :جواب طیالرو یم دم



 جانم؟ -

 :صدای یخ و مرده اش مو به تنم سیخ یم کنه

شمزنگ زدم به بابات گفتم ببخشید که یم خوای  -  

 !هوو بیاری

نگاهم روی لبخند حنا یم گرده، طیال صداش مرده! 

 بر 

بان قلبم وحشیانه شده  !حسه و ضن

 گفتم غلط کردم حرف رو حرفت زدم، هوو چیه؟ -

 .هرکار یم خوای با زندگیم بکن

 باز یم شه اما نیم دونم باید 
ن
دهنم برای زدن حرق

 خ  

نه وبگم و طیال با همون حالت بر روح پوزخند یم ز   

 :یم گه

 .گفت رفته بودی اونجا -

صدای خنده ی بر روح طیال مغزم رو سوراخ یم کنه 

 و

 :بعد آروم یم گه



 خداروشکر کرد که زن و شوهر ش عقل اومدیم و -

 مون
ی

 .قبول کردیم که گند بزنه به زندگ

یم خوام حرف بزنم اما دهنم قفله! حنا دست به 

 سینه،

 :ش کج یم کنه و لب یم زنه

؟ -  خوبر

 .آب دهن قورت یم دم و ناخودآگاه ش تکون یم دم

 :طیال مثل زهرمار یم گه

 !همه ی قوالت فقط دو ماه دووم داشت -

ن تکرار یم کنه  :سنگی 

 !فقط دو ماه تونستی پای حرفات بموبن  -

ن شده که نفس   قفسه ی سینه ام به قدری سنگی 

 کشیدن

هسخت ترین کار ممکنه و طیال با غم، تلخ یم خند : 

 اگه بخوام بمونم کنارت خییل بدبختم؟ -

 :مثل آدم های خواب زده، هذیون یم گه

 اگه بخوام بمونم باید باال شتون قند بسابم؟ -



ی بگم، ن  کاش دهن وامونده ام رو تکون بدم و یه چی 

 !اما هیچ  

 کل بکشم بگم مبارکه؟ -

 :به گریه یم افته، هق هق یم کنه

پای هم پی  شید؟باید بگم خوشبخت باشید به  -  

 پارتششصدوچهلونه#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

بلند یم شم و روی پاهام یم ایستم، قدیم به سمت 

 در

 :بر یم دارم و حنا با صدای بلند یم گه

 !کجا عشقم؟ بودی حاال حرفامونو تموم نکردیم -

طیال سکوت یم کنه، مطمئنم صدای حنارو شنیده 

 و

 !سکوتش مرگ باره

نتیم تو دهنم یم چرخه و سیع یم  باالخره زبون لع

 کنم



 :توضیح بدم

اونطوری که تو فکر یم کتن نیست، بذار توضیح  -

 .بدم

 حرف نزدنش آزار دهنده است. دارم به صدای نفس

ن گریه هاش گوش یم دم و دوباره یم  های بلندش بی 

 :گم

 زود قضاوت نکن طیال، یم دوبن که من چقدر -

 عاشقتم؟

ی  ن از خودش یم آره و طعنه حنا صدای تمسخر آمی 

 یم

 :زنه

ی -  توعم عاشق یم شر مگه؟ فکر یم کردم تنها هین

 !که داری ک...دن و در رفتنه

 :از الی دندون هام یم غرم

 !تو ییک خفشو -

 :یم خنده

آدم عاقل به کیس که اومده التماسشو کنه  -



 زندگیشو

 !نجات بده، نیم گه خفشو

دون هام جوری دندون قروچه یم کنم که صدای دن

 رو

 خودم یم شنوم و واقعا از ته دلم یم خوام که برم تا

 !یم خوره بزنمش

 !آخه این زنه که زدنش زشت باشه؟ جادوگره

طیال هنوز پشت خطه و جواب دادن به اون از زدن 

 حنا

 !واجب تره

ون یم رم و توی گوشر یم گم  :از اتاق بی 

کجابی طیال؟ بذار بیام برات توضیح بدم، باشه؟  -

 زود

 .قضاوت نکن

ن ها از پشت خط شوکه ام یم کنه  .صدای بوق ماشی 

ه و صدام یم شکنه  :لحنم رنگ التماس یم گی 

خواهش یم کنم، طیال؟ بذار حل کنیم این  -



 !موضوعو

 باالخره سکوتش رو یم شکنه و با صدای ضعیقن از

ن ها یم گه  :پشت بوق ماشی 

یتهحل کردن موضوع یعتن این که تو بری اون عفر  -  

ی؟  رو بگی 

جلوی آسانسور یم ایستم و شاش رو چندبار پشت 

 هم

 .فشار یم دم

 :هق یم زنه

 !مدل حل کردنت داره منو یم کشه عیل -

 دستم همچنان روی شاش آسانسوره و انگار فشار

ی داره  !دادن اون دکمه ی لعنتی تو شعتش تاثی 

از خودم بدم یم آد عیل، از این همه ضعفم!  -

 عشق تو

نو ضعیف و بدبخت کرده، مگه نباید عشق آدماروم  

 یم کنم که 
ی

قوی کنه؟ من دارم تو جهنیم زندگ

 اسمش



 !عشقه

 !آسانسور لعنتی نیم رسه

 به سمت راه پله ی اضطراری یم رم و همه ی هشت

 .طبقه رو با دو یط یم کنم

 مقابل حرف هاش هیچ  ندارم بگم و فقط یم خوام

و منطقی نیاز دارم  بمونه کنارم، بدون هیچ دلیل

 باشه

 !که بتونم نفس بکشم

ن یم رم و هنوز طبقه ی  پله هارو با شعت پایی 

 :چهارمم

بذار فقط بیام خونه طیال، بذار بیام من بهت قول  -

ف  شر

 .دادم همه چیو حل کنم

 یه نفس تازه یم کنه و هنوز صداش خش و بغض

 :داره

یم بیای خونه چه کار مفیدی یم کتن عیل؟ دوباره -  

؟  خوای با قول و وعده وعید خرم یم کتن



 .طبقه ی سوم

 با درد و وحشت، در حایل که معده ام یم سوزه ناله

 :یم کنم

من بهت قول دادم همه چیو حل کنم! تو کجابی  -

 اآلن؟

 .طبقه ی دوم

 شاید باید همون دفعه های اویل که بهم زدیم، همه -

 .چیو ول یم کردیم

 :ناباور زمزمه یم کنم

؟ -
ی

 خ  یم گ

 .طبقه ی اول

 :آب بینیش رو باال یم کشه

از همون اول همه خ  اشتباه بود، یه اشتباه  -

 قشنگ و

ین. یم دونستم درست نیستا، ویل کور شده  شی 

 بودم،

 .یم دونستم قابل اعتماد نیستی ویل خودمو گول زدم



 .همکف و باالخره وارد پارکینگ یم شم

زنم و موهام بهبا شعت در حایل که نفس نفس یم   

ن ها یم گردم ن ماشی   .پیشونیم چسبیده بی 

 !یم بخشمت، چون بزرگ ترین اشتباهم بودی عیل -

ن ها از پشت خط توی شم نبض  صدای بوق ماشی 

 یم

 .زنن

 !یم بخشمت، چون عاشقتم، چون بابای بچیم -

 توی موهای عرق کرده ام دست یم کشم و باالخره

 :فشار عصتر باعث یم شه داد بکشم

؟ من -
ی

 بس کن ... بس کن ... خ  داری یم گ

 اشتبایه بودم؟

دور خودم یم چرخم و باالخره ماشینم رو پیدا یم  

 کنم؛

 .دزدگی  رو یم زنم و به سمتش یم رم

 :یه نفس عمیق یم کشه

 آره عیل اشتبایه بودی و یم خوام همه چیو اینجا -



 تموم کنم، یک سال و نیمه روی این اشتباه پافشاری

دم و حاال جز خودم، یه نفر دیگه که مسئولیت به کر 

 دنیا

 !اومدنش با منه درگی  این حس غلط شده

 پارتششصدوپنجاه#
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 طیال*

 تماس رو روی دری وری های بر ش و ته عیل قطع

ن اسنپ به مقصد خونه ی  یم کنم و بعد از گرفیی

 پدری

مع عیل، گوشه ی خیابون در حایل که تو خودم ج

 شدم

 و هنوز هق یم زنم، باد به صورت خیس از اشکم یم

 .خوره، منتظر یم مونم

ن یم شم  توی راه به حاج خانم زنگ یم زنم و مطمی 

 .که خونه باشه



نیم ساعت بعد که جلوی در خونه اش ایستادم و 

 دستم

 رو روی زنگ یم ذارم، هنوز نیم دونم هدفم از اینجا

 !اومدن چیه، اما بهش نیاز داشتم

 نیاز دارم با کیس که حس مادرانه و عشقم به عیل رو

 !درک یم کنه، صحبت کنم

 .در رو که باز یم کنه، نگاهش مردده

 از چهارچوب کنار نیم ره، به داخل دعوتم نیم کنه و

 !انگار نیم دونه چیکار باید بکنه، هول شده کامال

ن و آروم یه  خودم جلو یم رم، بهش لبخند غمگی 

 طرفه

م، بغلش یم کنمای یم زن : 

 .سالم مامان جون -

 :باالخره بغلم یم کنه و صورتم رو یم بوسه

 .خوش اومدی عزیزم، بیا تو -

داخل یم رم و نگاهم رو دور تا دور خونه یم 

 .چرخونم



 خداروشکر یم کنم که کیس نیست، یم تونم راحت

 .حرف هام رو بزنم

خونه بره که  ن حاج خانم یم خواد به سمت آشی 

 جلوش

م رو  یم گی  : 

 مامان من برای این کارا نیومدم اینجا، یم شه لطفا -

 .بشینید؟ حرف دارم باهاتون

ی نیم گه و کنار ن  نگاه مرددش باز بر یم گرده، اما چی 

 .هم روی یک مبل سه نفره یم شینیم

یه که من از دنیا - ن یو یم دونید؟ عیل تموم چی  ن  یه چی 

و برای منو آدماش یم خواستم. ازتون ممنونم که اون  

 .به دنیا آوردید و بزرگش کردید

 :لبخند مهربوبن یم زنه

 .دخیی نازم، این چه حرفیه یم زبن  -

 :لبخندش رو هرچند شد و بر حس، جواب یم دم

از این که فرصت شناختنشو داشتم، ازتون  -

 .ممنونم



ن یم اندازم و زمزمه یم کنم  :شم رو پایی 

شما بهم گفتید روز اویل که اومدم تو این خونه،  -

 منم

 جای دخیی نداشته تون، یادتونه؟

 مگه یم شه یادم بره؟ ان قدر خانم و خوبر که نیم -

 .شه دوست نداشت

بهم نصیحت کردید با عیل ازدواج کنم، یادتونه؟   -

 گفتید

 !خی  و صالحم رو یم خوایید

 معذب تو جاش جا به جا یم شه. صورتش رنگ به

یم کنهرنگ یم شه و شفه ی مصلحتی  : 

م -  .من هنوزم صالحتونو یم خوام دخیی

اشک توی چشم هام جمع یم شه، چند بار نفس 

 عمیق

ه و لب یم زنم  :یم کشم تا گریه ام نگی 

 یه مادر هیچ وقت پشت بچشو خایل نیم کنه حاج -

 !خانم



م و به صورت شخ شده از خجالتش  ش باال یم گی 

 :نگاه یم کنم

م، فهمیدم یه مادر هیچاز وقتی که خودم مادر شد -  

 !وقت نیم تونه کاری کنه که بچش آسیب ببینه

با چشم های گرد شده، نگاهش از صورتم تا شکمم 

 یم

 نامحسوس
ی

 چرخه. از زیر مانتو و شال، برجستیک

 .شکمم معلوم نیست

 :با ناباوری و وحشت زمزمه یم کنه

 حامله ای؟ -

 :ش تکون یم دم

ال در جریان باشن،عیل نیم خواست خانواده ها فع -  

ن دیر بهتون گفتم. متاسفم  .برای همی 

 :حاج خانم با وحشت تته پته یم کنه

 چند وقتته؟ -

بدون خجالت از این که احتماال یم فهمه قبل 

 نامزدی



 :باردار شدم، زمزمه یم کنم

 !چهار ماه -

 :روی پاش یم کوبه

ن  -  !یاحسی 

به عکس العمل و حال وحشت زده ی حاج خانم 

 توجه

یم کنمن . 

 :زمزمه یم کنم

 روزی که به عنوان عروستون اومدم تو این خونه، -

دقیقا دو روز بعد از عقدم بود وقتی بهمون گفته 

 بودن

 !برای مصحلت سیاش باید جدا شیم

دست خودم نیست که چشم هام مدام پر و خایل یم 

 .شه

فکر یم کردم شما در حقمون مادری یم کنید  -

 !مامان

حتی اگه دنیا رو به رومون باشه، شمافکر یم کردم   



کنارموبن چون مادری. من به شما و حس مادرانه 

 تون

 !اعتماد داشتم

ه و پشتش رو نوازش یم کنه  :دستم رو یم گی 

چیکار کنم براتون مادر؟ بخدا من اگه یم دونستم  -

 تو

 !حامله ای اجازه نیم دادم حاخر حتی حرفشم بزنه

 :با بغض یم خندم

حاخر حکم جلب عیل رو گرفته، دیر شده اآلن که -  

 !مامان

یک پاکش یم کنم  :اشکم روی صورتم یم چکه، هسیی

اآلن که عیل قبول کرده گند بزنه به همه ی  -

 عشقمون،

ن دیره  .واسه همه چی 

نوازش دستش متوقف یم شه، چشم های گرد شده 

 اش

 :رو بهم یم دوزه و زمزمه یم کنه



؟ حکم جلب؟ -  دخیی
ی

 خ  یم گ

لخ یم خندمت : 

ه مامان -  !عیل رفته بود پیش دخیی

 !حالم بده

 قد یه دنیا غم رو دلمه و دلم برای بچه ای که از روز

س دست و پا زده یم سوزه  .اول مادرش تو اسیی

 دلم برای خودم بیشیی یم سوزه وقتی یم بینم زنای

 حامله ی دیگه چطوری رو چشم شوهر و خانواده ی

ن شوهرشون جا دارن و من خ   ؟ دارم برای نگه داشیی  

 !زندگیم جون یم دم

ل   نیم تونم دیگه بیشیی از این احساساتم رو کنیی

 کنم،

ن   خودم رو تو بغل حاج خانم یم اندازم و برای هزارمی 

 .بار تو این مدت زار یم زنم

ن هق هق هام، زمزمه یم کنم  :بی 

، مادری، یم فهمید چه دردیه   - حاج خانم شما زبن

 که



! نیم تونم تحمل  شوهرتو با ییک  دیگه تقسیم کتن

 کنم،

بخدا نیم تونم. قلبم تیکه تیکه اس و دارم این 

 حرفارو

 .بهتون یم زنم

حاج خانم مثل یه مادر واقیع بغلم یم کنه، شم رو 

 به

 :سینه اش یم چسبونه و توی گوشم با گریه یم گه

 دورت بگردم مادر این طوری گریه نکن دلم ریش -

و که این مدت ازتون غافل شدمشد. خدا نبخشه من . 

 .لعنت به باعث و بابن این وضع، گریه نکن قشنگم

 :شم رو روی سینه اش جا به جا یم کنم

 .من یم رم مامان ویل شما هوای علیو داشته باشید -

خییل تنهاست به روی خودش نیم آره ها ویل کیل 

 غم

 تو دلشه! من نیم تونم بمونم و ببینم شوهرم به ییک

یم خنده، من نیم مونم ببینم دست عیل تو  دیگه



 دست

م  .ییک دیگه اس. بخدا جون یم دم یم می 

م و صورتم رو پاک یم کنم  .ازش فاصله یم گی 

 پارتششصدوپنجاهویک#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

ه و یک بار تکونم یم ده، مجبورم  بازوهام رو یم گی 

 یم کنه بهش نگاه کنم و در حایل که صورتش هنوز از

ک برق یم زنه بهم یم توپهاش : 

؟ با داد و قایل که -  این چه حرفیه تو یم زبن دخیی

دیشب راه انداختی من گمون کردم هرگ کوتاه بیاد 

 تو

کوتاه نیم آی و یم چستر به زندگیت! حاال یم 

 خوای

ت اینجاس؟ ن  بری؟ کجا بری مادر وقتی همه چی 

ن یم گم  :نگاهم رو یم دزدم و غمگی 

بود که عیل قبول نکرده بود و فکر یم اون مال وقتی  -  



ه  کردم همیشه پشت منه، نه اآلن که رفته پیش دخیی

 و

 !به حاج بابا گفته هرخ  اون یم خواد

 :دستم رو فشاری یم ده

ه و ازدواج کنه -  پرس من آدیم نبود که بخواد زن بگی 

! تو تنها  طیال، خودت که با مدل زندگیش آشنابی

ی  دخیی

ده ی ما باهاش آشنا شد و عیل که هستی که خانوا

 هیچ

 .مشکیل با این قضیه نداشت

 :آه عمیقی یم کشه

 عیل من بعد اون طناز خی  ندیده خییل داغون شد -

مادر، حقش نیست یه بار دیگه همه چیشو این 

 طوری

 .از دست بده

 نیم زنم و تو تصمیمم اونقدر مصمم هستم که
ن
 حرق

ن   !این حرف ها نتونن سستم کین



بطه ای رو که داره نابودم یم کنه رو تموم کنم،باید را  

 .اما برای اآلن یم خوام که بیش تر از طناز بدونم

سم، حاج خانم با آه  قبل از این که سوالم رو بی 

 عمیقی 

 :یم گه

این مدت مواظب خودت بودی؟ مرتب دکیی  -

؟  رفتی

این که از قبل عقد حامله بودم رو به روی خودش 

 نیم

ن بابت واقعا خوشحالم. چون اون آره و منم از ای

 طوری

ن   !معلوم نبود چطوری آب یم شدم یم رفتم تو زمی 

 .بله، مرتب وضعیتم رو چک یم کردم -

م برات این مدت حتما ان قدر عذاب   - الیه بمی 

 کشیدی

 .بچه اتم حس کرده

ن طوره، من توی این دو  نیم زنم و مطمئنا همی 
ن
 حرق



 !ماه روز خوش ندیدم

یم زنن چشم هاش برق : 

 جنسیتش مشخص شده؟ -

 :لبخند کوچییک یم زنم

ن جنسیت نرفتم، شاید تا زایمانم -  نه هنوز برای تعیی 

 .صیر کنم

 
ی

 دستش رو روی شکمم یم ذاره و برجستیک

 :نامحسوسم رو لمس یم کنه

دخیی پرس مهم نیست، سالم و سالمت باشه  -

 .انشاهلل

عیل پرس دوست داره ویل. همش بهش یم گه  -

مپرس  . 

 :با خنده روی شکمم رو نوازش یم کنه

 تارا بچه تر بود خییل لوس بود، عیل بچم چشش -

 .ترسید از دخیی بچه ها خوشش نیم آد

 :بحث رو ادامه نیم دم و سوالم رو یم پرسم

طناز دقیقا کیه مامان؟ من فقط اسمش رو شنیدم  -



 و یم

 ... دونم همونیه که

هم که گذشته  بقیه ی حرفم رو نیم زنم و هرچقدر 

 مهم

ا آسون  ن نباشه، صحبت کردن راجع به این چی 

 .نیست

 دستش رو از روی شکمم بر یم داره و انگار داغ دلش

رو تازه کردم که خنده اش قطع یم شه و آه عمیقی 

 یم

 :کشه

الیه خی  نبینه که مثل زالو افتاده رو خونه و  -

 خانواده

حسینمم ازم یم ه  ی ما! عیل کم بود، داره امی  گی  . 

 یم کنم و تا اونجابی که من خیر دارم،
 اخم ظریقن

ن با دوست من که اتفاقا اسم اوت هم  حسی  امی 

 طنازه

 !رابطه داره



با فهمیدن نکته ی ماجرا، چشم هام گرد یم شن و 

 حاج

 :خانم با دل خون ادامه یم ده

حسینمو ندیدم! ذلیل  - ه امی 
چهار پنج ماه بیشیی

 شده یه

رد، اون ییک ام ازم گرفت. الیهپرسمو که بدبخت ک  

ن گرم بخوره که معلوم نیست ما  خی  نبینه، به زمی 

 چه

م تری به پدر بر پدرش فروختیم این طوری افتاده
ن  هی 

 مون
ی

 .رو زندگ

از اطالعابی که گرفتم، دهنم باز مونده و باورم نیم 

 شه

 تشابه اسیم ای که من هیچ وقت بهش توجه نکرده

عجیب واقیع باشه بودم، یم تونه ان قدر  ! 

ی که اآلن آرومم یم کنه، اینه که با طناز ن  تنها چی 

 دوست جون جوبن نبودم و یم شه توجیه کرد که از

ابی تو زندگیش خیر نداشتم
ن ن چی   .همچی 



دلم برای حاج خانم یم سوزه اما کاری از دستم بر 

 نیم

ن خونه رو ول کرده و رفته دنبال  حسی  آد، امی 

 !عشقش

تایید نشه، اما در حال حاضن از شاید این عشق 

 طرف

ن یم شه که رفت دنبال دلش  !من تحسی 

 حاال که قلبم آروم گرفته، دیگه یم تونم برم و پشت

 !شمم نگاه نکنم

بابا هیچ وقت کارهای اقامتم رو کنسل نکرد و اآلن 

 یم

 .تونم برای خروج از کشور اقدام کنم

ه، چون من  قصدعلیسان هم نیم تونه جلوم رو بگی   

 !موندن و ذره ذره مردن رو ندارم

ممنون مامان جون، آروم شدم. شما خییل زن  -

 خوبر 

 .هستید



ه  :بلند یم شم و حاج خانم مچم رو یم گی 

 کجا؟ -

معذب انگشت هامو جمع یم کنم و نگاهم رو یم 

 :دزدم

 اینجا جابی برای من و بچم وجود نداره مامان! همه -

ردم حسمون نسبت چیو تحمل کردم، چون فکر یم ک

 بهم

ن بر بیاییم.  واقعیه و یم تونیم باهم از پس همه چی 

 ویل

 !من تنهابی نیم تونم

 نیم تونم بمونم وقتی عیل داره این طوری همه -

ی که داره با ن مون رو خراب یم کنه، بمونم و چی  ن  چی 

 .دستای خودش خراب یم کنه رو بسازم

ن نگاهمبلند یم شه و رو به روم یم ایسته، با اخم ت ی   

 :یم کنه

جان - ی که فکر یم کتن فرق داره دخیی ن  !ازدواج با چی 

 پیوند زناشوبی بینشون بسته یم شه، برای
 آدما وقتی



ن برن  شونو ول نیم کین
ی

ی زندگ ن  !هرچی 

 کیس که ادعای عاشقی داره و یم گه مادرا مواظب -

 بچه هاشونن، وقتی زندگیش تو خطره، واسه خاطر

ن همهبچشم که شده، یم مون ه و برای نگه داشیی  

ش چنگ و دندون نشون یم ده ن  !چی 

 :آه عمیقی یم کشم

 عیل داره یم ره؟ من که تنهابی  -
 چطوری بمونم وقتی

 !نیم تونم با همه بجنگم

ه  :اخم هاش شدید تر یم شه و دستم رو یم گی 

اون غلط کرده، من همه چیو درست یم کنم  -

م  .دخیی

نم یکم از عذابنگران نباش فقط این طوری یم تو   

 .وجدانم کم کنم

 پارتششصدوپنجاهودو#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

* 



 علیسان

شگردونم توی خیابونا دنبال طیالبی که تو خونه 

 نبود

 کشو و کمدها معلوم بود لباس هاش
ی

 و از بهم ریختیک

 .رو جمع کرده و رفته

م، اون  در حایل که مدام شماره ی طیالرو یم گی 

ک موردصدای ضبط شده ی لعن تی بهم یم گه مشیی  

س نیم باشد  !نظر در دسیی

دلم یم خواد گوشیم رو به جابی بکوبم و عربده 

 بکشم

س نیست و ک مورد نظر غلط کرده که در دسیی  مشیی

 بعد به اون صدای ضبط شده التماس کنم من رو به

ک مورد نظر نامردش وصل کنه  .مشیی

توی خیابون های نزدیک خونه ی خودمون یم 

 چرخم

 .اما پیداش نیم کنم

یم رم سمت استودیو و آتلیه و اصال اونجا ها 



 .نیست

ایلیاد احمق دوباره تکرار یم کنه که من لیاقت 

 طیالرو

ندارم و ابراز تاسف یم کنه از انتخاب طیال که دلم 

 یم

 خواد حرص همه ی عالم رو شش خایل کنم، اما

 !شانس یم آره که کارای مهم تری دارم

الفات شدیدی که با پدرش دارم، بهش با وجود اخت

 زنگ

 یم فهمه از طیال خیر ندارم تا جابی که
 یم زنم و وقتی

 کار به تهدید یم کشه، دری وری بارم یم کنه و در

 آخر یم گه اگه یه تار مو از شش کم بشه به خاک

 !سیاه یم نشونتم

طیال آدم رفیق بازی نیست، همیشه تنها بوده و 

 شش

کرده، حقیقتا نیم دونم باید چیکار کنم رو با کار گرم  

 و



 !به کجا ش بزنم که پیداش کنم

 آخرین امیدم مادرشه که اونم حرف های پدرش رو با

 جیغ و داد تحویلم یم ده و اضافه یم کنه ممکنه رفته

 .باشه خونه ای که باباش کادوی ش عقد بهش داده

 کلید خونه رو دارم، با شعت دیوانه واری به سمت

شته یم رم و فقط امیدوارم پیداش کنمفر  . 

 نگهبان ساختمون یم گه امروز هیچکس به اینجا

نیومده، اما بهش اعتماد نیم کنم و از پله ها تا طبقه 

 ی

دوم رو خودم یم رم، منتظر آسانسور موندن فقط 

 باعث

 .یم شه عصتر بشم

 کلید رو پیدا یم کنم و وقتی شاسیمه وارد خونه یم

رم با طیال مواجه بشم اما خونه خالیهشم، انتظار دا ! 

ن پرت یم کنم. فریاد یم کشم  :دسته کلید رو روی زمی 

 ... لعنت بهش -

 لعنت به گ؟



 !خودمم نیم دونم، شاید به همه

 توی موهای خیس از عرقم دست یم کشم و بهم یم

 .ریزمشون

نفس نفس یم زنم و از امیدی که نا امید شده، معده 

 ام

 .تی  یم کشه

ن خایل ولو یم شم و ساعد دست هام رو به کف زمی   

 و استیصال دیگه مغزم
ی

 زانوم تکیه یم دم. از خستیک

 نیم کشه، نیم دونم دقیقا باید به کجا ش برسم و

 .چیکار بکنم

عقلم دیگه به هیچ جا قد نیم ده و فشار عصتر 

 امروز

 .باعث شده چشم هام تار یم بینه

م و عالوه بردر خونه رو همون طور باز رها کرد  

صدای نفس های بلند خودم، صدای رد شدن ملت 

 از

 .راهرو هم یم آد



 گوشیم زنگ یم خوره و من با این فکر که طیالست،

 :بدون نگاه کردن به صفحه شی    ع جواب یم دم

 الو طیال؟ -

در کمال ناباوری، صدای خندون عمو فریدون جای 

 طیال

 :از پشت خط یم گه

- نمسالم عمو طیال نیست، م . 

خودم رو جمع و جور یم کنم و چشم هام رو ماساژ 

 یم

 .دم

 :آه عمیقی یم کشم

 .سالم عمو ببخشید اشتبایه گرفتمتون -

 :یم خنده و طعنه یم زنه

 شنیدم داری یم ریتن تو زندگیت، زنگ زدم احوالتو -

سم  .بی 

ن   بر اهمیت به کثیقن و گرد و خاک خونه، کف زمی 

مزمه یم کنمدراز یم کشم و مثل زهرمار ز  : 



 به موقع زنگ زدی اتفاقا. دارم با تمام توان گند یم -

 .زنم و هرچقدرم تالش یم کنم، بیشیی غرق یم شم

 !بابات زنگ زد وقت محرصن گرفت برای طالق -

 عقدتون پیش من نبود که حاال طالقتون تو دفیی من

 !باشه

ی نیم گم که ترسر یم زنه ن  :چی 

! گفتم به مال و من که بهت گفتم این کارو نکن -

 اموال

بابات دست نزن اون حساب یه قرون دوهزارشم 

 داره

 .خودتو انداختی تو هچل

 :تلخ و گزنده یم گم

 گ فکرشو یم کرد حاخر تهدیدم کنه یم اندازتم -

زندان! شما باورت یم شه عمو؟ بابای خودم یم 

 خواد

 !بندازتم زندان

 :به حال خودم متاسف یم خندم و یم گم



شانس منه! باید با آفتابه برم لب دریا اینم - . 

 عمو چند ثانیه سکوت یم کنه و انگار داره با خودش

 :دو دوتا چهار تا یم کنه بگه یا نه و بعد یم گه

 .من یم تونم بهت کمک کنم از این ماجرا خارج شر  -

ن یم شم و هیجان زده یم پرسم  :ش جام نیم خی 

؟ چطوری؟ -  یعتن خ 

 :آه یم کشه

ن بابات از عذاب وجدان احتم - اال به خاطر فروخیی

م  بمی 

اما نیم تونم بشینم دست رو دست بذارم و ببینم که 

 یم

تو نابود کنه ن  !خواد همه چی 

با شوری که مجبورم یم کنه روی پاهام بایستم یم  

 :گم

 چطوری عمو؟ چطور؟ -

 !من از کارای خالف قانون بابات مدرک دارم -

 :نیشخند یم زنم



این نیم شه، شما کجابی اآلن؟بهیی از  -  

، ویل فقط باهاشون تهدیدش کن -  !بیا دفیی

ان قدر کینه تو دلم هست که نتونم فقط تهدید  

 !کنم

 دندون قروچه یم کنم اما برای این که اون مدارک به

 :دستم برسن، با لحن مطمئتن یم گم

 .حتما، من اآلن یم آم اونجا -

کنماز خونه خارج یم شم، در رو قفل یم   . 

 تمام حرص و کینه ای که از حاخر و محمد دارم به

 جای من، شماره ی بزرگ ترین رقیب حاخر رو یم

مرد توی گوشر یم پیچه، ه و وقتی صدای بم پی   گی 

 :زمزمه یم کنم

 سالم، علیسان ملیک هستم. پرس چهارم حاج نادر -

 !ملیک

 پارتششصدوپنجاهوسه#

 فصل_پانزده#

 رهابی #



 کهیک پوشه و یک هار 
ن
د پر از مدارک کارهای خالق  

 !حاخر تو طول این سال ها انجام داده

 تمام زمابن که پوشه رو از عمو فریدون تحویل یم

گرفتم، بهش لبخند زدم و گفتم فقط تهدیدش یم  

 کنم، اما

 یک ثانیه هم به کاری که یم خوام انجام بدم شک

 !نکردم

ان قدر تو دلم کینه و حرص و نفرت هست که 

 چشمم

 رو به نسبتمون ببندم و بخوام از حاخر تاوان همه ی

 کارابی رو که بخاطر پدر بودنش به خودش اجازه ی

م  !انجامشون رو داد، بگی 

خاموش بودن گوشر طیال رسما با روانم بازی یم  

 !کنه

هر ثانیه که یم گذره و گوشر لعنتیش روشن نیم 

 شه،

ن تر یم شم  .برای دادن اون مدارک به داووی مطمی 



 فرمون رو توی مشتم فشار یم دم و پام رو بیش تر

 .روی گاز یم ذارم

ن   م رو ازم گرفته، منم همی  ن حاال که حاخر همه چی 

 کارو

 !باهاش یم کنم

وقتی اون هیچ محبتی نسبت به من نداره من چرا 

 باید

 پرس وفادار باشم؟

وقتی به کافه ی محل قرار یم رسم، بدون ذره ای 

 شک

س هارد و پوشه رو بر یم دارم وو با اعتماد به نف  

ون یم رم  .بی 

ن این جماعت   از اونجابی که دارم بد و بدتر رو بی 

 کالش

 انتخاب یم کنم و به هیچ کدومشون نیم شه اعتماد

 کرد، محل قرار یه جای عمومیه که اگر معامله مون

ن   .نشد، نتونن کاری بکین



 کیس که باهاش قرار گذاشتم رو، از پشت شیشه ها

ی کافه یم بینم و به سمتش قدم تند یم کنمگوشه  . 

 کافه تقریبا شلوغه، وسط شهره و مطمئنم نیم تونن

ن   .کاری بکین

 رو به روش که یم شینم، اول به مدارک توی دستم

 .نگاه یم کنه و بعد به خودم

 :داووی لبخند طعنه داری تحویلم یم ده

 .مشتاق دیدار پرس حاخر  -

ن خونرسد به صندیل تکیه یم دم  و پاهام رو زیر می   

 .دراز یم کنم

 :لبخند یم زنم

در جریان اشتیاقتون برای مدارک هستم جناب  -

 داووی

 .عزیز

 :بر رودربایستی لبخند یم زنه

 درسته، اما کنجکاوم بدونم خ  باعث شده شما در -

 .حق پدر و برادرتون این کارو بکنید



 :گوشه ی لبم رو یم جووئم

 !شخصیه -

ام ش تک ون یم دهبا احیی : 

 .البته -

 به جلو خم یم شم و اشاره یم کنم اون هم کیم جلو

 :بیاد و آروم یم گم

 مدارک دستت بیاد چیکار یم کتن باهاشون؟ -

 !ژست با وقارش رو مخمه

اگه این جماعت گرگ صفت رو نیم شناختم هضم 

 این

 .رفتارها برام آسون تر یم شد

 :لبخند آرویم یم زنه

؟ -  نگران پدر هستی

 جوری یم زنم زیر خنده که توجه ی همه ی آدم ها

 .بهمون جلب یم شه

 :درحایل که تکه تکه یم خندم، جواب یم دم

 !ابدا! فقط برام جالبه -



 :ش تکون یم ده

امیه، من برای  - پدر شما مرد بزرگ و قابل احیی

 ایشون

ام  به عنوان یک رقیب و دشمن درجه اولم احیی

 خاض

جدا قابل تحسینه! قائلم. هوش تجاری شون 

 احتماال یک

 جلسه ی خصوض با پدر و برادرتون داشته باشم، تا

در مورد منافع آینده مون به طور جدی صحبت  

 .کنیم

از لفظ قلم حرف زدنش حالم بهم یم خوره، فقط 

 ش

 :تکون یم دم

ط دارم و باید یط یک قرار داد به  - ایک ویل من شر

 من

وط  ن بدید که این شر حتما انجام بشنقول و تضمی  . 

 .البته، بفرمایید -



 :دندون قروچه یم کنم

ن  - حنا زاهدی! دخیی دکیی زاهدی، یم خوام مطمی 

 بشید

 من در نیم آره
ی

 !که دیگه ش از زندگ

 :یک تای ابروش رو باال یم اندازه

 منظورت دکیی زاهدی مجلس هست؟ -

 :شی به تایید تکون یم دم

 توی خیابوندیگه نیم خوام ببینمش! حتی ات -
ی
فاق ! 

ن شید که دیگه سمت من نیاد  .شما باید مطمی 

 :لبخندی یم زنه

! متاسفانه نفوذ دکیی زاهدی خییل -  چه کار سختی

 ... بیشیی از این حرفاست که من بتونم کا

دستم رو روی مدارک یم ذارم و عقب یم کشمشون  

 که

درحایل که چشمش به مدارک و دست منه حرفش 

 رو

 :عوض یم کنه



 .احتماال بشه یه کارهابی کرد -

 :جدی یم گم

 روی قولتون حساب باز یم کنم، اما الزمه که این -

 .نوشته و رسیم بشه. امیدوارم نگرانیم رو درک کنید

 با این که دلم یم خواست بیش تر از اینها حاخر رو

بچزونم و ایده ی بعدیم پخش کردن مدارک تو 

 فضای

دم که قدرت ومجازی بود، این کار رو به کیس  سی   

 نفوذش بیش تر از منه و به خوبر یم تونه حاخر رو

 .درگی  خودش کنه

 یک رسوابی تو مجازی که نهایتا موج خشم مردم یک

ی نیست که بتونه من رو از  ن هفته طول بکشه، چی 

 این

 .مخمصه نجات بده

ون یم زنم و ، از کافه بی  ن  بعد از تموم شدن همه چی 

 .حرصم هنوز خایل نشده

م و در کمالب ا نا امیدی شماره ی طیالرو یم گی   



 .ناباوری، خطش روشنه

 وقتی جواب یم ده و یم گه الو، من هنوز خشکم زده

 .و این حجم از ناباوری باعث شده الل بشم

 :صدای طیال تو گوشم یم پیچه

 عیل؟ -

 .جواب نیم دم و همون جابی که هستم خشکم زده

 :طیال دوباره صدام یم زنه

من اآلن پیش مادرتم، یم آی اینجا؟ مامان یمعیل  -  

 خواد کمکمون کنه همه چیو حل کنیم، یم تونه بدیه

 .حاخر رو پرداخت کنه

 از پشت شیشه های کافه به داوودی که با آرامش

 درحال خوردن نوشیدنیشه نگاه یم کنم که برام ش

 .تکون یم ده

ن آه یم کشه  :طیال غمگی 

  و خوشر تموم یم شهانگار همه خ  داره به خوبر  -

 .عیل! بیا اینجا مامانت کار داره

 !یخ زدم



 آب دهنم رو قورت یم دم و من با خانواده ام چیکار

 کردم؟

ن باشم داووی قصد رسانه ای  حداقل یم تونم مطمی 

 کردن مدارک رو نداره و آبروی حاخر رو نیم بره، اما

 مطمئنا حسابر ازش سو استفاده یم کنه و من چرا

جدان دارم؟عذاب و   

 برای کسابی که کمر به نابودیم بسته بودن، نیم تونم

 !ناراحت باشم

ن راه یم افتم و حاال که خیالم از همه  به سمت ماشی 

ن راحت شده، یه نفس عمیق یم کشم  :چی 

، ترسیدم -  .فکر کردم رفتی

 !داشتم یم رفتم -

نیم خوام بدونم خ  شد که نرفت. فقط یم خوام 

 بغلش

ه مدت طوالبن از همه ی عالم دور کنم و برای ی

 !بشم

ن یم شینم  :توی ماشی 



 .دارم یم آم دنبالت، آماده باش -

 کجا یم ریم؟ -

ن رو استارت یم زنم  :ماشی 

 .یه جابی که غم نباشه -

 پارتششصدوپنجاهوچهار#

 فصل_پانزده#

 رهابی #

 پارت اخر

 چهارماه بعد

 :تییی درشت و بولد روزنامه رو بلند یم خونم

م ح.زخان -  ... 

 :با خنده اختصار رو کامل یم کنم

- 

ند َِ  

 حنا زاهدی فرز نماینده ی مجلس، به اختصار

 ص.ز به دلیل اتهام حمایت و مدیریت پشت پرده از

طبندی در خارج کشور متواری شد.  سایت های شر



 وی

 .تا اطالع ثانوی ممنوع الخروج و تحت تعقیب است

مبل پرت  دست هام رو باز یم کنم و خودم رو روی

 یم

 :کنم

 .آخیشششش، شر اینم از شمون کنده شد -

 بارداریش، در حایل که
ی

 رنیک
ی

اهن بلند رنیک  طیال با پی 

 پاهاش برهنه اس و موهاش رو پشت شش گوجه

خونه یم چرخه و در حال درست   ن کرده، توی آشی 

 کردن

 .صبحانه است

 .روزنامه رو کنار یم ذارم و از روی اوپن باال یم رم

 بامزه ی  همون
ی

طوری که به طیال و برجستیک

 شکمش

 :زل زدم، یم زنم زیر آواز

ن صبحونه رووو* -  یم چیتن واسم می 

 عشقم بخور صبحونتو
ی

 یم شیتن یم گ



 
ی

 از تو چشمات اینو یم خونم، یم خوای بهم بیک

 امروزو نرووو

 :از روی شونه اش نگاهم یم کنه و کامال جدی یم گه

کرده. پاشو برو شکار  بیخود. اوبن که گفته غلط -  

احت کنم  .حوصلتو ندارم دیگه. یم خوام اسیی

 :پوکر فیس نگاهش یم کنم

عجب نامردی هستیا! دارم بهت ابراز عالقه یم   -

 کنم

 .االغ

 .شونه باال یم اندازه و از جلوی گاز کنار یم ره

ن براش خییل سخت شده  .ماه های آخرشه و راه رفیی

ه و م ثل پنگوئنا گشاد  دستش رو به کمرش یم گی 

 گشاد

 راه یم ره، هربار هم من با دیدنش زیر خنده یم زنم و

طیال جیغ یم کشه اما مگه این صحنه تکراری یم 

 شه؟

 روزی سه ساعت یم شه به مدل راه رفتنش و آه و



 .ناله کردنش خندید

م و  وقتی داره از کنارم رد یم شه، مچش رو یم گی 

عقب یم رم یم کشمش سمت خودم. یکم روی اوپن 

 و

ن پاهام یم نشونمش  .بلندش یم کنم بی 

 :لم یم ده توی بغلم و یم گه

 .املتم بسوزه آتیشت یم زنم -

 :پشت گردنش رو یم بوسم

 .فدا شت -

 :کش دور موهای گوجه شده اش رو باز یم کنم

ن حرفا -  .هنوز دوست دارم و از همی 

 توقع دارم خودش رو تو بغلم لوس کنه اما این زن پر

ز شگفتیها ! 

 :با آرنجش توی شکمم یم کوبه

نه توروخدا بیا و دوستم نداشته باش، جیگرتو در  -

 یم

 .آرم یم دم خودت خام خام بخوری



زیر خنده یم زنم و دست هام رو از دورش باز یم  

 :کنم

 .بیب امروز خییل خشن شدی، بر نیم تابتم -

ن یم ره و رو  از روی اوپن با احتیاط و کمک من پایی 

 یم گه به
ی
روی یخچال با بر حوصلیک : 

. کار -
ی

 چون حاملم و تو هم از صبح داری ک... یم گ

ی افتاده با تو  نداری تو؟ اون رهای بدبخت چه گی 

یک شده همش باید جور گشادیاتو بکشه  .شر

 :نق یم زنه

پاشو برو عیل! جلو چشمم نباش، یه ماهه به  -

 هوای

یم مونهمراقبت از من موندی خونه عشق و عاشقی   

 آخه؟

ن یم پرم  :چشم غره یم رم و از روی اوپن پایی 

 .به سنگ اینارو یم گفتم دلش آب یم شد -

 بزنه که زنگ
ن
 دست به کمر یم زنه، یم خواد حرق

 .خونمون به صدا در یم آد



 وقتی که به این خونه اومدیم، آدرس رو به هیچ کس

ندادم و تا وقتی که اتفاقات گذشته کامل از یادمون 

رن،ن  

 !قصد رفت و آمد با هیچ احد الناش رو نداریم

 طیال یم ره در رو باز یم کنه و من به این چهار ماه

 .فکر یم کنم

 حاخر هنوز با داوودی شگرمه و برخالف تمام تالش

هاش که یم خواست مدارکش رو برگردونه نتونست 

 به

 .هیچ جابی برسه

ن که اگر پخش ن هسیی  مدارک فسادش اونقدری سنگی 

 بشن احتماال باید تا آخر عمرش رو پشت میله های

زندان بگذرونه. اما در عوض اآلن تبدیل شده به 

 آلت

دست داوودی و این برای من لذت بخش تره؛ آدیم  

 که

ن بهم نگاه کرده و همیشه  تمام عمرش از باال به پایی 



م بوده، حاال خودش تبدیل شده به  باعث تحقی 

 نوچه و

از خودشزیر دست ییک کثیف تر  ! 

خونه  ن صدای یه مرد رو که تشخیص یم دم، از آشی 

 به

 سمت در ورودی یم رم و طیالبی که نگرابن از چشم

 هاش یم باره و دستش پشت کمرشه رو کنار

ن یم بینم حسی   !امی 

 باورم نیم شه این پرس با موهای یه سانتی و صورت

داغون همون داداش کوچیکه ی دانشجوی پزشیک 

 من

 !باشه

های گرد شده نگاهم از امی  روی طیال یم با چشم  

 :چرخه و باالخره یم گم

؟ این چه قیافه ایه؟ -  خ  شده امی 

 :این پا و اون پا یم کنه، معذبه و آروم یم گه

 یم شه بیام تو؟ -



 :طیال دست پشت کمرش یم ذاره

. بیا تو -  .این چه حرفیه امی 

 امی  بهش لبخند یم زنه، بوت هاش رو در یم آره و

 :مرتب کنار جاکفیسر یم ذاره

 !خوبه که حداقل شما خوشبخت شدید -

 .طیال با نگرابن بهش لبخند یم زنه و تشکر یم کنه

 امی  داخل یم آد و نگایه به خونه ی نقیل مون یم

 :اندازه

 .خونه ی قشنگیه -

م و دهنم قفل کرده  .دارم از نگرابن براش میمی 

ش و بازوهایطیال شایل که برای باز کردن در روی   

لختش انداخته بود رو فقط روی شونه هاش یم ذاره 

 و

خونه یم ره ن  :به سمت آشی 

جان، چابی بیارم یم آم منم - ن امی   .بشی 

ن با این -  نیم خوام زحمت بدم زن داداش، تو بیا بشی 

 !حالت



 طیال بر اهمیت به تعارف امی  مشغول درست کردن

 .چای یم شه و من کنار امی  یم شینم

ایه به صورتش یم اندازم و یم پرسمنگ : 

 خ  شده؟ -

 :آه عمیقی یم کشه و یم گه

 .داغونم داداش -

ن انداخته و انگار از نگاه کردن به من  شش رو پایی 

منده اس  .شر

 :آروم یم گه

 فکر یم کردم طنازم اندازه ی من دوسم داره که -

 .بخاطرش از همه کندم و رفتم

 :دستی به صورتش یم کشه

ت، اصال انگار هیچ کس براش مهم نیست! نداش -

 فقط

 !خود لعنتیشو دوست داره و هرکاری بخواد یم کنه

 :زمزمه یم کنم

 چیکار کرده باز؟ -



 پوزخند یم زنه و طیال همون لحظه با سیتن جای و

 .تنقالت ش یم رسه

 :با عذاب چشم یم بنده و لب یم زنه

 .یه مرد دیگه رو آورد تو خونمون، تو تختمون -

ن یم کشه و من دستم رو روی شونه اش یم  طیال هی 

 .ذارم تا بهش تسیل بدم

 به عنوان یه مرد، حتی فکر کردن به این قضیه هم یم

 تونه کاری با روانم بکنه که بزنم همه رو بکشم، امی  

 !خییل خود داره که کاری نکرده

 حقیقتا براش ناراحت یم شم اما چه یم شه کرد وقتی 

ودم و امی  نادیده گرفت تا شش بهمن هشدار داده ب  

 !سنگ بخوره

 :آه یم کشه و ماسک خوشحایل به صورتش یم زنه

بر خیال ولش کن، اینم شنوشت منه دیگه.  -

 شمارو

یک بگم و معذرت  هم ناراحت کردم. اومدم بهتون تیر

 .بخوام که برای عقدتون نبودم



با نیشخند به طیال که به زحمت داره روی مبل یم 

 شینه

 :نگاه یم کنم

ان کتن  -  !عوضش یم توبن تو عروش مون جیر

بیخود کردی! من عروش نیم خوام! البد تو  -

 عروسیم

 !باید بچه داری کنم و بشم مسخره ی همه

ن یه نگاه به شکم طیال و اخم هاش یم  حسی  امی 

 اندازه

ه  .و یه نگاه به قیافه ی مصمم من و خنده اش یم گی 

 !واقعا؟ عروش با بچه -

 :نیشخند یم زنم

 .مدل ما متفاوته! بچمونم تو عروسیمون هست -

 :طیال دوباره غر یم زنه

 .من پامم تو اون عروش نیم ذارم، خودت برو -

 :چشم غره بهش یم رم

 !کولت یم کنم یم برمت، تجربشو که داری -



 :طیال انگشت وسطش رو نشونم یم ده

 !تو خواب ببیتن  -

 :امی  با خنده یم پرسه

اال جنسیت بچه چیه؟ح -  

 :همزمان باهم، من یم گم

 .پرس -

 :طیال یم گه

 .دخیی  -

 :امی  متعجب یم پرسه

 دوقلوئه؟ -

ش باال یم اندازم و با تهدید به طیالبی که چشم 

 هاش

 :رو ریز کرده یم گم

 .نه ویل پرسه -

 :دهن کچر یم کنه

من یه پرس لنگه ی تو تحویل جامعه نیم دم!  -

ه  !دخیی



در یم آرم اداش رو  : 

ه! بیخود! من پرس یم خوام -  .دیختی 

 :طیال زیر خنده یم زنه

ه، تمام - ! این بچه دخیی  خودت بزابی
 !یم توبن

 پایان
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