
 

 کیانوش

_  
ی

پونزده سال با یه هویت جعیل زندگ

 کردن...گول زدن مدیر

وناظم ومعلم و همکالیس ...موندن رس  

ونه و  کوچه مدرسه دختر

ا..سیاه کردن پشت  متلک زدن به دختر

 لبت یه جوری که



ن تو پرس تازه به بلوغ رسیده  همهفکر کنن

 ای...اینا همه فقط از

 .پس یه شیطان بر یم ی اد

م و گفتم  :نتونستم جلوی زبونم رو بگتر

اوهه آقا امیدی...یهو بگو حادثه ی _

 یازده سپتامرو و خلق

وع جنگ جهانن  حکومت طالبان و رسر

 
ی

 دوم و گرسنگ

منه...شیطان  مردمآفریقا هم تقصتر

 میطان چیه قربون شکلت؟

حاال ماپونزده سال نقش یه پرسو بازی  

 کردیم ...چیه مگه؟

ن کو  بید و گفتبا مشت روی متر : 



  

  

ببند دهنتو تا نبستمش..فریاد زد تو _

ت ِِ ِِ  .اخراجی َموِد

عه آقا کوتاه بیا جان من...حاال ما یه  _

 گیه خوردیم شما چرا

ترش یم کنن فداتون بشم...حیف نیست 

 مثل منو
ی

 شاگرد زرنگ

 اخراج کنید؟

 .این بار محکم تر فریاد زد:اخ...را...جی 

ار خییل عصبانن بود...زبونم به نه انگ

 :التماس باز شد

آقا تورو خدا این کارو نکنید! اخراجم _



 نکنید الاقل... اگه یم

خوای پرونده امو بدی بده ویل مهر 

 .اخراج زیرش نزن

  

  

کار از کار گذشته مودت...با ید بدونن  _

 که هر جی ام در بری

یه جانی لو یم  وهویتت رو مخفن کنن باز 

 ..ری

وع به قدم زدن  از جاش بلند شد و رسر

 :توی اتاق کرد

د آخه من به تو جی بگم مودت؟بگم _

 خانم ؟بگم آقا؟بگم جی 



 بهت آخه ؟

دستهاش رو توی گودی پشت کمرش  

 :گذاشت و گفت

چند ساله که داری با یه هویت مردونه _

 یم
ی

 زندگ

..اسمتکیانوشه و هیچگ نیم تونه  کنن

کنه که این  بهت شک  

کیانوش خانمه یا آقا...از این اشتباهتم  

 که برفرض بگذرم از بقیه

اش نیم تونم بگذرم. حنر خانواده ات یه 

 بار نشد لو بدن که این

  

  



و شیطون مدرسه در اصل یه  پرس رسر

ه که خودش رو تو  دختر

قالبپرسونه جا زده.مگه دختر بودن چه 

خواسنر عینی داره که   

یم دختر بودن  پرسبایسر هان؟ اصال گتر

 بده.از دختر بودن

ی...دیگه دختر بازیت جی بود آخه ؟  ستر

دستش رو جلوی لبش مشت کرد و  

 :گفت

عه...عه...راست راست تو مدرسه راه _

 یم ره لگد م ی زنه تو

ماتهت پرسا و پس گردنن یم خوابونه تو  

 !گردنشون



این وحشر بازی ها دیگه ازت بع ید _

 بود...نیم تونم بگم برو

بهوالدینت بگو بیان ...چون اونام تو 

 دروغ بچه اشون

یکن...یعنیدراصل بخوای حساب کنن  رسر

اتم دروغگوئن...از  بزرگتر

)از اون  (از بز چه زاید نر نر ن قدیم گفنر

ن  ِ همچنر
ن  خونواده، داشنر

 بچه ای ام بعید نیست

  

  

 :اخم هام رو تو هم کردم و گفتم

آقا امیدی د یگه ما هرجی هیچ ی نم ی  _



 گیم دیگه قرار

...دارین کل  ن نیستشما هر جی بخواین بگنر

 خاندان مارو به

 .ف...یعنن خاک یم دین

 : فریاد زد

ن این ادبته وقنر نی شعور ی یعنن _ ببنر

 نی شعوری... بیشعور ی

خصیت هر کش ام بر یم گرده به ش

 .خانوادگیش

دیگه بیشتر از این نتونستم مقابلش 

 صبوری کنم مردیکه ی

ی...صدا مو بلند کردم و   نفهمایکبتر

 :گفتم



  

  

هوی عمو بیشعور خودنر و هفت جد _

 و آبادت.یه هیچی نیم

گم ..واس خودت در گالتو باز کرد ی و 

 . حرف مفت م ی زنن 

ت رسخ شدو به صورت تپلش از عصبانی

 طرفم اومد و با تمامتوان

تو صورتم زد...چند ساننر متر به عقب 

 .. پرتاب شدم

دستم رو جای سییل بود و داشتم 

 نگاهش یم کردم که با

حفظهمون عصبانیتش مهر رو برداشت 



 و کوبید پای پرونده

ام...اشک تو چشمهام جمع شده بود و 

 غرورم اجازه نیم داد که

بذارم گریه اموبه نمایش  .. 

پرونده رو به طرفم پرت کرد و  

 گفت:گمشو از جل وی

 چشمم...نی پدر، مادر

 از 
ن

پرونده ام رو برداشتم و نی هیچ حرف

ون زدم  مدرسه بتر

... 

  

  

من کالس نهم بودم...شاگرد درس خونن 



 بودم ...اما

بخاطرکارهانی که کردم کارم به اخراج  

اطرکشید....اونم بخ  

...بهش  ستانن ی بایه دختر دبتر درگتر

 متلک زدم و دوستش مثل

قاشق نشسته پرید وسط و بهم فحش 

 . داد

 بود که از 
ر

تقصتر خودم نبود این اخالف

 بچگ ی بخاطر رابطه

ی دوستانه ای که با پرسا داشتم بهش 

 دست پیدا کرده

بودم...بخاطر خوی وحشر گری و 

 مردونه ای که تو وجودم بود



بهشحمله کردم و زدمش..اونم با اون 

 هیکل گنده اش بهم حمله

کرد...و یقه ی لباس پوسیده مو پاره کرد 

یرم  و اونجا بود که لبارسن

مشخص شد و همه فهمیدن که من یه 

م...و قضیه لورفت  .دختر

ی با کیل آرزوی  من یه دختر بودم...دختر

ونه که توی دلم  دختر

ا ی تلنبار شده بود...آرزوهانی که فد

 آرزوی پوشایل پدرم شد

... 

  

  



من کیانوش بودم...فرزند سوم خانواده  

 که دوتا خواهر بزرگتر از

 .خودم داشتم

به من که رسید...آسمون تپید...بابا 

 هوس کرد پرس داشته

باشه...دلش نیم خواست کش بهش 

 .بگه امد (احمد) اجاق کور

رو پس من تاوان پرس دوسنر بابا 

 دادم...اجازه نداشتم موهام

ونه بپوشم...من  روبلند کنم و لباس دختر

 نبا ید با عروسک بازی

یم کردم...چون بابا پرس م ی 

ای  خواست...اجازه ی بازی با دختر



محله رو نداشتم...چون من کیانوش 

 بودم...پرس نداشته ی امدآقا

 .لحافدوز

تو خفا با عروسکهای کهنه ی خواهرام 

کردم و  بازی یم  

بهاصطالح کمبود هام رو ارضا یم  

 کردم...اما امان از لحظه ای

کهبابا من رو م ی د ید که عروسک 

 دست گرفتم...اونوقت باید

 تاریگ

  

  

ن پر از موش و سوسک خونه ی  زیر زمنر



 قدییم مون رو تحمل

 . یم کردم

بابا اونقدر برای عروسک بازی تنبیه ام  

ااز هرجی کرد ت  

ونه بود متنفر شدم  .عروسکدختر

کم کم یاد گرفتم بجای عروسک با توپ 

 بازی کنم وبجای گلرس

اشم  ... موهام رو بتر

اونقدر این رفتارهای بابا ادامه پیدا کرد  

 که باالخره صتی مامان

گیل رس اومد وبه مقابله باهاش بر 

 اومد...اونوقت بود که خونه

کتک  شدمیدون جنگ...هرروز کتک و  



ا  ..کاری و فحش و نارسن

صتی مامان رس اومد تقاضای طالق 

 داد...خواست که بابا بچه

هاروبجای مهریه بهش بده...بابا قبول  

 کرد اما فقط حضانت شیدا

  

  

یفه رو بهش داد...چون من تا ابد بای  ورسر

 د کنار بابا یم موندم

 . وبراش پرسی یم کردم

ن جدانی مامان گیل از هنوز لحظه غم  انگتر

 من توی

ذهنمبود...هنوز ی ادم بود که مامان 



 دستم رو از یک طرف یم

کشید وبابا از یک طرف..و تو این جنگ 

 نابرابر بابا بود که

وزشد...اونوقتها من پنج سالم بود..و  پتر

یفه هشت ساله  شیدا و رسر

و دهساله بودن...چندماه بعد مامان گل 

 ی زن یه دامدار پول دار

شد وحسانی نونش افتاد تو روغن..در 

 عوض من و بابا بدبختر 

 ... شدیم

 من رو توی یه 
ی

بابا تو سن شیش سالگ

 مدرسه ی پرسونه ثبت

ین افتخارات بابا  نام کرد ...یگ از بزرگتر



 این بود که اسم من

که به عق روکیانوش گذاشت ..اسیم  

 یده ی خودش هم اسم

دختر بود و هم پرس دی گه هیچگ از 

 روی اسمم نیم فهمید

 .. که منپرسم یا دختر 

  

  

******* 

از اتوبوس پیاده شدم به طرف کوچه ی 

 تنگ و تاریکمون

رفتم...کیل د رو تو قفل چرخوندم وارد 

 ... حیاط گود خونه شدم



کهنه ی قاسم رو   صادق داشت ویلچر 

 هل یم داد و دور حوضیم

چرخوندش نی توجه به آب زالیل که از 

 لب و دهن قاسمرون بود

و دستهاش که تو هوا معلق یم 

 چرخیدن..آخه قاسماختیار

 . حرکاتش رو نداشت

 . برادرم قاسم فلج مغزی بود

  

  

 :روبه صادق گفتم

_ ش تو  خونهچکار یم کنن صادق؟بتی ! 

بابا گفته نیارش تو اتاق داره با دانی _



لقیل می
ُ

ِ ِِ
ُ

 حسن ق

م پیششون  .کشه،گفتقاسم رو نتی

صدای قتر قتر دمپانی های پالستیگ اکرم 

 به گوشم رسید.با یه

ن خونه ی ته حیاط  سینن چای از آشتی

ون اومد  :بتر

سالم مادر چه زود از مدرسه اومد ی _

 تازه ساعت سه شده.مدرسه

ردن؟رو تعطیل ک  

 :پوزخند زدم و گفتم

آره تعطیله من دیگه واسه همیشه _

 .تعطیلم

  



  

؟_  یعنن جی

 .اخراجم کردن_

سینن از دستش افتاد و استکان ها 

 شکست ،با دست زد

؟  توصورتش :خدا مرگم بده برای جی

صدای گوش خراش استکان، بابا و دانی 

 حسن رو از اتاق

ونکشید  .بتر

حسن برادر اکرم بود...وقنر مامان  دانی 

 گیل قاپ اون مرد خر

پول رو دزدید .باباهم به تالف ی کار 

 مامان رفت زن گرفت. اما



خبچشم بازار رو با زن گرفتنش کور  

 کرد...اکرم یه زن بیوه شوهر

مرده بود...که تو یگ از روستاهای 

 اطراف تهران با مادر پتر ش

 م ی کرد و حسن تنها برادرش بود 
ی

زندگ

 .یه آدم تریایک که

کمکم بابای مارو هم انداخت تو خط...و 

 بابا هم معتاد شد

  

  

خود اکرم ، زن ساده ای بود، هیچ وقت 

 یادم نیم اومد بدی ازش

دیده باشم..ول ی خب برادرش حسانی 



 بابا رو به روز سیاه

تا گل پرس برای بابا آورد نشوند..اکرم دو 

 ..اولیش قاسم بود

مادرزادی معلول به دنیا اومد و بعدی 

 . صادق

 جی شده اکرم؟_

صدای بابا بود.بعدش تازه متوجه من 

 شد:تو اینجا چکار یم

 کنن کیا؟

وقنر جوانی از من نگرفت به اکرم نگاه  

 کرد،این اینجا چکار م

ی کنه اکرم؟مگه نباید مدرسه باشه 

 االن؟



مد آقا...از خودش _
َ

ِ ِِ
َ

واال جی بگم ا

س  .بتی

  

  

 :نگاه بابا و دانی حسن به سمتم چرخید

 !جی یم خواسنر بشه ،اخراجم کردن_

 چه غلیط کردی که اخراجت کردن؟_

هیچی چه غلیط کردم.شاهکار _

 جنابعایل باالخره کار دستم

ون م شوتم کردن بتر  .دادفهمیدن دختر

_ رسم.همینو یم خواسنر خاک بر   

ل ی به  ِِ ِِ مدآقا؟حاال با ید چه ِگ
َ

ِ ِِ
َ

ا

یم؟چقدر  رسمون بگتر



 .گفتم بذار این بچه خودش باشه

  

  

بابا غرولند کنان گفت :هیچ این حرفها 

 نیست زن...حتما یه کار

ی کرده این ورپریده که اخراجش  

 کردن....مرض که ندارن

ن   .الکیاخراجش کنن

_  بابا؟یم گم فهمیدم هوی تم جی 
ی

میگ

 الکیه اخراجم کردن

ال بچه های مدرسه روزی هزار تا از  ِِ ِِ وِا

زگل بازی هارو ِِ
ُ

ِ
ُ

 این ا

در میارن...ویل هیچگ کاری به کارشون 



 .نداره

دانی حسن روب  هم کرد گفت:حاال کاریه  

 که شده ،ول ی من به

اکرمم گفتم...کارت درست نبوده 

رس ایناحمدآقا..که این بال رو   

بچه آوردی.و بعد به من نگاه کرد و  

 :گفت

ستان های _ دانی جون من شنیدم دبتر

 بزرگساالن و

..ول  ن شبانهاخراجی هارو ثبت نام یم کنن

تن اگه  ی باال غتر

خواسنر اسم نویش کنن د یگه به عنوان 

 یه پرس نرو خودت



 . باش

  

  

بابا گفت:ول کن حسن، حرف تو دهنش 

 یم ذاری...تا همینجاش

که خونده کافیه...اصل قضیه اینه که 

ن   آدم خوندن و نوشنر

ه و حساب کتاب...وگرنه نی ا نی  یادبگتر

ن   ست تا لیسانسه تو همنر

 کنم که دارن راست 
ن

محلبهت معرف

 راست یم گردن و هیچ جا

 . بهشون کار نیم دن

 .هر جی خونده دیگه بسشه



حاالم بیا بری م حسن ،بیا این بچه که 

 حال خوب واسه آدم

 .نیم ذاره

نگاهم چرخید روی قاسم که داشت به 

 بابا نگاه م ی

کرد...همچنانآب دهنش راه گرفته بود و  

 گردن و دستاش توی

ران بود
َ

ِ ِِ َو
َ

 . د

ن پای بساطشون و  بابا و دانی بازم رفنر

خونهتا ن  اکرمم رفت تو آشتی

 ...به کاراش برسه

  

  



نگاهم رو از دوتا برادرم گرفتم و رفتم 

 توی اتاق پذیرانی که یه

 . طرف دیگه ی حیاط بود

جلوی آینه ایستادم و کالهمو از رسم 

 برداشتم و دسنر تو

موهایکوتاه و پرسونه ام کشیدم...اگه 

 مثال موهام رو بلند یم کردم

ثل ورورسی رو رسم یم انداختم و حاال م

ا یه ذره لبهام  دختر

 رورنگ یم کردم چه شکیل یم شدم؟

به چشمهای درشت و نی حالتم نگاه  

 کردم و بینیم که نسبت

بهچشمهام کوچک تر بود وبعد دست ی 



 رو لبهای کلفتم

 تو 
ی

ن قشنگ کشیدم....نه ،من هیچ چتر

ن   صورتم نداشتم...هیچ چتر

ده بود...در  قیافه ام بهمادر و خواهرام نتی

اصال قشنگواقع من   

 افهامم همون به درد پرس 
ر

نبودم...ف

 .بودن م ی خورد

  

  

عمرا اگه یم رفتم مدرسه ی شبانه و م ی 

 نشستم پیش دختر 

ترشیده ها و زنای شوهر دار...اصال به 

 قول بابا همون که



آدمحساب کتاب بلد باشه و خوندن 

ن کافیه  .نوشنر

ن نشستم و تکیه ا م رو دادم به روی زمنر

 پشنر و جوراب هامو

 .ازپام درآوردم و یه گوشه انداختم

در کیفم رو باز کردم و پرونده ای رو که 

 آقا امیدی بهم داده

 . بودرو نگاه کردم

  

  

صفحه ی اول پوشه رو باز کردم و ورق 

 زدم...به نمره های عایل

ت که تو سالهای قبل گرفته بودم با حرس 



 . نگاه کردم

ی که عجیب بود  ن دوباره ورق زدم!چتر

 پرونده ای بود که هیچ

مهراخراجی داخلش نزده بود...با عجله 

 تند وتند ورقش زدم!نه

انگارهیج جاش مهر اخراج 

 نداشت...چطور امکان داشت !من

باچشمهای خودم دیدم که آقا امید ی 

 مهر زد پای پرونده... یعنن 

آقا امیدی الگ ادای مهر زدن رو در آورده 

 بود؟

مگه یم شد؟کاش همونجا پرونده رو 

 چک کرده بودم ها...دیگه



الاقل اینقدر ناراحت نیم شدم...ویل 

 ام نم ی کرد در
ر

 فرف

هرصورت آقا امیدی من رو از مدرسه 

ون کرده بود...پس بودن  بتر

ونبودن مهر اخراج جی زی رو تغیتر نیم 

 . داد

  

  

اصال صداشو در نیاوردم...لزویم نداشت  

 که بهشون بگم آقا ایم

دیاخراجم نکرده...فقط پرونده رو بهم 

 داده تا از مدرسه

برم...اینآخر سایل هیجا اسم منو نیم 



...پس ب ی خیال ن  نوشنر

ا ن ن بهمدرسه و این چتر  .برگشنر

اصال شاید رفتم رس کار...همه کار ی ازم 

اومد از کارگریبریم   

ن به نونوانی و شاگرد  رسساختمون تا رفنر

 نونوا شدن...شا یدم

رفتممکانیگ و خودم رو اونجا مشغول یم  

 کردم.من که آدم

رورسی رس کردن ومانتو پوشیدن 

 نبودم...پس عمرا م ی رفتم

ونه ثبت نام  خودم رو تومدرسه ی دختر

 یم کردم.ویل تو مدرسه

.هر چند که پرسونه رفتنم فایده نداشت. 



 لباس گشاد یم پوشیدم

و موهامرو کوتاه یم کردمم...باز نیم 

 تونستم صدای نازکم رو زیاد

از حدکلفت کنم و یا اینکه مثل مردها 

 سبیل در بیارم و زیاد تر

 . از بنیه ام کار کنم

  

  

حوصله ی موندن تو خونه رو 

ت گشادم رو  نداشتم..سونی رسر

و کالهم رو روی رسم   تنمکردم

ل ن  گذاشتم...و نی ختی از اهل متن

ون زدم  . .ازخونه بتر



ن دنبال   ن کاری که باید یم کردم گشنر اولنر

 کار بود...پس راسته

وع به قدم زدن   ی خیابون رو گرفتم و رسر

 . کردم

داخل هر مغازه ای که رو شیشه اش زده 

 بود کارگر ساده نیاز

دم  داریم رسک یم کشیدم و سوال یم کر 

 که تقریبا تو همهاشونم

 .به بن بست خوردم

دیگه کم کم هوا داشت تاریک یم شد که 

 تصمیم گرفتم برگردم

خونه تو کوچه ی خودمون که شدم یهو 

 یه موتور سوار پیچید



 .جلوم

  

  

رس جام ایستادم...وقنر چراغ موتور رو 

 خاموش کرد ،تازه

بروب  چ اراذل شناختمش اصغر بودیگ از 

 محل...که به الت 

 ..بازیشهره بود

از موتور پیاده شد و به طرفم اومد...به 

 هیکل گنده و چاقش

نگاهکردم و از ترس آب دهنم رو غورت 

 :دادم

به به آقا کیا؟این وقت شب تنها تو  _



؟  کوچه چکار یم کنن

دستم رو به کمرم زدم و گفتم:تورو 

ه؟
َ

ِ ِِ
نَ َ  َسنن

با کف دست زمختش تو سینه ام کوبید و  

 گفت:پرو بازی در نن 

 .ارزپرنر 

 . دو قدم از جام عقب تر رفتم

  

  

 هوی یابو چکار م ی کن ی؟_

اومد جلو و یقه ی لباسم رو گرفت و  _

ن جوجه...جی   گفت:ببنر

کجیک کنن اونقدر یم زنمت که صدا 



 سگ بدی...دنبالت

ثل بدبختا از این مغازه بودم،دیدم که م

 به اون به اون مغازه زوزه

 ... م ی کشر تا بهت کار بدن

دستش رو از یقه ام جدا کرد وبه حالت 

 نمایشر گرد و خاک

یقهام رو پاک کرد و فوت کرد تو صورتم 

 :و گفت

اگه دنبال کار یم گردی ،یه کار خوب _

 واسه ات رساغ دارم...اگه

 بچه خونی بایسر کیل حال یم دم

 بهت...فقط بگو هسنر یا نه؟

 چه کاری؟_



..فقط بگو هسنر ی _ اونش مهم نن

 انه؟...اگه یم خوای شنی 

صدهزار به جیب بزنن و بتونن رس چند 

 ماه یه موتور زیر پات

 ... بندازی بگو قبوله و تمام

  

  

اگه ام از بابات یم تریس و از این بدبخنر  

 که خونواده ات

خوشت یم یاد که مارو به ختر و تو دارن

 .رو به درک

 کار خالفه؟_

...هر گ اومده تو _ تا خالف تو جی ببینن



 دار و دسته ام تا

االنراضن بوده...فکر نکن من به هر ننه 

 قمری پیشنهاد م ی دم تا

نی اد و نوکریم رو کنه...چون از تو خوشم 

 
ی

 یم یاد و بچه زرنگ

نر حاال هسنر ...بهت افتخار دادم...هس

 یا نه؟

 !باید فکر کنم_

خوبه تا فردا عرصی جوابشو بهم _

 بده...من تو قهوه خونه

نارصیمنتظرتم رس ساعت دو اونجا 

 .. باش...فعال

 و سوار موتورش شد و از من د ور شد



  

  

مردد بودم که برم دی دن اصغر یانه.یم 

 دونستم که همراه شدنبا

دادن به شیطون اصغر یعنن دست . 

ن شک ها باعث شد که به دی دن  همنر

 اصغر نرم...تا سه روز

فتم...بعد از کیل گشت و گذار  بعدشمتن

 باالخره تونستم بشم

پادوی یه سوپر مارکت ...کارم این بود که 

ن کنم.وقنر   مغازه رو تمتر

بار م ی اومد براشون خایل کنم..برای 

 جثه ی ظریفم تحمل



این کار سخت بود...ویل چاره ای نبود 

 من یه پرس پونزده ساله

بودم که برای شاگردی اینجا بودم...جابه 

 جا کردن کارتون های

سنگینباعث یم شد که گایه کمرم به 

 . سخنر صاف بشه

  

  

اما الاقل اینجوری یم تونستم کمک خرج 

 . خانواده ام بشم

وفته رسیدم رس  اونروزم خسته و ک

 کوچه....با صدای داد و فریاد

اکرم به قدمهام رسعت دادم و وارد حیاط 



 . شدم

اکرم افتاده بود زیر دست و پای بابام و 

 بابام هم با ب ی رحیم

بالگدهای محکم و کمر بند افتاده بود به 

 جون زن

بیچاره...صدایگریه های ص ادق دلم رو 

 ریش کرد...با عجله خودم

ن بابا و اکرم رو رسوندم بهشون و افتادم بنر

به ی کمر  ...چندتا رصن

بندم از بابانوش جان کردم...باالخره بابا 

 از زدن خسته شد و در

حایل کهنفس نفس یم زد نشست لب 

 ... حوض



اکرم که گوشه ی لبش خونن شده بود و 

 همه ی لباساش خاکآلود

و کثیف خودش رو به صادق رسوند و 

 طفل معصوم رو توبغلش

فت و با رسعت از تتر رس بابا دور شدگر   

. 

  

  

مقابل بابا نشستم وگفتم:باز دیگه جی 

 شده بابا؟...چرا این بدبخت

رو گرفنر زیر مشت و لگد...باز مواد 

 نرسیده بهت افتادی به جون

 این بدبخت و زبون بسته؟



بابا با چشمهای خون نشسته یه جو ری 

ترسنگاهم کرد که از   

 . قالب تیه کردم

 .یه کم فاصله ام رو باهاش بیشتر کردم

وع به حرف زدن کرد  :خودش رسر

 این بیچاره است؟این لکاته؟_

 جی کار کرده مگه؟_

این حروم زاده از اون دگوری های _

 روزگاره...بهش یم گم اونیه

تیکه گوشت رو بنداز بهزیسنر تا از 

 دست کصافت کاری

  

  



هاشنجات پیدا کنیم ..یم زنه به سینه 

 اش که جیگر گوشه ام و

 . فالنو بهمان

 ؟_
ی

 قاسم رو یم گ

 آره پس تورو م ی گم؟_

پدِر من کوتاه بیا.اون طفل معصوم رو _

 چکار داری؟

صدای اکرم بلند شد:من بچه ام رو نیم 

...هر  ذارم بهزیسنر

وفتباباش سقط شد من اون یتیم مونده 

 ..رو یم فرستم بهزسنر 

بابا یه فحش آبدار نصیب اکرم کرد و 

 لنگ دمپاییش رو از



پاشدرآورد و پرت کرد سمت اکرم.برو  

 ... گمشو پدر سِگ ..مادرج

اکرم از ترس پشت در قایم شد تا لنگ 

 .دمپانی بهش اصابت نکنه

ورش و یهو بلند شد تا دوباره سمت اکرم ی

ه که اینبار تمام  بتی

 ... زورم رو زدم تا ب ابا رو مهار کنم

  

  

ه  ِِ ِِ ِِ ِِ رو به اکرم غری دم :ِد ِیه دِق

 زبون به دهن بگتر توام خاک

بر رس،االن یم خوای بیاد دک و دنده ات 

...نیم ن  رو بیاره پاینر



 ... بینیخماره

_ ا خماره که خماره...یم خواد قاسم بره ت

 جای کثافت

 .کاری  هایخودش باز شه

من که یم دونم اون حسن جونم مرگ 

 شده نشسته زیر پای این

و خرش کرده تا جای خودش باز 

 شه...ویل من بچه ام رو نیم

ن   دمبهزیسنر تا مثل سگ باهاش رفتار کنن

. 

  

  

تا جون دارم بچه ام رو یم کشم به سینه 



 . و نیم ذارم تلف شه

بابا دوباره یورش برد سمت اکرم... اینبار 

 دیگه زورم نرسبد بابا

رومهار کنم...بابا رفت تو اتاق و دوباره 

 .جا آورد به اکرم بیچاره

 .رفتم تو اتاق ته حیاط قاسم اونجا بود

داشت گریه یم کرد طفل نی زبون و نی 

 ... دست وپا

کنار ویلچرش نشستم...و اشکهاش رو با 

دمدستم پاک کر  : 

 داداش خوشگل من چطوره ؟_

 نگاهم کرد

س دادایسر مگه آبچی کیا مرده باشه _ نتر



 تا بذارم

نتبهزیسنر ...من که چالغ نیستم..تا  بتی

 عمر دارم خودم نوکریتو

میکنم...و صورت خیس از اشکش رو 

 ...بوسیدم

  

  

ن در حیاط...نوید این بود که  صدای بسنر

ون بابا از خونه بتر  

ون  رفته....از اتاق ته حیاط بتر

 زدم...صادق یه گوشه تو خودش

جمع شده بود...رفتم طرفش و بغلش  

 کردم و وارد اتاق ی شدم



 کهاکرم داخلش بود

گوشه ی تلوزیون نشسته بود و داشت  

 . گریه یم کرد

در حایل که صادق کوچولو تو بغلم بود 

 :روبروش نشستم

_ نن آخه چرا باهاش کل کل م ی ک

 اکرم؟اون هیچ وقت قاسم

..بچه اشه  !رونیم فرسته بهزیسنر

وع کرد به گله  _ انگار داغ اکرم تازه شد رسر

 :کردن

مردیکه عمیل غل چماغ وقنر خمار _

 میشه مثل سگ پاچه یم

ه...لیاقت نداره منم باید مثل اون  گتر



 ج....خانم...براش سه تا

پس م ی ان داختم تا قدر عافیت رو  دختر

 بدونه مردیکه خر و

نکبت. بهم برخورد اون حق نداشت به 

 مادرم فحش

  

  

بده...بهشگفتم:دیگه چرا به مادرم 

 فحش م ی دی؟خوبه منم بهت

بگم اونداداش دیوثت بابا رو به خاک 

 سیاه نشوند...گ اول بابارو

وافور مگه اون حسن نشوندپای منقل و 

 دربه در نبود؟



خبه خبه واسم زبون درازی نکن...مگه _

 غتر از اینه که اون

 ننهات رفته شده زیر خواب اون مرد یکه

 خر پول نون به نرخ

 روزخور ؟

کم ننه ات دل برده از اون 

 شوهرش..مرده مثل خر ریخته زی

اش...خواهرات رو  رپای خودش و دختر

 فرستاده دانشگاه

یگه ام دوتا خر پول دیگه یم یان دوروزد

 خواهرات رو یم

ن...زنیک ه نیم گه یه دختر یتیم  گتر

 مونده رو دارم که افتاده



ن بابا...اقلکن برم یه رس  ن اونجا زیر دستر

 بزنم بهش ببینم مرده

است ی ا زنده؟جاش خوبه یا نه؟ زن بابا 

 عذابش نیم ده یا م

ی ده؟...فراموشت کرده و یه آبم 

دم تعط یالت امسالروش...شنی  

 . بردتش کویت وکیل براش خرج کرده

  

  

اونوقت من .بیچاره شدم با بابات با یه 

 بچه ی علیل و مریض و

یهشوهر تریایک...مگه من چیم از اون 

 زنیکه کمتر بود؟...آقات



هروقت زیر شکمش باد یم کنه واسه اون 

 قرنر خانم م ی یاد

ه  و یم گتر به باد کتک و م ی رهمتن  .. 

مخم داغ بود از حرفهای اکرم ویل بعضن 

ن   حرفهاش عنر

حقیقتبود.خوب یم دونستم که مادرم از 

 ترس باباست که رسا

ه ...گرچه این سبک مغزم   ازم نیم گتر
ن

غ

 زیاد از حد داشت زر

 . یم زد

 :از جام بلند شدم و گفتم

منم از بدختیمه که شدم طفییل تو _

مانم...هر جوردست بابا و ما  



ن باهام رفتار کردن....هر بالنی  خواسنر

ن رسمآوردن...گاه  خواسنر

ی اوقات م ی گم کاش اصال به دنیا نیم 

 . اومدم

  

  

من گایه حنر به قاسمم حسادت یم  

 کنم...حداقلش اینه

؟  کهمادرش دوستش داره..اما من جی

 :و رفتم سمت در که اکرم صدام زد

تو بردم اداره ثبت احوال_ ِِ ِِ  .من ِسِجِل

 رس جام خشکم زد

ن باید ی ه _ گفتم قضیه رو...اونام گفنر



 جریمه ای بدیم ،بعدشم

باید یه عکس با چارقد بندازی تا 

 بچسبونن رو سجل بعد م ی

ونه ثبت نام   تونن تومدرسه دختر

ی مدرسه ...نامه رو که بتی  کنن

 . دیگهبهت گتر نیم دن

_ دی گه مدرسه نم ی  الزم نکرده...من

 . رم

  

  

اکرم نزدیکم شد:عه چرا؟یم خو ای تا 

 آخر عمرت بدبخت و نی 

؟مثل مادرتم که خوشگل  سواد بایسر



 نیسنر تا یه شوهر خوب

ت بیاد..به من نگاه کن...عاقبت  گتر

 . زندگیت م ی شه مثل من

بدون اینکه جوانی به اکرم بدم از خونه 

ون زدم  .بتر

ن تو شکم  رسیدنم رس کوچه همانا و رفنر

 یکه گنده بک همان

. 

 .رسم رو بلند کردم وبه اصغر نگاه کردم

ده شده  ابروهای پر و خشنش تو هم فرسر

 و چهره اش رو ترسناکتر 

 :کرده بود

  



  

 :با صدای نخراشیده اش گفت

گفته بودم تو قهوه خونه نارصی _

ودم؟منتطرتم ،نگفته ب  

ه شدم و   با جسارت تو صورتش ختر

 :گفتم

 اگه نیومدم البد نخواستم آدمت باشم_

. 

دستم رو گرفت و پیچوند. از پشت تو 

 بغلش بودم...درد تو دستم

 .پیچید طوری که از درد جیغ کش یدم

ا ج یغ یم زنن _ چرا مثل دختر

 فنچول؟...نیم دونن با پرسانی 



 کهجیغ یم زنن

م؟متوجه ای که جور دیگه ای حال یم کن

 جی میگم؟

هنوزم مچ دستم توی دستای زمختش 

 . بود

  

  

بیشتر فشارش داد...سیع کردم دی گه 

 . جیغ نزنم

از مادر زاده نشده...اون ی که بخواد _

 رو حرف اصغر رسر خر

نه...وقنر م ی گم بیا قهوه  ن حرفتی

 خونه،یعنن باید یم اومدی...و



...نه توش قبول یم کردی ک ه برام کار کنن

 .نیست

شاید کش نخواد برات کار کنه ،زوره _

 مگه؟

دستم رو ول کرد و گلوم رو گرفت و به د 

 :یوار چسبوندم و گفت

وقنر مثل سگ بو یم کشم تا طعمه ام _

 رو پیدا کنم...بای د

بدونن وقنر که پیداش کنم تیکه و پاره 

 . اش یم کنم

  

  

من که نی خود راه نیم افتم تو خیابون 



 دنبال گارگر

بگردم...فردامیای به این آدرس.نیومدی 

 . من م ی یام

 این رو دیدی؟

و برگه ی چگ رو به طرفم گرفت و  

 :گفت

 روش جی نوشته ؟_

 !اسم بابا روی برگه ی چک بود

چگ که تاری    خ وصولش برای شیش ماه 

 . پیش بود

_ تو چکار  چک برگشتیه بابای من پیش

 یم کنه؟

اونش به تو ربیط نداره.مهم ای نه که _



 این چک االن نی ش

منه...بای د پولش کنم...آقات قرار بوده 

 سه روز پیش

  

  

پاسشکنه...نکرده...پس تو دوتا گزینه 

 داری یا آقات م ی ره

زندان..ی ا تومیای تو دار و دسته ی من 

 و واسه خانواده ات

داکاری یم کنن ف ... 

 گزینه ی ِسُییم وجود نداره! شتر فهم؟

من بدردت نیم خورم اوس اصغر.باور  _

 کن...دوتا چک بخورم از



 .پلیس پته اتو رو آب م ی ریزم

دوباره گلوم رو فشاررداد اونقدر که به 

 .خرخر افتادم

سگ گ بایسر نفله ؟که پته ی منو به _

 آب بدی؟

  

  

گه این کارو کنن خودم بلدم چطوری رو ا 

 تخت

...فکر نکنم زن 
ً

 . دوُیما
ً

بشورمت.اوال

 بابات دلش بخواد

شوهرش بیفته تو زندانو پرس شوهرش 

 بشه مرد نان



و ِن  آورش.کج بری شوتت میکنه بتر

 خونه...داداش علیلتم که

 . غوِز باالی غوزه

 :کیم مکث کردم و گفتم

_  به من بعد ،اگه بیام تو دسته ات جی 

 !یم ماسه؟

آهااا...داری عاقل م ی _

...خب...بیای تو دار و دسته  یسر

 .یمن...چندتا حسن داره

یک:دستت یم ره تو جیب خودت...به 

 اندازه ی خودت کار یم

..ول ی به اندازه ی سه نفر درآمد  کنن

 .داری



  

  

دو:آقات یم مونه باالی رس زن و بچه 

زاد واسه خودتاش و توام آ  

 .یم چرجن 

 :...سه

 :کیم مکث کرد و گفت

سه رو بعدا بهت م ی گم....علل _

 الحساب به آزادی خودت و آقات

و درامد خوبت فکر کن...بقیه اش پیش  

 کش..فردا میای به

اینآدرس...بازم یم گم فردا نن ای خودم یم 

 .یام



امروز دقیقا شیش ماه بود که برای اصغر  

 . کار یم کردم

کارم اولش نگهبانن بود . وقنر یم ثم که 

 یگ دی گه از گماشته

ن  های اصغر رسر خر بود ضبط ماشنر

 خلق هللا رو پیاده یم کردمن

اون اطراف پرسه یم زدم تا کش رس 

 .نرسه

  

  

اما کم کم متوجه ی زرنگیم شدن و 

 مقامم رفت باالتر...حاال

ری بودم...ما خودمیه پا دزد ضبط و باط



 یه باند بزرگ خرده

فروشبودیم...یم رفتیم محله های باال 

ین زمان  ماال وتو رسیعتر

ن هارو در م ی  ممکنضبط و باطری ماشنر

 آوردیم و در یم رفتیم

 . وبعدشم یم فروختیم به مال خرها

البته به قول اصغر درآمدم بد نبود...اگه 

 خوب کار یم کردم

ی روزیبیست یس تومن رو در م 

 آوردم...بابا فکر یم کرد که کارم

یه   ترِ
َ

توقالیشوییه و صاحبش حتما آدم خ

 که خوب پول یم

ده...مقدار زیادی از پول رو به بابا یم 



 دادم...و اونم با رس خوش

ی مرصف موادش رو باال برده 

 بود...ساعت کاریش روهم تو

 . لحافدوزیش نصف کرده بود

****** 

  

  

ن   نایلون های پر از میوه رو روی زمنر

 گذاشتم و دستم رو توی

جیب اورکت کهنه ام کردم و دسته کلید 

 رو از جیبش

درآوردم.کلید رو تو قفل فرو کردم که یگ 

به به شونه  چند رصن



 ...ام زد

به سمتش برگشتم...یه مرد کت وشلوار 

 :یه ریشو بود

 کیانوش شمایید؟_

لبخند دندون نما نی زدم و  

تم:آره...خودممگف  . 

 خونی آقا کیانوش؟_

 .قربون شما_

دستش رو به طرفم دراز کرد و  

 . گفت:روزب  هانن هستم

دستم رو به سمتش دراز کردم. خندیدم 

 و گفتم:کاری دارین؟

ن کتش رو عقب کشید و  گوشه ی پاینر



 برق دستبند

 :فلزی شچشمم رو زد

  

  

 ..باید با من بیای آقا گ انوش_

با چشمای گرد شده گفتم:آخه واسه 

؟  جی

کارتش رو از جیب کتش در آورد و  

 گفت:رسوان روز

بهانیهستم...ب ی رسو صدا میای سوار 

ن م ی یسر ..برای  ماشنر

حفظآبروی خانواده ات هم که 

 شده....صدات در نیاد...و گرنه به



 ... زور موصل یم شم

_  چکار دار 
ی

ی از جام تکون نیم تا نگ

 .خورم

 .یم آی تو پاسگاه مشخص میشه_

 چرا باید باهات بیام؟_

زنگ در رو یم زنن و هر گ که اومد _

 درو باز کرد،نایلون ها

 جانی کار داری و 
ی

روب  هش یم دی و یم گ

 .شب نمیای

  

  

 .باشه چشم_

و دستم رو روی کلید گذاشتم و ادای باز  



ر رو درآوردمکردن د  

مامور تمایس با نی سیم گرفت و مشغول 

 ... حرف زدن شد

تا خیالم راحت شد که حواسش پرت 

 شده پا به فرار گذاشتم...وبا

تمام توان دویدم ...اما اون با خونرسدی 

 رس جاش موند و ازجاش

تکون نخور د...رس کوچه پیچیدم اما یه 

 مامور درشت پیل س

ن شد و تو یه حرکت ناگهانن  جلوم ستی

 پاش رو چلوی پام گذاشتو

ن  باعث شد سکندری بخورم و روی زمنر

 بیوفتم...فوری مثل عقاب



رو کمرم نشست و دست بند رو از پشت 

 به دستام بست . بعدش

ن بلند   منو رو مثل پشه از روی زمنر

 کرد...همکار ریشوشمبه

جمعمون ملحق شد ، نگاهش کردم که با 

 تمام توان تو

وری که رسم به یه صورتمسییل زد...ط

 :طرف کشیده شد

  

  

یم خوای از دست مامور پلیس دربری _

 دله دزد...اگه حریف ی

ه الف بچه مثل تو نشم باید درجه ام رو 



 بکنم و لباسم رو

ش تو  نم...روبه همکارش گفت:بتی ن آتیشتی

ن   .ماشنر

ن گذاشت  مامور پلیس من رو توی ماشنر

تو خودشم کنارم نشس . 

رسوان ریشو هم جلو نشست و ماش ین 

 راه افتاد...به عقب

برگشتمتا جانی که چشمم کار یم کرد به 

 خونه نگاه کردم تا با

طورکامل از خیابون محل سکونتم دور 

 ..شدیم

**** 

 :روز بهانن دوباره پرسید



 از گ با اصغر موگونی کار م ی کن ی؟_

  

  

 . من نیم شناسمش_

ن بچه جون انکار فایده نداره...ما _ ببنر

 مدارک زیادی داریم

ازاینکه تو توی باند اصغر موگونی 

؟  فعالیت داشنر

اشتباه به عرضتون رسوندن جناب _

 رسوان...من کاری نکردم

. 

از جاش بلند شد و رفت سمت در و 

 :همکارش رو صدا زد



_ 
ن

 .گروهبان مستوف

دش رو به در گروهبان جوان رسی    ع خو 

ام  رسوند و احتر

 .نظامیگذاشت

 بله قربان؟_

  

  

وسایل اضافه و لباس هاش رو ازش _

ین و انتقالش  بگتر

 . بدینبازداشگاه

 . باز ریس بدنن یادتون نره

 . چشم قربان_

و به سمت اتاق دیگه ای هدایتم کرد...و 



ون  خودش بتر

شد و  رفت...افرس دیگه ای داخل اتاق

 نگاه ی به رستاپام کرد

 :وگفت

کمر بند و کافشن و ساعتت رو بده به _

اهن  من...جز یه زیر پتر

ن رو درمیاری و یم دی  وشلوارت همه چتر

 . به من

جناب رسوان میشه من همینجو ری _

 برم تو بازداشگاه؟

  

  

همه ی لباس های روت رو دریم _



هن  اری...بجز یه پتر

شلوار...بجنبو  .. 

رس جام ایستاده بودم و هیچ حرکت ی 

 . نیم کردم

 .نگاه م کرد:مگه باتو نیستم؟گفتم دربیار

وقنر واکنشر از من ندی د به طرفم اومد 

 و دستش رو به

 ... طرفکافشنم برد

۹_ 

  

  

با چشمهای وحشت زده خودم رو کنار  

 کشیدم وغریدم:به



ت رو بکش کنارمندست نزن،دست . 

خفه شو ببینم تو گ هسنر که واسه _

 من خط و نشون م ی

 !کشر جوجه خلفکار

وبدون اینکه منتظر اجازه ام باشه دست 

 برد و زیپ کافشنم

ن کشید وتو یه حرکت از تنم درش  روپاینر

 آورد ..تاب سفید

ون افتاد و چاک س...ام مشخص  رنگمبتر

 . شد

رنگ از رخ مامور پرید و با دودست 

 جلوی چشماش رو گرفت و

 !گفت:یا ابولفضل



 .و با یه حرکت رسی    ع اتاق رو ترک کرد

  

  

خجالت زده نشستم و با دستام خودم رو 

 پوشوندم وبا

نوک{پا}کافشنم رو جلو کشیدم و 

 پوشیدمش.طویل نکشید که

د و مامورزنن چادری داخل اتاق اوم

 :روبروم ایستاد

ی — یم مردی از اول م ی گفنر دختر

 ؟حتما بای د آبروت یم

 رفت جلوی چشم یه مامور مرد؟

ن متهم هارو لخت  — مجبور ن یستنر



ن   کنید بفرس تنر

 توبازداشگاه...مجبورید؟

اینو که لختشون کنیم یا نه رو —

 خودمون بهتر تش خیص یم

 .دیم

 اسمت ؟

 !کیانوش—

کرد و گفت:اسم   با تعجب رسش رو بلند 

 . واقعیت رو بگو

  

  

 !اسم واقعیم رو گفتم؛کیانوشم—

پوزخند زد:یه دختر که خییل دوست داره 



 پرس

باشه...کافشنوبپوش کالهتم رست بذار 

 بری م بازدشگاه

 .بانوان...فردام یم ریدادرسا...راه بیوفت

و دست پشت شانه ام گذاشت و من رو 

زداشگاهبه طرف با  

 .هدایتکرد

م  ن که با خانواده ام تماس بگتر ازم خواسنر

 تا اگه سندی دارن

برام بیارن...اما زیه خیال باطل سند باید 

یم  از کجا گتر

آوردم؟...خونه ی خودمون تلفن 

 نداشت .ناچار شدم به مریم



خانمهمسایه امون تلفن کنم و بهش بگم  

 که به خانواده ام بگه

ام م ی مونم...تا امشب پیش یگ از دوست

 نصف شب بابا واکرم

 . رو زا به راه نکنم

  

  

****** 

دوسال حبس شد تاوان همدست یم با 

 باند کثیف اصغر

خر...درست اون موقع بود که فهمیدم  رسر

 تو پرونده ی اصغر رسر 

ی  ی و زورگتر جز رسقت چند مورد درگتر



 هم بوده و پخش مواد

 . مخدر

ی  ها یکشون به یه مورد قتل منجر  درگتر

 شده بود...شا ید بای د

خدارو شکر یم کردم که خییل زود دستم 

 برای پلیس رو شده

... 

واال معلوم نبود بعدها اصغر رسر خر جی  

 .کارهانی ازم یم خواست

روزهای زندان کسالت بار یم  

 ..گذشت...هرروز تکرار روز قبل

ادر سلولهای کثیف،زنای خالف کار...م

 هانی با بچه هانی که



متولدزندان بودن..زد و خورد...کتک و  

 ...کتک خو ری

  

  

درد و رنج...بردن زندانن ها پای چوبه ی 

 ...دار

موهای رسم بلند شده بود...دیگه تو 

 چهره ام هیچ نشونه ای از

 ... اون ظاهر پرسونه نبود

 یه بار بابا مالقاتم نیم اومد...چند مایه

 اکرم یم اومد تا

 ... فقطبفهمه مرده ام یا زنده

وقنر راجب بابا ازش یم پرسیدم جواب 



 رسباال یم داد...جواب

هانی که هیچ وقت قانعم نیم  

 کرد...شماره ی بابا خاموش

 . بود...ودل من تنگ صداش

****** 

  

  

 . یک سال و سه ماه گذشته بود

مایه م ی شد که ندیده  اکرم رو پنج

 بودم...چند باری به خونه

ی مریم خانم زنگ زده بودم و ازش رساغ 

 خانواده ام رو

گرفتهبودم...گفته بود خوبن ویل وقنر  



 گفته بودم یم خوام

صداشون رو بشنوم هر بار یه بهونه ای 

 آورده بود...دلم یم خواست

فکر کنمکه مریم خانم دلش نم ی خواد 

مخابراتخ ونه اش بشه   

 و همش خانواده ی من مزاحمش باشن

... 

********* 

تو حیاط زندان نشسته بودم...سوزیسر 

 توی گردنم حس کردم

ودستم رو به طرف محل درد بردم و یه 

ن ریزو سفت رو  چتر

 . زیرانگشتم حس کردم



ن دو انگشت فشارش دادم و انگشتم  بنر

 !رو جلوی چشمم گرفتم

  

  

_ ن بار بود که  یه شپشک بود...این اولنر

ثیف روڪ این جونور   

 .ازتوی موهام در م ی آوردم

ن پرتش کردم و وحشت زده از جام  رو زمنر

 بلند شدم ورورس ی

وع به تکوندنش   رو از رسم کندم و رسر

 کردم...مور مورم یم

شد...حس خارش رو تو تمام تنم حس  

ن   کردم..عصنی بودم..همنر



ن کننده کم  یادگاری رو از این زندان مشمتی

 ... داشتم

نگاهم رو دور اطراف حیاط ندامتگاه 

که  چرخوندم ...زیور رو دیدم  

ن چندتا از زندانن ها بود وداشت  بنر

 باهاشون صحبت

میکرد...زیور وکیل بند بود ده سال ی یم 

 شد که بخاطربدیه

توزندان بود ودیگه به نو غ زندان خونه 

حساب یمی دائمیش   

 : شد با عجله به سمتش دویدم

زیور...زیور...بیا کمکم کن ...یاال تورو —

اش  .خدا...بیا موهامو بتر



 :زنن با صدای نخراشیده خندید و گفت

  

  

هه..هه...شپش زدی...اون که جز —

 خانوادمون شده دیگه ،یه

 . همزیسنر دوستانه

 :تو صورت براق شدم و گفتم

شاید تو مثل گوسفندا با شپش حال  —

...ول ی من ازشون  کنن

ه  ...عقم م ی گتر

خواست با عصبانیت به سمتم یورش 

ه که ز یور بازوش  بتی

 ...روگرفت:ولش کن عطیه...بچه است



و به من نگاه کرد و گفت :برو...برو تو 

 دستشونی تا بیام

 ... موهاتوکوتاه کنم برات

-- اش ی شونم ی خوام برام از ته بتر . 

با تعجب گفت:این چه کاریه؟..همه ی 

 زن به
ی

 قشنگ

ن حاال چقدر با اون  گیساشه...خودتو ببنر

 اولت فرق کردی

 . تازهقشنگیت مشخص شده..

  

  

 با یه عالمه شپش رو م ی —
ی

قشنگ

م؟  خوام بذارم رسقتی



دوباره همه خندیدن...زیور گفت:خییل 

 خب...برو ببینم م ی

م ...برات تون ماز بچه ها یه مورصن بگتر

اشم  ...بتر

 . باشه من م ی رم تو ی توالت_

چند دقیقه ای بعد زیور با یه مورصن درب 

 و داغون کند

 ... اومدرسوقت موهام

خدا یم دونه چقدر درد کشیدم تا زیور با 

 اون مورصن زیر

اشه...تمام رسم پله پله  خاکیموهام رو بتر

 شده بود.زیور اخر رس

شد بادسته تیغ گنده کاری ها ی مجبور 



 مورصن رو صاف و صوف

کنه....خودم رو وقنر تو آینه 

 دیدم...حالم گرفته شد..زشت

بودمزشت تر شدم...شبیه پرس بچه های 

 تخش که تو فیلم های

زمانبچگیم دی ده بودم...یه کله ی صاف 

 براق و یه قیافه

  

  

ن جونور های موزی  ی تخییل...روی زمنر

 رو م ی دیدم که

بینموهام جولون یم دادن بعدم زیور 

 همه ی موهارو با جارو



وخاکانداز جمع کرد و انداخت تو سطل 

 ... زباله ی در دار

از قیافه ی چپندر قیچی خودم حالم بهم 

 خورد...رسی    ع رورسی

رو تو رسم انداختم تا اون کچل ی آزار 

پوشونهدهنده رو ب ... 

******* 

ن  یه هفته ای از کچلیم گذشته بود...بنر

 زندانن هابه کیا

 .... کچلمعروف شده بودم

 ... به نظرم اسم جالنی بود

یه جورانی تک بود.اصال از این اسم بدم 

 نیم اومد...خب کچلبودم



دیگه...اما حسنش این بود که دیگه 

 شپش نداشتم...زود بهزود

بالشم رویم حموم یم رفتم و ملحفه ی 

 شستم،به بهداشتمم

 راحتتر یم رسیدم

*** 

  

  

ساعت مالقات بود...یک به یک اسم 

 زندانن ها رو یم

خوندن...منبا خیال راحت روتخت 

 افتاده بودم و داشتم یه رمان

قدییم م یخوندم برای یگ از هم بندام 



 . بود

من ماها بود که منتظر هیچ مالقات  

ه ای نبودم . گ یکنند  

 ادش بود کیانوش اینجاست؟

 .در کمال تعجب اسمم رو صدا زدن

 .مثل برق از جا پریدم

نفهمیدم چطور دمپانی های پالستیکیم 

 رو لنگ به لنگ پام

 .کردم و به سمت سالن مالقات دوی دم

  

  

 ... گیشه ی یس وپنج بودم

گاه کردم و با دقت به شماره ی گیشه ها ن



 باالخره شماره ی یس

 . وپنج رو پیدا کردم

زن زیبانی پوشیده در چادر سیاه با 

 صورنر که مثل ماه یم

درخشید اونجا نشسته بود.با دقت ب 

 یشت ری نگاهش کردم!این

 !زنگ بود؟

جلوتر رفتم...یه تصویر محو از کودکیهام 

 جلوی چشمم جون

گرفت...یه زن زیبا که گریه میکرد و 

ت من رو یم کشید تاازدس  

آغوش بابا جدام کنه..این زن زیبا گل 

 !!...بهاربود .مادرم



اشک به چشمام هجوم اورد...رس جام 

 خشکم زد

  

  

ه شدم...اونم   چند لحظه ای رو بهش ختر

 کیم نگاهم

کرد...اولشمن رونشناخت ویل کیم که نی 

 شتر دقت کرد یه

دفعه رنگنگاهش تغیتر کرد،از جاش بلند 

 شد و با شعف به صورتم

 .لبخند زد

اشک سمچی رو که تو چشمم جا خوش  

 کرده بود به سخنر از



ی کردم  .ریزشش جلوگتر

و با قدمهای نامطمعن از اون محل دور 

 شدم،صدای ضعیف

ب  ههاش به شیشه رو یم شنیدم ...اما  رصن

 همچنان به راهم ادامه

 . دادم

 
ن

ن به مادرم  چه حرف برای گفنر

 داشتم؟باید از کدوم

ندگیم براش تعریف م ی کردم؟از  ن قسمتر

 روزهای هدر رفته این

 دوسالم؟

  

  



از اخراجم از مدرسه و آشنا شدم با باند 

 خالفکار اصغر رسر خر؟از

 .کدوم افتخارم بای د براش یم گفتم

 ...رفتم تو سلولم و افتادم رو تخت

ب رمان رو برداشتم و ورق زدم کتا

 ،حوصله ی رمان خوندن

همنداشتم.کتاب رو یه گوشه انداختم 

 ودستام رو زیر رسم

ه شدم ی ختر  !گذاشتموبه زیر تخت کتی

به خودم که اومدم دیدم ساعتهاست زل 

 زدم به باالی رسم

 . وسیایه تخت رو نگاه م ی کنم

  



  

 من گ ب
ی

ود؟بابا که هیچوقت مقرص زندگ

 نذاشت خود

سال ۱۲واقعیمباشم؟ی ا مامان که بعد

 خوشبخنر و آرامش و

غلت زدنتو ثروت و شوکت،تازه یادش 

 افتاده بود که یه روزی یه

ساله اش رو ول  ۵جای ی دست بچه ی 

 کرد و رفت و حاال اومده

بود توزندان مالقات اون بچه ی رها 

 شده اش؟ واقعا سهم

مان جی بود؟حنر ی من ازخوشبخنر ما

 ه هدیه ام تو این سالها



برام نفرستاده بود.یه هدیه که دلم خوش 

 باشه که ی ادگاریه

 بهش 
ی

مادرمه...که تو لحظه های دلتنگ

 نگاه کنم ومادرم رو به

 .خاطر بیارم

 حاال با ید دلم هواشو یم کرد؟

۱۲_ 

  

  

باقیمونده ی محکومیتم داشت جن یل 

ی    ع یم گذشت، تورس   

این چندماهه دوبار دیگه مادرم اومد 

 ومن هر باراز مالقات باهاش



رسبازدم،دیگه تقریبا مطمعن شده بودم  

 برای خانواده
ر

 که اتفاف

 ... امافتاده ی ا کال قیدم رو زدن

ساله یم شدم۱۸دو ماه د یگه   . 

موهای رسم چند ساننر رشد کرده بود 

 ،اونقدر که یم شد به

یک طرف شونه اشون زد ویل هنوز هیچ 

 نشونه ای از دختر بودن

نداشتم بخصوص با سبیل هانی که از ژن 

 عجق وجقم

شدکرده بودو شبیه یه سبیل کم  حسابتر

 پشت بود.ابروهای

پیوندم باالیچشمهای سیاهم رو 



 پوشونده بود...گاه ی هم بن دام

  

  

ن اگه اصالح ک نم خییل بهم یم گفنر

 خوشگل یم شم...چه رسخو

 !شانی بودن

خوشگل کیلونی چنده ؟حاال گ یم 

 !خواست خوشگل بشه

تازه نقشه ها داشتم،میخواستم با این 

 ظاهر پرسونه ام کارهابکنم

. 

کیل کارها برای انجام دادن داشتم.مثال یه 

 موتور بخرم وبرم



...یا مثال برم مخ دختر مایه دارها  کیفقانی

ه نظر همرو بزنم.ب  

 افه ای 
ر

بندیام من پرس خوش ف

 بودم..خالصه که تو این دوسال

حبسکیل شامورنر بازی ی اد گرفته بودم  

 که یم خواستم تو

روزهای آینده ی زندگیم ازشون استفاده  

 ... کنم

روی تخت سلولم دراز شده بودم و و پام 

 رو روی پای دیگه

امانداخته و بازوی دست چپم رو زیر 

بودم رسم گذاشته . 

  



  

نگهبان زندان اومدو صدام زد(.گ انوش 

 )مودت

 .نگاه هم سلویل هام به سمت در چرخید

با خونرسدی از حالت دراز کش به حالت 

 نشسته در اومدم ومنتظر

ه شدم  :به دهن مامور نگهبان ختر

 .وسایلتو جمع کن بیاآزادی_

ل و  ِِ ِِ وع کردن به ِک هم بندام رسر

و جیغ...و یگ یگ من دست  

ن   .رودر آغوش گرفنر

  

  



و دعا یم کردن که دیگه برنگردم.با بدرقه 

 ی زندان ی ها از

سالنخارج شدم و به طرف اتاق رییس 

 زندان رفتم و بعد از

مراحلقانونیش بعد از دوسال باالخره 

ون زندان رو دیدم  رنگ بتر

رو باز کرد و دژبان زندان در کشونی بزرگ 

 من با ساک کهنه

ایکه روی شونه ام بود از اون در بزرگ رد 

 . شدم

چند قدم برداشتم که کش ص دام 

 !!"کیاجان"زد

ن  از تعجب دوتا شاخ گنده رو رسم ستی



 شد

تو عمرم کش به اخر اسمم جان اضافه 

 . نکرده بود

از کنار شونه ام نگاه ی به پشت رسم 

 .انداختم

  

  

کامل به عقب برگشتم.مادرم بود اینبار 

 بدون چادر با موهای رنگ

کرده کنار یه ماشینن که اصال نیم 

 دونستم جی هست؟یه

دستگل بزرگ تو دستاش بود و داشت 

 . بهم لبخندیم زد



سیع کردم خودم رو به یه راه دیگه بزنم 

 گفتم
ی

 :با دستپاچگ

_ ن من کیانوش نیستم خانم اشتباه گرف تنر . 

اما بعد با حرفش به معنای واقع ی هنگ  

 . کردم

  

  

من گفتم کیا جان!نگفتم کیانوش!از  _

 کجا فهمیدی گمشده یمن

 اسمش کیانوشه؟

دستم رو تو هوا تکون دادم و ساکم رو 

 روی شونه ام جابه جا

 :کردم



خانم برو خدا روزی تو جای د ی گه _

احواله کنه.من دختر شم  

 .نیستم

مم...تو  _ از کجا یم دونن من دنبال دختر

 که لباست

 پرسونهاست ؟

 :با لحن آرویم گفت

گمشده ی منن که لباست یه  _ دختر

 کافشن کهنه و یه شلوار

کهنه تره....جز کیانوش من هیچکس 

 .لباس پرسونه نیم پوشه

چند قدم نزدیکم شد،دلم یم خواست 

 این زن زیبارو به



  

  

آغوشبکشم و عطر تنش رو به ریه هام 

 بکشم...همون عطری که

 . آمیخته با بوی نی از داغ و عِرِق تن بود

 .اما این زن غریب بود برام

 !اون نه بوی پیازداغ یم داد و نه عِرِق تن

اونورتر تو  بوی خوش عطرش تا چند متر

 فضا پخش

شدهبود....اون گلبهار با چادر سیاه و 

فته کجا و اینرنگ و رو ر   

 خانمشیکان پیکان کجا؟

با بغض فرو خورده گفتم:من نیم 



 شناسمت خانم...مادر من

شبیهشمانبود...گل بهار همیشه تو 

 دستاش زنبیل خرید بود رو

رسشنون. ویل تو دست شما سوی    چ ماش 

 .ینه و گل رسخ

  

  

ن   دنباله ی چادر سیاِه گل بهار رو ی زمنر

یم شد..روی کشیده  

ناخناش حنا یم ذاشت...ویل الک شما 

 قرمزه...اون با دمپا نی 

پالستیگ راه یم رفت ویل شما یه ابو 

 طیاره ی باکالس زیر



؟ آدرس رو اشتباه اومدی  پاتونه...یم بینن

 خانم اینجا

سالنعروس نیست.زنداِن زنانه...اشتباه 

 اومدی و راهم رو کشیدم

م که دوباره گفت  :کهتی

هیچ کس تو این شهر درندشت _

 منتظرت نیست گل

قشنگم...هیچ خانواده ای نداری بجز من 

 و خواهرات...دنبال

کش نباش تا رو زخمت مرحم 

 بذاره...دی گه هیچکس رو

 .نداری

قلبم فرو ریخت..یعنن جی به رس 



 !خانوادام اومده بود؟

نگاهم روی اسم حک شده ی بابا روی 

 سنگ مزار خشک شده

 .بود

نیم تونستم گریه کنم...کال یاد  حنر 

 نگرفته بودم گریه

کنم...اشک برای من یه ادا بازی مسخره 

ونه  ی دختر

  

  

بود.مثلعروسک بازی و جیغ زدن.مثل 

 بلن د کردن موهام و زدن

الک روناخونام...مثل طنازی چهره ی زن 



 زیبانی که روبروم

 .نشسته بود

_  کرد و نه  احمد نه خودش زند 
ی

گ

 !گذاشت تو زندگ ی کنن 

نگاه شاکیم رو از اسم بابا گرفتم و تو 

 صورت قشنگش انداختم

ات  !وبا تندی گفتم:در عوض تو و دختر

 کردین
ی

ن زندگ  .تا تونستنر

ن اندخت و گفت  :رسش رو پاینر

م_  . پدرت نذاشت تورو بتی

 :پورخند زدم

  

  



_ ز خدا خواسته  بابا نذاشت و تو هم ا

 گفنر .دم احمد گرم...کارمرو

راحت کرد...دوتا دختر نگه داشتنشون از 

ه...شوهرت  سه تا راحتتر

که کم خر پول نبود.الاقل یم تونسنر 

 مایه یه

...حاال ماه نه...سایل یه  کادو برام بفرسنر

 دونه..دوسال ی یه دونه

. 

 . احمد نیم ذاشت بهت نزدیک بشم_

_ سنر بیایدر مدرسه که یم تون . 

ان کنم_  .االن اومدم جتی

دیره گیل خانم...خییل د یر....این ی   _



 که االن روبروته یه بچه

یمادر مرده ی کوچولو نیست یه زندانن 

 ... سابقه داره

  

  

و از جام بلند شدم و از مزار فاصله  

 . گرفتم

کجا م ی ری کیا جان.بذار منم باهات _

 .ب ی ی ام

 !کجا؟_

هر جا بری باهات یم ی ام...خواهرات _

 منتظرتن...یم خوام

مت پیش خودم  . بتی



 :با صدای بلند خندی دم

؟_ ؟!مطمعنن ن  منتظر منن

  

  

گ از یه زندانن خالفکار خوشش یم یاد 

 آخه؟که یم خوای

ی تو خونه ات !نیم تریس  من رو بتی

 شپش وکنه های تنم

 زندگیتوبه گوه بکشن؟

دیگه ازت نیم گذرم...تا قله ی قافم _

 بری ،دنبالت یم

یام...حاالکه دیگه احمد نیست...یم تونن 

 
ی

 برای خودت زندگ



...منمکنارتم...با تمام توانم  . کنن

با ی اد بابا که حاال دیگه زیر یه خروار 

 خاک خوابیده

بود،بغضسنگینن به گ لوم چنگ 

اره پشتانداخت...بغضن که دوب  

 . نقابغرورم پنهانش کردم

  

  

یفه و شیدا رو  بدم نیم اومد برم یه رس رسر

 ببینم.دلم یم خواست

ببینم چه شکیل شدن...رو بهش کردم و  

 گفتم...یم ریم محله ی

ی از اکرم و بچه ها   قدیمیون شاید یه ختی



 گرفتم...بعدش باهاتیم

انی واسه یام خونه ات...تا وقنر یه ج

 پیدا کنم...فعالهیچ
ی

 زندگ

 پویل ندارم

لبخند زد و خودش رو بهم رسوند...و 

 . رسی    ع بغلم کرد

 .خییل خوبه عزیزم...عالیه_

دستام رو باال آوردم و دور کمرش حلقه  

 .کردم

  

  

دلم م ی خواست بیشتر تو بغلش باشم 

 ،اما بر خالف میلم ازش



 . فاصله گرفتم

ن نشسته بود.یه جورانی  مامان تو ماشنر

 براش افت داشت که

پیاده بشه و خودش رو به همسایه های 

 . ما نشون بده

به فکرم رسید که صدیقه خانم گزینه ی 

 خوبیه برای پرس

وجو...خب اون یه جورانی کالنتر محل 

 بود...اما حنر این کالنتر 

م  .خانمم نیم دونست که من دختر

...بعد از چند زنگ خونشون رو زدم

 .دقیقه...چادر به رس اومد دمدر

  



  

با دی دنم چادر گلدارش رو دور صورتش  

 :گرفت و گفت

؟ _ ن ؟ خوبنر ن عه وا...آقا کیا شماینر

...دنی خوش  رسیدن بختر

گذشت؟..ی ادم رفت ببخشید غم 

 آخرتون باشه..هر جی اون خدا

 .بیامرز یم خوابه...بقای عمر شما باشه

انگار اکرم خایل بسته بود براش که من 

 دونی هستم...عجب

 ... عجوبه ای بود این اکرمم

 .صدیقه داشت یه بند وراجی یم کرد

روده درازیش حو صله ام رو رس برد....با  



 :کالفگ ی گفتم

ممنون صدیق خانم...ممنون...یم گم _

 شما از اکرم ختی ندارین؟

عه وا رسما خوردین ؟یا صداتون هنوز _

 بچه گونه مونده

آقاکیا؟فکر م ی کردم صداتون کلفت تر 

 شده باشه؟

  

  

جا خوردم...من صدام ذاتن کلفت 

 بود...اما خودمم سیع یم

کردمکلفت ترش کنم...اما یه لحظه عاد 

 ی از صدیقه سوال کردم



 .و خبیه جورانی سونر دادم

رای اینکه کارو خراب نکنم..صدامو تو  ب

 گلو انداختم و

 ...گفتم:آره...آره ...یه کم رسما خوردم

 اکرم خونه اش رو از اینجا برده؟

دستش رو جلوی لبش مشت کرد؛ 

 واه...مگه ختی ندارین؟

 !چیو؟_

واال جی بگم اکرم شوهر کرد...رنگ از  _

 :رخم پرید

؟شوهر؟_  جی

  

  



آره پارسال شوهر کرد سه ماه بعد از _

 آقا
َ

َمد
َ

 ... فوت ا

؟_  شوجن یم کنن

نه به جان عباسم...شوخیم کجا _

 .بود؟شوهر کرد رفت زنجان

 بچه ها جی ؟داداشام؟_

 !کوچیکه رو که برد...ویل قاسم_

 قاسم چ ی؟_

 ... طفیل قاسم_

 . با چشمام زل زدم به دهانش

 . داشت مُن من م ی کرد

 بستم و   چشمهام رو 
ی

با کالفگ

 گفتم:جونم رو باال آوردی صدیق



د بگو دیگه قاسم جی شد٬خانم ! 

  

  

واال چطوری بگم طفل معصوم م ادر _

 مرده

یم شه اصل قضیه رو بگ ی قربون _

 دستت طفره نرو

اکرم که شوهر کرد رفت. قاسم رو _

د دست برادرش اونم بچه  ستی

رو همینجو ری ول کرد به امون خدا 

 صبح به صبح م ی

اوردشیم ذاشتش تو کوچه و شب به 

 شبم مس اومد م ی بردش



توخونه .همسایه ها بهش غذا م ی 

 .دادن

نوک بینیم سوخت اشک از چشمهام 

ون ریخت  .بتر

 !االن کجاست؟_

یه مدت داییش نیومد.ما یم رفنر م تو _

 خونه بهش رس یم زدی

خشکس یم کردیمم گاه ی ترو  . 

 ... سه ماه پیش بود که

  

  

یه روز رفتم تو خونه ویل هر جی گشتم 

 . اثری از قاسم نبود



 همسایه هارو ختی کردم...اونا م اومدن

همه جارو گشتیم حت ی٬  

ن ویل هیچ اثری  پزشک قانونن هم رفنر

 .ازش نبود که نبود

ومد تا اینکه دو سه هفته پیش اکرم ا

د بنگاه برای  خونه رو ستی

 فروش

ازش رساغ قاسم رو گرفتم او نم زد زیر  

ه  گریه گفت نی ختی

! 

 آدرس و شماره تلفن نداد؟_

شماره تماس داد ویل کش جواب نیم _

 ده چندبار تماس



 .گرفتمجواب نداد کش

 شماره رو به من میدی؟_

 صتی کن_

  

  

یه تیکه کاغذ اومدو چند دقیقه بعد با   

**** 

چند بار با اون شماره تماس گرفتم اما  

 .کش برنداشت

مادرم دست رو شونه ام گذاشت و  

 گفت:حاال وقت هست

ادرت بگردی.بیا بریم خونه ی من  دنبالتی

احت کن  ..کم ی استر



بعدشباهم دنبالش م ی گردیم ...فعال 

ه بریم کیم رسو  بهتر

 .وضعت رورس و سامون بدی م

_ ماول  باید با اکرم تماس بگتر . 

  

  

 !گفت که جواب نمیده_

 !یم رم در خونه ی دانی حسن_

اگه اون ازش ختی داشت قطعا به _

نیم گفت؟٬خواهرش یم گفت  

م...بعدا دنبالش م ی گردی  .بیا بریم دختر

من فعال موقتا یم یام پیشت بعدش یم _

 رم



ن داری مگه؟_  جانی رو برای رفنر

م دیگه _  !یه جانی متر

مثال کجا؟د یدی که نامادریت خونه رو  _

 !گذاشته برای فروش

 .هنوز که فروش نرفته_

یم رم اونجا تا فروش بره همونجا م ی  _

 . مونم

  

  

مامان که معلوم بود حسانی کالفه شده  

 گفت: باشه تو فعال بیا

برم بعدراجبش حرف یم زنیم.بیا قربونت 

 .بیا بریم



ن مامان شدم  با شک و تردید سوا ر ماشنر

. 

 بغض سنگینن به گلوم چنگ زده بود

مرگ بابا از یه طرف و گم شدن برادر 

 زبون بسته ام قاسم از

طرف دیگه .این یگ واقعا جگرسوز 

 بود.دلم آتش گرفته

بود.سوزیسر که تا عمق وجودم رو تحت 

 تاثتر قرار داده

هوای رسد عرق از  بود.حالمبد بودتو اون

 تیغه ی کمرم به سمت

ن درجریان بود  پاینر

دلم یم خواست یه گوشه ی خلوت رو 



 پیدا کنم و فری اد بزنم

وبرای نی کش خودم و قاسم 

 ناتوانم..گوله گوله اشک حرست

بریزم و رس روزگار جیغ بزنم که این 

 نابرابری حق من و قاسم

 مظلوم نبود

  

  

نن االن قاسم کجا بود؟زیر دست و یع

 پای کدوم جماعت درحاهلل

شدن بود؟لعنت به اکرم ،لعنت به تمام 

 پدر و مادرانی که یهبچه

ی بدبخت رو قایط بدبخنر خودشون 



ن وبعد وقت  یم کنن

ییادشون یم افته برن دنبال 

 خوشبختیشون اون بچه رو وسط

ن با   بدبخنر موروثیشون یکه و غمگنر

 کویه از مشکالت

 .تنهامیذارن

کیه که جواب گو باشه ک یه که بگه 

 امثال کیا چرا رس از زندان

دراوردن ؟یا چرا قاسم جای بودن تو 

 آغوش خانواده رساز کوچهو

 خیابون زیر دست وپای مردم دریم آره؟

تو این افکار بودم که صدای مامان به  

 :گوشم رسید



 .خوب باالخره رسیدیم_

نگاه ی به اطرافم کردم !ت ابلوی سالن 

 زیبانی نظرم رو

 جلبکرد(سالن زیبانی گل گندم)پ

  

  

رو به مادرم کردم وگفتم:کارت طول یم  

 کشه من برم این دور

 وبر یه

 !چرجن بزنم و برگردم

با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:کارمن 

 !یاکار تو؟

 !کار من؟من کاری ندارم_



_ عنن جی کیا جان؟نیم خوای یه دسنر ی

 به رسو روت

؟ ؟موهات رو رنگ کنن  بکشر

 زیرخنده زدم وگفتم:گرفت ی 
ر

پوف

 مارو؟من آرایش کنم ؟من

 مورنگ کنم؟

 با کالفگ ی گفت:ی عنن جی کیا؟

 ساکم رو تو بغلم جابه جا کردم وگفتم؛

  

  

یعنن همینن که شنیدی.من تو عمرم از 

فرسخ یه آرا سه  

یشگاهزنونه ام رد نشدم..موهام رو یا بابا 



 م ی زد یا خییل همت

یم کردمدوسایل یه بار یم رفتم آرایشگاه 

 سید اسمال(اسما

 )عیل

اد  ن یم گفتم آلمانن بزنه یه ذره قیافه آدمتر

 
ی

م،بعد تو یم گ  بگتر

 بیا آرایشگاه زنونه مو رنگ کن؟

 :تو جاش جابه جا شد و گفت

_ ؟االن که یعنن نیم خ وای خودت بایسر

 دیگه احمد زنده نیست

!شناسنامه  که مجبورت کنه پرس بایسر

 ات عکس نداره تو دی

گههیجده سالت شده کیا.بای د 



 شناسنامه ی عکس دار داشته

بایسر .نیم خوای که عکس مردونه رو ش 

!با ید برگردی به  بزنن

 .هویتخودت

 !شناسنامه ی من مگه پیش توئه؟_

  

  

اره چند ماه بعد مرگ احمد از اکرم _

 .خواستم برام پست کنه

ابروهام باال پرید و گفتم:عجب پس با 

 هووت ارتباط تنگا تنگداری

 ؟

 .نه به اون صورت که تو فکر یم کنن _



 حاال میای آریشگاه ی ا نه؟

 نوچ با آریشگاه زنونه زیاد حال نیم کنم_

. 

...اونا ماه _ عجیبه تو بر عکس خواهرانر

 ی چند صد تومن

.البته ش یدا   ن فقطخرج ظاهرشون یم کنن

 که دیگه عقد کرده و

هزینههاش با فرزامه.فرزامم دستش به 

 دهنش یم رسه.اون ی

 داره
ی

 . ه فروشگاهه لوازم خانگ

 . خالصه از دست قروفراش راحت شدم

 ...اما آنوشا

  



  

 :با چشم های ریز شده گفتم

جی جی شا؟! این د یگه کیه دختر _

 !شوهرته؟

 تو کیا؟کریم که 
ی

خندید و گفت:جی یم گ

 دختر نداره.اون

فقطدوتا پرس بزرگ داره،منظورم از 

یفه است  .آنوشا همون رسر

یفه اسمش رو گذاشته..جی _  آها رسر

 جی شا؟

ی _ آنوشا عزیزم..وای اگه بدونن چه دلتی

 شده.روزی نیس

تخواستگاراش زنگ نزنن...اون مثل یه 



 تیکه ماه یم مونه درست

ن تو  ... عنر

س حسودیم نشد  پوزخند زدم گفتم:نتر

 خودم م ی دونم که

 به دل نیم زنم
ی

 ... چنگ

  

  

این حرفها چیه عزیزم.هر گیل یه بونی _

 . دا ره

ون نگاه کردم و گفتم:اون که آره  به بتر

ه بونی .هر گیل ی  

داره...ویل یگ مثل جی جی شا بوی گل 

 یاس یم ده...و



 .منخرزهره

ه  مامان رسش رو تکون داد وگفت :بهتر

 بریم از نزدیک

 . ببینیشون..اما قبلش یم ری م خرید

با مامان کل فروشگاه های لبایس رو که 

 مد نظرش بود رو گشتیم

توی عمرم اینقدر دنبال لباس نگشته 

لباسنو ا بودم یعنن معموال م  

نیم خریدیم .اکتر اوقات لباس ها اهدانی 

 بود .زینب خانم،یگ

از همسایه هامون تو خونه ی یه چند 

 نفر خر مایه کار یم کرد و

معموال بهش لباس یم داد ن و اونم از 



 بس لباسها زیاد بود

  

  

همه رو بذل و بخشش یم کرد ب ین 

 همسایه ها یه جوری هم

یافه م ی گرفت کهق  

با مامان کل فروشگاه های لبایس رو که 

 مد نظرش بود رو گشتیم

توی عمرم اینقدر دنبال لباس نگشته 

 بودم یعنن معموال ما لباسنو

نیم خریدیم .اکتر اوقات لباس ها اهدانی 

 بود .زینب خانم،یگ

از همسایه هامون تو خونه ی یه چند 



 نفر خر مایه کار یم کرد و

معموال بهش لباس یم داد ن و اونم از 

 بس لباسها زیاد بود

همه رو بذل و بخشش یم کرد ب ین 

 همسایه ها یه جوری هم

قیافه م ی گرفت که هرکس نیم 

 شناختش فکریم کرد البد

دستتو جیب خودش کرده و این لباسهارو 

 محض رضای خدا

 خرید ه برای خلق ا هلل

که   با مامان کل فروشگاه های لبایس رو 

 مد نظرش بود رو گشتیم

توی عمرم اینقدر دنبال لباس نگشته 



 بودم یعنن معموال ما لباسنو

نیم خریدیم .اکتر اوقات لباس ها اهدانی 

 بود .زینب خانم،یگ

  

  

از همسایه هامون تو خونه ی یه چند 

 نفر خر مایه کار یم کرد و

م از معموال بهش لباس یم داد ن و اون

 بس لباسها زیاد بودهمه

رو بذل و بخشش یم کرد ب ین همسایه 

 ها یه جوری هم قیافه

 م ی گرفت که

با مامان کل فروشگاه های لبایس رو که 



 مد نظرش بود رو گشتیم

توی عمرم اینقدر دنبال لباس نگشته 

 بودم یعنن معموال ما لباسنو

نیم خریدیم .اکتر اوقات لباس ها اهدانی 

خانم،یگ بود .زینب  

از همسایه هامون تو خونه ی یه چند 

 نفر خر مایه کار یم کرد و

معموال بهش لباس یم داد ن و اونم از 

 بس لباسها زیاد بود

همه رو بذل و بخشش یم کرد ب ین 

 همسایه ها یه جوری هم

قیافه م ی گرفت که هرکس نیم 

 شناختش فکریم کرد البد



 دستتو جیب خودش کرده و این لباسهارو 

 محض رضای خدا

 ماهم 
ی

خرید ه برای خلق هللا ،زندگ

 .اینجوری یم گذشت

  

  

گرچه با مامان کل فروشگاه های لوکس 

 رو گشت زدی م،اما

دستاخر با چنددست بلوز و شلوار 

 مردونه رسو ته قضیه رو به هم

ت  اوردم ،به ارصار مامان یگ دوتا تیشتر

 منجوق دوزی

،الاقل اینا یه نما نی از لباس  شدهخریدم



ونه داشت  .دختر

اولش یم ریم خونه ی مادرم.یه دوش _

ی و صورتتمخودم  یم گتر

ن یم کنم بعد لباس هاتو عوض یم   تمتر

 کنن و بعدش یم ریم

 !خونه ی من

ابروهام رو توی هم گره دادم و  

 گفتم:کجای حرفم برات

 نامهفومبود خانم خوشگله؟

نیم بهت گفتم دست به صورتم 

فهم؟  زنم!شتر

رسو وضعت اصال مناسب نیست  _

 کیا!خونه ی من تو یگ از محله



های به نام و با کالس شهر تهرانه.تو با 

 این ظاهر و این سبیلهای

پاچه بزی بیشتر شب یه کارگرای 

 !ساختمونن تا یه دختر برازنده

  

  

 ! دوست داری نیم یام_

بس کن کیا! یه بارم که شده حرف من _

 . رو گوش بده

یم مون ی پیشم بیشتر از یک بار _

 حرفت رو گوش یم دادم

. 

ن   گفت:نشد...نخواسنر
ی

باکالفگ



 بشه..حاال گناه من چیه کیا؟

این که تو نخوای خوی مرتب بایسر من 

 رو تنبیه نمیکنه ،این

شخصیت خودته که خراب یم شه،دلم 

 نیم خواد خواهرات

بدی از دیدن تو بهشون دست بدهحس ! 

ات  پوزخند زدم و گفتم:ناراحنر دختر

 !برات مهمه نه؟

ناراحتیشون برام مهمه همینطور که _

 !خوشحایل تو برام مهمه

  

  

فهیم چرا نمیخوای بفهیم که نیم خوام 



 تو برخورد اول دله

 .خواهرا تو بزنن خواهش یم کنم ک یا

زش برگردوندم و گفتم:ننه صورتم ذو ا

 ات چطوره؟هنوزم

 مثلقدیما چشم دیدن من رو نداره؟

فرمون رو چرخوند و گفت:مشاعرشو از 

 دست داده براش پرستار

 . گرفتم

باالخره راضن شدم که برم خونه ی ننه 

 عصمت

از کنار اتاقش که رد شدم اونرو غرق 

 خواب دیدم.مثل قبل نبود

ی  ،از اون هیکل چاق و قناص هیچ



 نمونده بود کش که رویتخت

بود یه مشت پوست و استخون بود.دلم 

 براش نسوخت.هوس

نکردم بغلش کنم.ببوسمش .اون فقط  

 گوشه ی ذهنم یه خاطره

ی ترک خورده بود یه خاطره ی بد برای 

 سالهای دور و

  

  

درازکودگ که برای من بسانه یه قرن 

به های  بود...هنوزم رصن

ترکهاش رو ر وی پوست رسخ شده ی 

 سالهای کودکیم حس



یم کردم.گز گز پوستم زیر رد ترکه ها 

 هنوزم یادم بود

باالخره راضن شدم که برم خونه ی ننه 

 عصمت

از کنار اتاقش که رد شدم اونرو غرق 

 خواب دیدم.مثل قبل نبود

،از اون هیکل چاق و قناص هیچ ی 

 نمونده بود کش که رویتخت

مشت پوست و استخون پوسیده  بود یه

 . بود

دلم براش نسوخت.هوس نکردم بغلش  

 کنم.ببوسمش .اون

فقطگوشه ی ذهنم یه خاطره ی ترک 



 خورده بود یه خاطره ی

 بد

برای سالهای دور و دراز کودگ که برای 

 من بسانه یه قرن

به های ترکه اش رو  گذشت..هنوزم رصن

 روی پوست رسخ شده ی

پوستم زیر رد  تنم حس یم کردم.گز گز 

 ترکه ها هنوزم تو خاطر

مبود.هنوز یادم بود که وقنر عصبانیش 

 یم کردم با دهان کفکرده

  

  

بهم یم گفت،ت.....سِگ زنازاده جالبه  



 که فقط من شامالین فحشا

 . یم شدم

انگار که گل بهار رفت زیر الن دلون 

یفه و شیدا  خوابیده و رسر

روپس انداخته و من یگ تخم و ترکه ی 

مد لحاف دوزم
َ

ِ ِِ
َ

 . ا

از اون تیکه گوشت مردنن چشم گ فتم 

 و رفتم سمت حموم یکه

 . کنار توالت ته سالن بود

باالخره راضن شدم که برم خونه ی ننه 

 عصمت

از کنار اتاقش که رد شدم اونرو غرق 

 خواب دیدم.مثل قبل نبود



ی  ،از اون هیکل چاق و قناص هیچ

 نمونده بود کش که رویتخت

بود یه مشت پوست و استخون بود.دلم 

 براش نسوخت.هوس

نکردم بغلش کنم.ببوسمش .اون فقط  

 گوشه ی ذهنم یه خاطره

ی ترک خورده بود یه خاطره ی بد برای 

 سالهای دور و

درازکودگ که برای من بسانه یه قرن 

به های  بود...هنوزم رصن

  

  

ترکهاش رو ر وی پوست رسخ شده ی 



 سالهای کودکیم حس

یم کردم.گز گز پوستم زیر رد ترکه ها 

 هنوزم یادم بود

باالخره راضن شدم که برم خونه ی ننه 

 عصمت

از کنار اتاقش که رد شدم اونرو غرق 

 خواب دیدم.مثل قبل نبود

،از اون هیکل چاق و قناص هیچ ی 

 نمونده بود کش که رویتخت

بود یه مشت پوست و استخون لمیده 

 .پوسیده و کپک زدهبود

دلم براش نسوخت.هوس نکردم بغلش  

 کنم.ببوسمش .اون



فقطگوشه ی ذهنم یه خاطره ی ترک 

 خورده برای سالهای دور

ودراز کودکیم بود .سالیانن که برای من 

 بسانه یه

به های ترکه اش  قرنگذشت..هنوزم رصن

 رو روی پوست رسخ شده

دم.گز گز پوستم زیر رد ی تنم حس یم کر 

 ترکه ها هنوزم تو

خاطر مبود.هنوز یادم بود که وقنر 

 عصبانیش یم کردم با دهان

کفکرده بهم یم گفت،ت.....سِگ زنازاده 

 جالبه که فقط من

اها یم شدم  . شامالین نارسن



  

  

انگار که گل بهار رفته زیر آلن دلون 

یفه و شیدا  خوابیده و رسر

روپس انداخته و من یگ تخم و ترکه ی 

مد لحاف دوزم. ی
َ

ِ ِِ
َ

 ا

 .عنیاصل جنس خراب

از اون تیکه گوشت مردنن چشم گر فتم 

 و رفتم سمت حمومیکه

 .کنار توالت ته سالن قرار داشت

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

رسو صورتم رو شستم و دسته ت ییعن رو  

 که مامان داده بود



داشتم و با نگایه به آینه س یبیل بهمتی

 های شوید یم رو از ته

زدم الحق و انصاف که صورتم حسانی 

 باز شد

  

  

بعدش یه دست لباس جد ید پوشیدم و 

 رفتم پیش مامان تا

 .باهم راه بیوفتیم و بریم پیش خواهرام

مامان روی مبل نشسته بود و با دست 

 .رسش رو گرفته بود

با شنیدن صدای پام رسش رو بلند کرد و 

 بهم نگاه کرد و با نی 



حایل از جاش بلند شد و گفت:خب 

 .بریم

 :مامان نگایه به ظاهرم کرد و گفت

خوبه یه ذره بهتر شدی .گرچه هنوزم _

 مثل پرسهای نوجوونن 

هسنر که تازه صورتشون رو تیغ زدن.دلم 

 یم خواست الاقل یه

ونه تر بود  ذره ظاهرت دختر

 :پوف کالفه ای کشیدم و گفتم

  

  

من هیجده ساله اینجوریم بعد تو یم _

 خوای یه روزه من روبکنن 



 لیال فروهر؟

حاال مگه اوس کریم با این ظاهر من 

 مشکل داره؟

اخم ظریفن میان پیشونیش افتاد و  

 گفت:اوس

 شوهرتو یم گم_ ! کریم؟

_ این اسایم دلم نیم خواد آقا کریم رو با 

 . صدا بزنن 

وع شد.هرگ _ وط رسر طو رسر د...نی ا...رسر

 ندونه فکر یم کنه من

یه لنگه پا موندم که تورو خدا بیا من رو 

 بتی خونه ات.من همینم

که هستم .اگه از بچگ ی تربیتم یم  



 کردی االن حق داشنر بگ

ی فالنو بهمان ول ی تو نیم تونن بهم 

ی من همینم  خورده بگتر

 .که

ن   هستم و  ه ی ماشنر دستم رو به دستگتر

 گرفتم و گفتم:نگه

دار،انگار ما باهم آبمون تویه جوب ن یم 

 . ره

  

  

ن رسجات_  .بشنر

ه  با صدای ترسر مامان دستم رو دستگتر

 خشک شد



 پاش _
ن

یم ریم خونه.و بدون هیچ حرف

 رو پدال گاز گذاشت وراه

 . افتاد

یم .قبال این به یه محله ی باکالس رسید

 نزدیگ ها اومده

 . بودممنتها برای دزدی

جلوی یه خونه ی بزرگ و لوکس ترمز  

یل  کرد و با کنتر

ریموت)در بزرگ آهنن رو باز کرد، (

ت باز موند تا  دهانم از حتر

یل ندی ده بودم  . حاال دربکنتر

اما سیع کردم تعجب و ند ید بدی د 

 .بازیم رو مامان نبینه



  

  

ن  ن سکوت کردم و رسم رو پاینر برای همنر

وع به  انداختم و رسر

ن با دسته ی کیفم کردم  . وررفنر

مردی هن هن کنان بهمون نزدیک  پتر

 :شد

 .سالم خانم جان_

ن پیاده شد و  مادرم با غرور از ماشنر

مردداد  :سوی    چ رو به دست پتر

ن رو یه آب بزن مشنر عباس ،آقا _ ماشنر

یف آوردن؟  ترسر

_ ن چ ن گفنر شم خانم، ختر تماس گرفنر



 .دیر یم ی ان

بسیار خوب و رسش رو خم کرد و  _

 گفت: پیاده شو

  

  

ن پیاده  با طمأنینه ازماشنر

مردنگاهم کرد و  شدم...پتر

 گفت:سالمآقا خوش اومدین

گردن مامان به سمتم چرخید و دست 

مرد  من به سمت پتر

؟ درازشد و گفتم:سالم پدرجان خونی  

دست خاکیش رو به پشت شلوارش  

 کشید و وقنر به خیال



ن  خودش دستش با گوشه ی شلوارش تمتر

 شد دستش رو به

ن دستهای زبرش  طرفمدراز کرد و بنر

د  .فرسر

 ! مامان با تندی گفت:عجله کن کیا

 .و به سمت عمارت ته باغ پاتند کرد

  

  

مرد فاصله گرفتم و به م امان از پتر

 رسیدم.غرولند

کنانگفت:نگفتم چهره ات مثل پرسها ی 

 نوجوون و تخس یم

 .مونه؟ مش عباس نفهمید



 خندیدم و گفتم :خب این خوبه یا بد؟

با غضب بهم نگاه کرد و من تا ته قضیه 

 .رو خوندم

 . دیگه ادامه ندادم

بالخره به عمارت باشکوه سه طبقه 

 رسیدیم.مامان وارد ساختمان

ش وارد شدم ونگاهم افتاد شد .پشت رس 

 به سالن مجلل

وباشکوهش که تماما از سنگ گران یت 

 ساخته شده بود...کف

ی برق یم زد ،چند فرش  ن سالناز تمتر

 دستبافت گرون قیمت

تو قسمت هانی از کف پهن بود ...دو راه 



 پله با نرده های طالنی 

بهصورت نیم دایره این سالن رو به طبقه 

 های باال وصل یم کردیه

لوستر طالنی بزرگ از سقف بلند آویزون 

 بود و درست وسطدو

  

  

راه پله قرار داشت تکه های الماس 

 مانندی به لوستر آویزون بود

و درخشش لوستر رو چند برابر یم کرد.به 

 پنجره هایقاجاریه

سالن پرده های اطلش و طرح دار 

 آویزون بود ورویدیوارها



ی به چشم یم  ن نقایسر های شگفت انگتر

 خورد...گرامافونطالنی 

رنگ گوشه ی سالن با لبه های مبلمان 

 .سلطننر کامالست بود

تو نظر من اینجا شب یه 

 قرصبود.ناخوداگاه این قرص باشکوه رو

باخونه ی سیمانن و قدییم و محله ی 

 درب و داغونمون مقایس

 .ه کردم

دگ ی  باخودم فکر کردم که من لیاقت زن

 کردن تو این

قرصرونداشتم یا لیاقت خواهرام و مادرم 

 تو اون خونه ی
ی

 زندگ



درب وداغون نبود و ستاره ی اقبالشون 

 بلند بود؟

  

  

مامان دستش رو به طرف زنگ آو یز  

 کنار یگ از پنجره ها

 بردوآویز زنگ رو کشید و صدای

ن  گوش خراش زنگ ت وی سالن طننر

اختاند . 

لحظه ای بعد دو دختر پریچه ر با لباس 

 های نیمه برهنه و

 . موهای بلند باالی پله ها ظا هر شدن

نفس تو سینه ام حبس شد...اونا هم 



ه شدن  مات زده بهم ختر

. 

 .سکوت سنگینن فضا رو در بر گرفت

من متحتر زیبانی اونها بودم و یقینا اونها 

 هم محو زشنر من

. 

همون حالت چند لحظه ای رو تو 

 .موندیم

  

  

 :مادرم سکوت رو شکست و گفت

ا این خ واهرتونه ...کیانوش_  دختر

 د؟
ی

 نیم خواین بهش خوش آمد بگ



یکیشون یخش زودتر آب شد و چند پله 

 رو جا گذاشت و

اومدنزدیکم و من رو تو 

 آغوشگرفت؛خوش اومدی عزیزم من

 شیدام,من رو که ی ادت نرفته؟

 . نه یادم هست_

خوشحالم که یم بینمت.چشمک زد و  _

 گفت:هنوزم مثل همون

 . موقع ها ظاهرت متفاوته

  

  

فقط یه تلخند زدم ,اون یگ که حاال 

یف  مطمئمن بودم که رسر



 و حنر خوش 
ن

هاست بدون هیچ حرف

 آمد معمویل از پله ها

 .باالرفت .انگار که یه غریبه رو یم بینه

مادرم لبخند مصنو غ زد و گفت:آنوشا 

 طول یم کشه تا باهاتگرم

ه.اما خیالت راحت ما همه دوستت  بگتر

 .داریم

 !پوزخند زدم و گفتم:کامال معلومه

مادرم اشاره ای به شیدا کرد و اون گفت: 

 بیا بریم اتاقت رو

 .بهتنشون بدم

  

  



و دست پشت شونه ام گذاشت و من رو 

 به طبقیه باال هدایت

 .کرد

ن این به اصطالح خانواده ی  اگه بگم بنر

 تنیم احساس غربت نیم

 . کردم.قطعا دروغ بود

پشت یگ از اتاق ها رسیدم و شیدا درش 

 رو باز کرد و گفت:اینجا

احت کن و  از امشب اتاقته...برو استر

 لبخند مثال مهربونن زد و از

ون رفت.لبخندی که فقط خودم ات اق بتر

 متوجه مصنو غ

ن خنده های  بودنشبودم ...درست عنر



 مامان. اینا چرا اینجوری

 !بودن...ازگ اینقدر تفلون شدهبودن؟

وقنر خیالم راحت شد که شیدا 

 رفته...نگایه به چهار طرف

ی بود  اتاقکردم. یه اتاق هیجده نوزده متر

 با یه پنجره ی بزرگ

شون باز م ی شد یه تخت کهروبه باغ

 دونفره با یه رو تختیه ساتن

زرد با گل های ریز صورنر که روش پهن 

 بود وکنارش یه یم ز

آرایش گذاشته بودن و طرف دیگه کنار 

 ...پنجره یه آباژور صورنر 

  



  

رنگ گل های روتخنر بود, یه کمد 

ن مطالعه  دیواری و یه متر

ی لوازم اتا قرو تشک یل  باکامپیوتر بقیه

 یم داد یهدرم گوشیه

اتاقبود که وقنر بازش کردم چشمم به یه 

 رسویس فرنگنر ا به

قوالکرم توالت صندلنر و یه دوش حمام 

 افتاد..پس اینجام

رسویس بهداشتیش بود! خوبه, همش 

 فکر یم کردم چطوری این

ن برم تا برسمبه  همه راهاز پله ها پاینر

ِ داخِل حی اِط دستشونی  



ویال نگو همه ی اتاق هاش دستشونی 

 !داشت

پرده ای که از جنس روتخنر بود رو کنار 

 زدم و بعد از کیم د

ید زدن باغ از باال. خودم رو پرت کردم رو 

 تخت و از اونجانی 

ن باعث شد  ی بود باال پریدم...همنر کهفتن

 دوباره این عمل رو

انجامبدم روی تخت رسپا ایستادم و 

وع به باال پ ن پریدنرسر اینر  

کردم . حس لذتش باعث شد که مثل 

 . بچه ها قهقه بزنم

تو عمرم رو تنها تخنر که خوابیده بودم 



 رو تخت زهوار در رفته

و خشک زندان بود با اون پتوهای کهنه و 

 بوگندو...اما این یگ

 . خییل باحال بود

  

  

به خودم که اومدم دی دم گند زدم به رو 

, بالش ها رو  تخنر

زمینافتاده بود و روتخنر مثل جیگر زلخیا 

 حسانی پخش و پال

 .شدهبود

ن لحظه در اتاق باز شد و من  تو همنر

 همچنان رو تخت ایستاده



 .بودم

مامان بود...نگایه به تخت رسوی س 

 شده انداخت و بعد در

حایل که سیع یم کرد ضایع بازی من رو 

 :به روم نیاره گفت

. تو این کمد چند دست برای شامبی ن ا پاینر

ونه هست  لباس دختر

برایشیداست دیگه نن از شون نداره بردار 

 تنت کن و یه شالم رو

رستبنداز موهای پرسونه ات تو ذوق 

 .نزنه

جلوی آقا کریم مراقب رفتارت باش...و 

ون رفت  . از اتا ق بتر



  

  

رو تخت دراز شدم و نفهمیدم ک ی 

 .خوابم برد

چشمهام رو که باز کردم.همه جا تاریک 

 بود....پس شب شده بود

. 

چراغ آباژو رو روشن کردم و دنبال 

 ساعت به همه جا

چشمچرخوندم...باالخره ساعت دیواری 

 پیدا کردم باالی تخت رو

دقیقه ۳۰:۲۰دیوار نصب بود....ساعت

ترو نشون یم داد...از تخ  



پاییناومدم روبروی آینه ا یستادم و به 

 نوج وون تخس درون آینه

چشمدوختم...موهام هنوز برای یه دختر 

 زیادی کوتاه بود...در

ن چندتا رورسی و  کمدرو باز کردم و از بنر

 شال که انصافا زیادی

خوشگل بودن یدونه رنگ رنگ یش رو 

 انتخاب کردم و تو رسم

ردم ...نه انداختم....کیم به خودم نگاه ک

 اصال بهم نیم اومد...ی ا

عادت کرده  شاید به این قیافه زیادی

 بودم....شال رو مچاله کردمو

روی تخت انداختم از کشوی م یز آرایش 



 یه برس برداشتم

وباهاش موهای پنج سانتیم رو شونه زدم 

 و دسنر به لباس

  

  

ون ز  دم مردونیه یل کشیدم و از اتاق بتر

 تازه متوجه چند اتاق

کنار همراهرو شدم...شبیه هتل هانی بود  

 که توی فیلم ها د

یده بودم....پس احتماال همه ی اهایل 

 خونه این باال یم خوابیدن

ک  هر کدوم یه اتاق...اینجا با اتاق مشتر

 خودم و برادارم مقایسه



کردمبا اون سقف تتر چونی و دیوارها ی 

 بد رنگ و کهنه...بهیاد

اسمو صادق بغض عمیفر به گلوم ق

 چنگ زد وچند قطره اشک

 .ریختم

در یگ از اتاق ها باز شد حالت صورتم  

یفه  کامال تغیتر کرد...رسر

با موهای بلند و افشون با یه تاب و 

ی و سیاه ن  شلوارک فانتر

ون اومد دوباره نگاه من محو  رنگبتر

 ... زیباییش شد

دستپاچ هسالم کردم و اون با غرور و نی 

 اعتنا از کنارم گذشت



 اینبار دیگه طاقت نیاوردم و از پشت  .

 :صداش زدم

؟_  ناشنوانی

  

  

با غضب به سمتم چرخید و گفت:علیک 

 سالم و دوباره ب ی

ن رفت  . اعتنابه من از پله ها پاینر

پوف کالفه ای کشیدم و گفتم:ایکب یری 

 .و میمون

این به این هر چند که فقط مزاح بود... 

 خوشگیل کجاش میمون

 .بود



پشت کله ی خودم زدم و گفتم....مشنگ 

 اون میمونه یا خودت ؟

و به سمت پله ها رفتم و چندتانی رو که 

 جا گذاشتم تازه به

ف شدم غذا خوری مرسر ن  .. متر

یفه رو د یدم که از  در کمال تعجب رسر

 پشت صندیل آویزون

گردنیه مرد شده بود و داشت یم 

 بوسیدش...جلوتر که رفتم

  

  

چهره ی مرد مشخص شد...مرد میانسال 

 ی با موهای جو گندیم



 .و کیم چاق روی صندیل نشسته بود

مادرم زودتر از بقیه متوجه ام شد و با 

 تاسف به ظاهرم نگاه کردو

م   با رسدی گفت:آقاکریم این دختر

نوشکیا ! 

نگاه شوهرش بهم افتاد و اونم مثل بقیه 

 . شوک زده نگام کرد

دیک شدم و به آرویم سالم   ن چند قدمتن

 . کردم

ونی جواب سالممرو داد و   کریم با خورسر

م خوش  گفت:سالمدختر

 . اومدی بابا

یف هاز دور گردنش شل شد  دستهای رسر



 و من رس به زیر

 . کنارمادرم نشستم

  

  

خدمتکار آقا کری م د یس های پر از پلو 

 و گوشت روروی

ن گذاشت و خودش رفت.با حظ  متر

 وافری به غذاهای رنگارنگ

ن نگاهکردم. نیم دونستم بای د از   رویمتر

وع به  کدومقسمت رسر

خوردن کنم.نگاه های پر از سوال شوهر 

 مادرم به روم سنگینن 

 م ی کرد.نگاهش کردم  



ا لبخند ملیح بلد نبودم مثل بقیه ی دخ تر

 بزنم تا طرف مقابلروش

کم شه و دیگه نگاه نکنه...برای اینکه 

 :حواسش رو پرت کنم گفتم

ببخشید اوس کریم یم شه اون پارچ –

 دوغ رو بفرسنر اینور؟

یفه گرد شد و مامان هم  چشمهای رسر

 چندتا رسفه ی زیر زبون

ی کرد .اونقدر گاگول نبودم که نفهمم 

 رسفه ها ی مامان یعنن 

ن   .اینکه گند زدم به همه چتر

برا ی اینکه جمعش کنم گفتم :نه ولش  

 .کنید اصال نیم خوام



  

  

شوهر مادرم لبخند زد و پارچ دوغ رو  

 :گذاشت جلوم و گفت

م این خدمت شما–  . بفرما دختر

و بعد به مادرم که از خجالت رسخ شده 

 :بود گفت

– و برای گیل جان تعریف دختر گلت ر 

 من نکرده بودی؟من

توقعدیدن یه دختر طناز با موهای بلند 

 !...رو داشتم ول ی اون

مادرم یه لبخند شبیه اونانی که من عمرا 

 :بلد نبودم زد و گفت



کیانوش من عزیز کرده ی احمد بود –

 واین ظاهر ،مورد

ن ظاهرش ای  پسندپدرشه به خاطر همنر

 ن شکلیه .اما فقط

ظاهره یهمدت اگه کنار خواهراش باشه 

 !درست میشه

بعید یم دونم درست بشه این یه عمر –

 پرس بوده،اینکه شب ی

 !همن یا شیدا بشه جزء محاالته

یفه بود  .صدای رسر

  

  

مامان بارس زنش بهش نگاه کرد و  



 )گفت(آنوشا

یفه با نی تفاوت ی شونه هاش رو باال  رسر

رفش مثلانداخت،ح  

حناقبیخ گلوم رو گرفت و از اونجانی که 

 یاد گرفته بودم که جواب

های،هویه گفتم:هیچی غتر ممکن 

 نیست،مثل این که اسمت

یفه باشه وی  هو بذاریش آنوشا  !رسر

اوس کریم با صدای بلند خندی د و 

یفه دور  انگشت های رسر

 !کاردو چنگالش مشت شد

 ک            وشان

ن آخرین تار  موی زیر ابروم رو با موچنر



 برداشتم و به آینه ی

ه شدم،دسنر رو ی  بزرگ روبروم ختر

 صورت صاف و بدون

ریشمکه بوی افتر شیو یم داد  

 کشیدم،خوشحال که نه، اما راضن 

ازروی صندیل بلند شدم و رفتم سمت  

 کمد د یواری واز داخلش

و ن کشیدم و  لباس صورنر گل دارم رو بتر

 تنم کردم ،مشغول

  

  

برانداز کردن خودم شدم ودونه دونه 

 دکمه های طالنی رنگ



روبستم،گوشواره ی حلقه ایم رو به  

 گوش سمت چپم که

سوراخداشت آویزون کردم،وقنر از 

ن   مرتب بودن ظاهرم مطمنی

شدمدوباره نگاه دقیفر به ظاهرم انداختم 

ون رفتم ،  و از اتاق بتر

خونه ن ن ن آشتی شسته مادربزرگ پشت متر

 بود.با دی دن من تو اون

ظاهر زنونه فقط یه آه رسد کشید،مدتها 

 بود که دیگه براش

مهمنبود من یه مردم که گوشواره یم 

 اندازم و لبهام رو رسخ یم

 کنموابروهام رو نازک  



یعنن دی گه خییل وقت بودکه کس ی 

 براش مهم نبودکه

کوشان یو جود داره که به این گوشه ی 

هدنیا تبعید شد  

تا جلویچشمهاشون نباشه که ننگ و نی 

 ! آبرونی بار بیاد

ی مونده مامان بزرگ من بخور م؟ _ ن  چتر

 :با ب ی میل ی گفت

  

  

باز داری کجا م ی ری با این رسو _

 وضع؟

 !جشن تولد دوستمه_



خبه هرروز یه دوستت تولدشه انگار  _

 که خدا به ترتیب

 !بدنیاشونآورده

نه اینطوری نیست،این تولدها _

 متفاوت با بقیه ی

تولدهاست،این تولد خود واقعیشونه 

 وقنر تو همون جلدی م ی

رن که از روز اول خلقتشون یم بایسنر 

وع یه ،رسر ن  یم رفنر

ِ نو
ی

 . زندگ

ن بلند شد و غرولند   با بدخلفر از پشت متر

 کنان در حال ی که

 :مشغول کشیدن غذا تو ظرف بود گفت



– ...دیگه نیم خواد ادامه بدی خبه خبه

ین کاری های  و از شتر

رفقات تعریف کنن .چه معنن داره پرس 

 مو رنگ کنه ورسخاب

  

  

ا ناز کنه و  سفیداب بماله و مثل دختر

 صداشو بکشه و بعدم

ن رو گورده اش و بعدم  کاریکنه تا مردا بتی

 بگه من بایددختر بشم

م و از ا اوتولد بگتر ن ین چتر . 

خدا نسل این دختر نماها رو از رو ی 

ن برداره  .زمنر



به توام عقل بده تا از این کصافت کاری 

 ها دست بکشر که

 . آبروواسمون نذاشنر کوشان

شنیدن حرفهای مادر بزرگ برا ی من 

 مثل زهر کشنده بود

ون زدم باید ... ن خونه بتر باناراحنر از آشتی

 یم رفتم تا توی جشن

حسام که حاال اسمش  تغیتر جن سیت

 رو گلناز گذاشته بود

کت کنم  !رسر

 کی   انوش

  

  



یفه از استخر  صدای آواز خوندن رسر

 رسپوشیده ی ویال به گوشیم

 .رسید

تا بحال این قسمت از ویال رو ندی ده 

یفه  بودم.صدای رسر

وسوسهام یم کرد که جلو تر برم و داخل 

 استخر رو ببینم جلوتر

فتمانعکاس آب استخر روی دیوار ر 

 ورودی استخر تصویر زیبانی 

ن  به وجود آورده بود.چند پله رو به پاینر

یفه با یه مایوی  رفتم .رسر

جه زد  سیاه رنگ داخل استخر شتر

مثل مایه تو استخر اینور و اونور یم شد 



 و من محو شنا کردنش

یهو مثل کوسه رسش رو از زیر آب  .

ون آورد و با دی دنم  بتر

ن بلندی کشید و با وحشت بهم نگاه   هنر

ی طول ن  کرد اما چتر

نکشید که حالت تهاجیم به خودش  

 : گرفت و غرید

بهت یاد ندادن مثل وحشر ها رستو _

ن نندازی نری تو  پاینر

 استخر؟

  

  

ی–  !استخره دیگه توام مثل من دختر



؟–  !هه،دختر

خودت رو تو آینه دیدی؟یه نگاه به قیافه 

 ی زمخت

 !خودتبندازی بد نیست ها

ون م ی خوام راحت باشم  .حاالم برو بتر

ن انداختم و از همون رایه که  رسم رو پاینر

 اومده بودم برگشتم

در سالن رو که باز کردم مامان گیل رو د  .

 یدم که روی مبل

نشسته بود و داشت کتاب یم 

  کتاب خونخوند!مامان از گ

 شده بود ومن نیم دونستم؟

تا جانی که یادم یم یاد وقت ی بچه بودم 



 مهم ترین رسگریم

ن همس ایه ها  ن تو کوچه بنر مامان نشسنر

 و غیبت از همونانی 

  

  

بودکه چند لحظه قبلش از جمعشون 

 جدا شده بودن.اما حاال

 !مامانگیل و کتاب خوندن؟

چقدر یم تونست آدمهارو یعنن پول تا 

 عوض کنه؟

وقنر متوجه حضورم شد رسش رو از 

ون آورد  داخل کتاب بتر

 .وبه صورتم لبخند زد



جواب لبخندش رو با منحنن کردن مالیم 

 لبهام به سمت

 .پاییندادم

یفه به  خویسر اندکم با صدای شایک رسر

 :یأس مبدل شد

خوبه دیگه تو این خونه حریم _

ا م یخصوض ام نداریم .هر ج  

ن میشه...قیافه  ریم یه مزاحم جلومون ستی

ن   اشم که شبیه هر چتر

اد و تو همون حالت  ن ی هست جز آدمتر

 از پله ها باال رفت و

 !نگاهمتعجب مامان شد بدرقه ی راهش

  



  

یفه چشم گرفت و   مامان از رسر

 گفت:چکارش کردی؟

س کاریش نکردم.فقط رفتم تو – نتر

ری دریانی استخر تا پ  

ببینمیهو فوک قطنی بجاش از آب در 

 اومد و کنارش نشستم و

کتابرو از دستش کشیدم و گفتم:جی 

 داری یم خونن گیل خانم؟

 . وکتاب رو نگاه کردم

زنان »ابروهام باال پرید،سوت زدم وگفتم: 

؟«ونویس مردان مریچن   

 !دمت گرم گل ی خانم شیطون شدی



ون کشید و   کتاب رو از دستم بتر

ت:رفتارت اصال درست نیسگف  

ه تو رفتارت تجدی د نظر کنن   .تکیا!بهتر

و از جاش بلند شد و به طرف پله ها 

 رفت که گفتم:واسه احمد

لحاف دوزم کتاب روانشنایس یم 

 خوندی؟راجب احساسات بچه

؟نخوندی؟  ها جی

  

  

رسجاش ایستاد ؛ادامه دادم:نخوندی جی 

ا یبه رس دختر بچه   

ن چشمهاش رو  یم یاد که مجبورش یم کنن



 روی

عروسکاشببنده؟وموهاش رو کوتاه کنه 

 وقنر تو اتاق بغیل

ن و  خواهراشموهاشون رو گیس یم کنن

 مادرشونم داره براشون

یم «دختر دارم شاه نداره » شعر یه

 خونه؟اشک سمجم رو با

 . لبخند زورگ به عقب برگردوندم

احمد نی لیاقت بود...اون گور به گور _

 شده نیم ذاشت برات شعر

 !بخونم و موهات رو شونه بزنم

 . و روی پله ی چهارم نشست

بابا صبح م ی رفت شب یم اومد وقنر –



 خونه نبود من یم

رفتمرساغ عروسکای شیدا...تو ازم یم  

 گرفتیشون و یم گفنر 

ا عادت نکنن یم دون ی   ن هبه این چتر بهتر

ت بفهمه دعواتکه بابا  

 .یم کنه

  

  

 .از داد و فریاد احمد م ی ترسیدم_

وقنر داشنر طالق یم گرفت ی _

سیدی؟ وقنر   نتر

؟  !تنهامگذاشنر

خدمتکار پتر عمارت با رسو وصدا وارد 



 شد و در حال ی که

داشتنفس نفس م ی زد گفت:خانم 

 بزرگ...آ آ...آقا کو ه..ه..ه...کو

نروشاومد . 

نگاه مامان با اضطراب به سمت در _

 ورودی افتاد و از جاش

بلندشد،در حایل که رنگ از ُرِخِش پریده 

 بود با ترس گفت :یم

 .گفنر کش نیست خب

ن ها خودتون که _ ی یم گنر ن خانم یه چتر

 .یم شناسینش

  

  



مامان کتاب رو از اضطراب لوله کرده 

 بود وداشت فشارش یم

 .داد

 :نگاهم به مامان بود که یهو گفت

؟_  س...سالم پرسم خونی

 علیک سالم! در اتاق کار شکویه بازه؟–

 .از جام بلند شدم به عقب چرخیدم

مرد درشت هیکیل با کت و شلوار آنی 

 پررنگ با موهای بور

وچشمهانی که رنگ کتش بود ا یستاده 

 بود...چهره ی

 داشت ،قشنگ و البته 
ی

خیلیقشنگ

کترسنا   . 



  

  

اونقدر ترسناک که مامان کوپ کرده بود 

 و حرف زدن ی ادش

 ! رفتهبود

احیانا کرو الل که نشدی گل بهار.با –

 !توام؟

 :مامان با پت و پت گفت

 .ن...نه..کوروش جان ب...بسته است_

 !دروغ یم گ ی مثل سگ–

بهم برخورد و غریدم :هو ی ارو درست 

 صحبت کن مگه خری

 !گفت بسته است دیگه



 :با چشم های گربه ای و زاغش گفت

 جنابعایل !؟_

  

  

 !کیانوش جان دخالت نکن مادر_

ابروی پرسه باال پرید و گفت:به به پس 

 هنوز داری الشخور جمع

 یم کن ی رو ثروت ما؟

_ پوزتو یم ریزم بهم ها  یم زنم دک و 

 .مثل آدم حرف بزن بامادر

 !من

 :مامان با همون ترس و اضطراب گفت

 !کیانوش بسه بیا برو تو اتاقت_



پرسه پوزخند زد:اتاقش؟خوبه ای ن یگ 

ستونن   تا حاال کدوم قتی

بوده که حاال پیدا شده و اتاق دار شده تو 

 این عمارت؟ این یگ

 !از شوهرچندمته؟

بردم و یقه ی کتش رو  به سمتش یورش

 چنگ زدم:کم دیگه

 !زربزن

  

  

با توجه به هیکل درشتش با هل دستاش 

 مثل پِر کاه به چند

اونورتر پرت شدم  .متر



ا دخالت نکن ی _ ه تو کار بزرگتر بهتر

 ! مردنن 

ه کلید دفتر کار شکوه ی رو بدی  توام بهتر

 به من . مخاطبشمامان

 . بود

_ ها ختی آوردن که شکویه مرده  کالغ 

 که صداتو بلند کردی رو

 !زن و بچه ی من؟

همه به طرف صدا چرخیدیم...آقا کریم 

 . بود شوهر مامان

  

  

همون پرسه که اسم نحسش کوروش بود 



 پوزخند زد و کیفش

 :روتوی دستش جابه جابه کرد و گفت

 به به جناب شکویه!پرس دارم شدی؟_

ا جانی که من م ی دونم یه بچه ی اصیل ت

 !بیشتر نداشنر 

اونم که خییل وقته فرستادی ته تور قوز 

 آباد تا چشمت

 .بهچشمش نیوفته

 جنس چینن آوردی جای اصل؟

آقا کری م گفت:دلسوزیسر بسم هللا مگه 

 خان داداشش

؟بیست سال تحملش کردم .حاال  نیسنر

 وقت این رسیده که



ن و به قول  مادرش وبرادرش دستشو بگتر

 خودت از تور قوز آباد

ون  .بکشنشبتر

  

  

ژن تو مشکل داشته دوجنسه پس _

 انداخنر ! حاال من بای د

 جمعش کنم؟

 نیست جمعش یم کنم حق و 
ن

حرف

 حسابش مال من جمع

کردنشم مال من بد و خوبشم واسه خان 

 داداشش ،به دی ده ی

...یه لطفن ام بکن ،رسخر رو کج کن منت



 شکویه یه امضا بزن

و شیش دنگ گاوداری سهیلیه رو بزن به 

 نامم جمع و جور

کردنکوشانم با من روش کار یم کنم و یم 

 . سازمش

 :با رس به من اشاره کرد وگفت

ال اقل از این زیر خاک ی با این قیافه _

 چمن در قیچیش

قابلتحمل تره....چشمک زد و گفت 

الل زاده ام هستح  . 

ل کنم  اینبار دیگه نتونستم خودم رو کنتر

 به اطرافم نگاه کردم

وچشمم افتاد به یه جاشمیع کریستال، با 



 تمام توان بلندش

کردمو پرتش کردم سمت پرسه و فری اد 

 زدم:حروم زاده

  

  

نبو...جاشمیع از بغل  
َ

ِ ِِ
َ

جدوآبادتهَزرد

 گوشش گذشت و چشمای

آبیش گشاد شدونفسش حبس ن  . ستی

 .جاشمیع چند تکه شد و دهانش ب ازتر

حالت مامان و آ قاکریم هم دست کیم از  

 .کوروش نداشت

یفه رو از  صدای خرد شدن جاشمیع رسر

ن   طبقه باال به پاینر



 ... کشوند

غر ق لذت شدم و یه لبخند از رس 

 رضایت کنج لبهام

وزی خودم س یر یم   نشست...توعالم پتر

که یه طرف  کردم  

ن شدم  . صورتم سوختو نقش زمنر

مامان با چشمهای رسخ بهم نگاه کرد و 

 :فریاد کشید

 !زود از جلوی چشمم دور شو کیانوش _

  

  

از جام بلند شدم، دستم هنوز رو جای 

 سییل بود...و چشمام یم



 .سوخت

با همون چشمهای اشگ تو چشم های 

ه شدم  زاغ کوروش ختر

. 

یه پورخند موزیانه نشست رو لبش.از 

 نظرم شب یه یه روباه

 .مکاربود

نی حرف به سمت پله ها رفتم...دستم 

 .هنوز رو صورتم بود

صدای نحسش رو از پشت رسم شنیدم  

 :که گفت

 سگ هار بسنر تو خونه ات شکویه؟_

بد نیست بفرستیش پیش کوشان شاید 



 خوی وحشر این

مفتخور رو ی حالت رمانتیک اون اثر 

 .مطلوب گذاشت

  

  

نی توجه به صداش به راهم ادامه دادم  

 که آقا کریم بهش ترسر 

 :زد

ون کوروش و د _ برو از خونه ی من بتر

 یگه هیچوقت بدون

 . اجازیه من مزاحم خانواده ام نشو

با این حرف اقا کریم به عقب برگشتم و 

به کوروش دوباره  



 .نگاهکردم

بدون اینکه اونم ازم چشم برداره با 

 حالت نمایشر قسمت شونه

 :ی کتش رو با دست تکوند وگفت

  

  

تا وقنر حق خودم و مادرم رو ازت _

م...دست از رست  نگتر

برنمیدارم شکویه...تازه اولشه....و ب ی 

 توجه به ظاهر عصنی 

وبا دست کتف شکویه ازکنارش گذشت 

 شکویه رو فشار داد

ون رفت  . گفت:فعال تابعد...و از در بتر



یفه رد شدم ،کتفم به کتفش  از کنار رسر

 برخورد کرد و از

کنارشگذشتم که گفت:حسم یم گم تو 

 برامون نحش یم یا

ری!آدیم که طالعش نحسه تا ابد نحس 

 باق ی یم مونه و

 !نحسیش دامنگتر اطرفیانش م ی شه

نگاهش کردم از زیرچشم  . 

باورم نیم شد که این خواهرمه و داره 

 بامن اینجوری حرف یم

 !زنه

ظرفیتم برای امروز دیگه کاف ی 

 بود...بدون اعتنا به حرف



یفهبا رسعت خودم رو به اتاقم  رسر

 رسوندم. تنها جانی که تو این

  

  

خونه دوستش داشتم و برام قرص 

با وجود آرزوهام بود بخصوص  

 که رو به حیاط باغ مانند 
ی

پنجره ی بزرگ

 . عمارت باز یم شد

یم انداختم.بازم  خودم رو روی تخت فتن

 مثل همیشه داشتم

باریزش اشکهام کلنجار یم رفتم تا نریزه تا 

 غرورم جلوی خودم

 نشکن ه



انگار که خودم رقیب خودم بودم و به 

 خودم قول داده بودم مثلیه

کنممرد هیچوقت گریه ن  . 

پنجره ی اتاق رو باز کردم.کورش هنوز 

 نرفته بود کنار در

ورودیعمارت ایستاده و داشت با باغبون 

 . حرف یم زد

انگار حسش بهش گفت که من دارم 

 نگاهش یم کنم...به

ه ام شد...شا  طرفمچرخید و با کینه ختر

 ید اگه یه دختر رسبزیر

بودمباید خودم رو از دیدش پنهان م ی  

 کردم و پرده رو یم



کشیدم...امامن کیانوش بودم و تریس از 

 مردهانی که یه عمر

  

  

 کرده بودم نداشتم...در 
ی

کنارشون زندگ

 آرامش ک امل پشت

ن ه ایستادم و  پنجره و دستبه سنر

 تماشاش کردم...مرد خوشتیپ

ی د دلم یم خواست و جذانی بود...شا

 اگر مرد بودم مثل اون یم

شدم بلندباال و خوش تیپ با یه چهره ی 

 مردونه ی زیبا ...گرچه

اینهاهمش ظاهر قضیه بود...مطمعن 



 بودم پشت این ظاهر گول

زنکیه هیوالی نیمه وحشر و درنده 

 .خوابیده

ن فاصله هم اعتماد به نفس   از همنر

 کاذبش به خونی قابل

 .لمسبود

ق زده شد و من از اون هیوالی زیبا در اتا

 . چشم گرفتم

از پشت پنجره کنار اومدم و لبه ی تخت 

 .نشستم

ه ی در تیگ کرد و مامان داخل  دستگتر

 شد.به حال قهر

ه ی آباژوِر کنار  ازشچشم گرفتم و ختر



 . تخت شدم

  

  

مامان کنارم نشست و بعد از کیم مکث 

یم آروم گفت:معذرت  

خوام عزیزم،نیم خواستم اینجور ی 

 .بشه

پوزخند زدم و گفت:ای بابا ما که داریم 

 مدام از این روزگارسییل

یم خوریم...توام بزن مامان خانم،طوری 

 .نیست

مامان نی هوا بغلم کرد و صورتم رو 

 :بوسید



چاره ای نداشتم تو نباید اون جاشمیع _

 رو پرتاب یم کردیسمت

 .اون پرسه کوروش

اده کنه هممون باید جل و پالسمون رو ار 

 .جمع کنیم بریم

نی توجه به ادامه ی حرف مامان  

 گفتم:جریان این دوجنسهه جی 

 هیارو چشم زا غیه یم گفت؟

  

  

اصل رو ول کردی. چسبیدی به فرع  _

 کیا؟من م ی گم اخالق

 !تویم گ ی دوجنسه؟



 !فقط سوال کردم.نیم گ ی نگو خب_

کوشان پرس کریمه و داداش  _

 کوروش؛پرس که چه

عرضکنم...البته اون وقتا که من دیدمش 

 یه بچه ده دوازده ساله

ی معمویل بود...مدت زیادی پیشمون 

 نبود بعدش مادر

دش پیش  بزرگشتی

مادرش ِِ ِِ  . خودش،مادِر

من فقط گایه تعریفش رو از کریم م ی 

 شنوم...م ی

گنمریضه...چه بیماری ای رو نیم 

 دونم...فقط آقا کریم خییل



 .وقته که نیم ذاره کوشان رو کش ببینه

تمام هم و غمه کریم اینه که چطور یم 

 خواد تمام دارایش

ه دست کوشان  .روبستی

  

  

سک رس _  متر
ن

پس این چشم زا غ

ه؟...خب بده به این دی ن  جالتر

ن رو  گهالاقل شای د  ام گذاشنر یه ذره احتر

 . یادش اومد

کوروش سهیم تو اموال آقا کری م _

 !نداره

 یعنن از ارث محرومه؟_



نه کال سهیم نداره...اون پرِس آقا کریم _

 نیست...پرس پریچهره!از

 ! شوهر اولش و شوهر فعلیش

و برادر کوشان...اون از سمت مادر ی با  

 .کوشان برادره

یم شه و با پریچهر ازهمرس اولش جدا 

 پرس عموش که آقا کریمه

ازدواج یم کنه و کوشان رو بدنیا م ی ی 

 اره و بعد دوباره طالق

ه و بر یم گرده با شوهر سابقش  . یم گتر

آفرین به پریچهر.شوهره چطور قبول  _

 کرده؟

  



  

گویا طالقش از شوهرش صوری _

اث  بوده.پای ارث و متر

ه تا سهم  وسطبوده، طالق م ی گتر

ه و بعدش بره  االرثشو بگتر

 ! دنبالعشقش

 . ولش کن نیم خوام راجبش حرف بزنم

احت   ه استر شام یه ساعت دیگه حارصن

 کن بعد بیا و دوباره رسم

 . رو بوسید و از اتاق خارج شد

رو تخت لم دادم و سیع کردم چشمام رو 

 ببندم...اما فکر پرس

 .آقاکریم دست از رسم بر نیم داشت



موهام رو برس کشیدم و دکمه ها ی 

ن   لباسم رو بستم و پاینر

 . رفتم

  

  

ن بودن ،اینبار شیدام   دور متر
ی

همگ

 بود...با دیدنم از جاش بلندشد

و چند قدم به سمتم اومد و بغلم کرد و  

 گفت:خونی عزیزدلم...دلم

 . برات تنگ شده بود

دستام رو دور کمرش حلقه کردم و  

فتم:دل منمگ  . 

ازم فاصله گرفت و خندید وبا حفظ 



 همون لبخند مکش مرگماش

 :با انگشت تو شکمم زد و گفت

 !دروغم که م ی گ ی _

 !دروغ؟_

ا ن  و این چتر
ی

 !چشمک زد و گفت :دلتنگ

 . آها_

  

  

دستش رو پشت شونه ام گذاشت و من 

ن   رو به سمت متر

 .هدایتمکرد

ن نشسته  خانم فیس فیسانم پشت متر

ن  اف یم کنم تنهاچتر  بود.اعتر



یفه داشت قیافه اش  جذانی که این رسر

 بود و البته موهای سیاه و

پر پشتش.بخصوص در برابر موهای  

 .کوتاه و پرسونه یمن

یفه برام پشت  ن نشستم و رسر پشت متر

 چشم نازک کرد . نی 

توجه بهش نگاهم رو به گوشت رسخ 

ن   شده ی روی متر

انداختمکه بوی عطرش بدجوری از آدم 

ی یم کرد  . دلتی

شیدا روبروم نشست و به مامان گفت 

 :پس بابا کریم

 کجاست؟نیم ی اد برای شام؟



  

  

زیاد حالش روبه را نبود.این پرسه لعننر _

 اومد حالش رو خراب

 . کرد و رفت

یفه یه تیکه کاهو با چنگال تو دهنش   رسر

وگذاشت   

گفت:آخرش که جی باالخره بابا کریم 

 بای د سهمش رو بده د

 !یگه

نی توجه به حرفاشون گوشت رو با 

 . دست تو بشقابم برگردوندم

یفه بهم افتاد و ترسر زد ن رسر  .نگاه تتر



ن که باهاش استیک _ اون کارد رو گذاشنر

ن  .نذاشنر  رو برش بزنن

تا باهاش دندونات رو خالل کنن .کاش ال 

شبیه اقل غذا خوردنت  

ا بود  .دختر

  

  

نگاهش کردم و گفتم :نکنه خودت وقنر 

 دورت خلوت میشه

یفه  باچاقو دندونات رو خالل یم کنن رسر

 !خانم؟

ن بلند شد و گفت:آنوشا  از پشت متر

ه ی گدای  فهمیدی ؟دختر



 .... پاپنر آنوشا

اگه جوابش رو نیم دادم حس یم کردم 

 . خفه یم شم

ونرسدی گفتم: یواش بابا پاتو  پس با خ

 گذاشنر رو گاز و دار ی

یم ری.کوتاه بیا ...من و تو هر دو از یه  

 کارخونه ایم...بچه های

گل بهار و احمد لحاف دوز...فقط تورو 

 صادر کردن قیطریه و

...کوتاه  ن منوتو همون نازی آباد گذاشنر

 .بیا با هم بریم

ام حاالم برو کنار بذار باد نی یاد ...یم خو 

 شام بخورم اونم



 . باقاشق.بتمرگ رس جات

  

  

یفه با غیض به مامان نگاه کرد و   رسر

 گفت:نیم خوای جی زی

 مامان؟
ی

 بهشبگ

 .. نگاه پر غضب مامان به صورتم افتاد

شون  ی بگه که خدمتکار پتر ن خواست چتر

 اومد سمت مامان ودر

ی گفت که باعث شد رنگ  ن گوشش چتر

 نگاه مامان بهم

عوضشه...نیم دونستم خدمتکار جی در  

 . گوش مامان گفت



بازم روی تخت دراز شده بودم وبالشم 

ن تخت گذاشته  رو پاینر

 پاهام رو کنار 
ی

بودم و از ب ی حوصلگ

 هم روی دیوار باالی

تختگذاشته بودم به عقربه ی ثانیه شمار 

 ساعت نگاه یم کردم

تیکتیکش روی مخم بود ویل خوب از .

 اینکه برم تو جمع و چند

یفه بخورم بهتر بود...تو فکر  تا تیکه از رسر

 بودم از اینجا برم ،اینجا

برای من زیادی کسل کننده بود...درست 

 مثل روزای زندان با این

تفاوت که توی زندان گاه ی زندان ی ها 



 با هم درگتر یم

  

  

 
ی

شدن،فحش و فحش کاری و گیس و گ

 س کشر ،خب این

واسه ماهایه رسگریم بود.اما اینجا 

 همیشه سکوت بود.یه سکوت

 ...مطلق

شیدا که تو هفته فقط یگ دوروز خونه 

 بود و بقیه ی وقتش

 . روکنار همرسش ویا تو سفر بود

یفه ام که بیشتر اوقات تو اتاقش بود  رسر

ن به دانشگاه و  یا رفنر



 
ُ

رد
ُ

ِ ِِ
ُ

ر با دوستاش مامانم که معموال ی د

 ه گوشه تو خودش بود

فاصلیه ده ساله با مادرم با عث شده 

 بود که به عنوان یه دختر 

 باهاش نداشته باشم انگار با 
ن

یه چ حرف

 اکرم بیشتر حرف داشتم

تامامان...آه کشیدم ی اد اکرم من رو 

 قبلیم برد
ی

 دوباره به زندگ

کجاست؟ونگرانن برای اینکه االن قاسم    

بابا،اکرم،قاسم و صادق )باورم نم ی (

 شد که دی گه هیچکدوم

ن   .توزندگیم نیسنر

ن من و  چه زود فاصله افتاد بنر



 خانوادم...االن کجا بودم کنار

 
ن

اف مادرمو خواهرام توی خونه ی ارسر

 مادر و خواهرام که کال

  

  

دنیاشون با من فرق داشت...من واقعا 

به کجا بودم!؟اینمطعلق   

ن شهر یا باالی  ؟پاینر
ی

 ی ا اون زندگ
ی

زندگ

 شهر؟پرس احمد بودم

گل بهار؟  یا دختر

 خواهر برادرام بودم یا برادر خواهرام؟

 
ی

فکر این همه نابسامان ی تو این زندگ

 اشک رو به چشمام



آوردمن شاگرد زرنگ دیروز بودم و زندانن 

 سابقه دار امروز...من

درکش نیم  کش بودم که هیچکس 

 کرد...از دید همه من یه

رسخوشبودم که انگار هیچ غیم تو این 

 .دنن ا نداشتم

رسم پر از فکرای جورواجور بود، اونقدر 

ن وجابهجاییم  به باال و پاینر

 فکر کردم که رس درد گرفتم
ی

 تو این زندگ

. 

مثل خواب زده ها از جام بلند شدم و 

 رفتم سمت کمد دیوار ِی 

ت رسمه ای اتاقم از توش یه  سونی رسر



 برداشتم و تنم کردم

وموهام رو برس کشیدم اونقدر بلند شده 

 بود که بشه

  

  

حالتشونداد.یک وری شونه اشون کردم 

ون زدم.از  و از اتاقم بتر

ن رفتم خوب بود که کش تو  پله ها پاینر

ن   سالن نبود ،پاورچنر

ن از در ب یرون زدم و وارد کوچه  پاورچنر

ن   شدم یه ماشنر

مشگ بزرگ نزدیک خونه ترمز  

یفه  کرد...درش باز شد و رسر



یفه نگاه کردم .تا  ون اومد ،به رسر بتر

 متوجه ام شد رس جاش

خشکش زد...چندلحظه ای رو به هم 

ه شدیم .بعدش اون راه  ختر

افتاد و ب ی توجه به من از کنارم رد شد 

نه شدو درو داخل خو   

 .رو بست

ت به  ن به طرفم حرکت کرد.با حتر ماشنر

 راننده نگاه کردم...اون

کش نبود جز کوروش...با همون پوزخند 

 حرص درارش از کنارم

 . گذشت

 . و من رو تو بهت گذاشت



سوار دوتا اتوبوس شدم تا برسم به محله 

 ی قدیمون

میخواستم برم یه رسوگویسر به آب ...

ی از  قاسم بدم ،شای د ختی  

 . پیدا کنم

  

  

 .نزدیک خونه ی قدییم مون رسیدم

ه شدم...در خونه باز  از دور به خونه ختر

 شد و حواس من جمع

ون اومد و پشت بند  تر یه مرد غریبه بتر

 !اون دانی حسن

انگار قرار بود همه اتفاقات جورواجور 



 همیشه باهم برای من

 .بیافته

گپ زدن با مرد غریبه   دانی حسن مشغول

 بود که باهم از

ن   :کنارمگذشنر

آقای صولنر دیگه ریش و قیچی دست _

 خودت، یه مشتر یخوب

 .براش پیدا کنید که بز خری نخواد بکنه

  

  

بقیه ی حرفاشون رو نشنیدم چون ازم 

 ... دور شدن

ون اومدم و با فاصله  از پشت درخت بتر



افتادمپشت رسشون راه   

. 

یک شدن ،دوباره پشت  با هم وارد یه امال

 درخنر تو همون

نزدیگ پنهان شدم و منتظر موندم تا دانی 

ون یم یاد  .حسن بتر

بعد از چند دقیقه دانی از بنگاه نی رون 

 .زد

مثل جن روبروش ظاهر شدم ،با دیدنم 

 یکه خورد و چند قدمعقب

 . رفت

به به سالم چطوری دانی جون؟ا ین _

 ورا؟



س...سالم گ ا تو کجا ؟اینجا کجا ؟گ _

 آزاد شدی؟

  

  

پوزخند زدم و گفتم:چقدرم که تو نگران 

 !حبس من بودی

دست پشت شونه ام گذاشت و  

 گفت:اینجا نمونیم بیا بریم تو

 .راهحرف یم زنیم

چند قدم من رو به زور با خودش  

 کشوند...شونه ام رو از دستشآزاد

.نم ی خوای  کردم و گفتم.ول کن دانی

.هم من  مچلم کنن



همخودت خوب یم دونیم که باعث 

 بدبخنر ما فقط تونی 

وبس...خونه ی بابای منم که گذاشنر 

 واسه فروش گوربابای

 !کیانوش

دانی جون این خونه رو احمد زده به _

 نام اکرم...اکرمم

 .ازمخواست بزارمش واسه فروش

_  و بابا اها از کجا بدونم راست 
ی

یم گ

 زدش به نام اکرم؟

  

  

دروغم کجا بود دانی قولنامه اش _



 هست خواسنر نشونت یم

 ... دم

 . بیا بریم قهوه خونه تا واست بگم

*********** 

چای ام رو رس کشیدم و گفت:منتظرم 

انی  ن ..یه چتر  دانی

ازهمسایه ها شنیدم...حاال م ی خوام 

 ..
ی

.بابا چراخودت واسم بگ  

مرد؟اکرم به گ شوهر کرده؟..قاسممون  

 کجاست که آب

؟ ن  !شدهرفته تو زمنر

  

  



دانی واال به آقات گفته بودم که آدم _

 تریایک بعد از ترک نیم

تونه رسپابمونه....مخصوصا ما که پا به 

 سن گذاشتیم... لج کرد

وگفت یم خوام ترک کنم...رسچهار ماه 

ه سکته مغزینشد ک  

کردو بدنش فلج شد...یه یکسالیم زیم ن  

 گتر بود تو همون موقع

 خونه رو زد به نام اکرم. بعدش فوت کرد

خودش زد به نام اکرم ی ا به زور ازش _

!؟ ن  امضا گرفتنر

، نه بجان الیاسم..خودش _ نه دانی

 زد...گفت بزنه به نام اکرم



کهیه وقت مادرت نیاد رساغ ارث...خونه 

ه حقت محفوظهفروش بر   

 . پیش ما خیالت تخت

 .فعال که این خرابه ام فروش نیم ره

راجب شوهر اکرمم من دیدم اکرم آواره 

 شده با دوتا بچه تو

ه نتونستم  ر خونیه من ... منم بخاطر منتر

 زیاد خرجی بهشون بدم

  

  

این ه که اکرم رو شوهرش دادم به 

 رفیقم...جای خونی شوهرش

 .دادم



ن خم شدم و گفتم  :رو متر

این که اکرم شوهر کرده ی ا نه زیاد _

 مهم نیست...فقط م ی

 خوام بدونم قاسم کجاست؟

 :دانی به پت وپت افتاد

 !دانی قاسم...یعنن قاسم رو_

 قاسم  _
ی

؟به نفعته که بگ قاسم رو جی

 ... کجاست!وِااِل 

  

  

 .دانی قاسم جاش امنه خیالت راحت_

 !کجاست؟_

قا...قاسم رو یه زن و شوهر ثروتمند _



 .بردن پیش خودشون

با چشمهای گرد شده گفتم:جی یم  

؟چرا دروغ م ی
ی

 گ

؟کدوم زن و مرد ثروتمند  گ ی دانی

 احمفر یه بچه ی فلج

ن  مغزی روبه فرزند ی قبول م ی کنن

 .. آخه؟

سته بابا خودش یم خواست قاسم رو بفر 

.عروس  بهزسینر

خانمیم زد به سینه اش که من بچه ام رو 

 یم کشم به سینه و

فالن،ارواح عمه اش! حاال دوتا خرپول 

 پیداشدن قاسم رو به



 ؟یا گوشام 
ی

؟ شعر یم گ ن فرزندیقبول کنن

 مخملیه؟

  

  

 .جاش امنه کیا جان...جاش امنه_

***** 

م کنه...یه حرفهای دانی نتونست متقاعد

 حش بهم م ی

 .گفتجای قاسم امن نیست

با این وجود فعال ب ی خیال پرس و 

 جوی بیشتر راجب

قاسمشدم...از دانی نیم تونستم حرف 

 .بکشم



***** 

  

  

وقنر به خونه رسیدم...با چهره ی متر 

 غضب مامان روبرو شدم

.. 

سالم کردم اما قبل از اینکه جواب 

مم رو بده به طرفم اومدوسال   

دستم رو محکم کشید...زود باش آماده 

 شو با ید بریم عکایس یه

مانتو و شلوار مقنعه ام بردار ...وقتشه 

 شناسنامه ات عکس داربشه

 . اونم با مقنعه



 ..و دستم روگرفت و دنبال خودش کشید

آقا کریمم اونجا بود...مامان از جلوی اون  

 که رد شد دستم

کشیدرومحکم تر   . 

 !گیل جان؟_

 . صدای آقا کری م بود

  

  

 :مامان بهش تو نی د

حرف نباشه کریم ...حرف _

 نباشه...دیگه نیم ذارم

ازشسواستفاده بشه...کیانوش 

....و من ه...فهمیدی دختر  دختر



 . روکشون کشون به طرف پله ها برد

مامان تقریبا تو اتاق هلم داد و گفت 

 :رسی    ع آماده شو باید بریم

عکایس یم خوام شناسنامه ات رو درست  

 . کنم

چیه مامان ؟این همه عجله برای _

 .چیه؟حاال یم ریم

حرف نباشه رسی    ع آماده شو...به تو  _

 که باشه م ی خوای تا ابد

پرسبایسر .ویل این وضع تو من رو 

 ناراحت یم کنه...دی گه

 !نیم خوام اینجوری بایسر 

  



  

کاری که هیجده ساله کردین رو نمیشه _

 یه شبه ماست مال

 . ی کرد مامان خانم

 :جیغ مامان اللم کرد

حرف نباشه .همون کاری که گفتم رو _

 انجام بده حالیته کیا؟

 :آب دهانم رو قورت دادم و گفتم

؟ االن _ خییل خب چرا جیغ یم زنن

اده یم شمآم  . 

خوبه .من اجازه نیم دم اون باز ی ای  _

وع کرده  که احمد رسر

 . روکریم تموم کنه



  

  

 !منظورت چ یه مامان؟_

دسنر به موهای رنگ شده و خوش 

،  حالتش کشید و گفت:هیچی

مهم نیست تا نیم ساعت د یگه دم در 

 . باش

یده مامان مایل نبود بگه پس ارصارم نی فا

 . بود

ن به درد بخور  داشتم تو کمد دنبال یه چتر

 یم گشتم که صدا یدر

اتاق بلند شد...بدون اینکه نیمه ی تنم 

 رو از کمد دربیارم



 . گفتم:االن آماده یم شم مامان

صدای تق تق کفش جد یدی سکوت 

 اتاق رو تحت تاثتر قرار

یفه با چهره  داداز تو کمد در اومدم ...رسر

شی طلبکار شونه ا  

رو بهدیوار تکیه داده بود و ب ی حرف 

 . نگاهم یم کرد

  

  

 . کاری با من داشنر ؟آنوشا خانم_

آنوشا رو عمدا کشیدم تا متوجه نیش  

 . کالمم بشه

 در دانشگاه دید و _
ر

کوروش من رو اتفاف



 .خواست برسونم

ی گفتم_ ن  !مگه من چتر

ن نیست نگاهت جویای _ نیازی به گفنر

ن بود  . همه چتر

ن کش م ی یسر که بهت یم  _ سوار ماشنر

 گه حروم زاده ومفتخور

 ؟

دیگه داری پات رو از گلیمت بیشتر _

 !دراز یم کنن 

ه نظری از من نخوای_  .پس بهتر

  

  

نظرت اصال برام مهم نیست و روی _



 پاش چرجن زد و زیبانی 

ن و موهای بلندش نگاهم رو حتر  ت انگتر

 دنبال

 خودشکشید...واقعا این خواهر من بود؟

روبروی آینه ایستادم و یکبار دی گه 

یفه  ظاهرم رو با رسر

 مقایسهکردم...اون کجا و من کجا؟

مقنعه ی کج و کولم رو صاف کردم .این 

ن بار بود که باحجاب  اولنر

ن ظاهر یم شدم  . جلوی دوربنر

وع به ور عکاس خانم اومد ن زدیکم و رسر

ن با مقنعه کرد و  رفنر

 :درحایل که لبخند م ی زد گفت



 خارج بودی؟_

 !ها؟_

  

  

 !اخه خوب نیم تونن مقنعه رست کنن _

 . آها ...اره یه دوسایل خارج بودم_

 .بسیار خوب حاال بذار عکستو بندازم_

ونه ام رو تو  ن عکس دختر و اینجوری اولنر

ثبت کردم زندگیم  

مامان که انگار یه آرامش نسنی پیدا کرده 

 بود من رو برای شامبه

 .یه رستوران شیک و باکالس برد

اونشب برام کیل از زندگ ی روی انی که 



 قرار بود تو دنیای

وعش کنم تعریف یم کرد و  ونهام رسر دختر

 من به رویاهاش غبطه

 .یم خوردم

 .اون دختر رویاهای مامان من نبودم

  

  

********* 

نیمه شب بود،نی خواب شده بودم...دلم 

 هوس هوای آزاد کرده

 . بود.هنوزم رسما احساس یم شد

یه پتوی نازک روی شونه هام انداختم و 

 رفتم سمت حیاط .رو



 . ی تاب فلزی نشستم

ن یم از  ه شدم...نوک بنر و به ستاره ها ختر

 رسما رسخ شد ...اما

 . حاآلرامش بخش خونی بود

  

  

صدای خش خش برگهای خشک شده 

 زیر پای یه نفر ،حواسم

 . رو از آسمون پر ستاره پرت کرد

به طرف مکان صدا نگاه کردم ...آقا کریم 

 . بود

نزدیکم شد و لبخندزنان گفت:خونی 

م؟تو این هوای رسد  دختر



؟  اینجا چکار یم کنن

_ وری اومدم.شما اینجا واسه هوا خ

 چکار یم کنید؟

من وقنر فکرم درگتر م ی شه تا صبح _

 تو باغ راه م ی رم

تنها،اماانگار امشب تنها نیستم.م ی تونم 

 بشینم؟

خودم رو جمع کردم 

 وگفتم:بفرمایید...چرا که نه؟

  

  

 .هوا امشب نسبت به دیشب رسد تره_

 .اوهوم_



ه و گفت:از من خجالت رسش رو کج کرد

؟  ! یم کشر

 !ن...نه اصال_

ه نگاهم کرد و بعد از کم ی مکث   کیم ختر

 :گفت

.مطمعنم که _ تو دختر قوی هسنر

 پدرت همیشه بهت افتخار یم

 . کرده

 .شونه هام رو باال انداختم

  

  

 :نگاه ی به اطراف کرد و گفت

_ ار گیل مادرت ،نیم دونم چرا گیل ارص 



 داره تورو مثل خواهر ا

 !ی دیگه ات کنه

من معتقدم تو با اونا فرق داری.تو خاض 

 یه شخصیت قوی کهدر

ن حال م ی تونه ظریفم باشه  .عنر

منظورتون چیه؟من چ یزی از حرفاتون _

 . نیم فهم

تو یم تونن رو اشخاص اطرافت تاثتر _

 .بذاری.البته این نظر منه

ه رو حالت پوزخندم تلخ بود اونقدرتلخ ک

 چهره ی آقا کریممتاثتر 

 . گذاشت

اون وقت شما همه ی اینارو تو ای ن _



 چند روزه فهمیدین؟

بدون اینکه بهش بربخوره گفت:دلم م ی 

 خواست من هم یم

تونستم هر جا نشستم به کوشان افتخار  

 کنم

  

  

 مگه چشه؟_

ون داد  :نفسش رو با صدا بتر

 ...درد نی درمون_

 رسطان داره یا ایدز؟_

آقا کریم با صدای بلند خندید و گفت:تو 

 خییل پر انرژی و با



 .مزهای

سال پیش باهات ۱۳-۱۲ناراحتم که چرا 

 . آشنا نشدم

  

  

یهو رنگ نگاهش عوض شد و با افسوس  

 گفت:شا ید

 ... کوشانماینجوری نیم شد

و گفتآه دردناک ی کشید  : 

وقنر یه جا م ی شینن و بدون فکر به _

 آینده و رسوانی زندگیت

ایط  رو یم گذرونن ونیم خوای رسر

 زندگیت بهتر بشه .درد نی 



 .درمون داری

 مگه چکار کرده پرست؟_

اگه من ازت بخوام به پرسم کمک  _

.دست رد به سینه امنیم  کنن

؟  زنن

از پیشنهادش جا خوردم:چ...چه  _

 !کمگ؟

  

  

_ 
ی

یم خوام کمکش کنن به زندگ

 برگرده...به خود واقعیش نه

 . یهعروسک قنج کرده تو جامعه

 :متحتر نگاهش کردم که ادامه داد



_  
ی

بعد از جدانی من از مادرش زندگ

 .کوشان خراب شد

 راستیخوابت نیم یاد؟

 .نه...امشب خوابم نیم ی اد_

 وقت داری به حرفهام گوش بدی؟_

_ ن آره.  ..بگنر . 

من عاشق پریچهر بودم..اونم ظاهرا _

ن حس رو به من  همنر

داشتبه عشق وصالش رفتم رسبازی و 

 برگشتم...اما اون نموند

وقنر برگشتم شوهر کرده بود و بچه .

 . اشم تو راه بود

  



  

به کوه و بیابون نزدم.اما عهد کردم دیگه 

م  .زن نگتر

 پریچهر رو هم بهم بزنم
ی

 . ویل زندگ

نشستم زیر پای آقا بزرگم...اونقدر تو  

 گوشش خوندم که راض ی

یط   ط برای پریچهر بذاره .رسر شد یه رسر

 . که مراد دل من بود

ی و  تو م ی گتر به عموم گفت طالق دختر

 عقدش یم کن ی

 .برای کریم

ت یا ارث من رو یم پذ یره ی ا  دختر

 . عشقش رو



  

  

پریچهر مقاومت کرد .گفت شوهرم و ال 

 .غتر 

آقا بزرگم گفت پس همه ی ثروت رو یم 

 .دم به کریم

اونوقت بود که عمو دست بکار شد و  

 .گفت طالق و ال غتر 

ی و زن کری م یم  گفت طالق م ی گتر

 ش ی...بحث باال گرفت

و آقابزرگم کوتاه نیومد ...بالخره من به 

..طالقمرادم رسیدم..   

ن و عقدش کردن برای  پریچهر رو گرفنر



 .من

 . با یه بچه شد عروس خونه ی من

ن نره غویل   پرسش شد پرس خودم...همنر

 که اونروز صداش

روانداخته بود تو گلوش و حق مادرش رو 

 طلب یم کرد ...یه

 .زمانن نور چشمم بود

  

  

 .بگذریم

ده عقد کردن پریچهر همانا و افرس 

 . شدنش همان

پریچهر دیگه اون دختر چشم آنی و 



 شاداب نشد...شد یه زن ترش

رو...بردمش دکتر ...چند وقت دارو 

 ...مرصف کرد افاقه نکرد

فکرکردم که شای د یه بچه ی جدی د 

 روحیه اش رو عوض

 ...کنه

باردار شد وقنر کوروش چهار سالش 

 بود...کوشان پا گذاشت

 تودنیای غم زده ی پدر و 

 مادرش...پریچهر حوصله ی ونگ و

ونگبچه رو نداشت...و منم که کل ی کار 

 
ی

 و زندگ

داشتم...فرصتنداشتم کنار پرسم 



 باشم...فرصنر هم بود بیشتر 

رصف محبت بهکوروش یم شد تا شاید 

ه و با من  پری آروم بگتر

عاشق راه ب ی یاد...اما هیهات که 

 نشد...کوشان نتونست قلب

تا دلش بند  سنگ مادرش روآب کنه

 .زندگیش بشه

  

  

کوشان سه سالش بود وقنر پری چهر 

 قاموس جنگ رو به

 .صدادرآورد

پدر کوروش اونو با خودش برد و پریچهر 



 دیگه یه جا

بندنشد...گفت طالق و فقط طالق 

 ...بهش گفتم طالق یم خوای

باشه....سهم االرثتو به من ببخش و 

یم شینه برو...فکر کردم  

رسزندگیش...اما ب ی فایده بود...با یه 

 قرار داد کتنی هر جی که

پدربزرگ بهش بخشید رو تسلیم من کرد 

 و گفت طالق و تمام

با تعجب به آقا کریم نگاه کردم و   .

 گفتم:ویل مامان که گفت

و بهش دادین؟  حقرسر

آه کشید و گفت:نه حقش رو به زور 



 ازش گرفتم...اینا رو فقطدارم

ی نیم  ن به تو یم گم...گیل چتر

نم ن  دونه...نخواستم آرامششو بهمتی

... 

 پس کوروش حق داره!؟_

  

  

اوهوم...ویل مدرک ی نداره..اون م ی _

 خواد با زور و قلدری

ه.پریچهر خودش  حق مادرش رو بگتر

ن رو به من  همه چتر

بخشید...تمام مدارکش هست...اون 

به اون همه نبودن کنار من رو   



 .ثروت ترجیح داد

کوشان رو تنها گذاشت و رفت نی ش 

 شوهرو پرسش...اون

مسئول تباه شدن کوشانه...اگه اون نیم 

 رفت کمبود محبت و

تنهانی کوشان رو به این سمت سوق نیم 

 . داد

اگه اون نیم رفت کوشان االن یه پرس 

 عادی بود نه یه

 .ترنسافرسده

 !ترنس؟_

گفت:یه مرد زن نما  رسش رو تکون داد و  . 

 . نفسم حبس شد



  

  

آقا کریم از جاش بلند شد و گفت اگه 

 خواسنر به کوشان کمک

کنن بیا پیشم...تا بهت بگم یم خوام 

 !چکار کنن 

برای این کار نیاز دارم که مثل خواهرات 

 .نبایسر 

ن خونه مشغول هارت و  مامان توی آشتی

 هورت برای خدمتکار پتر 

 ... خونه بود...مثل همیشه زیبا و دلربا

از موقعیت پیش اومده استفاده کردم و 

 سالنه سالنه به سمت



پلهها رفتم تا خودم رو به اتاق کار آقا  

 کریم برسونم .یم دونستم

کهاین وقت روز تو اتاقش مشغول  

 کاره.فکر اینکه اون پرس زن

نماکه یم گن چه شکلیه حسانی درگ یرم  

 !کرده بود

ن ب ه آخرین پله که رسیدم برگشتم به پاینر

 ... نگاه کردم

ی نبود  .از مامان تو سالن ختی

فوری برگشتم تا به اتاق آقا کریم برم،که 

یفه یهو اینهو  رسر

 . جنجلوم ظاهر شد

  



  

فوری فکرم رو به زبون آوردم و گفتم:یهو 

 مثل جن ظاهر م ی

 سکته یم کنم؟
ی

 یسر نیم گ

_ ونی که مثل دزدا همه جا نی دات یم ت

 !شه

آره اومدم مال واموال تورو بدزدم _

 )درزیال(خواهر ناتنن سیندرال

 :پوزخند زد و گفت

؟_  البد توام سیندرالنی ملکه ی زیبا نی

 !نه من کیانوششونم_

 !کیانوش جان بیا داخل باباجون_

یفه بود که گرد شد و  وچشمهای رسر



 . دهانش باز

  

  

 . آقا کریم داخل اتاق رفت

با ابرو به سمت اتاقش اشاره کردم و  

 گفتم بابا جونتون صدام یم

 !زنه آنوشا خانم...عزت زیاد

یفه   و از مقابل چهره ی بهت زده ی رسر

 گذشتم.همچنان تا

وقنر مقابل درب اتاق کار آقا کریم 

یفه دنبالم  رسیدم نگاه رسر

 . کرد

نه ی بای با ی انگشت هام رو به نشو 



 براش تکون دادم و داخالتاق

 . شدم و در رو پشت رسم بستم

نگاه ی بجای خال ی آقا کریم 

 انداختم..توی اون اتاق به اون

بزرگیانگار آب شده بود و رفته بود تو 

ن   .زمنر

  

  

مثل گیجا با انگشت پشت رسم رو 

 خاروندم تا مطمعن

 . بشمدرست اومدم

ه ی به طراج کامال قهوه ای اتاق  نگا

 کردم ودرست لحظه ای



 .. کهنا امید شده بودم

قفسه ی یگ از کتابخونه ها خود به 

 خود باز شد و آقا کریم

ون  .ازتوی دیوار اومد بتر

هه چه با حاله
َ

ِ ِِ
َ

 !شگفت زده گفتم:ا

اینجا دره؟یم تونم برم ببینم اونطرفش 

 رو؟

لبخند زد و گفت:حاال به وقتش به 

 اونجام یم

م  !رسیم.بشیندختر

  

  

جان من بذار یه دقه برم اون پشت و _



 . نی یام

ی   ن ش نشست و گفت:اونجا چتر ن پشت متر

 که به درد تو بخوره

 .وجود نداره...خوشحالم که اومدی

باشه...و روی کاناپه ی کرم رنگ و چرم _

 .اتاق نشستم

 . لبخند آقا کریم پهن تر شد

رو روی پای دیگه ام گذاشتم و  پام 

 گفتم:من رو که م ی بینن ی

؟  اد جوک یم افنر

  

  

تو رو که یم بینم یه عالمه انرژی مثبت _



 رسازیر یم شه به

 .روحیه ام

 خدانی یم گ ی ی ا الگ؟_

 .خندید و رسش رو به دو طرف تکون داد

 ونه_یس_

 !خوشحالم که قبول کردی_

 گ گفته من قبول کردم؟_

  

  

 :لبخندش محو شدو آروم گفت

اینکه اومدی اینجا خب چه معنن یم _

 ده؟

شایدم ی خواستم فقط اتاقتون رو _



 .ببینم

 :دستهاش رو از دو طرف باز کرد

 االن دیدی؟_

 .عوم_

 خب؟_

؟_  خب جی

 نظرت؟_

اتاق باحالیه...دکورش _

نه!مخصوصا اون
َ

ِ ِِ َف
َ

دیوار کشوی  خ

 .یه

 اون رو نیم گم؟_

؟_  پس جی

  



  

 راجب جی یم خواستیم حرف بزنیم؟_

 !پرست_

آره....خب من ازت خواستم به پرسم  _

 
ی

 کمک کنن تا به زندگ

ن هیبت پرسونه  برگرده.یم خوام با همنر

 .وارد زندگیش بشر 

 :پوزخند زدم

_ ما ِدِگ...همه یم خوان ما دختر بشیم ش

 پرس
ی

 یم گ

باشم؟چطور فکر کردین من یم رم به 

 پرس شما ندیده و

نشناخته پیشنهاد دوسنر م ی 



 برش یم
ی

 دم؟بعدشم به زندگ

 گردونم؟

 . تو یم تونن !من مطمعنم_

ی اینو تجویز کرده؟اونوقت_  .کدوم دکتر

  

  

ش بلند شد و به سمت  ن از پشت متر

 پنجره رفت ودو دستش رواز

پشت به هم قفل کرد و تو گود ی کمرش  

 :گذاشت

ی.یعنن کوشان هیچوقت _ هیچ دکتر

 حارصن نشده به

م حنر اگه  پزشکمراجعه کنه...من حارصن



 پزشکا تانی د کردن

اون دختر بشه...ویل تکلیفش با خودش و 

 .زندگیش معلوم بشه

_ گه پرسم دختر یم شه؟بسم هللا؟...م ! 

به سمتم برگشت و گفت:انگاری یم شه 

 ،نیم دونم...من فقطحس

پدرانه ام بهم یم گه که تو یم تونن پرسم 

 رو برگردونن ومنو به

آرزوم که دیدن کوشان تو هیبت مردونه 

 !است،برسونن 

ابروم رو باال بردم و دستم رو زیر چونه ام  

 گذاشتم و

من یم گفتم:اونوقتاین وسط جی به 



 رسه؟

  

  

خندید و گفت:خوشم یم یاد اهل معامله 

 .ای

این حرفها رو ولش کن اوس کری _

م یم  م.تهش چند گتر

 چنده؟_ یاد؟
ی

 قیمت یه زندگ

واال واسه ما گدا گشنه ها تومنن دوزارم _

ن که  زیادیه همنر

یم و مونو  ن هوا رو یم گتر ر داریماکستر

ون  اکسید یم دیم بتر

 !.کافیه



 واسه آقا زاده ی شما چند یم ارزه؟..

ن خم شد و گفت:اونقدر تو پول  روی متر

 غر ق بودم که دیگه

جزآرزوهام نیست...من فقط پرسم رو یم 

 خوام...تو کوشان

روبرگردون من ستاره هارو از آسمون 

 .برات یم ی ارم

  

  

شوجن نکن آقا کریم...بگو چند و _

..من قیمت زندگ یخالص  

 . وستاره ها ی آسمون رو نیم دونم

 . مبلغ بگو و قال قضیه رو بکن



 مبلغ بگم؟_

ن رو برداشتم و به لبم  لیوان آب روی متر

 نزدیک

 .کردموگفتم:عوم...ولیوان رو رسکشیدم

 .تمام سهم پریچهر برای تو_

آنی که توی دهانم بود...تو گلوم گ یر  

 ... کرد و به رسفه افتادم

اونقدر رسفه کردم که اشک از چشمهام 

 .رسازیر شد

  

  

وقنر گلوم صاف شدگفتم:شوجن یم کن 

 !ی؟



ابدا...ًسهم پریچهر برگردوندن کوشان _

 
ی

 به زندگ

عادیه...اگهکوروش یم تونست به  

 کوشان کمک کنه تمام سهم

 . مادرش رو بهش یم دادم

 یعنن نصفن از ثروتتون نه؟_

_ ...تمام سهم پریچهر یک پنجم نه

 !ثروت خودمم نیم شه

ثرونر که خودم با تالش و کوشش به 

 ...دست آوردم ،نه با مالحرام

وغ که تو زندگیم  تنها مال نارسر

 اومده...همون سهم

پریچهره...من کامال راضیم...که اون رو 



 به تو ببخشم...فکرات

روبکن .اگه حارصن شدی بری راجب 

 . بعدش توضیح یم دم

  

  

بعد از کیل جنجال و جنگ وقهر و آشنر 

 مامان ...باالخره اونراضن 

ن من به خونه ی مادر  شد که با رفنر

 پریچهر موافقت کنه...و من

به عنوان یه گارگری که مامور شده بودم 

ل و ن  برای انجام امورمتن

زن تو قالب یه پرس   به باغ پتر
ی

رسیدگ

تمادشهرستانیه مورد اع  



آقا کریم وارد اون خونه بشم و کم کم 

 باب دوسنر با اونپرس

 ... دختر نمائه رو باز کنم

***************** 

روبه روی آینه ایستادم و اخرین دکمه ی 

 لباس مردونه ام رو

 .. بستم

  

  

شلوار م رو روی لباس کشیدم و زیب و 

 دکمه اش رو بستم...وکمر

دونه ام رو دور کمر شلوار بستمبند مر  . 

دسنر به موهام که حاال دوسه ساننر  



 کوتاهش کرده

 . بودمکشیدم

 :تو آینه به خودم لبخند زدم و گفتم

چطو ری آقا کیا ...حساب ی دختر  _

 . کش شدی ها

مردونه ام رو تو ۳۹ کفش های شماره ی

 . پام کردم

اینبار روبروی آینه ی قدی که روی در  

نصب کمد دیواریم  

شدهبود ایستادم و دور خودم چرجن زدم 

 و رسخوش دستم رو

ه ی در بردم که مامان  بهسمت دستگتر

 . همزمان داخل شد



وبا دیدنم چند قدم عقب رفت و  

 گفت:االن شدی همون پرس ی

که احمد دلش یم خواست!وهای های 

 زد زیر گریه؛ای خدا

  

  

منچقدر بدبختم؛چقدر بدشانسم؛چرا 

 باید این بال رس بچه ی من

 .نی یاد

مامان من خودم اینجوری _

 خواستم.عواقبشم پای خودم...قراره

کیل پول به جیب بزنم...شاید این پول 

 زندگیم رو عوض کرد و



به جانی رسیدم که دیگه رسبار تو و 

 . شوهرت نباشم

یفه ام اینجو ری  مطمعنم که رسر

ترهخوشحال  . 

 من _
ی

تو هنوزم خوشبخنر و از زندگ

 .سهم داری

پوزخند زدم و گفتم :من یه چوقت از 

ِ تو
ی

 زندگ

سهمنداشتم..حاالم نیم خوام داشته 

 .باشم

من کامال راضیم ...مراقب خودت _

یفه ام نگو  باش...به رسر

کجارفتم...بگو رفتم پیش زن 



 بابام...صورت مامان رو بوسیدم

  

  

یفه ام باش...بد جوری  وگفتم:مراقب رسر

 با این....بقیه ی حرفم

 . روادامه ندادم

یفه ام نیومده  . من دیگه برم تا رسر

فعال خداحافظ...خواسنر ببینیم شماره 

 مو از آقاکریم بگتر هر

جاخواسنر منو ببینن باهم تماس م ی  

یم و یه جانی قرار  گتر

یم ذاریم...خداحافظ...و رفتم سمت 

نوشنر که نیم دونستمرس   



ام جی داره و به کجا ختم یم شه  .تهشتی

آقا کریم دسنر پشت شونه ام گذاشت 

 : وگفت

 .برو زنگو بزن_

مادر بزرگ کوشان در رو باز یم کنه ،تا 

 حدودی یم دونه

،ویل نم ی  برایکمک به کوشان اینجانی

 دونه بچه ی گیل

ه هیچوقتم ندونه؛ چون با   هسنر ؛بهتر

رهگل ی مشکل دا  . 

منم داخل نیم ی ام؛نم ی خوام کوشان 

 متوجه بشه که من تو

رو فرستادم؛اگه بفهمه ممکنه برخورد 



 خونی باهات نداشته

  

  

باشه...معموال این ساعت روز خونه 

 نیست. دانشگاه یم ره ویل

ممکنه حنر یه درصدم تو خونه 

ن برای داخل  باشه...برای همنر

نیم کنم اومدن ریسک ! 

 . نگران گیل هم نباش،آروم کردنش. بامن

؟_ ن  !یم گم نرم تو رسبه نیستم کنن

 .آقا کریم دوباره خندی د

 . باز که خندید ین!من جدی یم گم_

م ؟_  مگه به من اعتماد نداری دختر



  

  

نگاه ی به شاخه های خشک درخت تاک  

 که از روی در کرم

رگ خونه آویزون بود انداختم و   ن رنگتی

 گفتم:واال اعتماد...جی 

بگم؟ازاون اعتمادی که شما به من دارین 

 .نه راستش

 کاله _
ی

یعنن رسما داری بهم یم گ

 !بردارم؟

آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:خب 

 راستش اعتماد کردن به

آدیم مثل من خییل راحت تر از اعتماد  



 کردن به کله گنده ای

ماستمثل ش . 

با صدای بلندی خندید و گفت:اونوقت 

 این کله گنده ای که االنبه

ام ؟  من گفنر فحش بود یا احتر

ام_  .فحش با احتر

 . صداقتت رو دوست دارم_

  

  

 ...حاال دیگه_

م...من به دختر  _ به من اعتماد کن دختر

 گیل خیانت نم

 یکنم...تازه ازت خوشم اومده و فهمیدم



 رو کمکت یم شه حساب

 .کرد

اصوال آدمها از کسانی که بهشون کمک _

ن خوششون م  یم کنن

ی یاد،تا وقنر که بتونن رو کمکشون 

ن   .حساب کنن

ن شوجن وجدی گفت  :با حالنر بنر

  

  

برو ...برو...تو، تا سه روزم من حرف _

 بزنم...باز یه جوانی 

دار برای  توآستینت دا ری! انرژیتو نگه

 ماموریتت ...من رفتم



 .،مراقبخودت باش

 . و سوار ماشینش شد و رفت

با قدم های نا مطمعن سمت در کرم 

 رنگ رفتم و زنگ رو فشار

 .دادم

 در نی معطیل با تیگ باز شد

وارد حیایط با ابعاد خییل کوچکتر از 

 .حیاط ویالی آقا کریم شدم

 . و نگایه به اطراف انداختم

  

  

زنن عصا زنون  در ساختمون باز شد و پتر

 ... ازش خارج شد



و با حالت نچندان دوستا نه ای  

 گفت:دیرکردی ؟گفته

اینجا باش ی االن ۱۰بودمساعت 

دقیقه است؟۳۰:۱۱  

منده_  . سالم حاج خانم...ترافیک بود رسر

 رسم نیم شه...م ی تریس _
ی

مندگ من رسر

 تو ترافیک گتر کنن 

،به جای ساعت هشت ساعت شیش 

ون بزن  .بتر

 .چشم حاج خانم دیگه تکرار نیم شه_

  

  

ن پشت اون _ بیل و کلنگ رو بردار زمنر



 درخت شاهتوت روبکن

... 

تا دوساعت دیگه خاکش قشنگ بلند 

 شده باشه یم خوام گل

بکارم....بعدشم بیا لیست خرید رو بهت 

 !بدم بری خرید کنن 

 . اونم به چشم_

پتر زنه در حایل که زیر لب غرم ی زد وارد 

 خونه شد و در

 .روبست

خدا به ختر بگذرونه مادر فوالد زره _

 .است

ن کار راحنر نبود یه باغچه ی  کندن زمنر



 دو در یک بود...که بای

د حسانی خاکش زیرو رو یم 

 شد...دوساعنر زمان برد و حسانی 

 . عرقم رو در آورد

  

  

احت   رو تنه ی درخنر نشستم تا کیم استر

 کنم...هنوز خستگیم

کامل در نیومده بود که مادر فوالد زره 

 باالی رسم ظاهر شد

 :وگفت

ی که اینقدر فس _ ن دومتر کندن یه زمنر

 و فس نداره پرس



جان...جوونای امروزی دماغشون رو 

ی جونشون در یم  بگتر

دوساعته  یاد.اوقدیما همسن و ساالی تو 

ن شخم  یه هکتار زمنر

 .یم زدن

چشمام گرد شد و با بهت گفتم:جاِن 

 !من؟

بدون اینکه جوابم رو بده گفت:بیا اینم 

 لیست خرید...همه جی رو

 ... نوشتم توش برو بخر بیار پرس، برو

 یه ذره ارساحت کنم؟_

  

  



واه کوه که نکندی ...بیا برو زود _

شان اومد نیم خوامبرگرد...کو   

 . کاری مونده باشه

لیست رو از دستش در آوردم و  

 .گفتم:چشم...م ی رم و میام

***************** 

با هن و هن باالخره به خونه رس یدم 

 ...کیسه ی ده کیلونی 

ن گذاشتم و کمرم رو  برنجرو روی زمنر

 . صاف کردم

صدای قرچ و قروچ استخون های کمرم 

 :رو شنیدم

_ چکارت کنه اوس کریم...به خدا بگم 



 .فنامون دادی

  

  

کلید رو از جیب شلوارم در آوردم و تو در 

 . انداختم

خرید هارو تو حیاط بردم ...و دوباره 

نج  رفتم تو کوچه و کیسه یتی

 . روی شونه هام انداختم و رفتم تو

 .بذار کمکت کنم سنگینه_

رسم رو بلند کردم و به صاحب صدا _

 . نگاه کردم

 . سالم من کوشانم_

وبه خدا که نفسم از دی دن این حجم 



 زیبانی بند

 . اومد

  

  

 . س...الم _

 .لبخند زد و گفت:خوش اومدین

ن وچشمهام به _ س...سالمت باشنر

 شکار صورتش رفت؛مثل

مردهای چشم چرون که به زنهای 

ن تماماجز خوشگل نگاه یم کنن  

ای صورتش رو یک یک از نظر گذروندم 

 ؛ازسینه ی نی موشو

 ... زنجتر نقره ای گردنش



ن ته ریش سیاهش  تا لبهای قرمزی که بنر

 بدجوری تو چشم یم

زد.از لبهای نیمه بازش چشم گرفتم وبه 

 چشمهای خمار زمردیش

نگاه کردم و ابروهای نازک شده اش که 

 باالی چشمهاش بهخونی 

جا گرفته بود ،آب دهانم رو با لذت 

 . قورت دادم

ن عجیب و غریب ظاهرش   آخرین چتر

 گوشواره های حلقه ایه تو

 !ی گوشش بود

  

  



ن چهره اش چند ثانیه بیشتر  تمام آنالتر

 طول نکشید...شایدم

یادی دقت به خرج دادم ن  .متن

 :دوباره لبخند زد و گفت

_ مکیسه ی برنج رو ب ده من بتی . 

و بدون اینکه منتظر اجازه ی من باشه  

 کیسه رو از روی شونه ام

 . برداشت و ازم دور شد

ن برداشتم و  بقیه ی خریدا رو از روی زمنر

 . دنبالش راه افتادم

  

  

ن خونه  داخل سالن شد و به سمت آشتی



 رفت و منم دنبالش رفتم

. 

زنه داشت چای دم یم کر  دپتر  . 

ن گذاشت و   کوشان کیسه رو روی متر

 گفت:مامان بزرگ

 .اینمخریداتون

ن نگاه کرد  زنه به عقب برگشت و به متر پتر

 و بعدم به من نگاه

ن   .کردو گفت:بیا اونارم بذار روی متر

 . چشم خانم_

و دوباره مات پرسه شدم.خدارو شکر که 

 هیچی از حجب و

ال الاقلش  ِِ ِِ ده بودم و ِا ونه نتی حیایدختر



 این بود که رسم رو

پایینبندازم و به همون یکبار دی دنش 

 . بسنده کنم

  

  

 اما در کمال نی پروانی دوباره زل زدم بهش

. 

زنه بهم ترسر زد  :پتر

به جی بروبر نگاه م ی کن ی پرس؟ _

 عجایب دی دی؟اونارو بذار

ن   .رومتر

_ ه حاج خانم .ماشاهلل نوه اتون خوش ن

 برو روئه آدم خوشش مییاد



 .نگاهش کنه

حالت صورت کوشان عوض شد و با 

ن بلندشد  ناراحنر از پشت متر

 ... و با یه تنه از کنارم رد شد

باتوجه به هیکل عضله ایش کیم از جام 

 .تکون خوردم

  

  

زنه با غضب بهم نگاه کرد و   پتر

فت:اخرین بارت باشه کهگ  

اینجوری به نوه ی من زل یم زنن 

 حواست باشه...تو اومدی

اینجاکمکش کنن نه اینکه درسته قورتش 



 بدی دختر که نیست

 !پرسه.

حاج خانم مگه من جی گفتم؟ماشاهلل _

ن   چشمم کف پاش...چتر

تعریفن رو با ید تعریفش رو کرد د 

 یگه...مثال من بگم زشته

 !شماباور م ی کنن ؟

اونش دی گه به تو ربیط نداره...کاری  _

 که قراره انجام بدی

روانجام بده...چشم چرونن کافیه...بعد 

 مشغول انجام کارهاش شد

 :در حایل که داشت زیر لب غر م ی زد.

نیم دونم کری م جی فکر کرده با _



 ...خودش که اینو آورده اینجا

  

  

ن گذاش ن خریدهارو روی متر تم و از آشتی

ون زدم و  خونه بتر

رفتمتوی حیاط...لب حوض شش 

 که وسط حیاط
ی

 ظلعیه بزرگ

 ...بودنشستم

تو تمام عمرم پرس به این خوشگیل ندی 

 ده بودم....برادر

مزخرفشمخوش قیافه بود...ویل انگشت  

 کوچیکه ی این یگ

نیم شد...به آسمون نگاه کردم و رو به 



 :خدا گفتم

_ .اگه یه کیم از آب و نه حاال خدانی .. 

 رنگ اینو به من یم

دادی..کار دنیات عوض یم شد؟نه جان 

 من راستش رو بگو؟...آخه

این انصافه ...مردت به این خوشگل ی 

 باشه و زنت...بعد به

خودماشاره کردم و گفتم:اینجوری تچن 

 یل؟

 یه پرس؟_

با صدای مادر فوالد زره راز و نیازم با خدا 

 :نصفه کاره موند

  



  

 بله حاج خانم؟_

 .بیا اینجا ببینم_

از جام بلند شدم ورفتم سمت پنجره ای  

زنه پشت ش  که پتر

 :ایستاده بود

 بله بفرمایید؟_

بیا غذای کوشان رو بتی براش من پا _

 . ندارم

 . اومدم حاج خانم ...اومدم_

از پله های بزرگ حیاط باال رفتم و داخل 

ن  سالن و وارد  آشتی  

 . خونهشدم



  

  

زنه یه سینن داد دستم بوی عطر قرمه  پتر

ی و برنج زعفرونن  ن  ستی

 :مشامم رو پر کرد

اینارو بتی توی اتاق بده به  _

 .کوشان...اتاق دویم دست راست

 . چشم حاج خانم_

 . و به طرف اتاق رفتم

در زدم و بعد از کسب اجازه وارد اتاق 

 . شدم

خت دراز شده بود که رسی ع از روی ت

 حالت دراز کش به



حالتنشسته در اومد وخودش رو جمع  

 کرد...از حالت خجالت زده

اش خنده ام گرفت...به سخنر جلوی 

 خنده ام رو گرفتم

 :وگفتم:براتون غذا آوردم آقا پرس

  

  

ن برو...یم گفنر مامان _ بذار اونجا رو متر

آورد بزرگ خودش یم  

 یم کنه داداش؟حاج خانم _ .
ر

چه فرف

 پاش درد یم کرد

 .منآوردم

ن برو_  . بذار رو متر



ن گذاشتم وبدون اینکه  سینن رو روی متر

 منتظر اجازه اش

 .باشمروی صندیل نشستم

با تعجب بهم نگاه کرد و گفت:زحمت  

 کشیدی...کاری

 .باهاتندارم

از اینکه بهت گفتم خوشگیل ناراحت _

 شدی؟

ه بهم نگاه کرد و گفت_  :کیم ختر

  

  

ون یم خوام غذا بخورم _ یم شه بری بتر

 ؟



به عکسهای زنای زیبا نی که دور تا دور 

 اتاقش روی دیوار نصببود

ن پرسی هسنر که  نگاه کردم و گفتم:اولنر

 دی دم روی

دیواراتاقش عکس زن زده...معموال یا 

ن م ی زنن  موتور و ماشنر

ا آرنولد،مارلوند...اونا که خالفشون ی 

ن ه و عشق فیلمن  سنگنر

 . بهروز وثوق وداریوش و فردینم یم زنن

ون؟_  ناهارم یخ شد...یم شه بری بتر

اه...بابا تو چقدر لویس پرس...دارم _

 . باهات اختالت یم کنم

من حوصله ی بحث ندارم بفرمایید _



ون  .بتر

  

  

_  هسنر تو عجب آدم گ
ن

نده دما غ

 بابا...فکر کردم بچه

 . خوبیهسنر یکم باهات حرف بزنم

مردا حوصله ام رو رس یم برن...حال _

 نیم کنم باهاشون

رفاقتکنم...فهمیدی ؟توام موقعیت 

 خونی رو برای اختالت پیدا

 نکردی

ون...  .لطفا برو بتر

ا ناز یم کنن .خوشگل _ ن دختر چرا عنر



 پرس!؟

ون لطفا_  .بتر

ام بلند شدم و گفتماز ج : 

  

  

خییل خب بابا...عصاب نداری...فقط _

 یم خواستم باهات

 .رفیقبشم ختر رست

خوشم نیم یاد هیچ مردی باهام _

 ادعای رفاقت کنه...بدم یم

یاد...یم فهیم؟ منو اشتباه گرفنر برو 

ون  .بتر

تازه عمق فاجعه رو فهمیدم...اون واقعا 



ا  بود شبیه دختر . 

حوصله ام رس رفته بود ،هیچ رسو 

 صدانی توی خونه نبود...منمجز

ل و گایه باغبانن ،کار  ن خرید و نظافت متن

 د یگه

زن  اینداشتم...روی تخت چونی که پتر

 توی حیاط زده بود ،دراز

شده بودم و داشتم برگه های تازه روییده 

 ی روی درخت ها رو

ر نگاه یم کردم...امسال انگاری بهار زودت

 از موئد رس رسیده بودو

 .توی بهمن ماه درختا برگ زده بودن

زنه بودم  چند وقنر بود که تو خونه ی پتر



 و هنوزم نرمشر نه از

خودش و نه از نوه اش ندیده 

 بودم.خالصه که تنها چ یزی که من

  

  

رو تو این دیوونه خونه نگه داشته بود! 

 اون وعده ی رس خرمن

اوس کریم بود...واال خییل زودتر از اینا از 

 این خونه ی غمزده

ون زده بودم  .بتر

دستم رو روی شکمم گذاشتم و فشار 

 دادم ...درد لعنتیم

وع شده بود ...معموال این جور  تازهرسر



 مواقع اکرم رسی    ع یه

قرصمسکن بهم یم داد تا آروم شم...اون 

 چند وقنر هم که خونه

دی رو حس نیم  یمامان بودم...درد زیا

 کردم شاید زرق

 تجمالنر مامان دردهام رو از 
ی

وبرقزندگ

 یادم برده بود...در هر

صورتنیم دونستم حاال باید چطوری 

ی  جمعش کنم!تو این هتر

ویر ی ، درد رس نقش پرس بازی کردنم 

 .شده بود غوز باالی غوز

چاره ای نداشتم باید یم رفتم سوپری 

 محل و بر ای خودم



بهدا
َ

(َپد
َ

) تهیه یم کردم...الاقل تو ِ شنر

 خونه ی مامان لزویم

نبودبرم رس خیابون و خودم ته یه اش  

 کنم...چون تو کمد یگ

ن  از اتاقهای عمارت آقا کریم یه جنر

ن آماده و مهیا بود...همه  دوجنر

  

  

اممن رو به عنوان دختر قبول داش 

 تن...اما اینجا چطوری باید

زن ه یم گفتم که من پرسم ویل درد به پتر

 ماهانه دارم و نی 

 !زحمتیه تک پا برو یه پد واسه ام بیار



ن از روی تخت بلند  ن ،پاورچنر پاورچنر

 شدم و رفتم سمت

در!کهدوباره صدای رسای پتر زنه بلند 

 :شد

 یه کجا با این عجله؟_

زنه  رسجام میخ شدم و آروم به سمت پتر

 چرخیدم و با

 :کنفیلبخند زدم

_ ی هه ن ه...من...ی عنن من یه چتر ن ...چتر

 یم خوام برم از

 .مغازهبخرم...البته اگه اجازه بدین

قری به چشمهاش داد و گفت:نه که االن 

 !اجازه گرفته بودی



ه...یعنن ببخشید عذر یم خوام_ ن  .چتر

  

  

 .الزم نکرده برو زود بیا_

چشم حاج خانم اساعه م ی رم و بریم  _

 . گردم

وچند قدم برداشتم که...دوباره صدام 

 زد:نری یه وقت سیگار

میگاربخری بیاری و به کوشانم تعارف 

 بزن ی و سیگاریش کنن 

ها؟دی دیاالن بهت گفتم؟باد ختی نی اره  

 که سیگار دادی

دستکوشان!روزگارت رو سیاه یم  



 . کنم...حاال گفته باشم

حاج خانم ،این حرفا چیه ؟اخه به من _

 یم یاد سیگار

 .بزنم؟منمثال ورزشکارم نا سالمنر 

پوزخند زد و گفت:هه ...ورزشکار؟ پس 

؟  چرا اینقدر مردننر

 :پوف کالفه ای کشیدم و گفتم

 . خیالت راحت حاج خانم_

 حاال یم ذاری من برم ی ا نه؟

  

  

_ بیای برو...برو...فقط زود  . 

 . چشم....حاج خانم_



باالخره از عوارضن رد شدم و رفتم سمت 

 ... سوپر مارکت

ن نشسته بودو رسش   مردی پشت متر پتر

 گرم حساب وکتاب بود

. 

 !سالم عمو_

 .سالم پرس جون.بفرما_

دست و پام رو جمع کردم و با خجالت  

 :گفتم

  

  

_ نه به ببخشید پد بهداشنر دارین یه دو 

 من بدین؟



ونی گفت  :با خورسر

 .چشم...یم دم خدمتتون_

 :ودست برد سمت یه دونه اش که گفتم

نه نه ،اون کیفیت نداره اون نارن جی _

 . هه رو بده

مرد با تعجب گفت:پرس جان همه  پتر

ن   !اشون یکنر

 . نه عمو اون آنی ها جذب نداره_

چشمهای پتر مرده گرد تر شد و  

ن مگهتوگفت:استغفرهللا.پرس جا  

 تست کردی جذبشو؟

  

  



تازه متوجه گندی که زدم شدم و دستم 

 رو جلوی دهان

صاحبمرده ام گذاشتم تا بیشتر از ا ین زر 

 و زر نکنم.فقط به

زور گفتم:دست شما درد نکنه....فعال 

 ... خداحافظ

ون زدم  . از مغازه بتر

ون زدن همان و  ن تو شک از مغازه بتر م رفنر

 !یه گنده بک همان

پرت شدم عقب و پد بهداشتیم روی 

ن افتاد  . زمنر

به نگاه   رسم رو بلند کردم وبه صاحب رصن

 . کردم



صاحب غول تشنش کش نبود جز  

 ...کورش

  

  

نفسم تو سینه حبس شد و پوزخند اون 

ن   پررنگتر ..نگاهش بنر

ن در دوران  من و پد بهداشنر روی زمنر

 بود...ودل من در تب

 . وتاب

ش به بسته ی روی  ن ن تنفر انگتر نگاه ستی

ن بود وپوزخند رو  زمنر

 ی لبهاش

رنگم پریده بود ،داشتم تجزیه و تحلیل 



 یم کردم که چطور یاین

گند رو جمعش کنم که یه دفعه نگاهم 

 به خانیم افتاد کهداشت

..رسی    ع یه فکری به طرف مغازه یم اومد. 

 به رسم زد وگفتم:عه

 . اوناهاش صاحبش اومد

  

  

ن برداشتم و به طرف  پد رو ازروی زمنر

 _ :خانمه رفتم و گفتم

داشتم یم اومدم دنبالتون !بسته رو بدم 

 بهتون جاش گذاشته

بودین توی مغازه، بفرمایید وبسته روبه 



 . طرفش گرفتم

هم نگاه م ی کردداشت هاج و واج ب . 

چشمک زدم و زیر لب گفتم:تو رو خدا 

شو بگیر ِِ ِِ  .ِس

ی بود چون رسی    ع اصل مطلب رو   ن آدم تتر

 گرفت و گفت:عه،

م حواسش  دستشما درد نکنه ،دختر

 نبوده جاش گذاشته ، بچه

اس دیگه حالیش نیست...داشتم م ی 

 اومدم دنبالش، خودمم یه

چندتاخرید دیگه داشتم یم خواستم 

دم رفت.دستتونبخرم یا  

درد نکنه. و خییل ریلکس و حرفه ای از  



 . کنارم گذشت

نفس عمیفر کشیدم و به پشت رسم نگاه  

 کردم ...کوروش

درحایل که یه نخ سیگار کنج لبش بود از 

ون زد  . مغازه بتر

  

  

تم   نی تفاوت دستم رو تو جیب سونی رسر

 کردم و به راهم ادامه

م سمت خونه ی مادر بزرگ  دادم و رفت

 ... کوشان

*************** 

کلید رو از جیبم در آوردم و تو قفل 



 .چرخوندم

اما قبل از اینکه در رو باز کنم یک ی از 

 پشت روی شونه ام

 .زد

به عقب برگشتم و غول تشن رو پشت 

 .رسم دیدم

  

  

با اعتماد به نفس به سمتش برگشتم و  _

م:فرمایش؟گفت ! 

 
ی

 .پوزخند زد:خوشم اومد بچه زرنگ

 !دستم رو به کمرم زدم و گفتم:منظور؟

 اینجا چه غلیط م ی کنن ؟_



 !به تو چه؟_

 !خونه ی نی نی منه_

 به من چه؟_

  

  

 !سنمت با این خونه چیه؟بچه زرنگ_

!چرا باید بهت بگم؟_  هر جی

نوار بهداشنر رو واسه نی نی م ی _

؟فکر کردم بعد  خواسنر

 .ازهفتاد سال دی گه یائسه شده باشه

اقرار یم کنم که با تمام پررو ایم از 

 .خجالت رسخ شدم

 :آب دهانم رو قورت دادم و گفتم



؟_
ی

 کدومو یم گ

با دست تو گونه ام زد و گفت:مارو رنگ 

 نکن پرس جون...من خودم

 . زغال فروشم

رو پس زدم و گفتم:بکش کنار بابا دستش 

 .حال نداریم

  

  

؟_  د آخه تو چرا اینقدر پررونی

 هستم که هستم تو روسننه ؟_

ن یه جوری یم زنمت که فکت یه _ ببنر

 وری بشه و زبونت بره

 !توحلقت ها



پوزخند زدم و گفت:دک ی...مال این 

 .حرفها نیسنر 

و باال کشیدیهو یقه ی لباسم رو گرفت  . 

از ترس نزدیک بود سکته کنم...ول ی 

 . خودم رو نگه داشتم

  

  

 .... با غضب غرید:حیف که

 .... و ِااِل جوری یم زدمت که

؟ یم خوای  با پرونی گفتم:حیف که جی

؟  چه غلیط کنن

 نشونت بدم چه غلیط یم تونم بکنم؟_

 از ترس خفه خون گرفتم....اون هیکل



 درشنر داشت و به

 .راحنر یم تونست دخلم رو بیاره

ین گزینه بود  .پس سکوت بهتر

  

  

یقه ام رو ول کرد ؛ عقب عقب رفت 

 ؛انگشتش رو به نشونه

یتهدید برام تکون داد؛ و  

 گفت:دارمت...دارمت بچه

زرنگ....مثلعقاب حواسم بهت 

 هست....فقط خدا نکنه پرم به

پرت بخوره کهبدجور خورده....پس تا 

 اون موقع! خییل مراقب



خودت باش...خییل...دستش رو به 

 حالت سالم خلبانن به رسش

نزدیک کرد و دور کرد:مثل عقاب بچه 

 . زرنگ ....مثل عقاب

 کوش   ان

طبق معمول روبروی آینه نشسته بودم 

 و داشتم به یقه ی لباسباز

ونه ام نگاه م ی کردم...رژ  لب رو  دختر

 برداشتم و روی لبمکشیدم

و لبهام رو بهم مالوندم...کمرنگ 

 بود..باید بیشتر رنگشیم کردم

... 

  



  

رژ لب رو محکم تر کشیدم رو 

 لبهام...لبهام رسخ رسخ شد...خط

چشمم رو برداشتم پشت چشمهام  

 کشیدم...درشنر چشمهام رو

ن آرایش  م دوست داشتم...از پشت متر

 بلند شدم و رفتم سمت

ون  کمددیواریم وشلوارک صورتیم رو بتر

 آوردم و

پوشیدم...منگوله یپایینش روی ساق پای 

 ب ی موم افتاد و باعث

 ... شد با لذت لبخندبزنم

خودم رو توی آینه ی قدی اتاقم نگاه  



 کردم ته ریش زبر روی

صورتم حالم رو خراب کرد....من چرا 

 باید مثل مردا ریش در یم

 آوردم؟

ن دیروز صورتم رو تیغ زدم و صافش   همنر

 کردم...اما دوباره

امروزدر اومده بود...رفتم سمت حمام 

 شیشه ای یه گوشه ی اتاقم

و خو د تراش رو از جاش در آوردم و روی 

 ریشای زبرم کشیدم...به

سخنر زیر تیغ یم اومد....باعث شد که 

 تیغ یه جراحت روی گونه

ون بزنهامبندازه و خون رقیفر  ازش بتر . 



  

  

ا   ن خراش جزنی باعث شد مثل دختر همنر

ه...از  گریه ام بگتر

ون زدم و روبروی آینه نشستم  حموم بتر

 و به قیافه ی رقت

منگاه کردم رِد اشک یه خط مزحک  ن انگتر

 روی گونه ام انداخته

بود که نایسر از ریمیل بود که باهاش مژه 

بودمهام رو سیاه کرده   

. 

ون آوردم پرتش   تاب زنونه رو از تنم بتر

 کردم و خودم رو رویتخت



انداختم و بالش رو روی صورتم گذاشتم 

 و هق زدم...نبا ید

هیچکس صدای گریه ام رو یم 

 شنید...اونا از گریه ی من جی 

یم فهمیدن..نهایتش این بود که بگن مثل 

ای لوس گریه  دختر

؟گ م یم کنه...گ درد من رو م ی فهمید 

 ی دونست وقنر 

ون  ه پر کرشمه است و بتر درونتیه دختر

 یه مرد زمخت جی یم

؟  کشر

  

  



ن کوشان و  گ م ی دونست بالتکلیفن بنر

؟  تینا یعنن جی

؟گایه  ...هیچی ن اونا هیچی نیم دونسنر

 اوقات فکر م ی کردم

خبچی میشه بشم تینا...اونوقت با همون 

 مردی که دوست

داشتمازدواج یم کردم یع مرد بلند قد و 

 چهار شونه با چشمهای

سیاه و ابروهای پر پشت...اما دلم برای  

 کوشان تنگ یم شد من

ن  کوشانرو دوست داشتم درست عنر

 تینا....اما هیچ دلم نیم

خواست باکوشان شکویه خداحافیطن  



ن تو جلد تینا هم  کنم...رفنر

 ....گایه خوب بود

نا فکر کردم که اونقدر به کوشان وتی

 حس کردم رسم حاالستکه

که....دلم یم خواست از ای ن فضای  بتر

 خسته کننده

ون خونه باز   ن بتر دوربشم...برای رفنر

 کوشان بود که با ید آماده

یم شد....رفتم سمت حمام و رد سیاه 

 روی صورتم رو شستم...و

 .... رژ لبم رو هم پاک کردم

  

  



 بودیه آرای
ن

ش جزنی هم کاف  ... 

**** 

لباس هام رو عوض کردم ووارد حیاط 

ی که ن ن چتر  شدم....اولنر

دیدم همون پرس باغبون خل و چل بود  

 که داشت دور موتورم

یم چرخید و توی آینه موتور خودش رو 

 برانداز یم

کرد...ازفرصت پیش اومده استفاده کرد 

 ...و نشست روی موتور

م:روی موتور صدام رو بلند کردم و گفت

 من جی یم خوای؟

ن  تعادلش بهم خورد و از پشت موتور پاینر



 . افتاد

 کوشان

  

  

هول زده در حال ی که داشت پشتش رو 

 با دست ماساژ یم داد

وحالت درد ناک صورتش کامال مشهود 

 بود گفت:یواش بابا سکته

،ی االلیه یه چ یزی  کردم،یه اهیم،تاال نی

االخرهبگو ب ! 

 نیوفتاده  
ر

وبعد جوری که انگار اتفاف

 گفت:ویل موتور

خوشدستیه...عند کالسه.چند خریدی 



 ش؟ از کجا خریدی؟

لباسم رو کیم مرتب کردم و گفتم:پول 

 داری بخری؟

یه ابروش رو باال برد و گفت:خییل خب 

 بابا!تو بچه مایه دار

 .مامرسایدار

یعنن هرک ی قیمت هرجی رو پرسید یم 

بخره؟خواد   

  

  

من خودم اینجوریم، نخوام بخرم _

 . قیمت نیم پرسم

_ ن  شما مایه فتتر دارا  بله...قیمت گرفنر



 واسه ما پایینن هاستکه

یم خوایم ادای شما مایه دارها رو در بیا 

 ریم ...حاال آخرش نگفنر 

 چقدر؟

سفارشیه...از ایران نگرفتم...هنوز _

....کیلمدلش اینجا نیومده  

 . هزینه ی گمرکیش رو دادم

حاال اینهمه پول دادی؟سوارشم _

 شدی؟یه ذره خاکم رو چرخش

ننشسته ،انگار فقط باهاش تو خیابونای 

ه گشت زدی ن  !شانزلتر

؟_ ه رفنر ن  مگه شانزلتر

  



  

 پرس جون...من _
ی

ای بابا تو چقدر خنگ

ن میدون شوش  تا همنر

خودمونم با اتوبوس یم رم یه وقت گم 

 
ی

 نشم ...تو یم گ

ه؟ ن  شانزلتر

 :آروم گفتم

 .من فقط سوال پرسیدم_

ای بابا چرا من هر جی یم گم تو بد _

؟  برداشت یم کنن

دلم نیم خواست فکر کنه که من مثل _

ای نازک نارنجیم  .دختر

پس بحث رو عوض کردم و گفتم:تا حاال 



 سوار موتور شدی ؟

  

  

با القیدی گفت:بع....اختیار داری تو 

 دارو دسته ی اصغر رسر خرکه

کار یم کردم یه موتور داده بود دست 

 باهاش
ر

 خودم...مثل قرف

 . یم رفتم

ن از البه های ماشینا ویراژ م ی  همچنر

ن پل  رفتم که هیچ ماشنر

... 

 . بقیه ی حرفش رو ادامه نداد

توجه شدم سیع کردم به روش نیارم که م



 منظورش همون

 . پلیسه... پس دنبال قضیه رو نگرفتم

ی تو ظاهرش با بقیه ی پرسا نی که  ن یه چتر

 دور و برم د یده

بودممتفاوت بود...اونم نوع نگاهش به 

 من بود...الاقل مثل اونا تو

  

  

ی نگاهش تمسخر و بعضا هوس 

 نبود....باهاش راحت تر یم

 .شدحرف زد

؟  لبخند زدم و گفتم:پس حرفه ای هسنر

 .چه جورم_



یم خوای سوار یسر و من رو تا ی ه _

؟  جانی برسونن

چشمهاش برق زد و گفت:یعنن م ی دی 

 . سوار شم

 . خودم باهات باشم آره_

یعنن نیم دی خودم تنها یه دور باهاش _

 بزنم؟

تو بودی این موتور به این گرون قیمنر _

 روی یم دادی به یه

 غریبه؟ کیانوش

  

  

به ظاهر دلفریبش با اون لباس صورنر 



ت نچن   رنگ و سونی رسر

طوسیش که بدجور به پوست سف ید و 

 صورت نی نقصش یم

ه شدم و گفتم  :اومد ختر

نه خب..اگه موتور من بود تو هفت تا _

 سوراخ موش قایمش یم

 !کردم تا دست هیچگ بهش نرسه

دای بلند و ردیف خندید...با ص

 دندونهای سفید رنگ صدفیش

پیدا شد...چرا این مرد تا این اندازه زیبا 

 بود؟

همچنان که حجم خنده اش کمتر یم شد  

 :گفت



راستش منم از خونه تکونش نیم _

 دم...یعنن زیاد عالقه ای به

موتور سوا ری ندارم...ویل اگه تو بخوای 

 یم دم بهت تا

...منم همراهیت یم ک نم.حاال تا سواریسر

 یه جانی من رو یم

؟ باشه موتور رو روشن کن تا _ رسونن

 .بریم

ن روشن کن منم م ی ش ینم _ خب بشنر

 ترکت...بریم؟

  

  

برای یه لحظه از فکر اینکه یه مرد بشینه 



 پشت ترک موتورم..به

خودم لرزیدم...اما چاره ای نبود...من تو 

 .. نگاه اون یه پرس بودم

با شک گفتم:با...باشه بریم...ویل من یم 

 .شینم پشتت

من پشت موتور نیم شینم...گفتم که _

 زیاد وارد نیستم .اگه م

یشینن که بریم...اگه ام نه که با ماش ین 

 یم رم....چون دوست

...بازم میل خودته ن  .دار یمن گفتم بشنر

واضح بود که اصال موتور سواری بلد _

 نیست...و اینم یگ دیگه

 . ازرفتارهای عجیبش بود



  

  

منتظر به صورتم چشم دوخته بود که  

 .گفتم؛باشه بریم

 .اوهوم_

درب حیاط رو با ریموت باز کرد و گفت 

ن بریم  .بشنر

روی موتور نشستم و از در همراه موتورم 

ون رفتم  :بتر

ن _  ...بیا بشنر

پشت رسم نشست و پاهای کشیده اش 

حصار خودشپاهام رو در   

گرفت و بوی عطر دلپذیرش نفسم رو تو 



 سینه ام

حبسکرد....تابحال به هیچ پرسی 

 . اینجوری نزدیک نشده بودم

  

  

با دستای لرزون سوی    چ رو توی 

 جاسویچی موتور

چرخوندم...وموتور روشن شد...دستهای 

 بزرگش دور شکمم حلقه

 . شد

از لمس دستهاش با زیر سینه هام 

ه ی  مورمورم شد...عرق از تتر

کمرم توی اون هوای رسد راه گرفت..جثه 



 ی ظریفم کامال

 .. توهیکل درشتش حرص شده بود

 . نفسم از اینهمه نزدیگ بند رفت

گرمم بود،تمام هورمون های زنانه ام به 

 فعالیت

افتادهبود...بخصوص وقنر رس رسعت  

ها که م ی ر  سیدیم وگتر  

اون فشاردستهاش رو روی شکمم بیشتر 

 یم کرد وگایه ام رسش

رو توی گردنم فرو یم کرد و اون لحظه 

 هرم نفسهاش حایل به

حالیم یم کرد...خدای ا انگار من پرس 

...کار دنیا  بودم و اون دختر



 !برعکسشده بود

  

  

باید یه فکری یم کردم با این اوضاع هر 

امکان داشت وابرم آن  

و حیثیتم به باد بره....موتور رو یه گوشه 

 نگه داشتم و

گفتم:داداشیم تونن اینقدر به من 

؟گرمم شد  . نچسنی

از موتور پیاده شد و گفت:تو این هوا  

 گرمت شد؟

 :منم پیاده شدم

آره بابا...خودتم جای من بودی گرمت _



 م ی شد...یه نگاه به

تو چشمم  هیکلخودت بنذاز و هیکل من! 

 کف پات دومتر 

 ... قدداری.هیکلتم که جای خود

ن یه ریغونه ی زبرنر بیشتر نیستم  منو ببنر

 .قبول کن که تعادل

موتور برام سخته...توام که از پشت مارو  

 گرفنر وهیکلمونم استر 

 .هیکلت کردی

 من دیگه چطوری موتور رو برونم؟

  

  

ت:باور کن دوباره خجالت کشید و گف



 منظور بدی ندارم ...منهنوز

 . کیم م ی ترسم

دستم رو به کمرم زدم و گفتم:مثال چه 

 منظوری؟ مگه قراره

؟  منظوری داشته بایسر

_ 
ی

 نه ...م ی گم یعنن من (گ

 .نیستم )

یه چشمم رو بستم و گفتم:جی چ ی 

؟   »نیسنر
ی

دیگه چیه؟« گ  

...اصال ولش کن.عذر یم _ هیچی

یم شینمخوام...من با فاصله  . 

ها، ِد نه د.ِاینبار من ترک یم شینم _

 ..توام یم رونیش



 .من موتور سوا ری بلد نیستم_

  

  

کاری نداره...من ی ادت یم دم.یم _

ی یا  خوای یاد بگتر

 نه؟

 آره یم خوام!ویل آخه االن؟_

 پس گ؟_

 !آخه االن دیره_

 . دیر نیست.زودی یادت م ی دم_

ن روی موتور تا بهت بگم  . بیا بشنر

  

  



مطیعانه پشت موتور نشست و من 

وع به آموزشش کردم  رسر

... 

چند بار تعادلش بهم خورد و موتور رو 

 انداخت اما خییل زود

تعادل رو حفظ کرد و آروم آروم حرکتش 

 داد چند صد متر 

حرکت کرد و بعدش ایستاد .سمت 

 موتورش رفتم و

 :پشتشنشستم

 .ماشاهللا پرسدبرو که رفتیم_

وع به حرکت کرد...خییل  و اون آروم رسر

 . رسی    ع یادش گرفت



√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

(=مرد همجنس گرا √
ی

 )گ

 .با هم به یک آرایشگاه مردونه رسیدیم

  

  

 :کوشان موتور رو نگه داشت و گفت

_ یا  خب رسیدیم.یم یای با من داخل؟

 منتظرم یم مونن 

 تابرگردم؟

 نی ی ام؟_

دوست داری بیا...فقط اگه رفتار _

 عجینی دیدی تعجب نکن

. 



 چه رفتاری ؟_

ن _  .خودت دوست داری بیا ببنر

  

  

مردد بودم ...اما دل رو به دریا زدم و  

 گفتم:باشه یم ی ام.در

هرصورت برای نزدیک شدن بهش نیاز 

ی ای بیشتر ن  بود چتر

 . راجبشبدونم

 .خییل خب بریم_

در نگاه اول یه آرایشگاه مردونه ی 

 معمویل بود

چند تا مرد زیر دست چند آرا یشگر 



 نشسته بودن و

 . داشتنموهاشون رو اصالح یم کردن

با دی دن کوشان یگ از آرایشگرها که  

 کارش تازه تموم شده

طرفمون اومد و گفت:به به   بودبه

 کوشان جان چطوری ؟

کوشان بهش دست داد و پرسید:سالم 

 آره_ سایس هست؟

 .هستش تو اتاق ا پیالسیونه

  

  

 (بعد به من نگاه گذرانی کرد و گفت و

(mtfه ؟    



کوشان نگایه به من کرد و گفت:نه  

 ...گرایشر نداره، معمولیه

_ رو به من کرد و گفتمرد آرایشگر  : 

ن اینجا برات _ داداش اگه کاری داری بشنر

 . انجام بدم

ی از ایما و اشاره هاشون _ ن چتر

 نفهمیدم..فقط پر از سوال به

ه شدم  .کوشان ختر

ی توی نگاه کوشان نبود ن  . چتر

  

  

آروم دهانم رو به گوشش نزدیک کردم و  

 :گفتم



_ نن اون پشت؟مواد، پواد یم خوای بز ! 

  
ی

چشمهای کوشان گرد شد:جی م ی گ

؟  کیانوش؟مواِد جی

 !دیگهmtf) (همون_

مرد آرایشگر با صدای بلندی خندید و رو 

 به کوشان کرد

 .وگفت:این رفیقت که کال گالبیه کوشان

معنن گالنی رو خوب فهمیدم و روبه مرد 

 غریدم:گالنی 

!بزنم تو فکش ها  . خودتیگالنی

  

  

کوشان دست روی شونه ام گذاشت 



 وگفت:آروم باش کیانوش..ام

تو اف مواد نیست بعدا بهت یم گم چیه! 

 اوگ؟

ن یم خوای هم  حاالم یم خوای اینجا بشنر

 با من بیا پیش

سایس.بازم نه برو با موتورم دور بزن و یه 

 ساعت دیگه بیا

 .اینجارساغم

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√ 

)=(mtf ترنس (مرد به زن) مردانن با

 تمایالت زنانه

))=(Ftmزن به مرد) ترنس 

 زنانن با تمایالت مردانه



  

  

دست کوشان رو از روی شونه ام کنار 

ن نگا  زدم و بدون برداشنر

 :هتی غضبم از روی آرایشگر گفتم

نه ...م ی رم یه دور یم زنم یه ساعت _

 . دیگه یم یام دنبالت

باشه مراقب خودت باش...مراقب _

 موتورم باش...به رست نزنه ی

ه وقت تک چرخ بزنن تو خیابون پلیس 

 .دنبالت کنه

من رو هم تو دردرس بندازی هیچکدوم 

 تصدیق نداریم ها؟



یه ابروم رو باال بردم وگفتم:ک ی بهت 

 موتور سواری یاد داد تا

 اینجارسوندی موتورو ؟

_ آدمهای حرفه اونو که یم دونم...ول ی 

 ای بیشتر تو معرض

 !آزمون و خطان.یادت باشه

  

  

خندیدم و گفتم:خوشم اومد از 

 تعریفت.ایول.خیالت راحت

 .مراقبم

دوباره یگ از اون لبخندهای مکش مرگ 

 ماش رو تو



 . صورتمپاشید و دلم رو زیر و رو کرد

سیع کردم یه لبخند باکالس شبیه لبخند 

ش رو نثارشخود  

کنم...اما فکر نکنم موفق 

 .بودم...احساس یم کردم شبیه پوزخنده

برای اینکه با اشیا ق به صورتش نگاه 

و  نکنم فورا از آرایشگاه بتر

 .نزدم

ین مکان برای گذروندن این فرصت  بهتر

 یک ساعته رسکشر به

محله ی قدیمون بود و رسو گوش آب 

 .دادن

  



  

کوچه امون رسیدم و موتور رو یه  به  

 گوشه پارک کردم و پشتچند

درخت پنهان شدم تا شاید بتونم یه 

 اطالعانر از خونه امونبدست

 .بیارم

انگار یه حش بود که من رو اینجا کشوند 

انی رو ببینم ن  .تا یه چتر

ون  در خونه باز شد ودانی حسن بتر

 اومد..گردن کشر کردم

تابیشتر ببینم...یه نفر داشت با دانی 

 حسن صحبت یم کرد...دانی 

حسن روبروش ایستاده بود و داشت با 



 اون شخص حرف یم زد.با

توجه به جثه ی دانی که جلوش رو گرفته 

ن ی جز  بود هیچ چتر

نوک موهای مرد و شونه های عریضش  

 که کیم از شونه های

 ... دانی پهن تر بود مشخص نبود

وش کنار رفت و!!..؟؟دانی از جل  

  

  

ن کردم هر آن فکر یم کردم  چشم تتر

 حاالست که چهره ی مردرو

ببینم دانی حسن کنار رفت و اما قبل از 

و  رویت مرد اون پشترسر



به جانی که من بودم کرد و نتونستم کامل 

 ببینمش ...تنهاکت

رسمه ای و شونه های پهنش مشخص 

ش همقدمشد ...دانی باها  

ون  شد و من هم از پشت سنگرم بتر

 .اومدم

 . چند قدم جلوتر رفتم

مرد غریبه همونجور پشت به من سوار 

 خودروی ماکسیمای

سفیدش شد و اجازه نداد چهره اش رو 

 ببینم...دانی دِر عقب رو

وع به صحبت با کش کرد   باز کرد و رسر

 که احتماال روی صندیل



 !عقب خوابیده بود

 کرد!یه دست کوچ یک از دقتم رو بیشتر 

 شیشه ی عقب مشخص

ن از ذهنم گذشت  !شد و من فقط یه چتر

یا خدا ...قاسم بود!آره اون دست  

 . کوچولو دست قاسم بود

  

  

با عجله به قدم هام رسعت دادم به 

 سمت م اشینن که تقریبا

دویست متر باهام فاصله داشت دو یدم 

م؟و فریاد زدم : قاس ! 

دانی صدام رو شنید....مثل مجرمها فورا 



 در سمت شاگرد رو

ن با رسعت از  بازکرد و نشست و ماشنر

ن کنده شد و حرکتکرد  .زمنر

ن دویدم اما فا یده  چند قدم دنبال ماشنر

 نداشت فقط نفسم گرفت

. 

به سمت موتور دویدم و نشستم و فورا 

 روشنش کردم ،به اینامید

ور رو به که شای د پیداشون کنم...موت

 سمت خیابان اصیل هدایت

 . کردم

اما اونقدر حجم ترافیک زی اد بود که یه 

ن ماکسیمای  ماشنر



سفیدبه راحنر قابل تشخیص 

 نبود...اشگ که از چشمهام روون

بود ،جلوی دیدم رو تار کرده بود...موتور 

 رو کنار یه پارک نگه

 . داشتمو پیاده شدم

رفتم سمت رسویس بهداشنر و صورتم 

شستم رو  . 

  

  

ون اومدم و روی  از رسویس بهداشنر بتر

 چمن های نیمه

ن صورتم رو خشک   نشستم و با آستنر ن ستی

 . کردم



حیف که دیر رسیدم و نتونستم برادرم رو 

 ببینم...نزدیک به سه

سال بود که برادرام رو ندیده 

 بودم.صورت خشک شده ام دوبارهبا

نم اشک خیس شد و اینبار به هق هق 

 . افتادم

زندگیم به کجا رسیده بود که اینجوری 

 زار یم زدم؟

وقنر کیم سبک شدم ازجام بلند شدم و 

 به سمت موتورم رفتم

. 

باید کل ی موتور سوا ری یم کردم که به 

 آرایشگاه سایس که



 .باالی شهر بود برسم

  

  

تر قاسم بود...قاسم کنار  فکرم مدام درگ

 ک ی بود؟دانی از جاش

ختی داشت. ویل اون حرکت عجیب 

 غریبش برای جی بود؟

چرا از من فرارکرد ؟چرا نذاشت برادرم رو 

 ببینم؟یعنن اون

دستقاسم بود؟اره دست خودش بود.من 

 دستهای قاسم روخوب

 .یم شناختم

وی دادم   اونقدر به افکارم اجازه ی پیرسر



ونکه چندتا خیاب  

رواشتبایه دور زدم...اما باالخره به 

 .آرایشگاه رسیدم

داخل شدم اینبار از اون آرایشگر پررو 

ی نبود...یعنن   ختی

 . سالنآرایشگاه کال خال ی بود

  

  

کیم دورو اطراف رو نگاه کردم... ی گ از 

 آرایشگرها در حایل

کهیه فنجون چای دستش بود از طبقه 

ن اومد وی باال    پا ینر

 بهمحض دیدنم پرسید:کارتون چیه ؟



...اومدم دنبال رفیقم_  .هیچی

 اسمش چیه ؟_

 .از دوستان ساسیه...اسمش کوشانه—

 ...آها کوشان رو کار دارین؟برید اینجا—

 . و به اتاق ا پیالسیون اشاره کرد

 . ازش تشکر کردم و به سمت اتاق رفتم

  

  

به به در زدم و وارد شدمچند رصن   . 

کوشان زیر دست یه مرد که موهاش رو 

 از پست بسته

بود...نشسته بود و اون مرد داشت روی 

 صورتش کار یم



کرد...کوشان رو از روی کفشش 

 شناختم...چون اون مرد مو

 .بلندکامال جلوش رو گرفته بود

گلوم رو با تک رسفه ای صاف کردم و 

 . سالم کردم

به طرفم چرخید ومن مرد مو بلند 

ن کوشان رو  صورت ستی

ن بود و چندتا  دیدم...کل صورتش ستی

 بیگودی به موهای

 .جلویرسش وصل بود

ه شدم که  با دهان باز به کوشان ختر

 :صدای لویس گفت

؟_  کاری داشنر جونن



  

  

چشمهام از صورت کوشان کنده شد و 

 تمام وجودم گوش شد و

 .منبع صدا رو تشخیص دادم

همون مرد مو بلند بود...با یه آرا یش 

 غلیظ و ابروهای نازک

 . وگوشواره و گردنبند

ی بود که تو نظر اول به  ن اینا تمام چتر

 . چشمم اومد

دوست منه سایس.همون که گفتم —

 .منتظرمه

سایس از کوشان فاصله گرفت و با قرو 



 . اطوار به سمتم اومد

ز به طرفم دراز کردو دستش رو با نا : 

َوو خوش اومدی هانن —
َ

 .ا

  

  

 .با اکراه دستم رو توی دستهاش گذاشتم

 .ممنون—

 !وای چه نازی تو گل آقا—

کوشان دخالت کرد و گفت:سایس بیا 

 .این ماسک رو بردار

سایس با همون کرشمه به سمت کوشان 

 برگشت و گفت:ایش

 !اومدم دی گه



خنر هام با د یدن این مثال مرد از تمام بدب

 . یادم رفت

ماسک رو از صورت کوشان کند و به من 

 :نگاه کرد و با لبخندگفت

  

  

تو کاری نداری برات انجام بدم  —

 گوگویل؟

 ؟دکلره ای؟اصالج؟هان؟
ی

 رنگ

 .نه مریس داداش—

مثل زنها دستش رو جلوی لبش گذاشت 

 .و ریز خندید

— ای به من گفت داداش!گرفنر  و 



؟  کویسر

نمردیم و یک ی بهمون گفت داداش.نه 

 .جیگر و خوشگل

حس یم کردم دارم باال یم ی ارم...این —

 دیگه چه جونوری

بود؟! حسم بدتر شد وقنر یه پرس دیگه 

 تنها با یک لباس زیر،

بدونزیر پوش با بدن برهنه از پشت پرده 

ون اومد و  بتر

  

  

گفت:مرسیسایس جون بدنم حسانی 

 سفید شد و اومد گوشه ی



 .لب سایس رو بوسید

بقیه اش رو ندیدم مثل جت از اتاق 

ون زدم  . بتر

حسانی امروز گند شده بود تو حال 

 .وروزم

ون آرا یشگاه روی موتور نشسته بودم   بتر

 که

کوشانرسرسید...جلوی موهاش رو فر 

 شده بود و حالت زیبانی 

بهصورتش بخشیده بود...پوست براق و 

 لبهای رنگیش هم

تر کرده  ن ت انگتر زیبانی ایش رو حتر

 بود...گرچه که من ترج یح



یم دادمهمون کوشان چند ساعت پیش 

 .جلوم باشه

نزدیکم شد و گفت:چرا اونجو ری از اتاق 

ون؟  زدی بتر

  

  

یم موندم چکار م ی کردم؟اون مردیکه _

و دید یم زدم؟ر   

ای — ن بهت گفته بودم که ممکنه چتر

 .عجینی ببینن 

دیر کردی؟مگه قرار نبود یک ساعته 

 برگردی؟

 . کار داشتم_



چه کاری واجب تر از جی زی که _

 باالدستیت ازت خواسته

 ؟

؟—  تو باال دستیه من نیسنر

؟—  پس البد توام باغبون ما نیسنر

  

  

_ حرفم رو ادامه ندادم  من...بقیه ی

 .بجاش گفتم:این رفقیت زنبود

 یا مرد؟

ن _  .سایس فقط آرایشگرمه...همنر

 . این باید یم رفت دختر یم شد—

این نظر توئه...سایس اینو نیم _



 خواد...اون همینجور ی

خوشحاله..چرا باید تغیتر جنسیت 

 بده؟اونوقت دیگه باید

و هم جمع کنه  . سالنرسر

گاه زنونه بزنهپوزخند زدم:خب آرایش . 

کیم ناراحت شد و به دفاع از دوستش 

 :پرداخت

هر کش اختیار زندگ ی خودش رو —

 داره....اگه این طرز فکرته

  

  

!رفیق  ه رفاقت با من رو فراموش کنن ،بهتر

 با این طرز فکرا زیاد



دارم...چون فکر یم کردم تو با بقیه فرق 

 داری...جانی آوردمتکه

بقیه ی،دوستام ندی دن...و از من 

 فاصله گرفت بدون اینکه اشاره

 .ای به موتورش کنه

موتور رو خالص کردم و همینجو ری 

 موتور خاموش دنبالش

 . راهافتادم

؟!من هیم — چرا ناراحت یم یسر

 واس خودم
ن

 نجوری یه حرف

؟  گفتم؛تو چرا به دل گرفنر

 ...رس جاش ایستاد

  



  

 .منم ایستادم

 :نگاه ی به اطراف کرد و گفت

مشکل من و امثال سایس درک —

 نشدنه...مسخره شدنه ...یه

آدممعمویل هیچوقت نیم فهمه ما چ ی 

 .یم کشیم

؟—  تو از این وضعیتت را ضنر

 کدوم وضعیت؟—

ن وضعیت...آخه داداش من تو — همنر

 .خودت بچه خوشگیل

 . با غضب بهم نگاه کرد

  



  

دست و پامو گم کردم و با پت و پت  

 گفتم:یعنن م ی گم...پرس

 
ی

! قشنگ  !بهاین خونی

آخه ماتیک و رسخاب زدنت برای 

 .چیه؟موفر کردنت برای چیه

یم دونن تو محله ی ما به امثال تو 

 وسایس جی یم گن؟یم

 )گن(عه وا خواهری

 . اخمهاش بیشتر تو هم رفت

وره  برای اینکه کمتر بهش بربخ

 گفتم....حاال تو کمتر ....ول ی

اونسایس....یعنن اگه اونجا بودین تا حاال 



 بیست بار ترتیبتونو

 .دادهبودن

ن انداخت و با غم   رسش رو پا ینر

 گفت:همه ی اینارو خودم م ی

 . دونم

  

  

صدام رو بلند کردم و گفتم:م ی دون ی 

 و این وضعیتته ؟

ه کرد و گفتبا غضب بهم نگا : 

دیگه داری پات رو بیشتر ازگل یمت —

؟  دراز یم کنن

ن رو یم — با چاپلویس گفتم:د همنر



 خوام...مرد باید غرش

ه...نه مثل مرغ کرچ  کنه...حقش رو بگتر

 شده یه جا بشینه و

 .باخودش گریه کنه

چشمهاش گرد شد و دهانش باز .....با 

ت پرسید  :حتر

— ..تو گریه؟من گ جلوی تو گریه کردم. 

؟
ی

 جی م ی گ

 که داده بودم شدم
ن

 ومن تازه متوجه گاف

. 

  

  

 !هیچی بابا...اشتباه لنی بود_



 :کیم جلوتر اومد

دسته ی موتور رو گرفت و گفت:خوشم 

 نیم یاد از آدمهانی 

...تو از  ن کهحرفاشون رو نصفه ول یم کنن

؟اصال  من جی یم دونن

؟درسته چند هفته است که  تو گ هسنر

 توی خونه ی مامان

بزرگکار یم کنن ...ول ی ی ادم نیم ی اد 

 جلوی تو گریه کرده

 . باشم

ی  — ن نی خیال خوشگلم من یه چتر

ن   گفتم...دی دی یهو یه چتر

...مخصوصا آدمها ی 
ی

ی یم خوای بگ



 حراف مثل من...فقط

ن نی فکر حرف یم  یم خوان ابراز وجود کنن

منم همینجورزنن...   

 . یشد

  

  

دیگه به من نگو خوشگلم اذیتم م ی  _

 . کنه

 . چشم دیگه بهت نیم گم_

ن بریم...یه کم دستت راه  حاال بیا بشنر

مت  بیوفته...جمعه بتی

پیست موتور سوا ری...خییل 

 باحاله...موتوری ها یم ی ان



پشتکوارو یم زنن به چه 

...حرفهای منم ز 
ی

یاد جدی نگتر قشنگ  

بامرام...و دست روی شونه اش گذاشتم 

 و فشار کوچیگ بهش

 .واردکردم

به دستش که روی فرمون موتور خشک 

 شده بود نگاه کردم

وگفتم:قربون دستت اون فرمون رو 

 سفت بچسب من م ی خوام

پیاده شم...موتوره چپه نشه یه 

ن پشتش  وقت...بعدم بتی بشنر

 .دبروکه رفتیم

  



  

 !خودت که خوب یم رونن —

اونقدر که بجای یک ساعت ،سه ساعت 

 م ی ری دور

دور...حاالممن حوصله ندارم...خودت 

ن   .بشنر

 :آب دهانم رو فرو دادم وگفتم

ه....یعنن مچم یه مقدار درد  _ ن من...چتر

 گرفته...بعد اینه که، نیم

تونم موتور رو برونم...یعنن اون 

داش تمدوساعنر که تاختر ... 

با انگشت رسم رو خاروندم و گفتم:واسه 

ن بود  .همنر



ن دیگه...اصال این موتوربا این یال  – بشنر

 کوپال برازنده

یخودته...فر موهاتم کمتر خراب یم 

 شه...پشت من بشینن کله

ام مو هات رو خراب یم کنه نگایه بهم  

 
ن

 کرد و بدون هیچ حرف

سوارموتور شد...به گمونم زدم به هدف  

وهاش رو آوردمکه اسم م . 

  

  

چند روز گذشت ،کوشان کم ی صمییم 

 تر برخورد

میکرد...گرچه هنوزم سیع یم کرد زی اد 



 ظاهرش و رفتارهاش

ضا یعنباشه تا مشکلش نمای ان 

 بشه...البته کماکان آرایش رو

داشت وابروهاش همچنان نازک...وگایه 

وی ن  .هم گوشه گتر و متن

********** 

نیمه شب با کابوس بدی از خواب 

 پاشدم...صدای گریه ی یه

پرسبچه مدام تو گوشم بود و توی دود 

 صورتش رو نیم دی

دم...فقطیم دونستم که پرس بچه 

 است،حاال از کجا یم فهمیدم

پرس بچهاست دیگه از ارسار خواب و 



 .رویا بود

  

  

عر ق رسو صورتم رو خیس کرده 

 بود 
ی

...حس خفگ  

داشتم...مداماین روزها تو فکر قاسم 

 بودم...حتما این کابوس هم

ن بود  .بخاطر همنر

نیاز به هوای آزاد داشتم،نه اینکه پنجره 

 رو باز کنم،نه.من احتیاج

م به رسمای نن مه  داشتم تنم رو بستی

 جون اواخر اسفند ماه..بای

دبا تمام وجود هوای تازه به ریه هام یم  



 .کشیدم

پتوی نازک از کمد دیواری برداشتم و یه 

 دورم پیچیدم و از

ون زدم  .اتاقبتر

حیاط نسبتا بزرگ خونه تو تاریک ی 

 ترسناک به نظر م ی رسید

ورسما ی هوا این واقعیت رو بیشتر جلوه 

 . یم داد

  

  

سالنه سالنه در سالن رو باز کردم...هنوز 

 روی پله ی اول

دای هق هق مردانه ی خفه بودم...کهص



 ا ی توی گوشم

پیچید...تاریگ ورسما و این صدای هق 

 هق مردانه..ترسناک بود

،درست شبیه کابویس که چند دقیقه ی 

 . قبل دی ده بودم

از ترس چند قدم به عقب برداشتم و 

 . داخل سالن شدم

خواستم برم توی اتاق که دوباره منرصف 

 شدم...اونقدر بزدلنبودم

صدا مثل نی د بلرزونتمکه یه   . 

رفتم تو جلد همون کیانوش تخس و 

ون زدم س و از سالن بتر  .نتر

دسته ی جارونی کنار نرده های پله بود 



 .که من برشداشتم وآروم

 . به سمت منبع صدا قدم برداشتم

  

  

هرجی نزدیکتر یم شدم صداهم نزدیک تر 

 . یم شد

س بهم مستویل دروغ بود اگه بگم تر 

 نشد...سایه ی سفیدی

روکنار استخر حوض مانند حیاط 

 تشخیص دادم ....حالت تدافیع

گرفتم و با دسته ی جارو به اون سمت 

 .دویدم

دسته ی جارو رو باال بردم تا تو رس 



 شخض که لبه ی استخرغوز

کرده بود و شونه هاش م ی لرزید بزنم  

گشت  که یهو به سمتمتی

دم ...چشمهاش بر اثر و من کوشان رو دی

 نم اشک توتاریگ م

 ...ی درخشید

 . دسته ی جارو رو پرت کردم

کوشان از جاش بلند شد و بعد بدون 

 بزنه خودش
ن

 اینکه حرف

 .رو پرت کرد توی استخر

  

  

 !با ترس صداش زدم:کوشان؟



جوانی نداد...هول زده به سمت کلید برق 

 حیاط که به فانوسهای

سفید رنگ وصل بود دوی دم و 

 .روشنشون کردم

ی  ن ختی دیگه از اون تاریگ خوف انگتر

 .نبود

 !اما آب استخر هم تکون نیم خورد

لبه ی استخر نشستم و به آبش زل 

ی نشد...فریاد زدم  :زدم...ختی

؟_  ! کوشان کجانی

  

  

م تو آب و نی داش کنم ...اما  خواستم بتی



 یادم افتاد که اگه

اینلباس خواب به تنم بچسبه و مشخص 

م جی یم  بشه من دختر

 .شه

اما گفتم :ولش کن هر چه بادا باد... 

م یا  فهمیدن اینکه من دختر

 .پرس،از جون کوشان که مهمتر نیست

از جام بلند شدم تا توی آب استخر 

جه بز  نم...که یهوشتر  

رسکوشان شبیه پری دریانی ازاستخر 

ون اومد و یه عالمه آبرو  بتر

از توی دهانش به سمتم پرت ک رد که 

 باعث شد جیغ بکشم



 . وعقب برم

کوشان بهت زده خودش رو به لبه ی 

 اسختر رسوند و با

خندهگفت:جی شدی؟یهو صدای 

ا شد...و قاه  جیغت شبیه دختر

 .قاهخندید

  

  

با عصبانیت به صورت خندانش زل زدم 

 :و گفتم

 تا حاال کش بهت گفته چقدر بانمگ؟_

ن نفری.واسه همینه که _ نه تو اولنر

 . خوشم ازت یم یاد



ه شدم...به صورت قشنگ  بهش ختر

 وموهای نسبتا بلندش که

براثر خیش به پیشونیش چسبیده بود و 

 چهره اش رو خاص

 :ترکرده بود

_ ی گریه رو شنیدی کوشان؟تو صدا  

 . تبسم روی لبش محو شد

  

  

ادامه دادم:صدای گریه ی یه مردبود.من 

یڔ فکر کردم تو دا  

 !گری  هیم کن ی

اخم هاش توی هم رفت و از استخر 



ون اومد...لباس هاش  بتر

بهتنش چسبیده بود و عضالت زیبای 

 تنش بیشتر خود نمانی 

 . کرد

نی اعتنا به من با همون لباس ها ی خیس 

 به طرف در ورود ی

سالن رفت ...فوری خودم رو بهش 

ن   رسوندم و پتونی که روی زمنر

افتاده بود رو برداشتم و روی شونه اش 

 انداختم وگفتم :هوا

 .هنوزگرم نشده رسما م ی خوری

ه شدیم و اون  چند لحظه ای به هم ختر

 . زودتر رفت



  

  

کوشان سیع یم کرد زیاد بامن روبرو نشه 

 و من هم حریمخصو

ام یم ذاشتم  .صیش احتر

ون زدم..کوشان  برای خرید از خونه بتر

 طبق معمول توی

اتاقشبود...و منم مشغول اجر ای اوامر 

 عل یا مخدره که به جرات

یم گماگه بخاطر وعده وو عید آقا کریم 

 نبود تا حاال حسانی از

دراومده بودم .من آدم چشم و خجالتش 

 اطاعت کردن نبودم ،اما



 .چاره ای نبود

،بهم گفت برم خرید انگاری بال در  وقنر

 ... آورده بودم

بهونه ی خونی بود تا برای ساعنر هم که 

 شده از دست

زنه راحت بشم...پس  غروغرهای پتر

 . فوری آماده شدم

********* 

  

  

ی خرید هام رو انجام بعد از مدت 

 دادم...و به سمت خونه حرکت

 .کردم



*************** 

توی یه دستم کیسه های خرید بود و 

 توی دست دیگه ام نون

 . تازه

داشتم سوت زنان و رس خوش راه یم 

سیدن  اومدم...که به محرصن

به رس خیابون با صدای بوق ماشینن به 

 ... عقب برگشتم

  

  

ن مامان رو تشخیص دادم..با  ماشنر

 تعجب به اطراف نگایه کردمتا

مطمعن بشم کش از خانواده، مامان رو 



 در حال گفتگو با

ن   ...مننببینن

 .خوشبختانه کش اون اطراف نبود

ن مامان رفتم و باعجله در  به طرف ماشنر

 رو باز کردم توی مایسر 

 :ننشستم

 سالم اینجا چکار یم کنن مامان؟_

ت ببیننت جی یم خوای اگه یه وق

؟نون رو روی صندیل
ی

 بگ

ن و  عقب گذاشتم و خرید هارو کف ماشنر

 به قضد بغل کردنشجلو

 .رفتم

  



  

 :مامانم من رو بغل کرد

دلم طاقت نگرفت ازت نی ختی _

 .باشم...حواسم بود کش نبینم

اگه ختی به گوش آقا کریم برسه یم _

 دون ی جی یم

شه؟مگهنگفته فعال کش از شماها اینجا 

 مارو نبینه ؟

گفته که گفته ...یه نگاه به خودت _

 بنذاز رسما شدی کلفت این

ی مادر پریچر  !پتر

من خودم خواستم اینجا باشم _

 مامان...کش مجبورم نکرده



. 

زنه؟_  باهات خوبن؟اذیتت نکرده پتر

  

  

_  توام کار ی به  تا وقنر نفهمه من دختر 

 کارم نداره . مامان با

ه شد و گفت: پتر  عصبانیت به روبرو ختر

 خرفت...انگارمقرص

 دختر ناز پروده اش من بودم
ی

 . زندگ

_ مامان...من جام خوبه  حاال ولش کن

 .جای نگرانن نیست

یم تونن امشب با من بیای _

 خونه...امشب برای آنوشا قراره



م توام خواستگار نی ی اد...دوست دار 

 . بایسر 

نی خیال مامان گل ی ..من نباشم _

 آنوشا راحت تره...کمتر 

 .آبروریزی یم شه

 :مامان پیشونیم رو بوسید و گفت

 . خییل مراقب باش_

 .مراقبم_

  

  

******** 

از مامان خداحافیطن کردم...مامان رفت 

 و من هم به طرف خونه



 .رفتم

وردم و خواستم در کلید رو از جیبم در آ

 رو باز کنم که یهو در

 باز شد و من تو شکم یه غول تشن رفتم

... 

  

  

ه  رسم رو بلند کردم و به صورتش ختر

 شدم...با همون پوزخند

ه شد و بعد از مدنر  حرص درآرار بهم ختر

 ...مکث از کنارم رد شد

 اون اینجا چه کار یم کرد؟

کتفش به کتفم برخورد کرد اما کامل از  



 کنارم عبور نکرد،یک

قدم رفته رو برگشت و تکه ای از نان 

 سنگگ که خریده بودم

 :روبا دست کند و گاز کوچیگ بهش زد

؟خوش یم  _ کنگر خوردی ،لنگر انداخنر

 گذره بهت؟

نیم تونستم در مقابلش سکوت کنم و 

 هیچی نگم.حالت تدافیع

 :گرفتم و گفتم

_ نجا کار م ی کنم...لنگر ننداختمای  . 

  

  

؟
ً

ِ ِِ
ً

 یه ابروش رو باال برد:جدا



کریم شکویه تورو مثل خواهرات نو و 

 نوار نکرده؟

گفته تو مردی باس روی پای خودت 

 وایس؟

کریم شکویه نگفته بای د به تو _

 !جواب پس بدم

لزویم نداشت تورو کنه گماشته ی نی _

خرپولهنی ...اون   

دلسوزت بود توی یگ از گاوداری  هاش یه  

 کاری بهت یم داد...نه

تو اینخونه که دوهفته ای یه بار کارگر یم 

 ی ارن

واسهنظافتش...خریدهارو ...هم کوشان 



 یم تونست انجام بده هم

خودنی نی ... نه اینکه پرس زنش رو بیاره 

 واسه نوکری...اگه

ل آبچی هاتحق دارن مثل مایه دارای اصی

 
ی

 بگردن و زندگ

..حتما توام حق داری ن  .کنن

  

  

من دلسوز نیم خوام ،قربون _

 داداش،من فقط واسه

خاطرکوشان اینجام...اومدم باهاش 

 ... دوست باشم

دستش رو به دیوار زد و یه دستش رو به  



 کمرش زد و به

 . سمتممتمایل شد

از کدوم دوستا؟معموال پرسا حال نیم  _

ن با کوشان رفیقک نن  

 باشه 
ن

باشن...مگه اینکه پشتش هدف

 ...که نیم خوام راجبش

 بزنم
ن

 .حرف

 :بهم برخورد...غریدم

 رو تا تهش یم _
ی

 که تو م ی گ
ن

این هدف

 دونم چیه...اما من

آدماون هدف نیستم...توام راست و م ی  

 گ ی و دلسوزیسر 

مثل یهداداش خوب یم موندی و از 



 برادرت مراقبت یم کردی

تا یک ی مثل من نخواد براش ...

 !دلسوزی کنه

  

  

تمام اون حرفها از روی سیاس ت 

 نبود...من واقعا دلم به

 .حالکوشان یم سوخت

تو درک حرفهانی که از دهانم در یم اومد 

 بودم که انگشتش

روبا خشونت زیر چونه ام گذاشت و رسم 

 :رو باال آورد

توی غربنر گ هسنر که به من درس _



 اخالق یم دی ها؟ک

؟  ی هسنر

از ترس نفسم بند اومد و قدرت دفاع ازم 

 سلب شد...آب دهانم

 .روفرو دادم و به چشمهاش زل زدم

گویا متوجه دگرگونیم شد چون بعدش 

 روی صورتم مکث

ه ام شد  .کردوختر

با چشمهانی که چند حالت رو فریاد م ی 

 زد...قدرت ونفوذ

واعتماد به نفس باال،توام با تمسخر و 

 لذت...!تمام این حاالت توی

ن آبیش هوی دا بود  ... چشم های ستی



  

  

نگاهش رو، توی عجیب ترین حالت به 

 لبهام دوخت و با

 لذتگفت:نطقت کور شد؟

 نداشتم...با حرف بعدیش تعجبم 
ن

حرف

 . چند برابر شد

_  داری!یم
ی

تونه هر کش  لبهای قشنگ

 رو وسوسه کنه...تا

ه  .گازشبگتر

چشمهام گرد شد...الل شده بودم...نکنه 

م؟  فهمیده بود من دختر

 . اما حرف بعدیش کیم آرومم کرد



چونه ام رو محکم ول کرد ولبهاش رو رو 

ن کج کرد  به پا ینر

ورسش رو تکون داد و گفت:اما شای د به 

 درد کوشان بخوره!چون

...روز خوش پرس  من همجنس باز نیستم

 .کوچولو

  

  

 ... و رسی    ع ازم دور شد

سنگینن کیسه های خرید دستم رو درد 

 آورده بود ونان ها خشک

شده بود...داخل خونه شدم و در رو با  

 . کف پام بستم



********* 

صدای موسیفر یم اومد...منبع اون 

 موسیفر از یه گیتار

از سمت اتاق  بود...گیتاری که صداش 

 ... کوشان بود

ن که دلت  ن یم زد...اونقدر غمگنر غمگنر

 یم خواست بشینن پاشو

...کیم توی حیاط  یه دل ستر گریه کنن

 نشستم ...اما شنیدنش

از دور فای ده نداشت،بای د نزدیک م ی 

 .شدی تا حسش کن ی

  

  



کوشان انگار دلش نیم خواست از الک 

ون نی تنهاییش بتر   

یاد...گویا من باید وارد تنهانی هاش یم 

 شدم...چون ای ن

 .شخص،آدم وا دادن نبود

از جام بلند شدم و به طرف اتاقش 

 رفتم...در اتاق نیمه

بازبود...ومن به خودم اجازه دادم بدون  

 کسب رخصت وارد

 .. قدمگاهتنهاییش بشم

یه تاب وشلوارک بلند تنش پوشیده و لبه 

دی تخت نشسته بو   

.. 



اگه یم خواستم نقش یه پرس رو بازی  

م و  کنم پس رسر

ونه مسخره به نظر یم رسید  .حیایدختر

 . نی پروا داخل اتاق شدم

  

  

لبه ی تخت نشستم...با احساس فرو 

 رفتگیه تخت...به طرفم

 ...برگشت

 .چشمهاش به نم اشک نشسته بود

 !لبخند زدم و گفتم:چه قشنگ یم زنن 

 . چند سایل هست یم زنم_

؟_  کالس رفنر



 . من هر کالیس فکرشو کنن رفتم_

 .. .چه خوب_

  

  

 .لبخند زد

 :به گیتارش نگاه کردم وگفتم

 خوب یم زنن ها...ویل_

غمگینه...من آهنگ های شاد دوست 

 .دارم

 .. پوزخند زد:تو ام دلت خوشه ها

_  
ی

 بای د نباشم چکار کنم؟تو این زندگ

 شاد باش ی.بگ ی

 بخندی...بخندی ،دنیا به روت یم خنده.



. 

نگاهم کرد و گفت:تا حاال دنیا به روت 

 خندیده؟

 ... نگاهش کردم

  

  

حرفش من رو به فکر فرو برد...واقعا دنیا 

 به روی من خندیدهبود؟

من آدم موففر بودم؟خانواده ام نمونه 

بود؟برادرمبودن؟پدرم زنده   

مشخص بود کجاست؟ داره چطور 

 م ی کنه؟زندان
ی

 زندگ

 . نرفتهبودم؟سابقه دار نبودم؟و...و...و



کجاش دقیقا این زندگ ی بهم خندیده 

 بود؟...اصال من چرا

بیخودی اینقدر رس خوش بودم؟خب 

 این سوایل بود که خودممبه

 . جوابش نرسیده بودم

با این وجود گفتم:خب آره 

ده؟من سالمم...چرانخندی  . 

پوزخند زد:این حرف اوناییه که خییل 

 
ن

ن و چون حرف  بدبخنر

ن که  ن ندارن، یم گن همنر برای گفنر

 !سالمیم بسه

 خب اره مگه سالمنر بده؟_

 ...بد نیست_



  

  

 :به حالت نی تفاوتش نگاه کردم و گفتم

دنیا به من نخندیده ویل مطمعنم به تو _

 زیاد خندیده؛پولدار

!خوشتیپ و خوش  نیسنر که هسنر

 قیافه نیسنر 

ن آخرین سیستم و  ؛گیتار و ماشنر کههسنر

 موتور از گمرک رد

شده و خارجی ام که 

؟...مشکل داری؟اخه چه  داری؛مریضن

مرگته کهادای مادر مرده هارو در یم 

 یاری؟



همینه فکر یم  آه کشید: مشکل شما ها 

 کنید وقنر کش ازلحاظ

مایل توی رفاهه، یعنن هیچ مشکیل 

 .نیست

 !اره به نظرم مشکیل نداری_

 !شاید م مادرم مرده_

 :با تعجب گفتم

  

  

 مگه مادرت مرده؟_

 ... از نظر من که مرده_

به کش که زنده است و هیچ وقت 

 اونجوری که بای د ندی



ن زنده؟از نظر من که م ی  دیشم یم گ

 . گن مرده

منم نه پدر دارم و نه مادر...چون 

 هیچوقت اونجوری که باید

 .ندیدمشون

پدرت که هر کاری از دستش بر م ی _

 یاد برات انجام یم ده

 ،نیم ده؟

  

  

شاید از نظر خودش اینجوری _

 باشه...اما از نظر من نه.اون اگهفکر

یچوقت ازدواج نیم کرد ...اون من بود ه



 با ازدواجش زندگ ی

که یم تونستیم کنار هم داشته باشیم رو 

 .خراب کرد

ن شد...جوری که شک نکنه  شاخکهام تتر

 !پرسیدم:ازدواجش؟

 . گیتارش رو کنار گذاشت

زنش با اون دوتا دختر لوس و پر _

 مدعاش...اوایل فقط،گایه

زنشیم اومد و چند ساعنر پیشش م ی 

و یم رفت...بابا موند   

ای نظافت یم ی اد...اما کم کم  یم گفتتی

 ساعتهای موندنش تو

خونه امون بیشتر شد...یه روزم بابا 



 دستم رو گرفت و برد پیشش

گفت این خانم از این به بعد جای 

 ..پریچهر مادرته

  

  

 :کوشان پوزخند زد

 بودکه از _
ن

این خنده دار ترین حرف

ن بابا شنیده بودم...مگهاززبو   

پریچهر چه محبنر دیده بودم ،که حاال 

ن ش  بخوام از جانشنر

 ببینم؟

دلم م ی خواست الاقل پدرم برای خودم 

 .باشه



ای موبلند گیل همون یه ذره  اما دختر

 توجه بابا رو هم ازم

...تا بابا از راه یم رسید م ی دویدن  ن گرفنر

 جلوش وازرسو

ن   . گردنشباال یم رفنر

وسط حرفش پریدم و گفتم:از اون موقع 

 فکر کردی که اگه مثل

؟  اونا بایسر بیشتر تو معرض توجه بابانر

 انگار یه جورانی _

 فهمیدی که مشکلم چیه؟

رفتار ات برای من عجیبه...نه تنها من _

 ... برای خییل ها

  



  

آره عجیبم...ویل عجیبیم بخاطر _

 وجود اون دوتا دختر 

نبود...شاید وجود اون دوتا تشدیدش  

 کرد...ویل همه ماجرا

 . وجوداونها نبود

من هیچوقت اونجوری که باید مورد _

 توجه هیچکس نبودم...از

وقنر یادم م ی یاد ...خودم بودم و تنهانی 

 هام...بچه که بودم

خوب بود.اون موقع ها که چهار پنج 

 سالم بود...وقنر کوروش

کوروش برام مثل یه   بودش...اون وقتا که



 بردار مهربون

 ... بود....اونهمه جا مراقبم بود

هر جی توجه مامان و بابا به کوروش 

 بود.در عوض توجه کوروش

به من بود...ب ی محبنر پدر و مادرم رو 

ان یم کرد،گاه ی  جتی

مامان بغلش م ی کرد ویم بوسیدش و 

 اونوقت کوروش از

مامانیم خواست من رو هم 

مان یم بوسیدم...نه اونجورببوسه...ما  

یکه کوروش رو یم بوسید...اما همون یه 

 ذره ام برای من کفایت

یم کرد...خییل زیبا بودم این زیبانی برای 



 من که پرس

بودم...تودید دی گران دلچسب 

 نبود...چندان به دل کش نیم

ونه برای یه پرس  نشست این زیبانی دختر

 بچه...موهام بلند بود و

  

  

شای د از نظر مامان اینجو ری بهتر 

 بود...الاقل غریبه ها فکر یم

کردن دختر بچه ام...ونگاهشون کمتر آزار 

 یم داد مادرم

رو...کوروش سیع یم کرد باهام فوتبال 

 بازی کنه و یادم بده مثل



خودش از درختباال برم...وبازی های 

 پرسونه انجام بدم...و منم

مردکوچک بودن رو یاد م  داشتم کنارش

 . ی گرفتم

موهام رو کوتاه کردن.اونجوری من حس 

ی نسبت به خودم  بهتر

 . پیدا کردم

ن خوب بود تا وقنر که  ... همه چتر

پدر کوروش اومد و اون رو با خودش 

 برد...من رسما تنهاشدم...د

یگه برادرم کنارم نبود ...یه بچه تنها شدم 

 با کیل احساسات

 ... دوگانه



  

  

کوروش که رفت...روح مامان رو هم با 

 خودش برد...سیع م

یکردم وارد خلوت مادرم بشم تا شای د 

 من رو ببینه و اونجوری

کهکوروش رو بغل یم کرد من رو هم 

 بغل کنه...اما فا یده

نداشت...گایه برای اینکه توجه مامان 

 رو جلب کنم...لباس ها

پوشیدم و جلوش راه  وکفش هاش رو یم

 م ی رفتم...اما اون

دعوام یم کرد ...یم گفت نباید لباس 



ونه بپوشم...من  دختر

ردم...واژیه مرد برای من پنج ساله 
َ

ِ ِِ َم

 هیچ مفهویم نداشت...نه

تا وقنر اینکارم باعث جلب توجه مامان 

،اگه این  یم شد...حنر

جلب توجهبا دعوای مامان همراه یم 

بود شد...برای من دلچسب  

. 

کم کم پوشیدن لباس زنونه شد عادتم... 

 دیگه دعواهای مامانهم

برای من مهم نبود...چون من راه رسگرم 

 شدنم رو پیدا

 ... کردهبودم



  

  

ن کوروش گذشت و تا به  دوسال از رفنر

 خودم اومدم دیدم

مامانهم رفته...رفته بود پیش کوروش و 

هرانپدرش...اونا کال ازت  

از ن شتر  ... رفتهبودن...بابا یم گفت رفنر

ازم درست نبود....اونا کال از ایران  اما شتر

 رفته بودن...رفته

کیه...و این برای من یعنن عمق  بودنتر

 فاجعه...دوری از مادر و

برادرم نه یک شهر و دو شهربلکه 

 .فرسنگ ها...دور از خاک کشور



فقط من موندم و بابا و یه پرستار پتر و 

 غرغرو...بابارسگرم پولروی

ن شد و منم رسگرم کلنجار  پول گذاشنر

ن باتنها نی   رفنر

ن از این کالس به اون   هام...رفنر

ی...و  کالس...انزوا و گوشه گتر

پوشیدن لباس های مامان تا شای د ا 

 ینجو ری بتونم نیازهام رو

 ... ارضاکنم...تنها نی های ادامه دار

اشتا وقنر که گیل اومد...گیل و دخ تر . 

  

  

تا به خودم اومدم.خونه و زندگ ی و _



 پدرم رو با سه نفر دیگه

یک شده بودم  . رسر

اولش ازشون خوشم نیم اومد...ول ی  

 کم کم سع ی کردم

بهشون نزدیک بشم...اما هیچوقت تو 

 خلوت دونفره اشون جانی 

نداشتم...دلم یم خواست کنارشون بازی  

هکنم ،هر بازی ک  

اونابخوان...اما هر بار بیشتر مسخره 

 شدم...دوباره رسگرمیم شد

بازی های یه نفره با وسایل ی که برای 

 مادرم بود....بابا گایه بهم

رسیم زد...اما نه برای احوال پریس !برای 



 !رسزنش

باالخره پرستار پتر و غرغرو رفت و بابا 

 بجاش یه مرد جوون

رزش  گرفت...یه مرد جوونن که هم بهم و 

 کردن رو یاد

بده...هممرد بودن رو...اینم یه نوع 

 منطق بود که مختص پدرم

 ... بود

  

  

لبهاش رو گاز گرفت و با بغض فرو 

 خورده گفت:بابا فکر کرد اون

مرد دوست خونی برای من میشه...اما 



 ...اون ...اون مرد عوضن 

از روی تخت بلند شد و به سمت پنجره 

ون  رفت و کم ی بتر

 . رونگاه کرد

؟_  !اون مرد جی

ه شد و در حایل که سیع یم کرد  بهم ختر

 خوددار باشه

لبخندزد و گفت:دوست داری بهت گیتار 

 زدن رو یاد بدم؟

فهمیدم نیم خواد راجب اون مرد حرف 

 بزنه...لبخند زدم

 وگفتم:واقعا به من یاد یم دی؟

  



  

آره چرا که نه؟امیدوارم استعدادش رو _

....مثل  داشته بایسر

 !بقییه کارهات

 !کارهام؟_

بدون اینکه جوانی به کنجکاویم بده کنارم 

 روی تخت نشست و

گیتار رو از روی تخت برداشت و  

وع یم کنیم  .گفت:خب رسر

 . به این ترتیب از زیر جوابم طفره رفت

مقدمات ی بهم آموزش کیم به صورت 

 ... داد

***** 



  

  

یک ساعنر بود که کن ار کوشان ن 

 شسته بودم و داشتم قدم

 . بهقدم باهاش پیش یم رفتم

یم وا ین  نتونستم جلوی خودم رو بگتر

سم  :سوال رو نتی

 ازگ از پدرت جدا شدی؟_

ن گذاشت و گفت  :گیتار رو روی زمنر

_ گفت که قراره با   یه روز بابا بهم

اش برن  همرسو دختر

ای چند روز یم رن و بریم   ...گفتتی دنی

ه پیش  گردن و من بهتر



مادر بزرگمبمونم...من رو گذاشت اونجا 

 و دیگه هیچ وقت به

  

  

رساغمنیومد...پرستارم رو اخراج کرد و 

 من برای همیشه رفتم تا

 کنم
ی

 . کنارمادربزرگم زندگ

_ نن هیچ وقت د یگه پیش پدرت یع

؟  برنگشنر

نه دیگه بر نگشتم...دوسال کنار اونها _

 کردم...اما آخرش
ی

 زندگ

فیلیه منم...اونا 
ُ

ِ ِِ
ُ

فهمیدم اونن که ط

ن زندگیشون رو یم  داشنر



 ... کردن

من پیش مادربزرگم زندگ ی یم کنم بابا 

 خرجم رو یم ده و

 یم  
ی

منماونجوری که دلم یم خواد زندگ

 کنم و دوستانم رو

 . خودمانتخاب یم کنم

گرچه سالهای مدرسه خییل اذیت 

 شدم...اما با هر جون کندنن 

بود خودم رو به دانشکده 

 رسوندم...حاالم موسیفر یم

خونم...رشته ای که هیچوقت به درد 

نیم خوره و پدرم  

  



  

رد...اما برای گریز از خدمت نخواهدخو 

 رسبازی این درس

 !خوندن بهونیه خوبیه

؟_  حاال از زندگیت راضن هسنر

 پوزخند روی لبش جواب سوالم رو داد

. 

 :جسارت به خرج دادم و پرسیدم

 از مادرت ختی نداری تا اینجا؟_

برام مهم نیست...فقط م ی دونم که _

 توی
ی

 بعد ازده سال آوارگ

ور....تمام ثروتش به این کشور و اون کش

 باد فنا یم ره و دست از



پا دراز تر بر م ی گردن ایران...کوروش 

 حنر موفق نیم شه

 ... درسش رو ادامه بده

ن وارد بازار کار یم شه و حاال  برای همنر

 بعد از گذشت پنج شیش

ن  سال تونسته یه نمایشگاه ماشنر

 بزنه...وضع و زندگیش بد

  

  

ستاما معتقده که پدرم حقشون رو نی

 خورده و اون داره حقش رو

 .. مطالبه یم کنه

دستهاش رو به دیوار کنار پنجره زد و  



 :گفت

م رو ازم  _ ن این ثروت لعننر همه چتر

 . گرفت.حنر برادرم رو

اون حقش رو یم خواد تا بتونه مادرش رو 

 درمان کنه...و بابا

هممعتقده که اونا هیچ حفر ندارن..ای 

که توی این جنگ گن  

برندهیم شه مهم نیست...اما مطمعنم 

ن   تنها بازنده ی دعوا بنر

 . کوروش و مادرش و پدرم فقط،منم

 مادرتون منظورته ؟_

مادر کوروش ...و زنن که من رو بدنیا _

 آورده.اون مادر من نیست



ومطمعنم که هیچ حش بهش ندارم و 

 ... اینم م ی دونم که

طان دست و مدتهاست که داره با رس 

 پنجه نرم یم کنه و این

 . اصال برای من اهمینر نداره

  

  

 ک      وشان

ه برات مهم _ یعنن اگه مادرت بمتر

 نیست؟

دستهام رو توی جیب شلوارکم فرو بردم 

 و گفتم:نیم دونم،شاید

 .مهم نباشه



لبخند زد و گفت :بابت آموزش گیتار 

ون زد  ممنون و از در بتر

که گفتم:خانواده ی تو کجان؟تو ه یچی 

 
ی

 .از خودت نیم گ

  

  

رسجاش ایستاد و بدون اینکه به طرفم 

 برگرده گفت:پدرم فوت

کرد و زن بابام شوهر کرد...یه برادرم با 

 مادرشه و اون یگ رو

کجاست...دارم ِِپیِش یم    همنیم دونم

 . گردم

 مادرت کجاست؟مرده؟—



بدون اینکه جوابم رو بده از اتاق نی رون 

 .زد

 .از پشت پنجره به حیاط نگاه کردم

ن  شکوفه ها تازه داشت در یم اومد...چتر

 زیادی به بهار نموندهبود

... 

ن به   ه ی گوشیم از روی متر صدای ویتی

 .گوشم رسید

  

  

 . به طرفش رفتم...شماره ی کوروش بود

قطعش کردم...چهار تماس نی پاسخ بود 

 و همه ام از شماره ی



 .کوروش

گویسر رو توی دستم لمس کردم و دکمه 

 . ی تماس رو زدم

ن غرید  :به محض برداشنر

هیچ معلوم هست کدوم گوری _

؟ده بار تماس گرفتم . به  هسنر

لحن طلبکارانه اش عادت داشتم...اون 

 .همیشه اینجوری بود

؟—  کاری داشنر

 مگه قرار نبود بیای دی دن مامان؟_

  

  

ن قراری نداشتم—  .من همچنر



ه کودن...یم خواد بب ینتت_  .داره یم متر

پوزخند زدم:حاللیت یم خواد؟بگو 

 حاللش نیم

کنم...بگوفراموش کنه که یه نفررو 

 ... بیچاره کرده و رفته

_ ویه بیچاره ات کرده...مامان کریم شک

 چه گنایه داشت؟

گناهش رو وقنر رفت اون دنیا...خدا _

 !براش روشن یم کنه

زن ها حرف م ی زن — چرا مثل پتر

 ی؟پاشو یه توک پا

ببینش بعدبرو...هزینه ی درمانش رس به 

 فلک کشیده



الکردار...من خالیم ..تهجیبم شپشک 

 .داره پشتک وارو یم زنه

  

  

!برات مادری  — وظیفه اته خرجش کنن

 کرده...براش پرس ی

کن...برای منم ننه من غریبم درنیار  

 کوروش...من محاله به بابا

روبزنم...من مدتهاست که ندی 

 دمش...نیم تونم هیچ کاری کنم

. 

خجالت بکش کوشان...سالهاست —

 داری توی خونه ی نی ب



...مادر مادرت  یم کنن
ی

 .ی زندگ

نی نی کاری برای من نکرده...داره جور _

و  دختر عزیز دردونه ارسر

یم کشه...مننر نیست..به من جای 

 خواب داده و از اونور دارهبابا

رو تیغ یم زنه..رس این قتی گریه نکن  

 .کوروش توش مرده نیست

زبون دراز شدی بچه؟چیه؟ این —

ه»ادبیات رو از اون دختر  

؟«کیانوش یاد گرفنر  ! 

  

  

ه داره بازیت یم ده و تو ی  اون دختر



 شاسکولم داری بهش

ه فراموش نکنن که  میدو ن یم دی؟بهتر

ه ام دختر   اون دختر

ای پر  همون گلیه و خواهر همون دختر

ی  !مدعا و ایکبتر

ی ها که خوب داره _ یگ از اون ایکبتر

 بهت پا م ی ده ...دیگه

ی؟  چرا بهش یم گ ی ایکبتر

— ای  زیادی بهم پا یم دختر

 دن...برحسود لعنت...یم تونن 

مردبایسر بسم هللا...این گوی و این یم 

ا  دون...مرد باش تا دختر

برات غش و ضعف برن...نه با دی دنت 



 بگن ای وای مامانم

 .اینا...چه جیگریه این پرس

یم خوام قطع کنم کوروش...کاری —

 نداری؟

چیه...باز بغضت گرفت به اصطالح _

ای گریهمرد؟یم خو   

؟دنبال پستو یم گردی که ها ی های   کنن

؟  گریه کنن

  

  

دنبال یه شونه ی امن یم  —

 
ی

 گردم...شونه ای که بوی مردونگ

بده...رسم رو روش بذارم وزار زار گریه  



 کنم و صاحب اون شونه

 ها درکم کنه،درکم کنه و بهم نگه عه

 !واخواهری،ترنس،جیگر،خوشگل

ونکیم مک ث کرد ونفسش رو بتر  

 :داد...صداش خش دار شد

ه بعدا — ...بمتر ن بیا مامان رو ببنر

 پشیمون یم یسر که چراتا

 ...زندهبود ندی دیش

و صدای بوق اشغال ، یعنن اینکه اون 

 قطع کرده بود ...یعنن 

بفهمکه هیچکس توو امثال تورو درک 

 .نیم کنه

گویسر رو پرت کردم و با شکم رو ی 



 تخت افتادم...بازم صدای

 هقهقم رو تو نرم ی تشک مدفون کردم

... 

  

  

تمام خاطرات تلخ کودکیم جلوی 

ن   ... چشمهام رژه یم رفنر

تصویر خنده ی کریه اون پرستار 

 مرد...وقنر من گریه یم کردمو

قنر با اون با ولع لبهام رو یم مکید...و 

 انگشت اعضای ممنوعه

 ... تنم رو لمس یم کرد

و خدا م ی دونه که تنها یکبار گل ی 



 فرشته ی نجاتم

شد...اونموقنر که خواست اون مرتیکه 

 ی هوس باز رو برای رصف

 ... قهوه ب ه سالن پذ یرانی دعوت کنه

و اون نامرد با شنیدن صدای گیل از روی 

 تنم بلند شد و بعدچشم

ی »گفت: غره رفت و   ن الل یم یسر و چتر

 
ی

 به هیچکس نیم گ

وگرنه دفعه ی بعد تمام لباسهات رو از 

 تنت دریم یارم وگازت

م  «.یم گتر

و این تهدید کاف ی بود تا برای همیشه 

 خفه بشم و هیچ



جاراجبش حرف نزنم...از خودم متعجب 

 بودم که چرا یهو م ی

ن رو برای کیانوش  خواستم همه چتر

 تعریف کنم...کیانویسر 

 .کهبدجور توی نقشش فرو رفته بود

  

  

 کوش      ان

 ... داخل حیاط شدم

کیانوش داشت شاخ و برگ اضافه و 

 خشک شده ی درختها روکه

رسمای امسال باعث مرگشون شده بود 

 ... جدا یم کرد



مامان بزرگ باالی رسش ایستاده بود و 

 :داشت نطق یم کرد

— .اون رو که کندی هیچیش نمونه ها.. 

 بیا شاخه های این

درخت گردو رو هم هرس کن...دوروز 

 دیگه بهار م ی شه و بای

 . دساقه ها جون داشته باشه گل بده

  

  

نزدیکش رفتم:خسته نبایسر آقا کیا...با 

 آستینش عرق پیشونیش

رو پاک کرد و گفت:هوا داره گرم م ی شه 

 ... حسانی عرق کردم



 ..خوب بتی توی استخر تا خنکت بشه_

زیاد شنا دوست ندارم یعنن بلد —

 نیستم...با حموم بیشتر حال

 . یم کنم

دستش رو گرفتم...رسخ و سفید شدنش 

 رو دی دم...خندیدم

 :وگفتم

خواسنر یادت یم دم...من شنا گر _

 ماهریم ...ویل رو بازی یم

ن بلد نیستم  . کنم...زی اد زیر آنی رفنر

  

  

لبخند زد و گفت:زیر آنی خوب 



ن رو همبلد  نیست..من رو آنی رفنر

 .نیستم...چه برسه زیرش

پوزخند زدم و گفتم:اشتباه یم کن 

 ی...من بهت یم گم که تو

یم تونن زیرآب زن و زیر آب روی خونی 

 ! بایسر 

ن انداخت و دستهاش رو به  رسش رو پاینر

گوهم مالید تا شاخ و بر   

له روی دستش بریزه ِِ ِِ  ...ِگ

توی این حالت ظرافت زنانه اش ب یشتر 

 مشهود بود...از نظر

منجای تقدیر داشت اینجوری غرق 

 .شدن توی یه نقش مخالف



  

  

سیع کردم حالت مضحگ به لبخندم 

 بدم و گفتم:دوست

مت مهمونن ،م ی ی ای؟  دارمبتی

ل زد...برق رسش رو بلند کرد و بهم ز 

 چشمهاش از این فاصله

 .اممشخص بود

 چه مهمونن ای؟_

ِ دوستانه–
 !یه مهمونن

 :مادر بزرگ دخالت کرد

مهمونیه دیوونه هاست...یه مشت _

 آدم روانن دور هم جمع یم



 .شن وادا دریم ی ارن

  

  

به مادر بزرگ نگاه کردم وگفتم:مگه شما 

نتا حاال با من اومدی  

؟  مهمونن

جی زی که غ ان است،چه حاجت به –

 بیان است...به قول

معروفنخوردیم نون گندم ویل دید یم 

 دست مردم...ه ی و حارصن 

جلو ی چشمم داره راست راست راه م ی 

 ره...مشخصه اون

 .مهمونن چیه دیگه



حوصله ی رسو کله زدن باهاش رو 

 نداشتم...نگایه به کیانوش

ی د برم جا کردم و گفتم من فعال با

...برگشتم م ی گم گ  نی

بریم مهمونن ،فعال تا بعد...دست پشت 

 شونه های کیانوش

گذاشتم وگفتم:مامان بزرگ این آقا گ 

 ای مارو کم اذیت کن

گناه دارهطفلک...بعدا یم بینمت و ازش 

 خداحافیطن کردم و رفتم

.. 

خوب بود که کیانوش پرس نبود...از این 

 .لحاظ برام راحت تر بود



  

  

دو،سه روز از تماس کوروش یم گذشت 

 و باالخره بعد از کل

ن با خودم تصمیم گرفتم که  یکلنجار رفنر

 ... به د یدن مادرم برم

با کوروش تماس گرفتم و باهاش 

 هماهنگ کردم...سوار

ماشینمشدم و به سمت خونه ی مادرم 

ن   حرکت کردم...این اولنر

بار بودکه بعد از چند سال یم خواستم 

 ببینمش...توی محله ی

 م ی کردن جلوی 
ی

نسبتاخونی زندگ



 مجتمعشون ر

سیدم..کوروش گفته بود زنگ واحد 

رو بزنم۱۲  . 

زنگ رو فشار دادم و بعد از کیم مکث در 

 . باز شد

  

  

زنگ واحد رو زدم و مرد میانسایل در رو 

کردبروم باز    . 

 . با ناباوری بهم نگاه کرد

ل آقای عماده؟_ ن  سالم ...اینجا متن

سالم پرسم خوش اومدی...پریچهر _

 .مدت هاست که منتظرته



 کوروش بهتون گفت ؟_

از جلوی در کنار رفت و همچنان با 

 تعجب داشت به ظاهرم

 . نگاهیم کرد

  

  

بله کوروش ختی داد که یم ی ا —

.خودشم کم کم یمی..   

 .یاد

من از این مرد بدم یم اومد...اون کش 

 بود که مادرم و برادرم

روازم گرفته بود..اگه اون نبود ....االن ما 

 یه خانواده ی



نسبتاخوشبخت بودیم...با کیم اخم که 

 نشان از این بود که عالقه

ای به دیدنت ندارم گفتم:همرستون  

 کجاست؟

— ونبفرمایید داخل م ی گم بهت . 

چند قدم داخل سالن گذاشتم ...زن 

 میانسایل در حال فعالیتتوی

ن خونه بود  ...آشتی

  

  

پدرکوروش رو به زن کرد و گفت:زبیده 

 خانم...لباس

 .مخصوصمالقات رو بیارین



ن خونه ب یرون  زن چشیم گفت و از آشتی

 رفت و داخل یگ از

 ... اتاقها شد

آپارتمان تقریبا  نگاه ی رستارسی به

 .لوکسشون انداختم

ن مبل  با تعارف پدر کوروش روی اولنر

 .نشستم

ون  خدمتکارشون با یه بسته از اتاق بتر

 اومد و اون رو به

طرفمگرفت و گفت:لطف کنید قبل از 

ن این  اینکه وارد اتاق بشنر

  

  



لباس هارو تنتون کنید و ماسک بزنن 

 د...تازه از بیمارستان

 .اومدنبدنشون حساسه

 . بسیار خوب و بسته رو ازش گرفتم_

لباس هارو روی لباس های خودم 

 پوشیدم و ماسک رو به

لبهامزدم و دمپا نی های مخصوص رو به 

 پام کردم  و به طرف

 رفتم که بهش اشاره کردن
ر

 .اتاف

ستیک کشیده بودن گوشه ی اتاق یه پال 

 جسم رنجوری رو ی

تخت افتاده بود ...چند قدم به سمت 

 اون قسمت برداشتم و از



 .. قسمت باز پالستیک وارد شدم

  

  

این زن ریز نقش با رس بدون مو و 

 دستهای الغر با ماسگ کهروی

صورتش بود...هیچ شباهنر با اون زن 

 زیبا رونی که یه خاطره

 .ی گنگ از کودکیم بود نداشت

هیچ اثری از اون صورت گرد و موهای 

 سیاه و بلند در وجودش

نمونده بود...از حالت زارش بغض به  

 گلوم چنگ زد...دستم رو به

طرفش دراز کردم و دوباره عقب  



 کشیدم...فقط صدای نفس

 .هایآرومش به گوش یم رسید

دوباره غتر ارادی دست لرزونم به طرفش 

و دست دراز شد   

ن دستهای بزرگم   استخونیش رو بنر

 گرفتم...تمام استخوان و

مفاصلش از زیر پوست نازک شده اش 

 پیدا بود...این دستهای

استخونن همون دستهانی بود که یه زمانن 

 توی کودکیم

لمسشون برای من رسیدن به بزرگ ترین 

 آرزوم بود...با فشار

آرویم که بهش وارد کردم چشمهاش رو 



 ... باز کرد

  

  

اونقدر نی حال بود که نیم تونست 

 تعجب رو داخلشون نشون

 .. بده

ویل هنوزم مثل یه گوی آنی درخشان 

 .بود

با دست آزادش ماسک رو از روی 

 صورتش برداشت لبهاش لرزیدو

 :اشک از چشمهاش چکید

 !چه دیر اومدی_

 شبیه خودم 
ً

به اجزای صورتش که تماما



ه کردمبود نگا  . 

 
ن

من بعد از هفده هجده سال چه حرف

ن به این زن  برای گفنر

 کهنام مادرم رو ی دک یم کشید داشتم؟

  

  

 . بیا نزدیک تر بذار بغلت کنم_

تمام کینه ام رو توی صدام ریختم و  

 گفتم:اونموقع دستهای تو

بزرگ بود و جسم من نحیف .حاال من 

ی توبزرگ شدم و دستها  

الغر...اونموقع ها تو بغلت جا نداشتم و 

 حاال تو بغلت جا نیم



ی رو که هیچوقت لمسش  ن شم...چتر

 نکردی ،د یگه ام نیازی

، سیع نکن خودت رو  نیستلمسش کنن

ی ن  عادت بدی به چتر

 .که هیچوقت بهش عادت نداشنر 

دوباره لبهاش لرزید و اشک با فشار 

و ی از چشمهاش بتر  بیشتر

 .نزد

 !منو بب...خش پرسم_

  

  

لبهام رو روی پیشونن عرق کرده اش  

 گذاشتم و بدون اینک



ه ماسک رو از دهانم باز کنم بوسیدم و 

 با لحن آرویم گفتم:من

م ی بخشمت...سیع کن خودت 

 .،خودت رو ببخشر 

ون زدم  و با رسعت از اون اتاق دلگتر بتر

 ...در رو که باز کردم

وش سینه به س ینه شدمباکور  . 

هردو کیم با مکث به هم نگاه کردیم و  

 گفتم:هر چقدر

پولبیمارستانش شد بهم بگو تا برات چک 

 بکشم...خداحافظ و از

کنارکوروش گذشتم و نگایه به پدرش که 

 روی مبل نشسته



بودانداختم و به سمت در رفتم که  

 کوروش گفت:طلبم با شکویه

وئه داداش  خییل بیشتر از حساب بانگ ت

 کوچولو...اشتباه کرد ی

صدقه ازت نیم خوام که حساب بانکیت 

 رو به رخم م ی

...فقط به پدرت بگو رس کیسه رو  کشر

 شل کنه و حق پریچهر رو

 . بده

  

  

رس جام چرخ زدم و گفتم:فکر م ی کردم 

وح  فقط مشکلت آرامرسر



 ... مادرته

ر کرد و چند قدم فاصله بینمون رو پ

 :سینه به سینه ام ایستاد

اگه گفتم بیای...برای آرامش روح –

 .خودته نه روح اون

کیفم رو توی دستم جابه جا کردم و  

 تاوان
ن

 گفتم:من به قدر کاف

دادم...وقنر ب ی گناه تاوان بدی روحت 

 .همیشه آرومه

پدر کوروش نزدیکم شد و دست روی 

 شونه ام گذاشت

ن روح خود ت و آرامش وگفت:برای تسکنر

 روح پریچهر بعد



 . ازمرگش ،فقط ببخشش

  

  

کوروش دخالت کرد و گفت:بها ی این 

 همه سال بدبخنر 

بابخشش کوشان ترمیم نیم شه...ای ن 

 بخشش شامل

برگردوندنه ثروت خود پریچهر هم یم 

 شه...ای نجوری روح همه

ه  .آرامش یم گتر

 :پدرش ترسر زد

_ .حاال وقت این حرفها بس کن کوروش

 .نیست



من؟چند ساله _ ِِ ِِ پس گ وقتشته پدِر

 دهنمون

ه شکویه  رسویسشده...وقنر مامان بمتر

 یه پشگلم کف دستمون

نمیذاره...فیلم هندی که نیست که 

 بخشش ،بخشش م ی

...هممن هم شما م ی دونیم که  کنن

 نخواستم کوشان فقط بیا

دم آخری مادرش رو ببینه...دوباره به من 

 :نگاه کرد و گفت

برو به پدرت بگو کوشان...بگو تا قرون _

 آخرش رو از حلقومش

ون...از هر رایه که بشه  ...یم کشم بتر



  

  

حق پریچهر هر چقدر کمم باشه باز حق 

 منه...حق منه که دارم

 یم کنم
ی

 . با بدبخنر زندگ

 
ن

نداشتم ...بدون هیچ عکس العمیل حرف

و ن  از خونه اشون بتر

 .زدم...وجود کوروش پر از کینه بود

 کیان          وش

به ظاهر آراسته اش نگاه کردم.لبخند زد 

 و گفت:خب آماده ای؟

 .آره بریم—

به سمتم اومد و یقه ی لباس لیم رو 



 مرتب کرد و گفت:االن بهتر 

 .شد. خب بریم

  

  

و جلوتر از من به سمت خودروی 

 .لوکسش حرکت کرد

دنبالش راه افتادم و خودم رو به 

 ماشینش رسوندم و درب

 . جلویخود رو رو باز کردم و نشستم

نگاه ی به لباسم انداخت وگفت:چرا 

 اینقدرلباس های گل و گشاد

؟مطمعنم که حداقل دو سایز  یم پویسر

 !بهت بزرگه



و گفتم:نه خوبهدسنر به لباسم کشیدم  . 

  

  

تا حاال فکر کردی اگه موهات بلند بود _

 چه شکیل یم شدی؟

از سوالش جا خورده گفتم:نه پرس موی 

 بلند رو م ی خواد چکار؟

دنده رو عوض کردو گفت:راست م ی گ 

 ی ها،اصال پرس رو چه

بهموی بلند؟ویل بعضن هاشونم یم ذارن 

 بلند یم شه..قیافه

 .اشونخوب یم شه

 .نیم دونم شا ید—



خییل دلم یم خواد تورو با موها ی بلند _

 .ببینم

 . با تعجب نگاهش کردم

 :اونم نگاهم کرد

 نظرت چیه؟هوم ؟_

  

  

 فکر نیم کنم نیازی به موی بلند داشته_

 !باشمداداش...همینجو ری خوبه

 شونه هاش رو باال انداخت:جی بگم؟

بعد از یه مدت کوتاه به یه ساختمون 

 چند طبقه ی

سفیدرسیدیم...صدای موسیفر ضعیفن 



 .به گوش یم رسید

با کوشان پیاده شدیم و اون زنگ ی گ از 

 . واحد هارو زد

  

  

 . صدای بله ای بلند شد

کوشان بجای منم ،گفت:آفتاب هرگز 

د  .نیم متر

ددر با صدای تیک ی باز ش  . 

از آسانسور پیاده شدیم و وارد سالن 

 .تاریک و عریضن شد یم

 .مقابل یه در ایستاد یم و کوشان زنگ زد

  



  

خدای من یه مرد با دامن کوتاه و لباس 

 نیم تنه در صورنر 

کهتمام موهای تنش رو زده بود..در رو 

 به رومون باز کرد و با

ان عشوهخودش رو توی بغل کوش

 انداخت و اونو

بوسید...بعدشنگاهش،به من افتاد و  

 گفت:به به چه پرس خوشتینی 

 .بال گرفته

و به طرفم اومد و خواست من رو ببوسه  

 که کوشان مانعش شدو

با لبخند گفت:رسمای شد ید خورده 



 .بوسش نکن فرشته

مرد زن پوش کنار کشید و گفت:واه چرا 

 زودتر نگفنر شیطون

 ؟

و گفت:االن که گفتمکوشان لبخند زد   . 

مرد زن پوش کنار رفت و کوشان دستش 

 رو پشت کمرم گذاشتو

 . من رو به داخل هدایت کرد

  

  

به محض ورود به داخل سالن چشممون 

 به یه عالمه دود و غبار

 . افتاد



مرد و زن وسط سالن با ظاهر عجیب 

 توی هم یم لولیدن و

موسیفر هم خوانن یم  آوازیم خوندن و با 

 .کردن

اهای کت و  مردهانی دامن دار و دختر

 .شلواری

با دهان باز،بهشون نگاه یم کردم که یهو 

 نگاهم افتاد به قابعکس

 که روی دیوار روبروی درب ورودی 
ی

بزرگ

 نصب بود ودونفر شبیه

هم درونش بودن...یه پرس و یه دختر 

 درست شبیه هم...زیر اسم

و زیر اسم دختر نوشته پرس زده بود باربد 



 بودن

 ...بنیتا:

  

  

کنار کوشان نشستم و گفتم جشن تولد 

 این خواهر و برادره است

 ؟

پاش رو روی پای دیگه اش انداخت و 

 دست به سینه به عکسنگاه

کرد و با خونرسدی گفت:برادر و خواهر  

 !کدومه؟هر دو یه نفرن

 مگه جشن بال ماسکه است؟_

جشن بالماسکه چیه بابا؟باربد بود _



 .حاال شده بنیتا

ه شدم  :با دهان باز به کوشان ختر

؟_
ی

 جدی یم گ

  

  

به نظرت قیافه ام به آدم های شوخ _

 یم خوره؟

 به جی برو بر نگاه م ی کنن ؟

 .هیچی _

اینجوری که تغیتر جنس یت بدی بهتر _

 از اینه که یه عمر نقش

و بازی کنن که نیسنر جنش ر  . 

رسم رو تکون دادم و گفتم:آ...آره.ای نم 



 .نظریه

بعد از کیم مکث گفت:کیانوش؟به 

 نظرت اگه من تغیتر جنش

 ت بدم و دختر بشم!چه شکیل م ی شم؟

  

  

آب دهانم رو غورت دادم و  

 . گفتم:خو...خوشگل یم یسر 

ا؟االن یه ابروش رو باال برد و گفت:واقع

 خوشگل نیستم؟

چ...چرا...االن که خییل خوشگیل...ویل _

 اونجوریم خوشگل یم

 !یسر 



ی باهام _ اگه من دختر بشم تو حارصن

 مثال ازدواج کنن ؟

آب دهنم توی گلوم پرید و به رسفه 

 ... افتادم

  

  

به به کمرم زد و  چند رصن

با خونرسدی لبخندش رو حفظ کرد و  

 :گفت

یا اگه تو دختر بودی و من هیم ن پرس _

 به نظرت چه شکیل

 میشدی؟

 برای جی این سوال رو یم پریس ؟_



همینجوری.به نظرم دختر یم شدی ام _

 .خوب یم شدی

 :نی اراده صدام بلند شد

  

  

من مثل تو نیستم که از جنس یت _

 خودم ناراضن 

 .باشم...همینیکه هستم رو دوست دارم

؟_  تو االن جی هسنر

زبونم توی دهنم نیم چرخید که جوانی 

 . بهش بدم

با صدای سوت و جیغ ودست نگاهمون 

 به سمت جمعیت چر



خخورد و زن و مردی رو د یدی م که 

ن دست به دست  داشنر

ن یم اومدن  . هم از پله ها پاینر

زن همونن بود که توی عکس بود، یعنن 

 همون باربدی که بنیتا

 . شده بود

  

  

 . نتونستم اون صحنه رو تحمل کنم

برای من غتر قابل تحمل بود ،ازدواج دو 

 مرد با هم...کمااین که

اون مرد دیگه االن از نظر دیگران یه 

 .دختر بود



ن جمعیت به تراس  خودم رو از بنر

 رسوندم و چند بار پشت رس

 . هم عوق زدم

وقنر حس کردم حالم بهتر شده خواستم 

 داخل سالن برگردم

. 

 .که متوجه شدم کوشان پشت رسمه

  

  

پشت دستم رو روی لبم کشیدم و بهش 

 . نگاه کردم

با چشمهای که نم اشک خیسشون کرده 

 بود بهم نگاه کرد



وگفت:شما از مشکالت این آدمها جی یم 

؟اینقدر برات  دونن

هوع آورن ؟ت  

ربیط به اونا نداره...من حالم زیاد _

 .خوب نبود

 من دختر (_
ی

جی یم خوای تو زندگ

 )خانم؟

  

  

 نفسم حبس شد

آب دهانم رو قورت دادم و دستهام رو 

 توی جیب عقب شلوارم

 :کردم و گفتم



؟دختر خانم چیه ؟_  چشات چپه یامسنر

تاداومد و سینه به سینه ام ایس سیع  ...

 . کردم خودم رو نبازم

 !لباس روتو دربیار_

پوزخند زدم...پوزخندی که از کنفن بود 

 . نه اعتماد به نفس

  

  

 .گفتم دربیار_

خجالت بکش بابا...تو تراس جای این  _

 . کارا نیست که

 یم خوای خودم درنی یارم؟_

ی زدی؟_ ن ن متر  جان من چتر



 .وچشمک زدم

هیچ نرمشر توی نگاهش نبود؛صداش 

 :بغض دار بود

  

  

مست،پاتیل،بدبخت،هر جی که تو _

...مستم ول  فکرش رو بکنن

ی نه اونقدر که فرق یه دختر رو با ی ه 

 پرس تشخیص ندم...تو

 ...حتیتامبوی هم نیسنر 

انن پرسپوش که عالقه ای به  تامبوی(دختر

 تغیتر جنس ی

 . )تندارند



ی   تو فقط یه دختر حیله گری...یه دختر

 که از هربه ی پرس بودن

استفاده یم کنه تا کاله برداری کنه تو یه  

 .کالیسر 

 ... بذار توضیح بدم_

  

  

 شبه 
ی

فریاد زد:هیچی نگو...تو اگه االن بگ

 من باور نیم

 . کنم...دروغگو

بابا قول چه قدر رو بهت داده...نصف 

والش ؟ام  

تو حنر اگه برای دوسنر با من پا پیش یم 



...ارزشش  ذاشنر

رونداشت که خودت رو بجای یه پرس جا 

...ثروت  بزنن

اونقدراهمخوب نیست....که خودت رو 

 به فنا بدی

ه و خوار  ِِ ِِ بگو چقدر ؟اونقدر َپِپ

 نیستم که بخوام از یه دختر 

م  .مردبودن رو یاد بگتر

باشم نتونستم بیشتر از این خوددار 

 :روب  هش تو نی دم

  

  

حساب بانکیتو بذار جلوت صفراش رو _



 ! بشمار تا رسگرم یسر 

شاید فکرت باز شد کمتر دنبال جنسیت 

وتیت گشنر   .هتی

 !مرفه نی درد!بچه ژیگول خودخواه

چرا اینقدر خودتو بزرگ یم بینن که فکر 

 یم کن ی خودم رو

ی اد پرس یم کنم تا تو خوشت نی  . 

من مثل تو کفش های بابام رو پام نکردم 

 تا مثلش بشم...چون

بابام اونقدارم بابا نبود تا خوشم نی یاد 

 شبیه اش بشم و

بکنمشاسطوره ی زندگیم ...این لباس 

 هانی هم که تنمه محض



خوش اومدن تو تنم نکردم تا خوشبخت 

ون بشه...این ن  یت متر

سال د یکاتوریه ۱۶لباس هایادگار 

ه...نه برای خوش اومدنهآقام  

 . آقا زاده

  

  

من مثل تو از دختر بودنم ناراضن 

 ...نیستم

برعکس عاشق یه قل دودوقلو خاله بازی 

 بودم...عاشق اینکه لباس

فرفری بپوشم و بشم عروس ... عاشق 

 اینکه بش ینم روی پای



مامانم و اون موهام روگیس کنه و یه 

 دختر دارم شاه نداره واسم

 .بخونه

من دختر بودم...یه دختر مثل بقیه ی 

ا.. آقام آرزوهام  دختر

روکنفیکون کرد...از شانش من وقنر قدم 

 نحسم اومد تو این

 ...دنیا

ن نی یان..حرف مرد  گفت باال برن ،پاینر

 یکیه...احمد پرس یم

پرس باشه...پرس خوادو کیانوشم باید 

 زوری...پرس الکیه

زوری...منمشدم پرسش ،عروسک و 



 لباس فرفری و موهای گیس

ن تو ما تهته صندوقچه ی  شده امرفنر

 خاطرات...تو دنبال آرزوت

  

  

کفش ولباس مادرت رو یم پوشیدی 

 وحال یم کردی... هیچگ

امنگفت اگه اون لباس رو بپویسر آتیشت 

یمیم زن . 

ن  اما من سمت حقمم که رفتم. گفنر

 عروسک بازی و خاله

بازیمساویه با داغ کردنت...باز رفتم 

 ،اونام نامردی نکردن و



 .داغمکردن

 شاه پرس؟
ی

 حاال تو جی یم گ

 من دردتو نیم دونم؟..خب اره من 
ی

یم گ

 دردتو نیم

 ... دونم...امادرد خودمو خوب یم دونم

رفتم که شاید باید روبروی تو قرار یم گ

 بدون ی منم مثل

توبودم...منم مادرم رفت...خواهرامم با 

 خودش برد...منم بچگیم

...رفاه  سوخت...تو پول داشنر

...ول ی من همینم  داشنر

  

  



نداشتم...بابای تو شاید یه سییل ام تو 

 صورتت نزده،ویل بابای

منسییل مم م ی زد...نه تنها بابام که 

م چپ و راستروزگار   

 .یم زد...هنوزم داره یم زنه

از در و د یوار...اما من هنوزم یم گم من 

 یم تونم با این

م  .روزگاربجنگم و حقم رو بگتر

ن جی ازت  توام مقابل روزگار بمون...ببنر

 یم خواد و جی ازش یم

 ...خوای

من با عقل ناقصم بهت یم گم حق تو هر 

 جی باشه بودن بیناین



اقل نه تاوقت ی که نیم آدمها نیست...ال

 دونن یم خوای

پرسبایسر ی ا دختر یم دونم که همیشه 

 یه رایه هست...به اینم

فکر نکن که من جی از پدرت یم خوام و 

 چه کاری باید براش

ن خودت جی از این دنیا  انجام بدم... ببنر

 ... ی لعننر یم خوای

 ...عزت زیاد

  

  

دم و با رسعت از اون و از تراس خارج ش

 ز
ی

 مهمونن نفرت انگ



ون زدم  .بتر

 کوشان

از تراس به کیانوش که حاال توی کوچه ر 

 سیده بود

نگاهکردم...کنار خیابون منتظر تاکش 

 ... ایستاده بود

 دسنر توی موهام کشیدم و 
ی

با کالفگ

ون  نفسم رو باصدا بتر

دادم...باورم نیم شد که کیانوش ای ن  

 گذشته ی سخت رو

پشترس گذاشته و بازهم لبهاش خندونه و 

 امیدوار...اون زندگ ی

ی داشت یا من؟  سختتر



  

  

با اون ظاهر خندون من مطمئنم که 

 حتما دلخویسر های دیگه

ای ام توی زندگیش داشته...نه مثل من  

 که مجبور بودم تنها

 .باتمام مصیبت هام کنار نی ی ام

وی تراس ایستادم و چند دقیقه ای رو ر 

 به کیانوش که همچنان

ن ایستاده بود نگاه   منتظر ماشنر

 کردم...دلم باهاش

ن  صافنبود...هنوزم نیم دونستم که بنر

 اون و بابا چه قول و



قرارهانی گذاشته شده...ب ی تفاوت 

 بهش داخل سالن

برگشتم...مهمونیهمچنان پابرجا 

ی که کنار در ن  بود...روی متر

اده بودن نشستم و ورودی تراس قرار د

ه  به جمعیت ختر

شدم...این آدمهانی که از نظر همه حنر  

 کیانوش عجیب و غریب

 .بودن

  

  

سنگینن نگایه رو کنارم حس کردم و رسم 

 رو بلند کردم ...الهه



بود...به موهای کوتاه و پرسونه اش نگاه  

 کردم به سبیل مصنو

 ... عییکه پشت لبش گذاشته بود

 یم تونم بشینم؟_

ن _  .آره بشنر

گاه ظاهر مردونه اش رو با گ  ناخودآ

 انوش مقایسه کردم...و

صورت عبوسش رو با صورت همیشه 

 .خندان کیانوش

ون کشید  سیگاری از جیب ج لیقه اش بتر

 و به طرفم گرفت و

 !باصدای مردونه اش گفت:یم کشر ؟

 .سیگاری نیستم_



  

  

ند زد:رفیقت رفت؟پوزخ  

ظاهرش به خودی خود برای یه زن 

 ترسناک بود...شای د بر

 !عکسظاهر من

نگاه از هیبت مردونه اش گرفتم و  

 . گفتم:آره رفتش

نباید یه پرس رو با خودت بیاری ای _

 نجور مهمونن ها...حواسم

 . بودکه با دیدن باربد حالش بد ش د

 با درمانت چکار کردی؟_

ون داد  :دود سیگارش رو بتر



  

  

فعال دارم هورمون استفاده یم کنم..تا _

 موهای صورتم درنی 

یاد...نیم بینن صدام رو...چند درجه 

 . مردونه تر شده

دومایه یم شه که مثل مردا شدم...د یگه 

 عادت ماهانه نیم

م گفته چند ماهه دیگه عملم  شم...دکتر

وع م ی ک نهرو رسر  با_ .

 آتوسا چکار کردی؟

اون خییل خوشحاله...تو ابراست _

ه ...خندید  : دختر



به نظرت من مرد خوشتینی یم شم؟ _

 جواب

 :لبخندش رو دادم

آره حتما آتوسا خییل افتخار یم کنه که _

 دست تو دستت

 .توخیابون راه بره

 .آره...آخه اون بدجوری عاشقمه_

  

  

_ ؟برای کا رت چکار یم کنن  

فعال بابا تقبل کرده خرجمون رو بده تا _

 مشکالت قانونیم

 .حلبشه



چند ماه طول یم کشه که تو همون 

کت خودم با مدارکقانونیم  رسر

 . مشغول به کار بشم

تقریبا مشکیل نداریم...راجب اینک ه 

 هیچوقتم نیم تونم خودم

بابابشم به آتوسا گفتم...اولش مادرش 

ا هزارمخالفت کرد...ب  

مصیب ت راضیش کردم که اگه بچه 

 بخواییم با لقاح مصنو غ

یم تونیم انجامش بدیم ...نشدم یم ریم 

 از پرورشگاه یک ی م

 .ی ی اریم

 با دوستای قدیمت چکار کردی؟_



  

  

پک محکیم به سیگارش زد و گفت:قطع 

 رابطه...دی گه وقت ی

 زن

ا ب م نباید با دختر م...آخه قراره بشم بگتر تی

 و خندی
ی

 مرد زندگ

د! کیم نگاه م کرد و گفت:تو تصمییم 

 برای تغیتر جنش

؟  تنگرفنر

نه هنوز...من نیم تونم قبول کنم تغیتر _

 جنس یت بدم...دلم

 .نیم خواد دختر باشم



 رفنر پیش روان شناس؟_

 . نه فعال تصمییم راجبش نگرفتم_

  

  

چشمک زد و گفت:حیف که نامزد دارم 

 ..وگرنه اگه دختر میشدی

،یک ثانیه ام رهات نیم ک ردم...خودم 

 یم گرفتمت و باصدای

 . بلند خندید

اما من خنده ام نگرفت...برعکس بغض  

 . کردم

یگ صداش زد و من نفس راحنر  

 کشیدم...هوا برای صحبت



باالهه خفه کننده بود..من االن فقط  

 کیانوش رو یم

 . خواستم....بااون لحن شاد و ساده اش

با اون ظاهر مسخره ی مردونه ،با اون 

 لباس های گل و

گشاد...مناینجا چکار یم کردم وقت ی 

 مشخص نبود کیانوش

 کجاست؟

  

  

 کیان     وش

هوا رسد بود و لباس های نازکمم نیم 

 تونست جلوی سوز رسمارو



ه عجیب بود که امشب تا ای ن  بگتر

 اندازه هوا رسد بود

برعکسشبهای قبل...شای دم این لرز 

 یادگار شوگ بود که اون

ن اون همه آدم  مه مونن مسخره بنر

 عجیب الخلقه بهم وارد کرده

 ... بود

ن ها از کنارم رد یم شدن و حنر یه  ماشنر

 نیم نگاهم بهم نیم

کردن...حاال اگه بجای من یه دختر 

ا ایستادهساننر مانتال اینج  

ن بود که یم  بود بوق ماشنر

ن آدمها نی بودن این  سوخت...همچنر



 .جماعت

م رو در  ن مستر ن ماشنر نا امید از گرفنر

 امتداد جاده

ن که توقف   ادامهدادم...دری    غ از یه ماشنر

 کنه تا سوار شم ...به خودم

لعنت فرستادم که چرا کیم تحمل نکردم 

 . تا با کوشان برگردم

 که اونجا دیده مدام صحنه های مزخر
ن

ف

 بودم توی ذهنم جوالن

  

  

یم داد...تصور اینکه یه روز کوشانم بشه 

 دختر و یه پرس



باهاشازدواج کنه ترسناک بود..حاال تازه 

 عمق ناراحنر آقا کریم

رو ازوضعیت تنها پرسش درک یم  

 کردم...آقا کریم و امثال

ین پدرمادرها نی که بچه هاشون با ا

 مشکل دست وپنجه نرم یم

 .کردن

به خودم فکر کردم...آیا با این ظاهر 

 مردونه ام حارصن بودم که یه

روزی یه مرد کامل بشم و اندام تناسلیم 

 بشه شبیه مردا ؟

خود به خود عق زدم...اگه یه روزی مرد 

 م ی شدم...رسم رو تکون



دادم تا این افکار مزخرف از ذهنم رد 

 .بشن

و مرتب کردم و دکمه یقه ی لباسم ر 

 .هاش رو تا آخر بستم

دستهام رو روی سینه چلیپا کردم و پنجه 

 اشون رو زیر بغلم

  

  

پنهان کردم...نه انگار رسما بدجوری به 

 وجودم رخنه کرده بود... 

دندونهام از رسما بهم سابیده م ی شد و 

 صدای گوش خراش ی

 . تولید یم کرد



م ادمه  چاره ای نداشتم جز اینکه به مستر

 .. بدم

ن  روی یه پل رسیدم...یه پل خلوت ماشنر

 رو....هیچ ماشینن ازروی

 .. پل عبور نیم کرد

ن جلوی راهم رو  یهو نور چراغ یه ماشنر

 ... روشن کرد و بوق زد

  

  

ن به عقب  ذوق زده از پیدا شدن ماشنر

 برگشتم و شتاب زده

ن دویدم و خم شدم و  بهطرف ماشنر

 خندیدم اما با دی دن برق



 لبخندم گمرنگ 
ی

رنگ ن ن ستی نگاهنفرت انگتر

 شد و تعجب مهمون

 .صورتم شد

زیرلب غریدم:هر جا یم ریم این هست..و 

ن فاصله گرفتم  از ماشنر

. 

  
ی

به قسمت پیاده روی پل رفتم که با لودگ

 گفت:رفیقت

 قالتگذاشت؟

وال به سمتش چرخیدم و گفتم:ا

 توروسننه؟دوما هوس کردم

 پیاده روی کنم.ایرادی داره؟

  



  

ن پیاده شد و آرنجش رورو ی  از ماشنر

ن نقره ای  سقف ماشنر

رنگش گذاشت و گفت پیاده روی خوبه 

 ول ی اینجا یه پل فر

ن از روش رد  عیه و تا خودصبحم ماشنر

 .نیم شه

دست به کمرم زدم و گفتم اگه تو 

شدی با ماشینت حتمارد  

ن های دیگه ای ام رد یم شن  .ماشنر

چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد و 

 روبروم ایستاد قدش کیم

 . از کوشان بلندتر و تو پر تر بود



یه دست لباس گل و گشاد مردونه —

 پوشیدی تنت ،الت شدی

 ،یابو ورت داشته که گنده ای ؟مرد ی؟

  

  

با پرونی رو صورتم گذاشت و  دستش رو 

 :با شستش رو لبمکشید

مرد اگه مرد باشه، با یه نظر نشد با —

 دو نظر، از اون گردن

و هیکل غاز قولنگت یم فهمه که  ڪباری

 !مونثر 

امثال منم که چشمشون همه جای 

ا یم چرخه آقا  هیکل دختر



ی که  کیاخانم .خصوصاوقنر از دختر

 واله و شیداته بشنوی که

ماسه تا خواهریم...چشمک زد:ملتفنر  

 که کیو م ی گم؟

دستش رو با عصبانیت از صورتم 

 :انداختم و گفتم

 !بکش کنار دست کثیفت رو چندش—

لبش رو گاز گرفت و با حالت مسخره ای  

 :گفت

 !نچ...نچ..نچ..چندش؟—

  

  

شبیه دختر ای خ وشگیل گفنر این تیکه 



بهروکه یم خوان   

...اصال بهت نیم  ن زورب  هشون تجاوزکنن

 یاد از این کلمه های

سوسول ی استفاده کنن توی حرفهات(، 

 )زمخت

به پشت رسم نگاه کردو گفت:اوه ...اوه 

 ...سوپر من اومد ،نه ازهوا،

ن سیاهش ، با بتن ن  .. از زمنر

 !راحتش بذار کوروش_

 . به عقب برگشتم

 کوش   ان

ن کیانوش دیگه دل و  دماغ بعد از رفنر

 موندن توی مهمونن 



ن   برامنموند...نیم ساعت بعد از رفنر

 کیانوش ،از بچه ها خداحافظ

  

  

 
ی

ی کردم و دلیل زود رفتنم رو خستگ

 عنوان کردم و از مهمونن 

ون زدم  .بتر

ن شدم و به سمت همون  سوار ماشنر

 مس یری که اومده بودم

حرکت کردم...دلواپس توی خیابون 

وت دنبال کیانوشخل  

گردنچرخوندم توی اون حوایل ختی ی از  

 .کیانوش نبود



باالخره به یه پل رسیدم رس اون پل 

 نگاهم به اتومبییل افتاد

کهروی پل توقف کرده بود...با کنجکاوی 

 به سمتش حرکت

کردم...چشم افتاد به دو نفر که رس پل 

 ایستاده بودن، کش

کهپشتش به من بود لباساش شبیه ک 

انوش بود اما مردی  

ی نگاه   کناریش ! با دقت بیشتر

 کردم...خدای من !کوروش

بود.مطمعنم کهبازم تعقیبم کرده بود 

ن رسعت دادم  ...به ماشنر

 .ونزدیکشون توقف کردم



کوروش رسی    ع متوجه ام شد مقابل  

 کیانوش ایستاده بود داشت

 . باهاش حرف یم زد

  

  

ن پیاده ش دم و گفتم :راحتش بذارازماشنر  

. 

 . کیانوش به عقب برگشت

ن بشر ن  .بهش ترسر زدم :برو تو ماشنر

رس جاش ایستاده بود.دوباره خواسته ام 

 رو تکرار کردم و اینبا

 . رکیانوش بدون مقاومت سوار شد

ن رو بستم و رفتم سمت کوروش   درماشنر



 که با قیافه ای حق به

جانب دست به سینه ایستاده بود و 

 داشت با پوزخند نگاهم یم

 .کرد

بازم تعقیبم کردی؟چرا راحتم نیم _

 ذاری؟

  

  

دارم از داداش کوچیکم محافظت یم  _

 کنم.بده؟

من نیازی به مراقبت تو _

 ندارم...اونزمانن که نیازت

داشتمنبودی...حاالم نباش! نیم خوام 



انوش بایسر دوربر کی . 

به به ،یم بینم که پرس کوچولمون _

نر شده  . غتر

کیانوش اونن که تو یم خوا ی نیست  _

 کوروش...فرق داره

ن  ای دیگه که تختت رو گرم یم کنن  بادختر

. 

  

  

با این حرفم پوزخندش محو شد و با اخم  

 گفت:هنوز اونقدر

بدسلیقه نشدم که بخوام اون دختر کچل 

 رو مهمون تختم



کنم....بااون قیافه ی مسخره اش حنر 

 به درد یه شب رسگرمیم

نمیخوره ...حنر به درد پاتختیمم نم ی 

 .خوره

برآشفته به سمتش رفتم و سینه به سینه 

 :اش ا یستادم

کارت به کجا کشیده که دوتا زن هم _

؟ ن ت نیم کنن  زمانم ستر

م _ سفسته نکن کوشان...رو منتی

دم چندتا زننرو...ترجیح یم   

م تا اینکه ابروهام  روهمزمان تو تختم بتی

 رو نازک کنم و رژ لب

بزنمتا هربچه ازگیل بهم رسید بهم نی 



 . شنهاد تجاوز بده

دست روی نقطه ضعفم گذاشته 

 بود...بازم مثل هر بار که

بخاطرظاهرم مورد تمسخر هم جنسام 

 قرار یم گرفتم...زبانم قفل

 . شدو دستم مشت

  

  

ن انداختم  . رسم رو پاینر

 :کوروش ادامه ی بحث رو ادامه داد

من تعقیبت کردم...مثل همیشه...که _

 یم خواستم از دور مراقبت

 . باشم



اما اینبار تعقیبت یم کنم تا بفهمم این 

 دختر بد لبایس که

بهسفارش شکویه شده رفیق فابریکت تا  

 کجا م ی خواد پیش

و اونو خوب یم بره؟ من برعکس ت

 
ی

 شناسم رس از ته زندگ

کوفتیشهم در آوردم...اون کش نیست  

 که بتونن رو رفاقتش

.شکویه ب ی گدار دختر  حساب بازکنن

 زنشو رس راهت قرار

ه ام نی جهت ادای  نداده...این دختر

 رفیقارو در نیم ی

 .اره...حواست بهشباشه



 و

 ... رفت

  

  

تو بیشتر از اینکه نگران من بایسر _

 ،نگران خودنر کوروش...ادا

ی برادرای دلسوز رو درنیار که 

 
ی

...منم خودم برای زندگ  نیسنر

م  .خودم تصمیم یم گتر

به سمتم برگشت و گفت:آره من بیشتر 

 نگران خودمم...نگران

سید تو راضن  خودمم که هیچگ ازم نتی

 بودی که پریچهر



یه یا نه؟اموالشو ببخشه به شکو   

لییل خانم(پریچهر) وقنر خواست همه 

شو فدای مجنون ن  چتر

کنه...یه نگاه به بغلش ننداخت که درک  

 کنه که این بچه

رسی ام که کنارشه آینده یم  خاکتی

 ...خواد

یه امضا زد و تمام...کاش منم م ی 

 ذاشت پیش شکویه ،عشق

ومحبت پیشکش...حاال مجنون خان 

 دستشو کرده تو جیباش رو

خدا
ُ

ِ ِِ
ُ

ره با..ت  ... 

الاله اال هللا...نذار دهنم بیشتر باز شه 



 ... ونجش بگم

  

  

 ... لییل ام که الموت

دهن من رسویس شده این ده سال 

 بادالیل و پدر سوخته باز ی

ن رسخل هللا  ...وکاله گذاشنر

ن زدم...اینم  تا باالخره یه بنگاه ماشنر

 عاقبتش...دومیلیارد از

دولتوام گرفتم و مثل خر تو گل موندم 

 . واسه باز پرداختش

ماشینانی که شیش ماه پیش خری دم 

 مونده گوشه ی نمایشگاه



 .داره خاک م ی خوره

ی ن  اونوقت تو بچه مایه دار بزرگتر

 دغدغه ات خرید رژ ولب و

رسخاب سفیدآبه...کاش من بجای تو یم 

 موندم پیش شکویه

 .ورفت

  

  

 کورو ش

وارد خونه شدم،بابا طبق معمول مقابل 

 تلوزیون نشسته بود

وداشت رسیال شبانگاهیش رو تماشا یم  

 کرد،معموال شبها د



یریم خوابید وتا نیمه های شب مقابل 

 تلوزیون یم نشست و

کانالهای ب ی محتوای ماهواره رو باال و 

ن یم کرد،سالم  پاینر

ولو  کردم وخسته و نی رمق روی مبل

 شدم،نگاه گذارانی به

 . صورتم انداخت و جواب سالمم رو داد

 مامان چطوره؟_

ن گذاشت و گفت:مثل  ل رو روی متر کنتر

 همیشه!جی شده پریچه

 ربرات مهم شده؟

  

  



مهم نبود اینقدر دربه دری نیم کشیدم _

 تا درمانشو پزشکا ادامه

 . بدن

ش امروز اومد.گفت نهایت تا آخر _ دکتر

 . این ماه زنده باشه

 !دیگه توام راحت یم یسر 

 :پوزخند زدم

 از _
ی

وقنر تو که بابام ی اینجوری یم گ

 دیگران چه توقع ی یم

 شه داشت ؟

یعنن م ی خوای بگ ی برات مهمه که _

 پریچهر

 
ی

زندهباشه؟...تواونقدر که حفر که یم گ



 پریچهر به کریم

ا ت مهمه که خود پریچهر بخشیدهتی

 .برات مهم نیست

  

  

از روی مبل بلند شدم و به طرف اتاق 

 مادرم رفتم...که

باباپرسید:بازم دنبال کوشان بودی که از 

ی  رس شب ختی

ازتنبود؟...داری آب توی هاون م ی کونی 

 !پرس

کرییم که من یم شناسم صدتا مثل تونی 

 رو که اد عای



دنت یم شه با لباس میش گول یم گرگبو 

 زنه!تو که عددی

 !نیسنر 

 :بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم

اینجوریام نیست...منم بلدم چطور رس _

 .از کارش درنی یارم

امیدوارم همینن بایسر که یم گ _

ن دی  ی.تجربه ی من که چتر

 . گهای یم گه

ماسک به صورتم زدم ولباس مخصوصم 

 رو تنم کردم و داخل

دماتاق ش  . 

  



  

مادرم با شنیدن صدای در چشمهاش رو  

 که بسته بود

بازکرد...پالستیک رو کنار زدم و نزدی  

 . کش شدم

ن دستم بلند کرد و  دستش رو برای گرفنر

 آروم دستم رو

تویدستهای نحیفش که جز یه تیکه 

 پوست نازک روی

 . استخونشنبود گذاشتم

ی چشمش  قطره اشگ آروم از گوشه

ون اومد و روی  بتر

 .بالشچکید



کنارش نشستم و صورتش رو آروم 

 .بوسیدم

  

  

ا بگو دیگه  با صدای ضعیفن گفت:به دکتر

 شییم درمانیم

...یم خوام راحت بشم...راحت و  ن نکنن

 . رها

...بعد یم برمت هر جا که _ خوب یم یسر

...شمال  خواسنر

،جنوب،هر جا که تو بخوای...هرجا که 

 .تو بگ ی

م هر جا بخوام یم  بادرد خندید :وقنر بمتر



 رم...اونوقت دیگه

 .استر این تخت و دستگاه نیستم

ی _ ن ...بخواب به هیچ چتر خوب یم یسر

 .فکر نکن

اون عکش رو که پنج سال نی ش توی _

 ویال گرفتیم برام یم

 یاری؟

  

  

_ دا یم یارمش قربونت برمفر   . 

 ... رسفه کرد وکبود شد

سیع کردم آرومش کنم...باالخره رسفه 

 :اش بند اومد



ن االن بیارش...خواهش یم  _ هم...همنر

 . کنم

ن االن یم ی ارمش...و برای _ باشه همنر

 آوردن عکس از جام

 . بلندشدم

توی اون عکس هردو کنار دری ا ایستاده 

 بودیم از پشت توی

ه بودمش و باد موهای سیاه و بغلمگرفت

 بلندش رو به بازی گرفته

 . بود

  

  

اوج زیباییش توی اون عکس به وضوح 



 .مشخص بود

 کیانوش

 .نییم از مستر به سکوت گذشت

طبق معمول که همیشه پر حرف بودم 

 سکوت عصبیم م ی

کرد.دهان باز کردم و گفتم:منو برسون 

ایلموخونه ی مادرم...وس  

 . بعدا م ی ی ام م ی برم

بدون اینکه از جاده چشم برداره گفت:به 

 این زودی رفاقت ی

 ادت رفت؟

وقنر حقیقت رو فهمیدی و از نظرت _

 من یه کالش و کاله



بردارمدوباره موندنم فقط ناراحتت یم  

 .کنه

  

  

 . ناراحتم نیم کنه_

نگاهم رو بهش نگاه کردم و وقنر سنگینن 

 حس کرد...جواب

 . نگاهم رو داد

مگه بابا بهت ماموریت نداده که کنارم _

 . بایسر ؟...پس باش

ه _ وقنر موندنم کمگ بهت نکنه...بهتر

 رفع زحمت کنم...وقت

ن جوری بمونن و منم برم تو  یقراره تو همنر



ونه ی  جلد دختر

خودم پس کنار هم موندن ما کامال 

 مسخره به نظر یم رسه...چون

نه تو تغیتر یم کنن و نه من دی گه 

م نقشر رو که قرار  حارصن

 . بودهبازی کنم ادامه بدم

 .گوشه ای نگه داشت

به قصد پیاده شدن از جام تکون خوردم  

 که گفت :نگه نداشتمکه

...اینم این وقت شب  . پیاده بشر

  

  

 . جاخورده نگاهش کردم



ن رو روشن کرد و  ضبط صوت ماشنر

 صدای خواننده ای که

ن  اصالنیم شناختمش توی فضای ماشنر

 پیچید.بعد از کیم

 :مکثگفت

 .من برای تغیتر کردن نیاز یه زمان دارم_

یم ترسم کیانوش...م ی ترسم از ای نکه 

 برم پیش روان شناس

واونا بهم بگن چاره ای ندارم جز اینکه 

 دختر باشم...که بای د

روهای هورمونن مرصف کنم...اونم تا دا

 آخر عمر...اینکه

بگنهویتت رو عوض کن..شناس نامه 



 ات، اسمت...عکست...همه

ن ،زندگیت  !چتر

 .ودستهاش رو دور فرمون سفت کرد

ایطتت بهتر از _ فکر یم کنن اونوقت رسر

 االن یم شه؟

  

  

من اینجوری راحتم!اگه بذارن.بابا فکر _

ی کنه من حتما بایم   

 !د یا مرد باشم یا زن

ویل من همینن که هستم رو راض 

 یم...فقط کاش نگاه مردم به

 .ماعوض یم شد...کاش درکمون یم کردن



؟_  تو از اینن که هسنر راضنر

 ک ی  انوش

 
ن

ن رو روشن کرد و ب ی هیچ حرف ماشنر

 راه افتاد...کیم

ازمش ر که گذشت،گفت:چند ساله که 

 دارم اینجور 
ی

ی زندگ  

ن حالت،دیگه... عادت   یم کنم،باهمنر

 !کردم

؟_  عادت کردی مسخره بشر

  

  

 . عادت کردم–

 !پس بازم م ی تونن عادت کنن _



؟_  به جی

 و مستر خودرو روعوض کرد

.به اینکه با _ به اینکه یگ دی گه بشر

 خداحافظ ی
ی

 این زندگ

.بشر یه آدم دیگه  ..کنن

 :نگاهم کرد

 مثال یه زن موفق؟_

 نگاهم رو ازش گرفتم و به خیابون دوختم

. 

؟_  نگفنر

  

  

به طرفش نیم نگایه کردم که با حالت 



 :سوایل گفت

 اوم؟_

 . جوانی ندادم

 :ادامه داد

تو یم تونن من روشبیه یه زن تصور  _

؟فقط یم  کنن

؟
ی

 خوامراستش رو بگ

من که قرار نیست همیشه تو ی _

 زندگیت باشم...پس نظر منمهم

 .نیست

اگه من بخوام که همیشه بایسر توی _

و ی متن ؟حارصن  زندگیم جی

؟ وباهام همچنان  به چشم یه زن ببینن



...و  دوست بمونن

  

  

باورمکنن و انگار که نه انگار من تا چند 

 وقت قبل یه پرس بودم؟

 .بازم سکوت کردم

ن رو عوض کردآه کشید ودنده ی ماش نر : 

ایط من کار آسونن _ بودن تو رسر

 نیست،تو هیچوقت نیم تونن 

این رو تصور کنن ،وقنر نتونن جنس 

 خودت رو پیدا کنن 

 برات یم شه یه جهنم 
ی

،زندگ

 ابدی...همینجوری بمونن مسخره



یم ش ی...و اگه تغیتر جنسیت بدی یم 

 یسر یه آدم

چندشآور...همه ی اونانی که م ی 

گشت به همشناسنت با ان  

نشونت یم دن و یم گن فالنن رو م ی 

 بینن پرس بوده و حاال

ن پیش دکتر یم ترسم   دختر شده،مناز رفنر

 گ ا...یم ترسم و

این ترس شدهکابوس زندگیم...باالخره 

 من گ ام؟جی ام؟چرا

هیچکس نیم خواد درک کنه وقنر بهت 

 یم گن ترنس یعنن 

؟  جی



  

  

ی ی ا پرسی؟وقنر همه وقنر نتو نن دختر

ت پرسه و روحت ن  چتر

...یعنن روح و جسمت با هم در  دختر

 . تضادن و این خییل بده

ه بودم  همچنان توی سکوت به جاده ختر

. 

 :بعد از کیم مکث پرسید

جواب سوالم رو ندادی کیا ؟ادامه یم 

 دی رابطه ات رو با من؟اگه

؟بازم دوستم م ی  پرس باشم یا دختر

؟  مونن



جوانی نداشتم که به حرفش بدم.صدای 

 پوزخندش رو شنیدم و

سکونر که تا رسیدن به مقصد شکسته 

 .نشد

  

  

وقنر به خونه رسیدیم بدون هیچ حرف 

 اضافه ای یه تشکر

 . ازشکردم و وارد اتاقم شدم

اون لباس های مردونه رو از تنم درآوردم 

 و روی تخت طاق

 .بازخوابیدم

فکرم رفت پیش کوروش.یه آدم تا چه 



 اندازه یم تونست

وقیحباشه که با پررونی از عشق 

 خواهرت به خودش بگه و

یفه  جور یوانمودکنه که انگار رسر

یفه رو نیم  آویزونشه...اگه رسر

خواستپس چطور به خودش اجازه م ی 

 داد با احساساتش بازی

 با منم طوری حرف بزنه  
ن

کنه؟ وازطرف

اجزای تنمکه انگار تمام   

 رو زیر نظر داره؟

  

  

با خودم زمزمه کردم:کثافت ورذل و 



ن دستهام  روتخنر رو بنر

دم  .فرسر

اونقدر با نفرت به کارهای کوروش فکر  

د  .کردم تا باالخره خوابمتی

وقنر نی دار شدم آفتاب از پنجره تا 

 وسط اتاق سینه کشیده

بودو این ی عنن اینکه نزدیک 

هره...روی تخت نشستم وظ  

کشوقویس به تن کوفته ام دادم و از 

ن اومدم .لباس  تخت پاینر

ون  هامرو تنم کردم و از اتاق بتر

 زدم...هیچ صدانی نبود...به گمونم

 . که هیچکس توی خونه حضور نداشت



کیم دورو اطراف رو از نظر گذروندم و 

 صاحب خونه رو صدا

ارد زدم...فایده نداشت هیچ کس نبود...و 

خونه شدم و زی ن  آشتی

ی رو که رسد شده بود روشن کردم تا  رکتر

 جوش نی یاد

  

  

چندتیکه نون رو تست کردم و کیم کره .

 و مربا روش زدم و با

چای ای که داغ شده بود یه صبحونه ی 

 مخترص خوردم ...حوصله

 .ام حسانی رس رفته بود



حلقه  تصمیم گرفتم که دیگه نشم غالم

 به گوش کریم و تو

خونه ای باشم که دیگه نیازی به 

 حضورم نیست...کوشان عوض

 کردن رو 
ی

نیم شد...اون این مدل زندگ

 دوست داشت .پس

بودنمنم دی گه دردی رو دوا نیم کرد 

 ،من حاال فقط حکم یه

ن رو داشتم سکرس جالتر  .متر

بدون درنگ به سمت اتاقم رفتم و چند 

 تیکه لبایس روکه

ن داش تمتوی ساک گذاشتم و به قصد رفنر

 به خونه ی مادرم اون



خونه رو ترک کردم...من باید زندگیم رو 

 جای دی گه ای پیدا

یم کردمنه کنار کوشان و نه حنر کنار 

 مادرم با اون دوتا دختر 

پر مدعا و نی محبتش من بای د م ی 

 . رفتم

اینکه کریم اون همه ثروت رو به من 

 ببخشه فقط یه رویای

ست نیافتنن بود...دلم م ی خواست به  د

 کوشان کمک کنم

  

  

ن کارم ازم برنیم اومد...نه تا  اماانگار همنر



یفه  وقنر یگ مثل رسر

 ...خواهرم بود

رس خیابون منتظر تاکش ایستادم.یه 

 تاکش جلوی پام

 .توقفکرد.سوار شدم

 .باید یم رفتم پیش آقا کریم

بعد از چند ماه دوباره اینجا بودم .پشت 

 درب خونه ی

رویاییهمامان گیل.انصافا بودن توی خونه 

 ی مادر بزرگ کوشان

ن تر از اینجا بود  .خییل بهتر و دلنشنر

دم و بعد از چند  با دلرسدی زنگ رو فرسر

 لحظه صدای خدمتکار



پتر عمارت توی آیفون پیچید:سالم 

 .شمایید بفرمایید

تیگ باز شدو در با صدای   . 

  

  

ساکم رو روی شونه ام جابه جا کردم و 

 داخل شدم و یکبار دی

گه بادقت همه ی اطراف رو از نظر  

 . گذروندم

م رو به سمت ساختمون در پیش   مستر

 گرفتم و در انتهای مش

ر با خدمتکار پتر که روی تراس بزرگ 

 ایستاده بود روبه



 روشدم:سالم

_ خوش اومدین سالم . 

؟_ ن  ممنون، هسنر

ن فقط _ بله بفرمایید فعال خانم نیسنر

ن   .آنوشا خانم هسنر

 در اتاقم بازه انیس خانم؟_

  

  

 .بله بازه بفرمایید_

زن   از پله های باال رفتم و از کنار پتر

 گذشتم و وارد

ساختمونشدم...دکور سالن با چند ماه 

 قبل متفاوت بود..بازم



رده و فرشهای ابریشیم با مبلمان پ

 سلطننر در مدل و رنگ

ن آنی و  دیگه...اینبار زمینه ی همه چتر

 رسمه ای بود...و این

یعنن اینکه مامانگیل بازم ول خرجی کرده 

 بود و تمام لوازم رو

عوض کرده بود . از چیدمان زیبای سالن 

 چشم گرفتم و از پله

م  های مار پیچ تهسالن باال رفتم ومستر

 رو به طرف اتاقم ادامه

دادم...درب اتاق آنوشا باز شد و بازم 

ش توی سالن  اندام دلتی

هویدا شد .اینبار بایه مدل مو و رنگ 



 ...دیگه

یفه ؟_  سالم رسر

بدون اینکه جواب سالمم رو بده داخل 

 اتاقش شد و در رو بست

. 

  

  

ان  و من وسط راهروی باریک حتر

 .ایستادم

 دی باال 
ر

بعد از مدنر شونه هام رو باالف

 انداختم و داخل

ی نکرده  اتاقشدم...دکور اتاق من تغیتر

 . بود



لباس هام رو توی کمد گذاشتم و وارد 

 حمام شدم و بعد از یه

ون اومدم و با  دوش مخترص از حمام بتر

 همون حوله ی تن

وی تخت دراز شدم  .پورسر

نیم دونم چقدر گذشت تا با صدای 

به هانی که به در اتاق رصن  

یم خورد چشم باز کردم...حوله رو که از 

 دور تنم کنار رفته بود

ون زده بود رو  و همه ی اندامم ازش بتر

 دور خودم محکم کردمو

  

  



ن رفتم...در  برای باز کردن در از تخت پاینر

 رو که باز کردم

 تنم 
ن

هیبتمامان داخل شد و نی هیچ حرف

ر بر گرفت ورو د  

 :صورتمرو بوسید

 .خوشحالم که اینجانی _

آقا کریم با چهره ای در هم پای راستش 

 رو روی پای دیگه

اشانداخته بود و با حالنر عصنی 

 . تکون،تکون یم داد

مامان دست به سینه در حایل که چهره 

 ی حق بجاننی به

خودش گرفته بود گفت:من که گفتم 



 داری خیال خام م ی کنن 

اون  یم...نگفتم کوشان دی گه بهآقا کر 

ی که شما م ی ن  چتر

 خواینتبدیل نیم شه؟

  

  

اصال چرا اینقدر حرص یم خوری فعال  

 که خودت خداروشکر

صحیح و سالمنر .از این پرس ،آنی برای 

 تو گرم نیم شه..تا

وقتیکه خودت هسنر که هیچ اگه یه 

 روزی ام خدانی نکرده

یه طوریت شد باالخره بچه ها  زبونم الل 



 که دست روی دست

ن .شوهر یسر دا  نمیذارن و تماشا کنن

 هست ،من و بچه ه

امهستیم...فوقش اختیار عموم رو یم 

 سپاریم به آنوشا...اون

ذاتامدیرخوبیه حاالم که داره مد یریت یم 

 خونه...قطعا به یه

جانی یم رسه.و بعدش م ی تونه همه 

ن رو اداره کنه...شما مچتر  

بجای غصه خوردن برای اون پرس عج 

 یب والخلقه برو دنبال

کارهای انتقالیش به فرانسه....بفرستش 

 بره فرانسه و برای



همیش ه دندونش رو بکن..حرص 

 خوردن نداره...مگه نه کیا؟

ه  و من متحتر و با دهان باز به مادرم ختر

 شدم که بدجور

رفته بود توی قالب نامادری سفید برف 

سخن رانن ی و داشت   

 . یم کرد

  

  

به من نگاه کرد و گفت:خب توام یه 

 . نظری بده گ ا جان

 جی بگم؟_

؟_  یعنن توبا من هم نظر نیسنر



 . من ...من هیچ نظری ندارم_

آقا کریم که به نظر خییل از حرفهای 

 مامان گیل ناراحت

شدهبود از جاش بلند شد گفت:من 

 دندون پرسم رو نیم کنم

گیل نظراتت رو برای خودت نگه دار...از  

 کیانوشم نظری

نخواه...نظر اون با من یکیه...بایدم 

 باشه، چون خودش خوب یم

دونه که تنهاموقیع به تمام سهم پریچهر 

 یم رسه که کوشان

خوب بشه نه اینکه بره خارج و تو انزوا 

.درست نیم گمبمونه ..   



کیانوش جان؟...رسم رو بلند کردم که 

 جوا نی به کریم بدم که

یهو نگاهمافتاد به آنوشا که با مانتو 

 شلوار رسمه ای و چشمهای

  

  

مشتاق وکنجکاو روی پله ایستاده بود و 

 داشت تماشامون یم

 .. کرد

یعنن آنوشا فهمیده بود که من سهم 

به ازایپریچهر رو   

 خوبشدن کوشان طلب کردم؟

جوانی به سوال آقا کری م ندادم و رسم 



ن انداختم.آقا  رو پاینر

کریم به طرف اتاق کتابخونه اش رفت و 

 مامان گل ی هم رسش

رو بهنشانه ی تاسف تکون داد و از جاش 

 بلند شد به طرف

خونهرفت ن  .آشتی

یفه کردم وخواستم از  نگاه ی به رسر

رس نگاهش خارج بش مکهتتر  

 :گفت

هیچ گربه ای محض رضای خدا موش _

ه!باید حدس یم  نیم گتر

زدم که وقنر چشمت به ثروت بابا کریم 

 بخوره، ازخود نی خودیم



یسر و توهم برت م ی داره که حتما 

یه  .ختی

  

  

به سمتش برگشتم و پوزخند زدم و گفتم: 

 پس فکر کردی

که رفتم   عاشقچشم و ابروی بابا کریمتم

 و چند ماه شدم رفیق

ن گ پرسش؟ ما اینجورییم منطق من  جنر

 از دیگران سواستفاده

کردنه!نه مثل بعضن ها که یم ذارن دی  

 گران ازشون سو

ن وقاه قاه تو دلشون بهش  استفاده کنن



 ... بخندن

عادت به کنه بودن هم ندارم خواهر 

 . خوشگل و اسگولم

اینم برو بذار تو کف دست عاشق 

خته ات( ارواح عمهدلسو   

اش)بگو کیانوش محض رضای خدا 

 واسه هیچگ کار نیم

کنه...فقط بهش بگو بجای این همه 

 خوش خدمتیت الاقل نی ی

یسر کمند گیسو تت تا نتر  .اد بگتر

صورت قشنگ و میکاپ شده اش از 

 عصبانیت رسخ شد و توعرض

چند ثانیه یسر ای رو دی دم که به سمتم 



 . پرتاب شد

  

  

رسم رو کنار کشیدم تا کیف دست ی 

یفه بهش اصابت نکنه  رسر

. 

 ...تو یه عقده ایه بنجویل احمق_

یفه.مامان گیل رو هراسان  صدای جیغ رسر

و خونه بتر ن  از آشتی

نکشید و آقا کریمم با یه کتاب توی 

 دستش در حایل که عینک

ون زد  :به چشمهاش بود از کتابخونه بتر

ه؟صدای آقا کریم بود_  .اینجا چه ختی



ن   از پله ها پاینر
ن

یفه بدون هیچ حرف رسر

 اومد و کیفش رو از

ن برداشت و از سالن خارج شد  .رویزمنر

مامان گل ی نگاهم کرد و گفت:جی شده  

 گ انوش؟

  

  

ی ن یست.فقط این خانم هر _ هیچ ختی

ی که توی این خونه ن  چتر

رویم ذاره کف دست   اتفاق یم افته

 کوروش...قضیه ی دختر 

 ... بودن منم رو خودش لو داد

نیم دونم همون اندازه ای که برا ی من 



یفه  مادری نکردی ،برایرسر

 کردی ؟

اگه مادرش باش ی بهش م ی فهمونن که 

 اونن که این عبد

وعبیدش قد یه ارزنم براش ارزش قائل 

 .نیست

و   آقا کریم نگایه به مامان گیل انداخت

 گفت:این جی یم گه

یفه  ن کوروش و رسر گیل؟مگه جریانن بنر

 است ؟

  

  

مامان که زبونش بند اومده بود،با پت 



 پت گفت:چ...چه جریانن 

کریم؟ اونا جوونن و خودشون یم دونن 

ن   . بای د چکار کنن

جی رو خودشون یم دونن ؟صالح _

 آنوشا توی اینه که دست بده

ن قسم خورده ی من؟به دست دشم  

چرا شلوغش یم کنن کریم؟اصال گ _

 
ن

ن حرف  همچننر

زده...کوروش برای آنوشا فقط یه فامیل 

ن   .دوره همنر

ن طور باشه_  .امیدوارم همنر

 :مامان بهم تو پید

  



  

ی گ ا و کریم _ ه زبون به دهن بگتر بهتر

 رو نسبت به آنوشا

ن نکنن   . بیشت ر از این بدبنر

 :آقا کریم گفت

امیدوارم همینجوری باشه...و پشت _

 این انکار کردن یه دنیا

ن تو و آنوشا و کوروش نهفته  نقشه بنر

 .نباشه

ت رو قانع کنن که فکر   ه دختر بهتر

 کوروش رو از رسش

ونکنه...کوروش مردی نیست که  بتر

 بخواد زنن رو خوشبخت



کنه...من هیچ وقت نیم ذارم دست  

 کوروش به ثروت من

ای من  برسه و بخواد خودش رو به دختر

 نزدیک کنه..اینو همه

 .اتون آویزه ی گوشتون کنید

 کوش   ان

  

  

توی اتاق دور خودم یم چر خ یدم و فکر 

 یم کردم...به اینکه

من تا کجا با ید به این زندگ ی ادامه یم 

 دادم؟...حنر کیانوشهم

ن اخالق نتونست بمونه و من رو با ای



 ... تحمل کنه

نگاه ی توی آینه به خودم انداختم...به 

 صورنر که نه شبیه دختر 

بود و نه شبیه مرد..من در واقع یه دختر 

 بودم با ته ریش مردونه،یا

یه مرد با ابروها و گوشواره های 

ونه...من شبیه هیچ  دختر

شخص کامیل نبودم...یه زندگ ی 

 مسخره و تیه از لذت...من

ستم به مرد بودنم افتخار کنم نهیم تون

 ونه ذو ق کنم به

صورتزنانه ای که از دید دیگران زیبا و 

 . خاص بود



شبیه مرده ای بودم که توی دوتا دنیای 

 متفاوت رسگردون بود

... 

  

  

؟من باید باالخره یه   آخرش که جی

 کدومش روانتخاب یم

رو  کردم...ی ا این گوشواره های نگینن 

 دور یم انداختم و

ابروهامرویم ذاشتم مثل کوروش پر و 

 مردونه باشه و م ی شدم

یه مرد معمویل با یه زندگیه عادی؟ یا یم 

 شدم یه دختر و برای



همیش ه قید مادر بودن رو یم زدم 

 وبرای تمام عمرم رو یم

آوردم به مرصف داروهای هورمونن که 

 صدام رو تغیتر یم داد و

ای بدنم رو مسدود م جلوی رویش موه

 ی کرد و شای د اگه

خوش شانسمبودم باالخره عاشق یه مرد 

 ... م ی شدم و

 .به فکر خودم پوزخند زدم

من هیچوقت عاشق هیچ مردی نیم 

 شدم..چطور ممکن بود

منعاشق یه همجنس خودم بشم..این 

 . امکان نداشت



  

  

ن ک نار از جام بلند شدم و به طرف متر

 تختم رفتم و در کشوی اول

رو باز کردم و کارنر رو که یگ از بچه ها 

 بهم داده بود و درآوردم

 ... و نگاهش کردم

 ... یه شماره بود

 کیان     وش

 ... چند روز گذشت

روی تخت دراز شده بودم و داشتم به 

 لوستر طالییه آویزون از

سقف نگاه یم کردم..که صدای در اتاق 



 . بلند شد

ی به حالتم بدم  بد ون اینکه تغیتر

 گفتم:بله کیه؟

خانم جون پستچی یه بسته براتون _

 ...آورده

  

  

دوباره تو همون حالت گفتم:باشه بذار 

 . اونجا بر م ی دارم

 . باشه خانم_

ن خدمتکار مطمعن  بعد از اینکه از رفنر

 شدم از جام بلند شدم

ودر رو باز کردم و بسته ی پسنر رو 



 . برداشتم

درش رو باز کردم و نگاهم افتاد به یه یس 

 دی سیاه رنگ که

 .توی بسته بود

 یعنن جی بود؟

 کیانوش

  

  

یس دی رو از توی پاکتش درآوردم و کیم 

 . براندازش کردم

رفتم طرف دستگاه یس دی که توی اتاق 

 بود و روشنش

ردم، یس دی رو توی دستگاه  ک



 گذاشتم،چند دقیقه ی اول

فیلم یه پیاده رو بود ومردیم که مشغول 

 به امور
ی

 رسیدگ

ن  روزانه اشونبودن ...لبهام رو به پاینر

 متمایل کردم و زیر لب

گفتم:نی مزهو خواستم تلویز یون رو 

 خاموش کنم که یه دفعه

ن اون همه پا یه چهره ی آشنا رو د یدم  بنر

ام رو ریز!چشمه  

دیک تر رفتم و مقابل  ن کردم و چند قدمتن

 تلویزیو ن زانو

زدم...باورم نیم شد !این قاسم من بود  

 که اینجوری به خاک



افتاده بود و مردم بهش پولیم 

 دادن؟برادر من؟!نورچشمم؟! ب

ی هوا فری اد کشیدم:نه امک 

 اننداره!این قاسم نیست! لباس

های پاره و کثیفش پوشیده توی تن 

ن این همهم علولش! بنر  

  

  

آدم؟ ...قاسیم که من نیم ذاشتمخار به 

 دستش بره .حاال

ن این آدم ها مشغول گدانی  اینجا بنر

 ...بالباس پاره و کثیف

گ به خودش اجازه داده بوداین بال رو 



 رس قاسم

بیاره؟.مگهآبچی کیا ش مرده بود که 

 برادرش به این روز نی 

 .افته

شکهام بند نیم اومدا  .. 

به خودم که اومدم اشک تمام صورتم رو 

 در بر گرفته بود و رو

ن دراز به دراز افتاده بودم..این حق  ی زمنر

 . قاسم نبود

بسته ی پسنر رو کامل باز کردم، یه ی 

 ادداشت داخلش

 :بود

اطالعات زیادی راجب برادر معلولت (



 دارم حنر از

ش م ی محلزندگیشم ختی دارم .به موقع

 )فهیم

  

  

کاغذرو چند بار زیر و رو کردم تا شا ید 

 شماره ی ا آدریس

از فرستنده پیدا کنم .اما زیه خیال 

 باطل...کاغذ رو مچاله

 . کردمو توی اتاق انداختم

فوری لباس هام رو تن کردم و با رسعت 

 از اتاق خارج شدم وبه

خدمتکار که در حال تم یز کردن سالن 



ون  بود تنه زدم و از دربتر

زدم به خانم جون ..خانم جون ،  

 گفتناشم اهمینر ندادم...االن

فقط بای د یم رفتم تا دمار از روزگار دانی 

 .حسن دربیارم

دربست گرفتم و آدرس خونه ی دانی رو 

 . دادم

چهل و پنج دقیقه بعد روبروی خونه اش 

 ...بودم

کش که رفت ،نگاه ی به اطراف کردم. تا 

ی که ن  تنها چتر

 . دمدستم بود سنگ ریزه و کلوخ بود

  



  

 برداشتم و 
ی

خم شدم و سنگ نسبتا بزرگ

 به سمت شیشه ی

ن خونه اش که توی کوچه  پنجره ی آشتی

 :باز یم شد پرتاب کردم

ن پوف    ...یاال _ آهای دربه در نی همه چتر

ناصتوهیکل ق  

ون تا دمار از روزگارت  ون...بیا بتر بکشبتر

 درنی یارم...ی

االااا...وسنگبعدی که اینبار با قدرت 

ی پرتاب شد و  بیشتر

ن خونه اش خرد شد  .شیشه ی آشتی

ون اومد!یه  کله ی تاس ی از پنجره بتر



 !مرد مسن بود

ا بود   تا نگاهش به من افتاد فحش ونارسن

 . که نصیبم شد

_ زاده ی ...و ادامه ی هوی یابوی حروم 

 فحشاش ...از در خونه

ون زد  ... اش بتر

  

  

موهای سفید سینه اش از زیر لباس زیر 

 یقه گردش ب یرون زده

اهن سفید و  بود و روی اون لباس پتر

 مردونه ای پوشیده بود

وتمام دکمه هاش رو باز گذاشته بود...تا 



 نگاهم به گرز

داشتم و دوپای د یگه ام  دستشافتاد دوپا 

 قرض گرفتم و الفرار...با

ق و باد از اون محل دور شدم  ... رسعتتی

اما هنوز کامال از مهلکه در نرفته بودم که 

 چند نفر با صدای

دادو فریاد مرد تاس دورم رو احاطه  

 .کردن

به پلیس زنگ زدن ودر عرض چند دقیقه  

 کوچه پر از جم غ

 . ت شد

ن  من رو مثل یه جانن  خالفکار توی ماشنر

ن و به  انداخنر



 .سمتاداره ی پلیس بردن

  

  

ی روبروی مرد تاس عصبانن  توی کالنتر

 نشسته بودم اون داشت

با عصبانیت سبیل پهنش رو یم جوید و 

 .پاش رو تکون یم داد

افرس پرونده ای رو مقابلش گذاشته بود 

 وداشت ورقش م ی زد

. 

داد و گفترسش رو تکون  : 

که این طور! پرونده اتم که حساب ی _

 . درخشانه رسکار خانم



مرد تاس رسش رو با تعجب بلند کرد و  

 !گفت:جی ؟رسکار خانم؟

افرس بدون اینکه جوانی به بهت مرد تاس 

 بده گفت:امیدوارمدلیل

روشنن برای ایجاد مزاحمت و فحایسر و 

ن شیشه ی  شکسنر

  

  

! و اال که باید  خونه ی مردم داشته بایسر

ین یف بتی  دوباره ترسر

 زندان.متوجه ای که؟

نگاه ی به مردک سیبلوی تاس انداختم و  

 گفتم:من با داییم



 کارداشتم .چکار این سبیل دارم؟

ن شد و گفت:درست  از جاش نیم ختر

 صحبت کن!ح یف که

!واال  .. زنن

ن رسجات ما  افرس بهش تو نی د:بشنر

رمون رو بلدخودمون کا  

ی جای شاخ و شونه کشیدن  یم...توکالنتر

 نیست...آدم های

شارالتان رو خودمون یم دونیم چطور 

 .سوسک کنیم

 ...پوزخند زدم و گفت:ای وهللا ادبیات

  

  



افرس با اخم نگاهم کرد و دوباره 

 پرسید:دلیل؟

و اصال ایشون چه ربیط به دانی شما 

 دارن؟

نر صندیل تکیه دادم و گفتم:از به پش

ن تو خونه  ایشون بتی سنر

 ی دانی من چکاریم کنه؟

 :مرد سیبیلو جواب من رو به افرس داد

جناب رسوان خونه امه...تازه دوسه _

 هفته است اسباب کشر 

 !کردم داخلش

آدرس صاحب خونه ی قبلیت رو بده _

 . به من



 .افرس با غضب بهم نگاه ی انداخت

جور کردم و رسجام خودم رو جمع و 

 .محکم تر نشستم

  

  

افرس گفت:اینجا من فقط سوال یم کنم 

 فهمیدی؟وباید

هرسوایل که پرسیدم ،جوابش رو کامل بد 

 .ین

روبه مرد کرد و پرسید: اگه آدریس از 

 صاحبخونه ی قبلیتو ندارین

 .که دانی ایشون یم شه بهش بد ین

_ ه پبغمتی من جناب رسوان به پتر ب



 .آدریس ازش ندارم

من این خونه رو از یه مرد جوون 

 خریدم...اون صاحب خونه

 .بود..شماره اش رو االن یم دم خدممتون

 .... بده_

  

  

مرد شایک خودکار رو برداشت و شماره ی 

 صاحب خونه

یسابقش رو توی کا غذ نوشت و داد 

 دست پلیس...پیل س هم

بهشگفت که با صاحب خونه تماس م ی  

ه  . گتر



افرس تماس گرفت و یک ساعت بعد  

 کش به در اتاق زد...به

 . نظرمصاحب خونه ی جدید بود

از جام بلند شدم،با اجازه ی افرس در باز 

 شد.با باز شدن در و

ورودشخص مورد نظر انگار یه وزنه ی 

 سیصد کیلونی از باال توی

دهان باز و رسم افتاد و باعث شد با 

ت توی  صورت پراز حتر

 !صندیِل چرم مشگ فرو برم

ام به افرس پلیس دست داد  با نها یت احتر

 و دست مردسیبیلو رو

د...ونیم نگاه ی به  هم با گریم فرسر



 صورت آویزون من

انداخت...پوزخند کمرنگ گوشه ی لبش 

 فقط از نگاه من

 .مخفینبود

  

  

بروی من نشست وپاش روی صندیل رو 

 رو روی پای دیگه

اشانداخت و روبه افرس گفت:در 

 ...خدمتم

شما صاحب خونه ی سابق این آقا _

؟ ن  هستنر

 .بله_



افرس نگایه به من انداخت و گفت:این 

ن   خانم ادعا یم کنن

کهخونه ای که ایشون با سنگ و فحایسر 

 برای اعضاش مزاحمت

 .ایجاد کردن مربوط به دانی اشونه

بروش رو باال انداخت و  کوروش ا

 !گفت:خانم؟

از حرص دستم رو مشت کردم و روی 

 زانوم گذاشتم وبه

ه شدم  .دهانکوروش ختر

طبیعتا بنده که دانی ایشون _

 نیستم...اما من تازه اون خونه رو

خریداری کرده بودم. یم خواستم بدمش 



 به بساز و بفروش

  

  

ارزش نداره که  امابعدش فهمیدم اونقدر 

 بخوام روش رسمایه گذار

ی کنم...و فروختمش...از مردی به اسم 

 .حسن سلمانن خریدم

انگشت اشاره ام رو به سمت کوروش  

 گرفتم

...همینجناب  ن وگفتم:همنر

 رسوان...حسن سلمانن خود

 . ناکسشه...دانی من

 جدا؟دانی شما بود؟_



 .صدای کوروش بود

 ... اوهوم_

_  علت این  خییل خب ...پس بهتر 
ی

ه بگ

 کارت جی بوده؟

  

  

جناب رسوان حاال که داییم ازم _

 شکایت نکرده..برای جی بای

 د دلیل اختالف خانوادگیم رو بگم؟

مثل اینکه فراموش کردی که االن اینجا _

 یه شایک داری که

 باید رضایتش رو جلب کن ی؟

من رضایت نیم دم جناب _



 رسوان...بای د خسارت شیشه روبده

 . وبخاطر فحایسر ام بره زندان

_  ؟جوری حرف یم
ی

زن ی انگار  جی یم گ

 خانواده ات رو

گروگانگرفتم!اونن که با گرز دوید دنبالم 

؟تو نبودی؟  جی

اصال جناب رسوان منم از این س ی بیل 

 شاکیم...اگه با گرز مخ

ک ی جواب گو من رو در یم آورد... 

 بود؟...یه طوری یم گه

فحایسر کرده که انگار کل خاندانش رو 

 مستفیض کردم...به تو

که فحشندادم، به دانی خودم فحش 



 دادم...توام به من فحش

  

  

دادی..تازهبیست تا نره غول رو عجتر کر 

 دی بریزن رسم...یه

من هیچی نیم گم این ی ارو دور 

 .برداشته

 .جناب رسوان منم اصال شاکیم

 :کوروش دخالت کرد

ن من _ جناب مریدی خسارتتون رو بگنر

ه  پرداخت یم کنم...بهتر

 . این قائله رو د یگه ختمش کنیم

یه ابروم رو باال بردم وتوی سکوت بهش 



ه شدم  . ختر

ون  ن بتر بلند شدو درحنر ن افرس از پشت متر

ن از اتاق  رفنر

ین من برم ب ون و گفت:تارضایت یم گتر تر

 بیام..اومدم رسیدگ

ی یم کنم . کوروش دسته چگ رو از 

 جیبش درآورد ورو

 :به مرد گفت

  

  

 پونصد بنویسم کافیه؟_

 . نه...رضایت نیم دم_

بیشتر نیم دم...تهش اینه که ی ه _



ن بعدشم  شب بازداشتش کنن

ه  یه تعهد نامه بنویسن وخالص...بهتر

همیشرضایت بدی...من   

 ...ه اینقدر سخاوت مند نیستم

مرد کیم من و من کرد و در نهای ت 

 رضایتش رو اعالم کرد

. 

م رو در  ون زدم و مستر ی بتر از کالنتر

 امتداد خیابون در پیش

 . گرفتم

  

  

بو ق ماشینن توجه ام روجلب کرد...به 



 سمت صدا برگشتم

 ...وکوروش رو دی دم

 .بیا برسونمت_

 .نه ممنون خودم یم رم_

من اگه جای تو بودم سوار یم _

 .شدم...حنر اگه شده برای تشکر

رسجام ایستادم و اونم به تبعیت از من 

 ماشینش رو متوقف کرد

. 

؟مگه من ازت خواستم بیای _ تشکر جی

 رضایت بدی؟اصال ببینم

ربط تو با دانی من چیه؟اصال تو چرا با ید 

وخونه ی دانی ر   



 بخری؟تو چکاره ای ؟

  

  

همه رو االن جواب بدم؟بیا سوار شو _

ن بهت یم گم  تو ماشنر

. 

 . مردد بودم

کوروش گفت:بهت نیم ی اد از تنها 

یس  !بودن با یه مرد بتر

 !منظور؟_

قطعا منظورم این نیست که به خلوت _

!چون  خییل از پرسا رفنر

یا سوار شوبه قیفت نیم ی اد...حاال ب . 



  

  

رسم رو کیم به دور واطراف چرخوندم و 

 در نهایت در جلو رو

 . بازکردم و نشستم

حق با کوروش بود...چندان ازتنها بودن 

 با پرسا نیم

 . ترسیدم...من خودم یه پا مرد بودم

 خب کجا برم؟_

 !برو شهر بازی_

اه کیم نگاهم کرد که گفتم :چیه برو بر نگ

 یم کنن ...مگه قراره

ی ؟  جانی غتر از خونه منو بتی



م؟کاری یم تونن بکنن ؟_  بتی

  

  

 مگه جراتشو دا ری؟_

 !خییل به خودت اطمینان داری_

 ...دارم_

 :پوزخند زد

حلزونم خودش رو زیر الکش قای م یم  _

 . کنه

جوانی به طعنه ی کالمش ندادم و بجاش 

 :پرسیدم

 داییمواز کجا یم شنایس؟_

  



  

 .نمیشناسم_

آرنجمو روی پشنر صندیل گذاشتم و  

 اونن که فکر_ :گفتم

؟  کردی منم !خودنر

اونقدر برام مهم نیسنر که بخوام بهت _

 . فکر کنم

خوبه...خوشحالم که بهم فکر نم ی  _

 !کنن 

 که با داییت چکار _
ی

ه خودت بگ بهتر

؟  داشنر

_ ی من و داییم به خودمون  مسئله

 .مربوطه



دنده رو عوض کرد و گفت:آره...به 

 خودتون مربوطه یه مسئلیه

دی گه ام هست که اونم باز به خودتون 

 مربوطه...ویل یه

  

  

رسربطش به منم هست...دلم یم 

...ویل
ی

 خواست خودت بگ

...اما از قرار معلوم یه گوشه  تورونیم کنن

ه منم مربوطهاش ب .. 

شاید برات جالب باشه که بدونن خونه 

 .ی پدریتم االن برای منه

دسنر که با اعتماد به نفس روی پشنر 



ن   صندیل مونده بود پاینر

 . افتاد و دهان من قفل شد

ن رو نگه  یه گوشه ی خلوت ماشنر

 .داشت

ن رو سکوت مرگباری فرا   فضای ماشنر

 . گرفت

ه ی گویسر ساده ام تو ی  صدای ویتی

 جیب شلوارم باعث شد

ازحالت خننر خارج بشم...گویسر رو در 

 آوردم و به صفحه ی

کوچیکش نگاه کردم...شماره ی کوشان 

 بود...دو هفته ای بود که

 .ازش ختی نداشتم



  

  

لبخندی از روی شادی اندک ی که دیدن 

 اسم کوشان روی

گویسر مسببش بود زدم و تماس رو برقرار  

ردمک : 

 !سالم کوشان_

 . نگاه کوروش روی صورتم دقیقتر شد

 :صدای کوشان توی گویسر پیچید

؟رفنر حاجی _ سالم کیا...کجا رفنر

 حاجی مکه؟

 . نه...یه کم رسم شلوغ بود_

 :با همون لحن شادش گفت



 .. یه وقتم به ما بدین خانم خانما_

ین رو  کلمه ی خانم خانما...یه حس شتر

 . زیر پوستم ایجاد کرد

  

  

اما اونقدر شاد نبودم که از خویسر فریاد 

 بزنم و بهش بگم مریس

...فقط یه  که من رو الیق خانیم دونسنر

 :لبخند کمرنگ زدم

 .حتما رس یه فرصت یم یام د یدنت_

ب   کوروش باانگشتاش روی فرمون رصن

 .گرفته بود

نگاه ی بهش انداختم و به کوشان  



 گفتم:کاری داشنر زنگ زدی؟

آره...یم خواستم یه ختی خوب بهت _

 بدم...اما قبلش با ید بیای

 .دیدنم تا یه قویل بهم بدی

 چه قویل؟_

بعدا بهت یم گم...فعال حس یم کنم _

 زیاد حال مساعدی برای

شنیدن این ختی ندا ری...وقنر دیدمت 

 بهت یم

م.فعالخداحافظ...و گویسر رو قطع کردگ  

. 

  

  



گویسر رو قطع کردم و توی دستم نگه 

 . اش داشتم

 نداشتم به کوروش بزنم ...یعنن 
ن

حرف

 هنوز توی شوک

بودم...توشوک این که خونه ی ما تو 

 دست کوروش چه کار یم

 کرد؟

یعنن نیم خوای بدونن من چطور _

 صاحب خونه ات شدم؟

با هزار زحمت مخاطب قرارش دادم و  

 :گفتم

 فکریم کردم ورشکسته ای ؟_

  



  

 
ی

 من با ورشکستگ
ی

خندید:ورشکستگ

 امثال شما

فرقداره...ورشکسته ام ویل نه اونقدر که 

 نتونم یه خونه ی

 روتوی نوروز آباد بخرم
ی

 .گلنگ

خونه ی پدرتیت توی اون منطقه ی 

مگه نه بچیه درب و دا غونه  

 نوروز آباد؟

رسم رو به سخنر تکون دادم وگفتم:دیگه 

 جی یم دون ی؟

همه رو که االن نیم گم بهت...فقط 

ا م ی ن  بدون من خییل چتر



دونم که کوشان و شکویه نیم 

 دونن...فقط رو کردن یه چشمه

اش یم تونه کاری کنه که شکویه با 

 از خونه
ی

 اوردنگ

ونت کنه  .اشبتر

دوباره رس برآورد وتویه  خوی مردونه ام

 حرکت رسی    ع یقه ی

لباس خوش دوخت آنی و سفیدش رو  

 . گرفتم

  

  

؟ غریدم :دیگه جی  یم دونن عوضن  

دستم رو باقلدری از یقه اش جداکرد با 



 عصبانیت گردنم روگرفت

وع به  و رسم رو به صندیل تکیه داد و رسر

 فشار دادنگردنم کرد

... 

ش  ن  بودم...چشمهای ستی
ی

توی مرز خفگ

 :به خون نشسته بود

دیگه هیچوقت از این غلط های _

 اضافه نکن جوجه...تو برای اینکه

بخوای دست به یقه ی کوروش 

!حالیته؟ ...زیادی فنچی  بشر

هرجی مثل سگ هار به این و اون پریدی 

 د یگه کافیه...کوروش

خودش پادشاه تموم سگاست...صدتا 



برم لب مثل تورو م ی  

چشمه و تشنه بریم گردونم...پس واق 

 . واق نکن

ن  ر دستش از گردنم جدا شد...اکستر

 هوارو با حرص بلعیدم و به

 . رسفه افتادم

  

  

ون برم که قفلش   ن بتر خواستم از ماشنر

 . کرد

سیده بودم یه دروغ  اگه بگم ازش نتر

 . بزرگ بود

 .ساکت رس جام نشستم



ن ر  و روشن کرد و راه افتادماشنر  . 

 . محکم به صندیل چسبیده بودم

 :ادامه داد

فکر یم کن ی اگه کوشان بفهمه یه دزد _

 سابقه داری چکار یم

 کنه؟یا شکویه؟

  

  

مادرت زن زرنگیه ...اونقدر زرنگ که 

ش رو از  حبس دختر

ای دیگه اشم مخفن کنه  ... دختر

ک چشمهام رو پر  بهش نگاه کردم...اش

 کرد...دی گه جای تعجب



نبود...چون اینجور که از قضایا مشخص 

 بود...من بای د خودم رو

ی از   ن برای شنیدن هر حرف شوک برانگتر

 کوروش آماده یم

 .کردم

دوسال سابقه ی حبس داری ک _

 یانوش مودت...به جرم دزدیو

ن خلق هللا ن آوردن ضبط ماشنر  ... پا ینر

قه داری...اما من خواهرت نیم دونه ساب

 ... یم دونم

 بود که از زبون اون خواهر 
ن

تنها کاف

 احمق جذاب شل

ی...باقیش رو  مغزتبفهمم که تو دختر



 خودم تا تهش رو در

آوردم...فقطبدون مثل آب خوردن یم 

 تونم نابودت کنم خانم

  

  

  
ی

زشته...پس اگه یم خوای راحت زندگ

..حواست رو م  یکنن  

دی به من...بهوقتش بهت یم گم جی م 

 
ی

 ی خوام و توام یم گ

 . چشم...وگرنهزیاد دارم برات رو کنم

...دلم نیم خواد یه دختر  ن حاالم بتی پاینر

 خوشگل رو که دنبال

مکان یم گرده به خاطر تو از دست 



 . بدم...به سالمت

ن رو نگه داشت  . و ماشنر

 کوش   ان

کیل با خودم کلنجار رفتم تا بعد از چند 

 سال به دیدن پدرم برم

... 

  

  

طم رو برای تغیتر رفتارم بهش یم   باید رسر

 . گفتم

ن رو روشن کردم و به سمت  ماشنر

ی رفتم که  مستر

یکیازگاوداری های بابا اونجا بود...بای د 



 یم رفتم به سمت

 ...یکیازروستاهای شهریار

ثل بقیه ی بچه پولدار ها عادت م

 نداشتم برم تو محل کار پدرمو

عرض اندام کنم..هر چند که بابا هم 

 چندان دوست نداشت منبا

این رس و وضع جلوی چشم کارمنداش 

 ظاهر بشم...این

 . ظاهربراش مایه ی ننگ بود

ن ی  در هر صورت فعال ظاهر من همنر

 .بود که هست

دگ ی بعد از حدود دوساعت و نیم رانن

 باالخره به روستا



رسیدم...ازاول روستا تابلوی راهنما زده 

 بودن...گاوداریه

شکویه...پس انگارنیازی به پرس وجو 

 .نبود

  

  

باالخره ته اون روستای دور افتاده 

 رسیدم به یه ساختمان بانمای

شیک و تازه ساز...ختی داشتم که بابا تازه 

کرده  اینجارو خریداری  

. 

 ... مقابل درب ایستادم و چند بوق زدم

بعد از چند لحظه در گاوداری باز شد و 



ون اومد  :مرد جوانن بتر

 ! فرمایش؟_

 . من با رییست کار دارم_

با نی تفاونر گفت:فعال رسشون شلوغه 

ن به دامها رس کش  رفنر

...برو فردا بیا ن  !یکنن

 . من پرسشم_

 :پوزخند زد

  

  

 ... منم بچه خواه رشم هه_

من باهاتون شوجن ندارم...واقعا _

 پرسشم...باهاش تماس بگتر 



 .وبگو کوشان اینجاست

کیم با شک نگاهم کرد و گفت:ی ه 

 .لحظه صتی کن

 . داخل اتاقک نگهبانن رفت

نگاه ی به ساعتم کردم و روی فرمون 

ب گرفتم  .رصن

بعد از چند لحظه بایه ظاهر بشاش 

ون اومد و با لبخند گفت  :بتر

بفرمایید جناب شکویه ...عذر م ی _

 ...خوام نشناختم

طوری نیست...باید وظیفه ات رو _

 .انجام بدی

 .چشم آقا بفرما یید_



  

  

ن وارد شدم و گفتم:اتاق پدرم   با ماشنر

 کجاست؟

_ مون سمت بفرمایید انتهای ساخت

 ... راست

 .ممنون_

 کیان     وش

نی رمق سوار تاکش شدم و به سمت 

 خونه حرکت کردم...حس

یم کردم ...یه ماشینم که چرخهاش پنچر 

 شده...ی ا یه پرنده که

ن   .پرو بالش رو بسنر



اصال نیم تونستم هضم کنم که کوروش  

 گ وقت کرده این همه

 اطالعات از من بدست بیاره؟

  

  

مدام حرفهای کوروش نامرد توی رسم 

 اکو یم شد...چطور به

خودش جرأت داد با من اینجور ی رفتار  

 کنه؟ پوزخند

زدم:هه..فکر کرده بود من یم شم 

 آدمش؟

اون دستور بده و منم بگم چشم؟راجب 

 من جی فکر کرده



 بودباخودش؟

به خونه رسیدم دستم به سمت زنگ 

 رفت که یهو آنوشا از

ون اومد  . دربتر

 ...از دستش حرض بودم

دسته های کیف کولیش رو محکم گرفتم 

 و به دیوار چسبوندمشو

 : غریدم

حالم ازت بهم یم (_

 خوره...آشغال..تویه هرزه ای که بخاطر

اوننسناس هر گویه یم خوای یم 

 ...خوری

  



  

یک بار...فقط یک بار دیگه راجب من به 

لدنگ پستاون ا  

فطرت کوروش ،آمار بدی...خودم با 

ن دستهام خفه ات  همنر

 )یم کنم...فهمیدی نی عقل؟

چشمهای کشیده و مخمورش از وحشت  

 گرد شده بود و

 .. دهانشنیمه باز

از دسته های کیفش گرفتم و هولش 

 دادم .به یه سمت پرت شد

... 

نموندم تا قیافه ی نحسشو یه بار دیگه 



 .ببینم

م رو به سمت  وارد حیاط شدم و مستر

 اتاقم در پیش گرفتم

. 

کش اون اطراف نبود...هنوز البد مامان  

 گیل رفته بود آرایشگاه

 .تا به زرق و برق ظاهرش برسه

  

  

وارد اتاق شدم...به محض وارد 

 شدن...بازم چشمم به یه بستهافتاد

ن بود  . که روی متر

 کوش    ان



دفتر کار بابا نشسته بودم و داشتم  توی

 دور و اطراف رو

 . تماشایم کردم

در اتاق باز شد و بابا داخل اومد...از جام 

 بلند شدم و سالم کردم

. 

بابا با خوشحایل به طرفم اومد و بغلم  

 :کرد

 !خوش اومدی پرسم_

  

  

 :رسد و نی احساس بغلش کردم

 .ممنونم_



ش بابا ازم  ن فاصله گرفت و پشت متر

 :نشست

چه عجب به من رس زدی!اصال دل _

؟  تنگ پدرت یم یسر

 !نیم یام که آزرده خاطر نشر _

 :لبخند زد

این رو بذارم به حساب اینکه پدرتو _

 دوست نداری اونقدر که

دیدن و ندی دنش برات مهم نیست؟یا 

 اینکه اونقدر دوستم

داری که نیم خوای ناراحت بشم؟...مگه 

ز تو کیو دارم تویمن ج  

 ایندنیا بچه؟



  

  

ظاهرم رو دوست نداری...منم خودم _

 رو توی معرض دید کسانن 

 که دوست ندارن ظاهرم رو قرار نیم دم

... 

ن انداخت  . بابا رسش رو پاینر

یم دونم خجالت یم کشر من رو به _

 کنن 
ن

 !عنوان پرست معرف

ب ا...از آه کشیدم:خودمم خسته شدم با

 اینکه دچار بحران

هویتمخسته شدم...از اینکه مدام نگاه 

 دیگران آزارم بده خسته



 . شدم

یم دونم گ انوش رو تو فرستادی کنارم 

 باشه تا شای د

 ... بتونهکمکم کنه

نیم دونم کیانوش توی این تغیتر نگرشم 

 تاثتر داشته یا

نه...فقطیم دونم از وقنر که باهاش 

از اینآشنا شدم بیشتر   

م و یم خوام تمومش   وضعیتمدلگتر

 کنم..با یگ از دوستام

حرف زدم.گفت یم تونم یه مدت برم 

 پیشش همون جام درمانم

 . روانجام بدم



  

  

از شادی چشمهاش برق زد 

 وگفت:تو...تو...توواقعا م ی خوای بری

 دنبال درمانت!؟

 ... اوهوم_

خییل خوشحالم پرسم...خییل...ببینم _

 حاال کدوم شهریم خوای

ن  از...اصال چرا همنر بری؟اصفهان یا شتر

 جا توی تهران

 انجامشنیم دی؟

به پشنر صندیل تکیه دادم و گفتم:هیچ  

 !کدوم...م ی رم کانادا



چشمهای بابا از تعجب گرد 

 !شد:کا...کانادا؟

آره یم خوام یه مدت از ایران دور _

ر معلوم نیستباشم چقد . 

ن _ اما...اما آخه...درمانت رو توی همنر

 !ایرانم یم تونن دنبال کنن 

یم دونم...اما این خواست خودمه...یم _

 خوام یه مدت از همه

  

  

طم برای  دور باشم...دور و دور...اما رسر

 درمان اینه که...حواستون

 . به کیانوش باشه



_ خیالت حواسم به کیانوش هست 

 !راحت

خوبه ...دسنر توی موهام کشیدم و  _

 گفتم :هیچوقت باور

نکردمکه کیانوش برای رضای خدا اومده 

 تا بهم کمک کنه...یم

ی خواسته ن  ...دونمکه حتما یه چتر

ی  ن خواسته ام از شما اینه که هر چتر

 خواست بهش بدین

وکوتایه نکنید.ومسئله ی دیگه اینه  

 که،من معلوم نیست انتهای

نم به کجا ختم شه...نم ی دونم درما

ا جی تشخیص یم  دکتر



دن...دستم رو مشت کردم و چشمهام رو 

ون  بستم و نفسم رو بتر

سم کم بشه  :دادم...تا استر

شاید تشخیص بدن که من باید تغیتر _

 جنس یت

بدم...اونوقتشاید تحت یه عمل جراج 

م و بعدش  سخت قرار بگتر

  

  

عمر مجبور باشم داروهای تا آخر 

 هورمونن بخورم و یه هویت

 !جدید پیدا کنم و دختر بشم

ن انداخت  ..بابا آه کشید و رسش رو پا ینر



 :ادامه دادم

و ممکنه بهم بگن که نیازی به عمل 

 جراج ندارم و اگه ی

 عادیم 
ی

همدت دارو مرصف کنم به زندگ

 . بریم گردم

 که بیوفته یم 
ر

هر جی که بشه و هر اتفاف

 خوام وقنر بریم

گردم.. گ انوش توی زندگیم باشه .اگه 

 دختر شدم و( بازم یه

احساس بد) که همراهم شد...سیع کردم 

ویش اجازه  به پیرسر

 :ندمنفسم رو حبس کردم

اگه دختر بودم خواهرم باشه و اگه پرس  _



 کامل شدم...م ی خوام

یک زن دگیم و باهاش که اون بشه رسر

 . ازدواج کنم

  

  

بابا شوک زده گفت:ازدواج با کیانوش؟! 

 مگه یم شه؟آخهچطو

 ری؟

اینکه که چطور بهش حس پیدا کردم و _

ن ا  این چتر

س ین هم  !چون اگه بتی ن سنر بماند...نتی

 . جوانی نیم دم

ای یط...  ن که تحت هر رسر فقط بدوننر



 غتر از اینن که

م...به هیچ عنوان از کیانوش حاالهست

 دست نیم کشم...من

 .... اونوبرای زندگیم انتخاب کردم

کار بابا رو فرو گرفت  سکوت سنگینن دفتر

... 

بابا سکوت رو شکست و گفت :به هیچ 

 ..عنوان اسمشم نیار

  

  

ه شدم...بابا هم  کیم به لبهای بابا ختر

 داشت نگاهم یم کرد

... 



وم رو صاف کردم و گفتم:چرا؟گل  

خب...خب برای اینکه اون دختر در _

 شأن تو نیست.تو اگه

ن همرست  ،خییل ها حارصن درمانبشر

 باشن...اون دختر خودت

یم دونن تمام رفتاراش مردونه  که بهتر

 است...اون نیم تونه زن

 تو باشه!اون حنر چهره ی زیبانی 
ی

زندگ

 .هم نداره

_ انی که شما  بر ای من یعنن اون دختر

ن   انتخاب یم کننر

؟پریچهر زیبا بود.شد زن  ن زن زندگنر

 !زندگیه شما؟



 نداشت تا برای دفاع از 
ن

بابا که حرف

 پریچهر بگه...ازجاش بلند

شد و به طرف پنجره رفت ودستهاش رو 

 پشت کمرش قفل

 :کرد و گفت

  

  

م تورو دوست _ فکر یم کنن اون دختر

نقدر کهداشته باشه؟ای  

؟تو تحت تاثتر  تو هواخواهشر

 شخصیتش قرار گرفنر 

ودچاراحساسات شدی...مطمعنم اگه 

 ذره ای فکر کنن متوجه



یم یسر که اون دختر نیم تونه تا همیشه 

 .خوشبختت کنه

دلم نیم خواست بابا قانعم کنه که  

 کیانوش به درد من نیم

ن جوری کیانوش رو  خوره...من همنر

ن   دوست داشتم..با همنر

اهرساده اش وحنر مسخره...کیانوش ظ

 از نظر من از همه ی

انی که تو سلیقه ی بابا بودن بهتر  اوندختر

 بود...از روی صندیل

بلندشدم و پشت رس بابا ایستادم :شما 

ن که من  چقدر مطمعننر

بشم یه مرد کامل وبرگردم...شا ید بهم  



ن باید دختر بشم  !گفنر

ی ازدواج کن ه که  ه با دختر گ حارصن

 بیست سال ازعمرش

رو پرس بوده...متوجه بیماری من 

؟یا حنر  ن  نیستنر

  

  

ی حارصن همرس  همینظاهرم...کدوم دختر

 من باشه با این

ظاهر؟از نظر شما من نی نقصم؟ من 

 ناقصم ی ا گ انویسر که

با دختر بودن فقطبه اندازه ی یه بلند 

 شدن موها ش و



ونه فاصله  پوشیدن لباس دختر

 داره؟کیانوش مثل من نیاز به

مراجعه به روان پزشک نداره...چون اون 

ه که طرز  فقط یه دختر

ای دیگه فرق داره؟اما من  پوشش با دختر

؟شما از درد من  جی

؟ها؟ ن  جی م ی دوننر

وقنر درمان بشر تمام مشکالتت حل _

 .یم شه

 ... آره اگه درمان بشم–

 اگه درمان بشم وبگن مشکل ی ویل

 ندارم...تنها کیانوش رو یم

خوام که همرسم باشه...واگه دختر بشم 



 بازم تنها دوسنر رو

کهیم خوام کیانوشه...من هیچوقت 

 ازدواج نخواهم کرد مگه

باکیانوش...اگه اونم من رو نخواد..تا ابد 

 تنها بودن رو ترجیح یم

دم به اینکه وقتم رو رصف عاشق شدن  

نمک ! 

  

  

 خداحافظ...و از دفتر کار پدر خارج شدم

. 

 کی   انوش

بازم دلم گوایه خونی نداد...حتما باز اون 



 بسته یه هشدار بود

... 

با دست های لرزان اون بسته رو 

 .برداشتم

حس خونی نداشتم ،دلم نیم خواست 

 ببینم توی اون بسته چ

 ... ی هست

م بر نیم اومد...چرا وقنر کاری از دست

 باید اون بسته رو باز یم

کردم و م ی د یدم که داخلش جی 

 هست؟

روی تخت افتادم...خییل جلوی خودم 

 رو گرفتم که اون بسته



 ... روباز نکنم

  

  

چشمهام رو ر وی هم گذاشتم و سیع  

 کردم بخوابم...نیم

 ... شد...دوباره به طرف اون بسته رفتم

بازش کردم بازم یه یس دی دی گه...یس 

 دی رو توی

دستگاهگذاشتم...پیل رو زدم...اینبار یه 

 راهروی باریک بود با

ن از اون  یل...دوربنر ِِ ِِ دیوارهای ِگ

 راهروی باری ک گذشت...ووارد

یه اتاق شد ... و من قاسم رو دی دم که 



 روی یه گلیم کهنه دراز

 ...شده بود...الغرترو رنجورتر از همیشه

یس دی رو خاموش کردم،تو ی اتاق 

وع به قدم  رسر

زدنکردم.چندبار با خودم تکرار  

...خدایا ،لعننر  کردم:لعننر

 چکارکنم؟ چه کار کنم؟

تو دلم آشوب بود...محتوای بسته رو 

 زیر و رو کردم...هیچ جی 

 .داخلش نبود

  

  

نیت یه گوشه پرتابش  با عصبا



 کردم...فری اد زدم:حروم

زاده...حرومزاده...الاقل یه یادداشت برام 

 یم

...لعننر  ...لعننر  .ذاشنر

روی تخت نشستم...تمام تنم از ناراحنر 

 .و تشویش یم لرزید

گویسر موبایلم زنگ خورد...با نی 

 برش داشتم و به
ی

 حوصلگ

صفحه اش نگاه کردم...شماره غری ب 

 .بود

رو بدون جواب دادن روی تخت گویسر 

 . پرتاب کردم

 . صدای پیامک گوشیم بلند شد



  

  

 گویسر رو برداشتم و پیامک رو باز کردم

... 

فیلم بعدی به مراتب بدتر از 

 .اینه...منتظر باش

ن گویسر زدم و  با عصبانیت دکمه ی ستی

 :اون شماره رو گرفتم

ند صدای زمخت مردی توی گویسر بل

 :شد

به نفعت نیست که جواب _

س بایسر  ه همیشه در دستر  .ندی...بهتر

جیغ زدم:برادرم رو ول کن حروم 



 زاده...دستم بهتون برسه

 . دودمانتون رو به باد یم دم

 :خندید، بلند و گوش خراش

  

  

برای این کار زیادی کوچیگ بچه ...ما _

 یه خرده حساب با پدرت

 م که در از ای داریم. 
ی

..بعدا بهت یم گ

 آزادی برادرت جی ازت

یم خوایم...تماشای فیلم بعدی رو که به 

 دستت یم رسه اصال از

 !دست نده

و صدای قطع تماس! شماره رو دوباره  



 گرفتم خاموش بود...گویسر 

رو با عصبانیت پرت کردم. مثل دیونه ها 

وع کردم به قدم  رسر

 ... زدنتوی طول و عرض اتاق

نوشکیا  

چند روز از اون لحظه های سخت یم  

 گذشت:بارها تصمیم

گرفتهبودم که جریان رو به آقا کریم و 

 مادرم بگم...اما هر بار از

فیلم بعدی که ...این کاراجتناب یم کردم

 وعده اش رو داده بودن

 . هنوز بدستم نرسیده بود

  



  

روحیه ام رو از دست داده بودم...ب 

 یشتر وقتم رو توی اتاقم یم

گذروندم...و جز برای رسو غذا توی 

 ... جمع حارصن نیم شدم

اون روزم توی اتاق روی تخت دراز شده 

 بودم...کاری که

معموالهرروزه انجامش م ی دادم 

 .خسته و نی حوصله روی تخت

دمر افتاده بودم...مامان توی تدارکات 

م نوروز بود...درختمراس  

هایسیب توی باغ زودتر از موعد بهار به  

 گل نشسته بودن و زیبانی 



 .باغ رو دو چندان کرده بودن

صدای در اتاقم بلند شد...از منظره ی 

 باغ که از این زاویه خییل

واضح به چشم یم اومد نگاه گرفتم و به 

 خیال اینکه

 . مامانه...بالحن آرویم گفتم:بیا داخل

  

  

در اتاق باز شد و صدای پای متفاوت ی 

 به گوشم رسید...رسم رو

بهطرف صدا چرخوندم و با چهره ی 

 متبسم آقا کریم مواجه شدم

. 



هول زده از روی تخت بلند شدم خودم 

 .رو جمع و جور کردم

 .. سالم_

م راحت باش_  .سالم دختر

 :و روی کاناپه روبروی تخت نشست

_ ؟تو نیم خ وای برای سال نو خرید کنن  

ی الزم ندارم_ ن  .من چتر

  

  

مگه یم شه...به گل بهار و آنوشا نگاه  _

 کن ...یه روز نیست که

ون واسه خرید  .نرنبتر

من عادت ندارم دم غ د برم خری د... _



 عیدم یه روزیه مثل

 . بقیه یروزها

دل، دل یم کردم جریان قاسم رو بهش 

..اما یه حشبگم.   

 . منعمیم کرد

ن یه خیار برداشت و   از ظرف روی متر

 گازش زد و در همون حال

گفت:منم امسال خییل 

ای خونی در راهه  خوشحالم...چون ختی

چه خب ری؟به یه سود کالن رس _ ...

 یدین؟

 .آره یه سود کالن معنوی_

 ِِ ِِ ِِ ِِ واقعا؟این که خییل خوبه..حاال _



 جی هست؟

  

  

 من یه قویل بهت دادم...درسته؟_

 چه قویل؟_

به این زودی یادت رفت؟البته چ یز _

 عجینی هم نیست....از

یف و خونی مثل تو...بعید  انسان رسر

 نیست فراموش کردن

 .مسائل مایل

 ... من بهت قول یه سهم تپل رو دادم_

به یاد سهم پریچهر افتادم و  

 !گفتم:آها...آره...آره...یادم افتاد



 خب نظرت چیه ؟_

  

  

؟_  نظر جی

 اون سهم رو یم خوای یا نه؟_

من نتونستم کمک کوشان کنم...پس د _

 . یگه سهم ب ی سهم

لبخند زد:اگه ت وی قرعه کشر یه بانک 

 برنده یسر و یه دفعه یه

پول قلنبه دستت نی ی اد؟چه حش 

 بهت دست م ی ده؟

_ .من تو هیچ ای بابا دلتون خوشه ها.. 

 بانگ یه پاپایس



؟ ِ جی
 همندارم....قرعه کشر

 .خب حاال فکر کن برنده شدی_

 .پوزخند زدم

  

  

ادامه داد:من بهت قول دادم یه سهم 

 خوب بهت بدم و تو توی

 !این قرعه کشر برنده شدی

دهانم از تعجب باز و چشمهام گرد 

؟  شد:چ...جی

_ رای درمان و به کوشان داره یم ره ب

 زودی خوب

میشه...اینارومدیون تو هستم.. مرده و 



 . قولش

 ... سهم پریچهر مال تو

از خوشحایل یم خواست رسم به سقف 

 بکوبه که حرف بعد یش

ط  ... پنچرم کرد:اما به یک رسر

۰۰_ 

نرمه ی گوشم رو با دو انگشت شست و 

 اشاره ام نوازش کردم و

؟ ط جی  لبخند زدم وگفتم:رسر

  

  

آرنج دو دستش رو روی زانو هاش  

 :گذاشت و گفت



کوشان یم خواد بیاد پیشت...برای _

...حرف های  خداحافیطن

عجینی یم زد...اینکه اگه تو قبول نکنن 

 باهاش ازدواج کنن 

 !ممکنه کال نی خیال درمانش بشه

انگشت هام روی گوشم خشک شد...و 

 لبخندی که روی

لبمنشسته بود جمع،ت وی بهت و ناباور 

 ی لب زدم:ازدواج؟با

 من؟

 ... آره_

ینن زیر پوستم دوید...حس  حس شتر

ینن همراه با ناباوری  شتر



ازدواج کوشان با من؟پرسه ی !

 دیوونه...مگه م ی شه کوشان از

 من خوشش اومده باشه؟

حس غرور داشتم...فکر کن اون حالش 

 خوب بشه و بعدش

یم گم عاشقش بودم بشههمرس من!ن

 ...ویل برام قابل باور

 . نبود...حسیم کردم روی ابرهام

  

  

انگار آقا کریم متوجه ی کیلو،کیلو قندی  

 که توی دلم آب یم

شد ،شده بود که با هوشمندی 



 نیشخندی زد و گفت:یم

دونماونقدر عاقل هسنر که متوجه بشر  

 که تو و کوشان به درد

خورید...با یک نگاه یم شه کامال  همنیم

 به این موضوع نی 

... تو   هسنر
ی

برد...وتو ام دختر زرنگ

 خودت رو به من ثابت

 !...کردی...اما

رس تا پا گوش شدم تا ادامه ی حرفش رو 

 .بزنه

اما کوشان متوجه این نیست...نیم _

 خوام حاال که تصمیم گرفته

عوض شه جلوی پاش سنگ 



ن برای منبندازم...سالمنر کوشا  

ی ارج عیت داره ن  .بههر چتر

  

  

دلم قنج رفت...االن یم گه برای سالمتیه  

 کوشانم که شده

...توی خیال خودم  معروسم بشر حارصن

 یه سناریوی بزرگ از

جل و یچشمم گذشت.((..غرق شدن 

 توی پول و ثروت!به دست

ن تموم!...  آوردنیه شوهر همه چتر

ه حرض از آنوشا دراوه...ه..ه...چ  

م سفر  بیارم من...م ی گم بتی



...!قاسم رو از دست اون آدم  خارجی

 مرفه براش 
ی

رباهانجات یم دم! و یه زندگ

 یم سازم...!چه

شود!.؟))این همه افکار جورواجور در 

 عرض چند ثانیه از ذهنم

عبور کرد...سیع کردم به افکارم 

 رسوسامون بدم و حواسم رو بدم

آقا کریمبه صحبت های   . 

ه شد وگفت  :به صورتم ختر

پس یه کاری یم کنیم باشه؟من به  _

 کمکت نن از دارم...کمک

توام به این صورته که کوشان اگه اومد 

 از
ن

 پیشت و حرف



!یم گ  ازدواجزد...تو ظاهرا قبول یم کنن

 ی باهات ازدواج یم

کنم..مثالقبول کردی که باهاش ازدواج  

طت اینه که !اما رسر  کنن

 مونن تا بره برای درمان !آخه منتظرشیم

 اون داره یم ره

  

  

کانادا...یم خوامتوی این مدت هیچ 

ی از ایران نداشته  ختی

 .باشه...یعنن تو اینو ازش یم خوای

کوشان به امید وصال تو یم ره دنبال 

 درمانش...ممکنه چند



سالسفرش طول بکشه... پس تو قبول 

 یم کن ی که منتظرش

یم مونن و اون م ی ره...کوشان حالش 

 خوب یم شه وتوام به یه

پول هنگفت یم ریس و یم تون ی یه 

 راحت داشته بایسر 
ی

 زندگ

 ...و باهر گ یم خوای ازدواج کنن 

دیگه هیچی نیم شنیدم....فقط نگاهم به 

 لبهای کریم بود که

و رسی که نی اراده به  تکون یم خورد 

ن   عالمت تا یید باال و پاینر

یم شد...اون داشت جی م ی  

 گفت؟...بازم یه بازی دیگه که



کارگردانش کری م بود و من بازیگر نقش 

 . اولش

۰_ 

  

  

چند روز گذشت... مثل آدم های شوک 

 زده که توی یه دنیای

دیگه ستر یم کردن شده بودم...فقط 

 نفس یم کشیدم...هنوز

فیلیم از آدم رباها به دستم نرسیده بود 

 و همچنان توی یه حس

مبهم به رس یم بردم و رسم پر از 

 سوال:اینکه



قاسمکجاست؟کوشان گ یم ی اد 

 دیدنم؟ و ممکنه چه

حرفهانی بهم بزنه؟...آقا کریم تا گ یم 

 خواست مثل یه بازیگر

 ... وارد با من رفتارکنه؟...و وو

کال شده بودم آدم کریم  من  ! 

سال نو هم تحویل شد ...سایل که برای 

 همه سال نو بود و بر ا

 ...ی من تکرارمکررات

 ... !پارسال توی زندان بودم و امسال هم

  

  

زندان ،همون زندان بود ،فقط شکلش 



 عوض شده بود...اونبار

زندانن بودم با میله های آهنن و  استر

الهم زندانن که من؛حا  

و گذاشته بودم(زندان روح!)روح  اسمرسر

 ...خسته ی من

بد آموزی بود اگه فکر یم کردم ت وی 

 زندان اوضاعم بهتر 

بود...امامطمعنم که اونجا راحت تر 

 بودم...الاقل مجبور نبودم یگ

 !دیگ ه باشم

*** 

مامان و آنوشا قصد سفر کرده 

 بودن...قرار بود برن کیش و دراونجا



به شیدا و همرسش که ح نر یکبارم ندی 

 ده بودمش

ملحقشن...آقا کریم بخاطر کارش از سفر 

 باهاشون امتناع کرده

بود ومنم که این وسط فقط یه غریبه 

 ... بودم

  

  

مامان حنر یکبارم بهم تعارف نکرد که 

 توی سفر کیش

همراهیشون کنم..شایدهم از ترس آنوشا 

 جرئت این کار رو

 .نداشت



در هر صورت سفر کیش جز واجباتم 

 نبود...من حنر 

اگههمراهشون یم رفتمم مطمعنم که بهم 

 خوش نیم

گذشت...دنیای من با دنن ای زیبا و 

 لوکس اونها متفاوت

بود...مناز جنس درد و رنج و زندان 

هبودم...و اونا از جنس تازه ب  

دوران رسیده های مرفه و ب ی دردی که 

ی ن  انگار هیچ چتر

برای ناراحنر توی این دنیای الکردار برای 

 اونها آفریده نشد ه

 . بود



طبییع بود زیر دست بابا احمد بدبخت 

 هم باز اونها خوشبخت

  
ی

انگ تر از من بودن...الاقل بخاطر دختر

 کردنشون از دست

باباکتک نیم خوردن. کتک نیم خوردن 

 چون من ستی دفا غ

اشون بودم...من بجای همه ی اونها از 

 دست بابا کتک م ی

  

  

خوردم. من به اندازه ی تمام اونها زجر 

 یم کشیدم که آب توی

دل اونهاتکون نخوره...من خمس وزکات 



 پرداخت نشده ی

زندگیشو نبودم....من بجای تمام 

 خوشبخنر های اونها بدبخنر 

 . کشیدمیم

یفه رفته بودن فرودگاه و  مامان گیل و رسر

 آقا کریمم که رس

کار...منم نشسته بودم روی تاب سفید 

 وسط باغ و به شکوفه

 . هانگاه یم کردم

 .. صدای زنگ گوشیم بلند شد

برش داشتم و از دیدن شماره ی کوشان 

 ذوق زده تماس رو برقرار

 ... کردم



  

  

_ سالم کوشانالو  ! 

سالم خانم خانما...عزیز دل... عیدت _

 ... مبارک

؟ _  عید توام مبارک خونی

 از این بهتر نیم شم....خونه ای؟_

 ... اوهوم_

 تنها؟_

؟منم با خدا و _ نه بابا تنها واسه جی

 درختا و شکوفه ها و

گنجشکابا صدای فوراره و با کیل. جک و 

 جونور دیگه که الی



 ... خاک هایباغچه یم لولن

 ... همینه که عاشقتم_

  

  

ی  ن این رو با لحن خاض گفت:ته دلم چتر

 فرو ریخت...اشک

 .. خودبه خود قاب چشمهام رو پر کرد

برای اینکه گریه نکنم ...خندیدم و  

 ... گفتم:ما بیشتر داداش

 .خییل دوستت دارم کیانوش_

فرو دادم و   آب گلوم رو به سخنر 

 گفتم:باز که لوس شدی...بچه

 ...ژیگول



 !کیا؟_

 ..با تمام احساسم گفتم:جاِن کیا

 ... از تعجب جلوی دهنم رو گرفتم

  

  

کوشان اما با خونرسدی گفت:وسای لت 

 رو جمع کن دارم یم

 !یام دنبالت بریم شمال !پایه ای

 دل توی دلم نبود...نفهمیدم گ حارصن 

 شدم و وسایلم رو تویساک

گذاشتم...تا بحال توی عمرم به شمال 

 نرفته بودم...شنیده بودم

ن و زیباست یه چندتانی فیلمم ازش  رسستی



 دیده بودم ...اماخب

 !شنیدن گ بود مانند دیدن

زنگ در که زده شد با عجله خودم رو به 

 در رسوندم و ب ازش

 ... کردم

 .دست کوشان روی زنگ ثابت موند

  

  

با دیدنم حارصن و آماده جلوی در لبخند 

 زد و گفت:سالم

 آمادهای؟

 آره...یم خوای بیای داخل؟_

دستش رو توی جیب شلوارش کرد و.  



 گفت:نه...نه...تو نیم

یام...ساکتو بده به من. بذارم صندوق 

ن   .عقب...خودتم برو بشنر

نی تعارف ساک رو بهش دادم و رفتم 

ن نشستم  جلوی ماشنر . 

ن باز شد و عطر دلپذ یرش  در ماشنر

ن رو پر کرد  . فضای ماشنر

نشست و کمربند ایمنن اش رو بست و با 

 چشم به کمربند ایمنن 

 .من هم اشاره کرد و گفت:ببندش

 .باشه...و بستمش_

  

  



خندید ونگایه به صورتم انداخت و  

 گفت:اولش یم ری م

ست لباس برات یم فروشگاهیه چند د

 .خرم بعد یم ریم

 لباس؟واسه من؟_

 !...بله...برای تو_

نه بابا...من لباس نیم خوام...دارم _

 .خودم

هن چهارخونه و شلوار _ منظورت این پتر

 جینه ؟

 !چشه مگه؟_

  

  



دارم یم برمت شمال دوست ندارم _

ن با یه پرس  دوستام فکر کنن

ی و با ید شبیه  همسفر شدم...تو دختر

ا بشر   .دختر

 .خندیدم:من همیشه اینجوری بودم

 . خواهش یم کنم گ ا...بخاطر من_

 . نگاهش کردم

 !چشمک زد:حله؟

 ... لبخند زدم و گفتم:باشه

ن رو زیاد کرد و   صدای ضبط صوت ماشنر

 گفت:پس برو که رفتیم

********* . 

  



  

نه با کم ک کوشان چند دست لباس دختر

 انتخاب

کردم...لباسهانی که هیچوقت به ذهن 

 خودم خطور نیم کرد

ین  انتخابشون کنم...کال هیچوقت به ویتر

 هیچ لباس زنونه فرویسر 

ای دقتنیم کردم..چون هیچوقت فکر نم 

 ی کردم یه روزی با ید

ونه ی خودم...لباس ها  برم توجلد دختر

 همه قشنگ بود و یه

ی ی مناسب با رنگ پوست و جورا

 . اندامم



از بینشون یه مانتوی کوتاه صورنر رنگ 

 و یه شلوار یل

 
ی

انتخابکردم و پوشیدم...رورسی آنی رنگ

 رو هم روی

رسمانداختم...وتوی آینه به خودم نگاه  

 کردم...این لباسهای

رنگارنگبا ابروهای پهن و موهای پرپشنر  

 که پشت لبم بود هم

ه پرسانی شده بودم  خونن نداشت...شبی

 که سیع دارن لباس

ارو  ونه بپوشن و ادای دختر هایدختر

 .دربیارن

  



  

ون زدم ،خانم فروشنده  از پرو که بتر

 نگایه به ظاهرم انداخت

وخنده ی روی لبش رو به زور فرو 

ن نایلون  داد...و به بهونه برداشنر

ن رفت  .زیر متر

و لباس هارو  نایلون رو از دستش گرفتم

 به زور تو ی نایلو ن

 ..چپوندم

فروشنده که هنوزم به طور محسویس 

 سیع در پنهان

کردنخنده اش داشت گفت:مبارکتون 

 باشه...انشاهلل اصالح کنید



م یم شه  ... بهتر

پس باالخره نتونست طاقت نی اره و 

 واکنشر به دی دم چهره

 ... یچمن در قیچی من نشون نده

  

  

کوشان کارت بانکیش رو دستش داد و  

 گفت:خییل ممنون

 ...ازتوصیه اتون

ونه و ابروهای  دختر نگایه به ظاهر دختر

 نازک کوشان انداخت

و رمز کارت رو از کوشان پر سید و بعد از 

 دادن رسید به



 :کوشانگفت

مطمعنم که شما براشون حلش یم  _

ن   .کننر

_  ... ن طوره .روز بختر این رو  حتما همنر

 گفت و از مغازه ی

ون زد و من هم با نگاه  لباسفرویسر بتر

 چنی به دختر که داشت

ون  میخندید پشت رسش از مغازه بتر

 .زدم

  

  

۰۳_ 

از عصبانیت رسخ شده بودم و داشتم 



 نایلون های خرید رو تو ی

دم که کوشان  دستم یم فرسر

 پرسید:ناراحت شدی؟

_ دری برقصمنه یم خوام بن  . 

کوشان با صدای بلند قهقه زد و  

 گفت:عاشق اینم که

 ...بندریرقصیدنت رو ببینم

در حایل که داشتم با تعجب به خندیدن 

 باصدای بلند کوشاننگاه

یم کردم...گفتم:خییل لویس و خندی 

 دم...چند لحظه

بعدهردو. از خنده ریسه رفته 

 بودیم...کوشان همینطور که قهقه



  

  

 م ی کرد گفت:ما خییل 
ی

د و رانندگ ن متر

 خنده داریم!نه...؟من یه

ردم با ابروهای نازک وصورت 
َ

ِ ِِ َم

 آرایش شده ...وتویه زنن با

ه  پشت وابروهای پاچه بزی...دختر سبیلتی

ن   فکر کرده بود دوربنر

 ...مخفیه...و صدای خنده ی بلندش

داشتم یم خندیدم با مشت  همینجور که

ی کوشانتوی بازو   

کوبیدم و گفتم:زهر مار...و دوباره 

 خندیدم که اینبارمچ



دستماستر دست کوشان شد و بوسه ای 

 پر حرارنر روی دستم

 . زد

ه ام محو  خنده ام محو شد و نگاه ختر

 مرد زیبای روبه

روم...لبخنداونم از لبش رفت و با حالت 

 جدی ای گفت:درست

 یم شه مگهنه عشق من؟

 تو و توام 
ی

من یه روزی م ی شم مرد زندگ

 یم یسر زن

من...زندگیه من...اون روز دیر نیست 

 مگه نه؟

  



  

بغض بدی به گلوم چنگ انداخت...در 

 حایل که سیع در

مهارشداشتم گفتم:اولش بای د تو خوب 

 .بشر 

نگاه دقیفر به صورتم انداخت و  

 گفت:من تصمیم خودم رو

کیاگرفتم ... 

ی به صورتش نگاه کردم  .بادقت بیشتر

 . یم خوام برم دنبال درمانم_

  

  

 ...واقعا؟!چه خوب...عالیه_



سیع کردم به روش نیارم که کری م 

 جریان رو برای من

 . تعریفکرده

ن رو عوض کرد و گفت  :دنده ی ماشنر

 .اوهوم_

 ... وای عالیه کوشان_

 :لبخند زد

_ ن و آره ع الیه...اما عایل تر از اون رفنر

 دی دن شماله...مگه

 !نه...؟

  

  

 ... آره_



پس بریم...و پاش رو روی گاز گذاشت _

ن رو زیاد  و رسعت ماشنر

 .کرد

جاده ی پیچ در پیچ و زیبای چالوس نظر 

 هر بیننده ای رو به

خودش جلب یم کرد...زیبانی بکر و 

ختها ومهشکوفه های ریز در   

زیبانی که در بعضن از پیچ ها به زیبانی 

 قابل

مشاهدهبود...باعث شده بود در تمام 

 مستر زبونم بند

بیاد...ازبعضن قسمت ها که رد م ی 

 شدیم نی هوا با هیجان یم



ن رودخونه  گفتم:عه اونجارو ببنر

...کوشان ن  رو...وای کوها رو ببنر

 اون چشمه رو دیدی؟

نن باورم بشه کوشان لبخند زد و گفت:یع

 تا حاال شمال نیومدی؟

  

  

بهش نگاه کردم و گفتم:دل خویسر داری 

ن   ها...من تا همنر

 یم رفتم...چه 
ر

شابدوالعظیم هم قاچاف

 ***** .برسه به شمال

باالخره جاده ی زیبای چالوس رو پشت 

 رس گذاشتیم و به



چالورسسیدیم...هرچه جلوتر م ی رفتیم 

 زیبانی ها بیشتر 

هویدا م ی شد....بعد از گذر ازچند شهر 

 ساحیل دم دمای غروب

 .به رامرس رسیدیم

ویالی کوشان...یه ویالی سه خوابه و 

 لوکس ساحیل بود...زن

ومرد میانسال ی ازش مراقبت یم  

 کردن...ساختمون کوچ یک

بود انتها ی حیاط ویال دست اونها   . 

  

  

  
ر

یگ از اتاق هاروکوشان به من داد اتاف



 که پنجره اش رو به

 ... دریا باز یم شد

****** 

هوا تاریک شده بود و من هر لحظه 

 انتظار م ی کشیدم که

صبح بشه و من طلوع زیبای خورشید رو 

 از پشت دریا نظاره گر

 . باشم

به به در اتاق زده شد و  صدای   چند رصن

 :کوشان

کیا؟من دارم م ی رم ساحل یم یا _

 .ی؟شبهاش خییل قشنگه

 . در رو باز کردم و گفتم:آره من آماده ام



  

  

 . با کوشان به سمت ساحل رفتیم

 ... صدای امواج دریا آرامش بخش بود

کوشان آتیش کوچیگ روشن کرد و هر 

 ...دو دور آتیش نشستیم

ارش رو در آورد و  کوشان گیت

 گفت:دوست داری گیتار بزنم؟

 با ذوق گفتم:آره چرا که نه؟

ن   وع به نواخنر گیتارش رو در آورد و رسر

 ... کرد

  

  



با لذت دستم رو زیر چونه ام گذاشته 

 بودم داشتم بهش گوش

 ... یم دادم

ن گذاشت و   بعد از مدنر گیتار رو زمنر

 :گفت

_ ویل بهم بدی کیایم خوام یه ق  . 

 چه قویل؟_

دارم یم رم برای درمان...قول بده بهم _

 بعدش هر جی که

؟ !هسنر  شد...توی زندگیم بایسر

بهش نگاه کردم ...دستم رو از زی ر چونه 

 ام برداشتم و بعد

هردودستم رو،روی سینه ام گذاشتم....و  



 گفتم:معلومه که هستم

نه اینجوری نه...یم دونن من خیل ی _ .

انم...یم ترسم برمنگر   

  

  

پیشدکتر و بهم بگه که باید دختر 

 بشم...اما من .من این رو

نمیخوام...من تمام سعیم رو یم کنم 

 مردبشم و برگردم...اما

اگهنشد...اگه دختر شدم ...م ی خوام 

 ...یم خوام مثل خواهر

...و اگه مردشدم  همیش ه کنارم بایسر

 ،یه مرد واقع ی



...م...من..من ... ن ...ب...ببنر بازمبایسر

 عاشق ی کردن بلد

نیستم...نیم دونمعاشقا چه 

...ازچیه اون طرف خوششون ن  شکلنر

یم یاد کهعاشقش یم شن...من فقط یم 

 دونم... یعنن من

 از عاشفر 
ی

 معتقدم...زندگ
ی

به زندگ

ه...مگه نه...؟همش  قشنگتر

ازخودم یم پرسم...این که یم خوام  

ه ت ویکیانوش همیش  

زندگیمباشه...یعنن اینکه!یم خوام یه  

 گوشه ی مهم از زندگیم

 ... باشه،جزنی از زندگیم باشه



  
ی

توی این بیست و یک سایل که زندگ

 کردم...هیچوقت یادم نیم

ی راجب عشق ودوسنر و  یاد که به دختر

ا حرف ن  این چتر

زدهباشم ...اصال بلد نیستم.م ی دون 

 ی...من االن با ازدواج

رم...یعنن برام سخته بخوام به... مشکلدا

 یه دختر بگم بیا زنم

ی رابطه ی  شو...تاحاال با هیچ دختر

 . دوسنر نداشتم

  

  

 ...آه کشید



ه...سخته....باید برم _ درمانم...وقت گتر

 پیش روان

پزشک..دارومرصف کنم...هورمون های 

 مردونگیم رو تقویت

فته دار  م...اما من تمام کنم...کیل راهتن

 این راه هارو با جون و

 ... دل یم رم..چون تو. توی زندگیم هسنر

 یم خوام وقنر بریم

 ... گردم

دستش رو روی گونه ام گذاشت.نفسم 

 ... به شماره افتاد

یم خوام بلندی موهات رو بب _

 ینم...یم خوام ببینم



اونقدرزیبابشر که همه انگشت به دهن 

 بمونن. از

وقت حتما یم خوام که زنم زیباییت...اون

 بشر ...زندگ یم

...نفسم بشر   . بشر

 کیانوش

  

  

نگاه ی به صورتش انداختم...داشت با 

 لذت نگاهم یم کرد...هیچ

نشونن از عدم صداقت توی گفتار توی 

 .صورتش مشخص نبود

 .. ناباور داشتم نگاهش م ی کردم



 لب زدم:ز...زنت بشم؟

ایرادی دارهلبخند زد:  . 

از بهت نیم تونستم چکارکنم...بازم تنها 

ن   راه نجات از زیر سنگنر

هنگاهش مسخره بازی بود...به زور 

 لبخند زدم و گفتم:شوجن 

؟من زن تو بشم؟ بابا ایول...ی ه  میکنن

 در صد فکر کن من زن

توبشم جی یم شه؟اونوقت هرگ مارو 

 ببینه باهم رس تکون یم

  

  

دهو میگه سیب رسخ افتاده به دست 



 چالغ...آخه یه نگاه به من

بنداز. یه نگاهم به خودت!چیه ما باهم 

 همخونن داره...ثروت

 تو با زشنر من؟
ی

 تویافقر من؟قشنگ

 دیگه بازم بگم؟

من به زشنر و فقرت. کار _

!فقرم  ندارم...تواصال زشت نیسنر

کهموندگار نیست...همونجور که ثروت 

 موندگار نیست...من

فقطخودت رو یم خوام...همینجور 

 ... ساده..همینجور نی آالیش

؟  قول یم دی بهم منتظرم بمونن

 ...آخه_



هیس االن هیچی نیم خوام _

 بشنوم...جز اینکه تو بهم قول

ن  ...همنر  .بدیمنتظرم بمونن

  

  

ه شدمجدی شدم و ب ه صورتش ختر : 

م که بگم آره...من منتظرت یم _ گتر

 مونم...اصال خیالتم

راحت...هیچگ به من نگاهم نیم  

 کنه...اینن که االن هستم

رومطمعن باش که تا ده سال دیگه ام 

ن تحفه ای که  همنر

 ... بودمهستم



اما بحثم رس اینه...توکه با اطمینان یم گ 

 ی منتظرم باش!خودت

دی که چند سال بعد چه طور قول یم 

 بازم من رو بخوای؟

باخودمون که تعارف نداریم ....تو داری 

 یم ری اروپا...همون غرب

معروف خودمون...داری م ی ری توی 

 
ر

فت و ترف  بالد پیشتر

...با  ...
ی

باکیل امکانات توپ واسه زندگ

 
ی

 رنگ
ی

ای رنگ  کیل دختر

باصورت های زیبا...من جای تو باشم 

ای  چشمهیچوقت اون دختر  

آنی و مو طالنی رو ول نیم کنم بچسبم 



 به یگ مثل من...پستا

  

  

 اون ور زیر زبونت مزه 
ی

وقنر مزه ی زندگ

 .نکرده

 
ی

قولموندگاریه آدم ی مثل من توی زندگ

 خودت رو به خودت

 . نده

تو با همه فرق داری کیا ...من یه _

 چوقت تورو با هیچکس

 .. عوضنیم کنم

هم قول م ی دی؟ب  

رسم رو با سخنر به نشونه ی تا یید تکون 



 . دادم

لبخند زد و گفت:خییل خوبه...و بعد از 

 جیب لباسش جعبه ی

ون آورد و گفت:دستت رو  کوچیگ رو بتر

 ... بیار جلو

 .. دستم رو به سمتش گرفتم

  

  

در. جعبه رو باز کرد وحلقه ی ساده ای 

یرو توی ا نگشت انگشتر  

 ... م فرو کرد

 ... با تعجب بهش نگاه کردم

دوباره لبخند زد و گفت:این حلقه رو نیم 



 خوام به نشون نامزدی

...این حلقه فقط یه یاد  دستت کنن

 آوریه!یاد آوریه قویل که

بهمدادی...اگه یه روز زیر قولت 

 زدی...این حلقه رو بندازش توی

 نمونه
ر

 آب تا بره و هیچ نشونن ازش باف

... 

به حلقه نگاه کردم و گفتم:وای خییل 

 ... خوشگله....ممنون

کوشان ازجاش بلند شدو نزدیکم نشست 

 و آروم پبشونیم

 روبوسید

چندروزی که شمال بودیم...باید بگم جز 



ین روزهای عمرم  بهتر

بود...با چند نفری از دوستای کوشان 

ن او  نا پرس یآشنا شدم..بنر  

  

  

هم بودکه کوشان یم گفت مشکلش 

 شبیه مشکل کوشان

ا با تغیتر جنسیتش  بوده...اما دکتر

 موافقت نکردن و اون یه

مدتتحت درمان دارونی قرار گرفته و حاال 

 یه مرد معمویل بود

اونا سال گذشته ازدواج کرده وحاال یه 

 نوزادپرس پنج ماهه



...و زن ن ینن رو کنار هم داشنر دگ ی شتر

وع کرده بودن  . رسر

************* 

یک هفته ای که شمال بودیم ...مثل برق 

 و باد گذشت هرچندکه

حسانی گشت زدیم و شهرهای مختلف 

 شمایل ایران رو

دیدیم ...دلم نیم خواست به تهران 

 برگردم...اما هر

مسافریباالخره با ید یه روزی بر یم گشت 

 رس زندگیش و حاال

 .وقت اینبود که ماهم برگردیم

توی این مدت کوشان رو بهتر شناخته 



 بودم و اگه دروغ نگمبهش

عالقه مند شدم...حنر اگه اون تاابد هم 

 همینجور دوهویتییم

  

  

موند برای من مهم نبود..گر چه خودم 

 خوب یم دونستم کهکریم

 نیم ذاره من و کوشان بهم برسیم ...من

 در واقع داشتمنقشر رو

بازی یم کردم که گریم ازم خواسته 

 بود....این وسطاحساسات

 .منم که چندان ارزیسر نداشت

************* 



ن پیاده شدم و برای کوشان  از ماشنر

 ... دست تکون دادم

وقت ی که رفت دلم براش تنگ 

 شد...کاش پیشم یم

ن انداختم و وارد خونه  موند...رسمرو پاینر

 ... شدم

آنوشا روی تاب نشسته بود و داشت با 

 تلفن حرف م ی زد ...پس

باالخره از کیش اومده بودن...دلم برای 

 هیچکدومشون تنگ نشده

 نداشت ..اونا وجود من 
ی

بود...دلتنگ

 براشون ارزش چندانن 

 .. نداشت



  

  

نی توجه به آنوشاکه دامن تنگ کوتایه 

 پوشیده بود و

ون انداخته پاهایعر  یانش رو. بتر

 .بود...وارد. خونه شدم...منم با ید

کمکم دختر بودن رو ت مرین یم کردم به  

 کوشان قول داده

بودم...باید من کم گم به ظاهرم م ی 

 ..رسیدم

از کنار پنجره ی اتاق کار آقا کریم که رد 

 :شدم..صدایش را شنیدم

 سفر خوش گذشت ؟_



رسم رو بلند کردم و به آقا کریم چند 

 لحظه با مگث نگاه کردم

... 

لبخند زدم و گفتم:ممنون جای شما 

 ... خایل. بود

احت که کردی بیا اتاقم کارت _ استر

 ..دارم

 .اوهوم_

  

  

 کیانوش

یک ساعنر رو خوابیدم و بعدش رفتم 

 دوش گرفتم بعد به اتاقآقا



 . کریم رفتم

ر زدم و واردشدمد  . 

ن کارش نشسته بود و داشت با  پشت متر

 لب تابش کار یم کرد

. 

 سالم یم تونم نی ام داخل؟_

لب تاب رو بست و به کاناپه ی جلوی 

ش اشاره کرد ن  متر

ن   ...وگفت:بشنر

 .حرفش رو گوش دادم و نشستم

  

  

ن شمال_  !نی ختی رفتنر



ن انداختم و گف تم:تعطیالت رسم رو پاینر

 بود کش

خونهنبود...کوشان ازم خواست باهاش 

 . برم شمال و منم رفتم

 !حتما هم خییل بهتون خوش گذشت_

بله خوب بود...تابحال شمال نرفته _

 بودم...کوشان لطف کرد و

وهم باخودش رایه کرد  . متن

همه ی توصیه های من رو جدی  _

! مگه نه!؟  گرفنر

 !کدوم توصیه؟_

  

  



یه ابروش رو باال برد و گفت:اوم...چه 

 !زود فراموش کردی

 جی رو؟_

ن خم شد و گفت:حفظ فاصله با   روی متر

 کوشان رو...حاال ی ادت

 اومد؟

 !نگاهش کردم و گفتم:بله

یم خوام مطمعن شم که اتفاق ی ب _

 ین توو کوشان نیوفتاده

 . باشه

منظورتون رو نیم فهمم...من و کوشان _

 فقط با هم رفتیم

...اونجا یک ی از اتاق های  ن شمالهمنر



 وی ال رو کوشان داد دست

 . من

  

  

اوم...پس زیادم دوزاریت کج _

 نیست!دقیقا منظورم هیم ن

 !...بود...اتاق جدا

گردنم با رسعت باال رفت و کیم غضب 

 چاشنن صدام کردم

وگفتم:شمارو راجب من جی فکر کردین 

 آقا کریم!؟راجب

؟  پرستون جی

من اونن که شما فکر یم کنید نیستم آقا  



 کریم...و

ه...فراموشنکنید بیماری پرستون رو  .بهتر

اگه اینجو ری که شما فکر م ی کنید من 

 برای

م...چطور اون چندماه من رو  کوشانمرصن

 فرستادین خونه ی مادر

ونموقع مرصن نبودم؟زن سابقتون؟هان؟ا  

  

  

اونموقع فرق داشت...پای احساسات _

 دو طرفه وسط

نبود...توفقط به عنوان یه پرس وارد 

 خونه ی مادر بزرگ کوشان



 . االنم هیچی فرق نکرده_ ..شدی

ها فرق کرده  ن دروغ بود...االن خییل چتر

 بود...مهم تر

 ازهمه...احساسم به کوشان...تو این

 . مورد کریم استاد قدری بود

 :کریم پوزخند زد و گفت

ن حس رو یم _ خوبه منم همنر

 خوام...اینکه هیچی تغیتر 

 ... نکردهباشه

پس خودت بیشتر از هر کش به ای ن 

 امر واقفن ،که تو هیچ

...این یعن ی  رقمه مناسب کوشان نیسنر

 مسافرت تنهانی با



کوشانممنوعه...و هر حس مسخره ی 

ه شما جوونادیگه ای ک  

ن عشق  .بهش میگنر

  

  

 ...درسته_

خندید و گفت:از همینت خوشم یم یاد 

 ...اینکه نسبت به سن

عاقیل هسنر   !وسالت دختر

ِ زندگ 
پورخند زدم و گفتم:فقر و سخنر

 ی، آدمها رو زود

 !بزرگیم کنه

گلوش رو با تک رسفه ای صاف کرد 



 وگفت:خب یم ریم رس

...و اونم معامله استاصلمطلب . 

  

  

من ادم فراموش کاری نیستم...اما قبلش 

 !یه سوال دارم

 !بفرمایید_

ن تو و کوروش هست؟_  ارتبایط بنر

با تعجب رسم رو بلند کردم و 

 پرسیدم:چه ارتبایط؟

 !هیچی همینجوری_

من ارتبایط با اون آدم ندارم...من ازش _

 ...متنفرم



 چرا ؟_

 !یه مسئله ی شخص یه_

  

  

 !نیم خوای من رو در جریان بذار ی؟_

ن خاض نیست...کمگ از شما _ چتر

 .ساخته نیست

خییل خب...منم ارصاری ندارم...پس _

 م ی ری م رس اصل

 .... مطلب

دلم یم خواست بهش بگم...کشنر من 

 رو با اصل

مطلبت...کههمش اراجیف و حرفهای 



هتکراری . 

 . اما سکوت کردم

  

  

راجب حق و حسابمونه...من از تو.  _

 کمک خواستم و توام

قبولکردی در ازای کمک به  

 کوشان...صاحب سهم پریچهر

...راستش فکر نیم کردم کوشان به  بشر

 این راحنر راضن 

بشهبه درمان...بیشتر شبیه یه معجزه ا 

شد ست تا واقعیت...ویل  

اقت این پاداش رو داری...کوشان و تولی



 دوهفته ی دیگه

پرواز داره...کارای اقامت موقتش درست 

 شده...و اون یم تونه در

کانادابه درمانش ادامه بده...توی این 

 مدت راجب توهم بیکار

ننشتم و دنبال کارهای توام بودم و  

 کارهای انتقال سند رو

انجام دادم...فقط م ی مونه یه امضا که 

تر خونه انجامتوی دف  

یم شه...تو با من میای و امضا م ی زنن و 

 سه دنگ. از گاوداریه

 !سهیل یه یم شه به نامت

ی در حدود  ن قیمتش خییل عالیه...چتر
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 ... تو

چشمهام برق زد و زبونم به پت وپت 

 :افتاد

  

  

 !چ...ِچ...چهار میلیارد و نیم؟_

 !کمه؟_

...خییل خوبه_  !ن...ن...نه...جن

 ...لبخند زد و گفت:این دین منه به تو

ودین توهم به من...فراموش کردن عشق 

 و عالقه

بهکوشانه...متوجه ای که!؟کوشان همه 



 ی زندگیه منه و طبیعیه

ین هارو براش بخوام...پس  کههمیشه بهتر

ن تو ی که بنر ن  هر چتر

ه فراموش بشه...ح لهوکوشان بوده بهتر ! 

  

  

اون لحظه هیچ عکس العمیل 

 نداشتم...انگار صدای کریم از

ن به گوشم یم رسید و من توی  تهزمنر

 آسمون ها ستر یم

کردم....چهار میلیارد برای راضن کردن  

 کوشان به

 درمان؟مگهممکن بود؟



د و   کوشان دستم رو به گرم ی فرسر

 گفت:به زودی همدی گر رو

..به بابا گفتم که ط ی روال یم بینیم. 

 درمان نیم خوام با کش

خاض بود به  درارتباط باشم اگه ختی

 دوستم م ی گم که بابا رو

درجریان بذاره...دلم خییل برات تنگ یم 

 شه کیا...راستش

حسخونی ندارم از اینکه دارم از پ یش 

 ت یم رم...دلم رضا

نیست...ویل وقنر به این فکر یم کنم که 

ال بعد کنارتا چند س  

 
ی

هم مثل یهزن و شوهر خوشبخت زندگ



 یم کنیم...بچه دار یم

ینن یم شینه  !شیم... تهدلم یه حس شتر

 . بازهم بغض کردم

  

  

ن من و کریم جی یم  کوشان از قرار بنر

 !دونست

 .لبخند زدم و گفتم حتما همینجو ریه

نگاه عمیفر به صورتم انداخت و  

برگشتم دلم یمگفت:وقنر   

خواد چهره ات مثل یه خانم 

 باشه...موهات رو د یگه کوتاه نکن

... 



 :خندید و گفت

حاال نی ا با هم یه عکس دونفره  _

یم...م ی خوام یه عکس  بگتر

از این چهره ات داشته باشم برای 

 ...یادگاری

بعد دستش رو روی شونه ام انداخت و  

 گفت آماده ای؟

 ..اوهوم_

  

  

ِ جلوی گوشیش یه عکس از 
ن با دوربنر

 هردومون

 :گرفت.بهگوشیش نگاه کرد و گفت



این عکس تا همیشه پیشم یم مونه _

 وقنر دلتنگت بشم

همشبهش نگاه یم کنم تا یادم باشه تو .

 همیشه منتظرم یم

 .مونن 

کریم جلو اومد و گفت:بریم  

 ...کوشان...وقت پروازته

نگاه ی به آقا کریم انداختم و چهره ی 

 حق به جانبش رو از

نظرگذروندم و روبه کوشان گفتم:مراقب 

 خودت باش...خوب شو

 .. و برگرد

د  لبخند زد دستش رو روی شونه ام فرسر



 و چمدونش رو برداشت

ن خداحافظ از کنارم گذشت  .و با گفنر

  

  

وی ل داد تا لحظه ای که چمدونش را تح

 و از محوطه خارج

 . شدحنر یک نظر هم از روش برنداشتم

نیم دونستم دوباره گ م ی تونستم  

 کوشان رو ببینم...درمانشچه

 ! مدت طول یم کشید

نیم دونم بازم اون رو توی غالب مردونه 

 اش یم دی دم ی ا

برایهمیشه باید با این چهره اش 



 . خداحافیطن م ی کردم

د تمام عیارو زیبا و شایدم یم شد. یه مر 

 اونوقت من رو دیگه

درشأن خودش نیم دونست...هر چ ی  

 که بود کوشان رو دی گه

بهاین زودی نیم دی دم...تنها کش که 

 من رو بخاطر خودم

دوستداشت...نه مثل خانوادام که من 

 براشون یه وصله ی

  

  

ناجوربودم...نه مثل کریم که من رو 

منفعت پرسش یم بخاطر   



خواست..نه مثل...کس د یگه ای توی 

 !زندگیم نبود

ن تا رسیدن به خونه یه  توی ماشنر

 سکوت مرگبار سایه انداخته

 ... بود

آقا کریم صدای رادیو رو زیاد کرده بود و 

 داشت اخبار گوش یم

 .داد

 ... منم رسگرم تماشا کردن جاده بودم

هیچکدوم تالیسر نیم کردیم تا سکوت رو 

شکنیمب . 

 و کالفه گ ی کشیدم 
ی

آیه از رس دلتنگ

 ...کریم متوجه ام شد



 وگفت:یم خوای با سهمت چکار کن ی؟

 !هاج وواج نگاهش کردم و گفتم:سهمم؟

  

  

 گاوداری رو یم گم...چهار میلیاردو ؟_

 یم خوای بذاری بیشتر شه یا بفروشیش؟

 !بفروشم؟_

_ ،م ی تونن خب آره...یم تونن بفر  ویسر

ه کردن ن  توی مکانتر

اونگاوداری به من کمک کنن و ایده 

 بدی!م ی تونن باهاش

کاربری بدی  !تغیتر

 :پرسیدم



 اینا یعنن جی ؟_

 خندید و گفت :کدوما؟

ه و کاربری!؟_ ن  مکانتر

 ماشینن ازکنارمون ویراژ داد و کری م

 . براش بوق زد

  

  

همینجور که نگاهش به اون مایسر ن بود  

 :گفت

ه یعنن همه ی دستگاه هارو _ ن مکانتر

فته کنیم و یه  پیرسر

جوراییگاوداری رو توسعه بدی م...تغیتر  

 کاربری هم یعنن 



اینکه؛من توی سه دونگ خودم گاوداری 

 راه بندازم و مثال توام

سه دونگ خودت رو تبدیل کنن به مرغ 

 داری،یا پروش ماه ی،ی

ای ا م ن ثال یه گارگاهتولیدی..یا خییل چتر

 ...دیگه

ون نگاه کردم و گفتم_  :اها و به بتر

فعال م ی ذارم بمونه همینجو ری...تا _

 وقنر کوشان بیاد و یه

 !فکری براش بکنیم باهم

 به کوشان چکار داری؟_

  

  



من به کوشان قول دادم مثل یه _

 دوست همیشه کنارش

یم خوام ازش برای استفاده از باشم... 

م  .اون سهم کمک بگتر

هیچ معلوم نیست که کوشان دوباره _

 . برگرده

با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم:ی عنن 

؟  جی

! اگه کوشان بخواد تا همیشه  _ هیچی

 کانادا بمونه من کمکش م

یکنم...در هر صورت هر کس یم ره اونور 

 دیگه احتمالش کمه

ایران...پس برای که دوباره بخواد بیاد 



 تصمیمات آینده ات کوشان

 آینده 
ی

...ممکنه توی زندگ روفاکتور بگتر

 ی تو ...هیچ نشونن از

 !حضور کوشان نباشه

 . اما اون قول داده که برگرده_

منم نگفتم اون برنیم گرده گ انوش _

 جان...منظورم اینه که

آینده ات رو با کوشان تصور نکن هیچ 

 .... رقمه

  

  

 :بهش زل زدم...با خونرسدی گفت

به فکر خودت باش و هیچ نگرانن _



 ازبابت کوشان نداشته

 . باش...من حواسم بهش هست

 .باشه..هر جی شما بخواین_

 بینمون رد و بدل نشد
ن

 .و دیگه حرف

**************** 

ن کوشان  ... چهار روز بعد از رفنر

با آقا کریم رفتیم به یه دفتر خونه...قرار 

 بود امضا کنم و سه دونگاز

گاوداری به نامم بشه...حس خونی 

 بود...اینکه یهو صاحب این

..اما ته دلم نگران  همه پول بشر

 بودم...این سهم برای پریچهر بود

وحق کوروش اون هیوالی خوش خط و 



 خال...چند بار م ی

ف شدم و خواستم به کریم بگم که منرص 

 این سهم رو

نمیخوام...سهیم که کوروش براش 

 خودش رو به آب و آتیش م

یزد...اما بعدش حس مرموزو بدجنش 

 بهم یم گفت که

  

  

اینحقمه..حاال که کوشان حق من نبود 

 این پول یم تونست خال

 یه تار مو 
ن

حضورش رو پر کنه...از طرف

 از خرس کندن هم



ود..االن اگه بابا زنده بود حتما  غنیمت ب

 . کیل ذوق یم کرد

*********** 

وکیِل کریم چند برگه رو جلوم گذاشت و  

 گفت اینارو امضا کنن 

 . د خانم...مبارکتون باشه

به لبخنِد مرموزش نگاه کردم و  

 ...گفتم:ممنونم

 ... و برگه هارو امضا کردم

کریم نگاه ی به وکیلش کرد و گفت:همه 

ن جوره  چتر

 زینایل؟مشکیل که وجود نداره؟

نه جناب شکویه...خیالتون راحت _



ن ردیفه  ...باشه...همه چتر

  

  

کریم لبخندی زد و  

گفت:مبارکه...بفرمایید دهنتون رو 

ی  شتر

ینن رو باز کرد  .نکنید و جعبه ی شتر

****** 

من حاال د یگه ثروتمند بودم...مادرم 

 خییل خوشحال بود و

یفه  شیدا کیم دمق تر از همیشه و رسر

 توی یه سکوت مرموز

فرو رفتهبود و این نگرانیم رو بیشتر کرده 



 ..بود

******** 

ا  تصمیم گرفته بودم کم کم شبیه دختر

 باشم و به آریشگاه

وع به اصالح  رفتم..وقنر آرایشگر رسر

 صورتم کرد اولش کیم درد

  

  

ن تر و  داشت...اما کم کم هرجی پوستم تمتر

 روشن تر شد حسم

 ... نسبت به چهره ام بهتر یم شد

******** 

باحس اعتماد به نفس روبروی آینه 



 نشسته بودم و داشتم موهای

ریزی رو که زیر ابروهام در اومده بود با 

ن یم کردمکه ن تمتر  موچنر

... 

 . صدای دِر اتاقم بلند شد

 !بله؟_

خانم بسته ی پسنر دارین...صدا ی _

 خدمتکار بود

 قلبم فرو ریخت....حتما فیلم قاسم بود

... 

با قدمهای ناآروم از روی صندیل بلند 

 شدم و برای بازکردن

 ... دررفتم



  

  

بسته رو ازخدمتکار گرفتم و در رو بستم 

 و بدون معطل ی

 بازشکردم...بازم یه یس دی

له فیلم رو توی دستگاه گذاشتمبالفاص  

... 

اولش قاسم بود که روی ویلچر نشسته 

 بود ...با د یدن چهره

 ... یمعصومش به گریه افتادم

یه لحظه لوله اسلحله رو روی پ یشونن 

 قاسم دیدم و با

وحشتجیغ زدم و صدای شلیک گلوله 



 ...توی فضای فیلم پیچید

 ... چشمهام رو بستم

  

  

 کیانوش

به صفحه ی برفگ تلویزیون خ یره 

 شدم...داشتم هق یم زدم

 ... واشکهام صورتم رو خیس کرده بود

با رسعت از جام بلند شدم و رو ی فیلم 

 پیل کردم...بازم صحنه

های تکراری برام به نمایش 

 دراومد...وقنر به صحنه ای که داخل

اون اسلحه روی ش قیقه ی قاسم بود 



ویررسید...تص  

 ... رفت...فقطهمون صدای اسلحه بود

گوشیم زنگ خورد و با رسعت برش 

 داشتم و به شماره ی

 ... غریبنگاه کردم

بعد از وصل تماس دوباره همون صدای 

 تهوع آور توی گویسر 

پخش شد.صدای خنده ی کری  هش پرده 

 ی گوشم

 !روسوزوند:ترسیدی کوچولو؟

  

  

لندشوصدای خنده ی ب .. 



 :فریاد زدم

حروم زاده...بتی صداتو...من دخلتون _

 ... رو یم آرم

دوباره خندید:اگه یم خوای این کابوس 

 ها تموم شه...باید

جانی که یم خوایم بیای...بدون 

 پلیس...برادرت هنوز زنده است

ویل اگه بفهمیم پای پلیس رو وسط  

 کشیدی جلوی

 .چشمخودت...تیکه تیکه اش یم کنیم

وم وجود جیغ کشیدم:حرووم زاده با تم

ف  ... ی نی رسر

صدای بوق اشغال از جوابش ناامیدم  



ن   کرد...همون جا روی زمنر

به حالت سجده فرو اومدم و رسم رو به 

ن چسبوندم و های  زمنر

 ... های گریه کردم

  

  

کش به در یم زد...صدای مادرم 

 بود:کیانوش...کیا؟باز

 کندرو...حالت خوبه؟کیا؟

به هاش محکم تر شد...باز کن  رصن

 درو...کیا؟

ن بلند کردم...سیع   رسم رو از روی زمنر

 کردم گریه ام رو



قطعکنم...تالش زیادی کردم و باالخره 

 موفق شدم به خودم

 ... مسلطبشم

ته مونده ی اشکم رو با دستم پاک کردم 

 و از جام بلند شدم ودر

م با چهره ی اتاقم رو کردم...مادر 

 مضطرب پست در ایستاده

ودستش روی هوا خشک شده بود...با د 

 یدن چهره ی پف کردم

توی صورتش زد و گفت:خدا مرگم 

 بده...چرا اینجو ری شده قیافه

 ات؟ گریه کردی؟

  



  

ن مهیم نیست_  !چتر

ن مهیم نیست؟_  یعنن جی چتر

شد از جلوی در کنار رفتم و مادرم داخل  

... 

 .روی تخت نشستم و اونم کنارم نشست

 جی شده؟انن س م _
ی

کیا نیم خوای بگ

 ی گفت داشنر با

 .صدایبلند گریه م ی کردی

دلم یم خواست به مادرم بگم که قاسم 

 رو گرونگان

..امامگه برای اون مهم بود که به  ن گرفنر

 رس قاسم جی یم یاد؟



  

  

فه ای صاف کردم گلوم رو با تک رس 

 وگفتم:حال قاسم زی اد

 !خوبنیست. باید برم ببینمش

اوهه حاال فکر کردم جی شده...اون یه _

 تیکه گوشت مگه چ ی

ه که بخوای بخاطرش اینجوری ت و ی 

 صورت خودت بزنن مگه؟

تعجب نکردم...اما دلم گرفت...قاسمم 

 یه آدم بود مثل

 بقیه...چراکش درک نیم کرد؟

برادر من نبود...اون برادر  قاسم که تنها 



یفه و شیداهم  رسر

 ... بود...کما اینکه از اکرم باشه

مامان که فهمید حرف خونی نزده...به 

 قصد دلجونی از

منکالمش رو نرم تر کرد و گفت:منظورم 

 اینه که اون طفیل تو

 
ی

یاین ده ، یازده سال ازعمرش مگه زندگ

 خونی داشته؟که

ن باشه !گایه  مرگ حاالمرگش غم انگتر

 شفاست...البته منظورم

...ویل  ای ن نیست که نبا ید ناراحت بشر

 اگه منطفر فکر کن ی

  



  

متوجه یم یسر که مرگش باعث م ی شه  

 که دیگه ازاین زندگ

 .ی راحت بشه طفیل

 بود  _
ن

درسته حق با شماست...این حرف

 ... که به مادرم زدم

ی که توی دلم بود منافات  ن اما کامال با چتر

 داشت...قاسم یه تیکهاز

وجودم بود...اونو از همه ی برادر و 

 خواهرام بیشتر دوست

 .داشتم

مامان صورتم رو بوسید و گفت:هر روز 

 داری خوشگلتر یم یسر 



قربونت برم...فکرشو نکن...پاشو یه آنی 

 به صورتت بزن و بیا

 .پایینناهار بخوریم

ن  ناهار فقط با غذام بازی م ی   رس متر

یفه منو  کردم...صدای رسر

 :بهخودم آورد

  

  

مبارکه...شنیدم کیل پول بدست _

 آوردی...نیم خوای

ینن بدی کیانوش؟  بهمونشتر

نگاه ی به مادرم کردم و نیم نگایه به 

یفه و گفتم  :رسر



ین _ ینن شادی های من کام تورو شتر شتر

 نیم کنه...پس

 .واسشهول نزن

بشقابم رو به جلو هول دادم و  

 گفتم:ممنونم ستر شدم...و

ن بلند شدم و به طرف پله ها  ازپشتمتر

 رفتم تا خودم رو به اتاقم

 ... برسونم

یفه رو از پشت رسم شن یدم  :صدای رسر

  

  

یم بینن مامان خانم؟بعد م ی گ ی _

 باهاش بهتر رفتار کن



ام حال یشه ؟ایناحمق ا صال احتر  

حوصله ی جواب دادن به اراجی ف 

یفه رو نداشتم...پس  رسر

 . بدونعکس العمل به راهم ادامه دادم

داخل اتاق شدم و نی معطل ی گوشیم 

 رو برداشتم یه پیامک

بود...بازش کردم...طبق معمول تبل 

 .یغانر 

خواستم گویسر روکنار بذارم...که دوباره 

 صدای پیامکش

ولش خواستم نی خیالش بشم بلندشد...ا

 . اما دوباره بازش کردم

در کمال تعجب آدرس یه انبار بود...یه 



وکه تو یک ی از  انبار متر

ن   .روستاهای اطراف ورامنر

  

  

خواسته بودن سه روز دیگه یه رس به 

 اونجا بزنم.. .بدون

 .دخالتپلیس

 کیانوش

توی این سه روز دنیا برام یه جهنم واقیع 

 بود...اشتهام رو به کیل

ازدست داده بودم...چندبار تصمیم  

 گرفتم به کریم بگم اما هرباریه

دلیل برای پشیمونن برای خودم ردیف یم  



 . کردم

نیم دونستم چکار کنم ... حس ی ه آدم 

 دست و پا بسته وسط

دریا رو داشتم...آدیم که چاره ای 

. جز اینکه دلش رونداشت  

  

  

بسپاره به امواج دریا تا به یه مقصدی 

 برسونتش...چندباری

شیطون توی جلدم رفته بود که رس قرار 

 نرم..نهایتش مرگ

قاسمبود و راحتیش از دست آدم رباها و 

...اما  این دنیای لعننر



د یم کردم که مگه  ن فورا به خودم گورسر

 قاسم جزمن کیو

اره...مادرشکه ولش کرد و رفت داییشم  د

 که انداختش توی دام

 ...شیادا

با ترس و لرز لباس هام رو پوشید م و 

و  سالنه سالنه از خونه بتر

نزدم...کاش االن کوشان ایران بود...حتما 

 باهام م ی اومد و یا

یهرایه جلوی پام یم ذاشت.ِ..تصمیم  

یه دوتا آدم نتایج  گتر

ی داشت تا یه آدم ...ته دلم حس بهتر

 خوب ی نداشتم. ویل توکل



 ... به خداکردم راه افتادم

آدرس رو وقنر به راننده ی آژانس 

 دادم...من رو با ترس و لرز

بهمقصد رسوند...با وجود اینکه بهش 

 اطمینان داده بودم که

 نیم افته...اما باز ازم خواست که 
ر

اتفاف

 اجازه بدم منتظرم

  

  

مونه...اما منقبول نکردم و راننده ی ب

 آژانس با نگرانن من رو

 .پیاده کرد وخودش رفت

به دور و اطرافم نگاه کردم...زمینهای  



 کشاورزیه زیادی دور

واطرافم بودن یه ساختمون بزرگ نیمه 

وک...آب دهانم  متر

روقورت دادم و با قدمهای لرزون به 

 سمت ساختمون

فسف ری  جلورفتم...مقابلم یه در بزرگ

 رنگ بود که در بیشت

 کامال 
ی

 و پوسیدگ
ی

رقسمتهاش زنگ زدگ

 .مشهود بود

به ی محکم به در زدم  با دستم چند رصن

... 

بعد از مدنر صدای مردی به گوشم 

 رسید...و در ساختمون توسط



پتر مردی افغان به روم باز شد...ای ن 

 وحشتم رو بیشتر 

کرد...نکنه دزد قاسم یه افغانن 

ِ ب ی نام وباشه؟!...ی
ه افغ انن  

 ... نشون

  

  

 !بفرمایید_

من...من...یع..یعنن ب...َب...َبرادرم _

 اینجاست؟

ون کشید و دورو  مرد رسش رو بتر پتر

 اطراف رو از نظر گذروند

 ...تامطمعن بشه پلیس همراهم نیست



بهش گفتم:خودم تنهام ...پلیس همراهم 

 نیست..اقا تورو

ن برادرم اینجاست؟  خدابگنر

مرد رس تکون داد و گفت :بیا  پتر

 اندرون...و از جلوی در

کناررفت...دوباره قدمم لرزید...اما نفس 

 عمیفر کشیدم و داخل

 ..شدم

  

  

ِنِگاه ی به درختها و گل کاری های داخل 

 حیاط

درندشتانداختم...مثل اینه اونقدارم 



 ... مخروبه نبود

با وارد شدنم دختر بچه ای با رسعت 

 داخل یک اتاق رفت....توی

مرد افغان   چند. ثانیه اتفاق افتاد... پتر

مه...بیا داخل  گفت:دختر

مرد راه افتادم ...  ... دنبال پتر

مرد تنهام   چند قدم که جلوتر رفتم پتر

 .گذاشت و روبروی

خودمدوتا مرد قوی هیکل و ریشو رو دی 

 .دم

جلوم ایستاده بودن که دست به سینه  

سیع کردم به خودم مسلط باشم...قطعا 

 این دوتا آدم گنده بکقصد



ین ن من رو به باد کتک بگتر  ...!نداشنر

اونا یه دختر رو نیم زدن!... هر چند این 

 فقط یه امید کاذب

بودکه به خودم یم دادم...آب دهانم رو 

 طبق عادت غورت دادم

  

  

م جلو رفتم و گفتم:اومدم رساغ وچند قد

ین  برادرم...من رو بتی

 .پیش رییستون

دو مرد غول پیکر بدون هیچ واکنشر 

ن نگاهم یم کردن  .داشنر

جرأتم رو به دست آوردم 



ین رین ؟ یم گم منو بتی
َ

ِ ِِ
َ

 وگفتم:ک

 !پیش رییستون

ی گفت و  ن یکیشون در گوش اون یگ چتر

 بعد با صدای

 .نخراشیده اش گفت:دنبالم بیا

با قدم های لرزون اما پر شتاب پشت رس 

 مرد راه افتادِم...نی 

سیده بودم  . راهبود اگه بگم نتر

  

  

اما رایه بود که با ید یم رفتم ...بای د هر  

 کاری از دستم بریم

 اومدانجام یم دادم تا قاسم زنده بمونه



... 

مرد، من رو به سمت ساختمون مخروبه 

کردای هدایت    

ساختمونن که یه پنجره ی کوچیک ...

 :داشت

فعال نیم تونن ببینیش تا وقنر رییس _

 . اجازه بده

روب  هش فریاد زدم:این رییس نی همه 

تون ن  چتر

 کجاست؟چراخودشو نشون نیم ده؟

ی عفریته...نم ی _ ه صداتو بتی بهتر

 خوای که دخلت بیاد؟رییسم

االن یم ی اد ،برو توی اون ساختمون تا 



دشب ی ی ا ! 

  

  

رفتم نزدیک تر و غریدم :برادرمو نشونم 

 !بده

به وقتش یم بینیش.زیاد الت بازی _

 درنیار تو یه دختر تنهاییو

 .ما چند نفریم

 .پس برو تا رییس نی یاد

ناچارحرفش رو گوش کردم و داخل اون 

 ساختمون رفتم...نسبت

ن تر  به جاهای د یگه ی این مخروبه تمتر

ن و صندیِل   بود...یه متر



کهنه داخلش بود و یه موکت رنگ ورو 

 رفته ی قهوه ای...و یه

 آین ه

ی شکسته که با میخ روی دیوا ر نصب  

 کرده بودن... با کفشداخل

اتاق رفتم و روی صندیل نشستم...چند 

 دقیقه گذشت...بادلواپش

اده بود از روی که مثل خوره به جونم افت

 صندل ی بلندشدم و

 !...به سمت در رفتم

  

  

ن توی شکم یگ  باز کردن در همان رفنر



 همان...شدت

ب  هاونقدر زیاد بود که چند قدم یه  رصن

 عقب پرت شدم...چشمهام

رو بازکردم و در کمال تعجب کوروش رو 

 .مقابلم د یدم

حت هم تعجب کردم و هم کیم خیالم را

 شد..انگار یه آشنا روتوی

 . !..یه جای غریب دیده باشم

اما این حس ها چند لحظه بیشتر دووم 

 نداشت ...باورم نیم

شداین همه بال رو این عوضن ،رس قاسم 

 !آورده باشه

ه شدم و   با نفرت توی صورتش ختر



 گفتم:با ید فکرشو یم

کردماین همه عذاب فقط از یه آدم 

 عوضن مثل تو بریم یاد

 !...آشغال...

پوزخند زد و جلو اومد و گفت:سالم 

 !نکردی

 !برادرم کجاست ؟_

  

  

 چیه تا من رودیدی باز هار شدی ؟_

کش دی گه جای من بود بازم ای 

 نجوری مدل شجاعت بر

؟  یم داشنر



هیچکِس دی گه مثل تو عوضن _

 نیست، ته دلم حس م ی

 ... کردمکار تو باشه

ی جیبش کرد و گفتدست تو  : 

آفرین ،پس مثل حیوونا حس ششم -

 داری...کدوموشون حس

 . ششمش قوی تر بود؟آهااا ...سگ

 ... با خشم روب  هش غریدم :سگ اون

 ...الاله اال هللا

 ... زود باش قاسم رو آزاد کن

  

  

ن رفت وروی اون نشست  .به سمت متر



وپاش رو روی پای دیگه اش انداخت و  

 گفت:چشم

قربان...خودمسلول های مغزم قفل کرده 

 نیم تونن پیام آزادی

ن  اون یه تیکهگوشت رو صادر کنن

 ....تصمیم گرفتم از مغز معیوب

م برای این  و آب دوغخیاری تو کمک بگتر

 .فرمان

یدفعه جدی شد و گفت:جون برادرت 

 توی دستهای منه...من

عوضنر هستم که یم تونم به  اونقدر آدم

 .راحنر بکشمش

  



  

بذار اون بره با من مشکل داری قاسم _

 رو ولش کن. تورو خدا

.. 

اونقدر آدم مهیم نیسنر که جز _

 .مشکالتم حساب بیای

 :فریاد زدم

پس برادر من توی دستهای توجی یم _

 خواد؟جی از جونمونیم

که بهت بدمخوای؟...من هیچی ندارم   ! 

 . برادرمو بده من برم

ی نداری؟_ ن  مطمعنن چتر

ه شدم  . مات و متحتر بهش ختر



  

  

کف دستش رو روی یه طرف ِ صورتش  

 گذاشت و دست دی گه

اش رو روی س ینه اش قفل کردونزدیکم 

 شد و یه چرخ دورم زد

و همینجوری که رستا پام رو برانداز یم  

یافه اتعوضکرد گفت : ق  

شده ...دیگه از اون سبیل های ضایع ات 

ی  ختی

 . نیست...صورتتم عوض شده

 از من جی یم خوای؟_

ن باارزیسر توی دست هات _ چه چتر



 !داری ؟من همون رو یم خوام

 !متوجه منظورت نیم شم_

...چند لحظه صتی  _ کم کم متوجه یم یسر

 .کن

  

  

اون رو باز کرد و  به سمت در اتاق رفت و 

 گفت:اون بچه رو

بگوبیارن!به خودشم بگو بیاد،فقط از 

 دور...یم تونه چند لحظه

 !ببینش

 . داخل شد و روب  هم پوزخند زد

 ... صورتم رو ازش برگردوندم



چند لحظه بعد روبه پنجره رفت و  

 گفت:یم تونن یه

 ... نظرببینیش...فقط از فاصله ی دور

یفه پشت پنجره رفتم و ...خدای  من...رسر

 !بود

  

  

که داشت ویلچر قاسم رو هول م ی 

 ... داد..!.برافروخته شدم و

به سمت در رفتم که دست کوروش روی 

 چهار چوب در جلو ی

 :راهم سد شد

 کجا؟_



بذار برم پیشش ...باید ببینم حالش _

 چطوره...باید حساب

اونآشغال رو هم برسم که با لجنن مثل تو 

 . همدست شده

ن کوروش روی دهانم  دست سنگنر

 نشست و مزه ی شوری خونرو

 .زیر زبونم احساس کردم

صورتش رو نزدیک صورتم آورد و خون  

 گوشه ی لبم رو با انگشت

گرفت وروی گونه ام زد و گفت:جا ی تو 

 باشم، دهنم رو یم بندمو

  

  



جلوی کش که جونم توی دستاشه الل 

 یم شم تا شای د ،دلشبه

م
َ

ِ ِِ
َ

ت
َ

 . رحم نی ی اد و نکش

این همه بلبل زبونن از کجا یم یاد ؟وقنر 

 خودت خوب یم

 دونن که اینجا

ون توی دام اون دوتا  استر منن و اون بتر

 غول چماغ؟

ن رس جات...قلدر بازی ام بذار   برو بشنر

 کنار جوجه...گ بهت

هیم تونن همیشه با قلدر بازیت و گفت

 ادای پرسارو درآوردن به

ن  یس؟هان؟حاالم برو بشنر  !هدفتتی



  

  

با غضب به صورتش نگاه کردم و ب ی 

 حرف روی صندیل

نشستمتا ببینم ته این بازی قراره به کجا 

 .ختم شه

کوروش اومد نزدیکم و دوتا دستش رو 

 روی دسته های صندل

ذاشت و کیم توی صورتم خم شدی گ : 

 باالخره سند رو کریم زد به نامت نه؟_

 . صورتم روبرگردوندم

 :کوروش ادامه داد

خوش شانش!یم دونن من چقدر _



 خودم رو به آب و آتیش

زدمتا کریم سهمم رو بده؟سهیم که برای 

 خودم بود!اما موفق

  

  

نشدماز اون مرد عوضن حقم رو 

ن  م...چونه ام رو بنر  بگتر

انگشهاشگرفت و رسم با شدت به سمت 

 خودش چرخوند...فشار

انگشتهاش روی فکم تنم رو به لرز 

 واداشت...با خشم و نفرنر که

 :تویچشمهاش زبانه یم کشید زمزمه کرد

اونن که کریم با دست و دلبازی به توی _



 مفت خور هدیه داده

مال منه...توام صاحب اون گاوداری 

.پس توامهس نر  

...عمرت...!برادرت...!زندگیت  مالمنن

ت مال منه!این ن  !همه چتر

منمکه رسنوشت چ یزی که مال خودمه 

ن یم کنم  . رو تعینر

 ... فشار دستهاش بیشتر شد

فکم در حال خورد شدن بود...هیچوقت 

 فکر نیم کردم آستانه

یوحشر بودنش تا این حده...شای دم 

 من زیادی دست کم

 . گرفتهبودمش



  

  

ن االن یم تونم_  . همنر

ن رفت و دور   دستهاش از روی فکم پاینر

 :گردنم حلقه شد

 ... خفه ات کنم_

فشار دستهاش نفسم رو بند آورد...حس 

 یم کردم صورتم از

فشارکبود شده...صدای ناهنجاری از  

 گلوم شنیده شد...داشتم

 . جون یم دادم

 :ادامه داد

_: کوروش م...از یم تون م نفست رو بتی



 هسنر ساقطت کنم..اما این

 . کار رو نیم کنم

 .. و دستهاش شل شد

  

  

چون از راه های دی گه ای _: کوروش

 ام یم تونم...به هدفم برسم

. 

 ... دستهاش رو برداشت

ن هوا رو با ولع بلعیدم ر  ... اکستر

از روی صندیل افتادم و روی زانو نشستم 

رسفه های ادامه دار و  . 

وقنر چشمهام رو باز کردم و ازرسفه فارغ 



یفه رو دیدم  شدم،رسر

که یه دستش رو به کمرش زده بود و 

 دست دیگه اش روی

شونههای کوروش بود و پوزخنِد مزحک  

 کنج لبهاش توی ذوق

 .یم زد

  

  

ه شدم و گفتم:قاسم  بهش ختر

دبرادرته...چطور دلت اوم  

 باهاشاین کار رو کن ی ؟

خندید و گفت:برادر؟من برادری 

 ندارم...من حنر توروهم



بهخواهری قبول ندارم چه برسه اون 

 موجود اضافه رو که فقط

ن هوا رو مرصف یم کنه و دی  ر اکستر

 . اکسید پس یم ده

سیع کردم خونرسدیم رو حفظ کنم 

ن حاال قدرت این و  ...همنر

ی ش ریفه داشتم تا دستهام رو روی گلو 

 بذارم و با تمام وجود

فشاربدم و جون دادنش رو ببینم...اما با 

 ی د خودداری یم

 کردم...سخت بود اما چاره ای نداشتم

... 

با خونرسدی گفتم:من و قاسم که بچه 



 های احمدیم تورو نیم

 . دونم

  

  

وع به دست زدن   کوروش قه قهه زنان رسر

 :کرد

 !همیشه توی آس تینش جواب داره_

یفه اون لحظه دیدنن  قیافه ی رسر

 بود...گونه هاش از عصبانیت

ن  ورم کرده بود و انتهای لبهاش به پاینر

 . منحنن شده بود

دستش رو از روی شونه ی کوروش 

 برداشت و ازش



فاصلهگرفت.فاصله ای که هیچ تاث 

 یری ت وی حالت

کوروشنداشت...تمام حواس اون چشم 

ن  ن به من بود ستی نفرت انگتر  

.. 

فاصله اش رو بامن کم کرد و دوباره یه 

 دور دورم چرخید از

ن بلند شدم و ایستادم  ...رویزمنر

 هرم نفسهاش رو پشت گردنم حس کردم

... 

  

  

با وحشیانه ترین حالت ممکن من رو به 



 سمت خودش

د و من  برگردوند...بازوم رو با قدرت فرسر

ب یشتر به طرفرو   

خودش کشوند وتوی صورتم غرید:تو 

 عاشق کوشان ی؟هه!فکر

گرده بازم تو رو م ی  کردی وقنر سالمتی

 خواد؟خودت رو توی

آینه دی دی؟کوشانرو جی ؟دیدی؟ 

 باهم مقایسه کرد ی؟تو واقعا

؟زه ی  خودت رو در شأن کوشان یم دونن

 خیال باطل...اصال

  بر فرضم که به همبیاین...فکر کردی

یو)....(یم ذاره تو
َ

 کری م د



؟  عروسش بشر

وقنر سکوت من رو د ید جری تر شد و 

 :فریاد زد

 خودت رو گ فرض کردی....هان؟_

دربیا ازاین خیال...عشق و عاشفر واسه 

 تو فیلماست...تو برو و

منیم مونم و قول بده منتظرم باش ی 

و وره....دوباره  همش رسر

فرو  بازومرو کشید و اینبار تو سینه اش

یفه که با  رفتم...به رسر

  

  

چهره ی برزخیش مقابلم ایستاده بود و 



 یه نظر کوچیک

نگاهکردم...دوباره صدای کوروش 

 :حواسم رو پرت کرد

کوروش:من یه راهه جدید برات 

ن جی   دارم...خوب گوش کن ببنر

یم گم...یه راه داری که برادرت و خودت 

 رو نجات بدی... یه

 ...راهخوب

ه با خودت رو راست باش ی!تو _ بهتر

 هیچ شانش برای اینکه

بتونن به کوشان بریس نداری...اما من م 

 ی خوام یه شانش موقت

ا برای همینشم  بهت بدم...خییل از دختر



 رسو دست یم

...خصوصا حاال که نی شوهری  ن شکنن

 بیداد م ی کنه و بازوم رورها

وع کرد دورم چرخ زدن  .کرد و رسر

یفه چند قدم از جاش فاصله گرفت و  رسر

ن رفت و  به سمت متر

ن تکیه داد و دست به  پشتش رو به متر

ه شد  . سینه به ما ختر

  

  

اما ممکنه برای تو زیاد خوشایند _

 نباشه...که البته مهم

نیست...تودو راه داری، ی ا زنده م ی 



ی!من  مونن ی ا م ی متر

بودن رو انتخاب م ی  جای تو باشم زنده

 کنم... زنده بودنتم

ط سخنر  ط خاصداره!رسر البته یه رسر

 نیست به زنده بودِن 

خودت و داداشت میارزه...یم رم رس 

 اصل مطلب؛من امروز تورو

 ... !یم فرستم بری.بدونقاسم

وتو شنبه ساعت اون سند رو که شکویه 

 بهت داده رو یم

 ... یاری..همراه با شناس نامه ات

ی که من بهت یم گم... اولش توی مح رصن

 من و تو باهم عقد یم



 ... کنیم...و

با صورت برافروخته دهان باز کردم تا 

 بهش بگم زیه خیال

باطل؛که دستش رو به عالمت سکوت 

 باال آورد:هیشش...تو

حِقدفاع نداری...اینجا فقط من یم گم گ 

 چکار کنه و

چکارنکنه...ودیگران خفه یم شن و زی 

و یم بندنپ دهنشون ر   

 ...، منجمله تو

  

  

اینن هم که دارم بهت پیشنهاد یم 



 از روی عشق
ً

 دم...مطلقا

 .وعالقه و این چرت و پرتها نیست

فقط یه معامله ی دورس برده برای من و 

 تو...اگه م ی گم عقد

ن جیم   منیم یسر چون حوصله ی سنر

 کردن قاض ی ودفتر دار

م اینکه تو یم یای زن من رو ندارم؛لب کال 

 یم یسر و توی

مثل یه زن عاشق پیشه سندی رو   محرصن

 که از شکویه تحویل

؛من به سهمم  گرفنر ...به نام من یم زنن

 یم رسم و بعدش

چند ماه هم رو تحمل یم کنیم و 
ً

ِ ِِ
ً

نهایتا



 وقنر آبها ازآسیاب

افتاد...یم برمتمحرصن وطالقت یم 

 دم...چطوره؟

ن جنازه ام رو هم برافروخته فریاد زدم:م

 روی دوش تو نیم

 ذارم...جی فکر کردی پیش خودت؟

من بیام محرصن و زن تو بشم بعد گاوداری 

 رو به نامت بزنم...چه

 
ی

 ! توهم قشنگ

  

  

توهم نیست...وظیفه اته که باید _

 انجامش بدی...وگرنه نه



خودتزنده یم مونن نه برادرت...فهمیدی 

شوجن ؟من اصال   

ندارم...وقنر عقد کردیم مثل دوتا عاشق 

 و معشوق یم ریم پیش

 که از اول با 
ی

شکویه وتو بهش یم گ

 نقشه ی من پیش

...همه یادا های مردونه و این  رفنر

 چرندیاتم جزنی از نقشه

بوده.چطوره؟ اینم اضافه کنم که من 

 هیچ عالقه ای به تو

ندارم...تو اصال در حدسلیقه ی من 

...مطمعن باش ناخنمم  نیسنر

بهت نیم خوره..مگهتی رو بازی دربیاری  



 که اونوقت مجبور بشم

 . کتکت بزنم

 :بلندتر فریاد زدم

؟فکر  _ تو فکر کردی گ هسنر عوضن

 کردی من عاشق

 ...توشدم؟...چه خیال خام ی

یفه نگاه کردم و گفتم:با این  وبه رسر

نقشه هاآشغال این   

 روکشیدی ؟این هرزه؟

  

  

ه که   یفه خواست به طرفم یوروش بتی رسر

 کوروش



ه به  مانعششد:رسجات بمون آنوشا...بهتر

 اعصاب خودت

...این احمق چاره ای نداره  مسلطبایسر

 جز اینکه گارد

ه...استثنائناینبار رو ازش یم   بگتر

ه تنهاش  گذریم...حاال بهتر

ط ما یک بذاریم...ن یازداره بینمرگ و رسر

 ی رو انتخاب کنه...تا

هروقت خواست یم تونهفکر کنه...ی ا 

 مرگ خودش و داداشش

یا زدن اون سند به نام منو عقد شدن 

 برای من...خوب فکر

کن...خییل بهت امتیاز دادم...وقت 



 .بختر 

# یانوشڪ  

طول وعرض اتاق رو راه یم رفتم...دلم 

 یم خواست اونقدر قدرت

وروش و آنوشا و دار  ڪ تم تا داش

ڪ ودسته اشون رو به در   

اری ازم بر ڪ هڪ بفرستم،اما افسوس

 . نیم اومد

  

  

ننده بود ڪ وروش دیوونهڪ پیشنهاد 

نبود ڪ،اصال برام قابل در   

ه یه انسان باید تا چه حد وقیح ڪ



ن ڪباشه، ه یه همچنر  

پیشنهادی بده،دلم یم خواست بزنم زیر 

ن و بگم اصال  همه چتر

ه جون قاسم در ڪ بهمن چه

ر قاسمڪ به فیڪ خطره؟مگه  

ه من باشم.اما با یادآوریه چهره ی ڪبود

انهڪود ڪ معصوم و   

 یقاسم دوباره قلبم به تپش یم افتاد ،

دوراه داشتم یا مرگ قاسم و شای د 

 خودم!یا دادن سند گاودار

شورو ڪ ی به . 

ردم،من با اون سند ڪ ر یمڪباید ف

ار یمڪچ  



نم؟یم تونستم گاوداری رو ڪتونستمب

 توسعه بدم؟شانس این

وشان رو ڪ ه دوبارهڪرو داشتم

ردمڪ ار یمڪببینم؟بای د چ  

ردم به یه گاوداری و یم ڪ ؟دل خوش یم

 ذاشتم برادرم

ه؟اصال اگهخودم رو هم یم شت ڪ بمتر

؟اونوقت شاید به  جی

سید اما منم دیگه توی این گاوداری نیم ر 

 دنیا نبودم،قاسمم

 .نبود

  

  



اما بادادن سندگاوداری به اون اختاپوس 

 الاقل جون برادرم رو

وروش راحت ڪنجات یم دادم و از دست

هڪیم شدم،گفته بود  

ه به نامش بزنم بعدش  ڪ سند رو 

 طالقم م ی ده،شای د

ن بود،اصال مگه من  عاقالنه ترین راه همنر

 از اول به طمع

ویه پاتوی خونه اش گذاشته ڪثروتش

ه حاال باید سندڪ بودم  

 هڪ گاوداریش به نامم یم شد،گاودار ی

وروش مدتهاڪ  

 .بودچشمش دنبالشه



ون اومدم نگاه ی به ڪ ر ڪاز ف ه بتر

 دورو اطرافم

شده بود،االن چند  ڪردم،هواتاریڪ

ذهنم ه ڪ ساعت بود   

بود،شاید اینوقت شب  ش نبود ڪ درگتر

ه جوابم رو بده،با اینڪ  

به های متعدد به جون در  وجود با رصن

 اتاق افتادم ومدام صداشون

ردمڪمی :  ش نیست؟آهای؟!هیچڪ

  اینجا نیست؟یڪ

  

  

به های  هیچ صدانی نیم اومد،با رصن



م تری به درڪمح  

یس  ڪنید،ڪ زدم:لعننر ها در رو باز 

 نیست؟

 هیچی مشخص یڪتوی اون تاری

 نبود،صورتم رو به ش یشه

در چسبوندم و  ڪسته و باریڪینیمه ش

ردم تو یڪ سیع  

ه نشون ڪ  دنبال یه یسر اییڪاون تاری

 دهنده ی وجود

یهموجود زنده باشه بگردم،هیچی 

 نبود...نا امیدانه خواستم

م ل ی ه ڪ ه در باز شد و یهڪ عقبتی

 مرد داخل شد،وحشت



ه ڪشیدم و عقب رفتم،ڪ زدههنر 

وروش بلند شدڪ صدای : 

 بهت نیم ی اد اینقدر ترسو بایسر ؟_

مرم  ڪ دستم رو پشت رس توی گودی

ردمڪ گذاشتم و سیع  

نمڪ خونرسدی خودم رو حفظ : 

سیدم_  .من نتر

  

  

دستهاش رو به هم مالید و گفت:باشه 

ڪ یمفرض یم گتر   

س دختر خونی بایسر  سیدی،نتر  هنتر

اری باهات ندارم،خبڪ  



ردی؟ڪ ر اتو ڪچیشد؟ف  

_ جاست؟ڪ برادرم  

_ نه  ڪ ر یمڪ ندونه فیڪاوه،هر 

 !برادرت چه ابر یلیه

واقعا چرا جونش اینقدر برات اهم یت 

 داره؟من جای تو بودم پول

ایط ترجیح یم  رو به برادرم با اون رسر

ه اول تا آخرڪ دادم.اون  

عمر طبییع نداره!اصال چرا باید بخوام از 

 اون گاوداری بگذرم تا

یه موجود به درد نخوری مثل اون بچه 

 زنده بمونه،مگه یم خواد

نه برات؟ هوم؟ڪ ار ڪچ  



  

  

ردم و از ب ین ڪ اخم هام رو توی هم

 دندون های قفل شده

 امگفتم:بیشتر از جون برادرم نگران اینم

و پس نیوفنر ازه تڪ  

 . داغمال دنن ا یه وقت

ه شد.با پوزخند  بهم ختر

ه جون برادرم چقدر ڪادامه دادم:این

 برام مهمه به تو ربیط

نداره،اما از اون گاوداری یم گذرم تا خون 

ث یفڪ ڪیه خو   

ن ڪ مثل تو به گردنم نیوفته،برای تو  شنر



 راحته...!اما من آدم

شنیستم،ڪ  

ه ڪ یسند رو بهت یم دم،اما وقت 

 دست برادرم توی دستهام

باشه، غتر از اون پشت گوشت رو دیدی 

،م  سند رو هم یم بینن

نجه بد ی تا ڪیتونن اونقدر من رو ش

م،اما خیالت راحت  بمتر

ه سند هیچوقت بدستت نیم ڪ باشه

هڪرسه،مگه این  

بخاطرش از روی خون من و قاسم و 

وه ی رد بشر ڪش . 

  



  

ارت خییل سخت یم شه، یه ڪ اونوقت

ط دیگه ام دارم، هڪرسر  

ا رو هم ن ال  ڪ جریان عقد و این چتر

نن ڪ فراموش ! 

 دستهاش رو روی سینه اش چل یپا 

ردو گفت:نه انگارڪ  

جامونداره عوض یم شه،تو شدی  

 !گروگانگتر و من شدم گروگان

ه ی ادت رفته من تو و برادرت ڪمثل این

 رو اینجا زندانن 

ردمنه توڪ ! 

 ار ڪ  چهیڪ  گممن یم



نه!فهمیدی!؟ڪ  

وقنر م ی گم زن من م ی یسر ی عنن یم 

 
ن

 ش ی!و حرف

 !داخلشنیست.شتر فهم

  

  

پس دوروز بعد م ی ریم محرصن .تو زن 

 من یم یسر و منم

 !شوهرت

 :پوزخند زد

و بعدش تو مثل یه زن خوب سندرو به 

 نامم یم زنن و م ی ریم

ن رو گردن یم  وه ی!و همه ڪپیش ش چتر



ی  !گتر

ه نی ڪ یادت باشه ه اون خواهرت حارصن

 معطل ی دستورات من

م نفس های ڪنه.اومد نزدیڪ رو اجرا 

 داغش نرمه ی گوشم رو

ن ترین صدای مم ن  ڪ سوزوند با پاینر

 گفت:حنر زیرم بخوابه

 حالیته ؟

 ه خودت ختی داریڪ از خوشگل یشم

چل خانم! هوم؟ڪ ! 

شیدڪ عقب : 

_ ش افتخار نیم دم ڪاما من به هر 

 اسمش بره توی شناسنامه



 !ام،این افتخار فقط برای توئه عزیزم

  

  

 قهقه زد

مرش گذاشت  ڪ دستهاش رو دو طرف

 :و گفت

_ ه ڪ بهت قول م ی دم تو تمام مدنر 

 زنیم له له عطر تنم

ه از شیش قدیم  ڪ روبزنن در حال ی

 ت هم رد نیم شم!یه در

من بخوام روی تخنر  نڪ ر ڪصدف

هڪه ملڪ بخوابم  

 !ی زیبانی مثل تو روش خوابیده باشه



ون ڪ رسش روبه نشونه ی اشمئاز ت

 :داد و گفت

_ رشم حالم روبه هم م ی زنهڪحنر ف ! 

ش رفتم و دستم رو به طرفش ڪنزدی

ردم ، وگفتم:تویڪ دراز   

حرفت  ڪ تمام زندگیت با این ی

رڪموافقم!حنر یه در صد ف  

نارم روی تخت یه  ڪ نمڪ ن حسڪ

 گربه ی چموش

ه چنگگ های منفورش ڪ خوابیده

نه وڪ پوستم رولمس یم  

صدای میو میوش گوشم رو آزار یم ده ، 

 درست مثلچند دقیقه



اڪ ی قبل ،خوبه  ڪه یه وجه اشتر

 !باهم داریم،پس بزن قدش

  

  

و ابروهام رو باال بردم و مثل خودش  

 !گفتم:هومم؟

وزمندانه اش به یه زهر خند پو  زخند پتر

 تغیتر ماهیت داد

،دستمرو به نشونه ی موافقت فشار داد 

 : و گفت

_ ه نیاز نیست هم رو ڪ موافقم.خوبه

نیمڪ مدت زیادی تحمل  

چلڪ ،موش ! 



درسته ،خب ،پس اول تحویل برادرم _

 . بعد تحویل سند

  

  

ه یه جام برام پیدا   ه وقنر ڪ نن  ڪ بهتر

ریمڪ  

ونمڪش رد ،دست برادرم رو ڪ ویه بتر

م و برم توش  بگتر

پمڪب . 

 ه نیم شه حساب باز ڪ روی مردانگیت

رد ،اما شای د بشهڪ  

 رسمایه  یڪروی قولت یه جور ای اند

رد.پسڪ گذاری  



الم اول دستهای برادرم توی ڪختم

لید خونه ایڪدستهام و   

ن به محرصن و ڪ پدریم ف مشتم،بعد رفنر

 زدن سند به نامت و

یفه  بعد نقشیه آدم عوضن مثل رسر

ردنڪ روبازی ! 

ه ڪ غتر از اون باشه سند نی سند!بدون

 بدم نیم ی اد

 پیدا بشه و من و قاسم رو از رسر این یڪی

یڪدنیای ای بتر  

نه!بجاش اصال بدمم نیم یاد یه ڪراحت

 آدم مفلس و گدا

ن ڪ گاگویل مثل تورو  فتار روی  ڪ ه عنر



ه گوشت ڪیه تی  

ف همون گوشت ڪ بوگندو افتادهرو تو 

 !بوگندو هم بذارم

  

  

م ڪدوباره وحشر شد و چونه ام رو مح

ن انگشت هاش فشار  بنر

 :داد و گفت

!ی ادت _ دیگه خییل داری زر یم زنن

 باشه م ی تونم از یه

فتارمپست تر باشم پس دور برندار ڪ

وچولوڪ موش ! 

با حالت مسخره ای دستش رو از روی 



 :چونه ام انداختم و گفتم

عو ...عو. یه داماد جنتلمن مثل تو _

 توی شب خواستگاری به این

 عروسش رو نیم زنه گربه 
ی

رویانی و قشنگ

 !نره

گربه نره رو به وقتش نشونت م ی دم _

ثیف.و ازڪ موش  

ون زد  .اتاقبتر

  

  

 ز رفتنش وقنر خیالم راحت شد بعد ا

ه حضور نحسش اونجاڪ  

ن و یه دل ستر  نیست ،نشستم روی زمنر



 برای بدبخنر هام

ردمڪگری  ه ! جانی !؟ڪ وشانڪ  

 ک   یانوش

صدای جتر جتر در کهنه و زهوار دررفته  

 گوشم رو خراشید؛واردِ 

 .خون ه شدم

نگاه ی به دور واطراف خونه ا ی که تمام 

 خاطرات کودگ و

یم رو رقم زده بود انداختم بوی  نوجوون

 م ی داد .شیش
ی

 کهنگ

ه های شکسته شده ی در اتاق ها توی 

 . ذوق یم زد

آه رسدی کشیدم و گفتم:من باالخره 



 اومدم !بازم فقط تو بودی

که شدی پناهگاهم.پوزخند زدم و  

 گفتم:پناهگایه که

  

  

 صاحبشدشمن درجه یکمه.یم بینن ؟...از 

 ترس دشمن به خودش

 .پناهآوردم

ه ی گوشیم بلند شد.از جیبم  صدای ویتی

 درش آوردم وبه صفحه

 . اش نگاه کردم

شماره ی مامان بود.تماس رو برقرار  

 کردم:الو مامان؟



؟انیس خانم م ی  _ کیانوش کجا رفنر

 گفت اومدی همه ی

 !وسایلت رو بردی

آره وسایلم رو بردم مامان .مرس ی _

ه مدتبخاطر اینکه ی  

 .اجازهدادی پیشتون بمونم

 ؟دیونه شدی؟این چرت _
ی

جی یم گ

 وپرتا چیه؟مگه قرار بود

حضورت توی خونه ی من موقت 

 .باشه؟!برگرد کیا

بازم بهت رس م ی زنم مامان.اما فعال _

 تصمیم دارم کنار برادرم

 کنم
ی

 . توی خونه ی بابا زندگ



  

  

ن ؟_  مگه خونه ی احمد رو نفروخنر

ن من اینجا مستاجرم_  .فروخنر

این چه کاریه کیا؟هرجا بخوای خودم _

 برات خونه یم

م.اونجاجای مناسنی نیست  .گتر

من اینجا راحتم مامان .خداحافظ.و  _

 . گویسر رو قطع کردم

 به تماس های بعدی مامان جوانی ندادم

. 

 خانم برادرتون رو پیاده نیم کنید؟_

مت راننده ی آژانس چرخیدمبه س : 



 . آه...ها...االن یم یام_

  

  

و از در خارج شدم و به سمت پراید نوک 

 . مدادی رفتم

راننده ویلچر قاسم رو از صندوق عقب 

 درآورد و روی زیم ن

 . صافش کرد

ن رو باز کردم...قاسم روی  در عقب ماشنر

 صندیل دراز شده

هیکل نحیفش رو روی  بود.بغلش کردم و 

 . ویلچر نشوندم

کرایه ی آژانس رو حساب کردم و با 



 .قاسم وارد خونه شدیم

ویلچر رو به گوشه ای هدایت کردم و 

ن   مقابل قاسم روی زمنر

 :زانوزدم

؟بازم من و تو _ خونی دادایسر

 اینجاییم.توی این خونه ی

 قدییم!دلت واسم تنگ شده بود؟

  

  

با چشمهای معصومش بهم نگاه   فقط

 :کرد

 اونا اذیتت کردن؟_

 فکر کردی آبچی گ ا نیم یاد دنبالت؟



کاش زبون داشنر داداش.اونوقت بهم یم  

 گفنر کوروش باهاتچه

کار کرده.کاش الاقل یم تونسنر حرف 

 بزنن اونوقت منمبهت یم

گفتم این مدت چه درد ی کشیدم.الاقل 

 دوتا فحش بهاون

 دادی تا این دل من کوروش آشغال یم

ه.یم دون ی؟  آروم بگتر

این روزا فقط دوست دارم یگ نی یاد 

 بشینه پیشم .بعدش

منفقط از بالهانی کهبه رسم آوردن بگم و 

 اونم ه ی فحش

بده...یه فحش بده...منمکم کم گالیه 



 . هام رو کم کنم

آخه یم دون ی وقنر دلت غم داره مدام 

 دنبال یه گوش مفت

.اونم همش  یم گردی که درد ودل کنن

 باهات همدردی کنه و

بهاونانی که ناراحتت کردن فحش بده ... 

 بعدش توام کم کم

 !سبک یم یسر 

  

  

ن  از جام بلند شدم و درحال نیم ختر

 دستهام رو روی زانو

هامگذاشتم و گفتم:ولش کن .من هر جی 



 بگم توکه نیم تونن 

م اینه که من و تو کنار جواب بدی! مه

 همیم داداش کوچولو.خونه

رو جارو یم کنم.اتاقت رو مرتب م ی کنم 

ن   و یه رختخواب تمتر

براتپهن یم کنم.دی گه بابا نیست که 

 همش غر بزنه و بگه قاسم

.دیگه آبچی کیا یه  رویم بریم بهزیسنر

 لحظه ام قاسم

و تنها نیم ذاره.دسنر توی  کوچولورسر

دمموهای نامرتبش کشی  

م برات دادایسر کاری م ی کنم   وگفتم:بمتر

 که همه ی اون



 . سخنر ها از ی ادت بره

قاسم جون خوشحالم که برگشنر _

؟ ن  خونه .شما کدوم خواهرشنر

به طرف صدا چرخیدم و یگ از همسایه 

 .های قد یممون رو دیدم

 .لبخند زدم و گفتم : خواهرشم دیگه

  

  

ز کرد و چادرش رو جلو  چشمهاش رو ری

 کشید و گفت:چقدر

؟ ؟ انگار خودیسر  ! شبیه آقا کیانویسر

 .بله من خود کیانوشم_

با تعجب گفت:صتی کن ببینم.کیانوش  



 !که پرسبود؟

آره عمل تغیتر جنسیت دادم. دیگه _

م  .دختر

ن انگشت شست و اشاره اش  با دندون بنر

 رو گاز گرفت

وگفت:استغفرهللا آدم شاخ دریم ی اره. 

انی یم شنوه ن  !چه چتر

ن درگاه فاصله گرفت و راهش رو   و از بنر

 . کشید و رفت

  

  

لبخند زدم و به سمت قاسم رفتم 

 وچشمک زدم وگفتم:ماموریتبا



موفقیت انجام شد...حاال م ی ره همه 

 جا جار م ی زنه وکمکمهمه

ی محل یم فهمن که من تغیتر جن سیت 

ی دادم...دیگه راست  

راسنر آبچی کیای خودتم.خب من برم 

 برای نظافت بای د یواش

م قاسم ی و  ی هم یاد بگتر ن یواش آشتی

 .دوباره بوسیدمش

وع یم کردم خونه رسر ن  ... اول باید از آشتی

هیچکدوم از وسایل خونه رو اکر مبا 

ده بود...خب  خودش نتی

البدنیازشون نداشته...اینم به نفع 

 من...یم تونستم بد ون دغدغه



 کنم
ی

 . تویاین خونه کنار قاسم زندگ

دو روز بود کهبا قاسم ساکن خونه ی 

 .خودمون بودیم

نگاه ی به دور و اطراف خونه ک 

ش کرده ن  هحسانی تمتر

 .بودمانداختم

  

  

 .و رورسی سفیدم رو پوشیدم

روی مانتوی سیاه رنگم زیادی بدشکل 

 بود.دسنر توی ابروهام

کشیدم و تار موهای زیرش رو که به 

 شکل نامرتنی رشد



کردهبودن رو لمس کردم.ابروهام مثل 

 قبل مرتب و یک

شکلدرنیومده بودن.رورسی س فید 

ه ام رو چند درجه ن  پوست ستی

 . ت یر ه تر نشون یم داد

چهره ی درب و داغونم بیشتر ش بیه 

ای جن گزدیه  دختر

 !دههشصت بود تا یه عروس

آینه پوزخند زدم و  به خودم توی 

 گفتم:عروسم اونم

چهعرویس...االن کوروش با دی دن این 

 قیافه قبض روح یم

شه.شونه هامرو باال انداختم و گفتم:یم 



َرک
َ

 َ  شه کهبشه به د

اصال منآفریده شدم تا اون گربه زرده رو 

 . دق مرگ کنم

  

  

وارد اتاق قاسم شدم...روی تخت آروم 

بیده بود...تویخوا  

 . اینحالت شبیه بچه های سالم بود

ِ رسدش رو بوسیدم و از  
آرو م پیشونن

 کنار تختش سالنه

 . سالنهفاصله گرفتم

صدای پیامک گوشیم بلند شد. پیام رو 

 باز کردم.شماره



ناشناشبود .آدرس یه محرصن طرفای 

 .نارمک بود

دم  .چندبار خوندمش و به حافظه ستی

تم و گویسر رو توی  در اتاق رو آروم بس

ت کردم و بعدکیفم  کیفمتی

رو روی شونها م انداختم و از در خونه 

ون زدم  .بتر

ن تاکش دست تکون دادم و  برای اولنر

 . سوار شدم

  

  

ن سوار و پیاده شدم تا  چند تا ماشنر

 .باالخره مقابل محرصن رسیدم



 . زنگدر رو فشار دادم و در باز شد

ی فرش شده مقابل چشمهام  چند پله

 هویدا شد.از پله ها باالرفتم

و مقابل درب ورودی محرصن ایستادم و 

 به تابلوش

رسدفتر ازدواج و طالق »نگاهکردم: 

 «....شعبه

قبل از اینکه دستم در رو لمس کنه در 

 باز شد و زوج جوونن 

ازش خارج شدن و پشت رسشون یه 

 جمعیت ده پونزده نفره

ینن بودکهتوی دستاشون گل  و شتر  . 

تا آخرین نفرشون رو با چشمبدر قه کردم 



 و بعد وارد شدم

وبالفاصله با کوروش کهبایه دست کت و 

 شلوار رسمهای و خوش

دوخت و یه کراوات مشگ ا یستاده بود 

 چشمتوی چش

مشدم.اغرار یم کنم که زیادی خوشتیپ 

 . و جذاب شده بود

بادیدنملبخند مصنو غ زد و  

 گفت:اومدی عزیزم!دیر کردی؟

ی ف  جناب احمدی عروس خانم ترسر

 .آوردن

  

  



ت بهم انداخت و   منشر نگایه با حتر

بسیار خوب.عروس»گفت:   

 «خانم ایشونن؟

کوروش لبخند زورگ زد و گفت:بله 

 !ایشونن

خییل خب بفرمایید بشنید صداتون یم  _

 . کنم

ن مبل نشستم وکوروشم کنارم  روی اولنر

 جا گرفت و زیر

لبگفت:خییل عروس خوشگیل شدی 

 .البته از آخر

منم زیر لب گفتم:چه عرویس؟وقت ی 

 دوروز دیگه دوباره اینجام



 .واسه طالق

  

  

لبش رو به گوشم نزدیک کرد و  

 گفت:دوست داری همیشه

منده من چن د روز نی عروسمن بایسر ؟رسر

 شتر نگه ات نیم دارم

. 

خوا ستم جوابش رو بدم که منشر 

 صدامون زد:بفرمایید برید

 .داخل

با صدای عاقد از سقف پر زرق و برق 

 . محرصن چشم گرفتم



 شاهدندارین؟_

 .نه متاسفانه.کش مدنظرمون نیست_

  

  

 پدرو مادر ندارین؟

!..مخالف _ ن داریم جناب.،نیسنر

ن پا نیم  ازدواجمون بودن و گفنر

 .ذارن توی مراسم

 . چه راحت دروغ یم گفت

 ... عاقد گفت :بسیار خب

 . و منشر رو صدا زد:آقای ثقفن 

 منشر وارد شد:بله حاج آقا؟

 .زنگ بزن بگو دوتا شاهد نی ان



  

  

و بعد نگایه به شناسنامه ها انداخت و  

 گفت:قبل از خوندن

یه عقد به میمنت و مبارگ بفرما خطب

 یید مهریه چقدر لحاظ

شده؟ منتظر به دهان کوروش چشم 

 
ی

 دوختم و پوزخند کمرنگ

 . زدم

کوروش نگاه ی به پوزخندم انداخت و  

 گفت:مهریه اشون یه خونه

 .ی گلنگیه توی نوروز آباد

با تعجب بهش نگاه کردم و اون نگاهم رو 



 .نی جواب گذاشت

عاقد رسی تکون داد و گفت:بسیار خوب 

؟  و دیگه جی

کوروش قولنامه رو از کیف دس ت یش  

 که کنارش گذاشته بود

ن  .در اولنر درآورد و گفت:دیگه هیچی

 فرصت قولنامه رو به نامشون

 . یم کنم

نتونستم خوشحالیم رو از این ختی مخفن  

 کنم ومثل دیوونه

هادستم رو مشت کردم به سمت باال 

صدایبردم وبا   

 .بلندگفتم:یوهوو...خییل ممنون



  

  

کوروش و عاقد هردو با تعجب بهم نگاه  

 . کردن

دست مشت شده ام رو به طرف دهانم 

 بردم و بازش کردم و

 .باخجالت گفتم:ببخشید

*** 

نیم ساعت بعد دوتا مردی که به عنوان 

 !شاهد بودن رسیدن

د از عاقد قولنامه رو ورق زد و بع

 بررسیش گفت: یه جلد کالماهلل

 . هم یم زنم توی عقد نامه



کوروش لبخندی زد و گفت:اگه قرآن 

 تکمیلش یم کنه ،باشه

 .مشکیل نیست

  

  

عاقد لبخند نجینی زد و گفت:البته که 

 .قرآن تکمیلش یم کنه

 .پس حله.بریم رساغ خوندن خطبه_

_ جله دارن؟خییل انگار آقای داماد ع  

کوروش لبخندی زد و گفت :آره خب، 

 .چرا که نه

بسیار خوب یم ریم رساغ خوندِن _

 :خطبه



 ... بسم _

بغض به گلوم چنگ انداخت،من داشتم 

 چه کار یم

کردم.نشستهبودم رس سفره ی عقد 

 ،کنار کوروش!؟

هیچوقت توی کابوسمم به این فکر 

 نکرده بودم.اگه کوروش زی

؟ ر قولش یم زد و قولن امه رو نیم داد جی

 اگه مجبورم یم کرد

؟  مثل زن و شوهرای واقیع باشیم جی

  

  

واقعا تصمیمم درست بود؟کاش الاقل به 



 آقا کریم جریان رو م ی

 گفتم.حاال بای د چه کار یم کردم؟

ی از خطبه های عاقد نیم  ن چتر

 فهمیدم.توی یه عالم دیگه

د جی م ی شد؟ بودم.اگه کوشان یم فهمی

 هزار اما و اگر ذهنم

 رو به بازی گرفته بود

یگ به بازوم زد؛گیج به کوروش نگاه  

 کردم .با حالت نیمه عصبانن 

 گفت:بله؟

رسم رو با گیچی تکون دادم و  

 . گفتم:بله...بله

 عاقد لبخندی زد و گفت:مبارکه



؟_  !جی

  

  

 :عاقد نگاه عمیفر بهم انداخت و گفت

م_  !محرمیتتون مبارک دختر

 .بیاین امضا بزنید

اول کوروش از جاش بلند شد و به طرف 

 عاقد رفت و خم

وع به امضا کردن کرد  . شدورسر

بعد از تموم شدن امضاها.کوروش به 

 سمتم اومدو گفت:خبنوبت

 .توئه

رسم رو تکون دادم و با قدم های 



ن  به سمتنامطمعن وسنگنر  

ن عاقد رفتم و امضا زدم  . متر

  

  

** 

 من شدم زن رسمیه  
ی

ن سادگ به همنر

 ...کوروش

ن  همراه کوروش از پله های محرصن پا ینر

 اومدیم و در کمال

یفه رو دیدم که تکیه زده به ماش  تعجبرسر

 ینش ایستاده

بود...بادی دنمون لبخند زد و به 

ن با نی طرفمون اومد، از کنار م  



تفاوت ی رد شد وبه سمت کوروش 

 رفت و گفت:تموم شد؟

پشتم بهشون بود. فقط صداشون رو یم 

 .شنیدم

کوروش درجوابش گفت:آره عقد  

 کردیم...تا یگ دو روز د یگه

کاروتموم یم کنم. بعدش عقد م ی کنیم. 

 اینم م ی ره

دنبالزندگیش.فقط خونه ی پدریش رو 

 یم دم به خودش ، اونم

ون چند میلیارده که بهمون بخاطرا

 بخشیده...چطوره؟

  



  

صدای خنده ی خواهر غریبه ام توی  

 گوشم مثل یه آواز

 :بدصدابود

آره چاره ای نداریم.بعد از فهمیدن _

ونش  قضیه، کریم مطمعنا بتر

یم کنه و باالخره یه رسپناه م ی خواد تا با 

 دادش جونش

 کنه.بازم در 
ی

ندگ ن ک نیم کنم چطور تورسر

 یه آدم به خاطر یه

 . بچه ی معلول از اون همه پول یم گذره

کورش خندید:این خرَیت فعال که به نفع 

 .ما تموم شده



و صدای خنده ی هردوشون...به ی اد  

 کارتون های دوران

کودگ مافتادم و خند یدن شخصیت 

 .. .های منفور و خرابشون

نزدیکم شدن.کوروش کنارم ایستاد 

:سوار شو برسونمتوگفت  

ن  .من ماشنر خونه ات باید برم جانی

 . نیوردم باید با آنوشا بریم

بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:من با 

 .تاکش یم رم...راحت ترم

آنوشا در ماشینش رو باز کرد 

 .وگفت:کوروش جان بیا دیگه

  



  

 .کیانوشم رس راه یم رسونیم_

گفتم من خودم م ی رم.ب ی خودی _

 .زحمت نکش

تو این مورد تو نیسنر که نظر یم دی. _

 من یم گم یم رسونمتو

توبای د بگ ی چشم زود برو سوار شو 

 ...سیندرال

وسط خیابونم سیع نکن بازار گریم  

..زود برو سوار شو  .کنن

از کجا بدونم که با اون عفریته _

 السلطنه نیم برید رس به

.نه از تو نیستمکنید؟ جناب گرونگان گتر



 خوشم یم ی اد نه از

اون عروسک خیمه شب بازی برو من رو 

 ول کن به حال

 ... خودم...بروعمو برو

  

  

دست به سینه ایستاد و گفت:خانم 

 موشه ی نابغه...من اگه بخوام

رسبه نیستت کنم االن این کارو نیم  

 کنم...حداقل نه تا وقنر 

سند خوشگِل گاوداری رو به نامم  اون

 .نزدی

 :آروم اومد جلو تر و نزدیک گوشم گفت



یم خواستم امروز به مناسبت میمنت و 

 مبارکیه ی

مت یه رستورانن که  جشنازدوجمون بتی

...ول  توی عمرت نرفنر

ی چکارکنیم اون عفریته السلطنه ی 

 آویزون مثل جن یهو

م  ظاهر شد...نذاشت همرس عزیزم رو بتی

تورانرس . 

پوزخند زدم. نه به خاطر برنامه ها ی  

 کوروش.در اصل بخاطر

یفه که نیم دونست داره  مخمعیوب رسر

 روی قتی گ فاتحه

یفه اصال برا م  میفرسته!... گرچه رسر



 اهمیت نداشت،نه

خودش.نه رسنوشتش.نه اینکه بر ای  

 کوروش به اندازه ی یه ح

یوونم ارزش نداشت...به وهللا که  

طان بودکوروش خود شی . 

  

  

نه غذاتو یم خوام...نه نگرانیه ی _

 صوریتو. نه یم خوام

بدونماحساست نسبت به اون عروسک 

 خیمه شب بازی چ

یه...فقط یم خوام برم پیش قاسم 

ن   ...همنر



اخمهاش توی هم رفت و گفت:سوار شو 

 .برسونمت

نی تفاوت از کنارش گذشتم و رفتم سمت 

یف ن رسر هماشنر  

ونشستم توی صندیل عقب و دررو با 

 .تمام حرصم بهم کوبیدم

ن خم شد وگفت:دهات  یفه توی ماشنر رسر

ن   ِی ندید بد ید ماشنر

 .روشکوندی

اخمهام رو توی هم کردم و گفتم:خفه 

 .شو و راه بیوفت

  

  



کوروش که صدام رو شنیده بود. 

 باصدای بلند خندی د

 .وگفت:راست یم گه دیگه راه بیوفت

یفه پشت چشیم برام نازک کرد و توی  رسر

 صندل ی

رانندهنشست...همراه سوار شدنش بوی 

 عطر خوش و مالیم زنونه

ن پیچید  .اشتوی ماشنر

گاه بینن ام رو پر از عطرش کردم  . ناخودآ

واقعا اون هیچی از زیبانی و جذابیت کم 

 نداشت...یم

ی خودش کنه تونستهرمردی رو شیفته 

ه ی مشنِگ خرفت  .دختر



یفه نشست و رسر یفه  کوروش کنار رسر

ن رو راه انداخت  .ماشنر

ن مدام باهم یم خندیدن و از  توی ماشنر

 برنامه های آینده

یفه خودش رو لوس  ..رسر ن اشون یم گفنر

 یم کرد وکوروش

ظاهرا قربونصدقه اش یم رفت گربه نره 

 ..!ی موذی

ن که وقنر پریچه ر مرد انگار قرار داشنر

 .باهم از ایران برن

  

  

وع کردم  گویسر نوکیام رو در آوردم و رسر



 به مار بازی...من کهمثل

ن دار  اونا گویسر های جدید و دوربنر

ن ماربازی ام  نداشتم...همنر

 . خییل رسگریم خونی بود

کم کم از شنیدن حرفهاشون فارغ شدم و 

 نظرم جلب ماری شدکه

یم شد...وقنر رسگریم داشت بزرگتر 

 خارق العاده ای پیدا یم

ن  کردم .به رسم عادت زبونم رو بنر

 دندون هام قرار م ی دادمو

ن لبهای بهم  نوکش توی این حالت ازبنر

ون یم  چفت شده ام بتر

 اومد و تمام توجه ام جلب باز ی یم شد



. 

تا به خودم اومدم دیدم سکوت کشنده 

ن رو فرا  ای فضای ماشنر

بروم نگاه کردم و متوجه نگاه گرفته.به رو 

ه و خاص  ختر

وی خودم شدم  .کورورسر

  

  

با نی تفاوت ی ازش چشم گرفتم و گویسر 

 رو توی کیفم گذاشتمو

سیع کردم نگاهم رو بدم به ماش ین هانی  

 که دورواطرافمون رو

 .گرفته بودن



ن  صدای روشن شدن فندک توی ماشنر

 حواسم رو پرت کرد و

یفه یه سیگار الی انگشت د یدم که رسر

 هاش گذاشته و مشغول

 .کشیدنه

ت محو سیگار کشیدنش شدم..با  با حتر

 وجود تمام

 که توی زندگیم کرده بودم و 
ن

کارهایخالف

 سابقه ی زندانن که

داشتمهیچوقت...حنر برای تست کردن 

 هم لب به سیگار نزده

بودم . آب دهانم رو قورت دادم و گفتم 

کشر :سیگار یم    



یفه؟  !رسر

از توی آینه بهم نگاه کرد و گفت:به تو 

 ربیط داره؟

.برای _ نه تا حاال ندیده بوم سیگار بکشر

ن تعجب کردم  . همنر

  

  

کوروش بهم نگاه کرد و گفت:سیگار 

 دارم.یم خوای؟

 .نه سیگاری نیستم_

 .با رسیدن به محله نفس راحنر کشیدم

یفه مقابِل در خونه نگه داشت...با  رسر

 حالت خاض به خونه



نگاهکرد...انگار یادش اومده بود که 

 اصلیتش برای کدوم محله

ن پیاده شدم  . است. از ماشنر

کوروشم همراهم پیاده شد و گفت:فردا 

مت  آماده شو بیام بتی

ن حقیق نر که من یم  پیش کریم برای گفنر

 خوام

...حالیته که با ید جی 
ی

  بگ ی؟بهشبگ

  

  

تافردا یه کاریش یم کنم فعال یم خوام  _

احتکنم  .برم خونه استر

ن رو بستم به سمت خونه  و درب ماشنر



 رفتم و کلید رو توی قفل

چرخوندم و داخل خونه شدم و درش رو 

 محکم به رویکوروش و

یفه بستم  .رسر

وارد خونه شدم و یک راست به سمت 

ماتاق قاسم رفت  . 

زیر پاش رو خیس کرده بود.طبق معمول 

 وقنر زیر پاش رو

خیسیم کرد ب ی قرار تر یم شد، رفتم 

 نزدیکش و لبخند

زدم وگفتم:ببخشید دادایسر دیر رسیدم 

 نبودم که

ت یم کنم ن .االن تمتر متدستشونی  !بتی



  

  

وبعد فورا لباس هاش رو از تنش درآوردم 

ردموو سوار ویلچرش ک  

 .بردمش سمت حمام

تختش رو مرتب کردم و خوابو ندمش 

 روی تخت و صورت

 :مثلگلش رو بوسیدم

ازاین به بعد وقنر خواستم برم نی رون _

 پوشکت یم کنم که

دی گهلباسهات کثیف نشه.االنم یم رم 

 ی ه غذای خوشمزه

درست م ی کنم بخوریم باهم...منم 



 .خییل گشنمه

باهامون  چقدر خوب یم شد اگه هیچگ 

 کار نداشته باشه وفقط

 ساده و 
ی

من و قاسم باشیم و این زندگ

 این دنیای پر فراز

ونشیب...کنار قاسم آروم بودم...آروم و 

 نی دغدغه...با ید زودتر م

ی رفتم رساغ حقوق بابا...تنها لطفن که 

 بابا در حقمون کرده بود

  

  

.الاقل یم همون سابقه ی بیمه اش بود.. 

 شد تهش رس ماه یه



 ...پویل بهمون برسه

یفه و   گاوداری کریم باشه مبارک رسر

ن   کوروش، ما به همنر

حقوقبخور و نمتر و بابا واین خونه ی  

 دربو داغون راضن 
ی

 کلنگ

 .بودیم

یه شام ساده درست کردم و غذای قاسم 

 رو بهش

دادموخوابوندمش رس جاش و خودمم یه 

ن   دوش گرفتم و همنر

کهخواستم توی رختخواب دراز بشم 

 صدای زنگ گوشیم بلند شد

. 



گویسر رو برداشتم و به ش نگاه  

 !کردم!شماره ی مامان بود

؟_  سالم مامان خونی

 :صدای فریاد مامان توی گویسر نی چید

  

  

 !..سالم و زهر مار _

این بود جواب خونی های من و کر 

 یم؟رفته دسنر دسنر زن

ن شدی؟چطو ر  اونکوروش نی همه چتر

 تونسنر این کارو

؟مدام به خواهرت تهمت ز دی که با   کنن

 کوروش همدسته و تو



گل ب ی خاری...تف به تو کیانوش 

 ...تف به تو...فردا یم یای

اینجا بعدشمدیگه نیم خوام هیچوقت 

 ببینمت لعنت بهت

 .کیانوش لعنتبهت

دهانم رو باز کردم که جواب بدم که 

بوق گویسر نطقم صدای  

 !رو کور کرد..مامان قطع کرده بود

بغض به گلوم هجوم آورد...احساس یم  

 کردم که هر لحظه ممکنه

 . یه غده زیر گلوم درنی یاد

  

  



ِ اشک 
ن

دستم رو زیر گلوم گذاشتم...دا غ

 صورت رسدم رو

سوزوند...فقط آروم اشک یم 

دید ریختم...گریه ی ب ی صدام از   

 !خودمم غریب بود

توی رختخواب دراز شدم و پتوی کهنه 

 امو روی رسم

کشیدم...وهمونطور نی صدا زیر پتو به  

 . گریه ام ادامه دادم

 صبح با رسدرد بدی از خواب بیدا ر شدم

. 

ون اومدن از رختخواب رو  حوصله ی بتر

 نداشتم.قاسم هم خواب



 .بود

  

  

گوشیم که باالی رسم  صدای پیامک  

 . گذاشته بود بلند شد

دستم رو به سمت گوشیم دراز کردم و 

 پیامکش رو باز کردم

. 

از کوروش بود نوشته بود : ساعت چهار 

 آماده شو بیا بریم پیش

 .شکویه

براش تایپ کردم:چه دلییل داره من نی ی 

 ام وقنر دوست



ن رو پیش پیش به  ت نازت همه چتر دختر

 مادرم گفته؟

  

  

نوشت :حسود بازی درنیار زیبای 

 از قبل
ی

 خفته؛باید یه آمادگ

 ! بهشکویه و گل بهار یم دادیم دیگه

نوشتم:برو به درک هم خودت هم 

 .آنوشا

نوشت:امروز ساعت چهار یم یام دنبالت 

 .بای

گویسر رو یه گوشه ای آروم پرتاب کردم 

 و از جام



بلندشدم.رختخوابم رو جمع کردم و تو 

 . ی کمد گذاشتم

رفتم سمت آینه ای که روی دیوار با میخ 

 نصب کرده بود

بابا.اینآینه شش سال بود که اینجا میخ 

 . شده بود

نگاه ی از توی آینه به موهام که حاال 

 بلندیش به زیر گوشم

یم رسید انداختم و شونه ای رو که 

 چندتا از دندونه هاش

  

  

شکسته بود رو از روِی درآوِر زهوار در 



 رفته برداشتم و باهاش

 .موهام روشونه زدم

کم پیش یم اومد که از شونه استفاده  

 کنم معموال موهام همیش

ه کوتاه بود و نیازی به شونه 

 نداشت...با این حال وقنر شونه اش

 . زدم از صافیش حس خونی گرفتم

بود،بای د آماده یم  ساعت سه ونیم

 شدم ویم رفتم نی ش

 .شکویه

یم دونستم این کارم یعنن خراب کردن پل 

 های پشت

رسم!یعنن از دست دادن حمایت های 



 زیر پوستیه مامان

گیل...حاال بجز کوشان باید از مادرمم یم  

 گذشتم... آه کشیدم

ودکمه های مانتوم رو بستم، کاش 

 هیچوقت پام به خونه

  

  

یشکویه باز نیم شد...کاش االن 

 هنوز،بابا زنده بود و

ل کردن 
َ

ِ ِِ
َ

ل ک
َ

ِ ِِ
َ

یندغدغه ام ک بزرگتر

 با اکرم بود.کاش هنوز یم

تونستم صادقرو بغل کنم مثل اون وقتا  

 که اکرم بخاطر



شیطنتهاش کتکش یم زد و اونم یم دویید 

 م ی اومد توی

 . بغل من پنهان یم شد

ی مدرسه و رسبه رس  بازیگویسر هام تو 

ن   گذاشنر

پرسا...کالسدرس و تشویق ها نی که ازم م 

 ی شد به خاطر نمره

 . های خونی که توی امتحاناتم یم گرفتم

حاال چهارسال از اون روزها گذشته و من 

 حاال اینجا تنها

بودم،کنار قاسیم که هیچ عکس العمیل 

 نسبت به کارهام

و بز رگ  نداشت...کاش قاسم سالم بود 



توا ونوقت حتما برام غتر  

ی یم شد که نشم مزحکه ی دست  

یفه  .کوروش و رسر

  

  

من خییل تنها بودم.بدون پدر،بدون 

 مادر،بدون حام ی و

بدونوجودحنر یه مرد توی زندگیم که 

 برام عاشفر کنه...من

خودم تنها مرد زندگیم بودم ...بابا خوب 

 انتخانی برام کرده بود

... اصلتلف شدن این هیجده ،نوزده ح

 سال عمرم جی بود؟به جی 



رسیده بودم؟...من واقعا کجای زندگیم 

 شانس آورده بودم؟

دلم بیشتر ازهمیشه برای کوشان تنگ 

 شده بود...کاش هیچوقت

تشویقش نیم کردم برای درمان بره..کاش 

 هنوز همون

دوستمهربون واحساساتیم بود و من 

 هنوزم توی خاطرش همون

 .پرسچموِش باغبون

 . صدای زنگ گوشیم از افکارم رهام کرد

 .شماره ی کوروش بود

 جواب دادم:بله ؟

  



  

 .علیک سالم من پشت درم بیا بری م_

گویسر رو قطع کردم و بوسه ی آرویم 

 روی پیشونن قاسم زدمو

 . گفتم:زود بریم گردم

ون زدم  .و از خونه بتر

ن   جدیدی نشسته کوروش توی ماشنر

 .بود

ن رو باز   نزدیک شدم و درب جلوی ماشنر

 کردم و محکم

 .بهمکوبیدمش

در طویله نیست که اینجو ری یم  _

،  کوبیش. خراب کنن



 !البدداری خسارت بدی

  

  

نفس عمیفر کشیدم ودستم رو روی 

ه ی  دستگتر

ن گذاشتم ماشنر ِِ ِِ  : دِر

_ ت رسم رو من دارم یم رم تا پل های پش

 خراب کنم...دارم

م تا آخرین دیدارمم با مادرم انجام  متر

 بدم وبعدش د

یگهتنهام...مسبب تنهانی من تونی  

 کوروش...امیدوارم اونقدر

مرد بایسر که دی گه من رو به حال خودم 



...قبل از  رها کنن

اینکه سند رو به نامت بزنم با ید قولنامه 

 ی این خونه رو به نامم

طالق.اونوقت فقط بزنن و بعدش 

 خودمم که برای زندگیم

م.بدون  تصمیم یم گتر

 مزاحمت!فهمیدی؟

 :پوزخند زد

توهم زدی؟فکر کردی من عاشق سینه _

 چاکتم؟یا فکر کردیاین

پنجاه میلیونن که پول این خونه ی درب 

 
ی

 وداغونه کجای زندگ

ه؟پول این خونه حنر به  من رو م ی گتر



 اندازه ی یه دونه از

  

  

ماشینانی که دارن ت وی نمایشگاهم 

 خاک یم

خورننمنیست...اونقدرم برام مهم نیست 

 ی که بخوام مدام

تباشم...سند گاوداری به نامم.  پیگتر

 بعدشم طالق و خالص هر

 .گ یم ره یِس خودش

فقط یم خوام به شکویه ثابت کنم که 

 . دی دی تونستم

_ ی فه رو یم تونسنر بدون اینکه نقش رسر



 به من بدی این

.من که اون سند رو بهت یم  کاروکنن

 دادم.نیم دادم؟

د نه د...آنوشا از اولم اعتباری پیش _

 شکویه نداشت...اما تو اعتبار

ی داری پیشش!یم خوام خرد  بیشتر

 شدنش رو ببینم.م ی

ی که ازچشمش  خوامببینه که دختر

 بیشتر بهش اعتماد داشته

 ! چطوری توزرد از آب در اومده.

  

  

سوی    چ رو چرخوند و گفت:دی گه حرف 



 زیادی موقوف...بشتانی م

بهسوی شکویه...مواففر همرس عزی 

 زم؟

ن  ن بود،سنگنر نگاه های مامان سنگنر

 ورسد.یه پاش رو روی پای

دیگه اش انداخته بود و دستهاش روی 

 سینه اش بود.مدام

رو تکون یم داد.این یعن ی  پایسوارش

 اینکه از اینکه مارو کنار

همیم دی د احساس خونی نداشت،سیع 

 یم کرد بهم نگاه

 . نکنه

بت رو جلوش  خدمتکار جوون سینن رسر



 تعارف کرد، مامان با

 . نازوترش رونی دستش رو پس زد

یفه نگاه   نگاهم رو چرخوندم و به رسر

 کردم، که صاف و

 به مبل غول پ
ی

یکر وسلطننر بدونخمیدگ

 آنی طالنی تکیه زده

 . بودوبا فخر بهم نگاه یم کرد

  

  

سکوت خونه اول از همه کوروش رو 

ن دلیل  عاص ی کرد به همنر

فنجان چای رو از توی سینن طال نی 

 برداشت وقبل از اینکه



بهلبش نزدیک کنه روبه مادرم با گستاجن  

 گفت :شکویه

 کجاستگل بهار؟

ه مودب ما درم برافروخته گفت: بهتر

.حق نداری من رو  بایسر

 ! گلبهار صدا بزنن 

کوروش پورخند زد و گفت:بگم یل دی  

 گل ی خوبه؟ما برای

دیداراومدیم مادر زن جان بهتر نیست 

ت رو ببویس  دختر

؟
ی

یک بگ  وب  هشتتی

  

  



ی بجز شیدا وآنوشا _ من دختر

 ندارم...خصوصا االن که

اسمشاومده کنار اسم تو...اونم یه نی 

 . چشم وروییه مثل تو

ن انداختم و گوشه ی شالم  رسم رو پاینر

 رو که روی زانوم

 .افتادهبود رو چنگ زدم

کوروش صورتش رو بهم نزدیک کرد و  

 گفت:چه بدبخنر هسنر 

تو دیگه ونیش خندش روی اعصابم خط 

 .انداخت

 . با اخم از کوروش رو گرفتم

ن با ناراحنر گفتم:الزم نبود و روبه ماما



 به زبون نی یاری

مامانگیل...تو من رو هیچوقت به عنوان 

ت قبول  دختر

...این کمکهای جزنی ام که توی  نداشنر

 این مدت بهم

،فقط بخاطرعذاب وجدان مادر  داشنر

 بودنت بود...وگرنه من از

  

  

زمانن که یه دختر بچه بودم ،خییل خوب 

 با واژه ی تفاوت قائل

 . شدن آشنا شدم

مامان با عصبانیت گفت:چه توقع ی ازم 



 داری؟توقع داری با

اینکاری که کردی پاشم ببوسمت ؟تو 

 نبودی،مدام احساس

ن رو  ناراحت ییم کردی که آنوشا همه چتر

 به کوروش یم گه؟

_ ه بیشتر از این همش نزنن گ ل ی بهتر

 خانم .بوی گندش به

 !اندازیه کاف ی بلند شده

 . صدای کریم بود

 .همه به سمت صدا نگاه کردی م

ن یم  داشت با خونرسدی از پله ها پاینر

 . اومد

  



  

 .اومد وسینه به سینه ی کوروش ا یستاد

 مقابلش قد علم  
ی

مندگ کوروش بدون رسر

 . کرد

 :کریم گفت

_ خوردی رو ازت انتظار هر بر 

 داشتم...یم دونستم مثل کفتار

بویم کشر تا گوشت گندیده رو پیدا  

یم ...!از آدم ب ی رسر  کنن

مثلتو هیچی بعید نیست..فقط کاش تا 

 این اندازه به فکر مقابله با

من نبودی...من که حارصن بودم همه 

 جوره حمایتت کنم و با



 . دستعزت اون گاوداری رو بهت بدم

وگفت :خوشم نیم  کوروش پوزخند زد 

 یاد کش بهم ترحم

کنهشکویه...هیچ حال نیم کردم دور 

 برت بپلکم و مثل

دستمال به دستها پاچه خواریت رو کنم 

م  .تا حقمو ازت پس بگتر

  

  

من جنگ و از پشت خنجر زدن رو بیشتر 

 .دوست دارم...اوسکریم

کریم که صورتش ازخشم قرمز شده بود 

ن نگاه کرد و گفت:ازبه م  



این آدم هر توقیع رو داشتم ویل از تو 

 نه...خوشحالم که از رس

 .راه کوشان برت داشتم

یاد کوشان بغض رو به گلوم آورد ...به 

 سخنر مهارش کردم وسیع

کردم نقش آدم های خبیث رو بازی  

 کنم...پوزخند مصنو غ که

بیشتر ش بیه ادا درآوردن بود روبه کریم 

ب آوردم وبه روی ل  

گفتم:من فقط حق کوروش رو ازت  

 گرفتم...دست باالی

دستبسیاره آقا کریم...یه روزی گفنر با 

ن رو  دوز وکلک همه چتر



از پریچهر گرفنر ونابودش کردی...منم 

 !اومدم تا تورو نابود کنم

 ...یه طرف صورتم سوخت

  

  

مامان با چهره ی عصبانن ش روبروم 

اده بود.دستش داشتیمایست  

 :لرزید

تف به روت نی حیا...برو گمشو از _

 جلوی چشمم و دیگه

 . هیچوقت اینطرفا پیدات نشه

در حایل که دستم روی جای سییل مامان 

 بود به کوروش



 .نگاهکردم

ن انداخت  . رسش رو پاینر

یفه نگاه   از کوروش چشم گرفتم به رسر

 کردم که داشت لبخندیم

زد و از هیجان وشادی داشت محکم 

ن انگشت  دسته ی مبل رو بنر

 . هاش فشار یم داد

  

  

 :کریم غری د

ه گورتون _ نشنیدین گیل جی گفت؟بهتر

 رو گم

ن   کنید...منتظرباش کوروش خان زمنر



 !گرده بچه

با این حرف شکویه مثل برق وباد کیف 

 دستیم رو توی

ر دویدم...من دستگرفتم و به سمت د

 دیگه هیچوقت به اینجا برنم

 .ی گشتم

نی توجه به عابرای پیاده داشتم گری ه 

ن   یم کردم و با آستنر

 . مانتوم اشکهام روپاک یم کردم

ن  به چند نفر تنه زدم اما فرصت آنالتر

 چهره هاشون رونداشتم

... 

  



  

وارد خیابون اصیل شدم ...صدای بوق 

از پشت رسم یم ماشینن   

اومد...توجه ای نکردم همچنان داشتم با  

 گریه قدم یم زدم.دلمتی 

 ... بود

من همچنان تنها بودم...تنها تر از 

 .همیشه

ن بود...دلم یه  دلم اندازه ی یه کوه سنگنر

 شونه ی امن

 یم

خواست...یعنن شونه های نحیف قاسم 

 تحمل سنگینن رسم رو



 داشت؟

رو دور  یم تونست دستهای نی جونش 

 گردنم بندازه و محکمبغلم

 کنه ؟

یفه بود  مطمعن بودم اگه بجای من رسر

 مامان هیچوقت طردش

یفه از دید مامان حق  نیم کرد...شا ید رسر

 داشت خبیث باشه...ول

 !ی من نه

  

  

ن افکار بودم که کیفم از پشت   توی همنر

 کشیده شد و محکم



متوی سینه ی کوروش فرو رفت  . 

 معلومه کدوم گوری یم ری ؟_

تمام حرصم رو با فریادی رسش خایل  

 :کردم

م رو ازم  _ ن جی یم خوای ازم ؟همه چتر

؟دیگه جی یم  گرفنر

 خوای ؟

من حنر دیگه مادرم ندارم.تو  

 گرفتیش...کوشانم اگه نیست

بخاطر توئه..دوتا از عزیز ترین آدمهای 

 .زندگیم رو ازم گرفنر 

  

  



دیگه راحتم بذار...اون سند سگ دونن ام 

ن فردا به نامت یم  همنر

کنم...دیگه جی م ی خوای؟...وقنر 

 عشقمو ندارم...مادرم رو

ندارم اون سند لعننر رو هم دی گه نیم 

 .خوام

یعنن مادرتم االن از نبود تو مثل تو _

 ناراحته؟من که بعید یم

 . دونم

)  دی گران یاد بگتر هیچوقت سیع نکنن 

 رو مجبور کنن دوستت

 )داشته باشن کیا

کیا گفتنش من رو یاد کوشان 



 انداخت...االن اگه کوشانم بود

ایط اینجوری بود ؟  بازرسر

اشک قاب چشمهام رو پر کرد...من چرا 

 اینقدر ضعیف و ب ی

ای لوس و نتن شده  دستوپا مثل دختر

 .بودم

  

  

ک کردم و روبه کوروش اشکم رو دوباره پا 

 غریدم:ازت متنفرم

...متنفر  . عوضن

...برام  غرید:متفر باش و از این تنفر بمتر

 نظرت اصال مهم



نیست...بدبخت ب ی نوا...مادرت چه 

 زود ازت دست کشید..حق

ن ثروت کریم و تو قطعا ثروِت   داره!.. بنر

 . کریم ارزشمندتره

ایطم باز داشت رسکوفت یم زد  تو این رسر

.. 

یاد زدمفر  : 

به تو مربوط نیست..یم فهیم ؟مربوط _

 نیست...ول کن کیفم

 ...رودیال ق

دسته ی کیفم رو ول کرد و گفت:برو 

احت کن...پس  استر

 . فردابریم محرصن سند رو بزن به نامم



  

  

فریاد زدم:باشه...مرده شور تو و اون  

ن.که  گاوداری رو بتی

به رس مردم  بخاطرشچه بالهانی که 

 .نیاوردی

این رو گفتم ازش فاصله گرفتم و برای 

ن تاکش دست  اولنر

 .بلندکردم

وقنر به خونه رسیدم ...قاسم هنوز 

 .خواب بود

 .یه گوشه نشستم و خودمو بغل کردم

چه نی نوانی کیانوش ...که حنر تواین 



ایطم فقط خودنر که  رسر

 .خودتو باید دلداری بدی

**** 

  

  

از پله های دفتر خونه باال رفتم...بازم 

 انگار کوروش زودتر از من

 . رسیده بود

سالم آرویم کردم و کنار کوروش 

 .نشستم

 کوروش نی مقدمه گفت:مدارکو آوردی؟

 :اخم هام رو توی هم کردم وگفتم

اره...اول زدن قولنامه به نامم بعد زدن _



 . سند به نامت

_ ندازه ی پنجاه م واقعا ارزشت به ا

 یلیونه ؟

  

  

وز مندانه ای زدم و گفتم:  لبخند پتر

 همینم کافیه...خوب

ردم م ی  ِِ ِِ یم خوریم...ِگ

 خوابیم...بهتر از خوابیدن زیر سقف

 .آسمونه...سقفمون غصبیم نیست

لبخند زد و مدارک مورد نظر رو از کیفش 

 .درآورد

به نامم تموم  خییل زود کار زدن قولنامه



 شد و خوشحال از اینک

ه خونه دیگه مال خودمه...قولنامه رو 

 . توی کیفم گذاشتم

دفتر دار لبخندی زد و گفت :خب چه 

 خدمت دیگه ای از ما

 .ساخته است

کوروش لبخند زد وگفت:یه انتقال سندم 

 .داریم

  

  

 ... بفرمایید در خدمتم_

ن  سندی رو که کریم  بهم داده بود روی متر

 گذاشتم و



گفتم:اینسند یم خوام به نام ایشون 

 .بشه

مرد لبخندی زد وگفت :انتقال سند یه 

 مقدار کار داره...بای د

...تا استعالم  ن یهچند ساعنر منتظر باشنر

م و نگایه به  بگتر

سندانداخت و گفت:سند از مالکیت 

 رسکار خانم کیانوش مودت

روش وثوق خارجوبه نام جناب آقای کو 

 ثبت بشه انشاءهللا..به به

چه زوج با تفاهیم...وکیم مشکوک 

 بهمون نگاه کرد...حتما با

خودشیم گفت ...چه زن ابلیه که پنجاه 



 ملیون گرفته و چند

میلیارد یم خواد ببخشه...واقعانم 

 ..عجیب بود

 .هردو هم زمان پوزخند زدیم

مرد سند رو برداشت و گفت منتظر 

ن یم یام خد متتوننباشنر . 

  

  

چند ساعت گذشت...سند رو مرد جوان 

 دیگه ای آورد وبه

دستهمون مرد قبیل که فامیلیش عبایس 

 بود گرفت و در گوشش

ی گفت ن  .چتر



عبایس رسی تکون داد و گفت بسیار 

 خب..یه کاریش م ی کنم

.. 

سند رو کیم برانداز کرد ونگایه به 

 صفحه ی مانیتورش انداخت

و متعاقبا نگاه مشکوگ به ما انداخت و  

 گفت :بسیار

خب...یهمشکیل پیش اومده متاسفانه 

 ونن از به تحقیق بیشتر و

 .دقیق تریداره

کوروش کیم از ر وی صندیل خودش رو 

 با ال کشید و

 !گفت:چهمشکیل؟



  

  

عبایس دسنر به صورتش کشید 

 وگفت:این ملک، با اینخصو

صیات و آدرس...دوسال پیش از آقانی به 

 نام شکویه

خریداری شده و سندش به شخض به 

 نام رجنی 

منتقلشده..صاحب این ملک در حال 

 حارصن شخض هست به نام

 .مویس رجنی 

فک هردومون کش اومد...اما نیم دونم 

 اون لبخند مسخره یهواز



ن شد  . کجا روی لبم ستی

کوروش نگاه تندی به لبخند خشک 

ی شده ن روی لبم انداخت...تتر  

 . نگاهش لبخندم رو جمع کرد

دسنر به چونه اش کشید ورو به عبایس  

 :کرد وگفت

ن جناب عبایس؟یم شه با _ مطمعننر

ی استعالم  دقت بیشتر

ین؟  بگتر

  

  

عبایس به پشنر صندلیش تکیه زد وبا 

 دست به مانیتور



اشارهکرد وگفت: بفرمایید خودتون 

اهده کنیدمش ... 

کوروش از رس جاش بلند شد وبه پشت 

ن عبایس رفت  . متر

ه  ت به کند وکاو کوروش ختر عبایس با حتر

 . شد

کوروش کیم محتوایات مانیتور رو باال 

ن کرد و بعد از پشت  وپاینر

ون اومد ن بتر  . متر

 .چهره اش از عصبانیت رسخ شده بود

دوطرف کتش رو مرتب کرد و با صدانی  

گلوش  که به زور از   

ون اومد گفت :پاشو بریم  . بتر



  

  

همچنان رسجام نشسته بودم که توی یه 

به آنچنان به  رصن

ِ سبگ از جام  
بازومچنگ زد که مثل یسر

 . کنده شدم

دفتر دار که چشمهاش به اندازه ی یه 

 نعلبگ شده بود نسبتبه

این اقدام کوروش واکنش نشون داد 

نآقا...این وگفت:آروم بایسر   

 کارها چیه؟

به تو مربوط نیست و من رو با شتاب _

 .پشت رس خودش کشید



به اتومبیلش که رسیدیم، با تمام توانم 

ون  بازوم رو از دستش بتر

کشیدم وگفتم: ولم کن بابا...چرا رم یم  

 کنن ؟

در جواب واکنش تندم مثل وحشر ها 

 یقه ی مانتوم رو

 :بیندستهاش گرفت و فریاد کشید

؟هاااان؟_
ی

 فکر کردی زرنگ

  

  

 !نشونت یم دم

ودر خود رو، رو باز کرد ومن رو تقریبا به 

ن هول  داخل ماشنر



ن رو با شتاب کوبید  دادودرب ماشنر

ن   وپشت فرمون نشست وماشنر

 .رو راه انداخت

نی توجه به بوق های ممتد رانندگان از 

ن ها النی یم ن ماشنر  بنر

چرخ های ماشینش رو  کشید...و صدای

 . در م ی آورد

بعضن از راننده ها فحایسر م ی کردن و 

 بعضن ها دستشون

ن   . روروی بوق یم ذاشنر

من اما وحشت زده رسجام خشکم زده 

و ه ی ماشیتن  بود و دستگتر

ن پنجه ی دستم یم  با تمام جونم بنر



دم  . فرسر

  

  

 باالخره به خونه رسیدیم و من نفس

ن رونگه  راحنر کشیدم .ماشنر

ن رو باز کرد وگفت:بتی  داشت وقفل ماشنر

ن تا تکلیفت رو  پاینر

 . بعدا مشخص کنم

 خیال دستورش رو انجام دادم 
ی

با آسودگ

ن پیاده شدم  و از ماشنر

ن رو به هم کوبیدم  .و درب ماشنر

بدون واکنش پاش رو روی گاز گذاشت و 

 . دور شد



ون دادم و زی ر لب  نفسم رو پر صدا بتر

 گفتم:همه تون رستاپا یه

! کالش ودروغ گو و پست  ن کلباسنر

 .فطرت

 . تف به روت بیاد شکویه

  

  

زیاد برام از دست دادن مرغداری اهمیت 

 نداشت، یعنن نه به

 !اندازه ی کوروش

شونه هام رو باال انداختم و گفتم:من که 

 به حق خودم رسید م

ب شدم و چند روز خونه رو دوباره صاح



 دیگه یم رم رساغ حقوق

بابا ...یعنن وقنر اسمم از شناس نامه ی  

 کثیف کوروش

خطخورد.االن در حال حارصن یه زن 

 شوهر دار بودم وهیچ سهیم

ازحقوق بابا نداشتم.اما به محض طالق 

 .از هفت دولت آزادم

دستهام رو به هم کوبیدم و گفتم :آخ چه 

 شود...با حقوق بابا کیل

دگیم عوض یم شه یم تونم با خیال زن

 راحت به قاسم

 . وبیماریش برسم

در حیاط با کلید باز کردم و وارد خونه 



 شدم...قاسم بیدار شدهبود

 .و داشت به سقف نگاه یم کرد

  

  

نزدیکش شدم و گفتم :داداش خودم 

 چطوره؟ باالخره

روزآزادیمون رسید .یعنن رها شدن از 

.قرار دست اون آدم عوضن  

نیست اون شوهر من باشه چند روز 

م  دیگه ازش طالق م ی گتر

 . و بعدش من م ی مونم و خودت

 :دسنر به موهاش کشیدم و گفتم

یم دونم که خییل اذ یتت کرده و توام _



 اگه زبون داشنر حتمایم

گفنر چطور دلت اومد زن مردی بشر که 

 من رو گروگان

گرفته...ویل منم قرار نیست زن کش 

 بشم که تو دوستش

 ! نداری

ی نگران نباش.تو  ن پس بابت هیچ چتر

 برای من از خودمم

ی  !مهمتر

  

  

الحساب فعال خونه مال خودمون  عےل

 .شد



 .برم یه صبحانه آماده کنم باهم بخوریم

 ک       وشان

امروز درست هفت ماه و بیست وشش 

وز بود که در تورنتور   

بودم...توی تمام این مدت کنار دوستم 

 توی آپارتمان

 یم کردم...سعید ،قبال 
ی

ندگ ن کوچیکرسر

 اسمش عسل بود! یگ

از همون پرسانی که بیست وسه سال از 

 عمرش رو یه دختر 

اشتبایه بود . دوسه سال بود که تغیتر 

 جنش ت داده بود و

حاال با یه دختر هلندی نامزد کرده 



ی که یه زمانن   بود...دختر

  

  

همکالسیش بوده یعنن همون زمانن که 

 اون یه دختر بود...از نظر

ن بود   خودش به خاطرعالقه اش به ژاکلنر

 که تیعن یر جن سیت

 .داده بود، تا بتونه باهاش ازدواج کنه

ظاهرا که اونا با هم خوب کنار اومده 

 بودن و خوشبخت

ته بیشتر از نظر سعیدبودن...الب ! 

ن اینو نشون نیم  اما حال وروز ژاکلنر

 داد...مدام نگاهای



خاصشآزارم یم داد...یه جوری که یم 

 ترسیدم توی خونه باهاش

 !تنهاباشم

هنوزم با خودم درگتر بودم ،میون حس 

 های مختلفن که

گاهوبیگاه گریبانم رو یم گرفت...هنوزم 

 حس خونی نداشتم

مایشاتم اون ی یم ترسیدم جواب آز 

 .نباشه که یم خوام

* 

پشت پنجره ی کوچیک خونه ی سعید 

 ایستاده بودم و داشتم

بهآدمهانی که از این باال شبیه مورچه 



 های ریز دیده یم شدن

 . نگاهیم کردم

  

  

ون  عکس کیانوش رو از جیب کتم بتر

 آوردم و بهش نگاه کردم

. 

توی این چند ماه دلم حسانی براش تنگ 

 !شده بود

ن االن صداش رو  دلم یم خواست همنر

 بشنوم.اما ح یف که بهش

قول داده بودم که تا وقنر کامل درمان 

 نشم هیچ ارتبایط



 . باهاشنداشته باشم

 . عکسش رو توی جیب کتم برگردوندم

گوشیم رو درآوردم و شماره ی پدرم رو  

 . گرفتم

ق جواب دادبعد از چند بو  . 

  

  

 .سالم پرسم_

 سالم بابا.خونی ؟ _

مگه یم شه صدای تورو بشنوم وبد _

 باشم.جواب آزمایشت

؟  روگرفنر

م.کیانوش خوبه _ امروز یم رم م ی گتر



 ؟هواشو دارین ؟

تو فقط به فکر درمانت باش.اینجا _

 .همه خوبن

کوروش چطوره؟هنوزم مزاحمتون یم _

 شه؟

  

  

تو نگران برخورود کوروش نباش.من _

 راه مقابله با کوروش رو

 .خوب بلدم

 . باشه بابا،خداحافظ_

تمام مکالمه ات با پدرت همینقدر _

 طول یم کشه؟



ن من وشما فاصله زیاده _ بنر

 بابا...صحبت کردن نیم تونه ای

 . نفاصله رو کم کنه!فعال خداحافظ

مو گویسر رو قطع کرد  . 

سعید رس کار بود و منم باید آماده یم 

 شدم برم پیش

م  ** . دکتر

  

  

از پشت پنجره کنار رفتم و داخل 

خونه شدم ن  .آشتی

قهوه جوش رو داخل برق زدم و مقداری 

 قهوه برای خودم درست



 .کردم

 . یه فنجون قهوه برای خودم ریختم

م صدای باز شدن در آپارتمان به گوش

 .رسید

 این وقت روز سعید نبایسنر یم 
ً

قاعدتا

 اومد خونه...حتما

ن کش   نامزدشبود..جز من وسعید و ژاکلنر

 کلید آپارتمان رو

نداشت. با خونرسدی نشستم روی 

خونه و ن  صندیل توی آشتی

 .مشغول خوردن قهوه ام شدم

خونه حس   ن ن رو توی آشتی حضور ژاکلنر

 کردم...اما اهمیت ندادم



. 

  

  

ن سالم بلندی کرد و من ناچار به  ژاکلنر

 . پاسخش شدم

فاریس رو دست وپا شکسته صحبت یم  

 . کرد

روبروم نشست و گفت:قهوه رو تنها یم 

 خوری؟

فنجون رو از لبم دور کردم و گفتم:نه 

 .االن برات یه قهوه یم ریزم

 لبخند زد و گفت:اوگ

قهوه رو جلوش گذاشتم و گفتم:سعید 



دوساعت دیگه یم یگ  

 .یاد...یه مقدار زود اومدی

  

  

فنجون قهوه رو دست گرفت و لبخند زد 

 وگفت:به موقع اومدم

 . ویه ابروش رو باال برد

حدس رفتارش برام عجیب نبود اما 

 خودم رو به اون راه زدم و

گفتم:پس حتما سعید امروز مرخض  

 گرفته و زودتر یم ی اد

 !خونه

خونه  ن ن بلند شدم و از آشتی و از پشت متر



 ب یرون زدم و وارد

 .اتاقشدم تا آماده بشم و پیش دکتر برم

اهنم رو از تنم درآوردم روی تخت  پتر

 انداختم و توی کمد

اهن هام یگ رو  ن پتر خمشدم تا از بنر

 . انتخاب کنم

 . درب اتاق با صدا بسته شد

  

  

ن بودبا تعجب به ع قب برگشتم...ژاکلنر ! 

 لبایس رو که رو ی تخت 
ی

با دستپاچگ

 انداخته بودم رسی

ع برداشتم و تنم کردم و گفتم:ک ی  



؟م ن  گفت بیای اینجا ژاکلنر

ون  .ن دارم آماده یم شم برم بتر

به انگلیش گفت:خجالت یم کش ی من 

 بدنت رو ببینم؟

با همون انگلیش جوابش رو دادم:عادت 

لباس ندارم جلوی کش  

عوض کنم چه زن ،چه مرد!لطفا نی رون 

 .باش

قدم هاشو با پرونی به سمتم برداشت و 

 . نزدیکم شد

  

  

چند قدم به عقب برداشتم...باگستاجن 



 فاصله امون کم کرد

 .ومقابلم ایستاد

 . به کمد برخورد کردم

یم دست برد جلوی لباسم رو  با ب ی رسر

 . باز کرد

_ ن نکن  ژاکلنر . 

از جلو بهم چسبید لبهاش رو رو ی 

 صورتم به حرکت در آورد

وبا صدانی که سیع م ی کرد شهوتم رو 

ه گفت ن  :برنی انگتر

یعنن حنر به اندازه ی سعیدم مرد _

؟اون با وجودی که  نیسنر

زن بوده و مرد شده ویل کامال به زناشونی 



گاهه، تو که مردییم  آ

 تریس؟

  

  

 .به عقب هولش دادم:برو کنار

یم من رو روی تخت انداخت  اما با نی رسر

 و روم افتاد...توی اون

لحظه من شل شده بودم و زور اون 

 .بیشتر بود

 کوش    ان

ن داشت نی محابا جلو یم رفت،انگار  ژاکلنر

 توی یه عالم د

یگهبود...اگر کیم بیشتر جلو یم 



 رفت،قطعا باهاش همکاری

نکه مجبور به همکاری یم کردم،برای ای

 باهاش نشم ،تمام قدرتم

روتوی دستهام ریختم وبا یه حرکت 

 محکم ورسی    ع اون رو از

ن پرتاب کردم وبا انگلیش  روی تخت پاینر

 :بهش گفتم

  

  

حد خودتو نگه دار ،تو نامزد دوست _

 !منن 

اگه سعید برای تو مهم نیست برای من 

همهمه !خییل ام مهم  



. 

با صورت بهت زده به حالت نیمه 

 نشسته افتاده بود و داشتنگاهم

م ی کرد...لباسم رو که تقری با از تنم 

 دراومده بود و رویشونه

هام افتاده بود ،باال کشیدم واز اتاق 

ون زدم.برای اینکه مجبور  بتر

نشم دوباره اون زن رو ببینم بدون عوض  

 کردن لباس هاماز خونه

ون زدم تا به دی دن دکتر برم بتر . 

**** 

ه  روبروی دکتر مایک نشسته بودم و ختر

 بودم به لبهاش تا ببینم



توی مانیتوری که روبروشه جی نوشته 

 !شده

  

  

دل توی دلم نبود تا ببینم رسانجام این 

 آزما یشات به کجا

ختمیم شه،اصال دلم نیم خواست بهم 

 بگه که باید عمل

ت بود که دیگه با فکر به بشم.خیلیوق

 اینکه اگه دختر بشم زندگیم

یم شه آروم نیم شدم...باالخره بعد  بهتر

 از چند ثانیه که برای

من به اندازه ی یه قرن گذشت لبخند زد 



 و عینکش رو از

ای خونی از  داشت وگفت :ختی چشمشتی

 جواب آزمایشاتت به

 .چشم یم یاد

تمام وجودم چشم و گوش شد تا ببینم 

مایک جی یم گه دکتر  ! 

خوشبختانه هورومون هات چندان _

 مشکیل نداره و طبیعیه! ای

ایط  نیعنن اینکه که اونجوری که از رسر

 جسمیت و هورومنن ت

مشخصه ،برای ادامه ی زندگیت نیازی 

 به تغیتر جن سیت

نداری! اون لحظه شادیم قابل وصف 



 نبود...تمام تنم از شادی

 :منقبضشده بود

 !وا..واقعا؟_

؟_ ن رو نیم خواسنر  بله مگه همنر

  

  

ین خب ری بود که تا حاال شن _ بهتر

 یدم،این یعنن نیازی به

 عادیم 
ی

درمانندارم و م ی تونم به زندگ

 برگردم؟

دکتر در حایل که داشت جی زی 

 یادداشت یم کرد

ی نگفتم،منظورم  ن ن چتر گفت:منهمچنر



 این بود که عمل جراج

ویل نیاز به درمان داری،با ید  الزمنداری! 

 یه مدت دارو مرصف

کنن و از اون مهمتر باید تحت نظر 

،اینکه شک بایسر ن  روانتی

 به ای 
ی

چقدردرمانت طول بکشه بستگ

 ن داره که چقدر با

 !پزشکتتهمکاری کنن 

باید یه مدت دارو مرصف کنن ، تا درمان 

 قطیع فاصله ی زی

 !ادیداری پرسم

رگردی ترتینی یم اگه یم خوای به ایران ب

 دم که اونجا



 به 
ی

همدرمانت رو ادامه بدی این بستگ

 خودت داره...اما اینجا

تحتدرمان خودمون بایسر خیالمون 

 راحت تره، فقط بدون که

  

  

خییل خوش شانس بودی که نیازی به 

 عمل جراج پیدا

نکردی...جراحیش کار راحنر برای بیمار 

دردرست نیست و اینکه  

وع یم شد باید تا  تازهبعد از جراج رسر

 آخر عمرت دارو مرصف

یم کردی و اینکه اطرافیانیت بتونن به 



 عنوان یه دختر بهت

ن بسیار سخته...و محروم شدن  عادتکنن

 از نعمت فرزند برای همه

یعمر ...پس باید بگم که خییل خوش 

 شانش که م ی تونن از

مرد لحاظروانن درمان بشر و قطعا یه 

 خوش قیافه و جذاب خییل

برای خانمها دلچسب تره . تا یه دختر که 

 نییم از عمرش رو

 .پرسبوده برای آقایون

**** 

لیست داروهام رو تهیه کردم و با 

 .خوشحایل به خونه رفتم



ن   !سعید خونه بود،به همراه ژاکلنر

  

  

ن نی خیال از رفتار چند ساعت  ژاکلنر

من، خودش رو قبلش با   

توی بغل سعید انداخته بود ورسش روی 

 شونه ی سعید

وزمندانه ای روی  بودولبخند پتر

 لبش.جوری که انگار اون به من

وز شده بود  !پتر

سالم رسس ری به سعید که رسش توی 

 روزنامه بود کردم

 . وازکنارشون گذشتم وداخل اتاقم رفتم



چند دقیقه بعد دِر اتاق زده شد. از 

از کش به حالتحالت در   

نشسته دراومدم برای رفتارهای احتمالیه 

 سعید،ممکن بود

انی بهش گفته باشه که قضیه  ن ن چتر ژاکلینن

 رو به نفع خودشتموم

 !کنه

  

  

سعید با صورنر آروم داخل اتاق شد و  

 گفت:جواب آزمایشت

؟  روگرفنر

 .آره_



 :اضطراب به صورتش برگشت

 !تغیتر جنس یت؟_

لبخند زدم وگفتم :نه خداروشکر ن یازی 

 .ندارم

لبخند گشادی روی لبش اومد 

 وگفت:وای خییل برات خوشحالم

پرس...خداروشکر وسپس هردو هم رو 

 .بغل کردی م

  

  

ن دوباره مزاحم خلوت رف یقانه ی  ژاکلنر

 من و سعید

شد.بادیدنش توی قاب در از آغوش 



ون اومد مسعید بتر  . 

برای اینکه مجال دید زدن بیشتر به 

ن رو ندم به سعید  ژاکلنر

گفتم:یم خوام لباسم رو عوض کنم 

ه بری پیش  سعید جان!بهتر

ن انگار طاقت دوریت رو نداره  . ژاکلنر

سعید دسنر روی شونه ام گذاشت 

 .وگفت:شب بختر 

 .شب تو هم بختر دوست خوبم_

ن  تونستم به طور موقت از دست ژاکلنر

چون سعیدرها بشم.   

دستش رو گرفت و دنبال خودش  

 .کشوندش



  

  

بعد از رفتنشون با خیال راحت دِر اتاق 

 رو قفل کردم و روی

تخت افتادم،به این خواب احتیاج 

 .داشتم

صبح روز بعد با حال خونی از خواب 

 بیدار شدم و یه دوشگرفتم

ون  وبرای خوردن صبحانه از اتاق بتر

اروشکر نه سعیدزدم.خد  

ن   .بود ونه ژاکلنر

صبحانه ی مخترصی خوردم و بعدش 

 تصمیم گرفتم یه رنگ به



 . پدرم بزنم

 .گویسر رو برداشتم و به بابا زنگ زدم

 . هیچکس جواب نیم داد

 کیانوش

  

  

چند روزی از اون روز یم گذشت،چند 

 روز پر از

 .آرامش!بدونحضور کوروش

ی آره بدون   کوروش دنیای جای بهتر

 . بود،الاقل برای من

گونه ی قاسم رو بوسیدم و گفتم:داداش 

 من یم



،چشمهام رو به عالمت اطم  رمنونوانی

 ینان روی هم گذاشتم

 :وگفتم

 . زود بر یم گردم

ون زدم،چندتا نون بربری   و از خونه بتر

 گرفتم و تصمیم گرفتم

 .یه مقدارم برای خونه خرید کنم

گشت وگذارم توی خیابون دوساعنر 

 طول کشید.باالخره بعد از

انجام کارهام سوار تاکش شدم تا به 

 .خونه برم

  

  



به محض نزدیک شدن به خونه در نیمه 

 باز خونه شوک زده ام

کرد...به قدمهام رسعت دادم و خودم رو 

 زودتر به خونه

اب باز  رسوندم...در نیمه باز رو با شت

 . کردم و وارد خونه شدم

از حیاط گذشتم و خودم رو رسی    ع به 

 . اتاق قاسم رسوندم

دراتا ق قاسم رو هم همینطور با شتاب 

 باز کردم...که باد یدن

قاسم که توی خواب بود نفس راحنر  

 کشیدم وداخل

اتاقشدم...به محض وارد شدن...حضور 



 یه نفر رو احساس کردم! با

نگاه کردمترس به سمت راستم   . 

  

  

ن تکیه زده  ِ روی زمنر
کوروش بود به پشنر

 بود وداشت سیگا ر

 !یم کشید

جسارتم رو جمع کردم و گفت م:اینجا 

؟به چه  چه کار یم کنن

حفر بدون اجاره اومدی خونه ی من!چرا 

 داری باالی رس

؟  قاسمسیگار یم کشر

از جاش بلند شد و سیگار نیمه سوخته 



ن انداختر  و روی زمنر  

 از فرش کهنه ی اتاق بلند 
ی

،دود کم رنگ

 . شد

نگاهم به سوراخ روی فرش افتاد.کوروش 

 پاش رو که پوشیده از

کفش بود روی بقایای سیگار گذاشت و 

 فشارش داد وسیگار

 .روخاموش کرد

اینجا طویله نیست که با کفش اومدی _

 . توش

  

  

گفت:نماز م ی خون ی؟یم پوزخند زد و  



 تریس جای سجاده

 اتنجس بشه؟

 یم کنم.قرص _
ی

من توی این خونه زندگ

 اجدادی تو نیست که

 .باکفش اومدی داخل

.یم تونن با من نی _  نکنن
ی

یم تونن زندگ

 یای به قرص اجدادیم

. 

هه...ممنون از دعوتت...تو خونه ی _

م  !خودم راحتر

یه ابروش رو باال برد و گفت:خونه ی 

 خودت؟

 !نه پس خونه ی عمه ام_



  

  

 !خونه ی عمه ات؟_

اینجا جی یم خوای؟اگه اومدی برای _

 اینکه بریم محرصن باید

.االن دیگه وقت اداری  تافردا صتی کنن

 !تموم شده

 !جدا؟فکر کردم محرصن شبانه روزیه_

نگاه ی به خریدهای توی دستم انداخت 

 !و گفت:شام جی داریم؟

؟_  شام؟شام جی

یم خوام شام رو امشب با زنم بخورم!ا _

 یرادی داره



 :؟ خنده ی بلند ونمایشر کردم وگفتم

  

  

یواش بابا، پیاده شو با هم بریم .زن _

؟کشک جی   !جی

فردا از ده صبح به بعد نی ا بریم محرصن 

 !برای طالق

 :این بار اون بود که با صدای بلند خندید

؟_  طالق؟!طالق جی

ه شدم  . با منگ ی به صورتش ختر

 . اون هم همینطورداشت نگاهم یم کردم

نتونستم زیر نگاه جدیش تاب ب ی یارم 

 و از اتاق خارج شدم



خونه برم ن  .ووارد حیاط شدم تا به آشتی

خونه گذاشتم و  ن خریدهارو توی آشتی

 . دوباره وارد خونه شدم

  

  

اشت با عصبانیت با یگ تلفنن اینبار د

 . حرف یم زد

ه _ گوش کن...گوش کن شکویه...بهتر

 حد خودتو نگه دار ی

مرد...آره من کردم..خوب کردم...من  پتر

 آتیشش زدم ...چون

آتیشم زدی!فکر کردی با گ طرف ی ؟ی 

 ابو؟



ن  با شنیدن اسم شکویه پام روی زمنر

 قفل

شد..کورشهمینطوربا عصبانیت داشت با 

 : حرف یم زدشکویه

ی؟اون _ االن کجات داره یم سوزه پتر

 ملک که برای تو نیس ت

مدرک داری ثابت کن..گوش  !

 کن...گوش کن...گاوداری دیگه

مال تو نیست بگو موسوی خودش نی یاد 

 شکایت

کنه..منتظرم...ببند بابا وگویسر رو قطع  

 کرد ونگاه ی به

 .صورتمانداخت



 : با پت وپت گفتم

  

  

 آ..آتیش؟کجا آتیش گرفته؟_

 .اونجانی که بای د آتیش یم گرفت_

 چ..جی م ی گ ی؟گاو...گاوداری؟_

 !آره...درست شنیدی!خودش_

؟_  شوجن یم کنن

نه عزیزم ...شوجن در کار _

 .نیست...سوخت!تموم شد رفت

 دیونه شدی؟تو سوزوندی؟_

 :پوزخند زد

 بهم نیم یاد ؟_



  

  

 !حماقت کردی_

ن   باصدای بلند قهقهه زد وگفت:خدا یا بنر

 گ داری به من

دارهدرس اخالق یم ده عروس آینده ی 

 شکویه...زن کوشان

 .شکویه

 :نزدیکم شد ودورم چرخید

شعله های زردش خییل قشنگ _

ن   بود.صدای گاوهانی که داشنر

جزقاله یم شدن!انگار خودشکویه 

 !داشت یم سوخت



ن انگشهاش فشار  بازوم رو محکم بنر

 داد.درد وحشتنایک توی

 .وجودم پیچید

من رو محکم به خودش 

 چسپوند.صداش بم شد:توام یم خوای

بسوزی خوشگلم؟من عاشق آتیش به 

 پاکردنم ...عاشق

د  :دود...عاشقفریاد...بیشتر بازوم رو فرسر

  

  

مردیکه فکر کرده من خرم!یم خواستم _

ن به خونی هم ه چتر  

وخویسر بگذره نخواست کریم،نخواست 



 باهام راه ب ی ی

ن به خونی تموم  اد،نخواست همه چتر

 .بشه

فریاد زدم:تو یه آشغایل کوروش ...یه 

 .حیوون وحشر 

واقعا ؟چرا؟مگه وحشر گری منو _

 !دیدی؟نوچ ند یدی

اگه یم دیدی با اون کریم حروم زاده 

 نقشه نیم کشیدی که

و سکه ی یه  ،نقشه نیم  متن پول کنن

ه  کشیدی رسکوروش شتر

 .بمایل

با کریم هم دست نم ی شدی که اون  



 گاوداری رو به طورموقت

بهنام یه گارگر جز بزنه و وقنر آبها از 

 آسیاب افتاد کوروش

بمونهوحوضش وکیا ه م بمونه با  

 کوشانش ویه ثروت

هنگفت!ثروتهنگفنر که با باال کشیدن 

 !حق من به دست اومده

  

  

 .سوزوندم،چون باید م ی سوخت

حقم بود،با ید یم سوخت،مال من، مال 

 منه.اگه برای

 .مننباشه،نیم ذارم برای هیچکسم باشه



 کیان      وش

یک قدم بهش نزدیک شدم وگفتم:اختیار 

 مال خودت

روداری،ویل اختیار من رو نداری!من 

 یم کنم
ی

 برای خودم زندگ

. 

ه از خونه ی من بری  حاالم بهتر

ون.نیم خوام کریم فکر کنه  بتر

 . منم با تو توی این مورد همدستم

  

  

روزی که قبول کردی زن من ب _

،یعنن قبول کردی که تو  یسر



 !یهمه ی کارهای من کناریم

 :فریاد زدم

این فقط یه قرار سو ری بود، یه _

 قراردادی که بخاطر نجات

 .برادرم امضاش کردم

چند قدم عقب رفت وبدون اینک ه نگاه 

 ازم برداره گفت:اگه یک

!بازم ک  بار امضا کردی!بازم م ی کنن

 !یانوش ،بازم

اینبار جیغ کشیدم:حق نداری پای قاسم 

...ازت  رو وسط بکشر

 !شکایت یم کنم

باشه ...خواهیم د ید که یم تونم ی ا _



 .نه

  

  

مام تنم از عصبانیت م ی لرزید،تحمل ت

 دیدن صورت کوروش

رانداشتم.دلم یم خواست هرچه زودتر 

 . بره

انگار متوجه شد که نیم تونم تحملش  

ن به طرف  کنم بخاطر همنر

در رفت ،اما قبل از اینکه کامل از در 

 خارج بشه به طرفم برگشت

وگفت:به رویاهات بیشتر از این پروبال 

ل منده کیانوش.بهت قو   



ی دم تا ابد اسمت کنار اسمم توی 

 شناس نامه ام باشه...تو زندانن 

هسنر کیا ...زندانیه حصاری به اسم  

 کوروش...دی گه حنر 

وت کریمم نیم تونه..با تو معاوضه  تمامتر

 بشه...تو فقط در یه

حالت ازدستم خالص یم یسر اونم اینکه 

م!یاتو!یا  ی ا من بمتر

 !کوشان

ون زدچشمک زد:یم بینمت؛واز  در بتر . 

ن  خسته از این جدال نابرابر روی زمنر

 .نشستم

اون هیچوقت نیم تونست من رو تا ابد 



 پیش خودش

نگهداره...من نامزد برادرش بودم...این 

 .خیال خایم بود

  

  

******* 

ن طاق باز افتاده بودم  نی هدف روی زمنر

 وداشتم سقف چرک

 !هال رو نگاه م ی کردم

کاری که قاسم همیشه یم کرد...منم انگار 

 تمام تنم فلج

ن  شدهبود...کرخت بودم...سنگنر

 !بودم.نی حوصله و ناامید



 . صدای زنگ در بلند شد

اولش زیاد رغبنر به باز کردن در از خودم 

 نشون ندادم...فقط

ازحالت طاق باز به روی شونه ی چپم 

 .چرخیدم

  

  

ه پشت در بود انگار خیال اما کش ک

 نداشت از زنگ زدن دست

 !برداره

ن بلند شدم و برای باز کردن  ناچار از زمنر

 . در رفتم

در رو باز کردم ودر کمال تعجب مادر رو 



 . پشت در دیدم

سالم کردم و مامان داخل شد.بدون 

 اینکه ذره ای محبت

 !خرجمکنه

پوزخند زدم وگفتم:جواب سالم واجبه  

سنر به خونهگیل خانم .را  

ی خودت بعد از چند سال خوش 

 اومدی.تغیتر کرده رسکار علیه؟

مامانم کم نیوورد وگفت:فکر یم کردم 

 االن باید خونه ی

 !شوهرجنایت کارت باش ی ،نه اینجا

  

  



و وارد خونه شد و کفش هاش رودرآورد 

ن پشنر   و به سمت اولنر

 .رفت ونشست

نگایه به دور تا دور روبروش نشستم... 

 خونه انداخت وگفت:چطور

ه بمال ی کیا؟چرا با   دلت اومد رس ما شتر

 کوروش ازدواج کردی

وهمدست شدی...با وجوداینکه م ی 

 دونسنر اون به آنوشا

 قوالزدواج داده؟

پیش خودت فکر نکردی که اون که 

 آنوشارو ول کرده به توام

 !وفادارنیم مونه



زده؟ گاوداری رو برای جی آتیش  

در حایل که به سمت حیاط یم رفتم که 

خونه بشم ن  وارد آشتی

گفتم:از کجا م ی دونید که ما آتیشش 

 زدیم.کریم مگه

  

  

اون گاوداری رو نفروخته؟دیگه بالنی که 

 به رس گاوداری اومده

 !بهکریم چه ارتبایط داره

جوری از کریم دفاع یم کنن که انگار اون 

طاهرهطیب و   

وماجنایت کار !مگه اون به من قول نداد  



 که اگه پرسش روراضن 

به درمان کنم گاوداری رو بزنه به نامم 

 !ویل جی شد

من رو خر گتر آورد...اگه فکر یم کنن دلم 

 ذره ای برای آنوشایم

ن من  سوزه بای د بگم اشتباه کردی...بنر

ن کش  وآنوشا اولنر

 کهخیانت کرد،آنوشا بود،اون با کوروش

 همدست شد و قاسم

رودزدید،تا منو مجبور کنه سهم خودم از 

 اون گاوداری رو بزنم

ن  بهنام کوروش تا بعد اونا باهم ازدواج کنن

 .و از ایران برن



و از در خارج شدم تا برم به 

خونه امیه ن خونه...این مستر آشتی ن  آشتی

 !معضیل بود برای خودش

  

  

وقنر اومدم...مامان رو ندی دم رفتم 

 توی اتِاِق قاسم،مامان

 .اونجابود

سینن چای رو داخل هال بردم وگفتم:بیا 

 . چای بخور مامان

ون اومد و روبروم نشست  :مامان بتر

ه آنوشا رو قایط نقشه های _ بهتر

 خودتون نکنید...آنوشا هیچ



 !کارهاست

پوزخند زدم و گفتم:باشه انوشا یه چ  

تکاره اس  . 

مامان گفت:تا گ یم خوای خودتو استر 

 این بچه کنن ؟

مامان این بچه داداشمه.داداش من _

 .،آنوشا وشیدا

  

  

اما آنوشا تو تمام مدت که من تحت 

 فشار کوروش بودم...داشت

 . به کوروش همکاری یم کرد

 .همه به نو غ من رو فریب دادن...همه



نشست ووبعدش  مامان نیم ساعنر 

 .رفت

و باز من موندم با قاسم واین زندگ ِی پر 

 فراز

 .ونشیب

 کی     انوش

کلید رو توی قفل چرخوندم ووارد خونه 

 .شدم

خونه گذاشتم  ن خریدارو داخل آشتی

 .وداخل خونه شدم

  

  

ن جانی که رفتم اتاق  طبق معمول اولنر



 قاسم بود . داخل شدم

تخت خالیه قاسم مواجه  ودوباره با 

 .شدم

با وحشت از اتاق خارج شدم و همه جا 

 رسک کشیدم

قاسمنبود...تشخیص این که قاسم .

 پیش کوروش باشه کار

 . سخنر نبود

اینبار بدون هیچ شگ شماره ی کوروش 

 رو گرفتم...جواب

نداد....چند بار پشت هم این کارو تکرار  

 کردم.اما نی فایده

وشه پرتاب کردم و با بود...گویسر رو یه گ



 اعصانی داغون روی

ن نشستم  . زمنر

ی طول نکشید که گوشیم زنگ خورد  ن چتر

 وتقریبا به

 !سمتشدویدم

  

  

 .شماره ی خودش بود

وصلش کردم وفریاد زدم:لعننر ِ عوضن 

 مگه نگفتم حق

نداریقاسم رو وسط این معرکه 

 بندازی؟چرا فکر یم کنن یم تونن 

وسیله ی قاسم من رو تحت فشار به 



 بذاری هان؟

م_  !سالم دختر

با صدای مالیم ی که پشت خط بود یه 

 لحظه شک کردم که

ممکنه شماره ی کوروش رو اشتباه 

 !تشخیص داده باشم

گویسر رو قطع کردم و یک بار د یگه با 

 دقت به قسمت گزارشات

تماس رفتم و شماره رو برانداز  

 !کردم،شماره درست بود

  

  

با دست لرزون شماره رو دوباره  



 برای
ر

 گرفتم،یم ترسیدم اتفاف

 . قاسم افتاده باشه

ن بوق برداشت  .با دومنر

 الو ؟_

ا...َالو...م..من با شخض به اسم  _

 کوروش کار دارم..این شمارهاش

!م...یم خواستم ببینم  ن روشما برداشتنر

 اتفاق ی افتاده که

 . ن ..حالش خوبه؟شمابرداشتنر  

م...این شماره ی  _ درست گرفنر دختر

 کوروشه...منم پدرشم...تو

 باید خانمش بایسر درسته؟

نطقم کور شد...نیم دونستم باید جی 



 . بگم

 کیــــانوش

 . الو...الو...صدا نیم ی اد...الو

  

  

وگویسر رو قطع کردم.دلم نیم خواست 

 راجب این موضوع
ن

 حرف

مبزن  . 

 . شماره ی یگه ای از کوروش نداشتم

رسم رو به دیوار پشت رسم تکیه دادم 

 . وچشمهام رو بستم

ی از  ذهنم ی اری نیم کرد که هیچ تعبتر

 اینکه چرا گویسر 



و پدرش برداشته داشته باشم  .کورورسر

****** 

نیم دونم چقدر طول کشید که صدای 

 بسته شدن درب هال رو

 .شنیدم

  

  

 . با هول چشمهام رو باز کردم

کوروش رو دیدم که قاسم رو توی بغل  

 .گرفته بود

 نگاه کردم...مطمعن نبودم که 
ی

با منگ

ی که م ی بینم ن  چتر

درسته!حنر موقیع که کوروش از روبروم  



 گذشت و به سمت

 .اتاقرفت.هنوزم تویویه گیچی عمیق بودم

همینجور خشک زده رسجام نشسته 

 وزانوهام رو بغل کرده بودم

. 

تا زمانن که هیکل کشیده ی کوروش رو 

 در مقابلم ندیدم

وصداش رو نشنیدم،هنوز حس منگ ی 

 . حِس قالب بود

** 

 . علیک السالم _

  

  



باشنیدن صداش تازه موقعیت رو نی دا  

 کردم...ونی اراده

ه سمتش یورش بردممثلفشنگ ب : 

لعننر برادرم رو کجا بردی؟کدوم گوری _

؟مگه نگفتم حق  رفنر

ون  نداری قاسم رو بدون اجازه ی من بتر

ی  .بتی

مثل گربه ها به سمتش پنجول یم  

 کشیدم واون سیع یم کردبا

دستهاش مانع صدمه زدن ِ من به 

 .خودش بشه

اما من کوتاه بیا نبودم دلم م ی خواست 

زخیمتمام بدنش رو   



کنم...دلم یم خواست اون چشمهای 

ن لعنتیش رو از جا  ستی

 .دربیارم

اما هرکاری ام یم کردم،من باز یه زن بودم 

 واون یه مرد تنومند

. 

باالخره واکنش نشون ودستهام رو گرفت 

 وبا یه حرکت رسی    ع اونا

رو استر پنجه های خودش کرد وپیچش 

 .داد

  

  

غلش بودم وداشتم تقال یم  ازپشت توی ب



 کردم خودم رو رهاکنم

. 

 :که غرید

 !هوش چرا رم یم کنن االغ؟_

بزنم دهنت رو رسویس کنم که بدون ی 

 درمقابل من سوسکم

...تن صداش رو باال برد:هااان؟  نیسنر

فکر کردی چقدر قدرت داری که من رو 

 از پا دربیاری؟

فشار دستش رو اینبار دور بازوم بیشتر  

.جیغ خفیفن کرد ..   

 . کشیدم

جیغ زدن فایده نداشت باید مقابله یم  



و  کردم تا اجازه ی پیرسر

 . ی بیشتر رو بهش ندم

  

  

پنجه ی پای راستم رو بلند کردم وباتمام 

 توانم با شدت به

 . عقبلگد زدم

فرو رفتم پام رو توی یه جای نرم حس  

 کردم وپشت بندش صدای

پرده های گوشم رو  نعره ی کوروش

 . لرزوند

به جلو پرتاب شدم جوری شدید که 

 نزدیک بود با رس،توی دیوار



به  فرو برم.دستهام رو ستون تنم کرد.رصن

 ی محکیم به دستموارد

شد ودرد درتمام دستم پیچید،جیغ گوش 

 خرایسر کشید م

 . ونفسم بند رفت

ن   دردم زیاد بود اونقدر که ی ارای گفنر

ین کالیم  کوچکتر

 . رونداشتم

ن افتاده  کوروش رو دی دم که روی زمنر

 بود وپاهاش رو توی

شکمش جمع کرده بود و به خودش یم 

 !پیچید

  



  

ن افتاده بودی م ودرد یم   هردو روی زمنر

 .کشیدم

کورش زودتر حالش جا اومد واز حالت 

 دراز کش به حالت نشسته

 .در اومد ازجاش تکون خورد

دست سالمم رو به حالت دفاع  ترسیده

 روی رسم گذاشتم تا

به ی بعدیه کوروش بشم  . مانعرصن

اما در کمال تعجب نزدیکم نشد وخودش 

 رو همونطور نشسته به

طرف دیوار رس داد وبه دیوار تکیه زد 

 ..چشمهاش بسته بود ولب



پایینش رو به دندون گرفته بود..معلوم 

 .بود هنوز درد داره

ی کرد ونیم تونستم دستم هنوز درد م 

 اونو تکیه گاه تنم

کنم...باسخنر از جام بلند شدم ونی 

 توجه به کوروش وارد اتاق

 . قاسمشدم

  

  

چشمهاش باز بود واشک روی گونه 

 هاش راه گرفته بود...انگار از

 .صدای دعوای ما حساب ی ترسیده بود

خودمم گریه ام گرفت وبا بغض  



م براتگفتم:بمتر   

س من حالم  سیدی؟نتر داداشیتر

 !خوبه...نگاه خوبه خوبم

ورسم رو روی رسش گذاشتم وهق 

ن بار بود که  زدم.این اولنر

دلمیم خواست با تمام وجود در حضور 

 قاسم گریه کنم وخودم

 .روسبک کنم

مهم نبود که قاسم زبون نداشت تا 

 دلداریم بده؛دست نداشت

 تانوازشم کنه؛

ن صدای نفس هاش خودش  اما همنر

 .منبع آرامش بود



به موهای نازگ که روی گونه اش و 

 پشت لبهاش رشد کرده

بودنگاه کردم.این نشون یم داد که داره 

 .مرد یم شه

 بود...اون 
ن

ن مرد ه م برای من کاف همنر

 مردم بود،حنر اگه یهتیکه

 .گوشت باشه

  

  

حضور کوروش رو حس کردم ،تو ی قاب 

ایستاده بود در   . 

رسم رو از روی صورت قاسم برداشتم 

 وبه کوروش نگاه



کردم،باپشت دست اشکم رو پاک کردم 

 وصورتم رو از دوباره ازش

 . برگردوندم

ِ به _
ن

!یه ی اغ تو خییل وحشر هسنر

 !تمام معنا

 :از جام بلند شدم ومقابلش ایستادم

 زن گرفنر _
ی

فکر کردی اگه به پدرت بگ

 
ن

 یم تونن این یا غ

 روبرای خودت نگه داری ؟

با خونرسدی گفت: باالخره حق دارن 

 بدونن که پرسشون دوماد

 . شده

  



  

 !پوزخند زد:اونم چه عرویس

دستهام رو که دردش آروم شده بود روی 

 سینه ام در هم قفلکردم

 :وگفتم

_ نن من رو از دست خودت راحت  یم تو

ن فردا یم ریم .همنر  کنن

محرصن و جدا یم شیم...هرکس م ی ره 

 !دنبال زندگ ی خودش

پدرومادرتم صاحب یه عرویس یم شن  

 که در شأن پرسشون

 باشه !هوم؟

دستش رو به کمرش زد وگفت:اونم چه 



 !زندگنر ،البته برای تو

معلومه که با باال کشیدن حق من و زِن  

ن... یهکوشان شد  

 خییل فوق العاده در انتظارته
ی

 .زندگ

چهره اش جدی تر شد:اما این پنبه رو 

و ن  دیگه از گوشت بتر

کن...رسیدن به کوشان رو مگه تو خواب 

 !...ببینن 

 !البته اگه خواب راحت برات گذاشتم

با ب ی تاب ی دستهام رو توی هوا 

 :چرخوندم وگفتم

  

  



_ فهیم؟ من هیچ کاره چرا نیم 

 ام،بفهم!من هیچی از نقشه

هایکریم نیم دونستم...این وسط شدم 

 چوب دو رس گوه...مامانم

م ی گه من توی آتیش زدنه گاوداری با 

یک  توی نسناس رسر

 . بودم

توی لعننر هم فکر یم کنن من با اون  

ف همدستم  کریم نی رسر

. 

،به پیغمتی ،من از هیچ ی ختی  بابا به پتر

ن هیچ کارهندارم.م  

ام.من فقط یه رس پناه یم خواستم که 



 برم توش بکپم وبا

 کنم...چرا اینقدر 
ی

برادرمراحت زندگ

 ... عذابم م ی دی؟

جان هرگ دوست داری ،بیا من رو فردا 

 بتی محرصن قال این

 . قضیه ی کوفنر رو بکن

  

  

من وداداشم رو به حال خودمون 

 بذارید...ولمون

کنید...بذاریدزندگیمون رو بکنیم! دیگه 

 قاسم رو هیچ جا نتی 

 . خواهش یم کنم



من فقط قاسم رو بردم هوا خو  _

 ری،دلت خوشه داری

؟چندبار اومدم دی  ازشمراقبت یم کنن

 دم که تنهاش گذاشنر 

ون...اونقدر احمفر که حنر نم  و رفنر بتر

 ی دون ی اون از یه

نوزادم نی دفاع تره!با چه منطفر اون رو 

 توی خونه تنها یم

ی یلیل وتللل ی ؟  ذاری و متر

دستهام رو با طلبکاری روی کمرم گذاشتم  

 :گفتم

واقعا؟پس تو یه نوزاد رو یم خواسنر _

 !به قتل برسونن 



اون زمانن که گروگانت بود،به این فکر 

 نکردی که اون ازیه نوزادم

 نی دفاع تره!؟

  

  

 . قضیه ها رو با هم قایط نکن_

 :فریاد زدم

ن قایط هست_  .قایط هست!همه چتر

توام داری بحث رو عوض یم کن ی.من 

 یم گم محرصن 

 !...وطالق

 یلیل وتلیل؟
ی

 تو یم گ

 چرا سیع داری من روبپیچونن کوروش؟



 جان اون مادرت بیا من روطالق بده برم

. 

؟ _  که بری زن کوشان بشر

  

  

 :با عصبانیت گفتم

چرا که نه؟کوشان عشق منه...همه _

ن منه...بتونم حتما یم  چتر

 . شم

گفتم ،نی توجه به رنگ به رنگ شدِن 

 صورت رسخ از

 !عصبانیتش

 !خفه ش  ...و_



 .با صدای فریادش نطقم در گلو خفه شد

 : نزدیکم شد وسینه به سینه ام ایستاد

  

  

حواست باشه کیانوش،تا وقنر اسم _

 نحست کنار اسِم من تو ی

شناس نامه امه...یعنن توی ح یطه ی 

! یعنن زیر نظرِ   منن

،یعنن آب خوردنتم باید با نظر من  منن

 .باشه

اینکه کوشان رو دوست داری یا نداری 

 مشکل من نیست،حس

ت به کوشان بای د توی دلت دفن شه 



اسش،صدانی که انعک  

 .اسمکوشانه بای د خفه شه

عالقه ای بهت ندارم.برام اهمینر 

 نداری!یه توفیق اجبا ری هسنر 

 !که مجبورم تحملت کنم.اما...اما...اما

من یه میم اضافه کردم جلوی 

 اسمت،یعنن زنیم،خوشم ازت

نیم یاد ول ی زنیم،زنیم یعنن مال 

،جزء دارانی   منن

.همینجور که اون گاوداری  های منن

 بود.نگرفتمش ! ازش سود

دم!همینجور که از تو سود نیم برم!  نتی

 ... ویل آتیشش زدم



سوزندمش...م ی سوزونمت کیانوش 

 . !یم سوزونمت

ن پنجه هاش  وهم زمان فکم رو بنر

د،فکم در حال انفجار بود  فرسر

. 

  

  

_ ن رو از حاال تا قیاِم قیام ت ! یه چتر

وی  آویزه ی گوشت کن...متن

مالم حساسم!حساسم یعنن همه جوره 

 روش تعصب دارم ،حنر 

 .اگه برام مهم نباشه

مال من یا مال منه یا مال گور.حواست 



 باشه که نفس کشیدنتم

 !باید به میل واراده ی من باشه

از این به بعد اسم کوشان توی ا ین خونه 

 ممنوعه!روزی یم تونن 

رو بیا ری که از من جدا بشر اسمش 

 وبشر یه زن آزاد...البته

...بهای آزادی از دست من و  اگه تونسنر

 رسیدن به

ن که کمرت  کوشانسنگینه...اونقدر سنگنر

 رو یم شکنه...پس اگه

یه روزی تصمیم گرفنر کنار کوشان بایسر 

 اول برای خودت

 . یه سنگ قتی سفارش بده...والسالم



  

  

وچونه ام رو محکم ول کرد و با رسعت از 

ون زد  .خونه بتر

بعد از رفتنش پاهای کم توانم تحمل 

 وزنم رو از دست داد و

ن فرود اومدم  . بازانو روی زمنر

 کوشـــــا ن

دکتر یه رسی داروهای هورمونن برام 

 تجویز کرده بود تا بتونه به

روند درمانم کمک کنه،این داروها 

م روهورمون های بدن  

تنظیمیم کرد.هم از لحاظ روانن وهم از 



 لحاظ هورمونن روی

بدنمتاثتر داشت...هرجی بیشتر مرصف 

 یم کردم ،حسم نسبت

به خودم بهتر یم شد.د یگه از اینکه 

 موهای روی سینه ام درنی 

ی اد حس بدی نداشتم.موهای صورتم 

 رو تند وتند اصالح نیم

کردم.ابروهام رو هم د یگه دست کاری 

کردم  نیم  . 

  

  

 . داشتم تبدیل م ی شدم به یه مرد کامل

این برای من یعنن رسیدن به یه رویای 



 دست نن افتنن ومحال

. 

ن به خونه ی سعید  رفت وآمدهای ژاکلنر

 ادامه داشت و

.جور ی  ن بازهمهمون نگاه های نفرت انگتر

 نگاهم یم کرد که حس

 .یم کردم روبروش لخت ایستادم

مقابل سعید ادای عاشق پیشه بودن رو 

 در یم آورد طوری که

انگار تنها مرد مورد عالقه اش توی دنیا 

 ! سیع ده

  

  



همزمان که ظاهرا عاشق سعید بود...با 

 منم تیک م ی زد وبه

هرب  ههای مختلف روی یم آورد. تا نظر 

 منم به خودش جلب

از خونه کنه.چندین بار م ی خواستم 

 اش برم که هربار سعید

 . مانعم م ی شد

ن بود احساس راحنر نیم کردم  وقنر ژاکلنر

 ومعموال خودم رو

توی اتاقم حبس یم کردم...گایه هم با 

 بابا تماس م ی گرفتم

تااز احوال کیانوش جویا بشم...ظاهرا که 

ن توی ایران  همه چتر



خوب بود وکیانوشم داشت خودش رو 

ه یهآماده یم کرد که بش  

زنخونه دار .خوشحال بودم از اینکه یم 

 تونستم بعد از درمانم ،به

 .ایران برگردم وبا کیانوش ازدواج کنم

** 

با بابا خداحافیطن کردم ولب تاب رو 

 . بستم

  

  

در اتاقم زده شد،سعید بود،اجازه ی 

 . ورود دادم

اومد کنارم ایستاد وگفت :من دارم یم رم 



ن تویبتر  ون.ژاکلنر  

ی الزم نداری ؟ ن  اتاق خوابه،چتر

ن ،آب دهانم  از نگرانن تنها بودن با ژاکلنر

 . رو قورت دادم

ی نبود که یم خواستم ن  .این اصال چتر

ون کار  روبه سعیدگفتم.اتفاقا منم بتر

 دارم،صتی کن آماده شم نی 

 .یام

ن روبه راه  _ نه کوشان حال ژاکلنر

 نیست،بمون پ یشش حالش

...من با ید برم جانی بدشد مرا قبش بایسر

 ،بعدشم کالس

ن رو خودم آوردم اینجاکه تنها  دارم،ژاکلنر



 نباشه...که من نیستم

 . تومراقبش بایسر 

  

  

 . ویل آخه من! یعنن من_

کالست ساعت چنده؟اگه به این زودی 

ی از ن  ها نیست وچتر

ون الزم دا ری من یم رم یم  بتر

و قت کالست خرم...شاید تا   

 .حالژاکلینم بهتر شد

اخم های سعید توی هم رفت وبا 

 ناراحنر گفت:من روی کمک

تو همه جوره حساب یم کنم  



ن روزانی بهدرد  کوشان...اگه همچنر

هم نخوریم...پس گ بخوریم...من تنها  

 کمگ که ازت یم خوام

ن باش ی ،اوگ؟  اینه که پیش ژاکلنر

 رسم رو به عالمت تایید تکون دادم

 . وگفتم :باشه برو

  

  

سعید شونه ام با دست فشار داد 

ان یم کنم  وگفت:مریس،جتی

. 

 و

 . رفت



ن سعید یک ساعنر همه چ یز  بعد از رفنر

 آروم بود...روی تختدراز

شدم دو تا دستهام رو زیر رسم گذاشتم 

 وچشمهام رو روی هم

ن که چشمهام گرم  گذاشتم وهمنر

ن   شد...صدای جیغ ژاکلنر

 . آرامشم رو بهم زد

 کوش    ان

هراسان به سمت اتاقش دویدم ودر اتاق 

 . رو باز کردم

  

  

ن دو  روی تخت نشسته بود ورسش رو بنر



 دستش گرفته

 بودوداشت جیغ یم زد

ناچار به سمتش رفتم وکنارش لبه ی 

،خودش تخت نشستم  

روتوی بغلم انداخت ومحکم در آغوشم  

 گرفت وبه

انگلیسیگفت:یم ترسم ،م ی ترسم،منو 

 . بغل کن،بغلم کن

،هیچگ توی اتاق _ ن ی نیست ژاکلنر ن چتر

 .نیست

چاره ای نداشتم جز اینکه بهش اطمینان 

 بدم که هیچی 

دمش :آروم  نیست...ناچار بیشتر فرسر



ن  ن ،آروم چتر  باش ژاکلنر

نیستینیست.اینجا هیچی  . 

ویل انگار اون بیشتر یم ترسید وب یشتر 

 خودش رو توی بغلم

 . جایم کردم

  

  

کم کم دستهاش رو زیر لباسم فرو برد 

 . وکمرم رو لمس کرد

خودم رو عقب کشیدم .ویل اون منو با 

 . دستش نگه داشت

دستهام رو از دور کمرش باز کردم _

 ودستم رو زیر لباسم



ن گرفتم واز زیر لباسم بردم ودستهای ژاکلنر

ون بردم:چکار  بتر

؟  یم کنن

 :فاریس ودست وپا شکسته گفت

فقط امروز کوشان.فقط امروز!قول یم _

ی نفهمه ن  .دم سعید چتر

فریاد زدم:خجالت بکش. یکساعته من 

 رو االف خودت کردی!چرا

.بهت گفتم نی خیال من  اینجوری هسنر

 . شو

ای نکه  وبه سمت در رفتم که قبل از 

 دستم به در برسه اون

ن من ودر قرار  خودش رو با رسعت بنر



 .داد

  

  

 .نیم ذارم بری ،باید با من باش ی_

وبا نی حیانی خودش رو به من رسوند 

 ولبهاش رو روی

 .لبهامگذاشت

تقال کردم از دستش در برم ویل اون 

 محکمتر لبش رو فشار

داد...لبهاش با لبهام برخورد کرد وانگار یه 

 جریان داغ از وجودم

 . رد شد

لبهاش رو از روی لبهام برداشت و 



 وگودی گردنم رو با لبهاش به

 . بازی گرفت

دستهاش داشت کم کم به سمت کمربندم 

 م ی رفت که دیگه

تحملم تموم شد ومحکم هولش 

ن افتاد وبا تعجببه  دادم.روی زمنر

ردصورتم نگاه ک  . 

  

  

،تو نسبت به _ ن خجالت بکش ژاکلنر

 سعید واحساسش

مسئویل!حق نداری بهش خیانت کنن و 

 به سمت در رفتم که



 :فریاد زد

ی _ ن فقط یه بار با من باش...سعید چتر

 !نیم فهمه

دسنر به موهام کشیدم وپوف کالفه ای  

 وب  هش .کشیدم

 .نگاهکردم

_ دی .اگه تو به آدم اشتبایه رو گتر آور 

 شوهرت خیانت یم کنن 

،من به دوستم خیانت نیم کنم...فریاد 

 زدم :فهمیدی؟

اونم جیغ زد:من ازسعید متنفرم،من از 

 زنن که مرد شده

متنفرم...حارصن بودم با اون همجنس 



 بازی کنم ویل اون تبدیل

به یه مرد نشه...مدام ظاهر زنونه اش به 

 نظرم یم یاد...من نیم

  

  

خوام با مردی باشم که بیست وپنج سال 

 از عمرش رو زن

بودهوبیشتر از شیش ساله که م ی 

 . شناسمش که دختر بوده

دوباره به سمتم اومد ومحکم بغلم کرد 

 صداش رو تغیتر داد

وباحالت کشیده ای گفت :من عاشق 

 اینم که یه شب رو با



توبگذرونم...من دختر زیبانی 

باش کاری م ی هستم.مطمعن  

کنمکه بهت خوش بگذره...چند ساعت 

 . رو با من باش

 ... هوا خفه کننده ومرگبار بود

ن بار تجربه  حش بود که داشتم برای اولنر

 اش یم

دیگ با یک جنس  ن کردم...تجرب  هتن

 مخالف...شای د بخاطر تاثتر 

داروها بود...کهحالم داشت عوض م ی 

 شد...کم کم صدای

ن داشت اوج یم گرفت  نفسهای ژاکلنر

 ،داشتم وا یم دادم... فقط



اون لحظه دعا یم کردم که یگ رس برسه 

 ومن رو از این

برزجن که توش افتاده بودم نجات بده 

 واز دست این زن عشوه

  

  

گر راحت کنه...او نداشت از سکوتم 

 استفاده یم کرد و کم کم

 .اهدافش رو پیش یم برد

 کیانــــو ش

قاسم رو توی ویلچرش گذاشتم ورورسیم 

 رو گره زدم و با

ون زدیم...توی این مورد  قاسماز خونه بتر



 حق با کوروش بود گاه

یالزم بود قاسم رو با خودم ،برای هوا 

م ون بتی  .خوری بتر

ن دیگه ام بود واون این بود که یم  یه چتر

 ترسیدم دوباره قاسمتوی

رو خونه تنها باشه وکوروش نی یاد واون 

ه ون بتی  .با خودش بتر

  

  

جابجا کردن قاسم با و یلچر سخت بود 

 ویل خوب بود.قاسم

بهدورو اطرافش با دقت نگاه م ی  

 کرد.حتم دارم داشت بهش



 . خوش یم گذشت

ن برای من یه دنیا ارزش داشت  .همنر

** 

مرد نگایه به مدارکم انداخت وگفت:شما  

 ...که متاهیل

_ ه شوهرم نیستاون ک . 

کت  با چشمهای گرد شده ی کارمند رسر

 بیمه...دستم رو روی

لبمگذاشتم وگفتم: یعنن داریم از هم جدا 

 .یم شیم

  

  

مدارک رو روی پیشخوان گذاشت 



 وگفت:پس هروقت جدا شد

ینبیاین اقدام کنید،هرچند با هشت سال 

 سابقه ی بیمه بعید یم

هدونم مبلغ زیاد ی دستتون رو بگتر . 

؟درسته حاال من یه شوهر  _ یعنن جی

 گور بگور شده دارم ودارم

ازش جدا یم شم،ول ی داداش معلولم 

 چه گنایه کرده؟

مگه رسپرسنر برادرتون با مادرش _

 نیست؟

 . مادر کجا بود اقا_

 یعنن مادرش مرده؟_

 . نمرده شوهر کرده_



ی نیم _ ن با این اوصاف به مادرتونم چتر

 .رسه

  

  

 .اون مادر من نیست_

مرد نگایه به صورتم انداخت وگفت:نه 

 انگار مارو گرفت

یخانم.بفرما برو بیشتر از اینم وقت مارو 

،هزار تا کار دارم..برو  نگتر

ایط شدی بیا ببینم  هروقت واجد رسر

 چکار یم تونم برای حقوق

 .پدر مرحومتون انجام بدم.حاال بفرمایید

با صورت آویزون به سمت و یلچر قاسم 



ون  رفتم و از اون جا بتر

 زدم

حسانی پکر بودم،حاال با ید کیل التماس  

 کوروش رو یم کردم

تاطالقم بده...اخه این چه بازی بود که  

 کوروش با من راه

 .انداختهبود

 بود.کجای بخت 
ی

اصال این چه زندگ

 واقبال من شبیه مامان گیل

مادرو دختر  بود،که یم گن (سفره ی

 )جمع یم کنه

  

  



یفه  یفه وشیدا چرا مثل من نبودن؟رسر رسر

 قرار بود زن

کوروشباشه،اما حاال کوروش من رو  

 گروگان گرفته بود واسمش

ک  مشتر
ی

 .روگذاشته بود زندگ

همینجور که ویلچر رو هول م ی دادم 

 ،بغضم رو هم فرو یم

 .دادم

قو ق بابا رو هیج جوری نیم تونستم ح

 زنده کنم.نه کوروش به

ن راحنر طالق یم داد ونه م ی  همنر

 دونستم اکرم دربه در

 .کدومگوریه



تمام مدت رو که توی راه بودم.فکرم 

 .مشغول بود

  

  

باالخره به خونه رسیدم .خونه ی کنار 

ن   خونه امون رو داشنر

 . گودبرداری یم کردن

م تا گود برداری رو کیم رسجام ایستاد

 . نظاره کنم

تو یه لحظه اتفاق افتاد...فقط یه لحظه 

 بیل مکانیگ بولدوزر

درکماِل ناباوری به دیوار خونه ی من 

 برخورد کرد خاک زیادی



 .بلندشد.خدای من !خونه ام خراب شد

دویدم سمت لودر،هوی؟هوی عمو؟چه  

 کار کردی؟خونه م رو

خراب کردی..! د آخه مگه  

..نچ...نچ...خونه رو دور کوری؟نچ

 زدم،به

دیوار خراب شده رسیدم...تقریبا تمام 

خونه ونصف ن  دیوار آشتی

 .دیوار اتاق خواب فرو ریخته بود

با دست زدم روی پیشونیم ومثل بیچاره 

ن چمپاته  ها روی زمنر

 . زدم:نابود کردی خونه ام رو که

  



  

ملکم  راننده ی لودر پیاده شد..صاحب

 اومد...راننده

.بیل  هولودستپاچه گفت: ببخشید آبچی

 مکانیگ یهو در

 . رفت.بهوهللا عمدی نبود

از جام بلند شدم روب  هش غریدم :مرد 

 حسانی عذر خوایه ِ تو

بهچه درد من یم خوره.زندگیم رو زدی 

 نابود کردی رفت.حاال

 .چهخایک به رسم بریزم

 :صاحب ملک نزدیکم شد

_ انم.درستش یم کنیمنگران نباشید خ . 



آخه چطوری؟ نصف دیواررفته آقا، _

 حاال من چه خایک توی رسم

 بریزم، توی این سوز ورسم    ا؟

  

  

خانم گفتم درستش یم کنیم ،بذارید  _

 گود برداری تموم شهروی

چشمم.یم گم دیوار شمارو هم درست  

ن   . کنن

تاروزی که دیوار رو درست کنید،من _

 چه خایک به رسم

مآخه ؟  بگتر

درستش یم کنم خانم، درستش یم  _



 کنم. مشکل خونه ی

ال  ِِ ِِ خودتونه که خونه اتون کلنگیه وِا

 . چرا بقیه خراب نشدن

دستم رو به کمرم زدم وگفتم: ببخشید  

 مارس
ی

 که خونه ی کلنگ

 . راه لودر شما قرار گرفت عذرم ی خوام

  

  

خانم حاال چیه یم خوای سنگ بندازی _

 جلوی ساخت وساز

،اصال درست نیم کنم برو شهردا ری 

 .دنبال خسارتت

م، _ بله که جلوی ساخت وسازتو یم گتر



 .پدرتم دریم یارم

زنگ زدم ۱۱۸وگوشیم رو درآوردم وبه 

 وشماره ی شهرداری

رودرخواست کردم. راننده ی لودر 

رد وگفت: آبچی دخالت ک  

کوتاهبیا. درستش یم کنیم . فکر کردی 

 االن زنگ بزنن 

شهرداری یم یان رسی    ع دیوارو یم برنن 

 باال ومجوز ساخت این

ا  ؟ از این ختی ن ملک رو باطل یم کنن

 داره. بیا این
ی

 نیست. دوندگ

همه آدم شاهد. درستش یم کنیم به 

 وهللا، شما یه دوسه روز



 .مهلت بده

گراشون یم گن دی وار این آقا به کار  

ن باال، مگه  خونه رو بتی

 نهآقا شمشادی؟

  

  

واال جی بگم، این خانم شلوغ باز ی _

 .درنیاره درستش یم کنیم

خانم وهللا خودم درستش یم کنم، از روز 

 .اولم بهتر 

نگاه ی با بدبخنر به دیوار فروریخته ی 

ن خونه ویخچال وگاز  آشتی

ام که به شکل زشنر از پشت  زنگ خورده



 خرابه های دیوار

معلومشده بود انداختم و گفتم: آخه  

 کجا برم این چند روز رو؟

 .بدبختمکردین

با گردنن آویزون به سمت ویلچر قاسم 

 رفتم و در حیاط رو

بازکردم و داخل خونه شدم. خدارو شکر 

 هالم سالم مونده بود و

ون رو    دردیوار سالم اتاق جلوی دید بتر

 گرفته بود. ویل بازم

ناقصبود. چون به معنای واقیع دی گه 

خونه برق ن  توی آشتی

 . نداشتم



  

  

دراتا ق رو بستم، شا ید جلوی سوز 

ون یم  رسمانی که از بتر

م. ویل بازم رسد بود  .اومدرو بگتر

ون بردم و   تخت قاسم رو از اتاق بتر

 گذاشتمش توی هال. اوناتاق

 . د یگه نی استفاده مونده بود

یخچال وگاز رو هم کشون کشون وتنهانی 

 . بردم توی هال

ویخچال روبه برق زدم. و اجاق گاز رو 

 هم به شتر گازی که

بخاریبهش وصل بود وصل کردم . هال 



 حسانی کوچیک شده بود

. 

قاسم رو روی تخت گذاشتم وخودم  

 . کنارش نشستم

  

  

گاه ی به دوردادور خونه انداختم ورسم ن

 رو به دیوار تکیه دادم

. 

 . شب شده بود

باد دِر اتاق رو تکون م ی داد چون 

 دیواری جلوش نبود که جلوی

ه  .زور ِباد رو بگتر



در اتاق با شدت باز شد. سایه ا ی رو 

 دیدم وبا وحشت جی غ

 .کشیدم

 !چته؟ منم_

  

  

کوروش انگار جراتم رو به   با دی دن

 دست اوردم واز جا بلند

شدمو رو بهش ترسر زدم: عادت کردی 

 همینجوری مثل دزدا بیا

 تو ی خونه ی مردم؟

نگاه ی به درب اتاق خواب که حاال درب 

 ورودِی خونه حساب



میشد انداخت وگفت: در خ ونه رو 

 نشونم بده تا برم در بزنم نی 

 .ی ام داخل

  شده؟خونه چرا این شکیل

من باید از یگ از دوستام بشنوم که 

 خونه توی گود برداری

 خرابشده، یه طرفش رفته؟

  

  

خونه ی خودمه یه کاریش یم کنم. _

 قراره فردا پس

 . فردادرستش کنه

دست توی جیب شلوارش کرد وگفت: 



ن   .حاال تا درستش کنن

در تا اون موقع یم خوای توی این اتاق ِنی 

؟  کنن
ی

 و پیکر زندگ

اره، در اتاق رو م ی بندم این چند روز _

ن   .تا درستش کنن

 . احمفر یا خودت رو زدی به حماقت_

حماقت چیه؟ مگه چاره ی دی گه ای _

 ام دارم؟

 .یم ی ای خونه ی من_

  

  

با تعجب نگاهش کردم، جمله اش کامال 

 . دستوری بود



دست هام رو روی سینه ام قفل کردم 

 !وگفتم: حنر فکرشم نکن

تو یم یای، من فکری نکردم، اون مخ _

 پوکت رو به کاربنداز

،جمله ام کامال دستو ری بود! خونه ی 

 زن جای یه که شوهرش

برو بابا دلت خوشه..فیلم میلم _ .باشه

؟نه من زنتم!نه  زیاد یم بینن

مم تو شوهریم.برو بیشتر از این مزاح

 .نشو

چند قدم جلو اومد وگفت:مثل ای نکه 

 حالیت نشد جی 

گفتم؟گفتم خونه ی زن پیش شوهرشه! 



 پرو بازی ام درنی ی

 . اری...به زوریم برمت

  

  

و اصالنم فکر نکن یم ذارم اینجا توی این 

 خونه ی نی در و

 کنن .تا وقنر بسازنش.تازه حنر 
ی

پیکرزندگ

حق ندار اونموقع ام  

.چون شاید کال خرابش کنم  یاینجا بمونن

 وبسازمش از

 .اول...شایدم بفروشمش

انگشتم رو به نشونه ی تهد ید جلوش  

 گرفتم وگفتم.اینجا برا ی



 .منه،بیخود روش نقشه نکش

با خونرسدی گفت:این خونه مهر ی ه 

 اته وتا طالقت ندم مهریه

 . اترو نیم دم

خدمتت عرض کنم که مهریه _

لمطالبه است ومن هروقتعندا  

مش  .بخوام یم تونم ازت بگتر

 .خواب دیدی،ختر باشه_

  

  

وسایلت رو جمع کن بریم .یاال... هنوز 

ت نشدم  اونقدر نی غتر

  
ی

بذارمزنم توی یه خونه ی بدون در زندگ



 . کنه

هرجی نباشه اسم نحست توی شناس 

 . نامه امه

خدا هر جی آدم این محله ام... که شکر 

 
ی

 درستکاره توش زندگ

 . یم کنه

ترجیح یم دم... رسش رو جلو آورد وآروم  

ن کش  گفت:خودم اولنر

ون کنم.چشمک  ن باشم که بکارتت رو متر

 زد: تا حاال با

باکره توی یه تخت نبودم.تو جی  یهدختر

 عزیزم؟

ترجیح یم دی مردی مثل من، که الاقل 



 !شوهرته...اسیم

ن بارباهات باشه یا نگهبان ساختمون  اولنر

 بغیل که قطعا خیلیوقته

 !رنگ زن وبچه اشو ندیده

فریاد زدم: ببند دهنتو. من خودم ده تا _

 مرد رو حریفم ژیگول

نر بشر ، بوق  ،تو یم خوای واسه من غتر

 بزن بچپ به چپ

 .عمو

  

  

خندید:بلند وصدا دار: یعن ی واقعا ب 

 یست تا مرد رو یه تنه



 .جواب یم دی؟ دمت گرم

ون. اون نگهبان،  جیغ کشیدم: گمشو بتر

ف داره بهتوی  سگش رسر

جنایت کار ترجیح یم دم با اون بخوابم تا 

 !تو

اینبار با عصبانیت چونه ام وگرفت وداد 

 .زد: مراقب حرف زدنتباش

ه ی نی رسوپا...زر  بزن ی دندونات دختر

 رو توی دهنت خورد یم

کنم. اینکه تو الیق اون نگهبان یا حنر 

 .سگش هسنر 

ارزشیهست که خودت برای خودت 

 !قائیل



اما توی منطق من، زن کنار شوهرشه... 

ه ی زشت بدقیافه  ...دختر

تو باید این آرزو رو با خودت به گور بب 

 ری که لمست کنم... چه

سم یا کاردیگه برسه به اینکه لبت رو ببو 

 . ای باهات کنم

 )من شوجن کردم دور برندار(سوفیا لورن

  

  

ویل راجب اینکه نیم ذارم اینجا بایسر ذره 

 .ای باهات شوخیندارم

نیای، به اون راننده لودر یم گم 

 دیوارخونه رو خراب



کنهوتوروهم زیر چرخ های ماشینش له  

 .کنه وهمه رو راحت کنه

مثل آدم با من یم یای خونه ام  پس

 . والسالم

وچونه ام رو محکم ول کرد. اونقدر که 

 سکندری خوردم وروی

ن افتادم  .زمنر

 فریاد بلندش خونه رو لرزوند:یاالااا

ن بلند شدم و گفتم: نیم _ از روی زمنر

 تونن زورم کنن که باهاتنی 

یام . اینم که یم گ ی من زشتم واینا 

 .اصال واسم مهم نیست

ِ کوفتیم خوشگیل ه
ی

یچوقت توی زندگ



 !برام الویت نبوده

 .توی سکوت خ یره شده بود به صورتم

  

  

ن جا راحتم... با تو یه ج جانی _ من همنر

 نیم یام ،چون بهت

اعتماد ندارم. تو به کش اعتماد نداشته 

 بایسر م ی ری باهاشتوی

 !خونه اش؟تنهانی 

وگفت: یعنن  دسنر توی موهاش کشید 

 من ترسناکتر از

اینکارگرای ساختمونن که معلوم نیست از  

 کدوم جهنیم



پاشدناومدن اینجا کارگری؟یا اون نگهبان 

وری که فقط ن  پتر

کافیه ارادهکنه ودر این اتاق کوفنر رو باز  

 کنه وبعدم ب ی ی اد

 رسوقتت؟

د.. آخه احمق، من اگه مثال تو خوابم 

، بیام بال مال رستنی   ببینن

ِ رست شوهرتم ...یه توله سگیم  یارم! ختر

 اگه واست پس

بندازم... باباشم! گ یم یاد یقه ام رو 

ه بگه چرا به زنت  بگتر

 .تجاوزکردی

 . بلند خندید



  

  

ویل اگه یگ از اون کارگرا نی ی اد شکمتو 

 بیاره باال... بچه ات

! خاک تو رست حنر  یم شه اتباع خارجی

 شناس نامه ام بهش

 .نیم دن

ن من  حاال یه دو، دوتا چهارتا کن ببنر

 راست یم گم یا نه اسگول

. 

ختم کالم من که بدون تو از اینجا نیم 

 رم... این جام که جانیست

یه اتاق به من بدی که توش بخوابم، این  



 گاز ویخچالم کهنصف

. پس چاره  ن ا ی نداری که فضا رو گرفنر

 یه جا برای من بندازی

 .جفت خودت

البته این واسه موقیِع که بخوای لج کنن 

، اما اگهبا  واینجا بمونن

من نی یای خونه ی من یم تونن یه جا 

 واسه خودت داشته

. خونه ی من چهار تا اتاق داره، که  بایسر

 یکیشون نی 

  

  

 استفادهمونده! پدر ومادرمم 
ی

با من زندگ



س . پس نتر ن  یم کنن

بره سیاه کوچولو.. گرگ نیم درتت. تنها 

 .نن سنر 

زود باش وسا یلتو جمع کن بریم.. یم گم 

 این نگهبانه حواسشبه

وسایل عتیقه ات باشه تا از موزه نیان 

 .دنبالشون

 ، من توی حیاطم تا وسای التو جمع کنن

 . رسی    ع تر

 کوش       ان

فرشته ی صدای زنگ تلفِن همراهم 

 ...نجاتم شد

  



  

ن رو که مثل   بهونه ی خونی بود که ژاکلنر

 کنه بهم چسبیده بود

 .،از خودم جدا کنم

سعید بود. تقریبا با صدای بلند گفتم: 

 !سعیده

ن  آوردن اسم سعید باعث شد تا ژاکلنر

و ن  رهام کنه واز اتاق بتر

 . بزنه

رفتم  نفسم رو رها کردم وروی تخت وا 

 وتماس رو برقرار

کردم.سعید گفت که یگ از دوستاش 

 قراره فردا از ایران بیاد



دیدنش وازم خواست که خونه رو مرتب  

 . کنم

  

  

ن یه فنجون قهوه  ون زدم. ژاکلنر از اتاق بتر

 برای خودش درست

 . کرده بود وروبروی تلوزیون نشسته بود

ش رو ازم با دی دنم با اخم صورت

 برگردوند... خب توی اون

موقعیتقهرکردنش برای من نهایت آرزوم 

 . بود

فقط پیغام سعید رو بهش رس وندم و 

 ازش خواستم ت وی تیم



 .زکردنه خونه بهم کمک کنه

  

  

هوا که تاریک شد. سعید با مهموناش 

 رسید، فکر م ی کردم

کهتنها یک نفر مهمونشه... اما اونا سه 

 .نفر بودن

ن هم تا رسیدن مهمونا اونجا بود  .ژاکلنر

خونه و   ن بعد از شام سعید اومد توی آشتی

 :گفت

اونا اومدن که یه مدت بمونن اینجا _

 .خونه ی من

بهش نگاه کردم وگفتم: اما اینجا دوتا اتاق 



 .بیشتر نداریم سعید

_ ن یه ک مک ازت یم یم دونم... برای همنر

 .خوام

 چه کمگ؟_

ن صحبت کردم_  !من با ژاکلنر

  

  

 !خب_

ازش خواستم که اجازه بده اینا توی _

 این مدنر که جا

. کلید  ن ومکاندرست وحسانی پیدا کنن

 خونه اش رو بده به اونا تا

ن   .برناونجا زندگ ی کنن



 !خب؟_

ن قبول نیم کنه_  .اما ژاکلنر

_ ید جان، من ی ه مشکیل نیست سع

 خونه پیدا یم کنم وم ی

 .رم

 !نه بابا... اصال حرفشم نزن کوشان_

  

  

بحث تو با اونا فرق داره.. توبرای من 

 .مثل برادریم

 .اونا مدت زیادی نیم مونن

ن قبول نکرد که اونا برن خونه اش...  ژاکلنر

 در عوض گفت از



ینجان تو توبخوام این مدت ی که اینا ا

 بری خونه ی

ن   ...ژاکلنر

خودمونم گایه بهت رس یم زنیم... تا 

 وقنر که تکلیف اینا

 . مشخص بشه وبرن

رنگم از ترس پرید. سعید حتما دیوونه 

 شده بود... یعنن براش

اهمیت نداشت که من با نامزدش توی 

 
ی

 یه خونه بدون اون زندگ

ن هوس ران  کنیم؟ اونم من کنار اون ژاکلنر

 !وکثیف

  



  

نی خیال سعید، من این مدت رو یم رم _

 .مسافر خونه

حنر حرفشم نزن... یم تونن توی این _

 چندماه که توی خونه ی

، ماه به ماه یه پویل بهش بدی...  ژاکلینن

ن خودش این  ژاکلنر

 .پیشنهاد رو داده

 ... سعید من  _

 دیگه حرفشم نزن کوشان، باشه؟_

 ک وش  ان

  

  



سعید باور کن که من اصال مشکل ی _

 ندارم برم توی هتل

 کنم، به اندازه ی کاف ی پول دارم  
ی

زندگ

 که بتونم تا بعد از

 . درمانم توییه هتل زندگ ی کنم

ن رو توی  پس لزوم ی نداره که ژاکلنر

 .دردرس بندازیم

نه کوشان، تو تازه اینجا اومدی، پس _

ایت دارینیاز به حم . 

هررایه به ذهنم م ی رسید برای اینکه 

 سعید رو منرصف

کنمانجام دادم، ویل موفق نشدم. ودر 

 اخر مجبور شدم باروبند



ن برم  .یلم روجمع کنم وبه خونه ی ژاکلنر

** 

  

  

ن   دوسه روز اول خوب بود، چون ژاکلنر

 کنار سعید بود ومن توی

ن داشتم  در کمال آرامش خونه ی ژاکلنر

 زندگیم رو یم کردم واز

ن فعال خیال رس  خدا یم خواستم که ژاکلنر

 زدن به خونه اش

 . بهذهنش خطور نکنه

اما انگار شانس اصال باهام یار نبود، 

 چون باالخره رس وکله اش



 . پیدا شد

با صدای چرخش کلید توی قفِل در رسم 

 رو از مجله ای که تو

نگاه کردم یدستم بود بلند کردم وبه در   . 

ن با یه خنده ی پهن بهم سالم کرد  .ژاکلنر

  

  

از جام بلند شدم وب  هش نگاه کردم وبا 

 اجبار جواب سالمش

رودادم. دلم خوش بود که شای د سع 

 یدم همراهش باشه، اما

 .زیه خیال باطل

در کمال پررونی به طرفم اومد و گونه ام 



 رو بوسید وگفت: سعید

فت به یه سفر چند روزه ، منم تنها ر 

 ...!بودم وگفتم نی یام اینجا

ن پرتاب کردم وگفتم:  مجله رو روی متر

 خب تو چرا باهاش نرفت

 ی؟

از رفیقاش خ وشم نیم یاد، بهش گفتم _

ن   تنها بره، همنر

 .چندروزم به اجبار تحملشون کردم

اوگ پس من برم ی گردم خونه ی _

احت  سعید. تا توام استر

 .کنن 

  



  

اومد نزدیکم و سینه به سینه ام ا یستاد 

 وگفت: اگه م ی خواستم

 .تنها باشم توی خونه ی سعید یم موندم

 . من خواستم کنار تو باشم کوشان

_ ! ن این حس مسخره ات بذار کنار ژاکلنر

 این عالقه ات

بیخودهویک طرفه... من هیچ رقمه نیم 

 . تونم باهات باشم

حس تو مهم نیست کوشان، مهم منم _

 .وحسم به تو

برای من مهم،سعیده نه رفتار احمقانه _

 !ی تو



سعید به تو خییل اعتماد داره، اون _

 هیچوقت به تو شک نیم

 .کنه عزیزم

ودستهاش رو دور گردنم حلقه کرد 

 ولبهاش رو روی

لبهامگذاشت ونرم بوسید وازم فاصله  

 گرفت وگفت: من م ی خوام

  

  

باتوباشم کوشان، اگه با من بایسر شانس 

 .زیادی پیدا یم کنن 

منهمه جوره حمایتت م ی کنم. اما در 

ن حال تا خودت نخوا  عنر



ی ازت نیم خوام عزیزم...  ن ی دیگه چتر

 بای د خودتم راضن بایسر 

. 

 .تجربه اش چ یز بدی نیست

و انگشتش رو روی لبم کشید. و به 

رفت سمت اتاق خوابش . 

 توی رسم پیچید... لذت 
ی

زمزمه های گنگ

ین  . یه گناه شتر

 .شاید تجربه کردنش حس خونی بهم بده

پس قدمهام نی اختیار به سمِت اتاق 

 خواب کشیده شد...نی شک

 .این همون وسوسه ی شیطان بود

 کیان وش



  

  

با ناامیدی به در ودیوار خراب ِ خونه ام 

منگاه کرد . 

صاحب ساختمان در حال ساخت به 

 طرفم اومد وگفت: تا چندروز

آینده، خونه اتون رو درست یم کنم 

 .خیالتون راحت

با نا امیدی بهش نگاه کردم وگفتم: هرچه 

 رسی    ع تر برام

درستشکنید، وضعیتم رو که م ی بینید ، 

 
ی

 جانی رو برای زندگ

به روی چشم خانم، خیالتون _ .ندارم



گه آمادهراحت چندروز دی  

 . اش یم کنم

 .ممنونم_

ونگایه به کوروش که در مایسر ن رو باز  

ن  ن کابنر  کرده بود وبنر

ن ایستاده بود انداختم  . ودرب ماشنر

ن  ن انداختم وبه سمت ماشنر رسم رو پاینر

 رفتم. قاسم روی صندیل

عقب خوابیده بود. چاره ای نداشتم جز 

 .اینکه کنار کوروش بشینم

  

  

پس روی صندیِل شاگرد جا گرفتم ودرب 



 .خودرو رو بستم

کوروش قبل از اینکه سوار بشه روبه 

 صاحب ساختمون وبا

لحنتاکیدی گفت: حواست باشه دیوار 

 این خونه درست نشه،

کارییم کنم مجوزت باطل شه وبا بولدوز 

 بیان از روی برجت رد

 . چشم آقا حتما درستش م ی کنم_ .شن

ن رو محکم به هم  کور  وش درب ماشنر

 کوبید و نشست پشتفرمون

. 

 :نگاه ی به صورتم انداخت وگفت

  



  

کجا بریم؟ یم ری آرایشگاه زنونه _

 وصفانی به رسو صورتت

میاندازی! یا همینجوری با این قیافه ی 

 عتیقه ات یم ری دیدِن 

 پدر شوهر ومادر شوهرت؟

ه  همینجوری که با اخم به روبه رو ختر

 :بودم گفتم

آرایشگاه نیازی نیست. اونام پدرشوهر _

ن   .ومادر شوهر ِ من نیسنر

پوزخند زد وگفت: البته حق دار ی با 

 آرایش ونی آرایش چندان

 افه ات
ر

 ام نداره ف
ر

 .فرف



با غضب نگاهش کردم واون با پوزخند 

 نگایه بهم

انداختوصورتش رو برگردوند سمت 

 .خیابون

کوتایه بعد گفتاما مدت   : 

اما راجب اینکه اونا پدر شوهر _

 ومادرشوهرت باید بگم! حاال

پدرشوهر که هیچ، اما من ی ا کوشان 

 نداره هردومون از یه

ون اومدیم ، فقط بسته  کارخونه بتر

 .بندیمون فرق داره

  

  



زیر لب با حرص گفتم:اره اونو با کاغذ  

 کادو پیچوندن وتورو

 . باروزنامه باطله

صدای خنده اش بلند شد ودر همون 

 حال گفت:روزنامه باطله

ن رو فراموش  روخوب اومدی.ویل یه چتر

 نکن بسته ی روزنامه

باطلهخییل بهتر از اینه که توی کیسه 

، ن  زباله بسته بندیت کنن

 .مثلتو

ه شدم که  با اخم وعصبانیت بهش ختر

 نیم نگاه ی بهم انداختوبه

وگفتجلو نگاه کرد  : 



در نتیجه پریچهر در همه حال مادر _

 شوهرته. حاال اینش به

کنارکه تو کوشان رو دوست داری واز من 

 بدت یم یاد، که البته

دل به دل لوله کشر داره، ویل اصل 

 قضیه اینه که مادر شوهر

 !،مادرشوهره

پس بد نبود اگه صفانی به اون سبیالت 

 .یم دادی داداش

  

  

جوانی نداشتم بهش بدم. یعنن اصال 

 حوصله ی هم کالم



 .شدنباهاش رو نداشتم

پس بدون جواب گذاشتمش وخودم رو با 

ون  دیدن مناظر بتر

 .رسگرم کردم

بعد از مدت ی مقابل یه ساختمون بلند 

 نگه داشت. ساختمانن 

کهدر نوع خودش لوکس بود،ترمز دسنر 

 رو کشید وگفت:خب

 رسیدیم

ن     وشکیا  

ن پیاده شد و با کلید در رو باز   از ماشنر

 .کرد

  



  

نی توجه به من به سمت قاسم رفت 

 واون رو بغل کرد وبا خودش

 . به داخِل خونه برد

با اضطرانی که برگرفته از جدا  

 کردن ِِقاسم از خودم بود، با ترساز

ه  ن پیاده شدم و به در خونه ختر ماشنر

ن شدم. ن ه توان داخلرفنر  

ون بمونم  .داشتم ونه یم تونستم بتر

س به دورواطرافم نگاه یم کردم.  با استر

 هرلحظه منتظر بودم

ون بیان وب  هم حمله   یهعده از خونه بتر

. دزدیدن قاسم توسط ن  کنن



کوروش باعث شده بود که هیچ رقمه  

 کنارکوروش آرامش

 . نداشتهباشم

گرچه یه حش تر غیبم یم کرد که  

به قاسم صدمه ا ی کوروش  

نیم زنه. حس یم کردم. کوروش نسبت 

 !به قاسم رئوف تره تامن

  

  

ون اومد. با  چند لحظه بعد کوروش بتر

 نگرانن به طرفش

 !رفتموگفتم: قا.. قاسم کو..؟

س اینجا جاش خوبه_  !توی خونه.. نتر



وقنر د ید همچنان توی سکوتم پوف  

فتکالفه ای کشید وگ : 

بهت یم گم اینجا خونه امه... _

 پدرومادرم اینجان، قاسم رو

توییگ از اتاق ها گذاشتم... االن مشکلت 

 حل شد؟

ن باعث شد   بازهم سکوت کردم. وهمنر

 که واکنش کوروش

شدیدتر بشه وبا خشم غرید:اگه یم 

 خواستم داداشتو بکشم

خیلیوقت نی ش اینکار رو کرده 

 بودم،حله؟من فقط دلم

ن سوخته پس فکرنکن اینقدرمه بحالتو 



 یم که بخوام به خاطرت

آدمبکشم.اونم یه بچه ی مریض،تو 

 اونموقع کش بود که قرار بود

،االن  صاحب دارانی های شکویه بشر

 فقط یه بار

فهم شد؟  اضافهای،شتر

  

  

رسم رو تکون دادم وخواستم برم داخل 

 خونه که گفت: یه لحظه

 .وایسا

رس جام ایستادم و از کنار شونه ام بهش 

 .نگاه کردم



چند قدم فاصله امون رو پرکرد ونزدیکم 

 ایستاد ودسنر توی

موهاش کشید وگفت: مطمعنن م ی 

 خوای با این قیافه بری پیش

 مامان وبابام؟

گفنر فرق ی نداره قیافه ام با آرایش _

 ونی آرایش! داره؟

_   نه، ویل من اگه جای تو بودم، سیع یم

ن برخورد  کردم توی اولنر

با دوتا آدم جدی د یه ذره به خودم 

ی  .برسم... بابا واال تو یه دختر

 .نه یه الت آسمون جل

دلم م ی خواد ظاهرت یه مقدار موجه 



 . تر باشه

  

  

حاال گور پدر یه تومن پول .یه چند 

 دست لباسم برات یم خرم

تم: دیگه توی صورتش براغ شدم وگف .

 دور برندار. گفنر بیام

خونه ات منم اومدم. ی ادت نره که من 

 فقط موقت دارم نقش

زنتو بازی یم کنم. وقنر کوشان برگرده 

ن عوض یم شه  .همه چتر

سیع نکن اسم کوشان رو پیش من _

تم  بیاری تا به نوغ به غتر



 . بر بخوره. چون اونقدر برام مهم ن یسنر

 اما علل الحساب،

بریم آرایشگاه.آرایشگره  راهبیوفت

 اسمش بیتاست.دوست

مه، کار ش خییل خوبه...چندباریم  دختر

 .آبج یتو بردم پیشش

وب  هم نگاه کرد تا تاثتر حرفهاش رو توی 

 .رفتارم ببینه

 :باخونرسدی بهش نگاه کردم وگفتم

  

  

چه جالب یم خوای من رو هم به _

ت بهش  عنوان دوست دختر



 کنن ی ا شا یدم یم خوای بگ ی معر
ن

ف

 !من زنتم

پوزخند زد: فکرکن یه درصد بهش بگم تو 

 زنیم وبا دست پشت

لبش کشید. منظورش اشاره به صورت 

 پر از موم بود هرچند

موهای پشت لبم اونقدرا بلند نبود اما  

 کوروش سیع یم کرد روی

سبیلهام مانور بده ت ا به نوغ من رو 

 .تحقتر کنه

توی جیب مانتوم فرو کردم دستم رو 

 وگفتم:باشه بریم پیش

 . بیتاخانم



ابروهاش رو باال برد وگفت:واقعا؟یعنن 

 !یم ری آرایشگاه؟

چرا نرم؟قبالنم رفتم،ول ی اونموقع _

 بخاطر کوشان بود.حاالم م

ی رم،اما نه بخاطر تو بخاطر 

 خودم.چون قول دادم وقنر 

  

  

گرده کا مال از اون حالت زمخت کوشانتی

ون اومده  ومردونه بتر

 . باشم

 کیان     وش

ه  ن یگ از دستهاش رو توی جیب کت پایتر



 اش فرو کرد

ولبپایینش رو گاز گرفت وبا حرص گفت: 

 برام مهم نیست که

بخاطرگ داری این کار رو یم کنن ، فقط 

 یم خوام مادر مریضم

بادیدن این قیافه ات وحشت نکنه وب  هم 

 لعنت بفرسته که چرا

ی که آرزوشونه یه  ن این همه دختر بنر

 نگاه بهشون بندازم

توی زیرخایک رو انتخاب کردم،خانواده ی 

 درست وحسانی که

.زندانم که  نداری.سابقه دارم که هسنر

سنن ندار
ُ

ِ ِِ ،هیچ ُح  رفنر



ی الاقل یه ذره قیافه ات باید شکل 

اد ب ن اشه دیگه ، نه؟آدمتر  

 .حاالم سوارشو برسونمت

  

  

ن  پوزخند زدم وبدون حرف سوار ماشنر

 .شدم

ن که نشسته بودیم به ی ه  توی ماشنر

 شماره تماس گرفت

و که روی پایه ای روی داشبورد  وگوشتر

 . بود رو روی آیفون زد

صدای پر عشوه ی زنن توی گویسر 

 :پیچید



 !سالم کوری جون_

ن کننده ای لبهام رو جمع   با حالت مشمتی

ن   کردم که از نگاه تتر

ن کوروش دورنموند  .بنر

اخمهاش رو توی هم کرد وگفت: لوس 

 نشو بیتا، االن آرایشگایه؟

ه با همون لحن لوسش گفت  :بازهم دختر

 .نه کوری جونم زایشگام_

 عه سگه باالخره کار خودش رو کرد؟_

  

  

با تعجب باال پرید. کوروش هیچ  ابروهام

 . رقمه کم نیم آورد



ه با لحن مثال دلخوری گفت  :دختر

 .خییل بیشعوری کوروش_

کوروشم که خیالش از ناک اوت کردنه 

ه راحت شده  دختر

 :بودگفت

 کوری_
ی

 .اها حاالشد تا دی گه به من نگ

؟ من آرایشگاهم_  . خییل خب کار داشنر

_ ی آورد مرست خلو ته؟ برات مشتر . 

  

  

 . حسابت داره یم ره باال کوروش_

 . ایندفعه پولش رو یم دم _

ه _ نه بابا جنتلمن شدی ؟ ی ا دختر



 خییل خاصه؟

 . توفکرکن هردوش_

ه خندید وگفت: چه جالب خییل  دختر

 مشتاقم این یل دی

 .روببینم

گاه بلند  با شنیدن کلمه ی لیدی ناخودآ

 ...زدم زیر خنده

اونقدربلند که کوروش دستپاچه تلفن رو 

 . زد قطع کرد

  

  

 وبا عصبانبت گفت: چه مرگته!؟

 .اما من هنوز داشتم یم خندی دم



کوروش که داشت تمرکزش رو برای 

 از دست یم داد
ی

 رانندگ

ن رو نگه داشت نی حرف  یهگوشه ماشنر

ه شد  .به صورتم ختر

ار رو شنیدم انگار که یه جوک خنده د

 ویم خوام برای

دیگریتعریف کنم همونجور با خنده  

 گفتم:االن تصور ب یتا از

لید ی چیه؟بعد من جی ام؟ ودوباره 

 .خندیدم

کوروش کیم خودشو نگه داشت تا 

 لبخند نزنه اما باالخره

وع به خندی دن کرد  . طاقتنیاورد ورسر



ن خنده ای بود که ازش یم دیدم   این اولنر

ونهکه طبییع بود   

 .رصفا برای حرص دادن من

  

  

هردو بعد از مدنر ساکت شدیم وای ن 

 سکوت تا رسیدن به

 مقصد

ادامه داد.جلوی یه آرایشگاه زنونه که با 

 نوشته
ی

 تابلوی بزرگ

آرایش یاس»بود:  » 

 کیان       وش

کوروش گوشیش رو برداشت وبا بیتا 



 :تماس گرفت وگفت

هیم االن یم ی اد باال ماپشتدرآریشگا

 وگویسر رو قطع کردو روبه

منگفت: طبقه ی دوم در سمت چپ. 

 .زنگ رو بزن تا در رو بازکنه

 .دلم م ی خواد حسانی تغیتر کرده بایسر 

ابروم رو باال بردم وگفتم: خوشگل بشم 

 یا نشم توروسننه؟

پوزخند زد ورسش رو به پشنر ِ صندیل 

 تکیه داد وبا

  

  

ب گرفت وگفت:  وی فرمون رصن دسترسر



 .نگفتم خوشگل بشر 

 افهخوشگل بشو نیست. گفتم 
ر

این ف

 . فقط تغ یتر کرده بایسر 

گره ی رورسیم رو سفت کردم که باعث 

 تمسخر کوروش شد

ولبخند دندون نما نی زد. نی توجه به 

ن   تمسخرش از ماشنر

پیادهشدم ودِر ماشینش رو محکم به هم  

رمحکمکوبیدم . اونقد  

کهانعکاسش باعث شد کوروش 

 .چشمهاش رو ببنده

نموندم تا عکس العملش رو ببینم وبا 

 عجله به سمت ساختمون



 .رفتم

روی یگ از درها تابلوی کوچیگ زده بود 

 ونوشته بود زیبا

 .رساییاس

  

  

دستم رو روی زنگ گذاشتم. بعد از چند 

 ثانیه، زن جوونن در

ت به چهره ی  روبرام باز کرد. با حتر

 زیباش وموهای رنگ

شدهوبلند وناخن های الک زده ولباس 

 نیمه برهنه اش نگاه

کردم...وباصدای آرویم سالم کردم واون 



ونی جوابم رو  با خورسر

داد. باهمون تن صدای لرزون گفتم: بیتا 

؟ ن  خانم شماینر

لبخند زد وگفت: نه گلم من بیتا ن یستم 

ا داخلهبیا تو بیت . 

از یه راهروی باریک گذشتم ووارد یه 

 سالن لوکس وزیبای

 .آرایششدم

زن جوون اشاره ای به زنن که داشت 

 موهای یه زن دیگه رو رنگ

 . یم کرد کرد وگفت: ایشون بیتا خانمه

  

  



بیتا به سمتم برگشت. برعکس تصوری  

 که ازش داشتم که

ن یه زن میانسال یهدختر جوونه. اما او 

 وشیک و پیک بود. اونهم

مثالون زن دیگه موهاش رو به شکل 

 .زیبانی سشوار کشیده بود

چند لحظه ای نگاهش کردم ومدام با 

 خودم فکر م ی کردم

کهاین زن یم انسال کجا وکوروش کجا؟ 

 هیچی که بزرگتر از

 !کوروش نبود حداقل پونزده سال بود

زن  کوروش چطور یم گفت این پتر

شه؟  !دوست دختر



لبخند زد وگفت: بفرما گلم با من کار 

؟  داشنر

 !من از طرف کوروش اومدم_

  

  

لبخند جذابش از روی لبش رخت 

 بربست وجاش رو به یه

بهتوناباوری داد. اینبار اون با لحنن که به 

 زور شنیده یم شد

 :پرسید

؟ یسر  !تو دوست دختر

_ از اقوامشم دوست دختر که ...یک ی  . 

بازم رفتارش عادی نشد کاله رنگ رو 



یش جاسازی  روی رس مشتر

کرد و از کنارش گذشت وبه سمت یه 

 قسمت از سالن آرایش ش

خونه بود رفت وزن  ن که شبیه یه آشتی

 جوانن ام که در رو برام باز

 . کرده بود هم دنبالش رفت

خونه اش  ن روی صندیل که کامال به آشتی

ف بود  مرسر

ول دید زدِن نشستمومشغ  

اطرافم شدم.ناگهان ی نگاهم به بیتا 

 آفتاد که داشت به من نگاه

م یکرد وهم زمان در گوش دوستش پچ 

 وچ یم کرد وبه من م



  

  

یخندیدن.به گمونم پیش خودش داشت 

 به تصورش از چهره

 .یمن وچهره ی واقعیم یم خندید

ون  نگاهم رو از پچ پچ آزار دهنده اش

 گرفتم وبه تابلوهای

زیبایسالن که تصویر زنهای آرایش شده 

 .بود انداختم

بیتا مقابلم ایستاد وبوی عطر خوش 

 تنش مشامم رو نوازش

کرد،لبخند زد وگفت: یم خوای 

 اصالحت کنم یا شینیون ومکاپ



 همیم خوای؟

مثل گیجا نگاهش کردم وگفتم:میکاپ 

 !وشینیون چ یه؟

ابروهاش باال رفت وبا تمسخر گفت:نیم 

 دونن چیه؟واقعا

 باکوررش نسبت داری ؟

  

  

نسبت دارم.ویل نیم دونم چیه؟ی کبار _

آرایشگاه  بیشتر

ای اصالح وابرو بوده  .نرفتم.اونمتی

 .خودت هرکاری یم خوای بکن

خندید وگفت: یعنن نظری نداری؟ 



 خودم همه کار بکنم؟

_ ن کن ودیگه خب ا ره صورتم رو تمتر

 .هرکاری

نگاه ی به دوستش که دستش رو روی  

 گودی کمرش گذاشته

 . بود انداخت وهر دو بهم لبخند زدن

با حفظ لبخندش گفت:شینیون آر ایش 

 موی رسه ومیکاپ

 .آرایشصورت

  

  

ن بار توی عمرم خجالت   برای اولنر

 کشیدم. اما بازم خودم رو



ظکردم وگفتم: بگو آرایش صورت حف

 وآرایش مو د یگه مجبور

 
ی

 .نیستیخارجی شو بگ

خنده اش جمع شد وگفت: چشم گلم، 

 حاال کدوم رو یم خوای

 ؟

ن کن_  .موهام رو رنگ کن وصورتمم تمتر

ن روی اون صندیل_  .اوگ باشه. برو بشنر

*** 

  

  

ن کرد و ابروهام  رو ابتدا صورتم رو تمتر

ه  نازک کرد وبعدم یه رنگتتر



ه البته از رنگ  روی موهام گذاشت تتر

 موهام دوسه درجه روشنتر 

بود. برعکس اینکه نخواستم آرایشم کنه 

 یه آرایش مخترص

هم از صورتم کرد. بعدش ازم خواست 

 .خودم روی تو یآینه ببینم

نتیجه اش شگفت انگ یز بود. با این که  

 کار زیادی انجام نداده

یل صورتم تغیتر کرده بود وموها ی بودو

 رنگ شده ام حسانی 

 .چهرهام رو روشن کرده بود

باورم نیم شد با یه رنگ ویه رژ لب تا این 

 .اندازه عوض شده باشم



نیم تونستم دل از آینه بکنم. اما وقنر 

 نگاه چپ چپ بیتا

ودوستش رو روی خودم دیدم . باالخره 

 .از آینه جدا شدم

  

  

رورسی ومانتوم رو تن کردم وخواستم از 

ون برم که  آرایشگاه بتر

بیتا گفت: صتی کن کوروش گفت م ی 

 یاد دنبالت نزدیکه االن

 . یم رسه

 . رسجام نشستم

بیتا نزدیک شد وگفت: نیم فهمم چرا 



 اینقدر برای

 !کوروشخاض

 .حتما قراره کار مهیم براش انجام بدی

نیم تونستم جی جوابش رو بدم. که از 

 .شانش یه دفعه ایم

ی جدید اومد و اجازه فضولیه  یهمشتر

 . بیشتر به بیتا رو نداد

۷4۱ _..    

  

  

چند دقیقه ای رو منتظر کوروش موندم. 

 وقت ی نیومد از جام

بلندشدم وبه سمت در رفتم که بیتا  



 .گفت: کجا؟ هنوز که نیومده

 .مهم نیست خودم یم رم_

ون زدم.از نظرم خییل  و از آریشگاه بتر

 مسخره بود که مثل

 .عروسامنتظر کوروش بمونم

م توی  ون زدم و مستر از آرا یشگاه بتر

 خیابون در پیش گرفتم

. 

خواستم اونطرف خیابون برم که ی ه 

ن با رسعت از کنارم  ماشنر

ردشد چند قدم به عقب رفتم وفریاد زدم 

 هوی چته؟

ن چند متر اونطرف تر از حرکت  ماشنر



 .ایستاد

  

  

ن   خوب که دقت کردم متوجه ماشنر

 .کوروش شدم

ن رو پارک کرد وازش نی اده شد وبه  ماشنر

 :سمت من اومد

مگه نگفتم بمون بیام دنبالت ووقنر _

 ونزدیکم شد ومتوجه

م شد چند ثانیه ای به صورتم زل زد  تغیتر

رو باال و یه ابروش  

ِِ   ه چقدر تغ 
َ

بردولبخند زد وگفت:َبِ

! بارک هللا به بیتا  یتر



 .معجزهکرده

 :پوزخند زدم وگفتم

 معجزه نبود .یه رنگ بیشتر گذاشته؟_

 .نه ابروهاتم خییل قشنگ برداشته_

 .چه واردی_

  

  

خندید وگفت: سوارشو بریم یه چند 

 .دست لباس برات بخرم

** 

دست لباس خریدیم وهمراه   چند 

 .کوروش به خونه اش رفتیم

وارد خونه که شدی م با یه سالن بزرگ با 



 چند پنجره ی بزرگ

باپرده های خوش دوخت مواجه شدم. 

 چند دست مبل

گرونقیمت رستا رس سالن چیده شده 

 بود. مثل خونه ی مادرم

وشکوهنر خییل خاص نبود ویل در 

 
ی

 مقابل خونه ی گلنگ

وکوچیک من شبیه یه قرص بود. یه 

خونه ی بزرگ با ن  آشتی

کابینتهای سفید وبراق گوشه ی سالن 

 بود و چهار تا در که به

نظرچهار تا اتاق خوانی بود که کوروش 

 .یم گفت



مرد خوش لبایس به استقبالمون اومد  پتر

. 

  

  

کوروش معرفیش کرد: ایشون پدرمه. 

مرد دستش ر  و بهپتر  

م  .طرفمدراز کرد وگفت: سالم دختر

ن ؟ دم وگفتم: سالم خوبنر  دستش رو فرسر

 . خوش اومدی به خونه ی خودت_

 .ممنونم_

ی داشت.  نسبت به کریم چهره ی بهتر

 حنر با وجود

 .مسنبودنش



شاید علت اینکه مادر کوروش اون رو به  

 کریم ترجیح داده بوددر

 . درجه ی اول ظاهِر موجه اش بود

  

  

اصال نیم تونستم بپذیرم که پدر کوروش 

 االن پدر شوهر

منه،شاید بخاطر اینکه کوروش فقط 

 اسیم شوهرم بود.کیم

ه به صورت پدر جذابش نگاه کردم  ختر

که کوروش دستش رو پشت کمرم  

 گذاشت وگفت: اون

 . اتاقشماست



با تعجب به دسنر که پشت کمرم بود 

روشنگاه کردم. اما کو   

 .رسی    ع دستش رو برداشت

رسم رو تکون دادم وبا قدم های نه 

 چندان مطمعن به سمت

 .اتاقرفتم

  

  

وارد اتاق که شدم با دیدن چشمهای باز 

 قاسم که

داشتدورواطرافش رو نگاه م ی کرد نفس 

 راحنر کشیدم

 .وخندیدم



نزدیکش که شدم انگار متوجه تغیتر 

لبخند زدصورتم شد که  . 

از دیدن لبخندش به وجد اومدم و 

رو صورش  

 بوسیدموگفتم:خوشگل شدم؟

 یه تخت دیگه گفتم برات بیارن

با صدای کوروش به عقب چرخیدم و از 

 جام بلند

شدموگفتم:ایندفه خواسنر بیای توی 

 .اتاق در بزن

  

  

شونه اش رو به یه طرف در تکیه داد 



 وگفت:ایرادی نداره

 .لختمببینمت مشکیل نیست محرمم

قیافه اتم ای بد نیست.از قبل بهتر 

 شدی.ساعت هشت

ه...خواست ی مادرمم ببینن  شامحارصن

 توی اتاق ته سالنه.اما

زیاد نزدیکش نشو از پشت پالستیک 

 ببینش...بدنش ضعیفه نبا

...فعالید بدون ماسک نزدیکش بشر   . 

ون رفت ودر رو بست  . و از اتاق بتر

 کیان   وش

به قاسم که همچنان محو صورتم بود 

 ولبخند از لبش کنار



مت  فت.خندیدم وگفتم:بیا بتی نمتر

 دستشونی وبه سمتش رفتم

ن به دستشونی  و بغلش کردم، برای رفنر

 بای د از توی سالن رد

یم شدم.کوروش وپدرش توی سالن 

 روبروی هم نشسته

بودن.پدرشبا دی دم لبخند مهربونن زد 

ی یم خوای ن  وگفت:چتر

  

  

م ؟ م _ دختر باید داداشم رو بتی

.کورش بدون اینکه  دستشونی

نگاهم کنهگفت:برای داداشت یم تونن از 



 رسویس بهداشنر که

 .توی تراس هست استفاده کنن 

به سمت تراس رفتم که خدمتکار  

فت:یمکوروش جلو اومد وگ  

 خوای کمکتون کنم خانم؟

نه،ممنون...کارهای شخض برادرم رو _

 . خودم انجام یم دم

با اینحال خدمتکار در تراس رو برام باز  

 
ی

 کرد.تراس زیبا وبزرگ

بود.دقیقا شبیه یه حیاط بزرگ.زیرش 

 پارگینگ بود

ورویپارگینگ تراس ساخته بودن.چندتا 

 باغچه ی کوچیک هم



اس بود که زیبانی   خاض بهش داده تویتر

 . بود

  

  

قاسم رو به دستشونی بردم و بعدش 

 داخل اتاق روی تختش

ن دستهام به  گذاشتمش وبعد از شسنر

 جمع کوروش وپدرش

ن غذاخوری بودن ملحق شدم  کهروی متر

. 

خدمت کار شام مفصیل درست کرده بود 

ن زیبانی چیده بود  ومتر

. 



شقاب کشیدم کیم باقال ی پلو توی ب

 ویه تیکه گوشتم

 برداشتموتوی بشقاب گذاشتم

ن غذاشون رو یم  کوروش وپدرش داشنر

 .خوردن

  

  

ه قاسم  کوروش رو به من کرد وگفت:بهتر

 رو پوشک

.الزمنیست هر روز بغلش کن ی  کنن

یش دستشونی   .وبتی

قاسم عادت به پوشک نداره...خودم _

 . یم برمش



 . کال دنبال دردرسی همش_

پدرش کیم نگاهم کرد وگفت:چند سالته 

م؟  دختر

چند وقت دیگه بیست سالم تموم یم _

 . شه

چرا تو شبیه هیچکدوم از خانواده ات _

.نه مادرت  نیسنر

 !نهخواهرات

 . من شبیه بابامم_

  

  

نه از اون لحاظ... انگار سبک زندگیت  _

فاوتهکال با اونا مت . 



ن انداختم وبا صدانی که  رسم رو پاینر

 خودم هم به سخنر 

میشنیدم گفتم: آره سبک زندگیم کامال 

 .متفاوته

کوروش قاشق وچنگالش رو توی 

 بشقابش گذاشت واز پشت

بلند شد وبه اتاقش رفت ن  .متر

پدرش لبخند مهربونن بهم زد وگفت:  

 کوروش خییل به فکر

ش منومادرشه... همه ی دغدغه اش آرام

 من وهمرسمه. کیم

بدخلقه ویل توی دلش جی زی نیست. 

 حاال کم کم باهاش



آشنا یم یسر   . بیشتر

  

  

راستش من تا وضعیت همرسم مشخص 

 
ی

 نشه... با کوروش زندگ

یم کنم. بعدش از اینجا م ی رم و ای ن 

 خونه تمامش یم شه

 !برای خودت.. پس اینجا غرینی نکن

ل بود که فکر یم کرد من چه خوش خیا

 قراره تا همیشه

 .پیشپرسش باشم

با این وجود چشم آرویم گفتم ومشغول 

 . خوردن غذام شدم



دوروز بود که توی خونه ی کوروش 

ن آروم  بودم. اینجا همه چتر

بود .یه سکوت مطلق که گایه فقط 

 صدای کار

ن خونه  کردنخدمتکارشون ت وی آشتی

 .اون رو یم شکست

ل خدمتکار ی که  ن فقط شبها به متن

 خودش م ی رفت وبقیه ی

ن خونه بود، یا توی اتاق  روز رو یا تویآشتی

 پریچهر. پریچهری که

هنوز به خودمجرات این رو که برم 

 وببینمش رو نداده بودم. اون

مادر کوروش وکوشان بود. کش که فقط 



 از نی رحیم هاش

شنیده بودم چهاز زبون کوشان وچه از 

یزبون شکویه. پریچهر   

که توی ذهنم یه زن زیبا ونی رحم بود. 

 زنن که بچه اش رو

  

  

فدای عشقش کرد . دلم نیم خواست 

 باهاش روبرو بشم.. از نظرِ 

من اون کش بودکه در حق کوشان ظلم  

 کرده بود. مثل بابا که

 .درحِق من ظلمکرد

کوروش توی این دوشب اصال به خونه 



 نیومده بود.پدرش توی

اتاق خودش مشغول بود ومنم کنار 

 قاسم.گاه ی قاسم رو

تویویلچر یم ذاشتم با خودم به تراس یم 

 بردمش.دی دن ِجاده

ن ها از روش رد م ی شدن رو  ایکه ماشنر

 .دوست داشت

باید بگم صفای این خونه از خونه ی 

 خودم خییل بیشتر 

سیکاری به کارم نداشت و منم بود.ک

 راحت به زندگیم م ی

رسیدم.با اینکه خونه ی شکویه امکانات 

 
ی

 زیادی برای زندگ



کردن داشت.اما مناینجا راحت تر 

 بودم.شاید بخاطر حضور

 . قاسم.کنارم بود

شب سویم بود که خونه ی کوروش 

 .بودم

  

  

قاسم خواب بود وخونه توی سکوت 

 بود
ی

 . همیشگ

چقدر خوب بود که پدر کوروش کاری به  

 کارم نداشت.در کل

آدِمنی آزاری بود.درست نقطه ی مقابل  

 کوروش بود.اصال نیم



شدباورکرد که پدر کوروش باشه...شای د 

 به کوروش بیشتر یم

م  .اومدکه پرس کریم باشه تا این مرد محتر

نی خوانی به رسم زده بود وهوس کردم  

تماشا کنم کیم تلوزیون . 

اومدم توی سالن وتلویزیون رو روشن  

 کردم و صداش رو

 .کمکردم. داشت یه رسیال قدییم یم داد

محو رسیال بودم. که صدای چرخش  

 کلید رو توی قفل در

 .شنیدموهیبت کوروش داخل شد

  

  



بالش روی مبل رو بغل کردم وبه کوروش 

ه شدم  ختر

. 

: علیک سالم خانم... پوزخند زد وگفت

ن   .خوب هستنر

 .سالم آرویم کردم

کوروش اومد و روبروم نشست وگفت: 

 ملیحه نیستش؟

 .نه رفت_

 یم تونن برام یه چای نی اری؟_

  

  

خونه _ ن از جام بلند شدم وبه طرف آشتی



 رفتم ولیوانن چای

یختم وجلوش گذاشتم  .برارسر

وگفت: واقعا  لبخند ناباوری به صورتم زد 

 برای من چایآوردی؟

 .با خونرسدی گفتم: آره آوردم حاال

یه ابروش رو باال برد وگفت: بارک هللا... 

 نیم دونستم از اینکارا

 .م بلدی

  ِ
خواستم به سمت اتاق برم که گویسر

 کوروش زنگ خورد واون با

خونرسدی گفت: بیا آبجیت با تو کار 

 داره... بگتر باهاش حرف

 . بزن



ناباور نگاهش کردم که گوشیش رو به 

 طرفم گرفت وگفت بگتر 

 .دیگه

  

  

گویسر رو از دستش گرفتم وبه صفح اش 

 .نگاه کردم

 .!نوشته بود... مزاحم آویزون

یفه  این اسیم بود که کوروش بجای رسر

 .س یو کرده بود

وقنر تعجب من رو دید گفت: 

صلهآنوشاست... جوابش رو بده حو   

 .اش رو ندارم



 کیان      وش

گویسر توی دستم بود ونگاهم به  

 .کوروش

  

  

لیوان چاییش رو برداشت وگفت:ازش یم 

 تریس؟ جواب

 !بدهدیگه

 ندارم_
ن

 .من باهاش حرف

خندید وگفت: ِدِگ ، رابطه ی تو وآبجیتم  

 که مثل من و

 !کوشانآب دوغ خیاریه

 :با ناراحنر گفتم



اگه آب دوخیاریه بازم این تونی که _

 مقرصی.رابطه ی

م باشه اگه تو  یفه یم تونست بهتر منورسر

 .بینمون نبودی

  

  

و از روی مبل بلند شدم وبه طرف اتاق 

 خودم و قاسم رفتم

 . کهبا صدای کوروش متوقف شدم

خواهرت هیچوقت برای من جدی _

 .نبوده! اونه که آویزون منه

به طرفش برگشتم وگفتم: برات مهم 

 نبود. چرا ازش استفاده



 کردی که قاسم رو شکنجه بدی؟

از آدم نی عقل راحت یم شه استفاده  _

 کرد وبا کمکش به

سید  .هدفتر

با خونرسدی گفتم:االن به هدفت 

 رسیدی؟تو االن هیچی 

نداری!از تمام اون به در ودیوار کوبیدنا 

 ...سهمت شده یه زن

  

  

نصفه ونیم ه که هیچی ام از مال دنیا 

 نداره...حنر دوستتم

 . نداره



اخم هاش رو توی هم کرد وگفت: 

 دوست داشنتت برام

ن که نذارم تو به کوشان  مهمنیست! همنر

 ِ
 بریس و با همدسنر

ن برام کافیه  .شکوهیحق من رو باال بکشنر

ه به _ م خودت بمون.ویل بهتر
َ

توی تَوه

ایط عادت  این رسر

 ...نکنن 

چون دیر یا زود متوجه یم ش ی که آدم 

 اشتبایه رو گتر 

 ...آوردی

ی به سمت اتاق رفتم  .و با رسعت بیشتر

****** 



  

  

صبح وقنر از خواب بیدار شدم یه چ  

 .کس توی خونه نبود

 .حتیخدمتکار پتر کوروش

 . نگاه ی به قاسم انداختم

این روزها بیشتر اوقات توی خواب بود.. 

 حس یم کردم

 .حالعمومیش زیاد خوب نیست

دسنر توی موهاش کشیدم و از اتاق 

 . خارج شدم

صبحانه ی مخترصی بر ای خودم آماده  

 . کردم



ن  چند لقمه خوردم و همینکه خواستم متر

 
ی

 رو جمع کنم صدایزنگ

انداختم ومتوجه  اومد. نگاه ی به اطراف

 که روی
ی

 چراغ قرمز رنگ

خونه نصب بود افتاد ن  .دیوار آشتی

  

  

 .حدس یم زدم صدا از اتاق پریچهره

با توجه به اینکه خدمتکار خونه نبود 

 .احتماال یه کاری داشت

ن بار توی این چند روز به خودم  برای اولنر

 جرات دادم تا پریچه

بینمر رو از نزدیک ب . 



کنار در اتاقش یه جعبه ی کمک های 

 اولیه روی دیوار نصب

بود،درش رو باز کردم، چند بسته ماسک 

 داخلش بود، از داخل

یگ از بسته ها یه ماسک برداشتم و به 

 صورتم زدم و وارد اتاق

 . شدم

  

  

 . یه اتاقک نایلونن توی اتاق بود

ایلونن ... و داخل محفظه ی اتاقک ن

 پریچهر با چشمهای باز روی

 .تخت بود



ن جی زی که از اون حجم استخونن  اولنر

 روی تخت نظرم رو

ِ درخشان  آنی ن جلب کرد... دوچشِم ستی

 بود... کامال شبیه چشمها

 .ی کوشان

درشتیه چشمهاش توی صورت استخونن 

 وبیمارش مثل یه

 .گویدرخشان بود

با صدای محزونن گفت: ب  ...ی ا 

...ل  وترج     ... 

  

  

ر دارم...نیم تونم بیام _ براتون رصن



 .نزدیکتون

 ب    ...ی     ا ... هیچ      ... ی، نم ی... ش  ... ه_

نگاه ی به اطراف انداختم وگفتم: آخه... 

 االن کوروش ممکنه

برسهوبعد دردرس بشه برام... کاری دارین 

ن انجام بدم براتون  .بگنر

_ ....  
َ

ِ ِِ ـَ نم ُُپ   ... پرشده، پ 
َ

ِ ِِ
َ

گ
َ

ل

 .پرستارم نیستش

  

  

 .طوری نیست االن خالیش یم کنم_

ن بلند   لگن رو از روی زمنر

نش اونطرف نا یلون
ُ

ِ ِِ  کردم...ُس



ولگنشاینطرف بود... این بخاطر این بود  

 که کش باهاش تماس

 .مستقیمنداشته باشه

داشنر خایل کردم لگن رو توی رسویس به

 وشستم وبعد

 .اونروداخل اتاق بردم

ون بزنم   ن که خواستم از اتاق بتر همنر

 گفت: یم شه

؟  پیشمبمونن

 .آ... آره چرا که نه_

ی ... یه، ک ... تاب، ب    ... برام، یم  ... _

؟  خونن

  



  

لبخند زدم وگفتم: آره یم خونم. وبه 

 سمت کتاب خونه

 که گوشه ی اتاق بود رفتم و  یکوچیگ

ون  کتاب رمان ی رو بتر

آوردم و روی صندیل کنار اتاقک نشستم 

 و چند صفحه اش رو

 . براش خوندم

لبخند کم جونن زد وگفت: کو... کوروش  

 ...گایه ب   

ِِ   ... تاب م ی خونه، ک ...   ِِ ـِ برام،ک

 !کم.و... ویل می ... خونه

احت کنید  ... کتاب رو بستم وگفتم: استر



 من هر وقت خواست ی

 .ن یم ی ام براتون کتاب م ی خونم

وبه سمت در رفتم که گفت: تو شب یه 

...از حرفش جا  منن

خوردموکیم به طرفش برگشتم که گفت: 

 !شبیه منن ویل نباش

  

  

وچشمهاش رو بست. معنن حرفش رو 

 نفهمیدم... پس بدون

ون زدم  از اتاق بتر
ن

 .هیچحرف

توی سالن روی مبل نشسته بودم وتوی 

ن حرِف آخر پریچه  آنالتر



 .ربودم که گویسر تلفن خونه زنگ خورد

 .گویسر رو برداشتم والو گفتم

صدای عصبیه زنن توی گویسر نی چید: 

 باالخره کوروش رو

... اما قول بهت م ی دم که مثل  ازمگرفنر

 ...سگ پشیمونت کنم

 .منتظر باش

 . وصدای بوق اشغال

  

  

 کوش       ان

دستهای سعید دور شونه ها وپنجه ی 

 دستش البالی موهای



ن  ن حجم ِ تنش رو بنر ن بود. ژاکلنر ژاکلنر

 آغوش سعید جا

کردهبود ورسش روی شونه ی سعید 

 .بود

در ظاهر شبیه دوتا کبوتر عاشق بودن  

ونی نیم  که هیچ نتر

 . تونست اونا رو از هم جدا کنه

ن رو بوسید ودستش  سعید پیشونن ژاکلنر

ن   رو از شونه ی ژاکلنر

ن شب بختر از کنار  جدا کرد وبا گفنر

ن بلند شد وگفت  :ژاکلنر

منخسته ام یم رم که بخوابم...بیا 

 .بخواب توام



  

  

ن لبخندی زد وپشت چشیم برای  ژاکلنر

 سعید نازک

کردوگفت:باشه هانن برو منم یه 

یم خورم ویم ی ام نوشیدنن  . 

ن  ن سعید مطمعن شد وبسنر وقنر از رفنر

 در اتاق توسط سعید

خیالش رو راحت کرد از جاش بلند شد 

 وبه سمت من اومد

 . کهداشتم با لب تاپم ور یم رفتم

دستهاش رو از باال دور گردنم حلقه کرد 

 .وگونه ام رو بوسید



مثل برق گرفته ها توی جام سیخ شدم 

یدوب ی هوا اتاق سع  

 .رونگاه کردم

 :صدای خنده ی ریزش بلند شد وگفت

س خ وابش سنگینه_  .نتر

  

  

خوشم نیم یاد توی خونه ی سعید _

 بهم نزدیک بشر . همون

. برو کناِر  ن  بود ژاکلنر
ن

یکبارم برام کاف

 !شوهرت

بغل گوشم با صدای ضعیفن گفت: _

 همون یکبارم نتونسنر 



 !کاریکنن ترسو

کالفگ ی گفتم  با  : 

، سعید منتظرته_ ن  .برو ژاکلنر

خندید وگفت: آخر ماِه یم ژسعید یم ره 

تن... من بازم
َ

ِ ِِ
َ

 َمنه

، کامل. نه  تنهامیم تونن با من بایسر

 نصفه ونیمه... به درمانت

 !درستوحسانی فکر کن

من م ی تونم داروی خ ونی برا ی درمان 

 مردونیگت باشم... م

 .ی برمت به اوج

  

  



گونه ام رو دوباره بوسید وگفت: شب 

 .بختر 

ن دِر لب تاپم رو بستم  ن ژاکلنر بعد از رفنر

 ورسم رو به پشنر مبل

تکیه دادم ودسنر توی موهام کش یدم 

 وبا کالفگ نفسم رو

ونفرستادم... کاش یم شد برگردم ایران  بتر

 و اونجا به درمانم ادامه

بدمو پیش کیانوش باشم... با ی ادآوری  

 کیانوش لبخندی

روی لبماومد. از جام بلند شدم و به 

 .اتاقم رفتم

ن که گذشتم  از کنار اتاق سعید وژاکلنر



 مکنر کردم و رسم روتکون

ن چقدر خوب داشت سعید  دادم. ژاکلنر

 .رو فریب یم داد

توی دلم خدارو شکر کردم که مثل سعید 

 نیازی به تغیتر جنش

 . تنداشتم

 کیان      وش

گاه ی م ی رفتم پیش پریچهر وبراش  

 کتاب یم خوندم. زیاد

حرفنیم زد البته توان صحبت کردنم 

 . نداشت

  

  



کتاب رو بستم وب  هش لبخند زدم وگفتم: 

 خب من یم رم تا

احت کنید واز روی صندیل نن  شماماستر

ن شدم که گفت  :م ختر

_ بمون اینجا یه کم د یگه . 

 روی صندیل نشستم وگفتم:باشه

نگاه عمیفر بهم انداخت. نگاه ی که 

 متعجبم کرد و

 بزنم
ن

 .نتونستمحرف

اشاره ای به کاغذهانی که روی ی ه 

 تخته شایس قرار داشت و

ن بود کرد و ازم  قلیم که کنارش روی متر

 خواست که اونارو بهش



 .بدم

  

  

حرف زدن مسلط نبود  چون زیاد به

 بعضن از خواسته هاش رو

 . روی کاغذ م ی نوشت

 .اونارو بهش دادم

چند خط روش نوشت واون رو به طرف 

 من گرفت.نگایه

 .باتعجب به نوشته اش انداختم

یم دونم که کوروش رو دوست نداری _

 و عاشق کوشانن 

امازندگیت رو خراب نکن.کوروش رو .



 دوست داشته باش.اون آدم

هخوبی ! 

  

  

کیم بهم برخورد..اون چطور به خودش 

 اجازه یم داد که نظر

من رو نسبت به کوروش عوض  

 به حال
ر

 کنه...اصال چه فرف

اونیم کرد که من کدوم پرسش رو دوست 

 داشته باشم...چرا

کوشان رو دوست نداشت...مگه  اصال

 غتر از این بود که اون بود

ده بودکهکوشان رو رها کر   . 



 اون چرا اینقدر خودخواه بود؟

از کارش خوشم نیومد . ویل برخالف 

 :حالم لبخندی زدم وگفتم

 .باشه شما نگران نباشید

و از روی صندیل بلند شدم واز اتاق 

ون زدم  . بتر

  

  

ون زدن من از اتاق پرستارش داخل  با بتر

 رفت.تا لباس هاش

 .روعوض کنه

خونه و لیوانن چای  ن منم رفتم توی آشتی

 برای خودم ریختم، ویل



ن که خواستم لیوان چای رو به لبم  همنر

 نزدیک کنم دِررسویس

بهداشنر باز شد وکوروش در حایل که 

 
ی

 حوله ی سفن د رنگ

ون اومد  . دور گردنش بود بتر

با دی دنم لبخندی زد واومد توی 

ن  خونه و روبروم روی متر ن  آشتی

ست ونی مقدمه لیوان غذا خو ری نش

 .چای رو از دستم گرفت

حبه قندی از توی قندون برداشت و چا 

 .ی رو یه نفس رس کشید

با دهان باز به لیوان چای ای که خایل 

 شده بود نگاه کردم



کهچشمگ زد وگفت: مریس به موقع 

 .بود

  

  

وقنر دی د جوانی نیم دم گفت: راسنر 

داریمگه تو سواد   

؟ اصال  ای مامان کتاب م ی خونن کهتی

؟ کیم  درست یم خونن

 ... بهم برخورد و

ن بلند شدم وچای دیگه ای  از پشت متر

 برای خودم ریختم

وخواستم رد بشم که پنجه ی دستم رو 

 محکم گرفت ومنو به



طرف خودش کشوند. شدت زورش زیاد 

 بود وصورتم

ماس با صورتش شد
ُ

ِ ِِ  درستُم

لبم بود که گفت: لبهاش توی دوساننر 

 برای شوهرتم کتاب

؟ یا فقط برای مادِر کوشان م ی  میخونن

؟  خونن

با خشم غریدم: تو حنر از مادر کوشانم  

 که مادر خودته یم

 تریس؟

 .از اسم کوشانم یم تریس

  

  



 .لبخندش از روی لبش رفت

آروم تر گفتم:راسنر جوش نی سوادی 

سواد من رو نزن. اونقدری  

 . دارم که بتونم کتاب بخونم

ویل تو نیازی به خوندن من نداری... 

 چون آخر قصه رو از اولش

 .یم دونن 

 !تو نویسنده ای ومن بازیگر داستانت

خواستم رد شم که محکم ترگرفتم 

 :موزیانه لبخند زد وگفت

آرهمن قسمت های خوب خوبم توی 

 قصه ام نوشتم، یه چشمه

دم ؟اش رو یم خوای نشونت ب  



  

  

راسنر نظرت راجب بازی های دونفره 

 چیه؟ من وتو تنها توی

تخت،توی اتاق. اینم یه قسمت از قصه 

 .امه

محکم تر گفتم:تو هیچی نیم فهم ی 

! هم بازیه بازی  هیچی

هایدونفره ات من نیستم.تو هم بازی زیاد 

 داری برو با اونا بازی

 . کن

یه ابروش رو باال برد وگفت:حسودیت 

 شد؟



توی فکر یه جواب بودم که به گستاجن 

 هاش بدم که با

صدایفریاد پرستار که کوروش و پدرش رو 

 صدا یم زد... حرفامون

 . نیم ه تمام موند

 کیان     وش

  

  

کوروش در سکوت کامل به مزار مادرش 

 چشم دوخته بود. نهگریه

کرد ونه حنر حالنر از غم توی چهره یم  

 اش بود. تنهاحالتش

 .سکوت بود



پدرش گاه ی با دستمال کاغذی گوشه ی 

 چشمش رو خشک

 .یم کرد

جمعیت زیادی اومده بودن وکم کم در 

 .حال پراکنده شدن بودن

 .جز عده ی کیم، همه رفته بودن

ن که  کوروش از جاش بلند شد وهمنر

 خواستیم بریم،کریم

یفه رسر سیدن.اولش ومادرمهمر  اه رسر

ن پیش پدر کوروش  رفنر

ن و اون با کمال ادب  و بهشتسلیت گفنر

 ازشون برای حضورش

ِ کوروش 
ن تشکر کرد.و به سمت ماشنر



 .رفت

  

  

کریم بعدش نزدیک کوروش شد 

 !وگفت:تسلیت یم گم

یفه دورتر مونده بودن.نگاه ی  مادرم ورسر

 بهشون انداختم، من

ونها به اندازه ی دوتا دنن ای متفاوت باا

 فاصله داشتیم.انگار نه

ن ده پونزده سال پیش تو ی  انگارتا همنر

 همون خونه ی قدییم

یفه خاله بازی وگرگم به هوا باز ی یم   بارسر

 کردی م ومادرمم با



لباسهای گلدار یه گوشه از حیاط پارچه 

ی پاک ن  پهن وستی

 !یم کرد.چه رسنوشت عجیب غرینی 

ر جواب کریم پوزخندی زد کوروش د

 وگفت:اومدی مطمعن یسر 

ببینن پریچهر مرده ی ا شایعه است 

 شکویه؟

من از مرگ پریچهر واقعا متاسف شدم  _

 .کوروش

  

  

تاثر تو به چه درد اون م ی خوره؟ _

 شایدم اومدی که خوشحالیت



 دیدی که پریچهرم 
ی

رو به رخ بکشر و بگ

نیستمرد و دیگه کسی  

 .که بخوام دلواپس سهمش باشم

 ِخونی داشت... حداقلش  
ی

پریچهر زندگ

 کردکه
ی

 کنار کش زندگ

دوستش داشت... وتو هیچوقت 

 نتونسنر به زور دلش رو بهدست

بیاری وتا ابد هم توی حرست نی توجیه 

 پریچهر یم مونن ویم

پویس،دلواپس پریچهر نباش، راحت 

 خوابیده. برو دلواپسمرگ

شکویه که معلوم نیست خودت باش 

 چطوری ت وی



ه  .چهموقعینر دامنت رو بگتر

کریم گفت: آدم با کش که برای تسلیت  

ن بهش  گفنر

اومدهاینجوری لگد پرونن نیم گنه  

 کوروش.این خالف ادبه پرس

 .جون

  

  

کوورش پوز خندی زد و گفت: یادم نیم 

 یاد برات کارت دعوت

فرستاده باشم که پاشدی دسِت زن 

 وبچه ات رو گرفنر 

 .آوردیاینجا کریم



کریم لبخند مرموزی زد وگفت: اگر من 

 آدم بدی هستم. چرا توپا

گذاشنر جای پای من کوروش؟! نگایه 

 :به من انداخت وگفت

نمونه اش اینجا ج وحارصن کنارت 

 ایستاده... تو گذشته ی

 منیکوروش حنر کیم کری    ح منظر تر از 

 من... یم دونن چرا؟

چونمن عشق یه مرد غریبه رو ازش  

 گرفتم و به زور مجبورش

 کنه... اما تو عشق 
ی

کردم کنارم زندگ

 برادرت رو دزدیدی

 کنه وبه 
ی

ومجبورش کردی کنارت زندگ



 !خواسته هات تن بده

کوروش در حایل که سع ی داشت چهره 

 ی نی تفاونر به

ه گفت  :خودشبگتر

  

  

اصال وجدان درد نگرفتم شکویه و نی _

 توجه به اون از کنارش

 . رد شد

یفه بود که با  نقطه ی جالب توجه، رسر

 عجله خودش رو به

وع به  سوند و سد راهش شد ورسر کورورسر

 صحبت با کوروش کرد



. 

کریم به من که محو تماشای کوروش 

یفه بودم نگاه  ورسر

کردوگفت:مجبور نیسنر کنار کوروش 

  وقنر دوستشبایسر 

 !نداری

یفه چشم   با حرف کریم از کوروش ورسر

 گرفتم وبه کریم

 .نگاهکردم

م؟  لبخندی زد وگفت:تو خونی دختر

  

  

با تعجب به صورتش نگاه کردم هیچ 



 نداشتم بهش بزنم
ن

 حرف

خواستم یه ختی خوبم بهت بدم.تو _ .

 موفق شدی کوشان رو

 .. .کوشان داره بهدرمانش وادار کنن

 حالش روز به روز بهتر م ی

شه،شایدم به زودی به ایران برگرده به 

 !هر حال ازت ممنونم

شو ق زیادی توی وجودم پیچید.ا ین 

 خییل خوب بود...یم

تونستمکوشان رو تصور کنم که یه مرد  

 کامل و جذاب شده و

ین روز  قطعاروزی که بر م ی گشت بهتر

ن   زندگیم بود...پس چتر



نده بود که از دست کوروش زیادینمو 

 .راحت بشم

ویل برخالف درونم که پر از خوشحایل 

 بود به کریم گفتم: گرچه

شما حق منم خوردین اقا کریم...ول ی 

 خوشحالم که حالش

 .خوب شده...خوشبخت بشه

 :کریم گفت

  

  

کاش دست به دست کوروش نیم _

ن   دادی برای زمنر

زدِنمن،اونوقت شاید یم تونستم خودم 



 رو متقاعد کنم که بذارم

کوشان باهات ازدواج کنه.اما تو د ی گه 

 .شوهر داری

و از کنارم گذشت ورس قتی پری چهر 

 نشست وگفت:انگار تاری    خ

 .داره تکرار یم شه

دسنر روی خاک پریچهر کشید 

 وگفت:بعد از مرگ پریچهر

 . مندیگه هیچوقت نیم خندم

ال تعجب صدای گریه اش بلند ودر کم

 شد! باورم نیم شد کهداره

اینجوری گریه یم کنه...اونم برای زنن که 

 هیچوقت دوستش



نداشت ونخواست که کنارش زندگ ی  

 . کنه

فرصت رو غنیمت شمردم وبه سمت 

 . مادرم رفتم

  

  

 . سالم مامان خوشحالم که اومدی

زک کرد و نگاه مادرم برام پشت چشم نا

 ی به کریم که همچنان

 :داشت گریه یم کرد گفت

ن چطوری _ علیک سالم... ببینش! ببنر

 داره برای زنه گریه م ی

کنه... انگار زنش بوده و بیست سال  



 کنارش عاشقونه زندگ ی

 .کرده

انگار نه انگار این زن چه بالهانی که به 

 !رسش نیاورده

 مامان؟در هر _
ی

چرا اینجوری یم گ

رت اون مادر بچه اشهصو   

. 

 :مادرم نیشخندی زد و گفت

  

  

هوم... کریم هیچوقت نخواست من _

 براش بچه نی ارم... حاال

ن چطو ری باالی رس زنش که یه  ببنر



 دوجنسه براش پس انداخته

 .گری  هوشیون یم کنه

از کریم چشم گرفت و به من نگاه کرد و  

... این  گفت: تو خونی

ه که اذیتت نیم کنه؟پرس   

 ...نه کوروش کاری با من نداره_

مادرم نصیحت گونه گفت: اشتباه کردی 

 با این پرسه عرویس

یفه وکوروش  کردی... نگاشون کن وبه رسر

 :اشاره کرد وگفت

انوشاعاشق کوروش بود... کوروشم 

 همینطور... اما تو حنر زندگیه

 .آبجیتم بهم زدی



  

  

از گ تا حاال آنوشا آبچی من شده؟ اون  _

 که همیشه خودشومن

رو دو تا خط موازی یم دونست که 

 هیچوقت به هم وصلنیم

 .شیم

 یم دونن چه دوست داشتم مامان؟

اینکه یه بار شیدا خواهر بزرگمم ببینم 

ن  سم که ببینمبنر  وازش بتی

اون وآنوشا هم فرق م ی ذاری. یا فقط 

ن   من این تفاوت تلخبنر

یفه رو احساس یم کنمخود م و رسر . 



دلم م ی خواست یکبارم که شده یه  

ی  گوشه از توجیه که به رسر

ف ه داری! فقط یه گوشه ی کوچیکش 

 سهم منم بود... مریس

که تویمراسم خاکسپاریه مادر شوهرم 

کت کردی  .رسر

یفه  و از مادرم دور شدم و به نزدیکیه رسر

 وکوروش رسیدم و فقط

یفه خطاب به کوروش  چند کلمه از رسر

 شنیدم: حق نداشنر 

  

  

کوروش. حق نداشنر از احساسات من 



 سواستفاده

     
ُ

ِ ِِ ـُ ..ت  ....کنن

ی فه  وقنر نزدیکشون شدم... حرف رسر

 . نیمه تموم موند

کوروش وقنر متوجه ام شد نگایه بهم 

 :انداخت وگفت

ن منتظرم کیانوش زود بیا  . تویماشنر

یفه  کوروش رفت و من به چند قدمیه رسر

 رسیدم که گفت: حت

یبا وجود رنگ مو و نازکیه ابروهات هنوز 

 هم چهره ات تغنر ر

چندانن نکرده...مطمعن باش خییل زودتر 

ی که فکرش ن  از چتر



روکنن کوروش پست یم زنه و م ی یاد 

 سمت من... کوروش

بخاطر لج بازی با بابا کریم تو رو عقد  

 کرد... وگرنه همه از عشق

ندساله ی کوروش به من ختی دارنچ . 

  

  

یفه  رس جام مکث کردم و به سمت رسر

 .چرخیدم

 .دلم م ی خواست بهش نیش بزنم

نزدیکش شدم وگفتم: از جی ناراحنر 

یفه؟ از اینکه تو  رسر

باچشمای خمار ودرشت وموهای مشگ 



 و بلند با هیکل کشیده

ب  ات... نتونسنر نظر کوروش رو جل

! در صورنر که من بارس  کنن

کچل و صورت پر مو و لباسها ی بدرنگ 

 و بد قواره خییل زوددلش

رو بدست آوردم؟ اگه خییل توی عطش 

 داشتنه کوروشیم

سوزی، یم خوای از خاطرات دونفره ام با  

 کوروش برات تعریف

کنم و توام اگه فقط یه ذره قوه ی تخیل 

 داری خودت رو جای

کوروش داره به من بذاری وحس کنن  

 !جای من تو رو یم بوسه؟



به صورت درهمش نگاه کردم و لبخند 

 :زدم وگفتم

به پدر ومادرت بگو اگه یم خوان ناهار _

 درخدمتشون باشیم نی 

 . یان تاالر الله... اونجا ناهار یم دیم

  

  

ِ کوروش رفتم و عقب 
ن و به سمت ماشنر

ن نشستم  .ماشنر

اونا برای ناهار به رستوران ن یومدن و 

 مراسم خاکسپاریه

 .پریچهر م تموم شد

* 



فضای خونه دلگتر و خفه کننده بود... 

 پدر کوروش توی

اتاقخودش بود و کوروشم توی اتاق 

 .خودش

ن شام رو چید و گفت:  خدمت کارشون متر

ه. یم  خانم شام حارصن

 .شه آقا رو صدا بزنید بیان

به طرف اتاق کوروش از جام بلند شدم و 

 .رفتم

  

  

 .در اتاقش نیمه باز بود

به به در زدم و وقت ی جواب  چند رصن



 .نداد داخل اتاق شدم

در تراِس اتاقش باز بود و دی دم که  

 .کوروش اونجا بود

ن بار به خودم جسارت دادم و  برای اولنر

 پا توی اتاقش گذاشتم

ــو شکیانــ وبه طرف تراس رفتم  

پشتش به من بود وداشت به خیابون 

 .نگاه یم کرد

 :با صدای ضعیفن گفتم

ه_  شام... شام حارصن

 .تکونن خورد وبه طرفم چرخید

  

  



ن کاری که به محض ش نید ِن صدام  اولنر

 انجام داد پاک

کردنهاشکش بود..جوری وانمود کرد که 

ی توی ن  انگار چتر

کرده ودار  ه با انگشتش اونارو چشمش گتر

 .درم ی ی اره

بینیش رو باال کشید وگفت: چرا در 

 نزدی؟

در اتاق باز بود... فکر کردم موردی _

 .نداره نی یام داخل

 :و خواستم به سمت در برم که گفت

سه سال روی تخت افتاده بود! ش _

 ییم درمان ی امونش رو



 .بریده بود

نیم دونم کریم جی پشت ِ رسش بهت  

ویل این حقیقگفته...   

ت نداره که اون نی عاطفه بود. اون  

 ...کوشان رو دوست داشت

کری مبهش اجازه نیم داد که کوشان رو 

 .ببینه

  

  

من هیچ قضاونر راجبش ندارم. هر _

 دلییل داشته قطعا

 .برایخودش قابل قبول بوده

پوزخند زد وگفت: قضاونر نداری. چون 



 ممکنه توام یه روزی اون

 کاری رو بکنن که پریچهر کرد.مگه نه؟

با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم چه  

 کاری؟

مثال یه روز من رو رها کن ی وبری با  _

 .کوشان

دستهام رو روی سینه توی هم قفل کردم 

 :وگفتم

من وتو هیچ ارتبایط باهم نداریم. _

خودت یه روز مطمعنم که  

دست از لجبازی بر یم داری ومتوجه یم 

 یسر که من اون ی

کهتویم خوای نیستم. کریم عاشق 



 مادرت بود، ویل عقد ما یه

  

  

بازی  هصوریه و خییل زود تموم یم شه 

 وهر کس م ی ره دنبال

زندگیهخودش!قطعا تو عاشق من 

 .نیسنر 

_ تو یه دیوار   ارتبایط با هم نداریم. چون

ن من  کشیدی بنر

وخودت، شبها توی خونه ی من، توی 

 که من
ر

 اتاف

بهتدادم...روی تخت من خواب روزای 

 طالنی با کوشان رو یم



. با دلخوری گفتم: تو حالت خوب  بینن

 ن یست کوروش، درکت

میکنم که متوجه نیسنر جی داری یم گ 

 .ی

من فقط خواستم بهت ختی بدم که شام 

ه... یم  رمحارصن  

 . شامبخورم

و قدم بعدی رو برداشتم که گفت: خونه 

 ات داره درست یم

 ...شه

  

  

تا یگ دوهفته دیگه آماده یم شه...گفتم 



 درستش کنه... یه

مدلبهش بده... گفتم حیاط رو بندازه 

ن خونه  روی خونه و یه آشتی

ن برات درست کنه... خواستم برج  یتمتر

  تعمتر شبسازم ویل فعال 

  
ی

یم کنم. تا تو بتونن راحت توش زندگ

 . کنن 

با لبخند به سمتش برگشتم وگفت: 

 ...واقعا؟ خییل ممنونم

 .دستتدرد نکنه.خییل لطف کردی

من همه کاری برات یم کنم.فقط کافیه _

 ازم بخوای...هر

کاری!جز اینکه طالقت بدم تا به کوشان 



 .بریس

تمام ذوق ی که داشتم،یک دفعه از 

ودم رفتوج . 

در هر صورت ازت ممنونم که خونه _

ن وبدون  رو دادی درست کنن

 . حرف دیگه ای از اتاق خارج شدم

  

  

کوروش نسبت به قبل ساکت تر شده 

ون  بود... بیشتر وقتش یا بتر

 .خونه بود یا توی خونه، توی اتاقش

داشتم لحظه شماری یم کردم تا زودتر به 

دم برمخونه ی خو  . 



مدام تصور یم کردم خونه چه مدیل شده 

 وقنر رسش

پوشیدهبشه وبشه یه سالن بزرگ با یه 

خونه ی درست ن  آشتی

درمون ...اینجوری دیگه مجبور نبودم 

 توی رسمای زمستون برم

ن خونه ی کوچیک  توی حیا ط و در آشتی

 وتاریکم رو ببندم تا

ی کنم. شاید   ن گرم بشه وبتونمتوش آشتی

 کوروش ی ه پنجره ی

بزرگم یم زد تویسالن ویم شد یه سالن 

 
ن

 ...مرتب با ی ه نور کاف

خودم یم رفتمرسکار وکم کم برای خونه ی 



 جدیدم .وسایل

 و 
ی

زندگ ی یم خریدم...یه تلویزیون رنگ

 ...بزرگ با قطِر نازک

دوتا فرش نویه پرده ی حریر با واالن 

میل برای روی حر یر،مخ  

یه یخچا ل فریزر دار... قطعا شبیه خ ونه 

اف یه کریم و  ی ارسر

  

  

ن خونه ی  مادرم نیم شد ...یا حنر همنر

 لوکِس کوروش. ول ی

 .از قبلش حتماقشنگ تر یم شد

اونوقت یه عمر کنار قاسم با آرامش زند  



 یم کردم... حنر 
ی

 گ

اومد... مطمعنا  اگهکوشان دیگه نیم 

 کوروشم عاشق یگ م ی

شد ومن رو طالق یم داد... شای دم با 

یفه ازدواج یم کرد  ...رسر

من همباالخره یا با کوشان ازدواج یم  

 کردم یا تا آخر عمر خودم

تنهازندگیم رو ادامه م ی دادم.باالخره ی 

ی یم شد ن  .ه چتر

رفتم سمت قاسم.. جسم نحیف 

 واستخونیش رو بغل

ش رو بوسیدم و گفتم: یم کردموصورت

؟ خ ونه امون  دونن آجی



داره کم کم آماده یم شه... دلم م ی خواد 

 فعال نبینیمش تا بعد

کهساخته شد بریم یه دفعه سورپرای ز 

 بشیم... بعدش یم رم رس

کارو یه عالمه وسیله ی آنتیک م ی 

 خرم.. از این تلویزیون هام

  

  

ه ی کوروشم هست یم کهتوی این خون

 خرم واست... بعد صبح

تاشب یم خوابونمت روبروش تا یه 

 .عالمه کارتون ببینن 

کیل کیف م ی کنیم... فکر کنم خدا دیگه 



 داره روزای خوب رو

 .واسمون یم ی اره. کیل روزای خوب

اونقدربرای قاسم از رویاهام گفتم که 

 .بچه خوابش برد

* 

ده چند روز گذشت... روی تخت خوابی

 بودم که خدمتکار در اتاقرو

زد ووارد شد، گوشیه نی سیم رو به طرفم  

 :گرفت و گفت

 . آقاکارتون داره

 .گویسر رو از دستش گرفتم و الو کردم

  

  



ن _ الو..کیانوش تا ده دقیقه ی دیگه پاینر

مت  باش... یم خوام بتی

 .خونه ات... قاسمم نی ار

که بدون   اونقدر ذوق زده شدم

 خداحافیطن گویسر رو قطع

کردمو تند ورسی    ع خودم و قاسم رو 

ون  آماده کردم و از اتاق بتر

زدم. پدر ک وروش که هنوز لباس سیاه 

 تنش بود، توی سالن رو

بهروم در اومد وبا تعجب گفت: جانی یم 

 َ  ری؟

با خوشحایل گفتم: اره بابا جون خونه ام 

 آماده شده... کوروش



ه خونه ام رو  گفت آماده بشم منو بتی

 .ببینم

با لبخند مهربونش گفت: یعن ی داری ما 

 رو تنها م ی ذاری؟ به

طرفش رفتم وگونه اش رو بوسیدم 

 . وگفتم:بهتون رس یم زنم

  

  

با حالنر که سیع م ی کرد زیاد توش 

 ناراحنر 

..هر  نباشهگفت:امیدوارم بهمون رس بزنن

د بعید یمچن  

 با  
ی

دونم...چون میدونم که به زندگ



 کوروش عالقه ای نداری و

حاال که دارییم ری،احساس پرنده ای رو 

 داری که از قفس آزاد

 !شده

اصال اینجوری ن یست...تو ی این _

 مدت من از شما وکوروش

یه چبدی ند یدم...فقط،فقط من و  

 کوروش به درد هم نیم

تفاوتهخوریم...دنیای من با کوروش م . 

پیشونیم رو بوسید و گفت:هر وقت 

 دوست داشنر بهم

 .رسبزن..من از کریم فعال بهت محرم ترم

حدسم درست بود،اونم تا اندازه ا ی از 



 عالقه ام به کوشان

داشت.وشاید ته دلش فکریم کرد من  ختی

 با کوشان ازدواج یم

  

  

 کنمو بعدش کریم بهم محرم یم شه.اما 

 در حال حارصن اون

 .پدرشوهرم بود و از کریم محرم تر

به سمت قاسم رفتم و بغلش کردم و از 

 پدر کوروشوخدمتکارشون

 . خداحافیطن کردم

** 

ن نشسته بود...بهش  کوروش توی ماشنر



 سالم کردم...جواب

 .سالمم رو با رسدی داد

ن نشستم وکوروش  با قاسم عقب ماشنر

 . راه افتاد

* 

ن جی زی که به محله امون رسید م...اولنر

 نظرم رو جلب کردنما

ِ خونه بود...دیگه از اون دیوار 
ی

ی سنگ

ی نبود  .سیمانیه سیاه ختی

ن توقف کرد ومن ب ی معطل ی  ماشنر

 . پیاده شدم

  

  



ن رو پارک   کوروش گفت:من یم رم ماشنر

ن این سمت  کنم.ماشنر

 .خیابون بود و خونه سمِت دیگه

عالمت تایید تکون دادم و به  رسم رو به

 .سمت خونه تقریبا دویدم

نمای سنگیه خونه شب یه یه قرص رویا 

 .. بود برام

 .توی چند قدمیه خونه بودم

ن رو شنیدم  صدای وحشتناک یه ماشنر

ن که خواستم  وهمنر

ن چه کسیه  ...تشخیص بدم که ماشنر

یه دفعه به باال پرتاب شدم و بقیه اش 

 !سیایه



 کیان     وش

چشمهای سنگینم را باز کردم...نور 

 شدیدی چشمام رو اذیت کرد

. 

  

  

رسم رو به سمنر چرخوندم ..زن سفید 

 پویسر باالی رسم ایستاده

بود...چهره اش برام کم رنگ بود.چند بار 

 پلک زدم...چهره اش

 . هرلحظه پررنگ تر یم شد

ه نگاهش کردم..متوجه ام شد و  ختر

معطیل لبخند زد،بدون   



ون رفت ..چند لحظه بعد با  ازاتاق بتر

 چند نفر دیگه باالی

 .رسماومدن

مردی که گویسر پزشگ دور گردنش بود 

 نزدیک

 شدوگفت:حالتون خوبه ؟

 . بدون حرف نگاهش کردم

  

  

چند اصالح پزشگ به پرستا ری که  

 کنارش بود گفت و اون هم

 . یادداشت کرد

دکتر پرسید:صدای من رو م ی شنوی؟ 



 انگشت دستت رو تکون

 . بده

 .انگشتم رو تکون دادم

 دکتر لبخند زد و گفت: اسمت چ یه؟

هر جی فکر کردم اسمم رو ی ادم نیم 

 اومد..فقط رسم رو

 .تکوندادم

 دکتر گفت: بگو یک؟

 .آروم گفتم:یک

  

  

چند دکتر بازهم لبخند زد، دوباره 

 اصطالح دیگه به پرستار گفتو



 . اون یادداشت کرد

دکتر دست وپام رو معاینه کرد و به 

 پرستار گفت: :وضعیتعمویم

نسبتا نرماله...هوشیاری نرمال.حافظه 

 فعال برنگشته...باید

 بشه! به شوهرش ختی بدین به 
ی

رسیدگ

 .هوش اومده

 .وبگینقبلش بیاد اتاق من

 .چشم دکتر _

ج شد وپرستار نزدیک دکتر از اتاق خار 

 شد و گفت: خدا روشکر

بعد از چهار ماه به هوش اومدین... 

ن   .خوشحالم که برگشتنر



 با صدای آرویم گفتم:من گ ام؟

  

  

عزیزم فعال به هیچ جی فکر نکن، _

له،  اوضاع تحت کنتر

جاینگرانن نیست. االن از این بخش یم 

 بریمت. تو فقط به

 . ذهنتفشار نیار ممکنه حالت بد بشه

ون بردن وبه اتاق  از اون اتاق من رو بتر

 دیگه ای منتقل کردن

ن شد و به  . چشمهام دوباره سنگنر

 .خواب رفتم

نیم دونم چه مدت بعد بیدار شدم و 



 چهره ی مردی رو

 .مقابلمدیدم

با باز کردن چشمهام مرد لبخند زد 

 :وگفت

  

  

؟_  سالم؟ خونی

به صورتش نگاه کردم وگفتم:تو ک ی 

؟  هسنر

ن دستهاش گرفت وگفت:من  دستم رو بنر

 رو نیم شنایس؟

رسم رو تکون دادم وگفتم: من هیچی 

 یادم نیم ی اد. تو ک



؟  یهسنر

 !من... من شوهرتم_

 اسمم چیه؟_

 .اسمت؟اسمت کیانوشه_

ما...ما قرار بود ازدواج کنیم ،ویل تو 

ه تا مدتتصادف کردی.ممکن  

  

  

ها یادت نیاد گ بودی.ویل من کمکت یم  

 کنم تا همه جی ز

 .یادت ب ی ی اد

 :با کنجکاوی پرسیدم

 خانواده ام کجان؟_



 !تو خانواده ای نداری_

 !یعنن هیچکس رو ندارم؟_

 !درسته. هیچ کس رو نداری_

ویل به هیچی فکر نکن. چند روز دیگه 

 مرخص یم ش ی،

بعدیم ریم خونه؛ االن دیگه خطر رد 

 شده؛ نیم ذارم مشکیل

 .برات پیش نی ی اد

  

  

 از کجا بدونم که تو راست یم گ ی؟_

لبخند زد ولب پا یینش رو گاز گرفت وبا 

 گفت
ی

 :لبخند کمرنگ



 !تو هنوزم رسسخنر _

 :جدی شد وگفت

از کجا یم دون ی که راست نیم گم؟ _

هه که شب وچهار ما  

روزتوی این بیمارستان باالی رستم... 

 شوهرت نبودم، یم موندم؟

همه ی پرستارا یم دونن که من توی تمام 

 .مدت پیشت بودم

 اسم تو چیه ؟_

  

  

ه _ من کوروشم، شوهرت! حاالم بهتر

احت کنن   .استر



نگاه ی به ساعنر که روی دیوار بود 

 :انداخت وگفت

 . من یم رم... بعدا بهت رس یم زنم_

 . خداحافظ... و از اتاق خارج شد

از بیمارستان مرخص شدم. بدون اینکه 

 هویتم یادم بیاد . سخت

بود ندون ی هویتت چیه واز کجا اومدی 

 .و قرار بوده به کجا بری

سخت بود اعتماد کردن به آدیم که نیم 

 شناختیش واون یم

ن بود  گفت که شوهرته. من چطور ممک

 که خانواده ای نداشته

باشم؟ اگه اینجوری بود پس این آدِم 



 موجه چطور حارصن شده

 بود با من ازدواج کنه؟

هزار سوال توی ذهنم بود.سواالنر که 

 .جوانی براشون نداشتم

مردی که یم گفت شوهرمه، مقابل یه 

 ساختمون مجلل

ن رو  نگه داشت و پیاده شد و در ماشنر

 :برام باز کرد وگفت

یاده شوپ ... 

  

  

 .رسیدیم. اینجا خونه ی ماست

از خودرو پیاده شدم ونگایه به 



 ساختمون انداختم.من این

ساختمون رو نیم شناختم.کوروش 

 دست پشت کمرم گذاشتومن

 .رو به سمت ساختمون هدایت کرد

با هم وارد شدی م ،به محض ورود با 

مردی مواجه شدم که  پتر

یل به سمتم اومد و گفت: سالم باخوشحا

 عزیزم خوشحالم که

 .بهسالمت برگشنر خییل نگرانت بودم

کوروش نگایه به من کرد ووقنر متوجه 

 :ی گیجیم شد گفت

 !بابامه

مرد با گیچی به کوروش نگاه کرد  پتر



 :وکوروش در جوابش گفت

 .بابا کیانوش مارو نیم شناسه

  

  

مرد با نا هت گفت: ی پتر
ُ

ِ ِِ راحنر و ُب

؟ یعنن جی که  عنن جی

 نیم شناسه؟

اون تصادف باعث شده که حافظه _

 اش رو برای یه مدت

 .نامعلوماز دست بده

و دوباره دست پشت شونه ام گذاشت و  

 گفت: اون اتاق برای

احت کن  .توئه کیانوش...برو استر



با قدمهای آروم به سمت اتاق رفتم و 

 وروی تخنر که اونجا

 . بودنشستم

 .کوروش بعد از من وارد اتاق شد

 :روی تخت کنارم نشست و گفت

  

  

ن بهت زده با قرار _ اونن که با ماشنر

 وثیقه آزاده. ویل حواسم

 .بهشهست

 گ به من زد؟_

ه.اگه خواسنر از خونه _ ندونن بهتر

ون بری به خودم  بتر



بگو...بهحرف هیچکس گوش 

فقط به من اعتماد نده...مجبوری  

ایطت همه  ... با توجه به رسر داشته بایسر

 برای تو غریبه ان، بجز

 . من

 ما اینجا توی این خونه چند نفری م؟_

من وتو وپدرم. ویه خانم یم انسال که _

 عرصها برای

ی یم یاد.اون م خودش کیل د  ن نظافتوآشتی

 داره...مادرم هم چند

 ...مایه هست که فوت کرده ویه

فش رو ادامه ندادبقیه ی حر   . 

  



  

نگاه عمیفر به صورتم انداخت ودسنر به 

لم کشید
ُ

ِ ِِ  رورسِی ُش

و آروم اون رو از رسم در آورد،موهام که 

 دور صورتم پخش شد و

بادست کنار زد وگفت:من یم رم تا تو 

،هر وقتخوا احت کنن  استر

ی  .سنر یم تون ی یه دوش بگتر

بوسید و از کنارم بلند پیشونیم رو آروم 

 شد واز اتاق خارج شد

. 

 کیان  وش

کوروش رو معموال زیاد نیم د یدم، صبح 



 ها یم رفت وشب

هابریم گشت.اون توی اتاق خودش بود 

 .ومن هم توی اتاق خودم

ِ شام م ی دی دمش... 
ن فقط گاه ی رس متر

 پدرش بیشتر جلو

یچشمهام بود. که البته اونم زیاد اهل 

تحرف زدن ومع ارسر  

نبود.بیشتر وقت ها روبروی تلویزی ون 

 یم نشست و روزنامه م

 .یخوند

  

  

**** 



ی از   شب از ن یمه گذشته بود. هنوز ختی

 کوروش نبود... روبروی

تلویزیون نشسته بودم و کانال هارو باال 

ن م ی  وپاینر

کردم.بدوناینکه از محتویات برنامه هاش 

ی رس درنی یا ن رم،چتر  

صدای چرخش کلید رو توی قفل در 

 شنیدم و بعد از اون کوروش

 .خستهو کالفه داخل شد

با دی دنم که تا این وقت شب بیدار 

 بودم، نگایه با تعجب

بهمانداخت وگفت: بیداری؟ این وقت 

 شب؟



 . خوابم نیم یاد_

  

  

نزدیکم شد وکیفش رو روی مبِل اول 

 انداخت و اومد

 :کنارمنشست

 چرا خوابت نیم بره؟_

ه...همش دارم _ نیم دونم...ذهنم درگتر

 به خودم فشار یم یارم

ن  ی یادم نی یاد،به همه چتر ن تاشاید چتر

 .شک دارم

تکیه اش رو به مبل داد و دستش رو روی 

 پشنر مبل گذاشت



ه شد و در همون حال   وبه تلویزیون ختر

 گفت:به جی شک داری؟

_  شوهریم ویل ما به همه چ یز!تو یم  
ی

گ

 دونفر حنر یه

عکسدونفره کنار هم نداریم.شبیه دوتا 

 .غریبه ایم

پدرت توی این خونه کناِر منه...ول ی ما 

 حنر دوکلمه ام در روز

 .باهم حرف نم ی زنیم

  

  

همش سکوته... خدمتکارتون صبح به 

 صبح یم ی اد و خونه رو



ن یم کنه و غذا م ی  پزه و بعدش توی تمتر

 همون سکوت یم ره

خونه ی خودش... منم با یه رس نوشت 

 نامعلوم با آدمهانی 

کههیچی راجب گذشته ام بهم نیم گن. 

 به صورتش نگاه کردم

ومتوجه شدم که همچنان داره به 

 .تلویزیون نگاه یم کنه

صدام رو بلندتر کردم وگفتم:حواست به 

 من هست؟

گاه کرد ازتلویزیون چشم گرفت و بهم ن

 ...وگفت: ها؟ آره

 . آرهحواسم هست



قول دادی بهم کمک کنن تا حافظه ام _

 .بر گرده... اما هیچ

کیفش رو از روی مبل برداشت و قفلش 

 رو باز کرد و دوتا

  

  

شناسنامه از داخلش در آورد و به سمتم  

 گرفت و گفت: م ی

 .تونن ببینن 

 . شناس نامه ی من وتو

ورقش زد وگفت: این قسمت مشخصات 

 همرسه! شناس نامه ی

منه و اسم تو به عنوان همرس داخلش 



 ... نوشته شده

شناس نامه ی بعدی رو باز کرد وگفت: 

 اینم شناس نامه ی

 .توواسم من به عنوان همرس

اینم شگ که نسبت به این داشنر که ک 

...راجب ِ اینم  ی هسنر

م  که چرا توی یه اتاق نیم خوابی .... 

ون داد و گفت:  مکس کرد ونفسش رو بتر

 ب ی خیال! شبت

 ...بختر 

و از کنارم بلند شد ونی حرف داخل اتاق 

 . رفت

  



  

برخالف اینکه فکر یم کردم رسی    ع یم 

 خوابه... اما تا دیر وقتچراغ

اتاقش روشن بود. اینو وقنر فهمیدم که 

 ساعت سه نیمهشب

ون زدم  .برای نوشیدنه آب از اتاقم بتر

دِر اتاقش نیمه باز بود و در ترایس هم که 

 داخل اتاقش بود بازبود

آهن  ویم شد به راحنر دیدش که بدون پتر

 توی تراس ایستاده

 . و داره سیگار م ی کشه

چند ثانیه ای توی همون حالت ایستاده 

 بودم و داشتم به



دام جذابیتش نگاه یم کردم... دیدن ان

 ورزیده و شونه های

پهنشبدون لباس وسوسه ام یم کرد تا به 

 نگاهم اجازه ی

ِ بیشتر بدم و بیشتر بهش نگاه  
گستاجن

 . کنم

  

  

از تراس داخل اومد و من با عکس العمیل 

 رسی    ع از تتر رس

 . نگاهش دور شدم

ن خونه رسوندم و پشت  خودم رو به آشتی

اشیگ از ست  ون ه  



پنهان شدم، با شنیدنه صدای بسته 

 شدنه در اتاق خودم رو

ازستون سوا کردم. اما قبل از اینکه 

 حرکنر بکنم... اون رو

 .مقابلمدیدم

از ترس هینن کشیدم و دستم رو جلوی 

 ...دهنم گرفتم

نگاهم رسی    ع قفسه ی سینه و شکم 

 ...عضله ایش رو شکار کرد

هن سفیدش کامال باز بود  و  دکمه های پتر

 اندامش تا قسمتیازش

 . پیدا بود

  



  

ببخشیدی گفتم و از کنارش گذشتم که 

 مچ دستم رو گرفت

 :وچند قدم من رو به عقب کشید

ون نگاه کردی؟ چرا تو _ چرا فقط از بتر

 نیومدی؟

من فقط یه دفعه دیدم.. م ی _

 ...خ واستم آب بخورم... ببخشید

 .قصد ف ضویل نداشتم

 .مهم نیست. شب بختر _

ودستم رو رها کرد و من هم فوری خودم 

 رو به اتاقم رسوندم

. 



.... 

  

  

 کیان       وش

غلنر توی تختم زدم و باخمیازه ای از 

 . جام بلند شدم

کیم دور واطرافم رو از نظر گذروندم و 

و ن  بعد آروم از تخت بتر

 .اومدم

  

  

وارد سالن که شدم کوروش رو دیدم که 

 مقابل آینه ی قدی



 . کهکنار در ورودی بود ایستاده بود

سالم آرویم بهش کردم و اونم جواب 

 .سالمم رو رسرسی داد

خونه شدم.  ن از کنارش گذشتم و وارد آشتی

ن صبحانه هنوز جمع  متر

ن رفتم و لقمه ای  نشده بود. به سمت متر

خودم نون وپنتر برای  

ِ ی که تقریبا  گرفتم و گاز زدم و لیوان شتر

 رسد شده بود و رس

ون زدم، کورش  خونه بتر ن کشیدم. واز آشتی

 هنوز همونجا ایستاده

بود... فرصنر پیش اومد تا یک بار دیگه 

 .از رستا پاش رو نگاه کنم



شلوار پارچه ای آنی رنگ خییل خوب 

 روی تنش نشسته بود و

اهن سفید و تم ن و اتو کشیده در  بااون پتر تر

 کنار موهای ب ور

ن آبیش یه ترکیب زیبا  وچشم های ستی

 ازیه مانکن خوش مدل

 .روبه رخ یم کشید

چشم های کنجکاوم دوباره زیر نظرش  

 گرفت... داشت با دکمیه

آست ین لباسش ور یم رفت و انگار 

 دکمه ی بدقلق و

  

  



ا  گاری بازیگوشلباسش بدجوری رس نارسن

 .رو باهاش گذاشته بود

دلم م ی خواست ساعت ها از جاش 

 تکون نخوره و منم همچنان

نگاهش کنم واون همچنان با دکمه ی 

 . لباسش ور بره

انگار خدا به دلم کار کرده بود که اون 

 دکمه ی بدقلق بسته

 .نمیشد

چند دقیقه ای بهش نگاه کردم و بعدش 

 بدون اینکه خودم

دم برداشتم و بخوام... به سمتش ق

 روبروش ایستادم و تو ی



ه شدم  .صورتش ختر

نگاه ی رس رسی به صورتم انداخت و 

 فوری دوباره حواسش روداد

 .به آستینش

ن دستم گرفتم و دکمه  مچ دستش رو بنر

 ی لباسش رو براش

 .بستم

  

  

با تعجب و توی سکوت به چشمهام نگاه  

 . کرد

ن دکمه  ی آستینش به گردنش بعد از بسنر

 نگاه



 . کردم..گردنشکیم باالتر از صورتم بود

لبخندی به بهت صورتش زدم و دستهام 

 رو به سمت یقه ی

 .لباسش بردم و اون رو مرتب کردم

 همچنان داشت نی حرف نگاهم م ی کرد

. 

برای اینکه حواسش رو پرت کنم  

 گفتم:چه عطر خوش بونی 

 . زدی...آدم رو مست م ی کنه

تهاش دستم رو از یقه اش برداشت با دس

 و گفت:این عطر روخییل

وقته که یم زنم...لبخند زد وگفت:فکر 

 نیم کردم از اینکارها بلد



 !بایسر 

  

  

لبخند زدم وگفتم:یعنن هیچوقت دیگه 

 یقه ات رو مرتب نکردم

 ؟

 !خییل کارها نکردی_

امیدوارم یه روز بشینن و برام تعریف  _

 کنن که قبل از این

اتفاق،رابطه ی من و خودت باهم چطور 

 بود؟

من عاشقت بودم... رابطه امون اینجو _

 .ری بود



و بعد من رو توی بهت گذاشت و با تنه 

 ای که بهم زد از کنارم

 !گذشت

  

  

 کیان    وش

کاناپه ی بعد از رفتنش، به سمت  

 روبروی تلویزیون رفتم ونشستم

ه شدم به صفحه ی سیاه  روش و ختر

 !تلویزیون

بعد از حدود نیم ساعت، پدر کوروش از 

ون اومد. از  اتاقش بتر

جام بلند شدم و بهش سالم کردم، 



 لبخندی زد و گفت: سالم

م، صبحت بختر   .دختر

 .ممنونم_

خونه رفت و لیوان رو از  ن به سمت آشتی

ف ی برداشتداخل جا ظر   

 . و به سمت سماور رفت

  

  

ن صبحانه نگاه کردم و از جام بلند  به متر

 شدم و از شیشه ی

مربایآلبالو چند قاشق داخل کاسه ی مربا 

 خوری خایل کردم و

کرهرو از پوستش جدا کردم و داخل 



 .ظرف کره خوری گذاشتم

ن صبحانه نگاه کرد  و پدرش با لبخند به متر

 . پشتش نشست

جواب لبخندش رو دادم و روبروش 

 نشستم، در آرامش مشغول

صبحانه خوردن بود... وقنر دی د در 

 سکوت دارم به صبحانه

خوردنش نگاه م ی کنم. نگایه به صورتم 

ن   انداخت و گفت: چتر

م؟  ی شده دختر

ی نشده_ ن  .ها؟ نه... نه چتر

قلو نی از چایش رو رس کشید که گفتم: 

مو دوستمن وکوروش ه  



 داشتیم؟

  

  

مقداری از چای به حلقش پرید و به 

 .رسفه افتاد

فوری لیوانن آب براش آوردم وبه دستش 

 .دادم

لیوان آب رو رس کشید و کیم رسفه اش 

ن پیدا کرد  .تسکنر

منتظر به دهنش چشم دوختم که گفت: 

 م ی کنه
ر

 چه فرف

؟اونبیشتر دوستت داشته باشه یا تو   

اون یم گفت که عاشق من بوده؟ یعنن _



 من عاشقش

 نبودم؟پس چرا باهاش ازدواج کردم؟

  

  

صدای زنگ در بلند شد وپدر کوروش 

 خوشحال از اینکه راه ی

برای رهانی از زیر پرسش من به دست 

 اورده به سمت آیفو ن

 .رفت و در رو باز کرد

 . خدمتکارشون بود

خریدهای توی دستش رو به طرف 

خونه آورد و نگایه بهمن ن  آشتی

کرد وگفت: از صبح تا االن تو ی ترافیک 



 .بودم

پدر کوروش بهش گفت: مونس خانم 

ن عروسم چ  برای ظهر ببنر

ییم خوره براش درست کن... منم یم رم 

 . توی کتابخونه

 !چشم اقا حتما_

  

  

 جواب گذاشت و پدر کوروش من رو نی 

 به بهونه ی کتاب خوندن

 که توش کتاباشون رو چ یده 
ر

وارد اتاف

 بودن رفت و در رو

 . محکمبست



مونس لبخندی زد وگفت: جی دوست 

 داری واسه ناهار درستکنم

 خانم جون؟ زرشک پلو یم خوری؟

هر جی خودتون دوست دارین درست  _

 .کنید

 . چشم_

 مونس خانم؟_

 !جان؟_

  

  

 شما خییل وقته اینجا کار م ی کن ید؟_

لبخند زد ودرحایل که داشت س یب 

 های قرمز رو توی یس ن



 :ک یم ریخت تا بشوره گفت

نه خانم جان من تازه یک ماه ونن مه _

 اینجام...قبلش دختر عمه

ی بزرگم اینجا کار یم کرد.ول ی وقنر 

 خانم بزرگ فوت

  کرددختر عمه ام رفت و من ر 
ن

و معرف

 . کرد تا بجاش کار کنم

ناامید از اینکه خدمتکارشون بتونه  _

 کمگ کنه،از جام بلند

ن خو نه رو ترک کردم و   شدموآشتی

 .گفتم:موقع ناهار صدام بزنید

به روی چشم وهم زمان دستهاش رو _

 .روی چشمهاش گذاشت



بدون حرف دیگه ای به اتاقم رفتم و وارد 

 تراس کوچیک ش

ی از شهر از تراس با شدم.مقدار زیاد

 . چشم د یده یم شد

  

  

ی  نگاه ی به اسمون دود گرفته و خاکستر

 انداحتم و آرنجم رو

روی نرده ها گذاشتم و دستم رو ز یر 

 .چومه ام مشت کردم

دلم م ی خواست نی دغدغه بتونم برم 

 .توی خیابون و بچرخم

امابا این اوضاع ذهنیم پزشک تنها ب 



ن رو برام منع  یرون رفنر

کرده بود و کوروشم هیچوقت من رو با 

ون نیم  خودش بتر

 ...برد

حسانی دلگتر شده بوم. هزاران سواِل نی 

 جواب توی رسم

 . جوالنیم داد

تا شب سیع کردم هر طور شده خودم 

 رو رسگرم کنم. مونس

و دمدمای غروب بعد از اینکه شام ر 

 .پخت به خونه اش رفت

پدرکوروشم همون عرص به بهانه دی دنه 

ون  دوستاش از خونه بتر



زدهبود و گفته بود تا شب بر یم گرده و 

 حاال من تنها بودم. توی

خونه ی سوت وکور که هیچ نشانه ای از  

 گذشته ام در

  

  

خودشنداشت. اونقدر کاناالی ماهواره 

ن کرده بودمرو باال وپا ینر  

کهچشمهام یم سوخت.همه ی رسیال 

 هاش ب ی محتوا و کوتاه

 .بود

صدای قار وقوِر شکمم باعث شد که به 

خونه برم ن  سمت آشتی



ن کوچیک شایم برای خودم بچینم  .ومتر

ن که خواستم برای خودم ماکارونن  همنر

 بکشم صدای چرخش

کلید توی قفل در به گوش رسید. اول  

 کیف کوروش وبعد هیکلش

داخلش اومد... گویسر در گوشش بود و 

 داشت با یه نفر حرف

د: باشه بابا جان... بمون... فقط تا  ن متر

 صبح بیدار نمونن شب

 !شعرراه بندازی

باشه بابا مراقبشم. خییل خب! باشه 

 . بابا... باشه. خداحافظ

  



  

گویسر رو توی جیبش گذاشت وتازه 

 متوجه من شد که رس

اایستاده بودم و داشتم نگاهش یم کردمپ . 

گ وشه ی لبش به لبخندی باز شد و  

 :گفت

 به... سالم... خانم! تنهانی ؟_

اره یم خواستم شام بخورم... تو شام _

 خوردی ؟

نه شام نخوردم برای منم بکش تا _

 .دستهام رو بشورم نی یام

 .باشه االن یم کشم_

  



  

و از تنش درآورد وروی کورش کتش ر 

 چوب لبایس

کناردر،آویزون کرد. داخل رسویس 

 بهداشنر شد و کیم بعد

وناومد و به سمت اتاقش رفت و با یه  بتر

 تیشتر ت سفید ویه

ون اومد.. پیچ  شلوار گرمکن طویس بتر

 وتاب بازوهاش که باعث

ت بهشون  ن های تیرسر شده بوداستنر

 بچسبه وادارم کرد که چشم

 . چرونن کنم و محو بازوهاش بشم

وز لبخندش رو حفظ   شبیه آدمهای پتر



ن غذاخو  کرد و صندیِل متر

ون کشید و نشست  .ری رو بتر

و من همچنان محو لباس های خوش 

 مدل و بازوهای برجستهاش

 . بشقاب به دست مونده بودم

  

  

رسفه ای کرد و با لبخند گفت: نارنج 

ت؟ یا بهتهست خدمت  

یدی  .بدمتا دستت رو با چاقو نتی

بدون اینکه جوانی داشته باشم. منتظر 

 ادامه ی نطقش شدم

کهگفت: فکر کردم زیادی جذابم واست، 



ن یه  بخاطر همنر

لحظهحس کردم زیبا ترین مرد زمان 

 خودمم که یه زن که

چندان لطفن قبال بهم نداشته اینجو ری 

م شده... داستان
َ

ِ ِِ  محَو

یم دونن  یوسف روکه  . 

بعد طوری که خودش فقط یم تونه 

 جواب خودش رو بده

گفت:ای بابا داستان یوسف کجا بود! تو 

 حنر گذشته ی خودت

رو همیادت نیم یاد. چه برسه داستان 

 !یوزارسیف

واز جاش بلند شد و به طرفم اومد 



 وبشقانی رو که توی

ون   دستمخشک شده بود از دستم بتر

 کشید و برای خودش از

  

  

قابلمه ی روی اجاق گاز مقداری ماکارون 

 ی کشید وبعد دوباره

ن برگشت  .پشت متر

بعد از اینکه دستم از بشقاب خال ی 

 شده بود.بشقاب دیگه

داشتم و مقداری غذا برای خودم   ایتی

ن   کشیدم و بعد پشت متر

 .روبروی کوروش نشستم



چنگال اول ماکارونن رو توی دهنم فرو  

دم و با بغض مزهکر   

مزهکردم وقورتش دادم.بقیه ی غذارو 

 .نتونستم بخورم

خودشم قاشق وچنگالش رو توی 

 بشقاب انداخت و دودستش

روجلوی دهنش مشت کرد وکیم نگاهم  

 :کرد وبعد گفت

 .نیم خواستم ناراحتت کنم_

  

  

نگاهش کردم وگفتم:نه، ناراحت 

  خودمنیستم.حق با توئه!وقنر 



ن ای  رو یادم نیم ی اد...چطور باید چتر

 دیگه رو ی ادم ب ی ی

اد. از اینکه خودم رو نیم شناسم ونیم 

 دونم قبال جی بهم

 . گذشته حس خونی ندارم

ی نیم دونم وکسانن هم که دورو  ن من چتر

ن زیادی  اطرافن چتر

 ازگذشته ام نیم دونن،کاش خانواده

 .داشتم..پدرومادر...خواهر،برادر

خند صدا دارش باعث شد بیشتر پوز 

 .بهش توجه کنم

با ناراحنر گفتم: این که خانواده ندارم 

 !خنده داره؟



با خونرسدی لیوان آب رو رسکش ید 

ن گذاشتش وگفت  :وروی متر

  

  

. بهتر از _ ن گاه ی وقتا خانواده نداشنر

 !خانواده داشتنه

_  ، ن اگه خانواده داشتم االن بهم یم گفنر

 گذشتم جی بوده. اصالتو

چرا با دخت ری که دوستت نداره ونی  

 کس وکاره ازدواج کردی،

 !هان؟

  
ی

اصال من چرا دوستت ندارم و تو یم گ

 که عاشقیم. ول ی



دراصل شبیه دوتا هم خونه بیشتر ن 

 .یستیم

با کیم عصبانیت گفت: االن از من جی 

ه مثلیم خوای؟ اینک  

زن وشوهرای دیگه باشیم؟ اینکه بغلت  

 کنم، ببوسمت! اینکه

هماتاقت بشم؟ بعدش جی یم شه... 

 وقنر حافظه ات برگرده

 ....نیم گی   

  

  

 .بقیه ی حرفش رو ادامه نداد

 هول داد و از 
ن

بشقاب غذاش رو به طرف



 جیب شلوارش، بسته

ون ک شید و رو  شنش  یسیگارش رو بتر

 کرد و دودش رو عمیق

 .فرو برد

وزیر لب گفت: این روزها بیشتر از قبل 

 ...سیگار یم کشم

 !همهاشم بخاطر توئه

من فقط م ی خ وام جواب سواالتم رو _

 .بدونم

  

  

ن خم شد وگفت: جواب  کیم روی متر

 چیو اینکه توام من



رودوست داری یا نه؟ بعد از کیم مکث  

وستم داری؟یاگفت:د  

شکداری کش مثل من شوهرت باشه؟تو 

 خییل معمویل

؟یا من خییل خاصم؟دلت جی م ی   هسنر

 گه؟کیانوش اگه به

احساس منهکه یم گم االن زنم باید اونجا 

 .باشه

واشاره ای به دِر اتاقش کرد وادامه داد: 

 !اونجا...توی اون اتاق

رویاون تخت!برای من فاصله رو به صفر 

ته که شتر یرسوندن الب  

؟  نودلچسبه اما... تو جی



 یم تونن با حست کنار بیای؟

حس من نسبت به تو معلومه... تو سیع  

 کن با حست کنار

بیای.اگه نفرته که با خودت نگه اش 

ن د یگه است،  دار... اگه ام چتر

ه... من برای  بهشبها بده تا اوج بگتر

 همرایه با هر حش که دار

؟ ی ا ی آماده ام... عشق یا هوس! 

 کردن؟
ی

ن وزندگ  !دوست داشنر

  

  

 !اینکه همراهت من باشم

پس نه دنبال خانواده ات بگرد نه دنبال  



 گذشته ای که من نیم

تونم بهت کمک کنم پیداش کن ی... من 

 توی گذشته ی تو به

 !اندازه ی دوسه سال بیشتر سهم ندارم

پس این تونی که یم تونن فاصله یا عدم 

 فاصله با من رو

 !تعیینکنن 

با من همراه شو ولحظه ای نسبت به 

 احساسم به خودت شک

 .نکن

  

  

 . من همونقدر که م ی تونم بد باشم



 همونقدرم یم تونم خوب باشم و ایده آل

. 

ک  اما تا خودت نخوای اون اتاق مشتر

مکث کرد نیم شه.کیم  

. 

سنت کمه...ویل نه اونقدر که معنیه _

 حرفهام رو نفهیم...چهریه

معمویل ِخودت و اون چهره ای از من که 

 از نظر تو خییل جذابه

...اینا فقط ظاهر  روهم فاکتور بگتر

 قضیه است...تهش اینه که من

بیشتر از هر کس دیگه ای وخود تو 

 ِ  خواهان یه رابطه یزناشونی



تر فکر کن دلچسبم! پس بیش

 عزیزم...وآروم نزدیکم شدو پیشونیم

رو نرم بوسید وازم فاصله گرفت وبه 

 طرف اتاقش رفتوبوی عطر

ش رو پشت رسش جا گذاشت ن  . دل انگتر

  

  

شنیدن این حرفها از زبان مردی با این 

 
ی

 جذابیت ولحن تاثتر انگ

ز کالم... حسهای زیادی رو در من ای 

کرد...گ بود کهجاد یم    

مرِدافسونگری مثل کوروش با این لحن 

 مالیم وآروم ونوازشگر



این حرفها رو بهش بزنه و دلش پر از 

 .احساسات متفاوت نشه

تمام تنم منقبض شده بود... به قول  

 کورش حسم عشق بود ی ا

؟ ! لبم 
ی

ن وزندگ هوس!؟ یا دوست داشنر

 ...رو با شعف گاز گرفتم

س گتر برای من بودن کنار این مرد نف

 .البته که جذاب بود

 کیان     وش

روزهای کسل کننده ی زندگیم کم کم 

 داشت برام قابل تحمل

تر یم شد، کم کم داشتم با خودم 

 .واحساسم کنار یم اومدم



ی یادم نیم اومد بهتر بود دیگه  ن وقنر چتر

 عادت یم کردم

ِ روزمره ام
ی

 . بهزندگ

  

  

ش چند روزی بود که همراه پدر کورو 

 دوستاش به سفر رفته

بود.کوروش روزها خونه نبود ومعموال 

ون یم  شبها تا دیر وقت بتر

 .موند

مونس تا یگ دوساعت قبل از اومدن  

 کوروش پیشم م ی

موندوبعدش به خونه اش یم رفت.  



 کوروشم بعد از به خونه اومدن

معموالشامش رو یم خورد چندساعت .

ا یم کردتلویزیون تماش  

وگاه ی هم چند کلمه ای با من حرف یم 

 زد وبعدش یم رفتبه

 !اتاقش و من تا شب بعد نیم دی دمش

 من بود
ی

 .اینها برنامه ی روزمره ی زندگ

اون هیچ عجله ای نداشت تا من 

 زودترحافظه ام رو به دست نی 

 .یارم. اینجوری انگار راحت تر بود

  

  

با صدای زنگ در مونس دست از ظرف 



ن برداشت و برا یباز  شسنر

 !کردن در رفت

چند لحظه بعد، زن شیک پوش ومسنن 

 .وارد شوید خونه شد

نمیشناختمش! اما اون انگار من رو خوب 

 یم شناخت که

ازهمون برخورد اول به طرفم اومد ومن 

 رو توی آغوشش

 ! گرفتوگفت: خونی عزیزدلم

ن با تعجب گفتم: شما   گ هستنر ! 

 !من... من... من آشنام_

 !نیم شناسم_

  



  

پیشونیم رو بوسید وگفت:مهم نن 

 ست،خدارو شکر که

 .سالمیعزیزم

 .وروی مبل نشست_

بت رس رسید وسینن  مونس با سینن رسر

ن گذاشت وبه  رو روی متر

خونه رفت ن  .آشتی

روبری زن نشستم وبدون حرف بهش 

ه شدم  .ختر

کاغذی رو از جعبه اش که روی   دستمال

ون کشید ن بود بتر  متر

وفورا چشمهام پر از اشک شد... با 



 تعجب به گریه ی رسیعش

ی شده؟ کاری از  ن هشدم وگفتم: چتر ختر

 من ساخته است؟

  

  

اشکشو پاک کرد ورسش رو به دو طرف 

 ...تکون داد و گفت: نه

 !نه... فقط یم خواستم ببینمت

ی یم دونید!؟_ ن  شما از گذشته ی من چتر

 من؟_

بت رو رس کشید واون رو روی  لیوان رسر

ن گذاشت وگفت  :متر

 .نهبیشتر از دیگران



؟  _ ن شما خانواده ی من رو نیم شناسنر

 کوروش یم گه من

 . خانواده ای ندارم! درسته

ه نگاهم کرد وگفت: خا...  کیم ختر

 خانواده؟

کوروش یم گه همه ی خانواده امم _

ن؟مرد  

  

  

ی ام که با _ من... من مادر اون دختر

ن بهت زد  !ماشنر

برافروخته از جام بلند شدم ورسش فریاد  

 کشیدم: به چه جرانر 



ت کدوم گوریه؟   اومدین اینجا؟ دختر

 کدوم گوریه که بیاد ببینه

 !من رو به چه روزی انداخته

زن به قصد دلجونی نزدیکم شد 

 وخواست بغلم کنه که خودم

روعقب کشیدم وفریاد زدم: به من دست 

ون... ی اال  نزن... برو بتر

ون  .ازخونه ی من برو بتر

م_  . آ.. آروم باش دختر

ت باید تاوان _ ون... زودتر... دختر بتر

 بده... تو حق نداشنر بیای

 !توی خونه ی من

  



  

 !برات توضیح یم دم_

ون کن...زود باش_  !مونس این زنو بتر

 . زن مثل ابر بهار گریه یم کرد

ون اومد ودستش  خونه بتر ن مونس از آشتی

 رو پشت شونه ی زن

گذاشت وگفت:خانوم جون بفرما نی 

 رون..یم بینن که حالش

ونم م  خوبنیست..االن آقا م ی ی اد بتر

 ی کنه...بفرما

ون...بفرما  !بتر

ون زن ب ا بدرقه ی مونس از خونه بتر

 !رفت



تاشب که کوروش نی ی اد، کالفه بودم... 

 مونس با کیل

 .سفارشخونه رو ترک کرد

  

  

توی تراس اتاق خودم ایستاده بودم 

 وداشتم به ماشینها که فقط

نور چراغش ون پیدا بود نگاه م ی  

 کردم.هوا خنک بود

دونسیممالییم م ی وزی  . 

صدای باز شدن در ورودی رو شن 

 یدم.اما حوصله ی استقبال از

 .کوروش رو نداشتم



وقنر من رو توی سالن منتظر خودش 

 ندید،چندبار

صدامزد،حوصله ی اینو که جوابش رو 

 بدم نداشتم.خودش باالخره

 !یم اومد توی اتاقم

 .همینطورم شد و کوروش وارد اتاق شد

_ !؟ پس چرا جواب  نیم سالم. اینجانی

 دی؟

  

  

 . به سمتش چرخیدم وآروم سالم کردم

 افتاده؟
ر

 نزدیکم شد وگفت: اتفاف

 .نه_



 . خندید وگفت: پس چشمهاتو ببند

 چرا؟_

 .ببند،سوالم نکن_

  

  

چشمهام رو بستم وکوروش دستم رو 

 توی دستش گرفت ومنو

 .دنبال خودش کشوند

با هم وارد سالن شد یم وکوروش آروم  

 گفت: حاال چشمهات روباز

 !کن

آروم چشمهام رو باز کردم وبعد درکمال 

 تعجب کیک تولد



گردوسفیدی رو دیدم که روش شمع 

رو گذاشته بود۲۰  . 

به کوروش نگاه کردم واون لبخند زد 

 !وگفت: تولدت مبارک

اخم صورتم به طرز عجینی باز شد ویه 

ی لبملبخند پهن رو   

 !نقش بست: تول  ... د منه

کورش ابروش رو باال برد وگفت: اره 

 ...انگار

  

  

خودم رو توی آغوشش انداختم وگفتم: 

 وای ممنونم... مریس که



 !کیک گرفنر 

دستهاش شل دور کمرم قفل شد وگفت: 

 !تولدت مبارک

ه شد.  وچند ثانیه ای به صورتم ختر

روی لبمبودلبخند پهنن که  . 

 .کم کم کمرنگ شد

کوروش دوباره لبخندی زد وگفت: اول  

 کیک بخوریم یا هد یه تو

 !باز یم کنن 

 !مثل بچه ها ذوق زده گفتم: اول هدیه

  

  

 . بسیار خب_



وبه سمت جعبه ای که روی م یز بود 

 رفت و اونو به سمتم گرفت

کن   وگفت: اینم هدیه ی من... برو تنت

 !بیا ببینمش توی تنت

 .باشه_

جعبه رو برداشتم وبه سمت اتاقم رفتم 

 وکاغذ کادو رو از دورشباز

کردم ودر جعبه رو باز کردم .یه لباس آنی 

نگ بود! لباس  خورسر

ت به مدل قشنگش  رو درآوردم وبا حتر

 نگاه کردم .پشتلباس تا

نزدیگ باریِگ کمرم باز بود ویقه ی 

دجلوش کیم بسته تر بو   



وحالت شیل داشت. بلند ی ش تا روی 

 زانوم یم رسید. البته

 .هنوز نپوشیده بودم

  

  

اهن وشلوار لیم رو درآوردم و لباس هد  پتر

 یه ی کوروش رو

 .پوشیدم

همونطور که حدس یم زدم تا روی زانوم 

 بود.. رنگ آبیش

ه ام خییل یم اومد ن  .بهپوست ستی

 .تنم کردم وبا ذوق از اتاق خارج شدم

کوروش با دیدنم با مکث طوالنن روی 



ه شد وبعداز  اندامم بهم ختر

 .جاش بلند شد وگفت: چه بهت یم ی اد

با خوشحایل نگایه به خودم انداختم وبه  

 کوروش نگاه

 کردموگفتم: چطور شدم؟

  

  

ت: با لبخند یه ابروش رو باال برد وگف

 عایل وچرجن دورم زد

وبعددرست توی لحظه ای که در حد 

 :ذوق مرگ شدن بودم گفت

 .ای بابا... لباس زیرت رو با ید در بیاری

ونی مقدمه دستش رو به سمت قفل 



 .لباس زیرم برد وبازش کرد

جریانن مثل برق از وجودم. عبور کرد.. 

 البته برای کوروش

اینجوری نبود وخییل خونرسد گفت: 

لباس بازه ونبایدپشت   

ن بپویسر عزیزم  !زیرش سوتنر

از خجالت رسخ شدم ورسم رو پانی ن 

 .انداختم

کوروش دوباره گفت: خجالت که 

 ...نداره... باید درست بپویسر 

حاال برو اونو از زیرش دربیار وبعد بیا تا 

 یه هدیه ی دیگه بهت

 !بدم



 کیانوش

  

  

باس درآوردم ولباس لباس زیرم رو، از زیرل

 رو تنها پوشیدم، کشر 

که موهام رو باهاش بسته بودم باز  

 کردم، موهام رو دور شونه ام

ریختم وبا نگایه به آینه ی اتاق 

 ولبخندی از رس رضایت، از اتاق

ن نشسته  ون زدم. کوروش که پشت متر بتر

 بود. ازجاش بلند شدبا

 خنده گفت: درست شد؟

 !دورخودم چرجن زدم _



ش شدم وگفتم: ممنون خییل نزدیک

 قشنگه! وآروم گونه اش

 !روبوسیدم

ن دست مردونه اش گرفت و  دستم رو بنر

 مجبورم کرد یکبار دیگه

بچرخم. پشتم بهش بود که دستش رو به 

 سمت موهام برد واونارو

  

  

از دورهر دو شونه ام جمع کرد و روی 

 شونه ی سمت چپمرها

 .کرد

 .بریم_



ومن رو به سمت آینه ی قد یه کنار 

 درورودی هدایت کرد. و

پشت رسم ایستاد. به آینه نگاه کردم 

 وصورت زیبا واندام ورزیده

 .اش رو با لذت توی آینه نگاه کردم

اون هم جواب نگاهم رو داد وآروم  

 گفت: حاال چشمهات رو ببند

. 

 چرا؟_

  

  

 .ببند دیگه وتا نگفتم بازشون نکن_

 .لبخند زدم وچشمهام رو بستم



خنکیه یسر ای رو روی گردنم حس کردم 

 وگرم ی دستهای

کوروش که پشت گردنم اروم حرکت یم  

 .کرد

 . حاال باز کن_

چشمهام که باز شد با ذوق به گردن بند 

 ظریف وزیبانی که

دورگردنم بسته شده بود نگاه کردم 

رخوشگلهوگفتم: وای چقد ! 

 زد وگفت: این گردنبند به  
ی

لبخند کمرنگ

 گردن بلند وخوش

 .مدلت خییل یم ی اد

  



  

ن گردن وشونه ام زد.   وبعد بوسه ای بنر

 که باعث شد جریان گریم

 .از وجودم عبور کنه

گاه به سمت گونه اش رفت  دستم ناخودآ

 .ولمسش کردم

 .کف دستم رو بوسید

خیدم وروبروش ایستادمبه سمتش چر  . 

ن شد  .نگاهش غمگنر

دستش رو توی موهام فرو کرد واونهارو 

 نوازش کرد وخواستعقب

 .بکشه که دست دیگه اش رو گرفتم

با تعجب به دستم که بند دستش بود 



 .نگاه کرد

  

  

؟_  ازجی ناراحنر

ناراحت؟ نه ناراحت نیستم. فقط یم _

 ترسم این شب دیگه

 !اتفاقنیوفته کیانوش

 !مگه قراره جی بشه؟_

 جی قراره بشه؟_

 !سوال خودم رو از خودم یم پرس ی_

ن یم کن _ نیم دونم جی یم شه! تو تعینر

 !ی چه بشه

ن کنم؟_  من بای د تعینر



  

  

 من همون رو انجام یم دم _
ی

تو هرجی بگ

خوب  !دختر

ی روی انجام بد  ن مجبورنیم کنم اون چتر

 !ی که من م ی خوام

 تو جی یم خوای انجام بدی!؟_

 بگم؟_

 .اوهوم_

اگه به من باشه، یم گم... یم گم... _

 رسمیش کنیم!اما نظر

 !منمهم نیست. تو مهیم

به چشمهانی که حس م ی کردم پر 



 :ازحرفه نگاه کردم وگفتم

_ ل اگه من زنتم... توام شوهرم باش، مث

 !...همه ی زن وشوهرا

  

  

؟_  تهش پشیمون نیم یسر

 مگه مشکیل هست؟_

حاال تو داری سوالم رو با سوال جواب _

 !یم دی

اگه تکلیفت با خودت روشنه... به _

 ...حس من کار نداشته باش

اگه تو دوستم داری.. من این دوست 

ن رو یم پذیرم  داشنر



 !کوروش

 !من دوستت دارم_

لبخند زدم وگفتم:کیک تولد رو 

 !نخوردیم

ابروهاش باال رفت وگفت:آه...آره بریم 

 .برای کیک

  

  

 .به سمت کیک رفتیم

آروم شمع روش رو که عدد بیست رو 

 نشون یم داد فوت کردم

 . تولدت مبارک_ .

 !مریس_



وبعد کارد رو برداشتم وباهاش کیک رو 

 .برش زدم

ز کیک رو توی بشقاب جلوی  یه تیکه ا

 .کوروش گذاشتم

کورش بریسر از کیکش برداشت وبه 

 سمت دهن من

گرفت.دهنمرو باز کردم وکیک رو 

 .خوردم

 از کیک 
ی

 کارش برش بزرگ
ن

به تالف

 برداشتم وبه سمت دهنش

بردم واون دهنش روباز کرد ومن هم تمام  

 کیک رو توی دهنش

گذاشتم.اونقدر بزرگ بود که مقداری از 



امه اش دور دهنخ  

 . کوروش پخش شد

  

  

قیافه اش خنده دار شده بود...دستمال 

 رو برداشت وخواست

دورلبش رو پاک کنه که از دستش گرفتم 

 وباهاش دور لبش رو

 .پاککردم

لبخند زد ومنم خندی دم.نگاه عمیفر به 

 . صورتش انداختم

دلم لمس صورتش رو یم خواست... اون 

ن رویم  لحظه فقط همنر



خواستم... انگشتم باال اومد وب ی هوا 

خوش مدلشیه دور لبهای  

 .خط فرضن کشیدم

چشمهاش رو بست... جسارت لمس  

 کردِن این صورت مردونه

وی کرد... چمهاش رو  توی وجودم پیرسر

 باز نیم کرد... چشمها

از  ی بسته اش گستاخ ترم کرد، دستم

 روی لبهاش به سمت

بینِیخوش ترکیبش کشیده شد وبعد 

 ابروهای کشیده اش و

پیشونِیبلندش... شبیه نابینانی بودم که 

 چشمهاش بعد از مدتها



  

  

بینا شدهبود و داشت با ولع اشیانی رو  

 که مدتها از دی دنش

محروم شدهبود وبا دست لمس یم کرد 

هرتا لذت دیدن رو   

 !بیشتر تجرب  هکنه

این صورت خوش ترکیب چ یزی نبود که 

 نشه ازش لذت

برد. توقعم از لمس با انگشت فراتر رفت 

 وروی پنجه ی پام

ایستادمتا صورتم راحت تر به صورتش 

 . برسه



لبهام طلبکارانه لبهاش رو به اسارت 

 خودش درآورد... دستداغش

پشت قسمت عریان کمرم رو چنگ زد... 

ی اونلبهام روحاال لبها  

با ولع بلعید وگرم بوسید... بلند، ادامه 

 دار، نی قید ... لذتبخش

ن این آغوش مردونه  بود... اسارت بنر

ین بود  ..وخوش بو شتر

شاید هم من ندی د بدید بودم... یم شد 

 این موجود جذاب

ی؟ لذت از این  لمستکنه ولذت نتی

 آغوش که محرمم بود پاک

 !ترینحس دنیا بود



  

  

نفسهامون به اوج رسید... دستهاش از 

 دور کمرم بازشد، با یک

دست باریکیه کمرم وبادست دیگه اش 

 پشت زانوهام رو

گرفتومن رو مثل عروسگ سبک از جا 

 بلند کرد وباهم به سمت

فتیم  .اتاقرسر

روی تخت درازم کرد و دکمه های لباس 

 چسبونش رو یک ی

دوباره مدهوش  یک ی باز کرد ومن رو 

 عضالت در هم تنیده اش



 .کرد

کنارم دراز کشید. نیم دونم کدوم حس 

 وادارم م ی کردم که

تایم تونم ب ی حیا باشم... انگار من 

 بودم که داشتم اون رو

اغفالیم کردم. خودم رو توی آغوشش 

 . جا کردم

 .هردو تشنه ی لمس هرچه بیشتر بودیم

  

  

وم از دیگری دست نیم کشیدیمهیچکد . 

دستهاش به سمت لباسم رفت و اون رو 

ن کشید  از شونه هام پاینر



 .ودوباره شونه ام رو بوسید

شاید خمارِی چشمهام بود که این اجازه 

 بهش داد تا روی

 .تنمخیمه بزنه ودوباره لبهام رو شکار کنه

هر دو در هم غرق بودیم واین با حرارت 

 ترین ارتبایط بود که

ک  توی این مدت با هم به طور مشتر

 تجربه کرده بودی

م...لحظهای دست کشید وبا چشمهای 

 خمار شده وصدانی که

دورگه شدهبود گفت: هراتفاق ی ب ی 

 افته م ی پذ یریش؟

  



  

اون لحظه من به هیچی فکر نیم  

 کردم..فقط غرق بودم...غرقتوی

ن این مرد...درست در هم ن داشنر نر

 !لحظه...نه کمتر 

 دوست داری منرصف بشم!؟_

دوست دارم پا به پام بیای...این _

 خواسته ی یه مرد از

 !زنشه...گناهنیست کیانوش

مهم نیست کوروش...من گناه کردن با _

 .تورو دوست دارم

خسته شدم! دلم یم خواد از همه ی 

 افکارم رها بشم، دلم نیم



 خواد فکر کنم که توی گذشته ی لعنتیم

 افتاده
ر

 ...چه اتفاف

  
ی

فقطیم خوام عادی باشم! عادی زندگ

 کنم! دلم م ی خواد شبها

یگ باشه تا از تنهانی های ادامه دارم 

 وفکرهانی که تهش به

هیج جانیم رسه برای لحظه ای رها ب 

 شم وتوی آغوشش

سم...اگه نم ی تونن این  به آرامشتی

 آرامش رو بهم بدی پس

  

  

ون برم...من  ن االنبذار از این اتاق بتر همنر



 ذهنم معلوله،توان حل

کردن معماهای زندگیم رو ندارم...اگه از 

 تموم سهم دنیا فقط

یگ باشه که حقم باشه،یم خوام با تمام 

 وجودم داشته باشمش

وتویزندگیم حضور داشته باشه...بازم م 

 ی گم اگه به احساس

خودت شک داری بحثش 

اری به احساس یه آدم یجداست...ک  

که نیم تونه حنر کیه نداشته 

ن که یه آشنا  باش...برای من همنر

کنارمباشه کافیه من فقط اسم مردی رو  

 که توی شناس نامه مه



 !بهنام شوهر، باور دارم

همه ی چ یزهای دیگه فقط 

 حدسه.حدس هانی که معلوم نیست

گ بشه جوابم!و تو زنده ترین حفر قت 

 !زندگییم

از تنها موندن خسته است... دلم یه دلم 

ن یم  اتفا ق هیجان انگتر

خواد، پس انجامش بده! کش که 

 حافظه ای نداره احساس

 !تنفروعشق براش نی معنیه

  

  

دوباره روم خیمه زد وبا صدای آروم 



 وخش دارش گفت:حنر 

 .... اگهاون

با چشمهاش تمام صورتم رو از نظر  

حسگذروند...   

کردمچشمهاش خیس شد اما فقط خ 

 یس شد..چشمهاش رو

ون فرستاد، صورتم از  بستونفسش رو بتر

 حرارت وبوی سیگاروعط

ر دلنشینش که باهم ادغام شده بود گرم 

 شد.چشمهاش رو باز

 :کردوگفت

آغوشم تا ابد به روت بازه کیانوش...  _

 .بازه تا به آرامش بریس



ون دوید ولبهام به  اشک از چشمهام بتر

 خنده باز شد... بازهمبوسه

ن کوروش من رو به ترصف  های آتشنر

 خودش درآورد.. مناین

 . اتفاق رو دوست داشتم

  

  

* 

صبح با صدای گنجشک ها چشمهام رو 

 باز کردم... سنگینن 

دستش دور گردنم و زانوش دور پاهام 

توی گودی بود... رسش رو   

گردنم فرو کرده بود ونفس های آرومش  



 گوشم را نوازش یم کرد

. 

با تکون هام از خواب بیدار شد... 

 چشمهای رسخش خ واب آلود

بود... اولش کیم با تعجب بهم نگاه کرد 

 ودستهاش رو از دورمباز

؟  کرد وگفت: تو خونی

 ...لبخند زدم وگفتم: من خوبم_

 ...!خوبه که خونی _

ن بار خندید وگف ت: دیشب برای اولنر

 .آروم خوابیدم

  

  



 !منم_

ون  ازروی تخت بلند شدم واز اتاق بتر

خونه ن  زدم وداخل آشتی

 .رفتم

ی رو روی اجاق گاز گذاشتم وزیرش  کتر

 رو روشن کردم

ومنتظرموندم تا جوش بیاد وچای دم  

وع  کنم.در این فرصت رسر

ن صبحانه کردم  .به چیدن متر

وش با حوله ای که روی شونه اش کور 

 بود از اتاق خارج

شد.تازهدوش گرفته بود...اومد داخل 

خونه وکنارم ایستاد ن  آشتی



ورسم روبوسید وگفت:ببخشید که برات 

 جشن عرویس ام نگرفتم

. 

  

  

لبخند زدم وگفتم:مهم نیست...نه وقنر 

 خانواده ای ندارم که تو

 .ی عروسیم باشن

خانواده ات فقط منم کیانوش، اینو _

 باور کن... من خانوادتم

ین آدم زندگیم  .وتومهمتر

دوباره به سمتش برگشتم ودستهام رو 

 دور گردنش حلقه



کردموگونه اش رو بوسیدم. داماد این 

 عرویس مرد جذابیه که

ین  حاالروبروم ایستاده واین قشنگتر

کمه ِ مشتر
ی

 . قسمت زندگ

با شوجن گفت: پس چون شوهرت 

 خوشتیپه اینقدر ذوق زدهای؟

خندیدم وگفتم: کدوم زنیه که مرد خوش 

 قیافه حقش باشه واون

 از حقش استفاده نکنه؟

  

  

دوباره انگار یه غم بزرگ به صورتش 

 هجوم برد... این تغیتر چهره



اش از حالت لبخند، به یه صورت متفکر 

سو ناراح ت بهم استر  

یم داد.. اونقدر که دستهام یم لرزید 

 ونیم تونستم نی 

 .واکنشبمونم

با نگرانن پرسیدم: چرا یهو یم ری توی 

 فکر کوروش... اینجور ی

 !که یم یسر دلم یهو یم ریزه

سیع کرد حالت نگرانن رو از صورتش 

 برداره... در آغوشم

گرفتوگفت: من فقط نگران خودمم  

ه توکیانوش! تهش اینه ک  

هیچوقت به عشفر که بهت دارم شک 



س وشک نکناز ... نتر  نکنن

 !این که ذره ای از محبتم بهت کم بشه

 کیانوش

ن خوب پیش م ی رفت،   ظاهرا همه چتر

 کوروش مهربون بود

وسیع یم کرد تا جا نی که امکانش هست، 

ایط رو برای من  رسر

 
ی

فراهمکنه تا کمتر احساس خستگ

 وتنهانی کنم. گایه وقتام

  

  

من روبه هوا خوری یم برد، یکبارم سوار 

ن شده بودیم وتوی  ماشنر



شهرچرخیده بودیم. االن نزدیک ده روز 

 بود که اتا ق من وکوروش

ک بود. پدرش هنوز از سفر  مشتر

 برنگشته بود. اما انگار قرار

بودامشب برسه. با دوستانش به ایران  

 گردی رفته بود، از شمال

جنوب وکویر وجنگل! انگاربعد از مرگ تا 

 همرسش تازه فرصت

پیدا کرده بود که کیم به خودش برسه 

 وروحیه اش رو تقویت

 !کنه

چند وقنر بود که کابوس های عجیب 

 وغریب یم دی دم



وبارسدرد از خواب بیدار یم شدم. ت وی 

 تمام کابوسهام یه پرس

ن فقط یه پرس بچه که  بچهبود! همنر

رام واضحچهره اش زیاد ب  

نبود.نیم تونستم چهره اش رو مجسم  

 .کنم

روی تخت دراز شده بودم، که کوروش 

 داخل اتاق اومد

وکنارمروی تخت نشست وگفت: نیم 

 خو ای از رختخوابت ب

 یرون بیای ؟

 !خسته ام... دلم م ی خواد بخوابم_

  



  

 مگه خوب نخوابیدی؟_

از حالت دراز کش به حالت نشسته در 

 اومدم وگفتم: چند شبه

بخوابم. همش کابوس  که نیم تونم آروم

 !یم بینم

ی حواسش رو به حرفهام  با دقت بیشتر

 !داد وگفت: چه کابویس؟

 !یه پرس بچه_

 !پرس بچه؟_

اوهوم... فقط م ی دونم پرس بچه _

 است، چهره اش رو نیم تونم

 !تجسم کنم



  

  

 پرس بچه توی گذشته ام بوده؟

ن انداخت وگفت: شا ید  رسش رو پاینر

 !بوده

ی راجبش نیم دونن !؟_ ن  تو چتر

ه شده بود  .توی سکوت بهم ختر

 !اگه بوده بهم بگو_

 !پرس بچه ای توی گذشته ات نیست_

  

  

 اصال من وتو از کجا باهم آشنا شدیم؟_

ه شددوباره بهم خ تر . 



ک وروش باالخره من وتو از یه جانی _

 !باهم آشنا شدیم د یگه

ت ... تو رو یگ از اقوامم بهم معرف _ نه؟

 !ی کرد

 !گ_

 .از فامیالی مادرم_

 االن کجاست؟_

ی از گذشته ات نیم دونه  _ ن اونم چتر

 کیانوش... چرا اینقدر

 دنبال گذشته ای ؟

  

  

_ مت از هویتمه! اون گذشته یه قس



 فامیلت االن کجاست؟

نیست... یعنن نیم دونم... خارج از  _

 !کشوره

چرا اینقدر فرار یم کنن از حقیت  _

 گذشته ی من؟

ن _ من فرار نیم کنم. فقط گذشته ات چتر

 نداره...فکر
ی

 قشنگ

کنتازه متولد شدی،وقنر حافظه ات 

 برگرده متوجه یم یسر 

 !کهگذشته ات بهتر بود که پاک م ی شد

و چیده... باباهم تا چند  ن مونس متر

 ساعت دیگه یم رسه... بریم

 ناهار بخوریم؟



 .برو منم یم یام_

  

  

 !پیش ونیم رو بوسید وگفت: پس منتظرم

لبخند اطمینان بخشر بهش زدم واون از 

ون رفت  .اتاق بتر

دم... اما د یگه دوباره روی تخت دراز ش

 .نتونستم بخوابم

ن اومدم وبعد از بریس که به  از تخت پاینر

 موهام کشیدم از

 .اتاقخارج شدم

 .کوروش تازه داشت غذا یم کشید

با دیدنم لبخندی زد وگفت: به به بالخره 



 خانم از تختشون دل

ن مونس خانم چه  کندن؟ بیا ببنر

 .فسنج ونن پخته واسمون

  

  

 .مریس مونس خانم_

 . نوش جانتون خانم جون_

کوروش تکه ی کوچیگ از نون رو داخل 

 :دهنش گذاشت و گفت

راسنر مونس خانم گفنر یه فام یل دارین 

 آرایشگره... یه

روز باهاش هماهنگ کنید بیاد یه دسنر 

 به رس و روی این خانم



 . مابکشه

به کوروش نگاه کردم. مونس خانم  

ن گفت:چشم اقا ش ما بگنر  

 ...چهروزی من بگم بیان

فردا خوبه؟و بعد نگایه به من انداخت _

 وگفت:خوبه فردا؟

 به حال من نداره_
ر

 . فرف

  

  

مونس لبخند گشادی زد وگفت:عه وا 

 خانم جان،شما

،باید به خودتون برسید..نه   ن تازهعروسنر

 که فکر کنید واسه



دنیا  فامیل خودم یم گم ها...قانون

 !همینه

کوروش با ابرو به مونس اشاره کرد _

 . وخندید

ن بیاد  .لبخند زدم وگفتم:فردا عرص بگنر

 . روچشمم خانم جان_

نیمه های شب بود که در ورودی خونه 

 باز شد.. کوروش خواب

بود. اما من نیم تونستم راحت بخوابم. 

 فکر اینکه بخوابم واونپرس

مهام بچه رودوباره ببینم خواب رو از چش

 . یم ربود

  



  

اگر یم تونستم چهره اش رو ببینم تحمل 

 اون کابوس ها برام

راحت تر بود... اما اینجوری فقط اذیت 

 م ی شدم. مطمعن بودمکه

اون بگه توی گذشته ام بوده.. اما کجا 

 وگ نیم دونستم. روشن

شدن چراغ سالن حس خونی داشت 

 حس اینکه یگ بیداره و

من راحت یم تونم بخوابم خوب بود... 

 یم شنیدم که داشت برای

خودش قهوه درست یم کرد. حتما 

 بعدشم چندصفحه کتاب



 .یم خوند وبعدش م ی خوابید

خوب بود که م ی تونستم با فکر کردن 

 به کارهای پدر

ذارمکوروشکیم افکار مشوشم رو کنار ب . 

کم کم چشمهام گرم شد وخوابیدم.. 

 خداروشکر کابوس

 . همندیدم

صبح با صدای بلند جروبحنر از خ واب 

 بیدار شدم. دلم یم

ون بزنم. اما حش  خواست از اتاق بتر

 وادارم م ی کرد که پشت

 . دربمونم وگوش بدم

  



  

چکار کردی؟یه پریچهر دیگه؟آ خ _

یم،لعنت بهتلعنت بهت کر  ! 

که از تموم اون طایفه ی پر اسم ورسم 

 دار باید پرس من تویپست

 !فطرت رو بکنه الگوی زندگیش

 .این صدای عصبانیه پدر کوروش بود

 !من شبیه کریم نیستم بابا، نیستم_

! یم دونن از جی یم _ ! هسنر هسنر

 سوزم؟ اینکه مصیبت ها

ی مادرت رو دیدی و بازم یه بدبخت 

داخنر تویدیگه رو ان  

 .چایه که پریچهر افتاد



برای شما که بد نشد! پریچهر عاشقت _

 بود... اون همه مکنت

ومال رو رها کرد چسبید به تو تاجر خرده 

 پا.. که تهش هیچی 

نتونسنر بهش بدی بجز یه مشت غم 

 وغصه؟

  

  

خوبه که اینو یم دونن وبازم خطا  _

یکردی... اگه هر اتفاق   

که آینده ات بیوفته    مشتر
ی

تویزندگ

 کوروش! فقط وفقط مقرصش

! اگه دووم داشته  خودنر وال غتر



 باشه...اگه بچه ای بیاد ،تهش

یم شه یه زن افرسده که حنر نیم خواد 

 !بچه اش رو ببینه

صدای بسته شدن در ورودی ساختمون 

 .پایان گفتگوشون بود

ون رفت. امامن به  نیم دونستم گ بتر

جرات دادم وازخودم   

ون زدم  . اتاقبتر

داخل سالن کوروش نبود. پدرش بود که 

 بازم زوی همون کاناپیه

 . همیشگیش نشسته بود

  

  



ون رفتم با صدای ضعیفن گفتم: سالم  بتر

 بابا سفر خوش

 گذشت!؟

به سمتم چرخید و بادی دنم از جاش 

 :بلند شد ولبخند زد وگفت

 سالم بابا جون چطوری؟

 .وآغوشش رو به روم باز کرد

ن  با لبخند به سمتش رفتم واون من رو بنر

 بازوهاش گرفت و

 .رسمرو بوسید

  

  

ون رفتم وگفتم: کوروش   از آغوشش بتر



 کجا رفت؟

صورتش کیم متفکر شد وگفت: رفت 

 .رسکار

وع کنم وسوالم  نیم دونستم از کجا رسر

سم رو ازش بتی .. 

 کیانوش

ی یم خورین  ن لبخند زدم وگفتم: چتر

 براتون نی یارم؟

  

  

نگ باشه با کمال _ اگه دوتا چای خورسر

 میل یم خورم

عزیزم  .دختر



 .اوهوم. یم رم یم یارم_

خونه رفتم  ن لبخند زد ومن به سمت آشتی

نگ  ودوتا چای خورسر

ون رفتم و  خونه بتر ن ریختم واز آشتی

لش نشستممقاب ! 

یگ از فنجون هارو برداشت وگفت: این 

 . چای خوردن داره

 . لبخند ریزی زدم وگفتم: نوش جانتون

  

  

ن که چند قلوپ از چای رو خورد، به  همنر

 سخنر دست وپام

روجمع کردم وگفتم: با کوروش راجب 



 جی حرف یم زدین

 !کهجروبحثتون شد؟

نگه داشت فنجون رو جل وی لبش 

ه شد  !وب  هم ختر

من اما فنجون چای ام رو آروم به سمت 

 لبم بردم ومقداری ازش

نوشیدم، بدون اینکه ازش نگاهم رو 

 .بردارم

آروم فنجون چای رو توی سینن گذاشت 

 وگفت: فال گوش

 وایساده بودی؟

  

  



فنجون رو من هم توی س ینن گذاشتم 

ن اندا ختمورسم رو پاینر  

وگفتم: اتفاق ی شنیدم! وبعد دوباره 

 :بهش نگاه کردم وگفتم

ن راجبش حرف یم  اونزنن که داشتنر

 زدین، من بودم؟من چرا

ن حقیقت به یه زن  باید بعد از دونسنر

 افرسده تبدیل بشم؟

چرا کوروش فقط بهم گفت که من اونو 

 دوست ندارم، درصورنر 

 کهاون من رو دوست داره؟

حالت صامت صورتش عوض شد، 

 وجوری که انگار خیالش



بابتحرفهای من راحت شده باشه لبخند 

 زد وگفت: خب همینه

م! تنها دلیل نگرانن منم از ای ن  دختر

ن که  ازدواج همینه! همنر

ازعشق تو نسبت به کوروش مطیمی ن 

 !نیستم

ن من جواب  فکر یم کرد با این تفره رفنر

 همه ی سواالتم

سوال بعدیم غافلگتر شد روگرفتم، که با  : 

  

  

 کریم کیه که کوروش شبیه اون شده؟_

دوباره بهت ودلواپش به صورتش رخنه  



 کرد وکیم مکث

کردوبعد گفت: کریم پرس عموی مادر  

 کوروشه ...یه زمانن 

مادرکوروش رو یم خواسته ویل مادر  

 کوروش بهش عالقه نداشته

! من وبعد اون با من ازدوا  ن ج کرد...همنر

 نگران همینم اینک ه تو

 .کوروش رو دوست نداشته بایسر 

ن انداختم ودستهام رو در  رسم رو پا ینر

 :هم گره کردم وگفتم

 .منک وروش رو دوست دارم

 . لبخند زد وگفت: خب خداروشکر

ن   ادامه دادم:ویل کوروش مدام از گفنر



 گذشته به من امتناع یم

م کنه! من حق دارم راجب گذشته 

 بدونم! حق ندارم؟

  

  

فنجون چای رو برداشت وتوی دستش 

 نگه داشت وگفت: چرا

ن گذشته عجله داری  اینقدر برای دونسنر

م ؟  دختر

گذشته هویت منه! باید بدونم از کجا _

 اومدم؟ خانواده م ک ی

 امروزم چه 
ی

ان؟ وگذشته توی زندگ

ی داشته؟  تاثتر



_ ن  ی نباشه که شاید گذشتت اون چتر

؟  فکر یم کنن

من هیچ فکری راجب گذشتم ندارم! _

 اما یم دونم که حنر 

ِ آرامشم 
ن ن رفنر اگهگذشتم باعث ازبنر

 !باشه. یم خوام بدونمش

  

  

ن گذشته عجله نکن! هیچ _ برای دونسنر

 اتفاق دلچسنی 

م! ممکنه اگه  تویگذشته ات نیست دختر

 بهش بریس، دچار

نگرانن بشر ،تشویشو   



. وپشیمون از  ن وحنر ناامید وغمگنر

 !دونستنش

چرا شما وکوروش همش ارصار دارین  _

ن   که من بدون دونسنر

م ؟  گذشتم خوشبختر

وقنر کوروش رو دیدی ازش بخ واه نی _

 چون وچرا از گذشته

 !ات بگه

و اینکه چرا من سکوت کردم رو بذار به 

 حساب اینکه شاید

ی بهت  ن کوروش بهم اجازه نداده تا چتر

 !بگم

 به 
ن

و از جاش بلند شد وبدون هیج حرف



 . سمت اتاقش رفت

  

  

اونروز من ناهار و شامم رو توی اتاقم 

 خوردم و بعدش من، چراغ

 .هارو خاموش کردم وخوابیدم

با حس نوازش دسنر روی موهام، آروم 

 .چشمهام رو باز کردم

ق هنوز تاریک بود، این ی عنن اینکه اتا

 . هنوز نیمه شب بود

صورتم رو به عقب برگردوندم وصورت 

 خندون کوروش رو دیدم

. 



با دیدن لبخندش، لبخندی زدم ورس جام 

 نشستم. کوروش

همخودش رو عقب کشید و لبه ی تخت 

 نشست و گفت: امشب

 چقدر زود خوابیدی؟

خسته بودم، منتظر بودم تو بیای تا _

بینمت ویل خوابم برد،ب  

 شامخوردی؟

  

  

کورش دسنر توی موهام کشید ومقداری 

 از موهام رو پشت

گوشم انداخت وگفت: شام نیم خورم، 



ی خوردم ن ون یه چتر  . بتر

بسیار خوب، پس لباس هات رو عوض  _

 .کن بیا بخواب

خوابم نیم یاد... یم خوام کنار خانمم _

صبح بشینم واونم تا   

 !فقطبهم نگاه کنه و حرف بزنه برام

ن انداختم ومقدار مونی که  رسم رو پاینر

 توی صورتم افتاده

بودودوباره پشت گوشم گتر دادم و  

 .گفتم: حرف جد یدی نیست

فقطس واله... سوالهانی که توجوابش رو 

 
ی

 !یم دونن اما نیم گ

ی ن یم _ ن راجب گذشته گفتم که چتر



 !دونم

  

  

ی نیم _ ن ؟ راجب اونام چتر خانواده ام جی

 دون ی؟

 !تو خانواده ای نداری کیانوش_

این یه دروغ محضه! من م ی خوام _

 .راجبشون بدونم

ی جالنی نیست که بخوای بدونن . _ ن چتر

 نصفه شنی وقت گتر 

 آوردی کیانوش؟

پوزخند زدم وگفتم: فکر کردم گفت ی 

 دوست داری من برات



نم؟ ن  حرفتی

  

  

خندید و گفت: خب آره،ویل حرفهای 

 !خوب.راجب خودمون

اینم مربوط به خودمونه...یعنن _

 !خانوادام؟

حنر اگه خانواده ات باعث این حالتت _

 باشن؟

 کدوم حالت؟_

دوباره خودم با خودم گفتم: یعنن حافظه 

 !ام؟

تو چیو یم خوای بدونن کیانوش؟ _



 اینکه تو خوشبخت بو د ی

 توی بچگیت؟

  

  

منظورت رو نیم فهمم یعنن جی که _

 ممکنه خانوادمم به ای

 نحالم ربط داشته باشن کوروش؟

از جاش بلند شد وسمت پنجره ی اتاق 

 خواب رفت ودستش رو

روی دیوار کنار پنجره گذاشت وگفت: 

 وقنر یم گم ارصار

 !نکن.گوش بده کیانوش

تادم وگفتم: هر من هم پشت رسش ایس



 اتفاق ی افتاده بهم

 !بگوکوروش

به سمتم برگشت وگفت: یم خوا ی 

ن  ه! یم خوای همنر  خوابت نتی

ن بره؟  آرامش نسنی که داری ام از بنر

ن یه رسی از _ بعضن وقتا ندونسنر

 .اتفاقات بهتر از دونستنشه

فقطبدون اونقدری که تو دلواپس 

 خانواده انر اونها حنر یه

  

  

! تو داری له له  ن درصدمبهت فکر نیم کنن

 !دیدن اونهارو م ی زنن 



ن   !ویل اوناحنر یادتم نیم کنن

 !یه مثال روشن

به سمتم چرخید و دوباره موهام رو اینبار 

 یه با دست جمع کردو

یه طرف شونه ام انداخت وگفت: تو 

 حافظه نداری! هیچکس

رونیم شنایس! اما خانواده ات که حا 

اشون رو از دستفظه   

 !ندادن

 م ی کنن  
ی

اونا یم دونن کجا زندگ

 کیانوش! ویل حنر یکبارم

 راجبشون 
ر

بهدیدنت نیومدن! چرا مشتاف

! وقنر جانی توی  بدونن



قلبشون نداری؟ بارها بهت گفتم، تنها 

 خانواده ی تو منم

ونههیچکس! تو خانواده داری! ویل اونا 

 تو رو نیم خوان! دوستت

اینو بفهمندارن کیانوش،  ! 

س چون جواب نیم گتر ی م نتی  بیشتر

  

  

 کیانوش

چرا دوستم ندارن؟ تو دلیلیش رو یم _

 دونن ؟

از کجا باید بدونم که چرا دوستت _

 ندارن؟ گفتم، من توی



گذشتیه تو بیشتر از چند سال حضور 

 نداشتم، ول ی اونقدر

فهمیدنش سخت نیست که اونا دوستت 

ن واضحه  ندارن! همه چتر

 !کیانوش

صدام باال رفت: از کجا اینقدر از 

؟ اصال  نفرتشون مطمعنن

چرامقاومت یم کنن که من از گذشته ام 

 نی اطالع بمونم؟

پوزخند زد:مقاومت؟!چیو یم خوای 

 بدون ی؟ ها؟

 !هر جی _

  



  

_ ن لحظه ک یانوش؟توی همنر  

 :با حالت عصنی گفتم

آره... یم خوام بدونم تهش چیه؟  _

ن   !همنر

ن لحظه...نه یک  ...توی همنر
ی

وتو باید بگ

 ساعت

ودوساعتدیگه!نه یه روز ودوروز دیگه!نه 

 یک ماه ودوماه د

ن لحظه !توی همنر ن  !..یگه...همنر

ارصارم عصبیش کرد...یهوصداش باال 

 رفت وگفت: تهش

رو زیر یم  یهخواهرکثیفه که خواهرش 



 کنه چون عاشق شوهرشه

ن لحظه...نه  ! تهش اینه!تو همنر ن همنر

 یک ساعت و

 ..!دوساعتدیگه

 . یه پتک محکم توی رسم فرود اومد

پاهام شل شد... نیم دونم چطور عقب 

 عقب رفتم و خودم رو

بهتخت رسوندم ومثل یه ساختمون فرو 

 اومدم وخرد شدم وهر

  

  

ه گوشه افتاد وبه خاک آلوده ذرهام ی

 شد... صداها گنگ به گوشم



م یرسید. صدای کوروش رو انگار از ی ه 

 فاصله ی دور یم

 ...شنیدم

به هانی که مالی م روی صورتم فرود  رصن

 م ی اومد وبعدش

شونههام که با دست قدرتمندی تکون 

 . تکون، یم خورد

ون اومدم.   باالخره از اون خلسه بتر

ود... نهکوروش مقابلم ب  

 ..!هیچکس دی گه

من هیچی ی ادم نیم اومد... کدوم 

 خواهر؟ ِگ؟

حالت خوبه کیانوش؟ بهت گفتم _



 ارصار نکن... خودت بودی که

 . اینقدر پا پیچم شدی تا دهن وا کنم

کیانوش؟ صدام رو م ی شنوی! حالت 

 خوبه؟

  

  

به سخنر دهن باز کردم و گفتم: تو 

 ؟ مگه یهراست 
ی

نیم گ  

خواهر، خواهرش رو زیر یم کنه؟ مثل 

 دیوونه ها زدم زیر

خنده...قه قهه یم زدم وبا خودم تکرار م 

 ی کردم.. خواهر،

خواهرش رو زیر یم کنه... ب  ... به خاطر 



 !شوهرش

اومد نزدیکم .. محکم بغلم کرد... من 

 ...همچنان یم خندیدم

 ...درحایل که یه بغض بزرگ بیخ گلوم بود

کوروش رسم رو بوسید... آروم باش  

 کیانوش... آروم... وقت ی یم

گم گذشته زشته!.. سیاهه!... کثیفه!...  

 !گوش نیم کنن 

نی اختیار یقه ی لباسش رو چنگ زدم 

 وفریاد زدم: تو

دوستشنداری! مگه نه؟ تو عاشقش 

... نیسنر   !نیسنر

  



  

محکم تر بغلم کرد: نیستم! من عاشقش 

 ...!نیستم کیانوش

 ...آروم

 !آروم باش

مثل شوک زده ها همچنان توی بغل  

 کوروش بودم... داشت یه

انی یادم یم اومد... اون زِن میانسال...  ن چتر

 همونن که داشت

ش  گری  هیم کرد... همونن که گفت دختر

 ..من رو زیر کرده! پس

ش خواهرمپساون مادرمه..؟  دختر ! 

با درد نالیدم ... یم شناسمش... 



 !...مادرشو... مادرمو

  

  

من رو از بغلش فاصله داد وبا وحشت تو 

ه  ی صورتم ختر

 :شدوگفت

 کیانوش.. تو یادت اومد... _
ی

جی یم گ

 دی گه چیا ی ادت م

ی ی اد؟ با گریه گفتم: من هیچی از  

 ..!گذشته نیم دونم

رش... مادرمماد ... 

او.. اون چند روز قبل اومد اینجا.. گفت 

 ..!اومده من رو ببینه



کوروش تقریبا فریاد زد: گ ؟ ِک ی اومده 

 بود... مادر آنوشا؟

به صورت کوروش نگاه کردم وبا تعجب  

 گفتم: آنوشا؟

 اسمشآنوشاست؟

  

  

کوروش بدون این که جواب سوال من 

وری که انگاررو بده ج  

داره با خودش حرف یم زنه گفت: گ 

 اونو راه داده بیا اینجا؟

بهچه حفر مادر اون دختر عوضن اومده 

 اینجا؟



بهشون گفته بودم که حق ندارن پاشون 

 . رو اینجا بذارن

وع به قدم  عصنی از جاش بلند شد ورسر

 ...زدن توی اتاق کرد

از جام بلند شدم وکنارش ایستادم...  

هم بگو جریان ازکوروش ب  

چه قراره... بگو چرا خواهرم من رو زیر  

ن تو واون دختر   کرد؟ بنر

 ...جی بوده

ه _ دیگه کافیه کیانوش... گذشته بهتر

 دفن بشه... دی گه

ارصارنکن...من کالفه ام...حسابشون رو 

 یم رسم...بالنی رسشون



 ..بیار م که اون رسش نا پیدا

  

  

 کوروش جواب من رو بده؟_

اما کوروش انگار توی عالم خودش بود 

 وداشت با خودش حرفیم

 . زد

احساس ناخوشایندنن توی معده ام به 

س  وجود اومد...بخاطر استر

زیاد بود....رسگیجه به رساغم اومد..یک 

 ی انگار زیر معده ام

زدومن با رسعت به سمت رسویس 

 بهداشنر دوی دم...ووقت



باز کردم...تمام  ی دررسویس رو 

ون ریخت  .محتویات معده ام بتر

  

  

کوروش هراسان خودش رو به رسو یس 

 بهداشنر رسوند.. اما

حالمن هر لحظه بدتر یم شد... رسگ 

 یجه وحالت تهوع... حالنر 

کهتا االن هیچوقت تجربه اش نکرده 

 ..بودم

*** 

خانم دکتر اخمو پرونده ام رو که چک  

رده بود به دستک  



پرستارکناریش داد ورو به کوروش کرد 

 وگفت: کار خونی نکردین

آقا کهبا وجود فرامویسر خانمتون اجازه 

 دادین باردار بشه... بای

د تا بهبودیه کامل صتی یم کردین بعد 

 ...بچه دار یم شدین

همیشه زمانن به پزشک مراجعه یم کنید  

 که دیگه کار از کار

 ...گذشته

ینکه بگیم امیدواریم بچه ومادر وما جز ا

 ..در سالمت باشن

کاردیگه ای از دستمون بر نیم یاد ... 

 درهر صورت امیدوارم تا



  

  

هشت ماه دیگه حال خانومتون و 

 فرزندشون خوب باشه... روز

 خوش

دکتر از اتاق خارج شد، هیچ حش توی 

 نگاه کوروش نبود،

رفت ونفسش رو بدونحرف پشت پنجره 

ون داد ودسنر توی  بتر

موهاش کشید وگفت:نیم خواستم 

 !...اینجوری بشه

؟_  االن ناراحنر

 نزد... توی سکوت به نی رون 
ن

هیچ حرف



ه شده بود  .ختر

ن انداختم وگفتم: اینکه که  رسم رو پاینر

ایط باردار  توی این رسر

شدم رو دوست ندارم... اما منم که 

 !مریضم... توکه مشکیل نداری

 !پس م ی تونن پدر خونی براش باش ی

  

  

خودمم نیم دونم جی م ی خوام  _

 کیانوش... ناراحت نیستم، ول

یخوشحالم نیستم... این یه بچه ی نی 

 موقع است... من عمدا این

کارو نکردم... من اصال نیم خواستم توی 



ایط مادر بشر   ...این رسر

یمش... به دکتر اگه بخوای یم تونیم بنداز 

 م ی گیم شا ید قبول

 .کرد

م... اون _ ن بتی اما من نیم خوام اونو از بنر

 بچه ی ماست. چرا بای

یمش؟من شاید نتونم از  ن بتی د از بنر

 خاطرات گذشته ام

براشتعریف کنم... اما یم تونم براش مادر 

 !...خونی باشم

اییط نیسنر که بتونن پیش _ تو در رسر

 بینن کنن که م ی تونن 

براش مادر بایسر ی ا نه... تو االن ای نو 



 یم گ ی... وقنر حافظه

گرده دیگه   .... اتتی

 ..ادامه ی حرفش رو قطع کرد

  

  

کوروش چرا اینقدر از اینکه من حالم _

 خوب بشه یم تریس؟

منبا قضیه ی تصادفم کنار اومدم... نیم 

 دونم، شاید یه روزی برم

 واهری که زیرم کرد وازش پیش اون ناخ 

سم که عشق ارزش  بتی

اینو داشت که دست به قتل خواهرش 

 بزنه... اونم باالخره



 .ج  وابمرو یم ده

برای من مهم نیست که اون بخاطر 

 عالقه اش به تو من رو زی ر

کرده... نیم بخشمش ویل هیم ن که 

 بدونم تو از من

دستنکشیدی بخاطر اون برام کیل ارزش 

تونم نی  داره وم ی  

خیاالنتقامم از اون بشم.. ویل برای من 

 ابهام تو مهمه!.. اینکه چرا

یم تریس؟ اگه با من صادق بوده بایسر ... 

 پس نبای د از اینکه

یس ونگران  من حالمخوب بشه... بتر

 بایسر کوروش!... نگاه ی



به تابلوی سکونر که روی دیوار اتاق بود  

 کردم وگفتم: اما اگه

وراست نبودی و خییل بفهمم کهباهام ر 

ن ا رو ازم مخفن   چتر

کردی، اون وقتهکه یم شکنم! همه ی 

 !ترس من از اینه ک وروش

از ا ینکه تو اون ی نبایسر که وانمود  

 کردی... غتر از اون نه کینه

ی خواهرم مهمه ونه بچه ای که یم 

 خواد پا بذاره توی زندگیه

  

  

ه لوح سفیده ی مادری کهذهنش مثل ی



 وهیچ ی داخلش

 .نیست... وخود بهخود گریه م گرفت

خودم هم نیم دونستم حسم نسبت به 

 این بچه چ یه؟ خوشحال

بودم از بودنش؟ یا م ی ترسیدم از 

 حضور یه آدم جدید

 !تویزندگیم؟

کوروش نزدیکم شد وگفت: گریه نکن 

 قربونت برم... باید سع ی

چه کنن آروم بایسر ... اگه یم خوای ب

 سالم باشه، نباید

ی یم شه..  ن غصهبخوری! باالخره یه چتر

 هوم؟



۱۷۶_.... 

  

  

سیع کردم لبخند بزنم... کوروش 

 پیشونیم رو بوسید و یه

لبخندمصنو غ زد وگفت: من یم رم یه 

 ذره هوا بخورم، زود

 .بریم گردم واز اتاق خارج شد

من  اون یم خواست من آروم باشم، ویل

 آروم نبودم. درونم

ن در جریان بود...  یهطوفان سهمگنر

ن   احساسم نسبت به جننر

تازهپا گرفتم در تضاد بود.. هم یم 



 خواستمش وهم نیم

 ...خواستم

دلم نیم خواست این زودی مادر بشم... 

 اما نیم خواستم قاتلبچم

 . هم باشم

فکرم گاه ی یم رفت به لحظه ی 

 خوشبخنر که یم تونستم

کنار کوروش و بچه ام داشته باشم وبعد 

 فکر عشفر که م ی

روز قتل یه خواهر به 
ُ

ِ ِِ تونستباعث ُب

 دست خواهرش بشه... این

  

  



شت رسنوشتم تنها یک قسمت از  ن قسمتر

 گذشته ام
ی

 پازل زندگ

 ...بود

مطمئنا قسمت های بعدی پازیل که 

 دست کوروش بود خییل

منظرتر از این اتفاق ات زشت تر و کریه 

 بود... قسمت ها نی از

 ر 
ن

پازل که باعث یم شد کوروش خییل غ

 حرفه ای از

چیدنشون کنار هم فرار کنه... حتما 

 تکمیل شده ی این پازل

ترسناک از یه فیلم  شبیه یه پوستر

 .ترسناکتر بود



ن ها باعث م ی شد که پر از تشویش  همنر

 بشم.. حضور این

قدر یم تونست به بچهوسط این پازل چ

 این تصورات وحشتناک

نه؟ ن  دامنتی

کاش کوروش دلگرمم یم کرد نسبت به 

ن   ...وجود این جننر

اماعمق فاجعه اینجا بود که کوروش هم 

 از وجود این بچه

 .خوشحالنبود

  

  

ی یم تونست ترسناک تر از این  ن و چه چتر



 باشه که به یه زنبیمار

کش نباشه که کمک    با یه ذهن معیوب

 کنه و حمایتش کنه! به

قول کوروش من چطور یم تونستم 

 حدس بزنم که یم تونم در

آینده مادر خونی برای این بچه باشم؟ 

 وقت ی حنر نیم دونستم

که گ ام ومتعلق به کجام...؟! تموم 

ی که از گذشتهام یم ن  چتر

دونستم این بود که من به روایت  

تمکوروش یه مادر و خواهرداش  

که از قضا خواهرم من رو زی ر کرده بود 

 ...چون عاشق شوهرمبود



و زنن رو د یده بودم که گفته بود مادر 

یه که من روزیر  دختر

کرده! و حنر به خودش زحمت این رو 

شم  .نداد که بگه مندختر

ش بگه...  فقط اومده بود از اوضاع دختر

 دختر قاتلش! کش

ل کهقاتل من بود.. در هر حالت توی اص

 نداشت اون
ر

 قضیه فرف

بهقصد مرگ ، من رو زیر گرفته بود و اگه 

 ..عمرم به دنیا نبود

 . حتمایم مردم

  

  



دستم رو روی شکمم گذاشتم... به خیال 

 خودم حاال یه بچه ی

کامل توی شکمم بود... فارق از ای نکه 

 اون یه فقط یه نطفه

وع به صحبت باهاش کردم:   بودرسر

م؟  چطور تو رو از ب ین بتی

 توی اصل 
ر

ی چه فرف حاال توام بمتر

 قضیه یم کنه؟ تو به دنیا

 ِ گ دچار تحول یم شه؟
ی

 بیایزندگ

یه لبخند موزیانه اومد روی لبهام وگفتم: 

ِ یک ی دچار
ی

 زندگ

تحول یم شه! خاله ی قاتلت، همونن که 

 عاشق پدرته... اسمش



 ...جی بود؟ اها بابات گفت آنوشا

گفتم آنوشا واین اسم مثل اکو توی رسم 

 ....تکرار شد: آنوشااا

 !...آنوشاااا...آنوشاااا

یه چهره اومد توی نظرم ،یه دختر زیبا با 

 موهای بلند... بعد

 یه همون 
ی

دوتادختر بچه.. یکشون بچگ

 ...دختر موبلند بود

  

  

ه ودیگرییه دختر با موهای کوتاه... کنار ی

 حوض قدییم با یه

 ...عروسک



اون... اون دختر مو کوتاه من بودم... 

 آره.. خوِد خودم... کیانوشبا

موهای کوتاه وچشمهای کینه توزانه ی 

 یه مرد که یه

کمربنددستش بود.. اون یم خواست من 

 رو بزنه... با همون

 کمربند

اون مرد! اون مرد کمربند به دست... 

 !اون... اون پدرم بود

... پدرم م ی خواست من مثل پرسا پدرم

 باشم!... آره این یادم

اومد... من یه پدر داشتم که دوست 

 داشت من ش بیه



انباشم  !...دختر

به ذهنم فشار آوردم.. م ی خواستم 

 جلوتر برم... چشمهام رو

ن دوتا دستهام فشار  بستم ورسم رو بنر

 دادم... م ی خواستم

بیشت ر بدونم... ویل ی ادم نیم 

 !...اومد

  

  

 
ی

ی جز این یادم نیم اومد بچگ ن من چتر

 من بود و خ واهرم

وپدری که من رو تنبیه یم کرد که مثل 

ن   !پرسا باشم.. همنر



در اتاق باز شد وکوروش داخل شد وبه 

 سمتم اومدو یه آب میویه

پاکنر رو برام با نن باز کرد وبه طرفم  

 گرفت وگفت: بیا بخور تا

مرخضعرص  ! 

من شبیه پرسا بودم... یعنن بابام یم _

 خواست که من ش بیه

ن دست   پرسا باشم! وآب میوه رو از بنر

ون کشیدم  .کوروش بتر

ی نگفت  ن رنگ از رخ کوروش پرید... چتر

 اما من سیبک گلوش رو

دیدم که تکون خورد... سیع م ی کرد 

 آب دهنش رو قورت بده



 !..تاحالت چهره اش عوض نشه

_ ک وروش؟ من این قسمت از یم فهیم  

 !زندگیم ی ادم اومد

؟  خوشحال نیسنر

  

  

وبعد خودم جواب خودم رو دادم 

 ...وگفتم: من چه ساده ام

 !معلومهکه خوشحال نیسنر 

دستهاش رو توی جیب شلوارش فرو کرد 

 به سمت پنجره رفت

وگفت: گ گفته خوشحال نیستم ؟ من 

ودتردوست دارم هر چه ز   



 !سالمتیت رو به دست نی یاری کیانوش

پوزخند زدم وگفتم: ویل هیچ تالیسر نیم  

 کنن تا زودتر روبه راه

بشم... من تنها بیمار فرامویسر هستم که 

 هیچکس نیست

 !کمکمکنه تا حالم خوب شه

وع نکن_  .باز دوباره رسر

وع نکنم؟ من بچه دار شدم _ چیو رسر

 ویل نیم دونم حنر گ

هستم... شوهری که ادعا یم کنه 

 عاشقمه از وقنر فهمیده باردارم

  

  



بغ کرده! ناراحته از وجود بچه ای که از 

 وجودخودشه.. ویل

نیست به زنش، مادر بچه اش   حارصن

 کمک کنه تا زودتر خودش

 رو پیدا کنه... مسخره نیست؟

من ارصاری ندارم که اون بچه بیاد _

 تازهوسط زن
ی

دگ  

 .پاگرفتمون

صدام باال رفت: اره تو هیچ ارصا ری 

 ...برای بودن این بچه نداری

همون طو ری که ارصاری به خوب شدن 

 !من نداری

آروم تر گفتم:گناه من چیه کوروش؟ من 



 تا گ بمونم توی

وت و رسنوشنر که هیچی ازش نیم  هتی

 دونم؟

جی رویم خوای بدونن گ انوش؟ این  _

؟  که گ هسنر

  

  

ا  اره پدرت دوست نداشت توشبیه دختر

. چون دختر   بایسر

نمیخواست... دوتا دختر داشت که نم ی 

 خواست سویم هم

دختر باشه... اما من هیچوقت پدرتو 

ن بار وقنر   ندیدم! من اولنر



دی دمت که شبیه پرسا بودی.. حنر بار 

 اول منم متوجه نشدم

ی... بعدا  فهمیدمکه تو دختر ! 

ن بار من رو دیدی کوروش؟_  تو کجا اولنر

خونه ی مادرت... پدر ومادرت از هم _

 جدا شدن... تو پیش

 یم کردی و مادرت 
ی

پدرتوونامادریت زندگ

 ودوتا خواهرات هم

کنارهم توی خونه ی کریم! کریم شوهر 

 مادرته و شوهر سابِق 

 ...مادِرمن

  

  



وست ندارن.. چون با خواهرات تو رو د

 تو زندگ ی نکردن... تو

خییل بچه بودی که مادر و پدرت از هم 

 جدا شدن... کریم ادم

 .. ثروتمندیه ویل پدرت فقتر بود

من اولش قرار بود با آنوشا...ازدواج که 

 نه... در واقع دوست

بودیم... آنوشا خوشگل بود از تو خییل 

... ویل باب میل  خوشگلتر

ای آویزون خوشم  من نبود... من از دختر

 نیم ی اد... اونا کیسهای

... آنوشا فقط  ن مناسنی برای ازدواج نیسنر

 دوستم بود.. یک یاز ده



ی که دوستام بودن... اون  ها دختر

 عاشقم ب ود ویل مندنبال

یگ بودم که خاص باشه. وتو اون آدم 

 خاض

ن من تو رو انتخاب کردم... با  برای همنر

 وجود اینکه نه مثل آنوشا

 !..خوشگیل ونه رسمایه ای پشتته

 من فقط دوتا خواهر دارم؟_

  

  

 :نفسش رو رها کرد وآروم گفت

ن رو معلوم کنه_  !..بذار زمونه همه چتر

احت کن... چند ساعت دی گه یم  استر



 ریم خونه ودوباره از

 .اتاقخارج شد

من تا حدودی از گذشته فهمیده بودم، 

 اما همه ی گذشته دراین

 !چند کلمه خالصه نیم شد

* 

چند ساعت بعد با کوروش به خونه 

 .رفتیم

  

  

پدر کوروش با دی دنم با خوشحایل به 

 سمتم اومد

 وگفت:حالتخوبه بابا جون؟نگرانت بودم



. 

وبملبخند زدم وگفتم:خ  ... 

خدارو شکر...ونگایه به کوروش _

 انداخت که جواب نگاهش از

سمت کوروش...رس کوروش بود که به 

 طرف دیگه برگشت و بعدم

اون فورا از تتر رس پدرش دور شد و رفت 

 توی اتاق ودر اتاق رو

 .بست

پدرش نگایه به من انداخت ووقت ی 

 جواب سوالش رو از من

روش همدریافت نکرد به سمت اتاق کو 

 .رفت



  

  

نی حال از نی خوانی که حاصل ی ه شب 

 موندن توی

بیمارستانبود روی کاناپه ی قهوه ای رنگ 

 سالن نشستم و

 . رسم رو بهپشتش تکیه دادم

اولش تنها صدای پچ پچ ریزی از اتاق یم 

 اومد، اما کم کم

 .صداهااوج گرفت

ن چکار کنم؟ کاریه که شده_  !یم گنر

صدای کوروش بود ومتعاقبا صدای 

 فریاد پدرش: تو غلط کردی



که پاتو از گلیمت دراز تر کردی! نامردی  

 !کردی

زنمه... حقمه پدر من فهمیدی؟ اینو تا _

 همیشه با خودت

ع نکردم..  تکرارکن که من خالف رسر

 متوجه ای! ؟

  

  

ع؟ وقنر روح یه آدم رو  _ ع؟ کدوم رسر رسر

ع جی  ، رسر  کشنر

رودرست یم کنه؟ هیهات خدا هیهات  

 که تاری    خ داره دوباره تکرار

یم شه... خدایا چرا این مصیبت ها 



 ...دست از رسمون برنیم داره

من دارم م ی بینم کوروش... من دارم 

 ...پریچهر رو یم بینم

پریچهر دوباره برگشته... لعنت به این 

مه بدنی اری... لعنته  . 

کوروش بلندتر فریاد کشید: بس کن 

 دیگه... تمومش کن

بابا..! اینبار پدرش فریاد کشید: تمومش 

 یم کنم کوروش،

 .تمومش یم کنم

ون زد  .و از اتاق بتر

 .کوروش هم دنبالش

  



  

پدرش نی توجه به من سمت اتاقش رفت 

 ودر رو محکم

 .بهمکوبید

به کو  روش دنبال پدرش رفت وچند رصن

 به در زد. یم خواست

پدرش در اتاقش رو باز کنه.. اما نی فا یده 

 بود... هر جی به در

یم کوبید.. جوانی نیم گرفت... پدرش 

 نیم خواست در اتاق رو

 . بازکنه

کوروش ناامید از باز شدن در نن م نگایه 

 به من انداخت و بعداون



در وجود من  هم نی توجه به اضطرانی که

 بود. وارد اتاقششد ودر

 .رو اون هم بست

من هم نگران از رسنوشنر که نیم 

 دونستم من رو به کجا

خواهدکشوند همونجا روی همون مبل 

 ای نبار وا رفتم

وقنر وارد اتاق شدم. کوروش ظاهرا 

 خواب بود. اما صدای نفسهای

کش دارش بیدار بودنش رو توجیه یم  

وی  کرد. نی صدا کناررسر

  

  



تخت خزیدم. انگار هیچ حرف ی برای  

ن نبود. پشتم روب  هش  گفنر

 .کردم پتو رو روی رسم کشیدم

ن موهام  از پشت بغلم کرد ورسش رو بنر

 فرو کرد.این جور مواقع

شبیه یه پرس بچه ی شیطون بود که از 

 ترس مادرش به آغوشش

ن   برای گفنر
ن

پناه یم بره... باز هم حرف

اشت، چشمهام روبستمند  

دم به حصار دستهاش  ... وخودم ستی

ک   مشتر
ی

کاش این همه تردید توی زندگ

 .من وکوروش نبود

کاش م ی دونستم با خیال راحت کنار  



 کوروش زندگ ی

ی کنم کمونرو ستی  .مشتر

اما هنوز کیل سوال داشتم. سواال نر که 

 خودم هم نیم

!. فقط حس یم کردم  ن دونستمچی هسنر

یشتر یم خوام ب  

بدونم.مثلتشنه ای بودم که وسط یه  

 کویر گتر افتاده ویم دونه

که آنی برای خوردن نیست اما با چنگ 

 زیم ن رو یم کنه تا به

  

  

آب برسه...اینکه کوروش تمام حقیقت 



 رو بگه جی رو م ی تونست

بده؟وقنر من هیچی ی ادم نیم  تغیتر

 !اومد

من اینو یم دونستم ویل بازم دلم یم 

 خواست کوروش همه

رو بگه... حنر اگه دوروغ بگه ومن رو  ن چتر

 با یه گذشته ی وایه

 ... وتلخروبرو کنه

شبیه یه نابینا بودم که یگ دستش رو  

 گرفته وداره دنبال خودش

یم کشوندش. وحنر اگه اون آدم شخص 

 نابینا رو توی چاهم

ن تنها به اون بندازه اون نیم فهمه چو 



 آدم تکیه داره و م ی

 .تونه بهش اعتماد کنه

چرا کوروش سیع نیم کرد برام قصه 

 رسانی کنه؟ چرا هر جی 

از گذشته ام گفته بود تلخ بود... اما اون 

 این تلچن رو به جون یم

خرید؟ توی گذشته ی من جی بود که 

 اینهمه کوروش رو یم

 ترسوند...؟! با هجوم این افکار به خواب

 رفتم... اما در خواب

  

  

بازهماون بچه ی معلول رودیدم... بدون 



 اینکه چهره اش رو تش

جن ص بدم.. این بچه ی معلول نیم 

 تونست یه خواب باشه

 ومربوط به

دنیای رویا... هیچکس یه روی ا رو چند 

 باز پشت رسهم نیم

دید ! صبح وقنر چشمهام رو باز کردم... 

م تختم خایل ازباز   

وجودکوروش بود... هیچوقت نیم 

 تونستم زودتر از کوروش از

 .خواب بیدار بشم

ن اومدم.روبروی  با کرخنر از تخت پا ینر

 آینه ایستادم و موهام



 .روشونه زدم

نگاه ی توی آینه به خودم انداختم وسیع  

 کردم تصور کنم

کهوقنر کوروش یم گفت شبیه پرسا 

 !بودم، چه شکیل بودم؟

  

  

دقیقتر به خودم توی آینه نگاه کردم 

 وموهام رو تا آخرین حد

 .بهعقب کشیدم

کال اونقدرا خوش قیافه نبودم. بدون مو  

 که دیگه واقعا چهره

 !امفاجعه بود



جای سوال اینجا بود که کوروش با این 

 ظاهر مردونه وجذابچطور

 به قول خودش درگتر من شده بود؟

رو به آینه نزدیک ترکردم. داشتم صورتم 

 اجزای صورتم رو مرور

یم کردم. یهو یه چهره ی زیبای خندون 

 به خاطرم اومد. فقطیه

لحظه ی کوتاه بود... اما یم تونستم تمام 

 .چهره اش رو تصور کنم

ه ای که توش رگه های  ن تتر چشمهای ستی

 آنی بود... بینن ودهان

 روی 
ی

خوش ترکیب... ته ریش کمرنگ

رتش بود و دندونهایصو   



  

  

ردیف وسفیدی که نی ن لبهای خوش 

 مدلش با اونلبخند یم

 .درخشید

شبیه یه اسطوره ی زیبانی بود... این 

 چهره مردونه بیشتر شنی 

ه دست  هیه نقایسر بود که یه نقاش چتر

 با سلیقه ی زیبا پسند

روی بوم نقایسر نی اده کرده بود... ای ن 

 چهره ی زیبای مردونه

نیم تونست واقیع باشه!... شا ید یه 

 تصور از یه موجود خارق



العاده بودکه ذهن من حالجیش کرده 

 بود... مگه م ی شد یه مرد

 !تا این اندازه زیبا باشه؟

دستم رو روی شقیقه ام گذاشتم... رسم 

 درد گرفته بود.. این

ود یا یه فرشته!؟آدمب  

واقعا اون چهره ی زیبا متعلق به ک ی 

 !بود؟

نیم دونستم بیشتر از این به ذهنم فشار 

و ن  بیارم واز اتاق بتر

 .زدم

  

  



ون زدم وبه محض ورود به  از اتاق بتر

 سالن با دوتا چمدون

بزرگمواجه شدم که روبروی اتاق پدر  

 کوروش بود. صدای

دنش با موبایل از توی صحبتکر 

خونه یم اومد ن  !آشتی

به اون سمت رفتم. رسیدنم به 

خونه همزمان شد با ن  آشتی

قطعکردن تلفنش.. لیوان نسکافه اش رو 

ن برداشت  از روی متر

وع به خوردنش کرد  .وجرعهجرعه رسر

 اون چمدونا برای جی اونجاست؟_

با شنیدن صدام به طرفم برگشت وبا دی 



 :دنم لبخند زد

م صبحت بخ یرسالمدختر  . 

سالم ببخشید سالم نکردم. اون _

 چمدونای برای کیه؟

  

  

به طرفم اومد و پیشونیم رو بوسید: 

 .مراقب خودت باش

 .مراقبکوروشم باش

 دارین یم رید سفر؟_

 .آره یه سفر طوالنن _

ی توی دلم فرو ریخت... با صدانی   ن چتر

ون  که انگار از ته چاه بتر



؟ دارید مارو ترک یم ا ومد گفتم: یعنن جی

 م ی کنید؟ چرا؟

ه  !خندید وگفت:من نباشم اینجا بهتر

ویل...ویل ما داریم بچه دار یم ش _

 یم...بدون شما چکار

 کنیم!؟

  

  

_ 
ی

 .زندگ

بدون شما...چطوری؟من تنهام...از _

 !..این تنهاترم نکنید بابا

_ ...اون کوروش کنارته...مراقبته

 .دوستت داره



؟ من _ ن از اینکه من باردارم ناراح تنر

 خوب یم شم... یعنن دارهیه

انی یادم م ی آد ن  چتر

م... مطمعنم که خوب _ خوشحالم دختر

 .یم یسر 

 نیم مونید نوه اتون رو ببینید!؟_

ی نگفت ن ن انداخت و چتر  .رسش رو پاینر

  

  

 یگ کنارمون _
ی

ما نن از داریم توی زندگ

 باشه تا راه درست

 .رونشونمون بده

لبخند غمگینن زد وگفت: راه درست رو 



 ...نشون دادم

کوروشنپذیرفت... اون با منطق خودش 

 جلو رفت... منطق منم

یم گهاینجا دیگه جای من نیست!... 

 ...جای دوری نیم رم

م ی رمروستای پدریم .. هروقت دلت 

من رو کرد... به هوای  

 .کوروش بگوبیارد اونجا

اهنش کرد وکاغذی  دست توی جیب پتر

ون آورد وبه  بتر

طرفمگرفت: این آدرس روستا وشماره ی 

 تماس منه... هر وقت

 !دلتهوای من رو کرد بیا اصفهان پیشم



من یه ساعت دیگه پرواز دارم... بای د 

 .برم

  

  

و بوسید و گفت: تا دوباره پیشونیم ر 

 هرجانی که کوروش از

گذشته ات گفته رو بپذیر بابا جون، 

 دیگه برای فهمیدن بیشتر 

ای ی  ن گذشته ات ارصار نکن.. یه چتر

ه خودت بهش  هست که بهتر

 ... بریس... به مرور زمان

ممکنه اگه کوروش اونها رو بهت بگه تو 

 نتونن تجزیه وتحلیلش



چ کمگ کنن وممکنه قضاونر کنن که یه 

 بهت نکنه! یه رسی

ه بسپاری به زمانه... زمانه  ا روب  هتر ن چتر

ین  خودش بهتر

قضاوتکننده است. کنار هم خوش باش 

 ید.. شاید اون گذشته

زمانن رازهاش فاش شد که شما پذیرفته 

 بودین که توی دنیا تو

سهمکورویسر وکوروش سهم تو... روزی  

 که حنر طوفان هم نتونه

... مواظب خودت شما رو از هم جدا کنه

 ...وزندگیت وکوروش باش

من پرسم رو خوب یم شناسم...ک 



 یانوش جان... اون فقط سیع

یم کنه آدم بدی باشه.. ول ی نیست... 

 ...نیم تونه آدم بدی باشه

ن منه پتر مرد رو به حساب بد ی   رفنر

 کوروش ننویس... سن

وسالمازم یه آدم کم طاقت ساخته.. اما 

نشما هنوز انرژی داری  

 ...که تقدیرتون رو بسازید

  

  

کوروش آدم خوب یه... اما اگه یه روزی 

 آزارت داد بدون که من

مثل کوه پشتتم... هنوز دستهام 



 اونقدررقدرت داره که دستای

م وزمینش بزنم.  کوروش رو از پشت بگتر

 پس فکر نکن نی 

پنایه ... من پدرتم... دوستت دارم 

م واظب خودتونباشعزیزم...   

. 

 .و رفت... مثل یه نسیم مالی م

» »**** 

شب کوروش اومد... اما انگار از قبل از 

ن پدرش مطلع شده  رفنر

 از پدرش 
ن

بود... چون هیچ رسا غ

 .نگرفت

  



  

امشب تنها یک س وال از ک وروش 

 داشتم... اون پرس زیبا گ

 بود... واون بچه ی معلول؟

 کیانوش

کوروش پکر بود. توی سکوت پشت 

 پنجره ایستاده بود و داشت

به خیابون نگاه م ی کرد. روی تخت دراز 

 شده بودم ودستم رو

زیررسم گذاشته بودم ودست دیگه ام 

 .روی تخت افتاده بود

 !منهم پکر بودم

نبود پدر کوروش انگار یه زخم بزرگ به 



 روحم وارد کرده

ایم بود. بود.درهر صورت اون مرد ح

 برای من شبیه یه پناهگاه

امنبود که م ی تونست من رواز آسیب 

 هانی که کوروش یم

تونست به عنوان یه مرد مرموز به روح 

 وجسمم وارد کنه حفظ

 .. کنه

  

  

کوروش هنوز الیه های ناشناخته ی 

 .زیادی برای من داشت

اون برای من فقط یه مرد جذاب بود 



اینکه لمسم یم کردحسواز   

خونی بهم دست یم داد. اما من هیچی 

 !ازش نیم دونستم

 :با لحنن آرویم گفتم

 .چقدر جای بابا خالیه امشب_

 . هوم آرایم گفت

حاال بدون اون ما چه کار کنیم  _

 کوروش؟

 یم کنیم! این حرفش شبیه حرف _
ی

زندگ

 پدرش بود

  

  

به جا کردم وگفتم: رسم رو روی بالش جا



 ی
ی

 از نظر تو زندگ

؟  عنن جی

 !نفس کشیدن_

 فقط نفس کشیدن؟_

، دعوا وآشنر  _ ن غذا خوردن، گردش رفنر

 !کردن

فقط غذا بخوری وگردش بری ودعوا  _

 
ی

 کنن یعنن زندگ

کردی؟ آروم گفت: بدیه ام نداشته 

 
ی

 بایسر یه قسمت از زندگ

 !...کردنه

 تو بدهکاری مگه؟_

  



  

 .خییل بیشتر از خییل_

 چرا ؟_

کالفه شد:بس کن کیانوش،این سواال 

 !چیه یم پریس؟

_ ! بابا رفته، توباهام حرف نیم زنن

 .خانوادام دوستم ندارن

ا یادم نیم ی اد... چطوری  ن خیلیچتر

 زندگ ی کنم؟

ن به خودت فشار بیار تا  _ فقط نشنر

 ...! گذشته یادت بیاد

م:یه مرد خوشگل! اینبار آروم تر گفت

 خییل خوشگل! با یه بچیه



ی رو یادت نیم یاره؟ ن  معلول چتر

  

  

این حرفم باعث شد که یه دفعه از اون 

و  حالت آروم ومتفکر بتر

ننی ی اد ،با عجله خودش رو به تختم 

 رسوند و لبه ی تخت

 .نشست

 !مرد خوشگل؟_

 چرا دستپاچه شدی؟_

ک صورتم بود عقب  صورتش رو که نزدی

 :کشید وگفت

 !دستپاچه...؟ نه دستپاچه نیستم



رس جام نشستم وبدون حرف به 

 .صورتش زل زدم

 !چرا اینجوری نگام یم کنن _

  

  

 چجوری؟_

انه_  !مچ گتر

انه نیست_  .مچ گتر

چرا فکر یم کنن من بای د همه چ یز رو _

 بدونم کیانوش؟

_ ... خییل ب یشتر حس یم کنم یم دونن 

 .از چند سال

اون مرد خوش قیافه از کجا به ذهنت _



 رسیده؟

من فقط یه مرد خوش قیافه د ی _

 .دم... برای چند ثانیه

  

  

 .شاید یه خیال بوده_

خیال به چشم نیم یاد . توی ذهن _

 آدمه... ویل واقعیت اینجور

 .ینیست

بذار راجبش حرف نزنیم. االن مهم _

ن اینه که تو  ترین چتر

، تا بتونن یه بچه ی سالم  درآرامش بایسر

 به دنیا نی اری؟



؟ اون بچه _ اون بچه ی معلول جی

 خیال نیست کوروش! ی

ه تصویر خیایل هر شب مهمون ذهنت 

 نیست. من دارم هر شب

اون بچه رو یم بینم... چهره اش رو 

 تشخیص نیم دم ویل یم

 .دونم که خییل بهم نزدیکه

  

  

ی یم دونن بهم بگو کوروش ن  .اگه چتر

ه  کوروش پیشونیم رو بوسید وگفت: بهتر

 بخوابیم... راسنر دوست

 داری بریم سفر؟



 با خوشحایل گفتم: سفر؟ کجا؟

 هر جا... شمال چطوره؟_

 .شمال تا حاال نرفتم_

؟_  مطمعنن

  

  

 ..!نیم دونم... شا ید_

دسنر توی موهام کشید وگفت: م ی 

؟  ریم... پس فردا!.. راسنر

نگاهش کردم ومنتظر صحبتش شدم که  

 گفت:دلم نیم

 !خواددیگه موهات رو کوتاه کنن 

بازهم خودم پوشیده توی لباس های 



 پرسونه مقابل چشمهام

جون گرفت...با یه کاله لبه دار یل وکت 

،نیمیل شاد وشلوار یل  

دونم کوروش توی اون وضعیت ظاهری 

 چطور به من عالقه

 . مندشده بود

اما حاال دلم فقط خواب یم خواست و 

 خوشحال بودم که قرار

 . بود به شمال برم

های ی ادم یم  ن شاید توی این سفر یه چتر

 . اومد

  

  



خوشحال بودم که داشتم به سفر یم 

 رفتم از توی خونه

نهاییموندن بهتر بودت  . 

باروبندیلمون رو جمع کردیم وعازم سفر 

 شدیم. قرار بود

چندروزی رو توی ویالی یگ از دوستان  

 .کوروش بگذرونیم

******* 

 بود که به ساحل نزدی ک 
ی

ویالی بزرگ

 بود. خییل مجلل تر

ی بود که تصور یم   ن وشیک تر از چتر

 .کردم

 ک
ی

ه اتا ق های بزرگ با پنجره های بزرگ



 به سمت دری ا باز م

ی شد.. از اینکه توی این ویال بودم حس 

 خونی داشتم. کوروش

ن بهم امنیت یم داد.  مراقبم بود وهمنر

 هرروز کیل توی

  

  

مناطقمختلف یم گشتیم ومن از دیدن 

 مناظر زیباش غرق لذت

ن خوب بود تا اینکه  ...یم شدم. همه چتر

*** 

دریا آروم بود. نسیم خنگ از اون سمت 

 .یم اومد



نگاه ی به کوروش که غرق خ واب بود 

ن   انداختم واز روی تختپاینر

اومدم. پتو رو تن نیمه عریان کوروش  

 .کشیدم

حوصله ی پوشیدن مانتو رو نداشتم. 

اهن کوروش رو که  پتر

رویچوب لبایس آویزو ن بود تنم کردم 

 وم وهام رو هم زیر کاله

ار کوروش پوشوندم و بدون رسو لبهد

ون زدم  .صدا از اتاق بتر

  

  

 این وقت شب ساحل خلوت بود و



ی بود که توی  ن صدای امواج دریا تنها چتر

 اون وقت شب سکوت

ن ساحل رو یم شکست! کیم  وهم انگتر

 اونطرف تر آتیشر 

داشتنفس های آخرش رو یم کشید. 

 خودم رو به اون آتیش نیم

ه جون رسوندم وکنارش نشستم. چند 

 تیکه چوب خشک اونطرف

تر کنار آتیش افتاده بود. چوب ها رو 

 برداشتم وداخل

آتیشانداختم ونفس تازه ای بهش دادم 

 ودستهام رو روی اون

گذاستموگرمای لذت بخشش رو به 



 .وجود کشیدم

 .محو دریا بودم

صدای توی رسم اکو شد(:یم خوام 

ینم.. مبلندیه موهات رو بب  

ی خوام اونقدر زیبا بشر که همه از 

 زیباییت انگشت به دهن

 .بمونن

 ! اونوقت ازت یم خوام که حتما زنم بشر

 )!نفسم بشر 

  

  

صدا عجیب بود، زیبا بود اما صدای  

 .کوروش نبود



همون مرد زیبا بود. همونن که زیباییش 

 روی انی بود.. همونن 

ه توی خاطرم اومده کهیک یکبار دیگ

 .بود

دوباره صداش توی رسم اکوشد(ای ن 

 سفر برام زیادی هزینه

داره.سفریه که آخرش معلوم نیست جی 

 م ی خواد بشه. من یا

جنسیت یم دم و توی هیبت یه زن  تغیتر

 یم ی ام. یا اینکه همه

ی مشکالتم حل یم شه و یم شم ی ه 

 مرد واقیع. چه زن بشم

ام تو توی وچه مرد بمونم م ی خو 



 زندگیم باش ی.اگه زن شدم

یم یسر دوستم واگه مرد شدم فقط با تو 

 . ازدواج یم کنم

به همه ثابت یم کنیم که یم ت ون یم  

 .کنارهم خوشبخت باشیم

باید همه بدونن کوشان وکیانوش برای 

 هم ساخته شدن.. ماهمرو

 .کامل یم کنیم کیانوش

  

  

ش توی خاطرم اومد... دوباره چهره ا

 ...اندام درشت ومردونه اش

ن آبیش... بوی عطر تنش...  چشمهای ستی



 یه موتور یادم اومد

منپشت موتور نشسته بودم واون پشت 

 رسم... دستهاش دور تنم

پیچیده شده بود... خودم بودم با ی ه 

 صورت پر مو وزشت ولباس

مردونه... هنوزم حسش یم کردم.. گرم 

 ای دستهاش که دور تنم

پیچیده شده بود وحالت خجالنر که از 

ن لمس جنس  اولنر

مخالفبهم القا شده بود. داشت همه اش 

 شبیه یه فیلم سینمانی 

از جلوی چشمهام رد یم شد... اون لب 

 استخر نشسته بود وداشت



گریه یم کرد. من پشت رسش بودم. گریه 

رد برام عجیبی یه م  

بود... متوجه ام شد گریه اش روقطع  

ای  کرد. صداش زدم: کوشانتی

؟ مرد که گریه نیم کنه...  جی گریه یم کنن

 رفتم سمتشدستم

رو روی شونه اش گذاشتم. دستم رو با 

 :غیض پس زد

خیانت کار... تو خیانت کاری! تو با  

 ...کوروش به من خیانت کردی

 !زن برادرم شدی... دشمن من

  

  



 تو بچه داری، بچه ی کوروش... دو ید

دنبالش دوی دم... صداش زدم: کوشان 

 صتی کن.. کوشان!... من

دوستت دارم! دنبالش دویدم... پشت یه 

 ویلچر رو گرفته

بودوداشت یم دوید .. صدای گریه ی 

 ...بچه ای به گوشم رسید

اونبچه روی ویلچر بود... اونقدر دوی 

تا نفسم به شماره دم  

افتادباالخره به اون ویلچر رسیدم... 

 .دسته ی ویلچر رو گرفتم

کوشاننبودش... به بچه نگاه کردم... 

 صورتش واضح بود...صداش



 :زدم

قاسم.. قاسمم... دوباره صدای گریه اش 

 ..بلند شد... گرفتمش

ویلچر از دستم در رفت. ک وشان دسته 

 ی ویلچر رو گرفته

ریه ی قاسم یم اومد...  بود...صدای گ

 کوشان هم داشت گریه

ن گریه فریاد زد:  یم کرد...با خشم بنر

 ...خیانت کار... خیانت کار

ن دور یم شدن  ...دنبالشدویدم اونا داشنر

  

  

دویدم... پاهام خیس شد... توی آب فرو 



 رفتم قاسم

ن توی یه گرداب محو م ی  وکوشانداشنر

بودشدن... قاسم   

 ...برادرم

دنبالشون داخل گرداب رفتم... دهنم پر 

 از آب شد... د یگه هیچی 

هانی که  ن نیم دیدم ... فقط آب بود و چتر

 به صورتم برخورد یم

 !کرد

دهنم باز وبسته یم شد و هربار ی ه 

 مقدار زیادی آب وارد

دهنمیم شد: قاسم...کوشان...صتی  

 کنید...اما اینو فقط خودم م



تاب آب اجازه نیم داد ی فهمیدم...ش

 !صدام به گوش خودم برسه

اونا د یگه نبودن.. اونا توی گرداب 

 نبودن... فقط من بودم.. من

کهداشتم غرق م ی شدم ...یگ دستم رو  

 کشید... مثل پر

ون آورده شدم... گیج  کاهازداخل آب بتر

 ومنگ بودم صدای

عجیبیبه گوشم یم رسید.. چند مرد 

ن با هم صحبت یم  داشنر

 ...کردن

  

  



لهجه اشون رو مت وجه نیم شدم... چهره 

 هاشون رو یم دیدم

اما قدرت تشخیص نداشتم... هنوزم  

 کوشان پشت ویلچر قاسم رو

 .گرفته بود. هردو گریان بودن

صدای فریادی به گوشم رسید: د یونه 

 این چه کاری بود

کردی...؟نصفه جون شدم... خدارو 

 شکر... خدارو شکر که زنده

 ...!ای

دیدمش م وهای خیسش روی نی شونیش 

 ..پخش شده بود

 !قاسمکجا بود؟! کوشان؟



روی تخت نشسته بودم. پتو دورتنم بود. 

 .شبیه بیچاره ها بودم

شبیه که نه، من واقعا بیچاره بودم. 

 که شاخ ودم نداره
ی

 .بیچارگ

م نبودش. من با کوروش قاسم برادر 

 ازدواج کرده بودم. کورویسر 

که دوستش نداشتم من ازش متنفر بودم 

 وحاال بچه اش

تویشکمم بود. من به کوشان خیانت  

 کرده بودم. من بهش قول

دادهبودم که منتظرش بمونم اما حاال از 

 برادرش باردار بودم.روی

تختنشسته بودم واز پنجره ی بزرگ وی 



آروم ال به دری انی که  

  

  

نبود نگاهیم کردم. زبونم نیم چرخید که 

 حرف بزنم. با اینکه

فهمیده بودم چه بالنی به رسم اومده اما 

 هنوز حارصن نبودم راجب

سم. فقط گایه  قاسمسوایل از کوروش بتی

 چشمهام پر از اشک

یم شد، هیچ تالیسر نیم کردم جلوی 

م. دِر اتاق  فورانش رو بگتر

روقفل کرده بودم. دوروز بود که توی 

ن حالت بودم  . همنر



گرسنه که یم شدم در اتاق رو باز یم  

 کردم وغذانی که کوروش

پشت در م ی ذاشت رو داخل م ی 

 آوردم ویم خوردم

ون یم ذاشتم  . وبازهمظرفش رو بتر

به هانی که به در م ی خورد  صدای رصن

 باعث نیم شد

 .هولودستپاچه بشم

  

  

کیانوش جان؟ عزیزم؟ بیا این در رو باز  _

 
ر

 کن. بهم بگو چه اتفاف

 افتاده؟ کیانوش؟



وقنر جوانی ندادم جری تر شد و 

باتش روی در شدی د  رصن

 . تر

باز کن این درو. من همیشه اینقدر _

 مهربون نیستم که لوس

بازی هاتو تحمل کنم. بهت یم گم باز  

 !کن....کیانوش

ام زیاد شد.من از این  فقط شدت گریه

 مرد متنفر بودم.از بچه ا

ی که توی شکمم بود وپدرش این مرد 

 . بود متنفر بودم

دلم نیم خواست جواب بدم. دلم یم 

نه ن  خواست فقط اون صدامتی



 .ومن با سکوتم اعصابش رو به هم بریزم

  

  

باتش اینبار با مشت ولگد شد: باز کن  رصن

 ...این در رو المصب

بازکن تا نشکوندمش.. کیانوش.. باز 

 .نکردم

باتش کمتر شد. دی گه صدانی  صدای رصن

 .ازش در نیم اومد

 .بهدرک مهم نبود

ه بودم  .همچنان به دریا ختر

هوا تاریک شده بود... وی ال همچنان 

 توی سکوت بود...هنوزم



الخره کوروش برای آوردن فکریم کردم با

 غذا هم که شده باز

 .یم یاد

  

  

گرسنه بودم، صدای قاروقور شکمم بلند 

 شد. احساس ضعف

کردم. دراز شدم پاهام رو توی شکمم 

 جمع کردم.. سیع

کردمبخوابم. اما ضعف حساب ی بهم 

ه شده بود. احساس  چتر

 وانن کردم تنمبه رعشه افتاده... دستام ت

 نداشت وپاهام ب ی



 .اختیار یم لرزید

به ساعت که دوازده رو نشون یم داد 

 نگاه کردم. االن دقیقا

دوازدهساعت بود که هیچی نخورده 

 . بودم

دیگه توان تحمل کردن نداشتم. به 

ن   سخنر از تخت پاینر

اومدمودر اتاق رو باز کردم ووارد سالن 

خونه ن  شدم وبه سمت آشتی

و باز کردم هیچی بجز رفتم و در یخچال ر 

 یه ظرف ساالد توی

ون کشیدم  یخچال نبود ظرف رو بتر

وع به ن گذاشتم رسر  وروی متر



 .خوردن ساالد کردم

  

  

خونه روشن شد ن  چراغ آشتی

به پشت رسم نگاه کردم. کوروش کنار  

 کابینت ورودیه

خونهایستاده بود ن  .آشتی

ون اومدی_  پس باالخره از اتاق بتر

 نزدم
ن

 .؟ حرف

در کابینت رو باز کرد ویک ظرف غذا 

ون آورد بوی جوجهکباب  بتر

اشتهام رو تحریک کرد. اما از جام بلند 

 .نشدم



ن گذاشت وبه  کوروش ظرف رو روی متر

 طرف یخچال رفت

ن   وبطرِی آب رو با یه لیوان روی متر

 . گذاشت ومقابلم نشست

  

  

_ ون نی ای. عمدا نیووردم تا  از اتاق بتر

 دلم برات تنگ شده

بودودستش رو به سمت موهام برد که 

 .رسم رو عقب کشیدم

 .دستش روی هوا موند

ظرف جوجه کباب رو جلو کشیدم 

وع به خوردن کردم  . ورسر



ن اومد  .دستش آروم پاینر

 حالت خوبه کیانوش؟_

 .بازهم جوانی ندادم

  

  

شدی مثل همون اوال...لجباز، اما _

 چشمات مثل اونموقع

 ..!نیست...غمگینه

 . بغضم شکست هر چند نی صدا

 جی یادت اومد؟_

 .نگاهش کردم

سیع کردم غذام رو بخورم.. هر چند با 

 .اشک



  

  

دوست دارم حرف بزنن گ انوش، بگو _

 جی ی ادت

فردا  اومده؟ وقنر سکوتم رو دید گفت: 

 بر یم گردیم

 . تهران

با چنگال توی ساالد زدم وداخل دهنم  

 .گذاشتم

کوروش از جاش بلند شد؛ حضورش رو 

 ...پشت رسم حس کردم

دستش دور ش ونه هام حلقه شد. ب ی 

 :هوا با صدای بلند گفتم



 .بهمن دست نزن

 .عقب کشید

  

  

دم روبروم ایستاد. با غضب بهش نگاه کر 

ن بلند  و از پشت متر

ون بزنم   خونه بتر ن شدموخواستم از آشتی

 که بازوم استر دستش

شدومنو به سمت خودش کشید وتو ی 

 آغوشم گرفت. سیع

ون برم محکمتر گرفتم  .کردم ازبغلش بتر

فریاد زدم: بهت م ی گم بهم دست نزن 

 ازت متنفرم.. یم فهیم



متنفر... دیگه هیچ وقت سع ی نکن بهم 

 .نزدیک بشر 

 جی شده؟_

خودت رو به اون راه نزن... تو خوب _

 یم دونن من چمه... خوب

یم دون ی جی یادم اومده... تو از من سو 

 استفاده کردی تو یم

دونسنر من عاشق کوشانم ویل فریبم 

 دادی... تو از بیماریم

سواستفاده کردی... تو یم دونسنر من 

 . عاشق برادرتم

  

  



رو بهم کرد وگفت: پس باالخره  پشتش

 فهمیدی؟

 !تو عوضن هسنر کوروش عوضن _

 چطور تونسنر ازم استفاده

کنن وقت ی م ی دونسنر دلم پیش 

 . برادرته

بس کن دی گه. حق نداری جلوی من _

 اسم مرددیگه ای رو

 .بیاریکیانوش

کوشان مرد دیگه ای نیست... اون _

 .عشقم بود

 برای یه لحظه یه طرف صورتم سوخت

. 



  

  

دستم روی جای سیلیش گذاشتم و بهش 

 .نگاه کردم

انگشتش رو به عالمت تهدی د جلوم 

 تکون داد وگفت: من

شوهرتم! پدر بچه ات... حق نداری به 

 ..برادرم فکر کنن کیانوش

حق نداری به هیچ مردی فکر کنن 

 فهمیدی؟

تم با دو دست توی سینه به طرفش رف

 اش کوبیدم، چند قدمعقب

 .رفت



تمام مدت فریبم دادی...سیع کردی _

 نقش یه مرد عاشق پیشه

... فکر کردی هیچ وقت  رو بازی کنن

 ..حافظه ام بر نیم گرده

تویم دونسنر ازت متنفرم و بهم دست 

 درا زی کردی؟ من

بچهدار شدم اونم از توی لعننر پست 

 ... فطرت

  

  

تو حنر عزیز تری م کسم رو ازم پنهان  

 کردی. برادرم

کجاستکوروش؟ قاسم کو؟ هر جا 



 هست بای د هر چه زود تر

برش گردون ی فهمیدی! قاسم رو 

 برگردون، فورا!.. حس کردم

 .نفسش بند اومدورنگ از رخش پرید

چند قدم عقب عقب رفت وپشتش رو 

 بهم کرد وقبل از اینک ه

ون بره گفت:من هر ازآش خونه کامل بتر ن تی

 وقت باهات بودم

 !بهرضایت خودت بوده

 داشت از زیر جواب سوالم تفره یم رفت

. 

 راهش رو سد کردم: قاسم کو؟

  



  

 نزد واز کنارم گذشت  
ن

نگاهم کرد. حرف

 که گفتم: رسبه نیستش

 کردی؟

رسجاش ایستاد؛ به سمتم برنگشت؛ _

دفقط ایستا ! 

قدم هام رو تند تر برداشتم وبازوش رو  

 گرفتم و به سمت خودم

 . برشگردوندم

تو همیشه از قاسم بدت یم اومد. تو _

 یم خواسنر قاسم

.. نکنه کشتیش؟  !روبکشر

 .چرت وپرت کافیه گ انوش_



  

  

 !بگو قاسم کجاست یاال حرف بزن_

و  ن  بازوش رو با عصبانیت از دستم بتر

 کشید وفریاد زد:دنبال جی 

؟این که بگم من قاسم رو   هسنر

 کشتم.اینو یم خوای بشنو یهان؟

، هان؟ برای  برای جی باید بکشمش لعننر

؟  جی

.فردا  آروم تر گفت:تو االن عصنی هسنر

 حرف م ی زنیم! و اینبار

به سمت اتاق دی گه ای رفت و در رو 

 .محکم بهم کوبید



ن غذا  هم  ونجا روی صندیل پشت متر

 خوری نشستم و رسم رو

ن گذاشتم و دوباره گریه ام گرفت  .روی متر

  

  

فکرم پیش قاسم بود. پیش کوشان بود. 

یفه بود  پیش رسر

کهبخاطر عشقش به کوروش من رو زیر  

 گرفته بود. پیش گذشته

ی تلچن بود که هیچوقت رنگ خویسر 

ه بود کهفکرنداشت.مسخر   

یم کردم که ای کاش حافظه ام بر نیم  

 گشت! برنیم گشت تا



سیاهیش اینقدر ظالمانه احاطه ام کنه... 

 چه گذشته ی تلچن 

 .یادم اومده بود

وارد اتاق شدم ودر رو بستم. چه خوب 

 بود که کوروش توی اتاق

دیگه بود. اصال دلم نیم خواست دیگه 

 .بهش نزدیک بشم

نن به متجاوزش حسمبهش حس یه قربا

 بود. من باید خودم رو

ازدستکوروش نجات م ی دادم؛ با ید 

ن از دست  قبل از هر چتر

نطفه ای که ناخواسته در وجودم شکل  

 گرفته بود و از وجود



کوروش بود ،خالص یم شدم؛ اما قبلش 

 باید قاسم رو پیدا یم

 . کردم

  

  

احنر اونشبم صبح شد. هر چند با نار 

 وغصه ویل گذشت،

 .مثلدوشب پیش

صبح روز بعد عازم تهران شدیم. عقب 

ن کوروش نشستم  ماشنر

وسیع کردم تمام مستر خودم رو به 

 .خواب بزنم

ن رونگه داشت. اما  چندبارکووش ماشنر



ی تو  من هیچ تغیتر

 .یموقعیتم ندادم

وکوروش ناامید به راهش ادامه داد. بای 

 د یم فهمید که من دی

قت مثل گذشته نیم شم. به گه هیچو 

 تهران که رسیدیم قبل

ازاینکه به سمت خونه بریم کوروش 

ش رو تغیتر دا د  مستر

ن رو نگه  ن ماشنر مقابل آسایشگاه معلولنر

 .داشت

  

  

با دیدن تابلوی آسایشگاه رنگ از رخم 



 پرید ،به کوروش

نگاهکردم، نگاهش رو ازم گرفت و من 

جه بهش ازهم بدون تو   

ن پیاده شدم  . ماشنر

و با قدم های تند خودم رو به آسایشگاه 

 رسوندم. به

سمتایستگاه پرستاری رفتم و رو به 

 پرستار جوونن که پشت

پیشخوا ن نشسته بودم گفتم: سالم من 

 . اومدم دنبال برادرم

ده سالشه...  ن دت، اون ستر ِِ ِِ قاسم َمِو

 ...!معلول ذهنن وحرکتیه

 بهم انداخت وگفت: پرستار نگاه عجینی 



 تاحاال کجا بودین؟ با

رنگ وروی پریده گفتم: اون کجاست؟ 

 حالش خوبه؟

  

  

 .اجازه بدین_

ون رفت وبه  واز پشت پیشخوان بتر

 .سمت یگ از اتاق ها رفت

بادلهره خودم رو به صندیل های آنی 

 رنگ پالستیگ رسوندم

 .ونشستم

کیم بعد پرستار همراه پزشک زنن چهل 

 وچند ساله با اخیم



کهروی پیشونیش بدجوری جا گرفته بود 

ون اومد  .از اتاق بتر

مثل مامور توبیخ باالی رسم ایستاد و کیم 

 مکث روی چهره

امکرد وگفت: تا به حال شما رو اینجا 

 ندیده بودم؟

از جام بلند شدم ومقابلش ایستادم 

اموگفتم: حاال که اینج . 

ادرم کجاست؟ اینقدر یه سوال  بگینتی

سید،  تکراری رو ازم نتی

 بگید اون کجاست؟

  

  



از کنارم گذشت وگفت: دیریادتون افتاده  

 که برادر دارین،

شمارهتلفنن که توی پرونده اش بود 

 خاموشه وآدرس خونه ام

 . اشتباه که نه... ویل خونه خایل بود

تم:من نبودم .یه مدت دنبال دکتر رف

 نبودم. من برادرم

دم...  روهیچوقت به آسایشگاه نتی

 شوهرم آورده.. حاالم یم خوام

مش  .ببینمش وبتی

دکتر وپرستار نگاه ی با هم رد وبدل کردن 

 و به نشونه ی اینکه

ی از حرفهای متوجه نیم شن  ن چتر



 .دهنشون رو کج کردن

 نزد ومشغول واریس پرونده 
ن

پرستار حرف

 ...ها شد

سوالم رو تکرار کردم. پرستار نگاهم کرد 

م پوزخند زد  .ودکتر

صدام رو بلند کردم وگفتم: نیم شنوین 

 !جی بگم؟ برادرم کو؟

  

  

دکتر واکنش نشون داد وگفت:صداتون 

 رو بلند نکنید.اینجا

 .مریض داریم

ن کجاست تا داد  آروم تر گفتم:خب بگنر



 . نزنم

ندیل نشست وگفت:فقط دکتر روی ص

 یه هفته ی اول خوب

بود...بعدش دی گه نه غذا یم خورد ونه 

 داروهاش رو نی قرار

 ... بود،رسو صدا یم کرد

خییل سیع کردیم با شماره ای که توی 

 پرونده اش بود تماس

یم. خاموش بود... ادریس هم که  بگتر

 داشتیم خ ونه اش خایل از

 . سکنه بود

  

  



دستمون به جانی بند نبود... خییل سیع  

 کردیم خانواده اش رو

 .پیدا کنیم

با هزار بدبخنر سیع کردی م نشونه ای 

 از مادرش پیدا

 .کنیم

باهاشون تماس گرفتیم. گفت نیم تونه 

 بیاد پیش بچه اش گفت

ده به خواهرش تا ازش مراقبت   اونو ستی

 کنه... خواهری که نشونه

ای ازش نداش تیم فقط همون شماره ای 

 بود که توی پرونده

بودو مربوط به شوهر خواهرش بود که 



 .اونم خاموش بود

خییل سیع کردی م قاسم با بچه ها اخت 

 ...بشه ویل نشد

ه  با نگاه لرزون توی صورت دکتر ختر

به ی آخر روزد  شدم که رصن

. 

  

  

_ ید ودیگه بیدار متاسفم... یه شب خواب

 .. نشد.. ایست قلنی کرد

ن  نتونستیم شمارو پیدا کنیم... برای همنر

 به مادرش ختی داد یم

و اونم جنازه رو تحویل گرفت برای خاک 



 سپاری... آدرس مادرش

رو به همرستون دادم دوهفته بعد از 

 مرگ قاسم تازه اومدن

ن  سنر ن، اگه از ایشون بتی ی ازش بگتر تاختی

 حتما یم دونن

 !کجاخاکش کردن

 ؟_
ی

ن سادگ  به همنر

دکتر پوزخندی زد وگفت:واه...سادگیه 

؟  جی

؟
ی

 داد زدم:تو غلط یم کنن دروغ یم گ

 . مودب باش خانم_

مودب نباشم یم خوای چه غلیط  _

 
ی

؟چرت وپرت م ی گ  !کنن



  

  

ون.شما خییل نی ادنی _  !خانم بفرما بتر

 دست خودم نبود وقنر به سمت

 پیشخوانشون حمله

کشون رو  ِِ
َ

ِ
َ

کردم.وتمومدفتر ودست

 بهم ریختم.فری اد یم زدم

 .وهر جی دم دستمبود رو بهم یم ریختم

اه م ی گفت  ه داشت به من بدو بتر دکتر

 ومنم فقط بهم یم

 .ریختم

نگهبان آسایشگاه هم اومد اما اون هم 

 حریفم نم ی شد



من از تمام دنیا طلبکار بودم.. دنیا باید 

م رو هر طور شدهقاس  

به من بر یم گردوند. مگه قاسم من جای  

 کیو تنگ کرده بود؟

انگارهرج ومرج آسایشگاه کوروش رو  

 کنجکاو کرده بود که

خودش رو به سالن رسوند... پرستار با د 

 یدنش به سمتش دوید

وگفت: خانمتون دیونه شده بیای ن 

 جمعش کنید

یدش.بدویید ... کوروش به سمتم دو  بتی

یع م ی کردید س  

ه تا من به اینجا آسیب  دستهام رو بگتر



 نزنم. معلولینن که توان

  

  

ن همشون به سالن  ن داشنر راه رفنر

 اومدن... وحشت زده به من

ه شده بودن ومنم هم با دیدن چهره  ختر

ن   های ترسناک ودر عنر

 شون حالم خراب تر شد
ی

 . حال بیچارگ

رم کنه...  هیچکس نیم تونست مها

 کوروش لبهاش تکون یم

ی از حرفهاش ن یم  ن خورد اما من چتر

 فهمیدم من فقط قاسم

رویم خواستم. فقط برادر مظلومم رو یم 



 خواستم. من فقط یم

خواستم قاسم بخنده تنها کاری که یم 

 تونست به راحنر 

 .انجامش بده خندی دن بود

اما حنر دیگه اون رو هم نداشتم. 

 دستهام نی اختیار به سینه

به یم زد.. سیل ی  وصورت کوروش رصن

 ومشتم بودکه که گایه

تویصورت وگایه توی سینه ی کوروش 

 فرو یم اومد... من این

 .لحظه بیچاره ترین مخلوق خدا بودم

  

  



پرستاری به سمتم دوید و کوروش 

و محکم گرفتدستهام ر   

ن لباسم رو باال زد و  وپرستاری آس تنر

 پرستار دیگه ای به سمتم

ن یسر  دوید ومن توی یه لحظه فرو رفنر

ن وسوزنن مانندی  تتر

 .روحس کردم که بازوم رو سوراخ کرد

 . و چشمهای که روی هم افتاد

بازم یه صحنه ی تکراری. باز کردن 

 چشمهام و دیدن رسیم

یم شد. کهداشت چکه چکه وارد رگم 

 چشمهام رو باز کردم

وب  همحض باز کردن ی ادم اومد که قاسم 



 دیگه رفته... و اشک

 ... دوبارهمهمان چشمهام شد

قاسم چطور دلت اومد تنهام بذاری؟ _

 من توی دنیا بجز تو

 ! دیگهکیو داشتم؟لعنت به فرامویسر

 ای که همه
ی

 لعنت به زندگ

 !جاشسیاه بود

  

  

تاق باز شد وکوروش داخل اومد ازش در ا

 متنفر بودم، من از ای

ننامرد متنفر بودم.. دلم م ی خواست با 

ونش کنم  ...جیغ وداد بتر



اما توان فریاد زدن نداشتم. هنوزم بر اثر 

 فریادهانی که توی

اسایشگاه کشیده بودم... ته گلوم م ی 

 .سوخت

چاره ای نداشتم جز اینکه با اخم 

رو از کوروش وناراحنر صورتم  

برگردونم. البته تا جا نی که م ی تونستم 

 توی اسایشگاه

زدهبودمش و جای تعجب داشت که 

 اون هیچ دفا غ نکرد..البته

ن اون  حقداشت.چون مقرص همه چتر

 .بود

به گنجشگ که روی درخت نشسته بود 



 وآواز یم خوند

نگاهکردم. از پنجره ی اتاق کامال درخت 

 مشخص بود... دیدن

تصویر البته که از دیدن کوروش قابل  این

 . تحمل تر بود

  

  

همچنان محو گنجشک بودم که صداش 

 :از بغل گوشم بلند شد

تو که تصادف کردی... د یگه هیچکس _

 نبود که از قاسم

مراقبتکنه.. نه مادرت ونه خواهرات. 

 انگار نه انگار که قاسم



مد حنر همخونشونبود.. یکیشون نیو 

 تعارف ی بگه داداش مارو

 .بدین چند روزبریم نگه داری کنیم

البته توقع بیشتر از این ازشون نداشتم. 

 انوشا که خواهرسالمش

ش خالص  ن تا از رسر رو یم اندازه زیر ماشنر

 بشه. چطور یم

 تونست برادر معلولش رو مراقبت کنه؟

یا مادرت به نظرت بچه ی هووش رو ن  

 گه یم داشت یه بچه

 یمعلول رو؟

قاسم بعد از تصادف تو. بهونه گتر شده 

 بود... غذاشو تف یم



ون... زیر پاش رو خیس یم کرد.  کردبتر

 نیم ذاشت پوشکش

کنیم.ما دوتا مرد بودی م... نیم تونستیم 

 .ازش مواظبت کنیم

من همشیا رس کار بودم، یا باالی رس تو 

 توی بیمارستان.. بابا تازه

  

  

از دستتر وخشک کردن مادرم خالص 

 شده بود... با این وجود

حارصن بوداز قاسم مراقبت کنه اگه قاسم 

 خودش یم خواست.. اما

قاسمنیم خواست.. نیم ذاشت! چاره ا 



 ی نداشتم جز اینکه

... از شانس بدم همون  مشبهزیسنر بتی

 شماره ای اومد توی ذهنم

 که به آسایشگاه بدم که همه ی طلبکارا 

 داشتنش... بیماری تو و

تماس های طلبکارا باعث شد که از 

 جواب دادن به تماس ها

ن خاموشش   ناتوان بشم.. برای همنر

 کردم.. چه یم دونستم که

ه؟  قاسمتوی این مدت یم متر

گفتم بذارم تا کیانوش حالش خوب بشه 

 بعد با هم یم ریم

 .قاسمرو بر یم گردونیم



شه فکر یم کردم پیش هم نوع خودش با

 ...بهتر تحمل یم کنه

 .نشد که بشه

  

  

به سخنر گفتم: چرا هیچی راجب قاسم 

؟ همه  بهم نگفنر

 رومخفن کردی کوشان وق اسم؟ چرا؟

 یم   _
ر

وقنر نیم شناختیش چه فرف

 کرد؟ االن فهمیدی، کاریاز

دستت بر یم ی اد؟جز اینکه آسای شگاه 

 رو ریخنر بهم وبا

درگتر  شدی دکتر ! 



 !قاسم اومد؟.... نه نیومد

چون تو وقنر به هوش اومدی قاسم 

 . دیگه مرده بود

 یم کرد گ رس خاکش بری؟
ر

 چه فرف

 !اگه توی خونه بود ،زنده یم موند_

نیم موند گ انوش، زنده نم ی موند! _

 .اون تورو یم خواست

خونهیا آسا یشگاه فرق ی براش نداشت. 

 خواهرش رو یم

  

  

خواست. کهاونم توی بیمارستان داشت 

 با مرگ دسته وپنجه گرم



 !یم کرد

؟ اون که هنوز زنده است_  . کوشان جی

صورتش به آنن قرمز شد واز جاش بلند 

 شد و گفت: کوشان

روفراموش کن. تو نیم تون ی به برادر 

 !شوهرت فکر کنن 

ن دندون های کلید شد ه ام غریدم:  از بنر

 شوهر؟ کدوم شوهر؟

 !توفقط یه متجاوزی

  

  

به سمتم اومدو روی تخت خم شد: خود 

 خدا هم یم دونه کهمن



با خواست خودت بهت نزدی ک شدم. 

 چون تو داشنر له لهیم

! که لمست کنم! هر جی  زدی با من بایسر

 .نزدیک ترب  هتر 

لت بد یم شد وقنر نزدیکت م ی نگوحا

 شدم.که باور نیم کنم

. 

واقعیت چون سییل ویرانگر به سمتم 

 هجوم آورد.. آره من

خودمیم خواستم کوروش باهام باشه... 

 از لمس کردنم توسط

 . کوروش غرق لذت یم شدم

اما من نیم دونستم گ ام... کوروش که م 



 ی دونست من

 دوستشندارم. نیم دونست؟

  

  

فکرم رو به زبون آوردم: تو یم دونسنر 

 ...دوستت ندارم

؟ چرا نگفنر دوستت ندارم؟  چرانگفنر

 چطور تونسنر بازنن بایسر 

کهیم دونسنر دوستت نداره وعاشق 

 !برادرته

 آروم گفت: خفه ش و

فریاد زدم: نیم خوام خفه شم! تویم 

، م ی دونسنر   تونسنر



م ک ی ام منحافظه ندارم ونیم دون

 !وکجام

 .بهت گفتم_

؟_  گ؟ گ گفنر

  

  

بس کن کیانوش من بهت گفتم، گفتم _

 !دوستم نداری

گفنر من عاشقتم. نگفنر که من _

 .دوستت ندارم

 !من حسم رو گفتم_

فریاد زدم: دروغگو!.. تو هیچ وقت 

 عاشق من نبودی... نبودی



 .کوروش

 . سکوت کرد

: تو عاشق منن ؟با گریه گفتم  

  

  

کدوم آدم عاقیل اینو باور یم کنه کوروش 

 ؟

هم من، هم تو، هم خدا یم دونیم که تو 

 منو به زور مجبور کرد

ی زنت باشم. چون یم خواسنر از کریم 

ی  !انتقام بگتر

 . دسنر توی موهاش کشید

 نداری نه؟ چون حق بامنه_
ن

 ...حرف



 بزنه که در اتاق زده شد 
ن

خواست حرف

ی که  وهمون دکتر

بهشحمله کرده بودم داخل شد وبا اخم 

 بدون اینکه بهم نگاه

کنهگفت: مرخصه... خانم امینن 

 رسمشون رو دربیارین بفرست

  

  

ین بره خونه و از اتاق خارج شد... 

 پرستارم رسم رو از دستم کشر 

ید بریدد وگفت: یم تون . 

کوروش تشک ری از پرستار کرد و رفت 

 پشت پنجره و دستهاش



رو از پشت بهم قالب کرد وگفت:گ  

 گفته حق با توئه...؟ وقنر 

عقدت کردم ی عنن زنیم... و من هر جا 

 اراده کنم با زنم م ی

خوابم... وتو هم نیم تونن منعم  

...چون تو زنیم !و حاالم   کنن

 ! مادر بچه یم

هه! زن یا مادر بچه ات هم پوزخند زدم: 

 یم تونه از زندگیت

ون بره... تو تا ابد مالک من نیسنر   !بتر

به سمتم چرخید وگفت:حاال م ی ب ینن 

 .هستم یا نیستم

  



  

 تو وجدان نداری؟ نه؟_

پوزخند زد: نه! ندارم... مگه آدمها ی 

 اطرافم کدومشون

ن که من ازشون یاد ب م؟ وجدانداشنر گتر

 مادرم وجدان نداشت

چونکوشان رو رها کرد وبرای منم 

 هیچوقت مادر نبود... چون به

عشق کریم خیانت کرد... پدرم وجدان 

 نداشت چون نشست زیر

  .... پای مادرم وگفت از کریم طالق بگتر

 کریم وجدان نداشت

چونمادرم رو مجبور کرد تمام ثروتش رو 



 بهش ببخشه تا بذاره

 . هاون باعشقش باش

و بازکریم وجدان نداشت که نشست زیر 

 پای پدر بزرگم

یچهر رو مجبور کنه تا از پدر من  کهتی

ه... پدرم،  طالق بگتر

مادرمرو از کریم گرفت و کری م دوباره 

 ...مادرم رو پس گرفت

  

  

وپدرمسه باره مادرم رو از کریم پس  

 گرفت... وکریم مادرم رو از

گرفت ومادرم هم خودش رو   کوشان پس



 ... از من پس گرفت

باز دوباره یه جای د یگه از زندگیم 

 خواهری خواهرش رو زیر م

ه چون خواهرش همرس  ی گتر

 عشقشه...یا یه مادری دوتا

ش رو توی پر قو بزرگ یم کنه و یگ  دختر

اش رو به  از دختر

امان خدا ول یم کنه زیر دست زن 

 بابا..بعد اون دختر بزرگ یم

شه خالف کار ودزد یم شه و خودش رو 

 شبیه پرسا یم کنه تا

وا  ِِ ِِ بتونه به یه پرس ِا

 خواهری(کوش    ان) زندگ ی ببخشه...تا



اون اهل بشه رسبه راه بشه وبشه یه مرد  

 کامل تا بعد با هم ازدواج

ن و همخوشبخت بشن وهم کل ی  کنن

 پول به جیب بزنن....پویل

ش سهم آدم نگون بخت  که نصفبیشتر

 !...وبدهکاری مثل منه

؟ جمع نی وجدانا جمعه...همه یه  یم بینن

ک دارنواونم  وجه مشتر

ب ی وجدانیه...چون هیچکس رس جای 

 .خودش نیست

 ...منم تو رو از کوشان گرفتم

ویل نیم ذارم کوشان تورو از من وبچه ام 

ه  .پس بگتر



  

  

ند زدم وگفتم: کوشان نیاز نن ست پوزخ

ه  ..من رو از تو پس بگتر

چون من خودم، خودم رو از تو پس یم  

م  .گتر

کاری نداره.... قدم اول سقط بچه ای 

 هست که تو

 ! ...وچندان هم بهش راغب نیسنر پدریسر

 من اول اونو به خدا پس

یم دموبعد از دست تو خالص یم شم... 

 اینجوری دیگه هیچ بچه

نداره که یه پدر ومادر نی  ا ی وجود 



 وجدان داشته باشه... تا

وقنر بزرگ شد یه هیوالنی بشه مثل 

 ...تو

با این حرفم به سمتم اومد و من فقط 

 توی یه لحظه شدت سیل

ی ای رو حس کردم که باعث شد 

 رورسی از رسم پرت بشه

 وگوشم به گز گز بیوفته

  

  

ن کنارکوروش نشسته بودم.  توی ماشنر

 .سکوت بدی حاکم بود

بهیاد قاسم گاه ی کاسه ی چشمم پر یم 



 شد واما فورا سیع م

ی کردم که مهارش کنم. گریه کردن 

 هیچوقت برای من راحت

نبود ،بابا گفته بود باید مثل پرسا باشم 

 ومن هم گریه نیم کردم

م  !تاکش نفهمه که دختر

 اما مگه این دنیا بدون حض ور قاسم جانی 

 بود؟
ی

 برای زندگ

فقط چشمهاش حرکت یم کرد 

 ودستهاش نی اختیار توی هوا

یم چرخید. اما همون چشمهای باز 

 ودستهای لرزون برای من

باتمام دنیا برابری یم کرد. من م ی 



 تونستم با همه ی مشکالت

این دنیای لعننر کنار بیام . اگه فقط 

 . قاسم بود

اگه هنوزم صدای نفسهاش کنار گوشم 

ند یم شد وهمونبل  

نالههای نصف شنی تنها صدانی بود که از 

ون  حنجره اش بتر

 . میاومد

  

  

ن رو مقابل یه آبمیوه  کوروش ماشنر

 فرویسر نگه داشت، ازش

پیاده شد و چند دقیقه بعد با دوتا لیوان 



 . آب هوی    ج بستنن اومد

یگ از اونا رو به سمتم گرفت که صورتم 

ورو برگ ردوندم ودسترسر  

 .رد کردم

ارصاری برای خوردن من نکرد، سینن آب 

 هوی    ج رو روی

کاپوتگذاشت ولیوان خودش رو آروم 

 .آروم خورد

سینن رو تحویل آب میوه فروش داد و 

 پولش رو حساب کرد

وبعدبدون حرف کنارم نشست و مایسر 

 . ن رو روشن کرد

  



  

کیم از مستر که گذشت با ناراحنر گفتم: 

 من رو بتی خونه ی

 .خودم

ه   بدون اینکه از جاده چشم بگتر

 گفت:داریم یم ریم خونه ی

 !خودمون

خونه ی خودت نه! گفتم خونه ی _

 خودم. همونن که قرار بود

یف ه   کنم ویل رسر
ی

باقاسم توش زندگ

 .زیرم کرد

 کنن _
ی

 !دیگه تنهانی قرار نیست زندگ

کردم وبرافروخته گفتم: اتفاقا نگاهش  



 برعکس؛ تنهاییم رو دیگه

 .نمیخوام با هیچی عوض کنم

  

  

! یه موجود _ ! دیگه نیسنر تو تنها نیسنر

 
ی

 داره در وجود تو زندگ

یم کنه و این خط بطالنن یم کشه روی 

 همه ی اون تنهانی ی

. موجودی که از  که ازش دم یم زنن

من دیگه نمیذارموجود منه و   

 .یه مو از رسش کم بشه

تو هیچ اختیا ری روی اون موجود _

 نداری، چون مادرش منم و



 .نیم خوام اون به دنیا بیاد

خواهیم دید.باید عادت کنن اونجوری _

 کنن که قبال م ی
ی

 زندگ

کردی در اوج نفرت کنار مردی که 

 همرسته واالن دیگه پدر بچه

 .ات

ن رو زیاد کر  د ومس یرش ورسعت ماشنر

 رو به سمت خونه اش

 .تغیتر داد

  

  

نی قرار بودم. دلم هیچ رقمه آروم نیم 

 شد. هر روز که یم



گذشتبیشتر نسبت به نطفه ای که 

 ازوجود کوروش بود حس تنفر

 . پیدایم کردم

نت دنبال مراکز غتر مجاز  مرتب توی اینتر

ن یم  سقط ج ننر

جازه ی کوروش گشتمکه بتونم بدون ا

 . بچه اش رو سقط کنم

اما هر بار با یه شماره ی خاموش مواجه 

 . یم شدم

 .هیچوقت فکر انتقام از دشمنانم نبودم

همیشه سیع م ی کردم فراموش کنم که 

 د یگران چه بالنی 

دمشون به دست  رسم آوردن ویم ستی



 خدا... اما کدوم از کسان

  

  

ای  ی کهرسم بال  آورده بودن به رسن

 اعمالشون رسیده بودن که

بخواد کوروش برسه؟ این همه بال نی که 

 مادرم وخواهرام رسم

آورده بودن، کدومشون به خودشون 

 برگشته بود!؟ همه هر روز

خوشبخت تر یم شدن در صورت ی که 

 بدبخنر های من هر

روز پررنگ تر یم شد. این زندگ ی حنر 

 نخواست قاسم برای



منبمونه. حاال من چرا باید بچه ی  

 .کوروش رو نگه م ی داشتم

 !بخاطر اینکه کوروش خوشحال شه؟

کوروش گ واقعا خواسته بود که من 

 خوشحال بشم؟ اون بهقصد

انتقام از کری م و مادرش من رو گروگان  

 گرفته بود. منن کههیچ

نقشر توی رسنوشت کوروش نداشتم 

 ونی گناه ترین آدماین قصه

. حاال منم داشتم از نی گناه ترین بودم

م  .آدم این قصهانتقام بگتر

 .از بچه ی کوروش

  



  

چه ی  ن تلفن رفتم و دفتر به سمت متر

 تلفن رو باز کردم

 . وچندصفحه ورق زدم

یه دفعه خییل اتفاق ی کارت و یزیت 

 قرمز رنگ ی نظرم رو

 .جلبکرد

ی فوق ل  روش نوشته بود مریم امتر

 یسانس ماما نی وزیرش با

ن در ای ن  خطریز نوشته بود(سقط جننر

د  )مرکز انجام م ی گتر

چه کندم  با خوشحایل تکه ای از دفتر

 وروش شماره اش



 .رویاداداشت کردم

  

  

با خودم فکر کردم که شاید یگ از نقشه 

 های کوروش قبل

ازخوب شدنم این بوده که بچه رو سقط  

نه. حاال من خودمک  

داشتمبه این آرزو جامه ی عمل یم 

 .پوشوندم

کوروش بازم چندان توی خونه نبود. 

 البته بود ونبودش تفاوت ی

برای من نداشت. حس من به کوروش از 

 نی تفاونر به یه عالقیه



نسنی وحاال به نفرت بدل شده بود.با 

 اینکه یم دونستم

تماممشکالت گردن کوروش نیست ول 

م حش تر غیبمی بازه  

م ی کردکه جز نفرت واکنشر نسبت 

 بهش نداشته باشم. نم ی

دونستماین نفرت از کجا بود شاید خشم 

 وانتقامم باعث شده بود

به خودمبقبولونم که ازش متنفرم وشای 

 دم واقعا ازش نفرت

داشتم. هر جی بود از قبل از ازدواجم 

 . بیشتر ازش متنفر بودم

  



  

اون زمان دلخ وشیم سالمتم بود ووجود 

 قاسم. اما االن هیچکدوم

ن باعث یم شد به   رو نداشتم و همنر

ن   کوروش جز یه ادم نفرتانگتر

م رو گرفته بود نگاه ی  ن که همه چتر

 . نداشته باشم

این فاصله ی طوالنن تنها خونی که 

 داشت این بود که

کوروشدیگه به هوای اینکه من حافظه 

کنه گم بشمندارم و مم  

 .توی خونه حبسم نیم کرد

اینجوری دیگه م ی تونستم هر وقت 



ون بزنم  بخوام از خونه بتر

 . وهرجا یم خوام برم

مانتوی رسمه ای رنگ ساده ام تنم کردم 

 ویه شال سیاه ساده

 .امروی رسم انداختم

  

  

بعد از چند روز باالخره تصمیم گرفتم که 

م  .با کوروش تماس بگتر

صدای خسته اش توی گویسر پیچید: 

 !الو؟ سالم

به زور لبهام رو تکون دادم وگفتم: 

 سالم... من یم خوام



برمرسمزار قاسم... بهم بگو تو کدوم 

 قطعه خاکش کردی؟

 . عرص یم یام باهم یم ریم_

_ کجاست یم خوام تنها برم... بهم بگو  

س  خودم یم رم. نتر

 .حافظه ام کامل رس جاشه

 مطمعنن یم خوای تنها بری؟_

 . آره_

  

  

 . قطعه یس، ردیف شیش_

 باشه_

 . و بدون خداحافیطن قطع کردم



 .اهمیت نداشت که بهش بر بخوره یا نه

قطعا برای اونم چندان اهمینر نداشت  

 که من چه حش رو

کنم  دارمتجربه یم ! 

به نظرم نگاهش به من شبیه کس ی بود  

 که انگار قرار نیست

ان کنم. یه نگاه  بدیهاش رو جتی

 خونرسدانه به آدیم که هیچی 

  

  

بارشنبود وانگار هر جا م ی رفت آخرش 

 بر م ی گشت پیش

 .خودش



س بودنم این 
َ

ِ ِِ
َ

شاید زی ادی نی ک

 حس رو بهش تر غیب یم

 !کرد

مستر اتوبوس سوار شدم تا به چند 

 .بهشت زهرا رسیدم

 بهشت 
ن

ن اون همه همهمه وشلو غ بنر

 زهرا انگار قاسم داشت

و صدا یم زد که اینقدر راحت وب ی  متن

ش  دردرس باالی قتی

 .رسیدم

 .انگار به یه منبع آرامش رسیده بودم

  

  



ن دوزانو فرو اومدم. داشتم  روی زمنر

گرفتم. دلم م  آتیش یم  

یخواست زار بزنم اما با ناباوری قهقهه 

 زدم، لبهام یم خندید

 .وچشمهام گریه یم کرد

رهگذرا از کنارم عبور یم کردن و بهم نگاه 

 .یم کردن

باورم نیم شد که قاسم اینجا خوابیده! 

 یعن ی اون االن هرجی 

که بهش یم گفتم ویم فهمید؟ شای دم 

 ...باهام حرف یم زد

آرهقاسم حتما یم تونست االن باهام 

 حرف بزنه.. آخه اون



جسمشمریض بود. ویل اون روح داشت 

 یه روح بزرگ. مطمعنم

االن فقطلبهاش به لبخند باز نیم شد 

 .وچشمهاش اشگ بشه

االن حتما بجای گریه وخنده یم تونست 

 دلداریم بد ه وب  هم بگه

احت من از اون دنیا حواسم بهت  خیالتر

به خدا یم هست. حتما   

 .گمبهت آرامش بده

  

  

وقنر کیم سبک شدم از جام بلند شدم 

ون  واز بهشت زهرا بتر



 . زدم

ساعنر بعد خودم رو مقابل یه ساختمان 

 چند طبقه دیدم. با ید

خودم رو از دست این بچه رها یم کردم. 

 تا مجبور نباشم یه روزم

این همه دل  مثل بقیه از اون دل بکنم. از 

 !کندن خسته بودم

منشر نگایه به صورتم انداخت و گفت: 

 . بفرمایید

ن ومن گفتم: برای سقط اومدم ِِ ِِ  !با ِم

  

  

 نامه دارین؟_



؟_  نامه ی جی

 !نامه از پزشک معالجتون_

نه؟ اومدم خودم سقطش کنم. پولشم _

 هر جی باشه یم دم.پشتم

دکه کوروش برام به کارت بانگ گرم بو 

 شارژش یم کردومدنر 

بود که ازش استفاده نکرده بودم وحاال با 

 به دست آوردن حافظه

 .ام رمزش رو به یاد آورده بودم

منشر لبخندی زد وگفت: عزیزم ما به 

 صورت قانونن کار یم

کنیم، باید ی ا نامه از پزشکتون باشه یا 

 اینکه پدر بچه ام



  

  

مراهتون باشه تا رضایت بده برای ه

 سقط بچه. نیم دونم گ

 آدرس اینجا رو بهتون داده؟

اگه یگ بچه اش رو نخواد باید _

 چکارکنه؟

 بچه ی شوهرتونه؟_

 ترسر زدم: پس بچه ی کیه؟

 ناقصه؟ سندروم دانه؟_

 .نه_

  

  



پس اصال کاری نیم شه کرد.یه جاهانی _

یم هست که انجام  

دن البته نیم شه به کارشون اعتماد کرد 

ان  عوارض جتی

 . ناپذیریممکنه براتون داشته باشه

نزدیکش شدم. من یم خوام از همرسم 

 جدا بشم. بچه ای که

مادرش پدرش رو نیم خواد برای جی باید 

 به دنیا بیاد؟

 !برای اینکه پدرش یم خواد_

با وحشت به سمت صدا برگشتم 

 وکوروش رو دی دم که

 .باعصبانیت داشت نگاهم یم کرد



  

  

منشر از جاش بلند شد وگفت: آقا... 

 ....م  

کوروش نی توجه به منشر به سمتم اومد 

 و بازوم رو گرفت

 ...وکشیدم

 .ولم کن_

اما اون با غضب همچنان بازوم رو کشید 

ن من رووکشون کشو   

ون برد وحنر از آسانسور هم  از مطب بتر

 استفاده نکرد وهمچنان

توی سکوت به کشیدن من دنبال 



 . خودش ادامه داد

ن رسیدیم واون من رو داخل  به ماشنر

 اتومبیلش تقریبا پرت کرد

ن رو محکم بست  . و در ماشنر

  

  

کنارم نشست ومن گفتم: من این بچه رو 

امنمیخو  . 

اما به فاصله ی کوتاه ی با پشت دستش 

 توی دهنم کوبید وصدام

 .توی گلوم خفه شد

اونقدر محکم نزد که لبم خونریزی کنه 

 اما دردش واقعا زیاد بود



. 

ون  تقریبا دیگه الل شدم و نی صدا به بتر

ه شدم  .ختر

  

  

ن ها ویراژ یم داد و  ن ماشنر با رسعت ازبنر

جه ای همهیچ تو   

بهخودروهای دیگه وصدای بوق راننده 

 ها نیم کرد...از ترس

ن چسبونده  خودم رو به صندیل ماشنر

ین  بودم وجرات کمتر

اض رو هم نداشتم  . اعتر

کیم از مستر که گذشت کوروش باالخره 



و  اون سکوت ترسناکرسر

 :شکوند وگفت

فکر کردی من دست روی دست م ی _

 ذارم تا تو با عقل

ی بچ ؟ناقصتتی ه ی من رو سقط کنن  

اونقدر احمفر که نفهمیدی من خودم 

 اون کارت ویزیت رو

چه ی تلفن گذاشتم تا بب  البهالی دفتر

 ینم چه غلیط یم تونن 

 . بکنن 

آخ کیانوش کیانوش، من نیم فهمم تو 

 منو جی فرض کردی؟

 چرا فکر یم کنن من احمقم؟



  

  

تو هنوز خییل بچه ای برای اینک ه 

 !بخوای منو شکست بدی

به سخنر زبونم رو ت وی دهنم چرخوندم 

 وگفتم: اون بچه

نبایدبیاد چون ما نیم خ وایم ب ا هم 

 کنیم
ی

 !زندگ

این مشکل توئه که نیم خوای زندگ ی  _

، من م ی  کنن

 کنم ویم خوام بچه ام به دنیا 
ی

خوام زندگ

 . بیاد

  



  

 .من نیم ذارم به دنیا بیاد_

تو صالحیت اینو نداری که راجب _

 .جون بچه ی من فکر کنن 

فریاد زدم:تو خودتم از اول راغب نبودی 

 نی اد چون اون کارت

ویزیت دست تو بوده تا قبل از اینکه من 

 .ببینمش

نیم خواستم به دنیا بیاد چون تو _

...اما  حافظه نداشنر

م.. نفهماالنسالیم؟ بفه ... 

بفهم که من نیم ذارم تو سهم کوشان 

.اون فکر کرده حاالکه  بشر



ه  .درمان شده یم تونه تو رو از من بگتر

  

  

درمان! دیگه گوشهام نیم شنید...  

 کوشان درمان شده بود؟

کوروش حرف یم زد.. اما من نیم 

 شنیدم... چشمهام پر از

 ...اشکشد

رمان شده بود؟یعنن کوشان د  

 ِ
ی

تا رسیدن به خونه منگ بودم ،یه منگ

 .خوشیاند

ن از حرکت ایستاد ومن نی حرف  ماشنر

 پیاده شدم. حالم شبیه



کسانی بود که هنوز مسنر از رسشون 

یده! کوروش جلو  نتی

افتادومن هم پشت رسش، از پله ها باال 

 رفت و من باز هم

پشترسش راه افتادم ووارد اتاق خودم 

رو بستم و لباس شدم و در   

هامرو عوض کردم و روی تخت ولو شدم 

 و دستهام رو زیر

ه شدم .یعن  رسمگذاشتم و به سقف ختر

 ی کوشان خوب شده

بود؟ فکر اینکه کوشان رو ببینم در حایل  

 که دیگه چهره اش

ا نیست و دیگه توی گوشهاش   شبیهدختر



 گوشواره نیست

  

  

ونه نیست حال وابروهاشنازک ودخ تر

 خونی بهم تزریق یم کرد

. 

اما با فکر اینکه من دیگه اون دختر باکره 

 ی پرس پوش با اونصورت

پر مو نیستم اون مسنر ِ کاذب رو از رسم 

 .پروند

دستم با عصبانیت روی شکمم مشت 

 شد و فکر اینکه

کوروشچقدر ماهرانه مِچ من رو هنگام 



 ارتکاب جرم گرفته بود

دردناک حال خوشم  مثل یه حقیقت

لزل کرد ن  .رومتر

 .واشک با شتاب به چشمهام هجوم آورد

  

  

من االن یه زن و حنر یه مادر بودم. مادر 

 بچه ای که

ِ کوشان بود
 .پدرشدشمن ِ خونن

لعنت به این همه بدبخنر وستم، لعنت 

یفه! لعنت به  به رسر

کوروش! لعنت به حافظه ای که با 

 م رو به
ی

 رفتنش زندگ



هانی که هیچوقت نیم خواستم  ن سمتچتر

 داشته باشمشون سوق

 . داد

حاال باید صتی یم کردم که ببینم باز این 

 اسب رسکشرِ 

ن اسب سوا  ِ من رو با زمنر
که دنیای لعننر

 ری اشتباه گرفته و

کمر بهنابودِی این حاِل نیمه خوشم 

یم خواد بر بسته تا کجا   

پیکر روح زخمیم با ُسُم هاش تازیانه 

 !بزنه

۲۰۰_... 

  



  

 بعد_ماه_چند#

دسنر به شکم برجسته وبزرگم کشیدم. و 

 توی آینه به صورت

ه شدم، به موهانی که با  نی روحم ختر

 دور شونه
ی

 شلختگ

هامافتاده بودو پوست صورتم که از 

ه تر بود! چهر  ه یهمیشه تتر  

معمولیم حاال زشت تر از همیشه به نظر 

 .یم رسید

بینن نسبتا بزرگم حاال شبیه یه گرز بزرگ 

 به صورتم آویزون بود

صدای چرخش کلید توی قفِل در نگاهم 



 . رو از آینه کند

  

  

کوروش جذاب تر از همیشه داخل شد، 

 طبق معمول تو ی

که همه رو دستهاش یه عالمه خرید بود  

خونه برد ن  به سمت آشتی

رو  ن د که همه چتر و دست خدمتکار ستی

 .رس جاش بچینه

با ب ی میل ی از انواع خورایک ها نی که 

 توی نایلون های خرید

چیده شده بود چشم گرفتم..خورایک ها 

 نی که کوروش خریده



بود که حسانی من رو تقویت کنه تا بتونم 

 بچه ی سالیم براش

م. اما ای کاش بجای به دنیا نی ی ار 

 تقویت جسمم کیم فقط

کیم بهفکر تقویِت روحمم بود.هر چند 

 مدتها بود که براش مثل

روز روشن شده بود که تنها مسکن روِح 

ن   من کوشانه.بخاطر همنر

نی خیال روحیات من شده بود وماه ها 

 بود که من رو توی خونه

حبس یم کرد تا مبادا دلم هوانی بشه 

کنم  وبچه اش رو نابود   . 

ماه ها بود که حس یم کردم مثل یه 



 شکارم که توی دستصیاد

 .گرفتاره وراه نجانر نداره

  

  

ه شده بودم و محو مردیم  به پنجره ختر

 بودم که آزادانه برای

ن   م ی کنن
ی

 .خودشون زندگ

توی این افکار بودم که یهو درد بدی توی 

 ...وجودم پیچید

انگارتمام استخ ون هام در مرز انفجار 

 .بود

چراغ های سقف بیمارستان که یک ی 

 یگ از جلوی چشمهام



عبور یم کرد برام شبیه یه کابوس بود.  

 کابوس اینکه تا چند

ساعتدیگه بچه ی کوروش توی بغلم 

 بود..من داشتم مادر یم

شدم،مادر بچه ای که دلم نیم خواست 

 .باشه

ما صدام در نیم تخت رو چنگ یم زدم ا

 اومد. کوروش همپای

پرستارانی که تختم رو هول یم دادن قدم 

 برم ی داشت،

باالخرهوارد بخش زایمان شدم، تنها 

 بدون کوروش و بدون

  



  

هیچکس فقط خودم بودم با رسنوشت 

 اجباریم، صدای صحبت

پرستارهارو یم شنیدم اما قدرت 

م زیادتشخیص نداشتم... درد  

بود اماامان از ذره ای جیغ وفریاد صدای 

 جیغ وفریاد زنانن که

ن وضع حمل یم کردن برای  مثل منداشنر

 من مثل پتگ بود

 .که داشتمغزم رو سوراخ یم کرد

 اشکم نی اختیار یم اومد

باالخره دکتر باالی رسم اومد و بعد از 

ونم  معاینه از اون بخش بتر



ارین بشم  . بردن قرار بود رسن

ارد اتاق عمل شدم و وقنر یه عده دورم و 

 جمع شدن یه ماسک

ن و من دیگه هیچی  روی لبم گذاشنر

 .نفهمیدم

  

  

وقنر چشمهام رو باز کردم باز همون 

 سقف س فید ونی 

روحبیمارستان بود و رسیم که داشت 

 چکه چکه وارد رگهام یم

 .شد

به تخت نوزادی که کنار تختم گذاشته 



 بودن نگاه کردم، به

 !تختخایل بدون هیچ نوزادی

دستم شکمم رو که شل وول شده بود 

 لمس کرد وزبری نخ بچن 

ه که دلم رو ریش کرد.. دردی که جای 

 بخیه هام داشت صورتم

روجمع کرد...دروغ بود اگه فکر یم کردم  

 که اصال کنجکاو

نبودمکه بچه ام کجاست.اما کش دورو 

 اطرافم نبود که ازش

سم بچه ام کجاست...بچه ای که حنر ب تی

 نیم دونستم پرسه

،چون خودم اینجوری خواسته  یا دختر



 بودم..چندباری که سونو

  

  

 رفته بودم از پزشک خواسته بودم  
ن

گراف

 که هیچی از جنسیتش

بهم نگه...چون دلم نیم خواست فکر  

 کنم که چند ماه بعد یه

.دلم نیم نوزاد پرس توی بغلم ه یا دختر

 خواست با خیال بچهرویا

ینن بچه  پردازی کنم.دلم نمیخواست شتر

ه که من چه  از یادم بتی

رسنوشنر رو پشت رس گذاشتم.دلم نم ی 

 خواست کهرسم گرم



بچه بشه وی ادم بره که قاسم دی گه 

 نیست، ی ادم بره

کهخواهرم قصد جونم رو کرد، ی ادم که 

 مادرم توی این مدت

حتییک بارم بهم رسنزده... که یادم بره  

 کوشان رو که به عشق

من و ازدواج با من رفت تا درمان بشه... 

 واز همه مهمتر یادم بره

کهپدر این بچه یم دونست دلم باهاش 

 نیست وباهام هم خواب

شدواین بچه شکل گرفت. من نباید با 

 بچه ای که بدنیا آوردم این

م...  دست با  همه مصیبت رو از یاد بتی



 اخم روی شکمم کشیدم

وصورتم دوباره از درد جمع شد در اتاق 

 باز شد وکوروش داخل

 .شد

  

  

نگاهم کرد ومن نگاهم رو ازش گرفتم، 

 
ن

 مدتها بود که هیچ حرف

 .بینمون رد وبدل نیم شد

به سمت پنجره رفت و پرده رو کشید... 

 نور آفتاب چشمم رو

لوی چشمهام گذاشتم... زدودستم رو ج

 نم ی تونستم روی



ن یم شدم جای ب  تختبشینم تا نیم ختر

 .خیه هام تتر یم کشید

 حالت خوبه؟_

 .خوبم_

روبروم ایستاد ودسنر که روی چشمهام 

 :بود رو برداشت و گفت

  

  

نیم خوای بدونن بچه کجاست؟ پرسه؟ 

ه؟ سالمه؟ مریضه؟  دختر

ت؟برات مهم نیس  

 . سک وت کردم

کنار رفت و پشت به من دست توی ج 



 یبش کرد و گفت: من

احمقم که این سواالرو ازت یم پرسم... 

 از مادری که حنر 

نخواست بدون جن سیت بچه اش 

 چیه؟ حتما االن منتظری

 بگممرده؟

زبون به تلچن باز شد وگفتم:من خ ییل 

 هارو از دست دادم

تحمالز دست دادن بچه ام رو هم 

ارم...آدم خیس از بارون نیمد  

 .ترسه و دوباره درد توی شکمم پیچید

  

  



زیاد خوشحال نباش...بچه حالش _

ا  مساعد نیست اما دکتر

گفتنچند روز توی دستگاه باشه خوب 

 ... یم شه

دلم برای لحظه ای فرو ریخت!یعنن 

ه  ...ممکن بود بچه ام بمتر

وش چرخید رسم با شدت به سمت کور 

 ونتونستم بیشتر از این

؟ چشه؟  خودداری کنم وگفتم:برای جی

 
ی

کوروش به سمتم چرخید ولبخند کمرنگ

 روی لبهاش نشست

و گفت: خوبه که الاقل یه واکنش ازت 

 .دیدم



 :اه کشید وگفت

پرسم خوب یم شه...فقط یه مقدار _

 تنفسش مشکل

ن چند روز توی دستگاه  داشت...گفنر

 .بمونه خوب یم شه

گل بهار زنگ زد، گفت م ی خواد ب یاد 

 ببینتت اگه اجازه

 بدی؟

  

  

پوزخندی روی لبهام نشست وگفتم: نیم 

 خوام ببینم، هیچ کرسو

. 



 حنر پرستو؟_

به سخنر سیع کردم حس بال بال زدن 

 برای دیدنش رو مهارکنم

 .وبگم: بذار وقنر خوب شد م ی بینمش

وگفت: این دست تو کوروش نزدیکم شد 

 نیست... باید بهش

بدی  !شتر

اگه خودت نیم تونن بری، با ید یسر رتو 

 بدویسر بدی بهش بدن

ه  نمتر
ی

 .تااز گشنگ

  

  

 !بهش شتر خشک بده_



ن حرفم باعث شد که نگاه کوروش  همنر

 پر از عصبانیت بشه و با

ون بزنه  !ناراحنر از اتاق بتر

تم رو روی چشمهام  مهم نبود.ساق دس

 گذاشتم وسیع

کردمبخوابم اما فکرهای بد دست از رسم 

 برنیم داشت، در اتاق

باز شدو صدای نازک زنن توی رسم 

تون رو با  پیچید: خانم شتر

م برای نوزاد ن بد ین من بتی  . اینبدوشنر

  

  

دستم رو از روی چشمهام برداشتم و به 



س تاروسیله ای که دستتی  

 .بود نگاه کردم

 این چیه؟_

این وسیله ای که شما باید روی سینه _

تون رو  اتون بذارید و شتر

بدوشید به این صورت وسیع کرد شیوه 

 ی درست استفاده ازاون

وسیله رو بهم یاد بده ودر آخر تاکید کرد  

 که نیم ساعت

ای تحویل شتر دوشیده شده م ی  دیگهتی

 یاد

دار ک یم از با هزار اکراه وبه سخنر مق

 شتر دوشیدم وگذاشتم



ن کنار تخت. پرستار داخل شد  روی متر

 ونگایه به ظرف

ن فقط؟ انداخت و گفت: همنر  شتر

  

  

نیم تونم بیشتر از این. یم خوام _

احت کنم  استر

لبخندی زد وگفت: باشه همینم خوبه. 

 فکرکنم تا یک ی

ون نی  دوساعتدیگه بچه رو از دستگاه بتر

 یارن و به اتاق شما

احت کنید که  ن ، استر منتقلشکنن

 آوردیمش رسی    ع شتر خودتون



ون رفت  .رو بهش بدین و از اتاق بتر

نیم دونم چقدر گذشت ویل وقنر 

 چشمهام رو باز کردم

وی صندیل کنار تختم نشسته  کورورسر

 .بود

نگاهش کردم واون بهم لبخند زد 

 وگفت:خوب

 خوابیدی؟خستگیت در رفت؟

  

  

 بچه رو گ م ی ی ارن اینجا؟_

 دوست داری ببینیش؟_

فقط خواستم بدونم مرده است ی ا _



ن   !زنده همنر

لبخند روی لبش یخ بست واز جاش بلند 

 شد و رفت سمت

پنجره و دست توی جیب شلوارش کرد 

 وگفت:اون حالش خییل

 .خوبه تا شب م ی ی ارنش بخش

  

  

جوانی بهش ندادم که گفت: من با ید برم 

 دنبال شناس نامه

اش.نیم دونم چه اسیم بای د براش 

 بذارم، اون به دنیا اومد اما

ما بهعنوان پدر ومادر حنر نیم تونیم چه 



 اسیم باید براش

انتخاب کنیم. مادرای دیگه از وقنر 

 بهشون یم گن حامله این

 یاد مدام تا لحظه ای که بچه به دنیا یم

 تو ی ذهنشون اسایم

... تو به عنوان  ن مختلف رو مرور یم کنن

 مادر هیچوقت سیع

نکردی همینجو ری یه اسم برای بچه ات 

؟  انتخاب کنن

و نزدیکم شد وبا کیم ناراحنر گفت: اسم 

 پرست رو جی بذارم

 مامانش؟

در اتاق باز شد پرستاربا یه تخت نوزاد وبا 



 :صورت خندان گفت

تون رو آورد مکاکل به رس   

  

  

کوروش با خوشحایل و من با ناباوری به 

ن   نوزاد کوچولونی که بنر

 .ملحفه پیچونده بودنش نگاه کردی م

نوزادی با رس ب ی مو وپوست سفید 

 ولبهای رسخ، دستش

تویدهنش بود وداشت ملچ وملوچ یم  

 کرد. برای یه لحظه دلم

کشید ،اما   برا ی در آغوش کشیدنش پر 

 انگار کش دوباره توی



رسمفریاد کشید که این همه رنج به در 

 آغوش کشیدن این طفل

 میارزید؟

پرستار لبخندی زد وگفت: حال پرس 

 خوشگلتون خوبه واالن

 .حسانی گرسنه است

  

  

مامانش مشکیل برای شتر خوردن نداره 

 واالن یم تونید

بدین خودتون هم  بغلشکنید و بهش شتر 

 ان شاءهللا فردا صبح

ن اگه خانم دکتر تشخیص  مرخص یم شنر



 .بدن

و با پشت انگشت لپ سفید نوزاد رو که 

 همچنان مشغول خوردن

انگشتش بود رو نوازش کرد و از اتاق 

ون رفت  .بتر

کوروش باالی رس نوزاد رفت وهمچنان  

 که لبخند یم زد

ن دست مشت شده  آرومانگشتش رو بنر

 ی کوچولوی نوزاد

گذاشت و به دست کوچیگ که انگشتش 

 رو محکم فشار یم داد

ه شد  .ختر

دلم نیم خواست مجسم کنم که این مرد 



 همرسم و اون نوزاد

ن خودم رو از  بچه ام باشه. برای همنر

 دیدن این صحنه ای که

برای هر مادری دلپذیر بود منع کردم و 

و به سمت پنجرهصورتم ر   

چرخوندم و چشمهام رو بستم که صدای  

 کوروش رو شنیدم

  

  

کهداشت با نوزاد حرف یم زد:تو ش بیه 

 !خییل خوشگیل پرسم

به این دنیا خوش اومدی! خوشحالم که 

 اومدی! اسمتو یم



. آره، این اسم رو دوست  ن ذارمبنیامنر

 . دارم

انوش؟این اسم رو دوست داری کی  

چشمهام به آنن باز شد.. چقدر این اسم 

 ...به دلم نشست

چندبارتوی ذهنم با خودم تکرار کردم: 

... این ن .... بنیامنر ن  بنیامنر

اسمقشنگ بود... دوستش داشتم... به 

 سخنر گفتم: آره اسمش

 .خوبه

 نیم خوای از نزدیک ببینیش کیانوش؟_

ی نگفتم. هم دوست داشتم بغلش   ن چتر

لوشکنم وجسم کوچو   



م و هم یه حش منعم  رودر آغوش بگتر

 یم کرد... من هنوز نیم

تونستم با خودم کنار بیام و مثل مادرای 

 خوشبخت نوزادم رو

م وبا عشق بهش شتر بدم،  توی بغلم بگتر

 ...من مردد بودم

  

  

ن این نوزاد با عشق توی  درآغوش گرفنر

 منطق من این بودکه من

هانی رو که کوروش به رسم همه ی بال

 آورده رو با جون ودل

 ِ
ی

پذیرفتم...و قبول کردم که این زندگ



 منه...مگه نه این که ای

ن بچه همون جن ینن بود که دلم یم 

مش؟ ن بتی  خواست از بنر

صدای گریه ی بلند نوزاد از افکارم رهام  

و  کرد و فکر کردن جارسر

داد به یه عصبانیت عمیق از رسنوشنر  

ن لحظه بهرسمکه تا ای  

 . اومده بود

صدای گریه ی نوزاد شدیدتر شد اونقدر 

 شدید که کوروش رو

 .مجبور به واکنش کرد

  

  



 . گرسنه اشه بیا بهش شتر بده_

دم  .چشمهام رو بیشتر روی هم فرسر

کیانوش این بچه هیچ گنایه نداره و _

 هیچ نقشر توی

بدبختیکه تو بهش معتقدی هم نداره! 

 ای ن بچه بچه ی توئه.. از

 . وجود ماست. بهش شتر بده گناه داره

قاسم هم هیچ گنایه توی بدبخنر ما _

 نداشت اما تو

وکه  گروگانگرفتیش و توی اون انباری متر

یفه(آنوشا  )با رسر

شکنجه اشکردین... شکنجه اش کردین و 

 فیلم رو برای من



چه گنایه داشت؟ فرستادین! قاسم

 نتونسنر چند وقت تنهانی 

  

  

نگه اش داری...بعدش وقنر مطمعن 

 شدی که من حاال حاالها

 عادی برگردم فرستادی 
ی

نیم تونم بهزندگ

 ش توی اون

ه  ..آسایشگاه کثیف تابمتر

حاالمن چرا با ید برام مهم باشه که بچه 

 
ی

 ی تو از گرسنگ

کیم شه؟  هال

ون بچه ی مردی که این همه بال چرا ج



 رسم آورده باید برام

 مهمباشه؟

چون این بچه ی هر دوی ماست... بیا _

 !بهش شتر بده

اهمینر ندادم... نوزاد همچنان ونگ یم 

 زد و صداش اوج یم

 .گرفت

  

  

من رو دوست نداری کیانوش، نداشته _

 باش... اما حق نداری

ذا خوردن منع کنن م ی بچهام رو از غ

 فهیم؟



و با عصبانیت به طرفم اومد و در اوج 

 نامردی دوطرف یقه یلباسم

رو از دو طرف کشید و ای ن کارش باعث 

 شد دکمه هایلباس

 .بیمارستان پاره بشه

به سمت نوزاد رفت وبغلش کرد وبه 

 سمتم آورد و گذاشتش

تویبغلم. مثل مجسمه داشتم به حرکات 

ه یمدیوانه وارش نگا  

 .کردم

لباسم رو از دوطرف باز کرد و یک ی از 

 سینه هام رو با عصبانیت

گرفت وداخل دهن نوزاد گذاشت... 



 سینه
ی

 نوزاد از فرط گرسنگ

وع به مگ دنش   ام رو کامل بلیع د ورسر

 کرد... حمله ی نوزاد به

  

  

سینه ام جلوی هر واکنشر از سمت من 

دست رو گرفت مخصوصا   

کوچولوش که دقیقا روی سینه ام  

 .گذاشته بود

 ت وی موهاش  
ی

کوروش با کالفگ ی چنگ

 کشید واز اتاق

 .خارجشد

نگاه ی به نوزاد کردم وبغضم گرفت... 



 بغض سنگینن که نتونستم

م و اشکهام به  جلوی طغیانش رو بگتر

 پهنای صورتم طغیان

کرد.نوزاد شتر یم خورد و من هق یم 

  یمزدم...اکرم وقنر 

خواست به صادق شتر بده م ی  

ه وقنر یم خوای به  گفت:بهتر

بچه شتر بدی همه ی هم وغمت رو 

 بذاری کنار وبعد سینه ات

رو توی دهن نوزاد بذاری...نباید به نوزاد 

 شتر حرص

وجوشداد...روی نوزاد مسقیم اثر یم 

 ذاره و باعث یم شه بزرگ



ن موقع شتر  شدعصنی بشه...برای همنر

 دادن به صادق یم رفت

  

  

توی اتاق و درو یم بست وسیع یم کرد با 

 آرامش کامل به

صادقشتر بده...اینو یادم بود ویل شتر 

 خوردن قاسم رو نه قاسم

 . وقنر بدنیا اومد من هفت سالم بود

رده بابا اولش ذوق یم کرد که اکرم پرس آو 

ن  ا گفنر  ویل وقنر دکتر

بچه مشکل داره وتا اخر عمر نه یم تونه 

 راه بره ونه یم تونهحرف



بزنه مهر بابا نسبت به قاسم رسد شد... 

 همش یم گفتباید

... من که نیم دونم ول  یمش بهزیسنر بتی

 ی شاید بابا نیم ذاشت

ن من  اکرم به قاسم شتر بده... واسه همنر

 هیچوقت ش ی ر

ندی دم خوردن قاسم رو  . 

با فکر کردن به گذشته کم کم از فشار 

 روحیم کم شد و تا وقنر 

ون نیومد  سینه ام از دهن نوزاد بتر

 متوجه نشدم... وقنر 

فشارلبهای نوزاد روی س ینه ام کم شد 

 بهش نگاه کردم ومتوجه



ی که  شدم که خوابش برده... ترشح شتر

ون زد  از س ینه ام بتر

  

  

ن و  لباسم رو خیس کرد صورتم رو چنر

 انداخت چه حس بدی بود

ران شتر داغ روی لباسم
َ

ِ ِِ  .فَو

نوزاد رو از آغوشم جدا کردم و توی 

 تختش گذاشتم که کنارتختم

بود... همزمان با شتر فوران کرده زیر 

 شکمم جای بچن ه هام تتر 

کشید... جیغ خفه ای کشر دم به سخنر 

 ...سیع کردم درازبکشم



اره شدم رو با دست جمع کردم و لباس پ

 دوباره بنای گریه کردن

گذاشتم.. دلم پر بود از همه چ یز، بیشتر 

 ... از خودم

وقنر به کوروش ارصار کردم که باهام 

 رابطه داشته باشه... این

حقیقت بود که اگه خودم نیم خواستم  

 کوروش باهام

قرار نیم کرد... اما خود لعنتیم  رابطهتی

جذابیت نتونستم مقابل  

نفسگتر این مرد مقاومت کنم... کاش 

 اینقدر خوش قیافه نبود

تاوسوسه بشم که باهاش باشم... نگاه  



 گریانم رو به سمت

نوزادانداختم... به نظرم شباهت زی ادی 

 ...به کوروش داشت

موهای بور وپوست سفیدش مطمعن 

 بودم که شبیه کوروشه

وشاید چند ماهدیگه چشمهاشم شبیه  

ن  آنی یم شد کوروش ستی . 

  

  

به سخنر تونستم به سمت راستم 

 متمایل بشم وبعد یه

نگاهطوالنن به نوزاد انداختم... لبهاش 

 داشت تکون یم خورد



داشت توی خ واب شتر یم خورد... نگاه 

ه ام اونقدر روش  ختر

ثابت موندکه حنر لبخندی که روی لبش 

 نقش بست رو هم دی

 .دم

به لبخندش زدملبخندی   . 

اما با صدای در و ورود کوروش بازم 

 خاطرات بد بهم هجوم اوردو

 .با اخم از کوروش چشم گرفتم

اما حس کردم که به سمت تخت نوزاد 

 رفت و روی صورتش

خمشد وصدای بوسه ی آرویم که روی 

 .صورت نوزاد گذاشت



 .نگاهمرو دوباره به سمتش متوجه کرد

  

  

دست کوچول وی نوزاد رو به لبش 

 .نزدیک کرد ودوباره بوسید

نگاهم رو دوباره از کوروش گرفتم به 

ه شدم  .پنجره ختر

قدمهاش رو که بهم نزدیک م ی شد رو 

 حس کردم و چشمهام

 .روبستم

گریم لبهاش روی پیشونیم وبوسه ی 

 نوازش گونه اش باعث شد

 .با رسعت چشمهام رو باز کنم



ن رو ب ا لحن آرویم گفت: مریس که بنیامنر

 به دنیا آوردی

 .وب  هششتر دادی

  

  

دستهاش رو نوازش بار روی موهام  

 کشید وگفت: منو

دوستنداری یم دونم ویل لطفا بچه رو از 

 شتر خودت محروم

نکن...بذار غذای خودش سهمش 

 باشه... نذار دوباره با خشونت

شتر بدی.. خواهش یم  مجبورتکنم بهش 

 .کنم



 . واز اتاق خارج شد

 کوش      ان

ن زد وبا  سعید بوسه ای روی لب ژاکلنر

 خداحافظ ی از من از

ون زد  . خونه بتر

  

  

ن انداختم و پشت پنجره  نگاه ی به ژاکلنر

 رفتم و دیدم که

 . ماشینسعید حرکت کرد

ن زدم و وارد اتاق م نیشخندی به ژاکلنر

تم رو از تنم  شدم... تیرسر

در آوردم و روبروی آینه ایستاد م و 



 نگایه به عضالت در

 .همتنیدی تنم انداختم

ن داخل شد با  در اتاق باز شد وژاکلنر

 طنازی وبا لبخند

فریبندهاش اومد وپشت رسم ایستاد به 

 اندام نی نقصش که با

اهن کوتاه آب ی رنگ ی که تا  اون پتر

هباالی زانوش بود نگا  

دیکم شد و دستهای  ن کردم ولبخند زدمتن

 سفید وکشیده اش با

 که روی ناخن های 
ی

اون الک رسخ رنگ

 بلندش کشیده بود رو

وع کرد به نوازش  دور تنم حلقه کردورسر



 . باالتنه ی عر یانم

  

  

این همه جذابیت چطور تا این لحظه _

 حفظ شده از دست مردای

 همجنس گرا؟

 .به سخنر _

 کش تا حاال آزارت نداده؟_

توی مدرسه وقنر اول راهنمانی بودم _

 ...چند بار اذیتم کردن

ویل بعدش بابا مدرسه ام رو عوض  

 کرد... اونجا معلما

حواسشونبهم بود... به سن رسبازی که 



 رس یدم بابا همه ی

تالشش رو کردتا تونست رسبازیم رو 

ن دیگه  بخره، واسه همنر

ین لطفن بود که بابا پادگان نرفت رگتر ن م اینتی

 بهم کرد چون قطعا

 . توی رسباز ی خییل اذیت یم شدم

  

  

صداش رو آروم کرد وگفت: االن که 

؟ اذیت یم ش  اینجانی جی

 ی؟

 .االن فرق داره. من دی گه خوب شدم_

لبخند زد وگفت: پس حاال که خوب 



 شدی دیگه نگاهت به

 منعوض شده؟

زخند زدم: نه عوض شده، تو واقعا یه پو 

 !زن خیانت کاری

انه اش رو بلند کرد  صدای خنده ی دلتی

 وگفت: تو از زن خیان

 ت کار بدت یم یاد؟

  

  

 باید خوشم بیاد؟_

خب اره... زن خیانت کار خوبه... چون _

 ت
ی

 توی زندگ

 !موندگارنیست، م ی ره



ن من وآینه قر از پشت رسم کنار رفت وب نر

 ار گرفت

 .وازپشتخودش رو بهم چسبوند

ن کوتاه دست راستش رو با دست  آستنر

ن کشید  چپ پاینر

وگونهاش رو به صورتم چسبوند... بار 

 اول نبود که باهاش رابطه

 .داشتم

اما بار اول ی بود که صدای وجدانم رو 

 خفه کردم و بدون

 لبم رو نوازش بار روی 
ی

مندگ نرسر کوچکتر

کشیدمشونه اش    

 ...وبوسیدمش



  

  

دستم به سمت لباسش رفت ودوطرف 

ن هاش رو  آستنر

ون  پایینکشیدم... باال تنه ی عریانش بتر

 افتاد ووسوسه ی بوسید

 . ن اون تن سفید باز به جونم افتاد

لباسش از تنش رس خورد واون حاال در 

 ..آغوشم بود

گرفت لبهای گرمش که لبهام رو به بازی  

 ...از خود بیخودم کرد

ودیگه نفهمیدم که چطور افسار دلم به 

 . دستش افتاد



اون ممنوعه بود!.. اون معشوقه ی 

ین دوستم بود... حاال  بهتر

چهاون دوست زمان ی دختر بوده باشه 

 وحاال با تغیتر جنسیت

از مینا به سعید تغیتر هویت داده 

 باشه!... در هر صورت اون

 .. دوستم بود

  

  

ی نبود که  ن ویل وسوسه های این زن چتر

 ..بشه ازش گذشت

 داشت که 
ر

به وجدانم ترسر زدم : چه فرف

 سعید نامزد ژاکلینباشه



و کیانوش نامزد من... حاال در این لحظه 

ن حکمفرما  تنها یه چتر

بود... وسوسه ی شیطانن که ب ین ما 

 جوالن یم داد.. کارمون

ا دلمون نیم خواست از کنار تموم شد ام

 هم بلندشیملباس

هامون رو پوشیدیم و هردو کنار هم روی 

 ...تخت خوابیدیم

سعید حاال حاال برنیم گشت... پس یم 

 تونستیم چند ساعنر 

 ...بخوابیم

تازه چشم گرم کردیم که صدای فریادی 

 سکوت خونه رو به



 همری    خ ت

 کوشان#

  

  

وبیده شدن در هر دو روی با صدای ک

ن شدی م  تخم نیم ختر

ومتوجه سعید شدیم که با نفس نفس 

 زدنن که از روی عصبانن 

تبود توی قاب در ایستاده بود و مارو نگاه 

 . م ی کرد

فریاد زد: پست فطرتا این بود جواب اون 

 همه لطفن که در

 حقتونکردم؟



هر دو ازروی تخت با رسهای فرو افتاده 

ن اومدیم  فوریپاینر  

ن دکمه  اهنم رو تنم کردم.در حال بسنر پتر

 های لباسم بودم

 کهسعید به سمتم حمله ور شد

وبا تمام توان توی صورتم کوبید، روی 

ن افتادم اما  زمنر

دوبارهسیع کردم بلند بشم. دوباره حمله  

 کرد اما توان مقابله با

اندامدرشت من رو نداشت، تغیتر 

 جنسیت داده بود ول ی ظرافت

ونه ی سابقش انقدر قوی نبود که اندامزن

 حریف هیکل زمخت



 ومردونه ی من بشه

  

  

د  زود متوجه شد که راه مقابله با من نتی

 .تن به تن نیست

ن وا رفت ورسش رو با دودستش  روی زمنر

 پنهان کرد...وهق

 ....زد

ناتوان از فرط خجالت روی تخت 

ن اما با چهره  نشستم. ژاکلنر

 یخون
ی

مندگ رسدی که هیچ نشونن از رسر

 چند لحظه ی قبل

درشنبود لباسش رو از کنار تخت 



 .برداشت وپوشید

به سمت در رفت که سعید باصدانی که 

 از فرط بغض دورگه

 !شدهبود گفت: من عاشقت بودم

ن رس جاش ایستاد و منتظر ادامه ی  ژاکلنر

 .حرف سعید شد

  

  

به عشق رسیدن به تو و لمس تنت از _

 مینا به سعید تغیتر هوی

تدادم... تا کش بهم نگه همجنس گرا... 

 اون راه سخت رو به

؟  ن عشقتو رفتم؟ این بود جواب من ژاکلنر



ن بهش نگاه کرد  ژاکلنر

 :وگفت

قرارمون ازدواج ووفا داری نبود! من _

 باهات موندم چون دلم برات

به عشق سوخت. یم خواستم حاال که 

 من این مستر سخت رو

، بهت فرصت بدم تا برای مدنر  رفنر

 داشته باشیم. زیاد از

حدبهت وفادار موندم سعید ، واز اتاق 

 .خارج شد

سعید نگاه غمگینش رو به من دوخت 

 رسم
ی

مندگ  ومن با رسر

ن انداختم  .روپاینر



فکر کردم همدرم ی... فکر کردم _

ایطم رو درک یم  رسر

!نذاشتم توی غربت ...   کنن قربانن بشر

 گفتم القل تا زمان

  

  

 
ی

درمانکاملت یه جای امن برای زندگ

... تا مبادا یه  داشته بایسر

ن   .عدهگرگ پوست تنت رو قلفنر بکنن

 ...م  _

 .هیس! هیچی نگو کوشان_

رفاقت ما همینجا تموم یم شه... توان 

 جنگیدن و گالویز شدن



د شدم ول ی هنوز باتو رو ندارم... من مر 

 هیچ داورنی نی دا

نشده کهبه یه ترنس زن به مرد بدن تا 

 هیکلش زمخت بشه تا

بتونه مثل یه مرد قوی هیکل با مردای 

 دیگه درگتر بشه و کتک

 !..کاری کنه

ما فقط یه رسی از اعضای بدنمون 

 عوض یم شه... اونقدر که

 .جسمون به روحمون پالننر نزنه

  

  

 ...غتر از اون دیگه هیچی عوض نیم شه



ن توقع بیشتر از این رو نداشتم...  از ژاکلنر

 اون حق داره نخوادتمام

عمرشو زن مردی باشه که قبال زن بوده 

 ودوسال مینا

همکالسیش بوده... تا همینجاشم زیادی 

 در حقم لطف کرد

کهگذاشت نامزدش باشم... حد اخرش 

 اون یم رفت رساغ یه

که از اولش واقیع باشه. مرد مردی  

 !باشه... نه من

 مارو درمان یم کردن که 
ی

کاش از بچگ

یمتا  بزن بزن رو یاد بگتر

ی  د یگه وقنر بزرگ شد یم عاشق دختر



 
ی

 نشیم که از بچگ

باهاش عروسک بازی م ی کردیم ...کاش 

 همون وقتا

ن و به  عروسکاجباری رو ازمون یم گرفنر

 جاش بهمون توپ

...کاش وقنر به سن وتفنگ م ی دادن

 تکیل ف یم رسیدم یه

ن وبگن  لچک تو ی رسمون نیم انداخنر

م تو دیگه بزرگ  دختر

شدی باید موهات رو از نامحرم 

...کاش وکاش وکاش  بپوشونن

وخییل کاشهای دیگه...بگذریم..اصل 

 قضیه اینه که تو نامردی رو



  

  

در حقم تموم کردی! تو یم دونسنر که 

 روزگارچپ و راست به

امثال ماتو دهنن یم زنه... اما کاش تو 

 وسیله ی این تو دهنن نم

 !ی شدی

ینن درمانت برای خودت  حق داری! شتر

 چ یزی جز یه رابطه ی

نی دغدغه با یه زن نیست.. تو حاال دیگه 

 یم تونن یه مرد

ه جذابونفس گتر بایسر .. بدون اینک

یس که از سوی این  بتر



جنسظریف نادیده گرفته بشر ومسخره 

. الزم نیست مثل ن  ات کنن

ن  من یه رسی از دلخویسر ها مثل داشنر

 بچه ای که از خون

ی... بهای زی ادی  خودتهرو به گور بتی

 !نداد ی

اما یادت باشه وقنر به نامزدت رسیدی 

 وقنر خواست از گردنت

آویزون بشه وب  هت خوشامد بگه 

 که ازهیچوق
ی

ت بهش نگ  

اعتمادش سو استفاده کردی و به 

 دوستت و حامیت توی

  



  

غربتخیانت کردی که به خودت ثابت  

 کنن که یه مرد واقیع

 ...هسنر 

ن هم دلخوش نباش... یه روز  به این ژاکلنر

ن لبخند تمسخر  همنر

ی رو که امروز به من تحوی ل داد به  ن آمتر

 تو تحویل یم ده

کهبفهیم توام براش آش دهن سوز ی 

 !نبودی

اه کشید وگفت: منم به لطف شما یاد یم  

م دروغ گو باشم،تا  گتر

 کنم... قطعا اگه روزی 
ی

بتونم زندگ



ی بخاطر خودم  دختر

عاشقم شد.. هیچوقت بهش نیم گم که 

 بیست سال منم دختر 

بودم... فقط بهش م ی گم من یه مرد 

 عقیمم اما قول م ی

که اب توی دلت تکون   دمکاری کنم

 نخوره... به سمت در

 :اشارهکرد

به سالمت... دیگه هیچوقت سمت _

 من نیا ... من رو از لیست ادم

های زندگیت خط بزن. مرد خوشتیپ 

 !وجذاب و نفسگتر 

  



  

 کیانوش#.....

کوروش وارد اتاق شد و گفت: اماده شو 

 .مرخص شدی

نم اماده اش کنم.. بچه رو هم من نیم تو 

 اماده اش کن.. من یم

روم دنبال تسویه حساب اومدم د ی گه 

... و به همون  آماده بایسر

ون رفت  .رسعنر که اومد توی اتاق، بتر

ن   خودم رو به سخنر از روی تخت پاینر

 کشیدم و به سمت

 . تختنوزاد رفتم

تا جانی که توی فیلما دی ده بودم 



 وشنیده بودم همیشه یه

که به زن زائو کمک کنه توی کش بود  

 این مواقع.. اما من تنها

بودممثل تمام این بیست ویک سال 

 .زندگیم

  

  

مادر داشتم وتنها بودم... خواهر داشتم 

 وتنها بودم... کلمه

یخواهر که توی ذهنم اکو شد یه پوزخند 

 روی لبم نشست: خواهر

یفه که  ،هه چه کلمه ی مسخره ای.. رسر

 قاتلم بود وشیدا رو همکه



چند بار بیشتر ندیده بودم... حنر چهره 

 ولحن صداشم رو هم

 .یادم نیم اومد

نگاه ی به نوزاد غرق در خواب کردم.. به 

 چهره ی معصومش

کهنیم دونم قرار بود جی ازش در بیاد که 

 من مادرش بودم

 .وکوروش هم پدرش

ک شید.. از درد لبم رو  زیر شکمم  تتر

 گزیدم وسیع کردم به یاد

خودم بیارم که من همون کیانویسر بودم  

 که نازکش

  



  

نداشت...همون کیانویسر که همیشه 

 ...رسپای خودش ایستاده بود

 ..بدونتوقع از دیگران

لباس های نوزاد رو از کنارش برداشتم... 

 به رنگ طویس وآنی 

ا نگاه کردم... رنگ ساک دستیش لباس ه

 ...بود

رنگشون زیبا بود .. من تازه این وسایل رو 

 ...دی ده بودم

هیچ وقتحارصن نشدم برای خرید وسایل 

 نوزاد همراه کوروش

سیسمونن فرویسر هارو وجب کنم... 



 همه رو کوروش خودش یم

خرید..گاه ی ام با خدمتکار برای خرید م 

 ی رفت.. اتاق سابق

وتبدیل به اتاق نوزاد کرده بود پریچهر ر 

 که هیچوقت از
ر

 اتاف

خدمتکارکلیدش رو نخواستم که واردش 

 بشم و ببینمش... تمام

این نهماه من فقط یه روح رسگردون 

 بودم که فقط یم دیدم که

شکممهر هفته بزرگتر یم شه و جلوتر یم 

 آد.. من جز این هیچی 

 . ازبارداریم درک نکردم

  



  

لباس های خوش رنگ و خوش مدل 

 ..نوزاد رو تنش کردم

لباسهای نوزاد هر کش رو متوجه یم کرد  

 که این نوزاد توی یه

خانواده ی مرفه بدنیا اومده وپول زیادی 

 بابت خرید این لباس

 . هااز جیب پدرش رفته

کاله نوزاد رو توی رس کوچولوش کردم و 

 لبه ی پارچه ای نازک

ش ونیش افتاد... به صورت کاله روی پی

 سفید و زیباش که توی

ه بیشتر جلوه یم کرد  اون لباس های تتر



 نگاه کردم... لبخند

... پرسم یه نوزاد  زدمبه این همه زیبانی

 .خییل زیبا بود

نق زدو به گریه افتاد... بغلش کردم 

 ورسکوچولوش رو به

صورتغریضن به سینه ام چسبوند و 

 ...دهنش رو کج وکوله کرد

بعد از سه روز این حرکت لبهاش به د 

 ستم اومده بود که فقط

برا ی شتر خوردن باز وبسته اشون یم  

 ...کنه

  

  



ی از شتر  وقنر دید اهمینر نیم دم وختی

 نیست گریه هاش

شدت گرفت.. صدای اوئه، اوئه ی 

 ...بلندش در اتاق پیچید

لباسمرو بازکردم وسینه ام رو توی دهنش  

 .گذاشتم

وع به خوردن کرد.... کوروش  اروم رسر

 داخل شد وبا دی دن صحنه

ی شتر دادن من لبخندی روی لبش 

 نشست و روی تخت

ه  روبرونی نشست و نی حرف به من ختر

 شد.. سیع کردم

 .اعتناییبهش نکنم و البته موفقم شدم



هم از  شتر خوردن نوزاد که تموم شد با 

ون اومدی  بیمارستان بتر

 .م و ب ی حرف به سمت خونه رفتیم

به خونه که رسیدیم کوروش پیاده شد و 

ن رو برام بازکرد  در ماشنر

و نوزاد رو از آغوشم گرفت و کمک کرد  

 که پیاده بشم

  

  

بدونکمکش نیم تونستم پیاده بشم.. یه 

 دستش دور نوزاد بود

توی دست من ودست دیگه .. 

خدمتکار با ظرف اسفند به پیشوازمون 



 ...اومد وخوش امد گفت

خواستم وارد خونه بشم که کش صدام 

 !!زد: کیانوش

به عقب برگشتم وباد یدن مادرم بدون  

ین خوشحایل  کوچکتر

باعصبانیت به طرف کوروش نگاه کردم 

 وغریدم: این اینجا

 چکاریم کنه؟

ن انداخت،  به کوروش رسش رو پاینر

 سخنر یقه اش رو

گرفتموگفتم: چرا همش دنبال اینن که 

؟  حالمو خراب ترکنن

  



  

کوروش یقه اش رو ازمشتم درآورد و 

 دستش رودوباره دور

بازومانداخت... با غیض بازومو از 

 دستش رها کردم و گفتم: ولم

 . کن

نیم تونستم صاف بشم. همون جور با  

متخونهکمر خم شده به س  

رفتم که خدمتکار به طرفم اومد وکمک  

 کرد تا بتونمراحتر راه

 . برم

با کمک خدمتکار روی تخت دراز شدم و 

 ومدت ی بعد



کوروشمداخل شد.. با چشم دنبال بچه  

 گشتم که مادرم داخل

ن توی بغلش بود  !شد درحالیکه بنیامنر

  

  

یم فریاد زدم: کوروش بهش بگو بره ن

 ...خوام ببینمش

ن از کنار مادرم   ن گذشنر کوروش حنر

 گفت:اعصابشو بهم نریز

گلبهار اون حالش خوب نیست...و از 

 . اتاق خارج شد

مادرم با زاری گفت: تورو خدا اینجو ری 

م، به کوروش  نگو دختر



التماس کردم بذاره بیام دی دنت... 

، 
ی

 هیچی نیم خوای بگ

احت کن.. منم هیچی نیم گ م فقطاستر

 فقط یم خوام پیشت

 ..باشم

اگه یم دونستم بارداری خییل زودتر یم 

 . اومدم دیدنت

یم اومدی که جی بشه؟ به دختر _

 کیانوش
ی

 قاتلت بگ

حاالدونفره؟ بهش م ی گفنر کیانوش کم 

 بود حاال بچه اشم

اضافهشده، یم گفنر هر دورو زیر کن که 

 راه برای رسیدن به



کوروشهموارتر بشه.. اینارو یم گفنر گل 

 بهار؟ هان؟

  

  

ونش کرده، آواره شده.... _ کریم بتر

 االخون واالخوِن خونه ی شید

ا ودوستاش شده.. آس وپاسه ، کریم م 

ن رو ازش گرفت واز  اشنر

ونش کرد  ... خونه بتر

با حرص نیشخند زدم وگفتم: ناراحت _

 نشدم... اصال

اراحتنشدم... اگه خواسنر خوشحالم  ن

 کنن بگو آنوشا مرده فقط



در این صورته که خوشحال یم 

 شم.برادرم مرد تو وآنوشا

ون گل  ...برو بتر ن وکوروشمسئول مرگشنر

ون  .بهار،برو بتر

یفه م ی   ن بار بود که به رسر برای اولنر

 گفتم آنوشا اون هیوال

یف نبود.. اون خوِد شیطان بود  .اصالرسر

_ ن آنوشا زن ده است، اگه بشه تو ی همنر

 حالت بهش

نده.اون فقط نفس م ی کشه ن  ..گفتر

  

  

ن _ ر نفس نیم کشه، اون فقط اکستر



 هوارو بیخود مرصف یم کنه

. 

مادرم اشکشو پاک کرد وگفت: هر جی تو 

م  دختر
ی

 ...بگ

احت کن وبذار من اینجا پیشت  فقطاستر

 . بمونم

م و پتو رو روی پشتم رو به مادرم کرد

 بدنم تا نصفه

کشیدم...صدای گریه ی نوزاد یم اومد. 

 توان اینو
ی

 اما از خستگ

 . نداشتم تابهش شتر بدم

  

  



تا چند روز بعد هم مادرم پیشم بود.. هر 

 چند من همچنان نسبت

 .بهش نی تفاوت بودم

یفه اوضاع خونی نداره  یم دونستم که رسر

م کریمنیم دونست  

رودرک کنم چرا انوشا رو بخاطر من طرد  

 کرده بود؟

دیگه حوصله ی فکر کردن به مسائل 

 ِ
ی

امون زندگ  مختلف پتر

کوفتیم رو نداشتم! مهم نبود که کریم 

 دلش به حالم سوخته؟

مهم نبود که مادرم یهو مهربون شده! 

 مهم نبود که آنوشا آواره



شده ومواد روان گردان استفاده م ی  

 از کنه... 
ی

مهم زندگ  

فته ام بود.مهم آرامشر بود که خ  دستر

 . ییل وقت بود نداشتم

ه شده  توی سکوت به سقف اتاق ختر

 بودم که مادرم در زد

ن توی بغلش ونگ  ووارداتاق شد.. بنیامنر

 .یم زد

  

  

ش بده  کنارم نشست و گفت: بیا شتر

 طفیل گرسنه است... بچه

صتی نیم کنه ببینه مادرش ک ی حوصله 



ش بده  ...داره شتر

 !اونشتر هم آبشه هم غذاش

ش بده  . بیا بگتر شتر

بچه رو از بغلش گرفتم ودرحایل که 

 داشتم آماده یم شدم سینه

ام رو توی دهن نوزاد بذارم گفتم: ا ینارو 

 یم دونسنر و اینجور

ی بچه داری کردی؟ من سابقه دار!.. 

شیدا همآن وشا قاتل!   

قطعاتوی موقعیتش قرار نگرفته که هنوز 

 !آدم ناحسانی نشده

من نیم تونم واسه این بچه مادر ی کنم. 

 .چ ون مادر ندی دم



؟_  تو خدانی که حکم یم کنن

  

  

حنر خود خدا هم وقنر بنده اش خطا یم  

 کنه و بریم گرده

بهسمتش یم بخشش، من مادرتم و سه 

ت اومدم کنارتکهروز هس  

بهت ثابت کنم تو با او دوتا تفاونر 

ن این سهروز  نداری.. و تو عنر

 .نی محیل کردی

با اخم بهش نگاه کردم وترسر زدم: ب ی 

 محل ی سخته؟ نه؟ب

 
ی

؟ این که مادرت از بچگ ی تفاونر جی



؟ تا  ولت کنه وبره جی

حاال مادرتولت کرده بره؟ تا حاال 

 خ واهرت قصد داشته بکشت؟

حاال مجبورت کردن اونجوری که نیم تا 

؟  کنن
ی

 تونن زندگ

! من متفاوتم، از اولش متفاوت  ن پس ببنر

 بودم. سیع نکن یه

. من از  آدممتفاوت رو هم رنگ بقیه کنن

 اول سیاه بودم... سیاه

همیشه تکه... پس سیع نکن اینو باور 

 .نکنن 

صدای جیغهای پر از شعف کودِگ 

ن از توی سالن م ی  بنیامنر



... پدر کوروش چند وقنر بود که به اومد 

 ... دی دن ما اومده بود

  

  

 به 
ی

بریس توی موهام کشیدم ورژ کمرنگ

ون  لبهام زدم و از اتاقبتر

ن رو روی شکمش  اومدم... کوروش بنیامنر

 نشونده بودوداشت

باهاش بازی یم کرد دستش رو روی 

 شکمش بنیامینیم ذاشت

ادن رو در یم آورد وادای قلقلک د

ن هم غشغش م ی  وبنیامنر

 .خندید



ن آنی  ون اومدم نگاه ستی از اتاق که بتر

ن بهم افتاد هر  بنیامنر

روزبیشتر از قبل شب یه کوروش که نه، 

 شبیه کوشان یم

شد.اینشباهتش به کوشان یه جورانی 

 اذیتم یم کرد..چرا کوشان

 از یادم نیم رفت؟

وع به د ن از ذوق دی دنم رسر ست بنیامنر

 زدن کرد و با

اشتیاقخودش رو از روی شکم کوروش 

 ...رس داد و به من رسوند

ن رو یاد گرفته بود اما هنوز  تازهراه رفنر

 حنر راحت ترین کلمه



هارو هم نیم تونست ادا کنه... سیع یم  

 کرد حرف بزنه اما

ی از گلوش  ن بجز صداهای نامفهوم چتر

ون نیم اومد  ...بتر

  

  

نگاه پدر کورش با قدمهای بنیایم ن به 

 ...سمتم کشیده شد

ن نزدیکم شد وخودش رو به پاهام  بنیامنر

وع  آویزون کرد و رسر

بهنق زدن کرد... بغلش کردم اما انگار بازم 

 احساس آرامش ت و

یبغلم نداشت... احتماال فهمیده بود که 



 از ته قلبم بغلش نکردم

ورصفا برای این بغلش کردم تا پدر  

 کوروش فکر کنه اوضاع

 ...روب  هراهه

وع  رسش رو روی شونه هام گذاشت ورسر

 ..به گریه کرد

کوروش که نی قرار نی قرارنی های 

ن بود از جاش بلندشد  بنیامنر

ن رو از بغلم   وبه طرفم اومد و بنیامنر

ه بابانی   گرفت وگفت: قربونتتی

ن را بوسید  ورو به  وصورت تپل بنیامنر

 پدرش کردوگفت: ببخشید

ن یه مقدار باباییه بغل گ انوش  بابا بنیامنر



مش  نمیمونه من بتی

توی اتاقش بخوابونمش.. واز کنارم  

 گذشتوگفت: کیانوش دوتا

چای بریز با بابا بخورید عفت رفته 

 .نونوانی 

  

  

لبخند نمایشر زدم وگفتم : باشه من یم 

چه روریزم بتی ب  

بخوابون... و زیر نگاه دقیق پدر کوروش 

خونه شدم ن  داخل آشتی

ودوتا چای ریختم و رفتم روبروی پدر  

 .کوروش نشستم



چای رو برداشت وبه لبش نزدی ک  _

م  کرد وگفت: ممنون دختر

 .دست گلت درد نکنه

نوش جانن گفتم ولیوان چای رو از _

 توی س ینن برداشتم و

دم که گفت: هنوز به لبم نزدیک نکرده بو 

 اوضاعتون روبه راهه

 باباجون؟

  
ی

دستم دور لیوان قفل شد و با دستپاچگ

 گفتم: بله همه جی 

 !خوبه

  

  



 .نگاهش مات صورتم بود

سیع کردم نشون بدم که نگاه خاصش 

 اذیتم نیم کنه.. اما

ن گذاشتم و   نشدلیوان چای رو روی متر

؟ از چه ختی  گفتم: از شتر

د وگفت: منظورت اصفهانه؟خندی  

 .ببخشید یادم نبود اصفهانید_

 .از شوهرت یم پرسیدی بهت یم گفت_

ه   ن تعجب زده نگاهش کردم وگفتم: چتر

 کوروش گفته بود

 .منفراموش کرده بودم

  

  



باشوهرت یم اومدی بهم رس یم زدی _

 .فراموشت نیم شد

 .کوروش رسکاره وقتش آزاد نیست_

ه کشید وگفت: پس اوضاع خوب آ

 .نیست

؟_  !جی

؟ _ ن رو سقط کنن چرا یم خواسنر بنیامنر

ن چرا اینقدر  بنیامنر

به پدرش وابسطه است که فقط گاه ی 

 یاد مادرش یم کنه؟

چرا یه عروس نیم دونه پدرشوهرش 

از اصفهان  بجای شتر

 یم کنه؟
ی

 زندگ



بابا جون گفتم که اشتباه گفتم.. _

 . معذرت یم خوام

  

  

م... _ معذرت خوایه الزم نیست دختر

 .من تا تهشو خوندم

تو وکوروش کنار هم خوشبخت _

ن   ...نیستنر

پریشب کوروش ظاهرا اولش رفت توی 

 اتاق خودتون... چون

خیالش راحته که که من وقنر قرصامو یم 

 خورم تا صبح ساعتنه

 ..بکوب یم خوابم



م تموم اما اونشب قرص ارامش بخش

 شده بود و من خوابم نیم

برد... نیمه شب اومدم توی سالن دیدم  

 کوروش روی

کاناپهخوابیده... چون اتاقشو من غورق  

 که شبا تنها
ر

 کردم... اتاف

 ... توش یم خوابه

ن بحث  صدای گریه های بلند بنیامنر

 ...روناتمام گذاشت

  

  

ببینم  از جام بلند شدم و گفتم: برم

ن چشه  .بنیامنر



 .و به سمت اتاق رفتم

ن رو توی بغلش گرفته بود  کوروش بنیامنر

 وتابش یم داد

ن آروم نیم شد  ... امابنیامنر

ن کنار تخت  گویسر کوروش روی متر

ن بود و داشت زنگیم  بنیامنر

 ...خورد

نگاهم به صفحه ی گویسر وعکس ی ه 

 دختر جوون با موهای

ا بلوندورنگ شده افتاد واسم المتر   

  

  

از گویسر چشم گرفتم وبه سمت کوروش 



ن رو  رفتم وبنیامنر

ا  ازبغلش گرفتم و با خونرسدی گفتم: المتر

 داره بهت زنگ یم

 ..زنه

 . منتظرش نذار

کوروش شوک زده بهم نگاه کرد ومن 

ن رو از بغلشگرفتم  ...بنیامنر

ن رسش رو روی شونه ام گذاشت و   بنیامنر

م کمگریه هاش ک  

 .آروم شد.. اما هنوز نی قرار بود

ن با عفت بود..  تر وخشک کردن بنیامنر

 اما انگار االن خراب کار

 ..یکرده بود وعفتم نبود که عوضش کنه



وع به  روی تخت خوابوندمش و رسر

 .تعویض پوشکش کردم

  

  

ن یه لحظه ام  توی تمام مدت نگاه بنیامنر

 از صورتم جدا

نشدوسیع کرد با جیغ وداد کردن 

 خوشحالیش رو بروز بده

دستهاش رو بهم م ی کوبید واز شادی 

 ...جیغ یم زد

لبخند غمگینن زدم وب  هش نگاه کردم که 

ن لبهاش صدانی   از بنر

 ...شبیه ماما دراومد



بهش نگاه کردم واون دوباره گفت: ماما 

 مه مه

نیم دونم اشک از کجا توی چشمم دوی 

نگاهد به کوروش   

ن رو توی  کردمتا تاثتر کلمه های بنیامنر

 نگاهش ببینم که دیدم

رسگرمصحبت با مخاطب پشت خطه و 

 .داشت ریز ریز یم خندید

ن رو توی بغلم   ازش چشم گرفتم وبنیامنر

 گرفتم وسینه ام رو

 .تویدهنش گذاشتم

  

  



خییل فوری چشمهای خوشگلش روی 

 هم افتاد وبه خواب

فت...اما دل من انگار طاقت نداشت تا ر 

 از بغلم جداش کنم.. انگا

ر بعداز نه ماه تازه وجودش رو حس  

 کرده بودم انگار تازه فهمیده

 !بودمکه یه پرس بچه ی نه ماهه دارم

دست کوچولوش رو به لبم نزدیک کردم 

 . وبوسیدمش

ن یه نگاه کوروش روی  متوجه سنگنر

 خودم شدم... اونقدربه

اه نکرده بودم که اجزای کوروش نگ

 صورتش رو از ی اد برده



 .بودم

ن بار بود که بعد از مدتها نگاهم  این اولنر

 روی کوروش ثابت

 .شدهبود

نیم دونم چطور یهو از دهنم پری د 

ا کیه؟  وگفتم: المتر

  

  

نی حرف به سمت در رفت که گفتم: 

 پدرت فهمیده ما رابطه

ریمیخونی باهم ندا . 

با این حرفم روی تخت نشست وگفت: 

 مگه مهمه؟ تو مگه



 همینو نیم خوای؟

 چیو ؟_

 !محو شدن من وپرسم از زندگیت_

ا کیه.. یا بابا فهمیده من وتو  این که المتر

 باهم خوب نیستیم؟

 :خواستم بحث رو عوض کنم

ن گفت ماما، اون حرف _ شنیدی بنیامنر

 . زد

  

  

د زد:حرف یم زنه تو ندیدی، چون پوزخن

! قبل از  تو مادر نیسنر

اینکه بگه ماما گفت بابا... حنر تعجب 



 نیم کردم اگه عفت

ه  ...روزودتر از مامان ی اد بگتر

تو حق نداری منکر مادر بودن من _

یم ن رو شتر ... من بنیامنر  بشر

ه  .دم وشبا کنارش یم خوابم تا خوابش بتی

 نیست کیانوش.. تو الی ق _
ن

اینا کاف

 !اسم مادر نیسنر 

ا هست_  .البد المتر

اره هست...چون تن فرویسر یم کنه تا _

 خرج بچه اش رو دربیار

ش همه ی زندگیشه  !ه چون دختر

  

  



پس یه هرزه است برای پر کردن _

 ...اوقات تنها نی تو

ن رو روی تخت خوابوندم و ا ز وبنیامنر

 جام بلند شدم و به سمت

در رفتم که مچ دستم استر پنجه ی  

 کوروش شد... به جلو

کشیدموگفت: اره یه هرزه است واسه پر  

 کردن اوقات تنهانی 

 ....من

ناراحنر اوقات تنهاییم رو پر کن تا یه 

 !هرزه پرش نکنه

ترک عادت موجب مرضه...تو مریض _

 این کارها نی 



ون  کوروش...ودستم رو از دستش بتر 

 .کشیدم

وع!فکر کردی _ مریض رابطه های نامرسر

 نیم دونم شبها تا

 دمدمای صبح کجا جولون یم دی؟

 کجا ج ولون یم دم؟_

ی نگفتم ن  . چتر

  

  

 نه خب بگو... کجا جولون یم دم؟_

تعصب داری؟ غلط یم کنن ! ناراحنر که 

 شوهرت با هرزه ها یم

 ! چند وقته با من پره...بازم غلط یم کنن



؟  رابطه نداشنر

 .بس کن_

چیو بس کنم؟ زن من؟ چند وقته با _

 من نخوابیدی؟ چند

وقتهاون تخت دونفره تا صبح فقط جای 

 منه؟ چند وقته یه

بتساخنر واسه من واسمشو گذاشنر  

 !کوشان

عزیز من ما هر دو خیانت کاریم... قول 

ف یم دم تا صبح  رسر

رو  رویاون تخت تو خیال خودت کوشان

 بغل یم کنن وتنتو

یک یم یسر   .باهاشرسر



  

  

 خفه شو_

انکار نکن کیانوش.. انکار نکن که اینجو _

 ری نیست... بگو تو

اینیکسال وچند ماه گ دلت هوس منو  

 کرده؟

دورتادورمو پر کردی از مانع ها ی 

 ...مختلف: کوشان... آنوشا

قاسم، قاسم، قاسم! ک ی هوس کردی 

یس کوروش  بتی

نیازهایمردونه ات رو چطور ارضا یم کنن 

 !؟



 ...چون ت    ... و_

؟ وادای منو _ ؟ ها؟ من جی من جی

 درآورد: تو منو مجبور کردی

زنت بشم.. تو منو از عشقم سوا کردی.. 

 !تو قاسم رو کشنر 

انوشاواسه خاطر تو منو زیر کرده... تو به 

بورم کردیزور مج  

مادربشم... یم بینن گ انوش... همه ی 

 .حرفهات رو از برم

  

  

اگه یه روز دیدی من مرد مناسنی برات _

ن وفکر  نیستم بشنر



ن کجای زندگیمون اشتباه کردی   کن...ببنر

 که مردی مثل من

کهآرزوش بود کنار زن وبچه اش با 

 کنه... شبا
ی

 آرامش زندگ

م آغوش یه هرزه یم شه... بهاجبار ه

ن وفکر کن واز  بشنر

ون رفت  اتاقبتر

ن که غرق خواب بود نگاه   دوباره به بنیامنر

 کردم و از جام

بلندشدموپشت پنجره رفتم وبازوهام رو 

 .بغل کردم

ن بجز   همه حق داشنر
ی

انگار توی این زندگ

 من! توی منطق



کوروش فکر کردن من به کوشان جریم 

 ِ
 برابر بود با هم آغویسر

 . او با زن ی که یم گفت هرزه است

  

  

ن توی خ واب نق زد وبه گریه  بنیامنر

 افتاد... کنارش دراز

کشیدمودستم رو چندبار پشت شونه 

 اش زدم و پیش پیش کردم

 .واوندوباره خوابش گرفت

ون زدم پدر کوروش همچنان  از اتاق بتر

 مقابل تلویزیون نشسته

ر گوش یم داد وهر از گایه بود وبه اخبا



 نگاه ی به روزنامه ایکه

 .توی دستش بود یم انداخت

چشم چرخوندم تا شاید اثری از کوروش 

 ببینم اما نبود... پدرشکه

انگار همه ی رفتارهای مارو از بر بود  

ون. بهش  گفت: رفت بتر

 نگاه کردم وگفتم: عفت هنوز نیومده؟

ن _  !نه هنوز. بیا بشنر

  

  

رفتم وروبروش روی مبل نشستم و نی 

 حرف به صورتش زل زدم

. 



عینکش رو با یه دستش از روی چشمش 

 برداشت وگفت: گاه ی

اوقات فکر م ی کنم که ای کاش از 

 زندگیه پریچهر رفته

بودماونوقت حتما عادت یم کرد کریم رو 

 دوست داشته

باشهوبپذیرش... اما خودخوایه کردم 

ش بیوفتهونذاشتم رس   

 .بهزندگیش

 ...اما... من  _

یم خوای بگ ی الگ از زندگیت راضن _

؟ پوزخند زد  :هسنر

 تا وقنر یه نفر سویم سای ه 
ی

این زندگ



 
ی

 اش در میونه زندگ

نیست.خودتو خالص کن، ی ا اینوری یا 

م... یه عمر  اونوری دختر

کنارکوروش بودن وفکر کردن به برادرش 

 یم شه حکایت پریچه

  

  

رومن وکریم... ما سه تا هیچکدوم 

 هیچوقت نتونس تیم

گذشتکنیم واسه خاطر آرامش 

 عشقمون... پریچهر عشِق کریم

بود ومنعشق پریچهر... فکر کردیم عشق 

 مشکل گشاست اما



نبود... نهکریم حارصن شد کنار بکشه. نه 

 من نه پریچهر... این وسط

ودن بچه ها بودن... تنهاکسانن که مهم نب

 اینده دیروز ما

همینامروزه... پریچهر زیر خاکه ومن تنها 

 وکریمم توی

هانی که از دست داد وحنر   ن حرست چتر

 کرور کرور ثروتشم

نتونست اونارو بهش برگردونه...دوتا 

 بچه ام این وسط به وجود

اومدن کهفقط ظاهرا برادرن. اما نه  

 کوشان برادرش رو دوست

ش... حنر قبل از تو هم اونا داره ونهکورو 



ن   رابطه ی خونی نداشنر

وحاالمکه با وجود تو هیچکس نم ی 

 تونه حدس بزنه که چه

رسنوشنر در انتظار شما سه نفره... اگه  

 کوروش رو دوست نداری

هرچهزودتر این دندون لق رو بکن وبنداز 

ن   دور وبذار بنیامنر

کنارکوروش وزنن که بعد ها قراره 

ندگیه آرومهمرسش باشه یه ز   

روتجربه کنه... یا کامل همرس و مادر 

 ...باش یا اصال نباش

 نبودنبهتر از بودنه نصفه ونیمه اس ت

  



  

چرا فکر یم کنید من گ انوش رو طالق _

 یم دم بابا؟

هردو به سمت ک وروش که توی قاب در 

 ورودی ایستاده بود

 .نگاهکردیم

 بعد_یکسال#

نکوش    ا  

 امروز باالخره

 سفر سه ساله

 ام به پای ان

 یم

 رسید...مقابل



 آینهایستادم

  

  

 و به ریش

 های مرتب

 شده ام

 دسنر 

 کشیدم...دی

 گه مثلقبل

 احساس بدی

 به موهای زبر

 صورتم

 . نداشتم



  

  

مدنر بود که تونسته بودم خودم رو 

ن نجات  ازدست ژاکلنر

بدم.خییل سخت بود خالص شدن از 

ن و طنازی  دست ژاکلنر

وشیطنت های زنانه اش...اما من باالخره 

 !تونستم

من حاال یاد گرفته بودم که احساسات 

ل  ب ی بندوبارم رو کنتر

کنم... یاد گرفته بودم که قرار نیست من 

 همیشه در مقابل یه

ن خویشتنداریم رو از دست بدم و زود ز 



 . وا بدم

کیف دسنر رو که با خودم از ایران آورده 

ون  بودم رو از کمد بتر

اوردم و زیپش رو باز کردم وعکس  

ون  کیانوش رو بتر

کشیدم...لبخندی به موهای کوتاه 

ه وخط سبییل که  وپوست تتر

 پشت

لبهاش بود انداختم ولبخند زدم... این 

اینکه ازعکس رو قبل از   

ایران بیام از گ انوش گرفته بودم و  

 گذاشته بودمش کنار تا

اتش رو به  وقنر دوباره دیدمش، تغیتر



 .خونی حس کنم

  

  

با انگشت روی صورتش کشیدم وگفتم: 

 من خییل تغیتر 

کردمکیانوش... امیدوارم توهم تغیتر  

 کرده بایسر ! ببخش کیانوش

دم اما مطمعنم که تو منبهت خیانت کر 

 همچنان بهم

 .. وفادارموندی،آخه تو نیم تونن بد بایسر

 تو هنوزم عشق وفا دار

منن ! دارم یم یام پیشت زشت دوست 

... یم ی ام ویم  داشتنن



بینم که موهاتبلند شده و یه خانم به 

 تمام معنا شدی... یه عرویس

یم که همه انگشت به دهن  یم گتر

یه بمونن... تا همه حوشبخت  

ن وبدونن که ما تونستیم ، ببینن ن  .مارو ببینن

صدای در اتاقم بلند شد. تمام مدت ی  

 که از سعید جدا شده

بودمتوی این هتل اقامت داشتم البته گاه 

 ی هم م ی رفتم

... اونم چند باری به اینجا  ن پیش ژاکلنر

 .اومده بود

یقه ی لباسم رو صاف کردم و اجازه ی 

 .ورود دادم



  

  

در اتاق باز شد و من به عقب برگشتم وبا 

 .سعید رودر رو شدم

از تعجب نزدیک بود شاخ درنی ارم... 

 شوک زده بهش نگاه

کردم،که لبخند زد وگفت: چیه رفیق 

 :تعجب کردی؟ خندید

س واسه دعوا نی ومدم... اومدم واسه  نتر

 !خداحافیطن 

واغوشش رو به روم باز کرد... 

 باخوشحایل به طرفش رفتم وهر

 .دوهم رو در آغوش گرفتیم



ن ه واون  تعارفش کردم که روی مبل بشنر

 . نشست

  

  

لبه ی تخت نشستم وگفتم: من واقعا 

ن متاسفم  .واسه همه چتر

خندید وگفت: گذشته دیگه ،حذف 

 بعضن از ادمها از

ن باید از  زندگیتهمیشه بد نیست... ژاکلنر

 م حذف م ی
ی

 زندگ

شد تابت ونم بیشتر به خودم اعتماد کنم... 

 خسته بودم از اینکه

اون مدام بخوادبه روم بیاره که من یه 



م و حاال پرس شدم  ...دختر

 .راسنر با یگ آشنا شدم

 واقعا؟؟_

اوهوم... اون یه گارسونه اصاالتا اهل _

 ترکیه است... هیچگ

زندگیش نداره... البته من روتوی 

 نتونستم بهش دوروغ بگم

  

  

وحقیقت رو بهش گفتم واونم گفت که 

 حاالی من براش مهمه

نهگذشته ام... قراره باهم یه سفر به ا 

 .یران بیاییم



برات خییل خوشحالم سعید... ای نو _

ن   از ته قلبم یم گم. ژاکلنر

 .واقعا لیاقت تورو نداشت

ممنون...اما من واسه تو خوشحال ترم _

 این ریش وسبیل خیل

ی بهت یم ی اد جذاِب لعننر ... نامزدت 

 با دیدنت غش نکنه از

 .خوشیشانش آورده

 .هردو با صدای بلند خندید یم

  

  

یک ساعت بعد همراه سعید به فرودگاه 

 رفتیم و من اماده شدمتا



شته ام روبرو بشمبعد از سه سال با گذ  . 

ون اومدم هوای غبار   از فرودگاه که بتر

 گرفته ی تهران را با

تماموجود به ریه کشیدم. هر چند بعدش 

 رسفه ام گرفت.. اما

ن هوای غبار گرفته هم یم ارزید به  همنر

 .هوای پاک غربت

به بابا گفته بودم که امروز یم یام اما ازش 

 خواسته بودم که

وازم بیاد، بدون کامالدر سکوت به پیش

 .جشن ومهمونن 

ودیدمش که منتظرم ایستاده. با د یدنم 

 چند لحظه ای از همون



دور براندازم کرد وبعد با شادی به سمتم 

 اومد و آغوشش رو بهروم

  

  

باز کرد... به سمتش قدم تند کردم و 

 خودم رو توی

 زیاد اهل 
ی

آغوششانداختم.. از بچگ

باهاش نبودم کهصمیمیت   

بخوام حاال مدت زیادی درآغوشم 

مش  .بگتر

برخوردمون بعد از حدود سه سال یه 

 برخورد کامال معمویل بود

. 



ن مدل باالش شدی م  باهم سوار ماشنر

 واون از راننده اش خواست

 . که حرکت کنه

ن بهش نگاه کردم وپرسیدم:   توی ماشنر

 کیانوش چطوره؟

 حالشخوبه؟

تو هربار منو م ی بینن و یا باهام _

، حرف  صحبت یم کنن

 . اولتکیانوشه! خوبه اونم حالش خوبه

  

  

البته من که مدتهاست ندیدمش ویل 

 مطمعنن که بعد از سه



 سال هنوزم همچنان دوستش داری؟

 .من همه ی زندگیمو مدیون کیانوشم_

پس نسبت بهش فقط احساس د ین _

درسته؟ داری  

 !وعالقه ای این وسط نیست

 .قطعا عالقه ای هست که برگشتم_

یعنن هنوزم به ازدواج بهش فکر یم کن _

 ی؟

  

  

غتر از این نیست. قرارمون چ یز ی  _

 غتر از این بوده بابا؟

تغیتر اساسیه من در مقابل ازدواج با  



 .کیانوش

 اماااا_

_ گفتم: ک   میان حرف پدرم پریدم و 

 یانوش با ظاهر جدیدش

 کناراومده؟

 ظاهر جدی دش؟_

ما به هم قول دادیم بابا... قول دادیم _

 هردو به اصل خودمون

برگردیم.. قرارمون این بود اگه دختر شدم  

 کیانوش دوستم

  

  

واگهمثل حاال حالم خوب شد اون 



 همرسم باشه... من این همه

قول دادم که بریم گردم و سالبه کیانوش 

 باهاش ازدواج م ی

 .کنم

قرار بود از هم نی ختی بم نونیم تا بتونیم 

اتمون رو  اول تغیتر

بپذیریم وبعدش به ازدواج با هم به طور 

 .جدی فکر کنیم

 جدی فکر کردی؟_

چرا سیع داری بفهیم که من توی _

 تصمیمم جدی ام یا نه؟

ا تیعن یر کرده _ ن خب ممکنه خییل چتر

شهبا . 



  

  

؟_  مثال جی

مثال اینکه بعد از اینکه دید یش _

 پشیمون بشر از اینکه سه

 !سال تمام بهش فکر کردی

ما به هم قول دادیم ومن اصال _

 .پشیمون نیم شم

پدرم سکوت کرد و منم از این سکوت _

 .استقبال کردم

 کیانوش#

ن تمام اسباب بازی هاش رو روی  بنیامنر

ن پخش وپال  زمنر



کردهبود... من هم روی مبل مقابل 

 تلویزیون نشسته بودم

ن یم کردم  .وکانالهاروباال وپا ینر

  

  

کوروش طبق معمول خونه نبود و عفتم 

 مشغول پخت وپز توی

خونه بود ن  . آشتی

ن یگ از توپ هاش رو به سمت م بنیامنر

 پرتاب کرد وتوپ

محکمتوی بینیم کوبیده شد که آخم 

 دراومد وناخوداگاه رس

بنیامینفریاد کشیدم: ب ی شعور 



ه بچه ی
َ

ِ ِِ
َ

 حواست کجاست ا

 .بد

ن با صدای فریادم یکه ای خورد و  بنیامنر

 بعد لبهاش رو برچید

 .وبه گریه افتاد

 .به سمتش رفتم وبغلش کردم

  

  

م جونش توی سینه ام زد و با بامشت ک

 :لحن کودکانه اش گفت

 .تو بدی... دوستت ندارم

محکمتر توی بغلم گرفتمش و رسش رو 

 . نوازش کردم



ن لحظه از در داخل  کوروش توی همنر

ن با د  شد وبنیامنر

ن   یدنشخودش رو از بغلم به سمت پاینر

 کشید و مجبور شدم

ن و اون به سمت کوروش  منر ن بذارمرسر

ا منو زدرفت وگفت: مام . 

نگاه برزخیه کوروش به سمتم افتاد و به 

 طرفم اومد وگفت: دلتاز

؟  کجا پر رس بچه خایل یم کنن

من نزدمش فقط رسش داد کشیدم... _

 بخاطر تو نی که به صورتم

 .کوبیده شد

  



  

اون فقط یه بچه است. حق نداری از _

 هرجای دیگه دلت پره

 !رسبچه خایل کنن 

اون بچه ی منم هست... حق نداری _

 به خاطر یه فریادی که

هرمادری ممکنه رس بچه اش بکشه، رس 

 . من داد بزنن 

پوزخند زد: هه مادر! نمردیم ومعن ی 

 مادر بودن رو هم فهمیدی

 .م

ون اومد وبن  ن خونه بتر عفت از آشتی

ن رو با خودش به  یامنر



د  .اتاقشتی

کوروش به عفت نگاه کرد وبا پوزخند  

 !گفت:اون مادرشه،نه تو

  

  

رو به کوروش کردم وگفتم: واسه جی 

 دنبال بهونه یم گردی که

هر بار اینو توی صورتم بکونی کوروش؟ 

 تو از جی عصنی 

ن من دارم سیع یم کنم با این  ؟ببنر هسنر

 زندگ ِی 

یط که  جهنیم کناربیام به رسر

یچوقت،ه یچوقِت هیچوقت باه  



.پس سع ی نکن ادای پدرای  من بحثنکنن

 دلسوز وخانواده

دوست رو دربیاری...یه کاری کن تحملت 

 .واسم راحت تر باشه

؟! هه... تحمل من واسه تو راحت _ جی

 بشه یا تحمل تو واسه

من!؟ چرا اینقدر حق به جاننی تو؟ هان؟ 

 به چیت یم نازی؟هان؟

دا ری توی این  تو همینجوریشم نسیه

؟  م ی کنن
ی

 خونه زندگ

 .پس رسمن منت نذار

پوزخند زدم وگفتم: م ی تونم نش ه 

 نباشم. چرا طالقم نیم



 .دیکه هم من راحت بشم هم تو

  

  

دستش با عصبانیت به سمت چونه ام 

 :اومد ودور چونه ام قفلشد

چه زری زدی؟ طالقت بدم؟ هه 

شم رسکار ع
َ

ِ ِِ لیه! امر دیَچ  

 گهای نداری؟

فشار دستش بیشتر شد وغرید: زندگیم 

 رو برام جهنم کرد

 .یکیانوش، زندگیت رو جهنم یم کنم

طالقت نیم دم. کاری یم کنم روزی هزار 

 .بار آرزوی مرگ کنن 



با چشهای وحشت زده به این حالت  

 کوروش که مدتها بود ازش

ندیده بودم نگاه یم کردم، تقال کردم تا 

ام رو از چونه  

ون بکشم  .دستشبتر

 .اما نی فایده بود

  

  

چشمهاش رسخ تر شد وچشمها ی منم 

 .بازتر

یه دستش دور چونه ام بود ودست دیگه 

 اش رو دور

بازومانداخت... باهمون فشاری که به 



 چونه ام یم آورد وبه بازوم،

کمون هول داد.  منوبه سمت اتاق مشتر

باهاش رو توان مقابله  

نداشتم . با لگد آرویم دراتاق رو باز کرد 

 ومنو داخل اتاق برد

ودوباره اینبار با کف پاش در رو پشت 

 رسمون بست وتازه اینجا

م ازصدانی که ممکن بود به   بود که رسر

 گوش عفت برسه وکنار

گذاشتم وتونستم صدای خفه شده توی  

ون بفرستم  گلوم رو بتر

کن! داری چکار و با لحن بلندی بگم: ولم  

!؟  م ی کنن



با لحنن که عوض شده بود گفت: حاال  

 که داری تحمل یم کنن 

باید درست وحسانی تحمل کنن خوشگلم 

 ولبهاش رو روی لبهام

گذاشت ووحشیانه به دندان کشید... 

 صدای آه ریزی که کشید م

ن آه ر یز کار  گاه بود وهمنر کامال ناخود آ

 دستم داد و باعث

  

  

شدفشار دست کوروش روی بازوم کم 

 بشه ودسنر که با خشونت

دور بازوم قفل شده بود.. اینبار منو در 



 بر کشید و فشار دندوناشکه

روی لبهام بود به مگ دن نوازش بار 

 .تبدیل شد

دست خودم نبود، من به رابطه با این 

 مرد جسور عادت داشتم

ت بهنوازش هانی که همیشه کیم خشون

 .قاطیش بود نیاز داشتم

مدتها بود که نیازم رو رسکوب کرده بودم 

ی نزدیک به ن  چتر

 .دوسال

دستش نوازش بار زیر لباسم رفت و کمرم 

 رو چنگ زد وآخ

ریزیکه دوباره از دهنم دراومد وپشت 



 بندش کلمه ی جاااان آروم

 !ی که از زبون کوروش دراومد

  

  

ک بعد از شاید واقعا ب ه یه رابطه ی مشتر

 مدتها نیاز داشتم

کهیکباره عضالت منقبض شده ی تنم 

 شل شد... وکوروش البته

کهاستاد کار بلدی بود و خوب م ی 

 تونست چطور یه زن رو با

 .خودش همراه کنه

گاز ریزی که از گردنم گرفت نی اختیار 

 انگشتای دستم رو



 .دوربازوی عضالنیش چنگ کرد

ی گریم که روی لبهام زد  ودوباره بوسه

 :وبا لحن پچ پچ واریگفت

بیا جهنم تو رو با بهشت من باهم ترکیب  

 کنیم شای د تهشیه

 .برزخ بهشنر به وجود اومد

نفرتت از من رو بر ای چند دقیقه یادت 

 بره. اشگ که

ن انی  دورچشمهاش حلقه زده بود رنگ ستی

 چشمهاش رو با یه

 . رسخ ی قشنگ ترکیب کرده بود

  

  



 ... کوروش رهام کرد که بره

اما دوباره این من بودم که دلم اون لحظه 

ن   فارق از همه چتر

فقطکوروش و نوازشهای خشونت بارش 

 رو یم خواست، دستم

 یقه ی لباسش روچنگ زد کیانوش

کوروش با باال تنه ی عریان پشت پنجره 

 ی اتاق ایستاده

 .بودداشت سیگار یم کشید

ون یم اومد  سوز رسمای بدی که از بتر

 باعث شده بود که

 ، حالم 
ن

بازوهامرو بغل کنم. از طرف

 خوب نبود.. حس یم کردم



به خودمواحساسم پشت پا زدم وخالف 

 عالقه ام به کوروش

 . باهاشهمبستر شدم

کوروشم متفکر بود.. هر از چندگایه 

 پک عمیفر به سیگارش

ون یم زد و بعد، چند دقیقه ای به ب تر

 وبارونن که نم نم یم

 .بارید نگاه م ی کرد وآه م ی کشید

  

  

سکوت سنگینن حکم فرما بود. خجالت 

ون برم  یم کشیدم بتر

وبا عفت روبرو بشم... پیش خودم فکر 



 یم کردم که االن عفت

ن من وکوروش  تمامزیر وبم اتفاق ی که بنر

 !افتاده رو از بره

ن افکار بودم که فر ورفتگیه  توی همنر

 تخت رو حس کردم

 .وکوروش که کنارم نشست

خودمو جمع کردم، که بالفاصله با 

 برخورد عصنی کوروش مواجه

 شدم

پوزخند صدا دا ری زد واز کنارم بلند شد 

 ودوباره پشت

 .پنجرهرفت وبازش کرد

اینبار لرز کردم وگفتم: م ی شه اون 



 پنجره رو ببندی کوروش

دمهرس   . 

  

  

هوا رسد نیست... .از خجالت رسدت _

 شده اخه زنا کردی،

 !بانامحرم خوابیدی

اصال دلم نم ی خواست این اتفاق _

 بیوفته فهمیدی؟ اگه

تومجبورم نیم کردی این اتفاق نیم 

 .افتاد

هه، البد بازم من بودم که بغلت کردم  _

 که نری، که بیشتر پیشم



.شب یه خالف کارانی حرف یم زنن  بمونن

 که وقنر به دام یم

ن یم گن پشیمونیم ورفیق ناباب از راه  افنر

 به درمون کرده

 . پنجره را یم بندد

 با خودت چند چندی کیانوش؟_

  

  

 . از خودم بدم یم آد_

از خودت بدت نیم یاد، از من بدت یم _

 !آد

آدم  به صورتش نگاه کردم وگفتم: از 

 خیانت کار بدم یم یاد



. 

 .نگاهش رو ازم گرفت

اروم وزیر لنی گفت: خیانت ، خیانت یم 

 .ی اره

وقنر زن آدم بهش خیانت م ی کنه، 

 .چاره ای براش نیم مونه

 . من بهت خیانت نکردم_

یم کن ی گ انوش، فقط چند روز _

کن  .صتی

  

  

 !منظورت چ یه؟_

خوابم یم ی اد کیانوش خسته _



 ام...شب بختر من امشب شام

 .نیم خورم

موهام رو که دور شونه ام انداخته بودم. 

 آروم دست کشید

و به یه طرف گردنم هدایت کرد  وهمرسر

 وبوسه ی ریزی روی

 . گردنم زدوگفت: شب بختر دختر خوب

وروی تخت دراز شد وپشتش رو بهم کرد 

 .و خوابید

شدم، باالخره با ید با از روی تخت بلند 

 عفت چشم تو چشم یم

 .شدم

  



  

ون  چراغ رو خاموش کردم واز اتاق بتر

 .زدم

خونه بود ن  . عفت توی آشتی

ن کجاست  .به سمتش رفتم وگفتم: بنیامنر

خوابوندمش خانم... ولبخند شیطنت _

ی زد ن  . آمتر

بهش نگاه کردم وگفتم: به جی م ی 

 خندی؟

ندید وگفت: حواسم به همه بلندتر خ

ن هست خانم جون  ...چتر

خدا شما واقا کوروش رو کنار هم نگه 

 .داره ان شاهللا



  

  

 .به کارت برس_

چشم خانم.... فقط اگه اجازه بدی ن _

 من کم کم رفع زحمت

 ..کنم

م نیم ی اد  .تاکش گتر

 .باشه یم تونن بری_

_ . شامم اماده  چشم خانم... االن یم رم. 

 کردم... غذای

 .بنیامینکوچولو روهم دادم

ممنون یم تونن بری.. ووارد اتاق _

ن شدم...به خواب  بنیامنر



عمیفر فرو رفته بود.. گونه ی قشنگش 

 رو بوسیدم وکنارش دراز

کشیدم... صدای آروم نفس هاش ازهر 

ی زیباتر بو د ن  چتر

  

  

 کوش ان#

ادم خونه ی خودش وخودم بابا رو فرست

 ...رفتم پیش مادر بزرگم

اونجا هنوزم واسم آرومتر از خونه ی بابا 

 بود... با وجود این مدت

ی که با بابا همش در ارتباط تصویری 

 بودم وهمش دنبال



کارهامبود اما هنوزم ما شبیه یه پدر و 

 .پرس واقیع نبودیم

چند روزی بود که توی خونه ی 

مروز تصمیممادربزرگم بودم وا  

گرفتم به خونه ی بابا برم، برام مهم نبود  

 که از قبل

باهاشهماهنگ باشم یا نه.. اونجا خونه 

 ی پدریم بودومن واسه

 با کش 
ی

ن بهاونجا نیاز به هماهنگ رفنر

 حنر بابا نداشتم.من

  

  

ی از کیانوش یم گرفتم.حتما  با ید یه ختی



 مادرو خواهرش

ن   .ازش ختی داشنر

 .اماده شدم وبه سمت خونه ی بابا رفتم

به اونجا که رسیدم با وجود اینکه کلید 

 داشتم.اما ترجیح دادم

 . زنگ بزنم

رسایدار جدید در رو برام باز کرد...بابا  

 گفته بود که همه

یخدمتکار ورسایدارو عوض کرده و 

مرد با دی عجیب نبود که پتر  

صمییم  دنم جا نخورد وبر عکس خییل

 . باهام بر خورد کرد

از کنار ساختمون رسایدار که ب ین 



 درخت های میوه ی حیاط

بزرگ خونه بود گذشتم وبه ساختمون ر 

 سیدم

  

  

در بزرگ خونه تعویض شده بود 

ن نرده های قد ییم  وهمچننر

 ... اماسنِگ نما همون بود

زنگ در ورودی نما رو هم زدم واینبار 

 خدمتکار زن جوونن در

 .روبه روم باز کرد

وارد سالن مجلل وشیک ویال شدم که 

 تمام دکوراس یونش از



مبلمان وفرش و پرده واشیای قیمنر 

 .تعویض شده بود

هیچکس توی سالن نبود. خدمتکار به 

ی ن  طرفم اومد وگفت: چتر

 میل دارین براتون بیارم

 .یه کیک وقهوه فقط، اگه هست_

_ یارم خدمتتون االن بله آقا هست یم . 

  

  

 پدرم ک ی م ی ی ان؟_

معموال ده شب به بعد یم یان .. خانم _

ن االن یم ی  هسنر

ن خونه  انخدمتتون. و به سمت آشتی



 ...رفت

ه بری دیگه االنه که کریم نی داش _ بهتر

 بشه ببینت دیگه

 .روزگارمسیاهست آنوشا

 .پول بدم تا برم، اون کمه_

_ ارم دیگه واسه امروزت بسهند  . 

با صدای جر وبحثشون از جام بلند شدم 

 و به سمت پله ها

 .رفتمتا بتونم بهتر ببینمشون

  

  

ش با د یدنم شوک زده  گل بهار و دختر

 .رس جاشون ایستادن



 .انگار یه روح یم دی دن

 کوشان#

ش   رنگ از رخ گلبهار پریده بود واما دختر

 کم کم حالت شوکزده

ی چهره اش رو به یه پوزخند تمسخر 

ن تغیتر داد  . آمتر

ن اومد و خودش رو  گل بهار از پله ها پاینر

 بهم رسوند

 گفت: خونی پرسم؟ خوش 
ی

وبادسپاچگ

 اومدی... چه ماشاهللا

  

  

ت نما عوضشدی چشمت نزنم و با فو 



 یشر دور رسم مثال یم

 . خواست بالرو از من دور کنه

با تعارفش روی مبل بزرگ وسه نفره ی  

 گرون قیمتش نشستم

خدمتکار با سینن قهوه وکیک رسید  .

ن   واونارو روی متر

 .گذاشتورفت

؟ همه  روبه گل بهار کردم وگفتم: چه ختی

ن خوبه؟  چتر

دسنر توی موهاش کشیدو گفت: بله 

ن خوبه  .همه چتر

 کیانوش کجاست؟_

 مگه خودت ختی نداری؟_



  

  

ی ندارم_  .نه... ختی

خواهرش روی مبل نشست ومن تازه 

ات زیاد ش  متوجه تغیتر

ه وچشمهای گود  شدم... پوست تتر

 افتاده وصورت

... یادم یم یاد که اون  الغرواستخونن

 .دختر زیبانی بود

با انگشت نوک بینیش رو لمس کردو  

 . گلوشو صاف کرد

 به جی نگاه یم کنن داداش کوچولو؟_

از کلمه ی داداش جا خوردم. من خاطره 



 ی زیادی از بودن

کناراون وخواهرش نداشتم که بشه گفت 

 . مثل داداشش بودم

  

  

 !من خوبم_

؟_  دیگه عه وا خواهری نیسنر

 .وخنده ی زشنر رس داد

_ ه  بلند یسر بر ی تا  خفه شو آنوشا، بهتر

 کریم نیومده ، ببینت

یم شه  .رسر

دوباره بینن ایش رو باال کشیدوگفت: ول  

 کن مامان فوقش اینهکه



ون،  دستمو یم کشه وپرتم م ی ده بتر

ن بارش که نیس ت  اولنر

 .ودوباره خندید

 . ببند دهنتو وپاشو برو_

  

  

واز جاش بلند شد وآنوشا رو به زور از 

 روی مبل بلند کرد..که

 .. بامقاومت آنوشا روبرو شد

م خب...قراره برم _ ولم کن مامان..متر

 خونه مرجان اینا...شیدا

کهمنو راه نیم ده م ی ترسه شوهرشو 

 بقاپم...البته شوهرم ادم



 عوضن هست شیدا خودش یم شناسش

. 

 ...گفتم برو،بلند شو یاال_

اونو به زور از جاش بلند کرد وکشون   و 

 .کشون به سمت در برد

ن از اونجا با صدای  ون رفنر ن بتر انوشا حنر

 بلند گفت:اینا هیچی 

راجب کیانوش بهت نیم گن..من ویل 

 بهت یم گم...فردا

ساعتچهار بیا پارک ملت البته بای د یه 

 .تومن بهم بدی فهمیدی

  

  



کشون بردش و نذاشت   گل بهار کشون

 .حرفشو بزنه

د دست رسایدار و خودش اومد  اونو ستی

 ودوباره نشست

 .رسجاشوگفت:قهوه ات رسد شد بخور

 کیانوش کجاست..آنوشا جی یم گفت؟_

خودتو اذیت نکن..آنوشا معتاده یه _

ن ی واسه خودش  چتر

میگه...خماره...آدم خمار نیم دونه جی 

 . از دهنش دریم یاد

_ شده؟چرا معتاد   

مال امروز ود یروز نیست... چندساله  _

 که شیشه یم کشه



 . منتهااالن دیگه ازقیافه افتاده

  

  

ونش کرده؟_  پدرم بتر

ن گ اینجاست؟_  به ببنر

 صدای پدرم بود

 کوشان

ون زدم... بازم طفره  از خونه ی بابا بتر

 . رفته بود

فقط گفته بود که کیانوش مایل نن ست 

 ...فعال منو ببینه

بابا همیشه اینطور بود... به سخنر م ی 

 ...شد ازش حرف کشید



  

  

فقط راجب یه بدهکارش یم گفت که 

 داشت به خاک سیاه م

ینشوندش... یم گفت داره حسانی تالش 

 یم کنه که اون

بدهکارورس جاش بنشونه.. از آدمهاش 

 یم گفت که مشغول نابود

 اون ی ارو شده بودن ودر آخر  
ی

کردنزندگ

 گفته بود که چند وقت

ن درست بشه وبعد  کنم تا همه چتر صتی

 راجب ازدواج من و کیانو

 .ش صحبت یم کنیم



یه مشت حرفهای نی رس وته که فقط 

 مخصوص خودش بود... از

 این بام به اون بام

ی این وسط جور  ن حتم داشتم یه چتر

ی بود که ن  نیست... یه چتر

نیم خواست من بدونم واین اجازه رو  بابا 

 هم به گل بهار نم ی

 داد

  

  

تمام امیدم به آنوشا بود باید باهاش 

 حرف یم زدم بای د فردا

یم رفتم پارک ملت... حنر اگه اون نم ی 



 . اومد

دلم هوای کوروش رو کرده بود از اونم 

 این چندسال ب ی

بودم... سیم کارنر ک ه قبل از سفرم به  ختی

 کانادا توی ایران ازش

استفاده یم کردم و توی گوشیم انداختم 

 و به قسمت شماره

هاش رفتم... با ترس ولرز شماره ای که 

 به اسم کیانوش بود

رولمس کردم ودلم رو به دریا زدم 

 وگرفتمش... بهش گفته بودم

کهاین سیم کارتو خاموش کنه و بذاره 

ن تماس با این سیم  اولنر



کارتو وقنر دوباره دی دمش از خطم. 

م فکر یم کردم  شماره بگتر

ممکنهکیانوش اونو فعال کرده باشه... 

 تماس رو برقرار کردم

ک مورد نظر در  ودوباره با پیغام مشتر

 شبکه موجود نیم باشد

 . مواجه شدم

  

  

لبخندی زدم، این ختی خونی بود... 

ز یچشمم به اسم. کوروش   

ر شماره ی کیانوش افتاد وگرفتمش واین 

 . خط روشن بود



بعد از چند بوق صدای خسته ای توی  

 ...گویسر پخش شد: الو

 صدای خودش بود: کورو ش

 کوشان#

 ..الو_

 . سکوت پشت خط طوالنن شد

  

  

سالم کوروش، منو یم شنایس ؟ بعد از _

 سه سال صدام

؟روفراموش که نکردی  

 پس باالخره اومدی؟_

این صدای کوروش بود... بعد از حدود 



 سه سال از دوریمون

اصالانتظار این برخورد رسد از کوروش 

 .رو نداشتم

اما بازم سیع کردم نشون بدم که از 

 .شنیدن صداش خوشحالم

پس گفتم:من خوب شدم  

 کوروش...دیگه مثل قبل نسبت به

 ... خودم حس بدی ندارم

 ..خوبه_

  

  

 ناراحنر از اینکه من خوبم؟_

همون موقع ام رفتارات واسم مهم _



 نبود..چرا فکر یم کنن 

 االنمهمه؟

 !برات مهم بود_

م نیم کردی   اگه مهم نبود اینقدر تحقتر

 .کوروش

من فقط سع ی م ی کردم بهت _

 بفهمونم که راهت

 .اشتباست

_ همه درسته راهم اشتباه بود.اما االن 

ن خوبه خداروشکر  .چتر

 خب االن من با ید چکار کنم کوشان؟_

 به حال 
ر

خوب بودن یا نبودن تو چه فرف

 من داره؟همون موقعام



تمام ثروت کری م واسه تو بود...حاالم 

 هست..فقط فرقش اینهکه

  

  

االن شاید بتونن چطور ازش استفاده کنن 

 ..اونموقع نیم

 .تونسنر 

باشه کوروش، اینم یم ذارم به حساب _

 نفرنر که همیشه

... فقط یه سوال ازت  ازمداشنر

 دارم...سوایل که هیچکس جواب

درسنر راجبش بهم نداده... ایم دوارم تو 

 !بتونن بهم جواب بدی



ن پشت خط همچنان  سکوت سنگنر

 ادامه داش ت

 :اما کوتاه نیومدم وسوالم رو تکرار کردم

_ اجب ک هیچکس جواب درسنر ر 

 یانوش بهم نیم ده، تو

؟ یازش نیم دونن ن  چتر

  

  

بعد از کیم مکث و آه عمیفر که از گلوی  

 ..کوروش در اومد

گلوش رو با تک رسفه ای صاف کرد 

 ...وگفت: فراموشش کن

 .وصدای بوق آزادی توی گویسر نی چید



مجدد شماره اش رو گرفتم و اما در کمال 

موشتعجب گویسر خا  

 .بود

حس یم کردم اتفاق خ ونی برای کیانوش 

 .نیوفتاده

 پس ناچار تنها امیدم آنوشا بود

  

  

 .به خونه ی مادربزرگم رسیدم

 .مادر بزرگم داشت نماز یم خوند

از کنارش نی صدا گذشتم ورفتم توی 

 ...تخت دراز شدم

چشمهام رو بستم وسیع کردم ذهنم رو 



ن خایل  از همه چتر

 . کنم.. بای د فردایم رفتم دیدن آنوشا

 کوشان#....

بعد از حدود نیم ساعت ی که توی پارک 

 ملت در حال پرسه

 .زدن بودم

  

  

 :صدای آنوشا رو از پشت رسم شن یدم

 پولو آوردی؟_

راه به عقب چرخیدم وآنوشا رو هم

ی با رسووضع  دختر

زنندهوفجیح دیدم.موهای طال نی رسش 



 رو فر کرده بود و از

ون ریخته بود وتاب باالتنه  شالنازکش بتر

 ای پوشیده بود وتو

ن طالنی زده بود و یه شلوار  ینافش یه نگنر

 تنگ وسیاهم

پاشبود.مانتوی بدون دکمه ای سفید 

 هم به تن کرده بود
ی

 رنگ

. 

همراهش نگاه   بادقت به آنوشا ودختر 

 .کردم

دختر ابرونی باال انداخت و گفت: چه 

 .جیگریه داداشت آنن 

  



  

آنوشا جعبه ی سیگارش رو از ت وی  

 کیف کمریش درآورد وی

ه دونه سیگار از داخل جعبه درآورد و 

 بافندک طالنی 

وشنش کرد و گفت: چشمت  رنگرسر

 دنبالش نیوفته سونیا این

دش یکیو زیر رس داره... یه خوشگله خو 

 عتیقه رو که هیچگ از

زور زشت ی نگاهش نیم کنه. مگه نه  

 کویسر جونم؟

مواظب حرف زدنت باش آنوشا.. حق _

 نداری راجب



... در حد  کیانوشاینجوری حرف بزنن

 !واندازه اش نیسنر 

آنوشا پ وزخندی زد ودود سیگارش رو به 

ون فوت کرد  .بتر

این داداش رفیقیش گفت: همجنس بازه 

 خوشگلت؟

  

  

ه و هر دو _ نه خره... کیاموش اسم دختر

 خندیدن... خنده اش

بهکیامویسر بود که با طعنه از دهن 

 آنوشا دراومد.. اون عمدا به

 .کیانوش گفته بود کیاموش



با عصبانیت گفتم: فرصت اینو ندارم به 

 اراجیف تو گوش

لب وبگو  بدمآنوشا... برو رس اصل مط

 کیانوش کجاست... رسکاریه،

 .برمجای دیگه دنبالش بگردم

 دستشو دراز کرد وگفت: پول

 پویل بهت نم ی دم_
ی

ی ازش نگ  ...تا ختی

  

  

ی نیست... خمارم نذار _ تا پول ندی ختی

 !سگ بشم کویسر 

من به حرفهای یه معتاد اهمیت نیم _

 دم و پشتم رو بهش



کردمو راه افتادم که گفت: بدبخت 

 هیچکس مثل من حقیقت

 . رو بهت نیم گه

رسجام ایستادم، بدون اینکه به سمتش 

 .برگردم

ن تا بهت بگم_  .بیا بشنر

 .به طرفش برگشتم

  

  

رفت ونشست رس یه ن یمکت وبه 

 دوستش گفت: سونیا تو برو

 .پیش پیمان منم م ی آم

چ حرف اضافه ای رفتدوستش نی هی . 



 .رفتم وکنارش روی نیمکت نشستم

نگاهم کرد وگفت: خییل خوشتیپ 

 شدی... با این

همهخوشت یپیت بازم فکر یم کنن  

 کیانوش لیاقتت رو داره؟

ن به کیانوش حرفتو _ ه بدون توهنر بهتر

 بزنن وگرنه کالهمون م

 . یره توی هم..درجریان باش

  

  

دوباره پوزخند زد وگفت:از  آنوشا 

 کوروش رساغشو گرفنر اصال

 کوشان#



دودستم رو روی سینه ام در هم قفل  

 :کردم وگفتم

 چه ربیط به کوروش داره؟_

 خییل ربطا...از کجاش بگم؟_

 ، اگه _
ی

ه هرجی که م ی دونن بگ بهتر

،  بفهمم دروغ گفنر

 !واستگرون تموم یم شه

  

  

_ نن این قدرت رو داری؟جدا؟ یع  

 ، بهت نیم ی اد اینقدر نفوذ داشته بایسر

؟  م ی دونن واسه جی

ه.  ن چون وضعیت حاالت خییل رقت انگتر



ی که  چون دختر

خیلیعاشفر و دوستش داری گم وگور 

 شده، چون الیق عشقت

 .نبوده

 .چون بهت خیانت کرده

 .چرت وپرت نگو_

  

  

از صدای فریادم یکه ای خورد... اما _

 زود اوضاع رو دست

گرفتوگفت: این حنجره رو اذیتش نکن، 

 صداتو نگه دار واسه فریاد

 .زدن رس اصل کاری



ن نکن آنوشا زود _ واسه من باال وپاینر

 ..بگو کیانوش کجاست

ن االن بلند یم  اگهبخوای ادامه بدی همنر

 شم یم ره و پولم نی 

 . پول

_ بهت یم گم کوشان اما  من حقیقیت رو 

 اگه پول ندی از این

ون نیم ری.. یه تومنن که  پارک سالم بتر

 قولشو داد ی واسه

چهارنفره... پس سع ی نکن حرف بکش 

 .ی وبعدشم دبه دربیاری

پولو بهت یم دم... اما وای به حالت _

 .اگه اطالعاتت غلط باشه



  

  

و گفت:  دستش رو به طرفم دراز کرد 

 . خب بده

 کوشان

از توی کیفم دسته ای پول دراوردم و 

 .توی دستش گذاشتم

لبخندی زد وپول هارو گرفت و توی  

 کیف کوله اش گذاشت

وگفت: خوبه خییل خوش حسانی مثل 

 اون بابای دندون

 . گردتنیسنر که اب از دستش نیم چکه

 !کجاست؟_



  

  

_ ن چون زیاد وقت ندارم م ی رم رس  ببنر

 .اصل مطلب

کیانوش رو فراموش کن... چون اون _

 خییل وقته فراموشت

کرده... آقا کریم فکر یم کرد تو اونو 

.. ویل نم  فراموش یم کنن

یدونم کیانوش چه تحفه ای هست که 

 اینقدر خواهان و

 ...خاطرخواه داره

دسنر توی جیب کیفش کرد و خود کار و  

 کاغذی در آورد



ی رو  ن ش یاداداشت کرد وگفت: این وچتر

 ِ  آدرس کیانوش

 . کاغذ رو ازش گرفتم

با تعجب به آدرس روی کاغذ نگاه کردم! 

 این آدرس همونجانی 

بود که آخرین بار به دی دِن مادرم رفته 

؟ ! یعنن   بودم... یعنن

 !خونه ی کوروش

  

  

با ناباوری اول به آنوشا ودوباره به آدرس 

کردم و گفتم  نگاه : 

خودتومسخره کن، این که آدرس خونه 



 . ی کوروشه

و کاغذ رو مچاله کردم و توی جوب 

 پرتاب کردم وگفتم: اگه پول

واسه موادت یم خواسنر بهتر بود از اول 

 درست وحسانی بهمیم

 گفنر ،

معتاِد بیچاره، الزم به این همه دروغ و 

ونگ نبود
َ

ِ ِِ
َ

 . د

واز جام بلند شدم و راه افتادم که سد 

 راهم شد وبا عصبانیت

تویصورتم نگاه کرد وگفت: هنوز اینقدر 

 بدبخت و مفلوک نشدم

کهبخ وام به خاطر پول مواد به این همه 



 ..دروغ رو بیارم

چشمهاش پر از اشک شد وگفت: اگه 

 اینجام.. اگه توی ایم وضعم،

واسه خاطر اون دوتا آدِم عوضن وخود 

واه هستخ  . 

  

  

دستش به طرف یقه ی لباسم رفت 

 وگفت: کیانوش عشقمو

ازمگرفت... ک ی فکرشو یم کرد اون 

 دختر بدترکیب وگدا گشنه

ی هروزی بتونه منو اینجو ری به خاک 

 .سیاه بنشونه



امیدوارم تو بعد از شنیدنش مثل من به 

 روز سیاه نشینن 

 .دردونیه کریم

و از یقه ام جدا کردم وغریدم: دستش ر 

ه ی معلوم  دختر

الحاالینقدر چرت وپرت به هم نباف، برو 

 .رس اصل مطلب

 ..اصل مطلب همینه کوشان_

کیانوش شوهر کرده... اونم نه به غریبه، 

 !به برادرت، به کوروش

سه ساله... اونا حنر یه پرسم دارن... 

 .فهمیدی اصل مطلب همینه

  



  

و با رسعت دوید واز من دور شد ومن رو 

 شبیه یه قربانن 

 . وسطیه گرداب رها کرد ورفت

 کوشان#

حس یم کردم زیر پام خایل شده! انگار از 

 توی هوا پیمای در

ون ومنتظر  حال پرواز پرتم کرده بودن بتر

 بودن چتر نجاتم بازشه،

اما چتر باز نشد ومن داشتم با شتاب 

طسقوط م ی کردموسقو   

کردم، زانوهای لرزونم توان ایستادن 

 نداشت.. به سختیدستم رو



به تنه ی درخنر تگ ه دادم تا نیوفتم. با 

 لحن آروم وخفه ای

و...  ن گفتم: آنوشا نرو، بیا بگو همه چتر

 صدام توی نظر خودم شب

یه یه فریاد از ته دل بود، اما در واقع 

 هیچ صدانی نداشتم،

 ... آنوشا نرو

  

  

 .اما هیچکس صدامو نشنید

 که عصاشو ازش زده بودم 
ی

نگ
َ

ِ ِِ شبیه َل

 خودم رو با جون کندن

به نیمکت آهنیه سب زی که رنگش رفته 



 بود رسوندم وخودم رو

 .از باال روی نیمکت ول کردم

ی که شنیده بودم شک   ن هنوزم به چتر

 کردم.شاید گوشام

اشتباهشنیده بودن.... اصال جی گفت 

شا؟! مگه یم شه؟! حبابآنو   

های قلتان دور رسم یم چرخیدن وانگار 

 آب دورم رو احاطه کرده

بود ومن توی دست موج های کم توان 

 آب در حال تکون خوردن

 بودم

 .گیج ومنگ، ب ی ختی ورسگردون

  



  

نیم دونم چند ساعت توی این حالت 

 بودم. اما وقنر به خودم

 .اومدم هوا تاریک شده بود

ی بود که  ن ن چتر صدای زنگ موبایلم اولنر

 منو به دنیای

برگردوند  .حارصن

به صفحه اش نگاه کردم وشماره ی بابا 

 .رو دی دم

  
ن

تماس رو برقرار کردم وبدون یه چ حرف

 گویسر رو در

 .گوشمگذاشتم

صدای نگران بابا توی گویسر پیچ ید:  



 کجانی کوشان این

نبود عرصی بیای   موقعشب؟ مگه قرار 

 گاوداری؟

  

  

کیانوش با کوروش ازدواج کرده؟ نه؟ _

 !یه بچه ام دارن؟

 . سکوت پشت خط ط والنن شد

جز صدای نفس های کش دار بابا هیچ 

 .صدانی توی گویسر نبود

تو یم دونسنر واین سه سال ازم مخفن  _

 کردی هان؟

_ ندی بازم به دوسنر دوسنر پوستم رو ک



 مگه نه؟ من با گاوای

گاوداریت چه تفاونر برات دارم اقا کریم؟ 

 اونا رو رس یم بریومنو

پوست م ی کنن درسته؟ توی منطق تو 

 منم مثل اون گاواهیچی 

 نیم فهمم مگه نه؟

، بگو که  ی بگو لعننر ن فریاد زدم: یه چتر

 ختی داشنر وب  هم ن

 !گفنر 

 چرا آقا کریم؟

  

  

عد از مدنر باالخره صداش به گوشم ب



 رسید:خواست خودت

بود...نیم خواسنر ازش خب ری داشته 

...گفنر   بایسر

ی از هم نداشته باشید  چندسالهیچ ختی

 تا تکلیفتون مشخص

 !بشه

کوروش چطور تونست نامزد بردارشو _

 برای خودش عقد

؟چرا جلوشو  کنه..باچه جرانر

؟صدام بغض داشت  . نگرفنر

_ ن زدن ما هر کاری کرد کوروش برای  زمنر

 .پرسم

ی تو ی دنیا  ن اون نیم خواست هیچ چتر



 !مال تو باشه

  

  

اون کیانوش رو به زور به عقد خودش 

 . درآورد

 . هرچند که کیانوش منکر این هست

 .اما من مطمعنم. کیانوش نیم خواستش

اگه نیم خواستش چرا ازش بچه دار _

 شد؟

کیانوش توسط آنوشا زیر گرفته شد _

 ...وحافظه اش رو از دستداد

مطمعنم که اون مدنر که حافظه نداشته 

 وکوروش رو نم ی



 .شناخته ازش باردار شده

آنوشا؟ اون کیانوش رو زیر گرفت؟ _

؟  روی چه حسانی

 !بخاطر کوروش_

  

  

هر بالنی رس کیانوش اومده یه رسش یم 

ه کوروشرسه ب . 

 کیانوش#

ن رو توی بغلم گرفته بودم و داشتم  بنیامنر

 از پشت پنجره به

 .دونههای سفید برف نگاه یم کردم

پدر کوروش چند وقنر بود که مهمون 



 خونه امون بود و معموال

همیشه توی سالن ر وی مبل یم نشست 

 و روزنامه یم خوندوگاه

 .ی ام اخبار یم دی د

ن بود  واون داشت  دستم دور شکم بنیامنر

ون  در سکوت به بتر

 . نگاهیم کرد

  

  

صدای باز شدن در اتاق رو شنیدم و قدم 

 .های محکم کوروش

اومد کنارم ایستاد و اونم توی سکوت به 

ه شد، بعد از ون ختر  بتر



مدنر به حرف اومد وگفت: بنیایم ن هم 

 مثل تو برف رو

 . دوستداره

داختم وصورتم رو نگاه ی گذرا بهش ان

 ازش برگردوندم ودوباره

ه شدم  .به برف ختر

اومدم خلوت تو وپرست رو به هم زدم _

 مگه نه؟

طوری نیست.امسال خییل زود برف _

 .اومده

  

  

اه عمیفر کشید وگفت: کاش یم شد 



 زندگیمونن مثل این

 . برفآروم وسفید باشه

 . زندگیمون آرومه_

_ ت نی روحهآروم نیس . 

ی نگفتم ن  . بهش نگاه کردم وچتر

ادامه داد: بچه که بودم خییل دلم یم 

 خواست با مادرم برم

برفبازی. اما این آرزو هیچوقت محقق 

 نشد. چون پریچهر همیشه

فقط دوست داشت از پشت پنجره برفو 

 تماشا کنه وبه غصه

 .هاشفکر کنه

ن فکری داری  توام االن یه هم چنر



 درسته؟

  

  

ن رو بوسه زدم وکوروش  روی رس بنیامنر

 رو نی جواب گذاشتم

ما یم تونستیم روزای خونی رو کنار _

 پرسمون داشته

 .باشیمکیانوش

 .آره ویل نشد_

 !دیگه ام نیم شه_

 .با تعجب نگاهش کردم

نگاهم رو نی جوابم گذاشت واز اتاق 

ون زد  . بتر



  

  

ن نگاه کردم  . به بنیامنر

 .توی همون حالت به خواب رفته بود

ن رو توی تختش گذاشتم و خودم   بنیامنر

 .کنارش دراز کشیدم

 . صدای زنگ خونه به صدا در اومد

 کوشان#

چند روزی بود ش بیه دیوونه ها بودم... 

 نیم دونستم از خودم

وزندگیم جی یم خوام. شبیه کش بودم  

 که انگار تمام

  



  

یهاقیانوس بزرگ رو شنا کرده بودم به 

 امید رساب یه صخره،

 .ولیاون صخره حاال محو شده بود

روی صندیل گهواره ای توی تراس 

 نشسته بودم واز رسما پتو

رودور خودم پیچیده بودم،اما حارصن 

 نبودم برم داخل خونه...دلم

ن رسما  یم خواست تا ساعت ها توی همنر

به گوله هایبشینم و   

 . برفنگاه کنم

گریم دسنر رو روی شونه ام حس کردم 

 ورسم رو



چرخوندم.بابابود که یه سینن کوچیک 

 توی دستش بود که یه

فنجون نسکافیه داغم داخل سینن  

 .گذاشته بود

؟بیا ا ین _ تو این رسما نشسنر که جی

 .نسکافه رو بخور گرم یسر 

ن گذاشت وخودش  وسینن رو روی متر

ن نشست طرف دیگه ی متر . 

ن هیچی درست _ با زانوی غم بغل گرفنر

 .نیم شه

  

  

 پوزخند زدم وگفتم:با جی درست یم شه؟



کیانوش رفت، اصال مهم نیست. اراده  _

ین  کن ی خودم بهتر

وثروتمند ترین دختر شهر رو برات یم  

م  .گتر

. االن تو یه  تو االن دیگه کم کش نیسنر

میکهپرس همه جی تمو   

ی آرزوشه زنت بشه  . هر دختر

ن ندارم. من _ من عالقه ای به زن گرفنر

 فقط یکیو یم

کیانوش»خوام » 

 . اگه اون نباشه، یم خوام دنیا نباشه

  

  



اون زن برادرته دیگه... ناموس _

 برادرته... فکر کردن بهش

 .خطاست

پس خودت چرا هیچوقت پریچه ر رو _

دی؟  ازیاد نتی

قضیه ی ما فرق م ی کرد کوشان. اما  _

 !کیانوش زن برادرته

نامزد من بود قبل از اینکه زن برادرم _

 باشه...مابهم قول

 .دادهبودیم

قول داده بودید،چون از هیچی _

 مطمعن نبودید...تو

مطمعنبودی هیچکس حارصن نیم شه با  



و ک یانوش ازدواج کنه  

کیانوشم مطمعن بود که تو حتما نظرت 

 عوض یم شه اگه خوب

 .بشر 

  

  

کدومش درست دراومد آقاکریم؟  _

 کیانوش شوهر نکرد یا مننظرم

 عوض شد؟

 .کیانوش رو فراموش کن_

نیم تونم ونیم خوام. اگه از تمام دنیا _

ن سهم من  دوچتر

باشه،یکیش ثروت تو و یکیش کیانوش، 



ن کیانوش رو انتخابم  

 . یم کنم

ولشون کن به حال خودشون. اون از  _

 . کوروش بچه داره

پریچهرم از شوهرش بچه داشت. چرا _

 مجبورش کردی

ه وزن تو بشه؟ چرا منو انداخنر  طالقبگتر

 وسط دامنش؟ چرا

دوبارهطالقش دادی که بره بشه زن 

 شوهر اولش؟

  

  

من تنها تابو شکن نیستم... یم بینن بابا؟ 



 !تونی که تابو شکسنر 

وقنر یه بار یه کار عجیب کردی، دیگه 

 برات سخت نیست

 .کارعجیب بعدی

 منظورت چ یه؟_

منظورم واضحه پدر جان، کیانوش رو _

 ..برام پس بگتر 

 .همونجورکه پریچهرو پس گرفنر 

 دیوونه شدی؟_

 . دیوونه نشدم فقط یم خوام_

یکبارم که شده، مثل تو بشم. یم خوام 

 به همه ثابت کنم که یه

ن   !شکویه هستم... فقط همنر



  

  

... یکبار واسه  وتوام باید کمکم کنن

 .همیشه

 ... حاالم تنهام بذار

 . وقتشه که کوروش جواب پس بده

 کوشان#

کوروش ج واب پس یم ده، خیالت _

 راحت... من از کوروش نیم

گذرم.. اما تو با ید از گ انوش بگذر ی  

 !کوشان

من تنها زمانن از گ انوش دست بر یم _

 دارم که بهم بگه



 .دوستمنداره

  

  

 . دیگه یم خوام مثل بقیه باشم

ِ حقم، هر کاری بکنم... م ی 
ن و برای گرفنر

 خوام بقیه ی عمرم

رواینجوری رس کنم... د یگه هرجی 

ستم نقش قربانن رو بازیخوا  

 .کنم بسه

م... از تو وکوروش.. و  منم باید یاد بگتر

 وقنر مطمعن شد ین

ن تا  وری زمنر ن کهمن با اون کوشان پتر

 آسمون فرق دارم،



 برگردینو به رفتارهای خودتون فکر کنید

 مادرم در 
ی

حاال که تو اون بال رو رس زندگ

 آوردی و کوروشم ای

د یگه مدارا  ن همه بال رس من آورد... 

 کافیه

برای مقابله با گرگ حداقل با ید سگ گله 

 بایسر تا بتونن زمینش

 .بزنن 

  

  

پرسم صتی کنن خودش به زودی یم _

 افته توی چایه

 . کهخودش واسه ما کنده



پوزخند زدم وت وی صورت پدرم نگاه کردم 

 وگفتم: نه دیگه، اون

توی حد و  که انتقام توئه، انتقام من

 اندازه ی بالنی هست که

 .کوروش به رس من آورده

انتقام توام به اندازه ی بالنی که اون به 

 .رس تو آورده

 پس تصمیمت جدیه؟_

 از جام بلند شدم و به طرف عمارت رفتم

. 

 !به عقب برگشتم وگفتم:جدِی جد ی

  

  



خودش رو کنارم رسوند و دسنر پشت  

ذاشتکمرم گ  

وگفت:باشه،حاال که تصمیمت جدیه، 

 برو جلو منم پشتتم بابا

 . ،صتی کن

رس جام ایستادم وپدرم دست توی جیب 

 شلوارش فرو

کردوگوشیش رو درآورد وگفت: حاال که 

 یم خوای زمینش

،درست و حساب ی زمینش م ی  بزنن

 زنیم. وقنر تبد یل شد به

به ی آخرو  یه آدمآس و پاس، اونوقت رصن

 بهش م ی زنیم و



م. چشمهاش رو  کیانوش روازش یم گتر

 به عالمت اطمینان

روی همگذاشت ویه شماره رو گرفت و  

 گفت: ترتیب کارا داده

شده، بیمه ی حوداثشم به نظرم باطل 

 شده . حاال وقتشه که

ن امشب  ... همنر ن اونجا رو آتیش بکشنر

هترتیبشو بدین... آر   

 وگویسر رو قطع کرد

 ... و

لبخند زد وگفت: گاماس گاماس(ی واش، 

 یواش) آسیاب به

 .نوبت



  

  

 کیانوش#

کوروش مضطرب ونگران بود... توی 

 قفسه های لباس هارو زیرورو

 .یم کرد و با خودش زیر لب حرف یم زد

ن رفت دور ووروش و خودشو به  بنیامنر

مااونپاهاش آویزون شد، ا  

ن اونو کنار زد ودوباره  نی توجه به بنیامنر

 مشغول واریس تویکمد

 .شد

ن بغل کردم وگفتم: معلوم هست  بنیامنر

 چته؟ داری دنبال جی 



 یم گردی؟

وسایلتو جمع کن امشب باید هر _

و  جوری هست از تهران بتر

، با بابا هماهنگ کردم یم  ن نن با بنیامنر ن نتی

 رید ترمینال جنوب

از یم شیداونجا سوار اتوب وس شتر . 

 . بابا اونجا یم آد جلوتون

  

  

 واسه جی باید برم؟_

 .بابا گفته یه چند وقت برید پیشش_

بابا تازه یه هفته است رفته ش یراز... _

 ما بریم چکار کنیم



 پیشش؟

یم ری یه آب وهوانی عوض م ی کنن _

 !وبر یم گردی

 . من حوصله ی مسافرت رو ندارم_

وبه سمت در رفتم که کوروش مچ دستم 

 :رو گرفت وگفت

 .بروکیانوش با من بحث نکن

  

  

 جی شده کوروش از اون رو _
ی

چرا نیم گ

 زی که یگ

درخونم ون رو زد وتو نذاشنر از اتاق 

ون بیام، یه طوریت  بتر



 ...شده

 بگو جی شده!؟

ی نیست که باعث ناراحتیه _ ن س چتر نتر

 .تو بشه

 پس چرا یم خوای منو بفرسنر برم؟_

؟ _ از رو بنی نن دوست نداری بری شتر

 ...تخت جمشید، پاسارگاد

 .بابا خییل دوست داره تو بری پیشش

ون  ن رو که تقال یم کرد از بغلم بتر بنیامنر

ن گذاشتمو  بیاد رو زمنر

ون رفت  .اون از اتاق بتر

  

  



روبه کوروش گفتم: با من مثل بچه ها 

 رفتار نکن کوروش! رفت

ونشست روی مبل ورسش رو بادو دست  

 .گرفت و هیچی نگفت

کنارش نشستم و توی سکوت به 

 صورتش که چند روزی

 .بوداصالح نشده بود نگاه کردم

وقنر متوجه سنگینن نگاهم شد وب  هم 

 نگاه کرد و عمیق اجزا ی

نگاه کردصورتم رو  . 

دستش رو نوازش بار روی موهام کشید و 

 دسته مونی که

جلویصورتم آویزون شده بود و پشت  



 گوشم فرستاد ودوباره توی

 . سکوت به صورتم نگاه کرد

ستش رو روی لب پا 
َ

ِ ِِ بعد انگشت َش

 .یینم کشید

  

  

من اشتباه کردم گ انوش! اشتباه کردم _

لنی خواستم صاحب ق  

 .بشم که هیچوقت واسه من نبود

ن انداختم وگفتم: دارم کم کم  رسم رو پاینر

 .عادت یم کنم

؟_  به جی

به اینکه... رسنوشتم رو بپذیرم... _



ش نکنم  .وتالیسر واسه تغیتر

 هنوزم کوشان رو دوست داری؟_

_  
َ

ِ ِِ  ...َم

 .سیع نکن انکار کنن کیانوش_

  

  

_ عجیب شدی کوروش چند روزه خییل  . 

لبخند زد واز جاش بلند شد و رفت 

 پشت پنجره. دستهاش روتوی

 .هم قالب کرد

س،  وسایلتو جمع کن برو پیش بابا. نتی

 فقط بدون هر کاری

، خونی و تاوان  تاوانداره... تاوان خونی



 بدی هم بدیه. فعال راجب

ا نیم تونم حرف بزنم ن  . خییل چتر

برو پیش بابا و منتظر باش... شاید یه 

 بعداز
ی

 وقت ورق این زندگ

این همه مصیبت به کام تو چر خید... 

از حتما بهت خوشیم  شتر

 . گذره

 کوشان#

  

  

شده بودم آدم پدرم... دست روی دست  

 گذاشته بودم تا ببینماون

 .یم خواد چکار کنه



لم داده  توی سالن روی مبلهای سلطننر 

 .بودم و توی فکر بودم

 . گل بهار اومد وکنارم نشست

خودم رو کیم جمع کردم و صاف 

ن   از بنر
ن

 نشستم. اما هیچ حرف

ون نیومد  .لبهام بتر

ن کیانوش وشوهرش نیوفت... بذار _ بنر

 عادت کنه کنار شوهر وبچه

 !اش با آرامش زندگ ی کنه... پرسم

  

  

ورتش نگاه کردم وغر یدمبا غضب به ص : 

چیه طرفدار کوروش شدی گل بهار _



 خانم... این همه بال

 فراموش  
ی

ن سادگ بهرستون آورده به همنر

 کردین!؟

هر کس رو توی قتی خودش م ی _

 خوابونن..کوروشم هر کاری

 ...کرده خودش تقاصشو پس م ی ده

؟اون   پوزخند زدم وگفتم:پس کیانوش جی

 ک ی بای د رنگ

و بب ؟ی ا آرامرسر ینه؟هان؟تو مادریسر

 نامادری؟

ن کیانوش واون دوتا دختر  چرا اینقدر بنر

 افاده ایت فرق یم ذاری؟

اگه من مثال آنوشای معتادتو م ی 



 خواستم بازم م ی گفنر 

؟  بذارعادت کنه به سخنر

  

  

یا نسخه ی تحمل سخنر رو فقط واسه  

؟  کیانوش یم پیچی

 .اونا بچه دارن_

هه..منم بچه بودم،وقنر تو واون دوتا _

 دختر حال بهم زنت،اونیه

 ... ن ذره توجه پدرم رو هم از من گرفتنر

 
ی

ین رفاه وزندگ  بهتر

ین تفریحات دنی واروپا. اونزمان من  وب  هتر

 مثل یه سگ



مریضگوشه ی خونه ی مادربزرگم افتاده 

 بودم و کریم ننگش یم

 .اومدسایل یکبارم به دیدنم بیاد

ن با پوالی مفت بعد تو و  ات داش تنر دختر

 پدر من خوشگذرونن 

یم کردین... و به ریش نداشته ی من یم 

 خندید و زیر لب

اوا خواهری،اوا خواهری به نافم م ی 

ن   !بستنر

  

  

ین آرزوم چیه؟ اینه که _ یم دونن بزرگتر

 یه روزی کیانوش



بشهمالک نی چون وچرای زندگیه 

ن زی  شکویه... تا همتون بشنر

 . ردستش ...اون بای د به آرامش برسه

ی  وتو چون از اون خوشت نیم یاد حارصن

 تمام عمرش زیر دست

کوروش عذاب بکشه اما کنار من 

 . خوشبخت نشه

من وگ انوش خییل از این زندگ ی طلب 

 داریم گل بهار وقتشه

نهدنیا طلبمونو وصول ک  . 

ات دیگه تموم  وقت حکومت تو ودختر

 !شده

 .واز جام بلند شدم وبه طرف اتاقم رفتم



 کیانوش#

  

  

ی از کوروش نبود. چند روزی بود که  ختی

از ن شتر  با بنیامنر

بودیم.پدر کوروش مدنر بود که از 

از نقل مکان  اصفهان به شتر

کردهبود یه خونه ی جمع وجور توی ی  

از گ از محله های شتر  

اجازه کرده خونه ای که یه تراس بزرگ 

 روبه کوه داشت ومنظره

ی زیبانی رو یم تونسنر جلوی چشمهات 

، همه جی خوب  ببینن



بود واون از هر رویسر که یم ت ونست 

 استفاده یم کرد تا به ما

خوش بگذره... نه کوروش تماس یم  

 گرفت ونه من سیع یم

باشم. فقط  کردم تمایس باهاش داشته 

 گایه از پدرکوروش

احوالش رو یم پرسیدم واون یم گفت از  

 .کوروش نی ختی نیست

وحال کوروش خوبه... اما اگه بگم 

 .نگرانش نیم شدم دوروغ بود

در هر صورت نزدیک به دوسال ونن م  

 کرده بودم
ی

 .کنارش زندگ

ت وی تراس بزرگ خونه ی پدر کوروش 



 نشسته بودم که به

بروش بود وبرف قسمنر ک وههانی که رو 

 از اونها رو سفید کرده

 .بود

ه بودم  .ختر

  

  

گریم پتونی رو، روی شونه هام حس  

 کردم ورسم رو به

گردوندم. پدر کوروش یه لبخند  عقبتی

 مهربون به صورتم پاشید

ن رو خوابوندم...  وگفت: به سخنر بنیامنر

 این بچه خییل



 .بهکوروش وابسطه است

ه شد  .وبه کوه ختر

چای که رسد شده بود رو رس کش یدم 

 وگفتم: کوروش ک ی

 یم آد؟

در همون حالنر که دستهاش رو پشت  

 کمرش توی هم قفلکرده

 . بود گفت: نیم یاد

  

  

؟_  یعنن جی

هر وقت حس کردی از اینجا ستر _

 شدی، بگ و تا باهم برگردیم



 . تهران

لبخند زدم وگفتم: از مهمون دار ی 

 خسته شدین بابا جون؟

بهم نگاه کرد وگفت: نه عروس قشنگم، 

 من هیچوقت از

شماخسته نیم شم. ب اید برم تهران 

 وبعد از اون اگه خواسنر 

 !باز بریم گردی م اینجا

 افتاده؟_
ر

 !اتفاف

  

  

 .با غم. نگاهم کرد وگفت: اره اتفاق بد

کوروش خوبه وبا اضطراب از جام _



 .بلند شدم

نمایشگاه آتیش گرفته... با شیش تا _

 ماشینن که تنها رسما یه

 .یک وروش بود

استکان نیمه ی خورده ی چای از دستم 

 افتاد وصدای شکستنش

 .حال بدم رو بدتر کرد

؟_  !یع ... یعنن جی

  

  

_ گرفت   سه سال پیش یه گاوداری آتیش

 و حاال یه نما یشگاه...م

ی دونستم که خاکستر زیر آتیش کینه ی  



 کوروش و کریم یه

 . روز ی دوباره شعله ور یم شه

وختی بعدی اینکه کوروش دیگه آس 

 !وپاسه

پاهام ضعف کرد وروی صندیل نشستم و 

 توی سکوت به رسامیک

ه شدم  .کف تراس ختر

وقنر پدر کوروش سکوتم رو دید، نی 

ل خونه برگشحرف داخ  

 کیانوش# ت

عفت دستمایل جلوی بینیش گرفته بود و 

ن یم کرد ن فنر  .فنر

  



  

ن برداشت گفت:  ساک دستیش رو از زمنر

 خانم جون بدی

ای،خونی ای، دید ین حالل کنید. خدا 

 شاهده توی این مدت

ی از شما و آقا ندیدم ن  . جزخونی چتر

انداخت ونزدیک شد وخودشو توی بغلم 

 ، من هم بغلش کردم

 .وسیع کردم بهش دلداری بدم

نگاه ی از پشت شونه های عفت به  

 کوروش که دمق روی

مبلنشسته بود انداختم، نگاه ی که از 

 سمت کوروش نی جواب



ن رو توی بغلش گرفته  موند. پدرش بنیامنر

 بود و موهاش رو

ن داشت کم کم یم  نوازش یم کرد وبنیامنر

 .خوابید

عفت خداحافیطن کرد و من تا در خروجی 

 بدرقه اش کردم و

واردخونه شدم و به کوروش گفتم: حاال 

 جی م ی شه؟

  

  

نگاهم کرد و گفت: هیچی نیم شه! فقط 

 دیگه به ونه ی خونی 

 .داری واسه ترک کردنم



 !پدرش نهیب زد: کوروش

کوروش نگاه ی به پدرش کرد و گفت: 

ا مگه دروغ یمچیه باب  

گم؟ غتر از اینه که اون زنانی که ادعای 

 عشق وعاشقیشون میشه

ن  وقنر شوهره کله پا م ی شه ولش میکنن

 به امان خدا و دبروکه

رفتیم؟ پوزخند زد وگفت: این یگ که 

 همون موقع ام که دستم

ن بود؟  باز بود، همیشه اسبش ز یِن رفنر

 بهم نگاه کردوخطاب

ا ین زن ادعای  به پدرش گفت: چطور از 

 ...وفا داشته باشم



عزیزم تو عذرت موجه هه، یم تون ی 

ه کنار  بری، گ حارصن

مردورشکسته ای که دوستش هم نداره 

 زندگ ی کنه؟ مگه نه

 عشقم؟

  

  

 .مواظب حزف زدنت باش کوروش_

چرا مواظب باشم بابا؟ یه دلیل بگو که _

 من دلمو خوش کنم به

زنم توی این زندگ ی کنارمبودِن  . 

بهم نزدیک شد: بابا نیم تونه بگه  

 کیانوش جان خودت



؟ ن  !بگو؟بنیامنر

رو دی د گفت: بگو   وقنر سکوتم

ن م ی  کیانوش؟ بگ و بنیامنر

 تونه دلیل باشه؟

 .وبعدش خودش جواب خودش رو داد

دستهاش رو از دوطرف باز کرد وگفت: 

 !معل  ومه که نه

یچهر دلش به حال   کوشان مگهتی

 سوخت. که دل کیانوش به حال

ن بسوزه؟  بنیامنر

  

  

مخصوصا اگه طرف دی گه ی ماجرا 



 افه ات
ر

 معشوق خوش ف

باشهکه سه سال با یادش کنار داداشش 

 .خوابیده

 . پدر کوروش فریاد زد: کافیه کوروش

واسم کوشان مثل مرغ مراد یک باره از  

 گلوم دراومد: کوشان

شتهبرگ ! 

 روی صورتم 
ن

نگاه کوروش نی هیچ حرف

 .ثابت موند

ن انداختم  . رسم رو پاینر

  

  

کوروش بعد از کیم مکث روی چهره _



 ام ، آه ی کشید وبه

سمتاتاقش رفت ودر رو محکم به هم  

 کوبید... اونقدر محکم

ن یهو از خواب پرید وبنای گریه   کهبنیامنر

 .کردن گذاشت

به سمتش رفتم واز بغل پدر کوروش  

 گرفتمش وسیع

 . کردمآرومش کنم

ن رسش رو روی شونه ام گذاشت و   بنیامنر

 ..کم کم به خواب رفت

وقنر مطمعن شدم خوابه، بردمش توی 

 اتاق و روی

ون اومدم  تختخوابوندمش و از اتاق بتر



 وروی مبل مقابل پدر

 . کوروشنشستم، اونم توی فکر بود

م مالیدم، نیم تونستم دستهام رو به ه

 چطوری رس حرفو باز

کنم... دلم یم خواست بدونم کوشان 

 حالش چطوره. اما

ی راجب کوشان از  ن خجالتیم کشیدم چتر

 پدر کوروش

  

  

سم.همچناندودستم با هم در جدایل  بتی

 تنگاتنگ بودن. سوال

روی زبونم میاومد وبعد منرصف م ی 



 .شدم

دستهام رسخ شده بود که انگشت های 

 :وپدر کوروش گفت

 . کوشان حالش خوب شده وبرگشته

اما برگشتنش اصال به نفع کوروش تموم 

 نشده... اون فهمیده

شماازدواج کردین و داره با کمک پدرش 

 تمام سعیش رو یم کنه

 دربیاره
ن

 .تاتالف

 .دستهام از حرکت ایستاد

وبه صورت پدر کوروش نگاه کردم، با 

بازوی دست چپم  

استم رو گرفتم. به سخنر لبهام از  دستر



 هم باز شد وگفتم: چرا؟

 !مگهچکار کردن؟

  

  

 .هر کاری که کوروش باهاشون کرده_

و از جاش بلند شد وبه طرف تراس 

 .رفت

از جام بلند شدم و به طرف اتاق کوروش 

 . رفتم

 . بدون اینکه در بزنم وارد اتاقش شدم

ش پشت پنجره ایستاده بود کورو 

 وداشت به خیابون نگاه م ی

 .کرد



کیم بهم نگاه کرد وخییل زود نگاهشو ازم  

 . گرفت

 اومدی بهم مشتلق بدی؟_

  

  

؟_  واسه جی

 .اینکه عشقت برگشته_

 یم _
ن

جی شده؟ بابا جی یم گه که تالف

 خوان دربیارن؟

مغازه ام رو آتیش زدن... درست یه _

 روز بعد از اینکه مهلت بیم

 .یه حوادثم تموم شد

 کوشان آتیش زد؟_



  

  

 یم کنه گ آنر ش زده _
ر

کریم.. چه فرف

 وقنر هردوشون

 باهمتو یه گروهن؟

ی که ازش   ن کریم تهدی د کرده که هر چتر

 گرفتم رو پس م ی

ه  گتر

 .توام جزو اموالشر 

بر افروخته گفتم: من جنس نیستم که 

 ...جزو اموال کش باشم

 !من انسانم م ی فهیم ؟ انسان

پوزخند زد: یه چ یزی بگو که دلگرمم کنه  



 کیانوش، یم تونن 

؟
ی

 بگ

  

  

یم تونن توی چشمام نگاه کنن وب  هم امید 

 بدی که حضورت تو

 یزندگیم همیشگیه ؟

_ ن خوردنت چرا فکر یم کنن   از زمنر

 خوشحالم؟

 !فکر نیم کنم، مطمعنم_

به به  خواستم جوابشو بدم که چند رصن

 در اتاق خورد و صدای

 . پدرکوروش بلند شد



ون...یگ اومده یم _ کوروش بیاید بتر

 .خواد ببینتت

  

  

کوروش در اتاق رو باز کرد ومن صورت 

 حاج وواجش

کرد و از اتاق خارج رودیدم...نگایه بهم  

 .شد

صدای بگو ومگو وبحثش با یگ به  

 :گوشم رسید

اینجا جی یم خوای؟گ بهت گفته بیای _

 خ ونه ی من...دنبالگ

 اومدی؟



با شنیدن این حرفها با کنجکاوی از اتاق 

 خارج شدم تا ببینم

 !مخاطب کوروش کیه

  

  

ن!  از دیدنش نفسم بند اومد. خدای م

 !کوشان بود

با اومدن من به داخل سالن سکوت 

 .سنگینن همه جا رو گرفت

ن عکس  انگار همه منتظر بودن بب ینن

 العمل من نسبت به دید

ن کوشان چیه! انگار زمان ومکان رو از 

 یاد برده بودم... مثل



مسخشده ها به طرفش قدم برداشتم... 

 ته ریش نازک روی

صورتش و ابروهانی که دی گه نازک 

 نبود... موهای رسش رو

کوتاه کردهبود...کیم چهارشونه تر وپر 

 تر شده بود.. کافشن چرم

سیاه رنگشکامال با پوست سفید 

ن آبیش در تضاد  وچشمهای ستی

 .بود

نزدیکش شدم، ب ی توجه به کوروش 

 وپدرش سینه به سینه

؟  اشایستادم: کو.. کوشان خودنر

_ تر کردی کیانوشچقدر تغی ! 



  

  

ون زد...  اشک از چشمهام با شتاب بتر

ن   ب ی هوا بدون دونسنر

زمان ومکان... خودم رو توی آغوشش 

 . انداختم

رسم رو روی شونه هاش گذاشتم وهای 

 .های گریه کردم

نیم دونم چم شده بود.. انگار بعد از 

 سالها غرینی وب ی کش

رو توی غربت پیدا کرده  باالخره یه آشنا 

 .بودم

اون لحظه نه زیباییش که دوچندان شده 



 بود برام مهم بود،

نهاینکه کوروش وپدرش اونجا حضور 

... من فقط یه آشنای ن  داشنر

 .دوست پیدا کرده بودم

ون اومدم  .کیم بعد از بغلش بتر

  

  

چشمهاش رو یه هاله ی اشک پر کرده _

ض گفتبود با بغ : 

 عوضشدم؟

دستهام دوطرف صورتش روی ریشهاش 

 رو قاب گرفت وبا گریه

 !گفتم: عوض شدی! خییل عوض شدی



دستم از عقب کشیده شد واز کوشان 

 .فاصله گرفتم

و یادم  ن صدای فریاد کوروش همه چتر

 .آورد

 چه غلیط یم کنن توی بغلش؟ هااان؟_

 کوروش؟_

  

  

ش بودصدای پدر کورو  . 

کوروش غرید: چیه بابا؟ چیه؟ نیم بینن 

 چطور چ پیده توی

 بغالین لندهور؟

زن منه... زن من! ویل جلوی چشمم یم 



 .ره توی بغل برادرم

 !ساکت شو کوروش_

 بابا؟ جی م ی گ ی تو؟_
ی

 جی یم گ

باید خودتو واسه این روز آماده یم  _

 کردی داداش

کوروش..همون روزی که به زور عقدش  

باید یم فهمیدیکردی   

 .که یهروزی من بریم گردم

  

  

ن دو برادر  ن ناشنواها فقط نگاهم بنر عنر

وران بود
َ

ِ ِِ
َ

 . در د

... گ انوش حاال زن _ برگشنر که برگشنر



 منه... گمشو از خونه

ون  !ی من برو بتر

فشار دست کوروش هر لحظه روی 

 . بازوم بیشتر یم شد

کوشان پوزخند زد: چطور فکر کردی که  

 کیانویسر که

عاشقمنه... کنار تو احساس خوشبخت 

 ی م ی کنه؟ هه تو دیگه

 تو 
ی

ن زندگ هیچی نیسنر کوروش! همه چتر

 برای منه. همه

ش ن  !چتر

نیم دونم با چه رسعنر دست کوروش از 

 روی بازوم برداشته



شدوهمون دست مشت شد روی 

 . صورت کوشان فرو اومد

  

  

ن شد  .کوشان نقش زمنر

کوروش دوباره به سمت کوشان رفت که 

 .اینبار پدرش مانع شد

 .ولش کن کوروش_

کوروش دوباره فریاد زد: اومده توی 

 خونه ی من به من یم گه

؟  زنتو بده به من... مگه نیم بینن

کوشان از جاش بلند شد وروبه کوروش 

 غرید: دفعه ی بعدی



ه دستت رو روی گ بلند یم  حواست باش

 کنن کوروش...جای

ایط قلدری  توبودم هیچ وقت توی این رسر

 . نیم کردم

  

  

ون آشغال.. گمشو تا قاتلت _ گمشو بتر

 نشدم... تو هیچ غلیط نیم

... کیانوش زن منه... مادر بچه  تونن بکنن

 !امه

وبعد به طرف من اومد و بازومو گرفت 

داد: بهش بگووتکونم  .. 

! بگو از من بچه داری! بگو  بگوزن منن



 ...دوساله همنفسیم

 ...زنیم

! بگووو ! بگو لعننر  .بگو که مال منن

انگار مسخ شده بودم... زبونم ی ارای 

 حرف زدن نداشت.. چم

 شدهبود؟ به جی فکر یم کردم؟

فشار دست کوروش از روی بازوم کم شد 

 ..وازم فاصله گرفت

شدن غرور یه مردو دی  واونجا من خرد 

 ...دم

  

  

وقنر مثل آدمای نی جون... رو ی مبل وا 



 رفت... انگار

کاخرویاهاش یکباره روی رسش فرود 

 اومد... شکستنش رو دی

 ...دم

دیدم ول ی حرف نزدم... دیدم ویل 

 .دلگرمش نکردم

دیدم ول ی جلوی فرو ریختنش رو 

 .نگرفتم

د و روبه من گفت: زود  کوشان لبخند ز 

 ...کنار همیم گ انوش

 .خییل زود

  

  



 .کوروش نای حرف زدن نداشت

اما پدرش ترسر زد: از خونه ی من برو 

ون پرس کریم... برو  بتر

 .تاپلیس رو ختی نکردم.. فریاد زد: بروووو

کوشان یقه ای کتش رو صاف کرد وب 

 ی حرف دی گری از خونه

ون زد  .بتر

بعد از رفتنش انگار تازه فهمیدم چ ی 

 شده... انگار یگ گوشم

روکشید وگفت: حواست کجاست 

؟ تو االن یه زن  دختر

 .شوهرداری... تو از کوروش بچه داری

این تلنگر هوشیارم نکرد... جونم رو  



 گرفت.. ومن هم روی مبلوا

ه بودم.. به کجا؟ نم ی دونم  !رفتم.. ختر

  

  

فقط تازه متوجه خطانی که کرده بودم 

 ..شدم

یه قطره اشگ که مدت ها بود گوشه ی 

 .پلکم نشسته بود چکید

پدر کوروش نزدیکم شد: نابودش کردی  

 گ انوش... به اندازه ی

ک هانی که اون به روحت 
َ

ِ ِِ تمام تَر

 ...زد... تو شکستیش

صدایشکستنش رو شنیدی؟هیهات پری 



 !چهر...هیهات

مثل دیونه ها از جام با شتاب بلند شدم 

 و به طرف اتاق

فتم  .کورورسر

و دیدمش که مثل مجسمه ی خشک 

 ونی جون روی تک

 . صندلیاتاقش نشسته بود

  

  

حالش با وقنر که توی هال وا رفته بود 

 تفاونر نداشت فقط جای

نشستنش عوض شده بود.یه لیوان خایل 

 شیشه ای توی



 .دستشبود

 .رفتم و روبروش روی تخت نشستم

 ....من     _

بغلش از بغل من گرم تر بود؟ نوازش _

 های دستش که رویکمرت

ن یم شد، از دستهای من با  باال وپا ینر

 احساس تر بود؟نفسهاش

؟ لذت بخش بود؟ یکسال نوازش  جی

 های من به اندازه ی اون

دودقیقه که دستهای اون روی کمرت باال 

ن  یم شدنبود؟ وپا ینر  

  

  



 ....کور_

لیوان ش یشه ای با شدت پرتاب شد 

 ودرست از بغل گوشم

ردشدوبه دیوار خورد وصدای شکستنش 

 .توی اتاق پیچید

 ...خفه شو... کثافت... خفه شو هرزه_

 .تو حق نداری_

  

  

نر شدن؟ حق _ حق جی ندارم؟ حق غتر

ن از  آتیش گرفنر

نن که دوسال زنم بود وتنها چند ماه   ن دستر

 کنارم خوابید... وحاال



ی یم کنه؟  تویبغل برادرم دلتی

ریشاش نرم بود؟ حس خونی داشت؟نه؟ 

دیزیر  چرا دستت رو نتی

لباسش و عضله های شکمش رو لمس  

؟ از من  کنن

 خجالتکشیدی یا بابا؟

لت کشیدی یم دونم... وگرنه از بابا خجا

 من که مدتهاست کابوس

نوازش های برادرم روی اندامتو یم 

م نکردی کیانوش؟  بینم... رسر

خجالت نکشیدی جلوی چشم شوهر 

 وپدر شوهرت ریشاشو

لمسکردی... خجالت نکشیدی جلوی 



 چشم شوهرت پریدی

توی بغلش؟ البته خب خجالت 

ن   نداره...من یه آدم نی چتر

واون یه آدم جذاب  وبرشکست ه ام

 بامیلیارد ها رسمایه...توام یه

 .دختر گدای بدبخت وندید بدی د

  

  

 ...من ... من_

ون... گمشووو_  !گمشو بتر

 دیگه توان مقابله با حرفهاش رو نداشتم

. 

ن  ون زدم و داخل اتاق بنیامنر از اتاق بتر



 رفتم.. در رو بستم

 .وپشت اون نشستم

# نکوشا  

  

  

نامه ی سعید رو مچاله کردم وتوی 

 سطل زباله ی زیر

انداختم ن  .متر

این اتفاق چطوری افتاده بود.. من چرا 

ن خطانی   همچنر

کردهبودم. این گندو باید چطوری 

 جمعش یم کردم؟

شماره ی سعید رو گرفتم. نامزدش 



 برداشت: ال و

؟ سعید _ ن الو سالم خانم خوب هستنر

ش؟ من رفیقشمهست  

م، کوشانم  .ازایران تماس یم گتر

آه بله بله شناختم، خوب هسنر ن _

 بله_ .ایران خوش یم گذره

ن خوبه  .ممنونم همه چتر

  

  

بله سعید هستش میگم باهاتون تماس _

ه  .بگتر

 ممنونم_

سعید مدنر بود که با یه دختر ایرانن _



 آشنا شده بود... اونجور

ن رو  که یم گفت اتگار نامزدش همه چتر

 راجب تغیتر جنش

تسعید یم دونست واما با این مسئله کنار 

 .اومده بود

هر جی بود سعید به اون آرامشر که یم 

 .خواست رسیده بود

از ناراحنر داشتم پوست بغل ناخنم رو 

 یم جویدم که گوشیم

 .زنگ خورد. سعید بود

 .الو. کوشان سالم_

  

  



سالم سعید جی شده؟ این قضیه _

 حقیقت داره؟

متاسفانه داره. ول ی تو بای د _

 .خوشحال باش ی

یعنن جی که خوشحال باشم. دی ونه _

 شدی؟

چطو ری مسئله رو به خانوادم بگم؟ 

 اصال چطوری به کیانو ش

 بگم؟

من نیم دونم. خودت یه جوری رفع _

 .ورجوعش کن کوشان

م این مسئله رو به مناگه جای تو باش

 .نامزدم یم گم



آه عمیفر کشیدم وگفتم: نامزد؟ شوهر  

 !کرده

  

  

 .سکوت پشت خط طوالنن شد_

 .الو سعید_

 یعنن جی کوشان؟ شوهر کرده؟_

 !.بچه ام داره. بچه بردارم_

؟ واضح تر بگو_
ی

 .ت... تو جی داری یم گ

_ رهبه برادرم شوهر کرده. ازش بچه دا  . 

  

  

تو حالت خوبه کوشان؟ زن برادرته وتو _



 که نگران
ی

 یم گ

؟ مگه عکس العمل اون  عکسالعملشر

 برات مهمه هنوز؟

 .هنوز دوستم داره_

خجالت بکش کوشان.. اون ناموس _

 .برادرته! ناموس توام هست

نیم ذارم برادرم تا ابد کنارش باشه. اون _

 !سهم منه

_ اینقدر پست شدی کوشان؟ گند از گ 

 روی گند... دیگه بسه

 .مرد

 من عوضن ونامردم؟ _
ی

یم خوای بگ

 چون چشمم دنبال زنا نی 



؟ ن  هست که شوهر دارن... مثل تو وژاکلنر

  

  

بحثارو باهم قایط نکن کوشان.. _

ین لطفن که در حق  بزرگتر

ن از زندگیم بود.ویل  منکردی حذف ژاکلنر

 به خودت بیا... آدیم

که چشمش دنبال زن برادر خودشه... نی 

 ناموس ترین آدم

 .دنیاست

کوروش نی ناموس نبود که با زور ودوز 

 وکلک نامزدم رو از

 چنگمدرآورد؟



شما فقط با هم قول وقرار داشنر ن... _

 زنشه
ی

 ...ویل تو یم گ

ن نامزدت نیست ازشبچه داره...اون اال

 زن برادرته... مادر بچه

 وحارصن وزنده است... م 
َ

ادرت که یه یتی

 ی فهیم؟

 .انسان باش کوشان.. انسان

واسه من فلسفه نباف سعید... واسه _

؟  اون قضیه چکار یم کنن

 .یه جوری رس همش کن

  

  

نیم دونم کوشان... گندیه که تو زدی. _



دا یممیفهیم؟ من فر   

رم سفارت ایران... باید ببینم چکار یم 

 . تونم واست کنم

 .فعال خدانگهدار

 . وگویسر رو قطع کرد

 کوشان

وع کردم طول  از جام بلند شدم ورسر

 ..وعرض اتاق رو قدم زدن

  

  

عصنی بودم.. از تمام این گرفتاری هانی  

 که راه به راه رس جل و

ت... بعد از این قض ی پام قراز یم گرف



 یه باید تصمیمم رو عوض

یم کردم.. بای د عاقالنه تر تصمیم یم  

ن اما پر  گرفتم... یه چتر

واضحبود اینکه نیم ذاشتم کیانوش 

 خودشو تمام عمر فدا

 ...کنه

درمقابل دیو دورسی مثل کوروش 

 ،کیانوش نبا ید خلع سالح م

 یشد

کیانوش بای د به خوشبخنر که حقش 

د در کناربود یم رسی  

 .من

کیانوش باید بعد از این همه عذاب رنگ 



 خوشبخنر رو هم یم

چشید.. من اونو به خوشبخنر که حقش 

 ..بود یم رسوندم

خوشبخنر که کوروش درش سه یم 

 . نداشت

باید تمام آدم های بدای این قصه یه 

 ...حقشون یم رسیدن

ای گل بهار  ازکوروش تا کریم و دختر

  

  

 .وکیانوشم باید به حقش م ی رسید

 .در اتاق زده شد وپدرم داخل شد

چطو ری بابا چرا توی این اتاق چند _



 روزه خودتو حبس کردی؟

م_  .اینجا راحتر

پدرم اومد وروی تخت نشست و با ذوق  

 گفت: تمام مدارگ

علیه کوروش هست رو شده من  کهتی

 باالخره موفق شدم اون

ش رو رس جاش بنشونم.. مردیکه ی چمو 

 تا چند روز آینده

  

  

م وم ی فرستمش  حکمجلبشو یم گتر

 هلوفدونن تا چند سال

 . آب خنکبخوره



نیم خوای حقشو بهش بدی بابا...  _

 !گاوداری مادرش

چرا باید بهش گاوداری رو بدم؟ _

 تصمیم داشتم یه زمانن 

.. بهشسندو بدم... اما خودش خراب کرد 

 باید بفهمه بازی با کریم

ه وباصدای بلند خندید  .بازی با دم شتر

 ..بابا_

 جانم پرسم؟_

  

  

ی ازت یم خوام_ ن  . من یه چتر

خنده اش کم کم جمع شد وبا جد یت  



 گفت: جی یم خوای؟

 .سهم کوروشو بزن به نام من_

چهره اش رنگ تعجب گرفت: جی م ی  

 ؟ همه ی ثروت
ی

 گ

ای توئه  .منتی

من اون گاوداری رو یم خوام...م ی _

 خوام راش بندازم...یم حوام

وکه در بیاد  .از اون حالت متر

 خودم واست راست وریستش م ی کنم_

. 

  

  

 . یم خوام خودم این کارو کنم_



پدرم چشمهاش رو تنگ کرد وبا زیرگ 

 خودش گفت:جی 

 تورسته ؟

_ م اون گاوداری رو احیا  من فقط یم خوا

 کنم...م ی خوام مثل

 تویه کار آفرین نمونه بشم 

اون گاوداری سالهاست که گوشه ی 

 روستای سهیلیه داره خاک

ن رو برای  یم خوره...بذار کم کم همه چتر

 یه وارث بودم ی اد

م  .بگتر

 !این کاروواسم کن بابا، لطفا

  



  

 کوشان#

پریچهر سهیم توی سند نداره، تمام _

 ...اون سند به نام منه

 !خب پس تمامشو به نام من بزن_

اون گاوداری بعد از آتش سوزی به یه _

وکه  ساختمون نیمه متر

تبدیل شده... طول یم کشه تا بخواد 

 رسپا بشه... من غتر 

ازاوندوتا گاوداری دی گه ام دارم... حاال 

 تو چرا فقط اونو یم

 خوای؟

 ....من اونو دوست دارم_



  

  

اگه اون گاوداری رو به من ندی دیگه 

 هیچی ازت نیم خوام

وبریم گردم به همون جانی که تا به حال 

 .اونجا بودم

از جی م ی تریس بابا... من که تنها 

 وارثتم.. اول تا آخر تمام

ونر که داری به من م ی رسه...  اونتر

 اینطور نیست؟

ن نیم خوام یه جا بشینم بعد یهو سند م

 سه تا گاوداری رو

 . بهمبدن وبگن بگتر واونارو اداره کن



وع   وکه رسر یم خوام از این گاوداری متر

رش پایمن  .کنم سود ورصن

یم تونم حدس بزنم جی تو رسته... اما _

 با تمام اینها قبول یم

کنم... این یه امتحانه برای تو... امیدوارم 

یاز پسش بربیا  

  

  

کوشانوگرنه ترجیح یم دم بعد از مرگم 

 تمام دارایمو وقف کنم تا

 .اونابه تو ارث برسه

 :دستم رو به طرفش دراز کردم وگفتم

 .قبول



د وگفت: حله پس  پدرم دستم رو فرسر

 حواست رو خییل جمعکن

 .کوشان

م  .من دارم ازت امتحان یم گتر

_ ن فردا یم ری م محرصن وتو باشه... همنر

نن  ن  .سند رو به نام من متر

 .بقیه اش با من

  

  

راسنر من ممکنه چند روز دیگه برم کانادا 

 یه سفر چند روزهدارم

 .و بعدش بر م ی گردم

 برای جی یم ری؟_



یه رسی کار نصفه ونیمه دارم بای د _

 .انجامش بدم

پس برو کارت رو انجام بده وبرگرد بعد  _

 کارای انتقال سند

 . روانجام یم دیم

پوز خند زدم و گفتم: پس بهم اعتماد 

 نداری نه؟

 .تو خییل دندون گردی بابا

من فقط دست به عصا راه یم رم _

ن   !همنر

  

  

باشه انتقال سند باشه واسه وقنر که _



 . برگشتم

زد وگفت: هر وقت پدرم لبخندی 

 . برگشنر انجامش یم دیم

 بارسر ط

ون زد  . واز جاش بلند شد و از اتاق بتر

من باالخره اون گاوداری رو صاحب یم _

 شدم.. کریم با ید

مثلکوروش تقاص اشتباهاتشو پس م ی 

 داد. همه با ید پس یم

 . دادن

 کیانوش#

اوضاع از همیشه بدتر شده بود...  

 کوروش سیع یم کرد بیشتر 



ه... دیگه حنر  از پیش ازم فاصله بگتر

 مستقیم توی صورتم

همنگاه نیم کرد... زمان ی که من رس م 

 یز غذا خوری حارصن 

یم شدمبشقاب غذاش رو بر یم داشت 

 ویم رفت توی اتاقش

 .واونجاغذاشو یم خورد

  

  

بعد از مرخص کردن خدمتکار عمال 

 مسئولیت تمام کارها

ن من افتاده بودبهگرد  . 

ن شیطنتش هاش بیشتر شده بود  بنیامنر



ین  والبته شتر

 .کاری  هاش هم بیشتر 

ین شانش که توی  حس یم کردم بزرگتر

 زندگیم بهش رسیدم

وجود بنیامینه.. دیگه فکر نیم کردم که 

ن یه بچه ی زور  بنیامنر

یبود... اون بچه ی من بود از گوشت 

 .وخون من

اشتم بهش توی بغلم گرفته بودمش و د

وزها  شتر م ی دادم... ایتن

بیشتر از همیشه شتر یم خورد و انرژی 

 .بیشت ری ازم یم گرفت

  



  

درحایل که احساس ضعف شدید داشتم 

ن سینه  باالخره بنیامنر

ام رو ول کرد وتازه فرصنر پیش اومد که 

 اونو روی تختش

ون بزنم  .بذارمواز اتاق بتر

ن  خونه رفتمبه طرف آشتی  

پدر کوروش داشت با تلفن حرف م ی 

 زد.. جز معدود دفعات ی

بودکه اون بجای خوندن روزنامه 

 وتماشای تلویزیون داشت با

 .تلفن حرف یم زد

بادیدن من به مخاطب پشت خطش  



 گفت: من بعدا باهات

م فعال خدانگهدار  .تماسیم گتر

و بدون هیچ واکنشر نسبت به من جاش 

 بلند شد و رفت

 .بهسمت اتاقش

  

  

بیشتر از هم یشه اینجا احساس غربت 

 یم کردم. کوروش

فازسکوت گرفته بود وپدرشم دی گه 

 باهام مثل قبل مهربون نبود

. 

نگاه ی به جای خایل پدر کوروش کردم و 



ن خونه  رفتم داخل آشتی

از قابلمه ی روی اجاق گاز مقداری غذا  .

وتوی بشقاب ریختم   

ن کوچ یک غذا خوری که  رفتم پشت متر

خونه بود ن  داخل آشتی

 .نشستم

صدای در اتاق بلند شد ومدنر بعد من  

 کوروش رو دیدم که وارد

خونه شد ن  . آشتی

بادیدنش ازجام بلند شدم ودستپاچه 

 .سالم کردم

با نی مییل جواب سالمم رو داد و به 

 سماور رفت و



داشت و برای خودش چای  استکانیتی

تفاوت از کنارم ریخت ونی   

  

  

گذشتکه گفتم: این همه اشتباه در حقم 

 مرتکب شدی و

برایهیچکدوم توضیچ ندادی. کش که 

 خودش رسشار از

اشتباستاز اشتباهات دیگران چماغ نیم 

 سازه وتوی رسشون

بکوبه . رس جاش ایستاده بود که سد 

 راهش شدم وبعد از مدتها

به صورتم انداخت وفوری یه نگاهکوتاه 



 .نگاهش رو ازم گرفت

وقنر سکوتش رو دیدم گفتم: خون تو 

ن تره ی ا من چون  رنگنر

 نی کسم حق اشتباه کردن ندارم؟

 .. پوزخند زد وگفت: تو نی کس نن سنر

 اتفاقا کس وکار

 . خوبیواسه ات پیدا شده

باالی منتی نشسنر و حکم م ی د ی _

؟  وقصاص یم کنن

_ ن حکم خیانت چیه   کیانوش؟ حکم رفنر

 توی بغل برادر شوهرت

 جلوی چشمهای شوهرت چ یه؟

  



  

کوشان قبل از اینکه برادر شوهرم _

 بشه.. دوستم بود! تو معنن 

دوسنر رو یم فهیم کوروش؟ ی ا فقط 

 منطقت انتقام رو

 یم پسنده؟

خوبه نمردیم ومعنن دوست هم _

 .فهمیدیم

نگاهم برزجن شد و ترسر زدم: برای تو که 

 باید این رفتارا

عادیباشه... تو مگه از اون دست مردانی 

 نیسنر که به اندازه ی

تمامماهای عمرت زنای رنگارنگ مهمون 



 تختت بودن... هه... تو

از اون دست مردانی هسنر که معتقدی 

 مرد هر خطانی کنه

جایزه ویل زن باید تمام عمرش چشمها 

اش رو ببنده تاوگوشه  

 .خطا نره

 پوزخند زد

  

  

تو دیگه کارت از گوش وچشم گذشته، _

 تو باید دستهات رو یم

ن بردار  بسنر که برای در آغوش گرفنر

 .شوهرت باز نشه



گوشیش زنگ خورد. اونو از جیب ش در 

 آورد وبه سمت من

ا زنگ زده  . گرفتوگفت: المتر

گو زد. صدای مردی وگویسر رو روی بلند  

 :از توی گویسر بلند شد

..بعدش   ن الو سالم کوروش خان خوبنر

 گویسر رو از روی آیفون

 .برداشت

فرصت واکنش نشون دادن نداشتم..  

و ن خونه بتر  کوروش از آشتی

ن گفت: وسا یلتو  ون رفنر ن بتر نزد و حنر

 جمع کن فردا یم

برمتخونه ی خودت اینجا رو فروختم.. 



 یم ری توی همون خونه

ا ی که توش بزرگ شدی بعدا راجبت 

م  تصمیم یم گتر

  

  

 کیانوش#

کوروش ساکم رو از صندوق عقب 

 ماشینش در آورد و

کنارمگذاشت،دستش رو توی جیب 

 شلوارش فرو کرد ودسته

کلیدیبه طرفم گرفت:قرار بود خییل وقت 

 پیش بیای اینجا،تمام

نی که خونهرو واست تعمتر کردم وتا جا



 تونستم وسایلشو نو

کردم.اگه خواهرت زیرت نیم کرد االن 

 مدت زیادی بود که اینجا

زندگییم کردی،قسمت نشد با قاسم ا 

 کنید،اما
ی

 ینجا زندگ

 یم کنن 
ی

 .حاال باپرست اینجا زندگ

ن رو از بغلم گرفت وچندبوسه  بنیامنر

 :روی صورتش زد وگفت

 .پرس خونی باش مامانن رو اذیت نکن

رتش رو جلوی لبهای بنیام ین  بعد صو 

 !گرفت وگفت: بابا بوس

  

  



ن لبای کوچولوش رو روی گونه ی   بنیامنر

 کوروش گذاشت وبالحن

 .بچه گونه اش گفت: بابا دوش

کوروش دسنر توی موهای بنیایم ن  

 کشید وگفت: منم

ن رو بغلم داد و   . وبنیامنر عاشقتمبابا نی

ن   گفت: مراقب بنیامنر

باش. و از ما دور شد وداخل ماشینش 

 .نشست و حرکت کرد

تا زمان ی که ماشینش از پیچ کوچه  

 گذشت، نگاهم بدرقه اش

 .کرد

 .و بعد کلید انداختم و داخل خونه شدم



از خونه ام که نو نوار شده بود، حسانی 

 تعجب کردم. حیاط خونه

کیم از قبل کوچیکتر شده بود، در عوض 

اژ  نصف حیاط روی متر

  

  

خونه افتاده بود و یه هال بزرگ درست 

ن خونه از  شده بود آشتی

داخل حیاط به داخل هال اومده بود 

 ودوتا اتاق خواب نقیل هم

روی خونه افتاده بود. از اون حالت درب 

 وداغون گذشته در

اومدهبود وتبدیل به یه خونه ی نقیل و 



 .شیک شده بود

قدییم ها بودن ویل  وسایل خونه همون

 یه دست مبل و یه

یخچال و یه اجاق گاز نو بهشون اضافه 

 شده بود... حنر پرده های

 .خونه هم نو و جد ید بودن

ن گذاشتم و اون  ن رو روی زمنر بنیامنر

وع به چهار دست  رسر

پاکردن کرد تا رسیعتر تمام زوایای خونه 

 ی جدید رو شناسانی 

 . کنه

ها هم رسک  فرصنر پیش اومد که به اتاق

 .بشم



  

  

یگ از اتاقای خونه رو اتاق بچه کرده بود 

 و یه تخت کوجی ک

ویه مقدار اسباب بازی نو داخلش  

 گذاشته بود

وع به  ن فورا داخل اتاق رفت ورسر بنیامنر

 بازی کردن با اسباب

بازی  ها کرد ومنم بقیه ی خونه رو از نظر  

 .گذروندم

چنگ انداخته بود،  بغض بدی به گلوم

 تمام گوشه های خونه یاد

 .آور بچگیم بود



خاطرات قاسم وصادق، روی تخت 

 نشستم و سیع کردم به

 داخل  
ی

گذشته برم. هر چند قشنگ

 گذشته جانمونده بود

ین بود  .اماهمون خاطرات تلخ هم شتر

ن که فارغ و رها از  خوش بحال بنیامنر

 .دغدغه ها مشغول بازیبود

  

  

ن نشستم وگفتم: از  رفتم وکنار بنیامنر

 امروز من وتو اینجا زندگ

ن آنی  ی یم کنیم مامانم. باچشمهای ستی

 باهوشش بادقت به



صورتم نگاه کرد. دلم واسه نگاهش 

 .ضعف رفت

لبخند زدم وگفتم: قرار بود من وقاسم 

 داداشم بیایم اینجا وبا

 کنیم
ی

 .همزندگ

ه نرسیده بودم  ویل هنوز به در این خون

یرم ن  که خاله ات با ماشیتن

 .کرد

ی از دنیا، بعدش  بعدش چند ماه نی ختی

 .من تو رو بادار شدم

ی  بازم توی نی ختی

ین بود که تهش به   شبیه یه رویای شتر

 کابوس رسید... اما



ن شدن تو   حاالبعد از اون همه باال وپا ینر

 کناریم پرسم وتو

ین اون کابوس های تلچن  شتر  ! تعبتر

  

  

بعد لبخند زدم وگفتم: باکالس حرف زدم 

 مگه نه؟ بابات وعموت

 .وبابا بزرگت منو فیلسوف کردن

لبخند زد و من با عشق توی بغلم  

 گرفتمش و گفتم: قربونت

برمپرسم... چقدر خوبه که فقط منم تو 

 !...وخدا

و همینطور که توی بغلم بود باهاش 



 چرخیدم واون با ذوق

 . جیغیم زد وقهقه یم زد

چندتا بوس آبدار از صورت گوشت یش  

 کردم وگفتم:حاال بریم

ی درست کنیم واسه شام ن  .یهچتر

ن  خونه رفتیم. بن یامنر ن وبا هم داخل آشتی

 رو روی صندیل نشوندم

 .و دریخچال رو باز کردم

  

  

ن داخل یخچال گذاشته  کوروش همه چتر

 بود

یوه های داخل یخچال چشمم به آبم



 افتاد آبمیوه ی سیب رو

ن نشون  ازیخچال در آوردم وبه بنیامنر

ن اینجا  دادم وگفتم: ببنر

 !جی داریم

ن با ذوق دستهاش رو به هم کوبید  بنیامنر

 .وبازم جیغ زد

نن رو داخل آبمیوه فرو کردم وبه طرفش  

 گرفتم. باوجود سنکمش

یم تونست به خونی با ن ی آبمیوه 

 .بخوره

# شانکو   

ون  از محوطه ی فرودگاه بتر

 اومدم،سعید رو منتظر خودم دیدم



. 

  

  

باروی باز به استقبالم اومد وهمدی گه 

 .رو در آغوش گرفتیم

درتمام مستر حرف خاض بینمون رد 

 وبدل نشد... سعید

دوبارهمثل قبل من رو مهمون خونه ی 

 خودش کرد. دل گنده

ن ِ خیانت کارو به خونه ای داشتکه باز م

 . اش راه داده بود

بعد از مخترص پذیرانی که ازم کرد کنارم 

 .نشست



بهش نگاه کردم وگفتم: خوب وکامل بهم 

 بگو جریان از چه قراره؟

ن االن کجاست؟  ژاکلنر

 .زیر خاک_

  

  

با لبخند بهش گفتم: م ی دونم چشم 

ن رو  دی دن من وژاکلنر

ویل بهم بگو کجاست؟ نداری،  

ن رو نداشتم ول ی تو _ چشم دیدن ژاکلنر

 دوستیم. ول ی اصال

ن واقعا مرده  !باهاتشوجن نیم کنم ژاکلنر

لبخند روی لبم کامال جمع شد وبا 



 !ناباوری گفتم:چرت نگو سعید

این همه راه تو رو نکشوندم اینجا بهت 

 .چرت وپرت تحویل بدم

_  سعید پس بچه وای
ی

نا داری دروغ یم گ

 همش چرت وپرت

بود؟اره؟ منو این همه راه کشوندی اینجا  

ن   که بگ ی ژاکلنر

 !مرده؟

این قضیه اینقدر مهم بود که بخاطرش 

 این دروغ چرت

؟  وپرتوگفنر

  

  



ن مهم نیست واست کوشان؟_  مرگ ژاکلنر

 ازم بچه داره_
ی

 نه مهم تر از اینکه بهم بگ

. 

 .اینم دروغ نیست_

 .فریاد زدم: بس کن

 . از حقیقت فرار نکن کوشان_

من از حقیقت فرار نیم کنم سیع د ، _

ن حقیق  تونی که از گفنر

ن مرده حتما  ت تفره یم ری! پس اگه ژاکلنر

 .بچه اشم مرده دیگه

صدای سعید باالخره باال رفت: بچه زنده 

ن مرده  .است ویل ژاکلنر

  



  

رده... توی آپارتمانش نمرده، خودکشر ک

 با قرص خود کشر 

کرده، تالش پزشکا واسه زنده موندش ب 

 ی نتیجه بوده... یم

 بعد اززایمان گرفته
ی

 . گنافرسدگ

از عصبانیت لبم رو م ی جویدم ونیم 

 .تونستم جی بگم

فقط به سخنر گفتم: سفارت ایران، بچه 

 ی نوزاد... تماس سفارت

و ی ذهنم باتو... من باید اینارو چطوری ت

 .هضمش کنم آخه

ن بچه رو توی یه کالسکه در _ ژاکلنر



 سفارت رها یم کنه... وقنر 

ن ویم برنش داخل سفارت  بچه رو یم بینن

 یه شماره تلفن ت و

، شماره ی من!  ن یکالسکه پیدا یم کنن

ن   باهام تماس گرفنر

ن یه بچه نوزاد رو اینجا رها کردن که  وگفنر

 شماره شما توی

بچه آزمایش یم   کالسکهاش بوده... از 

ن ومتوجه یم شن که  گتر

ن این  ایران ی ه ومنم یه ایرانن بودم. گفنر

 بچه برای شماست

ین ه بیاین بچه رو بتی  .بهتر

  



  

تا مدارک پزشکیم رو ندیدن باور نکردن  

 .که من پدرش نیستم

ایناهیچی رو ثابت نیم کنه سیع د، اون _

 بچه ممکنه بچه ی هر

باشه کش  . 

ن اونو   اصال از کجا معلوم که ژاکلنر

 گذاشته باشه اونجا؟

سعید از جاش بلند شد وداخل اتاق رفت 

ون  وبایه پاکت نامه بتر

 .اومد

ن مقابلم گذاشت  پاکت رو روی متر

 وگفت: این نامه ای هست که



ن قبل از مرگش به یگ از دوستان  ژاکلنر

ن  ک من وژاکلنر  مشتر

 . داده تا به من تحویل بده

  

  

ن داخلش نوشته که بچه ی توئه  ژاکلنر

 واون رو تحویل سفارتایران

 . داده

ن  اما از سفارت قبل از اینکه نامه ی ژاکلنر

 به دستم برسه

ن   .باهامتماس گرفنر

ن تماس گرفتم اما گوشیش  من با ژاکلنر

 خاموش بود.. رفتم



ن که  درخونه اش واونجا همسایه ها گفنر

ن روجنازه ی ژ  اکلنر  

 .دوروزقبل پیدا کردن

ن که یه خانیم این شماره  همسایه ها گفنر

 رو داده وگفته اگه

ن ومتوجه شدم   فتم در خونه ی ژاکلنر متن

ن مرده  که ژاکلنر

م  .باهاشتماس بگتر

ومنم باهاش تماس گرفتم ورفتم پیشش 

 .واون نامه رو بهم داد

  

  

_ مش دروغهاینا همش دروغه سعید ، ه  



. 

دروغ یا راست بودنشو قانون تیع ین _

ن   یم کنه... راهش گرفنر

 .یهآزمایش دی ان ای هست

تو باید آزما یش بدی تا معلوم بشه اون 

 نوزاد دختر بچه ی

توئه...اگه معلوم شد بچه ی تو هست 

ه که پیش تو  براش بهتر

باشه.. اگه نه مجبورم هر اطالعانر از 

ن   خانواده ی ژاکلنر

شون بدم تا بچه رو تحویلشون دارمبه

 بدن... فکر نکنم دوست

مرد دائم  داشته بایسر بچه ات پیش یه پتر



زن  الخمر و یه پتر

روان پری ش بزرگ شه.. حنر اگه دولت 

 صالح یت نگه داریشو

ین حالت اونو تحویل  به اونا نده درب  هتر

 خاله اش یم دن که

خودش چهار تا بچه داره که مجبو ره 

رسش کارتمام وقت با هم  

ن تا خرجبچه هارو دربیارن  ...کنن

  

  

ه یه آزمایش دی ان ای بدی کوشان  بهتر

 کیانوش#

ن به این خونه حسانی عادت کرده  بنیامنر



 بود. کوچیک بود و

راحت یم تونست تمام محیطش رو 

 .بگرده و به هم بریزه

داشت اسباب بازی هاش رو از سبد 

 که گوشه ی
ی

 بزرگ

ون یم آورد وپرت یم  ا تاقگذاشته بودم بتر

 کرد واز خودش

 . صداهایمختلف در یم آورد

  

  

توی یخچال رو نگاه کردم وخواستم نون 

ون بیارم که متوجه  بتر

شدم هیچ نون ی توی خونه نداریم. بای 



 د یم رفتم وتهیه اش

یم کردم. کوروش یه کارت عابر بانک 

بودواسم گذاشته   

ومرتبشارژش یم کرد تا مجبور نباشه به 

 هوای خرجی به من

وپرسش رس بزنه. دروغ چرا از دستش 

 دلگ یر بودم، شاید توقع

الگ بودویل کوروش نه به خاطر من، به 

ن الاقل بای  خاطر بنیامنر

ی ازش  د به مارس یم زد. اما هیچ ختی

ن چند باری  نبود، بنیامنر

بهونه اش رو گرفته بود ومن سیع کرده 

م  بودم باهاش تماس بگتر



 .اماگوشیش خاموش بود

فقط یک بار با پدرش تماس گرفته بودم  

 که گفته بود

 . کوروشرسش شلوغه

 .منم دیگه باهاش تماس نگرفته بودم

ن که حسابم شارژ یم شد عالمت  همنر

 خونی بود که کوروشحالش

 . خوبه

  

  

ن رفتم وگفتم: بای د بریم  به طرف بنیامنر

ون پرسم، بریم  بتر

 . آمادهات کنم



وبغلش کردم و سیع کردم آماده اش کنم 

 با وجود شیطنت هاش

ون بزنم  کیم طول کشید تا از خونه بتر

ن رو توی  بنیامنر

کالسکهاش گذاشتم تا نخوام توی 

َوم
َ

َ   خیابون دنبالش بد

ن که خواس تم به نونم رو خریدم و همنر

 طرف خونه برم، کش

 .ازپشت صدام زد

 !کیانوش_

 !به طرف صدا چرخیدم و خدای من

 !اکرم بود، نامادری م

  



  

رس جام خشکم زد. ویل این اون بود که 

 خودش رو بهم رسوندونی 

 .هوا بغلم کرد

دستهام همچنان دور دسته ی کالسکه ی 

ن بود  بنیامنر

 که از کنارمون م ی  ونگاهممحو عابرانی 

ن و با تعجب  گذشنر

 .نگاهمون یم کردن

کیم ازم فاصله گرفت و نگاهم کرد و  

 گفت: چقدر عوض شدی،

 !چقدر خوشگل شدی

اصال باورم نیم شه با این هیبت دیدمت. 



ن تغیتر   اما حنر همنر

تم باعث نشد نشناسمت. اخه من 

 .بزرگت کردم

ور  ودوباره بغلم کرد... اما اینبار دستهام د

 کمرش نرم حلقه شد

  

  

کیم بغلش کردم وبعد دوباره ازم فاصله  

 گرفت ونگایه

 
ی

ن کرد وگفت: چه پرس قشنگ بهبنیامنر

 داری و خم شد وگونه

ن رو بوسید وگفت: قربونت برم  یبنیامنر

 .الیه



 اینجا چکار یم کنن اکرم؟_

 .خونه ام اینجاست_

 شوهرتو آوردی تهران؟_

 .طالق گرفتم_

؟_
ی

 جی یم گ

بیا، بیا بری م خونه ام تا باهات حرف _

 .بزنم

  

  

 .باید برم خونه ام. ناهارم روی گازه_

.. ب یا، _ نیم خوای بیای برادرتو ببینن

 بیا بریم خونه ی

 ...من



 وبه زور دستم رو گرفت و بردم خونه اش

. 

خونه اش یه خونه ی درب وداغون 

ن ترازقد ییم چند کوچه پاینر  

 خونه ی من بود

 .باهم وارد خونه اش شدیم

وع به صدا زدن   از در که داخل رفتیم رسر

 کرد: صادق، صادق بیا

ن گ اینجاست  .ببنر

  

  

 .اما صدانی نیومد

بهم نگاه کرد وگفت: فکر کنم با دوستاش 



 .رفته فوتبال

داخل  با هم از چند پله ی سیمانن که

 حیاط بود گذشتیم و وارد

یه راهروی باریک شدیم که دوتا اتاق 

 دوطرفش بود یگ از اتاقها

خونه ی کهنه وتاریکم  ن بزرگتر بود ویه آشتی

 یه گوشه اش بودکه

با کابینتهای فلزی زنگ زده کابینت شده 

 بود ویه پارچه ی قهوه

ای ام زیر سینک ظرف شونی بسته 

 .بودن

ن هم طبق  با تعارف اکرم نشستم وبنیامنر

 معمول کنجکاویش



ن توی خونه کرد وع به گشنر  .گلکرد و رسر

اکرم با یه سینن چای کنارم نشست، 

 بهش
ی

 لبخند کمرنگ

زدموگفتم: خب تعریف کن ببینم جی شد  

 که جدا شدی از

 . شوهرت

  

  

ای بابا شوهر نبود که یه مرد زن دار _

ربود که زنش رفته بود قه  

ه   واونم هوس کرده بود یه زن بیوه بگتر

ن   که به زنش بگه ببنر

تونبودی من رفتم زن گرفتم. بعدم زنش 



 برگشت رس

خونهوزندگیش و من وصادقم شدی م 

 طفن یل. منم طالقمو

گرفتم. حاالمتوی یه مدرسه شدم آبدار 

 جی ودستم تو جیب

خودمه، همه ی هم وغمم شده بزرگ  

 کردن صادق، این نونن بود

ه این حسنختر ندیده توی سفره ام  ک

 گذاشت.. اونقدر زنش به

جون من وقاسموصادق غر زد که منم 

 واسه فرار از دست زن برادر

مرد جواب دادم تا فقط از  به اون پتر

 حسن وزنش دور باشم. اون



نمک نشناش قاسم بچه ام رو قبول نکرد 

 ختر ندیده حسن گولم

زد گفت توشوهر کن من از قاسم 

 مواظبت یم کنم... اونم واسه

سه 
ُ

ِ ِِ خاطر حقوق بهزیسنر که یه ُچ

 بود وحنر به پول رخت

 .ولباسم قاسممنیم رسید

  

  

اشکش رو پاک کرد وبا بغض گفت: بعدم 

 ختر ندی ده ی خاک

زد بررس بچه ام رو فرستاد گدانی وهق ... 

حسن که این بالرو رس  خدا ازت نگذره



 .قاسمم آوردی

ن قاسم رو یم فرستاد رس  همسایه ها گفنر

 چهار راه یم ذاشتش

ت وی پیاده رو با لباس های خایک تا مردم 

 .بهش پول بدن

اکرم یم گفت ومن لحظه به لحظه فیلم  

 گدانی کردن قاسم

کهکوروش بهم نشون داد وتهدیدم کرد 

 .یم اومد جلوی چشمام

زیر گریه زدیم منواکرم هر دو  . 

ن گریه هاش گفت: بعدش شنیدم   اکرم بنر

 که ش وهرت اومده

وخدا ختر ش بده به حسن پول داده و 



 هم خونه رو خریده

وهمقاسم رو از چنگ حسن در آورده و 

 برده و پیش خ  ودش

  

  

ن چندبار با قاسم  نگهداشته یم گفنر

 اومده اینجا ودیدن که

ن خدا قاسممثل دس ته گل شده یم گفنر

ش بده چه جوونن   !ختر

 !چه جوونن 

اکرم یم گفت ومن هر لحظه تعجبم 

 .بیشتر یم شد

ن قاسم  یه چند باری همسایه ها یم گفنر



 رو آورده توی هیم ن

پارک رس خیابون و اونو س   وار تاب یم  

 کرده وبه زحمت

نگهاش یم داشته و تاب رو هول یم داده 

 و قاسم کیف م ی

 .کرده

ن قاسم رو بغل م ی کرده  حنر یم گفنر

 وباهم از باال رس یم

 .خوردن ورسرسه بازی یم کردن

 یعنن ک وروش اون کارو یم کرده؟_

  

  

 آره مادر کوروش، ش وهرت؟_



ن قبل از  ویل خدا ببخشش حسن یم گفنر

 اینکه کوروش قاسمرو

ه چندبار م  وقع گدانی از  از حسن بگتر

یلم گرفتهقاسم ف .. 

حنر به حسنم گفته اگه قاسم رو بهش 

 نده ازش شکایت یم

کنه به جرم کودک آزاری واذیت و آزار 

 . معلول

ش بدم قاسم رو از دست حسن  خدا ختر

 ...نجات داد

حنر موقیع که شنیدم تو توی کما بودی 

 تا دوماه بچه رو مثلگل

ترو خشک م ی کرده.. وقنر تو رفنر توی  



 کما حسن م ی گهبچه

رو بده من نگه دارم ویل شوهرت قبول 

دش  نکرده وستی

بهبهزیسنر چون نیم تونسته با وجود 

 بیماری تو از قاسمم

 . مراقبت کنه

اکرم یم گفت وهر لحظه دهان من باز تر 

 م ی شد

  

  

 کیانوش#

_ رم؟تو مطمعنن اک  

 جی رو؟_



.شای _ ن حرفهانی که یم زنن ،همنر ن همنر

 !د حسن الگ گفته

؟با خودم تماس  _ نه مادر جون.الگ جی

 گرفت

شوهرت...گفتکش نیست ازش مراقبت  

 کنه اگه یم شه یه

مدت کوتاه بیا اینجا واز پرست مراقبت  

 .کن

؟_  واقعا؟بعد تو جی بهش گفنر

  

  

_ ی اون نمک به حروم گفتم باشه ول 

 نذاشت،گفت پاتو از این



ون دیگه تو این خونه برنگرد  .دربذاری بتر

منم چه یم دونستم، گفتم باالخره 

 شوهرمه.باید حرفشو

گوشکنم.به شوهرت گفتم نیم تونم 

 .بیام

دوباره به گریه افتاد وگفت:خدا کنه 

 ...قاسم منو ببخشه

بسه دیگه گریه نکن، با گریه ها ی تو _

ه قاسم زنده نیمدی گ  

 .شه

  

  

اکرم آب بینیش را با گوشه ی رورسیش 



 پاک کرد وگفت: راستیم

گ ی مادر جون اوقات تو رو هم تلخ  

ِ این
ن  کردم، گفنر

حرفهادردی رو دوا نیم کنه. خب تو 

م، تو این  تعریف کن دختر

 سالها جی بهت گذشت؟

 .خوش نگذشت_

_ ؟ با شوهرت خو ؟ مشکیل یعنن جی نی

 نداری؟

مشکل؟ نیم دونم بشه اسمشو  _

 گذاشت مشکل ی ا نه... هرجی 

که هست، اینه که یم خوایم از هم جدا 

 .بشیم



؟  اکرم زد توی صورتش وگفت: یا نی غمتی

؟  واسه جی

  

  

منو بگو که فکر کردم عاقبت به ختر 

 شدی. درسته که رفنر پیش

مادرتو وهیچ نفیع واست نداشت. اما 

 الاقل دلم خوش بود که

 ات رو یم گذرونن 
ی

 .باشوهرت داری زندگ

 .همش تقصتر اینه، این

به به پیشونیش زد وگفت:  وچند رصن

 ..پیشونن منو کجا یم شونن 

پیشونن نوشنر که از اولش نحس باشه، 



 ..تا آخرشم نحسه

فقطموندم چرا پیشونن نوشت تو مثل 

دمادرت نش ! 

لبخند تلچن زدم وگفتم: پیشونن نوشت 

ا مثل مامانشونه  ..دختر

 !من که پرسم

اکرم که هنوز چشمهاش اشگ بود میون  

 گریه لبخند زد.. شای

د این بخت سیاهمون بود که اینجو ری 

 ما رو به خنده واداشته

 بود

  

  



کیم که خنده ام ادامه دار شد باالخره 

کردیم  هردو سکوت . 

اکرم که حاال دیگه اثری از خنده روی 

 لبهاش نبود گفت: ویل

عوض شدی... خوشگل شدی! خانم 

 شدی! حرف زدنتم خوب

 !شده.دیگه کوچه بازاری حرف نیم زنن 

وقنر توی زندگیت سکوت رو انتخاب _

 م ی کنن لحن حرف

زدنتعوض یم شه... حرف زدنت میش ه 

 مثل مشکالت وشادی

 .هات

_ اول کم بدبخنر داشت ی. مگه تو از 



 ول ی وقنر حرف یم

زدیآدم از حرف زدنت انرژی یم گرفت، 

 .شاد وشنگول یم شد

  

  

مشکالتم حاال خییل زیاده. اونموقع _

 مشکلم فقط نبود مادرم

ی که جز مشکالتم  ن بودوحاال تنها چتر

 حساب نیم شه،نبود

 .مادرمه

 پس هنوزم مادرت نیست؟_

_ م نخواستم که باشهخود . 

اصال ولش کن. نگاه ی به ساعت کردم 



 وگفتم: چرا صادق نیومد

 .یم ی اد_

من با ید برم اکرم. صادق که اومد نی _

 ارش خونه ام فقط

ن توی همون خونه ی قدییم.  منموبنیامنر

 قاسم نیست ویل

ن هست. دوست دارم با دانی   بجاشبنیامنر

 . کوچولوش آشنا بشه

  

  

 .ناهار پیشم بمون کیانوش_

 .وقت زیاده، االن بای د برم خونه_

از اکرم خداخافیطن کردم وبه خونه ام 



ن کار بازم  رفتم. اولنر

تماسبا کوروش بود. اما باز گوشیش 

 . خاموش بود

شماره ی پدرش رو گرفتم واون گفت که  

 کوروش یه گرفتاری

واسش پیش اومده گفت که خودش 

 .امروز یه رس بهمون یم زنه

 ظرف میوه رو جلوش گذاشتم و نشستم

. 

  

  

ن بازی یم کرد، ادای   داشت با بنیامنر

ن رو در میآورد  کشنر گرفنر



مثل همیشه صدای جیغ ه ای پر شعف 

ن رو در یم آورد  بنیامنر

. 

 کوروش کجاست که نیستش؟_

ن  ن گذاشت وحالت نگاهش  بنیامنر رو زمنر

 .عوض شد

 کوروش دیگه نیم ی اد. الاقل تا چند_

 !سال

؟ کجا رفته؟_ ن  جی یم گنر

 !جانی نرفته... گرفتنش! زندانه_

  

  

؟_ ؟ زندان واسه جی ن  چ ... جی یم گنر



 .بدیه _

 مگه بدیه هاش رو تسویه نکرد؟_

_ یه  یه مقدارشو آره...اصلیش مونده.بد

 !کریم

 یعنن کریم انداختش زندان؟_

ا یم گفت  _ اره...بدهیش سنگیه...المتر

 کِم کم باید ده پونزده

 .ساالون تو باشه

  

  

؟مگه م ی شه؟_ ن  جی دارین یم گنر

کرییم که من یم شناسم کوتاه بیا _

 نیست... بدهیش به کریم



بابت اون گندکاری که کرد وگاوداری رو 

ش زدآتی . 

کوروش با حماقت خودش هم نما یشگاه 

 اتومبیلش رو نابود کردو

هم خودشو تا قیام قیامت بدهکار جونو 

 .ری مثل کریم کرد

مغازه اش رو آدمهای کریم آتش زدن 

 وکریم هم مدرکهاشو

روکرد وثابت شد که اون گاوداری رو  

 کوروش آتیش زده وبا ید

خسارت بده. وقنر پول نداری بدهیت رو 

ف کنن با یدصا  

 ..بریزندان



ین سال های عمرش رو  وحاال بای د بهتر

 بجای اینکه کنار

 .پرسش باشه توی زندان باشه

  

  

 .از نظر ما قضیه تموم شده است_

؟_  قضیه ی جی

 !جداییت از کوروش_

 جداییم؟_

ه از کوروش جدا بشر _  .بهتر

 ؟ مگه یم شه؟_
ی

ن سادگ  به همنر

  

  



من تا وقنر توان داشته باشم به تو _

 ...ونوه ام کمک م ی کنم

 ... امادیگه نیم خوام تو عروسم بایسر

ه یه عمر به پای  بهتر

مردینمونن که خودت م ی دونن دوستش 

 نداری... برو دنبال

م  . زندگیتدختر

 د؟ مگه یم شه به _
ی

جی دارید م ی گ

 ؟
ی

ن سادگ  همنر

_ ونه مهریه اته گ انوش جان... این خ 

 منم فعال خودم آالخون

وواالخونم.اینجا جات امنه... من یه 

 حقوق جزنی دارم که تا وقنر 



ازدواج نکنن نصفشو یم دم به تو وبچه 

 ات.. ان شاءهللا که خییل

 خوب واسه خودت دست 
ی

زود یه زندگ

... منم  وپایم کنن

ن  فعالباید برم اصفهان چند تیکه زمنر

اید برم بفروشمشونهست ب  

تاشاید بتونم بدیه های کوروش رو 

ین  سبک کنم. توام بزرگتر

لطفن که یم تونن به خودت وبچه ات  

 کنن اینه که از کوروشجدا

 .بشر 

  

  



دست توی جیب کتش کرد وکارت ویزینر 

 به سمتم

گرفتوگفت: این آدرِس وکیلشه باهاش 

 هماهنگ کن تاترتیب

ن تو وکوروش رو یهمال قات حضوری بنر

 بده... بقیه ی حرفها رو

 .خود کوروش بهت یم گه

نفهمیدم چطور یه قطره اشک ر وی  

 . گ  ونه ام راه گرفت

کارت رو ازش گرفتم وب  هش نگاه کردم... 

 بادیدن نام(محسن المتر 

ی) اشک با  اوکیل پایه یک دادگستر

ی روان شد  .شتاب بیشتر



و پیش ونیم  پدرش به سمتم خ یز برداشت

 رو بو سید وگفت:اینبه

 ... نفع هردوتونه

ی که  ن حتمابه مالقات کوروش برو. چتر

 من یم خوام اینه که ای

ن شما باشه  . ن آخرین مالقات بنر

  

  

*** 

واستون ترت یب یه مالقات حضوری _

 رو گذاشتم...با اجازه

یقاضن ورییس زندان مامور زندان اونجا 

 حضور نداره پس یم



 .ت ونید راحت حرفاتون رو بزنید

به هیکل چاق وریش های پرفسوریش 

 نگاه کردم این

انی بود که کوروش سیع یم کرد  همونالمتر

 با نام فامیلیش که

تویگوشیش سیو کرده بود منو حساس  

 . کنه

چادرم رو روی رسم کشیدم وگفتم: 

ازتونممنونم   . 

  

  

وکیلش تا اتاق مالقات همراهیم کرد و 

 رفت. روی صندیل



 . منتظرکوروش نشستم

مدنر بعد اومد...به چهره اش که به 

 نظرم تکیده شده بود

 . نگاهکردم واز جام بلند شدم

 کیانوش#

کوروش بدون اینکه از دیدنم تعجب کنه 

 ویا خوشحال ویا

وم نشستناراحت بشه روبر   . 

 .کیم به هم نگاه کردی م

 چرا بهم نگفنر قراره بری زندان؟_

  

  

ن خوبه؟_  بنیامنر



یش واسه تو نباشه. آره _ اگه بهونه گتر

 .خوبه

 !خوبه_

من نبای د م ی فهمیدم قراره بیوفنر _

 زندان؟

یم خواسنر بدهیمو بدی. ی ا به  _

 زنت م ی شم
ی

 کوشان بگ

رضای خدا پدرتو راضن کن  ویل برای

 رضایت بده کوروش

 نیوفته زندان؟

اومدم مالقاتت کوروش، نیومدم بهم _

 .زخم زبون بزنن 

  



  

لبش رو با عصبانیت گاز گرفت وسیع  

 .کرد خود دار باشه

ی؟_  رایه نداره مهلت بگتر

 بابا بهت گفت؟_

 چیو ؟_

_ ..من حاال حاال ها ای ن تو طالقتو بگتر

 .ام

قرار بود چند ماه دیگه نی ای مالقاتم وبه 

 زور مجبورم کنن 

طالقتبدم.خودم اینکارو م ی کنم تا کارتو 

 راحت تر کنم.این به

 !صالحته



 بود تا اشک به چشمام 
ن

این حرفش کاف

 هجوم بیاره ،سیع

کردمبا یه خنده ی نمایشر جلوشو 

م، اما سخت بود. باهمون  بگتر

  

  

ه بسته بیخ گلوم گفتم: خوبه...  بغضچنتی

 دوسال پیش مجبورم

کرد ی زنت بشم وهرکاری تونسنر کردی 

 تا بدستم بیاری وحاال

 برو چون اینجوری صالح یم 
ی

م ی گ

 . دونن 

منم که کال آدم نیستم... یه عروسک 



 خیمه شب بازی بودم تو ی

دست تو.. نمایش که تموم شد، پرتم  

ه یکردی گوش  

 .اتاقوخالص

 پس اشتباهات تو جوونیه وغرور ،

اشتباه من نابخشودنن و غتر قابل  

 گذشت!؟

باید ببخشمت کیانوش؟اینو یم _

 خوای؟ ببخشمت وبگذرم

از صحنه ای که دیدم؟ ودسنر توی 

 .موهاش کشید

 تو از دوسنر جی م ی دونن کوروش؟_

  



  

تا جنس اصال توی منطق تو روابط دو 

 مخالف به جی ختم یم

 شه تهش؟

این همه بال رسم آوردی ویه چوقت 

 بابتش عذر

خواهینکردی...من فقط یه خطا  

 کردم.من چرا از اشتباهات نی 

در نی تو بگذرم وتو حنر نخوای بهم 

ان بدی  .فرصت جتی

نگاه ی به دور وور انداخت وسیع کرد 

ن ب ی ی اره  :صداشو پاینر

رد یم رسه به تومنطق من روابط زن وم



 .تختخواب

 .متاسفم برات_

تو از مرد بودن جی یم دونن کیانوش؟ _

 پونزده سال شال

وکالهرست کردی وشدی یه مرد قالب 

 ی... فکر کردی مرد

 هاست؟
ی

ن سادگ  بودن به همنر

  

  

 .بغضش سختتر شد

تو یم دونن که توی اون دوسال من جی  _

 کشیدم؟ م ی دونن 

که زنش مدام توی صورتش یم گه   مردی



 من تورو نخواستم وتو

مجبورم کردی زنت بشم جی کشیده... 

 تحمل کردم، گفتمحق

داری من به زور مجبورت کردم زنم بشر 

 پس باید بهتمهلت بدم

کردم گفتم  بپذیری م... دوسال تمام صتی

 ..یم گذره

گفتم واسه حرص دادن منه که اینجو 

 ری یم گه... اما

ت... عشق زنم دوسالگذش

 برگشت...برادرم بود... یم فهیم

 !برادرم

برادرم اومد توی خونه ام خواستگاری 



 !زنم

ن کوبید  .وبا مشت روی متر

 . از صدای بلندش یک خوردم

مامور زندان داخل اومد وگفت: اینجا چه 

ه؟ آروم تر  !ختی

  

  

کوروش به مامور اعتنانی نکرد فقط 

ن   رسش رو بنر

 .دستهاشپنهان کرد

مامور نگایه به کوروش کرد وگفت: 

ن بکونی   !نشنوم دیگه روی متر

ووقنر صدانی از کوروش در نیومد از اتاق 



 مالقات خارج شد

 .ودررو پشت رسش بست

ن گذاشت  .دستش رو روی متر

دو دستم رو آروم به سمت دستش بردم 

 واونارو توی

 .دستمگرفتم

  

  

اما کوروش خییل رسی    ع دستهاش رو از 

ون کشید  توی دستم بتر

ن   وبرد زیر متر

ن خشک شده بود،  دستم رو که روی متر

 عقب کشیدم و روی



 زانوهام گذاشتم

امید داشتم هنوز کیانوش... ایم د _

 داشتم به اینکه شای د،

فقطشاید همون لحظه ای که تمام 

حمایتت رو یم وجودم  

 ...خواست

 ، کوشان 
ی

فقط یک کلمه ،یک کلمه بگ

 .من زنشم

.... نگفت ی... مثل  اما تو نگفنر لعننر

 مجسمه

د...نفهمیدی ونخواسنر بفهیم  ن خشکتر

 مردی که داره له له یم

زنه لبتاز هم باز بشه وفقط یه کلمه بگ 



 ی ، جی کشید اون

 ....لحظه

نگفنر وبه جاش، به جاش رفنر توی 

غلش. دستهاش مشت شدب . 

  

  

من عذابت دادم کیانوش.. عذابت _

 دادم، ویل تو فقط یه

ب  هزدی  .رصن

به ای که قدرتش به تنهانی کمر ده تا  رصن

 ...مردو خم یم کنه

 !جی کشیدم من! جی کشیدم

االن اومدی جی بگ ی، بگ ی فرصت 



 ..بده؟ عوض م ی شم

 جی عوضیم شه؟

بای د بخوای عوض شه... اصال آره تو 

 بعد از مدتها شتر خوشبخت

ی در خونه ات نشسته.. عشقت 

 !اومده... خوش قیافه! پولدار

 .عاااششق... عاشقته توام عاشفر 

حالش بد شده بود، انگار م ی خواست 

به ی محکم دیگه  ده تا رصن

ن بکوبه وهرجی اینجا هست رو  روی متر

 ..خرد وخاکشتر کنه

 .امااینجا زندان بود واونم زندانن 

  



  

دستهاش یم لرزید... یه حالت عصنی 

 ترسناک... دستهای

لرزونش رو گایه به صورتش یم کشید 

 وگایه پشت گردنش

. 

ن  یم خواست از جاش بلند بشه ونن م ختر

 ...شد

اما من نیومده بودم که ته مالقات برسه 

 .به اینجا

مقدمه توی ذهنم شکل   کلمه ها نی 

 گرفت

چرا سیع کردی آدم بده ی قصه بایسر  _



 کوروش؟

گریه ام گرفت، دی گه هرایس نداشتم  

 که جلوی کوروش بلند

زاربزنم وازش گله کنم با ید حرفهامو یم 

 .شنید

  

  

چرا با همون فیلیم که حسن رو تهدی د  

 کردی باهاش که

ه جرم کودک بهپلیس ختی یم دی و ب

 آزاری تا قاسم رو از

 دستشنجات بدی،منو بدبخت کردی؟

چرا مجبورم کردی زنت بشم و اگه نشم 



 برادرم رو یم

؟معلویل که خودت شدی فرشته ی  کشر

 نجاتش...نجاتش

 دادیتا از رسما وسط خیابون یخ نزنه؟

ن رس جاش نشست  .از حالت نیم ختر

 . صدای گریه ام بلند شد

_ ن اما تو منو متهم یم ک نن به ندونسنر

 یگ نیست خودتو

ن محاکمه وب  هت بگه جی  بشونهپای متر

 راجب این دختر جی 

فکرکردی که به این نتیجه رسید ی که 

 ازش استفاده کنن 

 تا بهخواسته هات بریس؟



  

  

همه اتون... همه ی مردانی که رس راهم 

 اومدن هرکدوم یه جور

دوم یه جور به شدن مامورعذابم.. هرک

 این نتیجه رسیدن که ی

ه گوشت قربانن نی صاحب افتاده ای ن 

 وسط که به وسیله اش

 رن.. 
ی

ن انتقام بگ یم تونن از هر گ خواسنر

 هیچگ نفهمید که

اونگوشت قربونن ام انسانه. احساس 

 داره.نفهم نیست.گاگول

 .وکندذهن نیست



ی  همه اتون فکر کردین وقنر یه دختر

ی نامرد یکهتوی این دنیا  

وتنها گلیم خودشو از آب ب یرو ن یم  

 ..کشه پس خییل مرده

زمخته... محکمه.. اونقدر محکم که یه 

 تنه یم موونه مقابل هرجی 

 . مرِد نامرده

 لعنتیم خواست به 
ی

گ توی این زندگ

 خودم ارزش بده به

خاطروجودم، بجز کوشان؟! پس حقه 

ن   اگه جونمم فدای همچنر

  

  



دوسنر کنم که بهم شخصیت داد..ارزش 

 داد.بهم یاد داد که م

ی تونم باتمام نحسیم فرشته ی نجاتش 

 . بشم

 من مردارو نیم شناسم. ول ی 
ی

تو یم گ

 !یم شناسم کوروش

مردارو نیم شناسم درست.. اما نامردا رو 

 . خوب یم شناسم

ن  چون تا چشمم به این دنیا باز شد اولنر

دی که دی دممرد نامر   

 !بابام بود

کشم... 
ُ

ِ ِِ انگیم رو ُب مجبورم کرد دختر

 مجبورم کرد گیسهام رو



اشم... عروسکم رو با کتک ازم   مثلپرسا بتر

 گرفت وبجاش بهم

تفنگداد.. گفت نگو الال ال عروسک 

 ...نازم... گفت بگو بنگ بنگ

گفت با پاهات به توپ بزن... نگفت 

 عروسکتو ناز کن.... گفت با

ت بازی نکن بجاش سع ی کن خواهرا

 .برادرشون بایسر 

  

  

ن رو یاد بگتر بای د  گفت کشنر گرفنر

 ...بتونن خوب بزنن 

ن یه مشت  بزرگ شدم مثل علف هرز بنر



 پرس بچه ی وحشر که

اونام تا م ی خوردم یم زدنم... زمینم یم 

 زدن وهورا یم کشیدن

ی که ببینید این ریق ونه دماغشو بگتر 

 ...جونش درمیاد

هیچکسنگفت المروتا اگه دماغشو 

ی جونش درمیاد از  میگتر

ضعیف بودن وریقونه بودنش نیست از 

ن اگه  دختر بودنشه... نگفنر

ضعیفه واسه اینه که جثه اش مال زنه... 

 بدنش ساخته نشده

واسه کتکخوردن از دست پرسای هم 

 . سن وسالش



بزرگ شدم، بزرگ که نه، فقط قد  

 .کشیدم

اما این داستان همچنان ادامه داشت... 

 بازم مردای نامرد اومدنرس

راهم مسلح تر. خشن تر.... اینبار 

 ... مجبورم کردن دزدی کنم

  

  

خالف کنم... کردم... خالف کردم چون 

 من از دید اونا زبر

 .وزرنگبودم

اما نبودم چون گتر افتادم... زندان 

 ...رفتم



ذشت، آزاد شدم، به امید اینکه اونم گ

 نحس
ی

 دیگه این زندگ

ولمکنه... اما نکرد افتادم گتر تو وکریم 

ن شما سه  وکوشان... ازبنر

 ...نفر

فقط کوشان بود که بهم یاد داد که 

 اونقدارم که فکر یم کنم

بیارزش نیستم... من از اون یاد گرفتم 

 . واون از من

خواستیم عوض بشیم... اون پوسته ی  

ه دور بندازیمکهن . 

وع ماجرا بود  انداختیم... ویل این تازه رسر

. 



من شدم وسیله ی انتقام، انتقام کر یم از 

 ...تو وتو از کریم

خواهرمزیرم کرد... حافظه ام رفت... 

 برادرم مرد... وح اال باز منم

ن یه مشت مرد... اونا بازم   که افتادمبنر

 کتکم یم زنن... بازم من

  

  

ن شما... باز من  یه گوشت قربانن ام بنر

 همون جثه ی نحیفن ام

که هر کس یم بینم فکر یم کنه یه پرس 

 بچه ی رستقم که باید

 . رس جامبنشونم



اونا نیم دونن که این گوشت قربانن له 

 شده... استخ ون هاشهم

 .پوکیده

 !همه اتون نامردین... همه تون

به یم زنید... اما من با تمام  بازم رصن

 ...لهیدگیم بازم بلند یم شم

چون هنوز یگ هست که تمام ایم دش 

 !منم.. پرسم

توام نامردی کن، مثل تمام این دوسال... 

به بزن اما منپا  بازم رصن

 . یم شم کوروش پا م ی شم

  

  



 .شونه های کوروش داشت یم لرزی د

بلند شد... برق اشک رو توی از جاش 

 .چشمهاش دیدم

به طرفم اومد. از جام بلند شدم... اومد 

 .وروبروم ایستاد

دستهای لرزونش دوطرف صورتم رو 

 قاب گرفت... لبهای

وی لبهام قرار گرفت وعمیق  لرزونرسر

 .بوسیدم

 .از رفتار عجیبش شوک زده شدم

  

  

گشت ها ی لبهاش رو برداشت وبا ان



ستش اشکهام رو پاک ِِ
َ

 َشِ

کردوبا گریه گفت: عاشقتم اما طال قت 

 یم دم... دوستت دارم

 ...ویل م یذارم که بری

 ت 
ی

ه یه مرد نامرد د یگه از زندگ بهتر

 حذف بشه... اما هنوز یه

مردتوی زندگیت داری... اونو خوب 

 بزرگ کن... همونجوری بزرگ

کن که دوست داری... جو ری بزر گش  

ن که شبیه پدر نامردشک  

 . نشه

ن به  ازم فاصله گرفت و رفت، موقع رفنر

 :سمتم برگشت وگفت



 ِ
روز دادگاه یم بینمت... خداحافظ دختر

 .خوب

ون رفت، ب ی صدا، آروم  !از اتاق بتر

روی صندیل نشستم. دسنر به جا ی 

 بوسه اش روی لبم کشیدم

 داشت. انگار 
ی

،این بوسه انگار برام تازگ

ا دوبارهبعد ازمدته  

  

  

و دیده بودم.کوروش قشنگ یم  کورورسر

 بوسید،یا من تازه اینو

 !حس م یکردم

دوباره به فضای اتاق نگاه کردم وتصویر 



 اون بوسه ی زیبا مثل

پروانه ای رنگارنگ که با رسعت از جلوی 

 چشمت پرواز م ی

 .کنه،محو شد

ون  چادرم رو مرتب کردم و از اتاق بتر

 .زدم

فکرها ی مختلف از ذهنم عبور م ی  

 کرد. اصال داستان من

وع شد، به کجا  چیبود... از کجا رسر

 داشت ختم یم شد؟

  

  

توی تمام مستر فکرم مدام در پرواز بود 



 جدانی از کوروش

چهحش داشت؟ یعنن بعد از جدانی از  

 کوروش آزاد یم شدم؟

ین بود؟ بعدش من   یعن یاین آزادی شتر

 کجا م ی رفتم؟ جی به

 رسزندگیم م ی اومد؟

 فکر یم کردم که رسارس 
ی

داشتم به زندگ

 ...همه پوچ بود

 که هیچ سهیم ازش واسه من 
ی

زندگ

 نبود... کجای زندگیم

دست خودم بود... یعنن بازم بای د یگ 

 دی گه واسه زندگیم

 ...تصمیم یم گرفت



 آینده ی من کوشان چه اصال توی زن
ی

دگ

 سهیم داشت.. یعن

یتوی آینده به کوشان نیاز داشتم؟ یعنن 

 م ی تونستم پا روی

 کوشان 
ی

دلکوروش بذارم وبرم وارد زندگ

 بشم. اصال کوشان واسم

جی بود؟ دوست بود؟ همدم بود؟ 

 همدرد بود؟ اصال چرا رفتمتوی

بغل کوشان... اصال چرا مدام به کوروش 

 یم گفتم من

امزدکوشان بودم؟ در حایل که االن هر ن

 جی فکر یم کردم بجز

ن یه رفیق قدییم هیچ  دوست داشنر



 !حش به کوشان نداشتم

  

  

قلمرو کوروش توی زندگیم کجا بود 

 وقلمرو کوشان کجا؟

 چرا هیچ جوانی نداشتم به خودم بدم؟

تمام مستر رو فکر کردم وبه هیچ نتیجه 

دمای نرسی . 

ده بودم. ازش  ن رو دست اکرم ستی بنیامنر

 خواستم که بیاد بهخونه

ن مراقبت کنه  . ام واز بنیامنر

وارد خونه که شدم ودرو باز کردم.. بوی 

ی در ن  عطر قرمه ستی



مشامم پیچید ومن رو برد به کودکیم 

 همون موقیع که اکرم

  

  

واسمون قرمه سب زی یم پخت وشاید 

زیباترین قسمت هایجز   

 . زندگیم بود

ی رو به مشام   ن با لذت بوی قرمه ستی

 .کشیدم ووارد خونه شدم

در ورودی هال رو باز شد وپرس بچه ی 

ون  نه ده ساله ای بتر

 . اومد

قلبم با د یدنش به تپش افتاد؛صادق 



 !بود..چقدر بزرگ شده بود

قد کشیده بود اما هنوز فرفری موهاش 

 . رس جاش بود

ی بلند صداش زدم:صادق جانبا صدا ! 

  

  

 .با خوشحایل به سمتم دو ید: آبچی کیا

بغلش کردم وباتمام وجود بوسیدمش 

 بغل کردنش برام یادآور

 .قاسم بود

انگار دنیا رو بهم داده بودن که برادرم 

 توی بغلم بود

مدتها بود بغلش کرده بودم، انگار م ی 



هترسیدم یه خواب باش  

م وصادق محو بشه... اما واقیع  ومنبتی

 ... بود، واقعیه واقیع

دروغچرا، بچه های اکرم رو از دوتا 

 خواهر به اصطالح تنن 

خودمبیشتر دوست داشتم. وشاید اکرم 

 .رو. هم بیشتر از مادرم

به هر حال اونا توی کودکیم نقش 

ن وکنار هم ی داشنر  پررنگتر

ی کرده  روزهای سخت زیادی رو ستی

م بودی . 

  

  



باالخره ازش دل کندم و باهم وارد هال 

 . شدیم

ن رسک کشیدم واونو  داخل اتاق بنیامنر

 .غرق در خواب دیدم

اکرم پشت رسم ایستاد وگفت: اونقدر با 

 صادق بازی کردن

کهخسته شد وخوابید. ماشاالش باشه 

 .خییل شیطونه

صادق نزدیکم شد وگفت: آبچی م ی شه 

 با اسباب بازی های بنن 

 بازی کنم؟

؟  با تعجب گغتم: بنن

خندید وگفت و یم تونم بنن صداش 



 بزنم؟

؟_  آره عزیزم یم تونن

  

  

ن با ذوق داخل اتاق رفت ومشغول  بنیامنر

 بازی با اسباب باز ی

ن شد  های بنیامنر

ن تا شب پیشم بودن و بعد  اکرم وبنیامنر

. بعد از رفتنشون ن  رفنر

ن و تنهاییمون  !،دوباره من بودم وبنیامنر

تلویزیون رو روشن کردم و بنیایم ن رو که 

ن صادقنی   بعد از رفنر

قرار بود بغل کردم،کیم بهش شتر دادم و 



 بعد پاهام رو دراز کردم

ن رو،  وبالشر روشون گذاشتم وبنیامنر

وع  روی پاهام دراز کردمورسر

کون دادنش کردم. اونقدر تکونش به ت

 .دادم تا باالخرهخوابش برد

ناآروم بودم. دلم گرفته بود. من پلهای 

 پشت رسخودم رو خراب

کرده بودم، شاید پس زدنم توسط  

 کوروش واسم گرون تموم شده

بود. این همه مدت پسش زده بودم و 

 حاالناراحت بودم که چرا

پسم زده. شای د به غرورم لطمه خورده 

ود .در هر صورت منب  



ونم انداخته  دیگه به زندگنر که از اون بتر

 بودنتی نیم گشتم. این

 .تصمیم قطعیم بود

  

  

ن رو بغل کردم وبردم گذاشتم روی  بنیامنر

 تخت وخودم

همکنارش خوابیدم وتا زمانن که چشمهام 

 روی
ی

 از خستگ

همنیوفتاد فکر کردم، فکرهانی که نتیجه 

ی واسم نداشت،ا  

ی یم شد ن  .باالخرهیه چتر

صبح با صدای خروس بد صدای 



 .همسایه چشمهام رو باز کردم

البته این خروس نی محل بود چون وقنر 

 به ساعت نگاه

 . کردمیازده صبح رو نشون یم داد

از تخت بلند شدم وکش وقویس به تنم 

ن که  دادم.به بنیامنر

غرقخواب بود نگاه کردم وبوسه ای روی  

نه اش کاشتم و ازگو   

ون زدم  .اتاقبتر

ن کیم به خونه  تا نی دار شدن بنیامنر

 رسیدم و یک ساعت بعداون

 . بیدار شد

  



  

*** 

صدای زنگ در بلند شد. خواستم برای 

 باز کردن در برم

ن بدقلفر کرد ومجبور شدم  کهبنیامنر

 .بغلش کنم

ن که توی بغلم بود برای باز   با بنیامنر

 کردن در رفتم، در رو که

 رو دی دم و بعد 
ی

بازکردم دسته گل بزرگ

 دسته گل کنار رفت

صورت لبحند کوشان جل  وی چشمهام 

 .ظاهر شد: سالم عزیزم

دوباره با د یدنش گل از گلم شکفت و 



 جواب سالمش رو با

 .هیجاندادم

  

  

ن چند لحظه نگا هش روی صورت بنیامنر

 :قفل شد و با مکثگفت

 این پرسته؟

 !اون.. اون چقدر شبیه منه

لبخند زدم و گفتم: بیا داخل، خوش 

 اومدی و از جلوی در

 .کناررفتم

کوشان وارد شد ونگاه عجینی به دور 

 واطراف خونه انداخت وبا



 . تعارف من داخل شد

ن رو روی مبل مقابل کوشان  بنیامنر

ن نشون دم و رفتم داخل آشتی  

 .خونه و با یه سینن چای اومدم

  

  

ن توی بغل کوشان چند  با دیدن بنیامنر

 لحظه ای مکث کردم

ن گذاشتم و مقابل   وبعد سینن رو زوی متر

 .کوشان نشستم

ن آروم توی بغل کوشان نشسته  بنیامنر

 بود و داشت با

ریشهایکوشان بازی م ی کرد وگ اه ی 



نگشتش رو به سمتا  

چشمهای کوشان یم برد و گایه به سمت 

 لبهای کوشان.. انگار

 .داشتصورتش رو شناسانی م ی کرد

ن کرد وگفت: از  کوشان نگایه به بنیامنر

 این همه شباهتش

بهخودم شگفت زده ام، اون بیشتر از  

 کوروش شبیه منه . لبخند

معمویل زدم وگفتم: شباهتش بیشتر از 

 .همه به پریچهره

؟  خب تعریف کن چه ختی ؟ خونی

 برخورد اولمون که با

 .رفتاری  های کوروش نصفه ونیمه موند



تعریف کن ببینم، مراحل درمانت چطو 

 ری گذشت؟ خوب بود؟

  

  

ن گذاشت وگفت: هر جی  ن رو زمنر بنیامنر

 !بود گذشت دیگه

االن حست نسبت به خودت چطوریه  _

 کوشان؟

_ رو ولش کن.. من تمام  حسم به خودم

ات  حواسم به تغیتر

توئه...قشنگ تر شدی... بهتر شدی.. 

 خانم تر. د یگه از اون

پشت و موهای سیاه باالی لبت  ابروهایتی



ی ن یست... االن  ختی

 .شبیه ی همادر واقع ی شدی

 کوروش چطوره؟

 .به مرحمت آقا کریم توی زندان_

ی نگفت ن  . چتر

  

  

ادامه دادم: اصال رفتار آقا کریم با  

 ...کوروش رو درک نیم کنم

ن رو از کوروش با دوز وکلک  اون همه چتر

 باال کشید واونو انداخت

 . زندان

 .هر کار خطانی تاوان داره کیانوش_



 
ن

ه من وتو راجب مسائل دیگران حرف بهتر

 نزنیم. بیا کیم راجب

خودمون حرف بزنیم، راجب عقیده مون 

مون وعالقمونواعتقادا  

 . به هم

 کوشان

  

  

پوزخند تلچن زد وگفت: عالقه! 

 ! اعتقاد!عقیده

خییل وقته که د یگه به هیچکدوم اعتماد 

 .ندارم

 به جی اعتماد داری پس؟_



 !به خودم وپرسم_

کیم نگاهش کردم وگفتم: به زود ی همه 

ن درست یم شه  .چتر

 جی درست یم شه؟_

_ ی که ن توبخوای هرچتر ! 

  

  

 . سکوت کرد

سکوتش طوالنن شد که پرسیدم: منو 

 هنوز دوست داری!؟

 .من زن برادرتم_

سیدم چه نسبنر باهام داری. _ نتی

 !پرسیدم دوستم داری



به چشمهانی که هیچ حالت شادی 

 :داخلش نبود نگاه کردم

اومدمکه دیگه نذارم چشمات اینجوری 

ن باشه، ا ومدم ازغمگنر  

 اجباری نجاتت بدم. بعد از 
ی

دستیه زندگ

 این هر جی توی

زندگیتبیاد شادیه... بهت قول یم دم. 

ت ِِ ِِ  فقط کافیه از حِس

 . به خودم مطمعن بشم

  

  

ایه کشید وگفت: حس؟ مگه حش 

 دیگه مونده.. من االن



فقطبه حسم نسبت به پرسم مطمعنم نه 

ن دیگه  !چتر

_ ن بدت میاد گ انوش؟ منو مسئول از م

ن کوروش  زندان رفنر

!؟  میدونن

 .من از تو بدم نیم ی اد کوشان_

؟_  ! پس جی

 .دوستت دارم_

 . لبخندی روی لبم نشست

  

  

کیانوش ادامه داد: بیشتر از خییل ها 

 دوستت دارم. تو از هر



ی  !کش بهم نزدیکتر

اون یم گفت ومن هر لحظه بیشتر غرق 

 در شادی زیر پوسنر 

 . یم شدم

ن تو با دوست _ اما... دوست داشنر

ن کوروش متفاوته! تو رو  داشنر

 .دوست دارم.چون دوست عزیزیم

اما ما محک وم به تجربه ی مجدد یه 

 مثلث عشفر سه

نفرهنیستیم.ما مجبور نیستیم کریم 

 وپریچهر و اسما

ی رو به این دنیا دیگه ا«پدرکوروش»عیل

 برگردونیم..تهش



ن   !یعنن نه تو نهکوروش همنر

لبخند از روی لبم جمع شد وگفتم: یعنن 

؟  جی

  

  

بدون اینکه مستقیم جوابم رو بده گفت: 

 از وقنر که بدنن ا

 .اومدمهمیشه رس دورایه بودم

دورایه خوب وخوب تر نه... بدتر و 

تربدتر... حنر نه بدوبد ! 

هیچ وقت نه به حرف دلم رفتم نه به 

 حرف عقلم... چون همیش

هاون رایه رو انتخاب کردم که زورش 



 .بیشتر بود

 پرس بودن رو انتخاب کردم چون 
ی

بچگ

 .زور بابام بیشتر بود

 .نهاین که دلوقلبم این رو بخوان

ن آدم  بعدش بزرگ شدم اونجام باز بنر

 حسانی بودن و آدم

ن رو انتخاب کردم بدهبودن، آدم بد بود

 ...چون زورش بیشتر بود

  

  

رسقضیه ی کوروش بازم رس دورا یه 

 بودم، بدون برادر نبودنم و

بدبخت شدنم و با برادر بودن وبازم 



 بدبختر شدنم.... اونجام

ن دل وعقل بودنم یک ی  بازنت ونستم بنر

 رو انتخاب کنم... چون

شدم...پس  در هرصورت من بدبختر یم

 بدبخنر رو انتخاب کردم

بابرادرم... چون در همه حال من بدبخت 

 بودم ول ی با

 . برادربودنمبهتر از نی برادر بودنم بود

عقلم م ی گه تورو انتخاب کنم ودلم _

 م ی گم بمونم منتظر

کوروش! اما اینبار من به خواست خودم 

 نه حرف دلم رو گوشیم

یم خوام  کنم ونه حرف عقلم رو...اینبار 



 زور من به دنن ا

بچربه.دل وعقلم هم مجبورن که با 

ی که من یم خوام ن  چتر

 .کناربیان

ه کوشان  ..اینجوری بهتر

ن کرده؟از کوروش یم _ گ اینو تعینر

 تریس..کورویسر که

 معلومنیست گ برگرده؟

  

  

ن رها بشم_  . نه فقط یم خوام از همه چتر

ن بدتر  لبخند تلچن زدم گفتم: حاال بنر

 وبدتر بودنت من



 کدومگزینه ام؟

فقط یه گزینه مونده اونم خوب...خوب 

 .یعنن همینجا کنار بچهام

ته این خوب مطمعنم همش خوبه.خوبه 

 یعنن نه اینکه تو بدی

کوشان...یعنن اینکه من یم خوام واسه 

 کنم و ب
ی

 خودم زندگ

ن وهمه کس بشم  !یخیال همه چتر

  

  

پس ی عنن جل وپالس عالقه ام رو _

 جمع کنم؟

راه اشتباه اشتباست کوشان..ما _



 محکوم به تکرار اشتباهاتدیگران

 .نیستیم

ی ؟_  یعنن نیم خوای انتقامتو بگتر

لبخند بلندی زد وگفت:انتقام؟هه،من 

 اگه آدم انتقام

گرفتنبودم...اینهمه خودمو نیم 

؟نفست ازسوزوندم...جی 
ی

یم گ  

 کدومجای گرم درمیاد؟

بهت بدی کردن کیانوش...جوابشونو _

 . بده

 چطو ری؟با کدوم پشت؟_

انتقامت و با دست های من بگتر  _

 کیان  وش.. پشت انتقامتو



باکمک من محکم کن... اما انتقامتو 

.. از کوروش، از کریم  بگتر

  

  

بت دادن ،حنر از من.. کسانی که عذا

 مستحق عذاب

ن  ... فکر کن به انتقام گرفنر ن کشیدنهسنر

 . از همه

نبخش. من پشتتم! همه جوره.. اما به 

ط نیم گم، م ی  یه... رسر

گم درخواسِت کمک! اینجوری همراه 

ن   شدنت با من یعنن زمنر

 . گرده وم ی چرخه



فقط بذار آخر این سناریو رو من تموم  

 کنم... بعدش راجب خییل

ا حرف یم ن  زنیم...شا ید یه فرصت چتر

 . جدید پیش اومد

 کوشان

االن دیگه من م ی تونستم جی م ی _

 !خوام

  

  

ا مشخص یم  ن بای د تکلیف خییل چتر

 شد... با ید هر کس

تاوانخطای خودش رو پس یم داد..  

 کوروش داشت تاوان یم



دادومن، تاوان من از دست دادن  

 کیانوش بود... تاوان کوروش

زندانو از دست دادن گ انوش و تاوان  

ی که من ن  کریم هم چتر

 . تعیینیم کردم

چه ی قدییم انداختم و  نگاه ی به دفتر

 خاک روش رو دوباره

 .بادست گرفتم

کنی سند قدییم گاو داری رو تا زدم و از 

ون زدم  ..خونه بتر

یگه مثل قبل دل ودماغ  مادربزرگم د

 کشیک دادن من رو نداشت

 .واین خودش آرامش بخش بود



  

  

 .وارد خونه ی پدر شدم

گل بهار داشت به گل های داخل سالن 

 م ی کرد
ی

 ...رسیدگ

با دی دن من دست از کار کشید ورس 

 جاش ایستاد

از کنارش رد شدم وگفتم: سالم بابا  

 کجاست؟

_ جاممن این . 

به باالی پله های باال نگاه کردم وگفتم: 

 به به جناب شکویه

 .بزرگ روز بختر 



  

  

ن اومد و روی مبل نشست  . با غرور پاینر

مقابلش نشستم وگفتم: خب جناب 

 .شکویه بزرگ الوعده وفا

 کانادا خوش گذشت؟_

 . خوب بود_

پای چپش رو روی پای د یگه اش 

ت: کدوم وعده؟انداخت وگف  

پوزخند زدم و گفتم: فکر نیم کردم به 

 این زودی یادتون بره

 جناب شکویه؟

  



  

حرف زدنت عجیب شده... شبیه _

 برادرت شدی... انگار باد کلهاش

 .واگتر داشته که رسا یت کرده

بحث رو نپیچون جناب شکویه... من  _

 !کله ام باد کرده آره

_ کوشان ؟  جی یم خوای  

 .سند گاوداری_

به وقتش بهت یم دم واز جاش ب لند _

 شد ورفت که صد

 . راهششدم وگفتم

ن حاال م ی خوامش_  . همنر

یم خوای چکار؟نکنه یم خوای بدیش _



 به کیانوش؟

  

  

ن یم  _ وقنر برای من بشه خودم تعینر

 . کنم به ک ی ببخشم

مالم رو از رس راه نیاوردم که بدمش به _

 تو که اونو به هر گ

 .رسید بخشش کنن 

 .به نفعته که بدی بابا جون_

؟_  تهدید یم کنن

ن _ نه...تهدی د نیست..واقعیته..همنر

 فردا اون سند به نام من

 . زدهیم شه



  

  

دستهاش رو پشت کمرش در هم قفل  

 .کرد وگفت:واگه نشه

ف یم دم که خودم _ نشه،من قول رسر

 مقابلت یم مونم تا

م  .حقمرو بگتر

نیم خوای که گندکاری هات رو بشه 

 جناب شکویه؟

با عصبانیت گفت:چه غلیط یم خوای 

؟  بکنن

ینش اینه که من توی جایگاه شاک _ کمتر

 ی باشم وتو توی



 جایگاه متهم

 کیان    وش

نگاه ی به کوشان کردم. به صورنر که 

شوجن هیچ حالت   

ن رو  داخلشنبود وگفتم: من همه چتر

ه  فراموش کردم کوشان. بهتر

 .توام فراموش کنن 

  

  

چرا یم خوای نقش قهرمان های ناکام _

 داستان هارو بازی کنن 

 .؟در حایل که یم تونن قربانن نباش ی

دستهام رو روی سینه در هم قفل کردم 



 :وگفتم

_ وسط اختالف  دیگه از این که بخوام

 تووکوروش و پدرت

 . باشمخسته شدم

  
ی

االن فقط یم خوام برای خودم زندگ

 کنم. مثل قبل از آشنانی 

 !با تو و خانواده ات

ن کینه های شما  شیش ساله که افتادم بنر

 از هم... بذارید برم

 .ازرس راه همتون کنار

یم خوام تنها باشم. فقط خودم و پرسم 

ن   .همنر

  



  

ن من وخودت _ چقدر به دوسنر بنر

 ایمان داری کیانوش، ما

بهعنوان دوتا دوست تا چقدر م ی تون 

 یم به هم کمک کنیم؟

من دیگه نیم تونم بهت کمک کنم  _

ا تیعن  ن  کوشان.. خییل چتر

 ...ی ر کرده

آره حق با توئه.. تو دین خودت رو ادا  _

 کردی، هیچکس

نتونستجواب خونی هات رو بده، اما من 

 حاال اینجام... اینجام تا

بجایهمه ازت دلجونی کنم... تا بهت بگم 



 حق تو بعد از اون همه

بالنی که رست اومده این نیست که توی 

 این خ ونه کنار پرست

، حق تو کنار پرست بودن  زنذگ ی کنن

 هست اما نه اینجا، نه

ین  ایط، من برات بهتر ها رو یم تو این رسر

 خوام کنار پرست

ین  ین خونه. با بهتر  کردن توی بهتر
ی

زندگ

 
ی

ایط زندگ  .رسر

  

  

خب البته بجاش یه کار دیگه ام م ی 

 خوام برام انجام بدی... به



عنوان آخرین درخواست،در هر صورت 

 من کنار آدم های

 کردم... پس عجیب نیست 
ی

ندگ ن کاستی

عاملهاگه ازت بخوام به م  

باهمکنیم. معامله ای که تهش رسیدن به 

 حقته.. حفر که اگه

حنر خودت نخو ای من یم خوام بهت 

 . بدم

فکر کن من یه بچه ی مومن وخدا ترس 

 هستم که وظیفه

ن از کسانن که پدر  یحاللیت خواسنر

 نااهلش حقشون رو خورده

بهش موکول شده واون داره سیع یم کنه 



 بار گناهان پدرش

هروسبک کن  . 

با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم: تو 

 حالت خوبه کوشان؟ از جی 

ی  ؟ ! تو هیچ تقصتر داری حرف یم زنن

 توی گناهان پدرت

 .نداری

  

  

پوزخند زد وگفت: شای د... اما گناها ن 

؟  خودم جی

 .منتظر ومتفکر به صورتش نگاه کردم

 منظور کوشان کدوم گناهش بود؟ اصال



م ی شد اون گناه ی داشته باشه؟ مگه  

با لبخند گفتم: من اگه اون روز جلوی 

 چشمهای کوروش تو رو

بغل کردم، مقرصش تو نب ودی؟ من بودم  

 که نتونستم

ل کنم  .احساساتخودم رو کنتر

اگه کوروش یم خواد طالقم بده بازم 

 تقصتر تو نیست... حتمامن

جوری رفتار کردم تا کوروش این احساس 

بدهکه من بهش دست  

 . دوستش ندارم

  

  



من به خیال خودم یم خواستم اینجو ری 

 بهش ثابت کنه که

نیم شه کش رو به زور کنار خودش نگه 

 .داره

یم خواستم این احساس بهش دست بده  

 که اون شاید بتونه به

زور جسممو مال خودش کنه اما روح 

 
ی

 رسکشم به این سادگ

 .هاخیال تسلیم شدن نداره

من به هدفم رسیدم کوشان.. هر چند 

 راهم اشتباه بود... من شای

د باید کوروش رو یم پذیرفتم به عنوان 

 ... همرسم



شاید اگه م ی پذیرفتمش هیچکدوم از 

 این اتفاقا نیم افتاد. شای

د کوروش راه خوشبخت کردن من رو 

 پیدا م ی کرد.. ودی گه

تاد.. االن کوروش ایناتفاقات نیم اف

ن اینج  زندانه و من وبنیامنر

ا بالتکلیف... پس اگه درست بهش فکر  

 کنن یم بینن که تو

 .هیچگنایه نداشنر کوشان

  

  

ن انداخت وگفت: من اون  رسش رو پاینر

 فرشته ای که تو فکر یم



 .کنن نیستم گ انوش

 .الاقل توی این دوسال آخر

_ کوشان؟منظورت چ یه    

 .من، من بهت خیانت کردم کیانوش_

 .لبخند روی لبم خشک شد

  

  

ی  ن ک وشان کیف دستیش رو باز کرد و چتر

 شبیه عکس ازش

ون آورد  . بتر

اون کاغذ رو به سمتم رس داد وگفت: این 

 سند خیانت من به

م! بچه ی من  !توئه کیانوش.. دختر



 کوش      ان

 !شایک؟ متهم؟_

  

  

تو مقابل من ایستادی وتهدید یم کنن که 

 از من شایک م ی

؟ به چه جریم بچه؟  !یسر

 ! نابود کردن بچگ ی ایم_

با صدای بلند خندی د وگفت:جی داری 

 یم گ ی؟این حتما دی

 الوگیه فیلم هندیه نه؟

به گل بهار که توی دستش دستمال  

ی گل ها بود  گردگتر



پوزخند زدم وگفتم: بهش  نگاهکردم و 

 تجاوز کردی جناب

 شکویه مگه نه؟

 .رنگ از رخ پدرم پرید

  

  

گل بهار همینجور که وسط سالن 

ن فرو  ایستاده بود روی زمنر

 .اومد

پدرم فری اد زد: چرت نگو کوشان.. 

 .مواظب حرف زدنت باش

چرا باید مواظب باشم بابا... تو توی _

 تمام سالها خودتو پشت



 .دروغ هات پنهان کردی

  

  

این زن خدمتکار خونه ات بود.. دنبال 

 این بود خرج شکم دوتابچه

اش رو دربیاره... چون خوشگل بود بهش 

 تجاوز کردی... نهیکبار

 .ودوبار... چند بار

یدن این حرفها رو گل بهار که تحمل شن

 نداشت با حالت دو از

اونجا دور شد و به سمت پله هاو اتاق 

 .های طبقه ی باال رفت

 . خفه شو کوشان_



سوندم... اعتمادم  صدای فریاد پدرم نتر

 .رو باالتر برد

  

  

بهش چندین وچند بار تجاوز کردی و _

 بعد از مدت ی به

شدی عقدش  خاطرالتماس هاش مجبور 

.. عقد که نه صیغه  !کنن

هر بار که بهش تجاوز م ی کردی 

 باافتخار توی نامه م ی نوشنر 

وبه دست پریچهر یم رسوندی تا 

 اینجوری به خیال خودت

 .پریچهرو بسوزونن 



اینبار فریاد زدم: چرا هیچوقت بهم 

 نگفنر پریچهر

 !دوستمداشت... به اندازه ی کوروش

_ ه کوشان؟این اراج یفو گ بهت گفت  

چه ی خاطرات مادرم  پوزخنذ زدم ودفتر

ون  رو از جیب کتم بتر

 . آوردم

 :صفحه ای رو که یم خواستم باز کردم

  

  

« ۷۰ / ۳/۲۰ » 

*********************** 

 :پریچهر(



امروز سه روزه که دستهام رو کری م به 

 .تخت بسته

هر لحظه حس یم کنم مچ دستم در 

طع شدنهحال ق ... 

صدای ضجه های کوشان دلم رو ری ش 

 یم کنه.. کریم یم

زندشو اون ضجه یم زنه.. دلم نی قراره 

 بغل کردنشه...اخه کوشان

 .فقط هفت ماهشه

تقال یم کنم دستهام رو از تخت جدا کنم 

 و برسم به درو وبا

تمامتوان به در بکوبم تا بتونم کوشان رو 

 از دست کریم پست



ون بکش م... اما هر بار که به فطرتبتر

 خودم فشار م ی بارم مچ

  

  

دستمبیشتر به طناب گ یر یم کنه... م 

 ی تونم رنگدانه های

 .خونم رو کهزیر طناب جمع شده ببنیم

جیغ یم کشم: کریم: التماست م ی کنم 

 بچه ام رو نزن.نزن اون

فقط هفت ماهشه..نامرد اون بچه ی 

 خودته؛صدای فریادش توی

گوشم یم پیچه:خفه شو هرزه من که یم 

 دونم اون بچه ی



اسما عیله..خودم تو رو با اسما عیل 

 .دیدم

جیغ یم کشم:نیست به خدا اشتباه یم  

 کنن .به خدا اونن که تو

فکر یم کنن نیست...اسما عیل فقط یم 

 خواست من کوروش

.کریم کوروشم بچه امه تو حق روببینم.. 

 نداری از دیدار بچه ام

 )منعم کنن 

************************ 

اشک به چشمهام هجوم آورد. دیگه نیم 

 تونستم ادامه ی

 . خاطرات مادرم رو بخونم



 کوشان

  

  

همیشه این شک همراهت بود که نکنه 

 من پرس اسما

فن یم کنه. عیلموپریچهر داره ازت مخ

 پریچهر از ترس تو به

دیک نیم شد. چون تو شک داشنر  ن منتن

 بهش.. م ی ترسید تو

فکرکنن اگه به من محبت کنه بخاطر اینه  

 که من پرس اسما

 .عیلم

 !پریچهر یه هرزه ی معلوم الحال بود_



فریاد زدم: پریچهر هرزه نبود.اون فقط 

 نیم تونست با بدی های

 . تو کنار بیاد

  

  

تو مجبورش کردی همه ی دارو ندارش 

 رو ببخشه تا طالقشبدی،

بخاطر اینکه از دستت رها بشه طالق  

 گرفت، اما تو حتیوقنر زن

اسما عیل بود هم نذاشنر با آرامش 

 کنه... مدامتهدیدش
ی

 زندگ

ن  یم کردی وواسش نامه های تهدی د آمتر

 یم فرستادی. همه



ن  تو دارم آقا کریم ی نامه های تهد ید آمتر

 .. هرجی که

واسشفرستادی رو توی یه صندوقچه  

ن   گذاشته بود توی زیر زمنر

 پیداشون  
ر

خونیه مادر بزرگ... اتفاف

 .کردم

فکر یم کنن اگه به دست کوروش برسه 

 جی یم شه؟

 دنبال جی هسنر بچه؟_

  

  

دنبال حق. حق آدمهای ی که خوردی _

 . ودو آب م روش



فکر کردی دادن اون نامه ها به  _

 کوروش دردی رو دوا یم

کنه؟کوروش همه جوره دست وپاش 

 بسته است، اون فعال باید

 .توی زندان آب خنک بخوره

اگه الزم باشه خودم مراحل قانونن ش _

 رو انجام یم دم... من

یم تونم... مدارک زیادی دارم که م ی 

 تونم بابتش بفرستمت

 .پیشکوروش

دردت چیه؟ اون گاوداری رو بزنمت به _

 نامت تمومه!؟

همه اش رو یم خوام اقا کریم ، همه _



 !اش

  

  

چند روز بهم مهلت بده، فقط چند _

 روز، تو پرسیم ، من فریبت

نیم دم... اما فقط باید چند روز صتی کنن 

ه  ...سند جانی گتر

بهتقول یم دم چند روز بعد بهت 

لش بدم...هر جی کهتحوی  

بودهمربوط به گذشته است... یه رسی 

 مسائل بای د حل بشه

 ....کوشان

ن رو بستی به من...نذار اوضاع  همه چتر



 ..بدتر از این بشه

ن دست تو بوده ویم  _ تا حاال همه چتر

 .بینن که هیچی درستنشده

 .درستش یم کنم... فقط چند روز_

  

  

_ چند روز دیگه صتی یم کنم  باشه، فقط

 بعدش بای د به وعده

 .اتوفا کنن 

من دیگه نیم خوام تو رو از دست بدم _

 پرسم تو تنها دارانی 

 .منهسنر 

 .گویسر توی جیبم زنگ خورد



درش آوردم وبه صفحه اش نگاه کردم.. 

 .شماره ی سعید بود

ی از قضیه یم فهیم د ن  .نباید بابا چتر

  

  

هش نگاه کردم وگفتم: تا شنبه آینده ب

 بابا... فقط تا شنبه... وبدون

ون زدم  حرف دیگه ای از خونه اش بتر

 وبه حیاط که رسیدم

 .تماس رو برقرار کردم

 .الو سعید_

سالم کوشان چطوری؟ آقا کارها ردیف _

 شد فقط مرد حسانی 



یم مردی یه اسم واسه سوگلیت انتخاب  

... کیل با  کنن

اسم گشتیم.. آخرش مجبور الهامدنبال 

 شدیم اسمشو بذاریم

نیکو، بههر حال بای د یه اسیم روی 

 پاسپورتش م ی ذاشتیم،

شانش داریمباز نامه ی سفارت رو داریم 

 .وگرنه مشکل یم شد

 ممنونم سعید. ک ی یم آیید؟_

پس فردا با پرواز دنی یم یا ییم. ساعت 

 .هشت تهرانیم

  

  



_ دونم اگه تو رو نداشتم چکار یم   نیم

 . کردم

هیچی نیم شد،فقط اون غریزه ی ندید _

 بد یدت کار دستت

 .نیم داد

پشت تلفن خندیدم وگفتم:بازم ازت 

 .ممنونم

قابل ی نداشت..فقط نیم دون ی _

 الهام چقدر دوستش

داره...گل ی خانم شبیه عروسک م ی 

 مونه.راسنر ما یم

بریمش خونه ی مادرالهام کارات که 

ش  .راست وریست بیا بتی



 . باشه فعال خداحافظ_

 . خدا حافظ م ی بینمت توی فرودگاه_

  

  

 کیانوش#

ده روز از آخرین باری که کوشان رو _

 دی ده بودم یم

گذشت...امروز جلسه دادگاهم با  

 کوروش بود. امروز یم رفتم

پرونده ی زندگ ی  تابرای همیشه

 اجباری وپر فراز ونشیبم رو

 .برای همیشه ببندم

 . توی قلبم احساس سنگینن یم کردم



مدت ها بود که دنبال این روز بودم... اما 

 حاال حس

 .ناخوشایندیوجودم رو گرفته بود

  

  

ن حارصن وآماده توی بغلش  اکرم که بنیامنر

 :بود رسرسید وگفت

ای اصال نری دادگاه مادر... اگه یم خو 

 نری حکم طال ق صادر

نیم شه الاقل عقب یم افته. اینجوری 

 بیشتر فرصت دارین فکر

 ..کنید

 . شاید اقا کوروش پشیمون شد



نه اکرم، دندون لق رو بای د کند... من _

 واسه کوروش همون

ونش  دندون لقم که با ید بکنه وبتر

 .بندازه

ی دوش  اینجوری شاید باری از رو 

 کوروش بلند شد و زودتر

بهنتیجه رسید که چطور خودش رو از  

 .گرفتاری ها نجات بده

 .بری م

************ 

  

  

توی دادگاه پدر کوروش رو دی دم... 



ن واسش دست وپا  بنیامنر

ن رو از  زدواون بهمون نزدیک شد وبنیامنر

 .بغلم گرفت وبوسید

 کوروش هنوز نیومده؟_

 .یم ی اد_

ن  اکرم نزدیک شد وگفت: شما نتونستنر

ی کنن   یه جوری بزرگتر

 د که کار این دوتا جوون به اینجا نکشه؟

ن ازدواج   پدر کوروش گفت:وقنر خواسنر

ن تمام سعیم رو  کنن

ی کنم ونذارم این وصلت  کردمتا بزرگتر

ه ،اما جوون های  رس بگتر

امروزبزرگتر نیم خوان... عقل یم خ وان تا 



 راه وچاهو نشونشون

 بده ،اما کو عقل؟

  

  

 ...باش   _

با اومدن کوروش حرف اکرم نیمه کاره 

 .موند

از جام بلند شدم وبا اشتیا ق به طرف  

 کوروش رفتم اما با د

 .یدنصورت نی تفاوتش خشکم زد

نیایم ن رو پدرش نزدیک شد وکوروش ب

 بوسید.. دست بند داخل

دستش ولباس راه راه زندان توی تنش 



 .دلم رو ریش کرد

ون بابا. دلم نم ی خواد  ن رو بتی بتر بنیامنر

 با این دستبند

 .ولباسمدام جلوی چشمش باشم

  

  

ون برد واکرمم پشت  ن رو بتر پدرش بنیامنر

 .رسش رفت

کشید واونو   رسباز دست بند کوروش رو 

 با خودش به سمت

ن   .صندیل ها برد وبا هم نشسنر

خودم رو به صندیل رسوندم و کنار  

 . کوروش نشستم



نگاه عمیفر به صورتم کرد ونگاهشو  

 .گرفت

کوروش اگه... اگه تو بخوای، من _

 .منتظرت یم مونم

پوزخند زد وگفت: شبیه بچه هانی حرف 

 یم زنن که خوراکیشو

ن ویل ن رو به دوستشون تعا رف یم کنن

ن   خدا، خدا یم کنن

  

  

تادوستشون اون خورایک رو قبول نکنه. 

 توی فکرت جی یم

گذرهکیانوش؟ زندگ ی که دوسال به 



 هیچ جانی نرسید ،توی

ه زودتر  دوساعتمبه جانی نیم رسه...بهتر

 از رس راه هم کنار بریم

دست وپازدن توی یه پاتالق بیشتر باعث 

شه فرو بری م ی . 

 . اسممون رو صدا زدن

******** 

 . حکم طالق صادر شد وتمام

کوروش توی آخرین لحظه بهم نگاه کرد 

 وگفت: فقط خوشبختشو

وبنیامینم با خودت خوشبخت کن... 

 ازش یه مرد بساز، مردی که

نخواد مثل پدرش یه دختر نی گناه رو 



 دوسال ایس ر

  

  

ه های غتر معقولش کنه. به زور خ   واست

 بخواد اون دختر 

 !دوستش داشته باشه، مثل من

دوباره مامور دستبند رو کشید و کوروش 

 .رو با خودش برد

ن  ن بودم. انگاری دوتا وزنه ی سنگنر سنگنر

 به پام بسته

ن که اکرم بازوم رو   بودن..اونقدر سنگنر

ن نخورم  ....گرفته بود تا زمنر

منحاال یه زن آزاد ومستقل بودم. بدون 



 سایه و آقا باالرس.اما این

ی نبود که یم خواستم... اما مگه  ن اون چتر

 .خواست من بود

ن به میل واراده ی ک وروش بود.  همهچتر

 نی رحمانه امضا زد،

همونطورکه نی رحمانه مقابل تقاضای  

 :گذشت قاضن موند وگفت

 .نه، فقططالق

  

  

ن رو پدر کوروش برد تا کم ی   بنیامنر

 گردش کنه وبعد اونو به

 .خونه بیاره



ن کنار اکرم نشستم و راه  توی ماشنر

ن زشت  افتادی م... همه چتر

ن ها هم  بود ساختمونا زشت وماشنر

 زشت و درخت ها و بلوار ها

 زشت... حنر آدمها
ی

 .همهمگ

من چطور یم تونستم این دنیای زشنر  

ه بودکه احاطه ام کرد  

 رو زیبا کنم؟

  

  

*********** 

امروز چهار روز از جداییم از کوروش یم  

 گذشت... به زور از رخت



ن که  خواب دل کندم ونگاه ی به بنیامنر

 غرق در خواب بود

انداختم و صورت نرمش رو بوسیدم و از  

 ...کنارش بلند شدم

امروزکیم بهتر بودم، چون قرار بود یه 

 مهمون برام برس ه

نیم دونم عواقب این کار جی یم شد، اما 

 االن مهم تر از همه

اون بچه ای بود که قرار بود توی آغوش 

 .من بزرگ بشه

منده ی کوشان توی لحظه  هنوز نگاه رسر

 ای عکس بچه اش رو

جلوم گذاشت از جل وی چشمم کنار 



 نیم رفت. با ترس ولرز

عکرسو جلوم گذاشت وگفت بهم خ 

کرده... شاید اگه  یانت  

تویم وقعیت دیگه ای بود تمام دنیام به 

 هم یم ریخت، شاید با

تماموجودم جیغ یم زدم ویم گفتم: من 

 بخاطر تو دوسال

  

  

تمامزندگیمو جهنم کردم. من بخاطر تو 

 رو به کام
ی

 زندگ

هر کردم.من نذاشتم کوروش  ن کورورسر

 نفس راحت بکشه.. اما در



ن لحظه همه ی این حرفها از ذهنم او 

 پرکشید انگار واسم مهم

نبودکه کوشان با کس دیگه ای خوابیده. 

 اصال مگه من توی اون

دوسال حنر برای یه لحظه ام کوشان رو 

 همرس خودم تجسم

کرده بودم؟ حقیقتش این بود که من 

 هیچوقت حنر برای

چندثانیه تصور نکردم که کوشان اگه 

ندگیمهمرسم بود االن ز   

بهتر بود... نه، من فقط دلم یم خواست 

 هیچوقت توی این

 نباشم... دلم م ی حواست اسم 
ی

زندگ



 ..اجبار روی زندگیم نباشه

 کنار کوروش اجبار بود... اما زندگ 
ی

زندگ

 ی کنار کوشان آرزو

 .... نبود

شاید خواسته ی قلبیم بود که رو ی تمام 

 وجودم سایه انداخته

بود.. لبخندی که شاید فقط شکل لبخند 

 بود حالت صورتم رو

تغیتر داد... عکس رو نگاه کردم وگفتم: 

 خدای من چه موجود

  

  

کوچول وی نازی! موهای طالنی ولبهای 



 رسخ کوچولو و

چشمهانی که با هوشیاری نگاهش به 

ن بود  .دوربنر

_ یعن  این.... این بچه ی توئه... یع ... 

 ...ی... ت  و... تو بابا شدی

ی گرفت وگفتم:  خندهام عمق بیشتر

 پس، پس مامانش کو؟

دستهام که از هیجان یم لرزید به هم 

 نزدیک کردم ودست زدموبا

هیجان گفتم: مبارکه... مبارکه...وای 

 باورم نم ی شه.. کوشانهاج

وواج به حالت عجیب وغریب من نگاه 

 .یم کرد



_ من...زن عمو 
َ

ِ ِِ ـَ شدم؟... نه... نه، م

 ...نه من که دارم جدا یم شم

 .آره من که دیگه زن عموش نیستم

  

  

حیف... حیف که دیگه زن عموش 

ن بلند شدم  نیستم... از پشت متر

و مثل آدمها نی که از شوق هیجان دست 

 وپاشون رو گم یم

ن دور خودم یم چرخیدم... نیم  کنن

هدونستم توی اون لحظ  

خوردی مناسبه فقط یم دونستم که  چهتی

 مطلقا از این اتفاق



ناراحت نبودم.. اما عقلم اون لحظه 

 فرمان رفتار مناسب رو بهم

 . نیم داد

یم ... اره من بای _ اصال باید جشن بگتر

 د زنگ بزنم، من باید ختی 

بدم... به ک ی ختی بدم...حتما 

 خوشحال یم شن... گ؟ ک ی

.... فکر کنم من اولهمه خوشحال یم شه

 ...از همه خوشحال ترم

 ...آره من از همه خوشحال ترم

داشتم دور خودم یم چرخیدم وحرف یم 

مهمیه... این  زدم... ختی

 !ختی مهمیه... آره



  

  

کوشان از جاش بلند شد و مقابلم 

 ایستاد... من هنوز حال خودم

رو به دست نیاورده بودم.. کوشان 

هام رو گرفت وگفتدست : 

 ..آرومباش کیانوش، آروم

اخه دختر توئه... نوه ی کریم... _

 ...وارثش... من باید ختی بدم

بایدختی بدم با ید به کوروشم بگم... اره 

 .یم گم

کوشان اینبار با صدای بلند فری اد زد: 

 !آروم باش کیانوش،آروووم



اشک با شتاب از چشمهام راه گرفت... 

بود ازشای د پشیمونن   

بالهانی که به بهانه ی کوشان رس  

 کوروش آورده بودم... هر

چیبود... اصال به خاطر خیانت کوشان 

 .نبود

  

  

ن  کوشان دو طرف صورتم رو بنر

 دستهاش گرفت وگفت: گفنر 

دوستیم مگه نه؟ ... گفنر یم تون یم 

 روی دوسنر باهم

؟...  حسابکنیم؟.... بگو دوستم یم یسر



 مادر بچه ام.. بخوام مادر

؟ ... مادر بچه ام م ی یسر  بچه امبایسر

***** 

 .با صدای در از جام پریدم

شالم رو روی موهام انداختم و به سمت 

 .در رفتم وبازش کردم

کوشان بود... با ساک ی روی شونه اش 

 وحجم کوچ یک پتو

 ...ینوزادی که توی بغلش بود

 .سالم مامانش ما اومدیم_

  

  

با دستهای لرزون دو دستم رو به سمت  



 کوشان دراز کردم واون

نوزاد کو چیک رو بغل کردم... پتو رو باز  

 کردم ویه

ن  عروسکموطالنی ولب غنچه ای رو بنر

 اون پتوی صورنر رنگ

 ...دیدم

لباس های قرمز تنش اونو شبیه ی ه 

رده بودزیبای خفته ک ... 

دستم روی لبش گذاشتم ودر کمال 

 تعجب لبهای غنچه ی

کوچولوش باز شد وسیع کرد انگشتم رو 

ن لبهاش بذاره  ...بنر

لبخند زدم وگفتم: خوشگل مو طالنی 



 !من... تو چه نازی

کوشان لبخند زد وگفت: یم ذاری بابای 

 موطالنی هم بیاد

 .تو

  

  

جلوی در کنار رفتم لبخند زدم واز 

 ..وکوشان داخل شد

ن  جلوتر از کوشان وارد خونه شدم. بنیامنر

 تازه از خواب بیدار شده

بود وتوی هال نشسته بود وداشت 

 ...چشمهاش رو یم مایل د

با شنیدن صدام دستهاش را از از باز کرد 



 وسیع کرد با

کمکدستهاش از جاش بلند بشه و با 

 قدمهای گشاد گشاد به

دسمتماوم ... 

م_
َ

ِ ِِ
َ

 ...ماما... ماما... ه

  

  

مامان قربونت بره بیا آبچی کوچولوت _

! نن ن ی، نن  ن  رو ببنر

 ...نن ناز

ن که هیجان زده شده بود خودش  بنیامنر

ن ولو  رو روی زمنر

کردوتند تند با چهار دست وپا خودش رو 



 ...به من رسوند

ن زانو زدم و پتو رو از هم  باز  روی زمنر

 .کردم

ن با دی دن نوزاد جیغ کشید و  بنیامنر

 دستهاش رو به هم کوبید

 !وگفت: نن نن ، ن ی ن ی

 ... اره مامان نن نن نازه_

_ ناز»نن ن ی نا » 

  

  

؟_ ن  دوست داری آبجیت بشه بنیامنر

انگشتش رو که توی دهنش بود رو در _

 آورد و به سمت چشم



نوزاد برد، که جلوش رو گرفتم وگفتم: 

ه مامان.. ن ی نن  ن  جتر

 . گناهداره. نازش کن

دست کوچولوش رو به سمت رس نوزاد 

وع به  برد وآروم رسر

 .نوازشرسش کرد

ین کاری های  کوشان که تا این لحظه شتر

ن رو ندیدهبود  .بنیامنر

  

  

به سمتش اومد وبغلش کرد وگفت: تو 

ینن عموجونچه  شتر . 

ن که با د یدن چشم از خودش  بنیامنر



 بیخود یم شد نگاه ی

بهچشم های کوشان کرد و ب ی مقدمه 

 انگشتش رو داخل

چشمهای کوشان کرد وداد ک وشان رو در 

 . آورد

کوشان که فریاد زد... صدای قهقه ی  

ن بلندشد  .کودکانه ی بنیامنر

ن  ک وشان که با صدای خنده ی بنیامنر

ذوق اومدهبودحسانی رس   

و لبخند زد وگفت: عزیز دل عمو همه  

 کاری یم کنم که

توومادرت به همه ی خوشبخنر که 

 .حقتونه برسید



  

  

* 

ن بازی کرد و رفت  . کوشان کیم با بنیامنر

حاال من بودم با دوتا بچه..بچه هانی که 

 هر کدوم بچه ی یه

 .برادربودن

مراقبت از هر دو  دعا کردم که خدا توان

 . رو بهم بده

ن نسبت به قبل خییل کم شتر یم  بنیامنر

 خورد...بچه ای بود

که بیشتر از اینکه به فکر خوردن ش ی ر 

 باشه به فکر



  

  

بازیگویسر بود . یه بیسکوئیت دستش  

 گرفته بود وداشت

 .تلویزیون تماشا یم کرد

وع به  نوزادی که هنوز اسم نداشت رسر 

 .گریه کرد

ن خونه و اب رو گذاشتم تا  رفتم توی آشتی

 جوش بیاد وبراش شتر 

 . خشک درست کنم

نوزاد گریه یم کرد و من سیع داشتم تا 

 جوش اومدن آب

آرومشکنم... اما آب انگار خیال به 



 .جوش اومدن نداشت

  

  

بچه گریه یم کرد ومنم توان گریه هاش 

به خصوص رو نداشتم  

ن هم هاج وواج مونده بود و  که بنیامنر

 داشت به منن که حسانی 

 .دست و پام رو گم کرده بودم نگاه یم کرد

ن نشستم و  در یه حرکت ناگهانن روی زمنر

 یگ از سینه هام رواز

لباس در آوردم و توی دهن نوزاد گذاشتم 

 و در کمال تعجببا ولع

 . مشغول خوردن شد



ن با رسعت چهار دست وپاش  بنیامنر

 ....خودش رو به ما رسوند

ن به ونه  درحایل که منتظر بودم بنیامنر

ه اما در کمال  بگتر

وع به نوازش  تعجبکنارم نشست و رسر

 . موهای نوزاد کرد

 کوشان

 بعد_ماه_سه#

پدرم هرروز به بهانه های مختلف از 

 دادن سند به من رس باز یم

مختلف، تا اینجا زد...هر روز یه بهانه ی 

 با این بهانه ها تونسته

 . بود سه ماه منو رس بدوئونه



  

  

اصال نیم تونستم درکش کنم.دلم یم 

 خواست تمام نامه های

مادرم رو به دست کوروش برسونم، اما 

 بعدش به خودم اخطار یم

دادم که پدرم اصال آدم معمویل ای 

 نیست وهر کاری ممکن

زش رسبزنه... به قول خودش دست بودا

 وپای کوروش توی زندان

بسته بود و اون آزاد و رها بود و دستش 

 . به جاهای زیادی بند

 !کوروش هیچ کاری نیم تونست بکنه



ومنم تنها کاری که یم تونستم انجام بدم 

 صتی بود، باید

 . منتظریم موندم ببینم جی پیش میاد

طبق معمول با دستهای پر به سمت 

ونه ی کیانوش رفتمخ . 

کیانوش نباید از لحاظ مایل توی مضیقه 

 . یم موند

اون حاال داشت از بچه ی من مراقبت 

 یم کرد وپدر پرس

 .خودشهم، فعال توی زندان بود

  

  

زنگ زدم ونامادری کیانوش در رو به روم 



 باز کرد

یم دونستم که رابطه ی خ وب ی باهام 

منو نداشت اون  

مقرصجدانی کوروش از گ انوش یم 

ن   دونست. برای همنر

از ترش روییش، تعجب نکردم. سالم رس 

 رسی بهش کردم و وارد

 .خونهشدم

نیکو رو روی تشکش خوابونده بودن 

 وبرادر کیانوش داشت

باهاشبازی یم کرد واون دست وپا م ی زد 

 واز خودش صداهای

ن هم یه گوشه  مختلفدر یم آورد، بنیامنر



غول بازی با اسبابمش  

 .بازی  هاش بود

  

  

به خواست کیانوش اسم بچه رو همون 

 نیکو گذاشتیم اما هنوز

 .شناسنامه ای نداشت

امروز باید م ی رفتم دنبال کارهای شناس 

 نامه اش آخه دیروز

منوکیانوش با هم صیغه خونده بودی 

 م... رصفا به خاطر شناس

 .نامیه نیکو

ن گذاشتم و رفتم  خرید هارو رو. روی متر



 ...وکنار نیکو نشستم

ن آبیش نگاه کردم چشم  بهچشم های ستی

 هاش شبیه چشمها ی

ن بود  .بنیامنر

وع به دست وپازدن کرد  با دی دنم رسر

 .ومن بغلش کردم

  

  

گونه ی نرمش رو بوسیدم.دیگه اون 

 نوزاد نح یف نبود. لپهاش

انداخته بود حسانی گل  . 

ن با دیدن نیکو. توی بغلم بهمون  بنیامنر

ه شد. دست  ختر



ن  خودمنبود، نیم تونستم نیکو رو زمنر

ن رو بغل  بذارم وبنیامنر

کنم. هرجی بود، نیکو دختر خودم بود 

ن پرس کوروش  !وبن یامنر

نیم دونستم کیانوش چطور همزمان یم 

 تونست هردو رو

باهمدوست داشته باشه.. بدون اینکه 

ن بچه ی خودش  تفاونر بنر

 .وبچه ی من بذاره

اما من شای د مثل اون نبودم من یاد 

 نگرفته بودم برادر زاده ام

رومثل بچه ی خودم دوست داشته 

 . باشم



  

  

 .من کال محبت کردن رو یاد نگرفته بودم

ون اومد وبا دی دن  کیانوش از اتاق بتر

 من که نیکو توی بغلم

لبخندی زد وگفت: گ اومدی؟بود  

ن االن_  . همنر

کیانوش به سمت نیکو اومد واونو از 

 .بغلم گرفت

ه   حواسمون به نیکو بود وزیبانی ختر

 ..کننده اش

که با ترسر اکرم هر دو از نیکو. چشم  

 .گرفتیم



اون بچه باباش پیششه... حواست به _

 .پرس خودت باشه

  

  

 اکرم؟_

_ ؟ اشتباه یم کنم بگو اشتباه یم  اکرم  جی

...؟ بچه ی  کنن

 .خودتمهنوز کوچیکه

ن رفت وبغلش کرد و  و به سمت بنیامنر

 .اونو با خودش به اتاق برد

 . اکرم منظوری نداره_

حق داره... تو مجبور نیسنر بچه ی _

 من ویه زن دی گه رو بزرگ



کنن گ انوش.... حد آخرش من تو رو به 

 حقت یم رسونم ول

؟ی ت و مجبور نیسنر نیکو. رو بزرگ کنن  

  

  

نیکو بچه ی منه کوشان...حاال امروز  _

 که قراره اسمش بیاد توی

شناسنامه ام تو ی ادت اومده که من 

 مجبور نیستم نیکو رو

 نگهدارم؟

ویط گذاشتیم ط ورسر  .من وتو با هم رسر

درسته. ویل من هنوز نتونستم ادای _

 دین کنم به تو! اماتو االن



سه ماهه که داری دختر منو بزرگ یم  

 . کنن 

من عادت دارم به اینکه طرف مقابلم _

 ...همیشه قولش یادش بره

ا نیست کوشان...  ن اما اصال بحث این چتر

 چون من نیکو به

عنوانبچه ام پذیرفتم ،بعد از سه ماه نیم 

کش دیگه  تونم اونو به  

ن طور که  ببخشم حنر پدر خودش. همنر

ن رو به کوروش  بنیامنر

ندادم. بذارید بعد از اون همه بالنی که 

 رسم آوردی ن
ی

 خانوادگ

این دوتا بچه سهم من باشن... گاوداری و 



 همه ی ثروتتون

 . پیشکش خودتون.بچه ها مال من

  

  

شدو نیکو به بغل از کنارم بلند   

۲۵۱_..... 

نگاه ی به برادر گ انوش که مثل مجسمه 

 خشکش زده بود

وداشت به من نگاه یم کرد، کردم و از 

 جام بلند شدم ووارد

 ...حیاط شدم

مدنر بعد کیانوش حارصن وآماده داخل 

 حیاط اومد وگفت: بریم



... 

ون رفتم  .نیکو رو از بغلش گرفتم و بتر

دیم و باهم  ن رو به اکرم ستی به بنیامنر

 .سمت ثبت احوال رفتیم

 ..پیامگ از گویسر پدرم به دستم رسید

  

  

ن   نیکو رو داخل کریل پشت ماشنر

 گذاشت و پیامک رو باز کردم

نوشته بود که ساعت چهار ونیم فالن  .

 محرصن باشم واسه

 .انتقالسند

با ذوق گویسر رو به سمت کیانوش گرفتم 



 وگفتم وقت ادای

انوش ساعت چهار ونیم م ی ریم دینهکی

 . محرصن 

 .کیانوش لبخندی زد وگفت: عالیه

بهش نگاه کردم وگفتم: خوشحال 

 نشدی؟

من دیگه نیم دونم جی خوشحالم م ی  _

 کنه کوشان فعال بریم

 . ثبت احوال

***** 

  

  

مامور ثبت نگایه به هر دومون کرد 



 وگفت: چند لحظه صتی 

 .کنید

یف  بعد از چند لحظه اومد و گفت ترسر

ین اتاق رییس  .بتی

 با گ انوش به طرف اتاق رییس رفت یم

مردی با موهای جو گندیم فر وکت  پتر

 وشلوار نوک مدادی

ن نشسته بود  . پشت متر

 .با تعارفش روی صندل ی نشستیم

 مشکیل پیش اومده جناب رییس؟_

  

  

_ د تا سوالهمشکل که نه فقط چن . 



؟_  جی

 . قضیه کیم پیچیده است_

؟_
ی

 چه پیچیدگ

عینکش رو روی چشمش مرتب کرد 

 وگفت: گوایه والدت

ن برودی...  برایکانداست واسم مادر ژاکلنر

 این خانم سه ماه هست

از همرسشون جدا شدن واز قضا 

 همرسشون مشخصاتش مادرش

بامادر شما یکیه پس این خانم زن 

ن  برادرتون بودن. یم شه بگنر  

 جریان چیه؟

برای شناسنامه دادن این سواالت _



 واجبه؟

  

  

 .فقط بحث سوتفاهم هاست_

شما با زن برادرت ون صیغه خوندین و _

 حاال م ی خوای اسم بچه

 .توی شناس نامه ی ایشون باشه

من با زن برادرم ازدواج کردم جناب _

 رییس... ایشون حاال یه

اده وهیچ تعهدی نسبت به زنمستقل واز 

 برادر من نداره... مادر

بچه ی من یه زن خارجیه که اال ن مرده 

 و من م ی خوام



م اسم ای  تو ی شناسنامه ی ایرانن دختر

 شون به عنوان مادر

باشه. مهمپدر بچه اس ومن حاال م ی 

 خوام این خانم مادر بچه

 .ام باشه

  

  

بخونید تا همه ی  نامه ی سفارت رو 

 شک وشبهه های شما

 . برطرف بشه

چرا از برادر ایش  ون جدا شدین.. لطفا _

 شما پاسخ ندیدن تا

 .خودخانم بگن



 :منتظر به دهان کیانوش بودم که گفت

وع _ من با برادر شوهرم رابطه ی نامرسر

 داشتم همرسم فهمید

 . وطالقم داد

 کوشان

؟_ ن ن هستنر  دنبال همنر

  

  

ما برای اینکه یه شناس نامه داشته _

 باشیم چرا باید به

 همهجواب پس بدیم؟

نیکو رو توی بغلش جابه جا کرد واز 

 جاش بلند کرد که



و گرفتم وگفتم  :دسترسر

 .کیانوش آروم باش_

بهم نگاه کرد وگفت: خب جوابش رو 

 .بده

 . باشه تو آروم باش_

من توی سالن م ی شینم واز اتاق _

ون رفت  .بتر

ن کیانوش رو به رییس ثبت  بعد از رفنر

 :احوال کردم وگفتم

  

  

ببینید اقا دختر من یه شناس نامه ی  _

 کانادانی داره... اما



االنمن یم خوام واسش یه شناس نامه ی 

م  ایرانن بگتر

وقنر دختر من مادرش مرده واهل یه  

 کشور دیگه است چرا نباید

م به من بخوا م شناس نامه ی ایرانن دختر

 .نام همرس فعلیم باشه

ما بخاطر جدانی ایشون سه ماه صتی  

 کردیم تا مراحل قانونیش

یط بشه و حاال ما فقط همینو یم خوایم 

 یه شناس نامه ی ایرانن 

م، من هرمدارگ الزم بوده در  واسه دختر

 اختیارتون قرار دادم

پس لطفا مشکل مارو حل کنید من ومادر 



 اصیل بچه ام زن

 .وشوهر نبودیم ما فقط دوست بودیم

اما هیچ مشکیل اونجا واسه شناس نامه 

م پیش نیومد  ی دختر

چون به اسم مادرش بهش شناسنامه 

 دادن ویل حاال توی کشور

 !خودم با وجود اینکه من پدرشم

واین خانم همرسم! این همه مشکل رس 

 راهمه!؟

  

  

_ خب.با اینکه ممکنه واسم بسیار 

 مشکل ساز بشه اما مشکیل



 . نیست حلش یم کنم

یه مهر پای نامه زد ومن تونستم واسه 

م به نام گ  دختر

م،  انوششناس نامه بگتر

این تنها گوشه ای از کاری بود که باید با 

 پدرم یم کردم. با ید

 . یم فهمید که حق با ید به حق دار برسه

ن نشست ه بود که  کیانوش داخل ماشنر

 :کنارش نشستم و گفتم

م کردی  بابت لطفن که در حق دختر

 .ممنونم

  

  



کیانوش پوزخند زد وگفت: دیگه حالم 

 داره از خودم بهم یم

خوره، خسته شدم. دیگه نیم دونم تا ک 

 ی باید بشم مهره ی

 شما
ی

 !..اصیل بازی های خانوادگ

من که همینجوریشم به مادری کردن 

 ...واسه نیکو قانع بودم

دیگه این شناس نامه به نام زدن چه 

 صیغه ای بود؟

ی که پدرم به زبون _ ن ما فقط داریم چتر

 خوش نداد رو با

یم  .اجبارازش یم گتر

تو به خاطر اینکه رس راه من قرار گرفنر تا 



 همینجا داری تاوان

 یه 
ی

ه ورق زندگ مدتم به نام یم دی... بهتر

 . تو بر گرده

  

  

سه ساعت فقط مونده تا به حقت 

 بریس.. ساعت چهار ونیم

قرارمون با پدرم... امروز سند به نام من 

 م ی خوره و منم اونو

 
ی

ن سادگ  !بهنام تو م ی زنم... به همنر

 ؟از لحاظ تو ساده _
ی

ن سادگ به همنر

 بود؟

_ ازش گرفتم.   بهش نگاه کردم ونگاهم رو 



 :که گفت

برای تو ساده بود کوشان... اما من  _

 .بهای سنگینن دادم

ن که حنر دوتا گاوداری هم  اونقدرسنگنر

 اگه به نامم بشه ب از

ینیش رو درک کنم  . من نیم تونم شتر

  

  

 اما دلت که آروم یم شه، نیم شه؟_

 .نیم دونم_

گوشیم   باز صدای پیامک دیگه ای از 

 .شنیده شد

قرار محرصن رو کنسل کردم... قرار شد »



 محرصن دار بیاد

 «خونههمون ساعت بیا به خونه ام

 از طرف بابا بود

 کیانوش

  

  

کوشان گوشیش رو روی داشبورد  

 گذاشت وگفت:باباست، قرار

بود بابا نی اد محرصن اما انگار محرصن دارو 

 . آوردن توی خونه

_ ما باز یه نقشه ی جدیدهحت ! 

 .نیم دونم_

کوشان لطفا منو از اختالفاتتون کنار _



 .بذارین خواهش یم کنم

تو چرا متوجه نیسنر کیانوش. خسته _

 نشدی از گوشت قربانن 

بودن. آره حق با توئه من وکوروش وبابا 

 بهت آسیب زدیم این

ان کنم  وقبول دارم. ویل من یم خوام جتی

 اون گاوداری باید برای

تو باشه همونطور که بابا بهت قولشو 

 داده بود وزیرش زد. بابا یم

خواست من خوب شم وب  هت قول داد  

 ..که سهم پریچهرو به توبده

  

  



تو به وعده ات وفا کردی... بابا نکرد اما 

 حاال من الوعده

ین آرزوم اینه که تو توی اوج  وفا،بزرگتر

ن   !بایسر همنر

من امروز تنها یم رم واگه همه جی ز 

 راست وریست بود به تو

یم دم وتو با نیکو میای اونجا خوبه؟  ختی

وقنر سند به نامت شد بعدش م ی _

 ریم واون صیغه رو باطل

ی که تو یم  ن یم کنیم م ی شه همون چتر

 خوای! من با ید مرده

خوام زن برادرم رو به عقد باشمکه ب

 خودم دربیارم ، مخصوصا



حاال کهیم دونم اون ته تهای قلبت واسه  

 کوروش یم تپه،یعن

ی حنر اگه کوروشم نخواد دیگه تو رو 

 ببینه، تو تا ابد زن برادرم

ن رو بستی به من،  ،پس همه چتر یم مونن

 بعدش این تونی که

ن یم کن ی با حقت چه کار کنن   ! تعینر

  

  

اصال اگه خواسنر خودم هزینه یم کنم 

 واون گاوداری رو

راستوریست یم کنیم.من مگه دوستت 

 نیستم.. مثل دوتا رفیق



که جونشونم واسه هم یم دن. تا حاال تو 

ا بخاطر ن  از خییل چتر

، حاال نوبت منه که بهت کمک   منگذشنر

 کنم.. مخصوصا حاال

م مادری کنن  ... یادت کهقراره برای دختر

 باشه نیکو هم بعد از

منتنها وارث کریمه، تا حاال شجاع بودی  

 کیانوش از این به

 . بعدمباش دوست من

دستش رو به طرفم دراز کرد و پنجه ی 

 رسدم رو میون

د  .دستگرمش فرسر

به صورت مردونه و محجوبش نگاه  



 کردم... آره کوشان از نظر من

محجوب بود چون هیچ رفتاری دال بر 

قصد سواستفاده اینکه  

  

  

ازمن رو داشته باشه در وجودش نبود.  

 کوشان دوست بود یه

دوستکه یم شد بهش مثل یه کوه تکیه  

سید از  کرد ونتر

اینک ه فروبریزه، از اون دسته از 

 دوستهانی که همه جوره یم

 .شد رو ی رفاقتشون حساب کرد

_ و تا حاال هر جی مردی بود از سمت ت



 بوده.. مردونه قول

دادیومردونه روی قولت ایستادی. خییل 

 حرفه یه دختر تنها بایسر 

 ...وتنهانی قول بدی وتنها نی عمل کن ی

اون گاوداری دیگه واسه بابا گاوداری نیم 

 . شه

وی تازه نفس یم خوادکه اونو رس پا  یه نتر

 نگهداره ،یک ی

مثل... میون حرفش پری دم وگفتم: نکنه 

 توقع داری من اون

 گاوداری رورس پا کنم؟

 . تو یم تونن _

  



  

وهمه، من یه بچه گدا _
َ

ِ ِِ
َ

اینا همش ت

 بیشتر نیستم چطور یم

خوا ی اون گاوداری رو بدی به من اداره 

 اش کنم؟ اگه یم خوای

 که به ناممن باشه مهم نیست: اما اونن 

 بای د اداره اش کنه تونی 

 ...نه من

اون گاوداری واسه من م ی شه حساب 

 اون خرویس که روی

ن یه گردبند طال پیدا کرد و گفت  زمنر

 حیف که گندم نیسنر 

 .وگرنهیم خوردمت



 . درست یم شه_

امیدوارم همونن که تو یم خ وای _

 بشه،یعنن همه جی 

 . درستبشه

 کوشان مارو به خونه رسوند وخودش

 .رفت

  

  

 کوشان

به کیانوش وعده ی امید بخش م ی 

 دادم، اما خودم هم هنوز

مطمعن نبودم تاچه حد بابام ی خواد 

 باهام همکاری کنه. پدرم



ادم ساده ای نبود که بخواد در مقابل من  

 کم نی یاره، مطمعنبودم

که تا همینجاشم کل ی نقشه های 

بلمنعجیب کشیده تا در مقا  

 !کم نیاره

اما باید یم رفتم.رایه بود که خودم در 

 پیش گرفته

بودموکیانوشم ب اهام همکاری کرده بود 

 .یعنن رفاقت کرده بود

. 

  

  

زیاد پیش کیانوش نیم رفتم. دلم نیم 



 خواست زیاد به نیک

ووابسته بشم... پس ترجیح دادم این 

 چند ساعت رو هم کنار

نباشماونا . 

من کارهای زیادی واسه انجام دادن 

 داشتم باید حتما یه مالقاتبا

 .کوروشم با خودم در نظر یم گرفتم

ن من وک  باید ثابت م ی شد که بنر

 یانوش هیچ رابطه ی

خاصینیست. اما فعال مهم ترین قسمتش 

 روشن شدن تکلیف

اونگاوداری بود. من بای د نصف اون  

 گاوداری رو به کیانوش یم



مونصف دیگه اش رو هم به کوروش، داد

 ..این حق کوروش بود

حاال که قسمت نبود من وکیانوش کنار 

 کنیم پس
ی

 هم زندگ

واجب بود که کوروش وگ انوش به هم 

 نزدیک تر بشن.. بای د

ن هم رو دوست داشته  یاد یم گرفنر

ن   باشن.. به خاطر بنیامنر

 ..وبخاطرنیکو

  

  

*** 

چشمهام رو باز کردم، به ساعت که عدد 



 چهار رو نشون یم

 .دادنگاه کردم

ن اومدم. یه دوش مخترص   از تخت پاینر

 گرفتم وبه سمت خونه

 . یپدرم راه افتادم

وقنر به اونجا رسیدم... انگار هیچکس 

 .جز پدرم در خونه نبود

مقابلش نشستم واون با خونرسد ی  

 گفت: حتما بای د پای سند

؟درمیون با شه تا به پدرت رس بزنن  

  

  

مهلت یه هفته ایت تموم شد وحاال _



 سه ماه ازش گذشته وهیچ

ی از سند نشد.. چه عالقه ای داری  ختی

 منو رس بدوئونن بابا؟

اون سند رو واسه کیانوش یم خوای؟ _

 فکر کردی کیانوش یم

 تونه اون گاوداری رو رسپا کنه؟

_ نوش نیوردممن اسیم از کیا . 

الزم نیست اسیم بیاری، تو با من _

 من پرس، من اگه م
ن

 طرف

یخواستم به این سادگ ی گول بخورم 

 !اسمم کریم نبود

  

  



؟ پس _ یعنن اون سندو به نامم نیم زنن

 چرا خواسنر بیام اینجا!؟

اون مدارگ که گفنر بر علیه منه... _

؟  چیه؟ یم خوام روشکنن

وزخند زدم: چرا اون گاوداری مخ روبه به پ

 جونت بسته است

بابا؟تو ثروت زیادی داری چرا از این ن یم  

 گذری، اگه یادگار

پریچهره من وکوروشم یادگارای 

 پریچهریم. به ما نرسه به گ

 یم خوادبرسه؟

قطعا قرارنیست همش به کیان وشم _

 برسه.. میلیاردها تومن



د اونو بدم به  پوالون گاوداریه من چرا بای

 کیانوش؟ چون باعث

وتحول تو توی زندگیت شد؟  تغیتر

  

  

... مگه من _ تو مگه همینو نیم خواسنر

 .تنها داراییت نیستم

ن _ چون تنها داراییم هسنر باید همه چتر

 رو به فنا بدم چون تو

 یم خوای؟

من روی قول تو حساب کردم که _

 حارصن شدم ریسک سفر به

کانادا ومالقات با پزشک رو به جون 



 بخرم.. وگرنه من به

 .همونمراضن بودم

راضن بود یه زن مرد نما بایسر ول ی _

 اینن که االن هسنر 

؟  نبایسر

ن آقا کریم.. واسه من زیر و رو نیا _ ببنر

 دلم م ی خواد یه پدر

؟  وپرسباشیم. نه دشمن خونن

  

  

یعنن اینقدر از من کینه داری که حنر _

 ممکنه کمر به

؟ نن ن  !قتلمتی



 که یم خواستم بزنم.. توی دهنم 
ن

حرف

 خفه شد... نیم

دونستمجواب این سوالشو بدم من 

 هیچوقت کمر به قتلش نیم

 .بستم

 !اما اون چرا این فکرو یم کرد

ی پدرتو بکشر تا _ جواب بده! حارصن

؟  مالک تمام ثروتش بشر

ن پدرت ارزش قائیل.. حنر به  یا واسه جو 

 کم؟

  

  

اون سند رو به نامم بزن بابا اینقدرم _



 !فکرای بیخود نکن

؟_  پس نم ی کشر

فریاد زدم: بس کن بابا... یم خو ای به 

 جی بریس هان؟ باز

چهنقشه ای داری؟ اصال ببینم نکنه 

 رستارس خونه رو شنود

ی ؟ تو دشمن گذاشتیتا از من سوژه بگتر

 ...زیاد داری اقا کری م

اما اون یکه بخواد کمر به قتلت ببنده من 

 !ن یستم

هیچکدوم از اون نامه ها نی که به _

 پریچهر یم نوشتم واقیع

 .نبود



  

  

 .شوک زده بهش نگاه کردم_

یعنن اصال اون نامه ها هیچوقت به _

 ..دست پریچهر نرسید

بهش برسونم تا نوشتهبودم که 

 بسوزونمش اما هیچوقت

 .نتونستم به دستش برسونم

آره به مادرت شک داشتم... همش یه  _

 کابوس همراهم بود

کهنکنه وقت هانی که من خونه نن ستم 

 اون با اسما عیل

 ...باشه



پریچهر بهم اعتنا نیم کرد. شبها تا صبح 

ن   از صدای فنر

 .فیناشخواب به چشمم نیم اومد

  

  

اون به من اعتنا نیم کرد ویل تو رو 

 دوست داشت...ومن حنر 

ن توهم توسط پریچهر  بهدوست داشنر

 حسادت یم کردم.. آره

باحرفهام یم سوزندمش، بهش م ی گفتم  

 کوشان بچه ی

مننیست.مگه یم شه من و دوست نداشته 

 بایسر و عاشق بچه



؟ پس حتما کوشانم پرس اسما  امبایسر

 !عیله

با این حرفها م ی سوزندمش...بهش 

 خیانت یم کردم، زنای

هرزهرو جلوی چشمش یم آوردم خونه 

 تا شای د دلش به

زندگیش نی افته، اما مرغ پریچهر یه پا 

 .داشت

کم کم تصمیم گرفتم منم بشم مثل 

وع کردم به اذیت  خودش رسر

وآزارش گفتم طالقت یم دم ویل باید  

 گاوداری رو به نامم بزنن 

ش قبول نکرد کم کم به اذیت وآزار ، اول



 !تو رو آوردم

تو رو زدم تا اون بسوزه، گفتم گاو داری 

 رو بده وبرو تا بیشتر از

این باعث آزار پرست نشم، تمام دارانی 

 من اون موقع

 همونگاوداری بود

  

  

 کوشان

پریچهر رفت. تهدیدش کردم که دی  _

 گه هیچوقت حق نداره

و ببینه.. گفتم هر بار دی دن کوشان تور 

 توسط تو باعث یم شه



تاکوشان رو اذیت کنم..چند باز پنهانن 

 اومد، توسط چندتا

اراذلتهدیدش کردم... چاقو زیر گلوش  

ن وترسوندش،  گذاشنر

 !دیگه نیومد

یک سال بعد فهمیدم که با اسماعیل 

 ازدواج کرده... دیگه از اونبه

 .بعد هیچوقت حالم خوب نشد

ضع اسما عیل روبه راه بود اونقدر و 

 نرمالواسه
ی

 داشت که یه زندگ

پریچهر درست کنه. حالم خوش نبود... 

 هر کاری کردم تااسما

 .عیل ورشکسته بشه وشد



  

  

اسما عیل تمام داراییش جز چند تیکه 

ن که ارث پدرش بود  زمنر

 .رو از دست داد

و ن یمه صدای زنگ در بقیه ی حرفها ر 

 .تمام رها کرد

منتظر بودم محرصن دار باشه... وبود اما 

 اینبار در کمال تعجب

 . پدرکوروشم همراهشون بود

تعجبم چند برابر شد وقنر دیدم پدر  

 کوروش به پدرم دست دادو

 اون با لبخند ازش استقبال کر د



  

  

شبیه آدمهای منگ با دهان باز به 

میمانه اشونبرخورد ص   

 .نگاهکردم

ن و محرصن دارم  اونا کنار هم نشسنر

ش  روبروشون نشست ودفتر

 .رو باز کرد

ن ، به جی  پدرم بهم نگاه کرد وگفت : بشنر

؟  نگاه یم کنن

از حالت ایستاده به حالت نشسته تغیتر 

 ..وضعیت دادم

امامطمعن بودم که هنوز چهره ام مات 



 .زده است

  

  

 .بیا اینجا امضا بزن_

 . صدای بابا بود

جریان از چه قراره یگ بگه اینجا چه _

ه؟  ختی

اول بیا امضا بزن. مگه سند گاوداری رو _

 نیم خوای؟

از جام بلند شدم و روی مبیل که 

 . نزدیکشون بود نشستم

سند رو به طرفم رس داد وگفت: نی ا سند 

ن   .جد ید رو ببینن



 کاربری بود. به سند نگاه کردم. سند تغیتر 

 تغیتر کاربری از

گاوداری به کارخونه. کارخونه ی قطعات 

 خودرو

ن برداشتم. سه دونگ  سند رو از روی متر

 به نام من وسه دونگ

 بهنام کوروش

 کوشان

  

  

 جریان چیه؟ کارخونه یا گاوداری؟_

گاوداری رو تغیتر کاربری دادی م وحاال _

 یه کارخ ونه شده



 .کهآماده ی بهره برداریه

؟_  !یعنن جی

امضا بزن تا ایشون برن به کارشون _

 .برسن

 . امضا زدم ومحرصن دار رفت

ن  بعد از رفتنش بابا گفت:اون کارخونه بنر

 تو وکوروش تقش م

 . شده

  

  

؟تو که م ی خواسنر سهم  _ یعنن جی

 کوروش رو بهش بدی

جی بود؟پساین همه زیرو رو واسه   



اصال تو از گ با بابا رفیق شدی..تو چه 

، پرستو  پدری هسنر

اینمرد به زندان انداخته وتو حاال باهاش 

 صمییم برخورد یم

؟ روی سخنم با پدر کوروش بود  .کنن

اما پدرم باز بحثو دست گرفت: ما 

 هرکاری کردیم به

 . صالحخودتون بوده

کدوم صالح؟ این مسخره بازی  ها واسه _

ریان از چه قرارهچ یه؟ ج  

 !بابا؟

  

  



اون نامه ها هیچوقت به دست _

 پریچهر نرسید چون اون کس ی

خاطرات پریچهر   ن دفتر که نامه ها رو بنر

 گذاشت. من بودم... بعد

از مرگ پریچهر به دیدن مادر بزرگت 

 رفتم.. ازش دفتر خاطرات

پریچهر رو خواستم واون نامه ها رو 

چه توی زیر  خودم کنار دفتر

ن گذاشتم  !زمنر

چون یم دونستم که باالخره یه روزی  _

 گذرت به اون زیر زیم

 ...نیم افته

 پوزخند زدم؟



هه، م ی خواسنر ذات خودت رو به _

 هم نشون بدی؟ م ی

خواستیبهم ثابت کنن که من هیچی 

 !نیستم

  

  

 .اینطور نیست_

فریاد زدم: همینطوره! یم خوای چیو 

 ثابت کنن آقا کریم؟

یم خواستیم بهتون ثابت کنیم که رایه _

 رو که شما

وعشکردین... ما تا تهش رفتیم وبر   رسر

 !گشتیم



 . این صدای پدر کوروش بود

 . با تعجب بهش نگاه کردم

من خودم از کریم خواستم کوروش رو _

ای عملش  به رسن

نه...خودم خواستم کوروش  برسو 

 . کیانوش رو طالق بده

 !یم پریس چرا؟یم گم بهت

  

  

شما جوونا جی فکر کردین با _

 خودتون؟چرا ما پدر ومادرارو

احمق ونادون م ی دونید؟فکر م ی  

 کردین من خودم نیم



 تونستمگاوداری کریم رو آتش بزنم!؟

؟اگه فکر کردین حافظمون ضعیغه یا جی 

 قرار بود با

م قطعا تجربه ام خییل  قلدریسهممو بگتر

 .بیشتر از کوروش بود

بابا گفت:بارها دلم م ی خواست  

 کوروش کنارم باشه..از تو نا امید

بودم ویل توقعم از کوروش زیاد 

 بود..خیال یم کردم یه روزی

کنار هم م ی مونیم و سه نفره باهم 

 تالش م ی کنیم تا

 .بتونیمموفق بشیم

اما کوروش هیچوقت کنارم 



 نبود...همیشه مقابلم بود... یه

 پرسزرنگ با کله ی پر باد

  

  

زرنگیش خوب بود اما ب ی کلگیش 

 نه.اون صالحیت اینو نداشت

تا مالک گاوداری بشه...الاقل توی دوره 

 ای که تا خرخره زیر

قرضبود. نهایتش اون گاوداری یم شد یه 

که  رسمایه  

 !کوروش بفروشش تا بدهیش رو بده

مدام این دست واون دست م ی کردم.. 

 یم خواستم به



 ... وقتشسهمشو بدم

اما کیانوش اومد تو زندگیمون. با دیدنش 

 به فکر این افتادم

کهشاید بتونه برای تو یه معجزه کنه 

 .وکرد

بهش وعده ی سهم پریچهرو دادم، اما یم 

 دونستم. که

هیچوقتبهش نیم دم... چون اون  

 ...گاوداری سهم دوتا پرسا بود

الاقلشاین بود که یه مقدار پول بهش 

 بدم وراضیش کنم... توی

ا  ن برنامه ریزی من عشق وعاشفر واین چتر

 نبود... هیچوقت به



ذهنم خطور نیم کرد که هردو پرسم استر 

ن یه دختر   خواسنر

  

  

ی با ظاهری بشن..خصوصا د ختر

 معمویل وچه بسا زشت.اما

برنامهریزیم بهم خورد.. بحث دوست 

ن تووسط اومد ومن  داشنر

ازکیانوش خواستم فکر وصلت با تورو از 

 ذهنش دور کنه و

کردویل اینبار عالقه ی کوروش به  

 .کیانوش شد غوز باالغوز

هر کاری کرد تا بتونه کیانوش رو به 



 دست بیاره.. چون تو ی

این بود که من وتو وگ انوش توهمش 

 باهم نقشه کشیدیم

 .تاسهمشو باال بکشیم

از کارهانی که کرد ختی نداشتم. اما اون 

به زد  .بازم بهم رصن

بعدش نقشه کشید و گاوداریمو آتش زد.. 

 نزدیک به صد راسگاوم

توی آتیش، زنده زنده کباب شدن.. اما 

 من توی شکایت

د نامههیچی از حیوونای زبون بسته قی

 . نکردم

  



  

یه سند سوری زدم به نام یه نفر دیگه،تا 

 شاید کیم کوروش

ه که گاوداری یگ دیگه  عذاب وجدان بگتر

 رو آتیش زده وهیچ

دام زنده ای اونجا نبوده... ویل کوروش 

 .متوجه شد

با این کار کوروش پنج میلیارد بهم 

 . خسارت وارد شد

ن بار تو ی زندگیم  اینجا بود که برای اولنر

 از اسما عیل

کمکخواستم... از این به بعدش هر چ ی 

 اسما
ی

 بوده با هماهنگ



 . عیل بوده

 .پدر کوروش ادامه داد

  

  

پرس من خسارت زده وباید تاوان بده. _

 حنر اگه کریم

بخوادببخشدش من نیم بخشم. نیم شه 

ن   بچه مدام اشتباه کنن

ا ببخشیمومابزرگ تر . 

خییل سیع کردم رابطه ی کوروش 

ه اماشد  ...وکیانوش شکل نگتر

... با  ازدواج کردن ویل بدون خوشبخنر

 این حال بازم. سیع کردم



کاری کنم که زندگیشون به شکست 

 نخوره.. اما خورد... اوناکنار

 یم کردن.. ویل بدون عشق 
ی

هم زندگ

 
ی

ن یهزندگ  ودوست داشنر

ست شبیه خننر وبدون محبت... در 

نگ  پریچهر که هیچوقتر

خوشبخنر رو ندی د... ما با ید جلوی یه 

 اشتباه تکراری رو

میگرفتیم. تو که اومدی یه تلنگر بودی 

 
ی

 برای این که زندگ

رسدوبه درد نخور کوروش و کیانوش رو 

ن  .. واسه همنر  تموم کنن

این من بودم که سیع کردم به وسیله ی 



 تو کوروش رومجبور

 . کنم تا از اسارت کیانوش دست بکشه

  

  

اومدن کیانوش توی بغل تو جرقه ی این 

 آتش

 .روشعله ور کرد

کوروش بدیه زیاد داشت جلوش جو ری 

 نقش بازی کردم تا

فکرکنه هرجی داروندارم بوده رو فروختم 

 وبدهیش رو صاف

 ..کردم

اما در واقع این کریم بود که بدیه ش 



 .هاش رو صاف کرد

ن رس جای خودشه... اما کوروش  همهچتر

 ..فعال بای د تاوان بده

تاوان بدهتا ی ادش باشه هیچی با زور 

 .حل شدنن نیست

اون کارخونه سه شنبه به بهره برداری یم 

 رسه تو م ی تون ی

تااومدن کوروش ریاستش رو، به عهده 

ی تا وقنر که کوروش  بگتر

ده! وقت بدونه چه اشباه ی مرتکب ش

 ی بر گرده قطعا یم تونه

 .تویاداره ی کارخونه بهت کمک کنه

  



  

ن بذاری کف دست  _ یه پول ناچتر

 کیانوش؟ راجب کیانوش جی 

فکر کردی بابا؟ این که با یه دختر نی کس 

 ؟ گ
ن

 وکار طرف

انوش رو هم مثل مادرش تصور کردی؟ 

 یه زن که بهش تجاوز

ثل کبک رسش رو بکنه بشه وبعدشم م

 زیر برف وزندگیش رو

 .کنه؟ زیه خیال باطل

پدرم صداشو باال برد وگفت: من هیچ 

 وقت به گل بهار تجاوزنکردم

 یم فهیم؟



 .تو اون نامه خودت نوشته بودی_

  

  

نوشته بودم. اما این کارو نکردم.. خییل _

 بالها خواستم به رس

دست نگه داشتم پریچهر بیارم ویل . 

کیانوش بیشتر از اون چ یزی که حقش 

 .باشه بهش نیم رسه

نهایتش پول یه خونه ویه مایسر ن رو 

 بهش بدم. مثل

دوتاخواهراش.. کیانوش واسه من دختر  

 .گل بهاره ودیگه هیچ

 .دلم م ی خواست به پدرم نیش بزنم



پوزخند زدم وگفتم: نه اقا کریم کیانوش 

 تنها دختر گل

ت... اشتباه تو همینه... کیانوش بهارنیس

 از این بعد همه ی کاره

 ...ی توئه

پوزخند روی لبش نشسته بود که گفتم.. 

 من سهمم رو

ازکارخونه یم بخشم به گ انوش پس 

 ... منتظر باش اقا کریم

  

  

ا اشتباه کنیم  ارهنیم شه ما کوچیکتر

ا ببخشید  ...وشمابزرگتر



گایه ما کوچیک ترراهم یم تونیم 

 .نبخشیم

فکر سور وساط باش آقا کریم.. به زودی 

م  یه جشن بزرگ یم گتر

واسه وارثت... دختر من... دختر من 

 وکیانوش.. اسمش نیکو ئه

بهزودی یم بینیش. نیکو دختر منه 

 وکیانوش مادرش بیشتر 

سچون نی فای ده است  .نتی

رنگ صورت پدرم به کبودی زد.. 

ای عصبیش بهنفسه  

گوشمرسید... پوزخندم عمیق تر شد وبا 

 صدای بلند خندیدم... از



اونخنده ها نی که به خنده های شیطانن 

 معروفن

 ...رنگ از رخ هردو پریده بود

  

  

به کاریه.... این  مطمعن بودم که این رصن

 همه اونا با رسنوشت

ود  مابازی کرده بودن و حاال نوبت من ب

 .که بسوزونم

خنده هام ادامه داشت.. درست تا 

 لحظه ای که از خونه ی

 .باباخارج شدم

نفهمیدم رنگ به رنگ شدن بابا تهش به  



 کجا یم رسه من زهرم

رو ریخته بودم.. گاوداری به نام من شده 

 بود ومن سهمم رو

ن واسه من   بهکیانوش یم دادم.... همنر

 بود.. کریم نم ی
ن

 کاف

ین در برهتونستاز زیر ا . 

 کیانوش#

ن رو که ت وی بغلم بود  رس بنیامنر

 وداشت با دکمه ی لباسم

بازی یم کرد رو بوسیدم.نیکو رو روی 

ن دراز  تشکش روی زمنر

کردهبودم و داشت دست وپا یم زد واز 

 خودش صدا های



  

  

عجیب وغریب در یم آورد اب دهنش رو 

ون تف یم کرد  به بتر

ریم آوردوصدا د  . 

به موهای طالنی وچشمهای آبیش نگاه  

 کردم.گل رس

کوچیکیبغل موهای کم پشتش زده 

 بودم.که رنگ قرمزش به

 . صورت سفیدش خییل یم اومد

با خودم عهد کرده بودم که بذارم 

 موهاش بلند

شه...م وهاشوبراش گیس کنم وببافم 



 ولباس های صورنر پف

ن دار تنشکنم...جلوم مثل طاووس خراما

 راه بره ومن غرق

قدمهای بلندش بشم..یه عروسک 

ن خودش  موطالنی درست عنر

دستشبدم واون واسش قصه بگه ومن به 

 لحن کودکانه اش گوش

 . بدم

ن ی اد یم دم که در همه ی  به بنیامنر

 پشت
ی

 مراحل زندگ

خواهرش بمونه... چشمهام رو بستم 

دم به  وتوی خیالم گوش ستی

قنر صدای خنده های رسمست نیکو و 



 دور خونه یم

  

  

ن دنبالشه وصدای خنده ها  دوهوبنیامنر

 ی کودکانه اشون کل

 . خونه رو در برگرفته

ن واسه خواهرش مثل کوهه. اما با  بنیامنی

 تمام اینا گایه اذیتش

یم کنه... آخه اون پرسه وعاشق اینه که 

و  جیغ خواهر کوچ ولورسر

دربیاره... نیکو رس دفتر کتابش افتاده 

 ..وداره نقایسر م ی کشه

ن کنارشیم  ...ت وی نقاشیش من وبنیامنر



کنار منم یه مرد کشیده که سایه اش از 

 خودم کوتاه تره.... شای

دواسه اینه که بچه های من هیچوقت 

 وجود پدر رو حس نیم

ن   .کنن

 نیکو 
ی

ن شیطنت یم کنه ومداد رنگ بنیامنر

د ارهرو بر م ی   

وفراریم کنه. نیکو جیغ یم کشه و گری ه 

 یم کنه... اخه اون

  
ی

انگ مثل منتنها نیست اون باید دختر

 کنه.. بای د خودشو لوس

  

  



شم. تا  ِِ ِِ کنه و من نازشو بکشم ویم ِک

 .ته دنیا نازشو یم کشم

انه هاش  !تا ته همه یدختر

ن رو یه مرد بار م ی آرم م ثل وبنیامنر

 خودم... مثل تمام مردانگ

یهانی که برای جثه ی ظریفم زیاد ی 

ن بود  .سنگنر

 .اما پاش وایسادم

ن بزرگ شه چطو ری یم شه  راسنر بنیامنر

 دلم یم خواد شونه

های پهنش مثل کوروش بشه و 

 .مهربونیش مثل کوشان

یه مرد با اندام توپر ومردونه ی کوروش با 



 نگاه نافذ

ن.. مرد مثل کوروش،مهربون مثل کوشا

 !من

 .به تصورات خودم خندیدم

  

  

ن شبیه گ یم شد  . راسنر بنیامنر

نه ی نیکو از فکر  با صدای گریه ناز ودختر

ون اومدم  .وخیال بتر

ن انگار دستپاچه تر از من شد که  بنیامنر

 فورا از بغل من

دراومدورفت کنار نیکو وبا صدای  

 کودکانه اش گفت: نایسر 



(نازی،نازی  )نایسر

بغلش کردم وگفتم الیه من فدای داداش 

 بزرگه بشم که آبجیشو

 .دوست داره

  

  

ن ونیکو هر  نیکو رو هم بغل کردم بنیامنر

 دو توی بغلم بودن.من

این لحظه رو دوست داشتم.. بودن کنار 

 .دختر وپرسم ودیگه هیچ

 .صدای زنگ گوشیم بلند شد

ن   گذاشتم و به سمت گوشیم هردو زمنر

 . رفتم



به شماره ای که روی گویسر بود نگاه  

 . کردم

 .شماره ی پدر کوروش بود

 !با ترس ولرز جواب دادم:الو

  

  

 چکار کردی کیانوش؟_

 چ ...جی شده؟_

بچه... ازدواج... اینا چیه کیان وش... _

 داری با خودت چکار یم

؟  کنن

 من ... من ...یعن ی؟_

گاوداری شدبه نام کوشان... همه جی _



 ...داشت درست یم شد

جریان بچه چیه؟ تو کجای این ماجرا 

م  . هسنر دختر

  

  

ن _ اشکم رسازیر شد. ناخواسته همه چتر

 رو به پدر کوروش

گفتمواون با صبوری گوش داد وگفت: 

 باشه من فقط صالحت رو

م.درست یم شه! البته  م ی خوام دختر

 ....امیدوارم

  
ر

کریم سکته کرده... فقط به خاطر اتفاف

ن تو و  که بنر



ک  وشانافتاده.... فعالتوی یس یس یو 

یه  .بستر

ی  ن باید عمل بشه... من بیشتر از این چتر

 .نیم دونم

پدر کوروش قطع کرده وبعد پیامک ی به  

 گوشیم اومد. از کوشان

 .بود

  

  

نوشته بود: باالخره زهرم رو به بابا 

 ریختم... پس فردا یم ام

باهمیم ریم وصیغه رو باطل م ی کنیم. 

 البته قبلش سهمم رو



 بهتهدیه م ی دم

 بعد_ماه_چهار

 کوشان

 .در اتاقم زده شد ومنشر داخل اومد_

آقا فاکتور جنسانی که دیروز رسیدن رو _

 آوردم خدمتتون امضا

 .بزنید

_ خب بدینش به من خییل . 

 . فاکتور هارو امضا کردم

  

  

به منشر گفتم: به اقای فخر اطالع بدین  

 که من دارم چند ساعنر 



کت  ون. قراره چند نفر از رسر یم رم بتر

 ..چینن بیان واسه مذاکره

اومدن بگو معطلشون بکنه من تا ساعت 

 . سه یم یام

 .چشم آقا_

ن گذاشتم  فاکتور های روز قبلم روی متر

 وگفتم: اینام واسه دیروزه

بعد از ساعت اداری امضا کردم نبودین  

 .که بهتون تحویل بدم

ن  .فردا میان تحویل یم گتر

ون رفت و منم. کتم رو  منشر از اتاق بتر

 تنم کردم و کیفم رو

ون زدم ن برداشتم و از اتاق بتر  .ازروی متر



  

  

و ن زدم به  با خودرو از کارخونه بتر

 ساختمون مجلل شیگ که

از اون گاوداری مخروبه در آورده بودن 

 نگاه کردم... یه کارخونه

ین  ی قطعات خودرو که مجهز به بهتر

 .فناوری روز دنیا بود

کارخونه ای که هنوز کوروش از وجودش 

 .نی اطالع بود

یم دونستم که کوروش از ماجرای من 

ان وش مطلع شدهوکی  

اماهنوز از وجود کارخونه ختی نداشت... 



 فکر کردم که اسما عیل

حمه که تا بحال نذاشته   چقدر بتر

 ...کوروش چ یزی بفهمه

چطورراضن شده بود این همه مدت  

 کوروش باوجود اینکه

 .هیچ طلبکاری نداشت توی زندان بمونه

گاه ی فکر م ی کردم که شاید بابا با همه 

 ی بدی هاش

خیلیمنصف تر ودلرحم تر از اسما غ ل 

 بود...با وجود اینکه

 بخاطر

  

  



خطای من کارش به سکته وعمل جراج  

 کشید اما به محض

ون اومد  اینکه از ب یمارستان بتر

 خواستار دیدن فوری نیکو

 ...شد

ووقنر نیکو رو دید با تمام وجود از 

 .دیدنش خوشحال شد

داشت نیکو رو از کیانوش خییل دوست 

م وتحویل خودش  بگتر

بدم اما کیانوش قبول نکرد. گرچه گایه 

 نیکو رو به دیدنش یم

بردم اما این حقیقت رو کش نم ی 

 تونست کتمان کنه که



حاالدیگه کیانوش مادر نیکو بود. و وارث 

 سهم پریچهر... سهم

کوروش واسه خودش بود اما من سهمم 

 ...رو به نام کیانوش زدم

چون حق کیانوش بود. من نیازی به ا ین  

 کارخونه نداشتم.. من

کالعالقه ای نداشتم پا جای پدر بذارم... 

 من برای تجارت و

مدیریت هیچ جانی ساخته نشده بودم.. 

 الاقل حاال توان اداره ی

وت رو نداشتم... فعال بابا  این همهتر

 صحیح وسالمت باالی رسمایه

ا سایل ان هاشنشسته بود ویم تونست ت



 دیگه ام ثروتش رو

ن  خودشاداره کنه.. اما من حاال در اولنر

 قدم باید خودم رو پیدا

ن تن  م ی کردم... با ید حاال حاالها روینر

 یم شدم.. باید حاالحالها

  

  

کنارامثال پدرم درس پس یم دادم... من 

 یه مرد جوون بود که

فریده بهحساب خودم دوسال بود که آ

 شده بودم... دوسال بود

.. من   ی عنن جی
ی

کهفهمیده بودم زندگ

 هنوز اول راه بودم.. باید



سالها م ی گذشت تا یم شدم اون پرس 

 .باب میل بابا

خودم مطمعن بودم که بعد از آزادی  

 کوروش حتما کارخونه وهر

دم بهش... وحتما  جی که بود رو یم ستی

 .زیاد سفر یم کردم

م قرار یم گرفتم که  باید روزی مقابل دختر

 مثل اسما عیل اونقدر

ن  پدر م ی شدم که وم ی تونستم در عنر

ن فرزندم  .دوست داشنر

بتونم تا نی گناه موندنش ت وی زندان ها 

 .هم دووم بیارم

توی این فکرها بودم که خودم رو مقابل 



 .ساختمون زندان دیدم

  

  

وروش هماهنگ کرده بودم که با وکیل ک

 قرار یه مالقات حضور

ی با کوروش رو واسم جور کنه وحاال 

 روز موعود بود... روزی

م  کهیم خواستم مقابل کوروش قرار بگتر

 ومثل برادر باهاش

نم ن  .حرفتی

ن پیاده شدم و پارکش کردم و با  از ماشنر

 قدمهای نه چندان

 مطمعن به سمت ساختمون زندان رفتم



. 

اتاق انتظار نشستم تا باالخره   مدنر توی

 کوروش دستبند

 .بهدست همراه مامور رسید

بادید نم یکه خورد و بدون حرف 

 خواست از اتاق خارج بشه که

 !صداش زدم: داداش

  

  

 .رسجاش پشت به من ایستاد

با کیل خواهش وتمنا از وکیلت خواستم  _

 که ترتیب این مالقاترو

کنه...به اندازه ی چند کلمه واسم جور  



 حرف...حرفهانی کهاندازه

اش به قد امروز و دیروز نیست... برای 

 !چند ساله

 به اندازه ی یه فاصله ی بیست سال ه

مامور دستبند رو از دست کوروش باز  

 .کرد و با فاصله از ما ایستاد

کوروش با لحن آروم ونه چندان 

 دوستانه گفت.. بحث، بحث

بحث، بحث  فاصله نیست... 

 .آدمهاست

فاصله ای به اندازه ی سه تا آدم: زن 

 !سابقم! بچه ام! و بچه اتون

  



  

زنن که بخاطر تو منو رها کرد و بچه ای  

 که بچه ی منه.. ویل

درنهایت مجبوره تو رو به عنوان پدر 

 بپذیره ،چون پدرش ممکنهتا

بیام  سالها توی این زندان بم ونه... وقنر 

ون پرسم ،یه  بتر

نوجوون پونزده شونزده ساله است ومن 

 یه مردی که پا به

سنگذاشته وبای د بشینه فکرکنه سالهای 

 آخر عمرشو چطوری

 . رس کنه، ورشکسته وتنها

در هر صورت پدر بودن وشوهر بودن به 



 طور همزمان با هم

یک یم گم پرس کریم  .روب  هت تتی

، اینم م ی گذره.  ن اما این شما خوش باشنر

ان شدنن   فاصله جتی

نیست.وچند قدم برداشت که  

 گفتم:شایداز نظر تو سوسول

ی  ن واواخواه ری باشم کوروش،اما یه چتر

 تو وجود هر انسانن هست

نر که نذاشت به زن  ت! غتر به اسم غتر

 برادرم نظر بد داشته

 . باشم

  

  



اره بچه امون... بچه ی من وگ انوش، 

 بچه ای که من

 .پدرشموکیانوش قبول کرده مادرش باشه

خدارو شکر یم کنم که زمانن که توی _

 اوج آزادی وجهالت بودم

کنار کیانوش نبودم. به خاطر این نبود  

 که خدا منو دوست داشت

 !،نه

بخاطر این بود که خدا نم ی خواست  

 کیانوش بیشتر از این

گرفتاری هانی که خانواده ی ما توی

 .مسببش بودن غرق بشه

ماواسه اون چکار کردیم کوروش؟ من! 



 تو! بابا! چکار کردیم

ی که غریب وتنها افتاد  وسط  واسهدختر

 سه تا گرگ. چه من که

ادا یدوسنر باهاش داشتم، چه کریم که 

 به قول خودش صالح

مارو یم خواست چه تو که دشمنش 

 .بودی

وست شدم، نه کری م نه من واسش د

 !ناجی ونه تو.. دشمن

  

  

این که دشمنش نبودی خوب نیست  

 کوروش... چون دشمن



هدفش دشمنیه. اما تو دشمنن بودی که 

 واسش نه

درستوحسانی دشمن شد، نه درست 

 وحسانی دوست؛ وقنر 

اشتباهشودیدی چکار کردی؟ پرتش  

ی رو که بارها  کردی! دختر

و دید اما سع ی کرد باهاشون  اشتبا هاتتر

 کنار بیاد ،چرا؟ چون

تنها بود..چون جانی رو نداشت که بتونه 

 بهش پناه بیاره. اما تو

یک باراشتباهشو دیدی ورهاش کردی، 

 چون تو تنها نبودی، ی

 .ا الاقالینجوری خیال یم کردی



اما من امروز اومدم اینجا تا بهت ثابت  

 کنم اون ی که

 ! منم! نه گ انوشتنهاستتونی ! 

چون الاقل کیانوش دوتا بچه داره. که 

 بهشون دلخوشه، بچه ی

 !من وبچه ی تو

  

  

. تنهانی چون حنر  اما این تونی که تنهانی

 نیم دون ی کش

کهباعث وبانن این همه زندان موندنته نه 

 منم ونه کریم... اونن 

رتهکهصالح دیده تو توی زندان بایسر پد  



. 

با این حرف رسش با شدت به سمتم 

 .چرخید

 !مزخرف نگو_

چرا فکر یم کنن دارم مزخرف یم گم؟ _

 پدر من وپدر تو

.. البته  ن تو فعال اینجا بایسر صالحدونسنر

 اینو نذار به

حسابدشمنیشون.. بذار به حساب اینکه 

ون یه مرد  وقنر بیای بتر

وآزاد ورهانی نه یه آدم ورشکسته... 

 مردی بدون یک ریال بدیه

وبایه کارخونه ی بزرگ تولید قطعات 



 خودرو... مردی که یم تونه

زندگیش رو از نو بسازه... با هویسر که تو 

 داری م ی تونن 

 .موفقبشر 

  

  

_ . هه... داستان رسای خونی هسنر

ی  داداش کوچول و بهت تتی

 .کیم گ م

وخواست بره که گفتم: راست بودنش رو 

 .. یه روزی یم فهیم

روزی که مشخص نیست ک ی بیاد .. ی 

 ا بهتر بگم روزی که



 پدرتراضن بشه تنبیه پرسش رو تموم کنه

. 

نه زمینن رفته... نه خونه ای، نه مایل، 

ن رو از  فقط یه چتر

دستدادی موندن کنار زنن که موندن  

 کنارش یم ارزه به

کد هتاکارخونه ومزرعه وملک وامال . 

ی که وسعت قلبش رو هیچکس  دختر

ی که اگه  نداره... دختر

لیاقتش رو داشته باش ی انگار کن که 

 امت
ر

 دنیا تا ابد وف

 .همراهته

  



  

آره اسم کیانوش توی شناسنامه ی دختر 

 من ه

م  چ  ون ازش خ  واهش کردم مادر دختر

 باشه

... 

الیقه داشتنش نبودم چون  . 

. چون  اما تو هسنر داداش... تو هسنر

 ذهن منه یه جاهانی 

قفلکرده یه جاهانی اون دوردورا میون 

 لحظه های کم بچگیم و

لحظههای دردناک نوجوونیم. وقت ی 

 توی هر کوچه وپس کوچه



یه سایه ی بلند پشت رسم بود... سایه 

 ی بلندی که ارزشش رو

ون وضعیت ناجور وقتیدرک کردم که با ا

 نوجوونیم مثل

هیچکدوم از امثال خودم. مورد اهانت 

 قرار نگرفتم.. چون همیشه

 .سایه یداداش کوروشم پشت رسم بود

بازم سایه باش،اینبار نه سا یه ی من، 

 سایه ی کیانوش و بچه

ن محبت   هاش،من نتونستم به بنیامنر

 کنم. چون من اصال

  

  



رو بلد نیستم داداش بزرگه..  محبتکردن

م  ...من باید تازه یاد بگتر

اما...اما اگه تو شدی سایه کیانوش اون  

 گوشه کنارا سایه ی

مه...  نیکو همباش.. نیکو... نیکو دختر

 اگه از دوست داشتنش

توسط تومطمعن بودم. دلم م ی 

 خواست توی شناسنامه اش

کنار اسمکیانوش اسم تو باشه... البته 

ام بد نشد.. الاقل اینجوری  

وارث کریم شکوهیه.. من که نتونستم 

 اون بچه ی اهل کریم

بشم.. امامطمعنم اگه نیکو زیر دست تو 



 وکیانوش بزرگ شه،

 . حتما وارثاهیل م ی شه

از امروز تمام سیع ام رو یم کنم تا _

 رضایت بابا رو

م.خداحافظ  بگتر

و از کنار کوروش رد شدم که مچ دستم 

 .رو گرفت

با تعجب بهش نگاه کردم. بدون اینکه 

 :نگاهم کنه گفت

  

  

اگه بگن به کدوم آرزوت رسید ی  _

ن زانو م  کوروش... روی زمنر



ی زنم و سجده ی شکر بجا یم آرم ویم  

 گم: مرد شدن

ن ریخت... دلم _ .داداشم دلم هوری پاینر

 م ی خواست هم ینجا

خوردش بیم کوروش رو بغل کنم اما از بر 

 .داشتم

اما در کوتاه ترین زمان مقابلم ایستاد 

 ومحکم در آغوشم

گرفت،آغوشش گرم بود مثل کودک ی 

 هام، هر چند در کودگ

هم بهقدر نیاز این آغوش رونداشتم. اما 

 حاال فرق داشت حاال

هردو یم تونستیم همو بغل کنیم بدون 



 ترس تنبیه شدن زیر

 . دست بابا

 بعد_دوسال#

 کیانوش

  

  

صدای جیغ وداد نیکو از توی اتاق 

 خواب یم آد..یم دونم که بازبا

ن دعواش شده  . بنیامنر

کتاب درسیم رو بستم. از جام بلند شدم 

 وبه طرف اتاق بچه

 .هارفتم

ه؟  در رو با شدت باز کردم: اینجا چه ختی



ن از ترس زیر تخت پنهان شده...  بنیامنر

 به عروسک خریس

نیکوکه شکمش پاره شده و پرهای 

ون ریخته نگاه  داخلش بتر

 . کردموب  هش ترسر زدم

 چکار کردی با عروسکت نیکو؟_

  

  

ن   خودش رو لوس کرد وگفت: بنیامنر

 گفت میخواد جرا ج

 .ش کنه... شکمشو پاره کرد

ن  با قدم های آروم به سمت تخت بنیامنر

 رفتم وگفتم: اقای



منم یه عروسک دارم م ی شه  دکتر

 جراحیش کنید؟

ون اومد وگفت: کو   از زیر تخت بتر

 کجاست؟

اونجاست و به عروسک نیکو اشاره  _

 . کردم

 .اون که دیگه مرده_

به چهره ی کوشان با تخش کوروش که 

 ترکیب جالنی رو

پدید آورده بود نگاه کردم وگفتم: نه هنوز 

 !نمرده

  

  



مرده بابا خودم شکمشو پاره کردم. _

 .تموم کرده

؟_  تو مگه نیم خوای دکتر بشر

 . خب اره_

پس همونجوری که شکمشو پاره  _

 کردی، دوباره پرش یم

 .کنن ویم دی به من بدوزمش

اگه این کارو نکنن عروسک سوپر منت رو 

 .یم دم به نیکو

  

  

خ جون نیکو از جاش بلند شد وگفت: ا 

 سوپر من مال من یم



 .شه،آخ جون

ن از جاش بلند شد و به سمت  بنیامنر

 نیکو اومد وعروسک رو از

دستش گرفت وگفت: الزم نکرده، لوس 

 شدی، سوپر من واسه

وع کرد به جمع کردن پرهانی که  منه ورسر

و  از عروسک نیکو بتر

 .ن ریخته بود

 .لبخند زدم وهردو رو باهم تنها گذاشتم

بلند شد صدای زنگ در  . 

  

  

ون دوی د و به  ن فورا از اتاق بتر بنیامنر



 سمت در رفت و آیفون

 .رو زد وبا شوق داد زد، عمو کوشیه

ن بگو کوشان_  . ک ویسر چیه بنیامنر

 .خودش یم گه بهم بگو کویسر _

ن با ذوق  کوشان از در وارد شد وبنیامنر

 خودش رو توی

 . بغلشانداخت

اهم خوب بود. اما من دلم رابطه اشون ب

 م ی خواست این لحظات

ن  رو به جای کوشان کوروش کنار بنیامنر

 بود. اقا کری م

واقااسما عیل باالخره رضایت داده بودن 

 ..تا کوروش آزاد بشه



دوسالونیم از عمر کوروش پشت میله ها 

ی شده  ی زندان ستی

 .بود. وحاالامروز قرار بود آزاد بشه

  

  

دوسال بود که اجازه ی مالقات هیچکس 

 رو با خودش بجز

کوشان رو نیم داد. از ت وی همون زندان 

 به ارصار کوشان

 یم کردو از 
ی

بهکارهای کارخونه ر سیدگ

 سودی که به دست یم

اورد بدیه های کریم رو خرد خرد تسویه 

 . یم کرد



خب اینم یه نوعش بود.شاید اینجوری 

 .بهتر بود

ن برای کوشان ای نبار  بعد از ذوق بنیامنر

 نوبت نیکو بود که

وبا رسعت به کوشان برسونه وبا   خودرسر

ن سالم عمو جون  گفنر

خودش رو توی بغل کوشان بندازه.. این 

 خواست کوشان بود

خودش خواسته بود که تا زمانن که نیکو 

 به کوروش عادت نکرده

ی راجب اینکه کوشان پدر واقعیشه  ن چتر

 .ندونه

وشان نیکو رو بغل گرفت وعیم ق ک



 :موهاشو بویید وگفت

 عزیزعمو چطوره؟

  

  

 .خوبم_

ن باباتون امروز از _ خب بدوین آماده شنر

 .سفر یم یاد

ن پریدن واخ  هردو باهم با ذوق باال وپاینر

.و ن  جون اخ جون گفنر

ن توی اتاقشون تا آماده بشن  . رفنر

پس تو اماده کوشان نزدیکم شد وگفت: 

 نیم ش ی؟

من بیام چکار؟ کوروش توی این _



 دوسال حنر نخواست منو

 .ببینه

  

  

کوروش به زمان نیاز داشت.. مثل من، _

 مثل تو، مثل بابا. االنهمه

جی فرق کرده کوروش اون کینه ی قبلو 

 .نداره

من خودمو به کوروش تحمیل نیم  _

 کنم.. یم بینن من

عمخوبه.. دوتا بچه ی ناز وتو دل اوضا

 برو دارم ویه خونه ی

بزرگ و یه کارخونه که اوضاع زندگیم یم  



 .گذره باهاش

گذشته ها رو فراموش کن کیانوش _

 دوسال و نیم زمان کیم

 .نیست

 . باشه من اماده یم شم_

همه اماده شدیم وبه طرف خونه ی پدر  

 .کوروش رفتیم

  

  

ان مارو رسوند وخودش رفت تا  کوش

 . کوروش رو بیاره

پدر کوروش با دی دنمون با خوشحایل 

 ..به سمتمون اومد



بنیامینونیکو خودشون رو توی بغلش 

ن   ...انداخنر

مادرم یه گوشه نشسته بود وتوی فکر 

 .بود

کنارش رفتم ونشستم وگفتم: چرا تو 

ی شده؟ ن  فکری مامان چتر

_ ن وتحویل کمپش  دادنانوشا رو گرفنر  . 

  

  

خب این که خییل خوبه... نگرانن _

 نداره، زود خوب م ی شه

 .وبریم گرده

کریم م ی خواد بفرستش آمریکا... م ی  



 گه نیم خ واد نزدیک

 .ماهاباشه

مگه حاال نزدیکته؟ یه معتاد آواره ی  _

 کارتون خواب که فقطوقنر 

 .خمار م ی شد رساغتو یم گرفت

ه_  !آره حق داری... بره بهتر

 .مدنر بعد کوروش رو وکوشان رسیدن

از دور با دیدن کوروش دلم فرو ریخت 

 اما پاهام توان

ن نداشت. مثل همیشه شیک  داشنر قدمتی

 پوش وموقر،

  

  



هیچ نشانه ای از آدیم که تا چند ساعت 

 پیش توی زندان زندانن 

 . بود نداشت

ن جز من که انگار همه به پیشو  ازش رفنر

ن   پاهام رو قفل زمنر

 .کرده بودن

ن از گردنش آویزون شده بود  بنیامنر

 وکوروش حنر یک ثانیه

 .همزمینش نیم ذاشت

نیکو که متوجه شده بود حواس کوروش 

 بهش نیست خودش

 .روبه من رسوند وتوی بغلم نشست

  



  

لش  موهای طالییش رو نوازش کردم وبغ

ون  کردم واز سالن بتر

زدم و با نیکو وارد تراس بزرگ خونه 

 شدم.. همون ترایس که

همیشه دوستش داشتم ویم شد از اونجا 

 .تمام شهرو دی د

نیکو سکوت کرده بود... یه سکوت 

ن کودکانه، انگشت  سنگنر

اشارهاش رو توی دهنش گذاشته بود 

ه  وبه منظره ی شهر ختر

 .شدهبود

_ نکه کوروش بچه ی  توقع زیادی بود ای



 کوشان رو مثل بچه

یخودش دوست داشته باشه... اصال گ  

 گفته بود من وکوروش

 کنار هم هستیم. 
ی

مجبور به ادامه زندگ

 ما خییل وقت بود از

همجدا شده بودی م ونیکو بچه ی من 

 .بود

کوروش مجبور نبود دوستش داشته 

 .باشه

  

  

روش در کمال در تراس باز شد وکو 

ون اومد وگفت  :تعجب بتر



چه دختر خوشگیل خدا بهم داده بدو نی ا 

 بغلم ببینم. اگه یم

دونستم یه عروسک توی خونه منتظرم 

 نشسته زودتر یم

 .اومدمبدو بیا بغل بابانی 

دل نیکو به دست اومد واون مثل پروانه 

 به سمت کوروش

بالگشود... کوروش بغلش کرد وبدون 

ی به منحنر نیم نگاه   

ون رفت  . ازتراس بتر

نیم دونم چرا ب ی محلیش واسم گرون 

 تموم شد اونقدر

 .گرونکه اشکم رسازیر شد



  

  

 . دلم نیم خواست داخل برم

همونجا نشستم وچند لحظه بعد پدر  

 .کوروش اومد

چرا اینجا نشسنر بابا جون؟ نی ا توی _

 .مهمونن 

همینجا راحتم بابا جون. نیم خوام _

 .باعث ناراحتیش بشم

دلخور نشو، منم فعال مورد _

 غضبشم... حق داره پیش خودش

فکر یم کنه من در حقش نامرد ی  

 کردم..زمان یم بره تا بفهمه



 .کار من لطف بود نه زیان

 .پاشو بیا تو... واصال خودتو ناراحت نکن

**** 

  

  

.. مهم ن ونن تموم شد. مهمونا همه رفنر

ن   مادرم نیکو و بنیامنر

 .روباخودش به خونه اش برد

 .خونه توی سکوت سنگینن فرو رفته بود

من وپدر کوروش وکوروش توی سکوت 

 هر کدوم به یه مبل تکیه

زده بودیم وهیچکس سیع نداشت... 

 قدم ی واسه شکست سکوت



 . برداره

ت پدر کوروش از جاش بلند شد وخ واس

 به طرف اتاقش بره

کهکوروش گفت: خوبه، خونه رس جاشه 

 وبه جاش کل دکوراس

یونش عوض شده... ازتمام اون دوروغا 

 حداقل فروش وسایل

 . درست بود

آفرین اقا اسما عیل، چه بازی گر خونی 

 بودی و رونیم کردی؟

  

  

تو که اینقدر خوب بازی یم کردی چرا از 



تعدادت رو رواولش اس  

نکردی تا پرست تا خرخره نره زیر لجن و 

 بدهکاری؟ ها؟

پرسم هیچ راه نجانر واسه خودش _

 .نذاشته بود

کوروش خندید وگفت: توام گفنر چه 

 بهتر دندون کرمو رو یم

ون اما درماش نیم   کشم و یم اندازم بتر

 کنم. هان؟

اگر بفهمش بودی، یم فهمیدی که اون _

 دندون کرمو رو

دادم نکندمشجالش  . 

زمان یم بره تا آدمها توی جایگاه هم قرار 



ن  .بگتر

  

  

 االن همه تو جایگاه خودشونن؟_

ن رس جای خودشه.  آره انگار همه چتر

 فقط گویا من ادم بده ی

قصه بودم... من تنبیه شدم وقصه با یه 

 . پای ان خوش تموم شد

باالخره به من نگاه کرد وگفت: االن این 

 خانم اینجا جی یم

 .خواد.. مگه نامحرم نیست

 !کیانوش به خواست من اینجاس ت_

باشه بابت مهمونن ممنون. ویل گویا _



 .جای من اینجا نیست

 !منیم رم

  

  

با سخنر دهن باز کردم وگفتم:نه حق با 

 توئه من م ی رم...تو

از خونه ی خودت بری اونن که با ی  چرا 

 .د بره منم

ن برداشتم وبا رسعت  کیفم رو از روی متر

ون رفتم  .از در بتر

پدرکوروش چندبار صدام زد اما اهمینر 

ون  ندادم واز خونه بتر

 . زدم



ن دست تکون دادم. اما  برای چند ماشنر

ی نشد ..یقه  ختی

ه ام رو باال دادم تا رسما به   ن یپالتوی پایتر

نفوذ نکنه گردنم . 

  

  

ماشینن جلوی پام توقف کرد وب وق زد... 

ن نگاه  به ماشنر

 نکردمچشمم به جاده بود

 . بیا سوارشو_

 . با شنیدن صداش بهش نگاه کردم

صورتم رو ازش برگردوندم وگفتم: ن یاز 

 نیست االن تاکش یم



 .آد

ن پیاده شد و سینه به سینه ام  از ماشنر

ن رو ایستاد  ودر ماشنر  

ن   .بازکرد وگفت: برو بشنر

نگاه ی به دور واطرافم کردم با تمانینه 

ن نشستم  توی ماشنر

 .وکوروش درو بست

  

  

ن رو دور زد ودر سمت راننده رو  وماشنر

 .باز کرد ونشست

 کجا م ی ری!؟_

خونه! دِر نزدیک ترین آژانس پیاده م _



 . ی شم

_ ده کردی،خانم  کرایه ات رو آما

 کارخونه دار؟

بهش نگاه کردم و اونم دوباره نگاهم کرد 

 وگفت:چه خوشگل

شدی! افتخار یم کنم آژانس یه خانم 

 !خوشگل باشم

دم و  ن دستهام فرسر دسته ی کیفم رو بنر

 توی سکوت به منظریه

ه شدم ون ختر  .بتر

  

  

یم ریم یه رس توی شهر یم چر خیم. _



یلما یم خواممثل ف  

ببینم توی اون دوسایل که حبس بودم 

 .تهران چه تیعن یری کرده

بریم تهران گردی؟ از من که نیم تریس، م 

 ی تریس؟

وقنر سکوتم رو دید گفت: میشه جواب 

 بدی؟

 .از اولشم ازت نیم ترسیدم_

   بلند خندید وگفت: اینو راست یم
ی

گ ! 

وقنر آثار خنده رو توی چهره ام ندی د، 

 .چهره اش جدی شد

 نزد. نی حرف به سمت 
ن

دیگه هیچ حرف

 .بام تهران رفتیم



  

  

ن رو پارک کرد وازش نی اده شد  .ماشنر

ن داد و به منظره ی  تکیه اش رو به ماشنر

ه شد  . شهر ختر

ن نشسته بودم  .من همچنان توی ماشنر

ن خسته ام  باالخره نش ن توی ماشنر سنر

ن پیاده  کرد و از ماشنر

 .شدمو کیم دور تر از کوروش ایستادم

دستهام رو توی هم روی سینه ام قفل  

 کردم وگفتم:به من

فرصتحرف زدن ندادی، نی رحمانه از 

ونم انداخنر   .زندگیت بتر



مگه تو فرصت زندگ ی کردن رو به _

 من دادی؟

  

  

_ ! سخت بود  فقط کاف ی بود درکم کنن

 درک کردِن من

 کنار من جی ؟ سخت _ کوروش؟
ی

زندگ

 بود؟

 . آره سخت بود. چون اجبار بود_

حرفهای تکراری نزن کیانوش. گوشم از _

 .صدای اجبار تو پره

اجبار بود، ویل هر جی بود رهات کردم. 

 بهت فرصت دادم تا با



 کردی؟ 
ی

؟ زندگ  کنن
ی

میل خودت زندگ

ی نحسبدون سایه   

من چطوری روزگارت پر شد؟دی گه 

 دلت نگرفت؟ دی گه

قاسمنشد ملکه ی ذهنت که مدام توی 

 رسم بکوبیش وبگ ی تو

ق اتل دادشیم؟ مصیبت های زندیگیت 

 رو رس گ خایل کردی

 وقنر من دیگه توی زندگیت نبودم؟

  

  

 .دیگه بزرگ شدم_

_ ش دن من هه... بهای بزرگ شدن تو پتر



 .بود

 !تو ام دوسال حبس کشیدی، مثل من_

اومد ومقابلم ایستاد بوی عطرش توی 

 :مشامم پیچید وگفت

آرهاز این لحاظ نی حساب شدی م. شد 

 .یم وصله ی جور

 زدم
ی

 .لبخند گمرنگ

  

  

ون ریخته  چند تار مو رو که از شالم بتر

 بود.. به بازی گرفت واونارو

زیر شالم برد وگفت: چرا عقد کوشان 

 نشدی؟



 .هیچوقت نیم شدم_

؟_  چرا؟ مگه دوستش نداشنر

دوستش داشتم و دارم. جای گاه  _

 کوشان مخصوص خودشه

دوستش دارم تا ابد. اما این اصال به این .

 معنن نیست که به عنوان

یک زندگیم بهش نگاه کنم  .رسر

؟_ ش بایسر  چرا قبول کردی مادر دختر

  

  

 .چون دختر بود_

 اگه پرس بود قبولش نیم کردی؟_

ن بار وقنر عکس اون  _ شاید نه.اولنر



 کوچولو رو دیدم گریه کردم

. 

گریه ای که از هر جی بود.از ناراحنر 

 
ی

انگ  نبود..من دختر

هاموقربانن کردم،اما خدا رس راهم یه 

 دختر قرار داد تا بتونم

ودش پیدا  گذشتیه گم شده ام رو در وج

 کنم.اگه کارخونه به

نامم نیم شد! اگه کریم باهام مهربون 

 نمیشد! اگه اون دختر بچه

ی کوشانهم نبود من باز هم م ی 

 !پذیرفتمش

یم پذیرفتمش چون اونو یه هدی ه از 



 سمت خدا واسه خودم

ن یم دونم  . وواسه بنیامنر

  

  

د اما من کوشان از انتقام کریم حرف یم ز 

 فقط به دختر 

کوچولومفکر یم کردم. اون واسه کوشان 

 یه وسیله واسه انتقام از

پدرش بود وواسه من یه ستاره ی  

 کوچولوی درخشان که توی

ن قرار  آسمونزندگیم کنار مایه مثل بنیامنر

 بود بدرخشه... من نه

کاریبه انتقام تو دارم ونه به تسویه 



 حساب کوشان. برای من هم

هوانی نفس بکشم که نفس  ی نکه تو 

 بچه هام هست واسم کافیه

 . کوروش

 زدم و  
ی

بهش نگاه کردم ولبخند کمرنگ

 گفتم.. اگه تهران

گردیتتموم شد منو برسون به خونه ام  

 کوروش. بچه هام

منتظرمن بهمامان گفتم زود برش ون  

 .گردونه کوروش. بریم

 . شش ماه بعد

 کوشان

  



  

فکراتو کردی کوشان...یعنن نیم خوای _

 بمونن اینجا کنار هماین

 کار خونه رو رسوسامونش بدی م؟

تو خودت به تنهانی از پسش بر یم _

 آی.من فقط امانت

داربودم...اصل این کارخونه واسه تو و  

 ...کیانوشه

نیم تونم این فرصت رو از دست بدم  

 کوروش حاال که واسم جور

ه شده برم اونور ادامه  تحصیل بدم بهتر

 این فرصت رو از دست

 . ندم



وقنر بتونم یه پزشک موفق بشم _

 اونوقت حتما بر م ی گردم

 . وب  هوطنم خدمت م ی کنم

  

  

م باشه... مراقب  فقط حواست به دختر

 .بابا هم باش

ن هم باش  .مراقبکیانوش وبنیامنر

کیانوش نیازی به حمایت من نداره... _

ا واسه خودش خوشتنه  

 .تره

بهش فرصت بده. بذار وقت ی بیاد _

 توی زندگیت که تورو با



 . تمامخوب وبدت بخواد

 ...مابه هم قول دادیم کوروش

دسنر روی سنگ قتی مامان کشیدم 

 وگفتم: پرسات بهت قول

یم دن مامان... قول یم دن نذارن یگ 

ایط تلچن   دوباره اون رسر

  

  

و که تو تجربه کردی.. تجربه کنه ما ر 

 بهت قول یم دیم .. مگه

 نهکوروش؟

ش بکش تا صداتو  دست روی سنگ قتی

 بشنوه کوروش. اون یم



 . شنوه

کوروش با جدیت گفت: هنوزم یه وقتا 

نه ن  رگ اوا خواهریت باال متر

ها! این لوس بازی  ها چیه نره خر؟ 

 خجالت از این ریشا یآنکارت

 .کرده ات بکش

_ ه بده گایه وقتا اوا خواهری بشم. اجاز 

 حله؟

  

  

کوروش خندید ومن با شوق گفتم: 

 .عاشقتم کوروش، عاشقتم

کوروش دستش رو باز کرد ورسم رو روی 



 :شونه گذاشت و گفت

 .مابیشتر 

هر دو خندی دیم و گلهارو روی سنگ 

 ..مامان پر پر کردی م

مدنر بعد از رس مزار بلند شد یم و باهم 

 به سمت کار خونه

 .رفتیم

وارد دفتر کارخونه که شدیم کیانوش توی 

 اتاق بود. پشتش به

ماو روش به طرف پنجره بود وداشت با 

 .تلفن حرف یم زد

اکرم مواظبشون باش با هم دعواشون 

 نشه... من یم ام... کوشان



نبودش ازم خواست که چند ساعت ی 

کار خونه باشم  توی . 

 .باشهباشه... خداحافظ

  

  

 .سالم خانم مهندس_

باشو ق به طرفمون برگشت وگفت: 

 سالم ک وشان

گشت   ...باالخرهتی

 .با دی دن کوروش نگاهش تغیتر کرد

مدتها بود که همو ندیده بودن... کوروش 

 وقنر یم خواست بچهها

ه.. همیشه منو  واسطه رو به گردش بتی



 قرار یم داد تا بچه هارو

ییم واونارو با  از کیانوش تحویل بگتر

یم  ..خودمون به گردش بتی

بدون کیان وش البته... کیانوش این روزا 

 سخت مشغول خوندن

درسهاش و آماده شدن واسه کنکور 

وط  بود... یک ی از رسر

ن تحصیالت بود و کیانوش  کارخونه داشنر

 هم حسانی بای د سطح

 یم برد.. تا در نبود من بتونه  سوادشو باال 

 کنار کوروش کارخونه

 . رو ادارهکنه

  



  

ون  کوروش با دی دن کیانوش از اتاق بتر

 رفت وگفت من یم

 .رمبخش تولید کوشان اونجا یم بینمت

ن کوروش به کیانوش گفتم  :بعد از رفنر

هنوز فکر کردنت تموم نشده؟این 

کنیدبالتکلیفن رو تموم    

کیانوش، یا این ور بوم یا اونور بوم... به 

 . فکر بچه ها باش

 . هنوز فرصت یم خوام_

 شیش ماه کم بود کیانوش؟_

دلم م ی خواد تا قبل از رفتنم _

ین  .رسوسامون بگتر



  

  

ط بودن نیکو کنارتون رو  نکن کاری که رسر

 بذارم اینکه ازدواج

 .کنید

جای خودکار رو به  با شوجن وخنده

 نشونه ی پرتاب بلند کرد

 .وگفت: یم زنم ها

دستم رو محافظ رسم گذاشتم وگفتم: 

 باشه بابا به اعصابت

 . مسلطباش

من یم رم بخش تولید توام بیااز نزدیک 

 .ببینش



باشه و با کیانوش به بخش تولید _

 .رفتیم

در اونجا هم باز سیع یم کردن از هم 

ن  .فاصله بگتر

 . باید یه فکر اسایس یم کردم

  

  

 کیانوش#

ن و نیکو بهونه   چند روزی بود که بنیامنر

 . گتر شده بودن

ن که یم خوان  مدام بهونه ی اینو یم گرفنر

 به دیدن پدرشون

 .برن و حسانی شده بودن سوهان روح



اونقدر کالفه ام کردن که مجبور شدم از  

 کوشان بخوام که

دنشون پیش کوروش بیادواسهتی   

کوشان اومد و دوتا وروجک رو با 

 . خودش برد

فرصنر شد تا به کارهای عقب افتاده ام 

 .برسم

  

  

کیم به خونه رسیدم و کیم درس خوندم 

 و چند ساعت چرتزدم

ی از بچه ها نبود.. کوشان  اما هیچ ختی

 قول داده بود کهنهایت تا



ونارو بیاره اماحاال هوا سه ساعت بعد ا

ی  تاریک شده بودوهیچ ختی

 .از بچه ها نبود

 .گویسر رو برداشتم وبه کوشان زنگ زدم

 الو کوشان کجانی پس؟_

الو سالم مامان دلواپس.. ما داریم _

 یواش یواش یم آییم. بچه

ها یه کیک واست خریدن م ی گن به 

 مامان بگو یه

  

  

بپوشه تا بیا یمم وباهم کل لباسخوشگل 

 ی عکس ی ادگاری



یم  .بگتر

 حاال کوشان... این وقت شب؟_

دلشون یم خواد دیگه. تو که نم ی _

؟  خوای دلشون رو بشکنن

نه... باشه بهشون بگو فقط زودتر ب _

 یان جاشون توی خونه

 .خییل خالیه

 .باشه ما یم آییم_

  

  

به سمت کمد گویسر رو قطع کردم و 

 لباس هام رفتم و یه لباسآنی 

که کامال پوشیده وبا دامن بلند بود 



 پوشیدم... یه شالم رسمکردم

 کردم 
ی

و با یه رژ کمرنگ لبهام رو رنگ

 .ومنتظرشوننشستم

گوشیم زنگ خورد.. کوشان بود، گفت 

 پشت دره ومن

 .دروواسشون باز کنم

دکمه ی آیفون رو زدم و شمع های پایه 

 بلندی رو که واسه ر و

ن با دوتا شمعدونن زیبا خریده بودم  ی متر

 .رو روشن کردم

ن با شمع دونن ها بودم  مشغول ور رفنر

 درخشش یه گردنبند که

از پشت دور گردنم بسته شد رو حس  



 کردم وبا تعجب به

گشتم و در کمال تعجب کوروش رو  عقبتی

 .پشت رسم دیدم

نفسهامبه شماره افتاد وزبونم الل 

 .وچشمهام گرد شد

  

  

لبخند زد وگفت: تولدت مبارک عزیزم... 

 حس کردم دارم خواب

یم بینم. چند بار پلک زدم تا تصویر 

 واقیع رو ببینم ، اما

 .تصویرکوروش محو نشد

کو... کور.. کوروش... تو اینجا چکار یم  _



 کن ی؟

_ یک بگم اومدم تولدتو تتی . 

 تولد من؟ امروز؟_

امروز که نیست هفته ی دیگه _

 است.ویل من دلم خواست

م  .امروزتولد بگتر

  

  

 .حاال برگرد تا گردنبندتو ببندم

در حایل که درونم ولوله ای به پا بود... 

 آب دهنم رو قورت دادمو

 .پشتم رو به کوروش کردم

ور گردندم انداخت.. گردنبندو نرم د



 ازپشت توی بغلش

بودمصدای آروم نفسهاش ودستهانی که 

 داشت یم لرزید... نفسم

روبه شماره انداخت وخود به خود اشکم 

 رسازیر شد

صدای کوروش بغض دار به گوشم 

 .رسید

گریه واسه جی عزیزم، شب تولدته _

 .بخند... شاد باش

  

  

هق نی صدانی شونه هام با هق 

 لرزید...دستم نی اراده باال روی



رفت دست کوروش رو که دور گردنم بود 

 .رو لمس کرد

کوروش رسش رو توی گردنم فرو برد 

 از چشمش
ن

 واشک دا غ

 .توی گودی گردنم چکید

صدای نفس های بغضدار مردونه اش 

 دلم رو ریش کرد... اون ب

یصدا اشک یم ریخت ومن نی صدا شونه 

رزیدهام م ی ل .. 

هیچکدوم حارصن نبودیم اون موقع ینر  

 که توش بودی م رو

ین  عوضکنیم.. انگار این حالت بهتر

 حالت بود.. من از پشت توی



بغلکوروش ورس اون فرو رفته توی گردن 

 .من

  

  

 رد وبدل نیم شد.. فقط گریه 
ن

هیچ حرف

 بود وبغض و یه

 .حرارِتعمیق

 .باالخره سکوت رو کوروش شکست

ببخش عزیزم.. ببخش هر جی خطا  _

 کردم... به خدا که تا

ابدوقیامت عاشقت هستم و یم مونم 

 ...یه فرصت بده.. فقط

 ...یه فرصت



ن حرف کوروش باعث شد که دیگه   همنر

 گریه های ب ی صدا

بهزار زدن برسه.. نی طاقت خودم رو 

 ...توی آغوشش انداختم

جایگاه گرمم بود.. ای ن اینآغوش همون 

 حرارت همونن بود که

اندازیه جثه ام بود.. این شونه ها همون 

 ی بود که سالهابود

گمش کردهبودم... من ب ی تاب بودم، 

 نی تاب آغویسر که هر

  

  

بار منو غرق لذتیم کرد و اما احمقانه 



 خودم رو فریب یم دادم

شعله های  که این حرارِتآرامش بخش،

 مذابه یه آتشفشانه توی

 . دل جهنم

کنار هم روی مبل نشسته بودیم و 

 دست کوروش دور گردنم بود

 ...ورسم روی شونه هاش

صدای زنگ در هر دومون رو از جا 

 ...پروند

کوروش واسه باز کردن در رفت به 

ن   محض باز شدن در بنیامنر

ونیکو مثل فشنگ خودشون رو توی 

ن  ...بعدآغوش کوروش انداخنر  



از اونا یه دسته گل بزرگ داخل شدو 

 ...پشت بند اون اندامکوشان

پشت کوشان مادرم و بعد کریم و در آخر 

 ...پدر کوروش

همه با لبخند وارد شدن تمام اعضا ی 

 ...خانواده ام

  

  

صدای سوت های کوشان و جیغ وفریاد 

 بچه ها خونه ی سوت

سالن دیسکو کردوکور رو تبدیل به  . 

ن کش بودکه مثل طاووس  نیکو اولنر

 خرامان وسط اومد و با



اونموهای بلند و طالنی و لباس پف دار 

وع به  عروسکیش رسر

 رقص کرد

مادرم و پدر کوروش به سمتم اومدن 

ن  یکگفنر  ...وبغلم کردن وتتی

بعد از اونا آقا گریم بودنزدیکم شد وبغلم  

 کرد وگفتمبارک باشه

 .  ما رو خوشبخت کنقهرمان... پرس 

و بعد از من آغوشش رو به روی کوروش 

 باز کرد وگفت: از این

؟  به بعد آشنر

کوروش اولش کنن دودل بود. بعد به 

 سمت کریم رفت و هم رودر



ن   .آغوش گرفنر

  

  

 کیانوش

ن رو بوسید  کوشان بعد از اینکه بنیامنر

به سمت نیکو که بغض کرده وتو ی بغل  

 کوروش بود رفت و اونواز

بغل کوروش گرفت. محکم به خودش 

دش وگفت: تو یه تیکه  فرسر

 از وجود منن عزیزم... عاشقتم عمو جون

. 

نیکو دستشو دور گردن کوشان انداخت 

 وگفت: یم شه نری؟



نه نفسم با ید برم.. دوست نداری _

؟  عموی دکتر داشته بایسر

_ دارم دوست . 

  

  

پس من یم رم یه کمه دیگه که بزرگ _

 .شدی بریم گردم

ن یم شه  بعدمن م ی شم دکتر وبنیامنر

 جراح توام یم یسر 

 پرستارباشه؟

 .باشه_

قربونت برم مواظب مامان وبابا _

 .ودادایسر باش تا عمو بر گرده



 خب؟

 . خب_

نیکو خودش رو توی بغل کوروش 

ت کوروش روانداخت و صور  . 

بوسید.. کوروشم م وهای طالنی ن یکو 

 رو بوسید وگفت خیالت

م قول یم ده مواظب  تخت عموش دختر

 . همه باشه

  

  

ن به سمت کوشان اومد ومشتش  بنیامنر

 رو به سمت کوشانگرفت

 .وگفت: خدافظ کویسر عزت زیاد



همه باصدای بلند خندی دیم وکوشان  

دادا ززتگفت: مخلصم   

 .زیاد

ن نگاه کرد _ کوروش با عشق به بنبامنر

 وگفت: درست حرف بزن

 . پدر سوخته

ن خندید و پدر کوروش بغلش کرد  .بنیامنر

کوشان با کریم ومامان هم خداحافیطن  

 کرد ووقنر به من رسید

گفت: بهت اعتماد دارم دوست من... 

م باش  .ویل مراقب دختر

کوروش دست دور گردنم انداخت 

خیالت تخت بهوگفت:   



دی. برو آقا  خوبکش امانتیت رو ستی

 .دکتر 

  

  

کوشان خودش رو ت وی بغل کوروش 

 انداخت وگفت: مواظب

 .کیانوش باش

 . خیالت تخت_

کوشان رفت... رفت تا بتونه با 

 خودشنایس کم کم

هایخوشبخنر رو یگ پس از دیگر ی  مستر

 یط کنه... وقطعا

 .موفق م یشد



 .من بهش ایمان داشتم

کوشان یار بود.. همدم، مهربون، با  

 گذشت... هیچوقت دیگه هیچ

دوسنر مثل کوشان توی زندگیم نیم 

 اومدمعلوم نبود که گ

بریم گرده... معلوم نبود با گ آشنا یم 

 شه... اما برای من

ین ترین ی ادگاریش رو  همینبس که شتر

 .به من هدیه کرد

  

  

همدرد »خداحافظ، دوست، برادر ،یار ، 

 «همدرد،همدرد



وز  امیدوارم هرجا هسنر موفق و پتر

 .بایسر 

 یکسال بعد

ن و نیکو تمام  صدای جیغ وشادی بنیامنر

 خونه رو گرفته بود

هردو روی کمر کوروش نشسته بودن و 

 پیتکو پیتکو یم

 ...کردن

ن شمیرسر پالستیکش رو روی هوا  بنیامنر

خوند و اداییم چر   

 .قهرمان ها رو در یم آورد

صدای زنگ تلفن کوروش رو از دست 

 .بچه ها نجات داد



مادرم بود، زنگ زد که بچه ها رو آماده  

 کنم تا بیان واونا رو

ن  . باخودشون به گردش بتی

بچه ها با ذوق آماده شدن و نیم ساعت 

ن   .بعد با کریم ومادرم رفنر

  

  

ساکت وسوت وکور بود و گایه این  خونه

 .سکوت خوب بود

داشتم کتاب یم خوندم که کوروش 

 داخل اتاق اومد و کتاب رواز

 .دستم گرفت

چکار یم کنن کوروش؟ فردا امتحان _



 ...دارم

امتحان رو ولش کن بیا توی بغل  _

 همرست... فعال تا دوتا

آدمکوتوله نیومدن وقت هست، وقنر 

وابب یان دیگه منو توی خ  

؟  مگهببینن

پیشونیش رو بوسیدم وگفتم: یم خوابیم 

 ..خوابتم یم بینیم

شیطنت قایط نگاهش شد وگفت: چه 

 .خوانی 

  

  

 ...خواب منه.. پس شخصیه_



حدس یم زنم جی باشه... از اون خوابای 

 خوب خوب.. فراموش

 که نکردی؟

دهنش رو بغل گوشم آورد وگفت: تو 

دوستش داری فقط با من . 

 .به عقب هولش دادم وگفتم، برو بابا

ا؟ با ی ادآوری _ کجا برم، برم رساغ المتر

ا به  دکتر المتر

خندهافتادم و خنده ام با گریم لبهای  

 .کوروش نیمه تمام موند

ین بدون فکر به   هر دو غرق لذنر شتر

 گذشته به زمان حال

فکرکردیم. به چطور هرروز خوشبختتر 



 شدنمون، به بزرگ شدن

بچههامون.. به اینکه بدون مشکالت ی  

 که در کودگ پدر

ومادرشون تجربه کردن.قد بکشن و 

 .بزرگ بشن

 .بدون درد...رس شار از عاطفه

 بدون درد یم ان من وتو

  

 


