
 

 
 هست که درما یی برایش نیست

ی
 . دردهایی در زندگ

دردهایی که خو میکنی با آنها، یکطور خایص انگار 
 دوستشان داری؛ مثل

درد زایمان برای مادر! همانقدر دردناک و کشنده 
 رایه هم برای درمانش

 .. . نیست
تو هم برای من به مانند همان دردی، دوست 

و کشندهداشتنی  ! 
تو را نمیشود درمان کرد، از هر طرف که نگاهت 

 ... میکنم باز هم دردی
 ... . درد را از هر طرف بخوا یی همان درد است



 .... !وارونیه منی _درد#تو 
جلسیه دادگاه داشتم؛ در سالن طبقیه دوم منتظر 

 بودم و طول سالن را
با قدمهایی آهسته یط میکردم، به این امید که از 

سؤاالت تکراری دست  
 !پرسک نادان خالیص پیدا کنم

با همان پای علیلش مدام دور و ورم میچرخید و 
 . سؤال میکرد

خانم احمدی یعنی درست میشه؟ خانم احمدی  _
 گ دیه رو میدن؟ خانم
یم تو؟  احمدی پس گ میر

ی رفته   برای جدا کردن طرفیر
در یک نزاع خیابا یی

 بوده که مشت و
میکنند لگدی هم حوالیه او   . 

خواهیش  دو دندان و یک پای شکسته نتیجیه خیر
 شده بود! مطمئنا امروز

رأی به نفع ما صادر میشد و این را بارها به او گفته 
ی   بودم ویل انگار یاسیر



میخواندی برای دراز گوش! دیگر از شدت سؤاالت 
 تکراری و بیخودش
 . خسته شده بودم

 :ایستادم و بهش توپیدم
_ بار بهتون بگم امروز کار تمومه؟ آقای رضایی چند

 دیه رو هم میدن نگران
نباشید، دیگه تموم کنید لطفا،ً بذارید من تمرکز 

 . داشته باشم
 چشم چرخاندم. چند صندیل آن طرفیر 

ی
از رس کالفگ

 از ما مردی قوی
هیکل و تنومند نشسته بود با شانههایی پهن و دستا 

ت  یی که به لطف تیرسر
، رگه ایشان را سخاوتمندانه به مشگ رنگ جذ یی

 . نمایش گذاشته بود
با چشما یی بسته رسش را به دیوار پشت رس تکیه 

 داده بود و در جواب
زمزمههای خانم مسنی که کنارش نشسته بود هیچ 

 عکسالعمیل نشان



یخت و با گوشیه  نمیداد! زن به شدت اشک میر
 چادر مشکیاش تند

دود ی  . تند قطرات اشک را از روی گونه میر
مرد قوی هیکل اما هیچ نمیگفت؛ بر پوست 

هاش قطرات ریز حاصل از ی  سیی
 . گرما شبنم زده بود

بلندی موهای مشکیاش به زور به سه سانت 
سید؛ موهای دور رسش  میر

کوتاهیر از روی رسش بود و هرچه به طرف گردنش 
فت کوتاهیر میشد  میر

 . تا جایی که پوست رسش نمایان بود
 روی ابروی

ی
راستش خط انداخته بود   یک شکستگ

 که چهرهاش را
 .پر ابهتیر نشان میداد

از ظاهرش میشد حدس زد که او هم برای دعوا و 
ی اینجاست، اما  درگیر

کیس که »قطعا نه به عنوان شایک! پیش خودم گفتم 
 با این غول بیابو یی 



 «!در افتاده حتما باید مغز خر خورده باشه
ش است، آن زن چادری که به نظر میآمد مادر 
 سخت بیتاب بود؛ گریه

میکرد و هرچند ثا نیه یک بار در میان نالههایش خدا 
د ی  . را صدا میر

دلم به درد آمد از دیدن عجز و البههایش، تصمیم  
 گرفتم بعد از جلسه ی

دادگاه اگر هنوز هم اینجا بودند برای کمک نزدشان 
 . بروم

 همانطور که انتظار داشتم رأی به نفع ما صادر شد و 
 با وکیل طرف مقابل

 . برای پرداخت دیه تاریخی را مشخص کردیم
ون آمدیم با رضایی خداحافظی   از اتاق قایصی که بیر

ی   کردم و او نیر
لنگان لنگان و با نیش باز به سمت آسانسور انتهای 

 . سالن رفت
ی آن مادر و پرس  اطراف را از نظر گذراندم برای یافیر

 اما نبودند؛



ه و رفتهاندحتما کارشان تمام شد ! 
اصال دلم نمیخواست در آسانسور هم باز گیر 

 سؤالت صد من یک غاز
 . رضایی بیوفتم، بنابراین راه پله را انتخاب کردم

ب باز  تا خواستم قدم بردارم، در یگ از اتاقها به ضی
 شد و ابتدا همان مرد

ون آمدند، پشت رس آنها  تنومند و سپس مادرش بیر
ی مردی آراسته در  نیر

و شلوار آ یی کاربنی که نشان درج شده روی کت 
 یقیه کتش میگفت که

وکیل است از اتاق خارج و بدون خداحافظی از آنان 
 دور شد! این رفتارش

 !قطعا مشخص میکرد که وکیل شایک است
زن چادری به پهنای صورت میگریست، مرد اما آرام 

 و ساکت بود. انگار نه
طوری رفتار انگار که اتفاق خایص افتاده باشد؛ 
 میکرد که گویی او

شاکیست! ویل ناله و زاری  های مادرش صحنیه 



 بیخیالیاش را خدشه دار
 . مینمود

کیم جرأت به خرج دادم، جلو رفتم و سالم کردم. 
 مرد رو برگرداند اما

مادرش به گریم سالمم را پاسخ گفت. سؤایل که 
 ذهنم را درگیر کرده بود

 :پرسیدم
_ میکنید مادر، مشکلتون  دیدم که خییل بیتا یی 

 چیه؟من وکیل هستم
 . شاید بتونم کمکتون کنم

زن رسی    ع  ون پرید، پیر تا واژیه وکیل از دهانم بیر
 اشکهایش را با گوشیه
 :چادرش پاک کرد و گفت

ت بده اگه راهنماییمون  _  مادر؟ خدا خیر
ی

راست میگ
، الیه خیر از  کنی

 ... جوو نیت ببینی عزیزم؛ این پرسیه
ا آن لحظه سکوت اختیار کرده بود نطقش مرد که ت

 باز شد و وسط حرف



 :مادرش پرید
 . نمیخواد مامان، بیا بریم، من کیل کار دارم_

ابروهایش چنان در هم گره خورده بود که گویی 
 آفریدگار جهان از ابتدای
ی آفریده  !خلقتش او را چنیر

 :مادرش التماس گونه به حرف آمد
_ ، یگ هم پیدا شده  تو که واسه خودت کاری نمیک نی

 کمکمون کنه
ی با  نمیذاری؟! من آخر از دست تو دق میکنم. ببیر

 !خودت و من چه کردی
من با این سن و سال و درد و مریصی که دارم، وقت 

 !دادگاه اومدنمه؟
 :تون صدایش رفته رفته باالتر رفت

؟ ها؟_  !تو چرا انقدر کله شقر
هیر کرده ب ودعصبا نیت رنگ چهریه مرد را تیر : 

گفتم که شما نیا، خودتون لجبازی کردید که نه، _
 
ً
 منم باید بیام! مثل

االن اومدین چی شد؟ چه اتفاق خایص افتاد؟ به 



 !خدا که هیخی 
زن دست پرسش را در دست گرفت و نوازش کرد و  پیر

 من همچنان آرام و
 . ساکت نظارهگر جنگ لفظیشان بودم

_ یای تو دهن آخه چی کار میکردم مادر؟ بذارم تنها ب
؟  شیر

ون فرستاد   نفسش را پوف مانند بیر
ی

مرد از رس کالفگ
ی نگفت ی  . و چیر

 :مادرش رو به من کرد
ی_ ی ، چیر  . کارت نداری بهم بدی مادر؟ شماره تلفنی

.. 
ون کشیدم  دست در کیفم بردم، یک کارت ویزیت بیر

مانه به  و محیر
زن دادم  . دست پیر

_ میتو نید بفرمایید مادر جان، هروقت خواستید 
ید، خوشحال  تماس بگیر
 . میشم بتونم کمگ کنم

مرد، خشمناک کارت را از دست مادرش چنگ زد و 



 مچاله کرد! چشم به
دهاش  ی دندانهای به هم فرسر من دوخت و از بیر

 :غرید
من به کمک امثال تو نیاز ندارم! فکر نمیکردم _

 اوضاع کاسنی وکال انقدر
ره بچرخن و خراب شده باشه که توی دادگاهها دو 
 !دنبال موکل بگردن

اینطور رفتارها و حرفزدنها برایم طبییع بود، انقدر 
 دیده و شنیده بودم که

دیگر چشم و گوشم عادت کرده بود و میدانستم 
 عکسالعمل مناسب در
 . این مواقع چیست

لبخندی به لب نشاندم، چرا که میدانستم تندخویی 
 :نتیجیه عکس دارد

 . هرطور مایلید جناب_
 :رو به مادرش کردم
 . روز خوش مادر_

به روی پاشنیه پا چرخیدم و پشت به آنها آهسته 



 به طرف راه پله قدم
برداشتم و در جواب عذرخوایه های مادرش 

 . بیتفاوت ماندم
زن را از پشت رس میشنیدم که  هنوز هم صدای پیر

 :میگفت
همهاش باید از دست تو حرص بخورم، گ قراره _

 من یک شب با
 !خیال راحت رس روی بالش بذارم؟

زن محو شد و در  ی رفتم صدای پیر پلیه اول را که پاییر
 عوض ضمیر 

 . ناخودآگاهم بود که رس برآورده بود
ی رفتم م ن درونم صدایش بلند  پلیه دوم را که پاییر

مردک مغرور»شد   
 «!از خود رایصی 

اکت» پلیه سوم  ی بیادب بییی !» 
ا، ا، کارتم رو جلو ا ، »روی پلیه چهارم ایست کردم 

 «!خودم مچاله کرد
 !انگار تازه داشتم عمق ماجرا را درک میکردم



اصال به درک، »مابقر پلهها را به رسعت یط کردم 
! حیف که دلم  برو بمیر

 «.برای مادر بیچارهات سوخت
جلوی در دادگاه مثل همیشه شلوغ بود و پر رفت و 

ی   آمد. به خاطر همیر
ی   هیچ وقت با ماشیر

ی
خودم نمیآمدمشلوغ  . 

جلوتر رفتم و کنار خیابان ایستادم. مرد میانسایل با 
 چهرهای آفتاب

 و شلواری مشگ و رنگ 
ی

اهنی ذغال سنگ سوخته، پیر
 و رو رفته،

همچنان که با دستمال چرک دور گردنش عرق از 
 پیشایی برمیداشت جلو

 . آمد
ی با کولر در خدمتتون _ ید خانوم؟ ماشیر کجا میر

 . هست
 که چند قدم آنطرفیر بود اشاره  به سمن

ی
د زرد رنگ

ی مقصد  کرد؛ با گفیر
 . پشت رسش راه افتادم



امسال کنکور ارشد داده بودم و حاال هفتهای دو روز 
 درس خواندن و

ی به جمع مشغلههایم اضافه شده  ی نیر
دانشگاه رفیر

 بود. به قول مادرم
نونت کم بود، آبت کم بود، ارشد گرفتنت چی »

 «!بود؟
مسیر مدارک مربوط به پروندهای دیگر را از   در طول

ون آوردم  کیفم بیر
و برریس کردم. به چند تماس پاسخ دادم که هربار به 

 طرز مسخرهای
ی توی راهروی  منتظر بودم مادر همان مرد خشمگیر

 !دادگاه باشد
کیم دیر به کالس رسیدم. آهسته چند تقه به در زدم 

ی  ه را پاییر  و دستگیر
 . کشیدم

_ ست استاد؟اجازه ه  
 استاد با لبخند نگاهم کرد

. _ 



 !بله حتما، دیر اومدین؟
وارد کالس شدم و به تعداد انگشت شماری که روی 

 صندلیها لم داده
ی در، جواب استاد را  بودند سالم کردم. ضمن بسیر

 . دادم
منده، دادگاه داشتم_  . بله استاد، رسر
 خب، چطور بود؟ نتیجه چی شد؟_

ی صندیل خ ایل که ردیف اول و کنار به سمت اولیر
 پنجره بود قدم برداشتم

. _ 
 . خداروشکر، خوب بود، رأی گرفتم

 . ریسمان خندیه روی لبش پررنگیر شد
ه، اگه غیر از _ ی جز این هم انتظار نمیر ی از شما چیر

 این بود باید تعجب
 !میکردیم

ی کنار  روی صندیل جای گرفتم و کیفم را روی زمیر
 . پایم گذاشتم

_ ، شما لطف داریدممنون جن اب دکیر  . 



به مبحث درس برگشت و ادامیه تدریسش را یی  
 . گرفت

بعد از کالس تصمیم گرفتم نیم ساعت فاصله تا  
 کالس بعدی را در

ی  تریای دانشگاه بگذرانم. دست دراز کردم برای گرفیر
 لیوان نسکافه از

دست مسئول فروش، که صدایی از پشت رس توجهم 
 !را جلب کرد

_ ه و دو تا کیک شکالیر هم لطف کنیدیه نسکاف  . 
نسکافهام را گرفتم و به پشت رس چرخیدم؛ با هم 

 . چشم در چشم شدیم
اجازه هست منم مزاحمتون بشم؟ لبهایم شکل _

 . لبخند گرفت
 . بله حتما، چرا که نه_

نسکافه و کیکها را گرفت و هم قدم شدیم به طرف 
ی انتهای تریا  . میر

ه تن داشت به همراه کت و شلوار طویس رنگ ب
اهن سفید یقه ایستاده  پیر



. 
همیشه خوش پوش و مرتب بود؛ بوی عطرش از 

 چند فرسخی مشام را
نوازش میداد و برق کفشهایش چشم کور میکرد! 

 نمونیه بارز یک آقای
م و متشخص  . وکیل محیر

اکیر اوقات در دانشگاه با هم، همکالم میشدیم که 
 اغلب راجعبه

د. دروغ چرا، از همصحبنر با او پروندههایمان بو 
دم  . لذت مییی

ی انشاءهللا؟_  خو بیر
 . شاهرچی پرسید

 . با گشاده رویی پاسخش را دادم
 . خوبم، الحمدهلل_

خب، خدا رو شکر. از دادگاهتون بگید، البته اگه _
 . اشکایل نداره

دم کلمیه دادگاه و پرونده قلقلکش  ی باید حدس میر
 . داده است



_ ب و شتم در نزاع خیابا یی پرونده کیفری ب ود، ضی  . 
 بعد شما وکیل شایک بودین یا متهم؟_

 . شایک_
میدانستم این مکالمه انقدر ادامه پیدا میکند تا کامل 

 در جریان قرار
ح  د، پس خودم داوطلبانه کل پرونده را برایش رسر بگیر

 !دادم
اتمام کالسهایم ساعت دو و یس دقیقه بود .از همه 

 خداحافظی کردم و
قصد ترک کالس را داشتم که شاهرچی خودش را به 

 . من رساند
ی نیاوردین حتما_  !ماشیر

ی نمیآورم  . میدانست روزهایی که دادگاه دارم ماشیر
 . نه، نیاوردم_

سونمتون_  . خب بریم من تا یه جایی میر
سه_  . ممنون، اسنپ گرفتم، تا چند لحظه دیگه میر

لیه داشتم دروغ میگفتم! چون اصال حال و حوص
 حرفهای خاله زنگ



همکالسیهایم را نداشتم. از هم خداحافظی کردیم و 
 شاهرچی مثل همیشه

 . با طمئنینه و قدمزنان از کالس خارج شد
من هم قدمزنان به طرف در ورودی دانشگاه راه 

 افتادم و در مسیر اسنپ
گرفتم. دو، سه دقیقهای دم در معطل شدم تا پراید 

 سفیدی که مشخصاتش
یکیشن ذکر شده بود از راه رسیددر اپل  . 

ی  به مقصد که رسیدم با حساب کردن کرایه از ماشیر
 پیاده شدم. قبل از

اینکه در خانه را باز کنم، اول تلفن همراهم را روی 
 حالت سکوت قرار

دادم! چون مادرم تازگیها نسبت به زنگ موبایلم 
 .آلرژی پیدا کرده بود
ان غر زدن مادر  ی م رابطیه مستقییم زنگ موبایلم با میر
 پیدا کرده بود! تا

ی اینکه من  وع میکرد به گفیر تلفنم زنگ میخورد، رسر
 حنر در خانه هم



آرامش ندارم، این چه شغلیست انتخاب کردهام و از 
 این قبیل دلسوزی
 . های مادرانه

کلید را در قفل چرخاندم و وارد حیاط کوچک خانه 
 شدم. از کنار باغچیه

د از نعنا و جعفری گذشتم و کوچک مامان که پر بو 
 با درآوردن کفشهایم
 . وارد خانه شدم

کف پایم که فرش را لمس کرد تازه فهمیدم چقدر 
 خستهام؛ صدا بلند

 . کردم
؟_  مامان کجایی

 . اومدی؟ تخونه ام_
کیفم را همانجا دم در رها کردم و قدم زنان وارد 

 پذیرایی شدم. تا خواستم
خانه جا گرفته از کنار مبل تک نفری که نزد ی یک آشیی

 بود رد شوم، انگشت
کوچک پایم به پاییه مبل برخورد کرد و همزمان 



 صدای آخ گفتنم بلند
ب دیدهام  شد. ضمن ماساژ دادن انگشت ضی

 غرولند کنان مادرم را خطاب
 :قرار دادم

اوف...اه، اه... مامان چندبار بهت گفتم این _
 بیصاحابو از اینجا بردار؟ چرا

ش نمیدی اصال؟به حرفم گو   
قد راست کردم و با قیافهای چروکیده مقنعهام را از 

 رس کشیدم و روی اوپن
پرت کردم. مادرم هیکل بینقصش را از جلوی یخچال 

 تکان داد به طرف
 . من آمد

عوض سالم کردنته؟ جای اون مبل همونجا خییل _
 هم خوبه، تو چشماتو

 !باز کن دخیر 
دهاش کشیددسنر به موهای بلوند تازه رنگ ش  . 
 دادگاهت چی شد؟_

 . خوب بود، خدا رو شکر_



 . و آگاهانه بخش سالن دادگاه را سانسور کردم
 . برو لباس عوض کن بیا غذا بخور_

مقنعهام را از روی اوپن چنگ زدم و این بار با دقت 
 از کنار آن مبل نفرین

شده گذشتم. کیفم را از کنار در برداشتم و چند قدم 
خوابم مانده تا اتاق  

ی توالت تقریبا پرت    پیمودم. کیفم را کنار میر
را رسیعیر

 کردم، لباسهایم را
مرتب از جالبایس آویزان کردم و دست پیش بردم و 

 از کشوی کمد
ون کشیدم و   بیر

ی
دیواری تاپ و شلوارک قرمز رنگ
 بیحوصله به تن

کردم. موهای مواجم را باز کردم و با دست کیم رسم 
 .را ماساژ دادم

ی دلیل مجبور بل سید، به همیر ندی موهایم تا کمرم میر
 بودم محکم

ببندمشان و چند پیچ و تاب بدهم و روی هم 
 سنجاقشان کنم تا از زیر



ون نیایند. یک تل سادیه مشگ روی  مقنعه بیر
 موهایم نشاندم و اتاق

ی  را به مقصد رسویس بهداشنر ترک کردم .در حیر
ی به سمت  رفیر

 دستشویی کیم کنار
یوم نسبتا بزرگ و پر از ماهیهای رنگارنگم آکوار 

 ایستادم و قربان صدقیه
 . شنا کردنشان رفتم

 . اومدی یا نه؟ یخ کرد غذات_
 . االن میام دیگه بذار برم دستشویی _

ی به دفیر را نداشتم. دلم میخواست  امروز قصد رفیر
 بعد از مدتها کار و

اح  امروز را در خانه و به دور از هیاهو اسیر
ی

ت  شلوغ
 . کنم

بعد از ضف ناهار، تن خستهام را به زور تا روی 
 تخت رساندم و قبل از

ی چشمهایم خواستم تا تصمیمم را عمیل کنم.  بسیر
ی شدم برای  نیم خیر



. با منشیام  ی تلفن همراهم از روی پاتخنر برداشیر
 تماس گرفتم و منتظر به

دم که صدای خانم محمدی به  بوقها گوش سیی
 . انتظارم پایان داد

 جانم خانم احمدی؟_
؟_  سالم عزیزم، خو یی
 . ممنون، در خدمتم_

تماس گرفتم بهت اطالع بدم که من امروز نمیام _
، اگه کیس مراجعه  دفیر

 . کرد برای فردا بهش وقت بده
ی چند دقیقه قبل یک نفر تماس  _ اما خانم همیر

 گرفت و درخواست وقت
مشاوره کرد، منم گفتم ساعت هفت بیاد؛ کنسلش  

م؟کن  
ی دو چشمم را کیم فشار  با دو انگشت فاصلیه بیر

 دادم. انگار امروز هم
نمیتوانستم کیم نفس بکشم! حتما باید رختخواب  

 گرم و نرمم را ترک



میکردم. ابتدا قصد کردم بگویم که قرار مالقات را به 
 وقت دیگری موکول

کند ویل خب تجربه ثابت کرده بود که اگر موکل از 
اغآن آدمهای گند دم  

 :باشد دیگر نخواهد آمد، پس از روی اجبار گفتم
، میام_  . نه، نمیخواد کنسل کنی

پس از خداحافظی از خانم محمدی آالرم گویسر را 
 روی ساعت پنج و یس

 دقیقه تنظیم کردم و پلکهایم بیاختیار روی هم افتاد
. 

کجا دخیر باز شال و کاله کردی که، شد یک روز _
 تو رو توی خونه

 !ببینم؟
هنوز گیج و خوابآلود بودم و عصنی از قرار مالقات 

 بیموقع، تمام حس و
حالم را در رختخواب جا گذاشته بودم! در حایل که 

 دم در کفشهایم را به پا
 :میکردم بیحوصله جواب دادم



م دفیر دیگه_  . کجا رو دارم برم مامان؟ میر
 . نزدیکم شد و سیب رسچی را به طرفم گرفت

_ ، یا دنبال  آره دیگه، یا دا دگایه، یا دانشگایه یا دفیر
 کارای مردم! انگار نه

انگار مادرم داری! اصال من به جهنم، خودت از پا 
 . میافنر 

سیب را از دستش قاپیدم و بوییدم. در آیی چشمان 
 پر محبتش غرق

ین دخیر د نیا  شدم؛ در آن لحظه خودم را خوشبختیر
 دیدم که چشمان پر

 .. . مهر مادر نگرانم بود
 . لبخندی به رویش پاشیدم

قربونت برم من، نگران نباش، حواسم هست به _
 . خودم

 . شایک و طلبکار جواب داد
آره دارم یم بینم! کم مونده خودتو توی اون دفیر  _

 !کوفنر زندو یی کنی 
مامان به خدا من خسته نیستم، هر وقت حس  _



 کردم خستهام دیگه
و م ی یذارم کناریه مدت کار نمیکنم، اصال همه چیر  . 

رسما داشتم دروغ میگفتم! خسته بودم، خییل هم 
 خسته بودم! حداقل

امروز که اینطور بود...! اما باید دلخوش میکردم 
 مادرم را، حنر شده به

 !دروغ
بعد از خداحافظی با عجله به سمت دفیر راندم. 

 اصال دوست نداشتم دیر
 . برسم و بعد از مراجع در دفیر حضور پیدا کنم

عت شش و چهل و پنج دقیقه بود که به دفیر سا
 رسیدم و االن ساعت از

هفت و رب  ع گذشته بود! از بدقویل متنفرم و از فردی  
 که به خاطرش از وقت

احتم گذشتم و مادرم را رنجاندم بیشیر   .. . اسیر
ون  کیفم را برداشتم و عصنی و بیحوصله از اتاق بیر

 . رفتم
م_  . خانم محمدی من دارم میر



_ ا خانم مراجعتون نیومده هنوزام ! 
 . کیم لحنم تند شد

اگه اومد بهش بگو خانم احمدی منتظرتون بودن _
 ویل شما دیر کردید

ی بیشیر از این معطل  ی و نتونسیر ،ایشونم کار داشیر
 . بشن

 . چشم خانم هرطور صالحه_
تا در را باز کردم برای خروج، قامت سیاهپویسر راهم 

 را سد کرد. خودش
 بود! با 

ی
ی و برنده؛ با همان شکستگ همان نگاه تیر

 ابروی راست! ادوکلن
اللیکا، در هم آمیخته با بوی سیگار که بیش از حد 

 تلخ و رسد مینمود؛
 !...به رسدی چشمهایش

 تصمیم ندارید برید کنار؟_
بایدزبان نیشدار را هم به جمع خصوصیاتش اضافه 

 میکردم! دو قدم به
کشیدم. وارد شد و رو عقب برداشتم و خودم را کنار  



 . به رویم ایستاد
دید؟_ یف مییی  جایی ترسر

نه، انگار سکوت و خویشتنداری در مقابل این غول 
 یی شاخ و دم

 . جور دیگری تعبیر میشد! ابرو در هم کشیدم
فتم_  . بله، دیر کردید، داشتم میر

گوشیه لبش باال رفت، که نمیدانم به قصد لبخند 
 بود یا تمسخر! لبیه

ی  ون زده از کت مشگ ماتش را   آستیر اهن مشگ بیر پیر
 کیم کنار زد و

هاش   را که روی پوست تیر
ی

ساعت طالیی رنگ
 میدرخشید نمایان ساخت

. 
 :نگاه رسرسگ به ساعتش انداخت و گفت

 !فقط یک رب  ع_
 . از موضعم کوتاه نیامدم

یک رب  ع شاید برای شما زمان مهیم محسوب _
 نمیشه، اما من به خاطر



ه شما وقت بدم چند تا کارم رو عقب اینکه ب
 انداختم. وقت مشاوره

بیست دقیقهست و االن هم متأسفانه زمان گذشته 
 و من نمیتونم در

خدمتتون باشم. میتو نید از خانم منیسر بخواید 
 وقت دیگه ای براتون

 . رزرو کنه
تک دکمیه کتش را باز کرد و وزنش را از پای چپ به 

 پای راست منتقل
 . کرد

_  ً؟ با صحنهای که صبح توی دادگاه ازتون جد
ً
ا

 دیدم، فکر نمیکردم
 . انقدر رستون شلوغ باشه

! با حرفها و حرکات آهسته و ریلکسش قصد  لعننر
 عصنی کردنم را داشت

،که البته موفق هم بود! دو راه پیش رو داشتم؛ اول 
 اینکه با عصبا نیت

جوابش را بدهم و بعد هم راهم را بکشم و بروم که 



 بعید میدانستم کارم
بیجواب بماند! دوم اینکه، من هم مثل خودش آرام 

لزلش کنم ی  و آهسته میر
 . و راه دوم به نظرم معقول تر آمد

به قصد انجام تصمیمم، در را بستم و به طرف اتاق  
 . کارم قدم برداشتم

کت صادرات و واردات _  با رسر
ً
خانم محمدی لطفا

ید و  نگاران تماس بگیر
سماطالع بدید  من با تأخیر میر  . 

ی زیاد اجرا  از این بازی  ها، در حضور برچی مراجعیر
 میکردم و محمدی هم

 . در این مواقع کارش را خوب بلد بود
چشم خانم، ویل بعدش هم با آقای لهراسنی قرار _

؟  داشتید، ایشون چی
 . در اتاق را باز کردم و کنار ایستادم

م_  . به ایشون هم خیی بدید که دیرتر میر
 . چشم_

الم تا کام حرف نزد، مشخص شد که راهکار درسنر را 



 پیش گرفتهام. وارد
ی  اتاق که شددر را بستم؛ از کنار او، صندلیها و میر

 مستطییل وسط اتاق رد
شدم. همانطور که روی صندیل چرم مشگ براقم جا 

 میگرفتم، با دست به
ی صندیل که تقریبا  ی دعوتش کردم. روی اولیر نشسیر

ی من چسبیده به میر  
بود نشست؛ تلفن همراهم را روی حالت سکوت  

 گذاشتم و دستهایم را
ی به هم قالب کردم  . روی میر

 . خب، بفرمایبد، من رساپا گوشم_
 . صندیل را به عقب هول داد و پا روی پا انداخت
 . من یگ رو زدم ناکار کردم، که البته حقش بود_
از حق به جانب حرف زدنش خندهام گرفته بود! 

 لبخندم را به لب نشاندم
 . و کلمات را کنار هم چیدم

 ً؟! چه جالب! اون وقت به حق بودن کارتون _
ً
جدا

 رو دادگاه و قایصی 



 یک فرضییه 
ّ
هم تأیید کرده یا فقط در حد
 !شخصیه؟

 :ریلکس جواب داد
ی که این فرضییه شخیص رو به _ شما پول میگیر

 . قایصی بقبولو یی 
_ ی   به شما عذر میخوام جناب، گ همچیر

ی
 حرف

 !زده؟
ی بگه، کار وکیل همینه؛ _ ی الزم نیست کیس چیر

 اینکه موکلش رو
ئه کنه  . تیی

کم مانده بود چند تا از جمالت درشت و قصارم را 
 بارش کنم که در اتاق زده

شد. حرفهای آمده تا پشت لبم را قورت دادم و به  
ی یک  بفرمایید»گفیر » 

 . خشک و خایل اکتفا کردم
محمدی با یک سینی و دو فنجان چینی  در باز شد و 

 سفید که قطعا پر
ی من و   روی میر

بودند از آب جوش، وارد شد. فنجا یی



 فنجا یی جلوی آن
مرد حق به جانب و گستاخ گذاشت و اتاق را بیرس و 

 صدا ترک کرد. انگار او
ی است  !هم فهمیده بود جو سنگیر

ی را که بستههای  به حکم مهماننوازی، دیس روی میر
ی کیسهای، قهوهچا  

و نسکافه را در خود جای داده بود مورد اشاره قرار 
 . دادم

_ 
ً
 . بفرمایید لطفا

گویی فقط منتظر تعارف باشد، فیالفور یگ از 
 بستههای قهوه را برداشت و

وع کرده بودیم!  در آب جوش حل کرد. چقدر بد رسر
 به اندازیه پانزده دقیقه
یدانستم باید با هم حرف زده بودیم ویل من هنوز نم

 !چی صدایش کنم
 آقای؟_

جالیل_ جالیل هستم، سیامک امیر  . امیر
جالیل، اگر تمایل دارید من کمکتون کنم _ آقای امیر



 خواهش میکنم ماجرا
رو از اول و با جز ئیات برام تعریف کنید، بیکم و  

ین  کاست. ممکنه کوچکیر
ین  اتفاق یا حرف که از نظر شما بیاهمیته مهمیر

تغییر روندنقش رو در   
 . پروندهتون داشته باشه

محتویات فنجانش را مزه مزه کرد و لب به سخن  
 :گشود

 . ارمنستان، سه هفته بود که اونجا بودم_
ه شد به  جرعهای دیگر نوشید و در سکوت خیر

دست  فنجان! انگار باید با انیی
ون میکشیدی، کم کم داشت  از دهانش حرف بیر

 . حرصم را درمیآورد
 خب؟_

ه به فنجان گفتدر ه مان حال خیر : 
میتونم یه بسته دیگه قهوه بردارم؟ این اصال طعم _

 . نداره انگار
 . بله، حتما_



دست دراز کرد، بستیه دیگری را برداشت و مشغول 
 اضافه کردن آن به

 . محتویات فنجان شد
میدو نید، من قهوه رو تلخ میخورم، تلخ نباشه _

 . نمیتونم بخورم
« با حرص ادا کردم و برای تمدد  را « راحت باشید

وع به شمردن  اعصاب رسر
 . اعداد در ذهنم

جرعهای دیگر نوشید، فنجان را روی نعلبگ کنار 
 دستش گذاشت و

مشغول لمس کردن لبیه فنجان شد؛ در یک حرکت 
 نیم دایریه تکراری
 !گیر کرده بود

یز میشد که به حرف  م داشت لیی کم کم کاسیه صیی
 . آمد

_ ل از مسابقه بهش زنگ زدم، جواب دقیقا شب قب
 نداد. دوباره زنگ زدم

،جواب نداد. اون شب بیست و هفت بار بهش زنگ 



 زدم و هربار
 ... بیجواب

دید؟ مسابقیه چی داشتید؟_ ی  به گ زنگ میر
 . به اون دیگه... به همون که زدم ناکارش کردم_

از آن نبمدایریه اعصاب خردکن دست برداشت و 
منمستقیم زل زد به   

. 
 من بوکسورم، بوکس قفس تا حاال دیدید؟_

دم بوکسور است؛ اندام و ظاهرش   ی باید حدس میر
 . کامال گویا بود

 خب او یی که زدین ناکارش کردین کیه؟_
 . از روی صندیل بلند شد و کیم این پا و آن پا کرد

 میتونم سیگار روشن کنم؟_
فشار عصنی که شاخ و دم نداشت! تمام حرکاتش 

د که این آدمفریاد م ی یر  
کامال تحت فشار است. برخالف قوا نینی که برای 

 دفیر وضع کرده بودم و
یگ از آنها ممنوعیت استعمال دخا نیات بود، این بار 



 . را چشم پوشیدم
 . مشکیل نیست_

بالفاصله بستیه سیگار و فندگ طالیی به شکل اژدها 
 از جیب کتش

ون آورد؛ سیگاری آتش زد و فندک را ر  ی بیر وی میر
 . پرت کرد

... ُپ ُگ عمیق از 
ی
ی حرف انگار مردد بود برای گفیر

 سیگار گرفت و رس به
 :زیر، به حرف آمد

م برای یک _ م، از منشیتون وقت میگیر من امروز میر
 روز دیگه، االن

 . نمیشه، دیرتون میشه
کنجکاو بودم بدانم قضیه چه قرار است؛ آن کیس  

 که به قول
کیست که اینگونه حرف   خودش،ناکارش کرده بود 

ی   زدن در موردش نیر
 هم که زده 

ی
 حرف

ی
برایش سخت مینمود. از طرف

 بودم دست و پایم را



 . بسته بود
بسیار خب، پس با خانم محمدی هماهنگ کنید. _

 برای امروز هم نیازی
 . به پرداخت هزینه نیست

از جا بلند شدم برای بدرقهاش. رسی تکان داد، 
 سیگار به دست و

ون رفتبدون  خداحافظی از اتاق بیر  . 
آدم تودار و غمگینی به نظر میآمد. برخالف حق به 

 جانب حرف زدنش
،رفتارهایش عمیقا حس پشیما یی و دردمندی را به 

 .آدم منتقل میکرد
به طور واضح معلوم بود که یادآوری و صحبت  

 کردن از آن اتفاق هم
 . باعث آزارش میگردد

ون رفتمچند دقیقه بعد از رفتنش، ا ز اتاق بیر  . 
جالیل برای گ وقت _ خانم محمدی، به آقای امیر

 دادید؟
 . برای سه روز دیگه، گفتم یه کم تنبیه بشه_



 . و به این حرف خودش ریز خندید
 پول که نگرفنر ازش؟_

اتفاقا کارت کشید، هم برای امروز، هم برای سه _
 . روز دیگه

 . کیفم را به دست دیگرم دادم
_  فردا به کیس  بسیار خب،

ً
م، لطفا من دیگه میر
 وقت نده، میخوام
احت کنم  . اسیر
 . چشم خانم_

خسته از بیخوا یی و بینتیجه بودن دیدار امروزم، 
 پلهها را کشان کشان

ون رفتم، ماشینم  ی رفتم. از در ساختمان وکال بیر پاییر
 را جلوی در پارک

ی ایستادم و مشغول   کرده بودم، جلوی در ماشیر
ی دنبا ل سوی    چ درگشیر  

اوضاع در هم و بر هم کیفم شدم. پشت فرمان جای  
 گرفتم، قطعا باید

ان کدورت بعدازظهر مادرم،  فتم خانه و به جیی میر



 ساعنر هرچند کوتاه را با
او میگذراندم که طبق روال همیشه به تعاریف مادرم 

 از خانمهای همسایه و
اتفاقات رخ داده در فامیل میگذشت! ویل با وجود 

 
ی

  زیاد و تالشمخستگ
قابل توجییه  برای رفع ناراحنر مادرم، به طرز غیر

 حال و حوصلهاش را
م باشم، روی  نداشتم! دلم میخواست توی دفیر

 همان صندیل چرم مشگ
راحتم لم بدهم، فنجا یی نسکافه بنوشم و 

 پروندههای موکلینم را ورق بزنم
،این روزها تمام خوشحالیام باز کردن گریه از کار 

ران شده بود. یاددیگ  
حرف مادرم افتادم که گفت کم مانده خودم را در 

م زندا یی کنم! و  دفیر
ی کار را  نمیدانست که اگر دست خودم بود قطعا همیر

 میکردم. به طور
دیوانهواری شغلم را دوست داشتم، وقت گذراندن 



 در دفیر و دادگاه و پرونده
تم خواندن برایم از هر تفریخ لذتبخشیر بود! خواس

ی پیاده شوم و  از ماشیر
برگردم به همان مأمن اون دلپذیرم اما باز چشمهای 

 دلخور مادرم در ذهنم
تداغ شد، لعننر نثار دل خودخواهم کردم، پا روی 

 عالقه ام گذاشتم
دم ی را روشن کردم و پا روی پدال گاز فرسر  . ،ماشیر

طول و عرض اتاق کارم را میر میکردم و ذهنم سخت 
رگیر درگیر بود؛ د  

جالیل  تمایس که به صحتش شک داشتم! با امیر
 ساعت هفت و نیم

قرار مالقات داشتم و درست یک ساعت قبل از 
 قرارمان، آن تماس

کذایی بههمم ریخته بود! یک چشمم به ساعت بود 
 و چشم دیگرم به

ی جا   که از سه روز پیش روی میر
ی

فندک طالیی رنگ
 مانده بود. ذهنم



طالب گفته شده یط آن مشغول تجزیه و تحلیل م
 . تماس تلفنی بود

م، از یک طرف به  نمیتوانستم تصمیم درسنر بگیر
 درسنر حرفهای فرد

نده شک داشتم و از طرف دیگر سخنانش  تماس گیر
 را با رفتارها و ظاهر

جالیل مقایسه میکردم. قضیه سخت و پیچیده  امیر
 .. . شده بود

اتاق در افکار ضد و نقیضم غوطهور بودم که تلفن 
 به صدا درآمد، به

 . طرفش رفتم و گویسر را برداشتم
 بله؟_

یف آوردند_ جالیل ترسر  . خانم احمدی، آقای امیر
چارهای پیش رو نمیدیدم، االن دیگر وقت فکر کردن 

 . نبود
 . راهنماییشون کنید داخل_

گویسر را رس جایش برگرداندم، دسنر به مقنعهام  
 کشیدم و سیع کردم



ظر بیایمآرام و ریلکس به ن  . 
ی من، باز و  در اتاق زده شد و پس از بفرمایید گفیر

 پس از ورودش بسته شد
. 

 با سه روز پیش نداشت؛ همان کت و 
ر
هیچ فرف

اهن  شلوار مشگ، همان پیر
 ابروی راست! 

ی
مشگ، همان ادوکلن و همان شکستگ
ی که به  تنها تغییر

ی و  چشم میآمد، ته ریش درآمده و چهریه غمگیر
ودآویزانش ب ! 

ی دعوتش کردم. روی همان  سالم کردیم و به نشسیر
 صندیل سه روز پیش

نشست، همان بستیه سیگار سه روز پیش را از 
 جیب کتش درآورد و من

ارادی همان فندک طالیی که سه روز پیش  کامال غیر
 جا گذاشته بود را

به سمتش گرفتم. نگاه رسدش اول روی فندک و بعد 
 بر چهریه من



 . نشست
_ شته بودیدجا گذا  . 

دستش را جلو آورد و من فندک را کف دستان پهنش 
 رها کردم. دستش

مشت شد و برگشت، سیگارش مچاله شد و داخل 
 جیبش رفت، اما فندک

ی انگشتان بلندش اسیر بود  . همچنان بیر
 :رسد و کیم سپاسگزار گفت

 . ممنون که نگهش داشتید، یادگاری عزیزیه برام_
ارش کردم. چند ثا نیه خواهش میکنم دم دسنر نث

 سکوت سایه افکند و
ی این طلسم این بار من پیشقدم شدم  . برای شکسیر
ح کیل از پروندهتون _ جالیل، یه رسر خب، آقای امیر

 به من بدید و بگید
آیا حکیم صادر شده؟ تا ببینم چطور میتونم 

 . راهنماییتون کنم
ی بود و فندک همچنان میان مشتش  رسش پاییر

ده میشد. حد س زدمفرسر  



که حتما شخص خایص آن را برایش به یادگار  
 گذاشته که اینگونه از نبود

سه روزهاش پریشان گشته است. فندک بیچاره را از 
 بند انگشتان

محکمش رها نید و در عوض مشغول باز و بسته  
 ...کردن در آن شد، تق

 تق... در همان حال که رس به زیر داشت زبان باز کرد
. 

_ ه بییست و هفت بار بهش شب قبل از مسابق
 زنگ زدم و هر بار جواب

 . نداد
یک هفته میشد که ارمنستان بودم که ارمنستان 

 بودم برای مسابقات، هربار
که خواستم تماس تصویری برقرار کنم یه جوری 

 پیچوند، هربار یه بهونهای
آورد؛ اون شب هم که اصال جواب تلفنام رو نداد. 

 به مادرش زنگ زدم
گرفتم، گفت که اونجاست، ویل دروغ ورساغش رو  



 میگفت. چون هرچقدر
اضار کردم گویسر رو بهش بده نداد، گفت نمیشه، 

 خوابه.... به برادرش
ون!!  زنگ زدم، گفت حالش خوبه و با هم اومدن بیر

 به نظر شما راست
 !میگفت؟

ی _ جالیل؟ در مورد گ حرف میر اون کیه آقای امیر
 نید؟

 ... در مورد زنم_
اشت یک رسی مسائل برایم روشن میشدکم کم د  . 

 . خب، بقیهاش رو بگید_
 . بالفاصله ادامه داد

، همه... حنر _ ی ی به من دروغ میگفیر همه داشیر
 خودش... عصبا یی بودم

،دلتنگ بودم، نگران بودم، مشکوک بودم و از همه 
 بدتر اینکه دور بودم

،خییل دور... و دستم به جایی بند نبود. مسابقه رو 
تم! چون روحیهام روباخ  



چند شب قبلش باخته بودم... برگشتم ایران؛ 
 فرودگاه هیچکس منتظرم

نبود! رفتم خونهمون اما نبود! زنگ زدم به  
 گوشیاش، خاموش بود. زنگ زدم

به مادرش، اول جا خورد از فهمیدن اینکه برگشتم،  
 گفت که اونجاست و

خوا بیده! بیمعطیل زنگ زدم به برادرش، اون هم 
جب کرد از برگشتنم وتع  

گفت که پیش مادرشه... ویل من به هیچ کدومشون 
 اطمینان نداشتم. ده

ی به خونیه  دقیقه بعد حاضی شده بودم برای رفیر
 مادرش که در باز شد و

خودش اومد تو، با یه دسته گل توی دستش؛ خییل 
 خوشحال شد از دیدنم

،خندید و جلو اومد. دست و پاهاش رو با چشم 
، سالم بودچک کردم  

،چشمم خورد به کارت روی دسته گل، نوشته بود 
 .. . دوستت دارم تا ابد



بات باز و بسته کردن درپوش فندک داشت  ضی
 رسعت میگرفت و من

 . میدانستم که اینجا نقطیه اوج ماجراست
گفتم کجا بودی این چند روز؟ گفت خونه، ویل _

 دروغ میگفت چون همه
تم چرا انقدر من رو جا گرد و خاک نشسته بود. گف

 رس دووندی؟ چرا
جواب تماسهام رو نمیدادی؟ گفت گوشیم خراب 

 شده، اما من که باورم
 !نمیشد

گفتم این دسته چیه؟ گفت هدیهس. گفتم گ بهت 
 داده؟ خندید و

گفت نمیگم... دسته گل رو از دستش کشیدم و پرت  
 کردم گوشیه
 . سالن

و داد و  عصبا یی شد و هولم داد... عصبا یی شدم
 بیداد کردم... از حرفام

ناراحت شد و گفت که دیگه نمیتونه تحملم کنه... 



 آروم شدم، ساکت شدم و
ی براش کم  ی دلیلش رو پرسیدم، آخه من چیر

ه  نمیذاشتم... تو چشمام خیر
شد و گفت ازم خسته شده، گفت دیگه من رو 

 نمیخواد... من در اون لحظه
حرفاش منفجرم کرد!  یه انبار باروت بودم که بهاره با 

 مشتم بیاختیار باال
ارادی بلند شد  اومد روی صورتش نشست... پام غیر

 ... و لگدی به زانوش زد
وی  اصال اون لحظه حالم در دست خودم نبود. نیر

 تحلیل رفتهام که نایسر 
ی این چند روز بود به طرز عجینی برگشته  از بیخیی

 بود! بدجوری هم
از هوش رفت...  برگشته بود... جوری زدمش که

 زنگ زدم آمبوالنس اومد
،بردمش بیمارستان و همونجا هم گفتم که من 

 !زدمش؛ گرفتنم و تمام
با چه کیس طرف بودم؟ یک وحیسر ماقبل تاری    خ؟ 



ی؟  !یک دیوانیه زنجیر
فقط به خاطر اینکه جواب تماسهاتون رو نداده _

 بود و یک دسته گل
 !دستش بود زدینش؟ اونم در حد مرگ؟

را داخل جیبش فرستاد، رسش را آهسته بلند   فندک
 کرد و قفل چشمانم

شد. مردک چشمهایش مثل مایه گیر کرده در 
 تنگ و تاریک

ی
 ُنگ

ً
ُ
ُ
ُ
ُ
 ت

،رقصان بود. از جا بلند شد و پشت به من کرد ویل 
 مگر میشد آن

قطرهاشک سمج افتاده روی گونهاش را ندیده 
 باشم؟! چند ثا نیه به

آخر باز هم این من بودم  همان منوال گذشت و در 
 که سکوت را شکستم

. _ 
 خو بید؟

بینیاش را نامحسوس باال کشید و گلویش را صاف  
 . کرد



 . بله،خوبم_
ی شدم آن  دستش که به طرف صورتش رفت، مطمی 

 قطریه درخشا یی 
د واقیع بوده است ی  !که روی گونهاش برق میر

حقیقتا گیج شده بودم؛ هر چه بیشیر فکر میکردم و 
های فرد تماسصحبت  

جالیل کنار هم میچیدم  نده را با حال االن امیر گیر
 . بیشیر گیج میشدم

اگه حالتون خوب نیست بقییه حرفامون بمونه _
 برای یک روز

 . دیگه؟ رو به من کرد و روی همان صندیل نشست
 . نه، خوبم_

، لیوانش را تا نیمه  ی دست پیش برد و از پارچ روی میر
 . آب کرد

_ میدیم. االن ایشون تحت چه عنوا  خب پس ادامه
 یی ازتون شکایت کردن؟
 . گفته طالق میخواد_

؟_ ی  !همیر



ب و _ ، میگه هیچ شکاینر در رابطه با ضی ی آره همیر
 شتم نداره، فقط طالق

میخواد. هیخی هم نمیخواد ازم، نه مهریه، نه دیه، 
 ... !هیخی 

 . هر لحظه قضیه پیچدارتر میشد
 پس االن مشکل چیه؟_
_ ام طالقش بدمنمیخو   . 

چرا؟ اینطور که من از حرفاتون متوجه شدم به _
 ایشون مشکوک هستید

 ،پس چرا طالقشون نمیدید؟
ی کو بید،  ب روی میر لیوان را یکباره رس کشید و به ضی

 طوری که از
نشکستنش تعجب کردم! ابروهای مشگ و پرش به 

 طرز وحشتنایک در
 گ

ی
گ های پوستش به تیر ی رایید. هم گره خوردند و سیی

 صدایش را کیم باال
 :برد و غرید

یعنی چی خانوم؟ نمیخوام طالقش بدم، زنمه، _



 دوستش دارم. اصال من گ
گفتم بهش شک دارم؟ چرا حرف تو دهن آدم 

 میذارید؟ اگه میخواستم
طالقش بدم چرا بیام پیش شما؟ پروندیه بقییه 

 موکلینتونم همینجوری
وکیل مثل حل میکنید؟ خییل خو یی به خدا! آدم 
 شما داشته باشه نیاز به
 !شایک و دشمن نداره

د که آدم به گوشهایش  ی طوری با اطمینان حرف میر
 شک میکرد! انگار نه

ی چند دقیقه پیش، داشت در مورد  انگار که همیر
 علت کتک زدن

ی این وسط  ی همرسش صحبت میکرد! مطمئنا چیر
 . درست نبود

_ جالیل اگر میخواید کمکتون کنم  باید با آقای امیر
 من روراست باشید. هر

 به 
ً
 که باعث شده شما به اینجا برسید رو لطفا

ر
اتفاف

 .من بگید



با همان گره کور افتاده میان طاق ابروانش، یک تای 
 .ابرویش را باال برد
؟_

ر
 مثال چه اتفاف

 . روی صندیل جا به جا شدم
مثال اینکه قبل از سفرتون رفتار مشکوگ از _

د. چههمرستون دیده باشی  
 . میدونم، عکیس، پیامگ، از این قبیل موارد دیگه

ب از  ی کو بید و یک ضی با هر دو دست محکم روی میر
 . جا برخاست

ه، چند بار بگم _ نخیر خانم، ما آبمون تو یه جو نمیر
 من به زنم شک ندارم؟

چندبار بگم دوستش دارم؟ چندبار بگم نمیخوام 
 طالقش بدم؟ چرا هیچکس

 نمیفهمه؟
 صندیل لم دادم و بازجویی را از رس گرفتمبه پش
نر  . 

 پس چرا زدینش؟_
 صدایش باالتر رفت

. _ 



بابا من دلتنگش بودم، دور بودم ازش، من داشتم از 
 دوریش جون میدادم و

دم. به خاطر اون مسابقهای  ی ی دست و پا میر تو بیخیی
 رو که چند ماه

واسش زحمت کشیدم و تمرین کردم رو باختم! بعد 
ت در جواباون وق  

تمام سؤاالت من بهم دروغ تحویل میده، جواب رس 
 باال میده. خب صیی آدم

ی  ی لم رو از دست دادم. اصال یه چیر حدی داره، کنیر
 هست که شما وکیال

؟  ی ئشون کنیر زود به ریش موکلینتون میبندین که تیی
 چی میگن بهش؟

، اصال جنون آ یی بهم دست داد  . آها، جنون آ یی
 
ی
 که آورد، خندهام گرفته بود؛ ویل از دلیل مزخرف

ی از  برای جلوگیر
هرگونه برخورد با مرد عصبا یی و ظاهرا عاشق! 

ل  روب  هرویم، خودم را کنیر
 . کردم



مگه شهر هرته؟! هرکس هرکار کرد بلند بشه بره _
 دادگاه بگه ببخشید

جنون آ یی بهم دست داد؟! حنر اگه بشه هم در 
 مورد شما مطلقا
 . امکان نداره

 . رس جایش نشست، چهرهاش سوایل شده بود
 پول _

ی
چرا واسه من امکان نداره؟ من به اندازه کاف

ینی دادن  دارم برای شیر
 . به دکیر و درست کردن پروندیه جعیل

دیگر نتوانستم لبخند پنهان شده پشت لبم را بیش 
 . از این زندا یی کنم

م دادگاه فقط به _ مگه همه چی پوله؟ آقای محیر
یه پزشگ کهپروند  

شما ارائه بدید اکتفا نمیکنه، قطعا شما رو میفرسته 
، و  پزشگ قانو یی

ی باشید دستتون رو میشه. در ضمن  اونجا مطمی 
 مگه شما ورزشکار

 نیستید؟



 . چرا هستم_
خب، حنر اگه فرض کنیم این ایدیه خندهدار _

 قابل اجرا باشه، شما فکر
شدن؟  آیندیه ورزشیتون رو کردید؟ فکر رسانهای

 تییر روزنامهها و مجالت
؟ از همه بدتر فضای مجازی! اینطوری  ی قرار گرفیر

 هم آیندیه ورزشیتون رو
خراب کردید و هم همرستون رو صد در صد از 

 دست میدید، چون وقنر 
موضوع رسانهای بشه، دیگه هیچجوره نمیشه 

 جمعش کرد و دیگه نمیتو
 !نید ایشون رو رایصی کنید قطعا

ته بود، به خودکاری که در دست من به فکر فرو رف
 چرخ میخورد نگاه

د ی  . میکرد و حنر پلک هم نمیر
با حرفهایی که بینمان رد و بدل شد و افکاری که بر 

 زبان راند، دیگر
ی شده بودم که تماییل به قبول پروندهاش  مطمی 



 ندارم. تا همینجا هم که
ی که  هایی را نیر

ی راهنماییش کردم زیاده روی بود، چیر
وریاش کردمیادآ  

ش تا الاقل غصیه  میگذاشتم به حساب مادر پیر
 آبروریزی برای پرسش را

ی فرصت با شماریه آن  متحمل نشود. باید در اولیر
 شخص مجهول تماس

 .. . میگرفتم
 . بیش از این تعلل را جایز ندیدم

جالیل تایم تموم شده، امیدوارم _ خب، جناب امیر
 صحبتهام کمگ بهتون

 . کرده باشه
انش را به من دوخترس  بلند کرد و نگاه حیر  . 

آها، آره، مریس؛ حاال برای اینکه کارای من رو _
ی کنید باید قرداد  پیگیر

امضا کنیم؟ برای هزینه من مسئلهای ندارم، هرچه 
دازم، نقد؛  قدر باشه مییی

 . فقط از فردا خودتون دنبال کارا باشید



 چقدر دید محدودی داشت! فکر کرده بود من برای
 قبول یک پرونده فقط

یم، در حایل که اصال  جنبیه مایل آن را در نظر میگیر
 اینطور نبود. اصال از

لحن حرف زدنش ناراحت نشدم چون میدانستم این 
 طرز تفکر غل ط

 . تقریبا اکیر جامعه نسبت به وکالست
مندتون هستم، من نمیتونم پروندتون رو قبول  _ رسر

 . کنم
 ک
ی
ه شنیدبه وضوح جا خورد از حرف  . 

سم چرا؟ من که گفتم مشکل مایل _ میتونم بیی
 ندارم؛ به هرحال متوجه

هستم که چون تا حدودی رسشناسم و فرد عادی 
 نیستم، هزینهای هم

دازم عادی نخواهد بود! فقط رقم بگید  که باید بیی
ی االن کارت  خانم، همیر
 . میکشم کل مبلغ رو

مدر آن لحظه تمام تالشم این بود که کفری نشو   . 



، مسئله به هیچ عنوان پول نیست، من _ خیر
 نمیتونم پروندتون رو قبول
 . کنم چون رسم واقعا شلوغه

 :انگار باورش نشده بود، چون بالفاصله پرسید
؟_ ی  !فقط همیر

 . با آرامش جوابش را دادم
نه، فقط این نیست؛ من کال پروندهای رو که _

 بدونم در اون قراره حقر از
نمیکنم، مخصوصا اگه اون  کیس ضایع بشه قبول

 آدم همجنس خودم باشه
. 

قهقیه بلندی رس داد، طوری که گویی خنده دارترین 
 جوک سال را
 !شنیده است

چه بامزه، خب یه کلمه بگو بلد نیستم باید چی کار  _
 کنم، بگو نمیتونم به

م، این بهانههای مسخره دیگه چیه؟  !نفع تو رأی بگیر
م خوب نبود، عصنی شدم، خوابم میآمد، حال



 حرفهای آن مرد تماس
نده در رسم چرخ میخورد و این مردک گنده  گیر

 اخالق هم قوز باالی قوز
 . شده بود

اتفاقا محض اطالعتون باید بگم که من پروندیه _
 خانواده کار نمیکنم اما

 پروندههایی رو 
ی راه و چاه برنده شدن تو همچیر
 خوب بلدم، ویل

ی ندارندمردهایی مثل شما ارزش وقت گذ اشیر  . 
ب از جا بلند شدم و با دست به سمت در  به ضی

 . اشاره کردم
ف_

ّ
ُ ُّ ّ ون آقا، ُمرسر  . بفرمایید بیر

با طمأ نینه برخاست، دکمیه کتش را بست و در 
 حایل که به طرز

مسخرهای نیشش تا بناگوش باز بود به طرف در 
 رفت. دستش که روی

یه در نشست نگاه به سوی من چرخاند  . دستگیر
نمایش خو یی بود برای باال بردن نرخ، کامال قانع _



 شدم که شما وکیل مجر
یی هستید، شمارهام رو میدم به منشیتون، از چندجا  

 که قیمت گرفتید بهم
زنگ بز نید و همونجا کارت به کارت میکنم، به 

 هرحال نرخ پرونده بوکسور
 !با مدیر کارخونه متفاوته درک میکنم

ر.... لحظهای از ذهنم  مردک مزخرف حرص درآو 
 گذشت مجسمیه کوچک

 که نماد عدالت بود را به طرفش نشانه بروم، 
ی

سنگ
 شاید اندگ از زهر تلخ

حرفهایش کاسته میشد؛ اما با یک حساب رسانگشنر 
رش به  فهمیدم که ضی

یک شادی لحظهای میچربد ویل دیگر نتوانستم در 
 مقابل رفتار و سخنان

 . زنندهاش زبان در کام بکشم
نیاز به این همه بذل و بخشش نیست جناب،  _

 شما اگه یه مقدار اخالق
بیخود و زبون گزندتون رو درست میکردید االن 



 وضعتون این نبود، پولتون
رو هم برای امثال خودتون نگهدارید، بنده در قبال 

 میلیاردها تومان هم
 . حاضی به قبول پروندیه امثال شما نیستم

 ... خواهیم دید_
ی  دو کلمه را در نهایت آرامش بیان کرد و از اتاق  همیر

ون رفت  . بیر
 میکرده؟! من در 

ی
نمیدانم همرسش چطور با او زندگ
 یک مالقات بیست

دقیقهای کاری نتوانستم همصحبنر و رفتارهایش را 
 !تاب بیاورم

روی صندیل ولو شدم و چشمانم را بستم؛ داشتم 
 نهایت تالشم را میکردم

یه کذایی را از ذهنم پاک کنم، اما که این بیست دقیق
 مگر میشد؟! تا

ی جانانهای که  ی میآمدم حواسم را بدهم به قورمه سیی
 مادرم قولش را برای

شام داده بود، باز این بیست دقیقه از کنار و گوشیه 



 ذهنم به طرز
 . موذیانهای خودنمایی میکرد

جالیل   ی مامان و سیامک امیر ی هنوز درگیر قورمه سیی
 که کلهاش

یه   ی میداد بودم که وییی ی بدجوری بوی قورمه سیی
ی   گویسر روی میر

 . صدای گوش خرایسر را ایجاد کرد
چشم باز کردم، موبایلم را به این امید برداشتم که 

 یگ از دوستانم پشت
خط باشد تا رسگرم حرفهای خاله زنگ روزمّر ّه شوم 

 و قدری از فضای
ور  منقی ایجاد شده توسط غول بیابا یی مذکور د

 . گردم
صفحیه نمایشگر تلفن همراهم را برای دیدن نام 

نده کاویدم  تماس گیر
 .. . ،شماره ناشناس بود

ون آمدم و خودم را کیم جلو   از حالت لم داده بیر
 کشیدم، دودل بودم



ی رنگ را  برای پاسخ دادن و ندادن، تا آمدم آیکون سیی
 لمس کنم تماس
 . قطع شد
ی قبلیاش رها کنم که خواستم موبایل را باز همان جا

 دوباره در دستم
ی رنگ را لمس   لرزید، این بار بیمعطیل عالمت سیی

 کردم و موبایل را به
 . گوشم چسباندم
 . بله، بفرمایید_

 خو بید خانم احمدی؟_
 . ممنون، امرتون_

شها یی هستم، از طرف آقای شاهرچی تماس _
م  . میگیر

_ تمارادت دارم خدمتشون، بفرمایید بنده در خدم  . 
راستش خواهر من قصد داره از همرسش جدا _

 بشه، من اول رفتم پیش
جناب شاهرچی ویل ایشون گفتند که فعال درگیر یه 

ی   پروندیه سنگیر



  
ی

هستند و نمیتونند به پروندیه خواهر من رسیدگ
 کنند در عوض شما رو

ی وقت   کردند، تماس گرفتم بابت گرفیر
ی
بهم معرف

 . برای تنظیم قرارداد
گفتممتعجب   : 

من از آقای شاهرچی تعجب میکنم که من رو _
 کردند، آخه

ی
 بهتون معرف

ایشون در جریان هستند که من پروندیه خانواده 
 قبول نمیکنم مگر در

 . موارد خاص
لحن صدای پشت خط کیم تغییر کرد، انگار خشم و 

 ناراحنر چاشنیاش
 . شده بود

 از کجا میدو نید که این مورد خاص نیست؟_
ایی که در این چند سال وکالت یاد گرفته بودم  از آنج

 که زود قضاوت نکنم
 . ،بنابراین از موضعم کوتاه آمدم

فردا ساعت شش عرص منتظرتون هستم، آدرس _



 دفیر رو دارید؟
 . ممنون، بله دارم، از آقای شاهرچی گرفتم_

 . بسیار خب، خدانگهدار_
من فردا رأس ساعت شش اونجا هستم، _

 . خداحافظتون
در طول این چند سال اخیر فقط سه تا پروندیه 

 خانواده قبول کرده
ایط خایص بود  . بودم، آن هم واقعا رسر

ی جوان که به اجبار  یگ مربوط میشد به دخیر
 خانواده به عقد مردی چهل

سال بزرگیر از خودش درآمده بود، دیگری ز یی 
 زحمتکش و کارگر که با

کار میکرد و وجود سه فرزند دوازده ساعت در روز  
 اسیر دست مردی معتاد

و عرقخور بود و آخرین مورد دخیر دوست مادرم بود  
 که همرسش مردی

هوسباز و خیانتکار از آب درآمد! غیر از این سه مورد 
ی دیگری به یاد  چیر



ندارم، اینها تنها پروندههای خانوادهای بود که قبول  
 کردم و در قبالشان

فم نجات زنان بیگناه حنر ریایل مزد نگرفتم. تنها هد
 و درد کشیدهای بود

که به قول خودشان محکوم بودند بسوزند و بسازند  
 که خداروشکر موفق

 . هم بودم
امیدوارم این پروندیه فرستادیه شاهرچی از آن 

 موارد خاص نباشد
چون واقعا حوصلیه جنگ اعصاب نداشتم، یگ از 

 دالییل که عالقهای به
ی استقبول پروندیه خانواده ندا رم همیر  . 

ین ظلم و اجحاف در   روزمره هم کوچکیر
ی

من در زندگ
 حق زنان را برنمیتا

بیدم و فورا واکنش نشان میدادم، این مسئله با قرار  
 
ی

ی در روند زندگ  گرفیر
یک زن تحت فشار توسط جنس ذکور، حادتر از 

 همیشه در من نمود پیدا



 . میکرد
ی رأی از دادگاه، چند  مایه خودم را الاقل باید تا گرفیر
 برای انواع رسدردها

ی ها آماده میکردم  و اعصابخردیها و گاها اشک ریخیر
. 

موبایلم را برای پیدا کردن آن شماریه ناشناس زیر و 
ی ی  رو کردم اما چیر

م نشد، آنقدر لیست تماسهای دریافتیام پر  دستگیر
 بود از شمارههای

ی بینشان را بیفایده دیدم.   ناشناس رنگارنگ که گشیر
ویسر را داخلگ  

کیفم گذاشتم و با یک نفس عمیق، تصمیم گرفتم 
 بیخیال آن بیست

جالیل  دقیقه و حرفهای آن فرد ناشناس درمورد امیر
 . شوم

به محض ترک دفیر و پا نهادن در خیابان، با حجیم 
 از هوای داغ و

ی بر  نفسگیر که دود ماشینها و انواع آلودگیها نیر



قابل تحمل  شدت غیر
د، روب  هرو شدم. به رسعت خودم را بودنش میافزو 

ی انداختم و  داخل ماشیر
 . گازکوب تا خانه راندم

کلید در قفل چرخاندم و وارد حیاط شدم، همه جا 
ی   تاریک بود و همیر

 باعث شد به این نتیجه برسم که مادرم خانه نیست
. 

، طول حیاط را قدم زدم و 
ی

بدون روشن کردن چراغ
 با دیدن در

 ّم
ًّ
ک

َ
ی بدل شد، بله مادرم خانه  بستهیخانه ش به یقیر

 نبود... و این یعنی 
ی نیست، یعنی هجوم افکار  ی هم خیی ی از قورمه سیی

 بیخود و تنها یک
 !وجهیه خوب داشت یعنی زود خوا بیدن

کیفم را همانجا روی جا کفیسر گذاشتم، از زیپ  
 کناریاش موبایلم را

برداشتم. جوراب های خیس عرقم را درآوردم و 



ون، در  هوای بیر  
 . آزاد رهایشان کردم

همانطور چراغ خاموش از سالن گذشتم و وارد اتاقم 
 شدم. لباسهایم را با

یک لباس خواب حریر صوریر عوض کردم، پنجره را 
 باز گذاشتم تا کیم

هوای گرفتیه اتاق عوض شود. سپس کلید کولر را 
 زدم و فارغ از د نیا و

 . مافیها روی تخت دراز کشیدم
اهن حریر را روی پوستم وادار به رقص باد کولر پ یر

 میکرد و وقنر به دست
و پای لختم میخورد، حس سبگ و راحنر رسارس تن 

 خستهام را به آرامش
 . دعوت مینمود

رسگردان از حرفهایی که شنیده بودم، طول و عرض 
 اتاق کارم را میر 

ی آنطور که من میخواستم پیش  میکردم؛ هیچ چیر
ی   نرفته بود و همیر



یام میکرد عصب  . 
پس از مدتها باز به پروندهای برخورده بودم که با 

 روح و روانم
بازیمیکرد؛ هنوز وارد بطن ماجرا نشده بودم ویل به 

 شدت احساس
 میکردم

ی
 . خستگ

اصال دلم رایصی به قبول پروندهاش نبود اما این 
 حس لعننر فمینیستیام

آنقدر در گوشم زمزمه کرد که در آخر مجبور شدم 
یه قرارداد رابرگ  

ک بخت برگشته بگذارم  . جلوی دخیر
تصویر دست و پای گچ گرفته و صورت معصومش  

 که هنوز هم رد کبودی و
 رویش نقش بسته بود، لحظهای از پیش 

ی
خون مردگ

 . چشمم دور نمیشد
تا میخواستم حواسم را بدهم به تفاسیر طویل مادرم 

 از مهما یی شبانیه
ی  صبحانه تند تند  دوستش که امروز صبح رس میر



 برایم تعریف میکرد، باز
چهریه مظلوم بهاره برایم زنده میشد و ایضا شوهر 

 !....نمک به حرامش
مردک مزخرف به خاطر چند تماس تلفنی نافرجام و 

 یک دسته گل بدون
اسم، زن بیچاره را تا رس حد مرگ کتک زده و تمام 

 توجیحش این بود
البته نگران هم که از او دور بوده، دلتنگ بوده و 

 !...بوده
 فهمیدم بهاره شها یی همرس همان 

در ابتدا وقنر
 مردک از خود رایصی و

جاللیست، قصد داشتم  پولیک، سیامک امیر
 پروندهاش را روی حساب

جالیل به من  وجدان کاری رد کنم، چون اول امیر
 مراجعه کرده بود و تقریبا

ی که آ ن داستان را از منظر او میدانستم، اما همیر
 بیست دقیقیه کذایی در

ذهنم زنگ زد، بیخیال وجدان کاری شدم و وکالتش را 



 قبول کردم؛ برای
ی توجیح مناسنی برای خودم داشتم: اول  این کارم نیر

 اینکه بهاره ز یی 
منطقر واقع  بیدفاع است که مورد ظلم یک مرد غیر

 شده و دوم اینکه
ی کرده  جالیل به شدت به من و حرفیه من توهیر امیر

ود و باید تقاصشب  
 . راپس میداد

وع میکردم  .. . باید از فردا صبح کارم را رسر
ی که این وسط برایم قابل درک نبود،  ی تنها چیر

 !مسئلیه عشق میانشان بود
جالیل به شدت اضار داشت که عاشق همرسش  امیر

 بهاره
ی
 است، از طرف

اف میکرد که عاشق همرسش است! بدترین  هم اعیر
ندپارادوکس جهانبود  

... 
وقنر هم از بهاره پرسیدم که با وجود عشق چرا 

 میخواهد جدا شود؟! گفت



که با این کار وحشیانیه سیامک، دیگر نمیتواند با او 
 زیر یک سقف برود

،حنر اگر خودش بخواهد پدرش اجازیه این کار را 
 . نخواهد داد

ی شدیدا تأکید داشت که هرچه رسیعیر  برادرش نیر
 مراحل طالق یط

 . شود
ون رفتم، با محمدی  کیفم را برداشتم و از اتاق بیر

 خداحافظی کردم و
 . به سمت خانه رهسپار شدم

باید خودم را برای یک جنگ تمام عیار آماده 
 میکردم!... جنگ با مردی که

خودش قهرمان جنگجویان است باید کار سخنر 
 باشد؛ اما نه برای من که
 !حریف میطلبیدم

عادی شده شب آنقدر در فکر بودم  و رفتارهایم غیر
 بود که مادرم به حرف

 :آمد



 چته مهرانه؟_
بریسر از سیب پوست کندیه داخل بشقابش 

 برداشتم و سیع
 . کردمطبییع به نظر بیایم

 . هیخی _
 . با شک سوالش را تکرار کرد

، من اگه حال تو رو _ چته مهرانه؟ به من نگو هیخی
 نفهمم باید ب مادر
 . بودنم شک کنم

سیب را بیش از حد طول دادم تا بتوانم زمان جویدن 
 بخرم برای آوردن

یک دلیل قانع کننده تا خیالش راحت شود و دست 
 . از رسم بردارد

ی نیست عزیزم، تو فکر شما بودم، وقنر یم _ ی چیر
 بینم انقدر تنهایی 

واقعا غصه میخورم، به خدا که اشتباه کردی ازدواج 
ی االنت  نکردی؛ ببیر

تا شب نیستم، میمو یی خودت و رو، من که صبح 



 ... خودت
درست به هدف زده بودم، کامال حواسش از من 

 . پرت شد
ای بابا، من اگه قرار بود خیر ببینم، از همون بابای  _

 گور به گور تو میدیدم
،دیگه ازدواج نکردم چون بد دیدم عزیزم، بد دیدم از 

 مرد جماعت... برای
ی هم هست که هیچ وقت اضاری ب ه ازدواج  همیر

 کردنت نداشتم و ندارم
،چون نخواستم که تراژدی من دوباره پیش چشمم 

 .. . زنده بشه
دمش  . بوسهای روی گونهاش کاشتم و به خودم فرسر
عزیز دلم، آخه همه که قرار نیست مثل هم بشن، _

 بابای من بد بوده، با
یه بچیه یک ساله ولت کرده رفته، قبول، اما نمیشه  

موکه همیشه تنها ب  
، خوش تینی  یی عشق من، االن خوشگیل، جوو یی

 خاطرخواه داری، منم



از آبو گل در اومدم و دنبال کار خودمم، وقتشه دیگه 
 به زندگیت رس و

 ملوس من
ی

 . سامون بدی چشم رنگ
 . با خنده مرا از خودش جدا کرد

برو اون ور ببینم خرس گنده، اصال من دلم _
 نمیخواد ازدواج کنم بچه

م به تو نیومده، الزمم نکرده دلت واسه ،فضولیش
 من بسوزه، اگه تو

، منم صبح تا شب برنامه دارم  و یی صبح تا شب بیر
 واسه خودم، کالس

م،  ینی پزی میر م، کالس شیر م، باشگاه میر شنا میر
 دوریه دوستانه

دارم با رفقام، انقدر خوش میگذرونم که تنها نمونم، 
 تو به فکر خودت

یکنی پس فردا پوستت چروک باش که انقدر کار م
 میافته، میمو یی رو

 . دستم
خانه رفت  ی هر دو با هم زدیم زیر خنده، مادرم به آشیی



 و من هم با خیال
 . راحت به فکر درمورد پرونده ی بهاره پرداختم

صبح روز بعد به دادگاه مراجعه و اعالم وکالت کردم، 
 پرونده را مطالعه

وط را دوبار نمودم؛ با دقت ورق زدم و بعیصی خط
 خواندم، از برچی نوشتهها

یادداشت برداشتم و با اعصا یی به هم ریخته و عزیم 
 جزم برای مقابله با

م پناه بردم جالیل به دفیر  . امیر
این ساعت از روز محمدی نبود و میتوانستم از 

 سکوت و تنهایی پناهگاه
 . امنم استفاده کنم

سالن برای خودم قهوه درست کردم و روی کاناپیه 
 . انتظار دراز کشیدم

در ذهنم مشغول برریس راههای ورود به پرونده 
 بودم، یک ورود طوفا یی 

جالیل  دلم میخواست... طوری که همان بار اول امیر
 .. . را آچمز کند



ی را موکول کنم به جلسیه  اما اگر میخواستم همه چیر
 دادگاه، روند پرونده

خانواده طوال یی میشد، چون میدانستم دادگاههای 
 وقت دادریس را هر

سه یا چهار ماه یک بار تنظیم میکنند به این امید 
 وایه که با این ترفند

خندهدارشان زن و شوهرها را به آغوش گرم خانواده 
 !باز گزدانند

با توجه به وضعیت جسیم نابسامان و از همه مهمیر 
 احوال روچ ویرا یی 

زجر   که بهاره دچارش بود، باید برای هرچه کمیر 
 کشیدنش کوتاه ترین و

کم دردرسترین راه را انتخاب میکردم، بیخیال لذت 
جالیل  چراندن امیر

... 
ی زوجه را  میدانستم که دیر یا زود دادخواست تمکیر

 به دادگاه میدهد و
ی خواهد کرد و این  قایصی هم بهاره را ملزم به تمکیر



 یعنی سخت شدن کار
... 

جالیل، میخ پس باید قبل از هر اقدایم از طرف  امیر
 !اول را من میکو بیدم

تلفن همراهم را برداشتم و لیست تماسهایم را 
ی کردم  بیهدف باال و پاییر

م و شماره  ،تصمیم گرفتم با برادر بهاره تماس بگیر
 شوهر خواهر ابلهش را

م که ناگهان آخرین لحظیه آن بیست  از او بگیر
 دقیقه در خاطرم مرور

 ... شد
یدم به منشیتونشماره تلفنم رو م » ...» 

ی  به رسعت از جا برخاستم و محتویات کشوی میر
ی   محمدی را برای یافیر

 . آنشماره این طرف و آن طرف کردم
تکه کاغذی را ته کشو و زیر رسرسید قهوهای رنگ 

 یافتم که رویش
جالیل نوشته  شماره تلفنی رند به نام سیامک امیر



 . شده بود
د از سبک و کاغذ به دست رس جایم برگشته و بع
 کردن حرفهایی 

ی  سنگیر
 . که تصمیم داشتم به او بزنم شمارهاش را گرفتم
بعد از چند بوق صدای خشنش همراه با نفس 

 زدنهای یی در یی در گوشم
 :پیچید

 بله... بفر...مایید_
 . سالم، احمدی هستم_

 به...جا...نیم...یارم_
ه داشت،  مطمئنم که شمارهام را در موبایلش ذخیر

ی عالوه  بر این همیر  
دیروز با من صحبت کرده بود، بعد االن در کمال 

 ناباوری میگفت مرا به جا
نمیآورد! اگر قصد حرص دادن مرا نداشت پس 

 هدفش چه بود؟ با طمأ
 :نینه پاسخش را دادم

ی_  . مهرانه احمدی هستم، وکیل پایه یک دادگسیر



د ی  :نفس جا آمده بود، چون دیگر منقطع حرف نمیر
_ ال یادم اومد، خب چی شد نرخ دستتون آها... حا

 اومد؟
چنان نرچی نشونت بدم که اون رسش »در دلم گفتم 

 «...ناپیدا سیامک خان
 :جواب گستاخیاش را با آرامش دادم

تماس گرفتم جهت پارهای توضیحات، اگه وقت _
 . داشته باشید

صدای قورت قورت آب خوردنش را شنیدم و پس از 
 :آن به حرف آمد

_ رس تمرینم، ویل خب بگید گوش میکنم االن که  . 
ب  یه اول بود  !..حاال وقت زدن ضی

اقای امیر جالیل، بنده به عنوان وکیل خانم بهاره _
 شها یی خودم رو
 .. . موظف

 :وسط حرفم آمد و تقریبا فریاد زد
...؟ وکیل بهاره؟! یعنی چی خانم؟! به خاطر لج _ چی

 و لجبازی با من رفنر 



ه وکیل اون بیسر و راه و چاه زنم رو پیدا کردی ک
ی رو یادش  طالق گرفیر

 !بدی؟
ی حرص خوردنش برای من بس بود، شعقی  همیر

 وصف ناپذیر رسارس وجودم
 :را گرفته بود، لبخند به لب جواب دادم

نخیر جناب ،ایشون خودشون به من مراجعه  _
 کردند و من هم با دیدن

وضعیت جسیم و روحیشون، به خاطر حس 
ندشون روانساندوسنر پرو   

 . قبول کردم
 ... صدایش باالتر رفت

ه... هه.... _ ؟! نگو که خندهام میگیر انساندوسنر
ی بهم  بگو پول بیشیر

پیشنهاد دادن؛ اصال صیی من ببینم، بهاره که وکیل 
 داشت حاال چطور

شده اومدن رساغ تو؟ ها؟! اصال از کجا پیدات  
 !کردن؟



روز مرا به فکر فرو برد... راست میگفت، همان 
 دادگاه هم وکیلش را دیدم! با

این حال نخواستم گزک دستش بدهم، در این مورد 
 میتوانستم بعدا از بهاره

 . سوال کنم
شما مختارید هرجور که مایلید فکر کنید، ویل من _

 لزویم نیم بینم که
برای قبول وکالت همرستون به شما جواب پس بدم، 

ی   من برای چیر
 . دیگهای باهاتون تماس گرفتم

ی نمیگفت و فقط صدای نفسهای تند و عصب  ی چیر
 یاش سکوت را
 . میشکست

 :پس ادامه دادم
خواستم قبل از هر اقدایم باهاتون صحبنر داشته _

 باشم، اونم فقط از روی
وجدان کاری، خواستم که عواقب عملتون رو بهتون 

 . یادآوری کنم



 ... با لحنی آمرانه توپید
 ... قبال از صحبتاتون مستفیض شدم_

به هرحال بنده نمیخوام قضیه برای شما بد تموم _
ه که به حرفام  بشه، بهیر

ید  . گوش کنید بعد تصمیم بگیر
 ... باز هم سکوت جوابم بود

 خدمتتون _
ً
جالیل طبق توضیحایر که قبل آقای امیر

 عرض کردم، من
میتونم کامال رسیم و قانو یی شما رو از کار، بیکار  

ارکنم؛ با یک روزنامه نگ  
مطرح در این خصوص صحبت کردم و با توجه به 

 شهرت شما، ایشون
 کامل خودشون رو برای پوشش دادن اخبار 

ی
امادگ

 مربوط به شاهکار شما
 .اعالم کردند

وع طوفا یی میگذشت و من  دو روزی از آن رسر
انه در انتظار حرکنر   بیصیی

جالیل بودم، کم کم داشتم ناامید  از سمت وکیل امیر



راههای میشدم و به  
دیگری برای شکست دادنش فکر میکردم، بماند که 

 در این دو روز چندین و
چند بار با بهاره صحبت کردم و هربار او پشت تلفن  

 گریه کرد و زجه زد و
من در این سوی خط آهسته اشک ریختم در رسای 

 عشقر که او معتقد بود
 ... رسانجایم ندارد

ی پرسیدم که د ر اوصاف در مورد وکیل قبلیاش نیر
ی   آقای وکیل، به گفیر

 !ناالیق و بیمسئولیت اکتفا کرد
با شاهرچی هم در مورد این پرونده صحبت کردم ، او 

ی کارم را تأیید  نیر
وزی  ین راه را برای پیر

ین و کوتاهیر کرد و گفت بهیر
 . انتخاب کردهام

این پرونده بدجوری داشت با روح و روانم بازی 
 میکرد؛ به شدت فکری و

شده بودم، و البته در این میان شنیدن صدای درگیر 



 ناالن بهاره و پیامک
 ... !بازی  های آخر شبش هم بیتأثیر نبود

برادرش یط یک تماس تلفنی مرا مطلع کرد که بهاره 
وی و ی  خییل میی

 داده و دارو 
ی

گوشهگیر شده، دکیر تشخیص افرسدگ
 تجویز کرده، گفت

ط نموده و که بهاره با تمام رفقا و اقوام قطع ارتبا
 االن پس از گذشت

چندماه مرا مثل ناچی خودش یم بیند و من تنها کیس 
 هستم که تمایل

 !به حرف زدن با او دارد
از من درخواست کرد، هر کجا حس کردم تماسها و 

 پیامهای بهاره، دارد
ی نگویم و این  ی برایم ایجاد مزاحمت میکند، به او چیر

 موضوع را ب
ش برای حل آن چاره برادرش اطالع دهم تا خود

 ... !اندییسر کند
گایه از گری  ههای بیش از حدش در فراق یاری که از 



 نظر من فقط یک
وحیسر زورگو بود، به تنگ میآمدم؛ ویل بعد با 

 یادآوری چهریه مظلوم،
آن نگاه رنج دیده و صورت کبودش، خودم را به 

 . آرامش دعوت میکردم
ی  به  ساعت از هشت شب گذشته بود؛ در راه رفیر

 خانه بودم که تلفن
ی را به قصد پاسخ دادن  همراهم به صدا درآمد، ماشیر

 به فرد پشت خط کنار
 . زدم
 بله؟_

 خانم احمدی؟_
 . خودم هستم، بفرمایید_

بنده حامد ساالری هستم، وکیل جناب آقای _
جالیل  . سیامک امیر

لبخند بر لبم نشست از شنیدن جملیه آخرش! 
 طوری نام موکلش را بر

ن راند که گویی از ر ئیس جمهور فرانسه یاد زبا



 !...میکند
 . بفرمایید در خدمتم_

ی یک وقت مالقات_  . مزاحمتون شدم بابت تعییر
 عذر میخوام، مالقات با گ؟_

 . با بنده_
سیع داشتم لحنم شاد به نظر نیاید و این خوشحایل 

 وصف ناپذیر که در
ون ن ریزدرگ و پیام به جریان افتاده از زبانم بیر  . 

 من فردا ساعت سه تا پنج وقتم آزاده آقای ساالری_
. 

خوبه، فقط لطف کنید آدرستون رو برام پیامک _
 . بفرمایید

 خو یی بود
ی  . کیم بدجنیس گایه اوقات چیر

ید، ایشون دفیر من رو خوب بلدند_  از موکلتون بگیر
. 

 !به وضوح جا خورد
جالیل؟_  آقای امیر

تمشان حس خو یی زیر از اینکه به جان هم میانداخ



 پوستم میدوید، این
 . بد بود؟! تصمیم باشد برای بعد

بله، ایشون چندباری به دفیر من مراجعه کردند، _
 میتو نید از ایشون
ید  . آدرس دقیق بگیر

وا رفته تشکری کرد و پس از خداحافظی تلفن را قطع 
 . نمود

فت  .. . لبخند رضایت از لبانم کنار نمیر
ی ت یر به هدف نشسته آقای سیامک این هم دومیر

جالیل! منتظر  خان امیر
 !سویم باش

ی را به راه انداختم و تا به خانه برسم، با گوش  ماشیر
 دادن به آهنگهای

ریتمیک و شاد که به درد عرویس میخورد، هیجانم را 
 . تخلیه کردم

مانتو شلوار طوسیام را پوشیده بودم؛ مانتویش 
 چهارخانههای درشت

شلوارش طویس ساده، آرایش مالییم مشگ داشت و 



 روی صورتم نشانده
 . و عطر افوریا ضمیمیه تیپ بینقصم بود

ی در حد کمال باشد، از خودم   میخواستم همه چیر
 گرفته تا دفیر و دستکم

ده بودم که دسنر به رس و   ،به خانم محمدی سیی
 گوش دفیر بکشد، او

هم الحق و االنصاف نهایت سلیقه را به خرج داده و 
 اتاق کارم را به زیبایی 

 . آراسته و مرتب کرده بود
د؛ فایلها و پروندهها را مرتب در کمد  ی همه جا برق میر

 چیده بود، یک برگیه
آچهار سفید به همراه یک خودنویس شکیل روی 

ی گذاشته بود و با چند  میر
گلدان کوچک کاکتوس به فضای دفیر طراوت و 

 . زیبایی بخشیده بود
م زنگ خورد، پنج دقیقه به سه  ی بود که تلفن روی میر

 میدانستم قرار است
چه بگویم و چه بشنوم پس عجلهای در پاسخ دادن 



 به خرج ندادم، بعد از
 . چند بار زنگ خوردن گویسر را برداشتم

 . جانم_
یف آوردند_  . خانم احمدی، آقای ساالری ترسر

 . راهنماییشون کنید_
 . بله، چشم_
یدم، تا از صاف دسنر به مقنعیه اتو شدهام کش

ی شوم  بودنش مطمی 
،صدایم را صاف کردم و آرام و پرصالبت منتظر 

 ورود جناب وکیل
 !مدافع ماندم

پس از چند لحظه، تقهای به در خورد و بالفاصله در 
 . باز شد

به رسم ادب از جا برخاستم، محمدی کنار ایستاد و 
 من از دیدن فرد پشت

نجا چه رسش یکه خوردم! این غول بیابا یی ای
 !میخواست؟

خودم را به خیایل زدم و کامال جدی و بدون هیچ 



 لبخند و نرمیسر به داخل
 . دعوتشان کردم

جالیل و پس از او، مردی کوتاه قد با جثهای  ابتدا امیر
 توپر و رسی که

د، وارد شدند ی  برق میر
ی
 . از فرط صاف

جالیل  ی دعوتشان کردم؛ امیر
با اشاره دست به نشسیر

 روی همان صندیل
ی من نشست و لم داد، همان   نفرین شدیه نزدیک میر

اهن  کت و شلوار و پیر
مشگ را به تن داشت که کیم باعث تعجب بود! 

ی را دور  ساالری هم میر
جالیل جای گرفت، کیفش را کنار  زد و روب  هروی امیر

ی نهاد  پایش روی زمیر
 . و صندلیاش را کیم جلو کشید
ی نشستم و تمام تالشم در آن لحظ ه فقط این من نیر

ی   بود که از تیر تیر
م جالیل جان سالم به در بیی ی امیر  !نگاه های زهرآگیر

وع کردم  . ناچار بحث را رسر



 . خوش اومدید_
جالیل پییسر گرفت و  ساالری در پاسخ دادن از امیر

 :لبخند بر لب جواب داد
 . ممنون_

جالیل بیندازم، رو به  بدون اینکه نگایه به امیر
 :ساالری ادامه دادم

 . یادمه گفتید تنها میآید_
جالیل غرید  :تا خواست دهان باز کند، امیر

 به پروندیه منه، _
ی

این مالقات به خاطر رسیدگ
 پس من باید حضور داشته

 . باشم
ی به هم قالب کردم و نگاه  دستهایم را روی میر

 . معناداری حوالهاش نمودم
 !یعنی شما به وکیلتون اعتماد ندارید؟_

نمیدانست چه باید بگوید، این  به وضوح جا خورد،
 را از تعللش در

پاسخگویی میشد فهمید، این بار ساالری به حرف 
 :آمد



این چه حرفیه خانم، ما برای کار دیگه ای اینجا _
 هستیم، این حرفای شما

 !چه معنی میتونه داشته باشه؟
ی بر لب نشاندم  . لبخندی کنایه آمیر

_  آها درست میگید، گویا شما تقاضای وقت
 مالقات با من رو داشتید
 . ،بفرمایید در خدمتم

دی  ی جالیل در جایش کیم جابهجا شد، کارد میر امیر
 . خونش در نمیآمد

با حرکایر حریص دکمیه کتش را باز کرد، چند ثا نیه 
 بعد دکمیه اول

ی گشود! خندهام را به سخنر   اهنش را نیر و دوم پیر
ل میکردم  . کنیر

_ پیلیت رو بیشیر کنماگه گرمتونه میتونم درجیه اس  
. 

ب گرفته بود ی ضی  . با رسانگشت سبابه روی میر
 . نه، راحتم، شما به کارتون برسید_

 
ی

تمام رفتارهایش نشان از عصبا نیت و دست پاچگ



 داشت، رو به
 . ساالری کردم

 . خب، جناب ساالری بفرمایید، بنده رساپا گوشم_
ساالری صندلیاش را کیم به سمت من متمایل کرد، 

ا خواست رس حرفت  
ب  یه کوتاه به در نواخته و محمدی  را باز کند چند ضی

 سینی به دست وارد
 . شد

 ، ی فنجانهای چینی سفید و لبه نقرهای را روی میر
 جلوی هر کداممان قرار

 . داد و با عذرخوایه کوتایه اتاق را ترک کرد
 . میفرمودید_

جالیل صحبتهای شما رو با _ بله، در واقع آقای امیر
در میون گذاشتندمن   

و ما امروز اینجا هستیم تا بتو نیم انشاهللا با هم به 
 یک راه حل متناسب با

 . اوضاع هر دو طرف برسیم
 . از موضع قدرت جلو رفتم



جالیل زدم، راه دیگه ای _ من حرفام رو به آقای امیر
 . نیست

چرا خانم، راه دیگه ای هم هست، اگه اجازه بدید _
ح بدم  بنده براتون رسر

. _ 
 !چه رایه؟
 . م ن م ن کرد

 . .. اینکه... اینکه شما با موکلتون صحبت کنید_
 خب؟_

 . ایشون رو مجاب به بازگشت کنید_
 !چی میگید آقا؟ این بود راه حلتون؟_

خانم احمدی ما در پروندههای طالق، اول باید _
 برای استحکام بنیانهای

 خانواده تالش کنیم، نه اینکه موکل رو تشویق به
 طالق کنیم! پس وجدان

چی میشه؟ انسا نیت کجا رفته؟ خدا رو خوش نمیاد 
 دو تا عاشق رو که حاال

ی همیه زن و شوهرا اتفاق  به خاطر یه دعوایی که بیر



 میافته، برای نفع
 !شخصیمون از هم جدا کنیم

در توصیف حس آن لحظهام، فقط میتوانم بمب 
 ...!ساعنر را مثال بزنم

اع 
ُ
ُ
ّ
ّمُ

ّ
طوری از وجدان و انسا نیت مردک کچل ط

د، انگار ی  حرف میر
محض رضای خدا وکالت این غول یی شاخ و دم را 

 !پذیرفته
ابرو در هم کشیدم و با رعایت ولوم صدا، به تندی 

 :جوابش را دادم
اول اینکه شما االن در مقام وکیل هستید نه _

! و یک وکیل خوب  میانخی
نصایح سیع میکنه به نفع موکلش کار کنه، پس این 

 رو بذارید کنار! دوم
ی نید،  اینکه شما که از وجدان و انسا نیت حرف میر

 میدو نید موکلتون چی 
به رس اون زن بیچاره آورده که اینجوری در مورد 

 تحکیم بنیانهای خانواده



صحبت میکنید؟! موکلیه من توی اون خونه امنیت 
 جا یی نداره... حنر از
یخواد تو جلسات دیدن این آقا ترس داره... حنر نم
 دادگاه حضور پیدا

 . کنه!... کابوس شبانه روزیش شده خاطرات این آقا
 . خودکار زیر دستم را در دست گرفتم

ان جراحات _ ی اصال پرونده رو مطالعه کردید؟ از میر
 وارده بر موکلیه بنده

 خیی دارید؟
ی کو  جالیل روی میر ب  یه محکیم که امیر صدای ضی

 بید، هر دویمان را از
پراندجا   . 

به شما چه مربوطه خانم، که من با زنم چی کار  _
 کردم؟! داییه مهربونیر 

از مادر شدین؟! اون هنوزم منو دوست داره، اون 
 ... عاشق منه

 :صدایش آرام شد و زیر شد
 ... همونطور که من عاشقشم_



 خودم را خونرسد نشان میدادم، اما حقیقت 
ً
ظاهرا

 این بود که از درون در
ار بودمحال انفج  . 

د، صدبار صحنیه دار زدنش را  ی وقنر که حرف میر
 تجسم کردم تا بتوانم

م! خودکار را روی برگیه آچهار زیر  کیم آرام بگیر
 دستم رها کردم و
حم جواب دادم  :بیر

 دارید! میدو نید عشقتون به _
ی

هه... رؤیاهای قشنگ
 !چه روزی افتاده؟

دارید روزی چندتا قرص میخوره تا بتونه  خیی
خوابه؟! میدو نید در هفتهب  

شگ؟!  ی یوترایی و روانیی
ی  فیر

ه مطب دکیر چندبار میر
 اطالع دارید که افرسده

 !شده؟
شکش چی براش تجویز کرده؟! گفته  ی خیی دارید روانیی

 اگه میخواید بهاره
رسپا بشه، زودتر نخ این رابطه رو بکنید، اون مرد رو 



 ازش دور کنید، بعد
 عا

ی
شقتونه؟! هه... تنها شما اومدی اینجا و میگ

ی که تو این روزا به ی  چیر
بهاره امید میده، شوق دیدن مهر طالق توی 

 !شناسنامشه
 :فریادش لرزه بر تن هر آدیم میانداخت

_ 
ی

 !داری دروغ میگ
طاقتم طاق شد، از جا برخاستم و به سمتش متمایل 

 شدم ،ناخواسته صدایم
 :باال رفت

_ اشت؟ میدو نید امروز چه درخواسنر از من د
 میخواست که بعد از طالق

بیفتم دنبال کارای تعویض شناسنامه، میگفت دلش 
 نمیخواد دیگه

ین ردی از شما توی زندگیش باشه حنر به  کوچکیر
 اندازیه یه اسم! گفت

ه چندبرابر حقالوکاله ای رو که برای  که پدرش حاضی
 طالقش پرداخته، در



دازه، میفهمی د قبال پاک کردن اون اسم به من بیی
؟! یعنی حنر   یعنی چی

اسم شما هم حالش رو بد میکنه، پس دیگه از عشق 
 و عاشقر برای من

ت آقا  !حرف نز نید، خواب دیدین خیر باشه حرصی
ب از جا بلند شد و با صدایی آهسته زمزمه  

به ضی
 کرد، طوری که انگار با
د ی  :خودش حرف میر

... این غیر ممکنه... آره... _
ی

داری دروغ میگ
 مطمئنم در 

ی
وغ میگ  . .. 

برای تمدد اعصاب چند نفس عمیق کشیدم که عطر 
 تلخ اللیک مرد

ی قاطیاش بود...  شکست خوردیه روب  هرویم نیر
 بدجوری دمق شده بود و این

 !کیم وجدان درد برایم به همراه داشت
 :نگاه کوتایه به ساالری مات شده انداخت

 . بریم_
ساالری به رسعت خودش را جمع و جور کرد و با 



ی کیفش  برداشیر
 . برخاست

 . خدانگهدار خانم_
در جواب مردک خپل و یی دست و پا، فقط رسی 

 تکان دادم که بیشیر 
 . به معنای تأسف بود تا خداحافظی 

فت که  مق به سمت در میر امیر جالیل با گام هایی بیر
 :صدا بلند کردم

من فردا اقدامات الزم رو انجام میدم، از فردا توی _
 رفت و آمداتون

مراقب دور و برتون باشید جناب آقای  بیشیر
 !...قهرمان

 :قدم بعدی را برداشت که باز ادامه دادم
تییر فردای روزنامهها رو حتما چک کنید، هشتگ _

 بیاخالق رو _قهرمان
هم در فضای مجازی رسچ بفرمایید خایل از لطف 

 !نیست
یه در  قدم دیگری برداشت و دستش روی دستگیر



 . نشست
_ ، ا  ی راسنر ه همیر

گه قراردادی قراره ببندید بهیر
 امشب انجامش بدید، چون

بعید میدونم فردا کیس تمایل به همکاری با شما 
 !داشته باشه

 :صدایش آهسته و عصنی به گوشم رسید
 . چند روز دست نگهدار، بذار فکرامو بکنم_

فقط فردا رو صیی میکنم، هر دقیقه بیشیر طول  _
 کشیدن این رابطه برای

مثل سمًّ ّه بهاره  . 
بان و  ی ی نگفت و به همراه وکیل بیر ی دیگر چیر

 بیعرضهاش از اتاق
ون رفتند  . بیر

قند در دلم آب میشد از این همه حریص که 
 دادمش! نفس عمیقر 

کشیدم و هوای این فتح لذتبخش را به سینه فرو 
 . بردم

ی االن جشن  کار تقریبا تمام بود، میتوانستم از همیر



م وزی را بگیر  . پیر
کجاشو دیدی آقای بوکسور... فکر کردی فقط »

 خودت قواعد جنگیدن رو
، من نقطه ضعف تو  بلدی؟ ویل هنوز منو نشناخنر

 رو بلدم، من همون
 «...کسیام که به زانو درمیارمت

تمام شب را با پاسخ دادن به سواالت بیپایان بهاره  
 گذراندم! در حد چند

تدا تشکر  خط تصمیمم را با او در میان گذاشتم؛ اب
 کرد و ابراز خوشحایل از

ترسی    ع در روند پرونده، اما پس از چند دقیقه سیل 
 پیامهای بیپایانش روانه

میگم که عزیزم، وقنر گفنر اون چی گفت؟ »...شد 
 عکسالعملش چی بود؟

 نزد؟
ی
و دهها سوال دیگر « بعد چی شد؟ از من حرف

 
ی

 همه نشان از دلتنگ
ه سواالتش پاسخ داشت... تا جایی که ممکن بود ب

 دادم، شده بودم مثل



ی دوستشان و فرد مورد  ستا نیهایی که بیر  د بیر
دخیر

 !عالقهاش پیامرسانند
ده برایم میگفت،  ی  که بینشان موج میر

وقنر از عشقر
 آن زمان که حسش

جالیل با جملیه  الیه »را نسبت ب حال االن امیر
م براش!  وصف« بمیر  

م شد  . میکرد، عذاب وجدان گریبانمگیر
من هیچ وقت آدم جدا کردن نبودم، مگر در همان 

 موارد خاص که آن
ی بینشان وجود  ی به اسم دوست داشیر ی همدیگر چیر

 . نداشت
« تحکیم بنیانهای خانواده»برای لحظهای جملیه 

 که ساالری گفت در
گوشم زنگ زد، باید فردا با برادر بهاره صحبت 

 میکردم، باید تکلیف را
 . یکرسه کنم

بعد خییل راحت تا یازده خوا بیدم، نه صبح روز 
 دادگاه داشتم، نه



دانشگاه، پس وقنر که ساعت هفت صبح االرم  
 گوشیام به صدا درآمد

 . ،خاموشش کردم و به ادامیه خوابم پرداختم
پس از بیدار شدن، طبق معمول چند دقیقهای زل 

 زدم به سقف اتاقم
ی   وع کردم به باال و پاییر کردن ،مغزم که آپلود شد رسر

 لیست مخاطبینم،
به زدم و با صاف کردن  _روی اسم شها یی  ب ضی

 گلویم منتظر پاسخگویی 
 . ماندم

باالخره پس از چند بوق متوایل صدایش در پس 
 زمینهای شلوغ و پر رس
 :و صدا به گوشم رسید

 جانم_
، احمدی هستم_  . سالم جناب شها یی

 . بله، خواهش میکنم، بفرمایید در خدمتم_
ای مواجم دست بردم که همان اول کار درون فره

 . الی گرهها گیر کرد



 . مزاحمتون شدم بابت یک مسئلهای_
جانم؟ در خدمتم، ممنونم، راستش من تو این _

 چند وقت متوجه شدم که
جالیل بسیار به هم عالقمند  بهاره جان و آقای امیر

 . هستند
 خب؟_

 . جانم، در خدمتم_
دم که بهاره راستش من این چند روز متوجه ش _

 جان و آقای امیر جالیل
 . خییل به هم عالقمند هستند

 :مشکوک گفت
 !خب؟ _

خب اینکه، فکر نمیکنید جدا کردنشون از هم کار  _
 درسنر نباشه؟

جالیل بدید؟  نمیخواید یه فرصت دیگه به آقای امیر
 فکر میکنم بهاره هم

 به این جدایی نیست و فقط تحت فشار 
زیاد رایصی

تصمیم رو پدرتون این  



 . گرفته
خانم احمدی این تصمیم نباید احسایس گرفته  _

 بشه، خانوادیه ما روی
 فکر کرده، ما صالح بهاره 

ی
این مسئله به اندازیه کاف

 رو میخوایم، چه
تضمینی هست که دفعیه بعد بالی بدتری رس بهاره 

 نیاد؟ شما ضمانت
 بهاره 

ً
 اخالق و رفتار سیامک واقعا

ی
میکنید؟! از طرف

 رو آزار میده، این دوتا
فقط وقنر از هم دور هستند عاشقن، به محض این  

 که نزدیک هم باشن
وع میشه! در طول این  دعواها و بگیر و ببنداشون رسر

 یک سال که ازدواج
 هر ماه چند روزی رو به عنوان 

ً
کردن، بهاره تقریبا

 قهر به خونیه پدرم
ین اومده و ما هر بار به محض اینکه سیامک کوچکیر 

 ابراز پشیمو یی 
 کردیم ویل دیگه یی 

ی
کردهبهاره رو تشویق به زندگ



 فایدهست، دیگه این
 به آخرش رسیده، شما که در جریان مشکالت 

ی
زندگ

 بهاره هستید، میدو
نید چقدر خسته و آسیب دیدهست، سیامک با این  

به رو  کارش آخرین ضی
 
ی

به تنیه ترک خوردیه زندگیشون زد، این زندگ
د زدنششکسته، بن  

 !...فایده نداره خانم
بله متوجه شدم، حق با شماست، بنده تمام  _

 تالشم رو میکنم، امیدوارم
 . بتونم کمگ به حال روچ بهاره بکنم

نه یعنی امید به زندگیش  _ ی ی که با شما حرف میر همیر
 داره برمیگرده و

این مسئولیت شما رو بیشیر میکنه، چون تمام امید 
 بهاره االن شمایید،

ین کار  ین کار رو برای بهاره بکنید و بهیر  بهیر
ً
پس لطفا

 برای بهاره تو این
اوضاع جداشدن از سیامکه، تقاضا میکنم این کارو 



 براش بکنید خانم
 . احمدی

 . بله، حتما _
کیم در مورد راهکاری که برای طالق در پیش گرفته 

 بودم صحبت
ی موافقتش را با اجرایی کردن این   کار کردیم و او نیر

 . اعالم نمود
 
ی

با شنیدن حرفهای برادر بهاره در مورد زندگ
کش، تردید را کنار  مشیر

 . گذاشتم و عزمم را جزم کردم
تا شب هر لحظه منتظر تماس یا پیایم از طرف 

جالیل یا وکیلش بودم  امیر
 دلم نمیخواست 

ً
ال
ً
ُ
ُ
ی نشد، اًصُ ویل هیچ خیی

 قضیه رسانهای شود
 از    ،نمیخواستم داستان کش پیدا 

ی
کند، از طرف

جالیل  گوشمایل دادن امیر
هم بدم نیم آمد، به هر حال هر آدیم برای آپدیت 

 شدن گایه به کیم



 !تنبیه نیاز دارد
ساعت از ده شب گذشته بود، به خاطر رژیم  

 کوفتیام فقط یک بشقاب ساالد
کاهو و کلم خورده بودم آن هم بدون سس! هنوز به 

 تختخواب نرسیده
وجود کرد، انگار بیچاره متوجه نشده معدهام اظهار 

 آن بشقاب ساالد
 !شامش بوده نه پیش غذا

طبق نظرات مر بیام که گفته بود هرگاه احساس  
 کردم ابتدا

ی
 گرسنگ

خانه برگشتم و از آب  ی یک لیوان آب بنوشم، به آشیی
 رسدکن یخچال، لیوا

 . یی پر آب کردم و یک نفس رس کشیدم
وارگ جذب و مادرم طبق معمول با تاپ و شل

نگ که اندام ظریف و  خورسر
بینقصش را بیشیر به رخ یم کشید روی کاناپیه 

 جلوی تلویزیون لم
 با 

ی
داده و مشغول تماشای یک رسیال نمایش خانگ



 . ت م عاشقانه بود
د گفت  :بدون اینکه از تلویزیون نگاه بگیر

؟ پشیمون شدی؟ _  چرا باز برگشنر
 . تکیهام را به اپن دادم

ال، اومدم یه لیوان آب بخورمنه وا _  
. 

ی با هم ببینیم، خییل قشنگه رسیالش  .بیا بشیر
 مامان؟! یی رس و ته،  _

ا چیه نگاه یم کنی ی این چیر
 !فوق تخییل

 . چشم غره ای نثارم کرد
تو دیگه خییل واقعگرا شدی مهری، شغلت زیادی  _

 داره روت تاثیر میذاره
وری ،لطافت زنونتو داری از دست میدی، همینج

 پیش بری سال دیگه از
 !زن بودن فقط اندامش برات میمونه و اسمش
ی داشتند  از شنیدن نصایخ که بیشیر جنبیه طیی

 شلیک خندهام به
 . هوا برخاست



، االن باید به حالت گریه کنیم _  . نخند دخیر
ل کردم  . با تک رسفه ای خندهام را کنیر

خوشم میاد از تخیالت مامان، به معنای واقیع _
 . عاشقتم

 . با حرکت دست مرا به سوی خود فراخواند
ی باهم ببینیم_  . خییل خب حاال، زبون نریز بیا بشیر
ای بابا اومدی و نسازی، مامان جون من از این  _

 مدل فیلما و رسیاال خوشم
 !نمیاد، چیکار کنم؟ زوریه؟

، اگه  آره دخیر گلم، امشب باید زوری نگاه کنی
ی   . نخواسنر دیگه نبیر

ین نخو  استم با مقاومت کردن در مقابل کمیر
 خواستهای که از من داشت

،خدایی نکرده باعث دلخوریاش شوم؛ تکیهام را از 
 اپن گرفتم و سالنه

 . سالنه به سمتش رفتم
کنارش روی کاناپه نشستم و دست دور شانههایش 

 . انداختم



خب، بگو ببینم داستانش در چه مورده؟ بزن و  _
 بکش هم داره؟

سخ چپ چپ نگاهم کرد که رسیعا از موضعم در پا
 . عقبنشینی کردم

 . شوچی کردم عزیزم_
 . باز نگاهش به صفحه تلویزیون دوخته شد

داستان در مورد یک پرسیه که به خاطر دادن  _
 بدیه پدرش، قبول

 . میکنه با یه خانوم سن باالی پولدار ازدواج کنه
 . تعجب قایط لحنم کردم

 !مامان؟_
 هوم؟_

تو هم این همه سال ازدواج نمیکردی به خاطر  نکنه
 این بوده که دنبال

؟! پس بگو چرا انقدر خوشت  پرس جوون میگشنر
 اومده از این فیلم، کلک

اضار داری منم ببینم که اگه پس فردا پرسه رو 
 آوردی خونه برام عادی



؟  !شده باشه؟ داری زمینهچینی میکنی
صله با صدای قهقههام به هوا بلند شد و بالفا
 نیشگون ریز و سوزا یی که

 . از رانم گرفته شد خفه شدم
 آخ... خب چیه؟ دروغ میگم مگه؟_

سیع کرد با هول دادنم بینمان فاصله ایجاد کند ویل 
 با مقاومت من
 . موفق نشد

، پاشو برو گمشو _ اصال نخواستم با من فیلم ببینی
 تو اتاقت، تو لیاقتت

ه که بخو یی همون پروندههای چندش قتل و غارت  . 
ض گفتم  :معیر

 !مامان_
 زهرمار، پاشو برو تو اتاقت _

. 
 . بوسه ای روی گونیه سفید و نرمش کاشتم
 . حاال قهر نکن دیگه، شوچی کردم به خدا _
 . نیم نگایه به چهریه نادم و پشیمانم انداخت



ی با این شوخیات، قهر نیستم، پاشو  _ مرض بگیر
 برو انقدر حرف زدی

نفهمیدم، بلند شو برو تو اتاقت کله نصف فیلمو 
 بذار بخواب، منم بزنم این

 . فیلمو از اول دوباره ببینم چی شد
کیم خودم را جلو کشیدم و در حالت آماده باش قرار  

 . گرفتم
ی کاراتو مامان، بعد بهت میگم از این فیلم  _ ببیر

 خوش ت اومده ناراحت
، خییل تابلوئه دیگه نقشه داری  . مییسر

جت از جا بلند شدم و به طرف اتاق  به رسعت
 دویدم، ویل در میانیه راه از

ب دمپایی مامان در امان نماندم و با آخ بلندی 
ضی

 . درجا ایستادم
یت هم حرف ندارهها، اون  _ ماشاهلل نشونهگیر

 بدبختو نز نیها مامان، رس
ی بود  . دو روز فرار میکنهها از من گفیر

 . صدایش را بلند کرد



ی این  _ دفعه رحم کردم بهت زدم به کمرت، ببیر
 دفعیه بعدی بلبل زبو

 . یی کنی دقیق میخوره وسط فرق رست
لبخند به لب و دست به کمر روی تخت نشستم، 

 موبایل را برای کوک
کردن ساعت برداشتم که با حجم عظییم از 

 تماسهای بیپاسخ و پیامک
 . مواجه شدم

یل بود قفل صفحه را باز کردم، پنج تماس از امیر جال
 و سیوشش تماس از
 !طرف ساالری

 . لبهایم کش آمد، پس به هول و وال افتاده بودند
رساغ پیامک ها رفتم، یک پیام از امیر جالیل بود با 

 این مضمون
 ...« موافقم»

ی یک کلمه را نوشته بود، ویل د نیاها حرف  فقط همیر
 در آن جای

ی موافق م تنها یعنی من از تو شکست  داشت؛ همیر



ردم ،یعنی منخو   
تسلیم شدم یعنی تو بردی و این برای من خییل مزه 

 . داشت
 از طرف ساالری بود که در 

ی
ده پیام بعدی، همگ ی سیر

 همه آنها از من
خواسته بود تلفنم را پاسخ دهم تا در مورد روند 

 انجام کار با هم صحبت
 . کنیم

در حال باز کردن آخرین پیامک ساالری بودم که  
زنگگویسر در دستم   
 . خورد

ابتدا تصمیم داشتم پاسخ ندهم و آنها را تا صبح در 
س نگه دارم ویل  اسیر

بعد نیمه دلرحم وجودم به نیمیه بدجنس و دلسنگم 
 غلبه کرد و

 . انگشتم روی صفحیه گویسر به حرکت درآمد
 بله؟_

سم چرا گوشیتون رو جواب نمیدید؟_  میشه بیی



 !...طلبکار بود انگار
 :ریلکس جواب دادم

 !خیر _
؟_  !چی خیر

ی لحنش ریسمان  د و همیر ی عصنی و کالفه حرف میر
 لبخند را روی لبهای
 . من پهن کرده بود

از لبیه تخت خودم را عقب کشیدم و به بالشم تکیه 
 . دادم

سید چرا گوشیم رو جواب نمیدم، _ گفتید میشه بیی
 منم گفتم خیر 
سید  . نمیشه بیی

یخت و تحو  یلم میدادکلمات را تند تند در قالب میر  . 
ی و کارتون _ یعنی چی خانم؟ شما در قبال موکلیر

 . مسئولید
_ 

 . لحنم را کیم زمخت کردم
بله مسئولم، ویل نه ساعت یازده شب و در زمان _



احتم  . اسیر
انگار کوتاه آمد چون بحث را به گوشهای دیگر  

 . کشاند
 پیامکم به دستتون رسید؟_

لکم میدادباز نیمیه بدجنسم بیدار شده بود و قلق  . 
 کدوم پیامک؟_

ون فوت کرد  . نفسش را صدادار به بیر
 یعنی پیامکهاتون رو چک نکردید؟_

فت  . پا روی پا انداختم، لبخند از لبم کنار نمیر
 . خیر چک نکردم_
 . باز عصنی شد

 شما اصال با مقولیه تلفن همراه آن دارید؟_
 . بله_

 حسا یی حرصیاش کرده بودم چون به ناگاه صدایش
 . باال رفت

 !ای بابا، این چه طرز جواب دادنه_
ی به من  هر چه او عصبییر میشد، آرامش بیشیر

 . تزریق میکرد



طرز خایص نیست که، خییل معمویل وعادیه! _
م من دلم  آقای محیر

نمیخواسته پیامکهام رو چک کنم، حاال اگه کار 
 واجنی دارید خودتون

 . بفرمایید
اف به  میخواستم هرطور شده به زبان بیاید و اعیر

 شکست را با صدای
 . خودش بشنوم

 :چند ثا نیهای سکوت کرد و باز به حرف آمد
 . میخواستم موافقتم رو بهتون اطالع بدم_

 اگر کیم بیشیر حرصش میدادم بد بود؟! فکر نمیکنم
. 

نگار هماهنگ _ پس من برای فردا با اون آقای خیی
 . میکنم

 ُن صدایش باال 
ُ
رفت و توپید لحنش عوض شد، ت : 

؟ اصال میشنوی من چی _ چی چی رو هماهنگ میکنی
 میگم؟

فت از ضمیر دوم شخص  در عصبا نیت یادش میر



 جمع استفاده کند! دست
 . وپا زدنش کیفم را کوک کرده بود

 . بله شنیدم چی گفتید، گفتید موافقید_
نگار چه صیغهایه؟_  خب پس خیی

_ الم شما نگفتید موافقتتون رو از چه بابت اع
 میکنید، منم فکر کردم با این
 . قسمت پیشنهادم موافقید

 :بیمحابا ترسر زد
مو به تو میبازم؟_ ی  چطور فکر کردی که من همه چیر
جنگ تن به تنی بینمان در حال وقوع بود، این را از 

 مرور مکالماتمان
 . میشد حدس زد

ی رو به  _ ی به من چه؟ چرا من؟ اگر قرار باشه چیر
دمکیس ببازید، اون آ  

بهارهست! به قول خودتون عشقتون، همون کیس  
 که از دوریش رخت عزا

 . به تن کردید
 :عصنی فریاد زد



اونش به تو ربظ نداره، او مگه نمیخواسنر منو _
 شکست بدی؟ خب

دادی! ویل اینو بدون خانم وکیل من آدم کینهتوزیام، 
ی رو  هیچ چیر

بیجواب نمیذارم، منتظر انعکاس کاری که کردی 
 !باش

 :لحنم تند شد
ه شما به فکر خودتون و _ منو تهدید نکنید آقا، بهیر

 اون عشق مسخره و
ی نید، یه کم به   دروغینتون باشید که ازش الف میر

 کارها و رفتاراتون فکر
 !کنید بد نیست

 :آرام شده بود انگار! آهسته و شمرده گفت
من هیچ وقت کیس رو تهدید نمیکنم اونم یه _

 جوجه وکیلو! من عمل
میکنم، فقط به رسم مرام و معرفت چون خودت از 

 پشت بهم خنجر نزدی
 ... و تصمیمتو اعالم کردی، منم گفتم بهت که بدو یی



 بدو یی که من آدم
 میکنم، اونم 

ی
 کردنم و قطعا این کار تو رو تالف

ی
تالف

 به بدترین شکل
 ... !ممکن، منتظر باش

 !و صدای بوقهای ممتد در گوشم پیچید
ینی نو  شم را با زهر نیش پاسخ داده بود و حالوت شیر

 بردی جانانه را
 ... !به کامم تلخ کرده بود

ی عسیل کنار تخت رها کردم، تن  تلفن را روی میر
 خستهام را به تختخواب

دم ی سیی  . و روح زخمیام را به د نیای بیخیی
 ... سه ماه بعد

مشغول برریس پروندیه یگ از موکلینم بودم که 
دهمتهم به قتل ش  

 . که صدای در زدن زنجیر افکارم را پاره کرد
 :به تندی گفتم

خانم محمدی، مگه من بهتون نگفتم فعال الاقل تا _
 یک ساعت دیگه، نه



 !تلفنی رو وصل کنید و نه مراجع قبول کنید؟
 . در را آهسته باز کرد و رسش را از الی در تو آورد

 . خانم، آخه مراجع دارین_
ون فرستادم و خودکار را روی نفسم را پوف مانند ب یر

 . پرونده رها کردم
گفتم کیس رو قبول نکن، نگفتم؟! بابا به چه زبا _

 یی باید بهت بگم؟! این
پرونده برای من خییل مهمه، تمام فکر و ذکرم این 

 پروندهست، وقنر دارم
روش کار میکنم باید تمرکز داشته باشم، اگه تمرکزم 

 به هم بخوره باز
ا برسم به اون نقطهای که میخوامطول میکشه ت ! 

منده به خدا، ویل این آقا گفتند کارشون واجبه _ رسر
ی ی  دیگه منم چیر

 . نگفتم
دسنر به پیشا نیام کشیدم و چشمهایم در حدقه 

 . چرخید
وای من از دست تو چی کار کنم مرضیه؟ خودت _



 !..بگو
 ببخشید عزیزم، حاال بگم بیاد تو یا نه؟_

_ هم ریخت دیگه، بگو بیاد ببینم   حاال که افکارم به
 !کار مهمش چیه

آرام قدم به داخل اتاق گذاشت و با دست در را 
 پشت رسش نیمهباز

 . نگه داشت
ی خانم_ ی  . فقط یه چیر

 ها؟ چیه باز؟_
 :هولزده جواب داد

 !هیخی به خدا، فقط این آقاهه یه کم یه جوریه_
 :کالفه نالیدم

_ ه مثال؟ای خدا، از دست تو مرضیه، چه جوری ! 
ه، یه کم_ ی  ... . چیر

؟ خب بگو دیگه_  . چرا انقدر من م ن میکنی
ه... یه کم خطریه قیافهاش_ ی  ... !چیر

ابروهایم باال پرید، ذهنم رفت سمت مواد فروشهای 
 خردهپا که گهگاه رس



 . و کلهشان اینجا پیدا میشد
 چطوریه مگه؟_

 خییل گندهست، یه گوششم _
ی

 نگ
ی

ی بگ همچیر
هست شکسته، کچل هم  

... 
! 

سد!  با ورود فرد مراجع، به محمدی حق دادم که بیر
 قدش تقریبا یک میر و

هشتاد و یا نود بود، شانههایی پهن و ریش نسبتا بلند،  
 گوش چپش شکسته

د ی  برق میر
ی
 ... !بود و رسش از شدت صاف

اهن   با آن چهره و هیبت، در کت و شلوار مشگ و پیر
 کرم رنگ که دو

گذاشته بود تا زنجیر طالیی    دکمیه اولش را باز 
 گردنش را ربه رخ بکشد
سید  به نظر میر

 . ترسناکیر
در را پشت رسش بست و به چشم دیدم که محمدی 

 با هر دو دست بر



 !رسش کو بید
 . سالم، خییل خوش اومدید_

 . سالم، سپاسگزارم_
 بود؛ خشن و بم

ّ
 . صدایش هم مانند هیبتش با ابّهت

م اشاره زدمبا دست به صندلیهای روب  ه ی رویم میر  . 
 . بفرمایید خواهش میکنم_

ی نشست ی صندیل کنار میر  . روی اولیر
 . متشکرم_

تک دکمیه کتش را باز کرد و پاهای بلندش را روی 
 هم انداخت، برق

د ی  !کفشهایش چشم را میر
روی صندلیام جای گرفتم، کاغذ سفیدی از کنار 

ی   دستم برداشتم و در حیر
هالی پروندهای که گوشیه پیدا کردن خودکار از الب

ی بود گفتم  :میر
 . خب، بفرمایید، بنده در خدمتتون هستم_

لبخند روی لبش با توجه به صدا و چهریه خشنش 
 بیشیر به دهن کخی 



 ... !میماند تا لبخند
 . من حمید رحما یی هستم_
 . باالجبار لبهایم را کش دادم

 . احمدی هستم، از آشناییتون خوشوقتم_
_ نطوربنده هم همی  . 

 :پس از چند ثا نیه سکوت خودش به حرف آمد
مزاحمتون شدم بابت اینکه لطف کنید و به من  _

 . کمک کنید
برعکس ظاهر خشن و ترسناکش، بسیار مالیم و آرام 

 . بود
 . بله حتما_

من یه چک دارم به مبلغ پنج میلیارد تومان که _
 امروز رس رسیدش بوده و
 . متأسفانه پاس نشده

رقم چک، شاخکهایم جنبید با شنیدن  . 
ی دریافت کردید؟_ ی  این چک رو بابت چه چیر

 . فروش اتومبیل_
 بسیار خب، با صاحب چک تماس گرفتید؟_



 . بله، جواب نداده_
 میتونم اصل چک رو رؤیت کنم؟_

 . بله، حتما_
دست برد و از جیب داخل کتش کیف پول مشگ 

ون  را بیر
ی

 رنگ
ی شد و یک فقره چک تا نخورده را با  اورد، نیمخیر
ام به دستم داد  احیر

. 
نگایه به مشخصات چک انداختم تا از اصل و یی 

 اشکال بودنش
اطمینان حاصل کنم؛ چشمم افتاد به نام و نام 

 کیس که چک
ی

 خانوادگ
 :در وجه او صادر شده بود، با تعجب گفتم

آقای رحما یی این چک که در وجه شما نیست، _
 حنر به نام شما

هم نشده پشت نوییس  . 
 خب مشکلش چیه؟_

 ُنتها شما نمیتو نید برای نقد  _
ُ
ُ
ُ
مشکیل نداره ًمُ



 کردن این چک
 . اقدایم انجام بدید

 یعنی هیچ رایه نداره؟_
 َهرنوییس کنند یا _

ً
ُ
ُ
ُ
َ
یا باید چک رو به نام شما ظ

 اینکه به شما یه وکالت
خودش خییل رسش شلوغه، اصال وقت این  _. بدن

 کارا رو نداره واسه
ی من افتادم دنبال کاراش، شما نمیتو نید یه کاری  همیر

 براش بکنید؟
ی آنچه که ذهنم را  کیم این پا و آن پا کردم برای گفیر

 مشغول کرده بود
 :،دل به دریا زدم و پرسیدم

جالیل دارین؟_  شما چه نسبنر با آقای امیر
 . یک ابرویش را باال داد و گوشیه لبش کش آمد
_ تون؟ البته کیه که چطور مگه؟ آشناست برا

 !سیامکو نشناسه
 !بله البته، کیه که ایشون رو نشناسه_

 بزنم، احتمال دادم که شاید یک 
ی
نخواستم حرف



 درصد از ماجرای طالق
جالیل بیخیی باشد  . امیر

ی شدم و چک را به دستش دادم، آن را  نیم خیر
 رسجایش برگرداند و

 :گفت
_ و چاه دور یعنی واقعا هیچ رایه نداره؟ شما که راه 

 زدن قانونو باید بلد
 . باشید

جالیل با آن نیشخند  برای یک لحظه صورت امیر
 حرص درارش را به جای

 :رحما یی دیدم، با حرص جواب دادم
، هیچ رایه نداره_  . خیر

 . یی معطیل از جا بلند شد و دکمیه کتش را بست
 . پس بهش میگم خودش فردا بیاد خدمتتون_

ا برخاستم و به قصد پیچاندنش  به تبعیت از او، از ج
 :گفتم

من در حال حاضی وقت ندارم، میتونم یگ از _
 
ی
 همکارانم رو بهتون معرف



ند دفیر ایشون یف بیی جالیل ترسر  کنم، بگید آقای امیر
. 

 :با تعجب پاسخ داد
 ً؟! آخه سیامک خودش آدرس شما رو داد،  _

ً
جدا

 گفت که اگه کیس
 . بتونهاین چکو نقد کنه اون شمایید
 .. . جا خوردم از شنیدن حرفش

ی که آن لحظه به یادم آمد تصویر واضخ  ی تنها چیر
 از روز محرصی بود که به

اضار بهاره همراه او و برادرش به محرصی طالق رفتم؛ 
ون  وقنر از محرصی بیر

آمدیم صدایم زد، ایستادم و به روی پاشنه چرخیدم، 
 دست در جیب شلوار

 آ یی روشنش کرده بود و ز 
ی جیر طالیی رنگ روی جیر

ه و ی  پوست سیی
ت قرمزش فاصله انداخته بود؛ عینک آفتا بیاش  تیرسر

 را روی موهایش
ی ابروان پر و مشکیاش رس تا  گذاشت، با گره کوری بیر



 پایم را نظاره کرد و
جملهای گفت که به همراه آن نیشخند تمسخر 

ش مو به تنم راست ی  آمیر
... آخر »کرد:  شم صید هر جا بری... هر کاری بکنی

 «!...خودیم مایه
تصاویر ذهنی اعصاب خرد کنم را مخدوش کردم و  

 :گفتم
ایشون به من لطف دارند، ویل متأسفانه من درگیر _

 پروندهای هستم که
صددرصد وقتم رو، روی اون گذاشتم، نمیتونم 

 درخواست ایشون رو قبول
 . کنم

بسیار خب، صحبتهاتون رو بهش انتقال میدم _
خاب باحتما، دیگه انت  

نه و ازتون  ی خودشه،، اگه خواست خودش زنگ میر
 آدرس همکارتون رو

ه  . میگیر
 . باشه مشکیل نیست_



ون رفت  . بعد از تشکری کوتاه، خداحافظی کرد و بیر
ون فرستادم و خودم را روی صندیل  نفسم را کالفه بیر

 پرت کردم، رسم را
ه شدم  . به عقب خم کردم و به سقف خیر

اه از آن ماجرا، فکر میکردم این بعد از گذشت سه م
 داستان تمام شده و

تهدیدهای او را هم پوشایل فرض کرده بودم، ویل 
 انگار نحیس این پرونده
 ... !رهایم نمیکرد

ی زحمایر که حاال با فهمیدن  بالفاصله پس از رفیر
جالیل  ارتباطش با امیر

،چهره و هیکلش برایم عادی جلوه میکرد، محمدی 
با هول در را باز کرد،  

 :و وال داخل شد و یک ریز نگرا نیهایش را ردیف کرد
؟ چی شده خانم؟ _ ی چی شد؟ چی گفت؟ خو بیر

 ببینم اذیتتون که
؟ ی ی نمیگیر ی  نکرد؟ چرا چیر

 :کیم خودم را جلو کشیدم و کالفه گفتم



ی هم نشد، خییل هم آدم _ ی خوبم، یم بینی که! چیر
 خوب و متشخیص
ه درست کن بود، فقط برو برام یه فنجون قهو 

حمت ی  !بیر
 .. . آخه_

دیگه آخه و اما نداره... انقدرم سوال نکن مرضیه _
 جان... االن فقط نیاز
 ... . بهکیم سکوت دارم

ون رفت  . باشهای گفت و از اتاق بیر
ی به خانه، هرچه تالش کردم ذهنم روی  تا وقت رفیر

 پروندیه زیر دستم
متمرکز نشد که نشد! تا میخواستم صحنهای را 

ویرسازی کنم، آخرینتص  
جالیل جلوی چشمم نقش  لحظیه دیدارم با امیر

 !میبست
عصنی و بیحوصله پرونده را بستم و تصمیم گرفتم 

 برای تمدد اعصاب به
م  .. . مادرم و همان کنج امن آغوشش پناه بیی



یک هفته ای از آن مالقات اعصاب خردکن با رحما 
 یی و تجدید خاطرات

 . سه ماه پیش میگذشت
ت یازده و نیم شب بود و من روی کاناپه دراز  ساع

 کشیده بودم و
به توصیفات مادرم از دورهیم یگ از دوستانش  

 . گوش میکردم
 بهت گفته بودم 

ً
این خانم قرییسر هست که قبل
 شوهرش

ُ رده یادته؟ 
ً
ُ
ُ
رد؟_ُمُ

ُ
ُ
ُ
 !آره، چی شد؟ خودشم ُُمُ

 . چپ چپ نگاهم کرد
_ ، این چه حرفی ، بنده زبونتو گاز بگیر دخیر ی یی ه میر

 خدا هم سن و سال
 !منه، سنی نداره هنوز
 خب پس چی شده؟_
، ازدواج کرده_  . هیخی

 . ا ؟ به سالمنر باشه، انشاهلل خوشبخت بشن_
آره منم خییل خوشحال شدم، بنده خدا بعد از _



 چند سال تنهایی باالخره
 . رس و سامون گرفت

ی برداشتم و مشغول نتگرد ی موبایلم را از روی میر
 شدم، که باز صدای مادرم
 :به پرسیدن سوال بلند شد
 شهال خانمو دیده بودی؟_

 گ؟_
 . شهال خانم_

 آها، همون که پرسش رفت انگلیس؟_
 . آره خودشه، همون_

 خب؟_
 . اونم ازدواج کرد_

ی برگرداندم  نده.هایم فعال شد، موبایلم را روی میر گیر
 .و رس جایم نشستم
 ... !خب... میگفنر _

سفید میشد و در ظاهر مشغول پوست  رسخ و 
ی سیب داخل بشقابش  گرفیر

 . بود



ی نیست_  .. . هیخی دیگه... خیی
، طرف _ تو دست کم گرفنر نه، مثل اینکه شما دخیر

من رفتم« ف»بگه   
 . فرخزاد و برگشتم ،حاال بگو ببینم چی شده
سیب پوست کنده شده را با وسواس به چهار 

 قسمت مساوی تقسیم کرد و
درآوردن بخشهای اصافیاش شددرگیر   . 

 . بگو دیگه مامان، من منتظرم_
 . اصال نگاهش را باال نمیآورد

ی مهیم نیست_ ، چیر  . گفتم که هیخی
ی غیر مهمو بگو من بدونم_  . همون چیر
ی خایص نیست_  . ولش کن دیگه، چیر

پیشدسنر را از زیر دستش برداشتم که باالخره رسش 
 را بلند کرد و چشم

، اما باز هم نگاه میدزدیددر چشم شدیم  . 
 .. . مامان... ببینمت_

 . عرق از شقیقهاش راه گرفته بود
مامان... بگو چی شده، جون به لب کردی منو، _



 چرا مثل مجرما و خطاکارا
؟  !رفتار میکنی

وزهاش بازی میکرد و آهسته گفت  فیر
 :با انگشیر

 . راستش امروز یه بنده خدایی زنگ زد_
ی شد  . گوشهایم تیر

 خب؟_
 . برای... برای امر خیر _

ون فرستادم و بیشیر به پشنر مبل  نفسم را کالفه بیر
 . لم دادم

؟ من  _ س داشنر ی دو کلمه اسیر ی همیر
االن واسه گفیر

 که گفتم بهت، فعال
 ردشون کن

ً
 . قصد ازدواج ندارم، لطف ا

در حال دراز کشیدن بودم که با شنیدن جملهای که 
 از دهان مادرم

ون آمد  در میانیه راه خشک شدمبیر  . 
 !برای تو نه_

چشمهایم گرد شد و باز به همان حالت نشسته 
 . درآمدم



 !پس برای گ؟_
 :رسش را به زیر انداخت و آهسته لب زد

 . برای من خیر ندیده_
طوری میخندیدم که گویی خندهدارترین جوک سال 

 !...را شنیدهام
پس بگو واسه چی انقدر رسخ و سفید میشدی! _

یه بگردم، مثل اینال  
ای چهارده ساله شده  !دخیر

ب  یه نسبتا محکیم روی پایم کو بید و گفت  :ضی
مرض، خنده ندارهها! چی کار کنم؟ مثل نسل _

 شماها چشم سفید
 ... !نیستم

از جا برخاستم و کنارش روی دستیه مبل نشستم، 
 دست دور گردنش

انداختم و بوسیه آبداری از گونیه نرم و سفیدش  
 . گرفتم

الیه قربون اون چشم و گوش بستهات برم من؛ _
ی  انقدر صغری کیی



 . چیدن نداشت که، یه کلمه میگفنر خواستگار داری
دستم را از دور گردنش پس زد و چشم غرهای 

 :حوالهام کرد
گمشو برو اون ور، نبینمتها! خواستگار مال چه _

 وقتمه؟! من االن دخیر 
 !شوهر بدم نه اینکه خودم شوهر کنم

دمد وباره شانههایش را در آغوش گرفتم و فرسر  . 
ی من _ مامان خوشگلم، شما رس و سامون بگیر

 خوشحال ترم به خدا، اصال
میدو یی چیه؟ من به خاطر عذاب وجدان تنها بودن 

 شما ازدواج نمیکنم
،اگر بدونم تنها نیسنر و خوشحایل، منم واسه خودم 

 تشکیل میدم
ی

 زندگ
. 

هم کشیدچشم گرد کرد و ابرو در   . 
 !تو غلط کردی که به خاطر من ازدواج نمیکنی _

 . ردی از لبخند روی لبهایم نمایان شد
حاال یه لجبازی کن مامان خانم، وقنر دوتاییمون _



 موندیم تو خونه
 ... !ترشیدیم بهت میگم

 . مهری بس کنا، حوصله ندارم_
 خب حاال بگو گ بود زنگ زد؟_

ی بر  داشت و خودش را بشقاب میوهاش را از روی میر
 رسگرم قطعه

 . قطعه کردن برشهای سیب کرد
چه میدونم واال، یه خانیم صبح زنگ زد گفت _

؟ منم گفتم ل امینی ی  میی
؟ گفتم بله خودم هستم،   بله، گفت خانم زهره امینی

 گفت من عربزاده
هستم، جهت انر خیر مزاحمتون شدم! اول فکر  

 کردم واسه تو زنگ زدن
یس،  پرسیدم آقازادتون چند ،بعد از احوالیی

 سالشونه؟ چه کاره هستند؟ یهو
برگشت گفت مثل اینکه سوءتفاهم شده زهره جون، 

 منظورم خودتو نید
،برای پدرم مزاحمتون شدم! مهری تا اینو گفت انگار 



 یه سطل آب یخ خایل
کردن روم، تمام تنم یخ زد، بعدشم که هرچی گفتم 

 من قصد ازدواج ندارم
که الیک بهش گفتم باشه من با   ،انقدر اضار کرد 

م صحبت کنم  دخیر
 . بهتون خیی میدم

بشقاب را باال گرفت، یک برش از سیب برداشتم، 
 بلند شدم و رس جای اولم

 . برگشتم
خب حاال نگفت حاج باباش چند سالشه، _

 چیکارهست؟ از االن گفته باشم
 !،من حوصلیه شوهرننیه پیر و غرغرو ندارما

ی  سییل آرایم به صور  تش زد بشقاب را روی میر
 . گذاشت

 ذلیب نیسر تو دخیر ،حاال گ خواست عروس بشه_
. 

 نگفت؟_
کت _ چرا بابا، گفت باباش پنجاه و شش سالشه، رسر



 مهندیس داره، یه
دخیر و یه پرس هم داره که ازدواج کردن و رس خونه 

 خودشونن،
ی

 زندگ
این بنده خدا هم سه ساله همرسش فوت کرده و 

ه بچههاشتنهاست، دیگ  
ی رس و سامونش بدن  . تصمیم گرفیر

سیب جویده شده را قورت دادم و به پشنر مبل تکیه 
 . زدم

مورد مناسبیه، یی رس خر، سن و سالش هم بهتون _
 میخوره، چهار

 . سال تفاوت سنی خییل خوبه
 :زیر لب الالهاالهللا زمزمه کرد و حریص گفت

_  بدوش؟! من دارم 
ی

ره، تو میگ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
میگم من میگم ن

 نمیخوام ازدواج کنم،
 تفاوت سنیمون خوبه؟! عجبا

ی
 ... !تو میگ

آخه مامان جان تا گ میخوای اینجوری روزاتو با _
 دورهمیهای تکراری و

؟ منو   ؟ تا گ شباتو تنهایی صبح کنی
مسخره بگذرو یی



، روزا یا  که یم بینی
دانشگاهم یا رسکار، شب هم که میام خونه خسته و  

ندارم کوفتهام، حنر نا   
بشینم باهات یه رسیال ببینم! پس منطقر فکر کن، 

 حیف شما
 ، ، صورت به این زیبایی

ی
نیست؟ اندام به این قشنگ

 شما هنوزم طراوت
؟ بس  جوو نیتو داری، چرا میخوای الیک تنها بمو یی

 نیست این همه
؟ به خدا اگه ازدواج   سال تنها بودن؟ آخرش که چی

 کنی من خیالم راحت
س دیر میشه، دیگه  س تنهاییتو ندارم، اسیر اسیر

 رسیدن ندارم؛ بعدشم
 . شاید منم به ک یسای ازدواجم یه نگایه انداختم
تمام قسمتهای صحبتهایم از ته دل بود اال همان 

 بخش آخر؛ قطعا حاال
 !حاالها قصد ازدواج نداشتم

گذار بوده،  سکوت کرده بود و این یعنی حرفهایم تأثیر



 یعنی ته دلش
ه اگر نبود این همه فلسفه نمیبافت راضیست، ک

 برای مطرح کردنش
. 

 . دور و برم را واریس کردم
این تلفن کجاست؟ شمارشونو بردارم یه زنگ بزنم _

ش  خودم با دخیر
 . صحبت کنم

 . محکم پشت دستش کو بید لب گزید
ی یه کارمون مونده که خودمون _ خدا مرگم بده، همیر

 زنگ بز نیم! ولش
ی یی کن، اگه خودشون ز  نگ زدن بعد حرف میر  . 

 . لبخند دندان نمایی به رویش پاشیدم
یس بگن چه هول بودن خودشون از _ چیه؟ مییر

 !خدا خواسته زنگ زدن؟
زبون به دهن بگیر مهری، اصال نمیخوام عروس _

 . بشم، پشیمون شدم
نم بذار _ ی باشه، باشه، من غلط کردم، زنگ نمیر



 خودشون زنگ بزنن، راست
 اصال چه 

ی
معنی داره خانواده عروس زنگ بزنن میگ

 . به خانواده داماد
ی شد برای درآوردن دمپاییاش که به رسعت  نیمخیر

 جت از جا برخاستم و به
خانه دویدم ی  . طرف آشیی

 ... !باشه بابا... گفتم که غلط کردم_
مامان اون رورسی آ یی آسما یی که برات گذاشتمو _

 رست کن، به
 . رنگ چشماتم میاد

_ ؟آخه این ا چیه واسه من گذاشنر دخیر  
ی رنگ را به دستش دادم  . کت و دامن شیر

 . بگیر بپوش، غر نزن_
خانه قدم  ی ون آمدم و به طرف آشیی از اتاقم مادرم بیر

 برداشتم تا از مرتب و
 . آماده بودن وسایل پذیرایی اطمینان حاصل کنم

در حال دستمال کشیدن سینی بودم که صدای بلند 
سیدمادرم به گوشم ر   



. _ 
؟  مهری کجایی

ی بالطبع با فریاد جوابش را دادم  :من نیر
خونهام مامان، چه کار داری؟_ ی  آشیی

 . بیا برو حاضی شو، االن پیداشون میشه _
م_  . باشه االن میر

ی ناهارخوری گذاشتم و در  سینی برق افتاده را روی میر
ی به اتاقم ، ی رفیر  حیر

ی  ی و نظمش سالن پذیرایی را از نظر گذراندم تا از تمیر
 اطمینان حاصل کنم

ابتدا آرایش مخترصی کردم برای انتخاب لباس  .
 . رساغ کمد رفتم

انه و شیک بنفش  ی لباسها کت و دامن دخیر از بیر
 
ی

 رنگ که به تازگ
مادرم به انتخاب خودش برایم خریده بود چشمم را  

 گرفت، کتش یقیه
هفت و بازی داشت که از زیر یک تاپ صوریر  

ته میخورد وکمرنگ یقه بس  



ی و براق نقرهای بسته میشد  . با یک دکمیه پر نگیر
ی تا روی زانو و مایه شکل بود، ساده و  دامنش نیر

 . برازنده
ون   از میان رورسی  هایم، رورسی ساتن کالباسیام را بیر

 کشیدم، آماده شدنم
 . را پوشیدن یک ساپورت مشگ تمام کردم

ی توالت برداشتم ، کیم به  عطر ا فوریا را از روی میر
 گردن و مچ دستهایم

 . زدم و باز رس جایش برگرداندم
در حال به پا کردن کفشهای پاشنه پنج سانتیام بودم  

 که با به صدا
درآمدن زنگ آیفون به کارم رسعت دادم و با دو از 

ون رفتم  اتاق بیر
. 

ی به سمت آیفون که دم در ورودی بود،  ی رفیر در حیر
 :صدا بلند کردم

_ ی؟  اومدنامامان حاضی  . 
 اره اومدم، درو باز کن زشته پشت در منتظر بمونن_



. 
دم  . گویسر آیفون را برداشتم و دکمیه دربازکن را فرسر

 . خییل خوش اومدید، بفرمایید خواهش میکنم_
در ورودی را باز کردم و کنار در ایستادم، ابتدا مردی 

 با موهای جو
گندیم و پوشیده در کت و شلوار سورمه ای که از 

بد بزرگ گیل که درس  
دم آقای داماد باشد وارد شد ی  دست داشت حرف میر

. 
ی ریزنقش که با کفشهای پاشنه ده  پشت رسش دخیر

 ساننر قصه بلند قد
 
ً
جلوه دادن خودش را داشت، با جعبه بزرگ که حتما

ینی بود، به همراه  شیر
ی پچ پچ یم کردند و  ی  که با هم چیر

مرد جوا یی
 . میخندیدند وارد شد

از آنها زن و مرد جوان دیگری وارد شدند و در را پس 
 پشت رسشان بستند

. 



کنار باغچه کوچک مامان که پر بود از گل های رز  
 گلدا یی و کیم

ی معطر ایستادند و با ذوق به گل ها دست  ی سیی
دند و بو میکشیدند ی  میر

. 
از دیدن این همه صمیمیتشان لبخند به لبم آمد، 

 همیشه این فکر در رسم
ن یم داد که اگر من هم خواهر یا برادر میداشتم جوال

 با هم صمییم
شدیم، یا نه یم شدیم مثل خواهر و برادر های مادرم  

 ده ساله
ً
 که تقریب ا

 !یم شد از آنها خیی نداشتیم
هم چنان محو تماشای باغچه بودند که چشم آقای 

 داماد به من افتاد و رو
 ُل ندیدهاش گفت

ً
ُ
ُ
ُ
ُ
 :به فرزندان گ

ا بسه دیگه، خانم جوان منتظر ما هستندبچهه _  . 
 به رسعت از باغچه دل کندند و به رسعت به 

ی
همگ

 طرف من قدم تند



 . کردند
ینی جلو آمد  . دخیر ریز نقش همراه جعبه شیر

؟ _  سالم عزیزم خو یی
ویی جوابش را دادم

 :با خورسر
 . سالم، خییل ممنون گلم _
ینی را به دست من داد و با لنی خندان ، به سمت شیر

 مادرم که پشت رس
 . من ایستاده بود رفت

چنان با ذوق و شوق حرف زد که من کنجکاوانه 
 !نگاهش کردم

 !وای خدای من، زهره جون؟ _
م لب زد  :مادرم با رسر

 . سالم عزیزم، خودمم _
 :بیمعطیل مادرم را در آغوش کشید و با هیجان گفت
سالم زهره جون، الیه من فداتون، چشمم کف  _

تون، هزار ماشاهلل اصالپا  
 داشته باشید

ی
 !بهتون نمیخوره دخیر به این بزرگ

 او را در آغوش گرفت
ً
ی متقابل  . مادرم نیر



 . ممنون عزیزم شما لطف دارید_
 :مرد جوان پشت رسش به آقای داماد تعارف زد

 . بفرمایید آقاجون _
 . شما بفرما عیل جان _

مد و پس از مرد جوان که عیل نامیده شده بود جلو آ
یس با من و  احوالیی

 . مادرم کنار همرسش ایستاد
مرد جوان دیگر که از شباهتش به آقای داماد، 

 فهمیده بودم پرس خانواده
 . است، دست پشت پدرش گذاشت

 . اول شما بفرمایید آقاجون _
آقای داماد جلو آمد و لبخند به لب نگاهم کرد، در 

 سالم کردن پیشدسنر 
 . کردم

اب عربزاده، خییل خوش اومدیدسالم جن _  . 
م سپاسگزارم _  . سالم دخیر
 . سپس رو به مادرم کرد
 . سالم عرض شد بانو _



مادرم در حایل که لپهایش از خجالت گل انداخته بود 
 :جواب داد

سالم خییل خوش اومدید، بفرمایید خواهش یم   _
 . کنم

 :عربزاده گل را به طرف مادرم گرفت و گفت
 . ناقابله _

ادرم سبد بزرگ گل را با تعلل گرفت و تشکر کردم  . 
یس   ی با روی خوش احوالیی پرس خانواده و همرسش نیر

 کردند و داخل
 . شدند

ی دعوت کردم، سبد گل را روی اپن    را به نشسیر
ی

همگ
 گذاشتم و

خانه بردم ی ینی را به آشیی  . شیر
ینیها در ظرف جداگانه بودم که  در حال چیدن شیر

س  مادرم با اسیر
ارم آمدکن  . 

ی پیش _ ا، مامان؟! چرا اومدی اینجا؟! برو بشیر
 . مهمونا زشت تنها بمونن



ول کن اینارو مهری، بیا بریم توام، من روم نمیشه  _
 تنها بشینم پیش

 . اینا
یزم میام _  . باشه شما برو من چایی میر

 . همچنان ایستاده و به دستان من چشم دوخته بود
_ امد برو دیگه مامان، االن می  . 

 . باشه پس زود بیا دیگه_
ی چای  ینی ها را تمام کردم و مشغول ریخیر چیدن شیر

 شدم، سینی به
دست وارد پذیرایی شدم و به آقای عربزادیه بزرگ 

 . تعارف کردم
 . بفرمایید_

م_ ، ممنون دخیر
ی

 . بهبه، چه عطر و رنگ
م گفتنهایش با آن  ی نشده بود اما دخیر ی هنوز چیر

 لبخند کنج لبش داشت
 !بدجور به من مزه میداد

 :ناخودآگاه لبهایم کش آمد و از ته دل جواب دادم
 . نوش جونتون_



به نوبت به همه تعارف کردم، آخرین استکان را 
 جلوی مادرم گذاشتم و

ی نهادم  . سینی خایل را همانجا روی میر
 ، ی چشم چرخاندن برای پیدا کردن جایی برای نشسیر

 مبل کناری عروس
 یافتم و همانجا ساکن شدم. همان خانواده را خایل

 دخیر ریزنقش که
  
ی
وع به معرف فهمیده بودم دخیر خانواده است رسر

 . کردن خودشان کرد
من سیما هستم، ایشون همرسم عیل جان، ایشان _

 برادرم سپهر و
همرسش مهتاب جون، و ایشون هم پدر عزیزمون آقا 

 . داریوش
 :رو به من کرد و پرسید

ی شما رو بدونم؟میتونم اسم زیبا _  
 . از آشناییتون خوشحالم، بله البته مهرانه هستم _

 . اسمت هم مثل خودت زیباست مهرانه جون _
 . ممنون شما لطف داری عزیزم _



 !شنیدم شما وکیل هسنر _
 . بله، با اجازتون_

 وای چقدر عایل، سخت نیست شغلت؟_
هر شغیل سختیهای خودش رو داره، این کار تمام _

قیه منهعشق و عال  
 . سیما جون

ون از _ خییل هم عایل، من که اصال حوصلیه کار بیر
 خونه رو ندارم، بابا

کتش اما کال حالشو ندارم،  صدبار بهم گفته برم رسر
 خونه رو ترجیح میدم

. 
 :در پاسخ گفتم

باز من اصال عالقهای به خونهداری ندارم، درست _
 برعکس مامان که هر

 بلده و تو خونهدار 
ی

ی بگ ی همه فن حریف، من هیی
 تو این مسائل صفر

ی نگم ی ه چیر
 . که چه عرض کنم بهیر

 خندیدیم و عروس خانواده که 
ی

با این حرفم همگ



وع  مهتاب نام داشت رسر
 :به صحبت کرد

این حرفا رو ول کنید، واسه این حرفا وقت زیاده، _
 بیاید در مورد

ای بهیر حرف بز نیم؛ مثال اینکه آقاجون و زهره  ی چیر
و تنهاجون ر   

 . بذاریم تا حرفاشونو بزنن
به مادرم نگاه انداختم، رسب  هزیر نشسته و رسخ و 

 سفید شده بود؛ به جایش
 :جواب دادم

ه، همینجا بمو _ بله حتما، البته ما تعدادمون بیشیر
ه، مامان و  نیم بهیر

ند داخل حیاط یا اتاق  یف بیی آقای عربزاده ترسر
ند  مامان، هرجا که راحتیر

. 
سپهر نام داشت رو به پدرش گفت پرسشان که : 

بلندشید دیگه آقاجون، حیاطشون خییل هم _
 قشنگه، با اون باغچیه پر از



 !گل شاعرانه هم هست، اصال خوراک خواستگاریه
 :پدرش در حایل که از جا برمیخاست گفت

 . کم نمک بریز بچه_
ی شدم این دو نفر را خدا  با شنیدن این حرفش مطمی 

 برای هم ساخته
سالعملش دقیقا مثل مادرم بود،عک ! 

 . پاشید دیگه مامان، آقای عربزاده رو همرایه کنید_
مادرم از جا بلند شد و با عذرخوایه کوتایه همراه 

 آقا داریوش به حیاط
 . رفتند

در این فاصله من از بقیه پذیرایی کردم، با هم از هر 
 دری صحبت کردیم و

 . با شوخیهای گاه و بیگاه سپهر خندیدیم
پس از گذشت تقریبا یک ساعت و نیم، مادرم و آقا 

 داریوش دوشادوش
 چشم دوخته بودیم به 

ی
هم وارد شدند، همگ

 لبخندهای نقش بسته روی
 . لبانشان



همقدم جلو آمدند و هر کدام رس جای قبلیشان 
 . نشستند

 :سیما رو به مادرم با ذوق پرسید
چی شد زهره جون؟ افتخار میدید به آقاجونم که _

 همرس شما بشه و جای
 !پدر رو برای مهرانه جون پر کنه؟

مادرم گره رورسیاش را کیم سفت کرد و لب هایش را 
 . با زبان تر کرد

 . چی بگم واال عزیزم، هرچی خدا بخواد_
وع به دست زدن   تا حرف مادرم تمام شد، سپهر رسر

 . کرد
 . پس بزن کف قشنگه رو به افتخارشون_

 با خوشحایل برایش
ی

-ان کف زدیم، همرس سیما همگ
از جا -عیل  

ینی را برداشت و به من چشم  برخاست و ظرف شیر
 . دوخت

ین کنیم دیگه با اجازتون؟_  خب پس دهنمونو شیر
 . خواهش میکنم، صاحب اختیارید_



 .انشاءهللا مبارکه_
ینی را جلوی آقا داریوش گرفت  . ظرف شیر

_ ین کنید دیگه، اج ازه آقا پس بفرمایید دهنتونو شیر
 . از باال هم صادر شد

 . آن شب به خو یی و خویسر گذشت
ی خانوادیه عربزاده، مادرم مرا به آغوش   بعد از رفیر

 کشید و هایهای گریست
ی ناخودآگاه اشکهایم جاری شد، مثل عزادارها   ،من نیر

 گریه و شیون
میکردیم! نمیدانم دلیل مادرم چه بود، اما من قطعا 

 . برایش خوشحال بودم
ی به اتاقم فقط یک جمله پرسیدمهنگام  رفیر : 

ازش خوشت میاد؟ طوری هست که بتونه _
 تنهاییهای این بیستوچند
ان کنه؟  سال رو برات جیی

 . رس به زیر مشغول جمع کردن پیشدستیها شد
مرد خو یی به نظر میاد مهرانه، خودش دخیر داره، _

 حال منو درک میکنه



اده پدری کنه ،نگرا نیهای منو برای تو میفهمه ،قول د
ی یه  برات، به همیر

 . قولش عمل کنه برای من کافیه
اشک در چشمانم جوانه زد و مهری افزونیر در قلبم 

 ریشه دواند، همانجا از
ته دل از خدا خواستم که داریوش عربزاده بتواند 

 خوشبختش کند وگرنه
 !کاری میکردم که از کردهاش پشیمان شود

ز اتفاقات افتاده به هنگام خواب، وقنر که ذهنم ا
 خایل شد، تریس ته دلم

! از اینکه با ازدواج مادرم  النه کرد، ترس از تنهایی
 دوران تنهایی من آغاز

شود... به هرحال من تصمیمم را گرفته بودم، قطعا 
 نمیکردم

ی
 با آنها زندگ
. 

نمیخواستم حاال که بعد از چندسال تنهایی و رنج 
 قرار بود کیم طعم

ک را،  مشیر
ی

ی را، طعم  زندگ طعم همراه داشیر



ی را بچشد باز  پشتیبان داشیر
 . هم من مزاحمش باشم

اگر راه داشت حداقل دو سه مایه بعد از 
 ازدواجشان، خودم را به یک

بهانهای گم و گور میکردم تا الاقل برای مدت کوتایه 
 هم شده بدون دغدغه

 کند... 
ی

 کند، فقط زندگ
ی

ی برای من آرام زندگ داشیر
سبدون اسیر  ! ... 

ل  ی در یک ماه گذشته سه بار خانوادیه عربزاده به میی
 ما آمدند و دو بار

 . همما به دعوتشان پاسخ مثبت دادیم
خانوادیه خوب و بانشایط بودند و از همه مهمیر با 

 من و مادرم خییل
ی باعث شد تا حدودی از  زود صمییم شدند، همیر

 درست بودن انتخاب
 . مادرم اطمینان حاصل کنم

یک بار به خانه میآمدم یا خانه نبود یا در حال  این
 آماده شدن برای



ی با داریوش خان بود و یا در حال حرف  ون رفیر بیر
 . زدن با تلفن

از حالتهایش میفهمیدم که خوشحال است، حال 
 دلش خوب است، اصال

خانه رنگ گرفته بود، زندگیاش دستخوش تحول خو 
ی   یی شده بود و همیر

ی   که او شاد بود خوشحالم مرا بس بود... همیر
 میکرد، به درک که مجبور

بودم غذای از دیشب مانده بخورم، مهم نبود که 
د برای آن گپ ی  دلم پر میر

یمان... به جهنم که گایه کارم  و گفتهای مادر دخیر
 بیشیر طول میکشید

و صد بار موبایلم را چک میکردم برای دیدن نام 
 مادرم روی صفحهاش اما

ه گویسر را رسجایش برمیگرداندم!... هربار ناامیدان
ی ی  این روزها چیر

ی مرا رایصی میکرد،  نمیخواستم اال شادیاش و همیر
 بقیهاش دیگر اهمیت



 . نداشت
ی مهری تو  هر شب به خودم یادآوری یم کردم که ببیر

 این روزها را از
پیشب ینی کرده بودی، از قبل تصمیمت را گرفته 

 بودی و حاال این
... تنهایی انتخاب ثمریه انتخاب توست ! آری تنهایی

 ... !تو بود
تمام قرار و مدارها را گذاشته بودیم، تا جایی که امکان 

وط سفتو  داشت رسر
سخنر پیش پای داریوش خان گذاشتم، به چشم 

 غرههای مادرم و
انگار مامانش » زمزمههای سیما که آهسته میگفت 

سالهست که۱۴دخیر   
ویط میذاره  ط و رسر ی رسر ت ندادم؛ اهمی« همچیر

 حرفهایم را رک و پوست
کنده زدم و داریوش خان هم خم به ابرو نیاورد و با 

 یک لبخند همه را
 :پذیرفت، در پایان به مادرم چشم دوخت و گفت



 !هرکه طاووس خواهد جور هندوستان کشد _
روز عقد بود، به خاطر من قرار شد مراسم را روز 

 جمعه برگزار کنند
 به محرصی و بعد از آن ،تصمیم بر این بود که 

ی
همگ

 برای ناهار به
 . خانه داریوش خان برویم

گفته بودند از اقواممان دعوت به عمل آوریم که ما 
 با توجه به سوابق

خانوادگیمان مهما یی نداشتیم! از مادرم خواسته 
 بودم این قضیه را

خودش رسبسته به داریوش خان بگوید تا فرزندانش 
 از ما در مورد این

سوال نکنند موضوع  . 
مانتو شلواری کرم رنگ به همراه یک رورسی طالیی 

 برای مادرم کنار
گذاشته بودم، موهایش را روز قبل به درخواست من 

 رنگ کرده و دسنر هم
ات جز ی   ی تغییر به صورتش کشیده بود، با همیر



 الاقل ده سال جوانیر به
نظر میآمد، قطعا امروز هیچکس باورش نمیشد که 

ش  باشممن دخیر  . 
آرایش مالییم کردم، مانتوی سفیدم را که رویش 

 مروارید دوزی شده بود
از جالبایس برداشتم و به همراه شلوار جذب سفید و 

 رورسی صوریر 
کمرنگ پوشیدمش، کفشهای پاشنهدار به رنگ 

ی به پا کردم  رورسیام را نیر
ی کیف سفید پولک دوزی شده از اتاق  و با برداشیر

ون رفتم  . بیر
ی حاضی و آماده از اتاقش همزما ن با من مادرم نیر

ون آمد  . بیر
ماشاءهللا چقدر جذاب و خوشگل شدی مامان،  _

 انشاءهللا خوشبخت بیسر 
 . عزیزم

جلو آمد و روب  هرویم ایستاد، با چشمان اشگ رستا 
 پایم را برانداز کرد



 :و گفت
این جمله رو من باید االن بهت میگفتم، نه تو به  _

تو من، آرزومه که  
 . لباس عرویس ببینمت مادر

ی از اشک و آه حرف را عوض کردم  . برای جلوگیر
 داره، من و شما نداره که، دیگه از _

ر
ای بابا چه فرف

ی اول دخیر   قدیم گفیر
، غصه نخور نوبت  بزرگیر عروس بشه بعد کوچکیر

 . منم میشه
 . و لبخندی ضمیمیه حرفهایم کردم و بوسیدمش

ش خان اومدهها، دو در منتظرهبیا برو دیگه، داریو  _  
. 

ب  های به صورتش زد  . آهسته ضی
خدا مرگم بده، اون بنده خدا دم در منتظره بعد تو  _

 اینجا وایسادی
؟! بدو بریم،  ی کرد برام تعریف میکنی قصیه حسیر

 . درو هم قفل کن
ی به  دقیقا نیم دانم داریوش خان چه داشت، اما چنیر



 نظر یم آمد که دل
آ یی ما را بدجوری بدست آورده  زهره خانم چشم

 !است
 . شما برید من پشت رستون میام _

ی از در خانه ایستاد و به طرفم  ون رفیر قبل از بیر
 . چرخید

؟! درو قفل کن زود بیا، دم در منتظرتیم  .یعنی چی
ی خودم _ ی شما نمیام مامان، با ماشیر من با ماشیر

 . میام، شما برید
_ ؟ اال ی یی ن مثال میخوای مهری این حرفا چیه میر

۲۰دوتا دخیر پرس   
سالهرو با هم تنها بذاری؟! بابا ما سنی ازمون  

 گذشته، دیگه این حرفا به ما
 . نمیاد، بیا بریم

م، شما برو دیگه، در رو قفل _ خودم اینجوری راحتیر
 میکنم پشت رستون

 . راه میافتم
 .. . آخه_



 . آخه و اما و اگر نداره، برو دیگه_
_ دیگه، لفتش ندیا، دلم نمیخواد  باشه، زود باش

 . تنها برم تو محرصی 
باشه عزیزم پشت رستون راه میافتم، برو خیالت  _

 . راحت
 . دسنر تکان داد و با عجله طول حیات را یط کرد

به هر حال باید از االن عادتش میدادم به نبودنهایم، 
 عادتش میدادم به

 . اینکه نباید منتظر من بماند
را معطل کردم و بعد با قفل کردن چند دقیقه خودم 

 در از خانه
ون رفتم  . بیر

ی را که زدم به خودم گفتم  :استارت ماشیر
 « !به روزهای تنهاییت خوش اومدی مهرانه »

به محرصی که رسیدم انواع و اقسام ماشینهای مدل 
 باال دم در پارک بود و از

میانشان یک شایس بلند مشگ عجیب به چشم یم 
ی نبو  د کهآمد، ماشیر  



 !غول بود
پشت رسش پارک کردم و پیاده شدم، دزدگیر را که 

 زدم نگایه به
ی انداختم، دویستوهفت سفید کوچکم در  ماشیر

 مقابل این غول بیشاخ و
دم مشگ، بیشیر شبیه اسباب بازی بود تا وسیلیه 

 حمل و نقل! به خودم
نت رسچ   یادآور شدم که قیمت و مدلش را در اینیر

هکنم، دفعه بعدی ک  
ی داشتم حتما به آن فکر میکردم  . قصد خرید ماشیر
در حال ورود به محرصی ناخودآگاه برگشتم و دوباره 

 نگاهش کردم، لعننر 
فتم   از فردا میر

ً
بدجور چشمم را گرفته بود، قطعا
 دنبال دو دوتا چهارتا

کردن حسابهای بانکیام تا ببینم یم توانم پول 
 !خریدش را جور کنم یا نه

ه شدم سیما و مهتاب به همراه عیل و وارد محرصی ک
 سپس از جا برخاستند



،سیما و مهتاب با لبخند به طرفم قدم تند کردند، با 
 ذوق فراوان مرا در

وع کردند به تعریف و تمجید از  آغوش کشیدند و رسر
 زیبایی و تیپم! همیه

ویی جواب دادم و سیما 
تعریفهایشان را با خورسر

 کردن
ی
وع کرد به معرف  رسر

شاناقوام  . 
مهری جون ایشون خاله زهرا هستند، ایشون 

خالم سا نیا  دخیر
 .... جون هستند، ایشون

 کرد و من هم با هر کدام. 
ی
همه را یک به یک معرف

 جدا جدا
سیکردم و از دیدنشان ابراز شادما یی نمودم،  احوالیی

 تا اینکه رسید به
خانیم چادری که روی صندیل نزدیک داریوش خان 

 نشسته بود و
 . برخالف بقیه به پایم نایستاد

ی هستند _  . ایشون هم تاج رس هممون عمه شهیر



از دیدنش جا خوردم اطراف را برای دیدن پرس نره 
 غولش از نظر گذراندم

 . که صدای سیما مرا به خودم آورد
مهری جون چی شده یهو؟! عمه جون با شما _

 . هستند عزیزم
 . دستپاچه لبخندی زورگ روی لب نشاندم

ی  _ ببخشید یه لحظه حواسم پرت شد، سالم شهیر
 جون از آشناییتون
 . خوشبختم

م ببخشید من بلند نشدم، سیما میدونه  ممنون دخیر
 من یه مقدار پام

مشکل داره نمیتونم رو پا بایستم، انشاءهللا عرویس 
 . خودت خوشگلم

د و نمیتوانست  ی ذهنم رفت به آن روز دادگاه لنگ میر
 درست روی پا

د، خودش بود امکان نداشت اشتباه کنمبایست ! 
 :با همان لبخند تصنیع پاسخش را دادم

ی جون، این چه حرفیه  _ خواهش یم کنم شهیر



 . راحت باشید
 . سالمت بایسر مادر _

سپس در حایل که آهسته زانویش را میمالید رو به 
 . سیما کرد

ی این پرسه باز کجا گذاشت رفت  _ سیما جان ببیر
 بگو بیاد، دیگه

وع میشه  . مراسم االن رسر
ی هم که میگن ناراحت  _ ی عمه جون بهت یه چیر

ب ، به خدا که ضی  مییسر
 . زدی با این پرس بزرگ کردنت

م برات داداش،  _ چی باز غرغر میکنی تو؟ عیل بمیر
 تو چطوری با این
؟  یم کنی

ی
 !زندگ

 . شما نمیخواد به فکر عیل بایسر قلدر خان
به تنم راست با شنیدن صدایش از پشت رسم مو 
 شد، تا االن سیع

 اشتباه گرفتهام و 
ً
ی کنم که حتًما داشتمبه خودم تلقیر
ی خانم آن  شهیر



کیس که فکر میکنم نیست اما با شنیدن این تن صدا 
 و لحن حرف زدن

ی بدل شد  !تمام شکهایم به یقیر
هرگز فکرش را هم نمیکردم روزی دوباره ببینمش، آن 

 هم اینطوری... در
، ی مکا یی ی مراسیم همچیر در چنیر ! ... 

در افکار خودم غوطهور بودم که صدای سیما از جا 
 . پراندم

بفرما عمه خانم اینم شاه پرست، مهری جون  _
 ایشون هم دسته گل عمه

، سیامک ی  . شهیر
نفیس عمیق کشیدم و ناچار به پشت رس چرخیدم، 

 شکر خدا خوب بلد
بودم چگونه آرامشم را حفظ کنم، به هر جان کند یی 

 بود گوشههای لبم
را کیم کش دادم تا شاید شبیه لبخند شود! چشم در 

 چشمش دوختم تا
د  . به تعجب و شوک شدنم یی نیی



 . سالم جناب، خوشبختم _
 :باز سیما به حرف آمد

ی _  . سیامک، مهرانه جون دخیر زهره جون هسیر
ی نگاهم کرد و شصتش را گوشیه لبش کشید  . ریز بیر

 . سالم_
، یک س ی الم خشک و خایلفقط همیر ! .... 

ی خانم باعث شد برای دیدنش کیم کنار  صدای شهیر
 .بایستم

م، من شما رو _ خییل چهرهات برام آشناست دخیر
 جایی ندیدم؟

... االن وقتش نبود... درست وسط عقدکنان  لعننر
ایط فعیل  مادرم! در رسر

کوچیه عیل چپ را مکان مناسنی یافتم و رسیعا 
 !خودم را به آنجا زدم

_ ی جون، من که بار اوله یم بینمتونن میدونم شهیر  . 
ی به  ی از گوشیه چشم دیدم که تک خند تمسخرآمیر

 این حرفم زد و به
 . سمت سپهر و عیل رفت



افتاده بودم، پس از  برای فرار از تلهای که در آن گیر
 عذرخوایه کوتایه

ی خانم و سیما، به طرف مادرم و داریوش خان  ازشهیر
 . رفتم

 . سالم_
م بیتفاوت جوا یی نداد اما آقا داریوش با مادر 

 :لبخندی پدرانه پاسخ داد
 سالم عزیزم، چرا با ما نیومدی؟_

راستش یه مقدار کار داشتم، گفتم شما منتظر نمو _
 . نید

به طرف مادرم خم شدم و بوسهای روی گونهاش  
 . کاشتم

ی نمیخوای؟_ ی  خو یی قربونت برم؟ چیر
 :چشمغرهای رفت و گفت

_ ، خوبه گفتم زود بیا که الزم نک ینی کنی رده خودشیر
 من تنها نیام تو

 ،اینجوری زود اومدی؟ تو آخر منو دق میدی مهری
. 



ا، ا، این حرفا رو نزن فدات بشم، روز عقدت _
 شگون ندارهها، بعدم شما

که دیگه باید به بدقولیا و دیر اومدنای من عادت  
، تازه تنها هم  کرده بایسر

ن مثل شیر کنارتهنبودی که، داریوش خا  . 
با شنیدن این حرفم هر دو به هم نگایه انداختند و 

 لبخند مهمان
 . لبهایشان شد

داریوش که آره جای خودش، من میخواستم توام _
 . همراهم بایسر 

 . من همیشه پشتتم مامان، خیالت تخت_
جالیل در  کمر راست کردم و کنار مادرم ایستادم، امیر

ین حالت  بیتفاوتیر
سبت به من کنار عیل و سپهر میگفت و ممکنش ن

 . میخندید
بعد از جاری شدن خطبیه عقد و رد و بدل کردن  

 کادوها، همه از محرصی 
ون رفتیم و من با تعجب محو مردی بودم که  بیر



 داشت سوار بر دلیی 
 !مورد عالقیه من میشد

 . صدای سیما بود که توجهم را جلب کرد
ی  _ اومدی؟ عمه جون شما چطوری با این ماشیر

 چطوری سوار شدی با این
 زانو دردت؟

ی قحط بود که  _ به بدبخنر عمه! نمیدونم ماشیر
 !این پرس رفت اینو خرید؟

 :مادرم که کنار ما ایستاده بود به حرف آمد
ی جون، ببخشید  _ خب شما با مهرانه بیاید شهیر

 تعارفتون نمیکنم با ما
ی داریوش جان هم شایس بلنده  بیاید، آخه ماشیر

سم اذیت بشیدمییر   . 
 . با لبخند مادرم را نظاره کرد

م،  _ ممنون عزیز دلم، هرطور شده با سیامک میر
 مزاحم مهرانه جان نمیشم

. _ 
 . چه مزاحمنر عزیزم، مهرانه هم تنهاست



با چشم غرهای که حوالهام کرد، برخالف میلم دهان 
 . باز کردم

ی جون با من بیایید،  _ بله، مامان راست میگن شهیر
ید هم  هم شما راحتیر
 . من تنها نیستم

 . آخه نمیشه که اینجوری _
چرا نشه؟! بذارید من دور بزنم بیام این طرف با  _

 . هم بریم
با صدای بوق رسمان به طرف خیابان برگشت و 

 همان دلیی مشگ را دیدم
جالیل با غرور ذاتیاش پشت  که توقف کرده و امیر

 فرمان نشسته است، بیس
برای خودم که االن پشت رل این دلیی تأسف خوردم 

 !نیستم
؟ _  مامان بیام کمکت سوار بیسر

ی جون با مهرانه میان، شما برو_  . نه پرسم، شهیر
وای خدای من چه میشنیدم؟! این مادر من بود که 

 او را پرسم خطاب



ی یگ را کم داشتم! چشمهایم را در  میکرد؟! همیر
 حدقه چرخاندم، نفسم را

ون فرس ی صدادار بیر تادم و بیتوجه به او رو به شهیر
 . خانم کردم

م ماشینو بیارم _  . من میر
باز صدایش چون کشیدن گچ روی تخته سیاه روحم 

 . را خراشید
 . الزم نیست، مامان با خودم میان _

 هم عصنی شده بودم هم کالفه، ناخودآگاه تند شدم
. 

گویا مادرتون زانوهاشون مشکل داره، درد دارن، _
سوار و پیاده این یعنی   

ی ماشینی براشون سخت و دردآوره  شدن از همچنیر
 متوجه هستید؟ االن

جای تعارف کردن و این حرفها نیست، من تنهام 
ی هم خالیه، پس  ماشیر

 . ما با هم میایم، شما بفرمایید
 . عینک آفتا بیاش را باال زد و با اخم نگاهم کرد



باشه پس من رفتم مامان، مواظب خودت باش،  _
موقع زیر پات پوست یه  

 !خربزه نذاشته باشن خدایی نکرده با رس بیفنر 
در ظاهر با مادرش حرف یم زد، اما تک تک کلماتش 

 را به قصد نیش
زدن من ادا کرد، حنر لحظه ای از من چشم بر 

 نداشت، ما خوب حرف
هم را یم فهمیدیم اما بقیه قطعا متوجه نمیشدند! 

 مادرهایمان با تعجب و
ز شاهد جنگ لفظی ما بودنددها یی با  . 

عینک آفتا بیاش را دوباره به چشم زد، پا روی گاز  
 گذاشت و با رسعنر 
 . رسسام آور دور شد

ببخشید تو رو خدا زهره جان، مهرانه جان من از  _
 طرف سیامک عذر

میخوام، به خدا بچیه بدی نیست این چند وقت 
 خییل فشار عصنی روش
هستبوده و یه مقدار به هم ریخت  . 



 . خواهش یم کنم این چه حرفیه _
 . مادرم بود که در جواب گفت

ی  به آن طرف خیابان رفتم و بعد از سوار کردن شهیر
 خانم همراه هم به

ل داریوش خان به راه افتادیم ی  . طرف میی
در طول مسیر سکوت برقرار بود و من از این وضع  

 کمال رضایت را داشتم
ی چهارراه  ی از دومیر

ی خانم که گویا که با گذشیر شهیر
 این وضع مطلوبش

 . نبود سکوت را شکست
م سیما میگفت شما وکییل _  . دخیر

 . چهار راه را رد کردم
 . بله_

میگم این همکارای شما بعضیهاشون خییل ناتو  _
 هستند، البته بال نسبت

 .شما عزیزم
ی دوربرگردان را دور زدم  . اولیر

 . توی هر شغیل آدم بد و ناتو پیدا میشه _



آره خب، ویل میدو یی چیه، چند ماه پیش پرسم و  _
 عروسم با هم به

ی پرسم که االن اینجا بود،  مشکل خوردند، همیر
 . سیامکو میگم

بله چقدر هم که من نمیشناسمش! »با خودم گفتم 
 به مشکل نخوردن

ه رو آش و الش   ی خانم، پرست زده بود دخیر شهیر
 «!کرده بود

 . بله، میفرمودید_
ادر میگفتم، سیامک با زنش به مشکل آره م _

ی آشنر یم  خورد، داشیر
کردنها، یعنی من و سیامک داشتیم راضیش میکردیم 

 برگرده رس زندگیش
،اما نمیدونم یهو چی شد ورقش برگشت! دیگه 

 جواب تلفنامون رو نمیداد
ش رسید که   شد از این رو به اون رو، بعدا خیی

ً
،کل

 بله، داداشش براش
م یه تو گوشش وکیل گرفته،  این از خدا یی خیی



 میخونده که طالق بگیر 
! هیخی دیگه آخر من نمیدونم چی شد  طالق بگیر

 چی نشد، یه روزی
سیامک بچهم با رس افتاده و شونههای آویزون اومد 

 خونه گفت همه چی 
تموم شد ،طالقش دادم رفت! هرچی هم گفتم آخه 

 چطوری اینجوری شد،
ی زیر رس وک یل بهارهست... بهاره فقط گفت همه چیر

 . اسم زنش بود
 . آیینیه جلو را تنظیم کردم و داخل کوچه پیچیدم

 . من که همیشه نفرینش یم کنم مهرانه جون _
آخه اون چه گنایه کرده؟ وکیل کارش همینه  _

ی جون  .شهیر
کارش چیه؟ اینکه دو تا عاشق و معشوقو از هم  _

 جدا کنه؟! اینکه
 !زندگیشونو به هم بزنه؟

لم را از دست میدادمد یگر داشتم کنیر  . 
 کنه  _

ی
ی جون عروستون اگر میخواست زندگ شهیر



 دنبال وکیل نمیگشت
ه  . که طالق بگیر

ای بابا نیم دونم این چه نو یی بود تو دامن ما   _
، ویل خب خدا ی  گذاشیر

انشاهلل که به رسش بیاره، خییل بچهامو عذاب داد، 
 بچهام نصف عمر شد

ره جونش بود، یعنی خدا نمیکرد این ،پیر شد!... بها
 دخیر میگفت رسم

درد میکنه، سیامک دق میکرد، بعد یهو اینجوری... 
 خدا لعنتش کنه که

این دو تا جوون رو بدبخت کرد، خدا ازش نگذره که 
 بچیه منو اینجوری
 . عصنی و داغون کرد

جلوی در پارک کردم و کیم تا قسمنر عصنی جوابش 
 . را دادم

ا هم انقدر زود قضاوت نکنید، شاید یه حاال شم _
ی این وسط بوده که ی  چیر

ی، بیخود این بنده خدا رو نفرین  شما ازش بیخیی



 !نکنید
چی بگم مادر؟! آب شدن جوونمو به چشم دیدم   _

 که زبونم به نفرین باز
 . شده

 . انشاهلل همه چی درست میشه _
م _  . خدا از دهنت بشنوه دخیر

ه گذاشتبه قصد پیاده شدن دست  روی دستگیر  . 
دستت درد نکنه عزیزم، زحمت کشیدی، رستم به  _

 . درد آوردم
خواهش یم کنم این چه حرفیه، خوشحال شدم  _

 از هم صحبنر با شما
. _ 

 . خیر ببینی الیه
ی را دور زدم و کمکش کردم  زودتر پیاده شدم، ماشیر

 پیاده شود؛ آهسته
برداشتیمدستش را گرفتم و با هم به طرف خانه قدم   

. 
آن طرف سالن بیتفاوت روی مبل لم داده بود، 



 سیگارش را آتش به آتش
ی این طرف کنار سیما و مهتاب  روشن میکرد و من نیر

خالهها و  و دخیر
داییشان آنچنان حس خو یی نداشتم  . دخیر

زیر چشیم نگاهش میکردم؛ کتش را درآورد و روی 
 دستیه مبل گذاشت

اهنش ر  ا باز کرد و پا روی پا ،دکمیه اول و دوم پیر
 . انداخت

 . مهرانه جون یه کم از خودت بگو _
مهتاب بود که از اول مهما یی سیع داشته مرا به 

 حرف بکشد اما جز
ی نصیبش نشده بود، این بار  ی جوابهای تکواژهای چیر

 شانسش را با
پرسیدن سوایل کیل امتحان کرد که مجبور شوم 

 توضیح دهم ویل از نظر
 .  فایده بودمن باز هم یی 

 چی بگم عزیز دلم؟ _
 :تک زنگ زدم و ادامه دادم



دقیق بگو چی میخوای بدو یی تا برات در موردش  _
 . توضیح بدم

ها خندیدند و البته سیما هم  با این حرفم همیه دخیر
 خواهرشوهر
 . بازیاش گل کرد

 !مهتاب حنر مهرانه هم فهمید تو خییل فضویل _
 . و باز همه خندیدند

ب پشت چشم نازک کرد و رو به من گفتمهتا : 
عزیزم من قصد فضویل نداشتم اگر دوست نداری  _

ی نگو ی  . چیر
 . نخواستم به دلخوریاش دامن بزنم

نه چرا ناراحت بشم، فقط سوالت خییل کیل بود،  _
 یک مقدار جز ئییر 

س تا من بدونم چه جوا یی باید بدم  . بیی
سیدچشمانش از شادی برق زد و هیجانزده پر  : 

 ... !هیخی دیگه همینکه چند سالته و اینا_
خب از اول بگو چند سالته، چرا انقدر میپیچو یی _

 عزیزم ،من یس سالمه



جدا؟! اصال بهت نمیاد، بزنم به تخته مثل اینکه  _ .
 شما مادر و دخیر کال

 . ژنتون خوبه، پیر نمیشید
 .لبخند به رویش زدم
 . خب، سوال بعدی_

ز کند سیما وسط حرفش آمدتا خواست دهان با  . 
حاال که اینقدر عالقه دارید به سوال و جواب   _

 کردن مهرانه، بیاید
جرأت حقیقت بازی کنیم که الاقل اونم دوتا سوال 

سه  از شماها بیی
. 

 . و صدایش را بلند کرد
عیل با سپهر و سیامک و رضا بیاید میخوایم بازی  _

 . کنیم
ند ویل سیامک از عیل و سپهر و رضا به طرفمان آمد
 جایش تکان نخورد

. 
 :رضا گفت



 چه بازی؟_
 :خواهرش راحله جواب داد

 . جرأت حقیقت_
 . و با چشم و ابرو به من اشاره کرد

 . برای کشف رازهای ناگفته_
 جذا یی برای  

ی خندهام گرفته بود، از نظر خودم چیر
ی نداشتم ویل  گفیر

 . گویا اقوام داریوش خان اینطور فکر نمیکردند
 . سیما باز صدایش را بلند کرد

 سیامک_
ی در جواب دستش را به عالمت بروبابا در هوا  او نیر

 تکان داد و
د ی  . همچنان سیگارش را پک میر

 . بیا میخوایم جرأت حقیقت بازی کنیم _
 . باز با اشاریه دست جواب منفیاش را اعالم کرد

 . اصال به جهنم نیا، خودمون بازی میکنیم _
ز کنار آقایان برخاست و نزدیکش شد، داریوش خان ا

ی در گوشش ی  چیر



زمزمه کرد،سپس سیامک با تعلل از جا بلند شد و 
 همراه هم به طرف ما

 . آمدند
 باید بابام میاومد دنبالت و نازتو میکشید تا _

ً
حتما

ت واال قدم رنجه  حرصی
 کنند؟

 . سیما بود که با دلخوری این را گفت
یبش برد، یک تای سیامک جوا یی نداد و دست در ج
 ابرویش را باال داده

ه به من مینگریست  . بود و خیر
نمیدانستم برای فرار از نگاه سنگینش چه کنم، 

 بیفکر برگشتم و به پشت
 . رسم نگایه رسرسی انداختم

 مامانم کجاست داریوش خان؟ _
 :لبخند به لب گفت

ای بابا بذار دو ساعت بگذره بعد دنبالش بگرد، با  _
ی خانمای د یگه رفیر  

 . طبقیه باال



 . آها_
 . کنارم آمد و رو به بقیه کرد

 !خب، بازیتون خطرناک که نیست؟ _
 :رضا جواب داد
 چطور مگه؟_

 . مهربانانه نگاهم کرد و دست روی شانه ام گذاشت
آخه این دخیر زیبا امانته دست من، خش برداره  _

 مامانش رس به تن من
 . نمیذاره
بلند شد ،مهتاب با لحن صدای خندیه همه به هوا 

 :شوچی گفت
 !خدا بده شانس_

از گوشیه چشم دیدم که سیامک با چهرهای 
 پرتمسخر این مکالمه
 . را تماشا میکرد

ب  یه آهستهای روی شانهام زد و رو  داریوش خان ضی
 به سیامک
 . کرد



سیامک، مهرانه را به تو میسپارم از رسر این _
ی رانده شده  !شیاطیر
اض   گشودرضا لب به اعیر  . 

دینش به سیا؟  _ ای بابا حاال آدم قحط بود که سیی
 من به این آقایی 

ینش مثل جفت چشمام  ، به خودم بسیی ،رعنایی
 . مواظبشم

 . راحله جوابش را داد
تو سابقهات خرابه رضا، هر موقع هر کاری بهت _

دن به بدترین  سیی
 !شکل ممکن انجامش دادی

 نه اینکه سیا خییل خوبه؟_
ً
ل
ً
 !حاال مث

 . سپهر میان حرفشان آمد
؟!  _  تا وقنر که برادرش هست چرا اجننی

ً
اصل

 آقاجون بسپارش به خودم
ت من کجا رفته؟  !خواهرمو، پس غیر

سالن با صدای خندههای جمع به لرزه افتاد، همه 
 میخندیدند جز سیامک



که گوشیه لبش کیم متمایل به باال بود، تمثیل روی 
 لبش بیشیر شبیه

تا لبخندزهرخند بود  ! 
 . برای کش پیدا نکردن داستان، خودم پیشقدم شدم
ممنون از بادیگاردهای گرایم ویل من خودم بلدم  _

 چطوری از خودم
مواظبت کنم، شما هم برید داریوش خان راحت 

 باشید، من یک تنه همیه
 !اینارو حریفم، نگران من نباشید، نگران اینا باشید

ه این همه راه»با  ی « گ میر رضا، باز جمع به گفیر
 . خنده افتاد

داریوش خان هم از ما جدا شد و به طرف آقایا یی که 
 آن طرف

 . سالن نشسته بودند رفت
وع به مزه پرا یی کرد  . باز رضا رسر

نمیدونستم انقدر دل و جیگر داری مهرانه خانم،  _
 !ماشاهلل ماشاهلل

سم،  _ خاصیته شغلمه آقا رضا، من اگر بخوام بیر



تا شب یگ روباید صبح   
م همراهم بیاد  . استخدام کنم که هرجا میر

م قبول  _ حاال جدی بادیگارد نمیخوای؟ من حاضی
 زحمت کنم این خطرو

 . به جون بخرم
من دیگه بعد از چند سال کار خودم یه پا  _

 بادیگاردم، شما اگر الزمتون
 . شد رو من حساب کنید

سپهر کنار سیامک ایستاد و دست روی شانهاش  
ذاشتگ  . 

راسنر مهرانه سیامک هم هستها، بوکسور خییل  _
 معروفیه، از لحظهای

یس ویل  که دیدیش منتظر بودم در موردش ازمون بیی
 !هیخی نگفنر 

جالیل به   نشناختیش؟ تا حاال اسم سیامک امیر
 !گوشت نخورده؟

انگار بحث برایش جالب شده بود، با همان ابروی 
 باال رفته نگاهم میکرد و



چشمانش مرا به مبارزه میطلبیدحنر با   . 
 . بیتوجه به او، رو به سپهر کردم

هیچوقت عالقهای به آدمهای معروف نداشتم  _
 بنابراین برام اهمینر هم

 !نداره که طرف مقابلم شخصیت مشهوریه یا نه
 ماتشان برد، انگار روی آن لحظه دکمیه 

ی
همگ

 استوپ خورده بود، رضا
ستسویر کشدار زد و سکوت را شک  . 

 اوه، اوه، آقا سیا ناک اوت، یک صفر به نفع مهرانه_
. 

د که  سیامک جوری دندانهایش را روی هم میفرسر
 حس کردم اگر کیس

 خرخرهام را میجوید
ً
 !دور و برمان نبود قطع ا

 . خب دیگه ولش کنید، بیاید بریم رس بازیمون _
سپهر بود که سیع کرد با زدن این حرف از هرگونه 

 بحث احتمایل
ی کند  . جلوگیر

دیگر ماندن در آن جمع را جایز ندیدم، نگایه به 



 ساعتم انداختم و در حال
ساخت و پرداخت یک داستان برای رهایی از این جو 

ی بودم که  سنگیر
 در 

ً
صدای زنگ تلفن همراهم به دادم رسید، معموال

 روز تعطیل شمارههای
ناشناس را جواب نمیدادم اما االن یک موقعیت 

، پس باخاص بود   
عذرخوایه به بهانیه پاسخ دادن به تلفن به حیاط 

 . رفتم
شخص پشت خط فقط برای پرسیدن یک سوال 

 تماس گرفته بود و
ر
 حقوف

ی پاسخش با تشکری کوتاه خداحافظی   بعد از گرفیر
 کرد، اما من قصد داشتم

وری و فورس ماژور جلوه دهم  این تلفن را تلفنی ضی
ی بهانه از این  و به همیر

که با وجود او حنر هوایش برایم مسموم بود   خانه
 . دور شوم

ی به طرف  ی قدم برای رفیر به پشت چرخیدم تا اولیر



 خانه را بردارم که
 !سینه به سینهاش شدم

ناگاه ترس به جانم افتاد! از چشمان سیاهش خون 
 میچکید، ابروهایش به

سخنر در هم تنیده شده بودند و دست به جیب 
هام شده بود  . خیر

خواستم از کنارش عبور کنم باز راهم را سد کرد،  تا 
 بدون اینکه نگاهش

 :کنم گفتم
_ 
ً
 . برید کنار لطفا

... ازت خوشم میاد_  . هنوزم پر جرأیر
به پشت رسش نگاه میکردم و منتظر بودم هر آن  

 کیس بیاید و یگ از ما
 !را صدا بزند

 . برید کنار میخوام رد بشم، کار دارم باید برم_
اصال صدایم را نمیشنید، وزنش را از این پا به انگار 

 آن پا منتقل کرد و
 . مثل مدل ژورنالهای ایتالیایی ژست گرفت



میدو یی چیه خانم وکیل؟ من استاد کوتاه کردن _
 زبون اوناییام که بخوان
 ... !برام کری بخونن

 تحریک شده 
ً
بان قلبم باال رفته و اعصابم شدید ا ضی

 . بود
ردیف کردم بیفکر کلمات را  : 

 ً؟ محض اطالعتون منم استاد ناک اوت  _
ً
ُ
ُ
ُ
ً
جدا

 کردن اوناییام که
زیادی ادعاشون میشه، شما که یگ دو بار طعمشو 

 چشیدی، نکنه به
ی زودی یادتون رفته جناب قهرمان پوشایل؟  !همیر

چشمهایش به خون نشست، دست راستش را مشت  
 کرد و محکم کف

 . دست دیگرش کو بید
ین حاصلش مطمئنا اگر ا به به من میخورد کمیر ین ضی

 چهار پنج تا دندان
 !شکسته بود

از سیایه چشمانش آتش میبارید و من تخسیر از 



 هروقت دیگری زل زده
بودم به سیاهیهای در خون غلطیدهاش! فکش را 

ی  د و از بیر  روی هم فرسر
 :دندانهای به هم چفت شدهاش غرید

_ ر بهت زیادی دور برداشنر جوجه وکیل، چون یه با
 باختم اونم با امتیازی

که خودم دو دسنر تقدیمت کردم، دلیل نمیشه این 
 اتفاق دوباره تکرار

 !بشه
ون فوت   ابرو در هم کشیدم و عصنی نفسم را به بیر

 . کردم
برو اون طرف گفتم، من حوصلیه بحث با تو یگ _

 . رو ندارم
ناگهان آتشفشان خشمش فروکش کرد، انگار آب یخ 

رویش ریخته باشند  ! 
در کمال تعجب کنار ایستاد و با لبخندی خبیث  

 :گفت
 . بفرمایید مادمازل_



هنوز قدم اول به دوم نرسیده بود که صدایش 
 . میخکوبم کرد

ی از طرف تو _ ی یادت باشه، همه چیر ی فقط یه چیر
ی قدمو وع شد، تو اولیر  رسر

ی کار   و از اونجایی که من بیجواب گذاشیر
برداشنر

 دیگران تو مرامم
ست، پس منتظر حرکت من باشنی  . 

شوکه شدم اما ترجیح دادم سکوت پیشه کنم، 
 فاصلیه حیاط تا خانه را به

رسعت پیمودم و با دهنی درگیر و افکاری از هم  
 گسیخته، رفتم تا داستا

 . یی را که رس هم کرده بودم به اطالع مادرم برسانم
به هر بدبخنر بود مادرم را رایصی کردم که تنها به 

ه برگردم، کامالخان  
جدی بلند شده بود تا آماده شود و با من بیاید، 

 آنقدر اضار کردم که در
آخر از من قول گرفت برای شام حتما برگردم و من 

 هم به ناچار پذیرفتم



،مطمئنا این مردک از خود رایصی تا شب اینجا 
 . نمیماند

شب را در کمال صمیمیت در کنار خانوادیه عربزاده  
آخر شبگذراندم و   

پس از اینکه سپهر و سیما به همراه همرسانشان 
ی  ی ساز رفیر  رفتند، من نیر

 . کوک کردم
ی عایل بود، _ خب دیگه دستتون درد نکنه، همه چیر

 آرزوی خوشبخنر دارم
 . برای هردوتون

 . مادرم با تعجب لب به سخن گشود
؟_  !کجا به سالمنر

 . خم شدم و بوسهای روی گونهاش کاشتم
_ گه عزیزم، دیروقته، شما هم خستهاید، منم برم دی

 منم که میدو یی 
 . که صبح زود باید بلندشم

ی_  !شما هیچجا نمیر
 !مامان_



مامان و کوفت، اون از بعد ناهار که هزارجور _
 بهونه تراشیدی پاشدی رفنر 

خونه، اینم از االن، فکر کردی من میذارم یه دخیر 
 شب تنها بخوابه توی

 !اون خونه
درصدد تأیید حرف مادرم برآمدداریوش خان   . 

م، عرصی که رفنر من _ مادرت راست میگه دخیر
ی تا  فکر کردم میر

وسایل یا لباس برای خودت بیاری، االن چرا میخوای 
 بری؟

ممنون از لطفتون داریوش خان ویل من خونه _
م  . خودمون راحتیر

ی _ م اینجا هم خونیه خودته، این چه حرفیه میر دخیر
 . یی 

_ م، میدونم،  شما لطف دارید، اما من اونجا راحتیر
 ساعت رفت و آمد من

مشخص نیست، ساعت خوابم مشخص نیست، 
 اینجوری هم خودم



معذبم هم شما رو اذیت میکنم، مامان خودش 
داره  . خیی

، کم اتاق داریم؟ _
ی

اخه عزیز دلم خونه به این بزرگ
 اصال طبقیه باال در

اسنر اختیارت، هر وقت خواسنر بیا هر وقت خو 
ی طبق  برو، همه چیر

 میل خودت، الزم نیست برنامیه زندگیتو تغییر بدی
. 

منده  خییل ممنون داریوش خان، بیشیر از این منو رسر
 نکنید، من از

خییل وقت پیش یعنی از همون جلسه اول 
 خواستگاری تصمیمم رو گرفته

 کنم
ی

 . بودم ،کال از اول تصمیم نداشتم با شما زندگ
مکالمیه من و داریوش خان   مادرم در سکوت به

 گوش میداد به حرف
 :آمد

، من اگه میدونستم قراره از  _ بیخود تصمیم گرفنر
ی به  این تصمیما بگیر



 !گور هفت جدم میخندیدم ازدواج کنم
خواهش یم کنم بس کن، بذار خودم در مورد  _

 نحویه زندگیم
م  . تصمیم بگیر

م _  . تو خودت تصمیم بگیر منم خودم تصمیم میگیر
 . رو به داریوش خان کرد

پاشو داریوش پاشو بریم خونیه ما ،فردا  _
یم  . وسیلههاتو مییی
ض شدم  . معیر

؟_
ی

 !مامان معلوم هست چی میگ
مو  _ مهری دیگه داری کفرمو باال میاری، به خدا شیر

 حاللت نمیکنم آنقدر
 !حرصم میدی

 شما بس کن، این حق منه اگه بخوام  _
ً
ا
ً
ا
ُ
ُ
ً
لطف ًُ

 
ی

  کنم، اینمستقل زندگ
یه فرصته برای من که بتونم اون جوری که یم خوام 

 کنم، برات
ی

 زندگ
خییل خوشحالم که تنها نیسنر و داریوش خانو داری 



 پس تو هم بزار من
 کنم، 

ی
خوشحال باشم و طوری که میخوام زندگ

 اینقدر هم این بنده خدا
رو اذیت نکن، پشیمون بشه طالقت بده راهت 

ه باشمنمیدم خونه ها، گفت ! 
 :داریوش خان خندید و گفت

دید، سپهر و سیما _
َ
ُ
ُ
ای بابا چقدر شما بچهها َبُ

ی بدون  هم به من گفیر
 . زهره منو خونههاشون راه نمیدن

دست مادرم را که از حرص و لپهایش گل انداخته بود 
 در دست گرفت و
 . نوازش کرد

؟! _ عزیزدلم چرا انقدر همه چی رو سختش میکنی
اب دارهمهرانه حق انتخ  

،به خدا که روی رس من جا داره ،اما وقنر که میگه 
 کردن

ی
 اینطور زندگ

  
ی

براش راحت تره، پس بذار طوری که میخواد زندگ
 کنه، منم حواسم



بهش هست، مهرانه هم قول میده که زود به زود 
 . بیاد و به ما رس بزنه

م حاچی حاچی مکه که، قول _ اره مامان جون نمیر
بیاممیدم زود به زود   

ی باش هر موقع زمان خایل  پیشتون باشه، مطمی 
ی   داشته باشم اولیر

گزینهام اینجاست، حاال اخماتو وا کن تا من خیالم 
 . راحت بشه و برم

نم اشگ که گوشیه چشمش بود را با پشت دست 
 . پاک کرد

قول دادی مهرانه، قول دادی!... یادت نره من دق _
 . میکنم نبینمت

هر روز هم اگه نتونم الاقل روز  قربونت برم میام، _
 در میون حتما اینجام
 . ،خیالت راحت

داریوش از فردا بیفت دنبال فروش اون خونه، یه  _
 آپارتمان پیدا کن که

م تنها  ه دخیر نزدیکمون باشه، من دلم آروم نمیگیر



 . توی اون خونه باشه
چشم خانم شما گریه نکن، منم فردا ترتیب همه   _

 . کارا رو میدم
 ... پس امشب بمون مهرانه، بمون اینجا_

مامان من حوصلیه اسباب کیسر ندارم به خدا،  _
 !چرا انقدر گیر میدی؟

باور کن همون خونیه قدییم هیچیش نیست، خییل 
 . هم امنه

نه مادر، من یک هفتهست یه شب رس راحت رو  _
 بالش نذاشتم، باید یه

ی باشه نزدیک خودم که خیالم ر  ی  چیر
احت آپارتما یی

 . بشه
آخه قربونت برم خوبه توی این یک هفته هم من _

 هر شب اینجا خوا بیدم
 !که

رو حرف من حرف نزن مهری، وقنر میگم اون  _
 خونه باید فروش بره

 
ی

یعنی باید فروش بره وگرنه بیا اینجا با هم زندگ



 میکنیم، این طبقیه
 . باال کال در اختیار توئه که

کردم برای قانع  در این یک هفته هرچه تالش  
ی نبود  کردنش موفقیتآمیر

که نبود! االن هم تماس گرفته و خییل رسی    ع گفته 
 بود که بعد از ظهر قرار

محرصی گذاشته برای فروش خانه و من هر چه 
 رسیعیر بروم برای جمع و

 . جور کردن اسباب و اثاثیهام
 :پوف کالفهای کشیدم و جواب دادم

امروز اصال دفیر  باشه مامان، باشه، میام زودتر، _
م خوبه؟  !نمیر

 . آره قربونت خوبه، بیا منتظرتم _
بعد از اتمام کالسهای دانشگاه، با خانم محمدی 

 تماس گرفتم و خواستم
ل  ی قرارهای امروزم را لغو کند و یکراست به طرف میی

 قدیمیمان حرکت
 . کردم



ی را جمع کرده بود البته با    همه چیر
ً
مادرم تقریب ا

فقط کمک دو کارگر،  
بهاتاق من دست نزده بودند که آن هم با آمدنم به 

 رسعت لوازم را بسته
 . بندی کردند و تمام

 برای دوره افتادن در 
ی
از آن جایی که وقت کاف

 بنگاههای معامالت
امالک را نداشتم، انتخاب خانه را از اول به خود 

 مادرم واگذار کرده بودم و
ی باری بود که سکونتگاه جدی دم را امشب اولیر

 . میدیدم
گفته بودم که کوچک باشد، خانیه بزرگ برای منی  

 که تنها بودم به چه
ی منت بر رسم گذاشته،  درد میخورد؟! مادرم نیر

 لطفش شامل حالم شده
ی یک مورد نظرم را قبول کرده بود  !و فقط در همیر

ل ۶۰آپارتما یی  ی ی به فاصلیه دو چهارراه از میی میر
 خودشان برایم



دند و من فقط رضایت دادم به اینکه پیدا کرده بو 
اژ مورد  الاقل با میر

 . نظرم موافقت کردهاند
بقیه اش برایم مهم نبود! اینکه یک خوابه است، 

 اینکه طبقیه سوم است
خانهاش کامال معمویل است و فاقد  ی ،اینکه آشیی

ات امروزی ی  تجهیر
،هیچکدام برای من اهمینر نداشت! من فقط جایی 

 میخواستم برای
ون بیایم زما نهای تنهاییام، برای وقنر که خسته از بیر

 و بتوانم فارغ از
 دانشگاه، خیابان و دادگاه از سکوتش آرامش 

ی
شلوغ

م  !بگیر
برای چیدن وسایل، مهتاب و سیما قصد داشتند به  

 کمک ما بیایند که با
 
ً
اشاریه منمادرم باتشکری ردشان کرد؛ اصل

 را نداشتم
ی

 حوصلیه شلوغ
 بعد از 

ً
آن روز کذایی در حیاط خانیه داریوش  کل



 خان زیاد عالقهای به
،روب  هرو شدن با هیچ یک از اعضای خانواده اش را 

 در خودم نمیدیدم
حنر با وجود این که همهشان به جز همان فرد مورد 

 نظر خییل خوش
 . برخورد و صمییم بودند

به کمک همان دو کارگر با مادرم خانه را چیدیم و باز 
ار مادرم ومن به اض   

ی یک شب را کنارش باشم  با این ترفند که فقط همیر
 به خانه داریوش خان

رفتم. الیک در حیاط خانیه عمه خانم میپلکیدم و 
 رسم را با چرخ زدن در

فضای مجازی گرم میکردم؛ اعصابم به شدت 
 تحریک شده بود با دیدن

شازده پرس! علیالخصوص که هیچ موقعینر را هم 
زدن و برای زخم زبان  

 !تکه پرا یی به من از دست نمیداد
ی  به به، »درست از لحظیه ورودمان با گفیر



 چشممون به جمال خانم وکیل
ی چند دقیقه پیش  « روشن وع کرده بود، تا همیر رسر

 که بعد از ناهار و در زما
یی که همه دور هم جمع شده و در حال نوشیدن 

 جدی
ً
 چای بودیم کاًمل

پروندیه منو قبول  راسنر چرا »رو به من گفت 
 «نکردین مهرانه خانم؟

وقنر که به وضوح جا خوردنم را دید، لبخند روی 
 لبش پت و پهن شد و با

تیر « کدوم پرونده؟»سوال داریوش خان که پرسید 
 !خالص را زد

وع کرد به مظلوم نمایی که کارش خییل 
بعد هم رسر

 لنگ مانده و جوری هم
قچه باال گذاشتم وانمود میکرد که یعنی من برایش طا
 و گفتهام رسم شلوغ

 !...است و از این اراجیف
هیچ جوری نمیتوانستم از زیرش در بروم! از یک 

 طرف چشم غرههای



مادرم، از طرف دیگر طرفداری  های داریوش خان از 
 من و بدتر از همه

 خانم بود که پیدریی با الفاظ 
ی خواهشهای شهیر

 پرمحبتش مرا برای
غیب میکردکمکبه پرس مارموزش تر  ! 

ناچار گفتم که فردا به دفیر بیاید برای توضیحات 
 بیشیر و سپس برای

 . تمدد اعصاب به حیاط پناه آوردم
ی هم مهتاب، سیما و سپهر یگ در میان یا  در این بیر

دند یا با ی  صدایم میر
 . پیامگ مورد عنایت قرارم میدادند

یی توجه به درخواستشان مبنی بر بازگشتم به جمع، 
تاب دو نفره روی  

که سمت راست حیاط بزرگشان و در میان چمن 
ی قرار داشت  های رسسیی

 نشستم و با کمک پاهایم آهسته تاب را تکان یم دادم
. 

ی  ی بود و به این فکر میکردم که چرا باید بیر رسم پاییر



 این همه آدم روی
این کریه خایک داریوش خان به خواستگاری مادرم 

ی   بیاید، چرا باید بیر
همه وکیل از قضا من وکیل بهاره بشوم و هزاران این 

 
ً
 چرای دیگر که فعل

 ... !جوا یی برای ایشان نداشتم
ناگهان تاب به رسعت جلو رفت که ترسیده عقب 

 نشستم و دستم را به لبیه
 . آن بند کردم

 . سپهر بیا برو حوصله ندارم_
ی گرفت که صدایم را  حرکت تاب رسعت بیشیر

 . بلندتر کردم
نم مامانم و بابات بیان سپ _ ی هر به خدا جیغ میر

 !...حسابتو برسنها
انگار از حرص خوردنم خوشش آمده بود چون بیشیر 

 هولم داد، این
 :بار عصنی شدم و توپیدم

سپهر لعننر مگه من با تو نیستم؟! اون از پرس  _



 عمیه بیشعورت که
آدمو تو معذوریت قرار میده، این از تو که یه میگم 

حالیت هولم نده  
 !نمیشه

نم آدمت کنه ی  !االن مهتابو صدا میر
 :تاب را نگه داشت و کنار گوشم لب زد

یعنی انقدر با بچهها صمییم شدی که جرأت  _
 میکنی پیششون به من

؟ ی کنی  !توهیر
خشکم زد ،خون در رگهایم منجمد شد با شنیدن 

 صدایش! در آن لحظه
هیچ سناریویی برای رهایی از آن وضعیت اسفبار 

اشتم؛ تا خواستم از تابند  
ی بروم دست روی شانهام گذاشت و همانجا  پاییر

 . میخم کرد
 دستش حنر از روی لباس هم سوزاننده بود، 

ی
داغ

دم رد ی  حدس میر
انگشتانش روی شانهام گود شده باشد، بس که 



 !محکم کتفم را فشار میداد
ی حاال هستیم در خدمتتون مادمازل _  !کجا؟ بشیر

نر قورت دادم و ناچار از جایم آب دهانم را به سخ
 تکان نخوردم؛ تاب را

دور زد و کنارم نشست، حنر نگاهش نمیکردم، نه به 
 خاطر ترس، به خاطر

ش را برایم از رو بسته بود  خجالت! با این که شمشیر
 اما به هیچ عنوان بیاد

یی نکرده بود و حاال من به خودش گفته بودم که 
 !بیشعور است

با شنیدن صدای آرام وو َ پس از چند ثا نیه 
مش، ناخودآگاه به

ُ
ُ
َ
 َبُ

 . طرفش رو برگرداندم
 !که م ن بیشعور تو معذوریت قرارت دادم؟_
لم داده بود و خییل راحت نشسته بود انگار که 

 . داشت تفری    ح یم کرد
مستقیم عذرخوایه کنم  . سیع کردن مودبانه و غیر

م من عذر میخوام بابت اون کلمهای که به کار برد _



 اما بله منو تو
 . معذوریت قرار دادید

دست برد و جعبهای فلزی و اژدها نشان به همراه 
 همان فندگ که چند ماه

ون آورد  م جا گذاشته بود را از جیبش بیر پیش در دفیر
 و با حرکات

اسلوموشن در جعبه را باز کرد و سیگاری از داخلش 
ون کشید، جعبه را  بیر

گارش را زیر بینیاش روی تاب، بینمان گذاشت و سی
و را  برد و بوی مارلیی
 . به سینه فرو برد

 :با ابرویی باال پریده گفت
 مجبور شدی پروندیه منو  _

ی
پس یعنی میخوای بگ

؟  !قبول کنی
ُ ردی جوابش را دادم

ُ
 :با اعصاب خ

ی باش دفعیه بعدی وجود نخواهد  _ بله و مطمی 
 داشت، این بار هم فقط
بول کردمبه خاطر خواهشهای مادرت ق  . 



با حرکات آهسته و آرامش روی اعصابم پاتیناژ 
فت؛ مدام با نفسهای  میر

عمیق و مرور اعداد به صورت معکوس در ذهنم، 
 سیع در آرام کردن خودم

 !داشتم
 . سیگارش را آتش زد و فندک را کنار جعبه گذاشت
ت جا گذاشتم_  این فندکو یادته؟! همونه که تو دفیر

. 
ادم و با اخم روبه او کردمدیگر طاقت از کف د  . 

ی چیدی که  _ منو اینجا نگه داشنر صغری کیی
 آخرش بریس به اون

...؟ ... ها؟ که چی  !روزا؟! که چی
ون داد  . پگ به سیگار زد و دودش را از بینیاش بیر
میدو یی چیه؟ ما هرچقدر هم که از هم بدمون  _

 بیاد، ویل توی یه
کیم، هردومون خی یل خصوصیت با هم مشیر

 احساسایر هستیم و زود هم
 . عصنی م یشیم



 . جعبیه سیگار و فندک را به طرفش هول دادم
هیچ وقت منو با خودت مقایسه نکن، من هرگز  _

 به خاطر یه شک ساده و
نم عشقمو نابود کنم، تازه  ی یی پایه و اساس نمیر

 بعدشم از کل د نیا طلبکار
 ... !باشم که چرا طرف من گذاشته و رفته

ت اشارهام را به سمتش گرفتم و شمرده شمرده  انگش
 :گفتم

پس یادت نره، هیچ وقت منو با خودت مقایسه  _
جالیل  . نکن. جناب امیر

ی بودم که توانستهام تا حدودی کارهای  تقریبا مطمی 
 امروزش را با به

ان کنم  . رخ کشیدن نقطه ضعفش جیی
از نگاهش آتش میبارید و این به آن معناست که در 

ادنش موفقحرص د  
 . عمل کردم

با حرص از جا برخاستم، هنوز یک قدم برنداشته 
 بودم که خطاب قرارم



 .داد
امروز طعم اجبارو چشیدی خانم وکیل... طعم  _

ی   ... در منگنه قرار گرفیر
ی؟ یا  چطور بود؟ تونسنر تصمیم دلخواهت رو بگیر

 نه مجبور شدی به
ایط، به خواستیه من تن بدی؟  !خاطر رسر

ش مرا به فکر فرو برد، از روی شانه حرف های
 . نگاهش کردم

ون  کام عمیقر از سیگار گرفت و آهسته دودش را بیر
 ... فرستاد

هنوز اولشه رسکار خانم احمدی، باید طعم عذا یی   _
 که من

ی  ی ... قبول یک پرونده که چیر کشیدمو بچیسر
 ... !نیست

ته دلم لرزید و احساس کردم فشارم افتاد، اما خودم 
نباختم و کامالرا   

 . محکم پاسخش را دادم
باید بهت بگم که من به همون اندازه که وکیل  _



 قابیل هستم، همون قدر
که تونستم مبارز خو یی باشم و شکستت بدم، به 

 همون اندازه هم میتونم
بازیگر خو یی باشم! پس مواظب باش بازی نخوری 

 ... !جناب امیر جالیل
 بهت را در چهرهاش د

ً
یدم، دیگر نایستادم تا کاًمل

 حرف دیگری بزند
 مشغول و اعصا یی متشنج 

،قدم تند کردم و با ذهنی
 . وارد خانه شدم

 درگیر همان یک جمله بودم 
آن روز تا پایان مهما یی
مجبور شدی به»  

ایط به خواستیه من تن بدی!  ؛ صدایی در «خاطر رسر
 پس ذهنم میگفت

« زنگ  و صدایی دیگر در رسم« زود قضاوت کردی! 
د  ی ی رو»میر ی این چیر  

تغییر نمیده، به هر حال اون مرد زنش رو آزار یم 
 «!داده

ی  حاصل جنگ درو نیام شده بود سکوت و کناره گیر



ون  از جمع در بیر
 . ،که در آخر منجر به درآمدن صدای همه شد

اض کرد ی نفر سیما بود که اعیر  اولیر
؟ _  !مهرانه چته؟ چرا انقدر تو خودیر

خندی دنداننما بود بهو پاسخ من لب  
ی نیست عزیزم»همراه یک  ی چیر » 

 !ساده
سیامک وانمود میکرد رفتارم برایش مهم نیست اما 

 میدیدم که از گوشه
د، برق  ی و کنار نگاهم میکند؛ چشمهایش برق میر

وزی! هنگام  پیر
خداحافظی ساعت دقیق قرار فردا را پرسید و من هم 

 روی هوا ساعنر را
رش چقدر از من تشکر کرد بابت  پراندم، بماند که ماد

 کاری که قرار بود
 ... !برای پرسش انجام دهم

، طبق روال این  ی در هنگام سوار شدن به ماشیر
 چندوقت باز هم مجبور



ی به  شدم در مقابل اضارهای مادرم برای رفیر
 کنم

ی
 خانهشان ایستادگ

. 
و باز داریوش خان به مانند یک فرشتیه نجات ظاهر 

اشد، دست مادرم ر   
 :گرفت و گفت

بیا بریم دیگه خانم، مهرانه خونیه خودش راحت  _
 تره، چرا

؟  اذیتش میکنی
 تحسینش  

ی
و من باز در دلم بابت این همه فهمیدگ
 کردم، همیشه در مواقع

وری مثل یک کورسوی امید در شنی  حساس و ضی
سید  . تاریک به دادم میر

وقنر به مقصد رسیدم، به محض ورود به خانه پس 
د دقیقه زنگاز چن  

آیفون به صدا در آمد، همان چند قدم که برای 
 تعویض لباس به طرف اتاق

خواب برداشته بودم را برگشتم و با تعجب گویسر 



 . آیفون را برداشتم
 !کیه؟_

 . پس طبقیه سوم، واحد دو_
 :ناباور تکرار کردم

 !کیه؟_
 نفهمیدی منم؟_

ی
 !یعنی میخوای بگ

 :تعجبم را پس زدم و عصنی گفتم
 !تعقیبم کردی؟_

 .اره_
و منی که منتظر  « آره»خییل رک و راست گفته بود 

 کتمان بودم تا دعوایی 
 !راه بیندازم را غافلگیر کرد

بایگا یی لغاتم را رسچ میکردم برای پیدا کردن کلمات 
 مناسب، اما در آن

 !هنگام هیچ کلمهای مناسب حال پیدا نمیکردم
؟_

ی
 ها... چی شد؟! چرا هیخی نمیگ

یمقدمه آمده بود، زنگ خانهام را زده بود و خییل ب
 رک و راست گفته بود



که تعقیبم کرده! دقیقا باید چه میگفتم که بتواند 
 حجم عصبا نیت و تعجبم
 !را به خو یی منتقل کند؟
 :ناغافل زبانم چرخید

کارت خییل زشته، واقعا از یک جنتلمن بعیده، _
 آدرس خونیه منو میخوای

ی اگر آزار و چه کار؟ به چه   کارت میاد دقیقا؟! ببیر
 اذینر بهم برسه حنر اگر

ی باش کاری میکنم  از طرف تو نبوده باشه، مطمی 
 . پات گیر بیفته

خوندیه _ از گ تا حاال بلد بودن آدرس خونیه دخیر
 داییم شده جرم؟! این
 !قانون جدیده؟

 !الزم باشه قانونش میکنم_
_ ه این همه راه و؟ اج رای قانون و اوه اوه، گ میر

 احقاق حق رو به عهده
داری دیگه بسه قانونگذاری رو بسیی به بقیه، شما 

 !خسته مییسر 



جوا بیهایش، پاسخ درخوری پیدا  در برابر این حاضی
 نمیکردم، پس به همان

« جواب ابلهان خاموشیست»رسم قدیم که میگفت 
 جامیه عمل پوشانده و

 . گویسر آیفون را رسجایش کو بیدم
آوای گخی که روی تخته میکشند تمام  صدایش مثل

 روح و روانم را
 . میآزرد، به همان اندازه حس بد و دردنایک داشتم
 هم به خاطر اینکه نتوانسته بودم آن طور  

ی
از طرف

 که باید و شاید جوابش
را بدهم عصنی بودم، آرام و قرار نداشتم... همان 

ی را ده  پذیرایی دوازده میر
ی کردم ! گرما امانم را بریده بود، کولر را بار باال و پاییر

 روشن کردم ویل باز
 میکردم که قصد باز کردن پنجره قدم 

ی
احساس خفگ

 برداشتم، پرده را با
حرص کنار زدم و پنجریه رو به کوچه را تا آخر باز  

 کردم، دستانم را لبیه



ون متمایل   پنجره گذاشتم و باالتنه ام را آهسته به بیر
 کردم، چشمانم را

بودم و نفس عمیق یم کشیدم بسته  ... 
ی _ مثل اینکه آمیی چسبوندی، اگه حالت بده بیا پاییر

مت  بیی
 !درمونگایه جایی 

با شنیدن این صدا مثل برق گرفتهها از جا پریدم، با 
 دیدنش آن هم درست

ی  روبروی پنجره و زیر نور چراغ در حایل که به ماشیر
 مورد عالقیه من تکیه

د و عصنی توپ یدمزده بود، چشمانم گشاد ش : 
 چرا اینجا ایستادی؟ _

نکنه اینجا ایستادن جرمه؟! تو که خوب بلدی _
 واسه هر کاری یه جریم به

 !ترایسر 
دست به جیب شد و دیدم که همان جعبیه فلزی را 

ون آورد، یک  بیر
ی   ون کشید و جعبه را روی کاپوت ماشیر نخ بیر



 گذاشت، در حال آتش
 :زدن سیگارش ادامه داد

ببینم االن ایستادن اینجا مصداق کدام بگو  _
 !جرمه؟

 در مقابلش 
ی

فهمیده بودم که عصنی شدن و ایستادگ
ش  فقط جرییر

میکند، پس با چند نفس عمیق بر خودم مسلط 
 شدم و در پاسخ با آرامش

 :گفتم
جالیل،  _ یک میگم آقای امیر شغل جدیدتون رو تیی

 فقط راجع به دستمزد
واقعا خستهام فردا صحبت کنیم چون من امشب  . 

ی برداشت و پگ به سیگارش زد  :تکیهاش را از ماشیر
؟ _

ی
 !معلوم هست چی میگ

تفری    ح خو یی بود، داشتم رسگرم میشدم، بیخود 
 نیست از قدیم

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد»گفتهاند  .» 
مگه شما االن قبول زحمت نکردین بادیگارد من  _



؟ سپهر میگفت ی  باشیر
تون بده امشب با قهرمان بوکس هس ! خدا خیر ی تیر

 خیال راحت میخوابم
،صبح هم رأس ساعت هفت و نیم اینجا باشید 

 لطفا،ً من دادگاه دارم
 . باید زودتر برم، مریس، شبتون خوش

ی انداخت و زیر پا له کرد، از تمام  سیگار روی زمیر
 حرکاتش عصبا نیت

وع کرده  و حرص میبارید، بازی را که برای آزار من رسر
ر بود  به ضی  

 . خودش داشت تمام میشد
 . تن صدایش کیم باال رفت

صیی کن ببینم، من بادیگارد گنده تر از تو نمیشم  _
 !حاال تو...؟

وسط حرفش پریدم و با دست به رستاپایش اشاره  
 . کردم

ی دیگهای رو نشون میده _  . االن که ظاهر امر چیر
به رسعت پنجره را بستم ویل صدای فریادش را 



که با حرصشنیدم    
 :میگفت

 !من یک بادیگاردی نشون تو بدم، اون رسش ناپیدا _
ی آب  پرده را کشیدم و با لبخندی که حاصل از ریخیر

 بر آتش عصبا نیتم
بود به اتاق خواب رفتم تا ذهن خستهام را به یک 

 آرمیدن پر آرامش مهمان
 . کنم

روز سخنر را پشت رس گذاشته بودم، جلسیه دادگاه 
شده خییل پیچیده  

بود و بعد از آن هم کالسهای دانشگاه؛ انقدر خسته 
 و کسل بودم که اصال

ی را  ی و باز دفیر رفیر حال و حوصلیه خانه رفیر
 نداشتم، بنابراین ناچار به

 . دعوت آقای شاهرچی برای ناهار جواب مثبت دادم
ی خوردن ناهار، در مورد بهاره از او پرسیدم چون  حیر

 قبال گفته بود که با
ر بهاره رفقای قدییم هستند؛ گفت که بهاره بعد براد



 از طالقش از ایران
 میکند

ی
 . رفته و االن در آلمان زندگ

پس از ضف ناهار کیم در مورد پروندهای که صبح 
 به خاطرش حسا یی 

در دادگاه جنجال به پا کردم مشورت گرفتم و بعد 
 هم با خداحافظی از او به
 . طرف دفیر حرکت نمودم

و حوصلیه هیچ کاری را نداشتم اما قرار با  اصال حال
ی   سیامک مرا از رفیر

به خانه باز میداشت؛ رسدرد عجینی به جانم افتاده 
 بود، چشمهایم به شدت

میسوخت و در کل حال خو یی نداشتم! با یک 
 حساب رسانگشنر فواید و

ات تماس با آن مردک مغرور را از ذهن گذراندم،  مرصی
ی شدم  وقنر مطمی 

رش بیشیر است، تصمیم گرفتم فایدیه  این کار از ضی
 به او زنگ بزنم و

 . قرارمان را به روز دیگری موکول کنم



از راننده تاکیس خواهش کردم کنار خیابان بایستد تا 
 من با این تماس

تکلیف مقصدم را روشن کنم، لیست مخاطبینم را 
ی کردم و روی  باال و پاییر

به زدم، پس از چند بوق صدایش در   اسمش ضی
 :گوشم پیچید

 . بله _
 لب باز کردم

ی
 . با بیحوصلیک

 . سالم، مهرانهام_
 !بهبه، ازینورا.. ؟_

وع کردن یک کلکل جدید را  مشخص بود که قصد رسر
 دارد، ویل وقت

 . مناسنی را انتخاب نکرده بود، پوف کالفهای کشیدم
تماس گرفتم که بگم من امروز حال خو یی ندارم،  _

 اگر ممکنه
بمونه برای فرداقرارمون   . 

 :پر تمسخر جواب داد
 !جدا؟! گ زده تو پرت خانم وکیل؟_



انگار قصد کوتاه آمدن نداشت، دست روی پیشا 
 نیام گذاشتم و چشمهایم

 .را بستم
 !آقا سیامک جواب من یک کلمهست، آره یا نه؟_
 . چند ثا نیه به سکوت گذشت و بعد به حرف آمد

 . خب پس شب میام خونهت _
دم و محکم و قاطع گفتمبا حر  ص پیشا نیام را فرسر : 

 . نه، فردا توی دفیر منتظرتونم _
نه، من فردا دیگه وقت ندارم، امروز کارم رو کنسل   _

 کردم که بتونم بیام
 . ،دیگه تا هفتیه آینده وقتم پره

دم  . با دو انگشت گوشه چشمانم را فرسر
، منتظرتونم فقط  _ م دفیر باشه من دارم میر

کنم زودتر بیایدخواهش می  
. _ 

؟ میام خونهت دیگه، غریبه   خب چرا لجبازی میکنی
 که نیستم، فامیلیم
 !خدایی نکرده



 . کم کم داشتم عصنی میشدم
گفتم که نه، ما قرارمون کاریه و قرار کاری جاش  _

 !توی دفیر کاره، نه خونه
ی گفت  :تک خندی زد و کنایه آمیر

یس نتو یی در مقابل من مقاو  _ ؟! چیه مییر مت کنی
 آخه شنیدی که

میگن زن و مرد که تنها باشن نفر سوم شیطونه، من  
 که از خودم مطمئنم

اگر تو به خودت اطمینان نداری اون بحثش 
 !جداست

میدانستم که خییل ماهرانه دارد با اعصابم بازی 
ی   میکند، اما چون مطمی 

 . بودم این بحث یی فایده است قبول کردم
_ نتظرتونمبسیار خب، ساعت هشت م  . 

 تو خونه؟_
 :حریص گفتم
 !تو خونه_

 . یم بینمت_



 . تماس را پایان دادم و کالفه گویسر را کنارم انداختم
 کجا برم خانوم؟_

آدرس خانه را به راننده گفتم، رسم را به پشنر 
 صندیل تکیه دادم و از درد

 . چشمانم را بستم
ی را از قبل آماده کرده بودم، بشقابها و کارد  و  همه چیر

ی   چنگال روی میر
ینی و میوه  وسط مبل گذاشته شده بود، ظرف شیر

 . هم همینطور
ی بلند به همراه یک ساپورت  یک سارافون قرمز آستیر

 مشگ پوشیده بودم
،رژ قرمز را یک دور روی لبم کشیدم و نگایه به 

 خودم در آیینه انداختم،
 . از نظرم یی نقص و خوب میآمدم

هولزده شال مشگ را با شنیدن صدای زنگ آیفون 
 روی رسم انداختم و
ون آمدم  . از اتاق بیر

 اومد؟_



 . آره خودش بود_
با لذت رس تا پایم را از نظر گذراند، زیر لب وردی 

 خواند و به سمتم فوت
 . کرد

چشمم کف پات عزیزم، ماشاهلل خییل خوشگل و _
 ناز شدی، این لباسم

 . بدجوری اندامتو، تو چشم کرده
از کردن در ورودی جلو رفتم، دستم که مردد برای ب

ه  روی دستگیر
نشست با شک برگشتم و خودم را در آیینه قدی  

 . کنار در برانداز کردم
 !میگم مامان اگه خییل تابلوئه برم عوضش کنم _

 . نه قربونت برم خییل هم قشنگه _
 !آخه گفنر تو چشمم _

با این که اندایم که تو داری هر چی میپویسر تو  _
، االن خییل همچشیم  

 . خو یی پوشیده و مناسب
دوباره ظاهرم را از نظر گذراندم و با به صدا در آمدن 



 زنگ در، چشم از
ک قرمزپوش در آیینه گرفتم و در را  تصویر آن دخیر

 . باز کردم
 ... باز هم مشگ پوشیده بود، رس تا پا

 . سالم خوش اومدید _
 . کنار ایستادم تا وارد شود

_  .  ممنونسالم، خییل
در حال در آوردن کفشهایش بود که با شنیدن 

 صدای مادرم بیهوا
رسبلند کرد و با تعجب اول به مادرم و بعد به من 

 . نگاه انداخت
 . سالم_

جوری تک کلمهای سالم کرد که ترسیدم زبانش بند 
 آمده باشد! در

 . را بستم و باز به داخل دعوتش کردم
 . بفرمایید خواهش یم کنم_

ت واال؟! جا »ر دل زمزمه کردم و د چی شد حرصی
 خوردی! فکرشم



 «!نمیکردی، تو هنوز منو نشناخنر 
روی کاناپه نشست و پا روی پا انداخت، رو به رویش 

 روی مبل تک نفری
نشستم؛ از قیافه پکرش مشخص بود که به طرز 

 بدی نقشههایش را نقش
ی  ی بر آب کردهام! چپ چپ نگاهم میکرد و چیر

 . نمیگفت
ون آمد، ماد خانه بیر ی رم سینی به دست از آشیی

 فنجانهای نسکافه را روی
ی گذاشت و رو به سیامک کرد  . میر

خییل خوش اومدی پرسم، ببخشید دیگه مهرانه  _
 اصال حال خو یی 

 . نداشت امروز، تو هم از کارت عقب افتادی
 . تصویری گنگ از لبخند روی لبش پدیدار شد

_ ، سعادت این چه حرفیه زهره جون، اتفا قا بهیر
 نصیب من شد که شما رو

 . هم زیارت کنم
 . لطف داری تو عزیزم_



 . مادرم رو ب من کرد
م تو اتاق، کتابمو آوردم تا بخونم، کاری  _ من میر

ی صدام بزن  . داشتیر
 . باشه مامان جان، برو راحت باش_

ببخشید سیامک جان، من اصال از این حرفای  _
 قلمبه سلمبه که مهرانه

ی ترجیح میدم قرار  ه بزنه رس در نمیارم، واسه همیر
 . تنهاتون بذارم
 . راحت باشید_

مادرم که به اتاق رفت و در را هم بدبختانه بست، 
 انگار سیامک پوست

 !انداخت و خود واقعیاش نمایان شد
 !دیدی ترسیدی؟ _

 . یی تفاوت فنجان نسکافه را برداشتم
؟ _  از چی

دهمان ابروی شکستهاش را باال دا  . 
 !خودتو به اون راه نزن، خوب منظورمو میفهیم_
جرعه ای از محتویات فنجان نوشیدم و از ظرف 



ینی  ی یک شیر  روی میر
 . خامهای با روکش شکالیر داخل بشقابم گذاشتم

بفرمایید، من زیاد اهل تعارف کردن نیستم،  _
 خودت باید از خودت

 . پذیرایی کنی 
ه به من جعبیه سیگار را از جیب  ون  خیر شلوارش بیر

 . کشید
ینی را به دهان گذاشتم و با جرعه ای  تکهای از شیر

 . نسکافه فرو دادم
ون آورد و تا خواست  ی بیر فندک طالیی رنگش را نیر

 سیگارش را روشن
کند بدون اینکه نگاهش کنم کامال خونرسد و جدی  

 :گفتم
 اینجا سیگار نکش_

ً
 !لطفا

ه خندهام گرفته بود! از گوشیه چشم دیدم ک
ی   متعجب فندک را پاییر

آورد، سیگار را از کنج لبش برداشت و با حرص 
 . مچاله کرد



ی انداخت و تکیهاش را از مبل گرفت  فندک را روی میر
. 

میدو یی که رفتارت خییل زشته؟! اصال مهمون  _
 !نواز نیسنر 

ی گذاشتم، هر چه سیع کردم  فنجان خایل را روی میر
 شادی وصف ناپذیرم

یافیه حرصیاش بود را پنهان کنم که حاصل دیدن ق
 زیاد موفق نبودم، چرا

 از لبخند روی صورتم خط انداخت
ی

 . که رد کمرنگ
ی گفتم مامان بیاد، که اونم  _ آره میدونم واسه همیر

 از شانس تو زیاد از
 . موضوع بحث ما خوشش نمیاد

 . ابرو در هم کشید
با من روراست باش، از چی ترسیدی که گفنر _

د اینجا؟مامانت بیا ! 
 . در سکوت نگاهش کردم

ی امشب میخوام  _ ؟! نکنه فکر کردی همیر چرا ساکنر
 کنم

ی
 ...کاراتو تالف



 !هان...؟
داشت یک بازی روا یی راه میانداخت که پیشیر در 

 . آن باخته بود
 :تک خندی زد و گفت

 !ویر نگو که فکر کردی میخوام بهت تجاوز کنم؟_
م زیر خنده، آنقدر تا این حرف را زد، ناخودآگاه زد

 خندیدم که اشک از
چشمانم رسازیر شد و با تک رسفهای به قهقهام پایان 

 . دادم
 باید داستا یی برای این خنده رسهم میکردم تا به 

ً
بعدا

 مادرم بگویم، مطمئنا
ی سیامک علت این قهقهه را از من  بعد از رفیر

سید  . مییی
 فکرت همینقدر خنده دار بود، چطور فک _

ً
ر  دقیقا

 
ّ
د ی مَّ ی ی چیر  کردی همچیر

؟ ی قصدی داشنر  !نظرمه؟! نکنه واقعا همچیر
 . کامال جدی بود

پس دلیل این کار زشتت چیه؟ چرا مامانتو  _



 کشوندی اینجا؟
 . تفری    ح کنان نگاهش کردم

من یه وکیلم سیامک خان، تمام جوانب هر کاری _
م  رو در نظر میگیر

یدا  ،دلییل هم که از مادرم خواستم اینجا حضور پ
 کنه اینه که نخواستم

از این دیدار یه فرصت جدید به دست بیاری، مثل 
ی   قضییه همیر

پرونده که تبدیلش کردی به فرصت و االن به 
 . خاطرش اومدی اینجا

 . تکیه اش را به کاناپه داد و بشکنی در هوا زد
 . آفرین خوشم اومد خوب دستمو خوندی_

 . جدی شدم و اخم به ابرو آوردم
_ ی ج ناب امیر جالیل من هر حرکت تو رو حدسببیر  
نم، از بد روزگار همه هم درست از آب در میاد ی  میر
 ندارم! یه بار

ی
 ،بخوای با من بازی کنی من حرف

 دیگه هم بهت گفتم که من بازیگر خو بیام! حاال
 هم میل خودته، اما پیشنهاد میدم وارد بازیای که



 ... !از قبل بازندهاش هسنر نیسر 
آمدلبهایم کش   . 

 خوب نیست یه شکست دیگه هم به کلکسیون_
ی از ارزشهات کم ی  افتخاراتت اضافه بشه، البته چیر

 !نمیشه نگران نباش
دی  ی  میشد، کارد میر

هیر رنگ پوستش هر لحظه تیر
 خونش در نمیآمد، از

فرط عصبا نیت دم و بازدمش رسعت گرفته بود این 
ی  ی رفیر  را از باال و پاییر

میدقفسیه سینهاش میشد فه ...! 
ت جذبش بر تنش پاره شود!  کم مانده بود تیرسر

 انقباض بازوهای عضال
 
ی

بود، برآمدگ نیاش دل هر بینندهای را از کف میر
 رگهای دستش هر

ی استثنا نبودم ی را وسوسه میکرد و من نیر
 !دخیر

ی شدن هورمونهایم  ویل خوشبختانه روی باال و پاییر
ل داشتم  . بسیار کنیر

مه جذا بیت کامال خونرسد  پس بیتفاوت به آن ه



 :گفتم
 !حاال بریم رس اصل مطلب، کارتون چیه؟ _

ون آورد و فندک  جعبیه سیگار را دوباره از جیبش بیر
ی   را از روی میر

ه و  برداشت، در میانه راه تا نگاهش به چشمان خیر
 لبهای خندان من افتاد

ی پرت کرد و  از همان وسط راه فندک را روی میر
 حرصش را با مچاله
 !کردنسیگار خایل نمود

ی نمیگفتم قطعا حناق میگرفتم! با همان  ی اگر چیر
 لبخند نصفه و نیمه که

 :خییل سیع داشتم تبدیل به قهقهه نشود گفتم
 حاال اگر خییل عصنی هسنر بکش اشکایل نداره، _

ی خرجشه دیگه  یه اسیی
ً
 ... !نهایتنهایت ً ا

 آنچنان دندانهایش را روی هم میسایید که جابهجا 
 شدن فکش به وضوح

 . دیده میشد
 !الزم نکرده ولخرچی کنی مادمازل_



ی جواب دادم  :تمسخرآمیر
 !دیگه کاریه که از دستم برمیاد_

پا روی پا انداختم و با لذت به این تمثال غرور که 
 بدجوری ترک برداشته
 . بود چشم دوختم

 . خب بگید دیگه، من منتظرم_
ون نفس عمیقر کشید و بازدمش را پوف ما نند بیر

 . فرستاد
اوگ... دوستم یه بار اومده بود پیشت، خییل _

 وقت پیش، قبل از ازدواج
 . دایی و مامانت

، آن مرد قوی هیکل با آن  با یک رسچ دم دسنر
 چهریه خشن را به یاد

 . آوردم
_ میلیاردی؟۵همون چک   

 !خوب یادت مونده_
مبلغش چشمگیر بود،البته دوستت هم  _

یادموند شخصیت و ظاهر به  



 ... !نیای داشت
 . یک ابرویش باال پرید

؟ نکنه چشمتو گرفته؟ _
ُ
ُ
ً
ُ
ً
ا
ً
 !جد

 . ریسمان لبخند از روی لبم جمع نمیشد
ه، منم  _ ی رو میگیر

اون تیپ و هیکل چشم هر دخیر
 ... !استثنا نیستم

 :پوزخندی زد و گفت
متاسفانه حمید نامزد داره، اگر خییل الزمته میتو _

کنی یی رو منم حساب    
 !،اما قول نمیدم که بتونم زیاد تحملت کنم

به طور واضخ میخواست حرص مرا دربیاورد، ویل 
 از آنجایی که من به

ش به خطا رفت  . نقطه ضعفش واقف بودم تیر
میدو یی چیه؟ از مردی که زن طالق داده خوشم  _

 نمیاد، مخصوصا که
 ... !دستش هم هرز بره
ی ابتدا اخمهایش در هم رفت، اما ب عد انگار که چیر
 تازهای را به خاطر



 . آورده باشد، ژست حق به جاننی گرفت
اون یه اتفاق بود لیدی، من خییل مرد مهربو _

 نیام... میتو یی امتحان کنی 
... 
! 

مستقیم داشت به من پیشنهاد میداد؟! مردک  غیر
 بوزینه! اگر مادرم اینجا

ونش میکردم... لندهور از خ ود نبود قطعا از خانه بیر
 !رایصی 

در دلم مدام خودم را ب آرامش دعوت میکردم، 
 نمیخواستم با خودش فکر

 !کند که حرفهایش ذرهای برای من اهمیت دارد
ی از ظرف میوه برداشتم ی  . سیب سیی

؟ نکنه  _ حاال چرا سیع داری واسه من توجیه کنی
 فکر کردی من

ً
 واقع ا

 !ممکنه بتونم به تو فکر کنم ؟
ردم و ادامه دادمسیب را دست به دست ک  . 

اگر اینطوره باید بگم که کامال در اشتبایه... حنر  _



 اگه یک مرد روی
، من هرگز به  ی مونده باشه و اون تو بایسر کریه زمیر

 تو فکر هم نمیکنم
 از ایده آلهای من خییل دوری

ً
 ... !،میدو یی کل

ب  های روی  گره ابروانش از این کورتر نمیشد، ضی
 . پایش زد

خودت مینازی خانم وکیل خییل به _ ! ... 
ایی در خودم یم بینم که نازیدن داره _

ی  چیر
ً
 ... !حتما

 به خاطرش خودتو رسزنش کنی  _
ً
 نزن که بعدا

ی
 حرف

جالیل، مثل ته خیار...  _ حقیقت تلخه جناب امیر
 ولش کن اصال، بریم رساغ

 . همون چک شما
 . مشغول پوست کندن سیب شدم

_ ه، هنوز اون چکو نقد چند ماه از اون موقع گذشت
 !نکردید؟

 جوا یی نشنیدم رس بلند کردم و نگاهم به چشما 
وقنر

 یی افتاد که آتش
 ... از آنها زبانه میکشید



د نه حرکنر  ی  میر
ی
مستقیم زل زده بود به من، نه حرف
 میکرد! یک آن لرزه

به تنم افتاد، متوجه شدم که زیاده روی کردم... نیم 
 دانستم که برای

ن آتش خشمش چه باید بگویمخاموش کرد ... ! 
تنها دلگرمیام این بود که مادرم در اتاق خواب 

 نشسته و مشغول کتاب
 . خواندن است

 . آب دهانم را به سخنر قورت دادم و لب باز کردم
؟ _  !خو یی

ون پرید انگار که دکمیه  تا این کلمه از دهانم بیر
 استارتش را زده

یی بم گفتباشند، خودش را جلو کشید و با صدا : 
این چک پول خورده واسه من، اصال از خیر نقد   _

 کردنش گذشتم، االن
 .. . پیشنهاد دیگه ای برات دارم

ذهنم در آن لحظه هزاران فرضیه را حدس زد که هر  
 کدامشان یم



توانستبه تنهایی آشو یی به پا کند، فقط امیدوار بودم 
 نخواهد کلهشقر کند
 !و حرف نامربویط بزند

پرسیدمبا شک  : 
 !در چه زمینهای؟_

سینی برداشت، زیر بینیاش گرفت و عطرش را نفس  
 . کشید

ی بدی نیست، میخوام که وکیل  _ س چیر
نیر

، قراردادهامو و  شخصیام بیسر
ا  ی ، از این جور چیر ببندی، دنبال کارهای حقوقیم بایسر

 ... !دیگه
 !و اگه قبول نکنم؟_
 . خبیثانه لبخند زد

... آخه ناسالمنر میدو یی که نمیتو یی  _ قبول نکنی
 ما فامیلیم، مامانت

ی دیداری که نتونسنر ازش  زندایی منه... مثل همیر
ی کنی   ... !جلوگیر

 با رد کردن 
ً
 توی هچل افتاده بودم!... قطعا

ً
رسم ا



 پیشنهادش دلخوری
جدیدی پیش میآمد، بعد از آن مهما یی در خانیه 

ی خانم و  شهیر
داشت، دیگر دلم رسزنشهای مادرم که کم از قهر ن

 نمیخواست چالش
 . جدیدی راه بیفتد

به پشنر مبل تکیه زد و غرق شادی گازی از سیب 
 بخت برگشته گرفت، پر
 . لذت جوید و قورتش داد

چیه چرا اینقدر ساکت شدی؟ اگر نمیخوای قبول   _
 کنی مختاری... هیچ

دایی 
 !اجباری نیست دخیر

وی صدای خرد شدن تکههای سیب زیر دندانهایش ر 
 اعصابم خط

میکشید، سیبم را تا نصفه پوست کنده و در پشقاب 
 . رها کردم

کامال ریلکس لم داده بود، مثل یک شکارچی به 
 صحنیه گیر افتادن



شکارش مینگریست و هر آن منتظر جان دادنش بود 
 تا جنازهاش را از هم

 !...بدرد
باشه قبول مساوی شدیم ،حاال میشه این بازی   _

؟کثیفو تموم کنی  ! 
 . سیب نیم خورده را داخل بشقاب گذاشت

...؟ _ ی یی  !بازی؟! از کدوم بازی حرف میر
هم من و هم خودت میدو نیم که این موش و   _

 گربه بازی  ها فقط به خاطر
 ... یک انتقام بچگانهست، به خاطر این که تو مرییصی

 مریض برنده شدن... و
چون توی اون پروندیه کوفنر من شکستت دادم 

ن کارایداری ای  
 !احمقانه رو میکنی 

نیشخند روی لبش بدجوری داشت روح و روانم را 
 آزار میداد، ناگهان

 :جرقهای در ذهنم خورد، چشم ریز کردم و گفتم
نکنه ازدواج مامانم با داریوش خان هم جزو  _



 !نقشهت بوده؟ هان..؟
دستهایش را به سینه زد و جویسر شدنم را نگاه 

 میکرد، خودم را جلو
م، چاقوی میوه خوری را برداشتم و به طرفش کشید

 . نشانه گرفتم
ی اگه اینطوره که باید بگم گور خودتو کندی...  _ ببیر

ی رو ی  من هر چیر
تحمل کنم آزار دیدن مادرم رو نمیتونم... اگه بفهمم 

 این ازدواج هم جزو
ی دستای خودم میذارمت  نقشیه مسخرته با همیر

 ... !توی قیی 
اثری از آن نیشخند حرص  ناگهان جدی شد، دیگر 

 درآور گوشیه
 . لبش نبود

ی دستت اوف میشه، دوما من  _  اونو بگیر پاییر
ً
اوال

ف و نامرد نیستم  بیرسر
 دو نفر دیگه بازی کنم برای به قول تو 

ی
که با زندگ

 !نقشیه مسخرهم



برعکس تو، مادرت برای من خییل عزیز و قابل 
امه و محض اطالعت  احیر

ی ما خیی نداره، هیچ کس از جریانات ا تفاق افتاده بیر
 پس الیک واسه

خودت چرت و پرت نگو، من با تو کار دارم خانم 
 !وکیل نه با مادرت

کارد را آهسته روی بشقاب گذاشتم و نفس راحنر  
 قصد

ً
 کشیدم، اگر واقعا

آزار مادرم را داشت بعید نبود که االن کار دستش 
 !داده بودم

_ ؟ قبول میک نی یا نه؟خب حاال چیکار میکنی  
عیل رغم میل باطنیام پاسخ مثبت دادم، در این 

ی که گفته  لحظه همیر
 . بود با مادرم کاری ندارد برای من کفایت میکرد

 . قبوله، فردا بیا دفیر تا یه قرارداد بنویسیم_
 . از جا برخاست

نم_ ی  . باشه بهت زنگ میر
 . صدایم را بلند کردم



ه_  . مامان بیا، سیامک داره میر
ون آمدبالفا صله در اتاق باز شد و مادرم بیر  . 

 . کجا عزیزم؟ بمون برای شام_
، مامان تنهاست_  . ممنون زندایی

مامانت که عادت داره به نبودنت، بمون امشب _
 . پیش ما

بعد از اضارهای مکرر مادرم و انکارهای او، باالخره 
ی شد . تنها  موفق به رفیر

ی که آن لحظه باعث میشد از تسلیم  ی شدن در چیر
 مقابلش خشنود باشم،

 جدیدی را آغاز  
ی

ی بود که مادرم در آرامش زندگ همیر
 کرده بود ،بدون

 ... . نقشه... بدون آزار
 وارونه-

دو هفتهای از آن قرارداد کاری که نوشته بودیم 
 میگذشت، در طول این

 زده بود و نه دیده بودمش! به 
ی

پانزده روز نه زنگ
قابل  طرز عجیب و غیر



م و گور شده بود، آن هم درست زما یی که باوری گ
 خودم را برای

مزاحمتهای ویت و بیوقتش به واسطیه آن قرارداد 
 !آماده کرده بودم

بیحوصله روی کاناپه لم داده و مشغول مطالعیه  
 کتاب بودم که زنگ آیفون

 . به صدا درآمد
مق از جا برخاستم و به طرف گویسر دربازکن قدم  بیر

 . برداشتم
 بله؟-

 . سیامکم-
از شنیدن صدایش شوکه شدم، این وقت شب... آن 

 ... هم اینجا
 . امرتون-

داییم-  . اومدم مهمو یی خونیه دخیر
 . تند شدم

 !بیخود کردین شما -
ماشاهلل روز به روز به وجناتت اضافه میشه، -



 بددهن نبودی که اونم به
 !حمدهلل شدی

 . با این آرامش مزخرفش بیشیر حرصیام میکرد
- ؟م یگم اینجا چه کار میکنی  

، نه به - یک تار موی مادرت تو رس تو نیست دخیر
 اون بنده خدا

ش  .... !که مهموننوازه، نه به دخیر
 . عصنی توپیدم

 چه کار داری یا بذارم گویسر رو؟-
ی

 !میگ
در آن لحظه فقط تصویر چشمان قهوهای سوختیه 

 خندانش با ان لبخند
ه بود و این چسبیده به لبش جلوی نظرم را گرفت

م میکرد  . عصبییر
 !مثل اینکه کاری نداری-

 . نه صیی کن-
 .تا خواستم گویسر درباز کن را بگذارم گفت

م آلمان، مسابقه دارم! - اومدم بگم من فردا دارم میر
 یه چک هست که



 . دادم دست حمید، فردا برات میاره
 . باشه، حاال زحمتو کم کن-

- ؟واقعا نمیخوای دعوتم کنی بیام تو  ! 
 :محکم و قلطع گفتم

 . نه، االن هم با یه خداحافظی خوشحالمون کن-
هیچ صدایی نمیآمد، پس از چند ثا نیه صدای جبغ 

 الستیکها روی آسفالت
 . خیابان سکوت را شکست

مردک دیوانه... چطور این همه راه را آمده بود فقط 
ی  ی همیر

 برای گفیر
د! جمله؛ چگ را ب دست حمید داده که برایم بیاور 

 با خودم آهسته نجوا
 :میکردم

آخه یگ نیست بهش بگه احمق جون خب تو  》
 که داری میای اینجا

چک رو هم خودت بردار بیار! یا اصال مگه راه قرض 
 داری؟! خب زنگ

 !بزن



مکالمیه خود محورم را با به صدا درآمدن زنگ 《
 پیامک گوشیام نصفه و

ی عس یل نیمه ول کردم؛ به طرف موبایلم که روی میر
 . جای گرفته بود رفتم

چک مربوط به یگ از آپارتمانهایی میشه که پیش 》
 فروش کردم، فردا

موعدشه، لطفا بخوابونش به حساب، البته بعد از  
 کرس مبلیعی که قرارمون

 .بوده

》 

》 :دیوانهای زیر لب گفتم و برایش تایپ کردم
 لزویم نداشت این همه

 بود
ی
ی پیامک کاف  《.راه بیای اینجا، همیر

جدی فکر کردی 》 :به ثا نیه نکشیده جواب داد
 واسه تو

آن عالمت تعجب های آخر  《!!!!!!!!اومدم؟
 جمله اش بدجور داشت

یادم نبود شما وقنر 》 . اعصابم را تحریک میکرد



 دم خونیه کیس

ید با همساییه طبقیه باالش کار دارید  《! !!!!!!میر
کلیپ رسم را باز کردم و مشغول ماساژ دادن کف 

م شدم که پاسخ دادرس  : 

دقیقا با همساییه طبقه باالییت کار داشتم، بنده 》
 خدا خانم تنهاییه

،خییل هم مهربون و خوش برخورده، مثل بعضیا 
 نیست که پرسعمهشونو

 از تنهایی درش 
تو خونه راه نمیدن! یه دو سه ساعنر
 آوردم، یه دو تا تراول

هم بهش دادم، آخه میدو یی من خییل دستم به 
، تو هم اگه کمکخ یر  

سا یی به بانوان  خواسنر تعارف نکن، من برای خدمیر

 《.همیشه آمادهام
... عویصی  ... عویصی  ... !بلند فریاد زدم: عویصی

از شدت فشار عصنی رو به انفجار بودم، بیشعور 
 بیشخصیت رسما داشت از

د که  ی رابطهاش با همساییه طبقیه باال حرف میر



 دیده بودم رفت و آمدهای
 که هر مشکو 

ی
گ دارد و از ماشینهای رنگ و وارنگ

فتند  شب میآمدند و میر
مشخص بود معلوم الحال است!... داشت مرا با آن 

 !هرزه مقایسه میکرد؟
با عصبا نیت شمارهاش را گرفتم که در کمال ناباوری 

 رد تماس داد! خون
خونم را میخورد... از فرط عصبا نیت دستانم 

 روی کلم
ً
ات ومیلرزید... اصل  

هایی که تایپ میکردم تمرکز نداشتم فقط 
ی چیر

 میخواستم حرصم را خایل
 ... !کنم

 بز 》
ی
ی حرف چطور جرات کردی که به من همچیر

؟؟؟ تو فقط هیکل  یی
گنده کردی وگرنه یه پرس بچیه پونزده سالیه 

 برای
ی

!!! مردونگ
ی

 نوبلوغ
امثال تو فقط زور بازوئه... چقدر خوشحالم از اینکه 

از دست توبهاره رو   



نجات دادم، البد وقنر هم که بهاره بوده همینطور 
یدی که به اونم  هرز مییی

!! از صمیم قلب امیدوارم سفرت  شک داشنر
 
ً
 بیبازگشت باشه و اگر واقع ا

 !! مسابقه داری به بدترین شکل ممکن ناک اوت بیسر
 چکت رو هم فردا

تمام و کمال میخوابونم به حسابت شاید افتادی 
ن بنده خدامردی و ای  

ه ی نمیر  《... حامله بود، مال یتیم از گلوی من پاییر
بیفکر فرستادم و بعد که پیامکم را خواندم از ارسالش 

 !پشیمان شدم
زیادی تند رفته بودم، پوست لبم را به دندان گرفته و 

 میکندم!... تلفنم در
دستم زنگ خورد! به تقلید از خودش رد تماس دادم! 

 دوباره زنگ زد و من
باز رد تماس دادم، در آخر موبایلم را روی حالت 

 سکوت گذاشتم و روی
 . کاناپه پرتش کردم



کالفه و عصنی بودم، بد حرف زده بود و من بدتر 
 جواب داده بودم! نیم

 ... !دانم چرا نمیشد ما مثل آدم با هم حرف بز نیم
خانه رفتم و یک لیوان آب نوشیدم، به کانیر  ی به آشیی

نفس تکیه زدم و چند   
ی  عمیق کشیدم، از من بعید بود که همچیر

 عکسالعمل آ یی و هیجا یی 
نشان دهم! وجدانم به رسعت درحال مواخذه و 

 رسزنشم بود و من فقط با

ی یک جمله که  وع کرد》همیر 《..!. خودش رسر
 !سیع داشتم قانعش کنم

بیتوجه به موبایلم به اتاق خواب رفتم، روی تخت 
 دراز کشیدم اما نگاهم به

بود، دچار توهم شده بودم، حس میکردم االن به  در 
 هر طریقر شده

ین کاری که  ساند و قطعا کمیر خودش را به من میر
ی   انجام میدهد، شکسیر

 ...!دوتا دنده و چند دندان است



عذاب وجدان یک جمله رهایم نمیکرد و مدام در 
 رسم تکرار

 《...! امیدوارم سفرت بیبازگشت باشه》 :میشد
از جا برخاستم و به قصد خوردن یک  با ذهنی آشفته

 لیوان شیر گرم، آن
خانه رفتم ی  شدن حالم، به آشیی

 . هم محض بهیر
پاکت شیر را از یخچال برداشتم، مقداری داخل شیر 

 داغ کن ریختم، در
ی گرم شدن شیر نگاهم به سمت کاناپه و موباییل   حیر

 که بیقید روی آن
نش رها کرده بودم کشیده میشد، وسوسیه دید زد

 داشت روانم را سوراخ
 میکرد و من عجیب در حال پس زدن این حس بودم

. 
شیر را درون ماگ محبوبم ریختم، آن را به دست  

 گرفتم و تسلیم حس
 !کنجکاوی شدم

ون نرفته بودم که صدای زنگ  خانه بیر ی هنوز از آشیی



 آیفون از جا پراندم
خانه افتاد  ی ،ماگ از دستم روی رسامیکهای کف آشیی

تکه شد، شیر و چند   
ی میخورد و پخش میشد... تریس  روی رسامیکها لیر

 بیبدیل سلول به سلولم
بان قلبم باال  را میلرزاند... دهانم خشکیده بود... ضی

 رفته و مغزم انگار فلج
شده باشد هیچ دستوری به اعضای بدنم نمیداد!... 

 همانطور بیحرکت
ه بودم که اینبار زنگ آیفون  ایستاده و به در خیر

یدریی به صدا درآمدپ  
 !،پشت رس هم زنگ میخورد، بیوقفه

بیتوجه به قطعات شکسته شده ماگ از کنارشان 
 عبور کردم و به طرف

ی گویسر چند نفس  دربازکن رفتم، قبل از برداشیر
 عمیق کشیدم و به خودم

یادآور شدم که تا در را باز نکنم، شخص پشت در  
 !کاری از پیش نخواهد برد



برداشتم گویسر دربازکن را   . 
 بله؟_

 !کجایی تو دخیر معلوم هست؟ _
از شنیدن صدای داریوش خان نفس راحنر کشیدم و 

 دکمیه دربازکن را
دم  . فرسر

 . همینجا،خونه، بفرمایید تو _
نه عزیزم،من نمیام باال، میخوام برم، مامانت دور  _

 از جونش تا مرز سکته
رفت مهری جان، صد بار بهت زنگ زده جواب 

مندادی،   گفتم خودم میر  
 ... !دم خونهش ببینم کجاست

 گفتم
ی

مندگ  :با رسر
داریوش خان من موبایلم رو سایلنت کردم، واسه  _

ی متوجه نشدم  همیر
نم، حاال بیایید باال یه چای در  ی ،االن بهش زنگ میر

 . خدمت باشیم
ه، مامانت تنهاست _ م، برم بهیر  . نه دخیر



ی  از شنیدن این حرف لبخند مهمان لبهایم ش د، همیر
 که مادرم تنها نبود و

حاال کیس را داشت که نگران ده دقیقه تنها ماندنش 
 باشد میارزید به همیه

این اعصاب خردیهایی که از روز اول ازدواجش برای 
 . من پیش آمده بود

 . باشه پس سالم برسو نید _
ی در آمد  . صدای بسیر

ی االن بهش زنگ بز نیا، یادت نره_  . حتما، پس همیر
نم، ببخشید که تو زحمت چ _ ی شم االن زنگ میر

 . انداختمتون
، تو دخیر خودیم، هم من هم  _ نه بابا چه زحمنر

 . مادرت نگران شدیم
 . خییل ممنون _
 کاری نداری؟ _
 . نه متشکرم_

م _  . پس من رفتم دیگه، خداحافظ دخیر
 . به سالمت، خدانگهدار _



اشتم؛ به سمت کاناپه قدم تند کردم و موبایل را برد
 انتظار داشتم با حجیم

از پیامک، از طرف سیامک مواجه شوم اما هیچ... 
 فقط سه بار تماس گرفته

بود! و البته یس و نه تماس از دست رفته از طرف 
 !مادرم داشتم

به زدم، خودم را آماده کردم برای 《مایم》روی  ضی
 شنیدن باران سیل

آسایی از الفاظ رکیک و غیر رکیک و پس از آن 
یمت و گریه بسیار ومال   

 . در آخر قربان صدقه رفتنهای مادرم
برای آرام کردن دل نگرا نیهای مادرم، به درخواست 

 داریوش خان چهار روز
متوایل را در آنجا گذراندم؛ بماند که حسادتهای زیر 

 پوسنر داریوش خان به
 !توجههای مداوم مادرم به من باعث خنده ام میشد

ی  ی دیشب رس میر  همیر
ً
شام، زما یی که مادرم با  مثل

 نهایت عشق و



خوشحایل برایم لقمه میگرفت و به دستم میداد با 
 شایک و

ً
 لحنی کامل

 :دلخور گفت
 نمیکنی  _

ی
 خوشحالم که اینجا زندگ

ً
 . مهری واقعا

به ای به صورتش زد  . مادرم ضی
ی یی داریوش؟_  !خدا مرگم بده، این چه حرفیه میر

پرس بچههای حسود  رسش را بلند کرد و درست مثل
 . نق زد

 دیگه به  _
ً
ال
ً
ُ
ُ
... از روزی که اومده اًصُ ی آخه ببیر
... انگار  من توجه نمیکنی

من وجود ندارم!... کم مونده شب هم بری پیش 
 !مهری بخوا یی 

شلیک خندهام به هوا بلند شد، مادرم چشم گرد  
 :کرد و ترسر زد
 ... داریوش_

 !خانوم مگه دروغ میگم؟ _
 . رو به من کرد

 !مهری بگو حق با کیه؟ _



با صدایی که آثار خنده همچنان در آن مشهود بود 
 :جواب دادم

 . حق با شماست_
 . این بار مادرم رو به من کرد

 !مهری... تو چرا دل به دلش میدی؟ _
راست میگن دیگه مادر من، به محض اینکه میام  _

 خونه یک لحظه ازم
... داریوش خان بنده خدا یک رسه دور نمییسر

 !تنهاست
 . با لبخند رو به داریوش خان کردم

ی دیگه به من پیشنهاد چند روز  _ تا شما باشیر
 . موندن ندین

 . لقمهاش را قورت داد
 . نه واال، من بیجا کنم، واسه هفت پشتم بس بود_
مادرم این وسط گویا قضیه را جدی گرفته بود چون 

 با حالنر عصبا
 :یی گفت

م خونیه _  مهری میمونم، تو هم باشه پس من میر



 حق نداری بیای اونجا
  
ی

م زندگ ،اصال دوست دارم برم یک ماه پیش دخیر
 داری...؟

ی
 !کنم، حرف

لقمه در گلویش پرید و به رسفه افتاد، لیوا یی آب 
 برایش ریختم و

به دستش دادم، جرعهای نوشید و وقنر رسفه اش 
 :قطع شد گفت

شه همون ای بابا، بدتر شد که... مهری جان نمی _
 پیشنهاد من رس جاش

 باشه؟
 . لبخند به لب آوردم

مامان ما داریم شوچی میکنیم، چرا جدی گرفنر  _
 !شما؟

داریوش خان مظلومانه رس به زیر افکنده بود، مادرم 
 چشم غرهای به

هردویمان رفت و قبل از اینکه لقمیه کتلت آماده 
 شده را به دهان بگذارد

 . کنایه زد



د از این شوخیهای مسخریه تو و انقدر بدم میا _
 !داریوش

ی شکست و  صدای خندیه ما دو نفر، یخ مادرم را نیر
 او هم مثل ما به
 . خنده افتاد

در ده روز گذشته اتفاق خایص نیفتاده بود، جز 
 اینکه بسیار کنجکاو بودم

د یا  زا مسابقهاش را مییی بدانم شازده قدقد میر
 میبازد؟! کار هر روزم شده

دن صفحیه اینستاگرامش، هر روز بود چک کر 
 پست و استوری  هایی از

تمریناتش میگذاشت که بیشیر جنبیه تخریب 
 روحییه رقیبش را داشت

. 
روی کاناپه دراز کشیده بودم و چشمم به ساعت 

 میخ بود، در صفحهاش
اعالم کرده بود که مسابقهاش را به طور زنده میتوان 

 از یک شبکیه آنالین



 . تماشا کرد
ان شب کذایی عذاب وجدان یک لحظه رهایم از هم

 نمیکرد و مدام دعا
  
ی
د تا الاقل کیم از حس مزخرف میکردم مسابقه را بیی

م شده  که گریبانگیر
 بود کم شود

راس ساعت بیست و یک و یس دقیقه به وقت 
 تهران مبارزه آغاز میشد، از

ده دقیقه قبل وارد آن شبکه شده بودم و منتظر به 
دمساعت نگاه میکر   . 

بعد از یک رب  ع روده درازی  های مجری برنامه به زبان 
 عجیب و غریب آلما یی 

،ناگهان همه جا تاریک شد و نور روی یک نقطه از 
 سکویی بلند تا بید، مرد

قوی هیکل پوشیده در یک شنل سیاه که کالهش را 
 روی رس کشیده بود

 . و حنر چهره اش دیده نمیشد آنجا ایستاده بود
 رپ به زبان فاریس از دو طرف سکو با آغاز آهن
ی

گ



 آتش زبانه کشید و مرد
دستکش های قرمز رنگ بوکس را به هم کو بید و  

به از  کاله را به یک ضی
رس برداشت که همراه شد با صدای جیغ و کف زدن 

ین  . حاضی
 روی ابروی راست! 

ی
خودش بود! با همان شکستگ

 فقط در آن استایل و با
دو نیش بلند داشتند؛ مثل آن محافظ دندانهایی که 

 خون آشام ها؛ کیم
 ... !ترسناکیر شده بود

ابهتش حنر از فرسنگها دورتر و از پشت صفحیه 
ی   تلفن همراه نیر

ستود یی بود، رو به تماشاگرها و طرفدارانش فریاد 
ی  د و از پلهها پاییر ی  میر

 . میآمد
شنلش را که درآورد خالکو یی اژدهایی که به دور 

دهبازوی چپش پیچی  
ی بود که چشمم را گرفت ی ی چیر  . بود اولیر



وارد رینگ که شد همه را به تشویق فرا خواند، 
 رقیبش از سمت مقابل وارد

وع کرد به  شد و تا سیامک چشمش به او افتاد رسر
 اینکه عضالت درهم

تنیده شدهاش را به رخ بکشد و با حرکات دست 
 قصد داشت به او بفهماند
 . که کارش تمام است

هیبت و قدرت الحق که لقبش برازندهاش با آن 
 dragon "بود؛ 

"kingپادشاه اژدها! ... 
مبارزه که آغاز شد انگار دکمیه استارت دلشوریه مرا 

 هم زدند، قلبم
د ی  ... جایی نزدیک دهان میر

ی گ  هرچقدر سیامک قوی هیکل بود، حریفش نیر
ی کم نداشت؛ ی  چیر

ی   مشت اول را که حریفش روی صورتش خواباند هیر
 بلندی کشیدم و در جا

 .. . نشستم



گویا با این مشنر که خورد تازه متوجه شد مبارزه 
 آغاز شده چون وحشیانه

 میشد گفت به قصد کشت مشت 
ً
د و تقریبا ی به میر ضی

 میکو بید... هر مشنر 
ی کارش را  د کارخانیه قند آب کنی در دل من نیر ی که میر

 رسیعیر انجام
 !میداد
ورده و تا میخورد کتک حریفش را گوشیه قفس گیر آ

باتش  زد، آنقدر ضی
ی شد و حنر بعد  مهلک بود که آن بیچاره نقش زمیر

 از شمارش اعداد
ی از جا برنخاست  !توسط داور نیر

داور دست سیامک را گرفت و رو به تماشاچیان باال 
 برد، از قفس که

ون آمد پرچم ایران را به دست گرفت و باال برد و  بیر
 بعد روی دوشش

و دوری زدانداخت   . 
در آن لحظه از شدت حس غرور اشک در چشمانم 



 حلقه زد و به خودم

ی  》ترسر زدم  آخه چطوری دلت اومد برای همچیر
 کیس آرزوی شکسته و

 《..!. مرد کنی دخیر 
همانجا تصمیم گرفتم حنر برای آرام کردن وجدان 

 خودم هم که شده
برای بازگشت به استقبالش بروم، انگار دیدنش در 

ت و این کهآن هیب  
باعث افتخار یک ملت شده بود دیدگاهم را تا 

 . حدودی دچار تغییر کرد
در یک حرکت انتحاری صفحه اینستاگرامش را فالو  

 کردم و زیر آخرین
پستش که درست چند ثا نیه بعد از پایان مسابقه  

 گذاشته بود
یگ کامنت کردم  . پیامتیی

را  با داریوش خان تماس گرفتم و برد پرس خواهرش
یک گفتم او هم  تیی

پس از تعریف فراوان از خواهرزادهاش از من تشکر  



 کرد و پرسید که برای
استقبال یم روم یا نه؟ طبق گفتگویی که با خودم 

 داشتم پاسخم مثبت
 . بود

ی خانم تماس گرفتم و برد پرسش را  پس از آن با شهیر
یک  صمیمانه تیی

من  گفتم، بماند که چقدر میان گری  ههایش خندید و 
ی به گریه  را نیر

واداشت... احساسات مادرانهاش و حس غروری که 
وزی فرزندش  از پیر

داشت قابل درک و ستایش بود و قطعا احواالت 
 هرکیس را تغییر میداد

. @ 
Reyhan2858 آیدی نویسنده جهت نقد و نظرات

 شما
به مادرش و سپهر گفته بود پروازش ساعت هشت 

 شب مینشیند، بدبخنر 
که یک قرار مالقات بسیار مهم برای   اینجا بود 



 ساعت شش داشتم که هیچ
 . جوره راه نداشت کنسلش کنم

از صبح که سپهر ساعت آمدنش را اطالع داده بود 
اه دنبال  راه و بیر

بهانهای برای بر هم زدن این قرار میگشتم ویل 
 بدبختانه هیچ راه دررویی 

کتهای صادرات  ین رسر و نداشتم! ر ئیس یگ از بزرگیر
 واردات در سطح

خاورمیانه، به سفارش یگ از اساتیدم برای عقد 
 قرارداد میآمد، مگر میشد

لغوش کرد...؟! فقط باید به خودم امید میدادم که 
 نخواهد زیاد صحبت کند

 یک ساعته کار را تمام کنیم
ً
 . و نهایت ا

برای خودم مانتو شلوار و کیف و کفش برداشته 
ی   بودم تا به محض رفیر

صمدی همانجا در دفیر لباس عوض کنم و  آقای
 بروم، البته اگر زود تمامش

میکرد!... از قبل به گل فرویسر رس خیابان سفارش 



 یک دسته گل داده بودم
و گفته بودم تا هفت و رب  ع آماده باشد، البته باز هم 

 اگر صمدی زود تمامش
 ... !میکرد

د و  ی غرغرهای مادرم تمایم نداشت، مدام زنگ میر
آخر دقش میگفت  

میدهم با این شغلم!... به هر بدبخنر بود راضیاش  
 کردم با این حرف

مامان جان نهایت امر اینه که  》 :راضیاش کردم
 کارم دیر تموم میشه و به

سم، قول میدم اگه اینطور شد یکراست  فرودگاه نمیر
 بیام خونیه

 《.خودشون
ی در  ی  به طرز شگفت انگیر

ی
از آنجایی که قانون مورف
 
ی

من جاریستزندگ  
،ساعت از شش و نیم گذشته و صمدی هنوز نیامده 

 بود! با استادم تماس
ی  های او  ح دادم، پس از پیگیر گرفتم و وضعیتم را رسر



 مشخص شد که
کت راه افتادهاند ت آقا تازه از رسر  !حرصی

ین حالت ممکن بودم و تماس های یی در  در عصبییر
 یی مادرم و گل

ی به این اعص اب خردی دامن فرویسر رس خیابان نیر
د ی  . میر

ی تا   مادرم که در همیه تماسها بدوت هیچ تغییر
 کلمیه الو را از زبان من

گل  《کارت تموم نشد؟》 :میشنید میگفت
ی یک بار درمورد  فرویسر نیر

تعداد گلها، یک بار درمورد نوع گلها و بار دیگر راجعبه 
 مبلغ دستمزدش

ین   صحبت کرد که در آخر با لحنی تند گفتم که بهیر
 کارش را تحویلم

بدهد و نگران قیمت نباشد! ناچار تلفن همراهم را 
 روی حالت سکوت

قراردادم و بیحوصله روی صندیل چرم مشکیام لم 
 دادم، پاهایم را تند تند



م را به  ی تکان میدادم و از لحاظ روچ نیاز داشتم میر
 هم بریزم، چند عدد

بشقاب و استکان بشکنم و تا جایی که نفس داشتم 
غ بکشم.!.. ویلجی  

ایط فعیل مقدور نبود  . متاسفانه هیچکدام در رسر
خانم محمدی به چارچوب در اتاق تکیه زده و دست 

 به سینه نگاهم میکرد
. _ 

االن این همه عصبا نیت واسه چیه؟ چرا انقدر 
 خودتونو اذیت میکنید؟ به

ید خونشون  سید و میر قول خودتون نهایتش دیر میر
 !دیگه

ب گرفتمبا ناخنهایم ر  ی ضی وی میر  . 
مشکل من االن رسیدن به مراسم استقبال  _

 نیست،اتفاقا خودمم عالقهای
ی که برم خونشون   ی به فرودگاه ندارم، همیر

به رفیر
 کافیه، اما تو که میدو

 اینکه 
ً
ا
ً
ا
ً
ُ
ُ
نامه، مخصوص ًُ  بدم میاد از کارای بییی

یی



 طرف مقابل تو این
کته فکر  بلبشو بدقول هم از آب در بیاد،ر ئیس یه  رسر

 کرده همه رو
 !خریده

سه که با من ساعت  بیشعور نفهم انقدر عقلش نمیر
 شش قرار گذاشته باید

 . رس وقت بیاد
یم که من جایی کار نداشتم، شاید به کس  اصال گیر

 دیگهای وقت داده باشم
و بعد به خاطر ایشون باید تمام برنامههام به هم 

 بریزه! حیف که از طرف
ی شخص مهم و عزیزی   شده وگرنه همیر

ی
بهم معرف

فتم تا  االن میذاشتم میر
 ... !وقنر اومد حالش جا بیاد و بفهمه با گ طرفه

 . تکیهاش را از چارچوب گرفت
 یه لیوان آب بیارم براتون؟ _

 . نه_
 :زنگ در به صدا درآمد و محمدی دستپاچه گفت



 !اومد_
این درو ببند، آب جوشو هم زودتر بیار که اگه  _

یخواست چ ی ایی چیر  
 . بخوره مرگش کنه

م درو  _ باشه حاال یه دو تا نفس عمیق بکش من میر
 . باز کنم

ی به توصیهاش عمل   در اتاق را بست و رفت، من نیر
 کرده چند نفس

 
ً
عمیق کشیدم و زونکنی را جلویم باز کردم تا مثل

 نشان دهم منتظر او
 . نبوده و مشغول کار بودم

ق به صدا درآمد، گلویم به یک دقیقه نرسید که در اتا
 رو صاف کردم و
 :جواب دادم
 . بفرمایید _

 . محمدی در را باز کرد و کنار ایستاد
یف آوردند _  . خانم، آقای صمدی ترسر

مردی با موهایی سفید و صوریر  چشمم افتاد به پیر



 صاف مثل آیینه، که
اگر موهای سفید و چروکهای روی پیشا یی و دور 

 چشمانش را فاکتور
 متوجه سن و سالش نمیشدی، میگر 

ً
فنر قطع ا

 پوشیده در کت و شلواری
اهنی کالبایس کم رنگ و کراوایر طویس با  طویس با پیر

 راههای
 . باریککالبایس در قاب در جای گرفت

امش از جا برخاستم و برای حفظ ظاهر هم   به احیر
 که شده با لبخندی

 . آتش خشمم را خاموش کردم
_ مدید بفرمایید سالم جناب صمدی، خوش او 

 . خواهش میکنم
ی متقابال با لبخند پاسخ داد و وارد شد  . او نیر

دم مالقاتم تا راس ساعت  ی ی که حدس میر ی طبق چیر
 !نه و رب  ع طول کشید

س تماسهای مادرم، جرات نگاه کردن به تلفن  از اسیر
 همراهم را نداشتم



فقط به محمدی گفتم برود و سبد گل را از گلفرویسر 
د و بیاو  ردبگیر  . 

 مشغول تعویض لباس 
ی

ی صمدی با کالفگ پس از رفیر
 شدم و با مادرم

 . که بیست و دو بار زنگ زده بود تماس گرفتم
ی بوق جواب داد و من فیالفور گفتم  :با اولیر

؟_ ی  !سالم مامان کجاییر
 ... مثل یک آتشفشان فعال شد

معلوم هست کجایی تو مهری؟! هر گ از راه اومد _
آبرساغ تو رو گرفت،   

شدم از خجالت از بس گفتم االن میاد تو راهه... 
 آخرشم که نیومدی! دق
 ...!میدی منو با این کارات

 . با لحنی مظلومانه سیع داشتم توجیحش کنم
مامان جان من که بهت توضیح دادم قربونت  _

 برم، اصال نمیتونستم این
قرارو هیچ جوری کنسل کنم، حاال شما به من بگو 

؟ ی  !االن کجاییر



 :با عصبا نیت جواب داد
ی  _  .. . کجا میخواسنر باشیم؟ خونیه شهیر

سم تا نیم ساعت  _ خب منم راه افتادم عزیزم، میر
 . دیگه

 :دلخور گفت
اگه به تو باشه که بعد از شام میای تا منو قشنگ 

 سنگ رو یخ کنی جلو
 !همه

 ... مامان_
درد و مامان... زودتر بیا، تا نیم ساعت دیگه اینجا _

یسر من میدونم ونبا  
 !تو

 . باشه باشه، اومدم _
تلفن را قطع و داخل کیفم انداختم، شال جگری 

 رنگام را روی رس مرتب
کردم و کیم رژ لبم را پررنگیر نمودم؛ سبد گل را 

 برداشتم و هول هولیک
 . با محمدی خداحافظی کردم و رفتم



 
ً
در راه فقط خدا خدا میکردم دیر نرسم، چون قطعا

م قهر کردننمیتوانست  
 َخمهای مادرم را تحمل کنم

َ
 !و اخم و ت

وقنر رسیدم ساعت نه و چهل دقیقه بود، با عجله 
ی را پارک کردم و  ماشیر

ی سبدگل پیاده شدم، زنگ در را زدم و  با برداشیر
 . عقب ایستادم

یف فرما شدند_  به به، خانم صدر اعظم باالخره ترسر
. 

یومده منو سپهر حرف نزن درو باز کن تا مامانم ن _
 به قطعات مساوی
 . تقسیم کنه
 :با خنده گفت

 . بیا تو که کارد بز یی خونش در نمیاد
در را باز کرد و وارد شدم، طول حیاط را با قدمهایی 

 بلند یط کردم، جلوی
در ورودی سپهر، عیل، مهتاب و سیما دست به 

 . سینه ایستاده بودند



ا  روب  هرویشان ایستادم و با دقت چهرههایشان ر 
 کاویدم، در هیچ کدام اثری
 . از نگرا یی دیده نمیشد

ه؟ چرا اکیپ کردین؟ _  !چه خیی
 . مهتاب پاسخ داد

یمت تو، تا _ بدبخت اومدیم بادیگاردت بشیم بیی
 زهره جون الاقل واسه

 . خاطر ما هم که شده خونتو نریزه
ی که اینقدر - یا خدا مگه چقدر رساغ منو ازش گرفیر

 عصبا نیه؟! شماها
ین؟زب ی یه کم اوضاع رو به دست بگیر ون نداشتیر ! 

 :سیما جواب داد
ی هم راه به راه داشت  همه مهری، همه... عمه شهیر

 از تو واسه
فامیلشوهر خدا بیامرزش تعریف میکرد، اونا هم 

ی پس گ میاد  میگفیر
 !ببینیمش؟

مامانتم یه رسخ و سفید میشد و میگفت تو راهه، 



 ... االن میاد
 !... با این اومدنتتو هم که ماشاهلل

ب  های به پیشا نیام زدم  . ضی
هوف، حاال نمیشد عمه خانوم یه امشب منو _

 !بیخیال شه؟
 . این بار عیل به حرف آمد

حاال ول کن این حرفارو، بیا تو تا اوضاع خرابیر  _
 . نشده

سیما و مهتاب دو طرفم ایستادند و با هم وارد 
ی   شدیم، عیل و سپهر نیر

دندپشت رسمان میآم  . 
 . اینم از خواهر خوشگل من _
 سیما بود که ورود مرا اعالم کرد

. 
چند ثا نیه همه جا سکوت شد، تقریبا یس نفری 

 نشسته بودند که همه با
هم از جا برخاستند؛ در آن میان چشم غرههای 

 مادرم با لبخند حریص روی



لبش تضاد عجینی را رقم زده بود، به شدت سیع 
 . داشتم نخندم

سقلمهای به پهلویم زد که به خودم آمدم،  مهتاب
 جلو رفتم و یک به یک

ی خانم که  یس کردم، به شهیر با همه سالم و احوالیی
 رسیدم بابت دیر

ویی عذرم را 
ی با خورسر آمدنم عذرخوایه نموده و او نیر

 . پذیرفت
سیامک به همراه رفیق گرمابه و گلستانش حمید، 

 دور از همه آن طرف
پا روی غرورم گذاشتم و جلو  سالن نشسته بودند،

 رفتم؛ حمید از جا
برخاست و به وضوح دست سیامک را هم کشید و 

 . به زور بلندش کرد
یک میگم _ وزیتونو تیی  . سالم پیر

رسش را به نشانیه جواب سالم تکان داد و با 
 نیشخندی گوشه لبش

 :گفت



 ً؟_
ً
 !جدا

 :متعجب پرسیدم
 !چی جدا...ً؟ _
ه لب نشاندحمید لبخندی نماییسر ب  . 

ی _  بس کن داداش، همه دارن نگاهتون میکیی
ً
 !فعل

ی رستاپایم را از نظر گذراند و نگاهش روی  آمیر تحقیر
 . سبد گل ثابت ماند

ی حمید... اصال باورم نمیشه_  !آخه ببیر
ین تماییل به همصحبنر با او نداشتم ویل  با اینکه کمیر

 به ناچار برای
دن از ترکشهای حفظ آبرو و از همه مهمیر دور مان
 مادرم سبد گل را به
 :طرفش گرفتم و گفتم
ی نیم_  . بعدا حرف میر

 ... داداش بگیر اون المصبو_
 . حمید بود که داشت وادارش میکرد

آهسته دستانش را از جیبهایش درآورد و سبد گل را  
 گرفت، ممنو یی 



ی با حرص از کنارش گذشتم؛  زورگ گفت و من نیر
 فقط خدا را شکر

ه کیس دوروبرمان نبود اال حمید که گویا از میکردم ک
 ماجرا کامال خیی 

 . داشت
 . با اعصاب خردی کنار مادرم رفتم

 چطوری گوگویل من؟_
 . مهری دلم میخواد خفهات کنم_

میدونم میدونم، ببخشید دیگه، خب چی کار کنم، _
 من چه میدونستم

... من  ی شازده قراره چه روز و ساعنر نزول اجالل کیی
هفته پیش ایناز یه   

قرارو گذاشته بودم راه کنسل کردن نداشت، حاال 
ی ی  هم که اومدم دیگه چیر

 !نشده که
 . چپ چپ نگاهم کرد

خییل خب حاال وروره جادو، پاشو برو پیش جوونا _
 نمیخواد ور دل من



ک بز یی   . غمیی
بوسهای روی گونهاش کاشتم و از جا بلند شدم که 

 مهتاب فورا کنارم
یم باال لباستو عوض کنبیا بر  _. آمد  . 

 نشانم 
ر
همراه هم به طبقیه باال رفتیم، مهتاب اتاف

 داد تا در آنجا لباس
 . عوض کنم

شلوار جینم که خوب بود، از زیر مانتو هم یک تو 
 نیک آستیندار مشگ با

طرحهایی از رژ لب و رد بوسه پوشیده بودم، بنابراین 
 فقط مانتوام را درآورده

ن کردم، شالم را مرتب نموده و با و لبیه تخت آویزا
ی گویسر از اتاق  برداشیر

ون رفتم  . بیر
ی بروم با سیامک سینه به  تا خواستم از پلهها پاییر

ی بلندی  سینه شدم، هیر
کشیدم، یک قدم عقب رفتم و دستم را روی قلبم  

بان قلبم از  گذاشتم؛ ضی



 . ترس باال رفته بود
 . با اخم و نیشخندی روی لب نگاهم میکرد

، پشت تلفن که _ بهت نمیخورد انقدر ترسو بایسر
 !خییل دل و جیگر داری

 . گلویم رو صاف کردم و دسنر به شالم کشیدم
_ ، ی بشه خب شوکه مییسر یهو یگ جلوت سیی

 !اسمش ترس نیست
 . یک ابرویش باال پرید

... البته خاصیت _ خوبه... سفسطهگر خو یی هسنر
 !شما وکالست

 . ترجیح دادم جوابش را ندهم
 . تا خواستم از کنارش رد شوم راهم را سد کرد

 کجا؟_
 . ابرو در هم کشیدم

ی پیش بقیه، برو اونطرف _ م پاییر  . میر
م را بست  مسیر

ً
 دستش را به دیوار زد و اینگونه کامل

. 
ی نیم؟ _  حرف میر

ً
 نه دیگه، مگه نگفنر بعدا



 گفتم بعدا، یادم نمیاد گفته باشم چند دقیقه بعد_
... 

_ ی نکردی من خودم خب دیگ ه، چون زمانشو تعییر
 تشخیص دادم وقتش

 . االنه
 آدم وقت شنایس نیسنر _

ً
 . اشتباه فکر کردی، اًصل

.. 
ی میکردی، _ ، باید زمانشو تعییر

اینجا مقرص خودیر
 االن هم تشخیص خوب

یا بد بودن وقت با منه و من تشخیص دادم که االن 
 !وقتشه

ون فرستادم  و سیع کردم از نفسم را پوف مانند بیر
 راه دیگری وارد

 . شوم
ی این همه آدم به  _ االن زمان مناسنی نیست، ببیر

 خاطر تو اومدن و قاعدتا
 . از ادب به دوره که تنهاشون بذاری

گویا دستم را خوانده بود... رسش را به یک طرف کج  



 . کرد
خب بیان، مگه من مجبورشون کرده بودم؟!  _

 اومدن تا چند تا عکس
ن واسه باال بردن فالووراشون، من و فیلم  با من بگیر

 فامیالمو از تو بهیر 
 .. . میشناسم

 . گره ابروانم کورتر و لحنم تند شد
ی اما در مورد خانوادیه _ بقیه به من مربوط نیسیر

 من درست صحبت
چه جالب، خییل زود باهاشون اخت شدی،  _. کن

 با همه همینقدر زود
و تیر و طایفیه قایط مییسر یا این خاصیتت فقط ر 
 !ما خوب کار میکنه؟

، برو کنار من رد بشم _  . داری عصبیم میکنی
تا حرف نز نیم نمیذارم جایی بری، فکر نمیکنی یه _

 توضیح و عذرخوایه
؟  به من بدهکار بایسر

 . خودم را به در پررویی زدم



اصال میدو یی چیه؟ االن که دارم خوب فکر میکنم _
 یم بینم حقت بود

فتمهرچی که گ  . 
 :چشمهایش را ریز کرد و گفت

ل کردم که اون پیامکتو به _ خییل خودمو کنیر
 مامانت و داییم نشون ندم،

 . یعنی برو دعا به جون حمید بکن اون جلومو گرفت
 نقطه ضعفم را به خو یی شناخته بود؛ مادرم

 لعننر
... 

بدبخنر اینجا بود که من چون از شدت عذاب 
 وجدان نمیتوانستم

ایمرا چک کنم، اساماسهای مربوط به او را پیامکه
 پاک کرده بودم و

ً
 تماما

االن دستم به جایی بند نبود، هر چند حرف بدی هم 
 نزده بود که الیق آن

! از طرف من باشد، در هر  ا و دعای خیر حجم از نارسی
 حال من محکوم

 !میشدم



 . حریص به چشمان مغرور و خبیثش نگریستم
 . ازت متنفرم_

ایش به دو طرف کشیده شدگوشیه لبه  . 
وع خوبه، راضیام ازت _  . واسه رسر

 دستش را از دیوار برداشت و کنار ایستاد
ی نیم، خونیه تو، بدون  _ برو، بعدا حرف میر

 مامانت... البته اگر نمیخوای
 !بفهمه

دلیل این همه اضار به تنها بودنمون توی خونیه  _
 !منو درک نمیکنم

 . بیخیال شانه باال انداخت
اد از هرچی منعش کنند _ ی دلیل خایص نداره، آدمیر

 ...بهش مشتاقیر میشه
شده قضییه من! از بس مقاومت کردی در مقابل 

 اومدنم حریص شدم به
 . این کار

 :به اجبار گفتم
 . اوگ _



ی االن   _ ؟ آخه همیر ی کنی نمیخوای زمانشو تعییر
 گفنر من آدم وقت

ی امشب پاشدم اوم دمنشناسیام، یهو دیدی همیر  . 
 . یکَو َری نگاهش کردم

حرفمو اصالح میکنم اتفاقل تو کامال آدم وقت  _
 شنایس هسنر چون

... زمانشو خودم بهت اطالع میدم  . فرصت طلنی
 :تک خندی زد و گفت

اینم از خصوصیات ما بوکسوراست، باید فرصت _
 طلب بایسر وگرنه باخنر 

... 
! 

 درست میگفت، از هر فرصنر به نفع خود
ً
ش کاًمل

 استفاده میکرد و از هر
ی  موقعینر برای خودش فرصت میساخت؛ مثل همیر

 االن که مرا این گوشه
 
ی
بات کاری را وارد نمود! دیگر حرف گیر آورد و ضی

 نزدم و پله ها را در



ی رفتم  . تاریگ پاییر
ی و معنیدار پرسعموی  آن شب زیر نگاههای سنگیر

ی سیامک  هیر
 زهرمارم شد؛ آنقدر عجیب غ

ً
ریب نگاه تقریب ا

 میکرد که صدای سپهر
 . درآمد

 َهن این  _
ً
ُ
ُ
شیطونه میگه برم بزنم دهن َمُ

 اسکولو بیارم پایینا... ال اله
 .. . اال هللا

 . سیع کردم خودم را بیخیال نشان دهم
 اوسکول، چرا واسه _

ی
ول کن بابا، خودت داری میگ

 خاطر یه اوسکول
؟  !اوقات تلخی کنی

تچشم گرد کرد و با تعجب گف : 
ه _  نگاههای خیر

ً
یعنی چی ولش کن...؟! مهری واقعا
 و مسخرهاش
 !اذیتت نمیکنه؟
 . رو به مهتاب کردم



تش _ جلوی شوهرتو بگیر مهتاب، یه امشب رگ غیر
 !باد نکنه

آخه خییل بد داره نگاهت میکنه مهری... سپهر _
 ... راست میگه

 . با چشم و ابرو به سمتش اشاره زد
_ ی بهش ی ی چشم ازت  بذار بره یه چیر بگه، ببیر

 ... !برنمیداره مرتیکه
 :شایک جواب دادم

مهتاب من به تو میگم سپهر و آروم کن، تو  _
 خودت بیشیر آتش بیار

معرکهای که... اصال شما نگران نباشید من خودم 
 بلدم چیکار کنم، خودم

 !درستش میکنم، بدون درد و خونریزی
سیدمن و مهتاب خندیدیم ویل سپهر کانال جدی پر  : 

 چیکار میخوای بکنی مثال؟_
 . با همان ته ماندیه لبخند ژست متفکری گرفتم

م بهش میگم داداش کاری داری با _ آهان...االن میر
؟  من انقدر نگاه میکنی



باز من و مهتاب ریسه رفتیم ویل سپهر گویا حرفم را 
 جدی گرفته بود چون

 . رنگ چهرهاش عوض شد
_ ی یه کار مونده ،تو بری با این شهروز  آره همیر

... من اینو  عویصی حرف بز یی
 !...میشناسم، یک حرومزادهایه که لنگهاش خودشه

 . لحنم جدی شد
پس کال بیخیالش دیگه، یه امشبو تحمل میکنیم  _

 بگذره بره، به خاطر
ی جون، گناه داره بندیه خدا بعد از مدتها  شهیر

مندهاش  خوشحاله... رسر
 . نکن جلوی مهموناش

ی انداخت و  چند ثا نیه در  سکوت رسش را پاییر
 درست زما یی که مهتاب

قصد داشت مبحث جدیدی را برای حرف زدن با من 
 آغاز کند، میان
 . حرفش پرید

ی خونهات؟ _  !اصال تو چرا نمیر



 . من شوکه نگاهش کردم و مهتاب به او ترسر زد
وا... سپهر؟ این چه حرفیه...؟ هممون اینجاییم _

؟  !،کجا بره تنهایی
ر حرفهای مهتاب را نمیشنیدانگا  . 

، مامانتم که _ یکتم که گفنر شامو که خوردیم، تیی
 رایصی کردی، اصال مگه

تو همیشه یازده شب به بعد نمینالیدی که خستهام 
 و فالنم و

همانم...؟ االن از دوازده نیم گذشته، آماده 
َ
ُ
ُ
َبُ

احت  شو برو خونهات اسیر
ارو کن دیگه ،وگرنه من امشب یه کاری دست این ی

 ... !میدم
عکسالعملش برایم خندهدار مینمود، چون من در 

 یط روز با دههوا نگاه
بدتر از این هم رس و کار داشتم و تا حدودی برایم 

 عادی شده بود؛ و از
 این حمایتهای برادرانه بدجوری زیر پوستم 

ی
طرف

 میدوید و کامم را



ینمیکرد، آن هم منی که هرگز طعم حماینر از این  شیر
راجنس   

 ... نچشیده بودم
 . ناخودآگاه لبانم به لبخند باز شد

، اتفاقا خییل هم خستهام، االن _
ی

آره راست میگ
م حاضی میشم  میر

 . مهتاب رو به من کرد
ی گفت، تو چرا به _ ی ، کجا؟ سپهر یه چیر نخیر

...؟  حرفش گوش میکنی
میخوای بری خونه تنها چه کار کنی وقنر هممون 

 . اینجاییم
_ م میخوابم، فردا کیل کار دارم، خستهام مه تاب، میر

 دنبال بهانه بودم
ی که خداروشکر جور شد  . برای رفیر

عزیزم موقع از سپهر ناراحت نشیها... به خدا _
 سپهر تو رو خییل دوست

 . داره
 .سپهر وسط حرفش پرید



؟ من حکم _ ؟ ناراحت واسه چی
ی

چی داری میگ
 برادرشو دارما.. چرا باید از

؟ َج َو نده خواهشامن ناراحت بشه ! 
 .. . آخه_

 . با مهربا یی دست مهتاب را گرفتم
عزیزم سپهر درست میگه، دلییل نداره ازش  _

 . ناراحت بشم قربونت برم
 . تا یی به گردنش داد

خوبه واال... چه نو یی هم به هم قرض میدن...  _
ی شما  منو بگو میخوام بیر
 ... دو تا به هم نخوره
کردمپشت دستش را نوازش    . 

_  ... میدونم خوشگل من، تو مهتاب شام تاریک منی
 م یدونم خوش

... حاال اجازه هست من برم؟ ینی  قلبیر
 . از گوشیه چشم نگاهم کرد

دوتاییتون هم زبونبازین، چیکارتون کنم؟ حاال که  _
 خودت میخوای برو



 . عزیزم
 . بوسهای بر گونیه برجستهاش زدم

 . عزیزیم تو، فدات بشم_
_ خب حاال، نمیخواد انقدر زبون بریزی، برو خییل 

 . دیگه
 . چشم چشم_

آهسته دستش را رها کردم و به طرف راه پله قدم 
 . برداشتم

ی   ی آمدم؛ اولیر چند دقیقه بعد، آماده از پلهها پاییر
 کیس که توجهاش به

سمتم معطوف گشت همان نگاههای آزاردهندیه 
 . شهروز بود

ی رسش را جلو برد و رو به سیامک  ی و حمید چیر
 زمزمه کرد که آن دو

ی به طرفم رس چرخاندند  . نیر
ها رفتم؛  بیتفاوت به آنها، به طرف جمع بزرگیر

غم اضارهای زیاد  علیر
ی خانم و داریوش خان برای بیشیر ماندن،  شهیر



 و کارهای فردا
ی

 خستگ
 . را بهانه کرده و خداحافظی نمودم
دیدنم  ناگزیر به سمت جوانها گام برداشتم، سیما با 

 :لب باز کرد
 !اوا... کجا به این زودی؟_

زود نیست که عزیزم، ساعت دوازه و نیم شبه،  _
 منم خییل خستهام

 . ،دیگه بیشیر از این نمیتونم بمونم
ی از اضارهای بیشیر به حرف  سپهر برای جلوگیر

 :آمد
 از  _

ی
راست میگه دیگه، نگاهش کن خستگ

 چشماش میباره، بذار بره
احت کن ی از اسیر ه، گناه داره... همه که مثل تو نیسیر

 صبح تا شب تو
 . خونه بخور و بخواب، مهرانه از صبح رسکاره

 . سیما خودش را به قهر زد
تبعیض تا کجا... خب منم خواهرتم اونم  _

 خواهرت، چرا هیچ وقت از من



؟ حاللت نمیکنم سپهر  !دفاع نمیکنی
_ هر آخه عزیزم تو جای دفاع نمیذاری واسه آدم، 

 موقع که زنگ زدم خواب
 . بودی

 . همه با این حرف سپهر به خنده افتادند
ین توجیه به  سیامک بیتفاوت لم داده بود و کوچکیر

 ما نداشت، رسش را
 . با حرف زدن با حمید گرم کرده بود

یک خداحافظی دسته جمیع گفتم که ناگهان شهروز 
 از جا برخاست، با

کش شده و لبخندی پت و پهن که دندانهای رو 
 مرواریدیاش را به نمایش

 :میگذاشت اما از نظر من کامال چندش آور بود گفت
سونمتوت اگر قابل بدو نید_  . من میر

، سیامک و  دهانم باز ماند از شدت پررویی این برسر
ی معلوم  حمید نیر

نبود چه در گوش هم پچ پچ میکردند و آرام 
ی بودم  میخندیدند اما مطمی 



ضعیت اسفبار من هستنددر حال مسخره کردن و   . 
 :سپهر با عصبا نیت جوابش را داد

خودمون میتو نیم این کارو بکنیم شهروز جان، _
 منتها مهرانه خودش

ی داره، شما راحت باش  . ماشیر
به هر حال من از پشت رس همراهیشون میکنم،  _

 درست نیست یه خانم
این موقع شب تنها تو خیابون باشن، اونم خانیم با  

ایشونکماالت   . 
 و خجالت واژگان بیمعنایی بودند در مقابل 

ی
مندگ رسر

 پررویی و وقاحت این
د به رسعت در  ی آدم! تا سپهر قصد کرد از جا برخیر

 :جوابش گفتم
خییل ممنون از لطفتون، اما نیازی نیست، یگ از   _

 کماالت من بلد
 . بودن دفاع شخصیه، شما زحمت ندید به خودتون

سفید شد و بیحرف در  با شنیدن حرف من رسخ و 
 . جایش نشست



لبخند روی لب سپهر هر لحظه بیشیر پررنگ میشد 
 و شانههای حمید و

 . سیامک از شدت خندههای ریز ریز میلرزید
مهتاب و سیما با دست دهانشان را پوشانده بودند تا 

 لبخندشان معلوم
ل خنده نگاهش هر جایی  نشود، عیل هم برای کنیر

 !میچرخید اال در جمع
بقیه هم نقیسر از لبخند روی لبانشان رد انداخته 

 . بود

 خداحافظ》
ی

را گفتم و تا  《با اجازیه همگ
 خواستم از جمع

ی خانم صدا بلند کرد م شهیر  . فاصله بگیر
ببخش مادر من بدرقهات نمیکنم، میدو یی که پای _

ی ندارم  راه رفیر
 . ،سیامک تا دم در همراهیت میکنه

امک پوف حرصداری  از گوشیه چشم دیدم که سی
 کشید و دستههای مبل

د ی  . را چنگ زد تا به اجبار برخیر



 :پیشدسنر کردم و گفتم
ی جون، راحت باشید نیاز به _ این چه حرفیه شهیر

 بدرقه نیست، من خودم
 . راه خروجو بلدم
 :با خنده ادامه دادم

 . درو هم پشت رسم میبندم خیالتون راحت باشه_
 . در جوابم لبخند نمکینی زد

پیر یسر الیه مادر، خوش اومدی، خییل خوشحالم  _
 . کردی

ی خانم و داریوش خان برای بار  پس از تعارفات شهیر
 سوم از

 . همهخداحافظی کرده و رفتم
صبح که از خواب بیدار شدم با چک کردن تلفن 

 همراهم، چشمم به

لعننر  《...چی شد، اطالع ندادی》یکپیامک افتاد 
 انگار فراموشش

ودم فکر میکردم دیشب فقط به خاطر نمیشد ،با خ
 اذیت کردن من این



 !حرف را زده ویل گویا قضیه جدی است
ی از  چشم بستم و سیع کردم راه حیل برای گذشیر

 معضیل به نام سیامک
بیابم اما نتیجیه همیه افکارم به همان پیشنهاد 

سید! ناچار  خودش میر
باید یک بار برای همیشه به این داستان خاتمه 

م ، میداد  امشب ساعت》

 
ُ
ه
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 . را برایش تایپ و فرستادم《ن

با کرخنر از جا برخاستم و مشغول چک کردن لیست  
 کارهای امروزم

کتش،  شدم؛ ساعت نه و نیم قرار با صمدی در رسر
 ساعت یک ناهار با

فاطمه در پاتوقان، ساعت شش و نیم وقت 
 مشاوریه خانم صالخ

 . ،خوشبختانه برنامیه امروزم سبک بود
فایل یادداشت ها را بستم و گویسر را همانجا روی 

 . تخت رها کردم
آماده و در هنگام خروج از خانه زنگ پیامکم به صدا 



 در آمد، به این امید
که نوشته باشد از آمدن پشیمان شده بازش کردم 

ی   ویل با دیدن میر

بعید 》 !ارسالیاش همانجا جلوی در خشک شدم
ی بلد بایسر  ی  میدونم آشیی

مواسه هم ون میگیر ی غذا از بیر یر من به زور  《
 داشتم برای یک شب

ینی به خانهام  نشینی ساده به ضف میوه و شیر
 راهش میدادم و حاال او

برای شام اصمیم میگرفت...؟! کاش یک نفر پیدا 
 میشد و حد و مرز

ح میداد  و وقاحت این مرد را برایم رسر
ی

 !خودشیفتگ

》برایش نوشتم   گویا پررویی و وقاحت جزء
 خصوصیات شخصینر خاندان

جاللیست و اینطور که من دیشب متوجه شدم  امیر
 به صورت وراثنر نسل

در واقع با این حرف هم  《...به نسل منتقل میشه
 منظورم را به او رساندم



و هم در مورد آن پرس عموی چشم چرانش طعنه 
 !زدم؛ یک تیر و دو نشان

 کند
ی
 . به جهنم که احتماال امشب قرار بود تالف

در جواب من فقط یک شکلک خنده فرستاد ویل 
ی بودم از حرص در  مطمی 
 . حال ترکیدن است

گویسر را توی جیبم فرستادم و با قفل کردن در روز  
وع کردم  کاری را رسر

. 
خوشبختانه مشاوریه خانم صالخ یک ساعته به 

 پایان رسید و من
ساعت هشت خانه بودم، به نظر یک ساعت زمان، 

ی و آماده برای گردگیر  
سید  به نظر میر

ی
 . شدن کاف

ی  به رسعت لباس عوض کرده و مشغول گردگیر
ی را پر از  شدم ،کیر

ینی ها را در  آبکرده روی گاز گذاشتم، میوه و شیر
ی   ظرف چیده و روی میر



قرار دادم و برای حاضی شدن خودم به اتاق خواب 
 . رفتم

 یک رب  ع زمان داشتم، آرایشم را تجدید کردم و 
ً
 تقریبا

ی   با پوشیدن شومیر
 آ یی 

ی گلبیه با طرح های مثلنر به همراه شلوار جیر
 روشن و شال سفید

که پایینش گلهای برجسته داشت پروسیه آماده 
 شدن را تمام کردم؛

دمپایی روفرشیهای سفید که رویشان پولکدوزی 
ی به پا  شده بود را نیر

ون رفتم  . نموده و با زدن کیم عطر از اتاق بیر
دراز کشیده و پلکهایم از زور بیخوا یی روی کاناپه 

 میل به همآغویسر 
د موسیقر شادی پیل   داشتند، برای اینکه خوابم نیی

 کردم و ناخودآگاه
 . پاهایم را با ریتم آهنگ تکان میدادم

با تمام شدن آهنگ چشم باز کرده و نگایه به 
 ساعت انداختم، از نه و رب  ع



ی بار افتادم که در  دفیر قرار  گذشته بود! یاد اولیر
 مشاوره داشتیم... به خاطر

یک رب  ع دیر آمدنش آنقدر به هم ریخته بودم که 
 میخواستم با قال

 .. . گذاشتنش تنبیهاش کنم که رس بزنگاه رسیده بود
خاطرات در ذهنم مرور میشد... رس و شکلش در آن 

 روزها... غم نگاهش
اشگ که ریخته بود و بهاره.... بهارهای که به  ...

رش با این غولخاط  
بیمنطق رسشاخ شدم! بعد از رفتنش به آلمان دیگر 

ی از او نداشتم  خیی
. 

با یادآوری کشوری که بهاره به آنجا مهاجرت کرده 
 جرقه ای در ذهنم زده

شد، مسابقیه اخیر سیامک هم در آلمان برگزار شده 
 بود؛ خییل دوست

داشتم بدانم آیا تالیسر برای دیدن بهاره کرده یا نه! 
 لبخندی شیطا یی بر



لبم نشست؛ خب سوژیه تکه پراندن امشب هم 
 !آماده شد، بهاره و آلمان

با شنیدن زنگ آیفون از جا برخاستم و به طرف 
 پنجره رفتم، آهسته از

پشت پرده کوچه را دید زدم و ماشینش را پاک شده 
 رو به روی پنجره

 . دیدم
ی گویسر دکمیه  به طرف در رفتم و بدون برداشیر

دم، دردرب ازکن را فرسر  
 . آپارتمان را باز کرده و منتظر ایستادم

ا  ی با طما نینه و با دو جعبه در دستش که به نظر پییر
 بود از پله ها
 . باال میآمد

اف   ی گذراند و به طرفم آمد، باید اعیر آخرین پله را نیر
ت  کنم که با آن تیرسر

سفید که اندامش را به خو یی به نمایش گذاشته بود 
زیبایی با رنگ و تضاد   

ی    دلیی
ی

ت مشگ، آمادگ پوستش داشت و کت اسیی



 کردن از هر موجود دو
پایی را داشت چه برسد که آن موجود دو پا دخیر 

 !باشد
به رسم ادب سالم کرده، خوش آمد گفتم و عقب 

 ایستادم تا وارد شود؛ با
روی باز پاسخ داد و کفشهایش را درآورد، خم شد و 

ون در  از بیر
ی بار برداشتش ان و روی جاکفیسر گذاشت! برای اولیر

 در طول این چند ماه
،به خاطر فهم و شعوری که ایمان داشتم ناخواسته 

 خرج کرده، در دل
 !تحسینش کردم

ی دعوتش نمودم اما او بدون  در را بستم و به نشسیر
 اینکه به تعارفات من

خانه رفت ی  . توجیه بکند به طرف آشیی
ا را روی کانیر  ی گذاشت، دستهایش را   جعبههای پییر

 شست، لیوا یی از آب
چکان برداشت و به سمت یخچال رفت، از آب رسد  



 کن آب خورد و لیوان را
 !در سینک آب کشید و رسجایش برگرداند

ی کا بینت  با دستمال حولهای آویزان شده پاییر
 دستهایش را خشک کرد و

خانه با دیدن چهریه  ی ون آمدن از آشیی ی بیر حیر
که  متعجب و چشما یی   

فکر میکنم در آن هنگام دو عالمت تعجب بزرگ از 
ون زده بود با  آنها بیر

 :خنده گفت
 !ها... چیه؟_

 :آهسته جواب دادم
... راحت باش _  !هیخی

، واقعا معذب بودم_  . ممنون که گفنر
چشمانم گرد شد و فقط حرکاتش را نظاره میکردم!  

 کتش را درآورد و دور
 . و بر خانه را خوب واریس کرد
 جالبایس کجاست؟ تو اتاقه؟_

 کلمیه 
ً
ابروهایم باال پرید و کامال شوکه بودم! اصل



 مناسنی را پیدا
 !نمیکردم

منتظر پاسخ من نماند و به سمت اتاق خواب به راه 
 افتاد که به خودم آمده

قدم تند کردم و راهش را سد نمودم؛ کت را از 
 دستش گرفتم و هولزده

 :گفتم
_ میکنم بده من خودم آویزون  . 

کتش را بردم در اتاق خواب از جالبایس آویزان کردم، 
 در طول این مدت

اندک فقط به این فکر میکردم که این حجم از 
 پررویی چطور در کالبد او

 !جای گرفته
به پذیرایی برگشتم که با کمال تعجب دیدم دراز به 

 دراز روی کاناپه افتاده
 !و در حال گاز زدن سیب بخت برگشته است

تا چشمش به من افتاد محتویات دهانش را بلعید و 
 :با خنده گفت



ی ضاییع یم بینی تو _ ؟ چیر چرا اینجوری نگاه میکنی
 من؟ بگو خودمم

 . بدونم
دست به کمر رو به رویش ایستادم و یک تای ابرویم 

 . را باال فرستادم
تو رس تا پات ضایع هست نیازی به عوامل خارچی _

 نداری، کال خودت
ییع هسنر آدم ضا ! 

 :به حالت تمسخر پاسخ داد
ا ؟ جدی؟ فکر نمیکردم آدمای ضایع انقدر _

 جذاب و خفن باشن، کاش
 !همهضایعا مثل من بودن

خانه رفتم ی  . با گامهایی آهسته به سمت آشیی
 چای؟ قهوه، نسکافه؟_

ی اومدیم دو _ ، میوه خوردم، بیا بشیر فعال هیخی
 دقیقه خودتو ببینیم
خونه  ی بودیهمهاش تو آشیی ! 

راه رفته را برگشتم، رو به رویش، روی مبل دو نفری 



 لم دادم و پا روی پا
 . انداختم

ی؟ مدیو یی اگه _ ی  تشگ چیر
ی
؟ لحاف االن راحنر

 !تعارف کنی 
گاز دیگری به تن سیب بیچاره زد و تهماندهاش را 

 داخل بشقاب پرت
 . کرد

دستت درد نکنه، حاال ببینم چی میشه، اگه شب _
م زحمتشوموند یی شد  

 . بکش
ی کفرم را  وی میکرد و همیر داشت بیش از اندازه پیرسر

 درآورد؛ با حریص
 :کهدر صدایم مشهود بود لب باز کردم

 !خییل پررویی _
 . گوشههایش لبش بیشیر کش آمد

جالیل؛ وراثنر منتقل _  بارز خاندان امیر
ی

آره این ویژگ
 میشه، مثال ممکنه

 !پرس من از منم بدتر بشه



قاه خندید و خودش قاه  . 
کامال کنایهاش را گرفتم، منظورش به پیامگ بود که 

 برایش فرستاده
 !بودم

خودت شیپور جنگو زدی جناب 》در دل گفتم 
 دراگون کینگ، اما باید

بهت بفهمونم که اگه هرجا پادشایه اینجا اوضاعش 
 یه خرده فرق میکنه

 《 !،ازنجا ر ئیس منم
گرفته در   نیشخندی که حاصل از افکار پلید شکل

 . رسم بود، پر رنگ شد
سم، آلمان خوش گذشت؟_  راسنر وقت نشد بیی
ی شد و نشست  . نگاه چپگ انداخت، نیم خیر
 !واسه تفری    ح که نرفته بودم خوش بگذره_
فکر میکنم لبهای کش آمدهام بیش از اندازه 

سید  مشکوک به نظر میر
چون با تعجب در حال پردازش این عکسالعمل غیر 

ن بودمنتظریه م  



. _ 
...؟ خوب بود؟  از بهاره چه خیی

تا اسم بهاره را شنید اخمهایش در هم رفت و حالت 
 صورتش تغییر کرد، از

ارههای آتش زبانه میکشید و من  چشمانش رسر
 موفقیتم را در به هم

یک گفتم  . ریختنش به خودم تیی
بیحرف جعبیه سیگارش را درآورد و یک نخ از 

 داخلش برداشت، سیگار را
شیه لبش گذاشت و همان فندک طالیی رنگ گو 

 همیشگیاش را به دست
گرفت و روشنش کرد، تا خواست سیگارش را آتش 

ب  یه بعدی را  بزند ضی
 . کارییر زدم

 راسنر گفنر این فندک هم یادگار بهارهست؟_
ی پرتاب نمود،  فورا فندک را خاموش کرد و روی میر

 سیگار را از گوشیه
تش را با مچاله کردنش لبش برداشت و تمام عصبا نی



 .. . خایل کرد
خودش را به پشنر مبل کو بید و نفسش را صدا دار 

ون فرستاد... من  بیر
اما کامال ریلکس مشغول پوست کندن یک کیوی 

 . شدم
زیر چشیم حرکاتش را تحت نظر داشتم؛ چند ثا نیه 

 بعد بیحرف از
 :جا برخاست و پرسید

 !بالکن نداره این لونه موشت؟_
خند نگاهش کردم و گفتمبا لب : 

بالکن هم داره... نیاز به هوای آزاد داری درک _
 میکنم... متاسفم که به هم

ریختمت... لعنت به عشق... فکر نمیکردم هنوز هم 
 باهاش کنار نیومده

 ... بایسر 
 . از جا برخاستم و جلو افتادم

 . بیا از این طرف، تراس تو اتاقه _
ی بود  خوشبختانه اتاقم مرتب بود و ه ی ی چیر ی اولیر میر



 که بابتش نگرا
یی نداشتم، به در اتاق که رسیدیم کنار ایستادم و او 

ی ایستاد  . نیر
 . بفرمایید_

بیحرف وارد شد و به طرف پردیه کنار زدیه تراس 
 رفت ،قبل از من در
 . را باز کرد و وارد شد

پشت رسش رفتم، هر دو دستش را روی حفاظ  
 گذاشته، ستون هیکل

کرده بود و خیابان را یم نگریست؛ چند   ورزیدهاش
 نفس عمیق کشید و

پس از دقایقر به سمتم برگشت، تکیهاش را به 
 حفاظ داد و دست به

 . سینه ایستاد
م و عذاب وجدان ته دلم را قلقلک  کیم حس رسر

 میداد، بنابراین برای از
ی بردن این حس ناچار لب باز کردم  . بیر
ممن متاسفم... منظور بدی نداشت _ ! 



ه به صورتم بود، طوری که انگار میخواست آثار  خیر
 پشیما یی را در
 . چهرهام ببیند

منظورت هرچی که بود موفق شدی! میدو یی بد  _
 ی مبارزه با حریقی 

 که یه بار بهش باخنر چیه؟
 . سکوتم را که دید ادامه داد

م تو  _
َ
ُ
ُ
اینکه اون یه بار ضعفاتو دیده، زیر و َبُ

نه ک ییاد گرفته... میدو   
رو چه نقطهای دست بذاره، هر موقع بخوای بهش 

به بز یی رسی    ع وارد  ضی
عمل میشه و از همون جایی که آسیب پذیری 

بشو وارد میکنه... واسه  ضی
همینه که فایت رها وقنر میبازند برای انتقام صیی 

... الاقل شش ماه ی  میکیی
... 

و توی این شش ماه روی خودشون و نقاط 
ی  ، بعدضعفشون کار میکیی  



ن برای بازی انتقام  ... !میر
همچنان در سکوت نگاهش یم کردم و او گویا گوش 

 شنوا پیدا کرده
 . باشد باز به حرف آمد

ویل میدو یی چیه... االن شش ماه گذشته... خییل  _
 رو خودم کار کردم

... 
خییل... فکر میکردم اون جای خایل رو پر کرده باشم 

 اما وقنر رفتم آلمان
که فقط فکر یم کردم... هیخی درست نشده   فهمیدم

 بود... این حفریه
 ... !خایل بیشیر انگار خودشو به رخم کشید
 :ناخودآگاه و از رس کنجکاوی از دهانم پرید

 !رفنر دیدنش؟_
 . رسش را به عالمت منقی به دو طرف تکان داد

بهم اجازه ندادن، حمید جریانو به مر بیم گفته بود _
 اونم خروجمو کام
ً
ل  

قدغن کرد، معتقد بود برای روحیهام بده... میگفت 



 شاید با صحنیه جالنی 
مواجه نشم و این حالمو بدتر کنه... میگفت مسابقه 

 رو میبازم!... قرار شد
بعد از مسابقه برم، اما این بار خودم نرفتم، خودم 

 نخواستم... این بار من
بودم که ترسیدم حالم بدتر بشه، نخواستم تصوراتم 

زش به هم بریزها ! ... 
تکیه اش را از حفاظ گرفت و در تالش بود تا حالتش 

 . را تغییر دهد
 . بریم شام بخوریم حتما تا االن یخ کرده _

دیگر نخواستم بحث را ادامه دهم بنابراین به اتاق 
 . برگشتم

 . االن گرمشون میکنم تو ماکروفر _
شام را در آرامش خوردیم و پس از آن نگایه به 

اعت مچیاش انداختس  . 
ی قول دادم تا  _ خونه باشم۱۲من باید برم، به شهیر  

. 
کتش را از اتاق آورده و به دستش دادم؛ فندک را از 



ی برداشتم و  روی میر
به سمتش گرفتم؛ چند ثا نیه در سکوت فقط به آن 

ء طالیی رنگ نگاه
 یسر

 :کرد و بعد دست روی دستم گذاشت و گفت
_ خو یی بهم زدی، من  پیشت بمونه، امشب تلنگر 

 هنوز باهاش کنار
 ... نیومدم

ی قدم  زمان زیادی رو دارم ضفش میکنم، برای اولیر
 این فندک رو از
 . خودم دور میکنم

 . با لبخند نگاهش کردم
 . سیگاری نیستم_

 :آهسته پلک زد و در جوابم گفت
مش چون حس میکنم شاید  _ بندازش دور... نمییی

 نتونم خودم بندازمش
و  ن، زحمتش با توبیر ! 

دم  . دستمم را پس کشیدم و فندک را در مشت فرسر
خداحافظی کرد و رفت، در را پشت رسش بستم و به 



 آن تکیه زدم،
 . فندک را پیش رو گرفتم و با دقت براندازش کردم

تو چی داشنر دخیر که اینطور یه آدم جنگجو رو  》
 !...به زانو درآوردی

ش هفت ماه چطور شده که حنر بعد از گذشت ش
 هم هنوز نتونسته

ء   فراموشت کنه! از این یادگاریت مثل یه یسر
 !گرونقیمت مواظبت میکرد

ی عجیبیه!... تو االن در چه حایل؟! توام  عشق چیر
 حس و حال سیامکو داری

یا نه؟! فکر نمیکنم، آخه همون موقع هم هر وقت 
سیدم که هنوز  ازت مییی

ه... دوسش داری یا نه، میگفنر حست کمرنگ شد
 میگفنر دوری همه

و درست میکنه... پس چرا هنوز بعد از این هنه  ی چیر
 وقت برای سیامک

... درست شده  ی درست نشده؟! برای تو چی ی چیر

 《!اوضاعت؟



ی  های درو نیام را کنار زدم و رفتم تا فندک را به  درگیر
 سطل اشغال

بیاندازم، اما درست در آخرین لحظه پشیمان شدم، 
و آن به اتاق خواب رفتم  

 . را داخل جعبه جواهرات انداختم
نه به این دلیل که مهم باشد، فقط نمیخواستم 

 جلوی چشم باشد، جانب
احتیاط را رعایت میکردم که مبادا مادرم یا هر کس 

 دیگری این فندک را
ی دیگری تعبیر کند  !در اتاق من به چیر

در ده روز گذشته سه بار دیده بودمش، خانیه 
ر ومادرم، خانیه سپه  

خانیه سیما؛ پس از برگشتنش از آلمان همه به 
 نوبت در حال دعوت
 . کردنش بودند

ی با همان دیدارمان در  خوشبختانه گویا همه چیر
 خانیه من تمام شده بود

 عادی رفتار یم کرد و هیچ برخوردی با 
ً
،چون کاًمل



 هم نداشتیم، البته اگر
ی خانم به خودم را حساب  نگاههای معنی دار شهیر

میکردم... به نظر زیادین  
 ... !به من توجه نشان میداد

اصال از این محبت های دم دسنر که توی ذوق یم 
 زد خوشم نمیآمد

،سیما و مهتاب هم که از این مسئله سوژه 
 خندهشان را جور کرده و

دند و ریز میخندیدند ی  !مدام به من کنایه میر
 همان شب در خانه سپهر تا آمدم برای کمک به 

ً
مثل

م ی  مهتاب از جا برخیر
ی خانم دست روی پایم گذاشت و مرا از بلند  شهیر

 . شدن منع کرد
 کجا مادر؟_

 :با تعجب جواب دادم
م کمک مهتاب و سیما_  . میر

، تو خستهای رسکار بودی،  _ ی م، بشیر
نمیخواد دخیر

ی   کاری نداره که یه میر



 . چیدن، خودشون دو تا میتونن انجام بدمن
ز بحثهای مربوط به حوصلهام رس رفته بود ا

 خانهداری و شنیدن داستان
ی خانوم با همرس خدا  تکراری عاشق شدن شهیر

 !بیامرزش
نه آخه اینطوری نمیشه، خسته نیستم، امروز  _

 . زیاد رسم شلوغ نبوده
 . این بار دستم را گرفت و نوازش کرد

ون که بره خسته میشه، _ عزیز دلم آدم از خونه بیر
 اون دو تا هم

، تو همینجا کنار خودم خودشون م ی ی بچییی یتونن میر
 باش تا من برات بگم

 . چطور شد با پدر سیامک ازدواج کردم
 :رو به داریوش خان گفت

 . یادته داداش؟ چقدر اون اوایل مخالف بودم_
مادرم با لبخندی به پهنای صورت صحنیه گیر 

 افتادن مرا به نظاره نشسته
ار با بود، داریوش خان در حال گوش دادن اخب



 صدای بلند بود و انگار اصال
نشنید خواهرش چه میگوید و سیامک و سپهر در 

 حیاط مشغول کباب
ی   . پخیر

هیچ دستاویزی نداشتم برای پناه بردن، به ناچار 
 
ی

 متوسل به دروغ
 . مصلحنر شدم

 . اگه اجازه بدید برم یه لیوان آب بخورم_
با لبخندی که کل چهرهاش را پوشش داده بود دستم 

ا آهسته رها کردر   . 
 . باشه خوشگلم برو _

به زور لبهایم را کیم کش دادم، از جا برخاستم و به 
خانه رفتم، روی ی  آشیی

 . صندیل کنار کانیر نشستم
 هوف... این عمه خانم چهاش شده؟_
ی ساالدها گفت  :سیما در حال تزییر

 چطور مگه؟_
ون بودن  نگایه به پشت رس انداختم و وقنر از بیر



یالم راحتپرسها خ  
 شالم را دور گردنم انداخته و کش 

ی
شد با کالفگ

 . موهایم را باز کردم
 ُم _

ً
ُ
ُ
تازگیا هر جا منو یم بینه نمیذاره از جام ُجُ

 بخورم! تا میام بلند شم
م میکنه!  مثل اینکه مجرم گرفته باشه رسی    ع دستگیر

 االنم نمیذاشت بیام
خونه... به هوای آب خوردن اومدم ی  !آشیی

نگایه با هم رد و بدل کردند و در سکوت  زیر چشیم
 به کارشان ادامه

 . دادند
ه؟ _  !کیس نمیخواد بگه اینجا چه خیی

مهتاب همانطور که بشقابها را از کا بینت برمیداشت 
 :پاسخ داد

ی همیشه  _ ی نیست عشقم، عمه شهیر خیی
 ... همینطوره، کال مهربونه

ه که مثال  بعدش هم میخواد تو رو تحویل بگیر
 نکنی اح

ی
ساس غریبگ  



ی   !،همیر
با حرص موهایم را به یک طرف روی شانهام ریختم 

 و کف رسم را
 . ماساژ دادم

تازه هنوز این آبشار مواج گیسوانت رو ندیده _
 . وگرنه که ولت نمیکنه

 !مهتاب بود که باز حس شوخ طبعیاش گل کرده بود
ی و تاب  کش را دور مچم انداختم و مشغول بسیر

م تادادن موهایم شد  
ون نزنند، در  حسا یی جمعشان کنم که از زیر شال بیر

ی   همان حیر
 :گفتم

باز این زن داداشمون خوشمزه شده سیما، زیادی  _
 تو روش خندیدیم، گویا

نیاز به شستشو داره، بیا من بشورمش تو پهنش کن 
 . رو بند خشک بشه

 .سیما به خنده افتاد و درصدد تاییدم بر آمد
_ واسه خواهر شوهر بازی، من  آخ که دلم لک زده 



 که پایهام، بریم تو
 .کارش

مهتاب در حایل که از کنارم رد میشد پس گرد یی 
 آهستهای حوالهام

 . کرد
هر هر هر، باز صدای وزوز میشنوم، تا آقامون و  _

 پدر شوهر ناز نینم اینجا
هستند هیچ احدالنایس جرات نداره به من بگه باال 

 چشمت ابرو، افتاد یا
 !نه؟

روند جمع کردن موهایم و گوجه کردنشان همچنان 
 در حال انجام بود که
 :سیما به حرف آمد

ول کن اون بدبختا رو بابا، چته روا یی چرا _
 اینجوری میکنی با موهای

بیچارهات؟! همه آرزوشونه مو مثل تو داشته 
 باشن، بلند خوشگل مواج

؟  !،بعد تو اینارو هفت تا سوراخ قایم میکنی



اب را هم دادم و موهایم را کامل گوجه کردمآخرین ت  
. 

چی کار کنم سیما، دیگه عادت کردم از صبح تا _
ونم گایه تو  شب بیر

خونه هم ناخودآگاه اینارو صد دور میپیچونم به هم 
 . و میبندمشون

خییل خب بازشون کن بابا، مگه ما دل نداریم؟ _
 بذار یکم هم ما مستفیض

 . بشیم
شما تنها که نیستیدآخه مشکل اینجاست  _  . 

 . مهتاب چشم درشت کرد
نگو که منظورت دوست سپهره؟! یا سیامکو _

؟! بابا این بدبختا رسبه
ی

 میگ
ی حاال یکم مو داریا  ، ببیر ی

زیرتر از این حرفا هسیر
 . چقدر کالس میذاری

 . شالم را روی رسم مرتب کردم
ی نگفتم که، منظورم این بود منو _ ی دیوونه من چیر

ینطوری ندیدنتا حاال ا  



،دیگه االن صورت جالنی نداره که اینجوری 
 طبیعیش کنم، از اول منو با

شال و رورسی و با حجاب دیدن االن خودم خجالت 
 میکشم بخوام رس لخت

 . باشم
 :سیما در جوابم گفت

ما هم نگفتیم حجاب نکن، میگم موهاتو اینقدر  _
 نپیچون به هم، بذار
 موهات یه کم از بازباشن شالت هم رست کن، حاال 

ون باشه چی   پشت بیر
 میشه مگه؟

 . ولش کن بابا، من دیگه این مدیل عادت کردم_
ی موهات _  ولش کن، اگه عمه شهیر

ی
آره راست میگ

 رو ببینه دیگه عمرا
 . ولت کنه

 . تک خندی زدم
ی هست شما دوتا هم میدو _ ی من که میدونم یه چیر

ی ی  نید ویل به من چیر



که خودم میفهممنمیگید، باشه باالخره   ! 
هردو ابتدا نگایه به یکدیگر و سپس به من انداختند 

 و صدای قهقهه شان
 . به هوا بلند شد

دم از جا برخاستم  ی  که میر
عصنی و کالفه از حدسیایر

ی   و قبل از رفیر
 . انگشتم را تهدیدوار به طرفشان نشانه گرفتم

به خدا قسم فقط کافیه بفهمم عمه خانم خیاالیر _
ره، وای بهتو رسش دا  

 ... !حال همتونه
سیما کم مانده بود غش کند از خنده، مهتاب اما 

ل کرد و  خودش را کنیر
 :در جوابم گفت

، تو چرا اینطوری _ بابا خیاالت خو یی داره وحیسر
؟  !میکنی

کالفه شده بودم و عصبا نیت بیش از اندازه که در 
د عقلم را ی  وجودم قل میر

برگشتم و پشت رسم را  از کار انداخته بود... بیاختیار 



 دید زدم، وقنر از تنها
ی شدم افکارم را به زبان آوردم  :بودنمان مطمی 

 !سیامک... آره...؟ _
تا این کلمات از دهانم خارج شد انگار برایشان فیلم 

ی اجرا کرده باشم  طیی
باز زدند زیر خنده! آنها میخندیدند و من بیشیر از 

ل اعصابم را  قبل کنیر
ی خانم از دست میدادم.   بود بفهمم شهیر

ی
.. فقط کاف

 در مورد من و
 سیامک

 قابلیت تخریب ساختمان 
ً
افکاری در رس دارد، قطع ا

 و برهم زدن روابط دو
 ... !خانواده را داشتم

م و هر چی از _ ی االن میر ه یا همیر یا میگید چه خیی
 دهنم در بیاد

میگم،مالحظیه هیچ کس هم نمیکنم، میدونید که  
 کلهشقیر از این

 !حرفام



کمکم به خندیه مزخرفشان پایان دادند و تا سیما 
ی ی  خواست چیر

 . بگوید صدای سپهر دهانش را بست
به چی میخندید شماها؟! بگید ما هم بخندیم! من   _

 که پوکیدم کنار
 !دست این سیامک خشک غ د مسخره

 . مهتاب ابرو باال انداخت و با چشم به من اشاره زد
_ س، مهری ا مشب خییل بانمک شده، از ایشون بیی

ش بده  خدا خیر
 . روحمون شاد شد

 . باعصبا نیت شالم را باز کرده و دوباره بستم
 !واقعا که خییل مسخرهاید_
 :سپهر متعجب پرسید

 !چی شده مگه؟ _
بیحرف به پذیرایی برگشتم و بیتوجه به تعارفات لج 

ی خانوم  درآور شهیر
 . ،روی مبل تک نفری نشستم

ی آن شب تا پایان م هما یی با سیما و مهتاب رسسنگیر



 رفتار کردم و آنها
ی هرچه تالش نمودند یخ را بشکنند موفق نشدند  . نیر
در یط چند روز بعد هم هرچه تالش کردم از زیر 

 زبان مادرم بکشم که
قضیه چیست، متاسفانه نم پس نداد... فقط 

 :میگفت

ی کال اخالقش مهربونه، تو الیک 》 ی نیست شهیر ی چیر

 و 《حساس شدی
از این دست توجیهات! ویل من اطمینان داشتم که  

 کاسهای زیر نیم
کاسه است.. کاسهای که امیدوار بودم سیامک 

 ... !نباشد
در حال اتو زدن مقنعهام بودم که زنگ موبایلم به 

 صدا در آمد، اتو را کنار
ی کنار تخت رفتم، نام تماس   گذاشتم و به طرف میر

نده آن هم صبح به  گیر
تعجبم را برانگیختاین زودی   . 

 . بله_



، خواب که نبودی؟_  !سالم، صبح خیر
 . سالم، نه بیدارم_

خوبه، زنگ زدم بگم من امروز باید برم یه ملکو _
 ببینم میخوام که
 . همراهم بایسر 

 :با تعجب جواب دادم
 !مگه من مشاور امالکم؟_

... یادت که نرفته _ ! اما وکیلم که هسنر نه، نیسنر
یمما قرارداد بست ! 

 . موهایم را از صورتم کنار زدم
؟ مشکل قانو یی داری؟_  !خب که چی

نخیر باهوش! میخوام بیای سند و مدارکش رو _
 چک کنی رسم کاله نره

میخوام این همه پول بدم! وگرنه از خرید آپارتمانت 
 مشخصه از ملک و

 !خرید و فروش مستغالت هیخی رست نمیشه
ز زبانش زیادی به نظر میآمد حالش خوب شده که با
 . به کار افتاده بود



، وگرنه تو _ نیم دونستم مشاور امالک هم هسنر
 عالم فامییل ازت

 . کمک میگرفتم، حاال انشاهلل دفعیه بعدی
 . تک خندی زد

ساعت چند بیکاری؟ باید با اون طرف هماهنگ   _
 . کنم

با یک رسچ ساده و مرور کارهای روزانه در ذهنم 
 . جواب دادم

_ تا پنج بیکارم ساعت سه  . 
؟_  اوگ، میام دنبالت، خونیه خودیر

 . نمیخواد بیای، آدرس بده خودم میام _
 . باشه برات میفرستم_

د و  ماتم برد... انتظار داشتم تعارفم را جدی نگیر
 اضار کند برای آمدن ویل

 !خییل رسی    ع و ساده خودش را راحت کرد
 . خوبه خداحافظ_

 . خداحافظ _
ی به دانشگاه فقط به این فکر میکردم که  در راه رفیر



 امروز هم مجبورم
فست فود بخورم و این یعنی به هم خوردن رژیم و 

 تو بیخ شدن توسط
مامان! به شدت روی تیپ و اندام حساس بود، 

 تقریبا هر هفته مرا سانت
د که مبادا یک سانتیمیر به دور کمرم اضافه نشده  ی میر

 باشد! این
گذاشته بود، جرات   حساسیتش روی من هم تاثیر 

 خوردن یک شکالت را
هم نداشتم چون بالفاصله بعدش عذاب وجدان 

 . رهایم نمیکرد
ظهر بود، کالسم تمام شده و در تریای ۲ساعت 

 دانشگاه در حال خوردن
یک کیک رژییم و نسکافه منتظر پیام سیامک بودم، 

 هنوز آدرس را
نفرستاده بود! کیک نسکافه که تمام شد ساعت از 

و رب  ع گذشته بود و دو   
من به خودم لعنت میفرستادم که چرا به پیشنهاد 



 شاهرچی برای رساندم
 !پاسخ منقی دادم

در یک تصمیم آ یی تلفن همراهم را برداشتم و 
 اسمش را لمس کردم

 رهایی یابم
 . تا الاقل از این بالتکلیقی

 که میخورد خدا خدا میکردم جواب 
ر
با هر بوف

 خدایا خواهش 》 !ندهد
میکنم جواب نده تا من بتونم برم خونه و تخت 

 بخوابم، خواهش میکنم

 《 !برنداره
نمیدانم بوق چندم بود ویل قبل از اینکه قطع کنم 

 صدایش در گوشم
 . پیچید
 . سالم_

 . من همچنان منتظرم_
؟_  !منتظر چی

ون فرستادم  . نفسم را صدا دار بیر
_  منتظر چی میخواسنر باشم؟! منتظر آدرسیام که



 قراره از هفت صبح
 !برام بفرسنر 

 . آخ آخ، به کیل یادم رفت، االن میفرستم برات_
 . پر حرص لب زدم

 !مریس واقعا_
 . از لحن طلبکار و شاکیام به خنده افتاد

خب حاال انگار چی شده! واال منم از صبح _
 باشگاهم، تازه اومدم خونه یه کم
ساعت  بخوابم که تو زنگ زدی، باید بگم کال از قرار 

 . سه یادم رفته بود
 . حرص از تک تک کلمایر که بیان میکردم میبارید

خییل ببخشید که من از صبح بیکارم و یکرسه خوا  _
 بیدم و واسه کاری که

 !باهات داشتم تو رو عالف خودم کردم
 . لحنش از خنده رسشار بود

خییل خب بابا، االن راه میافتم میام دنبالت...  _
؟  کجایی

م زورگویی از صفات بارزش بود... گوشیه فکر میکن



 چشمهایم را با دو
دم  . انگشت فرسر

 . الزم نکرده، آدرس بفرست خودم میام_
؟_ ی خودیر  با ماشیر

 نداشتم_
ی

 . نه حوصلیه رانندگ
، کجایی االن میام دنبالت_

 . بهیر
 . عصنی شدم

نما... آدرسو بفرست خودمو _ ی دارم فاریس حرف میر
سونم دیگه  !میر

_ ی وکیل من با تاکیس این ور عقل ک ل، نمیخوام ببییی
ه  !اون ور میر

ی وکیل هم _ به به، از گ تا حاال؟ نمیدونستم ماشیر
 روی قرارداد تاثیر 

 ... !داره
آره تاثیر داره، نمیدونسنر بدون... کاش جای این _

 همه ادعا یه ذره
ر کاری داشنر   !پرستیر

از با من بود؟! چشمهام گرد شد، کیفم را برداشتم و 



ون زدم  . تریا بیر
ر کاری  _ ی گ داره در مورد پرستیر اوه خدای من ببیر

نه! یادم نبود ی  حرف میر
ر و سیاست هستید، آقای  جنابعایل مجسمیه پرستیر

 باکالس آدرسو بفرست
ی که دم در  نگران نباش، چون اونا انقدر بیکار نیسیر

ی وکیل  وایسن تا ببییی
 !تو با چی میاد

_  
ً
من این آدما رو از تو بهیر سادهای دیگه اتفاق ا

 میشناسم، حواسشون
ی هست، به حرف من گوش کن شاید  به همه چیر

 چهار تا پروندیه
ی   درست و حسا یی واست اومد، اینا آدمای کیم نیسیر

. 
 ... پوف کالفهای کشیدم

ی من نیاز به این تازه به دوران رسیدهها ندارم، _ ببیر
 االن هم یا آدرسو

 و من با آژانس میا
ی

م خونه و میگ ی االن میر م یا همیر



 دیگه هم حرف از
ی یی   . این قرارداد نمیر
 :یی تفاوت گفت

اصال به جهنم، منو بگو که به فکر توام، اصال با _
 قاطر بیا، فدای رسم

 . ،آدرسم االن برات میفرستم
بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد و چند ثا نیه بعد 

 پیامگ حاوی آدرس
 . به دستم رسید

قیقه بعد جلوی یک برج تجاری ایستاده بیست د
 بودم، یگ از

ین مناطق شهر معلوم نیست چقدر  》 .گرانقیمتیر
 از این مسابقه به جیب

ی منطقهای گذاشته  《..!. زده که دست روی همچیر
با سیامک تماس گرفته و رسیدنم را اعالم کردم که  

 گفت او هم تا پنج
سد  . دقیقه دیگر میر

وایل زمستان همانجا ترجیح دادم در رسمای ا



 منتظرش بایستم تا بیاید و
 . با هم وارد شویم

هنوز دو سه دقیقه نگذشته بود که آن طرف خیابان 
 چشمم به آن غول

سیاه رنگ دلیی افتاد که پارک کرد و بالفاصله مردی 
 پرمدعا از آن پیاده

شد. مثل همیشه شیک پوش؛ یک بافت جگری به 
ت

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 ُو ُرک

ُ
 همراه ا

یب چشمنوازی را ایجاد کرده بودطویس ترک  . 
به من که رسید عینک دودی گردش را روی موهایش  

 گذاشته با اخم
 . نگاهم کرد

 !چرا اینجا وایسادی؟_
 . منتظرت بودم بیای باهم بریم داخل _

ب  یه آهستهای به رسم زد  . با نوک انگشت ضی
این تو چی داری تو؟ مغز که نداری مطمئنم! آخه  _

یندخیر هوا به ا  
فنر توی ال  رسدی اینجا منتظرم وایسادی؟ خب میر



 یی منتظرم میموندی
 . تا بیام

دیگه پنج دقیقه این حرفارو نداره، تازه زودتر از  _
 . پنج دقیقه اومدی

ی به رخش سیاهش انداخت ی  . نگاه محبت آمیر
 !تا سلطان هست چرا دیر برسم آخه؟ _

فتمچشمهایم را در کاسه چرخاندم و با دهان کخی گ : 
 !کم مونده بود با این ابوقراضهت فخر بفرویسر _

 . چشمانش درشت شد
_ 

ی
ی میگ حالت خوبه؟! به چهار میلیارد ماشیر

 ابوقراضه؟! البد اون دویست
 !و شش ده سال کار کردیه تو خوبه

 شعر گفتم! در واقع خودم هم با 
ً
یم دانستم که رسما

 دیدنش دلم ضعف
فت و آرزوی خریدنش را داشتم  ... !میر

نگایه به ساعت مچیام انداختم و بحث را عوض  
 :کردم

 !دیر نشه...؟_



 . چپ چپ نگاهم کرد
 ... بریم_

هم قدم وارد ال یی شدیم و جلوی تابلوهای راهنمای 
 . طبقات ایستادیم

 ۳《مشاور امالک سخاوت طبقه ششم واحد 》
داخل آسانسور شدیم و رو به مسئول آسانسور  

 :گفت
_ مام مدارک را زیر و رو کردم، طبقیه ششم لطفا.ً ت

ی   خوشبختانه همه چیر
ون آمدیم   قانو یی و درست بود، از ساختمان که بیر

 :گفت
 پس مشکیل نداشت؟_

 یی نقص بود_
ی  . نه، همه چیر

 . پس برای امضای قرارداد بهت خیی میدم_
 . رس تکان دادم

م دیگه_  . باشه من میر
سونمت _  . کجا... میر

م با تاکیس_  . ممنون، میر



ی خونه؟ _ تاکیس یم بینی اینجا؟ مگه نمیر
سونمت دیگه  . میر

م دفیر _ م، میر م، خنه نمیر  . اسنپ میگیر
، بیا بریم_ مت دفیر  . خب مییی

دیگر بیش از این تعارف را جایز ندیدم، هم هوا رسد 
 بود و هم دلم

 !پر میکشید برای اینکه سوار آن لعننر جذاب شوم
ی جلوتر از من به آن سوی خیابان  رفت و من نیر
 پشت رسش راه

 . افتادم
پشت فرمان نشست و کنارش روی صندیل جلو جای  

 گرفتم، رایحیه تلخ
ی   ی ادوکلن با بوی سیگار در هم آمیخته بود، آن چیر

 که برعکس خیلیها
 !برایم خوشایند نبود

ی را که راه انداخت سکوت فضا را پر کرد، هیچ  ماشیر
 صدایی به گوش

سید اال پوف گفتنه ای سیامک وقنر دوبار پشت نمیر



 یک چراغ قرمز
 . مجبور به ایست شد

؟ _  کنی
ی

 چرا نخواسنر خونیه دایی داریوش زندگ
ناگها یی پرسیده بود و جاخوردم، چند ثانیه طول  

 کشید تا افکارم را
 . منسجم کنم

 بدم _
ی

 ...!خواستم به مامانم فرصت زندگ
 . از گوشیه چشم نگاهم کرد

_  نداشت؟یعنی با وجود تو فر 
ی

صت زندگ ! 
 . یکوری نشستم

همیه عمرشو ضف من کرد... جوو نیشو... _
 روزای خوشیشو... خواستم

الاقل االن که یک نفر پیدا شده تا از زهر گزندیه 
 گذشتهاش کم

ی
 زندگ

ین همراه  کنه این فرصت رو بهش بدم تا طعم شیر
 داشتنو، پشتیبان

ی من... داشتنو بچشه... بدون نگرا یی از دیر اومدنا
 بدون حرص خوردن از



اینکه من مدام تلفن دستمه و حنر توی خونه هم 
 درگیر کارم... و از همه

 کردنو مستقل 
ی

مهمیر خواستم فرصت تنها زندگ
 !...بودنو به خودم بدم

ب گرفته بود  . متفکر روی فرمان ضی
 کردن، _

ی
هوم... خوبه... حس خو یی داره تنها زندگ

م  منم تا آخر هفته میر
ی خ ونیه خودم، از وقنر از آلمان برگشتم دیگه شهیر

 خیالش از بابتم
وزی یه جور اطمینان خاطر  راحت شده، انگار این پیر

 شده براش، فکر
 !میکنه من حالم خوبه... فکر میکنه دیگه یادم رفته

... 
حس کردم میخواهد حرف بزند پس با یک سوال راه 

 _ . را برایش باز کردم
؟ چرا  ...؟ چرا خوب نیسنر فراموش نمیکنی ! 

ی شدن چراغ راه افتاد  .با سیی
نمیدونم... اون تنها ز یی بود که اومد تو زندگیم و _



ینه  من حس کردم بهیر
 ... برای من

...؟! بهیر از هر کیس  _ چرا غیر منطقر فکر میکنی
 وجود داره... دست باالی

 بهیر از بهاره هم هست
ً
ا
ً
 !دست بسیار است، مطمئن

 پارک کرد، بیاد یی بود اگر جواب نداد و ج
لوی دفیر

 . تعارف نمیکردم
 ممنون، اگر بخوای میتو یی بیای باال به ضف قهوه_

. 
ی را خاموش کرد  . دست به سو ئیچ برد و ماشیر

 . خوبه موافقم_
وارد دفیر که شدیم، محمدی با دیدمان متعجب و با 

 دها یی باز
 .. . نگاه میکرد

ر به خودش آمد، سالیم سالم کردن مرا که شنید انگا
 !تکه پاره ادا کرد

 ... س... س...َ سالم_
میدانستم دیدن من کنار کیس که تا چند ماه پیش  



 کابوس بود برایمان
 !ذهنش را قفل کرده

 دو تا قهوه و کیک بیار اتاقم_
ً
 . عزیزم لطفا

د ی  !همچنان مقطع حرف میر
 .. . ب... ب.َ.. بله... چ...َ چشم_

به او ،آهسته چشم بر هم  برای قوت قلب دادن
 نهادم که منظورم را فهمید

خانیه کوچک انتهای سالن رفت ی  . و به طرف آشیی
 . در اتاقم را باز کرده و کناری ایستادم

 . بفرمایید_
بیتعارف وارد شد، کتش را درآورد و روی صندیل  

 گذاشت، دست به جیب
 . اطراف را از نظر میگذراند

، ویل ب ی یتوجه مشغول باال و دعوتش کردم به نشسیر
ی کردن گوشه و  پاییر
 . کنار اتاق کارم بود

ی نکرده اینجا _  . هیچ تغییر
 از لبخند پاسخ دادم

ی
 . با رد کمرنگ



 . پرده ها رو عوض کردم _
 !یادم نمیاد قبال چه شکیل بودن _

ی گذاشتم  . کیفم را روی میر
؟_  چرا نمینشینی

ی هست که حالمو بد میکنه_ ی  . یه چیر
ینه و با دقت حرکاتش را زیر نظر داشتمدست به س  . 

؟ _  !چی
 که با  _

ر
حرفایی که تو این اتاق بهت زدم... اتفاف

 ورودم به این اتاق لعننر 
مو ازم گرفت... زندگیمو زیر و رو کرد ی  .. . همه چیر
مستقیم سیع داشت مرا مقرص جلوه دهد  !غیر

ی پشت رسم تکیه زدم  . به میر
این انتخاب  خودت خواسنر طالقش بدی...  _

 !خودت بود... یادت که نرفته؟
 !من بهت حق انتخاب دادم

در چند قدمیام ایستاد، خوی مبارزه طلب و 
 ... وحشیاش بیدار شده بود

 . این را از تغییر نگاهش حس میکردم



من نمیخواستم طالقش بدم... تو وادارم   _
ین راه  کردی.!.. اونم از کثیفیر

 ... !ممکن
د، عصنی شده بودم و نمیخواستم ابروهایم باال پری

 بفهمد، اما لحنم
 از حرص داشت

ی
 !ناخودآگاه رنگ

آره خب نمیخواسنر طالقش بدی... میخواسنر  _
 !دسنر دسنر بکشیش

در حقیقت من اونو از مرگ و تو رو از طناب دار و 
 !بیآبرویی نجات دادم

کالفه با حالنر ترسناک همان چند قدم فاصله را یط  
هکرد و سینه ب  

سینهام ایستاد، سیاهیهای غلتیده به خونش تصویر 
 ز یی را به نمایش

گذاشته بودند که سیع میکرد ظاهری آرام داشته 
 باشد بیخیی از اینکه

 ... !درونش طوفا یی به پا بود
 . نفسش را پر حرص توی صورتم پوف کرد



تو گوه خوردی که من میخواستم بکشمش _
یه پاپنر   ... دخیر

دوبار تو روت خندیدم فکر کردی  وکیلدوزاری... 
یه؟! بدبخت من امثال  خیی

تورو خدمتکار خونهام حساب نمیکنم بعد اینجوری 
 زل زدی تو صورتم

 میخواستم زنمو... عشق مو... بکشم؟! تو چی 
ی

میگ
 !حالیت میشه؟

 فریاد
 ... زد

 !هان...؟_
اگر یم خواستم داد و بیداد کنم وضع وخیمیر میشد، 

 صیی و خودخوری
ی از یک انفجار بهیر بود، پس آرام  ب رای جلوگیر

 :گفتم
ی طرفت کیه بعد   _ اوال حرف دهنتو بفهم، ببیر

 کلمایر که الیق خودته
نثارش کن... دوما با وضعینر که من ازتون دیدم 



ی باش اگر یک ماه  مطمی 
 میکردید یک فاجعه رقم میخورد، 

ی
دیگه با هم زندگ

 یه جنایت!... یا تو یه
ره میدادی یا اون یه بالیی رس خودش کاری دست بها

 ... !میآورد
آن گرگ وحیسر به ناگاه در خود فرو رفت، چشمانش 

ی شد و عقب  غمگیر
 . کشید

لعننر تو حنر نذاشنر دوباره شانسمونو امتحان   _
 کنیم، نذاشنر الاقل

 ... یک ماه دیگه داشته باشمش
ی گذاشته  دست هایم را باز کرده، از دو طرف روی میر

ن تن نمودمو ستو   
. _ 

ی یک ماه مسئله است...؟! بعد  یعنی االن فقط همیر
...؟  !از یک ماه چی

ی خودت هم قبول داری که آخرش طالق بود،  ببیر
 آخرش جدایی بود، فقط



تو داشنر سختش میکردی و بهاره هم هر لحظه 
 بیشیر آسیب پذیر

میشد... من این راه رو براتون هموار کردم... راحتتون  
 ... !کردم

قامت پر هیبتش را روی صندیل کو بید، طوری که 
 صندیل تکا یی خورد

و کیم به عقب پرت شد، یک دستش را روی پیشا 
 نیاش گذاشت و

 ... دست دیگرش را روی پایش مشت کرده بود
 را به 

ی
دیدنش در این حال، درختان پر شاخ و برگ

 ذهن میآورد که از درون
انهای ریز و خایل شدهاند... درخت تنومندی که موری

 موذی تنهاش را از
داخل جویده... درست مثل خاطرات بودن بهاره که 

 از درون روح و روان
 ... سیامک را به نابودی میکشاند

حال که بحث به اینجا رسیده بود باید ناگفتهها را 
 ... میگفتم



شاید اگر در این چند ماه کیس پیدا میشد که او را با 
 واقعیت لخت و عور

ی فتانه بوده ویل غافل زندگیاش   که فکر میکرد دلیی
 از اینکه عجوزهای

متعفن بیش نیست رو به رو میکرد، االن وضع و 
ی داشت  .... حال بهیر

باید به او میفهماندم که این اتفاق جز ی  از 
 زندگیاشت است... باید

حالیاش میکردم تا بیش از این مرا به چشم آواری بر  
 کاخ آرزوهایش
 ... . ننگرد

ب دهانم را پر رس و صدا قورت دادم و لبهای آ
 . خشکم را از هم باز کردم

چرا نمیخوای قبول کنی که مقرص به هم خوردن _
...؟  !زندگیت خودیر

 انتخاب درسنر نبوده... شاید اون 
ً
شاید بهاره اصل

ی ی  آدم واقعا اون چیر
نبود که فکر میکردی... چرا نمیخوای منطقر 



...؟! ممکنه یه نفر  آدمبایسر  
ین فرد  مناسب تو نباشه ویل برای یگ دیگه مناسبیر

ی باشه  ... روی زمیر
 ...!شاید شما مناسب هم نبودین

ی نمیگفت، فقط رگهای دستش از فشار زیاد  ی چیر
ون زده بود! دروغ  بیر

چرا، ترسیده بودم از آرامش قبل از طوفانش... از 
ین  اینکه با کوچکیر

با حرفهای من  تلنگری بیشیر آشوب شود... از اینکه
 فرو ریخته باشد و

 ... دیگر نتواند خودش را بسازد
ویل رایه بود که در آن گام نهاده بودم و ناچار به 

 امید پایا یی روشن
باید قدمهای بعد را برمیداشتم... مردد به حرف 

 :آمدم
اصال میدو یی چرا زبونت کوتاه بود وقنر که من _

 اقدام به طالق رو رسما
وع کردم...  ؟! چون مقرص بودی... م یدو یی چرا رسر



 وقنر که اون
پیشنهادو بهت دادم قبول کردی...؟! چون خودت 

 هم میدونسنر که ته
این رابطه هیخی نیست... میدونسنر زندگیتون 

 نفسای آخرشو میکشه و
 .. . رو بهاحتضاره... خودتم اینو فهمیده بودی که
بات آهستهای که به در خورد مانع تمام کردن  ضی

 جملهام شد، میدانستم
 . محمدیست

ی رفتم و روی صندیل چرم گردانم لم دادم،  پشت میر
 خودم را جلو کشیدم و

ی به هم قالب کردم  . دستهایم را روی میر
خودتو جمع و جور کن، دیگه بسه... منیسر پشت _

 . دره
 . دو تقیه دیگر به در خورد که صدا بلند کردم

 . بیا تو عزیزم _
نه زد و با رسگرمههای درهم خود دستهایش را به سی

 را به پشنر صندیل



 . کو بید
 . محمدی با سینی قهوه و کیک وارد شد

ی عزیز دلم _  . بذارشون رو میر
با تردید جلو آمد و فنجانهای قهوه را به همراه 

ی   بشقاب کیک روی میر
گذاشت، با سوءظن به من و سپس به سیامک 

 نگریست! لبخندی نماییسر بر
 . لب نشاندم

 . ممنون میتو یی بری _
ون رفت و  بدون اینکه حنر کلمهای بر زبان براند بیر

 در را پشت
 . رسش بست

ی را دور زدم، روب  هرویش روی  از جا برخاستم و میر
 صندیل نشستم و فنجان

قهوه را جلو کشیدم، بشقا یی برای او و بشقا یی برای 
 خودم گذاشتم

ه  ،تکهای کیک شکالیر داخل بشقاب نهادم و تک
 کوچگ از آن را رس



 . چنگال زدم
طبق تجرب  های که داری باید بدو یی که من آداب  _

 مهمان نوازی رو
 . بلد نیستم؛ پس خودت از خودت پذیرایی کن
تکه کیک را به دهان گذاشته و با جرعهای قهوه 

 . فروبردم
نگاهش را که باال آورد لرز به تنم افتاد، چشمانش 

 تیلههای سیایه
ه در کاسیه خون افتاده باشند! فنجان را رامیماند ک

 روی نعلبگ گذاشتم
 :و زمزمه کردم

 !حالت خوبه...؟ _
د اما  ی هام بود... الم تا کام حرف نمیر فقط خیر

 چشمانش هزاران ناگفته را
د، گویی قصد قطع این 

ی بیان میکرد... حنر پلک نمیر
 جریان خشمگینی که

از  با نگاهش به من متصل میکرد را نداشت! فقط
 تکانهای ریز فک و رگ



ان حرص و  ی برجسته شدیه شقیقهاش میشد به میر
 عصبا نینر که در آن

 .. . لحظه بر او غالب بود یی برد
 . ترسیده دستم را جلوی صورتش تکان دادم

 !سیامک... چهت شد یهو؟ _
چشم بر هم نهاد و با قطع این اتصال ناگهان از جا 

 بلند شد و کتش را از
ید و روی دستش انداخت، به طرف روی صندیل کش

 در قدم برداشت که تا
ه در نشست به زبان آمدم  :دستش روی دستگیر

میدونم سخت بوده... آزاردهنده بوده... اصال   _
 کشنده بوده... اما تموم شده

 تو هم تمومش کن، 
ً
،ماهها پیش تموم شده... لطف ا

 اسیر گذشتهات نباش
... 

ی به دل ندا ی شته بایسر چون من امیدوارم از من چیر
 به عنوان یک وکیل

وظیفهامو انجام دادم و کاری رو کردم که از درسنر 



 اون اطمینان
 ... داشتم

تمام این صحبتها فقط به خاطر خودت بود و بس... 
 اما با این حال اگر بازم

فکر میکنی توی حال بدی که هنوز گرفتاریسر یک 
 درصد من مقرصم ازت

 . عذر میخوام
نیم نگایه به من بیاندازد، آهسته رسی بدون این که 

 تکان داد و زیر
 :لب گفت

 . حق با توئه، خودم انتخاب کردم_
صدایش خش برداشته و مظلومینر بیبدیل در 

ی انداز شده  لحنش طنیر
بود... طوری که حس کردم کیس با نوک کارد روح و 

 جانم را زخمهای ریز
ند... زخمهایی که نه درد دارند نه خونریزی

ی اما  میر
 سوزششان مغز

 ... استخوانت را سوراخ میکند



ون رفت و در را مشت رسش  بیحرف دیگری بیر
 . بست

کالفه پا روی پا انداختم، رسم را به پشنر صندیل 
 تکیه دادم و زل زدم به

سفیدی سقف... از یک طرف میدانستم که کار 
 
ی
 درسنر کردم و از طرف

 .. . عذاب وجدان حایل که داشت رهایم نمیکرد
وع به حرف زدن کردم ها با خودم رسر  !مثل خود درگیر

چرا با خودت اینکارو میکنی آخه پرس... یعنی  》
 ... اینقدر ارزش داشت

 تو 
ی

 از زندگ
ی

انقدر مهم بود... تا این اندازه بخش بزرگ
 رو تشکیل داده بود

...؟  که حاال با نبودش اینطور احساس پوچی میکنی
 اینطور از درون داغو

 ... مثل ساختمان عظییم که از دور قشنگه اما یی
 داخلش مخروب  های

بیش نیست... تو نیاز به مرمت داری... باید روحتو 
.. کاش به  ترمیم کنی



خودت بیای... کاشگ بفهیم... کاش بیش از این 
 خودتو، زندگیتو، عمرتو

... حروم خاطرات گذشته.... حروم اون  حروم نکنی
 روزایی که رفته و دیگه

رده... حروم کیس که حاال به غلط یا درست برنمیگ
 ماههاست ترکت کرده

ط ببندم االن حنر اسم تو یادش  م رسر و حاضی
 نیست... کاش زودتر خودتو

 《...! جمع و جور کنی سیامک
دلم بیش از این طاقت نیاورد، از جا برخاستم و تلفن 

 همراهم را از کیفم
ون کشیدم، نگایه به لیست تماسهایم انداختم و  بیر

 بیفکر نامش را لمس
 . کردم

دو بار تماس گرفتم و هر بار بیجواب... سیع کردم 
 ذهنم را از او و هر

 . آنچه حول و حوشش میچرخد دور کنم
ی را جمع کند،  محمدی را صدا زدم و خواستم که میر



 نیم ساعنر خودم را
با ورق زدن پروندهها رسگرم کردم اما یی فایده بود... 

 هر صفحه را که
ین کلمه یا اشارهای فکرم متوجه می خواندم با کوچکیر

 ...!سیامک میشد

یعنی االن کجا رفت...؟! یگ نیست بگه به تو  》
 چه که میخوای با

؟! تو کارتو بکن، به اوضاع و  واقعیت رو به روش کنی
 احوال روچ موکل

 《 !چیکار داری آخه؟
ه غلیظی گفتم و پرونده را روی هم کو بیدم

َ
ُ
ُ
ُ
َ
 !ا

《 ی دلسوزیم لعنت ب ه من که اینقدر دلسوزم ،همیر
 آخرش کار دستم

میده... م یدونم دیگه االن بره خونه باز مامانش این 
 حایل ببینتش دق

ی خانم تازه داشت خیالش  میکنه... بیچاره شهیر
 راحت میشد که متاسفانه

من خرابش کردم! کاش بدنمون یه آپشنی داشت که 



 هر وقت میخواستیم
نیم، خود به خود دهنمون حرف غیر مربوط بز 

 بسته میشد! خدایا آخه ما
ی  ی چیر  هستیم که یه همچیر

ف مخلوقایر چه ارسر
 سادهای رو هم

 《!نداریم؟
ون رفتم  . کیفم را برداشتم و از اتاق بیر

ید خانم؟_  دارید میر
 . آره عزیزم، تو هم امروز نمیخواد بمو یی برو خونه_

؟ _  !آخه اگه کیس بیاد ببینه نیستیم چی
_ ه باید قبل از ه ه فرداش میاد و یاد میگیر ! میر یخی

ه  اومدنش تماس بگیر
 . و درخواست وقت مشاوره کنه

 . باشه عزیزم_
ون زدم  بیر

 . خداحافظی کردم و از دفیر
ی میکردم، از کنار  پکر و بیهدف خیابانها را باال و پاییر

 یک فروشگاه لوازم
ورزیسر رد میشدم که با دیدن یک س ت رکا یی و 



ارک مردانهشلو   
مخصوص باشگاه که بر تن مانکن جلویه زیبایی 

ین  داشت، پشت وییر
 . ایستادم

نمیدانستم کار درسنر است یا نه ویل قلبم در آن 
 لحظه تاییدش یم کرد

،تصمیم گرفتم این بار عقل و منطق را کنار بزنم و دو 
 دوتا چهارتا کردن را
 . تعطیل کنم

دادم و به قصد بیش از این به عقلم فرصت جوالن ن
 خریدش وارد
 . فروشگاه شدم

به خانه که رسیدم دوباره با او تماس گرفتم ویل باز 
 هم پاسخی دریافت

نکردم! ناامید و خسته از پیادهروی، روی تخت ولو 
 شدم و هنوز شماره

 . یک به دو نرسیده پلکهایم روی هم افتاد
نمیدانم ساعت چند بود که با صدای زنگ تلفن 



خواب بیدار همراهم از   
شدم و گیج و منگ در تاریگ به این فکر میکردم که 

 االن چه ساعنر 
م به حس المسهام اعتماد   ی است؟! بیآنکه از جا برخیر

 کردم و برای
ی گویسر کورکورانه دور و برم را دست کشیدم  . یافیر
ی شدم با شکست مواجه شدهام به  وقنر که مطمی 

 زحمت تن کرخت
اغ خواب کنار تخت را شدهام را باال کشیدم و چر 

 روشن نمودم، چند ثا
نیهای پلکهایم را بستم و سپس به سخنر از هم 

 جدایشان کردم، به اطراف
ی پایم دیدم  . چشم چرخاندم و گویسر را افتاده پاییر
تا خم شدم برای برداشتنش قطع شد! بیحوصله 

 خمیازهای کشیدم و قفل
صفحه را باز کردم، با دیدن اسمش خواب از رسم 

رید و به رسعت تماسپ  
گرفتم، تنبیل را کنار گذاشتم و از جا بلند شدم، چراغ 



 را روشن کردم و رو
 . به روی آیینیه قدی اتاقم ایستادم

دسنر در موهای آشفتهام بردم که همان میانههای 
 راه به چند گره گیر 

کرده متوقف شد! نفهمیدم بوق چندم بود که 
ی   صدایش در گوشم طنیر

 :انداخت
 . بله_

 . سالم_
 . سالم_

 :با لحن مهربا یی که از من بعید بود گفتم
 زنگ زده بودی؟_

 :خییل جدی و دلخور پاسخ داد
 !و جواب ندادی_

ون کشیدم  . انگشتانم را به سهنر از موهایم بیر
منده_  . خواب بودم، رسر

من تازه میخوام بخوابم، تو گ خوا بیدی که االن  _
 بیدار



 !شدی؟
ب  یه آ ت زده ضی رایم بر پیشا نیام نواختمحیر  . 

 !مگه ساعت چنده؟ _
! یعنی حنر نمیدو یی ساعت یک  _ خسته نبایسر

 !نصف شبه؟
 . تعجب از کلماتم میبارید

؟ شوچی میکنی نه؟ _
ی

 !چی داری میگ
 خشک و جدی جواب داد

ً
 :کاًمل

 جدیام _
ً
 . نه... کامل

 . صیی کن ببینم_
ی آورده و با دیدن ساعت که یک رب  ع به  گویسر را پاییر

 یک نیمه شب
 !را نشان میداد دهانم باز ماند

 !یعنی پنج ساعت خوا بیده بودم؟! امکان نداره _
ی کنایه زد  . تمسخرآمیر

یک میگم خاله خرسه _  . تیی
هیچ وقت سابقه نداشت من این همه بخوابم!  _

 اثرات پیادهرویه، امروز
ً
 حتما



داره یک ساعت و نیم پیاده روی کردم، وگرنه امکان ن
 !انقدر بخوابم

ی بود که از لحنش میشد حس کرد ی  تنها چیر
 بیتفاویر

. 
ساعت خوابت، پیاده رویت و کال عادتای _

 !روزمرهت به من مربوط نیست
چند بار زنگ زده بودی، میخواستم بدونم کار مهیم 

 داشنر یا نه؟! که
 !گویا نه

نمیدانستم االن چطور باید جواب بدهم! هم عصنی 
ز طرز حرفشده بودم ا  

زدنش و هم میخواستم با دلجویی عذاب وجدا یی که  
م شده بود  گریبانگیر

م... در دورایه دشواری گیر افتاده بودم!...  ی بیی از بیر
 در یک آن چشم روی

غرورم بستم و عقلم را توجیه کردم که با این کار 
 حس اعصاب خرد کنی که
ود ی میر  . روانم را میآزرد از بیر



ی من قصدم ا _ ز زدن اون حرفا اذیت کردن تو ببیر
 نبود، فقط میخواستم

بیشیر از این زندگیتو وقف آدیم نکنی که دیگه 
 نیست... به هر حال این

ی و سخت اما افتاده و چند ماه  اتفاق هرچند غم انگیر
 هم ازش گذشته، ویل

... هر روز   میکنی
ی

تو همچنان داری باهاش زندگ
... این  مرورش میکنی

و آزار میده هم مادرتو... الاقل وضع قطعا هم خودت
 دلت واسه اون بنده

خدا بسوزه... اگه هم من باعث ناراحتیت شدم 
 معذرت میخوام، منو

 !...ببخش
برگشتم و روی تخت نشستم، وقنر سکوتش بیش از 

 یک دقیقه
 :طول کشید کالفه به حرف آمدم

؟ _
ی

ی بگ ی  !نمیخوای چیر
 . کامال عادی و طبییع حرف زد



_ فکر میکنمچرا، دارم   . 
 . باشه پس من قطع میکنم، خداحافظ _

 :بالفاصله گفت
 . نه صیی کن _

 . هستم_
ببینم نکنه توجهات مامانمو دیدی یابو ورت _

 داشته...؟! ها...؟! ویل باید بهت
بگم سخت در اشتبایه دخیر جون، رو من اصال 

 . حساب نکن
با این حرف حسا یی کفرم را درآورد! عجیب به همم 

! عصنی ریخت  
؟! خییل خودتو _ :توپیدم

ی
میفهیم داری چی میگ

 !دست باال گرفنر 
بدبخت دلم برات سوخت وگرنه تو حنر الیق حرف 

 !زدن با منم نیسنر 
 . تک خندی حریص زد

پیاده شو با هم بریم خانم وکیل!... زیادی از خود _
یف داری  !متشکر ترسر



م و حرف  نگاه نکن به اینکه باهات تماس میگیر
نم ی ، که البته اونم اولمیر  

 ، رو حساب فامییل بعد هم چون قانونا وکیل منی
! وگرنه من حنر  ی  همیر

 !...جواب سالم امثال تو رو هم نمیدم
 . صدایم ناخودآگاه باال رفت

 ... تو بیجا کردی مردک بیشخصیت_
 . میان حرفم آمد

ی من هم بیشعورم  _ وایسا وایسا... تند نرو... ببیر
 هم بیشخصیتم هم

 و خود
ر
خواهم و هم خییل خصوصیات بد اخالف

 !رفتاری دیگه دارم
همهش هم به خودم مربوطه و نه هیچ کس 

 دیگهای... پس اوال پاتو از
 گلیمت

ی مامانم   به خاطر دوتا عزیزم گفیر
ً
درازتر نکن و دوم ا

 هوا برت نداره که
یه، من نه احتیاچی به راهنماییهای دلسوزانیه تو  خیی



ودارم و نه این که ت  
! آخه تو گ بایسر که حرفات  بخوای ازم دلجویی کنی

 منو ناراحت یا
... جز یه  خوشحال کنه؟! تو واسه من هیخی نیسنر

 فامیل که نخودی
محسوب میشه توی جمع ما، و یه وکیل که فکر 

 میکردم بتونم کارامو
ی   ... !بهش بسپارم، فقط همیر

بیشک صدای ترکهای ریز و درشنر که بر پیکریه 
ش بست راروحم نق  

 ... نشنید
تپشهای قلبم تند و نامنظم شده بود و رسم در حال 

 انفجار... واژگان
 .. . درست را نمییافتم

بیاختیار لبهای لرزانم از هم گشوده شدند و آوایی 
 حزین از عمق غروری

ون ریختند  ... زخم خورده را بیر
ی دیگه... نه کار  _ من فقط قصدم کمک بود، نه چیر



کمک... بهدیگه... فقط    
عنوان یه فامیل به قول خودت نخودی... به عنوان 

ی   !یه رفیق... همیر
نمیدونستم حرفام و کارام اینطوری برداشت میشه... 

 متاسفم برای تو و
 !ذهن مریضت

دیگر اجازه ندادم بیش از این موجب آزارم شود، 
 تلفن را قطع کردم

و همزمان قطره اشگ از گوشیه چشمم راه گرفت و 
وی چانهامتا ر   

 .. . ُس ُر خورد
بات مهلیک به   منگ بودم... گیج... مثل کیس که ضی

 گیجگاهش خورده و
حال نه درد را حس میکند نه درگ از اطرافش دارد و 

 نه حالش را
میفهمد... انگار تما م من البهالی اصوات گفته و 

 شنیده شدیه چند ثا
دم...  ی نیه پیش تکه تکه شده بود... حنر پلک نمیر



قط یی صدا و یی هقف  
 قطرات اشک 

ی
هق، بدون احساس درد و رسخوردگ
 یی محابا در چشمم
دند ی  ... جوان میر

گذر زمان را نمیفهمیدم... مثل روچ که کالبدی 
 ندارد رسگردان به دور

خانه میچرخیدم... قادر به منسجم کردن ذهنم 
 نبودم! غرورم خدشهدار

 ... شده بود و من شکسته بودم
ی  بار احساس شکست میکردم!... حس  برای اولیر

 و له شدن تنها
ی

 درماندگ
 ... احساسات غالب بر قلبم بودند

ایم از جنس مخالف را برنتا  هیچگاه ذرهای بیاحیر
 بیده بودم و حاال

جمالیر را شنیدم که قامت بلند غرورم را در هم 
 .. . شکست

اصال باورم نمیشد انقدر احمقانه رفتار کرده باشم! 
برای چه دلسوزی؟!   



ک بیچاره را  کیس؟! همان که چند ماه پیش آن دخیر
بات مشت  از ضی

و لگدش نجات دادم؟! چرا خواستم کمکش کنم؟! 
 چرا فکر کردم میتوا

ی با هم داشته باشیم؟  !نیم رفتار بهیر
بیاراده وسط هال چهار زانو زدم... ذهنم خایل خایل 

 بود، هر چه میخواستم
م نمیشدروی موضوع دیگری متمرکز شو   ... 

پاهایم را دراز کردم و از رسدی رسامیکها مور مورم 
 شد، باز پاهایم را جمع

ی بود  کردم و زانوانم را بغل گرفتم... خرد شدن همیر
ی حس  دیگر؟! همیر

مزخرف و آزار دهندهای که االن یقیه مرا چسبیده 
 !بود؟

چانهام را رس زانوانم گذاشتم و فکرم حول یک محور 
اهمیچرخید، اشتب  

 ... !کردی مهرانه... اشتباه
هیچ جوری در باورم نمیگنجید، من... مهرانه 



 احمدی... کیس که تا به این
سن همیشه مرد خودش بوده... آقای خانهاش 

 بوده... حایم مادرش بوده
متهم شدهام به اینکه به یک مرد با قصد و نیت  ...

 ... !نزدیک شدهام
ی ا ز چله رها شده با جرقهای در ذهنم خورد مثل تیر
 از جا پریدم و به

ی آرایش  سمت اتاق خواب قدم تند کردم، جلوی میر
 ایستادم و آن جعبیه

بادمجا یی رنگ با پاپیون صوریر را برداشتم و رسش را 
 . باز کردم

ون کشیدم و  رکا یی و شلوارک ورزیسر را از داخلش بیر
 به رنگ سفید

ه شدم، در یک حرکت قیخی را از داخل   براقش خیر
 کشو برداشتم و به

 جانشان
افتادم، طوری تکه تکه کردمشان که گویی به 

 جایشان هماکنون سیامک را



 !از هم میدرم
تکههای بریده شده را کف اتاق ریختم و قیخی را با 

 عصبا نیت پرت کردم
ی بلندی   ی آیینه هیر

که با شنیدن صدای شکسیر
 کشیدم و قدیم به عقب

 . رفتم
تکه شده بود و من هاج و  آیینیه قدی ناز نیم هزار 

ی   واج صحنیه غمانگیر
 !...روب  هرویم را نظاره میکردم

 !مامان آخه من چرا باید بیام؟_
ی که گفتم مهری، دعوتت کردن تو هم میای _  !همیر

 ... آخه مامان _
مامان و یامان! شب آماده باش با داریوش میام  _

 . دنبالت
باله آخرین قطعیه آیینه را برداشتم و داخل سطل ز 

 . انداختم
؟_ ی  دارین مجبورم میکنیر

 :پر حرص گفت



آره دارم مجبورت میکنم... چه طوریه که من باید _
 به هر ساز تو برقصم اما

یه خواهیسر که من دارم اسمش میشه اجبار؟! بابا 
 دعوتت کردن بچه، کیل

هم اضار که شمارتو بدم خودشون بهت زنگ بزنن، 
 من گفتم خودم بهش

شو قبول داره، حاال میخوای منو میگم حرف مادر 
 سنگ رو یخ کنی 
 !جلوشون؟

ی جارو و خاک انداز به تراس رفتم  . برای برداشیر
ی یه کار  _  بگیر

ً
نمیشه یه بهونهای بیارین؟! مثل
 واجب براش پیش
 . اومد نتونست بیاد

؟! اونم جمعه، اونم شب! باز  _  چه کار واجنی
ً
مثل

 اگهه ناهار دعوت
ی میشد یه  ی رس هم کنم ویل االن دیگه میگرفیر ی چیر

 . نه
 . مشغول جارو زدن کف اتاق شدم



... اونا میخوان پرس  _ ی به خدا دارین سختش میکنیر
ی   عموشونو دعوت کیی

دیگه، به من چه کار دارن؟! آمدن و نیامدن من 
 اونقدر که شما فکر یم
 !کنید مهم نیست

ی دیگه تحویلم بده!  _ حاال هرچی من میگم تو یه چیر
فقط لجبازی داری  

 !میکنی با من
وقنر از جمع شدن خرده شیشهها اطمینان حاصل  

 کردم، جارو خاک
 . انداز را به تراس برگرداندم

به خدا لجبازی نمیکنم مامان، باور کن فقط  _
 ازشون خوشم نمیاد، چیکار

 !کنم آخه؟
 . تند شد و ادامه داد

مهری میخواد خوشت بیاد یا نیاد، باید امشب به  _
مهمو یی بیای این  

،آماده باش ساعت هفت و نیم میایم دنبالت، دیگه 



 نشنوم، من از تو
ی
 حرف

گفتم که میای، حاال اگه نیای چی جواب بدم؟! 
؟  !میخوای منو خراب کنی
 .کالفه روی تخت نشستم

باشه... اما مامان بار آخره که از طرف من قول  _
 میدین، تو رو خدا از طرف
ی من دعوت کیس رو قبول ن کنیر ! 

 . عصبا نیت از صدایش میبارید
 !باشه بابا، کاری نداری... خداحافظ _

حنر اجازه نداد جواب خداحافظیاش را بدهم، تماس 
 !را قطع کرد

تلفن همراه را کنارم پرت کردم و رسم را میان دستانم 
دم، آن از  فرسر

مکالمیه افتضاح دیشبم این هم از مادرم که یی خیی 
 از حال من سیع

ون بکشد و قایط داشت  مثال مرا از کنج عزلتم بیر
 جمع خانوادیه

ش دیشب چه  شوهرش کند! چه میدانست که دخیر



 شب سخنر را
گذرانده؟ بیخیی بود که یگ از همان اقوام شوهرش 

 مرا به چشم یک
 . دشمن خو یی یم بیند!... بیچاره مادر خوش خیالم

.. 
آخر عموی سیامک به من چه مربوط است!... وقنر 

 به یاد پرس حرص
ش میافتادم چندشم میشد، طوری با آن  ی درآور هیر

 چشمهای رنگیاش زل
د و رس تا پای طرف را میکاوید که مو به تن آدم  ی میر

 راست میشد! حنر 
تصور تحمل کردن آن نگاههای کریه برای یک شب 

 !دیگر عذاب آور بود
قطعا تحمل کردن سیامک با آن زبان تلخ و گزنده 

حتیر بیس آسان و را  
 !مینمود

ی نداشتم، پس ترجیح دادم  حوصلیه ناهار پخیر
 بیخوا یی دیشب را



ان کنم، روی تخت دراز کشیدم و تا چشم بر هم  جیی
 نهادم به این فکر

افتادم که عالوه بر شهروز چلغوز مجبورم با آن 
 تندیس غرور و اعتماد به
 !نفس هم رو به رو شوم

《 چند طرف  خدایا اونو دیگه کجای دلم بذارم؟! از 
 بکشم آخه... مامانم

ه
ُ
ُ
َ
ُ
َ
 《...! ،اون یارو، این مرتیکه...؟! ا

فقط در ذهنم این میگذشت که چطور ظاهر شوم؟ 
یس  چطور با او احوالیی

کنم که هم به افکار پوچ و ابلهانهاش پر و بال ندهد و 
 هم بقیه به کدورت

ند و حساس نشوند! چطور  و اتفاقات بینمان یی نیی
مادرم راناراحنر امروز   

از دلش در بیاورم... چگونه در مقابل نگاههای وقیح 
ی بیحیا  آن چشم سیی

ی افکار به  مقاومت به خرج داده و دم نزنم... و با همیر
 . خواب رفتم



وع کردم به آماده شدن، نمیدانم چرا  ساعت شش رسر
 دلم میخواست

ین خودم باشم البته  حسا یی به خودم برسم و بهیر
 حرفهای سیامک

تأثیر نبود... اینکه فکر کرده بود من قصد دارم هم بی
 به او نزدیک شوم

 ... !،اینکه میگفت هوا برم داشته
حس کردم چون همیشه مرا ساده دیده زیادی روی 

 خودش حساب کرده
است! دلم میخواست امشب نشان بدهم که من 

 هم میتوانم توی چشم
باشم، فقط خودم نمیخواهم... خودم نخواستم که 

لب کنمتوجه ج  ... 
این که همیشه با لباسهای ساده و آراییسر ملیح 

 ظاهر میشوم، دلیل بر این
نیست که بلد نیستم زیبا و لوند باشم! بلکه این یک 

 خود
ی

 شیویه زندگ
 ... !خواسته است



وع کردم به آرایش نمودن، برخالف  با رغبت رسر
 همیشه که هیچ وقت از

ورتم را با کرم یا پنکک استفاده نمیکردم این بار ص
 پنکک پوشاندم، خط

چشم گرب  های کشیدم و تا میتوانستم با ریمل 
 مژههایم را پر و بلند کردم

. 
ابتدا دستم به سمت رژ صوریر کمرنگ همیشگیام 

 رفت ویل در نیمیه
راه پشیمان شدم، رژ رسخم را برداشتم و پررنگ روی 

 . لبهایم کشیدم
وغا  با رسچی این رژ قصد آتش زدن داشتم، قصد غ

 ... !کردن
اهن مشگ ی سه رب  ع چسبانم را تن  _پیر قرمز و آستیر

 کرده و کمربند
طالییاش را محکم دور کمرم بستم تا ظرافت اندامم 

 را بیش از پیش به رخ
 . بکشم



ساپورت مشگ ضخییم پوشیدم و موهایم را حسا یی 
 موس زدم تا

 .. . موجهای خروشانش به زیبایی خودنمایی کنند
جمعشان نکردم، فرق کج باز نمودم  برعکس همیشه

یه ریزی  و گیر
 . به شکل گل رز رویشان کاشتم

چرچی به دور خودم زدم، پس از مدتها احساس 
 رسخویسر میکردم، یک

، از آنهایی که از ته دل دوست 
حس شادی زیر پوسنر

 داری جیغ بز یی ویل
 .. . پنهانش میکنی 

بلند  با به صدا در آمدن زنگ آیفون دستپاچه پالتوی
یام را تن  خاکسیر

زدم، کفشهای پاشنه بلند مشکیام را به پا کردم و 
 شال قرمزم را آزاد روی

 . رسم انداختم و به طرف در رفتم
میدانستم مادرم امشب حسا یی از دیدنم کیف 

 میکند و ذوق زده میشود



ا کرده  ،آخر بیچاره عادت ندارد مرا اینطور آرا گیر
 !ببیند

ی جای   سالم کردم و بر روی صندیل عقب ماشیر
 گرفتم، حدسم کامال

درست بود چون مادرم تا نگاهش به من افتاد کامل 
 به سمتم برگشت

. _ 
وای داریوش یه نیشگون از من بگیر ببینم خوابم یا 

 !بیدار
 :داریوش خان تک خندی زد و گفت

 چرا خانوم؟_
 :مادرم با لحنی ناباور جواب داد

_ ؟! یعنی خواب نیم برگرد ببینش... این دخیر منه
 بینم؟! خدایا بزرگیتو

و با تیپ خانومانه  شکر که باالخره نمردم و این دخیر
 !دیدم

 . لبخند روی لبم ریسه بست
ی یی انگار همیشه منو  _ مامان یه جوری حرف میر



 هپیل دیدی!... به خدا
ی بودم حاال امشب یه کم  من همیشه مرتب و تمیر

 !بیشیر 
 . داریوش خان به طرفم برگشت

ماشاهلل، هزار ماشاهلل، زهره جان یادم بنداز _
م  صدقه بذارم کنار واسه دخیر

جالیل به شور چشیم معروفن، یه  ،این خانوادیه امیر
 . موقع چشم نخوره
 . خندهام غلیظیر شد

ی انگار _ نیر ی شما دو نفر یه جوری دارین حرف میر
 حوری پری دیدین! مَن َما
شما میگید ،همون مهری قبیل! به خدا انقدر که 
 !تغییر و تحول نداشتم

 . مادرم زیر لب وردی خواند و در صورتم فوت کرد
چشم بد ازت دور باشه مادر، انشاهلل عروسیتو _

 . ببینم دخیر قشنگم
پرمالیر از ته دل ادا کرد و  "انشاهللا"داریوش خان 

 من با خنده به حرف



 . آمدم
؟ دیر نشه! حاال تا آخر  _ ی نمیخواین راه بیفتیر

 امشب وقت دارید این
 . صحنیه کمیاب از منو تماشا کنید

هر سه خندیدیم و داریوش خان با روشن کردن 
 . اتومبیل به راه افتاد

تا رسیدن به مقصد شاید مادرم هر دقیقه یک بار 
 برگشت و نگاهم کرد

،لبخندش هر بار پر رنگیر میشد و من خوشحال 
 بودم که پس از مدتها

دلش راه آمدهام، بقیهاش  الاقل یک امشب را به
 !دیگر اهمینر نداشت

ی چهار قل و آیت  ی لبخند از ته دل مادرم، همیر همیر
 الکریس که هر چند

دقیقه یک بار میخواند و دور رسم فوت میکرد برایم 
 . بس بود

ین  ی بودم تا یگ دو ماه آینده ارتباطمان در بهیر مطمی 
 حالت ممکن



ی یک مورد د نیاها ا رزش داشتخواهد بود، همیر  . 
ی شهر رفته بودیم که  به یگ از محلههای اعیان نشیر

 تا چشم کار میکرد
خیابانهایش درختکاری بود و آپارتما یی به چشم 

 نمیخورد، همیه خانهها
طالیی _مثل ویال بودند! جلوی یک در بزرگ سفید

 نگه داشت و چند بوق
ی وارد شدیم  بعد در باز شد و با ماشیر

 . زد، لحظایر
نگفرش شده تا در خانه امتداد داشت که رایه س

 انگار باغ را به دو نیم
ی   تا به حال به همچیر

ً
تقسیم کرده بود، حقیقتا

 خانهای پا نگذاشته بودم
 بزرگ بود با یک عمارت چند طبقیه 

ی
 باغ

ً
،رسم ا

 عظیم در قلبش! دور و
بر پر بود از انواع درختان و دو آبنمای بزرگ در هر 

 
ی

 طرف، هر گوشه چراغ
پر نور روشن بود که همیه جز ئیات و زیباییها را  

 کامل به رخ میکشید. با



اینجا فقط جون میده واسه 》خودم گفتم 
ی تکمیله  ... عرویس... همه چیر

 《 !اینا چه کارهان مگه که این خونه زندگیشونه
ی سپهر پارد کرده پیاده  نزدیک عمارت در کنار ماشیر

 شدیم، همه با هم به
دم بر میداشتیم که آهسته در  سمت در ورودی ق

 :گوش مادرم پچ زدم
 !مامان اینا شغلشون چیه؟ خیی نداری؟ _

 :آرام و زیرلب پاسخم را داد
 رسیم  _

ی
ی دارن، نمایندگ مال BMWواردات ماشیر

 . ایناست
 . همینه پس خونه زندگیشون اینه _

آره مادر، اینا رو توپ تکون نمیده، به ظاهرشون  _
ونگاه نکن که ساده   

ی   . خاکیاند وگرنه خییل خانوادیه متویل هسیر
 
ً
ی خانم اصل راست میگفت، آن شب در خانیه شهیر

 از ظاهر و رفتارشان
 داشته باشند

ی
ی زندگ  نمیشد تشخیص داد که همچیر



. 
کت معمویل  ی یک رسر دم، داشیر ی نهایت حدیس که میر

 بود ویل گویا
ین حدس ممکن را زده بودم  . اشتباهیر

و خدمتکاری با لباس فرم کنارش در عمارت باز بود 
 ایستاده بود، با رسیدن

ی پالتوهایمان   مودبانه سالم کرد و برای گرفیر
ً
ما کامل

 . دست دراز نمود
هر سه پالتوهایمان را درآورده به دستش دادیم که با 

 یک تشکر از ما دور
 . شد

حاج مهراب عموی سیامک به همراه همرسش 
 فاطمه خانم با رویی گشاده

یس گریم نمودندبه م ا نزدیک شدند و احوالیی  . 
فاطمه خانم ضمن دست دادن و روبویس ،مرا محکم 

 . در آغوش کشید
خییل خوش اومدی عزیز دلم، قدم رس چشممون   _

 گذاشنر قربونت برم



 . ،خییل خوشحالمون کردی
متعجب از این حجم مهربا یی با یک تشکر و 

 لبخندی زورگ که
ون آمدم ضمیمهاش کردم، از آغوشش بیر  . 

مادرم عجیب با لذت به این صحنه نگاه میکرد و 
وع  وقنر فاطمه خانم رسر

کرد به تعریف و تمجید از زیبایی و تیپ و هیکل من با 
 غرور تشکر میکرد و

 :در جواب همیه حرفهایش فقط میگفت
م همه چی تمومه فاطمه جان _  آره هزارماشاهلل دخیر

. 
ین دو نفر در حال اصال انگار من وجود نداشتم و ا

 تبلیغ محسنات یک
 !کاالی لوکس بودند

به جمع حاضی در رسرسای بزرگ عمارت که رسیدیم 
اممان  به احیر

ی
 همگ

 
ی

برخاستند و با دیدنم به وضوح تعجب و جا خوردگ
 را در نگاههایشان حس



 !کردم
یس کردم، مهتاب  یک به یک با سپهر و عیل احوالیی

 ضمن روبویس
ه کردظاهریدر گوشم زمزم : 

 . چه لعبنر بودی تو لعننر رو نمیکردی _
 کشداری گفتم و از کنارش گذشتم "ایش"به شوچی 

. 
ی همان مراسم روبویس نمادین را اجرا کرد  مهتاب نیر

 بلند "جون"،
باالیی در گوشم نجوا نمود و در آخر هم بر خالف 

 انتظارم بوسه از گونهام
 !گرفت

گفت  بعد هم در مقابل چشمان گرد شدیه من : 
م_  . ببخشید، دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیر

 . ریز خندید و ادامه داد
، با این  _ مواظب باش زیاد به شهروز نزدیک نیسر

 تیپ و قیافهای که تو به
هم زدی، اون امشب حسا یی خطرناکه! ما هم که 



 
ً
ا
ً
ا
ُ
ُ
ً
 خانوادتً ُ

یر _خشن  !غیر
 . یهو دیدی امشب حمام خون راه افتاد

ب  یه آرایم رو  ی بازویش نواختم و هر دو ریز ریز ضی
 . خندیدیم

از سیما هم گذشتم و رسیدم به شادی، خواهر 
 دوقلوی شهروز، مانند یک

سیب بودند که از وسط نصف شده باشد؛ همان 
 چشم و ابرو، همان لب و

، همان رنگ پوست، همان رنگ مو، فقط در  بینی
 سایز کوچکیر و

ش با موهایی بلندتر
 !ظریفیر

درش حس خو یی از دیدنش داشتم برعکس برا
 ،همان موقع هم در

ی به نظرم آمده  ی خانم خونگرم و دلنشیر خانیه شهیر
 . بود

 . دست دادیم و آهسته در آغوشم گرفت
خییل خوش اومدی مهرانه جون، خییل  _



 . خوشحالمون کردی
 طوری از آمدنم خوشحال شده بودند که 

ی
همگ

 باعث تعجبم بود! باورم
قدر مهم بوده باشدنمیشد آمدنم ان ! 

ممنو یی گفتم و برای حسن ختام لبخندی تهش 
 چسباندم که با

ی از دو طرف بیشیر کش آمد  دیدنش، لبهای شادی نیر
. 

د پیشدسنر کردم و  ی ی خانم خواست برخیر تا شهیر
 برای بوسیدنش خم

 . شدم
ی جون_  . بلند نشید شهیر

 . آخه اینطوری که زشته مادر_
اشکایل نداره نه، چرا زشت باشه، هیچ _  . 

 . الیه سفید بخت بیسر عزیزم _
نمیدانم چرا امشب همه از بخت و ازدواج و عرویس 

دند ی  !حرف میر
ناچار به سمت سیامک و شهروز که آن طرفیر به 



 انتظار ایستاده بودند رو
 . گرداندم

 خایص میبارید! و 
ی

شهروز از چهرهاش ذوقزدگ
 برعکس سیامک را با یک
ردمن عسل هم نمیشد خو  ! 

جلو رفتم و در چند قدمیشان ایستادم، ابتدا رو به 
 :شهروز کردم

 سالم آقا شهروز، خوب هستید؟ _
لبخند پت و پهنی زد که ردیف دندانهای لمینت 

 شدهاش را کامل به
 . نمایش گذاشت

سالم خییل ممنون، شما خو بید؟ خییل خییل  _
 . خوش اومدید

 . به رسم ادب لبخندی به لب نشاندم
_  .  منم خوبم، شما لطف داریدمریس

ش تمام نقاط صورتم را   ی با چشمان وق زدیه سیی
 کاوید و روی لبهایم

متوقف شد! آن لبخند دنداننمای روی لبش هر 



 لحظه بیش از پیش کش
 :میآمد! در دل با خود گفتم

چه غلظ بود من کردم؟! اخه بگو این رژ قرمز 》
 آتییسر چی بود زدی

ه جون گرفته بدتر از قبل دخیر که حاال این آتیش ب
 میخت بشه! خدایا منو

ی حفظ بفرما،  امشب از رسر این موجود نفرتانگیر
 خدایا دهن منو ببند که فقط

ی بهش نگم امشب ی  《 !چیر
 :سیع کردم بیتفاوت رفتار کنم، رو به سیامک کردم

 خو بید شما؟_
نیشخندی زد و یک تای ابرویش را باال فرستاد، با 

 دقت رس تا پایم را
 !دید زد... زیر سنگینی نگاهش عرق بر تنم نشست

 :رسی تکان داد و گفت
ی ویل انگار_  !اوهوم، خوبم... تو بهیر

 اما جلوی خودم را  
ی
ی حرف زبانم میچرخید برای گفیر
ی ی  گرفتم و چیر



 . نگفتم
خواستم پیش مادرم بنشینم که شادی به جای خایل  

 کنار خودش اشاره
 . کرد

ی مهرانه _ جون بیا اینجا بشیر  . 
با اشارات زیرپوسنر مادرم به اجبار به طرف شادی 

 رفتم و کنارش نشستم
. 

طرهای از موهایم را به دست گرفت و با هیجان لب 
 :باز کرد

وای خدایا چقدر موهات خوشگلن، خوش به _
 ... حالت واقعا

به موهای لخت و بورش که آزادانه به دورش رها 
 . بودند اشاره کرد

ی موهای من _ و... بیحالت... اصال دوستشون ببیر
 !ندارم

 . سیع کردم لحنم دوستانه باشد
نه عزیزم موهای شما که خییل زیباست، هم زیبا،  _



 . هم خوش رنگ
 :با ذوق گفت

آره مثل موهای شهروز، ویل شهروز هم مثل من  _
 عاشق موی فر و مشکیه

. " 
در دلم زمزمه کردم و ترجیح دادم  "ال اله اال هللا

ی برای ا دامه نیافیر  
 نزنم که شادی دوباره 

ی
مبحث موهایم دیگر حرف

 دهان باز کرد! گویا
ی کردنم دعوتم کرده بودند  !امشب برای آنالیر

خوش به حالت عزیزم چه اندایم داری، من  _
 آرزومه اینطوری باشم ویل
ی چی میخورم  . اراده ندارم، عیر

ی نگفتم،  ی بیخودی و از روی حرص لبخند زدم و چیر
گوشیه چشم  اما از   

میدیدم که مهتاب و سیما رس در گریبان کرده و هر 
 هر به حرص خوردن

دی خونم درنمیآمد!  ی من میخندیدند! کارد میر



 چشمغرهای حوالهشان
 !کردم که خندهیشان بیشیر شد

چشم از آن دو نارفیق گرفتم و نگاهم به سیامک 
 افتاد که سیگار به لب با

ون  ریز بینی نگاهم یم کرد و دودش را  یک در میان بیر
 . میفرستاد

حس میکردم با نگاهش در حالت تیی زدن به 
 مانده از

ر
 ریشههای باف

با یی  ی درخت تنومند غرورم است... گویا با زبان بیر

 دیدی در》میگفت 
مقابل من حس کمبود میکنی که خودتو اینجوری 

 درست کردی اومدی

 《...! اینجا
ه با این افکار ذهنم برآشفت... در این م یان خیر
 نگریستنهای شهروز بیشیر 

 که لبخندی کذایی  
ً
ا
ً
ا
ً
ُ
ُ
روا یی میکرد، مخصوصً ُ

 گوشیه لبش اعصابم را
 !خراش میداد



نیم دانم سیامک چه در من دید که ناگهان از جا 
 برخاست و همانطور که

یه من بود شهروز را خطاب قرار داد  :خیر
 . پاشو بریم کار ت دارم _

د جواب داد شهروز بدون اینکه از جا  ی برخیر : 
ی جا بگو خب _  . همیر

ته سیگارش را در جاسیگاری خاموش کرد و با 
 سگرمههایی در هم رو به او

 . نمود
 . گفتم بیا بریم کار ت دارم_

مشخص بود که شهروز با دیدن اخم عمیق سیامک 
 یی اختیار از جا بلند

شد و همراه هم از جمع ما دور شدند و به طرف راه 
پیچ داریپلیه گرد و   

فت قدم برداشتند. پس از چند  که به طبقیه باال میر
 ثا نیه پیامگ برایم

 . رسید، گوشیام را برداشتم

 《من نهایت بتونم ده دقیقه معطلش کنم》



 《 !خب...؟》 :برایش تایپ کردم

میتو یی تو این ده دقیقه لباستو عوض کنی و رژتو  》

 《 !کم رنگ
ود؟! یعنی االن ابروهایم باال پرید! سیامک با من ب

 میخواست بگوید پوشش و
آرایش من مشکل دارد و پرس عموی چشم چران او 

 !بیتقصیر است؟
ون آمدم و موبایل را  حریص از صفحیه پیامک بیر

 . روی پایم انداختم

بیشعور نکبت! از هر فرصنر استفاده میکنه تا  》
 !رو اعصاب من ویراژ بره
ه...؟! خوبه که من تیپم مورد داره...؟! من آرایشم بد
 توی این جمع من از

م، حنر شالمم در نیاوردم! مشکلو  همه پوشیدهیر
 اون پرس عموی وزغت

داره با اون چشمای باباقوریش! اصال یگ نیست بگه 
 به تو چه مربوط

 !مرتیکه؟



 《 !رس پیازی یا ته پیاز؟
 که شادی زد حواسم پرت شد

ی
 . با حرف

_ عکسامونو مهرانه جون دوست داری بریم اتاقم 
 نشونت بدم؟

برای خالیص از فکر و خیال هم که شده از 
 . پیشنهادش استقبال کردم

 . آره عزیزم حتما _
دست مرا گرفت و به دنبال خودش از جا بلند کرد، 

 از کنار سیما و مهتاب
 :میگذشتیم که سیما به حرف آمد
یش آبجیمو شادی؟ _  !کجا مییی
یه ما افتاد، تا نگاهش به دستهای در هم گره خورد

 !چشم گرد کرد
چشم سفیدو ببینها، چه دستشم گرفته ! ول کن _

 !دستشو ببینم
شادی زبان درازی نمود و مرا بیشیر به خودش 

 . نزدیک کرد
رو هوا قاپیدمش، تموم شد و رفت! توام برو _



 . سماقتو بمک
 . سیما از جا برخاست و ابرو در هم کشید

 . اصال ما هم میایم، پاشو مهتاب_
 . مهتاب آماده به خدمت بلند شد

 . بریم، من رسم درد میکنه واسه دعوای نامویس_
لبخند نرمک نرمک روی لبانم جا خوش میکرد و 

 شوخیهایشان تلخی 
 . حرفهایی که سیامک به کامم ریخته بود را میشست

دیوونهها میخوایم بریم عکسای شادی جونو  _
 . ببینیم

فش چرخیدبا شنیدن صدای عیل رسها به طر   . 
ایی به گوشم خورد، _

ی چی شده سیما؟ یه چیر
 دعواست؟ پاشو داش سپهر

. 
سیما موهای کوتاهش را پشت گوش زد و کامال 

 :جدی گفت
 . راحت باش عشقم، خودمون حلش میکنیم_
 . دست آزادم را گرفت و به سمت خودش کشید



وع دستشو ول کن شادی_  . خب برای رسر
ها کردشادی لبخندی زد و دستم را ر   . 

 بودین شماها، ما خیی نداشتیم_
یر  !ای بابا، چه غیر

 :سیما طلبکارانه جواب داد
ر _

ُ
ُ
ُ
نه پس، بذاریم آبخی وکیل مو قشنگمونو ُبُ

؟  !بز یی
ها بیتوجه به رس و صدای ما مشغول گپ و   بزرگیر

 . گفت بودند
 . شادی به پیشخدمت اشاره کرد

_  وسایل پذیرایی رو برای ما بیارید باال لط
ً
فا  . 

 . چشم خانوم_
 با هم به سمت راه پلیه مارپیچ رفتیم

ی
 . همگ

قدم روی آخرین پله که گذاشتیم سیامک و شهروز را 
 دیدیم که یگ دست

به سینه و دیگری دست به جیب گویا در حال 
 مذاکرهای جدی بودند. با

دیدن ما هر دو حالتشان را تغییر دادند اما اخم 
 همچنان جزء الینفک



یامک بود! نیم نگایه به من انداخت و چهریه س
 نیشخندی زد، با انزجار

از او نگاه گرفتم که متوجه شهروز شدم؛ تمام اجزای 
 صورتش میخندید! رو
 . به خواهرش کرد

هنوز یک ساعت نگذشته برداشنر مهمونا رو  _
 آوردی اتاقت، میذاشنر 
 !الاقل پذیرایی میشدن بعد
 :مهتاب در گوشم پچ زد

_  بدجور تو  
ی
ف ته مهری! امشبم که داف

ُ
ُ
َ
ُ
َ
ک

 شدی برا خودت،
 . زجرکش میشه بندیه خدا
 :زمزمهوار پاسخش را دادم
 !بشه که دهنتو ببندی_

 . شادی د ر یگ از اتاقها را باز کرد و کنار ایستاد
ی _ ی ی چیر تو و سیا میاین این باال خلوت میکنیر

 نیست، بعد ما که میایم
 !عیب داره؟



جدی و عصنی گفت ناگهان سیامک با لحنی  : 
چند بار بهت گفتم به من نگو سیا؟! چند بار...  _

 ها...؟! اسم منو درست
 !صدا بزن، این بار هزارم

منده شد  :شادی هولزده لحنش رسر
ببخشید پرسعمو، یهو از دهنم پرید، به خدا از _

 قصد نبود میدو یی که من
 !اسم همه رو مخفف میکنم عادت بدیه دیگه

اب عذرخواهیاش را بدهد به سیامک بیآنکه جو 
 سمت راه پله رفت، روی

ی پله ایستاد و به روی پاشنه چرخید  . اولیر
 . یه چند لحظه بیا_

متعجب همه به هم نگاه میکردیم که با لحنی کالفه 
 :به حرف آمد

مهرانه باتوام، میگم چند دقیقه بیا آقای رجنی _
 صاحب اون زمینی که قرار

د با هم صحبت کنیمبود بخرم بهم زنگ زده، بای  . 
 :قبل از آنکه پاسخی بدهم سیما پیشدسنر کرد



جالیل، االن وقت _ کار در ساعات اداری آقای امیر
احتشه، اومده  اسیر

ش ، کارش داری فردا برو دفیر  . مهمو یی
الحق که این جواب آفرین داشت، دلم میخواست 

 سیما را محکم در
 . آغوش بفشارم و غرق بوسهاش کنم

ینی  این پاسخ دندانشکن لبخند بر لبانم  از شیر
 شکوفه زد، سیامک نیم

ی به سیما انداخت و گفت  و خشمگیر
 :نگایه عصبا یی

خودش هم زندهست هم وکیل، نیاز به وکیل و _
 !ویص نداره

 :سپس رو به من کرد
 بیا مهرانه، واجبه، منم فردا فول رس  _

ً
ا
ً
ا
ُ
ُ
ً
لطف ًُ

سم بیام  تمرینم نمیر
 . دفیر 

ودبانه درخواست کرد تعلل را جایز وقنر اینطور م
 . ندیدم

 . ببخشید بچهها، زود میام_



 . شهروز باالخره طاقت نیاورد
سیامک من رجنی رو میشناسم، تا حاال چند بار _

 معامله داشتم باهاش
 . ،اگه به مشکل خوردی بهم بگو حلش میکنم

 . سیامک رسی تکان داد
باشه اگه وکیلم نتونست حلش کنه مزاحم تو _

 . میشم
 َل و گشادی را تحویل من 

َ
شهروز این بار لبخند گ

 . داد
بعد کارتتون رو بدید به من مهرانه خانم، واسه   _

کت دنبال  کارای رسر
 . وکیل کار درست میگشتم گ بهیر از شما

رسرسی  《بله حتما》از روی ناچاری در جواب یک 
 گفتم و به دنبال

ی رفتم  . سیامک از پلهها پاییر
پله تکیه زده به نردهها ایستاده بود و با  در کنار راه

 نوک کفش
د ی ب میر  . روی پارکتهای کف سالن ضی



 :روبرویش ایستادم
ی شده؟ _ ی  چیر

به باالی پله ها رسک کشید، به پشت رسش نگاه  
 کوتایه انداخت و

سپس نزدیکیر آمد، فاصلهمان به زور به ده سانت 
سید  . میر

ه در چشمهای آرایش شدهام لب باز ک ردخیر : 
 !فکر کنم زیاد به خانوادیه ما عالقمند شدی _

 :گرهای بر پیشا یی انداختم
ی قابل مالحظهای ندارید که باعث بشه بهتون _ چیر

 !عالقمند بشم
 !آره از ظاهرت پیداست_
 . گره ابروانم کورتر شد

 !ظاهر من مربوط به تماس آقای رجنی میشه؟_
 . حرفم را نشنیده گرفت

_ ز وقنر اومدی شهروز از خود فکر نکن نفهمیدم، ا
 !بیخود شده
 :لحنم تند شد



ه پرسعموی _  بهیر
ً
 به تو مربوط نیست، دوما

ً
اوال

ل کنی   شل مغزتو کنیر
،وگرنه اگه چشمتو باز کنی یم بینی تنها کیس که توی 

 این جمع از
ه منم  !همه پوشیدهیر

قدم دیگری به جلو برداشت و سینه به سینهام شد، 
 دستش را باال آورد

و چند تار از موهایم را که نامرتب کنار صورتم موج 
د زیر شال برد ی  میر

در آن لحظه د نیا برایم متوقف شد! انگار تمام .. .
 حواس پنجگانهام در

همان چند تار مو جمع شده بود... تپش قلبم 
 نامنظم و بدون ریتم باال

ی میشد... حس میکردم همیه رگهای خو یی  و پاییر
شان را  بدنم مسیر

قلبم به صورتم تغییر دادهاند از   ... 
سید که بتوانم الاقل از  هیچ جملهای به ذهنم نمیر

 . خودم دفاع کنم



گ تنها را  یک آن در مردمک سیاه چشمانش دخیر
 دیدم که با حرکنر 

کوچک و دم دسنر از طرف یک مرد دست و پایش 
 را گم کرده! این

 که از خودم دیدم گویی تلنگری شد 
تصویر ضعیقی

یم، رسفهایبرا  
مصلحنر کردم و دستش را که همچنان بند گیسوانم 

 . بود پس زدم
 ... !حد خودتو بدون_
 :نیشخندی زد و گفت

؟ موهات ریخته بود تو _ دایی
مگه چی کار کردم دخیر

 صورتت کنارشون
 !زدم، چقدر حد و مرزت کوچیکه دخیر 

داشت غیر مستقیم میگفت من بیجنبهام، کثافت! 
درآوردحسا یی کفرم را   

. _ 
 نداری؟ به آقای رجنی بگو فضویل تیپ و 

ی
انگار حرف

 قیافیه من به اون



 !نیومده
ی پله بگذارم دستم را چنگ  تا خواستم قدم روی اولیر

 . زد
ه توام حد و مرزتو بشنایس... شهروز خییل _ بهیر

 .. . واسم عزیزه
 :لبهایم را مثل سکتهایها کج کردم و با خنده گفتم

_  فکر کر 
ً
ی و بیلولم که واقعا دی من انقدر سطح پاییر

ی تو  به پرسعموی هیر
اش برای من بودن  چشم داشته باشم؟ از اون گندهیر

ی که من یه  و هسیر
نیم نگاه هم بهشون نمیندازم... برو خدا روزیتو جای 

 دیگه حواله کنه آقای
عزیز... در ضمن از موتوری جنس نگیر بهت 

 !نمیسازه
ی انگشتان زمخت می ددستم را بیر ی د و پلک نمیر فرسر  . 

 . ولم کن یگ االن میاد میبینه_
ه به چشمانم غرید  . خیر
 ببینه، چی میشه مگه؟_



 .با غرور جواب دادم
هیخی دلم نمیخواد کارنامیه درخشانمو با اومدن  _

 !اسم تو به گند بکشم
ون   ب و زوری بود از زیر دستش بیر دستم را به هر ضی

 کشیدم و با
به یک باال رفتم، به نظرم به طمئنینه پلهها را یک 

 خوب
ی
 اندازیه کاف

 !جواب داده بودم
 یی نظیر غرق بود و شنیدن 

روح و روانم در آرامیسر
 صدای تق تق

پاشنیه کفشم از برخورد با پلهها حس غرورم را 
 . ترمیم میکرد

میان راه پلهها به شهروز رسیدم، خواستم از کنارش 
 بگذرم که وقنر صدایم

ستادن شدمزد مجبور به ای  . 
 بله؟ _

 . میخواستم شمارتونو داشته باشم _
ی پلهها ایستاده پس  ی بودم سیامک هنوز پاییر مطمی 



 :بلندتر گفتم
ید، هم شمارمو داره، هم  _ از پرس عموتون بگیر

و هم آدرسو  شماریه دفیر
 . ،کامل و دقیق

م که تا حاال   _ خب اگه میخواستم از سیامک بگیر
 گرفته بودم، خواستم از
 . خودتون درخواست کنم

 . یک تای ابرویم را باال فرستادم
 مگه برای کار نمیخواید؟_
 :دستپاچه جواب داد

 ... البته فقط برای کار _
پس نیاز به اجازیه خودم نیست، شماریه کاری و _

 شماره و آدرس
دفیر من رو خیلیها دارن! همشون هم برای داشتنش 

 از من اجازه
ی   !نگرفیر

شکیدلبخند بر لبش خ  . 
 .. . آخه _



عصنی و کالفه بودم، بعد موقع رساغم آمده بود، اگر 
 حرمت مهمان و

صاحبخانه نبود همینجا طوری جوابش را میدادم که 
 دیگر هوس شماره

 . رد و بدل کردن به رسش نزند
 آخه چی آقا شهروز؟_

م _ ، باشه از سیامک میگیر  . هیخی هیخی
حم آورد، چهریه مظلوم و وارفتهاش دلم را به ر 
 لعننر بر دل سیاه سیامک

 :فرستادم و گفتم
 ً؟ چون کارت  _

ً
االن یادداشت میکنید یا بعدا

 . همراهم نیست
با رسعت نور تلفن همراهش را از جیب شلوار 

ون کشید  . جینش بیر
 . بگید االن س یو میکنم_

 . شماریه خودم و دفیر را شمرده شمرده تکرار کردم
قش بسته بود که به طوری لبخند روی صورتش ن

 جرات میتوانم بگویم



 !حنر چشمهایش هم میخندید
ی  تشکر کرد و با یک عذرخوایه پلهها را دو تا یگ پاییر

 . رفت
از چشمچرا نیهایش که بگذریم در کل پرس خو یی به 

 نظر میآمد، درست بر
 ُنقش که اخالق سگ 

ً
ُ
ُ
ُ
ُ
عکس پرس عموی ع

 داشت و زبان مار، او بسیار
مبادی آداب بودخوش اخالق و   . 

به اتاق شادی رفتم و پس از چرت و پرت گفتنهای 
 مهتاب و سیما و انواع

و اقسام الفاظ رکیک و مثبت هجده که نثار روح و 
 روان سیامک کردند

 . مشغول دیدن آلبومهای عکس شادی شدیم
ی   چندین آلبوم دیگر نیر

ی
عالوه بر عکسهای خانوادگ

 داشت، عکسهای
بیعت که مشخص بود کار یک زیبایی از مناظر ط

 عکاس حرفهایست، آنجا
ی است  . بود که فهمیدم شادی یک عکاس هیی



توضیحات کوتایه روی هر عکس میداد و گایه 
 خاطرهای بامزه از

 . کودکیشان با شهروز تعریف میکرد
ی یک  ینی بود و همیر ب و شیر در کل دخیر خوش مرسر

 خصیصه کفایت
ی  ی از جمع بسیر با سیامک جدا کنممیکرد که او را نیر ! 

جالیل   به این نتیجه رسیدم که کل خاندان امیر
ً
تقریبا

 و عربزاده یک طرف
 شبیه هیچ  

ر
 دیگر! از نظر اخالف

ی
و سیامک در طرف

 کدامشان نبود... فقط از
لحاظ چهره به داریوش خان شباهت میداد و از نظر 

 قد و هیکل به شهروز و
 . آقا مهراب

ادی با بگو بخند گذراندیم یگ دو ساعنر را در اتاق ش
 و سپس به طبقه
ی برگشتیم  . پاییر

سیامک و شهروز طوری در گوش هم پچ پچ میکردند 
 و با اخم و تخم



همدیگر را نگاه مینمودند که هر کیس میدیدشان 
 متوجه میشد مسئلهای

 !در میان است
ی که مشغول گپ و گفت و یادآوری  ها نیر

بزرگیر
 خاطرات گذشتهشان

 . بودند
یم و ردیف در کنار هم نشستیم، فاطمه خانم با رفت

 دیدن ما بحثشان را
 :خاتمه داد

 اومدین باالخره؟ _
مهتاب در جواب، انگشت اشارهاش را به طرف 

 :شادی نشانه رفت
آره فاطمه جون شادی خانم باالخره رضایت  _

 !دادن
 . شادی چپ چپ نگاهش کرد

_  
ی

 . خییل هم دلت بخواد، عکسام به اون قشنگ
 :رو به من کرد

 مگه نه مهرانه؟_



ت، انشاهلل یه روزی  _ آره عزیزم خییل زیبا بود هیی
 بشه که بیام

 . افتتاحییه گالریت
 :با ذوق جواب داد

آره حتما، تو رو به عنوان مهمان ویژه دعوت  _
 . میکنم عشقم
 . قربونت برم_

 :سیما تا یی به گردنش داد
باچی شدنایش... خوبه واال... چه زودم جیخی  _ ! 

 :شادی در جواب لبخند زد
 !تا کور شود هر آنکه نتواند دید سیما خانوم_
 . فاطمه خانم میان بحث یی فایدیه ما آمد

خب حاال ولش کنید، غرض از دورهیم امشب،  _
ی   هم جشن گرفیر

وزی سیامک جان بود و هم اگه خدا بخواد یه  پیر
ینیر   و شیر

 . هدف مهمیر
فاطمه خانم چشم دوخته همه با تعجب و منتظر به 

 بودیم اال شادی و



های جمع! شهروز و شادی با لبخند  شهروز و بزرگیر
 هر چند ثا نیه یک با

نیم نگایه به من میانداختند، فاطمه خانم همچنان 
 به من چشم دوخته بود

س به  د، مادرم با اسیر ی ی گریزی به مادرم میر و گایه نیر
 من نگاه میکرد و با

فت!  سیامک خودش را با گوشیاش  انگشتانش ور میر
 مشغول کرده بود و

ی خانم هم وضعینر مشابه فاطمه خانم داشت  شهیر
. 

همچنان منتظر نشسته بودیم که سپهر سکوت را 
 :شکست

 . بگید دیگه فاطمه خانوم، منتظریم _
راستش میخواستم امشب مهرانه جان رو برای  _

 !شهروزم خواستگاری کنم
ون آمد من مثل صاعقه  تا این حرف از دهانش بیر

 زدهها خشک شدم
،لبخند روی لب شهروز و شادی پررنگیر شد، سیما و 



 مهتاب منتظر به من
نگاه میکردند... سیامک گویسر از دستش افتاد... با 

 چشم غرهای به من خم
ش   شد و برش داشت و اخم روی صورتش ترسناکیر

 !کرده بود
، طوری انگار بخوا

ی
هد مادرم به رسعت و با دستپاچگ
 از هرگونه

ی کند به حرف آمد  :عکسالعمل بد من جلوگیر
عزیز دلم من بهشون گفتم که فعال قصد ازدواج  _

 نداری ویل فاطمهجان
ی که نظر خودتو بدونن  . اضار داشیر

میدانستم کاسهای زیر نیم کاسه است ویل یک درصد 
 هم فکر شهروز را

اف کنم که فکرم حول و حوش  نکرده بودم! باید اعیر
یامک میگشت اماس  

 ... !شهروز نه...حنر یک درصد
تا آمدم صحبت کنم فاطمه خانم دستش را به 

 :نشانیه ایست باال آورد



ی نگو، ازت میخوام _ ی نه صیی کن عزیزم، االن چیر
... بذاری شهروز  فکر کنی

خودش رو بهت بشناسونه... اجازه بده شانسشو 
 !امتحان کنه

آیا اگر االن از جا فقط داشتم به این فکر میکردم که 
م و ی  برخیر

بیخداحافظی و هر حرف دیگری آنجا را ترک کنم تا 
 چه حد میتواند

زشت و زننده باشد؟! تا چه اندازه آبروی مادرم در 
 !خطر میافتد؟

به این نتیجه رسیدم که کار جالنی نخواهد بود پس 
 همان گفتگوی

ی را انتخاب کردم  !مسالمتآمیر
مکامال خشک و جدی پاسخ داد : 

ی فاطمه خانم، من اصال _ مامانم درست گفیر
 تصمیم به ازدواج ندارم، پس

ی آقا شهروز نیست  !فکر میکنم اصال نیاز به شناخیر
 :این بار حاج مهراب به حرف آمد



م شهروز بچهب بدی نیست، یه مدیر رو  _ دخیر
 بهش مهلت بده تا بتونه

خودشو بهت ثابت کنه بعد اگر همچنان جوابت 
چشم من جا منقی بود رو   

 . داری
التماس را در چشمان مادرم میخواندم و بهت و 

 تعجب را در چهریه
سایرین اال سیامک! که با عذرخوایه کوتایه از جمع 

 خارج شد و به حیاط
 . رفت

سکوتم که طوال یی شد حاج مهراب یخ ثانیهها را 
 :شکست

م؟ نمیخوام مجبورت کنم ویل به _  دخیر
ی

چی میگ
 حرف من ریش

ی که من توی سفیده ی م گوش بدی بد نیست، چیر
 خشت خام یم بینم

 . شما جوونا توی آیینه هم نیم بینید
 مرا در معذوریت قرار داد و از 

ً
ال
ً
ُ
ُ
با حرفهایش کاًمُ



 نگاههای
ی
 طرف

التماس گونیه مادرم بدجور دلم را میسوزاند؛ دلم 
 رضا نمیداد به ناراحنر 

 و خدشهدار شدن غرورش، آن بغیصی که گلویش را 
د برایم قابل  میفرسر
 .. . لمس بود

 بزنم موبایلم به صدا درآمد، از 
ی
تا خواستم حرف

 دیدن نام نقش بسته روی
صفحه متعجب شدم اما به روی خودم نیاوردم و رد 

 تماس دادم ویل تا باز
خواستم لب باز کنم تلفنم دوباره زنگ خورد و من 

 !باز هم رد تماس دادم

شد  این بار پیامگ برایم ارسال ی  》 ون همیر بیا بیر

 《 !االن
ناخودآگاه اخبار پیشا نیام نشست و در جوابش 

ت کم》نوشتم 
ّ
ُ ُّ ّ  《...رسر

ی خانم رسبلند کردم  . با شنیدن صدای شهیر
 چی شد مادر، نظرتچیه؟ _



ی پیامک دیگری برایم رسید  》در همان حیر

 《...آویزون

 《!به تو ربظ نداره》برایش تایپ کردم 
یاد یی دیدم، بنابراین ناچار به بیش از آن سکوت را ب

 خاطر حال نزار
 . مادرم بیهوا پراندم

 . من باید فکر کنم، االن نمیتونم جواب بدم _
 :این بار فاطمه خانم به حرف آمد

اگه اجازه بدی االن برید باال یه کم با شهروز  _
 صحبت کنید و اگه مشکیل

ون برید بعد جواب  نداشته بایسر چند باری با هم بیر
ده عزیزم، البتهب  

بیشیر به خاطر تو میگم خوشگلم که بهیر بتویی 
ی وگرنه ما  تصمیم بگیر

 . بااطمینان پا جلو گذاشتیم
وقنر تا اینجا پیش آمده بودم دیگر راه بازگشنر نبود، 

 نمیتوانستم بگویم
نه، میخواهم چشم و گوش بسته و بدون آگایه 



 درخواست ازدواج پرستان
ویم از پرستان خوشم نمیآیدرا رد کنم! نمیشد بگ ! ... 

از اینکه مدام نیش باز است متنفرم... از نگاههای 
هاش مو به تنم  خیر

راست میشود... حرص میخورم از بیخودی حرف 
 زدنهایش و هزار علت و

دلیل دیگر که برای خودم کامال موجه و عقالیی 
 بودند اما شاید از نگاه

سید  . بقیه پیش پا افتاده به نظر میر
سیامک آمد و یی حرف رس جایش نشست، بدون 

 اینکه توجیه به
 :حضورش کنم پاسخ دادم

 . بله حق با شماست _
 !فاطمه خانم باذوق وصف ناپذیری به وجد آمد

 . الیه من قربونت برم عزیز دلم _
غم  سپس رو به شهروز کرد که تا آن هنگام علیر

 پرچانگیهایش در سکوت
 !فقط نظارهگر بود



_ ز، مهرانه جانو راهنمایی کن طبقیه باال پاشو شهرو 
 یه کیم با هم
 . صحبت کنید

 . با نییسر شل شده از جا برخاست و زل زد به من
 
ً
 . بفرمایید لطفا

بیمیل بلند شدم و نزدیکش رفتم، هم قدم به طرف 
فتیم که از  راه پله میر

گوشیه چشم سگرمههای در هم سیامک را دیدم، 

 به》در دلم یک 

ر نثارش کردم و از پلهها باال رفتیمآبدا 《 !جهنم  . 
شهروز مستقیم به طرف یگ از اتاقها رفته درش را 

 . باز کرد
 . بفرمایید خواهش میکنم _

بیتوجه به او همان جا روی کاناپه کنار شومینه 
 . نشستم

 . همینجا خوبه _
وارفته در اتاق را بست و به سمتم آمد، روب  هرویم 

 نشسته و به پشنر مبل



زد تکیه  . 
از آن جایی که تحمل نگاههای مسخره و مقدمهچینی 

 را نداشتم
 بحث را آغاز نمودم

ی
 . با بیحوصلیک

بسیار خب آقا شهروز میشه بگید چرا فکر کردید ما 
 میتو نیم زوج
 مناسنی باشیم؟

دهام جا خورد  !به وضوح از سوال بییی
من تازه داشتم فکر میکردم چطوری باید رس  _

 !حرف رو باز کنم
 ... نیشخندی زدم

ی دلیل سوایل   _ من اهل مقدمهچینی نیستم به همیر
 که توی ذهنم

 . بودو رسی    ع پرسیدم
 . دسنر به ریش نداشتهاش کشید

ی  _ نه، خوب کاری کردید، من تصورم از اولیر
 جلسیه صحبت کردنمون

ی یه مقدار جا خوردم ی دیگهای بود واسه همیر  . چیر



 جدی و خشک پرسیدم
ً
 :کامل

تصورتون چی بود؟ببخشید   
 !لبهایش به طرز مسخره کش آمد

هیخی فقط فکر میکردم شما یه باید رسخ و  _
 سفید بشید و من از

کت و اینا  های معمویل مثل آب و هوا، کار و رسر ی چیر
وع کنم تا برسیم به  رسر

 !بحث اصیل
 در اشتباه بودید، چون من آدم رسخ و  _

ً
خب کاًمل

 سفید شدن
ی نیم بینم که بخوام نیستم متاسفانه! یعنی  ی چیر

 !ازش خجالت بکشم
ه شما وکیلید و ابزار کارتون   _ من همهش یادم میر

 کلمات و صحبت کردنه
،درست میگید شما انقدر توی موقعیتای سخت و 

 در برابر آدمای مختلف
قرار گرفتید که براتون عادی شده... هرچند این 

 !موقعیت با بقیه فرق داره



_ ؟!قهقههاش به االن این حرفتون تعری ف بود یا چی
 هوا بلند شد، همانطور

 :جدی فقط نگاهش میکردم که گفت
شما چقدر آدمو تو منگنه قرار میدید، به خدا من _

 نه قاضیام، نه شایک و نه
 !موکل

 سواالت من شما رو تو منگنه قرار میده؟ چرا؟_
 . پا روی پا انداخت

اصال ولش کنید این بحثو، بریم رس موضوع _
ی سوالتون چی خودمو  ن، اولیر  

 بود؟
پرسیدم چطور شد با یگ دو بار دیدن من به این  _

 نتیجه رسیدید که ما
 میتو نیم زوج مناسنی باشیم؟

اگه بخوام حقیقتش رو بگم اول از ظاهرتون  _
ی   خوشم اومد، چهریه دلنشیر

ایی خایص داره  ... و زیبایی دارید... چشماتون گیر
ت راجع به جزء به البد اگر سکوت میکردم میخواس



 جزء اعضای بدنم نظر
 !بدهد

 یعنی شما فقط ظاهر براتون مهمه؟ _
مه که اخالق و _

ّ
ُ نه نه، فقط ظاهر نه، خب مّسلُّ

 . رفتار هم خییل مهمه
سم توی یگ دو بار دیدن اونم در حد دو  _ میشه بیی

 سه ساعت، چه رفتار
 خایص از من دیدید؟

_ ی که رستون تو کار خودتونه ، به قول خب همیر
ین آسه  معروف آسه میر

 !میاین، این خودش کیل حرف توشه
؟_

ی
 !اون وقت چه حرف
 . تک خندی زد

ی امتیاز _ سم؟ باور کنیر میشه یگ دو تا سوالم من بیی
 این مرحله رو شما
 !کامل گرفتید

راست میگفت، از لحظهای که نشستیم یکریز در 
ی جیم کردنش  حال سیر



 !بودم
 . در جایم جابهجا شدم
سید_  . من آمادهام، بیی

باز شلیک خندهاش به هوا رفت، این بار من هم 
 
ً
 خندهام گرفت، انگار واقعا

کتکنندگان  مسابقه بود! داشتم درست مثل رسر
 مسابقات بیست سوایل

 !رفتار میکردم
کیم راحتیر نشستم و با لحنی که هنوز هم ته مایهای 

 از خنده در آن موج
د گفتم ی  :میر

سید لطفا،ً  مثل اینکه زیادی _ جدی شدم، بیی
 . جواب میدم

ه شدیم و با صدای  چند ثا نیه در چشم هم خیر
 . خندهمان بلند شد

با به صدا درآمدن زنگ پیامک موبایل به خندهام 
دم ی  پایان دادم، حدس میر

شخص ارسال کننده چه کیس است... پیامک را باز  



 کردم و با خواندن هر
 ... کلمهاش اخم بیشیر بر صورتم نشست

خییل خوشحایل... البته خوشحایل هم داره، پرس 》
 به این خو یی هلو برو

تو گلو! تک پرس یه حاج آقای رسمایهدار وضع مایل 
 توپ، تیپ و قیافه هم

... کور از خدا چی  که مثل مدالی ژورناالی ایتالیایی
 !میخواد دو چشم بینا

ویل اگه فکر کردی میذارم پرس عموم بدبخت بشه  
.. منکور خوندی.   

روشنش میکنم، شهروز حرف من براش سنده، پس 
 امشب تا میتو یی 

بخندکه ته دل مامانت قند آب بشه چون تا چند 
 روز دیگه صدای

 《!گری  ههات قلبشو به درد میاره
به طرز احمقانهای حرفهایش ته دلم را خایل کرد، 

 هرچند که از همان اول
 هم قصد پاسخ مثبت دادن به شهروز را نداشتم ویل



 پیامک تهدیدوارش
 !بدجور دلم را لرزاند

تنها نقطه ضعفم را پیدا کرده بود، مادرم... و از 
 همان نقطه ضعف استفاده

میکرد! این مسئله بدترین گاف زندگیام بود اینکه 
 نقطه ضعف دست

 به 
ی

دشمنم بدهم... آن هم نقطه ضعقی به این بزرگ
 دست یک آدم
یش  !روانیی

ما یی را به کامم زهر کند  اگر قصدش این بود که مه
 !کامال موفق شد

ی شده مهرانه خانم؟_ ی  چیر
 . رس بلند کردم و موبایل را کنار گذاشتم

سید  _ ی نیست، خب قراره شما سوال بیی ی نه چیر
 . این بار

 :با لحن شکایک گفت
؟_ ی  مطمی 

 . خودم را به آن راه زدم



؟_  از چی
ی نشده، آخه حس کردم به محض _ ی این که چیر

ون پیامک به همخوندن ا  
 !ریختید

 . سیع کردم آرامیسر ظاهری به نمایش بگذارم
ی نیست، پیامک از طرف یگ از موکلینم  _ ی نه چیر

 بود، بنده خدا یه
کم مشکالت روچ روا یی داره، گایه اوقات به رسش 

نه چرت و ی  میر
 . پرت میگه

ای بابا بیچاره، ویل نباید این موقع شب مزاحم  _
 . شما بشه

دم بحث را عوض کنمتالش کر   . 
 ّلمه؟_

ّ
 سوالتون از من در مورد موک
 :لبخند گریم زد و گفت

بسیار خوب، متوجه شدم زیاده روی کردم، عذر  _
 میخوام، من میخوام

 بدونم شما نظرتون در مورد من چیه؟



 . تا خواستم جوابش را بدهم دستش را جلو آورد
م ها،  _ نه نه صیی کنید، نمیخوام جواب بگیر

وام بدونم نظرمیخ  
یتون نسبت به من چیه؟ یعنی چطور بگم... 

ّ
ُ کلُّ

 میخوام بدونم
 !تصویری که از من توی ذهنتون دارید چیه؟

اگر صادقانه پاسخ میدادم غرورش را له میکردم؟! 
 با خاک یکسان

ً
 قطعا

میشد! پس به همان شیویه دروغ مصلحنر به همراه 
 اندگ چاشنی 

 . حقیقت روی آوردم
شما یه پرس وابسته به خانواده هستید،  از نظرم _

 رو
ی

 شوخ طبعید و زندگ
ید  . خییل ساده و دم دسنر میگیر

 و این ویژگیها خوبه یا بد؟_
لعننر اگر میخواستم به دل خودم راه بیایم االن یم  

 از نظرم تو》گفتم 
 هسنر و این بدترین ویژگیته پس 

ی
خییل آدم مزخرف



 دست از رس من

کنم که استارت امشب را به نام   اما چه 《..!. بردار
 !مادرم زده بودم

 . میتونه از یه لحاظ خوب و از یه لحاظ بد باشه _
 !میشه بیشیر توضیح بدید؟ _

در دل خودم را هزاران بار نفرین کردم بابت جوا یی  
 !که دادم

 خو بیه و قال 》
ی

آخه دخیر یک کلمه میگفنر ویژگ
 قضیه رو میکندی

نت که اختیارش دستت دیگه! لعنت به اون زبو 

 《.!.. نیست
 :نفس عمیق کشیدم و اینگونه پاسخ دادم

 زناشویی _
ی

خوب چون به این معنیه که شما در زندگ
 هم میتو نید به

همرستون وابسته باشید و این حس شوخ طبیع و 
ی مسائل  ساده گرفیر

 . باعث میشه زندگیتون یکنواخت نباشه
 !و چرا بد؟_



اره بعد از ازدواج هم به این دلیل که امکان د _
 به پدر و

ی
 همچنان وابستگ

 زناشوییتون لطمه 
ی

مادرتون ادامه پیدا کنه و به زندگ
 
ی
 وارد کنه، از طرف

شوخطبیع زیادی هم خوب نیست و مشکالت و 
 سوءتفاهمهایی رو به

ی همیه مسائل  ی رسرسی گرفیر وجود میاره، همچنیر
 
ی

ب  یه بزرگ  شاید ضی
تیه ریز از نظر همرس به روابطتون بزنه، شاید یه نک

 شما خییل بزرگ و پر
اهمیت باشه اما شما با رسرسی رد شدن ازش، 

 تبدیلش کنید به یک
َ ل
ً
ُ
ُ
ُ
َ
 . معضل الَینح

گذار بوده،  قیافیه جدیاش میگفت که حرفهایم تاثیر
 رسش را چند باری

 :تکان داد و بعد انگار غرق فکر شده باشد زمزمه کرد
_ رده بودمتا حاال اینطوری بهش نگاه نک  ... 

با نگایه به ساعت و اینکه شصت دقیقیه کامل را 



 مشغول حرف زدن
بودیم مبهوت شدم، ابتدا فکر میکردم راس یک رب  ع 

 صحبتهایمان تمام شود
 نماند ویل االن سواالت زیادی در رسم 

ی
و دیگر حرف

 جوالن میدادند و قار
 !قور معدهام اجازه پرسیدنشان را نمیداد

 .. . آقا شهروز_
 . نگاهش به طرفم چرخید

 .. جانم _
 همه  _

ً
ی بهیر باشه، حتما فکر میکنم بریم پاییر
 منتظر ما هستند که شام

 . بخورند
 .بله درست میگید، بریم _

همزمان از جا برخاستیم و به سمت راه پله گام 
 . برداشتیم

م؟ _  !میتونم بهتون پیام بدم یا باهاتون تماس بگیر
بردن شخصیت خودم بود نه گفتنم فقط زیر سوال 

 :پس آهسته پاسخ دادم



_ 
ً
 . بله حتًما

ی پله گذاشتیم  . زیر تشکر کرد و قدم روی اولیر
 :وارد سالن که شدیم عیل سویر زد

 !به به مرغای عشق_
 . شهروز لبخندی به رویش پاشید

 عیل اینطوری نگو ممکنه مهرانه خانم ناراحت بشن_
. 

ه این همه راهو... مهر  _ انه چیکار کردی با اوه گ میر
 پرس مردم؟ یک

ساعت رفنر باهاش حرف بز یی کال کن فیکون شده 
 !بچه

سیما نگاههای معنی دار من را که دید چشم غرهای 
 :به عیل رفت

_ 
ً
ی معلوم نیست، لطفا ی عیل جان عزیزم، هنوز چیر

 از این شوخیا
 . نکن عشقم، مهری ناراحت میشه

 . عیل روبه سیما کرد
آ... آ چشم خانمم...  _  . .. 



 زیپ دهانش را کشید
ً
 !و مثل

 :با صدای سیامک سکوت جمع را در بر گرفت
چرا باید ناراحت بشه؟! شهروز مگه چی کم  _

ی هم زیادی ی  داره؟! یه چیر
ای هم  یه... البته دخیر داره اتفاقا...ً آرزوی هر دخیر

 سن و سال خودش
ه  !،مهرانه که دو سال ازش بزرگیر

ی روی تا این را گفت من ه مانطور که در حال نشسیر
ی   مبل بودم نیمخیر

ماندم! شوک بدی به همه وارد شد! فاطمه خانم در 
 :صدد ماست مایل برآمد

خدا مرگم بده، سیامک این چه حرفیه پرس،  _
 شهروز هر چی هم داشته

 ، باشه مهرانه جان دوبرابرشو داره... کماالت، زیبایی
 خانواده دار، همه چی 

دو سال بزرگیر باشه چه اشکال  تموم... حاال یگ
 داره؟! یگ دو سال

ی نیست، اصال به چشم نمیاد ی  !چیر



راست ایستادم و ابرو در هم کشیدم، داریوش خان 
 اینبار رسزنش را آغاز

 :کرد
این چه حرفیه پرس، میدو یی داری در مورد گ  _

؟ در مورد ی یی  حرف میر
 ... !دخیر من! اصال ازت انتظار نداشتم

 گفتم با آرامش
ی

ساختگ : 
 اجازه بدید_

ً
 ... !نه داریوش خان، لطفا

بس بود هر چه سکوت کرده بودم و در مقابل حرفها 
 و رفتارهای زنندهاش

صیی پیشه کردم، آن هم فقط به خاطر یک عذاب 
 وجدان مسخره که از پایه
 !و اساس اشتباه بود
 :رو به سیامک کردم

 مشکلت با من چیه؟ _
رخاست و دستم را گرفتسیما هول زده از جا ب : 

 . مهری تو رو خدا ول کن، یه چریر گفت _
ون کشیدم و رو  دستم را با عصبا نیت از دستش بیر



 به او که کامال با
آرامش لم داده و تفری    ح کنان نگاهم میکرد ادامه 

 :دادم
هان... با توام... مشکلتو بگو تا همینجا حلش  _

 !کنیم
 .. . نیشخندش آتشم زد

_ خانم، توهم زدی! فقط من مشکیل ب ا تو ندارم دخیر
 خواستم زیاد خودتو

ی کم نداره که واسش  ی ی، شهروز چیر دست باال نگیر
 !طاقچه باال بذاری

 :گوشیه لبم باال پرید و بیفکر زبان در کام چرخاندم
آهان... نکنه مشکلت با من برمیگرده به جداییت  _

 !از بهاره؟
ین ریخته با ی یسر بر آتش... یی تا این را گفتم انگار بیی
 محابا از جا پرید و

با دو به سمتم آمد، عیل و سپهر و شهروز به رسعت 
 برخاستند و هر کدام

 . از یک طرف احاطهاش کردند



ی گویان بر صورتش میکو بید،  ی خانم یاحسیر شهیر
 دارویوش خان مادرم را

د، شادی بدو بدو آب  ی که حالش بد شده بود باد میر
خانه رفت و با ی  به آشیی

ارچی آب برگشت، مهتاب و سیما هر کدام آویزان پ
 یک دست من بودند و

 . قصد داشتند مرا از آنجا دور کنند
لبخند نصفه و نیمهای بر لب نشانده و آن صحنیه 

 تماشایی را به
نظاره ایستاده بودم... مثل یک بیی زخیم در تله 

 افتاده بود و فقط فریاد
د ی  :میر

ی کاریش  _ ... ولم کنیر ی ندارمولم کنیر  . .. 
دستانم را با عصبا نیت از حصار سیما و مهتاب آزاد  

 . کردم
چیه فکرشو نمیکردی نه؟! چند ماه فقط به  _

 خاطر یه عذاب وجدان
بیخود و یی جا اونم فقط واسه حال بد و نزاری که 



 ازت دیده بودم، در
همیات 

َ
ُ
ُ
ُ
َ
مقابل همیه بدرفتاری و کجکج َ ف
 سکوت کردم ویل امشب

ی جا تمومش میکنم دیگه از ح د گذروندی، همیر
جالیل... تو  آقای امیر
 .. . هنوز منو نشناخنر 

ون زده و  آنقدر بلند داد یم زد که رگ گردنش بیر
 ُر
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
 صورتش گ

 .. . گرفته بود
تو غلط کردی کثافت... دهنتو میبندی یا خودم  _

مش؟  گ ل بگیر
س به حرف آمد  :مهتاب با اسیر

دهن بگیر مهری تو رو قرآن زبون به  _  ... 
د،  ی یخت و خدا را صدا میر ی خانم اشک میر شهیر

بات  فاطمه خانم ضی

خدایا 》محکیم روی پایش مینواخت و جملیه 

 را ورد 《..آبروم رفت
 !کرده بود



د و به سمت من بیاید  ی مادرم سیع داشت از جا برخیر
 ویل داریوش

خان مانعش میشد و با نوازش دستانش در حال آرام  
 !کردنش بود

ن حاج مهراب توپیدناگها : 
بس کنید دیگه... با تو هم هستم سیامک... بس  _

 کن... حرمت مهمون منو
 ... !شکسنر 

 . جلوتر رفتم و در چند قدیم سیامک ایستادم
ولش کنید ببینم چیکار میخواد بکنه! نهایتش  _

 ... میشم مثل بهاره دیگه
 !یادته باهاش چیکار کرده بودی...؟

 تقال میکرد خو 
ً
دش را رها کند اما هر سه نفر شدید ا

 تمام زورشان را به
 . کار بسته و محکم گرفته بودندش
 :در این میان شادی متعجب پرسید
ی یی مهرانه جون؟_  !از چی حرف میر

خودم را به کوچیه عیل چپ زدم و با کنایه پاسخ 



 :دادم
 !ا ... مگه نمیدو نید؟! نگفته بهتون؟_

د ی ی خانم بلند بلند هق میر  :شهیر
_ دایا منو بکش راحت بشمخ ...! 

 !تا صدای مادرش را شنید انگار وحشییر شد
 ... ببند دهنتو آشغال_

اف میکنم که فریادش چهار ستون بدنم را لرزاند  اعیر
 اما کله خرابیر از این

ی را به تن مالیدم و رو به  حرفها بودم، پیه همه چیر
 :شادی کردم

! واقعا نگفته بهتون که من طالق بهاره رو گرفتم؟ _

 !نگفته؟! چقدر عجیب
 . قیافهای متعجب به خودم گرفتم

 !البد اینم نگفته که چرا بهاره طالق گرفت و رفت
ه بودند!  همه فقط در سکوت و با تعجب به من خیر

 شادی مات شده زیر لب
 :گفت

 ... !نه... نگفته _



... من امشب تو رو زنده نمیذارم  _ ی ولم کنیر
... به تو چه که زن  منلعننر  

... گفتم ولم   چرا طالق گرفت؟ به توچه؟ عویصی
ی   .. . کنیر

صدای فریادهایش گوش فلک را کر، کرده بود! قدیم 
 جلوتر رفتم، مثل

گرگ گرسنه که از دیدن شکارش به وجد آمده باشد 
وع کرد به دست و  رسر

، حنر سه نفری هم حریفش  پا زدن برای رهایی
 !نبودند

ه د ر چشمانش لب باز  دستهایم را به سینه زدم و خیر
 :کردم

حاال دل مادر گ به درد اومد؟ گری  هها و فریادهای   _
 گ داره اینجا

سه؟! صدای تو که نمیتونه باشه قطع ا  ً!به گوش میر
نگایه به شهروز انداختم که بازوی سیامک را سفت 

 . چسبیده بود
ه از پیشنهادتون ضف نظر کنید  _ شما هم بهیر



 چون من دخیر آفتاب
ندیدهای نیستم که بخوام با دیدن یه مرد مهتاب 

 رسخ و سفید بشم! من
تو جامعه بزرگ شدم... من در طول روز با صد تا 

 مرد و نامرد برخورد
 ... دارم

عالقهای به مردان ژورنایل هم ندارم...! نه مال و 
 اموالتون چشممو گرفته و

 !نه از آدمهای وابسته خوشم میاد
سیدصدای مادرم انگار از قعر چا ه به گوش میر : 
 ... مهرانه _

 . به طرفش رو چرخاندم
ببخشید مامان ویل دیگه بیشیر از این نمیتونستم  _

 توهینها رو تحمل
کنم! به خاطر شما و داریوش خان خییل روی غرور 

 و شخصیتم پا گذاشتم
ویل دیگه امشب تیر خالصو بهم زد... دیگه نتونستم 

 !تحمل کنم



 :رو به داریوش خان کردم
 ... معذرت میخوام داریوش خان

ی خانم که کنار  سپس به سمت فاطمه خانم و شهیر
 :هم نشسته بودند رفتم

ی جون ویل دیگه نتونستم  _ عذر میخوام شهیر
 تحمل کنم... فاطمه خانم

 !معذرت میخوام که مهمو نیتون رو خراب کردم
د، سکوت بدی برقرار و جو  ی  نمیر

ی
هیچ کس حرف

 سنگینی حاکم شده بود
. 

ت همگان  گوشیام را برداشتم و در میان بهت و حیر
 به طرف خدمتکارها

 . رفتم
 پالتوی منو بدید _

ً
ا
ً
ا
ُ
ُ
ً
 . لطف ًُ

یک نفرشان به رسعت رفت و پس از چند دقیقه 
 پالتو به دست برگشت

،پالتو را به تن کرده و به طرف خروچی راه افتادم که 
 صدای عیل به



 . گوشم خورد
 . صیی کن بیام برسونمت _

 :بدون این که برگردم جواب دادم
م_  . ممنون خودم میر

 . این بار عیل صدا بلند کرد
 . اون سو ئیچ منو بده مهتاب_
 . ایستادم و به سمتش چرخیدم

 . گفتم که نمیخواد، خودم میتونم برم_
شهروز فقط مات و مبهوت رفتنم را نظاره میکرد!  

 کیش و مات شده
ً
 کاًمل

 !بود
ی سوخت، بیچاره به طرز فجییع دلم به حال اون  نیر

 جواب منقی 
 .. . گرفت

 . خواستم قدم بردارم که حاج مهراب صدایم زد
صیی کن دخیر جان، کجا این وقت شب؟! اینجا 

 تاکیس خظ نیست
،تا آژانس هم راه زیاده نمیشه پیاده رفت، وایسا 



تت  . شادی بیی
مانه باشد  . سیع کردم لحنم محیر

 .. . خییل َمَ _
با حرص و عصبا نیت میان حرفم آمد،  سیامک

 رهایش کرده بودند ویل با
س نگاهش میکردند، گویی هر لحظه منتظر  اسیر

 !بودند به من حمله کند
ولش کنید عمو... ایشون گرگ بارون دیدهست...  _

ه لب  امثال ما رو مییی
چشمه و تشنه بر میگردونه!... این کارهست 

 المصب... ندیدین با یه بار
چطور شهروز وخام کرد...؟دیدنش  ! 

 :داریوش خان ترسر زد
 ... خفه شو سیامک_

عصنی گامهایم را محکم و رسی    ع برمیداشتم، سینه به 
 سینهاش ایستادم و

در یک حرکت بیفکر دستم را بلند کردم و سییل 
 جانانه به صورتش



 !نواختم
ی کشیدهای که از دهان شادی، مهتاب و  صدای هیر

ون آمد  سیما بیر
ی انداز جمع بود،تنها ص داهای طنیر  . .. 

سیامک متعجب و جا خورده دستش را روی 
 صورتش گذاشت و با چشما

یی گرد شده نگاهم کرد! با حرص نفس میکشیدم و 
 دستانم را مشت

 ... کردم
ی  بات سهمگیر  پذیرش ضی

ی
در آن لحظه آمادگ

 سیامک بودم، چرا که
 .. . میدانستم غرورش را بدجور لگدمال کردهام

عکسالعمیل نشان نداد، شتابزده به طرف در  وقنر 
 رفتم، فقط صدای

برخورد پاشنههای کفشم با پارکتهای کف سالن بر 
 هم زنندیه آن سکوت
ی بود  ... !وهمانگیر

وارد حیاط که شدم ناگهان ولولهای به پا شد... 



 صدای داد و فریاد میآمد و
ا... انگار قصد متوقف کردن کیس را  فحش و نارسی

 .. . داشتند
اهایی که سیامک  فریادهای داریوش خان در نارسی

 قطعا داشت نثار من
 .. . میکرد گم بود

چند قدیم که از در فاصله گرفتم ناگهان دستم  
 کشیده شد

... 
 ... ترسیده و هولزده رس جایم میخکوب شدم

ش مهرانه، رسی    ع از اینجا برو... فقط  _ بیا بگیر
 برو... نمون اینجا... نذار

یر بشه... به خدا زنعموم سکته میکنهاوضاع خراب  . 
.. 

شادی بود که نفس زنان داشت راه و چاه نشانم 
 . میداد

ی  》سو ئیچ را از دستش گرفتم و تنها ب گفیر

 ... اکتفا کردم 《متاسفم



سید، فعال باید  ی به ذهنم نمیر
فعال جملیه بهیر

 خودم را از مهلکه نجات
کلمات میدادم، بعدا وقت داشتم برای پیدا کردن  

 درست که این دلخوری را
 .. . رفع و رجوع کنم

سو ئیچ به دست به طرف ماشینهای پارک شده در 
 حیاط رفتم و دزدگیر را

به صدا درآوردم، یک سانتافیه سفید چراغهایش 
 . روشن شد

با گامهایی رسی    ع به طرفش رفتم و سوار شدم، به 
 محض روشن کردن

ی صدای فریادها از حیاط به گوش  رسیدماشیر  . 
پایم را روی گاز گذاشتم و با رسعت به سمت در 

 خروچی راندم. پشت در
توقف کردم، نمیدانستم االن چطور باید بازش کنم!  

 گیج و هول از وضعیت
بغرنج پیش رو نمیدانستم باید چه کنم! صدای داد و 

 بیدادها هر لحظه



 .. . نزدیکیر میشد و رسعت تپش قلب من بیشیر 

رغر میکردماز ترس با خودم غ یه 》 : آخه دخیر
 خنگ تو که سو ئیچو

میاری رموتم بیار دیگه! االن من چه غلظ بکنم؟! 
 میدونم دیگه االن

 《 !این وحیسر میاد منو آش و الش میکنه
وع به باز شدن کرد زیر لب   رسر

ی
ناگهان در به آهستگ

 خدا را شکر کردم و
ب  یه محکیم به  خودم را آمادیه حرکت نمودم که ضی

ورد و پسشیشه خ  
ی باز شد  ... از آن در ماشیر

جیغ خفهای کشیدم و دستم را روی قلبم گذاشتم... 
 در آن فضای نیمه

ی   ی زیادی نمیدیدم اال یک دیوانیه زنجیر تاریک چیر
 !که از بند رسته بود

عصبا نیت و حریص صد چندان در صدایش رعشخ 
 .... به جانم انداخت

... توانایی تحرکم _
ی را از دست  برو اون طرف بشیر



 داده بودم! مثل منگها
 ! ...فقط نگاه یم کردم

صدای دویدنها و فریادهای یی امان عیل و سپهر که 
ی   یک صدا مرا به رفیر

 . مجاب میکردند هر آن نزدیکیر میشد
طوری داد زد و هلم داد که دستپاچه بدون اینکه 

 بتوانم تصمیم درست
م خودم را روی صندیل کناری انداختم  ..، . بگیر

در یک حرکت سوار شد و بدون اینکه در را ببندد 
 پایش را روی گاز

گذاشت، وقنر وارد خیابان اصیل شدیم در را محکم 
 به هم کو بید زبان

سم کجا  در کامم نمیچرخد که حنر یک کلمه بیی
ویم؟  !میر

موبایلش پشت رس هم زنگ میخورد، از جیبش 
ونش آورد و روی پای  بیر

 . من پرت کرد
_ کن  خاموشش ! 



 . یی چون و چرا خاموشش کردم
هنوز ثا نیه نگذشته بود که تلفن همراه من به صدا 

سیدم  درآمد، مییر
حرکت اضافهای کنم و بیشیر از این اعصابش 

 .. . متشنج شود
دلم مثل سیر و رسکه میجوشید، میدانستم االن هم 

 مادر من و هم
ایط بدی هستند، هر دو در  شهینخانم در رسر

 !...عذاب
اس قطع شد اما دوباره زنگ موبایلم بلند شد که تم

 این بار با فریادی
 . وحشتنا به جواب دادن وادارم کرد

ون آوردم و با دستا یی  موبایل را از جیب پالتوام بیر
س  لرزان از اسیر

ی رنگ را لمس نمودم  . آیکن سیی
صدای گریه میآمد و ضجههای بیامان و در آن میان 

 صدای نامفهوم سیما
هراس گفت که با  : 



 !کجایی مهری؟ _
قبل از اینکه پاسخی بدهم افراد دور و برش را خطاب 

 :قرار داد
ی ببینم چی میگه_  !هیس.. . جواب داد، ساکت باشیر
 . مامانم چطوره سیما؟ بهش بگو نگران من نباشه _
سیع داشتم صدایم نلرزد و آرامشم را حنر شده به 

 ظاهر حفظ کنم گرچه
بود درونم آشو یی به پا   . .. 

س جواب داد  :سیما با اسیر
؟! بالیی که رست نیاورده؟ مهری _ مهری کجایی

 ... سیامک دیوونهست
به خدا وقنر عصنی میشه یه لشکر جلودارش 

 ... نیست... مهری
 ... کم کم صدایش به هق هق رفت

... تا بیایم_  ... . مهری تو رو خدا بگو... بگو کجایی
با حرف زدن  نفس عمیق کشیدم و تالش نمودم
 آرامش را به او منتقل

 . کنم



 هم قرار نیست  _
ر
ما خو بیم عزیزم، هیچ اتفاف

 بیفته، به مامانامون بگو
 . نگران ما نباشن، فقط داریم با هم صحبت میکنیم

.. 

 《... هه... اونم چه صحبنر 》با خودم گفتم 
 .صدایش همچنان از بغض میلرزید

 .. . مهری_
 !نوچی کردم

_ ارم میگم هیخی نیست... فقط داریم با عزیز دلم د
ی نیم  هم حرف میر

، بس کن دیگه ی  !همیر
؟ _ ی  مطمی 

نم، فعال _ ی آره خیالت تخت، بهت زنگ میر
 . خداحافظ

 . باشه پس منتظر زنگتیم _
نم، خداحافظ _ ی  !...زنگ میر

 به تماس پایان دادم و گویسر را داخل جیبم فرستادم
. 



؟ ترسیدن بکشمت؟ _ ی  چیه... چی میگفیر
 . انکار کردن عاقالنهیر به نظر میآمد

 !نه _
؟_

ی
 چرا دروغ میگ

صدالبته که خودم میدانستم دروغگویی نایسر هستم 
 ویل باز هم روی حرفم
 کردم

ی
 . ایستادگ

 ... نه، دروغ نمیگم_
اه هم نگفتنا... از من همه کاری برمیاد...  _ ُپ ُر بیر

 .. . نمونهاشو دیدی
هم نهادم و سپس به  برای بازیا یی آرامشم پلک بر 

 :حرف آمدم
سم و  _ اگه فکر کردی االن با این کارات من مییر

 بابت اون سییل و حرفام
 در اشتبایه چون باعث اون 

ً
ازت عذر میخوام کامل

 حرفا خودت بودی و
سییل هم کامال حقت بود! تازه شاید کمم بود!... باید 

 یگ هم اون طرف



دم ی  !صورتت میر
کو بید  مشت محکیم روی فرمان  . 

_ 
ی

د لعننر تو چطور به خودت اجازه دادی راز زندگ
 منو جلوی بقیه فاش

؟  !کنی
 . صدایش را باال برد

ی کار کثیقی رو کردی؟! رازداری _ ها... چطور همچیر
 تو قاموس تو یعنی 

 ... !پشم
 :دسنر روی جای سییل کشید و ادامه داد

و در مورد اون سییل هم باید بگم تقاصشو پس _
اون وقت خدا رو میدی و   

شکر میکنی که دو تا نزدی وگرنه اوضاعت وخیمیر 
 !میشد

نیشخندی حریص زدم اما از درون درحال فروپایسر 
س  بودم! اسیر

داشت تمام توانم برای عادی جلوه کردن را تحلیل 
د  ... . مییی



بس کن این گاردای مزخرفتو... من حریف توی  _
 رینگ نیستم که با دو تا

رم قالب تیه کنماولدورم بولدو   ... 
 داشتم دروغ میگفتم! در واقع هم قالب تیه  

ً
رسًما

س  کرده بودم هم اسیر
 اگر حال و روزم را 

ً
ی ا امانم را بریده بود ویل مطمی 
 میفهمید بیشیر 

فرصت جوالن مییافت، پس همچنان خودم را 
 . رسسخت نشان دادم

ین  _ چرا نمیخوای قبول کنی که اون کشیده کمیر
ه من درکاری بود ک  

 !جواب حرفهای زشت و زنندیه تو انجام دادم
؟! کدوم حرفای زننده اونوقت؟! چی   _

ی
جدی میگ

 !گفتم مگه؟
 . دیگر کارد به استخوانم رسید ولوم صدایم باال رفت

_ 
ی

لعننر جلوی اون همه آدم برگشنر به من میگ
 ... هرزه... خیابو یی 

خراب... بعد حاال دو قورت و نیمهت هم باقیه؟ 



 !خوبه واال... خییل جالبه
... 

 . تک خندی عصنی زد
گ گفتم هرزه که خودم یادم نمیاد؟ الیک سفسطه  _

 !نکن
سفسطه نمیکنم، درسته خود این لفظو به کار _

دی اما معنای حرفات  نیی
ی دیگهای نمیشد از حرفات  ی بود، هیچ چیر همیر

 ... !برداشت کرد
دفرمان را چرخاند و بیمقدمه بحث را عوض کر   . 

یم _  !خییل برام جالبه که نیم پریس داریم کجا میر
ون که با  از شیشیه کنارم نگایه به فضای تاریک بیر

 نور چراغها کم و
بیش روشن شده بود انداختم و با دیدن سوپرمارکت 

 آشنایی که رس خیابان
 . بود متعجب به طرفش رو چرخاندم

 !خونیه من؟_
ش را باال برددر آن نور محو دیدم که یک تای ابروی  . 



مت؟! اگه خودت _ جای دیگهای دوست داشنر بیی
 
ی
 ماییل من حرف

 . ندارم
 :از ته دل گفتم

 ً!خفه شو لطفا_
ی و با  در کمال تعجب جوابم را نداد و فقط کنایهآمیر

 :لحنی دلخور گفت
ی هنوز منو نشناخنر زود قضاوتم کردی!  _ پس ببیر

 اونا هم هیچ کدومشون
... فقط ن ی دونسته قضاوتم کردنمنو نشناخیر ! ... 

ته دلم با او موافق بودم و از قضاوت بیجایم 
منده، اما به روی خودم  رسر

 . نیاوردم
 . جلوی در ساختمان پارک کرد و یک وری نشست
و همینجا تمومش میکنیم، من تو رو از  _ ی همه چیر

 لحاظ روا یی آزار دادم
 منو جلوی بقیه برمال کردی که به 

ی
وتو هم راز زندگ

هنم! چون تنهاج  



ی که برای من هرگز مهم نبوده و نیست قضاوت  ی چیر
 دیگرانه... حرفای من

زشت و زننده بود و تو هم یک تو گویسر نثارم کردی 
 !اینم به جهنم

میذارمش پای این که ی ر به یر شدیم... فقط یه 
ی میمونه این ی  چیر

ه  وسط! با خیایل آسوده نفیس راحت کشیدم و خیر
 در سیایه شب

یدمپرس : 
 چی میمونه؟_

 . انگشت اشارهاش را تهدیدوار جلو آورد
 !دور شهروزو خط بکش مهرانه _

م نشد که نشد  !هرچه سیع کردم زبان به کام بگیر
 !چرا اینقدر تالش میکنی که شهروز از من دور بشه_

 . اخمهایش در هم رفت
_  ! نمیخوام بیشیر از این وارد خانوادیه من بیسر

 درسته که گفتم همه
ی اینجا تمومه اما دلیل نمیشه که نظرم راجع بهت  چیر



 عوض شده باشه
... 

ین دوست منه، از جریان  شهروز بعد از حمید بهیر
 بهارهام کامل باخیی 

بود فقط نمیدونست که این کار دسته گل جنابعایل 
 بوده که امشب

 :فهمید! یی حوصله جواب دادم
دالیلت کامال احمقانهست اما خب محض  _

من هرگز حیس نسبتاطالعت   
به پرسعموی چشم وزغیت نداشتم و ندارم... امشبم 

 دیگه دیدی جوابشو
همونجا دادم و فکر نمیکنم دیگه پیشنهادش رو 

 . تکرار کنه
، بازم _ ی نکنی ی به خونوادیه من توهیر ه یاد بگیر

بهیر
 بهت میگم شهروز

ی کم نداره و باید از خداتم باشه، ویل خوشحالم   ی چیر
ی این یهکه الاقل تو   

 !مورد قصد لجبازی کردن نداری



احتمال میدم که روابط شکرآب بشه و اینا همش  _
 !تقصیر توئه

_  ،  ما بایسر
ی

تو نمیخواد نگران روابط خانوادگ
ی باش همیه کاسه  مطمی 

 چند باری 
ً
کوزهها رس من شکسته تا االن و احتماال

 آق والدین شدم اما
میاد در نهایت با یک عذرخوایه رس و تهش هم  . 

 . در فکر فرو رفته بودم که با صدایش به خودم آمدم
ی دیگه، من باید برم به مراسم مواخذه  _ برو پاییر

 . برسم
 .ناگها یی تصمیم گرفتم

 . منم میام_
ی را روشن   دکمهای را زد و با چرخاندن سو ئیچ ماشیر

 . کرد
الزم نکرده، تو االن برو به مامانت زنگ بزن که تا  _

ونجا نریزنمن رسیدم ا  
ی   !رسم تیکه پارم کیی

ی _  !چقدر هم که حریفیر



 . حس کردم لبخند بر لبش آمد
معلومه که اون سه تا ریقو حریف من نمیشن،  _

 ویل اگه عمو سهراب و
ی نمیتونم   دایی داریوش بیان جلو رو حساب بزرگیر

 کاری کنم، دست و
 . پام بستهست

یه در نشست که تلفن همراهم  دستم روی دستگیر
گ خوردزن  . 

 بله ؟ _
 خو یی مهری؟_

س پرسید  . سیما بود که پر اسیر
 :با خنده گفتم

آره بابا خوبم، چرا اینجوری میکنید شما؟ مثل  _
 دوتا آدم با هم حرف زدیم

 . االنم منو رسوند خونه داره برمیگرده
ی نشده؟ _ ی ی باشم چیر

 !مطمی 
؟_  چی

ً
 مثل

 :کالفه پاسخ داد



یچه میدونم... مشنر ،کتگ _ ی ، چیر  . .. 
با حس لمس شدن توسط سیامک چشمانم گرد شد 

 و خون در رگهایم یخ
 !بست

دستش که آهسته روی پایم به گردش درآمد نفس 
 در سینهام حبس شد

... 
بان قلبم در آ یی به هزار رسید  ... ضی

 :دستش را با عصبا نیت پس زدم و همزمان گفتم
 هیخی نشد سیما، فقط حرف زدیم عزیزم، کاری _

 نداری؟
، نه عزیزم خداحافظ _  . خدا رو شکر که خو یی

بدون خداحافظی تماس را پایان دادم و با چشما یی  
 . گرد شده ترسر زدم

؟ _  معلوم هست داری چه غلظ میکنی عویصی
اوه... پیاده شو با هم بریم دخیر خانوم... چیه بابا _

 دور برمیداری... دنبال
 !گوشیم میگردم



ت واال؟گوشیت رو پای من  _ چی کار میکنه حرصی  
ی دخیر جون، واسه من صد درجه بهیر از _ ببیر

 توهاش ریخته که نگاهشونم
نمیکنم، من اون پرس بیست سالیه تو کقی نیستم که 

 بخوام با یه دست
زدن اونم از رو پالتو و هزار ال لباس غریزهامو ارضا  

 !کنم
 که خودم را حسا یی چشم و گوش دریده میدیدم 

منی
دن اینبا شنی  

 . حرفها از زبان او حسا یی رسخ شدم
در ضمن مثل این که گوشینو دادمش دستت _

 !خاموشش کنی ها
ی پاهایم روی صندیل   با یادآوری اینکه تلفنش را بیر

ده ی  گذاشتم، خجالیر
 . برداشتمش و به دستش دادم

 . ایناهاش _
ی را بشکنم پس با خنده  خواستم کیم آن جو سنگیر

 . ادامه دادم



_ باهات یار بود وگرنه اون طرف صورتت هم  شانس
 . یه صفایی میدادم

 . ناگهان چانهام میان انگشتان پر قدرتش اسیر شد
 !زیادی داری جیک جیک میکنی جوجه _

دلم در سینه فرو ریخت... رسش را جلو کشید طوری  
 که بازدمش توی

 . صورتم پخش میشد
اگه بخشیدمت فقط به خاطر مادرمه، نخواستم _

رد دیگه به درداشیه د  
اضافه کنم، پس تو هم اون زبون درازتو جمع و جور  

 کن نذار خودم
 !کوتاهش کنم

 ترجیح دادم سکوت پیشه کنم تا نظرش عوض نشده
. 

ی پیاده شدم اما قبل  رهایم کرد و به رسعت از ماشیر
ی  ی در ماشیر

 از بسیر
 :گفتم

_  ... ی بیشعور و بیشخصینر  جون به جونت کیی
ً
کل



 دردر ضمن اًص 
ً
ل  

 !حد من نیسنر بدبخت
 . و در را محکم به هم کو بیدم

 !اگر این جمله را نمیگفتم قطعا تا صبح خفه میشدم
در ساختمان را با هول و وال باز نمودم و خودم را 

 داخل پرت کردم، در را
پشت رسم بستم و هر لحظه منتظر بودم مشت و 

 لگدهایش را بر پیکر در
ی بینوا وارد کند اما صدای  جیغ الستیکهای ماشیر

 روی آسفالت خیابان
 ... . سکوت آن وقت شب کوچه را در هم شکست

 !رفته بود
صدای بوق های ممتد روانم را به هم ریخته بود اما 

 چاره ای جز تحمل
نداشتم حنر بعد از گذشت یک هفته هم هنوز 

 !جواب تلفن هایم را نمیداد
را باز چند باری هم برای دیدنش رفته بودم ویل در 

 نکرد و من ناامیدانه و با



 بغیصی در گلو برگشتم
 یی فایده بود 

ی حنر اضار هایم به داریوش خان نیر
 :میگفت

مادرت بدجوری عصبیه از دستت، هرچی  》
نم انگار داره ی  باهاش حرف میر

بیشیر با من لج میکنه... بار آخری هم که بحثو پیش  
 کشیدم آب پایک رو
دخیر منه، من ریخت روی دستم و گفت مهری 

 بزرگش کردم، پس خودم
 تو 

ً
یم دونم ک ی باید چه کاری انجام بدم... لطفا

م  روابط منو دخیر

 《!دخالت نکن
دوباره و سه باره و چهار باره تماس گرفتم اما هر بار 

 یا یی جواب یم ماند
 !یا رد تماس یم داد

برای آخرین بار تماس گرفتم و وقنر ناامید از 
اشتمپاسخگویی تصمیم د  

قطع کنم صدایز لرزان کورسوی امیدی را در دلم 



 . روشن کرد
؟! وقنر _ ی یی چه کارم داری بچه؟! چرا انقدر زنگ میر

 جوابتو نمیدم یعنی 
هنوز از دستت عصبا یی ام، دارم حرص میخورم... 

 یعنی ناراحتم... یعنی 
فعال نیم خوام صداتو بشنوم... اصال نمیخوام فعال 

 ... !ببینمت
 و عذاب وجدان زبانم را باز کرده  یک هفته

ی
دلتنگ

 :بود
مامان به خدا که تقصیر من نبود اول سیامک  _

وع کرد، به  عویصی رسر
ی به   یا توهیر

 قصد به هم زدن مهمو یی
ً
خداوند اصل

 ... اونا رو نداشتم
بس کن مهری... بسه... اینقدر اینو اونو بهونیه _

 رفتارها و حرفهای
یم شهروز ب ، تو زشتت نکن! گیر ی دترین آدم روی زمیر

 باید اینجوری
دی؟ ی  !باهاش حرف میر



ی که در لحنم پررنگ جلوه میکرد پشیما یی  ی تنها چیر
 . بود

... اصال _
ی

مامان ببخشید... شما داری درست میگ
م جلوی جمع  من حاضی

از شهروز و حاج مهراب عذرخوایه کنم... ازت 
 خواهش یم کنم تورو خدا با

یم کنم من قهر نکن... دارم دق  . . 
 عذر خواهیت  _

ً
اول اینکه من قهر نیستم دوما

 !...بخوره تو رس من دخیر 
 که 

ی
حاال که هر چی دلت خواسته رو گفنر بری بگ

؟! ببخشیدکه  چی
مهمو یی رو زهر مارتون کردم؟ ببخشید که آبرو 

ی و پرسش  حیثیت شهیر
ی که  ی و بردم؟ ببخشید که فاتحه خوندم توی هر چیر

هبراش زحمت کشید  
؟ بابت اینکه   واسه چی عذرخوایه کنی

ً
بودید... دقیقا

 پرس تو رو به گند
 !کشیدن؟



 :نادم جواب دادم
میدونم بد حرف زدم ویل خب شمام منو درک  _

 کنید دیگه، آخه چیه
شهروز به من میخوره مامان؟! به خدا که 

 هیچیش!... بعدش هم که پرس
عموی احمقش اون حرفا رو زد منم عصنی شدم زدم 

ه سیم آخر... تو روب  
 !خدا یه ذره هم خودتونو جای من بذارین

 ... شایک شد
 شهروز بهت نمیخوره؟! نمیفهمم مهری  _

ی
چرا میگ

 ...خانواده داره
،آقاست، خوشگل، خوشتیپ، تحصیل کردهست، 

 با شخصیته، شغل
 به تو 

ی
خوب و درآمد عایل داره... دقیقا چرا میگ

 !نمیخوره؟
بدهم که کال حس خو یی  نمیدانستم چطور توضیح

 نسبت به این آدم
ندارم، این که هیچ جذا بینر برای من ندارد که حنر 



 بخواهم به او فکر
 !کنم

 چرا ساکنر مهری؟ _
 ... مامان جان _

 .. . میان کالمم دوید
یه لحظه صیی کن ببینم، االن تو زنگ زدی که من  _

 باهات آشنر کنم؟
 . خب معلومه که آره، قربونت برم_

یط دارم_  . یه رسر
 . دسنر به پیشا نیان کشیدم

طتون این نباشه که _ مامان تو رو خدا فقط رسر
 خواستگاری شهروزو قبول

 !کنم
 :کامال جدی و محکم گفت

 . مادرش زنگ زد بهم یگ دوبار_
یط که حدس زدنش  کالفه از بحث پیش آمده و رسر

 :سخت نبود پرسیدم
؟! چی میگفت؟_  !خب که چی



_ ز کنار نمیکشه، یگ دوبار هم مثل گفت که شهرو 
 این که بهت زنگ زده
 !و جواب ندادی

برای چند ثا نیه چشم بر هم نهادم تا بتوانم حرصم 
ل کنم  . را کنیر

بله دو سه باری زنگ زد که یک بار توی جلسیه  _
 دادگاه بودم، یک بارش

خواب بودم، یک بار هم جلسیه مشاوره داشتم 
 !وگرنه جوابشو میدادم

ط من میشه گفت ب _ ... مهری رسر اشه حاال هیخی
 ... بیشیر یه خواهشه

دم چه  ی طش را که حدس میر سکوت کردم تا رسر
 میتواند باشد بازگو کند

. _ 
 ... مهرانه به شهروز یه فرصت بده

ی که فکرش را میکردم! لعنت به  ی دقیقا همان چیر
 !حس ششم

ض لب به سخن گشودم  :معیر



 ... مامان_
اض م را بیان کنماجازه نداد اعیر  . 

؟ مگه نگفنر عذر  _ ...؟ مگه نگفنر آشنر مامان چی
 خوایه؟

 .. . آخه _
یم  _ آخه یی آخه، یه سبد گل میخریم با هم میر

 . خونشون
 . دیگر نتوانستم تحمل کنم

ی مامان؟! میخواین من برم بهش  _ چی دارین میگیر
 !پیشنهاد ازدواج بدم؟

 !گل بخریم بریم خونشون که چی بشه؟
ی خود به خود طو  د که آتش من نیر ی ری آرام حرف میر

 . فروکش کرد
 از  _

ی
عزیز دل من قرار نیست که ما حرف
 خواستگاری بز نیم، ما فقط

یم برای رفع کدورت، اگه اونا خودشون حرفشو  میر
 پیش کشیدن خواهش

ی ننداز ، روی منو زمیر  . میکنم که قبول کنی



؟_ ی ی نگفیر ی  و اگه چیر
ی که تو میخوایهیخی دیگه، تمومه، ه _ ی مون چیر  . 
متنفرم از این کار... از اینکه به خاطر حرف حقر   _

 که زدم بخوام
عذرخوایه کنم... اما شما دارین منو مجبور 

ی  ... چون میدو نیر ی  میکنیر
 
ً
نمیتونم قهرتونو تحمل کنم... مامات شما رسما

 دارین از من سواستفاده
ی   !میکنیر

ُن صدایش 
ُ
معلوم بود که کامال از لحن حرف زدن و ت

 سیع دارد عصبا
 . نیتش را پنهان کند تا بتواند مرا رایصی بنماید
...؟! میخوای از من  _ سوء استفاده یعنی چی

 دلجویی کنی منم یه خواهش
؟! بس که از  از تو کردم، چرا قضیه رو جنایی میکنی

 این پروندههای کوفنر 
رو خوندی از هر حرف و کاری یه جریا یی داستان 

 !میسازی



 :ملتمس گفتم
_
 

... 
... من هیچ وقت از تو  _ ی نه مهری..گ فقط همیر

ی نخواستم، توی ی  چیر
بحث ازدواجت هم هیچ وقت دخالت نکردم حنر 

ین آدما رو رد  اگر بهیر
 نزدم، چون معتقدم و که ازدواج 

ی
کردی من حرف

 تصمیمیه که خودت باید
ی، اما این یگ فرق میکنه... رس برای آین دهت بگیر

 این نمیتونم ساکت
بشینم و حرف نزنم... مهری این با بقیه فرق داره... 

ی االن کیس  همیر
! من فقط ازت  مجبورت نکرده که باهاش ازدواج کنی

 میخوام یه مدیر رو
بهش فرصت بدی... فکر کن یه دوریه شناخته... یه 

 نامزدی کوچیک و غیر 
 ... !رسیم



 . با شنیدن کلمیه نامزدی سنسورهایم فعال شد
مامان خواهش میکنم الاقل اسم نامزدی رو  _

 نیارین... بیشیر از این
... لطفا ی  ً!اعصاب منو خط خظ نکنیر
 :پر ذوق و تند تند کلمات را ردیف کرد

باشه باشه قربونت برم، اصال هر چی تو اسمشو _
 . بذاری

ادامه دادم روی کاناپه دراز کشیدم و بیحوصله : 
خب حاال گ بریم؟ الاقل از صبحش به من خیی _

 بدین که آماده باشم
 . ،کارامو جفت و جور کنم

ت میکنم_ م، زنگ بزنم بهشون خیی  . باشه دخیر
بعد از چک و چانه بر رس خریدن سبد گل 

 . خداحافظی کردیم
 حریص  

ی
ی انداختم و پوف موبایل را کالفه روی میر

 . کشیدم
ین بود که حسا یی به غرور حاج مهراب و تنها امیدم ا

 پرسش بر خورده



 !باشد و نخواهند درخواستشان را دوباره مطرح کنند
ی به یاد آخرین حرفهایمان با سیامک  در این بیر

 افتادم، گفته بود همه
یط که شهروز را رد کنم ی تمام است به رسر  !چیر

و کجای دلم بذارم؟ اصال به اون چه 》 این انیر
میخوام به مربوط که من  

! یه جوری میگفت  شهروز جواب مثبت بدم یا منقی
 دوست ندارم بیشیر از

این بیای تو خانوادهام انگار که من یه غریبه از تو 
 خیابونم که دوستنداره

منو جزو اعضای خانوادهاش ببینه! بدبخت من 
ی االنشم وسط  همیر

خانوادیه توام! فقط امیدوارم شهروز اونقدر غرور 
که دیگه  داشته باشه  

 《 !نخواد دوباره پیشنهادش رو تکرار کنه
ی شدم و به پشنر مبل تکیه زدم  . نیم خیر

خدا کنه حاج مهراب عذرخوایه منو قبول نکنه! 》
ونم  اصال ای کاش بیر



کنه ویل نگه به شهروز یه فرصت بده! خدایا توی 

 《 !چه هچیل افتادم
در حایل که سیع داشتم از کنار و گوشیه سبد گیل  

در دستم بودکه   
 :مادرم را ببینم گفتم

مامان حس نمیکنی این سبد گل یه کم زیادی  _
 !بزرگه

 :کیم متعجب نگاهم کرد
 !ا وا... نه... خییل قشنگه که_

 . داشتم به زور آن حجم خوش بو را حمل میکردم
مگه من میگم زشته؟ خوبه قشنگه ویل زیادی _

 !بزرگه
 :رو به داریوش خان کردم
_ یوش خان؟مگه نه دار  ! 
 . شانه باال انداخت

 .. . چی بگم مهری جان؟ مامانته دیگه_
 . دست دراز کرد

 . بده به من بابا جان، من میارمش_



 . از خدا خواسته سبد را به دستش دادم
تون بده ،دستم شکست، این سبد گل _ خدا خیر

 نیست که رسما
 !تاجگله

 َهره ترکا یی نثارم کرد
ً
ُ
ُ
ُ
َ
 . مادرم چشم غریه ز

خوبه واال، چه دل به دل ام میدن! خییل هم  _
 !خوب و قشنگه

دقیقا چند دقیقه بعد از آخرین تماسمان، مادرم 
 زنگ زد و گفت که برای

فردا شب ساعت هشت قرار گذاشته است و من 
 ناچار تر از هر وقت دیگری

ی از هرگونه تنش پذیرفتم  . برای جلوگیر
دم را که االن هم به دستور ملوکالسلطنه! بافت سفی

 رویش مروارید دوزی
 آ یی روشن پوشیده بودم و با تاکید 

ی شده بود با جیر
 فراوانش همان رژلب

 !قرمزم را زینت بخش لبهایم کرده بودم
مجبور بودم فعال هر چه میخواهد اطاعت کنم تا 



 این شب نشینی مسخره
تمام شود... ! شادی، فاطمه خانم و شهروز به 

ند؛ترتیب دم در ایستاده بود  
ی نفری بود که تا دیدمان با لبخند  فاطمه خانم اولیر

 . جلو آمد
 . سالم خییل خوش اومدین، صفا آوردین_

درست مثل بار قبل مرا در آغوش کشید و بوسید، 
 مجبور بودم هرچند

 . زورگ اما لبهایم را هر طور شده کش بدهم
یس کرد و گل را از دست  ویی احوالیی

شادی با خورسر
رفتداریوش خان گ  

. _ 
 ُال قشنگن، دستتون درد نکنه

ُ
 . وای چقدر این گ

 . سلیقیه مهرانهست _
متعجب مادرم را نگاه کردم که با لبخندی دندان ما 

 مشغول خوش و بش با
 !فاطمه خانم شد
 تو خو یی پرسم؟ _



ک و چشما یی گرد شده به سمتش 
َ
ُ
ُ
اینبار بابا َ َشُ

 !برگشتم، باشهروز بود...؟
 !پرسم...؟

《 ور که بوش میاد مامان خانم بریده و اینط
 دوخته... فقط نمایشش یه

عروسک کم داشته که من احمق دارم نقششو بازی 
 میکنم! فقط خدا

 ُردهام باز 
ً
ُ
ُ
خودش رحم کنه که دهن صاحاب ُمُ

 نشه... برای بعدش

 《 !یهفکری میکنم
یه شهروز  با تعارفات فاطمه خانم و زیر نگاههای خیر

 به داخل خانه قدم
اشتیم، پالتوهایمان را به دست خدمتکار دادیم و گذ

 با راهنمایی فاطمه
 . خانم روی مبلها جای گرفتیم
 :داریوش خان با اخم پرسید

 حاچی نیست؟_
 :فاطمه خانم دستپاچه جواب داد



 . چرا چرا هست، االن میاد خدمتتون_
سپس رو به خدمتکاری که با سینی چای آمده بود  

 :گفت
_ یف آوردن بیاد برو آقا رو صدا ب زن بگو مهمونا ترسر

ی   . پاییر
خدمتکار چشیم گفت و پس از گرداندن سینی چای 

 به سمت پلهها رفت
. 

داریوش خان حسا یی سگرمههایش در هم رفته بود،  
 کامال معلوم بود که

 از این حرکت یی ادبانه حاج محراب خوشش نیامده
... 

 . شادی نزدیک من نشست
_ ...؟ دلم برات تنگ شده بود مه ری جون، خو یی

ا؟  چه خیی
 پاسخش را دادم

ی
 :با لبخندی ساختگ

ی  _ منم دلم تنگ شده بود برات عزیزم، خیی
 نیست، مثل همیشه کار و



 کار و کار! تو چه خیی از عکسای خوشگلت؟
وع کرد به تعریف کردن از لحظایر   با ذوق و شوق رسر

 که شکار کرده و من
ی با اشتیاق حرفهایش را دنبال میک ردم! به هر حال نیر
 برای فرار از آن جو

ی و نگاههای شهروز بهانیه خو یی بود  !سنگیر
ین گرب  یه سفید همسایه  درست وسط بحث شیر

 خوش"بودیم که صدای 
ی حاج مهراب توجهمان را به طرف  "آمدید گفیر

 راهپله جلب کرد، همه به
امش از جا برخاستیم  . احیر

ش خان با جدیت جواب سالممان را داد و با داریو 
یس رسرسی کرد  !احوالیی

ی  کنار فاطمه خانم نشست و همه را به نشسیر
 . دعوت نمود

 . بفرمایید خواهش میکنم_
رس جایمان نشستیم و جمع در سکوت فرو رفت، 

 حنر شادی هم دیگر



بحث قبیل را ادامه نداد و بیصدا با موبایلش ور 
فت  . میر

 به حرف آمد
ی

 :فاطمه خانم با دستپاچگ
_ اومدین، اون بار که نشد درست و  خییل خوش

 حسا یی ازتون
پذیرایی کنیم، ایشاهلل امشب شام بمو نید از 

 خجالتتون در بیایم
. 

 :مادرم نیم نگایه به من انداخت و در جواب گفت
نه بابا این چه حرفیه عزیزم، راستش بیشیر به  _

ی که اون  خاطر همیر
قتش اتفاق افتاد و حرفایی که زده شد اومدیم... حقی

 مهرانه از حرفای
سیامک عصنی شده بود وگرنه از این اخالقا نداره که 

 جنجال به پا کنه
... 

امشب هم به اضار خودش اومدیم خدمتتون برای 
 . رفع کدورت



خون خونم را میخورد! کم مانده بود بگوید مهرانه 
 آمده به دست و پایتان

 :بیفتد! باالجبار لب باز کردم
من قصد به هم زدن مهمو  مامان درست میگن، _

ی به آقا  یا توهیر
 یی

شهروزو نداشتم، فقط اون لحظه از حرفای آقا 
 سیامک عصنی شدم و

 عذر میخوام
ی

لمو از دست دادم، بابتش از همگ  کنیر
... 

 :شهروز با شعقی وصف ناپذیر در جوابم گفت
این چه حرفیه مهرانه خانم، همه اونجا بودیم و  _

بدیدیم که تقصیر از جان  
سیامک بود، واقعا نمیدونم چرا اون حرفا رو زد! 

 بعدشم که برگشت همه
 . باهاش برخورد کردیم

من بابت حرفای سیامک از شما عذر میخوام، شما 
، هر کیس ی  حق داشتیر

دیگه هم بود عصنی میشد و ممکن بود عکس العمل 



 !بدتری هم نشون بده
فاطمه خانم گره رورسیاش را سفت کرد و ادامه 

ای شهروز راحرفه  
 :گرفت

آره دخیر خوشگلم، شهروز راست میگه، همه حق _
 و به تو میدیم، االنم

 بود که گذشت و رفت، اصال 
ی
ی نشده که، حرف ی چیر

 فراموشش کنید، فکر
 زده نشده

ی
 نیفتاده و هیچ حرف

ر
 . کنیم هیچ اتفاف

رو به همرسش که همچنان با دقت مرا رصد میکرد  
 :گفت

 مگه نه مهراب جان؟_
عد از دقایقر که لب از لب باز نکرده بود، تسبیحش ب

 را در دست مشت
 . کرد و نگایه پرمعنا به من انداخت

ون بیاد هم  _ چی بگم واال... حرف که از دهن بیر
 میتونه بشه مرهم

دردات... هم میتونه بشه زخم رو دلت!... حاال 



 اینکه زخم بز یی و بعد
بازم خوبه... بخوای مرهم بیسر یه کیم درد داره اما 
 میشه زخمشو فراموش

 ... کرد
یط که مرهمش مثل دواگیل بیشیر  به رسر
 نسوزونتت... عوضش دردتو آروم
 ... !کنه... زخمتو ترمیم کنه

 . یک تای ابرویش را باال فرستاد و زل زد به من
مگه نه مهرانه جان؟! تو دخیر عاقل و بالیعی  _

، د نیا دیدهای  ... هسنر
چی میگم حتما میفهیم دارم ! 

د و من معذب از سخنان کنایه  ی  نمیر
ی
هیچکس حرف

ی حاج مهراب  آمیر
 !نمیدانستم باید چه جوا یی بدهم

در واقع هرچه میگفتم میتوانست آتیسر دوباره به پا  
 کند و یا آ یی باشد بر

های نیمسوز غرور زخمیاش... خودم را جمع  خاکسیر
 و جور کردم، من من



 :کنان و مردد گفتم
تهبله الب _  . .. 

ی مرا چه تعبیر کرد که  "بله البته"نمیدانم این 
گفیر

 لبخند گوشیه لبش
 !جا خوش کرد

فاطمه خانم دوباره جمع را در دست گرفت و سیع 
 میکرد با صحبتهایش
 . جو را عوض کند

 از آن خواستگاری  
ی
خوشنود از اینکه تاکنون حرف

 کذایی پیش نکشیدند
ر همان حال ،مشغول پوست کندن پرتقال بودم و د

 به حوادیر که برای
ی عکایس پیش آمده بود گوش میدادم و   شادی حیر

 گایه خندهای کوتاه
 . مهمان لبانم یم شد

یه شهروز نمیکردم اما او هر  توجیه به نگاههای خیر
 از گایه خودش را

قایط بحثهای من و شادی میکرد و اظهار فضل 



 . مینمود
ت برقرار با شنیدن صدای بلند حاج مهراب باز سکو 

ی   شد و من نیر
 . ناخودآگاه دست از خوردن کشیدم

 ُند میچرخاند و نگاهش به 
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
تسبیحش را با دور ک

 . دارویوش خان بود
خب داریوش جان، از هر چه بگذریم سخن  _

 . دوست خوشیر است
ی بود که از چهریه داریوش خان  ی جدیت تنها چیر

 . میشد خواند
 . در خدمتیم حاچی  _

نر به ریش کوتاه و مرتبش کشید و حاج مهراب دس
 :ادامه داد

خدمت از ماست، خواستم بگم ما پیشنهادمون  _
 ... هنوز رس جاشهها

داریوش خان گویا میخواست وادارش کند به اینکه 
 خواستهاش را مستقیم

 . بیان نماید



 !کدوم پیشنهاد؟ _
ی جواب داد  :کنایه آمیر

_ یه؟فراموشکار نبودی قبال، باور کنم اثرات پیر  ! 
 :داریوش خان نیشخندی زد

 !حرفتو بزن حاچی  _
حاج مهراب تسبیحش را باز در دست مشت کرد و 

د که صدای به هم  فرسر
ی  خوردن مهرههای رسخ رنگش در سکوت سنگیر

ی انداز شد  . سالن طنیر
 . خواستگاری از مهرانه جان برای شهروزم _

داریوش خان انگار که بخواهد خودش را به آن راه 
ا روی پا انداختبزند پ  . 

آهان... اونو مهرانه خودش باید جواب بده  _
، من و مادرش تصیم  حاچی

ی رو به عهدیه خودش گذاشتیم، البته فکر  مگیر
 میکنم اون بار یه
ایی گفته بود

ی  !چیر
 . رو به من کرد



 !مگه نه مهرانه؟! فکر کنم جوابتو دادی _
یخت... شهروز  فاطمه خانم وسط زمستان عرق میر

حرص و غیضبا   
 حرفها و حرکات داریوش خان را به نظاره نشسته بود

... 
ی من و پدرش در رفت و آمد بود و  شادی نگاهش بیر

 من بیچارهیر از
 !هر وقت دیگری زبانم بند آمده بود

مادرم موهای رنگ شدهاش را کیم زیر رورسی 
 فرستاد و دست و پا

وع به جمع و جور کردن اوضاع کرد  . شکسته رسر
داریوش جان مهری اون بار عصنی بود، قرار نه  _

 شد کال اون حرفا رو
 . بذاریم کنار

و باز هم انگار که بخواهد مرا وادار به حرف زدن کند 
 :رو به من کرد

 !مگه نه مهرانه؟ _
ی شدم پشت این  طوری صحبت کرد که مطمی 



ی  "مگه نه مهرانه"  گفیر
 !حداقل دا روز قهره سفت و سخت خوا بیده

واست جیغ بکشم... هر کدامشان برای دلم یم خ
 زدن حرف دلش مرا

واسطه میکرد!... شده بودم توپ رسگردان! یه به 
 اینو اون پاسم میدادند

... 
ایط برای داد و بیداد مناسب نبود، آن   رسر

ً
البته فًعل

 هم با حرفهایی که
 !حاج مهراب زد
 . ناچار پاسخ دادم

یمبله میتو نیم از نو در موردش صحبت کن _  . 
به وضوح نفس راحنر که فاطمه خانم کشید را به 

 چشم دیدم، گل لبخند
روی لبهایش شکفت و با یک دستمال کاغذی 

 قطرات عرق از پیشا یی 
 ... . زدود

ی درسته _ الیه قربونت برم من عزیزم، پس همه چیر



 دیگه ایشاهلل مبارک
 . باشه

نتوانستم بیش از این تاب بیاورم، درست است که  
آمده بودم اماکوتاه   

ند و  این دلیل نمیشد که هر طور بخواهند بیی
 !بدوزند

ی   _  سیی
قرار بود یه مدیر رو برای شناخت بیشیر

 کنیم تا من بتونم
 . جواب قطیع بدم

 عزیز دلم_
ی

م حتما، هرچی تو بگ  . آره آره دخیر
ی از هر تنیسر  بندیه خدا فاطمه خانم برای جلوگیر

 هول و دستپاچه
 . جواب میداد

 . داریوش خان بیمقدمه از جا برخاست
 . خب دیگه رفع زحمت کنیم_
 :حاج محراب به حرف آمد

 . کجا داریوش؟ شام باید بمو نید_
ی جواب داد  :داریوش خان کنایه آمیر



 !خییل ممنون حاچی ضف شد_
از من به دل نگیر داریوش، تو که اخالق منو  _

ی تو دلم ی  میشنایس، چیر
 .. . نیست

 .. . آره میدونم_
 . خشک و جدی جواب داد و سپس رو به ما کرد

 . پاشید دیگه_
 :تا من و مادرم از جا بلند شدیم حاج مهراب گفت

شهروز مهرانه جانو تو برسون، تو راه هم دو کلمه  _
 با هم حرف بز نید

 . البته با اجازیه داریوش و زهره خانم

؟! یعنی من مهم 》 !چشمهایم گرد شد یعنی چی
من نبودم؟! نظر   

اهمیتینداشت؟! آخ که چقدر بدم میومد از این 
 ژست پدرساالریش!... االن

ی شدم که سیامک به عموی عتیقهاش  دیگه مطمی 

 《 !رفته
 . داریوش خان رسی تکان داد



 ندارم البته اگه خودش بخواد_
ی
 . من حرف

 :مادرم با لبخند گفت
چه اشکایل داره، خییل هم خوبه! باالخره باید از  _

ی یه جایی  وع کیی   رسر
 . دیگه

 مرا نمیدیدند! بدبختانه جو آنقدر 
ً
لعنتیها اصل

ی و خشک بود که با  سنگیر
یک جرقیه کوچک شعلهور میشد و من محکوم به 

 سکوت زیپ دهانم را
 . کشیده بودم

شهروز رفت و با نییسر باز در حایل که پالتوی خودش 
 را به تن کرده و

ت، جلو پالتوی مرا روی دستش انداخته بود برگش
 آمد و پالتو را به دستم

خشگ گفتم و پالتو را پوشیدم.  "ممنون"داد ،
 خداحافظی کردیم و همراه

هم وارد حیاط شدیم البته حیاط که چه عرض کنم 
 !باغ



فت  به طرف ماشینهای پارک شده نزدیک عمارت میر
ی بیحرف  و من نیر

 . همراهیاش میکردم
bmwدزدگیر یک  آمد، سفید شایس بلند به صدا در 

 جلو رفت و در را برای
من باز کرد و عقب ایستاد، تشکری کردم و سوار 

 . شدم
درست است که واقعا از او خوشم نمیآمد اما نمیشد 

 منکر شخصیت و
 . رفتار معقولش با یک خانم شوم
 :وارد خیابان که شد پرسید

 خب کجا بریم؟_
 . بیآنکه نگاهش کنم آدرس خانهام را دادم

دخنده در لحنش م ی وج میر : 
 اونجا رستورانه؟ اسمش چیه؟ غذاهاش چطوره؟ _

 !چپ چپ نگاهش کردم
 !نخیر اونجا خونیه منه_

احساس میکردم با کندترین رسعت ممکن حرکت 



ی اعصابم  میکند و همیر
 !را متشنج میکرد

 میتونم باهاتون راحت صحبت کنم؟ _
ی یک  کوتاه بسنده کردم،  "اوهوم"فقط به گفیر

 اصال حال و حوصلیه
 !حرف زدن نداشتم

 . نگاهش به روب  هرو بود
صددرصد شام نخوردی دیگه، منم که نخوردم،  _

 بریم با هم شام بخوریم
سونمت، نظرت چیه؟  بعد میر

 نمیخواستم پیشنهادش را قبول کنم و از 
ی
از طرف

 طرف دیگر رد کردنش
امون شناخت  آن هم بعد از کیل حرف و گفتگو پیر

 بیشیر کاری مضحک
یآمدبه نظر م ! 

همان جا تصمیم گرفتم این بار خودم را به دست 
 رسنوشت بسپارم، هرچه

بادا باد... تا اینجایش را من نخواسته بودم و طوری 



 اتفاقات کنار هم چیده
شده بودند که به اینجا رسیدم... کنار مردی که از 

 همان نگاه اول حسم
ی نشسته بودم!  نسبت به او انزجار بود در یک ماشیر

بعد از یکآن هم   
جنجال اسایس که هرگز فکرش را نمیکردم باز هم 

 بخواهد پیشنهادش را
 !تکرار کند

کم کم داشتم به این مسئله ایمان میآوردم که قسمتم 
 ... !بوده

 که هیچ وقت از هیچکس قبولش نکردم و 
ی
حرف

انه آنها را به  سختگیر
ی روی تصمیمات  بهانه جویی برای رسپوش گذاشیر

 اشتباهشان متهم
 .. . میکردم

حاال خودم در موقعینر گیر افتاده بودم که چارهای 
 نداشتم جز ادامه

 ... !دادن به رایه که با دلم یگ نبود



 :حرفهای مادرم مدام در رسم اکو میشد

؟ چرا انقدر گارد  》 مهری چرا انقدر رسسخنر میکنی
 گرفنر در برابر این

که   پرس بیچاره؟ تو که این قدر منطقر هسنر چرا؟ تو 
 همیشه میگفنر 

ندیده و نشناخته نباید کیس رو قضاوت کرد، حاال 
 خودت بدون این که

ی اون بدبخت بکنی قضاوتش  هیچتالیسر برای شناخیر
؟! بدون این  میکنی

 ازش بدت میاد؟! چطوری توقع 
ی

که بشناسیش میگ
 
ی
ی حرف  داری همچیر

رو از تویی که همیشه همیه کارات با حساب کتاب 
ه قبول ک نم؟پیش میر ! 

ی مامان  عزیزم االنم شمشیر که روی گردنت نذاشیر
 جان، میتو یی قبول

 نه... اما نه  
ی

، میتو یی هم بگ کنی و باهاش ازدواج کنی
ی بیدلیل اونم  گفیر

سه... از تو  ی کیس معقول به نظر نمیر به همچیر



 《..!. بعیده عزیز مادر
حاال که خوب فکر میکردم به این نتیجه رسیدم که 

میگویدمادرم درست   
،چرا باید بیدلیل ردش کنم؟! آن هم پرس یگ از 

 !...میلیاردرهای ایران را
نیم نگایه زیر چشیم به او انداختم؛ اندام ورزیده و 

 چهریه اروپاییاش
 میانداخت

ُ
 . آدم را به یاد ژورنالهای ُمد

ی کم نداشت، میتوانست  ی به قول سیامک چیر
ی باشد  . آرزوی هر دخیر

ی این وسط ی کیم دل چرکینم میکرد، اینکه   فقط چیر
 دو سال از من

کوچکیر بود! البته مادرم میگفت این را یط چند 
 باری که با فاطمه خانم

صحبت کرده گفته است و فاطمه خانم هم هر بار با 
 :خنده جواب داده

ی نید زهره جان، اول اینکه این 》 این چه حرفیه میر
 حرفا دیگه قدییم



 دو سال که شده که مرد باید از زن بزرگ
ً
یر باشه! دوما

ی نیست، ی  چیر
 جوری

ه انگار ده پونزده سال  ی مهرانه جان بزرگیر میگیر
ه! بابا دوسال که  بزرگیر
 . اینحرفارو نداره

البته که ماشاهللا هزار ماشاهللا اصال بهش نمیاد دو 
 سال از شهروز بزرگیر 

باشه، راستش ما فکر میکردیم چهار پنج سال  
ه... خالصه که برای کوچکیر  

 این قضیه مهم نیست، مهم اینه که مهرانه 
ً
ما اصل

یه که ی دخیر  جان اولیر
یه که شهروزو  ی دخیر بدجور به دلمون نشسته، اولیر

 مجاب کرده به ازدواج
. 

دیم  ی وگرنه تا قبل از این هر وقت حرف از، ازدواج میر
 داد و هوار راه

مینداخت... اما از وقنر مهرانه جانو دیده خودش 



واجو پیشبحث ازد  

 《.کشیده
غرق فکر به خیابانهای شلوغ شهر که با چراغهای 

 فراوان تاریگ شب را به
 ُخره گرفته بودند مینگریستم که صدایش 

ً
ُ
ُ
ُسُ

 باعث شد حواسم را جمع
 :کنم

م بیی  _ چی شد بریم شام؟ اگه خستهای برات میگیر
م  خونه بخور، منم میر

 . خونه، رودربایسنر گیر نکن
 وارونه_درد#
# ۱۸۱پارت  

این حجم از جنتلمن بودن آن هم از یک 
جالیل"  بعید بود! اگر جای "امیر

سد   بدون اینکه نظری بیی
ً
شهروز سیامک بود، قطعا

 به رستوران رفته و االن
ی شام مشغول خوردن بودیم! از این فکر  رس میر

 بیاختیار لبخندی به لبم



 . آمد
 . بریم شام بخوریم _

و در حایل که از دور نگاه کوتایه به من انداخت 
 :برگردان میپیچید گفت

 . من یه جای خوب رساغ دارم غذاش عالیه _
ی دو نفره  به رستوران مجلیل رفتیم، رس یک میر

 نشستیم و پیشخدمت منو
 . را برایمان آورد

با دیدن قیمتهای فضاییاش فیوز پراندم! اصال 
 دوست نداشتم بخواهد برای

ا برایشان پول خرد من ولخرچی کند، هرچند این پوله
 بود! اما من محتاطانه

به فکر جواب ردی بودم که قرار بود بعدا به او بدهم 
 و اگر میخواست در

طول این مدت همچنان هزینههای گزاف متقبل 
ی   شود شاید بعد از گفیر

 !کیم عذاب وجدان میگرفتم "نه"
چهای در دست برگشت  پیشخدمت با خودکار و دفیر



. 
_ ان؟چی میل میکنید قرب  

 :شهروز لبخند بر لب به من اشاره زد
 . اول خانم_

 :بدون تعارفات الیک گفتم
 . یه استیک لطفا_

، رسویس کامل بیارید لطفا_ ی  . برای منم همیر
 . پیشخدمت چشیم گفت و از ما دور شد

ی به هم گره زد و با همان  شهروز دستهایش را روی میر
 لبخند روی لبش

ی بودم همیشگیست  هام شدکه دیگر مطمی  خیر  . 
سم؟_  میتونم یه سوال بیی

شالم را که داشت میافتاد جلو کشیدم و در حینی که 
 جام را از آب پر

 :میکردم جواب دادم
 . آره حتما_

حرفایی که اون شب زدی نظر واقعیت در مورد من _
 !بود؟



 . جرعهای نوشیدم و خودم را به آن راه زدم
 !کدوم حرفا؟_

شد لبخند روی لبش آهسته کمرنگ  ... 
ی که گفنر از تیپ و قیافیه من خوشت نمیاد _ همیر

 .. . و
 :با مکث ادامه داد

اینکه من آدم وابستهای هستم و تو از مردی که _
 وابسته باشه خوشت

... وقنر که  نمیاد... البته اینو قبلش هم بهم گفنر
 داشتیم باال با هم حرف

دیم ی  ... میر
مگر نه  تصمیم گرفتم قاطع و روراست برخورد کنم،

 اینکه میخواستیم
همدیگر را بشناسیم؟ پس باید با نظرات و 

 دیدگاههای واقیع هم آشنا
 !میشدیم... هرچند ناراحت کننده باشد

بله، اون نظر واقعیم بود! نمیگم تیپ و قیافت _
 بده، نه ...اتفاقا خییل هم



 و از لحاظ چهره هم دروغ چرا؟ زیبایی 
 ... شیکپویسر

دتعجب در لحنش موج م ی یر ! 
؟ مشکل کجاست؟! بگو تا حلش کنم_  !پس چی

 ... مشکیل نیست آقا شهروز_
 :میان حرفم آمد

لطفا بیا با هم راحت حرف بز نیم، آقا و خانمو از _
 اول اسممون برداریم

 ،هوم؟
 . به نشانیه مثبت رس تکان دادم

ی ظاهر تو، چهریه تو هیچ مشکیل نداره... _ ببیر
 منظورم از زدن اون حرف

ی من مجذوب ظاهرت این ب ود که تو و بقیه فکر نکنیر
 شدم! که این فکر

کامال اشتباهه، من یاد گرفتم که از روی ظاهر جذب 
ی نشم  !هیچ بنی برسر
 :با تعجب پرسید

ی فکری کنیم؟! اصال  _ چرا فکر کردی ممکنه همچیر
ی   گ میخواد همچیر



فکری کنه؟! توی رفتار تو هیچ نشونهای از اینکه 
 جذب ظاهر من شده
 !بایسر نبوده و نیست

 . صالح ندیدم اسیم از سیامک به میان بیاورم
 نظرم نبود_

ّ
 !کیل گفتم، شخص خایص َمد
 . جدی شد

 سیامک؟! متوجه _
ی

ُ ک و راست نمیگ
ً
ُ
ُ
چرا ُرُ

 !شدم به خاطر حرفای اونه
 !اتفاقا تنها کسیه که اصال برام اهمینر نداره_
 !با آمدن اسمش هم عصنی شده بودم
_ در موردش حرف نز نیم؟ میشه کال  ! 

 . آره حتما، موافقم_
ی کردند  وع به چیدن میر با آمدن دو پیشخدمت که رسر

 سکوت بینمان
 . برقرار شد

در سکوت غذا خوردیم و شهروز دیگر در مورد آن 
 نزد

ی
 شب حرف

،بیشیر حول محور کار و ساعات کاریمان صحبت  



 . کردیم
مان را تقریبا میشد گفت که برنامیه تقرینی روزانه

ح دادیم  . برای هم رسر
 رسم را به پشنر 

ی
در راه خانه از فرط بیحوصلیک

 صندیل تکیه دادم و
ی تا رسیدن به  پلکهایم را به هم قفل کردم، او نیر

 مقصد به گمان اینکه
ی کفایت میکند  نزد و همیر

ی
 شاید خوا بیده باشم حرف
. 

به خانه که رساندم به رسم ادب بعد از تشکری  
کردم تا بهکوتاه دعوتش    

ضف چای همراهیام کند، ویل او در کمال متانت 
 :لبخندی زد و گفت

ممنونم، امشب که معلومه خییل خستهای کل _
و خوا بیدی  !مسیر

دیگه بیشیر از این مزاحمت نمیشم، انشاهلل یه وقت 
 دیگه میام که

، مریس که امشب  حال و حوصلهش رو داشته بایسر



 دعوتمو قبول
 . کردی

 از 
ی

 نگ
ی

حرفش خجالت کشیدم اما اینکه خودم را  بگ
 به خواب بزنم بهیر از

این بود که او بخواهد حرف بزند و من از رس 
 جواب رس باال

ی
 بیحوصلیک

 . بدهم یا یی توجیه کنم
با عذرخوایه مخترصی خداحافظی کردم و پیاده 

 شدم، وقنر وارد
ی با تک بوق   ساختمان شدم و در را بستم او نیر

اعالم کوتایه رفتنش را   
 . نمود

لباسهایم را با لباس خواب صورتیام عوض کردم و 
 جسم خستهام را روی

تخت انداختم، دسنر در موهایم کشیدم و به این 
ی   فکر کردم که برای اولیر

قرار خییل هم بد نبود... به قول مادرم داشتم ندیده 
 و نشناخته قضاوتش



 ... میکردم
فتم  باز هم اما هر چقدر هم با خودم کلنجار میر

 نمیتوانستم خودم را قانع
کنم که به او عالقه مند شوم، انگار نسبت به شهروز 

 در یک خأل به رس
دم... جاذبهای برایم نداشت  !...مییی

ی افکار ضد و نقیض رسگرم بودم که خواب  با همیر
 .. . چشمانم را در ربود

صبح مادرم تماس گرفت و با زبان یی زبایی 
 میخواست بداند شب گذشته

ی من و شهروز چه رخ داده! با کمال میل تمام  بیر
 حرفهایمان را برایش

دم در جوابم   ی تعریف کردم، همانطور که حدس میر
 :گفت

دیدی گفتم پرس بدی نیست، حاال بهت ثابت _
 !شد؟

ی یه دو سه ساعت معلوم شد پرس  _ مامان با همیر
 !خو بیه؟



 ... عزیزم مشت نمونهب خرواره_
_ یتون شده، عجیب  مامان به خدا که شما  ی یه چیر

ی  ی نیر  نه _ !غریب حرف میر
یم نیست فقط یم خوام رس و سامون   ی عزیز دلم چیر

 گرفتنتو ببینم خیالم
راحت بشه، تو نمیتو یی درک کنی که هرشب با کیل 

س میخوابم اونم  اسیر
 ... فقط بخاطر تنهایی تو
 !لحنم از تعجب رسشار شد

_  
ی

یم کنم  مامان یعنی به خاطر اینکه تنها زندگ
 میخوای به زور شوهرم

 !بدی؟
اوا... من گ خواستم تو رو به زور شوهر بدم؟! _

 من فقط دارم راهنماییت
یم کنم میگم این پرسه پرس خو بیه، خانواده داره، 

 رسش به تنش یم
 ... ارزه

مقاومت یی فایده بود نه من یم توانستم او را قانع  



 ... کنم و نه او مرا
_ کامل متوجه شدم... حق با باشه مامان جون،  

 شماست.... دارم بهش فکر
 .. . یم کنم

، منم خو یی _،
م، تو دخیر عاقیل هسنر آفرین دخیر
 . تورو یم خوام

به این نتیجه رسیده بودم که سیع کردن برای قانع 
 نمودن مادرم بس

بیهوده و عبث است.... مثال بارز کو بیدن آب در 
 .. . هاون
ی پیامک از شهروز ساعت هشت و نیم صبح او  لیر

 !دریافت کردم

، روز خو یی رو برات آرزو میکنم》 .سالم صبح بخیر

 جوابش را با 《
یک سالم و ممنون دادم و برای انجام کارهای روزمره 

ون  از خانه بیر
 . رفتم

تقریبا ساعت دوازده و نیم بود که تلفنم زنگ خورد، 



 با دیدن اسم
تماس را  شهروز روی صفحه آن بیمیل آیکن برقراری

 :لمس کردم
 . سالم_

؟_  سالم، خو یی
 ممنون، تو چطوری؟_

ا، بد موقع که مزاحمت نشدم؟ _  منم خوبم چه خیی
 . رسم را به نشانیه تاسف تکان دادم
م دانشگاه _  . نه، تو تاکسیام، دارم میر

 ناهار خوردی؟ _
 :کالفه جواب دادم

 ! نه هنوز_
_ بالت بریم کجایی دقیقا؟ همونجا پیاده شو، میام دن

 ناهار ،بعد خودم
سونمت دانشگاه  . میر

ی کم مانده بود که  اصال حوصلهاش را نداشتم... همیر
 همکالسیهایم مرا با او

 .. . ببینند



 !ممنون، اما نمیتونم، کالس دارم دیرم میشه_
وع میشه، هنوز کیل  _ کالست که ساعت دو رسر

 . وقت هست
ودمول کن ماجرا نبود! و من به شدت گند زده ب ! 

وع میشه اما من با یگ از همکالسیهام _ آره دو رسر
 . قرار دارم

آهان... باشه پس بعد از کالس میام دنبالت بریم  _
 ناهار، بعدشم خودم
سونمت خونه  . میر

پیش خودش چه فکری کرده بود....؟! االن هرچه 
 بگوید من بیچون و چرا

قبول میکنم؟! اینکه دیشب کیم روی خوش به 
دلیل نمیشدنشان دادم   

که نظرم راجع به او عوض شده باشد! از نظرم 
 همچنان همان پرس وابسته

و نچسب قبل بود که البته االن متوجه شدم آویزان 
 هم یگ دیگر از صفات
 !این بزرگوار است



ممنون از لطفت ویل من با همکالسیم ناهار _
 . میخورم

 :وا رفته و یی حس جواب داد
خایل شد و خواسنر باشه پس هر موقع وقتت  _

 بری خونه، زنگ بزن تا
 . بیام دنبالت

 !عصب های مغزم اتصایل کرد
 شما کار نداری؟ _

 چطور؟ _
ی اینور اونور... من _ آخه یه میخوای بیای منو بیی

 پره
ً
 ... تایم روزم کل

 . اونقدر که گایه وقت کم میارم، اینو دیشبم گفتم
... 

اد نداری، حق با توئه، گفته بودی که وقت آز  _
 مشکیل نیست من میتونم

 .. . صیی کنم
از حرف زدنش مشخص بود حسا یی توی برجکش 

 . خورده



_  
ً
، فعل  ... ممنون که درک میکنی

_ 
ً
 ... فعل

ون  تماس را پایان داده و نفسم را پوف مانند بیر
 .. . فرستادم

کامال مشخص بود که توی نقص یه نامزد باوفا و 》
 !دلسوز فرو رفته

اش درست مثل دوست دخیر دوست پرسا بود! رفتار 
 معلوم نیست چند

تا دوست دخیر داشته.... با این تیپ و قیافه و 
ط  موقعیت مایل رسر

میبندم روزی سه تا دوست دخیر عوض میکرده... 
 صبح و ظهر و شب

 《!،برای هر وعده یگ
حنر خودم هم از این فکرهای احمقانه خندهام  

 گرفته بود... بیچاره
 ... شهروز

 در دانشگاه با شاهرچی همکالم شدیم و کیم در مورد
پروندههایمان صحبت کردیم، در پایان بحث ناگهان 



 با سوالش
م کرد  ... غافلگیر

ی؟ _  راسنر چه خیی از اون دیوونیه زنجیر
 !متوجه منظورش نشدم

 !گ منظورتونه؟ _
ی  لبخندی زد و همزمان که تلفن همراهش را روی میر

 :میگذاشت گفت
_ مون یارو بوکسوره دیگه... چی بود اسمش... آها ه

جالیل  !سیامک امیر
ان از سوایل که پرسیده بود جواب  متعجب و حیر

 :دادم
 چطور مگه؟_

 دیگه مزاحمتون نشد؟ _
 . با تردید نگاهش کردم

ی شده؟ _ ی  !نه، چطور؟ چیر
 روی صندلیهای چو یی کالس لم داد

 . بیشیر
ی نشده، برادر بهاره باه _ ی ام تماس گرفت و نه چیر

 از من خواست



شماریه شما رو براش بفرستم، البته کیم هم نگران 
 بود که سیامک

 . براتون دردرس درست کرده باشه
 . بیش از نمیتوانستم تعجبم را پنهان کنم

... هم بهاره هم برادرش... _ ی شماریه منو ک داشیر
 چی شده آقای
؟  شاهرچی

_ و  چرا انقدر نگران شدین؟ گفت سیم کارت 
 گوشیاشون رو رس به

نیست کردن که سیامک نتونه هیچ جوری بهشون 
یس پیدا کنه  دسیر

. 
 .. . بیهوا دلم جوشیدن گرفت

 افتاده؟! تو رو  _
ر
؟! اتفاف ی شده آقای شاهرچی ی چیر
 ... خدا بگید به من

گوشیه چشمهایش از رد لبخند غلیظ روی لبش 
ی خورد  . چیر

ه این همه _ راهو... باور   اوو... خانم احمدی گ میر



ی نشده فقط ی  کنید چیر
بهاره شماریه شما رو میخواد، گفتم باید با خودتون 

 صحبت کنم اگه اجازه
 . دادید شماره تلفنتون رو بفرستم
ی نشده؟_ ی ی باشم چیر

 !پس مطمی 
خندهاش نزدیک بود به قهقهه بدل شود ویل سخت 

 جلوی خودش را
 . گرفته بود

.. هیخی نشده، آره واال چی میخواد بشه مثال.  _

 دارن اونور آب خوش و
، فقط خواست با شما در  ی خرم زندگیشونو میکیی

 . ارتباط باشه
 :مشکوک پرسیدم

آخه چه لزویم داره بعد از این همه مدت به فکر _
؟! تازه به ی  من بیفیر

قول شما اونور آبن، من چه کاری میتونم براشون 
 !انجام بدم؟

ی مهیم به ذهنم آمده با شد با ذوق گفتمانگار که چیر : 



 دارن، یا اینکه ملیک _
ر
آهان... البد پروندیه حقوف

ی رو میخوان ی  چیر
ی و نیاز به وکیل دارن  ... خرید و فروش کیی

شاهرچی با نگایه عاقل اندر سفیه به من چشم 
 . دوخته بود

ی شما؟ نکنه این یارو _ س گرفتیر
چرا انقدر اسیر

جالیل واقعا اذیتتون  امیر
 !کرده؟

_ ه هیچ وجهنه، نه، ب ! 

آره، ارواح عمهم به هیچ وجه! کم از دستش 》
 !دردرس نکشیدم

!شاهرحپخی تو چه خیی داری که با هم فامیلم شدیم

》 
 نیفتاده،  _

ر
ی باشید برای اونا هم اتفاف پس مطمی 
 برادر بهاره میگفت شما

خییل با حرفاتون آرومش میکردید، خییل صحبتهای 
 شما بهش کمک

 . کرده



، وظیفهم بوده، مشکیل نیست نظر لطفشونه _
 . بدید شمارهامو

بعد از آخرین کالس مستقیم به دفیر رفتم و در 
ش به ی  سکوت وهم انگیر

این فکر میکردم که االن بهاره در چه حال است؟ 
 چرا خواسته دوباره با من

د؟ نمیدانم مرا اما حس خویی نداشتم  !ارتباط بگیر
 بر تعجبم افزوده شده بود از این

ی
که هنوز از طرف

ی از سیامک نبود  !خیی
انتظار داشتم بعد از فهمیدن ماجرای من و شهروز 

 صبح اول وقت زنگ بزند
و چندتا لیچار بارم کند، من هم متقابال جواب در 

 خوری به او بدهم و در
پایان با یک بحث و جدل اسایس روزم را آغاز کنم اما 

ی  تا به االن هیچ خیی
نه حنر از مهتاب و سیما از او نشده بود، نه از او و  ! 

ی کردن علت بیتفاویر بقیه  هنوز در حال سبک سنگیر
 نسبت به



دوریه آشنایی من با شهروز بودم که تلفن اتاق به 
 صدا در آمد، دست

دم  . برده و دکمیه اسپیکر را فرسر
 . جانم_

یف آوردن _ جالیل ترسر  !خانم، آقای امیر
 :رسی    ع پرسیدم

_ جالیل؟ اسم کوچیکش  چیه؟کدوم امیر ! 
 !به تته پته افتاده بود

 .. . واال خانم_
 . صدای زمخنر در گوشم پیچید

جاللیا شدن دوتا، سیامکشونم _ آره دیگه حاال امیر
 !خانم

برای اینکه جلوی محمدی آبروریزی راه نیندازد  
 :گفتم

 . بیا تو اتاقم _
ب باز  تماس را قطع کردم که بالفاصله در اتاق به ضی

 شد و قامت مشگ
ش در چارچوب در جای گرفتپوش  . 



ی که از صورتش میشد فهمید خشم، عصبا  ی تنها چیر
 نیت و حالنر مثل

ل نماید  . این بود که دارد سیع میکند خودش را کنیر
 . تالشم این بود که خونرسد و بیتفاوت باشم

 . چرا نمیای تو؟ بیا تو درو ببند_
با گام بلندی داخل آمد و در را محکم به هم کو بید، 

 ابرو در هم کشیدم
 :و طلبکارانه دست به کمر زدم

ته؟! اینجا کاروانرسا نیست که هر موقع _ چه خیی
 خواسنر رستو بندازی

! درو چرا به  ی بیای بعدشم اینجوری رفتار کنی پاییر
؟! که چی   هم میکو یی

؟  خییل عصبا یی هسنر
ی

 !مثال؟! میخوای بگ
قدمهای بلندی برداشت و خودش را به من رساند و 

 :توی صورتم غرید
 !آره عصبا نیام! نگو که نمیدو یی چرا اینجام _
ه در چشمهایش لب زدم  خیر

ی
 :با آرامیسر ساختگ

؟! نکنه طلب داری ازم خیی ندارم_  !از چی



د و  ی از فرط عصبا نیت مردمک چشمانش دو دو میر
 !نگاهش میخم بود

 ُم من؟ _
ُ
 !چرا یه پا میذاری رو د

بهایم شدنیشخندی حرص درآور مهمان ل  . 
 !تقصیر خودته، دئمتو از زیر دست و پا جمع کن _

ی کنار دستمان کو بید  ... مشنر روی میر
 !من با تو شوچی نداشتم و ندارم_

صورتم را نزدیکش بردم، طوری که فاصلیه بینمان 
 به سخنر پنج

 . ساننر میر میشد
 ُمتو _

ُ
 جدی گفتم؛ یا د

ً
منم با تو شوچی ندارم، کامل
ت و پااز زیر دس  

 !جمع کن یا خودم میچینمش
آنقدر پر حرص نفس میکشید که بازدمش مثل 

به  تندبادی به صورتم ضی
د ی  .. . میر

 :وقنر سکوتش ادامه دار شد، باز به حرف آمدم
 من به تو مربوط نمیشه، اینو تو گو _

ی
ی زندگ هیچ چیر



 شت فرو کن
،شهروزم خودش هم چشم داره هم گوش داره هم 

 عقل هم
زندهست و نیازی به وکیل ویص نداره خداروشکر  ! 

ا مرتب   دستم را باال آوردم و یقیه کاپشن چرمرسر
 . کردم

م، فضویل تو  _ پس این یادت باشه آقای محیر
 روابط دیگران کار خو

 !یی نیست
همچنان نفسهای عصبیاش روی صورتم پخش 

 میشد... اما دری    غ از
 !...کلمهای حرف

بسته بود، باال  زیپ کاپشنش را که تا وسط سینهاش 
 کشیدم و تا
 . انتها بستم

حاال هم میتو یی برای منو شهروز آرزوی  _
یفتو  خوشبخنر کنی و ترسر

ی، بیشیر از این وقت منو نگیر   !بیی



ی نفس کشیدنش تند شده بود و قفسیه  رییر
 سینهاش را پر شدت باال و

ی میکرد... دندانهایش را روی میسایید طوری که  پاییر
راتکان خوردن فکش   

به وضوح میدیدم... رگ کنار شقیقهاش نبض گرفته 
 بود ویل همچنان

 !...زبانش نمیچرخید
دستم را که هنوز بند زیپ کاپشنش بود به شدت 

 پس زد و به طرف در
ی از اتاق به سمتم برگشت و  ون رفیر رفت، قبل از بیر

 انگشت اشارهاش را
 . باال آورد و تهدید وار تکان داد

 نوک زبا
ی
نش بود ویل از گفتنش پشیمان انگار حرف

 شد! در را باز کرد و
ون رفت  . بیر

روی صندیل ولو شدم، این آرام نشان دادن ظاهری 
 بدجوری انرژیام را
 . تحلیل برده بود



در واقع دلم میخواست آن لحظه جیغ و داد راه 
 بیندازم، چندتایی توی

 هم 
ی

 ُردنگ
ُ
ون کردنش با یک ا گوشش بزنم و شاید بیر

ت حالممیتوانس  
 !را بهیر کند

اما در کل از خودم رایصی بودم، خوب جوابش را دادم  
 الل شده بود

ً
 کامل

ی یک  ،هیچ پاسخی نداشت که بدهد، الاقل همیر
 مورد کیم حرصم را
 ... !میخواباند

ی  با به صدا در آمدن زنگ پیامک گوشیام از روی میر
 . برداشتمش

.هر موقع رست خلوت شد یه اس ام اس بهم بده》

》 
دم ی  . بلند بلند با خودم حرف میر

جاللیه.. تو چرا 》 اه اصال متنفرم از هر چی امیر
 دست از رس من برنمیداری

یش؟  《 !آخه سیر



یک فنجان قهوه خوردم، کیم پروندههایم را ورق 
 زدم، یک الیحه

نوشتم سپس روی صندیل حسا یی لم دادم و 
 . چشمانم را بستم
آمد که از صبح هر  با مرور کارهای امروز هم به یادم

 بار شهروز تماس
گرفته رس باال جوابش را دادم و اگر بخواهم صادق 

 باشم هر بار یا نادیده
گرفته بودمش و یا انقدر بد جوابش را داده بودم که  

 تخریب
ً
 کامل

 !شخصینر شده بود
دلم به حالش سوخت، او چه گنایه داشت...؟! 

 فقط فامیلیشان یگ بود
ق و رفتار دو قطب مخالف بودندویل از لحاظ اخال  

. 
نخواستم بیش از این فکر کنم چون قطعا پشیمان 

 میشدم! تلفن همراهم
 . را برداشتم و اسمش را لمس کردم



بعد از چند بوق صدایش رسشار از شادی در گوشم 
 :پیچید

دم _ ی  . سالم، یه اس ام اس میدادی خودم زنگ میر
_ ؟ چ ا؟سالم، دیگه خودم زنگ زدم، تو خو یی ه خیی  

 ... خوب که... چی بگم_
ی گذاشتم  . پاهایم را روی میر

 چرا؟ چی شده؟ _
ی نیست فقط من از دیشب  _ ی ... چیر هیخی

 نمیدونم چرا انقدر دلم تنگ
 ... !شده

خندهام گرفته بود، فقط تالش میکردم لبخند غلیظ 
 روی لبم تبدیل به
 . قهقهه نشود

ی رسعت؟_  !جدی؟ یعنی به همیر
_ ی رسعت... من از همون بار اول که اوهوم، به هم یر

 دیدمت حس کردم یه
 ... جورایی دوستت دارم مهرانه

دستم را روی دهانیه گویسر گذاشتم و ریز ریز 



 خندیدم! پرس بیچاره
مثال داشت به من ابراز احساسات میکرد و مهرانیه 

 بیشعور درونم شدیدا
 !عکسالعملهای خندهداری نشان میداد

《 ا آخه چرا باید خندها ه؟ مگه همیه دخیر م بگیر
 اینجور مواقع احساسایر 

نه و به طرف  ی نمیشن؟ اشک تو چشماشون حلقه میر
 مقابل میگن که

دوستش دارن؟! پس چرا من فقط خندهام 
 میگرفت؟! نکنه من دخیر 

 《 !نباشم
اف یی در و پیکر شهروز که بیشیر  بیتوجه به اعیر

 برایم خندهدار بود
ی گفتم  :تا هیجانانگیر

مثل پرس بچههای هجده نوزده ساله حرف  داری _
ی یی   !میر

من آدم احساسایر هستم عزیزم... ربظ به سن و  _
 سال نداره که... یعنی 



؟  !باورم نمیکنی
! فقط این همه رسعت توی  _

ی
نمیگم که دروغ میگ

 عالقهمند شدنت به
 ... !من برام عجیبه

 به عشق در یک نگاه اعتقاد داری؟_
خ دادمکامال جدی و محکم پاس : 

 !من بیشیر به متنفر شدن در یک حرکت ایمان دارم_
 :تعجب از لحنش میبارید

؟_  !یعنی چی
ون  دستهای از موهای مواجم را که از زیر مقنعه بیر

 زده بودند دور
 . انگشتم پیچیدم

یعنی کافیه یه حرکت یا عکسالعمل ناشایست و بد _
 از طرف مقابلم ببینم
نم ی ، بیچون و چرا،همونجا از زندگیم خطش میر ! 

 .. . اینجوری کار من خییل سخت میشه که _
 کار سختیه_

ً
 !آره خب، خوب بودن کل

 . ویل من میتونم انجامش بدم _



 ... این گوی و این میدان، بسم هللا _
 .. . بسماهلل_

ی انداختم و از نیم  ی پاییر پاهای خستهام را از روی میر
ون  چکمههایم بیر

 . آوردم
_ م خو  نهمن دارم میر  . 
؟ _  مگه االن کجایی

 . دفیر _
 . بمون میام دنبالت _

باشه، فقط طولش نده، از منتظر موندن خوشم _
 . نمیاد

 . یک رب  ع دیگه اونجام_
 . زیر نیم ساعت امکان نداره_

میگم یه رب  ع دیگه اونجام یعنی راس یه رب  ع دیگه _
 اونجام تازه شایدم زودتر

. _ 
ما  !ساعت میگیر
 . حله، بگیر _



؟اگ _ ه دیر اومدی چی  
_  

ی
 . هرچی تو بگ

 . لبهایم کش آمد
 نز یی _

ً
باشه، خودت گفنر هر چی من بگمها، بعدا

 !زیرش
نم، اما اگه رس وقت رسیدم _ ی نه من زیر حرفم نمیر

؟  چی
 :بیفکر پاسخ دادم
_ 
ی

 . هر چی تو بگ
؟_ ی  مطمی 

 :تفری    ح کنان گفتم
ی _  . آره مطمی 

ی االن تایم بگیر  _  . باشه از همیر
_ یم بینمت اوگ  . 

 . خداحافظ_
نیم چکمههایم را پوشیدم و از جا برخاستم، نگایه به 

 ساعت مچیام
انداختم؛ هفت و چهل و شش دقیقه بود یعنی 



 شهروز باید تا هشت و یک
سید که بعید میدانستم  . دقیقه میر

آیینیه کوچکم را از کشو برداشتم و یک وری روی 
ی نشستم، همانطور  میر

ا به دقت نگاه میکردم، گزینههای که اجزای صورتم ر 
 درخواستیام از شهروز

ی مورد برریس قرار میدادم  . را نیر

میتونم بگم تا یک هفته دور و بر من پیداش 》
 نشه، الاقل یک هفته

 《 !راحت باشم
مدادی که زیر چشمم کشیده بودم کیم ریخته بود، 

 دستمال کاغذی
ی کردنش شدم  . برداشتم و مشغول تمیر

《 م هست، اینکه بگم زنگ بزنه به البته یه   کار بهیر
 سیامک و زیر و باالشو

 《.فحش بده
 . بیاختیار لبخند بر لبم آمد

ین باشه، 》 چقدر میتونه اون لحظه جذاب و شیر



 خدایا کاش دیر

 《...برسه
آیینه را داخل کشو برگرداندم و دستمال کاغذی را در 

 سطل زباله انداختم
ی کنفرانس  ون کشیدم و ،یگ از صندلیهای میر را بیر

 رویش لم دادم، رسم
 . را به عقب خم کردم و پلکهایم را بستم

تازه چشمهایم داشت گرم میشد که صدای زنگ 
 تلفن همراهم خواب را از

 . رسم پراند
 . یی رمق و خسته از جا برخاستم و پاسخ دادم

ون  _ ط میبندم هنوز از در خونتون بیر چی شد؟ رسر
 !نیومدی
هوا بلند شدشلیک خندهاش به   . 

ی _ یف بیارید پاییر  . جلوی درم خانم احمدی، ترسر
متعجب به ساعت نگاه کردم، هنوز پنج دقیقه به 

 !هشت مانده بود
 !چطور ممکنه؟ نکنه با پیک موتوری اومدی_



 . صدای قهقههاش بیشیر شد
م دیگه _  َرکه میشینم میر

َ
 . آره بیا سه ت

ینش پشت پنجره رفتم و پرده را کنار زدم، ماش
 درست جلوی در دفیر پارک

 . بود
 !بیمزه _

د ی  :در صدایش خنده موج میر
! من تو ماشینم، درست  _

ی
بابا خودت داری میگ

 جلوی در، پنج دقیقه هم
 !زود رسیدم هیچ جوره نمیتو یی زیرش بز یی 
... خودم را برای  توی ذوقم خورده بود! لعننر

ین انجام دادن  لحظیه شیر
ط جذاب آماده کرد ه بودمآن رسر ! 

 که زدم هستم _
ی
 . من پای حرف

 !باشه، حاال میای یا باید بیشیر منتظر بمونم؟_
 . نه اومدم_

ون  تلفن را قطع کردم و در کیفم انداختم، از اتاق بیر
 رفتم و بعد از



خداحافظی با محمدی به طرف آسانسور گام 
 برداشتم، اما قبل از بسته

ون رف تمشدن درش پشیمان شدم و به رسعت بیر  . 
ی بروم... وقت   ترجیح دادم سه طبقه را از پله پاییر

ی بدی ی  کیسر گایه چیر
 !نیست

حداقل مزایای این کار این بود که دیرتر مجبور 
 میشدم تن به خفت انجام

ط شهروز بدهم، هرچند نمیدانستم قرار  دادن رسر
ی از من ی  است چه چیر

بخواهد هیچ حدیس هم راجع به آن نداشتم! به 
ی درمحض اینکه جلو   

ی پیاده شد و خودش را به من  ظاهر شدم از ماشیر
 رساند، آن لبخند

مضحک روی لبش انگار داشت به خیاالت وایه من 
 !دهنکخی میکرد

 . سالم خانم زیبا_
 . بیحوصله جوابش دادم



 . سالم_
مانه در را برایم باز کرد و سوار شدم، وقنر روی  محیر

 صندیل راننده
ی را به حرکت در  آورد من هم استارت نشست و ماشیر
 !زبانم را زدم

 !اول بگو کجا بودی که اینقدر رسی    ع رسیدی؟_
 . صدایش ته مایهای از خنده داشت

ی اطراف کار داشتم که از شانس خوبم توام _ همیر
 . دفیر بودی

 خب؟_
 . نگاه کوتایه به من انداخت

؟_  !خب چی
 . ناخودآگاه لحنم کیم تند شد

! خواستتو بگو ببینم _  .. . نخودچی
 !نیشش تا بناگوش باز شد

س _ ی عجیب غرینی نمیخوام نیر  . چیر
 . به طرفش رو چرخاندم

 توام این اجازه رو به _
ً
سم و قطعا ی نمییر ی من از چیر



 خودت نمیدی که از
ای عجیب غریب بخوای ی  ... !من چیر

 . هر دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد
 مای گاد، ببخشید ل یدی _

ُ
 . ا
وس و مسخرهاش چپ چپ نگاه کردم و به حرکات ل

 به حال خودم تاسف
ی برسر نچسنی را تحمل کنم  !خوردم که مجبورم چنیر

 . حرفتو بزن_
؟_  حاال چرا انقدر عصبا یی

 !عصبا یی نیستم_
 عصبا یی بودم... این زود رسیدنش بدجور 

ً
اما دقیق ا

 !...حالم را گرفته بود
را  صدای موسیقر کالسیک و بیکالم در حال پخش 

 . کم کرد
 . پس خستهای و بیحوصله_

دم  . با دو انگشت گوشیه چشمانم را فرسر
 . آره خستهام_

م؟_  چی میخوری برات بگیر



واقعا نمیدید که بیاعصابم؟! نمیفهمید که االن 
 قابلیت خفه کردنش را

 !دارم؟
میشه انقدر به فکر رفتار و حرف زدن و شکم من _

؟  !نبایسر
عصنی و حرصیام متعجب نیم نگایه به چهریه 
 . انداخت

_ ! خو یی عزیزم؟ حس میکنم روز خو یی نداشنر
 افتاده؟

ر
 اتفاف

ی خیی نداشت که دیدنش میتوانست  قطع به یقیر
 !بدترین اتفاق روزم باشد

 .. . کال حضورش در زندگیام نحس بود
 :کالفه جواب دادم

؟_  میشه منو عزیزم صدا نز یی
 چرا؟_

 که حجم تنهایی به خیابان و ماشینهای تک رسنشی
نی
 انسانها را به رخ

 . میکشیدند چشم دوختم



 !خوشم نمیاد_
 . اوگ_

 کرد و من با مرور 
ی

چند دقیقهای را در سکوت رانندگ
 بحثمان دچار

عذاب وجدان شدم، در یط این دو روز هر چه دلم 
 خواسته بارش کرده
 . بودم و دم نزده بود

 .. . من امروز، روز سخنر رو گذروندم، ببخشید _
 . بیتفاوت دست برد و دستگاه پخش را خاموش کرد

 .مهم نیست_
 .چهرهاش کامال خننر بود

 . حاال ناراحت نشو دیگه، عذر میخوام_
 . از گوشیه چشم نگاهم کرد

 . دیگه یی برو برگرد باید درخواستمو قبول کنی  _
 . لبخندی تصنیع بر لب آوردم

_ ط کر  دیم با اونو که به هر حال قبول میکردم، رسر
 . هم

نه آخه من قصد داشتم فقط در حد یه _



 درخواست باشه و قبول و رد
کردنشو به عهدیه خودت بذارم، ویل االن دیگه باید 

، هیچ  قبولش کنی
 . رایه نداره

 :مشکوک پرسیدم
 چی هست حاال؟_

 . پشت چراغ قرمز نگه داشت و رو به من کرد
 . آخر هفته یه مهمو یی دعوتم_

 خب؟_
م که همراهم بیاییم خوا _  . 

چند ثا نیهای را بهت زده نگاهش کردم و سپس لب 
 :به سخن گشودم

؟_  !مهمو یی
در آن واحد هزار جور فکر مختلف به رسم زد که هر  

 کدام از دیگری بدتر
 !بود

ی شدن چراغ به راه افتاد  . با سیی
ی عجیبیه؟ البته بگم که تولد _ ، چیر

آره دیگه مهمو یی



 یگ از
 . دوستامه

عذب گفتمم : 
 آخه من بیام چیکار؟ _

ه، منم _ هرکیس یه همراه میتونه با خودش بیی
 . میخوام تو باهام بیای
 :شکاک و دو دل پرسیدم

؟_  اون وقت به چه عنوا یی
 .. . به عنوان_

 :کیم مکث کرد و سپس ادامه داد
، هوم؟_

ی
 به عنوان یه دوست خانوادگ

یم از نفس راحنر کشیدم و خدا را شکر کردم که اس
 نامزد نیاورد... که

ت عزرا ئیل  اگر میآورد االن در حال مالقات با حرصی
 !بود

بیحرف در حال تجزیه و تحلیل مسئله بودم که 
 صدایش مرا از فکر درآورد

. _ 



؟
ی

 خب چی میگ
لهو و لعب و خاک بر رسی باشه نمیامها... شغل  _

ا ی  من متفاوته، خییل چیر
صیت من به در شان من نیست، خییل کارا از شخ
 دوره و از همه مهمیر 

اگه یه درصد پای پلیس بخواد به اون مهمویی باز 
 
ی

 بشه خییل برای زندگ
 شغلیم بد تموم میشه... متوجیه که؟
 . به خیابان خانیه من رسیده بودیم

ا نیست نهایتش دو تا شات بزنن  _ نه، از این خیی
 . دیگه

خودش به این حرف بیمزهاش خندید و باز ادامه 
ادد : 

این دوستم پدرش یگ از کله گندههای تجارت _
 ایرانه، اگه توی اون

ی پای پلیس وسط نمیاد، خیالت  مهمو یی قتلم بکیی
 راحت باشه، امن
ی   . و مطمی 



متنفر بودم از این حجم خود برتر بینی و پاریر 
 بازی... اینطور که گفت

ی شدم که حنر دور تا دور آن منطقه را   کامال مطمی 
ششکیل آدم پو   

ت آقا  میدهند تا مبادا کیس مزاحم جشن تولد حرصی
 شود! کم با این قرسر 

شان را از بر بودم!... حاال   ی رس و کله نزدم... همه چیر
 بود یک جوان

ی
 کاف

بدبخت از رس نداری و بیپویل جشن عروسیاش را در 
 خانه برگزار کند

م تا پایان شب چندباری را مزاحم  ،همسایگان محیر
وهای پلیس  نیر

وند میش که آقا بیاید این بساط لهو و لعبو جمع  》
 کنید، ما آسایش

و عربده کشان داد به خطر افتادن دین  《...نداریم
 و پایمال شدن حقوق

شهروندی را رس میدهند... فقط به خاطر یک 
 . شب... آن هم جشن عرویس



.. 
ی اونجا در امنیت کامله _ ؟ ببیر

ی
ی نمیگ ی چرا چیر

 . خیالت راح ت راحت
ایط زندگیمان کشیدم و در حایل  آیه تاس ف بار از رسر

ی پیاده  که از ماشیر
 :میشدم جواب دادم

 ... باشه، میام... اونم چون قول دادم_
ی در گفتم  :قبل از بسیر

ساعت دقیقشو تا اون روز بهم بگو که رس وقت _
 . آماده باشم معطل نیسر 

کم حریص بودم که او هم با لبخند دندان نمایش 
 بیشیر روی

فت اعصابم میر  . 
 . باشه عزیزم، حتما_

دسنر برایش تکان دادم، سپس وارد ساختمان شدم و 
 در را با حرص پشت

 . رسم بستم
مثل چند روز اخیر آسانسور خراب بود و مجبور 



 شدم از آن همه پله باال
دم ی  . بروم و همچنان با خودم غر میر

خدایا چقدر آخه آدم فرصت طلب؟! البته 》
 تقصیر خودمه... خود

 از اون 
ی
احمقم این فرصتو براش مهیا کردم، اگه حرف

وط ط و رسر  رسر

دم االن اینطوری نمیشد ی  《!مسخره نمیر
 !پوزخندی به خر درونم زدم

ه ه... خاک بر رس خرت کنم، چقدر برنامه 》
 ریخنر واسش، چقدر

 《...خوش خیال بودی
 . آخرین پله را باال رفتم و کلید را در قفل در انداختم

《 چاه مکن بهر کیس اول خودت دوم  راست میگن 
 کیس، شده حکایت

《 
 !من

 . وارد خانه شدم و در را آهسته و با احتیاط بستم

یادم باشه به مامان زنگ بزنم جریان و بگم، البته 》



 با سانسور قسمت

 《 !اولش
ی به عنوان  ی لباسهایم را عوض کردم و قصد کردم چیر

 شام بخورم و هر چه
 . زودتر بخوابم

رفتم اما اشتهایم کور شده بود... لیوا یی رس یخچال 
 شیر نوشیدم و به
 . اتاق خواب رفتم

تن دردمندم را روی تخت رها کردم و خودم را به 
 دستان نوازشگر خواب

دم  . سیی
فردای آن روز به خانیه مادرم رفتم و ماجرای مهما 

 یی را برایش گفتم
،البته این که فکر میکردم شاید یک درصد ناراحت 

یا مخالفت شود   
 !کند خیال خایم بود

ی از آنها  راجع به سیما و مهتاب و این که هیچ خیی
 نیست هم صحبت



کردم و مادرم گفت هنوز از قضییه رفتنمان به 
 خانیه حاج مهراب خیی 

 . ندارند
قرار شد مادرم برای شام دعوتشان کند و همانجا 

 . ماجرا را بازگو کنیم
ش خان موضوع آن شب بعد از خوردن شام، داریو 
 من و شهروز را با

بیمییل به بقیه اعالم کرد که البته آنها هم زیاد 
 خوشحال نشدند! حدس

دم داریوش خان هنوز هم از دیر آمدن حاج  ی میر
 مهراب ناراحت است و این

ایم و یی اد یی بزرگ برداشت  
حرکتش را یک یی احیر

 کرده و همچنان
عادی  دلخور است... اما علت این عکس العمل غیر 

 سیما، مهتاب، سپهر و
 !عیل را نمیفهمیدم

فقط نگاههای معنی داری با هم رد و بدل کردند و 
یگ خشک و خایل  تیی



گفتند! که از آنها بعید بود! هرچند میدانستم قرار 
 نیست برای من و شهروز

اتفاق خایص بیفتد ویل بازهم انتظار این همه یی 
 تفاویر و رفتارهای

تمعجیب غریب را نداش ! ... 
به خانه که برگشتم انگار نگاههایشان درونم رسوخ 

 نموده و روحم را
ی کرده بود!... حس خو یی نسبت به رفتارشان  سنگیر

 نداشتم، یک آن
م و علت آن رفتار و  تصمیم گرفتم با سیما تماس بگیر

 نگاههای معنی دار را
سم ویل پشیمان شدم  ... بیی
پایک را روی شاید بعد از آن بحث و جدل که من آب 

 دست شهروز ریختم
 .. . دیگر انتظار نداشتند پیشنهادش را قبول کنم
 .. . شاید هم توقع داشتند زودتر به آنها بگوییم

 روی تخت دراز کشیدم و در تاریگ زل زدم به سقف
. 



افکار مختلقی پیش چشمم نقش میبست و ذهن 
 خستهام بیمارگونه آنها
 .. . را پر و بال میداد

《  
ی

فشار آورده دارم دیوونه میشم خستگ ! 》 
چشمانم را بستم و سیع کردم ذهنم را از هر فکری 

 خایل کنم، هر چه که
بود باالخره معلوم میشد... تلفن همراهم بیوقفه 

 زنگ میخورد، با عجله
 خودم را به پذیرایی رساندم و از روی اپن برداشتمش

. 
 بله؟ _

 کجایی خانویم؟_
بایلم تو هال بودتو اتاق خواب بودم، مو  _  . 

ی؟_  حاضی
 مگه نگفنر هفت؟_

چرا ویل تا بیام دنبالت و بریم برسیم از هفتم _
 . میگذره

ب  یه آهستهای به پیشا نیام زدم  . ضی



 !اما من آماده نیستم_
یم_  . فدای رست هر موقع حاضی شدی میر

 . تا چهل دقیقه دیگه اینجا بایسر خوبه_
 . باشه عزیزم یم بینمت_

خداحافظی تماس را قطع کردم، از حرصم بی
 نمیدانستم به چه زبا یی باید

ش را خرج  ی به او بفهماندم که این الفاظ محبت آمیر
 !من نکند

سید و   بلند آ یی کاربنی که تا مچ پایم میر
ی اهن آستیر پیر

 یقیه بستهای
داشت پوشیدم، پارچهاش لمه بود و در نور شب 

د ی  . حسا یی برق میر
شالم را نداشتم بنابراین  خدا را شکر قصد درآوردن

 فقط موهایم را اتو
  
ی

کشیدم و آرایش مخترصی کردم، شال لیمویی رنگ
 که لبههایش تورهای

ی دار دوخته شده بود آزاد روی رسم انداختم،  چیر
 فرقم را به یک طرف کج



کرده و رس تا پایم را در آیینه قدی که تازه خریده 
 . بودم برانداز نمودم

س بود حسا یی چون جنس پارچیه پیر 
َ
ُ
ُ
اهن َلُ

 روی تنم نشسته و اندامم
 . را به رخ میکشید

از اجزای صورت لبهای رسخم بیش از همه به چشم 
 . میآمد

نیم بوتهای مشگ پاشنه ده سانتیام را به پا کردم تا  
 کیم از اختالف

 . قدیام با شهروز بکاهد
ی ستارهای شکل را داخل کیف دسنر   گل رس پرنگیر

مکه هم رنگ لباس  
ون آمدم ی پالتو از اتاق بیر

 . بود انداختم و با برداشیر
روی کاناپه لم دادم و نگایه به ساعت انداختم، چهل 

 و پنج دقیقه گذشته
ی نبود  . بود اما از شهروز خیی

در حال نت گردی بودم که گویسر در دستم زنگ 
 . خورد



 بله؟ _
 . من رسیدم_
 . از جا برخاستم

 . اومدم_
_ نیسنر اشکایل نداره من منتظر اگه هنوز آماده 

 . میمونم، عجله نکن
 . دسته کلید را از روی کانیر برداشتم

ی _ م دارم میام پاییر  . نه، حاضی
تماس را قطع کردم و گویسر را در کیفم گذاشتم، پالتو 

 را تن زدم و با قفل
ون رفتم  . کردن در بیر

ی  به محض اینکه وارد کوچه شدم با عجله از ماشیر
به طرفم آمدپیاده شد و   

. _ 
 . َو َاو... چه کردی بانو

غم میل  دستش را به سمتم دراز کرد، بیمیل و علیر
 باطنی با او
 . دست دادم



د که از تماس دستش مور مورم  دستم را آهسته فرسر
 برایم

ً
 شد، اًصل

قابل تحمل نبود... انگار داشتند پوستم را سوزن 
 سوزن میکردند! به

ون کشیدمرسعت از دستم را از میان  انگشتانش بیر  . 
نگایه به رس تا پایش انداختم، الحق که در آن کت و 

 شلوار شکالیر و
اهن کرم رنگ میدرخشید  . پیر

 . توام دست کیم نداری_
 . لبخند روی لبش جا باز کرد

ی باری که تو _ این لحظه رو باید ثبت کرد، این اولیر
 این پونزده روز داری
 . ازم تعریف میکنی 

فته بود، بیچاره راست میگفت، در این خندهام گر 
 مدت یا بیتفاوت بودم

ی باری بود که از او  یا انتقاد کرده بودم! این اولیر
 تعریف میکردم هرچند غیر 

 .. . مستقیم



ون کشید و دور بینش  گوشیاش را از جیب کتش بیر
 . را روشنش کرد

؟_  سلقی
 . نخواستم باز توی ذوقش بزنم

 . سلقی _
ی را تنظیم کرد و چند عکس در حالتهای   دور بیر

 . مختلف گرفت
 بود دیگه_

ی
 . یه دونه کاف

بعد از این همه وقت رایصی شدی یه عکس با من _
ی اونم اگه بد  بگیر

میافتاد دماغم میسوخت! چندتا گرفتم محض 
 . احتیاط

ی نگفتم ی  . لبخندی به این همه ذوقش زدم و چیر

《 ه شهروز که قراره بعدا با ای ن مادرت برات بمیر
 عکسا در فراق ناله

 《 !کنی 
 . با این افکار شیطا یی لبخندم پررنگیر شد

هام شده بود، برای فرار  یک طور عجیب غرینی خیر



 از نگاههایش لب
 ... هوا رسده ها _ :زدم

ی را باز کرد  :هولزده چشم از من برداشت و در ماشیر
 . بفرمایید ل یدی_

ی را دور زد   گفتم و سوار شدم، ماشیر
و روی ممنو یی

 صندیل راننده
 . جای گرفت

 در اطراف شهر بود با 
ی

تا رسیدن به مقصد که باغ
 آهنگهای فوق شاد و

رقص مسخریه شهروز پشت فرمان گذشت! به 
دم اما در ی  اجبار لبخند میر

 !واقع از لوس بازی  هایش چندشم میشد
کم کم این دو سال تفاوت سنی داشت به چشمن 

 میآمد، حس میکردم
م... رفتارهایمان آنقدر تفاوت خییل از او ب زرگیر

 داشت که از نظرم ده سال
 !اختالف بینمان بود

جلوی در باغ که رسیدیم صدای پخش را کم کرد، 



ی داد و رو  شیشه را پاییر
به مرد هیکل و تنومندی که آنجا ایستاده بود کاریر را 

 . نشان داد
مرد بعد از رویت کارت تماس کوتایه برقرار کرد، 

هسته باز شدسپس در آ  
ی داخل شدیم  . و با ماشیر

ی   های مدل باالیی که کم از ماشیر
ی کنار دیگر ماشیر

 خودش نداشتند پارک
 . کرد و پیاده شدیم

جلوی در عمارت چهار نفر با همان تیپ و قیافیه 
ون باغ  مردی که بیر

بود ایستاده بودند، هم قدم پیش رفتیم که یگ از آن 
 چهار نفر جلو آمد و

ز همان کارت را نشان داد، مرد کنار رفت و شهروز با
 در بزرگ امارت را باز

 . کرد
 . بفرمایید خواهش میکنم، خوش آمدید_

این همه محافظ و نگهبان و بادیگارد فقط برای یک 



 جشن تولد؟! این هم
از تفاوتهای چهار درصد مرفه جامعه با نود و شش 

 !درصد بقیه بود
جله جلو آمد و رو با هم وارد شدیم، خدمتکاری با ع
 :به من کرد

یف _ خوش آمدید برای تعویض لباس همراه من ترسر
 . بیارید

 . نگایه به شهروز انداختم که چشم بر هم نهاد
 . برو عزیزم من همینجا منتظر میمونم_

همراه خدمتکار به گوشیه سمت چپ سالن رفتم و 
 در کمال تعجب وارد

ی به طبقیه باالیی   از آسانسور شدیم! برای رفیر
 !آسانسور استفاده میکردند

به یاد آسانسور آپارتمان خودم افتادم که همیشیه 
 خدا خراب است و

 ... مجبورم سه طبقه را از راه پله باال بروم
با رسیدن به طبقیه باال از آسانسور خارج و وارد 

 شدیم که دو
ی

 سالن بزرگ



 !طرفش پر بود از در
ر آنجا بود! با یک نگاه رسرسی فکر میکنم شانزده د

 آدمرا به یاد سالن
 !...هت لها میانداخت

 . یگ از درها را باز کرد و کنار ایستاد
 . بفرمایید خانم_

ی آنجا نبود جز چند  تشکر کردم و وارد شدم، هیچ چیر
 آیینه قدی و

 . جالبایس، مشخص بود برای پرو آماده شده است
ایه پالتوام را درآورده و از جا لبایس آویزان کردم، نگ

 به خودم در آیینه
ی از رس    شالم را نیر

انداختم و در یک تصمیم ناگها یی
 کشیدم و کنار
 . پالتوام گذاشتم

دسنر به موهایم کشیدم، خوشبختانه اتو کشیده و 
 صافشان کرده بودم

ی روی موهایم نشاندم و  یه براق پر از نگینم را نیر ،گیر
 لبخند رضایت



 . بر لبم نشست
ون رفتم، کیفم را به دست گرف ته و از اتاق بیر

 خدمتکار همانجا منتظر بود
،جلوتر از من راه افتاد و کنار آسانسور ایستاد، بعد 

 از من وارد شد و دکمیه
د ی را فرسر  . طبقیه پاییر

شهروز همانجا روی یک کاناپه لم داده بود و با 
فت، آهسته  موبایلش ور میر

 . جلو رفتم
 . میتو نیم بریم_
گذاشتگویسر را در جیبش    . 

 . بریم_
هام ماند! از جا  تا چشمش به من افتاد مات شده خیر

 بلند شد و
ی موهایم را که روی کمرم رسیده بود به دست   پاییر

 . گرفت
 ... تو فوق العاده دخیر  _

 :دستش را برداشت و التماسگونه گفت



 میشه یه خواهیسر بکنم؟_
؟_  چی

سم ناراحت بیسر _  . مییر
_ راحت بشم؟مگه چقدر بده که ممکنه نا ! 

 :یی مقدمه گفت
 میشه بگم نامزدیم؟_

 :چشمانم گرد شد و به تندی جواب دادم
ی که باهات _  فکرشم نکن شهروز... همیر

ً
اًصل

 !اومدم خودش کیل کاره
یی حرف و ناامیدانه رسش را تکان داد و هم قدم به 

 سمت ورودی
 . سالن اصیل راه افتادیم
ه صدایش داشتم ریز ریز در دلم غرغر میکردم ک
 :توجهم را جلب کرد

؟_  تو اصال راجع به آینده فکر میکنی
 !از سوالش کیم جا خوردم
 !معلومه که فکر میکنم_
 :من من کنان ادامه داد



... به من به  _ منظورم آیندیه خودمونه... دوتایی
 عنوان همرس آیندهت

؟  فکر میکنی
در واقع جواب دادن کیم سخت بود... نه میتوانستم 

و نه بگویم نه  
میتوانستم بگویم بله! چون تصمیم گرفته بودم به 

 درخواست مادرم زود
ی از رس صیی پیش  قضاوت نکنم و بگذارم همه چیر

 برود و بعد تصمیم نهایی 
م  . را بگیر

 زوده شهروز... فکر میکنم _
ی
فعال واسه هر حرف

 برای
ی
 پونزده روز زمان کاف

ا نیست... من  ی صحبت کردن راجع به این چیر
ونم انقدر زود به آیندیهنمیت  

ی احتیاج دارم  دو نفره با تو فکر کنم... به زمان بیشیر
م  . تا تصمیم بگیر

ی شده بودند، دیگر آن برق  چشمانش حسا یی غمگیر
 چند لحظه پیش در



 ... آنها نمیدرخشید
 میتونم امیدوار باشم؟_

 نمیتونم الیک دلخوشت کنم... شاید آره، شایدم نه_
... 

دادمرصانه جواب  : 
 . اما من میخوام که امیدوار باشم_

 . دیگر پاسخی ندادم و با هم وارد سالن اصیل شدیم
صدای گوش کر کن آهنگ، دخیر و پرسهای زیادی را  

 که آنجا حضور
داشتند از خود بیخود کرده بود! هر چقدر چشم 

 میچرخاندم اطراف پر بود
 که با آرایشهای غیر متعارف و لباسهایی  

ا یی از دخیر
 که به زور باالتنهشان

را پوشانده بود و تا زیر باسنشان یم رسید و پرسا یی  
 که هر کدامشان

ها را دور خودشان داشتند  !یگ دو تا از این دخیر
سن رقص بسیار شلوغ بود به طوری که نمیشد گفت 

 در حال رقصند



 !بیشیر به این میماند که دارند در هم میلولند
ل خوردن بودند یا  عدهای هم یا نشسته و در حا

 گوشه و کنار ایستاده و
با گیالیس در دست ژست مادلینگهای معروف را  

 گرفته و با هم حرف
دند ی  . میر

اهن مشگ و   پرس کم سن و سایل با کت و شلوار و پیر
 کراوات زرد رنگ در

حایل که دستانش را از دو طرف باز کرده بود با 
 لبخندی دندان نما جلو آمد

در آغوش کشیدو شهروز را تنگ   . 
 . چطوری پرس؟ خوش اومدی_

ب  های دوستانه پشتش نواخت و   شهروز در جواب ضی
 :گفت

 . خوبم، تولدت مبارک باشه حسام جون_
 :تشکری کرد و عقب رفت، رو به من کرد

 کنی _
ی
افتخار آشنایی با گ رو دارم؟ نمیخوای معرف

 شهروز؟



 :عمیق نگاهم کرد و با لحنی نارایصی پاسخ داد
_ ، البته یه مه ی  ما هسیر

ی
رانه جان از دوستان خانوادگ
 جورایی فامیلم

 .محسوب میشیم
مانه دست جلو آورد، آهسته با او دست  حسام محیر

 دادم که فشارضعیقی 
 . وارد و دستم را رها کرد

یف _ خوشحالم از آشناییتون، باعث افتخاره که ترسر
 . آوردید

 :لبخندی تصنیع به لب آوردم
ین روزها پیش  تولدتون مبارک، _ امیدوارم بهیر

 . روتون باشه
 . ممنون بانو_

سید، در یک نگاه  پرس مودب و آقایی به نظر میر
 !میتوان گفت بد نبود
 :روب  هشهروز کرد

 ُنقت کجاست؟ نیومده؟_
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
 این پرس عموی ع

ی شد  . گوشهایم تیر



 . نمیدونم میاد یا نه، خیی ندارم_
_ از همه کار  چطور شده تو خیی نداری! شما دوتا که

... تو ی  هم خیی داشتیر
 ندو یی پس گ باید بدونه؟

چند وقنر میشه زیاد با هم در ارتباط نیستیم، _
ی شده، تحویل  رسسنگیر

ه  ... !نمیگیر
 ُنتاکت کرده بود

ُ
 !پس با شهروز هم ک

 . یه زنگ بهش بزن_
باشه داداش اگه تا یک ساعت دیگه نیومد زنگ _

نم ی  . میر
رخاندبا لبخند سمت من رو چ : 

 . بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید_
 . دست روی شانیه شهروز گذاشت

، صابخونه محسوب _ شهروز تو دیگه مهموننیسنر
، خودت از مهرانه  مییسر
 . جان پذیرایی کن

ی با آمدن مهمانان جدید از ما دور  تشکر کردیم و او نیر



 . شد
با هم به طرف کاناپیه سفید چریم که جلویش پر 

نواع و اقسامبود از ا  
ینی رفتیم و نشستیم  . میوه و شیر

 . بیش از آن نتوانستم کنجکاویام را مهار کنم
 مگه سیامکم دعوته؟_

 . گفت "اوهویم"بیتفاوت 
 !چرا شادی نیومد؟_
 !با تعجب نگاهم کرد

بیست سوالیه مهرانه؟! خب چون دعوت نبود!  _
ک من  حسام دوست مشیر

 و سیامکه
و مشغول دید زدن افراد آهستهای گفتم  "آهان "

 حاضی در مهما یی 
 . شدم

پیشخدمنر نزدیک آمد و با یک سینی در دست خم 
 شد، با دیدن

 محتویات گیالسها که سفید و قرمز بودند ردش کردم



. 
 . ممنون من نمیخورم_

سینی را به طرف شهروز گرفت و او یگ از جامها را 
 . برداشت

_ یدبرای خانم نوشید یی بدون الکل بیار   . 
 . جام را باال گرفت

؟_  !نمیخوای امتحانش کنی
 . نه عالقهای ندارم_

ً ؟_
ً
 !واقعا

 . آره، واقعا_
ی نیستا میتو یی یه شات بخوری_  . اینا زیاد سنگیر

 . عصبا یی شدم
گفتم که عالقه ندارم، چیش عجیبه که یه اضار _

؟  میکنی
 . جرعهای نوشید

 . هیخی هرطور که راحنر _
کوت گذشت که بشقا یی روی پایمچند دقیقه به س  

 . گذاشت



 . الاقل میوه بخور_
ینیخامهای   در بشقاب یک سیب و کیوی و دوتا شیر

 گذاشته بود، پیش
ی برگرداندم و بدون اینکه نگاهش   دسنر را روی میر

 :کنم گفتم
 . میخورم، دیر نمیشه_

همچنان سکوت برقرار بود و من با دیدن شخیص که 
 با حسام خوش و بش

ی که از بازویش آویزان بود چشمانم میکر  د و دخیر
ه ماند و با تعجب  خیر

 :گفتم
 ... شهروز_

 . جانم_
 !اون سیامکه؟_

ی  حنر به چشمانم شک داشتم... میخواستم مطمی 
 !شوم

 . رد نگاهم را دنبال کرد
 . ا ... آره، سیامکه_



د ی ی بود که در لحنم موج میر ی  . تعّجّب تنها چیر
_ ؟او یی که آویزونشه کیه ! 
 . قهقههاش به هوا بلند شد

 . نمیدونم منم، االن میاد میفهمیم_
از حسام جدا شدند، مثل همیشه مغرورانه گام 

 برمیداشت البته همراه با
همان جسم آویزان از بازویش که نیشش تا بناگوش 

 !باز بود
ون کشید پ،  شهروز تلفن همراهش را از جیبش بیر

دم که ی  حدس میر
دمیخواهد با سیامک تما س بگیر  . 

 َرونگاه کن_
ُ
ُ
َ
 . کجایی تو؟ این ًوُ

وسط سالن ایستاده و هاج و واج اطرافش را 
 . مینگریست

 . شهروز برخاست و دست تکان داد
 . این طرف بابا، سمت راست_

ی آورده و باز در جیبش فرو بود  . گویسر را پاییر
به سمت ما آمدند و من خودم را مشغول پوست  



 کندن سیب نشان دادم
. _ 

 . سالم داداش چه عجب ما شما رو دیدیم
رسد و خشگ گفت و با هم دست دادند و  "سالم"

 من همچنان بیتفاوت
 . تکهای کوچک از سیب را به دهان بردم

 . شهروز باز به حرف آمد
ی شده_  . سایهت سنگیر

 !شما رستون زیادی گرم شده_
کنایهاش به من بود! رس بلند کرده و چپ چپ 

 . نگاهش کردم
تای ابرویش را باال برد و پوزخند روی لبش یک 

 پررنگ شد
؟ خوش میگذره؟_  دایی

 خو یی دخیر
دلم میخواست با همان چاقوی میوهخوری 

 چشمانش را از کاسه در
بیاورم که دیگر نتواند اینطور با نگاهش مرا بسوزاند، 

 ممنو یی از رس اجبار



 . گفتم
شهروز با لبخند نگایه به دخیر همراه سیامک 

داخت که لباسش همان  
اهن قرمز کوتایه با بندهای  مثل نیشش باز بود! پیر

 باریک پوشیده بود که
ی  روی پوست برنزهاش و با به نمایش گذاشیر

 اندامهای زنانهاش بیش از
 !حد سکیس به نظر میآمد

لبها و گونههای تزریقر و بینی عملیاش بدجوری توی 
د! با آن ی  ذوق میر

نگهای اینستاگرام بودموهای لخت و بلوند شبیه پل ! 
ی شده بود که شهروز یخ را شکست  . جو سنگیر

؟_  نمیکنی
ی
 داداش معرف

 . با کنجکاوی به سمت سیامک رو گرداندم
 . تارا جون_

 . به شهروز اشاره کرد
 . ایشون پرسعموم شهروز_

 . دستش را به سمت من نشانه رفت



 . ایشونم مهرانه نامزد شهروز_
تا بیشیر مرا بسوزاند پوزخندی چاشنی حرفش کرد   . 

 دایی من _
 . و البته دخیر

تارا خم شد و به طرفم دست دراز کرد، در کمال 
 بدجنیس دستش را پس

 . زدم
ببخشید عزیزم میوه پوست گرفتم نمیتونم دست _

 بدم
 . لبخندی زد و عقب کشید

 . عینی نداره به هر حال خوشبختم از آشناییتون_
فتم و از جا بلند در پاسخ ممنون رسد و خشگ گ

 . شدم
 . میخوام دستامو بشورم_

 . شهروز به طرف انتهای سالن اشاره کرد
 . رسویس بهداشنر اونجاست عزیزم، بیا بریم_

م_  . نه نمیخواد خودم میر
چند قدیم از آنها دور شدم ویل رسویس بهداشنر را 

 ندیدم، خدمتکاری آن



 اطراف نبود تا سوال کنم ناچار به سمت حسام که
 در حال صحبت کردن با

یک مرد جا افتادیه خوش تیپ با موهای جوگندیم 
 . بود رفتم

 . عذر میخوام آقا حسام_
 . به طرفم برگشت

ی احتیاج دارید؟_ ی  جانم، چیر
 . ببخشید من رسویس بهداشنر رو پیدا نمیکنم_

 . لبخندی بر لب نشاند
حق دارین آخه تو دید نیست، االن خودم _

 . نشونتون میدم
رد که با دقت مرا مینگریست پیش دسنر کردم  . 

حسام جان نیاز نیست، من میخوام برم همون _
م  . طرف، باهاشون میر

 پس مهدی جان همراهیتون میکنه اگه اشکایل نداره_
. 

 . معذب جواب دادم ممنون میشم
بدون اینکه با بدنم تمایس برقرار کند دست پشت  



 . کمرم گذاشت
 . بفرمایید خواهش میکنم_

 :در کنارش گام برمیداشتم که پرسید
؟_ ی  از اقوام حسام جان هستیر

 . خیر _
 . پس از دوستاشو نید_

_ 
ً
 . تقریبا

جدی و یک کلمهای جواب میدادم که بفهمد 
 عالقهای به ادامیه گفتگو با او

 . ندارم
خییل دلم میخواست بگویم شما فضویل یا مفتش؟! 

 اما خودداری کردم و
 . حرفم را خوردم

سم؟م _ یتونم اسم زیباتونو بیی  
 . بیمیل پاسخ دادم
 . مهرانه هستم_

 . اسمتون به زیبایی خودتون و انصافا برازندتونه_
همزمان جلوی در رسویس بهداشنر رسیدیم، با 



 لحنی جدی و خشک
ی داد  . تشکر کردم که جوابم را با لبخندی محبتآمیر

 . کاری نکردم_
ی نگفتم و وارد شدم، دستم ر  ی ا شستم و دیگر چیر

ی که خواستم  همیر
ون بروم ناغافل مردی هیکیل و رس تا پا مشگ  بیر

 پوش خودش را داخل
 . انداخت و در را محکم بست

بان قلبم  از ترس نفسم در سینه حبس شده و ضی
د ی  . روی هزار میر

ی بلندی رس دادم و دستم  تا به طرفم رو چرخاند، هیر
 را بند روشویی کردم تا

 . نیفتم
نر که حاصل از ترس بود گفتمبا عصبا نی : 

؟_  چته وحیسر
با سگرمههایی در هم جلو آمد و سینه به سینهام 

 . ایستاد
پس خانم وکیلم، بله! به قصد هول دادن دست _



 روی سینهاش گذاشتم اما
 . ذرهای از جا تکان نخورد

 تو؟_
ی

 برو اون ور بابا چی میگ
ی که سیع داشت باال نرود غرید  :با صدایی خشمگیر

گرفتنات واسه ماست فقط؟ آخه این تنگ بازیا رو  
 چیه؟ فقط من

 نامحرمبودم این مدت؟
 . یی هوا پراندم

ی _  !نه، عیل و سپهر هم هسیر
 که زدم پشیمان شدم

ی
 !و بالفاصله از حرف

خراب کردی مهری.. خراب... دخیر اون زیپ 》

 《 !دهنتو بکش خب
ی دو سه باری کف زد  !کنایه آمیر

_ عیل و سپهرم نامحرمن! حاال ا ...؟ آفرین... پس 
 شهروز و میگیم نامزدته

،قراره شوهرت بشه، بقیه چی خانم وکیل؟ رورسی و 
 شال رس کردنت

 !فقط واسه ما بود؟! اینجا که رسید شد کویت؟



 برای دفاع از خودم نداشتم... خواستم از  
ی
حرف

 کنارش رد شوم که راهم را
 . سد کرد
 :تند شدم

یسر که بخوای واسه من به تو چه اصال؟ تو گ با
؟ ی تکلیف کنی  تعییر

ون  . برواون طرف میخوام برم بیر
 :خونرسد پاسخ داد

ی حاال دیر نمیشه _  . میر
 :دستانش را طلبکارانه به کمر زد

ببینم واسه چی اون مرتیکه دست گذاشت  _
 پشتت؟ چرا اصال باهاش

 اومدی؟
 :از کوره در رفتم

؟ زیادی خور  _
ی

دی معلوم هست داری چی میگ
جالیل، حالتو  آقای امیر

 
ی
 . خراب کرده، داری چرت و پرت میباف

 :باالتنهاش را کیم کج کرد



ید مادمازل یف بیی  !بفرما راه بازه، ترسر
ی قدم را که برداشتم دستش بند بازویم شد، در  اولیر

 جا ایستادم و چپ چپ
 . نگاهش کردم

؟_  چته تو؟ میشه ولم کنی
ه در چشمانم لب زد رسش را جلو کشید و خیر : 

گه میتو یی هر _ فکر نکن چون شهروز یه خرده بیر
 غلظ خواسنر بکنی 

به بز یی   !،من نمیذارم بهش ضی
 . تالش کردم با تکان دادن دستم خودم را آزاد کنم

 .. . برو بابا... دیوانه شدی تو_
د، آخ ریزی از  بازویم را سفت میان انگشتانش فرسر

ون ی لبهایم بیر  بیر
نم معطوف شد... کم کم جست و نگاهش به لبا

 دستش شل شد و
 رهایم

کرد، بدون اینکه حرف دیگری بزنم به رسعت 
 رسویس بهداشنر را ترک



 . کردم
مهدی در گوشهای از سالن مشغول گپ و گفت با 

ی هم تیپ و  دخیر
قیافیه همان تارای آویزان سیامک بود، بیتفاوت با 

 قدمهایی رسی    ع از
رس صدایم زدکنارش رد شدم که ناگهان از پشت  : 

 ... ببخشید بانو_
د، این بانو   ی شهروز هم خییل از اوقات بانو صدایم میر

 گفتنها کم کم داشت
فت! در جا ایستادم اما برنگشتم،  روی اعصابم میر

 خورش را به من رساند و
 . روب  هرویم ایستاد

عذر میخوام مهرانه جان، منتظر شما بودم که _
 دایی حسام

 سهیال دخیر
یس،اومدجلو بر  ای احوالیی  . 

 :جدی و خشک گفتم
 !االن این چه ربظ به من داره؟ _

 



 . خواستم یه موقع سوءتفاهم نشه براتون_
 .. . کفری خواستم چهارتا لیچار بارش کنم که

 !شهروز منتظرته_
با تعجب به پشت رس چرخیدم، سیامک دست به 

 سینه و با اخیم عمیق بر
داشتم بگویم  پیشا یی ایستاده بود! با اینکه دوست

 《شهروز خر کیه؟》
اما در آن لحظه همرایه کردن با او را به آن مردک 

 . ترجیح میدادم
 . آره حق با توئه بریم_

ی ما را نظاره  مهدی هاج و واج همانجا ایستاده و رفیر
 میکرد... بیچاره

 . بدجوری توی ذوقش خورده بود
با فشاری که سیامک به بازویم آورد چشم از او 

مبرداشت  . 
 ... !چته تو دیوونه، ول کن بازومو_

 . حریص و با عصبا نیت کلمات را ادا میکرد
وای مهری دلم میخواد االن تا جایی که جا داری _



 . بزنمت
 . رستق شدم و آن روی لجبازم باال آمد

 !مادر نزاییده بابا، واسه هر گ الیر واسه ما شکالیر _
دم بر فشار انگشتانش بیشیر شد، درد داشتم ویل  

 . نیاوردم
 .. ولم کن روا یی _

 هرچی بیشیر بلبل زبو یی کنی این فشار بیشیر میشه_
. 

 . ناچار از حرب  یه دیگری استفاده کردم
؟_  !تارا جون ناراحت نشه دست منو گرفنر
 :چپ چپ نگاهم کرد و با دهان کخی گفت

تارا جون خییل فهمیدهیر از این حرفاست، تو  _
 نمیکنه

ی
 عرص حجر زندگ

ی دست دخیر داییمو به منظور برداشت   که گرفیر
 !کنه

ایظ یک فرصت  !... همیشه از هر رسر لعننر عویصی
 میساخت، هم تارا، را

فهمیده و با جنبه جلوه داد و هم کنایهاش را به من 



 ... !زد
 :با عصبا نیت توپیدم

؟_  االن مثال دست منو چسبیدی که چی
_ م بدمت دست نامزدت، اون بیبخ ار که صاف بیی

 اگه بلد نیست مالشو
 !سفت بچسبه، من بلدم براش نگهش دارم

اوال من کاال نیستم که مال کیس باشم، دوما به تو _
 !هیچ ربظ نداره

اوال فاز فمینیسنر واسه من ورندار، دوما هر چی به _
 شهروز مربوط بشه به

 !منم میشه
سیع کردم هرطور شده بازویم را از میان انگشتان پر 

ونقدرتش بیر   
بکشم اما بیفایده بود، چون فقط باعث شدم قفل 

 انگشتانش محکمیر 
 . شود

 :ناچار از راه دیگری وارد شدم
... به خدا این کارتو به _ سیامک داری دیوونم میکنی



 !شهروز میگم
یی توجه به حرف زدن و تقالهایم فقط گام 

 به
ً
 برمیداشت و من عمل

 . دنبالش کشیده میشدم
_ ست مریزادم بهم میگه که بگو، اتفاقا یه د

 ناموسشو از دهن گرگ کشیدم
ون  . بیر

 .. . وای انقدر منو به اون پرسعموی_
؟_  !پرسعموی چی

 !پرسعموی ناز نینت ربط نده_
 !من ربطتون نمیدم، خودت خودتو ربط دادی_
من غلط بکنم! فقط قبول کردم که راجع بهش _

 !فکر کنم
_ ی از وحشتناک بودن  ی  که به هر حال این چیر

ر
اتفاف

 قرار بود برات بیفته
 . و من نجاتت دادم کم نمیکنه

 !چی زدی که از اثراتش توهمه؟_
 :چشم در چشمم شد



د آخه احمق جون ، میدو یی اون آدیم که داشنر _
 باهاش ور ور
 !میکردی کیه؟

هرگ... به من چه، به تو چه ؟! بعدشم من فقط _
سم  رفتم از حسام بیی

ت همراهیم میکنهرسویس کجاست، ایشون گف  . 
 :حریص تکا یی به بازویم داد

مون یکیمون میومد _ به من یا شهروز میگفنر ،خیی
 . باهات

 :متعجب و کنجکاوانه پرسیدم
 حاال گ بود مگه؟_

فقط همینو بدون که کافیه یه دخیر یه ساعت _
 باهاش حرف بزنه، آخر

 .. . مهمو یی رس از اتاق خوابش در میاره
جا ایستادم و او هم ایستاد. .. به ماتم برد... در 

 :طرفم رو چرخاند
چی شد خانم مارپل؟ حاال من تّو ّهم زدم؟! _

ی باش شهروز بفهمه با  مطمی 



اون مهدی بیهمه کس همکالم شدی، اول اونو آدم 
 میکنه، بعدم حسامو که

سه به تو که احتماال  تو رو با اون فرستاده! بعدش میر
 یه دو هفته رو باید
 !منت بکیسر 

هاج و واج فقط نگاه میکردم ... حنر فکرش هم 
 ... !آزاردهنده بود

ی _  . حاال راه بیفت، خوشم نمیاد نگاهمون کیی
 .. . بیاراده به دنبالش راه افتادم

گیج و گنگ فقط قدمهایم را با گامهای بلند و رسی    ع 
 او تنظیم میکردم تا
 . عقب نمانم

به چشم بیاختیار ترس برم داشته بود، دیگر به همه 
 متجاوز نگاه میکردم

 !،گرگهایی شیک و پیک در لباس میش
شهروز و تارا روی دو مبل با فاصله از هم نشسته و  

 گرم صحبت بودند، به
 . آنها که رسیدیم دستم را رها کرد



تارا با نیش باز خودش را در آغوش سیامک کنارش 
 نشست به زور جا

ه داد، حنر از دیدن این صحنه هم چندشم شد! ب
 اجبار کنار شهروز با

 . رعایت فاصله نشستم
از دیدن رفتارهای جلف تارا شهروز انگار که دلش از 

 این مسخره بازی  ها
بخواهد، خودش را نزدیکم کرد تا جایی که به هم 

 چسبیدیم! از قفل
دستش دور شانهان مور مورم شد، خواستم خودم را  

 کیم دور کنم اما با
میخ شدمفشاری که وارد کرد رس جایم   . 

هر چه تا را بیشیر خودش را به سیامک میچسباند، 
 فشار دست شهروز

 میشد... درگیر یک جنگ نرم شده بود... 
هم بیشیر

 نمیخواست از
 پرسعموی

مستبدش کم بیاورد! ویل قطعا اشتباه میکرد، چون 



 من امثال تارا، را
هیچگاه هم ردیف خودم نمیدانستم، پس این قیاس 

اشتاز پایه ایراد د  
. 

سیامک بیتفاوت به عشوه خرکیهای تارا، نگاهش به 
 این سو و آن سو

 . میچرخید تا اینکه با صدای شهروز رو به ما کرد
تارا جان میگفت یک هفتهای میشه با هم آشنا _

 شدین، داداش با ما
 !هم؟

ه مانده  د... چشمش روی دست شهروز خیر ی پلک نمیر
 بود... چند ثا نیه
شودطول کشید تا آپلود   . 

 ... آره ...یه هفته میشه_
تارا با ناز خودش را باال کشید و بوسهای روی  

 گونهاش کاشت! سیامک
متعجب نگاهش کرد و تا خواست با دست دیگرش 

 رد رسخ رژ را پاک کند



فرصت را مناسب دیده و برای فرار از حصار آغوش 
 شهروز کلمات را

 :بهرسعت بر زبان راندم
_ دستمال مرطوب میدم، تو  نه صیی کن، االن بهت 

 . کیفم دارم
ی کیم خودم را جلو   ی کیف از روی میر برای برداشیر

 کشیده و خم شدم که
 . شهروز مجبور شد دستش را از دور شانهام بردارد
گویی یک وزنیه صد کیلویی را از رویم برداشته 

 باشند نفس راحنر 
کشیدم، کیفم را برداشتم و بستیه کوچک دستمال 

طرفمرطوب را به   
 . سیامک گرفتم

با اخم دست دراز کرد، بسته را گرفت و باز نمود، تا 
 خواست روی رد رژ

 . بکشد تارا دست روی دستش گذاشت
ی میکنم عزیزم، آخه نمیدو یی که _ بده من برات تمیر

 چقدر دلیی شدی



،اصال هوش و حواس برام نمونده، به کیل حواسم از 
 رژم پرت شد، اون

تو میخواست عشقملحظه فقط دلم بوسیدن ! 
د و رفتار میکرد که حس  ی نکبت جوری حرف میر

 میکردی در اتاق
ین لحظاتشان  خوابشان نشسته و شاهد شخصییر

 !هسنر 
 :سیامک با حرص دستش را پس زد
 . الزم نکرده، خودم پاک میکنم_

دو سه باری دستمال را محکم روی آن اثر منحوس  
 کشید و سپس رو به

 :من کرد
 !پاک شد یا نه؟_

 از لبهای قلوهای تارا روی پوست 
ی

هنوز رد کمرنگ
هاش رد انداخته بود ی  سیی

. 
 :رسم را به چپ و راست تکان دادم

_ 
ی

 نگ
ی

 ... ا ی... بگ



دستمال مرطوب را با عصبا نیت روی پیش دسنر 
 انداخت و

ه"
َ
ُ
ُ
ُ
َ
 . غلیظی ضمیمهاش کرد "ا

ی با هول و وال برخاست و از  از جا بلند شد که تارا نیر
ش آویزانبازوی  

 !گشت
دیگر کم کم داشتم به هویت اصیل او شک میکردم! 

 با این حجم از آویزا یی 
 !فقط مرا به یاد کواال میانداخت

 :هر چه ناز و ادا بلد در صدایش ریخت
 کجا عشقم؟_

چشم در چشمش دوخت و دستانش را از بازویش 
 جدا نموده و با حرص غر

 :زد
_ م، دو دقیقه م صورتمو بشورم خیی ی تا بیام میر بشیر ! 

 :رو به شهروز کرد
داداش اگه اشکال نداره یه چند دقیقهای با مهرانه   _

 کار دارم، این



ه در میاره
ّ
ُ بُّ

ّ
 . یارو سادایر داره د

 . شهروز موزی از ظرف میوه برداشت
همون اول گفتم بهت داداش من، به حرف من  _

 گوش نکردی؛ بهت گفتم
نیست با این مردک سادایر معامله نکن، آدم  . 

 ... موهایش را چنگ زد
حاال که این اشتباهو کردم، دیگه رایه نیست باید _

 . تا تهش برم
 . نگاهش روی صورتم نشست

میدونم وسط مهمو یی جای این بحثا نیست، ویل _
 چند دقیقه

ً
 لطف ا

 . وقتتو به من بده
 :شهروز همچنان که موز را پوست میکند نگاهم کرد
_ طرف سیامک عذر میخوام ببخشید عزیزم، من از 

 کمکش
ً
 ویل لطف ا
 . کن

با شک از جا برخاستم و پشت رسش رایه شدم، 
ش به  وقنر دیدم مسیر



طرف رسویس بهداشنر نیست با چند گام بلند خودم 
 . را به او رساندم

 مگه نمیخواسنر صورتتو بشوری؟ _
پش  

ُ
ُ
ُ
پشت دستش را چند باری محکم روی ُلُ

 . کشید
_ یا نه؟ پاک شد این گوه مصب ! 

دست جلو بردم و نقطیه رسچی که هنوز لجبازانه 
 رسجایش مانده بود را

ی کردم  . تمیر
 . حاال پاک شد_

چند ثا نیه نگاهش رویم ثابت ماند، انگار در چشمانم 
ی ی  دنبال چیر

ه  میگشت... و وقنر از یافتنش ناامید شد به جلو خیر
 . نگریست

 . این همه سکوت را تاب نیاوردم
_ ه؟سادایر کی  

 !یه کّل ّاش آشغال_
 . تک خندی زدم



خییل جالبه که میدو یی طرف چی کارهست اما  _
 بازم باهاش معامله

! حنر شهروزم بهت گفته این آدم، آدم درست  میکنی
 و حسا یی نیست

 !ویل بازم باهاش وارد معامله شدی
ی نگفت، داشتیم نزدیک در ورودی  ی در جواب چیر

 . میشدیم
 . سیامک_

ب  های به بازوی سنگیاش وقنر باز ه م جوا یی نداد ضی
 زدم

 ... با توام ها _
 :با عصبا نیت پاسخ داد

 تو؟ _
ی

 چی میگ
 :لجباز شدم

من تو محّو ّطه نمیاما! رسده رسما میخورم،  _
 حوصلیه مرییصی 

 . ندارم. چپ چپ نگاهم کرد
 . قرار نیست تو حیاط بشینیم که_



؟_  پس چی
ی من میشینیم_ یم تو ماشیر  . میر

_ ب همینجا یه گوشه کناری بشینیم حرف بز نیم خ
؟ ی  دیگه، چرا تو ماشیر

 . اینجا نمیشه_
؟_  این مسخره بازیا دقیقا یعنی چی

 . ایستاد و با حرص موهایش را چنگ زد
 !داری کالفهم میکنی مهری_

... از لحظهای که _ تو داری منو کالفه میکنی
 اومدی، مهمو یی زهرمارم

 !شده
ی گفت  :کنایهآمیر

ه داشت خوش میگذشت؟ مزاحم الس زدنات چی _
 شدم؟

 . در نهایت انفجار سیع داشتم صدایم باال نرود
 بابا دیوونه... حالت خوش نیست _

ی
 !چی میگ

همچنان رسی    ع گام برمیداشت، مچ دستش را گرفتم 
 و وادارش کردم به



 . ایستادن
 ها؟_

 :کلمات را شمرده شمرده ادا کردم
ام... والسالم! میخوای من... توی... حیاط... نمی _

 حرف بز یی همینجا یه
 . گوشه کناری بشینیم

مثل اینکه شهروز زیادی باهات راه میاد که انقدر  _
 لجباز و یکدنده شدی

. 
 . حریص مشنر نثار بازویش کردم

 .. . خییل... خییل_
 . نیمچه لبخندی روی لبش نشست

؟_  خییل چی
_ ی حدتو نگهدار سیامک، تو روابط من دخ الت ببیر

 نکن، رفتار من و شهروز
 از رابطیه ما 

ی
به خودمون مربوطه، پس دیگه حرف

 !دو نفر نشوم
اوهو چه خشن! وای وای ترسیدم، پیاده شو با هم _



 !بریم خانم وکیل
 . با عصبا نیت موهایم را یک طرف شانهام ریختم

 !میخوای حرف بز نیم یا من برم؟_
ددر سکوت حرکات کالفیه مرا برانداز میکر   . 

ی مبل دو نفره که  دستش را رها کرده و به طرف اولیر
ی  با فاصلیه ده میر

از در ورودی قرار داشت رفتم و نشستم، بالفاصله 
 بعد از من کنارم نشست

. 
 . موهایم را پشت گوش فرستادم

 . خب... گوش میکنم_
 . سیگاری از جعبهاش درآورد

ش مال مردم خوره_
ّ
ّل
ّ
ُ
ُّ
 !این سعادیر یه ک
ه ادامه ترقیبش کردمبیمیل ب  . 

 خب؟_
 . جیبهایش را برای پیدا کردن فندک گشت

 فندک و انداخنر دور؟_
بطش گفتم  :متعجب از سوال بیر



 . نه نگهش داشتم_
ون آورد و  فندگ مشگ رنگ از جیب کتش بیر

 سیگارش را آتش
 . زد

مش_  . میام میگیر
 . داشنر در مورد سعادیر میگفنر _

 . میخوام آدمش کنم_
_ کار کرده مگه؟  چی   

هام ماند و در حجیم از کلمات گم شده پوک  خیر
 عمیقر به سیگارش زد و
 . دودش را فرو داد

 ... . مهری_
یک جور خایص صدایم زد... از آن مدل صدا زدنها  

 که بعدش منتظری
 . حرفهای ته دل طرف مقابل را بشنوی

 بله؟_
پوک دیگری به سیگارش زد و همچنان که دودش را 

ون  میداد گفتبیر : 



 . امشب مواظب خودت باش_
ی یک جمله توانست به همم بریزد... ذهنم،  با همیر

 عقلم، همیه افکارم از
 .. . هم گسیخت و به دنبال یک جواب میگشت

چرا؟ چی شده سیامک... راستش و بگو... بدون _
 این که چشم از من بردارد

 . با شصت گوشیه لبش را لمس کرد
_ ی هم خو  ی ی میر رده؟شهروز چیر  

 :با شک جواب دادم
 .. . آره_
 چند تا؟_

 .. . ترس داشت آرام آرام بر من مستویل میگشت
 !یه دونه، تا جایی که من اونجا پیشش بودم_

د ی  . انگار داشت با خودش حرف میر
 !یگ که هم با من خورد_

نگاهش را به طرف جایی که شهروز و تا را نشسته 
ی   بودند چرخاند، از بیر

آن میان ایستاده یا در حال رقص  آدمهایی که در 



 بودند به زور میشد
 . دیدشان

 . صد در صد یگ هم االن با تارا میخوره_
؟ میگفت سبکه که_  !...خب که چی
 . عاقل اندر سفیه نگایه به من انداخت
 !آره سبکه ویل نه شش هفت تا شات_
 !میخواستم خودم را دلداری بدهم
 !نهایت دو سه تا میخوره دیگه_

چشمانش صورت ترسیدیه مرا تحتالشعاع قرار  باز 
 . داد

 !شهروز ک م کم شش تا رو میخوره تا آخر مهمو یی _
 .. . یعنی _

 . رس تکان داد
 !آره، یعنی همون که تو مغز فندقیت میگذره_
 :فکر کنم ترس را از چشمانم خواند که گفت

مت، نمیخواد با شهروز بری_  . شب خودم مییی
 .. . آخه_

پاسخم گفتکالفه در  : 



؟_  آخه چی
؟_  شهروز چی

ی باش تا صبح که به بازی با _ تو نگران نباش، مطمی 
 رفیقاش میگذره، بعد

 ... !هم همینجا میخوابه، همیشه وضع همینه
آهسته زمزمه   "خاک بر رس عویصی "زیر لب یک 

 کردم اما باز هم دلم
 !خنک نشد

دارم برات شهروز خان! خاک بر رس شل مغزت  》
، وقنر ب ی ا خودتکیی  

 《!همراه میاری دیگه این گند کاریا چیه؟
 !خودم به همان کوچیه معروف زدم

 . از سعادیر بگو_
 فندک هنوز پیشته؟_

چشم از شهروز و تارا برنمیداشت، کنجکاوانه رد 
 نگاهش را دنبال کردم

،کامال عادی نشسته بودند و هر کدام گیالیس در 
 . دست داشتند



دارد گفتبدون اینکه چشم از آنها بر  : 
مش ازت_  . میام میگیر
 . کالفه شده بودم

 نیست _
ی
، اگه حرف فهمیدم، یه بار دیگه هم گفنر

 . من پاشم برم
 به آخر رسیده بود داخل 

ً
سیگارش را که تقریبا

ی   جاسیگاری روی میر
 . خاموش کرد

یس از خود بیخود بشه و بره با یگ  _ چیه مییر
 دیگه؟ زیاد هول نکن، دو

زائل نمیکنهتا شات عقلشو  ! 
ی فکری کرده باشم_  !فکر کن یه درصد همچیر

 پس عجلهت واسه چیه؟_
، برم پیش _

ی
ی نمیگ ی ؟ تو که چیر بشینم اینجا که چی

 شهروز الاقل نذارن
ی یه  زیادهروی کنه، خودش که انگار شعور داشیر

 !همراه خانمو نداره پ
 ... نیشخندی زد



خییل دوسش داری؟ میخوای باور کنم تو پونزده _
 روز عاشقش شدی؟

 . در الک دفاغ فرو رفتم
گ گفته من عاشقش شدم؟! مثل اینکه توام _

ی زدی ی  !چیر
 . بیشیر روی مبل لم داد و پا روی پا انداخت

 اگه دوسش نداری چرا باهاش موندی؟_
 . دست دراز کردم
 . سیگارتو ببینم _

 . جعبه را به طرفم گرفت
_ رنه تعارف ا ... باریکال... نمیدونستم میکیسر وگ

 . میکردم
جعبه را گرفتم و باز کردم، سیگاری برداشتم و بو  

 کشیدم، کیم این طرفو
آن طرفش را واریس کردم و باز داخل جعبه 

 برگرداندمش و جعبه را به
 . سمت خودش گرفتم

 . متعجب از من پس گرفت



 !چی شد؟ پسند نشد؟ چی میکیسر بگم بیارن برات_
درآمدپوزخندی گوشیه لبم به نمایش   . 

، خواستم ببینم  _
ی

زیادی داری چرت و پرت میگ
 واقعا سیگار میکیسر یا
ی دیگه هم قاطیشه  !چیر

خوردی؟ نوش جونت! آقای فضول به اصطالح 》

 《 !زرنگ
از جا برخاستم و بیتوجه به او که در همان حالت 

 مات مانده بود، راه
 . آمده را برگشتم

، از کنار شهروز نشستم که خودش را نزدیکم کرد 
ی   بوی الکل بینیام را چیر

 . دادم و خودم را کنار کشیدم
ی گذاشت و با ناز خندید  . تارا گیالسش را روی میر

 سیامک کجاست مهرانه جان، نیومد؟_
 . نه، همونجا نشسته، میاد حاال_

همان لحظه پیشخدمنر با یک سینی در دست که پر 
 بود از جامهای



ل خودش را رنگارنگ نزدیکمان شد، شهروز نامتعاد
 جلو کشید تا گیالیس

 . بردارد، زودتر وارد عمل شده و سینی را هول دادم
ید_ یف بیی  . ممنون، ترسر

 . با چشما یی گشاد شده و خمار نگاهم کرد
 . عزیزم چرا ردش کردی؟ میخواستم یگ بردارم_

 . ابرو در هم کشیدم
 . نیاز نیست، تا االنم زیادی خوردی _

_ یشه بابا، زیاد کجا بود؟تازه داره رسم گرم م ! 
 :رو به تارا که با دقت ما را زیر نظر داشت گفتم

عزیزم سیامک اون طرف سالن نشسته، میتو یی _
 . بری پیشش

با قیافهای وارفته که حاصل از عدم ارضاء حس 
 فضولیاش بود از جا بلند

شد و به همان سمنر که اشاره کرده بودم گام 
 . برداشت

ی شدم به   دور شده که وقنر مطمی 
ی
اندازیه کاف
 صدایمان را نشنود



 . با عصبا نیت به طرف شهروز رو گرداندم
 معلوم هست داری چی کار میکنی شهروز؟_
 . سیع داشت خودش را جمع و جور کند

 چه کار کردم مگه؟ چی شده؟_
بوی گند الکل داره خفهم میکنه، بعد میگه چی _

 !شده
ی نخوردم که به  _ ی تا ساعت ۴۵عزیزم من هنوز چیر

 . دیگه جا دارم
 . موهایم را پشت گوش زدم

 !هوف... چه اشتبایه کردم باهات اومدم_
 . دستم را میان دستانش گرفت و آهسته نوازش کرد

ی نشده که عشقم_ ی  . چیر
ون کشیدم ی انگشتانش بیر  . با حرص دستم را از بیر
ی مهمو یی _  وقنر با یه خانم میر

تو اصال میدو یی
 اونم کیس که ا

ً
صل  

افراد حاضی در اونجا رو نمیشناسه باید هوش و 
 حواست رس جاش باشه؟

باید حواست به اون باشه...؟ اصال فکر کردی که 



 چطوری میخوای منو
برگردو یی خونه با این اوضاغ که واسه خودت 

 !درست کردی؟
 . خنده کوتاهش با سکسکه همراه شد

عزیزم حرص رفتنو نخور، من سالم و سالمت _
متمییی   . 

ی االن میخوام برم خونه_  . اصال من همیر
 . دور و بر را از نظر گذراندم

ه_  !کو اینحسام برام یه آژانس بگیر
گویی تهدیدم کارساز بود که به خودش آمد و کیم 

 . جدی شد
چرا عصنی مییسر حاال؟ چشم دیگه نمیخورم، _

 
ی

 . هرچی تو بگ
 تنم را به پشنر مبل کو بیدم

ی
 . با کالفگ

_ ا که یه ذره دیگه از اون کوفنر بخوری پا به خد
م، دیگهام اسم  میشم میر

 . منو نمیاری
 . دستش روی پایم نشست



چشم عزیزم، چشم... اصال پاشو یه ذره قرش  _
 بدیم، هوم؟

بیجواب گذاشتمش که دستش روی پایم به گردش 
 . درآمد

_ 
ی

 همونه، هر کاری بگ
ی

قهر نکن دیگه، هر چی تو بگ
یمهمون کارو میکن  

، من به کل آداب همرایه با یه 
ی

،تو درست میگ
 خانمو فراموش کردم از
 ... بس که تنها بودم

آنقدر عصبا یی بودم که ترجیح دادم سکوت کنم تا 
 این که دهان باز کرده

 بزنم که نشود جمعش کرد
ی
 . و مبادا حرف

تو دیگه چرا پرس 》یه تا نوک زبان میآمد بگویم 
؟ تو که بابات  حاچی

جالیل  تسبیح از دستش نمیافته چرا؟ جناب امیر
 بزرگ خیی دارن که شاخ

و بعد با یک  《 !شمشادشون چیا زهرمار میکنه؟
 حرفم را "ال اله اال هللا"



 . قورت میدادم
سیامک و تارا در حال نزدیک شدن به ما بودند و من 

 ناخوداگاه دست
 . شهروز را از روی پایم کنار زدم

تش بدهم که بعد از اصال دوست نداشتم گزک دس
 دادن جواب منقی به

شهروز، بخواهد آن را چماق کرده و مدام بر رسم 
 . بکوبد

 :صدایش را مظلوم کرد
 ... مهرانه_

 هوم؟_
 .. . قهر نکن خواهش میکنم_

نیم نگایه به او انداختم و همزمان یک خیار برداشته 
 و مشغول

 . پوست کندنش شدم
هر کردن نیستممن قهر نیستم، یعنی کال اهل ق _ ! 

؟_  پس االن این حرف نزدنات و پس زدنات یعنی چی
 :در حال تکه تکه کردن خیار جواب دادم



... من این جوری  _ ی  ّت نمیدم، همیر
یعنی محلًّ

 ناراحتیمو نشون میدم
 !،اما قهر نیستم

صدای خندهاش گوشم را آزرد و ناگهان با حرکنر که  
 کرد چاقو در
گونهام را بوسیده بود  انگشتم فرو رفت... ناغافل ! 

با حرص و عصبا نینر که صدایم را میلرزاند به 
 . طرفش رو گرداندم

... حد و مرزت _ شهروز داری از حدت خارج مییسر
 ... و بدون

انگشت اشاره ام را باال آورده و تهدیدوار به سمتش  
 . گرفتم

به خدا قسم یه بار دیگه از این حرکتا بز یی هر چی _
 دیدی از چشم

دت دیدیخو   ... 
 ... چشمهایش گرد شده بود

 ... م ... مهرانه_
ای دم _ ی شهروز من اون دخیر هیخی نگو... ببیر



 دسنر دوروبرت نیستم
که با این کارا خوشحال بشم و ته دلم قند آب بشه 

 پس رفتارت با من
 !،باید با اونا فرق کنه، اینو تو گوش ت فرو کن

 :گیج و گنگ صدایم زد
 ... مهرانه... دستت_

 چی شده؟_
سیامک بود که صدای بمش مرا به خودم آورد و 

 ناگاه سوزیسر عمیق را در
 .. . انگشتم حس کردم
 :تارا هول زده گفت

 !ای وای چی شده عزیزم؟_
نگاهم روی رد خو یی که از انگشتم راه گرفته و تا 

ی لباسم  روی آستیر
 . پیش رفته بود ثابت ماند

ه بود  ، تارا چند دستمال  شهروز شوکزده به دستم خیر
 کاغذی برداشته و به

هام بود  !طرفم گرفته و سیامک با اخم خیر



دستمال کاغذیها را از تارا گرفتم و روی زخم گذاشتم، 
 از سوزشش

 . پلکهایم روی هم آمده و چهرهام جمع شد
 چی شد که اینجوری شد؟_
 . صدای جدی سیامک بود

 .. . ن ... نمیدونم... من... من فقط_
تم شهروز ادامه دهد، پلکهایم را از هم گشوده نگذاش

 و با چشم غرهای
 . میان حرفش آمدم

ی نشده، داشتم میوه پوست میکندم دستمو _ ی چیر
ی نیست که ی  بریدم، چیر
 . ،یه خراش سادهست

به طرفم خم شد و خواست که دستم را از روی زخم 
 بردارد اما مانع شدم

لرزان ،گره ابروانش کورتر شد و نگاه به مردمک 
 . چشمانم دوخت

 . بردار دستتو ببینم_
ین تلنگری زیر   در آن لحظه آماده بودم تا با کوچکیر



 گریه بزنم، ویل با
کشیدن نفسهای عمیق سیع داشتم خوددار باشم و 

 ضعف نشان ندهم
ی نیست_ . ی  !گفتم که... چیر

آنچنان با اخیم غلیظ نگاهم میکرد که گویی قصد 
 داشت از عمق چشمانم

ون بکشد حقیقت را بیر ! 
 :صدایش جدییر به گوش رسید

ی لباست خون  _ ی نیست و اینجوری تا آستیر ی چیر
 رفته؟

 :شهروز به حرف آمد
 ... ببخشید ...تقصیر من بود_

با این حرفش سیامک راست ایستاد و رو به او کرد، با 
 :شک پرسید

 !چیکار کردی مگه؟_
برای ماست مایل کردن خرابکاری شهروز به رسعت  

مات را قطار کردمکل : 
ی هم _ ی ای بابا، خودم حواسم پرت شد، اصال چیر



 نشده که، این هوچی 
 !بازیاچیه؟

ویل در واقع حقیقت این بود که برای من اتفاق 
 ناگواری افتاده بود... بوسیده

شده بودم آن هم بدون رضایت... و توسط مردی  
 به او

ی
 که هیچ دلبستگ

ا کنار نداشتم و فقط منتظر بهانهای بودم ت
 بگذارمش... اما به هیچ عنوان

د،  دلم نمیخواست سیامک از این جریانات بویی بیی
 دوست نداشتم بعدا

 .. . حرب  های بشود برای اذیت کردنم
 . از جا برخاستم و لبخندی بیجان بر لبانم نشاندم
م دستمو میشورم حل میشه، چون دستم _ االن میر

ی   خو نیه واسه همیر
ی که چی شده دیگه فکر میکنیر  . 

 :تارا ناگهان خودش را روی مبل پرت کرد
وای من خون یم بینم حالم بد میشه... ای وای _

ه  .... رسم داره گیج میر



 ... فشارم افتاده
هر سه نفر چپ چپ نگاهش کردیم و کیس تحویلش 

 نگرفت! کمبود
 !توجه داشت؟

 . شهروز هم از جا بلند شد
 . بریم دستاتو بشور _

یشخندی زدسیامک طعنهزنان ن : 
 !چه عجب یه تکو یی به خودت دادی_

ی نگفت و هم قدم به طرف  ی شهروز در جواب چیر
 رسویس بهداشنر رفتیم

. _ 
 ... متاسفم... نمیخواستم اینجوری بشه

 ... مهم نیست_
این هم به جمع دروغهای امشبم اضافه شد... اتفاقا 

 !خییل هم برایم مهم بود
وی  هرچه در مقابلش کوتاه آمده بود م او بیشیر پیرسر

 کرده و سکوتم را به
پای رضایت گذاشته بود، حال آنکه مکنونات قلبیام 



ی دیگری میگفت  !چیر
 :ندامت از لحنش میبارید

 ... به خدا که من قصد بدی نداشتم، فقط... فقط_
 :بغیصی که بر گلویم چنگ انداخته بود فرو دادم

ولش کن، گفتم که مهم نیست، شاید من زیادی _
محساس  ... 

به هر حال من معذرت میخوام، دیگه تکرار _
 نمیشه، الاقل نه تا وقنر که
 !خودت اجازه ندادی

من به گور هفت جد و آبادم بخندم که به تو 》
ی اجازهای  همچیر

 《 !بدم مردک! مگه مغز خر خوردم؟
 :نزدیک رسویس که رسیدیم گفت

ی تو _ ی م ببینم چسب زخیم، باندی چیر من میر
ستدست و بالشون ه  
م بیارم  . بگیر

رسی تکان دادم و چند قدم بعدی را با طما نینه 
 برداشتم، وارد رسویس



شدم و دستم را زیر آب گرفتم، فشار آب بدجور 
 زخمم را میسوزاند و

ب و زوری  صورتم از درد مچاله شده بود... با هر ضی
 بود خون را از روی

ی لباسم انداختم که  دستم پاک کردم و نگایه به آستیر
د باریگ ازر   

 . خون تا آرنجم راه گرفته بود

... گندت بزنن... تف به ذاتت شهروز! 》 اه... لعننر
 نمیدونم مهمو یی اومدنم

 《!با تو چه کار احمقانهای بود که کردم
سیع کردم آهسته با دست آن راه باریک را پاک کنم 

 ویل زیاد
 . فایدهای نداشت! عصنی و کالفه شیر آب را بستم

《 ی چه به روزم آورد نکبت...  ببیر !》 
با شنیدن تقههای ریزی که به در خورد، نگاهم سمت 

 آیینه چرخید، وقنر 
ی شدم الاقل آرایشم به هم نریخته دست روی  مطمی 

ه گذاشتم و در  دستگیر



 . را باز کردم
شهروز به همراه حسام و جعبیه کمکهای اولیه در 

 دست پشت در
 . ایستاده بودند

ش برای پیدا کردن محل حسام تا مرا دید چشم
 جراحت روی دستانم

 . گشت
چی شده مهرانه جان؟ اگه خییل عمیقه زنگ بزنن _

 دکیر بیاد، آره؟
لبخندی زورگ به لب آوردم که با سوزش دستم 

 !بیشیر شبیه گریه بود
_ 

ی
ی نشده که، یه بریدگ ی  چرا... چیر

نه بابا دکیر
 . سطخ و کوچیکه
ون رفتم و  همراه آن دو به  از رسویس بهداشنر بیر

 طرف چند صندیل که
 . کیم آن طرفیر قرار داشت رفیتیم و نشستیم

 . حسام جعبه را باز کرد
 . چی بدم؟ همه چی هست_



ممنون، یه چسب زخم کافیه. بدید به شهروز _
 جعبه رو، برید به

 . مهموناتون برسید، من خوبم
؟_ ی  مطمی 
_ 
ً
 . آره کاًمل

او به حرف آمد جعبه را روی پای شهروز گذاشت که  
. 

یم، کادوتو  _ داداش ببخشید دیگه، ویل ما میر
ی   . گذاشتم روی میر

کجا؟ هنوز نه کیک بریدیم، نه شام خوردیم، _
... تازه مهمو یی   هیخی
وع میشه  . داره رسر

 . مظلومانه و نادم نگایه به من انداخت
ه، لباسشم  _ م خونه بهیر نه دیگه، مهرانه رو بیی

 . کثیف شده
_ ؟ فقط ی واسه لباس؟ باال پر از لباسه، میگم  همیر

تون باال هر  خدمتکار بیی
ی  ی و مرتیی ، همشون تمیر ی ی بپوشیر  . کدوم خواستیر



ی  از دیدن چهریه پکر و چشمان پشیمان و غمگیر
 شهروز دلم سوخت

،امشب از اول مهما یی فقط با توپ و ترسر با او رفتار  
 کرده بودم، االن هم
ین دوستش را که به خاطر من میخواست تولد بهیر 
 نصفه ول کند هرچند

 !مقرص بود
 قبل از اینکه عقلم فرصت جوالن بیابد زبان باز کردم

. 
 . پس ممنون میشم بگید خدمتکار بیاد_

باشه حتما، االن میگم بیاد. به وضوح برق شادی را _
 در چشمانش شهروز
 . مشاهده کردم

ان کنم_  . نمیدونم چطور این همه محبتتو جیی
 ... کاری نکردم_

تو خییل خانوم و عاقیل مهرانه... فقط میتونم بگم _
 ... ممنون

 . انگشتم را جلو بردم



 . بزن اینجا چسب زخمو_
 و با احتیاط چسب را دور انگشتم پیچید

ی
 به آهستگ

. 
 . خدمتکار نزدیکمان شد

ی برسم خدمتتون_  . آقا گفیر
 .از جا برخاستم

م لباس عوض کنم_  . پس من میر
_ میمونم تا بیای همینجا منتظر   . 

نه، برو پیش دوستات، شاید طول بکشه معطل _
 . مییسر 

 . پس اومدی یه زنگ بزن تا بیام پیشت _
 . رس تکان دادم

 . باشه_
 را 

ر
به همراه خدمتکار به طبقیه باال رفتیم و در اتاف

 باز کرد که پر از رگال
 . لباس و قفسههای رنگارنگ کیف و کفش بود

 :با تعجب پرسیدم
_ نجا اتاق کیه؟ای  



 . اتاق عسل خانوم_
 خواهر آقا حسام؟_

 . نه خانوم_
ی قفسهها و رگالها گفتم ی بیر

 :در حال گشیر
 پس چی کارشونه؟_

به ما مربوط نمیشه خانوم، ما اینجا فقط _
 . مستخدمیم

دست برده و یگ از لباسها را که رنگ جگری و 
 پارچیه ساتن براقش

 . توجهم را جلب کرده بود برداشتم
آهان فهمیدم، دوست دخیر حسامه، کجاست _

 حاال؟ چرا امشب نیست؟
ی خارج _ ، رفیر ی  . نیسیر

لباس را جلویم گرفتم و در آیینیه قدی نگاه کردم که 
 با ترس و لرز به
 :حرف آمد

خانوم ببخشید از دهنم پرید، خانوم جان تو رو _
ی   به آقا نز نیر

ی
 خدا حرف



ن سه تا که از من شنیدین، خانوم جان به خدا م
 بچه قد و نیم قد دارم

ی بدبخت میشم  . ،اگه اخراجم کیی
 !زیادی بازه_

 چی خانوم جان؟_
ی حلقهای و یقیه قایقر داشت  لباس را که آستیر

 . رسجایش برگرداندم
... لباسو میگم، برو خیالت راحت باشه، من _ هیخی

ی از تو ی  هیچ چیر
ً
 اًصل

 . نشنیدم
 . ممنون خانوم، خدا حفظتون کنه_

_ ون باش تا من ببینم یه لباس خ  بیر
ً
ب حاال لطف ا

 درست و درمون
 . پیدا میکنم یا نه

ون رفت  . چشیم گفت و بیر
 .هر چه بیشیر میگشتم کمیر مییافتم

ه انگار اصال رابطیه خو یی با لباس 》 این دخیر
 درست حسا یی نداشته



،این مینی ژوپا چیه تنش میکرده آخه؟! اینا رو من 
 فقط تو تخت خواب

 《 !میپوشم
دم و لباسها را این طرف و آن طرف  ی با خودم غر میر

 میکردم که لبایس
مشگ چشمم را گرفت، ساده بود و بلند، با 

 . آستینهایی سه رب  ع
تنها مشکلش این بود که کیم، فقط کیم یقهاش باز 

 بود و این باز بودن
از پشت تا روی کمر هم ادامه داشت که البته با 

شدموهایم پوشانده می  
 کار شده بود که جلویه .

ر
دور یقهاش سنگهای براف

 خایص به لباس
 . میبخشید، ناچار مشغول پوشیدن شدم

فکر کنم اینو واسه مراسم عزاداری کنار گذاشته 》
 بوده چون هم از همه

ه، هم هنوز اتیکت از روش کنده نشده  !پوشیدهیر

》 



از افکارم خندهام گرفت! به سخنر زیپ لباس را باال  
م و جلویکشید  

 . آیینه ایستادم
الحق که برازندهام بود، رنگ مشگ لباس کمرم را 

 باریکیر نشان میداد و
 . پوست سفیدم را حسا یی به رخ میکشید

ی و ژل مو چیده   از رژ و اسیی
ی انواع مختلقی روی میر

 شده بود، دست بردم و
رژ رسچی را برداشتم و روی لبانم کشیدم، محرسر 

بازشده بودم! فقط این   
 . بودن یقه کیم اذیتم میکرد

دم و به این  داشتم از دیدن خودم در آیینه لذت مییی
 فکر میکردم که

چگونه عذاب وجدان این یقیه باز لعننر را کم کنم  
 که چشمم به رگایل

خورد که چند چوب لبایس از رورسی و شال روی آن 
 آویزان بود، جلو رفتم

کردم و دور    و بینشان یک شال مشگ حریر نازک پیدا 



 گردنم به حالت
نیم دایره پیچیدم، طوری که هم بازی یقهام را 

 پوشاند و هم دو طرف شال
پشت رسم افتاد و زیر موهایم پنهان شد، اگر زیاد 

 دقت نمیکردی متوجه
نمیشدی که شال است، فکر میکردی ندل خود 

 . لباس است
شادمان از این ابتکار عمیل که به خرج داده بودم از 

ون رفتمات اق بیر  . 
خدمتکار همانجا پشت در ایستاده بود و با دیدن من 

 . جلو آمد
هزار ماشاهلل، چشمم کف پاتون خانوم، چقدر _

 . برازنده و زیبا شدین
لبخندی به این همه چاپلویس که از ترس لو دادنش 

 . بود زدم
 . ممنون جانم_

ی رفتم، از  جلوتر از او راه افتادم و به طبقیه پاییر
ان جمعیت که نسبتمی  



به چند دقیقه پیش زیادتر شده بودند گذشتم و به 
 طرف جایی که قبال

 . نشسته بودیم قدم تند کردم
ه را روی خودم حس  در این میان نگاههای خیر

 میکردم که به دنبالم
ی و   کشیده میشدند، بیتوجه به آن چشمهای هیر

 گرسنه روی همان مبل
ی جمعیت لم دادم و نگاهم دنبال سیامک شهر  وز بیر

د ی  . دور میر
وقنر اثری از آنها ندیدم، گوشیام را برداشته و شماره 

 شهروز را گرفتم، دو
بار تماس برقرار کرده و هر بار بیجواب ماندم! طبییع 

 من
ً
ال
ً
 بود، احتما

هم بودم با وجود این همه رس و صدا و موسیقر 
 شیش و هشنر که گروه
زنگ موبایلم  موزیک در حال اجرای آن بودند متوجه

 . نمیشدم
بنر از سینی پیشخدمنر که نزدیکم  بیخیال لیوان رسر



 شد برداشتم و
جرعهای نوشیدم، در حال تماشای حرکات موزون 

 مختلف در میانیه سن
 . رقص بودم که صدایی توجهم را جلب کرد
رسم به سمت صدا چرخید، پرسی به ظاهر 

ت  متشخص با یک کت اسیی
اهن سفید که سه لیمویی و شلوار مشگ، ب ا پیر

 دکمیه اولش را نبسته
ی سینهاش را به نمایش بگذارد، با کالیه  بود تا ستیی

 مشگ که نواری
 . سفید دورش داشت روبرویم ایستاده بود

 بزرگ و طالیی 
لبخندی ژکوند بر لب داشت و انگشیر
 که به نظر رس

ی
 رنگ

ه میکرد  . یک جغد میآمد چشم هر بینندهای را خیر
بروی مشگ و ته ریش روی صورتش، چشم و ا

ی   چهرهاش را دلنشیر
یه مرا که دید با همان  کرده بود، نگاه متعجب و خیر

 لبخند کنج لبش به



 :حرف آمد
 افتخار یه رقصو به من میدید؟_

دیدن فردی که با گامهای رسی    ع خودش را به ما 
 رساند و کنار پرس ایستاد

 . مرا در جواب دادن کند کرد
الینفک صورتش شده بود! با ترسر امشب اخم جزء 

 :پرسید
 پس کو شهروز؟_
 . شانه باال انداختم

 . نمیدونم_
نگایه غضبناک به پرس که منتظر ایستاده بود 

 . انداخت
 جانم؟_

 . گویا متوجه قضیه شد
، مثل اینکه اشتباه کردم_  . هیخی

 . دست روی لبیه کالهش کشید و کیم خم شد
_ شعذر میخوام خانم زیبا، شب خو   . 

ی نگفتم و از ما دور شد ی  . چیر



ی را دور زد و کنارم نشست، سنگینی  سیامک میر
 نگاهش را حس کردم و به
 . طرفش رو گرداندم

چشمش حول و حوش یقیه لباسم میچرخید! وقنر 
 به چپ چپ نگاه

 :کردنم اهمیت نداد، با توپ پر غریدم
؟_ م و حیا رست نمیشه مرد حسا یی  تو رسر

ه به یقیه لباسم مانده بود لب زد همانطور که خیر : 
 خییل هم رسم میشه_

ً
 . چرا اتفاق ا

 :دستم را جلوی یقهام گذاشتم و جواب دادم
اگه رست میشد که چشمت انقدر تو رس و سینیه  _

 دخیر مردم
 . نمیگشت

ه به چشمانم با نیشخندی گوشیه   جدی و خیر
ً
کاًمل

 :لبش پاسخ داد
_ ا  ی  مردم غلط میکنه از این چیر

میپوشه که پرس دخیر
 مردم اختیار از
 !کف ش بره



 . پوزخندی نثارش کردم
َو َل و چشم دریده _

َ
پرس مردم میتونه انقدر ه

 نباشه! وگرنه اگه چشمات
و باز کنی یم بینی که من تنها زن پوشیدیه این 

 . مجلسم
ه شد به یقیه لباسم و با ابرو اشاره زد  باز خیر

_ فهمیدیم خوبه نمردیم و معنای پوشیده بودنم ! 
 . حریص شدم

ی دور _ تو االن این همه دخیر که نیم میر پارچه بسیر
 خودشون و دارن

این وسط قر میدن و ول کردی چسبیدی به یقیه 
 لباس من؟! هللا

 !...اکیی 
یکهو تارا به چشمم خورد که در حال رقصیدن با یک 

 پرس جلب مثل
 . خودش بود، تقریبا در آغوش هم میلولیدند
_ ی آها دوست   گرامیتون و مشاهده کنیر

دخیر ! 
بیتفاوت به سمنر که اشاره کرده بودم نیم نگایه 



 انداخت، دستهایش را
 . به سینه زد و باز چشم به من دوخت

آخه تو فرق داری... تو داری مییسر جزو _
جاللیا... داری عروسمون  امیر

 ... !مییسر 
پوزخند ته حرفش آتش به جانم زد ،شال حریر را 

رتبروی سینهام م  
 . کردم و ابرو در هم کشیدم

، اگه لباسم بد باشه شهروز _ تو کارهای نیسنر
 خودش بهم تذکر میده،

درضمن خودم اونقدر عاقل و بالغ هستم که بدونم 
 چی خوبه چی بد، پس
 !لطفا تو دخالت نکن
 . پوزخندش پررنگیر شد

ت داشت که تو _ آخه اگه اون گو یی سیب زمینی غیر
 االن اینجا

نشسته بودی ور دل منتنها ن ! 
از ته دل حرفش را تایید میکردم ویل نمیخواستم به 



 . رو بیاورم
من ننشستم ور دل تو، خودت اومدی اینجا _

، االنم میتو یی پایسر   نشسنر
 !بری خوش گلدین

نگاهش جایی آن طرف سالن را میکاوید، کنجکاوانه 
 رد نگاهش را گرفتم و
اضار داشت  رسیدم به مردی که این روزها بدجور 
 لقب نامزد را برایم

ی معلوم  یدک بکشد و حاال دور از چشم من با دخیر
 الحال گرم بگو بخند

 ... بود
حس کردم در برابرش غرورم ترک خورد... حالم بد 

 شده بود... ویل خودم
 :را محکم نشان دادم و با رسدی گفتم
ی _ ؟ دارن صحبت میکیی  !خب که چی

میکردم سلول به عمیق نگاهم کرد، طوری که حس 
ش  سلولم دارد درگیر

 .. . میشود



اگه کار بدی نیست پس بیا ما هم حرف بز نیم، _
 البته به سبک
 شهروز، هوم؟

بیاختیار چشمانم روی شهروز و خنده های مستانیه 
 آن دخیر قفل شد اما
 . باز هم خودم را نباختم

 ندارم _
ی
 !تو ذهنت مریضه، من با تو حرف

_ ، هر طور که بخوای م یتو یی خودتو توجیح کنی
 اصال آره من ذهنم

؟ اونا هم مریضن؟  !مریضه... اما چشمات چی
عصنی شده بودم، کیم بیشیر این بحث را ادامه 

 به جای
ً
 میداد قطع ا

خویی ختم نمیشد! خواستم از جا بلند شوم که 
 دستم را محکم گرفت و

وادارم کرد به ماندن... صدایش رسد و خشک در  
 :گوشم پیچید

ی پیش خودم، با این رس و وضعت خوشم _ بشیر
 !نمیاد تو چشم بایسر 



چشمانم گشاد تر از این نمیشد! با تعجب رو به او  
 :کردم

 ... ولم کن میخوام برم پیش شهروز_
ی چشمهای گرد شده و لبهای رسخم در  نگاهش بیر

 رفت و آمد بود، از
ی دندانهای به هم چفت شدهاش غرید  :بیر

_ ... از کنارم ُج ُم نمیخوری گور پدر شهروز کرده

 امشب وگرنه یه
 !کاری دستت میدم

حریص خواستم دستم را از میان انگشتان پرقدرتش 
ون بکشم  بیر

 . ویل موفق نشدم
ولم کن دیوونه، چی از جونم میخوای؟!دستم را _

د و من حس کردم  فرسر
 
ً
اگر کیم بیشیر این فشار را ادامه دهد قطعا

 استخوانهایم خواهد شکست
. 

تنش را با یک حرکت آ یی به تنم چسباند و در گوشم 



 :پچ زد
ی خایص نمیخوام کوچولو، همون خواستیه  _ چیر

 همیشه، دور شو از
 ... شهروز

رسم را عقب کشیدم و با چشما یی گرد شده به 
 چشمهایش زل

 :زدم
 !اصال نمیفهممت_

ه شد  . دستم را رها کرد و به جایی میان جمعیت خیر
فتمو بکن وگرنه عواقب جالنی در فقط کاری که گ _

 انتظارت
 . نیست

 ... متعجب بودم از این همه اضارش
 ... سیامک_

 هوم؟_
ایی میدو یی که من نمیدونم درسته؟ از_

ی  تو یه چیر
گوشیه چشم نگاهم کرد و جرعهای از جامش 

 . نوشید



؟_  چی
ً
 مثل

گیج شده بودم و کالفه... درک این مسئله که مدام 
ی م ن ومیخواست بیر  

 !شهروز فاصله بیاندازد برایم سخت شده بود
ایی رو میدو یی  _

ی چه میدونم! فقط مطمئنم تو یه چیر
 
ی

 که به من نمیگ
... 

 جرعیه دیگری نوشید... لحنش بوی اطمینان میداد
. 

 ... فقط کاری رو بکن که میگم... ازش فاصله بگیر _
 . لجباز شدم

_  چی پشت این همه اضارته این کارو ن
ی

میکنمتا نگ ! 
 . جامش را به لبهایم نزدیک کرد

 . یه ذره بخور _
 . با دست پسش زدم

 . نمیخورم_
 !یه قولوپ به جایی بر نمیخوره ها_

 . حرفو عوض نکن_



 وارونه_درد#
# ۲۳۸پارت  

ته ماندیه گیالسش را یک نفس رس کشید و آن را 
ی گذاشت، تنش  روی میر

ج را به پشنر مبل کو بید و هر دو دست را روی تا 
 . مبل از هم گشود

فقط اینو بدون که اتفاقات جالنی برات نخواهد _
 . افتاد

ی بود  . حرفهایش شک برانگیر
 االن مثال دلت به حال من سوخته یا پرس عموت؟ _

ی نیست که داری یم بینی _ ی  .. . شهروز اون چیر
 . کنجکاو شده بودم

؟_  یعنی چی
سکوت که کرد عصنی چاقو را از روی پیش دسنر 

لم برداشتم و نوکمقاب  
دم ش را روی پایش فرسر ی  . تیر

؟  یه دیوانه... چرا اینجوری میکنی
 . چاقو را به طرفش نشانه رفتم



چرا انقدر حرص میدی آدمو؟ چرا تیکه تیکه _
؟ درست بگو ی یی  حرف میر

 !ببینم چی به چیه
تو غالف کن، من زیر تیغ حرف _ اول اون شمشیر

نم ی  . نمیر
 بیم

ی
وقع خندیدو خودش به این خوشمزگ  . 

ی بهت گفته؟_ ی ی چیر
 تا حاال در مورد خارج رفیر

 خارج؟_
 آره، خارج... تا حاال اسم بهنام به گوشت خورده؟_

 . لحنم رنگ تعجب گرفت
 بهنام دیگه کیه؟_

 اسمشو تا حاال نشنیدی از زبون شهروز؟_
ون بوده، چطور؟_  چرا، چند بار گفته با بهنام بیر

_ ی نیست مه رانه، چرا نمیخوای شهروز آدم زن گرفیر
 بفهیم؟

 . صحبتهای او با رفتار شهروز در تناقض بود
پس چرا انقدر اضار داره همه جا منو نامزد _

 کنه؟
ی
 خودش معرف



 . برای بار هزارم اخم بر پیشا نیاش نشست
 و تو این اجازه رو بهش دادی؟_

 . معلومه که نه_
 . خوبه، یک بارم شده کار درسنر انجام دادی_

 قضیه چیه یا نه؟سیامک 
ی

میگ ! 
 . میگم حاال _

به سمت سن رقص اشاره زد، به نظر میآمد تارا 
 رقصش تمام شده و در
 . حال آمدن پیش ماست

 . جلوی تارا نمیشه _
رس تکان دادم و در دل هر چه فحش ناموس و غیر 

 ناموس بلد بودم نثار
 . روح پرفتوح تارای وقت نشناس کردم

روی پای سیامک جا خوش  باناز به طرفمان آمد و 
 . کرد

 . ببخش عشقم تنهات گذاشتم_
 . و بیمقدمه از لبانش بوسهای گرفت

 اشکایل نداره، رقصیدی خوش گذشت؟ با _



 . حالت لویس خودش را به سیامک میمالید
 تو که نیومدی، مجبور شدم با فرهاد _

 . برقصم
میدو یی که من اهل رقص نیستم اونم شیش و _

 !هشت
اهن سیامک شد و خندیه دستش بند  یقیه پیر

 . دلربایی رس داد
میدونم عشقم، تو روحیهت خییل خشنه، اینو  _

 . دیشب خوب فهمیدم
 واضح داشت به رابطیه 

ً
کثافت بیحیا کامل

 جنسیشان اشاره میکرد
،بیش از این وقاحتش را تاب نیاورده و از جا 

 . برخاستم
 کجا؟_

ی  بازداشت لحن پرسشگر سامک مرا از قدم برداشیر  . 
 . اخم بر پیشا یی نشاندم و جدیت را به لحنم افزودم

م اون طرف پیش شهروز  . میر
در آن مهما یی کوفنر کیس را نمیشناختم و تنها 



ی   چارهام همیر
 . بود

م میگم بیاد اینجا_ ، من میر ی  . بشیر
 :با طعنه گفتم

م پیشش_  الزم نیست، مزاحمتون نمیشم، خودم میر
. 

ایش بلند کرد و از جا برخاستتارا، را از روی پ  . 
 . بریم _

م خودم_  ... میر
 . من کار دارم اونجا_
 . رو به تارا کرد

از خودت پذیرایی کن و تا میتو یی خوش بگذرون،  _
م یه کاری  من میر

دارم انجام بدم، نگران تنهایی من نباش عزیز دلم، 
 حسا یی برقص و شاد

 . باش
_ ... ایشاهلل شب ان  چقدر تو مهربو یی برات جیی

 . میکنم



چندشم شد، جوری که دلم میخواست در آن لحظه 
 رویش باال بیاورم

یه سبک مغز  !،دخیر
همراه هم به طرف جایی که شهروز مشغول نوشیدن 

 آن زهرماری بود راه
 . افتادیم

 ... سیامک_
 . پاسخی که نداد باز صدایش زدم

 ... سیامک_
فته و تکان دادمباز جوا یی نداد! این بار بازویش را گر   

. 
 با توام ها، کری مگه؟_

 . ایستاد و در مقابلش ایستادم
؟_

ی
 چی میگ

 چرا جواب نمیدی؟ _
ی یه امشب به حرف من احمق  _ مگه نگفتم همیر

 بکن، گفتم یا نگفتم؟
انتظار که نداشنر بشینم صحنیه معاشقهتونو _



 تماشا کنم؟
تک خندی حریص زد، دستانش را در جیب برد و 

روی یک پایش وزنش را   
 . انداخت

ی روی پا و _ بابا تو خییل پاستوریزهای! به نشسیر
 معاشقه؟

ی
 !بوسیدن میگ

 !باور کنم انقدر چشم و گوش بستهای؟
 . دستهایم را به سینه زدم

ویل یه کم دیگه ادامه میدادین به جاهای دیگه _
 . ختم میشد

س من انقدرم بیحیا نیستم، حواسم بود _  . نیر
 . بگو بهم_

 چیو؟_
 . کالف موهایم را پشت گوش زدم

ی که در مورد شهروز میخواسنر _ ی هوف... اون چیر
 و پیش تارا نمیشد

ی
 بگ

. _ 
ی نمیخواستم بگم ی  . یادم نمیاد، من چیر



موهایم را یک طرف شانهام ریختم و تا دهان باز  
 بزنم

ی
 کردم حرف

پشیمانشدم، از این آدم آ یی برای من گرم نمیشد... تا 
ی جا  هم کههمیر  

هایی گفته بود باید خدا را 
ی دست و پا شکسته چیر

 . شاکر میبودم
 هیچکس پرسعمویش را که از قضا دوست 

ً
قطعا

 صمیمیاش هم هست ول
ی را که تازه وارد خانواده شده  نمیکرد و طرف دخیر

د  . بگیر
 بزنم پشت به او کرده و قدمهایم 

ی
بدون اینکه حرف

 . رسیعیر از قبل شد
که پشت کمرم قرار گرفت در جا   با حس گریم دسنر 

 خشکم زد و از
 . حرکتم بازایستادم

سد_  ... به به... هر دم از این باغ بری میر
آب دهانم را به زور قورت دادم و لعننر به این 

 بیحواسیام فرستادم، موهایم



را دوباره پشت رسم برگرداندم ویل دستش را 
 . برنداشت

 .. . بردار دستتو_
_ ت نداری؟چرا بردارم؟ دوس  

به پشت چرخیدم که دستش از پشتم کنده شد، یک 
 تای ابرویش را باال

ه نگاهم میکرد ه خیر  . داده و خیر
 !اصال به تو چه ربظ داره؟ من نمیفهمم_

منم نمیفهمم چرا نمیخوای بفهیم که همینجوری _
ی   دارن نگاهت میکیی

 !،دیگه نیازی نیست بیشیر جلب توجه کنی 
_ و وریات عقدیه جلب توجه من مثل بعیصی از دور 

 ندارم، لباسم کثیف شد
 !مجبور شدم اینو بپوشم

در دل امید داشتم که طعنهام به تارا، را فهمیده 
 . باشد

 . حاال متفکری به چهرهاش داد
ا جدی؟ چطوره اینم کثیف بشه و مجبور بیسر کال _



 بری
 !خونه

 . دستم را در هوا تکان دادم
_ روزیتو جای  برو بابا حالت خوش نیست، خدا 

 . دیگه حواله کنه
 . قصد کردم گام بردارم ک دستم را گرفت

 . صیی کن ،برو پالتوتو بپوش بریم_
ستو یی نمیام _  . من با تو هیچ قیی

مت خونه_  . مییی
 !نمیخوام برم خونه_

 . مرصانه نگاهش را به چشمان عصبیان دوخت
! یه کم که بیشیر _ میخوای، فقط االن متوجه نیسنر

نی یم بینی فکر ک  
 !که دوست داری بری خونه

داشت روی ذهن پر سوال و مغشوش من ویراژ 
فت  . میر

ی پیش _ ولم کن سیامک خواهشا، اصال چرا نمیر
ت؟ ول کن  دوست دخیر



 . منو برو پیش اون گناه داره تنهاست
، در ضمن ولت کرده _ تو نیم خواد نگران اون بایسر

 بودم که تا االن وسط
رفته بودی! نکنه مهدی رو این جماعت به فاک 

 !یادت رفته؟
 . حنر حرفش هم مو به تنم راست میکرد

 !حرف دهنتو بفهم، دستمو ول کن_
 . لحنش نرم شد

 برو پالتوتو بردار بریم، تو راه بهت میگم جریان چیه_
. 

با این حرف رادارهایم فعال شد و موضعم را عوض  
 . کردم

 قول میدی؟_
 . قول میدم_

_ ت و پرت رس هم کنی وای به حالتهبه خدا اگه چر  ! 
 !نه! میگم بهت_

 به شهروز و تارا چی بگیم؟_
حق با او بود، مست و نامتعادل از بغل مردی به 



 آغوش مردی دیگر پیچ و
تاب میخورد، باعث تعجبم بود که برایش مهم 

ی به او ی  نیست و چیر
 . نمیگفت

؟_  شهروز چی
_ ی و اون برو بهش بگو که االن یگ از موکالت و گرف یر

 زنگ زده بهت که
 . بری پاسگاه

مت_  !خب قطعا میگه خودم مییی
 . بگو آژانس دم دره_

 . باشه_
 ... همچنان قفل صورتم بود
 !دستمو ول کن برم دیگه_

آهسته دستم را رها کرد و به سمت آسانسور رفتم تا 
 به طبقیه باال بروم

 . و پالتو و لباسم را بردارم
و شال به رس با لبایس که روی  دقایقر بعد پالتو به تن

 دستم آویزان بود



 . کنار شهروز ایستاده بودم
 عزیزم حاال حتما باید بری؟_
 . لبخندی اجباری زدم

 !آره دیگه نمیشه نرم، بنده خدا گرفتاره منتظر منه_
 . کاش میگفنر نمیتو یی بری_
 ... ای کاش میشد خفه بشود

 . نمیشه، موکلمه ،قرارداد داره با من_
ون کشید  :با صوریر آویزان سو ئیچش را از جیب بیر

 .بریم_
 . نه نه، آژانس دم در منتظره_

ی _ مت... االن میگم ردش کیی  . چرا آژانس؟! مییی

تت 》 ی االن رگ غیر ی شهروز که همیر ای حناق بگیر

 《 !باد کرده
ین دوستت _ الزم نیست، دلم نمیخواد از تولد بهیر

، من با آژانس  بمو یی
م، ببخشی د دیگه مجبورم برم، خوش بگذره بهتمیر  

. 
اجازیه حرف دیگری جز خداحافظی ندادم و او را با 



ی که به  همان دخیر
 کرده بود 

ی
ی  های پدرش معرف عنوان دخیر یگ از مشیر

 . تنها گذاشتم
ون  با گامهایی رسی    ع و افکاری پریشان از عمارت بیر

 . رفتم

ی این نره غولو از کجا پیدا کنم؟》  《 !حاال ماشیر
ی ماشینها را با نگاه  چند قدیم جلو رفتم و با دقت بیر

 میگشتم که
ش روشن و بوق کوتایه زد  چراغهای شایس بلند دلیی

. 
به طرفش کردن قدم تند کردم و برای فرار از رسمای 

 استخوان سوز و
 . اشتیاق فهمیدن حقیقت بیمعطیل سوار شدم
ی از لرزشم کم کرد و او  گرمای مطبوع داخل ماشیر

رف اتومبیل را بهبیح  
 . حرکت درآورد

وع کنم به پرسیدن ویل به  دل در دلم نبود که رسر
ل  سخنر خودم را کنیر



کرده و روی کنجکاویام رسپوش گذاشتم تا از آن باغ  
 . کذایی خارج شویم

به محض اینکه چند میر از آنجا دور شدیم دیگر 
 نتوانستم افسار

م و زبان در کام نگه دارم کنجکاویام را به دست بگیر  . 
 .. . بگو دیگه _

ی از چهرهاش معلوم نبود، فقط  ی در آن تاریگ چیر
دم که اخم ی  حدس میر

 . کرده باشد و فکش را با حرص روی هم بفشارد
 !چه عجلهای داری_

وع نکن... منو نپیچون... بگو ببینم _ سیامک باز رسر
 قضیه از چه قراره! این

 بهنام کیه؟ سفر خارج چیه داستانش؟
_ ، ترمز کن بابا، یگ یگیه یه  . 

وع میکنیم، کیه این آقا؟ _  باشه باشه، از بهنام رسر
ه_  !آقا؟ اون از تو خانمیر

ی به ذهنم   که زد فقط یک چیر
ی
متعجب از حرف

 ... . متبادر شد... خیانت



ه؟ واسه رد گم کنی میگه _ منظورت چیه؟ یعنی دخیر
 !بهنام؟

ی از حالت صورتش بخوان ی م یی اینکه بتوانم چیر
 :بیمقدمه گفت

 !شهروز همجنسگراست_
آب دهانم توی گلویم پرید و به رسفه افتادم، انتظار 

ی را داشتم ی  هر چیر
 !اال این یک مورد

چی شد؟ آب ندارم تو ماشینها، خفه نیسر وسط _
 .. . برهوت

 . چند بار محکم پشتم کو بید تا نفسم جا آمد
 ... مبهوت شده بودم

_ 
ی

 .. . دروغ میگ
_ ی نسبنر به دروغم چیه ؟! مگه خرم بیام همچیر

 !پرسعموم بدم؟
 ... به زور زبانم میچرخید

 ... یعنی بهنام_
 :خییل راحت و ریلکس جواب داد



شه_  !آره ،بهنام پارتیی
 .. . پس_

کلمات را گم کرده بودم... هیچ وقت مشکیل با  
 گرایشات مختلف نداشتم اما

غم  االن به طرز ناباورانه شوکزده بودم! پرسی که ع لیر
 گرایش جنسیاش

ی ی  !میخواست با من ازدواج کند! چه تراژدی غمانگیر
صدایش مثل پتک وسط افکار نابهسامانم کو بیده 

 ...شد
حاال فهمیدی دلیل اضارم چی بود؟ میتونستم به  _

 کاری که با
ی
 تالف

ی بهت نگم و پس فردا تو بمو یی و  ی زندگیم کردی چیر
 یه شناسنامیه

قسیاه شده از مهر طال ! ... 
معقول در ذهنم    که معقول و غیر

ان از حدسیایر حیر
 کنار هم چیده
 :میشدند گفتم

واسه چی اومد رساغ من؟ این که بقیه رو توجیح  _



 کنه؟ از من به عنوان
 !وسیله استفاده کنه؟

 . عصنی چند باری روی پایم کو بیدم
لعنت بهت شهروز... لعنت بهت... مادر خوش _

گهخیال منو بگو که یه می  
 ... شهروز چقدر فالنه چقدر بیساره... خیی نداره که
داخل شهر رسیده بودیم، کنار خیابان زیر نور چراغ 

 پارک نمود رو به من
 :کرد

حاچی فهمیده بود جریان چیه، شهروزم پاشو   _
 کرده بود توی یک کفش

که میخوام برم خارج... حاچی میدونست دردش 
 چیه، میدونست میخواد با

ی با هم، اما هر   بهنام بره  کیی
ی

اونجا که راحت زندگ
 کاری کرد شهروز از خر

ی بود یا کاری به   شیطون پیاده نشد، حرفش یه چیر
ی یا  کارم نداشته باشیر

ی برم! عمو هم که دید این روز به روز  منو بفرستیر



 داره وقیحیر میشه و
کارش به جایی رسیده که حنر بهنامو ورمیداره میاره 

 خونه و فقط داره یک
یط میفرستمت بری   گند جدید باال میاره گفت به رسر

ی  !که زن بگیر
بیچاره فکر میکرد اگه مجبورش کنه با یه دخیر همراه 

 بشه شاید درست
 ... بشه ویل زیه خیال باطل

تف به این همه رذالت... لعنت به این همه وقاحت 
 و نامردی... به خاطر

ه رسیدن به مطلوب خودش مرا وسیله کرده بود یا ب
! اگر  نوغ قربا یی

 . وجدانم اجازه میداد دودمانش را به باد میدادم
در واقع از خوش شانسیاش رود که سیامک همه 

ی را گفت وگرنه اگر  چیر
فتیم و بعد خودم  خدایی ناکرده بیشیر پیش میر

 از حاج
ً
 میفهمیدم قطع ا

ی نمیماند اال صدای  ی مهراب امیر جالیل و پرسش چیر



 طبل رسواییشان که
ر شهر میپیچیدد ! ... 

؟_  خب حاال که فهمیدی قضیه چیه، چی کار میکنی
متعجب از سوال احمقانهاش یک تای ابرویم را باال 

 . فرستادم
م باهاش میشینم پای _ به نظرت چی کار میکنم؟ میر

 !سفریه عقد
 . دستش روی سو ئیچ نشست

، ازت بعید نیست_  !کله خر که هسنر
ی ابلهانه و مسخر  ه به توجیه به طیی هاش نکردم و خیر

 خیابانهای سوت و
کور شهری که پلکهایش نیمه باز بود در افکارم غرق 

 ... شدم

چقدر خدا دوستم داشت که زد پس کلیه این 》
و ی  سیامک تا همه چیر

بگه، اونم کیس که به خون من تشنهست! خدایا 
 مریس... بعد از یس سال

ی بار قصد کردم روی کیس جدی فکر   برای اولیر
ی

  زندگ



 کنم، دیدی چه
شانیس داشتم؟ گندش بزنن لعننر رو... یه پرس 

ی که  پولدار چشم سیی
عالقهای به جنس مخالف نداره! کیس که قرار بود 

 منو آیندیه منو قربا یی 
رسیدن به مقصود خودش بکنه! چه تصویر 

 《...ترسنایک
بعضیها فقط از دور یک ماکت شیک و زیبا هستند و 

ند برای ی  دلت غنج میر
گاهشان، مارک کت و شلوار و بوی ادوکلنشان یک ن

اند  هوش از رست مییی
ویل نزدیکشان که میشوی جز پاره پورههای یک 

افت از هم دریده و  رسر
ی عایدت نمیشود ی  ... بوی گند تعفن چیر

ای کاش همیه زنها بفهمند هیچ مرد کراوات زدهای 
 با شخصیت و

ً
 لزوًما

نش هیچ مردی با یقیه باز و خالکو یی روی ت
 !بیخانواده و الت نیست



کاش این ظاهر بینیها را کیم از خود دور کنیم، گ 
 فکرش را میکرد

اطوری  جالیل صاحب امیی پرس حاج مهراب امیر
ین  واردات لوکسیر

 بحث 
ً
خودروها اینطور از آب در بیاید؟! اًصل

 همجنسگرا بودنش مهم
 ... نیست

هرکس عقاید خودش را دارد و عقیده و نظر هر کس 
 در جای خودش

م است، موضوع تمایالتش به هیچ عنوان اذیتم  محیر
 نکرد ویل این که

 
ی

میخواست من را طعمه کند تا بتواند زندگ
 
ً
 دلخواهش را داشته باشد رسًما

 !یک فاجعه بود
فقط خدا را شاکرم که خییل زود فهمیدم، قبل از 

 اینکه بخواهد این طرف
د  و آن طرف از من به عنوان همرس آیندهاش نام بیی

 و اگر این اتفاق میافتاد



ی برای من نمیماند جز یک روح آزرده و  دیگر هیچ چیر
 غروری زخیم که

 برای ترمیمش به پا خاسته و نسخیه شهروز و  
ً
قطعا

 کل ایل و تبارش را
 نزد و من 

ی
میپیچیدم... ! تا رسیدن به خانه حرف
 ممنونش بودم که مرا با
ر ساختمان که افکارم تنها گذاشته بود، جلوی د
 ایستاد دستم روی
ه نشست  . دستگیر

 .. . ممنونم بابت اینکه منو رسوندی و هم اینکه_
مکث کردم... نمیتوانستم به زبان بیاورم... تشکر 

 بابت اینکه مرا از مخمصه
رها نیده بود، مثل حناق در گلویم گیر کرد... سختم 

 بود بگویم که به
 ... نوغ نجاتم داده

میکرد و منتظر بود ادامیه جملهام را  با دقت نگاهم
 بشنود، انرژی و

جسارتم را جمع کرده پا روی غرور و خودخواهیام  



 گذاشتم و کلمایر را که
برای من به مانند جام زهر بودند و برای او قطعا 

 ... شهد، بر زبان راندم
 که یه جورایی منو از مهلکه نجات دادی_

ی  .. . همیر
شنیدن صدایش به طرفش خواستم پیاده شوم که با 

 . برگشتم
ا رو میدو یی _ ی  از من این چیر

میدونم تو خودت بهیر
 ویل بازم محض

احتیاط میگم، کیس متوجه این موضوع نشه، این یه 
ی من و تو  رازه بیر

 . ،برای جواب منقی که قراره بدی یه بهونه جور کن
آنقدر سناریوهای مختلف هر لحظه در ذهنم کلید 

فکرمیخورد که توان   
 . کردن را از من ربوده بود

 انقدر ذهنم به هم ریختهست که نمیدونم _
ً
فعل

 چی درسته و چی غلط
... 

نمیدونم چی باید بگم به مامانم... در حال حاضی این 



یه که ی ین چیر
 بیشیر

 . فکرم و درگیر کرده
 . دستش را دایرهوار روی فرمان کشید

مامانت مثل اینکه خییل هم از شهروز خوشش _
ومدها  . 

 . رس تکان دادم
 !بدبخنر من یگ دو تا نیست_

کیم در جایش جا به جا شد و یک دستش را روی 
 . پایش گذاشت

_  
ی
خب از اونجایی که از این قضیه نمیتویی حرف

 بهش بز یی من یه
 . پیشنهاد برات دارم

 . مشتاق به دهانش چشم دوختم
؟_  چی

_ ی حرف زده انگار ف قط اینجور که مامانت با شهیر
 . نگران تنهایی توئه
؟_  آره خب که چی

 . بهش بگو به کس دیگهای عالقه داری_



 !ابروهایم باال پرید
نابغه، بعد اون وقت نمیگه بهم معرفیش کن؟! _

 !چی بگم بهش؟
ی گوشیه لبش خودنمایی کرد  . لبخندی شیطنت آمیر
جالیل زده _ چون این گندیه که از طرف خاندان امیر

 شده، هرچند که من
 کنم و نقش مق

ی
رص نبودم اما میتونم از خود گذشتگ

 معشوقهت و بازی
 !کنم

مردک نادان! چه فکری با خودش کرده بود؟ اینکه 
 من انقدر احمقم که

برای نجات از چاله خودم را در چاه بیاندازم؟! به  
 گمانم در آن لحظه که

این فکر احمقانه به ذهنش رسیده اصال به سن و 
 سال و تجرب  یه کاری من

توجیه نداشته! چون این راه حلیست که میشود 
 برای گول زدن و به دام

ی یک دخیر شانزده هفده سالیه بیتجربه به   انداخیر



 کار بست! نه برای
منی که یس سالم بود و به واسطیه شغلم با هزاران 

 آدم ناتو و راهکارهای
 !کثیفشان آشنایی داشتم

_  شما معشوقیه تارا جو یی بسه، ارزو یی همون
 !باش

لزل کرد ی ی را میر  . قهقههاش فضای تاریک ماشیر
ای حسودو دوست دارم_  . خوبه خوبه، دخیر
کالفه از شوخیهای بیموقعاش دست روی رسم  

 . گذاشتم
وای خدا... کاش زودتر بری سیامک... دوست _

ت تنهاست، به قول  دخیر
 !خودت وسط یه گله گرگ
 :بیتوجه به کنایهام گفت

م حاال... چه عجلهای_  !میر
ی پیاده شدم و در را محکم   از ماشیر

بیخداحافظی
 پشت رسم به هم کو

 !بیدم، جهنم که ماشینش میلیاردها قیمت داشت



هنوز جلوی در ساختمان مشغول پیدا کردن کلید از 
 داخل کیفم بودم که با

ی رسم به عقب چرخید،  شنیدن صدای دزدگیر ماشیر
 فقط چند قدم با من

ه داشت! خودم را به کوچیه معروف عیل چپ فاصل
 زده و کلید را در قفل

چرخاندم و وارد شدم، تا خواستم در را ببندم پایش 
ی در مانع  را مانع بیر

 . کرد
 . عصنی در را تا نیمه باز کردم

 فرمایش؟_
طلبکارانه یک دستش را در جیب و با دست دیگرش 

 دسته کلیدش را روی
 . انگشت میچرخاند

ی چند دقیقه پیش از دهن اژدها  خوبه   _ که همیر
ونا  کشیدما بیر

،حاال نمیخوای دعوتم کنی به ضف یه قهویه تلخ 
 ناقابل؟



شالم روی شانههایم افتاده بود و من بیحوصلهیر از 
 آن بودم که اهمینر 

 . بدهم
سیامک خواهش میکنم بس کن، امشب اصال _

 اعصاب و حوصلیه رس و
به مهمو نیت برس  کله زدن با تو رو ندارم، برو 
 !آفرین

لبخندی حرص درآور روی لبهایش میدرخشید که 
 رگهای عصنی 

 بیشیر
 . مغزم را تحت فشار قرار میداد

باشه بابا میدونم شکست عشقر خوردی اذیتت  _
 نمیکنم، میام باال

م م و میر  . فندکمو میگیر
ی و تکه   تا مدتها بساط رس به رس گذاشیر

ً
قطع ا

بودانداختنش به من مهیا   
،در را باز کرده و به طرف آسانسور رفتم، با دیدن 

 برگهای که روی درش
غلیظی گفتم و راه پله ها را  "اه"چسبانده شده بود 



 . در پیش گرفتم
 ".آسانسور خراب است"

ی  لباسم را باال گرفته بودم که زیر پایم نرود و زمیر
 نخورم، تا مبادا باز

 . سوژیه جدیدی دستش بدهم
ش از پشت رسم میآمدصدای قدمهای  . 

 . اگه خستهای بیا بغلت کنم _
 . عصبا یی توپیدم
_ 
ً
 . خفه شو لطفا

! نامزد جنابعایل همجنسگرا از آب _ اوه چه عصنی
 دراومده، فحشش و من

باید بخورم؟! پس عدالتت کجا رفته خانم وکیل 
 !مدافع

 . دستم را روی بیام گذاشتم
 !فقط ساکت شو االن توی راه پله_

_ بابا باشه  . 
ردی یط کردم و جلوی در 

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
پله ها را با اعصاب خ

 آپارتمانم ایستادم، در را



 :باز کرده و رو به او گفتم
 . کفشاتو بیار تو_

حرکاتش به نظرم تغییر کرده بود! در هنگام درآوردن  
 کفشهایش چند

باری نزدیک بود بیفتد! کفشهایش را به دست گرفت 
 و وارد شد و در را
مپشت رسش بست  . 

بیحواس شال و پالتوام را به همراه لباس کثیقی که در 
 دستم بود روی

ی  ین مبل انداختم، کلیپسم را از روی میر
نزدیکیر

 برداشته و موهایم را چند
 . دور پیچ و تاب دادم و بستمشان

توجهم به او جلب شد که به نظر کیم نامتعادل 
 میآمد! قدمهایش را
طوری که هر نامنظم و یگ در میان برمیداشت 

 لحظه امکان پیچ خوردن
پا و افتادنش بود! هرطور بود آمد و خودش را روی  

 . کاناپه پرت کرد



د و رگههایی از قرمزی 
ی چشمهایش داشت دو دو میر

اب دامن  رسر
 !سفیدچشمانش را لکهدار کرده بود

قطعا داشت از حالت عادی خارج میشد! باید هر 
 چه زودتر میفرستادمش

 . برود
_ ی اال ن میارم فندکتوبشیر  . 
 :با لحنی گیج و منگ گفت

یه قهوه هم بدی بخورم خانویم رو در حقم تموم  _
 . کردی

 . سکسکهای کرد و چپ چپ نگاهش کردم
 ... رو که نیست_

 . خندهای بیحال کرد
 ... زیره_

 !هر هر، نمیدونم گ بهت گفته بانمگ_
ی گذاشت و رسما روی کاناپه ولو  پاهایش را روی میر

 . شد
 ... همه میگن_



باز سکسکهای کرد و من با دهان کخی به طرف اتاق 
 . خواب راه افتادم

هه... همه میگن... خودشیفتیه زشت! حنر تو _
 مسنر هم دست از این
 . کارات برنمیداری

 . صدایش را کیم بلند کرد
 !شنیدم چی گفتیها، زشت اون نامزد همجنسگراته_

 . کالفه نگایه به سقف کردم

《 بزرگیتو شکر! این آدم کم زبونش دراز بود  خدایا 
 دیگه براش سوژه هم

جور کردی! دستت درد نکنه، باشه که تو شادیاتون 
ان کنیم  !جیی

وارداتاق خواب شدم و در نور ضعیف چراغ 《
ی آرایش  خواب به طرف میر

 . رفتم، جعبیه جواهرات را باز کردم
تو باید نامزد من میشدی نه اون پرس عموی یی _

تمخاصی ! 
ترسیده فندک از دستم افتاد و با هول به عقب 



 برگشتم، در تاریگ اتاق و
نور ضعیف چراغ خواب، چشمم به مردی افتاد که 

 به دیوار تکیه زده بود
،دست برد و کلید برق کنارش را باال زد و همه جا 

 . روشن شد
با چشما یی خمار نگاهش روی باالتنیه نیمه بازم 

 چرخ میخورد، از دیدن
نگاهش به خودم آمده و تازه فهمیدم چه گندی 

 !زدهام
رایه نداشتم، ناچار کلیپسم را باز کرده و موهایم را از 

 دو طرف روی
 . سینهام ریختم

ون _  ... چرا اومدی تو اتاق من؟ برو بیر
 . آهسته قدیم به جلو برداشت

 ... حیف تو واسه اون شهروز بیعرضه_
چه کار کنم، تنها هول شده بودم و نمیدانستم باید 
 . سالحم کلمات بود

؟_ ون، اومدی اینجا چه غلظ کنی  !برو بیر



همچنان که جلو میآمد کراواتش را کیم شل کرد و در 
 یک قدمیام

ایستاد، مخلوط بوی سیگار و الکل و ادوکلنش زیر 
 بینیام پیچید و

 . چهرهام جمع شد
 :با کلمایر شل و وارفته گفت

_ ؟چیه؟ چرا قیافهت و مچال ه میکنی  
 حقیقتا احساس خطر کرده بودم اما خودم را نباختم

. 
ون سیامک تا داد و بیداد راه ننداختم _  !گمشو بیر

با انگشت اشاره روی گردنم خظ فریصی کشید و آن 
 را تا میان موهایم و

 . روی قفسیه سینهام امتداد داد
ی باش نمیتونسنر  _ اگه نامزد من بودی مطمی 

 اینجوری واسه خودت
 بگردی، چون تمام تنت از رد بوسههای من کبود بود

. .. 
مطمئنا الکیل که در مهما یی به بهانیه سبک بودن 



 پشت رس هم
ش را نشان میداد  .. . کوفت میکرد داشت تاثیر

رسما هذیان میگفت ویل نمیدانم چرا این چرت و 
 پرتهایش دلم را تکان

 ... !میداد
خواستم خم مور مورم شد و خودم را عقب کشیدم، 

ی   شوم برای برداشیر
ی که دستم را گرفت و مانع شد،  فندک از روی زمیر

 مرا به طرف خودش
ی از میان برداشت.  کشید و همان دو قدم فاصله را نیر

 مشتهای یی جانم
را روی سینیه تراش خوردهاش فرود آورده و تکرار  

 :کردم
فقط ولم کن... سیامک تو که تا االن حالت خوب _

د یهو... تو روبود... چی ش  
ی ول کن  ... جون شهیر

انگار آوردن نام مادرش کارساز بود چون آهسته 
 رهایم کرد و تلو تلو خوران



 . قدیم به عقب برداشت
 ... گیج بود و کلماتش ناموزون
 ... . ولش کن.... اونو ول کن_
 ... حس میکردم الل شدهام

ه.... چطور تو بغل اون وا _ من... چیم از اون... کمیر
 .... داده بودی.... خب

 ... . یه حالیام.... به ما بده
 . کلمات منقطع بر زبانم جاری میشود

_  ...
ی

تو... تو نمیفهیم... نمیفهیم داری چی میگ
 ...آره.... آره مست ی

 
ی

 ... مسنر نمیفهیم چی میگ
ون   کالفه بطری کوچگ از جیب داخل کتش بیر

 کشید و درش را
 . برداشت

_ اب نمیشمامشب تشنهام...  سیر  ... 
ی   یک نفس مایع درونش را رس کشید و آن را روی میر

 . کو بید
... دست برنمیداشت... آن وقت در مهما یی  لعننر



 مرا از عاقبت تنها بودن با
ساند! پس این عویصی به  شهروز موقع مسنر مییر

 تمام معنایی که رو به
 !رویم کج و معوج ایستاده بود کیست؟

ی گرفت و  انگار رسش گیج رفت...  دستش را از میر
 آروق حال به هم ز یی 

ون فرستاد.... خودش را روی تخت  از گلویش بیر
 پشت رسش رها کرد و

وع کرد به آواز خواندن  :با لحنی کشیده رسر
امشب شب مهتابه حبیبم رو میخوام... حبیبم  _

 اگر خوابه طبیبم رو
 ... . میخوام

ی میشد  ... ولوم صدایش باال و پاییر
_ ... بیا که داغم... بیا که بدجور تارا..  . تارا کجایی

 خرابم... بیا دیگه
... مگه پولتو پیش پیش  یه خراب هرجایی

دخیر
؟ خب بیا  نگرفنر

 .... دیگه



داشت اضار مگویش را فاش میکرد... مسنر و راسنر  
 که میگفتند این

ی بود  !بود؟! فکر میکنم همیر
 به نظر دیگر حنر نای بلند شدن نداشت، لش و یی 

 حرکت روی تخت
 . افتاده بود و چرت و پرت میبافت

از فرصت استفاده کرده و به آرایم قدم برداشتم و از 
ون رفتم، در  اتاق بیر

را آهسته پشت رسم بستم و قفل کردم، االن نه 
 وقتش بود و نه زورش را

ونش کنم، فقط باید از او دور  داشتم که بیر
 !...میماندم

ی و زمان بد  اه گفتم، یه طول و  تا صبح به زمیر و بیر
 عرض خانه را میر 

د  .. . کردم و قهوه خوردم تا مبادا خوابم بیی
لعنت به تو شهروز... لعنت به تو و آن مهما یی  

ی چه به حال و  کذاییات، ببیر
 !روز من آوردی



ین سمفو یی حال  صدای زنگ موبایلش گوش خراشیر
 حاضی بود برایم

ین باری که ،زنگ میخورد و بیجواب میماند، آخر 
 تلفنش به صدا درآمد

و همچنان بیپاسخ ماند بالفاصله موبایل من به زنگ 
 . خورد

سم  عصنی و کالفه از این حجم صدا که بیشیر بر اسیر
ی   میافزود از روی میر

 !...برداشتمش، شهروز بود
اع شده بود که با آن بتوان از پشت  ی اخیر ی کاش چیر

 !تلفن آدم کشت
 االن قابلیت است

ً
فاده از آن را داشتمقطع ا ! 

ابتدا نمیخواستم جواب بدهم ویل بعد با به یاد 
 آوردن نره غویل که مست و

 :پاتیل در اتاق خوابم افتاده بود تماس را پاسخ دادم
 . بله_

 . سالم عزیزم_
 .. . حنر از حرف زدنش هم چندشم میشد



 سالم، میگم... رسیدی خونه؟_
 آره چطور مگه؟_

_ ؟از سیامک خیی نداری  
لحنش طوری بود که انگار فهمیده ما با هم از آنجا 

 خارج شدیم ویل چه
کیس بیش از من استاد سفت و سخت حرف زدن 

 !بود؟
 !چرا من باید از پرسعموی تو خیی داشته باشم؟_

 . کیم وا داد و به من من افتاد
آخه... از موقیع که تو رفنر اونم رفته... گفتم _

 شاید خیی داشته بایسر 
 ... !کجاست

 . عکسالعملم تند شد
هر خری که هم زمان با من از اون مهمو یی خراب  _

ون اومد  شده بیر
 !من باید آمارشو داشته باشم؟

 . کامال عقب کشید
، اصال اشتباه کردم که باهات تماس   _

ی
درست میگ



 گرفتم، یادم نبود تو با
، فکر کردم شاید سیامک رسوندتت  . تاکیس رفنر

امیه مکالمه نداشتم، فقط دلم هیچ عالقهای به اد
 میخواست دستم

دم تا آن چشمان  سید و آنقدر گلویش را میفرسر میر
ون ش از کاسه بیر ی  سیی
 :بزند! حریص گفتم

 !بهنام کجا بود؟ ندیدمش تو مهمو یی _
 :با تعجب جواب داد

 بهنام؟ تو اون و از کجا میشنایس؟_
 . نیشخندی روی لبم آمد

قلیه عکس ازش بده ببینمش الا _ ! 
ی میداد  . لحنش کامال خیی از باخیر

ه... بهنام دعوت نبود_ ی  . چیر
جدی؟ مگه رفیق گرمابه و گلستانت نیست؟ _

 چطور دعوت نبود؟
 !نبود دیگه، من چه میدونم_

 !حسام که میگفت دعوتش کرده_



 ... . سکوتش خیی از کیش و مات شدن میداد
 شهروز؟_

 جان_
 چرا نیومد؟_
ب  هام کاری بود، کامال  گیج شده بود  ضی  . 

 گ؟_
 بهنام دیگه، بهنام چرا نیومد؟_

بهنام... آها یادم اومد، بهنام جایی کاری براش پیش _
 اومد نتونست خودش

 . و برسونه
ب گرفتم  . با ناخنهای نیمه بلندم روی اپن ضی

 !تو که االن گفنر بهنام دعوت نبوده_
به فنی شد  !به طور بدی ضی

_ اموشکارم... یادم نبود ا م... م یدو یی من خییل فر 
 ... اصال

بازی لذت بخیسر بود، قدمزنان رفتم و روی کاناپه لم 
 دادم

 شهروز_



 جانم_
 که ما با هم _

ی
ی به خانوادهات میگ خودت میر

 تفاهم نداریم و حق با منه یا
ی و با ذکر جز ئیات و با سند و مدرک  خودم همه چیر

 زنده به حاچی و
هداریوش خان بگم؟ انتخاب با توئ ! 

ی یی _  ... نمیدونم راجع به چی حرف میر
 . پا روی پا انداختم

جدی؟ چه جالب! باشه، پس گزینیه دومو _
 انتخاب کردی، فردا هماهنگ

م با بابات و داریوش خان، ساعتشو  میکنم توی دفیر
 میگم که خودتم

، با حضور مهمان ویژه بهنام جون  !بایسر
 ... به وضوح به دست و پا افتاده بود

_ ه جان این حرفا برای چیه؟ بهنام چی  مهران
 کارهست؟! چی شده؟
 زده؟

ی
 کیس حرف

میدو یی شهروز، من آدم دو رو و کلک بازی _



 نیستم، وگرنه میتونستم
روزی که ۲۰بدون اینکه بهت بگم، به خاطر این 
 باعث شده جو خانوادیه

، به  ی وقت خودمو گرفنر من متشنج بشه و همچنیر
 پدرت و عموت بگم که

چیه... این حقم بود که بخوام به خاطر قضیه 
 بازیچه قرار دادنم بابات و

مضحکیه خاص و عام کنم که نتونه دیگه رس بلند  
 کنه، اما از اونجایی که

آدم با وجدا نیام و از بازی با آبروی دیگران بدم میاد 
 تصمیم گرفتم

ی مسئله رو حل کنم، که انگار تو تماییل  مسالمت آمیر
 !نداری

_ ی یی من اصال  نمیدونم راجع به چی حرف میر ! 
م _ فردا همون ساعنر که بهت اعالم میکن م دفیر

 باش، فکر کنم بهنامم
بدش نیاد که تکلیفش زودتر روشن بشه! بیچاره تا گ 

 به هوای خارج



ی با تو بمونه! مهمو یی خوش بگذره، فعال  رفیر
 ... خداحافظ

 :تا خواستم قطع کنم با هول و وال گفت
_ ی مهرانه من... من نه نه... ص یی کن... ببیر

 ... نمیخواستم اینجوری بشه
، اما اجازه  ی نمیدونم چقدر میدو یی و چیا بهت گفیر

 بده خودم برات
 . توضیح بدم

ی من نیازی به توضیح و تفسیر ندارم، حواب _ ببیر
 من یک کلمهس، خودت

 تفاهم نداریم و هر دومون مخالف این 
ی

ی میگ میر
 ازدواجیم یا نه؟ من به

 !روش دیگهای وارد عمل بشم
 .. . آخه_

 آخه یی آخه، آره یا نه؟ پس از چند ثا نیه سکوت_
غبت کلمات را ادا کرد  :بیر

 . باشه، میگم_
 . خوبه_



 . و تماس را قطع کردم
وع کرد به  همانجا روی کاناپه دراز کشیدم و ذهنم رسر

 پر و بال دادن به این
 ... موضوع

《 وی منجالب فرو اگه متوجه نمیشدم و بیشیر ت
 
ً
؟ خدا اصل فتم چی  میر

 《!فکرشم داره آزارم میده
 .. . نگایه کج کج به سمت اتاق خواب انداختم

شم زودتر گورشو  》 ی کاش این پرس عموی یی همهچیر

 《 !گم کنه
نمیدانستم در چه حایل است... یک ساعنر میشد  

 که صدای آواز و
ش از اتاق نمیآمد، یعنی خوا ب ی یده نالههای نفرت انگیر

 !بود؟
از جا بلند شدم و به طرف اتاق خواب رفتم، قفل را 

 آهسته و یی رس و صدا
باز کردم و از الی در نگایه به داخل انداختم، با 

 دیدن هیکل ورزیدهاش که



اهن روی تخت به پشت افتاده بود به آرایم  بدون پیر
 قدیم به درون اتاق

ون رفتم و با ز برداشتم، چراغ را خاموش کردم و بیر
 در را قفل نمودم . با

گامهایی خسته خودم را به کاناپیه محبوبم رساندم  
 که در آن هنگام حکم

مقم را روی آن پرت کردم  پر ق را برایم داشت، تن بیر
 و رسما ولو شدم،

دستم را روی چشمانم حائل نمودم تا نور چراغ 
 . چشمم را نزند

عادت به خوا بیدن در روشنایی نداشتم و با مقدار  
 کافئینی هم که با

نوشیدن قهوه در خونم تزریق گشته بود، به رسدرد 
 مبتال شده بودم

. 
کالفه از این اوضاع قاراش میش لخ لخ کنان به 

خانه رفتم و در یخچال ی  آشیی
 . را باز کردم



 پالستیک داروها را برداشتم و 
ی
با بیحوصلیک

ی   محتویاتش را روی میر
قهوهای ناهارخوری ریختم، چشمم به دنبال ورق 

ی   رنگ قرص کد ئیر
میگشت، کیم بستههای رنگارنگ قرصها را که 

ی بودند شان ویتامیر
 اکیر

این طرف و آن طرف کردم تا باالخره دو عدد قرص  
ی از بینشان  کد ئیر
ون کشیدم  . بیر

چقدر آن روزی که صندوقدار داروخانه به جای 
 بقیه پول این دو عدد

داد از قرص را همراه یک بسته چسب زخم به دستم 
 معایب فقدان فرهنگ

ی دو عدد قرص  سخنرسایی کرده بودم، ویل حاال همیر
 دوای درد نیمهشبم

 . شده بود
ون آوردم به دهان   یگ از قرصها را از جایش بیر

 گذاشتم، جرعهای آب از



ی مانده بود نوشیدم و با   که از صبح روی میر
لیوا یی

 حالت چندیسر از
قرص روی گریم آب آن تلخی حاصل از باز شدن 

 . زبانم را فرو دادم
ی... ولم کن مرتیکه_  ... . شهروز کاش بمیر

چرا عزیزم؟ حیف من نیست با این همه زیبایی _
 سهم خاک بشم؟ بیا و
 ... تو ازشون لذت بیی 

دست روی سینیه لختش گذاشته و هلش دادم اما 
 ذرهای از جا تکان

 گرسنه به سمتم حمله ور شد که 
ی

نخورد، مثل گرگ
به تخت محکم  

وع کردم به تقال برای  سینهاش کو بیده شدم و رسر
 رهایی و داد و
 ... بیداد

... ولم کن آشغال... کثافت ولم کن_  ولم کن عویصی
... 

بیشیر مرا به خودش چسباند و رسش را جلو کشید، 



 اللیه گوشم را
د ، ضعیقی از گلویم  "آخ"به دندان گرفت و فرسر

ون جست که انگار  بیر
ش کرد  ... جرییر

بیمعطیل و با حرص گاز ریزی از گردنم گرفت و کنار  
 گوشم زمزمه

 :کرد
؟ ها...؟ پس اون نره خری   _ چرا به من دروغ گفنر

 که االن تو اتاقت خوابه
 !کیه؟

 :بیتوجه به حرفهایش باز فریاد زدم
ولم کن کثافت... اونم یه آشغاله لنگیه تو... ولم  _

... از هر دوتون  کن لعننر
 .. . متنفرم

ی همراه خودش کشید،  روی کاناپه نشست و مرا نیر
 روی بدن برهنهاش

افتادم... از شدت اضطراب و چندش آور بودن آن 
 صحنه میخواستم هوق



بزنم و تمام نفرتم را از این خاندان روی 
ینشان باال بیاورم  ... عوضییر

 ... ولم کن بیناموس_
با یک دستش محکم کمرم را نگه داشته و با دست 

موهایم را از دیگرش  
 ... پشت رس چنگ زده بود و یم کشید

تا رسش را جلو آورد و خواست لبهای کثیفش را روی 
 لبانم بگذارد، صدای

بات محکیم که به جایی کو بیده میشد باعث شد  ضی
 بازی کثیفش متوقف

 ... . شود
نوری که پشت پلکهایم میتا بید داشت اذیت میکرد، 

 به زور چشم باز کرده
منگ اطرافم را از نظر گذراندم، دست روی  و گیج و 

 صورتم کشیدم و
قطرات ریز عرق را که روی پوستم شبنم زده بود پاک  

بات  کردم، صدای ضی
محکم بعدی که به گوشم خورد چشمانم گشاد شد؛ 



 در جا نشستم و فقط
 ... !به این فکر میکردم که این صدا از کجاست

...؟_  کجایی
 !مهرانه... لعننر

 و آشنایی که لعننر خطابم میکرد، صدای عصنی 
 قطعا از اتاق میآمد، با

دیدن ساعت روی دیوار که شش و بیست دقیقیه 
 صبح را نشان میداد تازه

 !یادم آمد دیشب چه اتفاقایر افتاده
هول از جا بلند شده و به طرف اتاق خواب قدم تند  

 . کردم
 :مشت محکم دیگری به در کو بید و تقریبا نعره زد

_ م تو حمومت، مهر  ی به قرآن میکشمت... االن میر
 اصال به جهنم که به گند

 . کشیده میشه
 . کلید را در قفل چرخاندم

 . خب حاال... این کویل بازیا چیه؟ اومدم دیگه_
ون  به محض باز شدن در، شتابزده مرا کنار زد و بیر

 !آمد، روی پا بند نبود



 کو این دستشویی بیصاحابت؟_
یدن حرکاتش که مدام در جا تکان در حایل که از د

 میخورد خندهام گرفته
 . بود با دست به پشت رسش اشاره زدم

 . اگه برگردی پشت رستو ببینی متوجه مییسر _
نایستاد تا جوا یی بدهد، دستش به سمت کمربندش 

 رفت و در حال باز
ی باز کرد و  کردن آن، در رسویس بهداشنر را نیر

 خودش را با عجله
 . داخل انداخت

 . خنده ریزی روی لبهایم نشست

ی ها》  《..!. مرد گنده رو ببیر
از فرصت استفاده کرده و برای تعویض آن لباس 

 منحوس وارد اتاق شدم
،برای احتیاط در را پشت رسم قفل کرده و سپس راه  

 کمدم را در پیش
گرفتم که ناگهان چشمم به تصویر منعکس شده در 

 !آیینه افتاد



روی صورتم ماسیده و انگار  آرایشم به طرز فجییع 
 که گریه کرده باشم زیر

چشمم تا روی چانه رد سیایه از اشک خط انداخته 
 .. . بود

موهایم ژولیده و درهم پیچ خورده دورم افشان 
 بودند، کابویس که دیشب

خوابم را جهنم کرد بدجور احوالم را پریشان ساخته 
 بود... با آن لباس
ت به مادر اندر سیایه که بر تن داشتم بیشباه
 !سیندرال نبودم

 :زیر لب زمزمه کردم

 《 !خوبه بیچاره از دیدنم نگرخید》
لباس را از تن کندم و به حمام رفتم، این رس و وضع 

 با یک تعویض لباس و
شستشوی صورت روب  هراه نمیشد... شاید رقص آب 

 روی بدنم کنی آرامم
 .. . میکرد

ی و گ بات سهمگیر وش زیر دوش بودم که صدای ضی



 خرایسر تمرکزم را
برای ریلکسیشن به هم زد، شیر آب را بستم و حوله 

 . را تن زدم
ون آمده و  در حایل که آب از رس و رویم میچکید بیر

 با حرص صدایم را
 :بلند کردم

ته؟_  چه خیی
ب  های پر قدرت به در نواخت  . تک ضی

 . تو چته که این در المصب و یه قفل میکنی _
_  از د

ی
ی یادت نمیاد؟یعنی میخوای بگ ی یشب چیر  

 . لگدی به در زد
مگه مایه قرمزم که یادم نیاد دیشب بهم چی  _

 !گذشته؟
کیم بدنم را خشک کردم و با کاله حوله مشغول  

ی نم موهایم شدم  گرفیر
. _ 

 
ی

ی نگ ی ه دهنتو ببندی و چیر
 !پس بهیر

 :با لحنی طلبکار و دعواگر پاسخ داد



، هر هوا برت نداره بابا... مست بودم دیشب _
 موجود موننر به نظرم جذاب

میاومد! باور کن اگه جای تو یه گوریل ماده هم 
 روب  هروم بود باز من بهش

 !نظر داشتم
حوله را در آورده و روی تخت انداختم، کشو را باز  

ی ست  کردم و از بیر
 . لباس زیرهایم رنگ بنفش توجهم را جلب کرد

اصال از این حرفت ناراحت نشدم، حنر بهم بر  _
 هم نخورد چون توی این

چند وقت خوب فهمیدم که کال مردای خانوادیه 
جالیل به طور  امیر

ن!  دسته جمیع از فقدان شعور و شخصیت رنج مییی
 راحت باش، تو از

ناحییه عقل معلویل، به دیوانه هم که حرچی 
 !نیست

مشت محکیم به در کو بید که باعث شد خندیه 
 رسخوشانهای از



 . حرص خوردنش رس دهم
ت گشاد کالبایس به همراه  ی لباسهایم یک تیرسر از بیر

 شلوار ستش
برداشتم و پوشیدم، موهایم را روی رس گوجه کردم و 

 در آیینه لبخندی به
تم زدم  . صورتک خندان روی تیرسر

با حس شادا یی که محصول حمام اول صبح بود 
 قفل در را باز کرده و

ون رفتم، بر خالف انتظارم که فکر میکردم االن  بیر
 پشت در به دیوار تکیه

وع به غرغر و داد و  داده و به محض باز کردن در رسر
 بیداد کند با جای

 . خالیاش مواجه شدم
ناامید از فریادهایی که قصد داشتم در رسش آوار کنم 

 با شک قدم به
 کا بینتها را یگ 

ی
پذیرایی گذاشتم و دیدمش که با کالفگ

 پس از دیگری
ء  باز میکند و داخلشان را برریس مینماید، وقنر یسر



 در مورد نظرش را
 !نمییابد با حرص درشان را به هم میکوبد
 . دست به سینه، به کانیر تکیه زدم

 ت خونیه من دنبال چی میگردی؟_
ی

 میشه بگ
 . میخوام جواهرات گرون قیمتت و بدزدم_

ی محکم به هم زد و با اخم رو  در آخرین کا بینت را نیر
 :به من کرد

_ ین قهوههات؟کو ا  
 !امر دیگه.ای باشه؟_
 . دست در موهایش برد

 . بیا یه قهوه بذار تا موقیع که من حاضی میشم _
خانه قدم گذاشتم،  ی  گرفته و به آشیی

تکیهام را از کانیر
 نزدیکش رفتم و

ظرف قهوه را که کنار دستش روی تخت گایه کا 
 بینت قرار داشت

 . برداشتم و جلوی صورتش تکان دادم
قبل از امروز نمیدونستم از اثرات مرصف  تا  _

وبات الکیل کوری  مرسر



 !صبحگایه هم هست
 . ظرف را از دستم چنگ زده و روی کا بینت کو بید

 !چی میخوای که بیخیال دیشب بیسر _
 .. . در ذهنم به دنبال جوا یی دندان شکن میگشتم
قهوه جوش را برداشتم و چند قاشق قهوه در آن 

را ریختم، قسمت باالیش  
آب کرده و روی گاز گذاشتمش، زیرش را روشن کردم 

 و سپس به اویی که
با دقت ایستاده و حرکات مرا زیر نظر داشت چشم 

 . دوختم
چیه؟ لطفا برو حاضی شو و هر چه زودتر از _

ون  خونیه من برو بیر
 ... ،حضورت آزارم میده
 . یک ابرویش باال پرید

_ ونه، پس باید برم باشگاه، نمیتونم اول برم خ
 صبحونه بده من بخورم بعد

 . برم
 . روی پیشا نیام گره کوری افتاده بود



ی سیامک، اگه االن رس و صدا راه ننداختم و با _ ببیر
ونت  خفت از خونه بیر

نکردم فقط به خاطر اینه که من اینجا یه دخیر تنهام 
 و اصال دوست ندارم

، لطفا زودتر  ی همسایههام فکر ناجوری راجع بهم بکیی
رو، دیگه نه میخوامب  

 !ببینمت و نه حنر صدات و بشنوم
ی و  دست به کمر زد و گویی که بخواهد با فیگور گرفیر

 به رخ کشیدن
عضالت برجستهاش مرا تحت تاثیر قرار دهد در 

 :جوابم گفت
، من شهروز نیستم _ ی یی  !داری اشتباه میر
 :در حال عبور از کنارش پاسخ دادم

 . یگ لنگیه همو یی _
را گرفت و باعث شد از حرکت بایستمدستم   . 

 ... منو با اون یگ نکن... هیچ وقت_
 . با اخم نگاهش کردم

، از هر دوتون متنفرم _ ی  دوتاتون رس و ته یه کرباسیر



... 
ده شد  . بازویم بیشیر میان انگشتان پر قدرتش فرسر

 !گفتم منو با اون یالقوز مقایسه نکن_
_  دلیل این همه اضارت چیه

ً
 با هم دقیقا

ر
؟ چه فرف

 دارین؟
آها، یادم نبود اون تمایلش به همجنسشه اما تو هر 

 جنس مخالقی نظرتو
 !جلب میکنه

 . رسش را کیم جلو آورد
حرف دلتو بزن مهری، از چی دلخوری؟ از اینکه  _

 گفتم دیشب مست بودم
و اون حرفا و رفتارام دست خودم نبوده؟ خییل 

 دوست داشنر واقیع
 !میبود؟

مغزم با این حرف اتصایل کردند، به رسعت  عصبهایم
 واژهها پشت هم

چیده شده و زبانم برای ادای آنها با مغزم همکاری  
 :کرد



ولم کن بابا اوزگل، من مگه کمبود دارم که توجه _
 یگ مثل تو آرزوم

... وقنر که تا خرخره خوردی و بوی   باشه؟! اونم چی
 گوه الکل تمام هیکلتو

 !گرفته
روی بازویم افزود که بر فشار دستش  ضعیقی  "آخ"

ی لبهایم  از بیر
ون پرید  . بیر

 ... یاال ازم معذرت بخواه_
 . گروه ابروانم کورتر شد

جانم؟! معذرت؟! اونم از تو؟! آره خب حق _
 داری، من خییل آدم پست و

بیشعوری هستم، دیشب تا رسحد مرگ زهرماری  
 کوفت کردم و اومدم

خوابت خفتت کردم و   خونیه تو، یهو ناغافل تو اتاق
 کار داشت به جاهای

باریک کشیده میشد که دیگه مسنر امونمو برید و 
 خدا به روت رحم کرد



 . که طرم گیج رفت و افتادم
بعدشم که تو فرار و بر قرار ترجیح دادی و از ترس در 

 و از روی من قفل
کردی، یه تا صبح تو خونه راه رفنر و به صدای  

 گوش خراش نالهها و
زای احمقانیه من گوش دادی... ببخشید که من آوا

 ... اینقدر کثافتم
ببخشید که با همیه این گوه کاریام بازم اومدم راست 

 راست تو چشمات
نگاه میکنم و با کمال پررویی میگم بابت حقایقر که 

 به زبون آوردی ازم
 !عذر خواه.... آره، ببخشید که من انقدر عوضیام

.... 
ی چشمان دستم را رها کرد و  مبهوت نگاهش بیر

د ی  . عصبیام دو دو میر
 .. . من _

ی سیامک هیچ  _ ....؟! ببیر ...؟ هان...؟ تو چی تو چی
 توجییه قابل قبول



 .. . نیست... هیخی 
انگار با حرفهایم تازه فهمیده بود دیشب چه دسته  

 گیل به آب داده و
 . تلنگری خورد

رسش را به زیر افکند و قبل از رد شدن از کنارم 
 آهسته و زیر لب

 :جملهای کوتاه زمزمه کرد
 .. . ببخش منو_

از کنارم عبور کرد و با گامهایی رسی    ع خودش را به 
 اتاق خواب رساند

اهن و کتش را پوشیده و کراواتش را   بعد پیر
،دقایقر

 به دست گرفته و
 . میان هال ایستاده بود

فنجا یی قهوه برای خودم ریختم و روی کانیر  
نگاه کوتایهگذاشتم، نیم   

به من انداخت و با شانههایی افتاده که مشخص بود 
 حاصل ندامت است

 :گفت



؟_  میتونم امیدوار باشم که دیشب و فراموش کنی
فنجان را میان دستانم گرفتم و داغیاش به ذره ذریه 

 وجودم گرما بخشید
. 

ه شده و نگاهش یم کردم که باز به حرف  فقط خیر
 :آمد

_ یارمت خونه، حنر حدس قرار نبود دیشب من ب
دم که شاید ی  هم نمیر

ی باش انقدر نمیخوردم که از  بیام باال، وگرنه مطمی 
 !خود بیخود بشم

خونرسد جرعهای از آن تلخی دوست داشتنی 
 . نوشیدم

...؟ مگه اون آدم نیست؟_ ... تارا چی  !من هیخی
 :ابروهایش ناگاه در هم گره خورد

 ... اون بحثش جداست... کارش همینه_
ا خوردمج ! 

ته؟ یعنی _  . منظورت چیه؟ مگه نگفنر دوست دخیر
.. 



ادامیه حرفم را خوردم و او خودش دنبالهاش را  
 :گرفت

تارا شغلش همینه، بابتش از من پول گرفته بود...  _
 پول داده بودم که اون

شب و سگ مست کنم و یگ باشه که فقط آرومم  
 ...کنه

گفتم  فنجان را روی کانیر گذاشتم و رسزنشوار  : 
تفکرم نسبت بهت عوض شد سیامک... به کل  _

 تصویری که ازت داشتم و
خراب کردی... انتظار نداشتم مردی با قدرت و غرور 

 تو این جوری خودشو
خوار و خفیف کنه! من از سیامگ ناراحت و دلگیر 

 بودم که فکر میکردم
 تو ذاتشه اما حاال یه موجود ضعیف النفسو 

ی
مردونگ

وم یمدارم رو به ر   
بینم که الیق ترحمه! برو... من میبخشمت... اما 

 !فراموش نمیکنم
عصنی و یی حرف موهایش را چنگ زد، قدمهایش را 



 با رسدرگیم به
ون  طرف در برداشت، کفشهایش را پوشید و از در بیر

 . زد
بقییه قهوهام را رس کشیدم و به قصد یک خواب 

 راحت، رایه اتاق
ز کشیدم بوی خواب شدم، تا روی تخت درا

 ادوکلنش مشامم را پر کرد
... 

تصویر آن مرد محکیم که فکر میکردم هیچ تندبادی 
 تکانش نمیدهد

،مردی که تا ماهها پس از جدایی از همرسش همچنان 
 به عشقش

وفادار بود و از فراغش دلگیر به ناگاه در نظرم 
 ... شکسته بود

خییل واضح گفت که تارا تن فرویسر میکند و او را 
 برای یک شبش اجاره

 آن بت پرصالبت و مغروری که از 
ی

کرده!... به سادگ
 او ساخته بودم ترک



 ... !برداشت و فرو ریخت
آدم ها چقدر ساده میتوانستند در نظرمان تغییر  

 کنند... هم از خوب به بد
و هم از بد به خوب... فاصلیه این دو به اندازیه 

 یک تار موست... به
اب اندازیه یک ته استک ان کمیر یا بیشیر از یک رسر

 ... !مست کننده
ی شده و با چشم  به یاد فندکش افتادم، در جا نیم خیر

ی تخت  پاییر
 .. ! را میکاویدم، نبود... پس برداشته بودش

ی نداشت  !خدا را شکر دیگر بهانهای برای برگشیر
تا چشمانم گرم شد صدای تلفن خانه چرتم را پاره  

ی   کرد، قطع به یقیر
د، هیچ کس دیگری جز او شماریه خانه را مادرم بو 

 . نداشت
یی حس و حال از جا بلند شدم و باز به پذیرایی رفتم، 

 تلفن را که
 :بیوقفه زنگ میخورد برداشتم



 . جان مامان_
م مادر خواب بودی؟_  الیه بمیر

ی بود  . صدای دورگهام گویای همه چیر
؟_  آره قربونت برم، خو یی

_ ذشت؟خوبم عزیزم، چه خیی خوش گ  
با حس انزجاری که لبهایم را کج کرده بود جواب 

 :دادم
 ... ای، بدک نبود_

ی شده مهری؟_ ی  چیر
ی بشه_  !نه چی میخواستیر
ی یی _  !یه جوری حرف میر

مادر بود دیگر... حنر از پشت تلفن هم حست را 
 میفهمید، اتفاقات

 که از دیشب تا االن برایم رخ داده بود را به  
ی
مزخرف

 گوشهای راندم و
سیع کردم با تبحر بیحوصلگیام را ربط دهم به بیخوا 

 . یی 
خوابم میاد هنوز، درست نمیفهمم چی میگم، _



 . دیشب دیر خوا بیدم
د ی  را فریاد میر

 .. . صدایش نگرا یی
 !خو یی مامان جان؟_
 :برای آرامشش گفتم

آره عزیزم، چرا باید بد باشم، فقطخوابم میاد، اگه _
 
ً
 اشکال نداره بعد ا

ن زنگ بزنمبهتو   . 
 . باشه برو بخواب، بیدار شدی زنگ بزن منتظرما_

 . چشیم گفتم و خداحافظی کردم
 به 

ی
 با شهروز حرف

ی
دوست نداشتم قبل از هماهنگ

 مادرم بزنم، باید ابتدا با
او صحبت میکردم و در مورد نحویه بیان مسئلیه 

 عدم تفاهم احمقانهمان
ادههایمان با هم هماهنگ میشدیم تا بعدا پیش خانو 

 . دو حرفه نشویم
ی دنبال خودم کشیدم و تن   پاهایم را به زور روی زمیر

 کوفتهام را به
دم  .دستان گرم و نرم تختخواب سیی



 تلفن را قطع کرد و دست به کمر رو به رویم ایستاد
 !مهرانه فاطمه خانم چی میگه؟_

ریلکس پا روی پا انداخته و تکهای از پرتقال تو رسخ 
ذاشتمرا به دهان گ  

 هوم؟_ .
دو روز از آن شب کذایی میگذشت و طبق 

 صحبتهایی که با شهروز کرده
بودم قرار بر این شد که بگوییم طرف مقابل آن 

ی نبوده که انتظارش را ی  چیر
 . داشتیم

ی که طبق تجربه از مادرم میدانستم،  ی طبق آن چیر
 پس از فهمیدن ماجرا

گرفته و   حسا یی بلوا به پا میکرد، بنابراین دست پیش
 خودم به خانهشان

آمدم تا قبل از جوش آوردنش که یقینا دامن همه را 
 میگرفت، خودم
 . آرامش کنم

دی خونش درنمیآمد... چشمان گرد شدهاش  ی کارد میر



 را به منی که با
ی   بیخیایل میوه میخوردم دوخته بود و از گر گرفیر

 گونههایش میفهمیدم
کندکه دلش میخواهد مرا با دندان ریز ریز   ! 

 داری چه _
ی

مهری این حرفا چیه؟ نمیخوای بهم بگ
؟  غلظ میکنی

ناسالمنر من مادرتم، باید از دهن فاطمه خانم 
م چه  بشنوم که دخیر
 !تصمییم گرفته؟

حاال چرا جوش میارین شما، بابا منو شهروز چند _
 روز میشد که

میخواستیم این موضوع رو بهتون بگیم، اگر از قبل 
 باهاتون در میون

نگذاشتم دلیلش فقط اضارای بیخودتون به 
 ازدواجم با شهروز بود، اینکه

ی صیی کن، پرس خو بیه،   زدم گفتیر
ی
هر موقع هر حرف

 خانوادیه خو یی 
 !...داره، لگد به بختت نزن، فالنه بهمانه



 . روی مبل رو به رویم نشست
ی موقعینر _ مگه دروغ گفتم؟! از کجا همچیر

 میخواسنر گیر بیاری؟ پرسه
خوشگل نبود که بود، خانواده دار نبود که بود، 

 تحصیل کرده نبود که بود
،پولدار نبود که بود، دیگه چی میخواسنر تو من 

 !موندم
غم میل  ی کو بیدم، علیر بشقاب میوه را روی میر

 باطنیام باید کیم از حقایق
داری میکردم  . پردهیی

؟! _ ی ی و توی ظواهر یم بینیر مامان شما چرا همه چیر
ر و اخالق طرفرفتا  

مهم نیست؟! بابا به پیر به پیغمیی این آدم در حد و 
 شان من نبوده و

نیست، اگه یه ذره هم شک داشتم از دو شب پیش 
 تو اون مهمو یی کامل
ی شدم  . مطمی 

 . با شک چشم به دهانم دوخت



 !بگو ببینم چی شده مگه اون شب_
ی حرفهایم را  سیع داشتم به آرایم و بدون جبهه گرفیر

 . بزنم
مامان من خوشم نمیاد که شوهرم با هر کس و _

 ناکیس بگه بخنده، ادب و
ه  شخصیت حکم میکنه که وقنر منو با خودش بیی

 جایی که هیچ کس و
نمیشناسم حواسش بهم باشه، منو ول نکنه بره یی 

 !خوشگذرو یی خودش
خودم را کیم جلو کشیدم و ولوم صدایم را برای 

گذاری بیشیر   تاثیر
ی  آوردمپاییر  . 

مامان من یگ و میخوام که وقت تنهایی پیشم _
 باشه، کیس که موقع

مشکالتم خیالم راحت باشه یگ هست که حواسش 
 بهمه... مامان من به

 تکیهگاه و پشتیبان بودم، اگه قرار باشه 
ی
اندازیه کاف

 ازدواج کنم



ه، نه  میخوام که همرسم این وظیفه رو به عهده بگیر
 این که بازم این من

 رو به دوش بکشم
ی

 ... باشم که همیه بار زندگ
با دقت گوش میداد و چهریه محزونش نشان از 

 موثر بودن حرفهایم بود
. 

مامان شهروز اون آدم نیست و نمیتونه باشه،  _
 چندین سال با این شیوه

 کرده و دیگه تغییر نمیکنه... من نمیخوام 
ی

زندگ
 بقییه عمرمو که

زندگیم به خو یی و با میتونم در کنار آدم درست 
 آرامش بگذرونم

،حروم تالش بیهوده برای تغییر دادن یه آدم 
 !نادرست کنم

 کشید
ی
 . رسی از تاسف تکان داد و پوف

من واقعا نمیدونستم این جور آدمیه وگرنه این _
 همه اضار نمیکردم، من

خوشبخنر تو رو میخوام عزیز دلم، برای من مهم 



 اینه که تو با اون آدیم
 میکنه که ک

ر
، حاال چه فرف ه کنارته خوشبخت بایسر

 !شهروز باشه یا نه
من فقط میخوام که تو شاد بایسر حاال کنار هر کیس  

 ... که دوسش داری
از جا برخاستم و نزدیکش رفتم، کنارش جای گرفتم و 

 دستش را میان
دم  . دستانم فرسر

قربون مامان خوشگلم برم من که اینقدر به فکر _
درکم منه، مریس که  
 . میکنی 

اشک در چشمانش جوانه زده بود و به سخنر 
لشان میکرد  . داشت کنیر

کاش عاشق بیسر مهری... کاش طعم دوست _
ی و دوست داشته شدن  داشیر

ا... مثل بقییه هم سن و  ... مثل بقییه دخیر و بچیسر
 ... ساالت 

 . در آغوش کشیده و نوازشش کردم



_ نازکت  فدای مهربو نیات بشم من، قربون اون دل
 برم من، گریه نکن

ی باش وقنر اون آدم درستو پیدا کنم  دیگه، مطمی 
 معطلش نمیکنم، رسی    ع

 !عاشقش میشم
ب  های پشت کمرم نواخت و میان گریه خندید  . ضی

، گفتم عاشق شو ویل نه دیگه _ خدا نکشتت دخیر
 اینجوری که بیان

ه هول بود  !بگن دخیر
 . با آمدن داریوش خان از هم جدا شدیم

_ ه به، مادر و دخیر خوب خلوت کردین، میخواین ب
 برم بعدا بیام اگه

 . مزاحمم
لبخند دلنشینی که روی لبش خودنمایی میکرد مرسی 

 بود، چون بالفاصله
ی شد  . با دیدنش مهمان لبان ما نیر

 از شهروز زده نشد، حاال 
ی
بعد از آن روز دیگر حرف

 میفهمیدم دلیل ناراحنر 



نیدن خیی خواستگاری چه بچهها و داریوش خان از ش
 . بود

ی به هم خورده با لحنی که  وقنر فهمیدند همه چیر
 سیع میکردند شادی در

آن زیاد تجیل نکند ابراز ناراحنر کردند، طوری که 
 با
ً
 حرف و حالتشان اصل

هم جور نبود، کامال معلوم بود که از این موضوع 
 خوشحال شدند و دلیلش را
 !من خوب میدانستم

ته بودم، امروز دو دادگاه مختلف حسا یی خس
 داشتم، یگ این رس شهر

و دیگری آن رس شهر، بعد از آن هم کالس 
 دانشگاه... رسما نداشتم پس

 !میافتادم
ی تا ساعت  ی  ۹پس از اتمام کالسهایم که دیگر چیر

ر
باف

 نمانده بود، قدم
زنان به طرف در خروچی رفتم و جلوی در ایستادم، 

نتم تمام شده بود  اینیر



ی تاکیس  و حال و حوصلیه شارژ مجددش برای گرفیر
ننر نداشتم  !اینیر

ترجیح دادم از تاکسیهای زردی که به ردیف پارک 
 شده بودند استفاده

 . کنم
ی تاکیس رفتم صدای بوقهایی ممتد  تا به طرف اولیر

 باعث شد به عقب
ی   ی ی مشگ دوست داشتنیام، تنها چیر برگردم، ماشیر

 
ً
 که از سیامک واقعا

ش داشتم، درست پشت رسم بود و شخص دوست
 همیشه عصبا یی و اخموی

پشت فرمان دستش را روی بوق گذاشته و داشت 
 توجه همه را به این
 . سمت جلب میکرد

ی شاهرچی از خروچی پارکینگ  تا دیدم که ماشیر
ون آمد، از  دانشگاه بیر

سیامک رو برگردانده و با عجله خودم را داخل 
 تاکیس پرت کردم که



ده با تعجب از آیینه نگاهم کردرانن : 
 !کجا برم خانم؟_

ی باز شد  تا دهان باز کردم برای دادن آدرس در ماشیر
 و هیبنر عصنی 

 . رسش را توی صورتم آورد
ی  _  . بیا پاییر

؟_  !تو اینجا چیکار میکنی
ی میگم _  !بیا پاییر

 . تخس شدم و رس باال جواب دادم
 !نمیام! تو گ بایسر که به من دستور بدی_

 :رو به راننده کردم
ی آقا، آدرس و میدم تو راه_  . حرکت کنیر

ی کو بید که صدای  ب  یه محکیم روی سقف ماشیر ضی
 راننده
 :درآمد

ته آقا؟! مال مفته مگه؟_  !چه خیی
یی توجه به او کیفم را از روی پایم برداشت و قدیم 

 . عقب ایستاد



ی  _  . بیا پاییر
 ... کالفه شده بودم

_ ا منو میشناسن، سیامک برو تو رو خد ا... اینما اکیر
 همکالسیام االن

 .. . نصفشون این دور و اطرافن! برو
 !مگه چیکار میکنیم؟! بابا اومدم دنبال دخیر داییم_

، دستت درد نکنه، برو حاال_  !باشه تو خو یی
 . راننده باز غرغر راا از رس گرفت

 چه کار کنم خانم؟_
 . به سمتش دست دراز کردم

_ ذیتم نکن، هم خستهام هم کالفهبده کیفمو ا  . 
 . فقط میخوام حرف بزنم باهات_

 با تو ندارم_
ی
 . من حرف

منم نگفتم تو با من حرف بزن، گفتم من میخوام _
 !حرف بزنم

دم  . با نوک دو انگشت گوشیه چشمانم را فرسر
 . سیامک واقعا االن وقتش نیست_

پس گ وقتشه؟ تلفنمو جواب نمیدی، دو بار _



خونهات درو بازاومدم دم   
نکردی، اینجام اگه نیای بریم تا من حرفامو بزنم 

 مجبورم برم خونیه دایی 
 !داریوش

فقط بگو من چیکار کنم تو دست از رس من _
 ... !برداری

 . شانه باال انداخت
ی _  . سادهست، بیا بریم تا من حرف بزنم همیر

مقاومت بیفایده بود و صد البته که در این مکان 
جتنابتسلیم شدن ا  
 ... ناپذیر

م دو تا چهارراه  _ باشه میام، ویل نه اینجا! میر
، بده کیفمو حاال  . پایینیر
 . کیف را باال گرفت
 . میارمش برات_

گرو کیسر میکرد، البته که از زرنگیاش بود وگرنه 
 قالش میگذاشتم

ً
 قطع ا

. 



 . در تاکیس را بست و رفت
 خانم چه کار کنم باالخره؟_

_ حمتبرید دو سه تا  ی  بیر
چهارراه پایینیر  . 

استارت زد و همانطور که زیر لب غرغر میکرد 
 . حرکت نمود

 . دوتا چهار راه بعد، از آیینه نگایه به من انداخت
 همینجا خوبه یا برم جلوتر؟_

ی مشگ شایس بلنده داره دنبالمون میاد؟_  اون ماشیر
آره سیی به سیی میاد، اگه مزاحمتونه میخواین _

رخم زنگهمینجوری بچ  
ی صد و ده؟  بز نیر

 :متعجب پاسخ دادم
_ ، ی نه آقا چرا جناییش میکنید، از اقوام هسیر

 همینجا نگهدارید خوبه
ممنون. یی حرف دیگری کنار خیابان پارک کرد و من 

ی پیاده  در حیر
 :شدم گفتم

 . صیی کنید تا کرایه رو بیارم، کیفم تو اون ماشینه_



 . قابل نداره خانوم_
کیاش را ندادم و به طرف آن غول جواب تعارف آب

 . سیاهرنگ رفتم
ی  تقهای به شیشیه سمت راننده زدم، شیشه را پاییر

 داد و با همان گره روی
ی بودم عضوی از اعضای  پیشا یی که دیگر مطمی 

 بدنش محسوب میشود
 :گفت

 . بیا سوار شو دیگه _
 . بده من اون کیف لعنتیو کرایه رو حساب کنم_

_ م حساب میکنم سوار شو، من میر  . 
الزم نکرده تو دست کنی جیبت، پوالتو نگهدار _

 . الزمت میشه
 . کیفم را از صندیل عقب برداشت و به طرفم گرفت

 !بگیر بابا کشتیمون با این کیفت _
کرایه را حساب کردم و برگشتم، به محض این که 

ی شدم حرکت  سوار ماشیر
 . کرد



را از  رسم را به پشنر صندیل تکیه دادم و چشمانم
 و رسدرد کیم

ی
 خستگ

 . روی هم نهادم
 منو بیی خونیه خودم، توی راه هم _

ً
پس لطفا

 . حرفاتو بزن
 !الالیی که نمیخوام بگم چشماتو بسنر _

ی باش منم با این بوی سیگاری که اینجا _ مطمی 
 !پیچیده نمیتونم بخوابم

رسم درد میکنه چشامو بستم شاید یه کم بهیر بشم، 
 . تو بگو گوش میدم

 سالم سالم
 امشب اومدم با یه مسابقیه خفن

. 
هر کس پیج نویسنده رو فالو کنه و زیر آخرین 

 پستش یه جملیه زیبا در
نفر اول که کامنتشون ۵مورد رمان بنویسه، به 

ین الیک و بخوره  بیشیر



vip رایگان
 داده میشه 

ی  آمیر ی
لحنش طیی
 . بود

ی جا نمو  بدوییر
ی   . نیر

 . آخه اینجوری نمیشه که_

 . فورا فهمیدم قصدش چیست

 . اصال فکرشم نکن_

بابا نمیشه خب اینجوری که، االن ده دقیقه دیگه _

سیم دم خونهت  میر

 !،نصف حرفام میمونه

ی نیامدم  . از موضعم پاییر

 . به من ربظ نداره، کوتاهشون کن_

ی نخوردم، بیا ها کنم بو کن_ ی  . بابا به خدا چیر

یی گرد شده پلکهایم از هم جدا شد و با چشما 

 :نگاهش کردم

 !...گمشو بابا چندش، اه اه_

 . قهقهیه بلندی رس داد و دنده را عوض کرد



خب باور نمیکنی که، بذار من حرفامو بزنم بعد _

 بهت قول میدم اصال نیام

 اون طرفا خوبه؟

 . چشم ریز کردم

 تو امشب عجیب مشکوک شدی، نکنه _
ً
اًصل

 عوض زهرمار کردن یه

ی کشیدی؟ ی  !چیر

 :صدایش گرفته شد

 . اینقدر در نظرت حقیر شدم؟! فکرشم نمیکردم_

 . باز رسم را به صندیل تکیه دادم

 . تقصیر خودته، خودت اینجوری خواسنر _

و خوشنود از ضد حایل که زده بودم چشم روی هم 

ی دیگر  نهادم و او نیر

 نزد
ی
 . حرف

 . چند دقیقه بعد رشتیه افکارم را پاره کرد

 . رسیدیم_

ایم را از هم گشوده و راست نشستمچشمه  . 



 . چه زود، ممنون_

 . حنر نیم نگایه به من نمیانداخت

 . پارک کن بیا باال دیگه_

نه مریس، من قبل از اینکه حرف بزنم جوابمو  _

 . گرفتم

دلم برایش سوخت، شبیه پرسبچههای تخیس شده 

 بود که توپشان را گرفته

 !و نداده بودی و حاال قهر کرده

_ خب حاال، منم زیاده روی کردم، کیفم و بیار  خییل

 
ً
 با خودت لطف ا

 . اصال رمق ندارم دیگه

دسته کلیدم را از داخل کیف برداشه و پیاده شدم، 

 در ساختمان را باز

 . گذاشته و کشان کشان از پله ها باال رفتم

ی نیمه باز گذاشتم و برای  وارد خانه که شدم در را نیر

 تعویض لباس به

ب رفتماتاق خوا  . 



حالم داشت از مانتو شلوارم به هم میخورد، انگار 

 زره پوشیده باشم، روی

 . تنم سنگینی م یکرد

ت و شلوار آزاد پوشیدم و موهایم را باز   یک تیرسر

 گذاشتم و با یک تل ساده

ی کردم  . از ریختنشان توی صورتم جلوگیر

ون رفته و به پذیرایی رسک کشیدم، هنوز  از اتاق بیر

بود! واردنیامده   

دستشویی شدم و تا میتوانستم با صابون صورتم را 

 ساییدم، فکر میکردم

 !روی پوستم یک الیه دوده گرفته

ون آمدم انگار جا یی دوباره گرفته  از دستشویی که بیر

 باشم حس سبگ

 . میکردم

وارد پذیرایی که شدم دیدمش که روی کاناپه لم داده 

 و سیگاری را در

کنارش عبور کردمدست میچرخاند، از    . 



 . بکش راحت باش، اشکایل نداره_

 مگه رست درد نمیکرد؟_

 . االن یک لیوان شیر گرم میخورم خوب میشم_

 . در یخچال را باز کردم

 توام میخوری؟_

 . نه_

 قهوه؟_

 . اگه زحمنر نیست_

ون آوردم و به اندازیه یک لیوان  پاکت شیر را بیر

 درون شیر جوش ریختم

ی را پر از آب کرده و زیرش را و روی گاز گذا شتم، کیر

 . روشن نمودم

به کا بینت پشت رسم تکیه زدم و بدون اینکه 

 بخواهم کنجکاویام را پنهان

 :کنم پرسیدم

؟_  دیگه چه خیی

 . منظورم را خوب فهمید



 شخص خایص مد نظرته؟_

 :رک و راست جواب دادم

 . آره دیگه، شهروز و خونوادهش_

_ رهداره کاراشو میکنه ب  . 

 با اون پرسه؟_

 . اره_

عموت عکسالعملش چی بود وقنر شهروز گفت ما _

 با هم تفاهم نداریم؟

 !شهروز نگفت شما با هم تفاهم ندارید_

شیر که نزدیک جوشیدن بود را از روی گاز برداشته و 

 داخل لیوان ریختم

 :،با تعجب گفتم

 !پس چی گفت؟_

 . دود غلیظ سیگارش از اینجا هم دیده میشد

 !راستشو گفت_

آب جوش را درون فنجان ریختم و قهوه فوری را  

 کنارش روی نعلبگ



 گذاشته و به پذیرایی 
گذاشتم، هر دو را داخل سینی

 رفتم، سینی را روی

ی میانمان قرار دادم و روب  هرویش نشستم  . میر

 !یعنی چی راستشو گفت؟_

 . پوک دیگری به سیگارش زد و دودش را فرو داد

_ رفتاراش تابلو بوده که حنر توام  گفت که انقدر 

ی این ی  فهمیدی یه چیر

وسط درست نیست، گفت ته و توی ماجرا رو 

 درآوردی و فهمیدی قضیه

 . از چه قراره

لیوان شیر را به دست گرفتم، حنر گرمایش 

 . آرامبخش بود

جالیل با آن یال و   مشتاق بودم بدانم حاج مهراب امیر

 کوپال وقنر فهمیده

دی باال آورده قیافهاش چه شکیل که پرسش چه گن

 بوده؟! باز هم با غرور

ده؟ ی  !دم از خو یی و اصالت خاندانش میر



 خب حاج مهراب چی گفت؟_

 . یی خیال پا روی پا انداخت

چی میخواسنر بگه؟ اون شب توی خونهشون _

 خون به پا شد، عموم

نزدیک بود سکته کنه، زنعموم تا مرز مردن رفت از 

دبس گریه و زاری کر   

 ، ،فکر میکردن تو به مامانت و دایی داریوش هم گفنر

 وقنر شهروز گفت

 یه کم آروم شدن، 
ی

ی نگ ی قول دادی به بقیه چیر

 بعدش هم که قرار شد

ی شهروزو انجام بدن  . کارای رفیر

 . جرعه ای از شیر نوشیدم

 تو اونجا بودی وقنر جریانو گفت؟_

اهای آره... ازم خواهش کرد برم که نذارم کار به ج _

 باریک بکشه، یه

 . جورایی میخواست که ازش دفاع کنم

 االن حالشون چطوره؟_



 . رسی تکان داد

 . خوبن_

 .قهوه بخور رسد میشه_

 . سیگارش را که دیگر به انتها رسیده بود نشانم داد

 کجا خاموشش کنم؟_

ی   از جا برخاستم و نعلبگ کوچگ آوردم و روی میر

 . گذاشتم

_ تو این خاموش کن من جاسیگاری ندارم،  . 

سیگار را روی نعلبگ خاموش کرد و فنجان قهوهاش 

 . را برداشت

جرعیه اول را نوشید و مزه مزه کرد، نمیخواستم 

 بیش از این طولش بدهم

. 

 . خب، میشوم_

ی فرو داد و فنجان را روی نعلبگ  جرعیه بعدی را نیر

 . برگرداند

 .. . در مورد اون شب_



ست باال آوردمدستم را به نشانیه ای  . 

 !قرار شد راجع بهش دیگه حرف نز نیم_

قرار شد تو فراموش کنی که گفنر نمیکنی اما یادم _

 نمیاد قرار گذاشته

 !باشیم دربارهش حرف نز نیم

 کشیدم و عصنی پشتم را به مبل کو بیدم
ی
 . پوف

؟! همون موقع حرفاتو زدی _
ی

 چی میخوای بگ
ً
ل
ً
مث

 منم شنیدم، فکر نمیکنم

ی ی   چیر
ی

مونده باشه که بگ ! 

 . کیم خودش را جلو کشید

 ... مونده مهری... مونده_

 . پا روی پا انداختم و چشمانم را در حدقه چرخاندم

 . بگو، میشنوم_

 . گفنر که تصوراتت درموردم به هم ریخته_

 . اوهوم، هنوزم میگم_

دلیلش فقط اینه که بعد از چند ماه عزاداری برای _

 یه عشق از دست رفته



خواستم یه کم خوش باشم؟! خواستم برای چند 

 ساعت هم شده فراموش

 !کنم که چی بهم گذشته؟

ی جالنی توی این همه _ اتفاقا برای من هیچ چیر

 عزاداری و سوگواری بیخود

،اونم برای کیس که آزارش دادی و اونم ترجیح داد 

کتونو رها  مشیر
ی

 زندگ

 !کنه و بره وجود نداشت و نداره

؟_  !پس چی

ی کلمات درسنر به کار  سیع داشتم دور از جبهه گیر

م تا منطقر   بیی

 . قانعش کنم

دلیلش اینه که برای فراموش کردن گذشته به  _

ای نادرسنر رو ی  چیر

آوردی، از مردی مثل تو بعیده که بره یی خانمای 

 معلوم الحال و بعدش هم

برای این که خطاش و بپوشونه و پیش خودش 



 توجییه برای کارش داشته

باشه، تا خرخره بخوره که حالیش نشه داره چی کار 

 میکنه وگ رو به

 !روشه

با ندامت رس به زیر افکند و صدایش از قعر چاه به  

 :گوشم رسید

 کردم، نمیتونم فراموش کنم _
ی

 .. . من هرکاری بگ

حس کردم در آن لحظه از پوستیه سخنر که 

 همیشه به دورش میکشد

ندهاش را نشانم خارج شده و دارد آن روی درما

 ... میدهد

وقتتو پر کن اما درست، با دوستات، با رفیقای _

 خوبت، این جور مواقع

 . دوستای آدم بیشیر به درد میخورن

ون آورد و آتش زد  . سیگاری از جعبهاش بیر

 !من دوسنر ندارم_

 حنر حمید؟_



پوگ به سیگارش زد و همچنان که جواب مرا میداد 

ون  دودش را بیر

 . فرستاد

حمید و خییل وقته که زیاد نیم بینم، فقط در حد _

 باشگاه... رسش

 . با نامزدش گرمه، دلم نمیخواد مزاحمش باشم

 :با تعجب گفتم

 !یعنی جز حمید هیچ دوست دیگهای نداری؟ _

 . ابرو باال انداخت و نوچی کرد

خب نمیدونم دیگه چی باید بگم، به هر حال یه _

 جوری خودت و از این

ز نجات بدهحال و رو   . 

یه رسچی آتش  ی بود و خیر همچنان که رسش پاییر

 :سیگار لب زد

ون بیام،  _ یه شب خواستم از این حال و روز بیر

 دیدی که چه افتضاچ به

 !بار اومد



کام عمیقر گرفت و دودش را فرو داد، نگاهش را قفل 

 . چشمانم کرد

؟_ ی کمکم کنی  تو حاضی

 . جا خورده به خودم اشاره زدم

 !من؟_

 آره... کمکم م یکنی از این وضع درآم؟_

ی؟ یا یه مشاور_  .. . چرا پیش یه روانشناس نمیر

خاکسیر سیگارش را داخل نعلبگ جلوی دستش 

 . تکاند

ا رو ندارم، ازت  _ من حال و حوصلیه جفنگیات دکیر

 کمک خواستم که

ودربایسنر جواب بده، آره یا  جوابش یه کلمهست، بیر

 نه؟

رفته بودم، از یک طرف عالقهای به در تنگنا قرار گ

 ارتباط بیشیر با او

 دلم برایش میسوخت... از دور 
ی
نداشتم و از طرف

 مستبد و خشک و از آن



دست آدمهایی به نظر میآمد که دورشان پر است از 

 دوست و رفیق جان

در جان، اما از نزدیک شکننده و حساس بود و آنقدر 

 تنها که دلت

ا حالش کیم خوب شودمیخواست هر کاری کنی ت  ... 

 :نگذاشت بیش از این فکر کنم

 آره یا نه؟_

 میخوای کمکت کنم؟_

 . سیگارش نصفه خاموش کرد

ی و ازت خواستم _  !فکر یم کنم که االن همیر

د کنم_ ی  . خب چند تا نکته رو باید بهت گورسر

 :با ابروهایی گره کرده گفت

 . گوش میدم_

 . کیم در جایم جا یه جا شدم

_ نکه دیگه این گاردی که در مقابل من داری اول ای

ی   . رو میاری پاییر

 . میان حرفم آمد



این گارد دو طرفهست، فقط من نیستم که در _

م  . مقابل تو گارد میگیر

درسته، این شامل منم میشه، دوم اینکه یه کیم _

 سیع کن انقدر خشک

، یه ذره لبخند زدن به جایی 
و جدی نبایسر

 !برنمیخوره

 ابروانش کاستکیم از در ه
ی

م رفتگ  . 

 . سیع میکنم_

و در آخر، ما فقط قراره دوست باشیم، دو تا _

 دوست، دو تا فامیل، نه

 .. . بیشیر 

 . دستهایش را به سینه زد

سویم رو اتفاقا منم میخواستم بگم، خوب شد _

، آخه  خودت گفنر

ا خیلس احساساتیان  . میدو یی که دخیر

 :بازویی گرفت و چمگ زد

_ خدای جذا بیت منم که ! 



میخواستم جواب درشنر به او بدهم ویل با یادآوری 

ی االن قرار  اینکه همیر

گذاشتیم گاردمان را بشکنیم لبخندی زدم و از جا 

 . برخاستم

 !من خییل خستهام جناب خدای جذا بیت_

 یعنی پا شم برم؟_

 ... اگه به جذا بیتاتون برنمیخوره_

کرداز جا بلند شد و به طرفم دست دراز   : 

 رفیقیم؟_

با شک به دستش نگریستم، نمیدانستم دارم کار 

 درسنر میکنم یا نه! در

یک تصمیم ناگها یی با او دست دادم و لبخندی به 

 . رویش پاشیدم

 . رفیقیم_

د، خداحافظی کردیم و رفت  . دستم را کیم فرسر

آنقدر خسته بودم و تشنیه خواب که ذهنم خود به 

 خود خاموش شده بود



ی را نداشتم فقط در ،توان  ی فکر کردن به هیچ چیر

 آخرین لحظه قبل از

اینکه پلکهایم روی هم بیفتد از خدا خواستم که در 

 این راه کمکم کند و

واقعا میخوای این _... تصمیم اشتبایه نگرفته باشم

 نیم وجب پارچه رو جلو

؟  !مهمونا بپویسر

 . چرچی زدم که دامن کوتاهم روی هوا چرخید

_ ه؟آره چشه مگ  

 . جلوتر اومد و دستش و روی کمر لختم گذاشت

 !عمرا_

انهای کردم و دستم و روی سینهاش   خندیه دلیی

 . گذاشتم

 .. . وقنر داشتم میخریدمش پیشم بودی که_

 . کیم لب و دهنم و کج کردم و مظلوم نگاش کردم

خب همون موقع میگفنر تا نخرمش... االن چی _

 !بپوشم؟



چرخوند و به سمت  دستش و روی کمرم دورا یی 

وی ی تنهم پیرسر  پاییر

 . کرد

عشقم من فکر کردم قراره اینا رو واسه من تو _

 !تخت خواب بپویسر 

موهام و دور انگشتم پیچیدم و خودم و تو بغلش جا 

 . دادم

حاال بذار امروز بپوشمش قول میدم تو تختخوابم _

 . برات بپوشم

د و بوسهای روی رس شونیه  من و به خودش فرسر

زدلختم   . 

 ... فقط یه امشبو_

با خوشحایل روی نوک پا بلند شدم و بوسیه 

 . جانانهای روی لباش کاشتم

 . مریس عشقم_

ون بیام من و محکم گرفت  تا خواستم از آغوشش بیر

 و نگذاشت



 . تکون بخورم

 کجا خانوم، فکر کردی با یه بوس کار تمومه؟_

 :بوسیه دیگیه به لباش زدم و با شیطنت گفتم

اینم دو تا بوس بیا  _  . 

 :دستش و روی سینهام گذاشت و با هوس گفت

 !کال بذار راحتت کنم، با بوس راه نمیافته_

 بازوش طرحای نامفهوم کشیدم
ی

 روی عضالت سنگ

. 

؟_  !پس چی

 :رسش و جلو کشید و نزدیک لبم زمزمه کرد

 .. اول من باید لباست و افتتاح کنم_

م که تلفنم مشغول ورق زدن پروندیه زیر دستم بود

 زنگ خورد، با

 . دیدن شماریه ناشناس پاسخش را دادم

 . بله_

 سالم خانم وکیل چطوری؟_

 سالم جناب خدای جذا بیت، خوبم تو چطوری؟_



 :قهقهای رس داد و با ته مایهای از خنده گفت

؟_  منم خوبم، چه خیی کجایی

 . برای دیدن ادامیه مطلب پرونده را ورق زدم

_ ی نیست، مثل هم یشهخیی ! 

ی؟_  یعنی هنوز دفیر

 آره چطور مگه؟_

 بابا ساعت هشته ،پس گ میخوای بیای؟_

گفتم که اصال دلم نمیخواد ببینمش، فقط برای _

ی دهن بقیه  بسیر

ی میام که وقت شام باشه و بعدش هم  همچنیر

 . خداحافظی 

پاشو بیا بابا خودتو لوس نکن، بعد از مدتها همه _

 . دور هم جمعیم

ا ادا کردمبا حرص کلمات ر   . 

 !بله همه، که شامل اون بزغاله هم میشه_

 . رسخوشانه خندید

مهمو یی به خاطر اون بزغالهستا، توقع که نداری _



 خودش تو مهمو

 !یی خداحافظیش نباشه

 به برد 
ی

نوشتهای که حس کردم میتواند کمک بزرگ

 پرونده بکند را

 . گوشیه کاغذ یادداشت کردم

 این چطور در عرض  _
ً
دو سه هفته کاراش اصل

 !درست شد من موندم

درست شدن نمیخواست که، اقامتو از قبل _

ی کارای  داشت، فقط داشیر

ا رو انجام میدادن ی ی و رزرو بلیط و اینجور چیر
 . رفیر

 . نیشخندی زدم

 !بره گمشه بابا نکبت _

ه دیگه بدبخت!  _ مهری قایط کردی ها! داره میر

 حاال تو هم پاشو بیا

همیم خوش میگذره دور   . 

 سپهر اینا اومدن؟ _

ی _ آره بابا همه اومدن، نمیدو یی چه قیافهای گرفیر



 سپهر و دایی داریوش

 . واسه شهروز و حاچی 

 . لبخند روی لبم نشست

 . پس واجب شد بیام، انگار جو به نفع منه_

آره بابا کامل به نفه توئه، نمیدو یی سیما چه چشم _

 غرهای بخ شهروز

ه! بیچاره همهش   گوشه کناراست، جرات نمیکنه میر

 زیاد آفتا یی بشه

ی اقوام مادرش خودش و گم و گور میکنه ه بیر  ،یه میر

. 

 :لبهایم بیشیر کش آمد

نه دیگه واقعا بتید پاشم بیام، حیفه این همه جذا _

 . بیت و از دست بدم

 :جوری که بخواهد مرا ترقیب به آمدن کند گفت

_ نت مشگ رو آره اتفاقا امشب پس از نصایح فراوا

ی   درآوردم، یه تیپ رنگیر

، از رس شب چندتا مورد  ی  زدم که بیا و ببیر
کما یی



 خوب هم بهم پیشنها

 . شده، بیا نظر بده

پرونده را بستم و برای گذاشتنش داخل کشوی 

 . مربوطه از جا برخاستم

 . خب حاال خود شیفته میام_

 . پس فعال_

 . فعال_

که مهمان لبانم   تماس را قطع کرده و با همان لبخند 

 شده بود دفیر را ترک

 . نمودم

به خانه رفتم و لباس هایم را با یک سارافون یشیم 

 عوض کرده آرایشم را

تجدید و به طرف خانیه حاج مهراب که برای پرس 

 افتخار آفرینش جشن

 !خداحافظی هم گرفته بود رهسپار شدم

تا از در عمارات وارد شدم با خوش آمد گویی گرم 

فاطمه خانم شادی و   



ی تا حدودی دلخور  رو به رو گشتم، هرچند از آنها نیر

 بودم ویل نتوانستم

در برابر این حجم از مهربا یی و مهمان نوازیشان خم 

 . به ابرو بیاورم

پاسخ خوش آمد گوییشان را با لبخندی ملیح دادم و 

 با چشم به دنبال

سیما و مهتاب و بقیه یم گشتم که هیبت مردی با 

اهن بنفش و شلوار پیر  

 آ یی روشن که درست پشت به من ایستاده و 
ی جیر

 مشغول حرف زدن با

 . چند پرس دیگر بود توجهم را جلب کرد

وقنر جلوتر رفتم از دیدن چهره اش تعجب کردم، 

 سیامک بود حنر 

ی از آن  آرایش موهایش را تغییر داده و دیگر خیی

 همه عصبا نیت تلنبار

 از اخم شده در چهرهاش نبود، فقط ر 
ی

د کمرنگ

 همچنان پیشا نیاش را



ی یم نمود  . تزییر

میخواستم آرام و یی صدا از کنارش عبور کنم اما 

 صدای پر ذوق مهتاب

 . باعث شد رسها به سمت من بچرخد

 سالم مهری جونم اومدی باالخره؟_

 . جلوتر آمد و در آغوشم گرفت

 . سالم عزیز دلم آره اومدم_

نزدیک شداز هم جدا شدیم که سیامک   . 

 .. . به به پارسال دوست، امسال برو بابا _

شکوفه لبخند روی لبانم شکفت و دستم را در 

 . دست دراز شده اش نهادم

ی کمون؟ _  چطوری تو رنگیر

 . من خوبم فضول خانم _

 . اینیسر گفتم و رو از او برگرداندم

 بیا بریم مهتاب، سیما کجاست؟ _

 . مهتاب با تعجب به ما نگاه میکرد

 بریم سیما همون طرفه پیش عیل و سپهر نشسته _



هم قدم با مهتاب از کنار جمعهای سه چهار نفری و  

 پنج شش نفری
ً
 گاها

یم گذشتیم که چشمم به حاج مهراب افتاد، مثل 

 همیشه با غرور نشسته و

با ابروهایی درهم مشغول صحبت کردن با مردی هم 

 سن و سال خودش

ور از ادب است اگر برای بود، با خود اندیشیدم که د

 . سالم کردن جلو نروم

 :رو به مهتاب کردم

 . برم یه سالیم بکنم_

 :رس تکان داد

 . آره برو، من همینجا وایمیستم _

با گامهایی آهسته به طرفش رفتم و نزدیکش 

 :ایستادم

 . سالم آقای امیر جالیل _

با شنیدن صدایم صحبتهایش را نیمه رها کرد و 

 صورتش به طرفم



 :چرخید، یک تای ابرویش را باال فرستاد و گفت

 !فکر نیم کردم بیای _

ی شدم عالوه بر قد و هیکل، زبان نیش دار  مطمی 

 سیامک هم به عمویش

 !رفته است

ی از اومدنم؟_  ناراحتیر

 . نه به هیچ وجه_

 . پس دلییل نداشت که نیام_

ند   ی ه نگاهم کرد و گویی با خودش حرف میر کیم خیر

 :گفت

_ ... برنامه ها داشتم براتونحیف شد   ... 

با تعجب به او که انگار غرق در افکارش شده بود 

 . نگریستم

؟ _ ی  با منیر

 . به خودش آمد و باز ابرو در هم کشید

 . نه، خوش اومدی از خودت پذیرایی کن_

 گفتم و یی حرف دیگری دور شدم
 . ممنو یی



ی برخوردی  توقع عذرخوایه نداشتم اما انتظار چنیر

ی  فت، راستنیر نمیر  

راست در چشم من نگاه کرد و با زبان یی زبا یی گفت  

 که از آمدنم

 !ناراحت است

به مهتاب که رسیدم با سیل سواالتش نگذاشت 

 بزنم
ی
 . حرف

 چی شد؟ چی گفت؟ چرت و پرت که نگفت؟ ها؟ _

ته دخیر یواش_  !چه خیی

ی از طرز بیان ثقیل حاج مهراب  ی ترجیح دادم چیر

 . نگویم

با چی میخواست بگه، خوش آمد گفت بهمنه با _  . 

 :با شک گفت

 ... اخماش که خییل تو هم بود

ک ی اخماش تو هم نیست؟ من هر موقع که  _

ی مدیل  دیدمش همیر

 . بوده



 همیشه اخموئه _
ی

 !آره راست میگ

هم قدم شدیم به طرف مبل هایی که سیما عیل 

 سپهر داریوش خان و

 . مادرم کنار هم نشسته بودند

یگم مهری، سیامک امشب یه جوری نیست؟م _  

 ؟_
ً
ل
ً
 چه جوری مث

 !نمیدونم ویل انگار یه ذره تغییر کرده_

 پوشیده _
ی

 . چون لباس رنگ

هم اون، هم اینکه خییل با مالیمت و یه جورایی  _

 صمیمانه باهات

یس کرد، تا حاال ندیده بودم اینجوری با هم  احوالیی

ی   . حرف بز نیر

 . چشمگ زد

_ بگو دخیر راستشو  ! 

 . چشم درست کردم

مهتاب تو ذهن خرابت چی داره میگذره؟! نکنه _

 فکر میکنی من با



ی شهروز و  سیامک تیک و تاک داشتم به خاطر همیر

 ول کردم؟! آره؟! تو

ی آدیم دیدی؟! متاسفم  !منو همچیر

 . خجل رس به زیر افکند

 ... نمیدونم... آخه... ببخشید تو رو خدا_

ر شدلحنم ناراحت و دلخو   . 

ی و  _ وقنر نزدیکان آدم اینجوری در موردش فکر کیی

یس رو  یه احوالیی

ی دیگه از بقیه چه توقیع میشه  اینطوری قضاوت کیی

 !داشت؟

چند قدیم تا رسیدن به بقیه مانده بود که دستم را  

 گرفت و وادارم کرد

 . به ایستادن

ببخشید مهری، من اصال منظور بدی نداشتم،  _

 باور کن فقط از ر 
ی

وز سادگ  

فکری که تو ذهنم یم چرخید و به زبون آوردم، 

 من
ً
 ببخش منو ...اتفاقا



خودم جزو کسا یی هستم که از به هم خوردن 

 نامزدیت خوشحال شدم

 . یعنی هممون خوشحال شدیم

علت خوشحالیشان را یم دانستم اما خواستم ببینم 

 . چه میگوید

 چرا خوشحال شدین؟ _

ی   . !دست دست یم کرد برای گفیر

نیم دونم اصال گفتنش را درسته یا نه؟! اونم حاال  _

 که همه چی تموم

 ... شده

 . جدی شدم

ی مهتاب جان اگه یه روز بد بود و کیس  _ ببیر

 مناسب برای من نبود شما

ی باید منو آگاه یم کردین،  ینای من هستیر
که نزدیکیر

 نه اینکه سکوت

ی من چه جوری توی چاه میافتم ی تا ببینیر  !کنیر

نه به خدا ما یم خواستیم بگیم اما بابا گفت که  _



 سکوت کنیم، گفت یه

کم صیی کنیم به خاطر مامانت، مامانت زیادی رو 

 شهروز حساب باز کرده

 !بود

ون فرستادم  . کالفه نفسم را بیر

_  ، ی ، به خودم میگفتیر ی نیازی نبود به مامانم بگیر

 من بلدم چطور با مامانم

ی االن   که قانعش کردمکنار بیام، مثل همیر  . 

 . ندامت از لحنش یم بارید

حق با توئه، ما اشتباه کردیم، اگر خدای نکرده _

ی من فتیر  بیشیر پیش میر

 . یگ که هرگز نیم تونستم خودمو ببخشم

 عینی نداره، حاال که گذشت و رفت، شانس آوردم _

. 

مندهم مهرانه، الاقل کاش من بهت گفته _ من رسر

 . بودم

_ ال که به خو یی و خویسر تموم ولش کن دیگه، حا



 شد، ایشاهلل که

 تجرب  ههایی 
ی  . دیگه تکرار نشه همچیر

نه ایشاهلل که دیگه تکرار نمیشه، امیدوارم مردی  _

 پیدا بشه که در شان تو

 . باشه و لیاقتتو داشته باشه عزیزم

 :با خنده جواب دادم

 نسلش منقرض شده _
ً
ی مردی احتماال  . همچیر

 . لبخند روی لبش شکفت

 . آره مثل دایناسورها_

راهمان را به طرف بقیه ادامه دادیم و وقنر به آن ها 

 رسیدیم با رس و صدا

که حاصل ذوق کردن از دیدن یکدیگر بود مشغول 

یس شدیم  . احوالیی

 . داریوش خان کنار خودش و مادرم برایم جا باز کرد

م _ ی دخیر  . بیا اینجا بشیر

وع   کنارشان نشستم و سپهر بالفاصله و  بیمقدمه رسر

 کرد به مزه پرا یی 



 اش که البته همه را رس کیف میآورد 
ی

های همیشگ

 جز داریوش خان که

هر از چند گایه میان خنده چشم غره ای به سپهر و 

فت و سپهر را  ما میر

ی از بلند خندیدن منع  ی و ما را نیر
از چرت و پرت گفیر

 . یم نمود

ی که سپهر یگ یگ اقوام شهروز را با استعداد  ی طیی

 داشت مورد نقد و

 . برریس قرار یم داد و ما از خنده ریسه یم رفتیم

 . به به جمعتون جمعه _

سیامک بود که روی تک صندیل خایل نشست و 

 :سپهر در جوابش گفت

 . آره داداش خلمون کم بود که اونم خدا رسوند_

 . سپس دست به آسمان بلند کرد

 . خدایا مریس که هسنر _

مان توجه اطرافیان را جلب کرده صدای خندههای

 بود، با لحنی که خنده



 :در آن موج یم زد سپهر را خطاب قرار دادم

ی _  . سپهر بسه تورو خدا، همه دارن نگامون یم کیی

ه نگاه کردن و پس شهروز از  _ ه خیر مرض خیر

 خانواده مامانش به ارث

 !برده

 . سیما همانطور که میخندید جوابش را داد

سپهر دل درد شدیم خفه شو دیگه _  . 

 . به شکل نمادین زیپ دهانش را بست

نم، این گوی  _ ی بیا اوم... اوم.... من دیگه حرف نمیر

 و این میدان سیما

 . خانم مجلس دست شما

 !سپهر فقط دو دقیقه، فقط دو دقیقه سکوت کن_

 ساعتش را نگاه کرد

وع شد و باز صدای قهقهه _ دو دقیقهت از االن رسر

ند شدهمه به هوا بل  . 

 :سپهر رو به سیامک کرد

سیامک زنعموت این همه فامیل درب و داغونو _



 
ً
 چطوری پیدا کرده؟ واقعا

رکورد زده تو این قضیه، من خزوخیل تر از اینا هیچ 

 جا ندیدم، بیخود

نیست این شهروز یالقوز انقدر توهم خوشگیل و 

 خوش تینی داره، به

 نسبت قوم و خویشش خداست! قشنگ وسط اینا 

 . خدایی میکنه

 :داریوش خان ناگهان به حرف آمد

 !اون که از همه داغون تره_

ابتدا با تعجب به سمتش نگاه کردیم که با لحنی 

 :طلبکار گفت

ها؟ چیه؟ دروغ میگم مگه؟ این نسناس  _

 !میخواست داماد من بشه؟

 . خدایا توبه به درگاهت

تا جملهاش تمام شد شلیک خنده مان به هوا رفت و 

امک در آن میانسی  

 :با لحنی مظلومانه گفت



، پرس عمومه لعنتیا_ ی  !کاش یه کیم رعایت منم بکنیر

 . عیل صدایش را صاف کرد

یه، وقت انتخابه، _ داداش االن لحظیه خطیر

 موضعتو مشخص کن، با مایی 

یا بر ما؟ اگر با مایی که خو حله، اگه بر مایی که لطف 

 هرچه رسیعیر محلو
ً
 ا

 . ترک کن

ند کرد و تک تک ما را از نظر گذراندرس بل  . 

 !ای بابا چه دورایه سخنر  _

 . سپهر دستش را باال آورد

ی یه عده آدم  _ ! تو انتخاب بیر ی
خاک تو رست کیی

 جذاب با شخصیت باحال

و یه عده خز و خیل نوکیسیه نچسب موندی؟! 

 ُف بر تو باد! لیاقت نداری
ُ
 ا

، پاشو دکمت و بزن  . با ما بایسر

امک سمت من چرخیدنگاه سی  . 

؟ چه جور _ تو نیم خوای یه ذره از من دفاع کنی



؟ ای خدا  وکییل هسنر

 !...از وکیلم شانس نداشتم من

مادرم با مهربا یی لبخندی به او زد و دست روی پای 

 . من گذاشت

دفاع کن مادر از موکلت گناه داره، این سپهر  _

حم داره ترورش میکنه  بیر

. 

ض شد  . سپهر معیر

_ ... زهره جون! شما دیگه چرا؟ شما االن باید من ا 

ی   !و تشویق کنیر

سیامک در حایل که چشمانش را مظلوم کرده بود 

 :آهسته لب زد

، داییم که اصال انگار نه انگار _  . بازم شما زندایی

 . داریوش خان کج خندید

جمع کن این مظلومنمایی مسخره رو، تو خودت یه _

 تنه همه این جمع و

ال نیاز به دفاع پیدا کردی؟! زبونت هفتاد  حریقی حا



 گزه فقط نباید برای

نیش زدن به بقیه ازش استفاده کنی که، یگ از  

 کاراییهاشم حرف زدنه

 !،حرف هم میتو یی بز یی باهاش دایی جان

بعد با لحنی که انگار دارد با بچه صحبت میکند 

 :ادامه داد

ل حرف بزن دایی ببینه، آفرین پرس گلم تو مث _

 عموت نباش، از زبونت در

 !راههای دیگه هم استفاده کن

 . سگرمههایش در هم رفت

نه مثل این که همتون امشب شمشیر و از رو  _

، پاشم برم فایده ی  بستیر

 . نداره دیگه

ی شد عیل گفت  :تا نیم خیر

 . بودیم حاال در خدمتتون _

 :کامل ایستاد و جدی پاسخ داد

از قدم بردارد ممنون ضف شد! تا خواست قدم  _



 سپهر از جا بلند شده و

 . مانع گشت

ی بابا لوس مسخره، داریم شوچی میکنیم ها _  . بشیر

 . دستش را پس زد

 !شوخیاتون یه ذره درد داره داداش_

تا قدم اول را برداشت داریوش خان صدایش را بلند  

 :کرد

ی بچه دو کلوم گفتیم خندیدیم دیگه، این کارا  _ بشیر

 چیه؟

وش خان کردرو به داری  . 

دایی او یی که باهاش مشکل دارین من نیستم  _

 عمومه، چرا تالفیشو

 !میخواین رس من در بیارین؟

آخه خییل شبیهیسر یه لحظه فکر کردم خودش رو _

 . به روم نشسته

و خودش لبخندی نصفه و نیمه به این شوخیاش 

 !زد



وقنر سکوت جمع و نیشخند سیامک را دید 

 صحبتهایش را از رس

رفتگ : 

تو هم قهر نکن دیگه، بذار به پای دل پری که  _

 ازش داشتم، حاال یه ذره

غر زدم رست چی میشه مگه؟ به عنوان داییت انقدر 

 حق دارم که یه کم

 رست غر بزنم؟

 ... آخه دایی _

 . میان حرفشان آمدم

ی دیگه صحنه رو ترک نکن، ما رو با این سپهر  _ بشیر

 جونور تنها نذار، بمون

ش زبونت شکارش کنو با نی ! 

 . به سمت باال نگاه انداخت

خدایاشکر! این وکیل بود به ما دادی؟! باید یک  _

م که از  وکیل دیگه بگیر

 !من در مقابل این دفاع کنه



و باز صدای خنده هایمان در فضای پر همهمه سالن 

ی انداز شد. آهسته  طنیر

 مشغول بگو بخند 
ی

رس جایش نشست و همگ

موردشدیم، وسط بحث در   

تنبیل سیما بودیم که تلفن همراه من به صدا درآمد، 

 مادرم با چهرهای بق

 :کرده نالید

؟_  !مهری اینجام ول نمیکنی

نگایه به صفحیه گویسر انداختم و با دیدن نام آقای 

 ساالری یگ از

ی مهم و دست به جیبم که چند وقنر میشد  موکلیر

 حنر برای آب

ثا نیه  خوردنش هم با من مشورت میکرد و به

 نکشیده پیامک واریز حق

مشاوره به گوشیام ارسال میشد معذب از جا 

 . برخاستم

 مامان به خدا این یگ خییل واجبه، اصال راه نداره _



. 

 !آخه کیه که نصف شب کار واجبش گرفته؟ _

 :سپهر قلدور مآبانه گفت

تم پاره شد، نفس کش... بده اون _ آخ که رگ غیر

 ماسماسکت و ببینم کیه

این وقت شب مزاحم لهو و لعب و مراسم غیبت  

یه ما شده  کنون همشیر

. 

لحن داش مشتیاش لبخند را بر لب همه مهمان کرد 

 و من بدون اینکه

پاسخی به او بدهم، قبل از قطع شدن تماس آن را 

 . برقرار کردم

سالم آقای ساالری یه لحظه گویسر خدمتتون  _

 . باشه

ی آورده و دستم  را روی اسپیکرش  موبایل را پاییر

 . گذاشتم

ببخشید مامان ویل این یگ فرق میکنه، نمیتونم  _



 . جوابشو ندم

 . رو به جمع کردم

 . ببخشید بچه ها االن برمیگردم _

موبایل را کنار گوشم گذاشته و راه حیاط را در پیش  

 گرفتم تا دور از

 و همهمهای که فضا را پر کرده بود صحبت  
ی

شلوغ

 . کنم

م جناب ساالری منتظر موندید، عذر میخوا _

 . بفرمایید در خدمتم

وع کرد به پرسیدن  بعد از تعارفات معمول رسر

 سواالیر در مورد معامله و

ی در  ی و آپارتمان، من نیر خرید و فروش چند قطعه زمیر

 خوب
ً
 هوای نسبتا

اواخر اسفند درون آالچیق چو یی که وسط درختان 

 زیبای تازه شکوفه

ه و با حوصله پاسخش را زده قرار داشت نشست

 میدادم که یک آن چشمم



 . به سیامک افتاد که قدم زنان داشت نزدیک میشد

جلو آمد و روب  هرویم نشست، سیگاری از جعبه 

ون کشید و با  بیر

 آتش زد
ی

 . همان فندک اژدها نشان همیشگ

ی زیر نظر  د، با دقت مرا نیر ی با هر پوگ که به سیگار میر

 ... داشت

ی میان سوال و جو  ی  ناگهان ساالری چیر
ر
ابهای حقوف

 در مورد یگ از

اشخایص که قرار بود زمینی را از او بخرد تعریف کرد  

 که هر دوی ما از

خنده روده بر شدیم! آنقدر خندیدم که اشک از 

 چشمانم رسازیر شد و

سیامک با اخیم بر پیشا یی دود سیگارش را آنچنان 

 به طرفم پوف کرد

 . که به رسفه افتادم

الری با نگرا یی پرسیدسا : 

 چی شد خانم احمدی؟_



 . ابرو در هم کشیده و چهرهام جمع شد

ی نیست خییل خندیدم به رسفه افتادم_ ی  . چیر

 . ببخشید تو رو خدا _

 خییل برام جالب بود_
ً
 . نه اتفاقا

 . خب دیگه مزاحمتون نمیشم _

 . خواهش میکنم این چه حرفیه_

ایم گذاشتمخداحافظی کردیم و تلفن را روی پ  . 

با تکان دادن دست جلوی صورتم سیع داشتم دود 

 . سیگار را پس بزنم

خاموشش کن بابا خفمون کردی! چیه مارکش که  _

 مثل اگزوز

ی دود میکنه؟! قبال که اینقدر دود نمیکرد  ماشیر

 !سیگارت

 . آخرین پوک را زد و ته سیگار را زیر پایش له کرد

_ تو، این دفعه  مارکش همونه، همیشه دودشو میدم

ون  !دادم بیر

 :با تعجب پرسیدم



تو چطوری ورزش میکنی با این حجم دودی که تو  _

؟  !ری  ههات میفرسنر

 . ژست آدمهای کار درست را گرفت

من میدونم چه کاری رو چه وقنر انجام بدم که  _

 . دردرس نشه برام

 . معنی دار خندیدم

 !بله کامال مشخصه _

؟_ ی یی  !طعنه میر

_ رم تشویقت میکنمنه پس، دا ! 

 !تا جایی که یادم میاد من زبونم نیش داشت _

موبایل را از روی پایم برداشتم و به ساعت نگایه 

 . انداختم

ی و ایناست _  ... جریان کمال همنشیر

ی که، من باید از تحت _ تو نباید از من تاثیر بگیر

 تاثیر تو باشم، انگار داریم

ت شدیم معکوس عمل میکنیم! گفتم حاال که دوس

 شاید من ازت



م ویل انگار برعکس شده، تو  سیاستمداری رو یاد بگیر

 داره زبونت نیش

دار میشه! هرچند من زبونم نیش نداره فقط چون 

 حقیقتو میگم حرفام

 ... تلخه

همیه آدما حقایق و میدونن، اگه به روی  _

 خودشون نمیارن دلیلش

ی نیست، به خاطر اینه که نمیخوان قبولش   ندونسیر

ی ک یی ! 

این که تو حقیقت و به بدترین شکل ممکن توی 

 صورتشون میکو یی 

ی رو عوض نمیکنه ی  !چیر

 . پا روی پا انداخت

 . من فقط میخوام از خواب بیدار شن _

کیس که خوابه رو میشه بیدار کرد اما کیس که  _

 خودشو به خواب زده

 نه! گایه وقتا باید بذاری با همون دروغا خوش باشن



... 

کرد و طوری با نگاهش چهرهام را میکاوید    چشم ریز 

 که انگار میخواست از

د  !صورتم به نیات درو نیام یی بیی

از دورویی بدم میاد، من یه رو دارم، همیشه منو  _

 . همونجوری یم بینی 

نه _ ی ی بهت آسیب میر  !همیر

من بلد نیستم ادا در بیارم مهری، من خودمم، _

ی آدم خشن  همیر

... همه جا همینم... با عصنی گوشت تلخ که یم  بینی

 . همه همینم

.. 

همیه آدما لیاقت دیدن روی حقیقیت رو ندارن،  _

 به من یاد داده
ی

 زندگ

که هیچوقت خودمو برای همه رو نکنم، همیشه یه 

ی رو نگه دار، یه ی  چیر

شون کنه... وگرنه بدجور رو دست  ی که غافلگیر ی چیر



 !میخوری

نه بلدم این مدل رفتار و نه دوست دارم و  _

 انجامش بدم اما حرفاتو قبول

 . دارم

 . لبانم به لبخندی دوستانه باز شد

 . بریم تو_

 . بریم _

همزمان از جا برخاستیم و همقدم شدیم که 

 نگذاشت سکوت بینمان

 . ادامهدار شود

حاال چی میگفت این آقای ساالری که غش کرده _

 بودی از خنده؟

 .فضول و بردن جهنم _

_ د؟جدی موکلت بو   

 . با دهان کخی ادایش را درآوردم

جدی موکلت بود؟ نه پس دوست پرسم بود! _

 بعدشم مگه من مریضم که



 دروغ بگم به مامانم؟

؟ _  اگه با کیس در رابطه بایسر
ی

 یعنی به مامانت میگ

 . با تعجب به سمتش رو چرخاندم

سیامک حالت خوبه؟! گ از مادر آدم نزدیکیر و  _

ین  رازدارتر؟! من مهمیر

 !مسئلیه زندگیمو به مادرم نگم به گ بگم؟ به تو؟

 . رسش را کیم کج کرد

آره مگه من چمه؟ راز دار و با معرفت نیستم که _

 هستم، تازه دوستتم که

 . شدم

 . از گوشیه چشم نگایه به او انداختم

 . فضول بودن و از قلم انداخنر  _

 . اون و دیگه از تو به ارث بردم _

 گفتم و تا یی 
به گردنم دادم که به طرز  اییسر

 مسخرهای حرکاتم را تکرار

 . کرد

 . با حرص توپیدم



 !خییل مسخرهای _

 یی 
باز ادایم را درآورد که برای خاتمه دادن به شوچی

 مزهاش سکوت

 . کردم و با هم وارد عمارت شدیم

به محض ورودمان و در فاصله چند قدیم با شهروز 

 چشم در چشم شدیم

ی بود با دیدنش در ،هر چه حس بد و نف رت انگیر

 . وجودم بیدار شد

ب  یه آهستهای به بازویم زد  . سیامک ضی

مجبور نیسنر بری جلو، میتو نیم رد بشیم بریم و _

یمش  . نادیده بگیر

کامال خونرسد و مسلط یک تای ابرویم را باال 

 . فرستادم

مش؟ _ نه نیازی نیست، چرا باید نادیده بگیر

 ناسالمنر مهمو یی به خاطر

مش دلییل نداشت  اونه، اگه میخواستم نادیده بگیر

 !پاشم بیام خونشون



 . شانه باال انداخت

 . گفتم یعنی اذیت نیسر  _

 . با تعجب نگاهش کردم

ی یی انگار من عاشق  _ سیامک؟! یه جوری حرف میر

 و دلباختیه این یارو

بودم! بابا من از اولم ازش خوشم نمیومد فقط به 

 اضار مامانم بهش فرصت

دادم خودشو نشون بده که اونم ماشاهللا خییل 

 !خوب از پسش براومد

ه به روب  هرو گامهایم را با طما نینه یگ پس از  خیر

 دیگری برداشته و

 . جلو رفتم

مثل مجسمه خشک شده و قدم از قدم بر 

 نمیداشت، انگار همانجا میخش

کرده بودند! در فاصلیه کوتایه از او ایستادم و 

ی کنا رم ایستادسیامک نیر  . 

؟ _ ی  به به پرس حاج آقا مهراب! خوب هستیر



 معذب شده، عرق از رس و رویش میچکید و  
ً
کاًمل

 گونههایش گر گرفته بود

. _ 

 . سالم... خییل خوش اومدین

ممنون، از وقنر اومدم برای عرض سالم و ادب _

 دارم دنبالت میگردم

 !،نبودی؟

ی من و سیامک در گردش بو  س بیر
د و نگاهش پر اسیر

 روی سیامک

بیشیر مکث میکرد، گویی التماس مینمود که او را از 

 رسر من برهاند

. _ 

ی دور و اطراف  ... چرا بودم... همیر

؟_ ی  آها، خب به سالمنر گ عازمیر

ب گرفته بود  . با نوک کفش روی پارکتها ضی

ی روزا... دو سه روز آینده_  .. . همیر

های دستانم را به سینه زده و چشمانم را به چشم



مش قفل  مملو از رسر

 !کردم، حنر با نگاه هم میخواستم خفهاش کنم

 :با لحنی رسشار از طعنه گفتم

؟ _
ُ
ُ
ً
ُ
ً
 ایشونم میان دیگه حتًما

 . ملتمس به سیامک چشم دوخته بود

 !گ؟_

 بهنام دیگه، مگه قرار نیست با هم برین؟_

تا اسم بهنام را شنید رسش به سمتم چرخید و با 

فکندخجالت رس به زیر ا  

. 

ی بود که میشد از لحن حرف  ی ین چیر
رسزنش کمیر

 . زدنم برداشت کرد

 !نگو که قراره قالش بذاری _

ون آورد و قطرات ریز  دستمال کاغذی از جیبش بیر

 عرق را از پیشا یی 

 . زدود

سیامک که انگار دلش حسا یی به حال پرس عمویش 



 سوخته بود به

 :حرف آمد

 !مامانت اینا منتظرن مهری_

ظاهر این جمله را گفت اما معنایش این بود که در 

 دیگر بس کن، به

کننده رس تا   زجرش دادی! با نگایه تحقیر
ی
اندازیه کاف

 پای شهروز را

 . از نظر گذراندم

 !آره منتظرن_

هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که صدایش گویی از 

ون آمد  قعر چاه بیر

. _ 

 ... ببخش منو

ی یک کلمه کیی  ی همیر
یت به انبار باروت کشید! با گفیر

 ایستادم و با ابروهایی 

درهم پیچ خورده دستانم را قفل سینه کرده و تمام 

 احساسات بد و مخر یی 



را که این چند وقت فرو خورده بودم رویش هوق 

 ... زدم

ببخشم؟! چی رو ببخشم؟! دروغاتو؟! منت   _

 گذاشتنای باباتو؟! یا آیندیه

بز یی رو...؟! آره....؟  سیایه که قرار بود برام رقم 

 !کدومش...؟

رس به زیر فقط گوش میداد و هیچ نمیگفت، دستم 

 را به سمتش نشانه

 . رفتم و دست دیگرم را به کمر زدم

... ها...؟! طلب  _ ی یی با توام... چرا حرف نمیر

 بخششت مربوط به کدوم

قسمت چرک و متعفن نماییسر میشه که برای بقیه 

 اجرا کردی؟! دقیقا

قسمت؟کدوم  ! 

ل خارج میشد که  صدایم رفته رفته داشت از کنیر

 سیامک دستم را گرفت

 . و به آرامش دعوتم کرد



مهری بسه... خواهش میکنم! همه دارن نگامون _

ی   !میکیی

ون کشیدم و  دستم را از میان حصار انگشتانش بیر

 تیر خشمم دامن او

ی گرفت  . را نیر

ی چی میشه مگه؟ ک _ م تو و ولم کن بابا... نگاه کیی

 این پرسعموت برای من

ت واال من  گربه رقصوندین؟! دیر جنبیده بودم حرصی

 و مضحکیه خاص و

عام کرده بود! حاال یه بارم من یه تئاتر اجرا کنم، 

 همیشه شعبون یه بارم

 !رمضون، نمیشه؟

چهرهاش به یکباره در هم رفت و صدایش خش 

 . برداشت

_  ! بیا بریم پیش ب
ً
قیه، به مهری گفتم بسه فًعل

 حساب شهروزم خودم

رسیدم، فکر نکن همینجوری ولش کردم، هم شهروز 



 هم عمو مهراب

... 

 . نیشخند روی لبم به خو یی گواه حس درو نیام بود

، فتوکنی _ جالیل هسنر نخندون منو! توام یه امیر

 برابر اصل همون

... این منم که غریبم بینتون... که اگه نبودم  عمویر

 اینجوری سیع

ردین بازیم بدین و از هر فرصنر به نفع خودتون نمیک

ی   !استفاده کنیر

نگاه چند نفر دور و برمان روی ما فوکوس شده بود، 

 بیش از این تاب

آزار دیدن نداشتم، حرفهایم را زده و حاال احساس 

 سبگ میکردم، رو به

 :شهروز نمودم

فقط میتونم بگم متاسفم برات پرس حاج آقا  _

... هم ی برای مهراب، همیر  

خودت هم برای خانوادهت... تو یه خواهر داری، 



 حنر یه لحظه به این فکر

نکردی که اگه کیس این کارو با خواهرت بکنه چی 

 ممکنه به رسش

 !بیاد؟

 .. . کاش حداقل الیق بخشش بودی، اونم نیسنر 

به روی پاشنه چرخیدم و یی توجه به سیامک که 

 میگفت مهری صیی کن

تند نمودم که مادرم در  ،به همان سمنر قدم 

 گوشهای از آن یی خیی از

ش مشغول گپ و گفت با بقیه  اتفاقات اطراف دخیر

 . بود

نزدیکشان که رسیدم در قالب همان مهرانیه شاداب 

 قبل فرو رفته و روی

 . مبل دو نفری لم دادم

 !نصفه شنی چقدر حرف داشت موکلت مهری_

ی چاشنی طعنهاش کرد  . سیما بود که چشمگ نیر

اصال حال و حوصلیه بحث و کل کل نداشتم، فقط 



 به زدن لبخندی اکتفا

 :نموده و گفتم

 !گ شام و میدن، من خستهم میخوام برم بخوابم_

 . عیل گازی به خیار در دستش زد

 گشنمه، خییل مهمو نیشون جذاب و _
ً
منم شدیدا

 خفنه که یه طولش

 !میدن شامم میخوان دیر بیارن

 . سیما ترسر زد

_ ینی و ا وا  ... عیل خوبه که از وقنر اومدیم دیس شیر

 میوه برای بار سومه

داره خایل میشه و هر بارم نصفشو الاقل تو ریخنر 

 توی خندق بال! دست

 . روی شکم برآمدهاش کشید

ینی کجای _ ! میوه و شیر ی آخه تو این سلطان و ببیر

 معدیه سلطان

ه؟  و میگیر

 . نگایه به چپ و راست انداخت



_ این سیامک؟ بیاد بره یه رس و گویسر  اه، پس کو 

 آب بده ببینیم

 ... چقدر دیگه باید گشنه بمو نیم

 :روبه من کرد

 تو ندیدیش؟_

 :یی تفاوت پاسخ دادم

 . چرا، پیش شهروز بود_

 :ناگهان سپهر با هول و وال گفت

ی عیل که هیچ وقت حیثیت _ خاک تو رست کیی

 !واسه ما نمیذاری

کار کردم مگه؟  به من چه داداش... من چه _ ! 

 :سپهر رو به سیما نمود

ی  _ توهم جلوی شوهر گودزیالتو بگیر دیگه، عیر

 افتاده هر چی 
ر
 جاروبرف

ی بوده رو بلعیده! تو که میدو یی انقدر هاره قبل  رومیر

 از اومدنتون تو خونه

ی بهش بده کوفت کنه ی  . یه چیر



 :با چشم و ابرو به طرف دیگر سالن اشاره زد

نم میاد یم بینه اینجا صحرای  االن فاطمه خا _

ه  !کربالست آبرومون میر

خیار را از دست عیل کشید و بر روی بشقاب  

 . گذاشت

ی وامونده تو بشقاب بمونه _ حداقل بذار همیر

 رومون بشه تو چشماشون

 . نگاه کنیم

داداش تو که از من بیشیر خوردی، بشقابت و نگاه   _

 !کن

عیل عوض   در کرسی از ثا نیه سپهر بشقابش را با 

 کرده و خییل ریلکس

 . پا روی پا انداخت

 . هیچ مدرگ نداری_

 !از بس که تو ذاتت خرابه، کثیف پلشت_

ی بینشان خنده مهمان لبانم   ی آمیر
از بگومگوهای طیی

 گشت و عصبا نیت



 . چند لحظه قبلم فروکش نمود

امش از   به احیر
ی

فاطمه خانم نزدیک ما شد که همگ

 . جا برخاستیم

، خدا مر  _ ی گم بده بشینید تو رو خدا راحت باشیر

ی کم و ی  اومدم ببینم چیر

 کرس ندارین؟

به محض اتمام جملهاش چشمش به دیسهای خایل 

ی افتاد  . روی میر

ی پس؟ چرا _ ای وای این خدمتکارا چه کار میکیی

 اینجا خالیه! االن میگم

ی  ی و پر کیی  . میر

 :مادرم با چشما یی پر خنده پاسخ داد

_ نیست، ضف شد دیگه ممنون نه عزیزم نیازی  . 

 جدی رو به فاطمه خانم کرد
ً
 . عیل کامل

 فقط ببخشید فاطمه خانم، شام و گ میارین؟_

 :سیما توپید

عیل با مظلوم ترین حالنر که از او رساغ داشتیم در 



 :پاسخ گفت

ی چقدر _ به خاطر مهرانه میگم بابا، ببینیر

 خستهست، تا صبح که کیل کار

شش بلند شه وگرنه من که میدو  داره، باید ساعت

 شام
ً
 یی عزیزم اصل

 !بخور نیستم

با چشما یی گرد شده نگاهش میکردم که فاطمه خانم 

ب  های روی  ضی

 . دستش زد

ی االن میگم شامو  _ ببخشید تو رو خدا عزیزم، همیر

ی   . رسو کیی

 . نه نه من عجله ندارم، عیل شوچی میکنه_

 . دست روی شانهام گذاشت

_ میدونم که از رسکار اومدی خستهای، نه خوشگلم 

 االن میگم بیارن

 .شامو

خم شد و بوسهای روی رسم کاشت و نماند تا جوا یی 



 به او بدهم، از ما

 . دور شد

 :مهتاب با خنده گفت

هرچی شهروز نچسبه عوضش مامانش خییل  _

 ماهه، قشنگ قابلیت تبدیل

 . شدن به یه مادر شوهر مهربون و نمونه رو داره

ی سیامک به ما نپیوست و حنر  هنگام خوردن شام نیر

 هیچکس هم

 از او نگرفت
ی

 . رساغ

فقط من بودم که در دل عذاب وجدا یی بس شدید 

 رهایم نمیکرد، عذاب

ی که به او زدم در حایل که  وجدان بابت توپ و ترسر

 !حقش نبود

در واقع او تنها کیس بود که عیل رغم اینکه دل 

 خویسر از من نداشت اما

م به سیه روزیام رایصی نشده و راز پرسعمویش را بازه

 . برمال کرده بود



 به او مدیون بودم و الیق 
ً
در این مورد حقیقت ا

 تشکر بود ویل من به

طرز وحشیانهای امشب مزدش را با داد و فریاد و 

ی دادم  !توهیر

 
ی

 و خوابآلودگ
ی

ی برخالف خستگ پس از شام نیر

 شدیدی که دچارش بودم

همرایه کردم به این امید که شاید به باز هم بقیه را 

 جمع ما به پیوندد ویل

 ... . یی فایده بود

ی جمع ایستاده و با  رس چرخاندم و دیدمش که بیر

 همان غرور

همیشگیاش مشغول صحبت کردن با چند دخیر و 

 پرس است. ناامید از

 . آمدنش از جا برخاسته و کیفم را به دست گرفتم

 . من دیگه برم _

تر از همه به حرف آمدمادرم زود  . 

 . کجا مادر؟ بمون همه با هم بریم _



مامان باور کن دیگه نمیکشم، شارژم کامل خایل _

 شده، خداحافظی 

م  . میکنم و میر

 . باشه مامان جون، نمیخوام اذیت بیسر  _

از همه خداحافظی کرده و از جمعشان خارج شدم، 

 چشم چرخاندم برای

ی فاطمه خانم و حاج مهراب   که خوشبختانه هر یافیر

 دو به همراه شادی و

شهروز کنار هم نشسته و با چند نفر دیگر در حال  

 . گفتگو بودند

جلو رفتم و ضمن تشکر از پذیرایی از آنها خداحافظی 

 و برای شهروز

 . آرزوی سالمنر کردم

حنر رسبلند نمیکرد برای دیدنم، فقط خجالت زده و 

س از آمدنم  پر اسیر

 . تشکر نمود

ی به طرف در از آن ی دور شدم و در حال رفیر ها نیر



 خروچی نمیدانستم برای

ی بروم یا نه؟! دودل  خداحافظی به سمت سیامک نیر

ی و  بودم برای رفیر

ی که ناگاه نگاهمان به هم گره خورد، ناچار  نرفیر

 پیشقدم شده و کنارش

 . ایستادم

 کاری نداری؟ _

ی؟ _  میر

 . خستهام_

 .. . مشخصه_

ه بازگشت از دفیر به خانه، به فردای آن شب در را

 فروشگاه بزرگ لوازم

ورزیسر که نبش چهارراه بود رفتم و یک ست رکا یی و 

 شلوارک نایک

 . قرمز گذاشتم_خریده و در جعبیه کادوی مشگ

ی که شدم تلفن همراهم را برداشته و  سوار ماشیر

 میان مخاطبینم روی نامش



به زدم  . ضی

ی بوقهای ممتد پشت رس هم تکرار می شدند اما خیی

 از فرد آن سوی

کابلهای نوری نبود! تقریبا ناامید از پاسخگویی 

 میخواستم قطع کنم که

 :صدای زمختش در گوشم زنگ زد

 بله؟_

 سالم چطوری؟_

 . خوبم ممنون_

از لحن صحبت کردنش مشخص بود که همچنان به 

 خاطر حرفهای دیشب

 . دلخور است که البته حق هم داشت

_ کنم برای شام  زنگ زدم دعوتت  . 

 پذیرایی کردی ازم_
ی
 !ممنون، دیشب به اندازه کاف

 . ناخودآگاه لبخندی روی لبم جان گرفت

یعنی همینقدر لوس بودی و نمیدونستم؟! _

 جلاللخالق! بوکسور مملکت



 ... !و

ی جواب داد  :رسسنگیر

ی شد نباید _ بوکسور مملکت اگه بهش توهیر

 ناراحت بشه؟ وکیل مملکت

؟ میتونه ه رچی دلش خواست بگه و بعد انگار نه چی

 !انگار؟

ی وکیل مملکت االن به بوکسور _ نه دیگه نشد، ببیر

 مملکت زنگ زده تا

 !برایشام دعوتش کنه که از دلش در بیاره مثال

 . از زمخنر صدایش مقداری کم شد

؟!ً چقدر تو غدی آخه؟! زدی رو دست من... _
ً
مثل

 دخیر دیشب منو

ز بعد حاال عوض ترکوندی رسما جلو شهرو 

 میخوام از
ی

 عذرخوایه میگ

؟
ُ
ُ
ً
ُ
ً
ل
ً
 !دلت در بیارم مث

 آخرش را طوری با شدت و غلظت ادا کرد که 
ً
مثل

 صدای خندهام



ی را پر کرد  . حجم ماشیر

منده شدن هرهر کرکرش به  _ االنم که به جای رسر

 . راهه

قطره اشگ گوشیه چشمم جوانه زده بود را با 

 . انگشت پاک کردم

چیکار میکنی میای یا نه؟حاال  _  

 . با لحنی متعجب تن صدایش باال رفت

 زنگ زدی از دلم در بیاری یا مسخره _
ً
یعنی واقعا

 !بازیه؟

 !سیامک چته؟ خب معلومه واقعیه_

؟ _  یعنی نمیخوای حنر ازم خواهش کنی

ی که دارم دعوتت میکنم خونهم یعنی شش _ همیر

 هیچ از بقیه جلویی 

 !،خواهش کردن دیگه پیشکش

 . سویر زد

ه این همه راهو... بابا گنگ، باباخفن، بقیه   _ گ میر

 کیه که من مفتخر شدم



 ازشون شش هیچ جلو باشم؟

 . با تعجب پاسخش را دادم

 . وای داری کفرمو در میاری! واسه شام منتظرتم _

حاال چی قراره بدی به خوردمون؟ گفته باشم من _

 رفتم تو رژیم هرچی 

 !هرچی نمیخورم

ان کخی پاسخ دادمبا ده : 

رفتم تو رژیم، مسخره! دیشب حتما من بودم  _

 داشتم مثل گرسنههای

 !آفریقایی بشقاب غذا رو میبلعیدم

ی نخوردم _ ی تو منو از کجا دیدی؟ من دیشب چیر

 اونجا، فقط ساالد به

 . جان خودم

خب الحمدهللا، پس امشبم با ساالد در خدمتتون _

 . هستیم

کنم با عجله گفتتا خواستم تماس را قطع   : 

نه نه وایسا، من به سیبیل حاج عموم خندیدم که _



ی   رژیم باشم! یه چیر

ی تو رو خدا، از باشگاه میام  درست و حسا یی بیی

 ،اگه
ی

م از گشنگ  میمیر

ی بلد نیسنر با من رو در واییس نکن بگو تا  ی آشیی

 خودم رس راه یه

 تلف نشیم
ی

م بیام دوتامون از گشنگ ی بگیر ی  !چیر

_ ی من حرف نداره اتفاقا،ً هر هر خ ی ندیدم، آشیی

 منتها تو هنوز به اون درجه

از عرفان نرسیدی که لیاقت چشیدن طعم و مزهاش 

 . و داشته بایسر 

بعد از چند ماه خرا یی آسانسور و نفس نفس زدن 

 اهایل ساختمان به

خصوص طبقات باال به دلیل رفت و آمد از راه پله، 

 خوشبختانه امروز صبح

ات با رضایت ه کت تعمیر مه، مدیر ساختمان با رسر

 آسانسور تماس گرفته و

دیگر مجبور نبودیم هفتاد و سه پله را با بدبخنر باال 



 . بیاییم

هر چه منتظرش ماندم نیامد، آهسته از الی در رسم 

ون برده و  را بیر

نگایه به راهرو انداختم که روی پاگرد دیدمش، چند 

 پله آخر را باال آمد که

 از

کنار رفتم، کفشهایش را در آورده و با   جلوی در 

 خودش داخل آورد، در را

پشت رسش بسته و متعجب دست در دست دراز 

 . شدهاش گذاشتم

 !چرا با آسانسور نیومدی باال؟_

ه به من لب  تا این جمله را شنید در جا ایستاد و خیر

 :باز کرد

ی اسکوال _  که این همه پله رو عیر
ی

نمیخوای بگ

انسوراومدم باال و آس  

 !درست بوده؟

ه   جدی خیر
ً
ون کشیده و کامل دستم را از دستش بیر



 به چشمانش

 :پاسخ دادم

یک میگم تو یک اوسکویل_  !تیی

ب  یه آهستهای به نوک بینیام زد  :با انگشت ضی

 . تازه شدم مثل تو _

مشنر نثار بازوی سنگیاش کردم که فکر کنم اصال 

 !حسش هم نکرد

_  زبونت همیشه آماده به
ً
خدمته کل  . 

ی به طرف کاناپه گفت  :در حال رفیر

سم_  . اختیار دارین به پای شما نمیر

 . از کنارش عبور کردم

 . کم تیکه بنداز _

 :به حالت مسخرهای گفت

! یادت باشه اومدم راه و روش سیر و _  مای گاد بینی
ُ
ا

 سلوک و رسیدن به

 . این درجه از عرفانو برام با رسم شکل توضیح بدی

_ بسه، من هنوز وسط خیابونم نرسیدم خب دیگه 



 . خونه

؟  _ جدی همیشه اینجوری مهمون دعوت میکنی

 !وسط خیابون و در لحظه؟

 . وای سیامک رسم داره سوت میکشه، خداحافظ_

 بداخالق و نچسنی  _
ً
 . کل

 . دیگ به دیگ میگه روت سیاه_

دیگر صیی نکردم جوابم را بدهد، به رسعت تماس را 

طرفپایان دادم و به   

 . خانه راندم

 باید فکری میکردم اگر میآمد و غذایی 
هر چه رسیعیر

 در کار نمیبود

 رسوای عالمم کرد
ً
 !قطعا

نزدیک خانه چشمم به یک رستوران و غذای آماده 

ی را پارک  افتاد، ماشیر

کرد و پیاده شدم، چند دقیقه بعد با ظرفهای غذا 

 پشت فرمان نشسته و

 . حرکت کردم



م با عجله لباسهایم را عوض کردم و به خانه که رسید

 دسنر به موهایم

ی را علیالحساب  خانه رفتم، کیر ی کشیدم و به آشیی

 روی گاز گذاشته و

ظرفهای از دیروز مانده را شستم که صدای زنگ 

 . آیفون بلند شد

دستهایم را به پشت شلوارم کشیده و خشک کردم و 

 شایس دربازکن را

دم، در آپارتمان را نیمه با ز گذاشته و کنار فرسر

 . ایستادم

خانه شدم و بدون آن که نظرش را جویا  ی وارد آشیی

 شوم چای کیسهای را

در لیوان آب جوش انداخته و وقنر رنگ پس داد 

 سینی را برداشته و به

 . هال رفتم

کتش را در آورده و روی دستیه مبل انداخته، 

 خودش هم مثل بقییه



 . اوقات روی کاناپه ولو شده بود

ی جلویش گذاشتم و خودم روی مبل  سینی  را روی میر

 روب  هرویش نشستم

. 

 . خسته نبایسر دالور_

 . چشمانش میخندید، با ابرو به سینی چای اشاره زد

 . خدا قوت پهلوان_

 . به پشنر مبل تکیه زدم و نگاهم را به او دوختم

؟_  دیگه چه خیی

، از دیشب تا االن چه اتفاق خایص _ هیخی

 میخواسنر بیفته؟

نجکاو پرسیدمک  . 

ی نگفت؟_ ی  شهروز دیگه چیر

 . موشکافانه در چهرهام دقیق شد

 چطور؟_

 . شانه باال انداختم

 . هیخی همینطوری پرسیدم_



؟_  مطمئنی بهش حیس نداشنر

 . لبهایم کش آمد

دیوونه شدی؟ بابا اصال من بیخود کردم سوال _

ی یی   پرسیدم، چرا تهمت میر

 به آدم؟

 . لیوان چایاش را برداشت

البته بهت حق میدم، شهروز خییل زیبا و جذابه،  _

ی پیدا  کمیر دخیر

ه بگم اصال پیدا نمیشه که جذبش نشه  . میشه یا بهیر

ون فرستادم  . نفسم را صدا دار بیر

 جذب اون _
ً
وهللا باهللا به پیر به پیغمیی که من اصل

 یالقوز نشدم، سوالم فقط

 !محض کنجکاوی بود چرا داستان میسازی؟

ای از چای نوشید جرعه  . 

 چای هم تلخ میخوری؟_

 . نگاه عاقل اندر سفییه به من انداخت

؟_  !تو اینجا قند یم بینی



ب  های به پیشا نیام زدم و هم زمان از جا برخاستم  ضی

. 

 . ای وای یادم رفت، صیی کن االن میارم _

خانه رفتم و قندان را به همراه ظرف  ی به آشیی

 بیسکوییت رژییم برداشته

هال بازگشتم و به  . 

ی قرار دادم و رس جایم نشستم  . هر دو را روی میر

 . بفرمایید_

 . بیسکوینر برداشت و بقیه چایاش را آهسته نوشید

پس از آن بحث در مورد خانهای که خریده بود را 

 پیش کشید و

من مشتاقانه به تعریفهایی که با ذوق از خانهاش 

 میکرد گوش

 . میدادم

 مامانت چی پس؟_

ال تنش را به پشنر مبل کو بیدبیخی  . 

ی االنشم منو نیم بینه،  _ ، همیر عادت داره به تنهایی



م میخوابم  فقط میر

،شاید باورت نشه اما هیچ وعدیه غذایی کنار هم 

 !نیستیم

 میکنم  _
ی

مگه میشه آخه... من که االن جدا زندگ

 حداقل در هفته یگ

 . دوبار شام یا ناهار با مامانمم

بلند کردپایش را کیم   . 

 میشه؟_

 از رس و رویش میبارید، نخواستم اذیتش  
ی

خستگ

 کنم، رسی تکان دادم و

 . به نشانیه مثبت پلک بر هم نهادم

ی گذاشت و دستانش را پشت  پاهایش را روی میر

 . رسش قفل کرد

خب شاید منم اگه جدا بشم مثل تو الاقل _

 هفتهای یک بار به بهانیه

ورم، باور میکنی از دیدنش یه وعده غذا باهاش بخ

 دیشب ندیدمش؟! و



ی باش وقنر برم خونه خوا بیده و باز نیم  مطمی 

 بینمش، صبحم که بخوام

ون بازم خوابه و نیم بینمش، گایه  از خونه برم بیر

 اوقات دو سه روز به

ی منوال میگذره  !همیر

 :متعجب از رابطهای که بینشان در جریان بود گفتم

_ احت نمیشن مامانت؟این جوری که خییل بده، نار  ! 

ی آورد و کنارش روی مبل گذاشت  . دستانش را پاییر

اوایل چرا اما االن دیگه نه، عادی شده براش... _

ی   آدما زود به همه چیر

ی   .. . عادت میکیی

ی و 》تا نوک زبانم آمد بگویم  پس چرا تو به رفیر

 نبودن بهاره عادت

؟ ویل حرفم را خوردم و سکوت پیشه   《 !نمیکنی

اوقاتش تلخکردم تا   

 .. . نشود

؟ _  کنی
ی

 بهشون گفنر که میخوای جدا زندگ



 . آره بابا میدونه_

 عکس العملشون چی بود؟_

، گفت من که برای تو کاری انجام نمیدم هر  _ هیخی

 کن
ی

 جا راحنر زندگ

 . ،فقط به من رس بزن

 راه انداخت وقنر   _
ر
نمیدو یی مامان من چه قشقرف

 که بهش گفتم

اشم! یعنی شب و روز گریه میکرد، میخوام مستقل ب

م  میگفت طالق میگیر

 !از داریوش اگر نیای

 . لبخند خسته و نیمه جا یی بر لبانش نقش بست

 . خییل مهربونه مامانت_

اوهوم عاشقشم، لوازم خونه خواسنر بخری میتو _

 یی رو کمک من حساب

 . کنی 

خونه مبلهست، فکر کن من حال و حوصلیه  _

داشته لوازم خونه خریدن  



 . باشم

شما مردا کال موجودات بیحوصله و رو اعصا یی _

، نصف لذت خونه ی  هستیر

 . خریدن به خرید لوازمشه

 . از جا برخاستم

م شام آماده کنم_  . میر

خانه رفتم و مشغول گرم کردن غذاها شدم ی  . به آشیی

همه را یک به یک در ماکروویو گرم کرده و در ظرف  

ی   کشیدم و روی میر

 . چیدم

ی درون حنر   ساالد را هم آماده خریده بودم! آنها را نیر

 ظرف ریخته و رویش

ی کردم  . را با سس تزییر

ی و  ی برخالف تصورم که منتظر تکه انداخیر رس میر

 قلمبه گفتنش در مورد

ی غذا از رستوران بودم در سکوت شامش را  گرفیر

 خورد و در پایان تشکر



 . کرد

 اهل تعارف الیک  _
ً
نیستم برای  از آنجایی که اصل

ی   کمک به شسیر

 بزنم
ی
 . ظرفا نمیتونم حرف

ی جمع  ظرفها را یگ یگ روی هم گذاشته و از روی میر

 . نمودم

یه درصد فکر کن االن ظرف بشورم، اینا میمونه _

 . برای فردا

 بلند شد و به پذیرایی رفت، ظروف را 
ی از پشت میر

 داخل سینک گذاشتم و

کتش را پوشیده و وقنر رویم را برگرداندم دیدمش که  

 پشت کانیر ایستاده

. 

 . ممنون بابت پذیرایی  _

 . امیدوارم رفع کدورت شده باشه_

 . لبخندی روی لب نشاند

_ 
ی

 نگ
ی

 !ای... بگ



 . صیی کن االن میام_

به طرف اتاق خواب گام برداشته و با جعبیه کادو 

 . برگشتم

 . از دیدن جعبه در دستم چشمانش برق زد

 مال منه؟_

گرفتم  به طرفش  . 

 . ایشاهلل که دیگه کامل کدورتا رفع بشه_

جعبه را از دستم گرفت و با لبخندی که واقیع 

د ی  بودنش را فریاد میر

 . روبان دورش را باز کرد و در جعبه را برداشت

ون کشید و با دیدن طرح  با یک دست رکا یی را بیر

 :ارتیسر آن گفت

 . خییل قشنگه دستت درد نکنه_

 حاال رفع شد؟ _

 . در جعبه را گذاشت و چشمگ حوالهام کرد

 . کامل_

 . دستانم را به حالت دعا بلند کردم



 . الحمدهللا_

ون  کفشهایش را پوشید و پس از خداحافظی از در بیر

 . رفت

 . خداحافظ _

 !به سالمت _

این سوال و جوابهای تک کلمهای یک معنی بیشیر 

 نداشت، دلخور شده

یاش کاری میکردم البته بود... باید برای رفع دلخور 

 ً!االن نه بعدا

به هر حال کار درسنر نکرده و مقرص بودم و باید 

انش قدیم بر  برای جیی

ی بوق صدای مهربان و نرم همچون  میداشتم. با اولیر

 حریرش گوشم را

 . نوازش کرد

 سالم عزیزدلم خواب بودی؟ _

 . با تک رسفهای صدایم را صاف کردم

_ ما زنگ زدید وگرنه وای آره مامان خوب شد ش



 . خواب میموندم

 دیر خوا بیدی؟_

ی داریوش خان خوبن؟_  یه کیم! شما خو بیر

ماهم خو بیم مادر، زنگ زدم بگم قبل از رفتنت  _

 کلیدای خونه رو بیار

 . اینجا

 چطور؟_

میخوام بیام یه دسنر به رس و گوش خونهت _

 بکشم، تو که وقنر این

 . کارا رو نداری

ین باری شوم بر دوششنخواستم بیش از ا  . 

کت  _ نم رسر ی نمیخواد مامان جون روز جمعه زنگ میر

 . خدمایر 

الزم نکرده، بیار کلیداتو خودم میام تا ظهر که _

 برگردی رو به راه میکنم

 . همه جا رو

 .. . آخه_



آخه یی آخه، میام ناهارم درست میکنم داریوش _

 . هم گفتم بیاد اونجا

 !مقاومت را بیفایده دیدم

باشه میام االن رس راه کلیدارو میدم، دستت درد  _

 _. نکنه قربونت برم

 . منتظرم خداحافظ

 . خداحافظ _

حسا یی دیرم شده بود و وقنر برای صبحانه خوردن 

 نداشتم، حاضی شدم

ون زدم  . و از خانه بیر

کلیدها را از دم در به مادرم تحویل داده و پا روی 

 . پدال گاز گذاشتم

کارهایم شدم و پس از آن با عجله به تا ظهر مشغول  

 طرف خانه راندم که

مادرم و داریوش خان الاقل برای ناهار بیش از این 

 . منتظر من نمانند

ون آمدم و جلوی در  به محض اینکه از آسانسور بیر



 ایستادم و خواستم

 ... در بزنم فکری مثل صاعقه ذهنم را برآشفت

ختلف را به آب دهانم را قورت دادم و سناریوهای م

 ... رسعت مرور کردم

بایر به در وارد  چند نفس عمیق کشیدم و آهسته ضی

 . نمودم

در باز شد و داریوش خان با چهرهای گشاده ضمن 

یس، مرا به  احوالیی

 . یک خسته نباشید جانانه مهمان کرد

 . لبخندی بر لب نشانده و وارد شدم

ببخشید داریوش خان تقصیر خانمتونه امروز شما _

و از خونه زندگیتونر   

 . انداخت

 :پر مهر پاسخ داد

 . نه عزیزم این چه حرفیه_

 . خالصه ببخشید دیگه _

ی  _ تو ببخش، من اومد مزاحم خلوت مادر دخیر



 . شدم

 خییل هم خوش اومدین، مامان کجاست؟_

 . داره حموم میشوره _

_ 
ً
 . هالک کرده خودشو حتًما

عوض  به سمت اتاق خواب رفتم و لباسهایم را 

 کردم، تختم کامال مرتب بود

و لباسهایم با نظم چیده شده بودند، آیینهها برق 

ی از دند و دیگر خیی ی  میر

ی دراور نبود  . گرد و خاک روی میر

به رسویس بهداشنر رفتم و دست و صورتم را 

ون آمدم  شستم، وقنر بیر

ون آمد ی از حمام بیر  . همزمان مادرم نیر

وز خودتو اذیت  سالم مامان قشنگم حسا یی امر  _

 . کردی

 . :یی آنکه نگاهم کند به رسدی پاسخ داد

 !نه... اذیت نشدم_

میدانستم این لحن ناراحت از کجا آب میخورد اما 



 االن نمیتوانستم راجع

به آن سخن بگویم، فقط امیدوار بودم نخواهد در 

 حضور داریوش خان رس

 . صحبت را باز کند

خانه رفت ی م، ظرفها را یی حرف به دنبالش تا آشیی

ی   داریوش خان روی میر

ی آب از لب و  ی چیده بود و بوی خوش کوکوی سیی

 لوچهام آویزون کرد

. _ 

 . به به چه کردی کدبانو جان

یی حیس گفت که دلم را  "نوش جان"در جواب 

 . بیشیر آشوب کرد

اشتهایم کور شده بود و دیگر مییل به غذا نداشتم اما 

 برای حفظ ظاهر

بشقابم را تمام کردم و با تشکری هم شده محتویات 

 پر آب و تاب بشقاب

 . را داخل سینک گذاشتم



 آب از شیر پر کرده و یک نفس رس کشیدم تا 
لیوا یی

 آتش جانم را

خاموش کند، دستش از کنارم هبور کرد و بشقاب 

 خودش و داریوش خان

 . را داخل سینک گذاشت

 .. . به وضوح لرزش دستانش را دیدم و دلم لرزید

از ته دل خدا خدا میکردم که داریوش خان هر چه 

 زودتر برود و من بتوانم

حرفم را بزنم... بتوانم این سوء تفاهم را برطرف  

 کنم... ویل بر خالف آنچه در

دل تکرار میکردم روی مبل جلوی تلویزیون لم داد و 

 . صدایش را بلند کرد

_  
ً
 . خانمای گل یه چای به من بدین لطفا

ی را روی گاز گذاشته و به مادرم که  با حرص کیر

 میخواست اسکاچ را

 :بردارد گفتم

نمیخواد مامان، میشورم خودم، شما امروز خییل _



 . زحمت کشیدین

ی  نگاه پر معنایش را به چشمانم دوخت و برای گفیر

 چند بار
ی
 حرف

دهانش را باز و بسته کرد، دلم داشت از جا کنده 

 میشد با دیدن نگاه

ی و چشمان  پر حرفشغمگیر  . .. 

ی بار ور این چند وقت دلم میخواست رس  برای اولیر

 به تن داریوش خان

 .. . بیچاره نباشد

 ... نمیدانم چرا اما از خوشحالیاش شاد شده بودم

ی که چشمانش وسط صورت خستهاش مثل  همیر

 الماس از دیدن جعبیه

کادو برق زد ته دلم را قرص نموده بود از تصمییم که  

 گرفتم، از دست

 ... رفاقنر که دادم، از اطمینا یی که کردم

نمیدانستم آخرش چه خواهد شد ویل امیدوار بودم  

ی طور آهسته  که همیر



 . آهسته روحییه از دست رفتهاش را به دست آورد

ی که دیشب لباس مشگ نپوشیده بود یعنی یک   همیر

 .. . گام بزرگ

 دعوتم را پذیرفته 
ی

ی که امشب با نهایت خستگ همیر

نی او همبود یع  

ی درست شود و این مرا از رایه   میخواهد که همه چیر

 که در آن قدم

ی میکرد  . گذاشته بودم مطمی 

لخ لخ کنان به اتاق خواب رفته و خودم را روی تخت 

 پرت کردم و با مرور

 مینمودم چشم 
ی

کارهایی که فردا باید به آنها رسیدگ

 . بر هم نهادم

سکوت  صبح با زنگ گوش خراش تلفن که بیامان

 دلچسب خانه را

 . میشکست از خواب پریدم

با هول و وال برخاسته و نگاه مضطربم بر ساعت 

 روی دیوار نشست و با



دیدن عقرب  ههایی که هفت و یس دقیقه را نشان 

 میدادند نفسم را پوف

ون فرستادم  . مانند بیر

تا از جا بلند شدم و به هال رفتم صدای تلفن قطع 

 شد، گویسر را برداشتم

شماریه مادرم را گرفتم... به زور لبهایم را کیم کش  و 

 . دادم

ی نیست که مادر من، شما الیک حساس _ ی چیر

ی تا  شدی، بیا بنشیر

 . برات بگم

و خودم پشت به او چند قدم فاصله تا مبل را یط  

 کرده و تنم را به پشنر 

 . آن کو بیدم

 بزند آمد و روی مبل کناریام نشست
ی
 . بیآنکه حرف

ا انداخت و چشمان پر سوالش را به من پا روی پ

 . دوخت

 . من دیشب مهمون داشتم_



ی رو بگو که نمیدونم_ ی  این و که خودمم میدونم! چیر

. 

ی تا براتون توضیح بدم_ ؟ بگیر ی  . چی میخواین بدو نیر

 . یک ابرویش باال پرید

مهری من و خر فرض کردی یا خودت و زدی به _

 !خریت؟

 !این حرفا چیه مامان_

_ ی  یه که از حرفای خودت برداشت کردمچیر ! 

ب گرفته بود و این یعنی  با یک دست روی پایش ضی

 عصبا یی شده است و

ل میکند  . دارد خودش را کنیر

و، _ ی ، میگم همه چیر ی باشه باشه، هر چی شما بگیر

 بیشیر یه قرار کاری بود

! اومده بود یه رسی مدارک بهم بده که  تا شب نشینی

 خب دیر شد و منم به

م مهمون نوازی شام نگهش داشتمرس  . 

کدوم موکلته که کاراش و میاره خونیه تو و ضمنا _



 !سیگار هم میکشه

ی نفهمیدین گ _ مامان لطفا! یعنی میخواین بگیر

 !بوده؟

میخوام فرض کنم که نفهمیدم و یه به خودم _

 امیدواری میدم که اشتباه

 !کردم

لم را از کف میدادم  . کم کم داشتم کنیر

_ تون چیه؟ من کار اشتبایه نکردممنظور  ! 

 . چشم باریک کرد

ت؟ مگه تو محل کار نداری؟_  !پس چرا نیومده دفیر

 از دروغهایی که 
کالفه از وضعیت موجود و نارایصی

 رس هم میکردم تا

 کشیدم و در پاسخ  
ی
م پوف ی بیی حساسیتش را از بیر

 :گفتم

چرا من محل کار دارم اما اون کار داشت تا دیر _

فردا هم وقت، گفت  

، این مدارک هم الزم و واجب بودن  نمیتونه بیاد دفیر



 نمیشد به تعویق

 . انداخت، دیگه باالجبار گفتم بیاد خونه

 حاال چی شده مگه؟

ه نگاهم کرد و پس از چند ثا نیه انگار که  ابتدا کیم خیر

 راست و

 :دروغ حرفهایم را فهمیده باشد گفت

ی نشده_ ی  . نه عزیزم چیر

رفتمدست پیش را گ  . 

آخه یه جوری حرف زدین و رفتار کردین که انگار _

 مرتکب
ی

 خطای بزرگ

شدم، مامان سیامک بار اول نبود که به خونیه من 

 . میاومد

 از پوستیه رسسخنر که به 
ی

زهریه مهربان همیشگ

 دورش کشیده بود

ون آمد  . بیر

میدونم عزیز دلم، فقط نگران این بودم که یه _

 وقت پرسعموش بفهمه و



پشت رست چرت و پرت بگن وگرنه من به تو از تخم 

 چشمام بیشیر 

 . اعتماد دارم

کیم خودم را به سمت جلو متمایل کردم و دست 

 . روی پایش گذاشتم

 . قربون اون دلت برم که همیشه نگران منه_

لبخندی پر مهر به رویم پاشید و در ادامه دست بر 

 . دستم نهاد

_ و آمدات، تو ویل عزیزم حواست باشه به رفت 

 توی این ساختمون یه

دخیر مجردی درست نیست سیامک زیاد بیاد اینجا، 

 همسایهها برات

 . حرف درمیارن

ون   آهسته دستم را از زیر انگشتان نوازشگرش بیر

 . کشیدم

ببخشیدا ویل گور پدر همسایهها و حرف مردم، _

 آدم بخواد با حرف مردم



ه! اما چشم به خاطر   کنه باید بمیر
ی

شما هم که  زندگ

 شده من بیشیر 

 . حواسم و جمع میکنم

ه_  .آفرین مادر، اینجوری منم خیالم راحتیر

 . خمیازهای کشیدم که مادرم از جا برخاست

پاشو برو نیم ساعت یه چرت بزن منم برم ظرفا رو _

 . یه آ یی بزنم و برم

دست به ظرفا نزن مامان اما خب بمون کجا _

ی، من هنوز یگ دو  میر

م دفیر ساعت د یگه میر  . 

خانه گام  ی همانطور که خرامان به طرف آشیی

 :برمیداشت جواب داد

ه، داریوش تنهاست گناه داره_  نه دیگه زودتر برم بهیر

. 

لبخندی عمیق بر لبهایم شکوفه زد از خوشبخنر که 

 با بردن نام داریوش

 . خان از لحنش میبارید



، در یط این چند ماه و 
ی

پس از این همه سال زندگ

 اندی خوشبخنر و

شادی را از تک تک رفتارها و حرکاتش میشد خواند و 

 من بابتش مدیون

مردی بودم که این روزها شده بود ساییه رس 

 عزیزترین کسم... ساعت

تقریبا هفت و نیم بود و آخرین مراجع تازه رفته بود  

 که به یاد تماس

 . سیامک افتادم

کردم    تلفن همراهم را برداشته و شمارهاش را لمس

ی بوق پاسخ  که با اولیر

 . داد

 زندهای؟_

 . خودم را روی صندیل ولو کردم

 . آره خداروشکر_

 چی شده بود؟_
ی

 نمیخوای بگ

 . یه سوء تفاهم ریز_



 در مورد من بود؟_

_ 
ی

 نگ
ی

 !بگ

 کجایی االن؟_

 . دفیر _

 .. . خب پس بگو چی شده بوده_

 . لبخندی دندان نما لبهایم را پوشش داد

_ ی فضویلجون به جو  نت کیی ! 

 . لحنش جدی بود

آقا من فضولم، بگو ببینم چی بود داستان انقدر _

 . جناییش کرده بودی

ی خایص نبود_ ، چیر  .. . هیخی

سم؟_  !از مامانت بیی

 جراتش و داری؟_

 . میدو یی که دارم_

از جدیت صدایش حساب کار دستم آمد و قضیه را 

 . برایش تعریف کردم

_ ی فکری   کرد؟چرا مامانت همچیر ! 



ی فکر و  _ نمیدونم واال، مهتاب هم اون شب همیر

 . کرده بود

یم که طبییع _ عجب... انگار ما باید به هم بیی

 باشیم! مثل آدم رفتار کنیم یه

 بهمون میچسبونن
ی

 !انگ

 میخوای برگردیم به همون دوران؟_

ی از _ دیوونه شدی؟ آرامش این آتش بس و حاضی

 !دست بدی؟

 . پر خنده پاسخ دادم

_ صال از وقنر آتش بس اعالم کردیم برکت از ا

 . زندگیمون رفته

 ا ... اسم دیگیه شهروز برکته؟_

 بیمزه... حاال کاری داشنر ظهر زنگ زدی؟ _

ی شب استقاللمه بیا _ زنگ زدم بگم من امشب اولیر

یمش  . جشن بگیر

، چه زود نقل مکان کردی! _ مبارک باشه به سالمنر

 !از دیشب تا امروز؟



_ ز انتظار خوشم نمیاد، رسی    ع تمومش آره من ا

 میکنم، امروز صبح زنگ زدم

گفتم خونه رو آماده کن من شب باید تو خونیه 

 خودم باشم اونم گفت

 . چشم

 . خوبه رسعت عملت و دوست دارم_

، میای یا نه؟_  چی کار میکنی

ه_ ی بهیر  . استقاللت و با دوستات جشن بگیر

 . خب توام یگ از دوستایم دیگه_

_ ی شب خونه  اره ویل فرد مناسنی برای جشن اولیر

 . مجردی نیستم

 . قهقههاش لبخند به لبم آورد

بابا من بچیه خو بیام حنر آب شنگولیام _

 . نمیخورم، قول میدم

من یه روز دیگه میام حتما، امشب و رفیقای _

ه  پرست بگذرو یی بهیر

 . ،بیشیر بهت خوش میگذره



_ شلوغ کاری   پیشنهاد بدی هم نیست، میتونم کیل

 . کنم

 :با تعجب گفتم

 ... سیامک_

 هوم؟_

 !باز بری رساغ اون تارا و اینا دیگه نه من نه تو_

 . تارا کدوم خره بابا، بهیر از اون هست_

 ... !سیامک_

 خوش بگذرون دیگه_
ی

 . چیه بابا خودت میگ

ی تنه میشه؟_  !خوش گذروندن فقط مربوط به پاییر

_ انم وکیل عصنی م اوه اوه داستان نامویس شد، خ

 . یشود

 !اصال شوچی ندارما_

نم حمید بیاد _ ی اما من شوچی کردم، االن زنگ میر

 بشینیم پیاس بز نیم با

 . هم

 . نفیس راحت کشیدم



 . آره آفرین، تفری    ح سالم کن_

با خنده خداحافظی کرد و قول گرفت که یک روز 

 حتما به خانهاش

 . بروم

وش خانیه به خانه که رفتم مدام ذهنم حول و ح

 !سیامک میچرخید

خانهای که بدجور دلم میخواست هر چه رسیعیر 

 !ببینمش

 ... !حنر چند باری از رد کردن دعوتش پشیمان شدم

ساعت دوازده نیمه شب بود و من در تخت خواب 

 هم نتوانستم

 . بر کنجکاویام فائق آیم

 . تلگرامرا باز کردم و یک پیام فرستادم

《 ونهت و چندتا عکس بده ببینم خ 》 

 . چند دقیقه منتظر ماندم که جواب داد

 《 !حاال گ فضوله؟! من یا تو؟》

 . به تبعیت از خودش پاسخ دادم



 《.آقا اصال من فضول، بده عکس ببینم》

 《بیا واتس اپ 》

تا واتس اپ را باز کردم تماس ویدیویی برقرار کرد، با 

 توجه به لباس خوا

دوباره تماس  یی که تنم بود تماسش را رد کردم که 

 . گرفت

ی رنگ  ناچار پتو را تا زیر گلویم باال کشیدم و آیکن سیی

 . را لمس کردم

باالتنهاش لخت بود و عضالت برجستهاش حسا یی 

ی میکرد... دسنر به  دلیی

موهای کوتاهش کشید و لبخندی همراه با اخم بر 

 لب نشاند که تضاد جذا

 . یی در چهرهاش ایجاد کرد

_ ؟چطوری فضول خانوم  

 . متقابال لبخندی به رویش پاشیدم

 . خوبم بوروسیل_

 . متعجب تکرار کرد



 !بوروسیل؟_

آره دیگه، بروسیل یه رسه لخت ول میگشت واسه _

 . خودش

اون خدا بیامرز کارای دیگه هم میکرد، من پرس به _

 این خو

 . یی 

 . یک ابرویم را باال فرستادم

 کو حمید پس؟_

 . زنگ نزدم بهش_

 چرا؟_

_ معهستها! صد در صد رفته یی نامزد بازی، شب ج

 من و تو عز بیم تو این

شب پر فضیلت تنها موندیم، اون بنده خدا کار داره 

 . امشب

گونههایم گر گرفت و لعننر به حواس پرت خودم و 

 . پررویی او فرستادم

 حاال چرا تو انقدر خودت و خفه کردی زیر پتو؟_



ی که از ایام هفته داد  قطعا حیثینر بر  با این تفاسیر

 باد رفته از من به جا

 !میماند اگر میگفتم لباس مناسنی به تن ندارم

 . رسدمه_

 !لپات که قرمز شده از بس گرمته_

دوست داشتم نزدیکم بود و دست بر گلویش انداخته 

 . و خفهاش میکردم

ی و بچرخون تو _ تو به من چی کار داری، برو دور بیر

 . خونه ببینم

را تکان دادانگشت اشارهاش   . 

ا نیست، خواسنر _ ، از این خیی نو نو نو، ساری بینی

 ببینی میای خودت یم

 . بینی 

 . چه لوس_

 . همینه که هست_

خب تو که میدو یی من چقدر در طول هفته _

م اصال وقت ندارم  . درگیر



 . فردا جمعهست_

؟_  خب که چی

آیکیو خب پاشو بیا اینجا ناهار، مامانتم که امروز _

یگه فردا الزمدیدی د  

 . نیست بری اونجا حتما

 . سیع کردم متقاعدش کنم

نمیشه سیامک، مامانم درست میگه صورت _

 خویسر نداره من خییل با تو

رفت و آمد کنم، ناسالمنر تازه نامزدیم و با 

 پرسعموت به هم زدم، بقیه که

نمیدونن ما رابطهمون یه دوستیه سادهس، 

 حوصلیه حرف و حدیث و

مانم و ندارمناراحنر ما  . 

چهرهاش جدی شد و گره دائمیه میان طاق ابروانش  

 ... کورتر

اوال که گور بابای بقیه، اون موقع هم که با هم  _

 کارد و پنیر بودیم باز یه



دن، دوما قرار نیست کیس بفهمه ی  !زری میر

نمیدانستم چه جوا یی بدهم، با حس گرمای شدید و 

 که بر تنم
ر
 عرف

ی دادم که از دیدن تصویر نشسته بود پتو را پا ییر

 خودم روی صفحیه گویسر 

چشمانم گشاد شد و به رسعت پتو را رس جایش 

 . برگرداندم

تور آ یی آسما یی روی پوستم چسبیده بود و لباس 

 زیر سفیدم حسا

 . یی خودنمایی میکرد

چندثا نیهای چشمانم را بستم و با شنیدن صدای 

 سیامک که با تک

رد، پلک گشودمرسفهای گلویش را صاف ک  . 

 . اصال رویم نمیشد به صفحیه گویسر نگاه کنم

عیب نداره حاال، خودت و اذیت نکن من اصال _

 ندیدم لباس خوابت آ یی 

 . بود



ب  یه نسبتا محکیم بر پیشا نیام نواختم  . ضی

 ... خدایا_

ی سفیدی هم زیرش بود دیگه هللا اعلم، _ یه چیر

 . نمیدونم چی بود دقیق

_ کنمسیامک خواهش می ! 

خواهش نکن مهری،چی کار کنم خب، یهو پرده _

 برداری کردی منم

 !چشمم افتاد دیگه

پرروی بیحیا، من حواسم پرت شد، تو باید _

 اینجوری به روم بیاری؟

 . اوه ساری لیدی_

 . با حرص توپیدم

 . زهرمار، گمشو اصال، فردا هم نمیام برو بمیر _

_ یا! ب م به باد میر یای از باز تماس تصویری میگیر

به  نزدیک ببینی کمیر ضی

ی یی به خودت و من  . میر

ُ ُرد و روایر پریشان از کار احمقانهای که 
ُ
با اعصا یی خ



 ناخواسته

نثارش کردم و تماس را پایان  "نکبنر "کردم با انزجار 

 . دادم

 بود! همیه وسایل با سلیقه 
ی

حقیقتا آپارتمان قشنگ

 و رنگبندی

 . زیبا چیده شده بودند

ی که بیشیر به چشمم آمد وسعتش در نگا ی ه اول چیر

 بود، فکر میکنم

 !تقریبا پانزده برابر آپارتمان نقیل من باشد

چند دقیقه بعد با دو فنجان به هال برگشت و 

 . نشست

ببخش دیگه، من تازه اومدم هنوز خرید نرفتم، _

ی تو یخچال پیدا ی  چیر

 . نمیشه

 . فنجان کمر باریک نقرهای رنگ را به دست گرفتم

ی نمیخواد_ ی ی کافیه، چیر  . همیر

 . دسنر به پشت گردنش کشید



منظورم ناهارم بود! راستش دلم میخواست خودم _

ی کنم که بفهیم ی  آشیی

ایط جور نیست  غذا یعنی چی ویل خب متاسفانه رسر

ون  و باید از بیر

 . سفارش بدم

کیم از قهوه نوشیدم و طعم تلخ و اصیلش را زیر 

 . زبانم مزه مزه کردم

_ عنی حنر تخم مرغ و گوجه هم نداری؟ی  

چرا بابا پس فکر کردی یه پرس چطور زنده _

 میمونه؟ اصال این دو تا جزو

 یه پرس تنهاست
ی

 . لوازم حیایر زندگ

 . هر دو لبخند به لب به هم نگاه میکردیم

 . خب خوبه دیگه، املت خییل وقته نخوردم اتفاقا_

_ مونو من تعارف بلد نیستم، اگه املت میخوای ه

 . درست میکنما

 . منم تعارف نمیکنم، همون خوبه_

 ماندیه محتویات فنجانم را رس  
ر
با یک جرعه باف



 کشیدم و آن را داخل

 . سینی برگرداندم

 . ممنون_

 . نوش جان_

چند دقیقهای در سکوت به اطراف نگاه میکردم و او 

ی با گوشیاش  نیر

 . مشغول بود

ی گذاشت و به حرف  آمدموبایلش را روی میر  . 

میخوای یه دوری بز یی تو خونه؟ پیشنهاد میکنم _

وع کنیم  از اتاق من رسر

. 

 . چشم باریک کردم

 مورد پسند نبود، پیشنهاد بعدی؟_

ی را دور زد، روب  هرویم ایستاد و  از جا برخاست و میر

 دستش را به سمتم دراز

 . نمود

 :با بهت به دستش مینگریستم که گفت



_ ی؟ پاشو دیگهزیر لفظی میخوای؟ چته مهر   . 

 بدون اینکه دست در دستش بگذارم از جا بلند شدم

. 

دستش را در جیب شلوار اسلشش فرو برد و شانه 

 باال انداخت و جلوتر از

 . من قدم برداشت

فتم و برای چند ثا نیه استایل  پشت رسش بیحرف میر

ی و  خاص راه رفیر

 . اندام ورزیدهاش نظرم را به خود جلب کرد

《 ه طعیم داره؟ حتما باید خییل یعنی بغلش چ

ی این  باحال باشه بیر

 《...همه عضله گیر بیفنر 

خوشبختانه عقلم به موقع افسار هوش و حواسم را 

 به دست گرفت، درست

قبل از اینکه افکار بیخود دیگری به ذهنم هجوم 

 . بیاورند

به راهروی نسبتا پهنی وارد شدیم که در هر طرف آن 



 . سه در بود

ی در از  سمت راست را باز کرد و وارد شد دومیر  . 

 . بیا تو _

ی    بود و از دیدن میر
دیوارهای اتاق آ یی آسما یی

 کنسول و کمد دیواری به

 . یاد پس زمینیه تماس دیشب افتادم

 《 !پس تو اتاقش بوده دیشب》

 .. . باز افکارم لجام گسیختهام منحرف شد

ی و 》 البد لباس تنش نبوده کال! چون اصال دور بیر

ون نمیدادتک ! 》 

کالفه از افکار و ذهنیات مثبت هجده که نمیدانم 

 یکهو رس و کلهشان از

کجا پیدا شد چند تار مویی که از کنار شقیقهام 

 آویزان شده بود را

 . پشت گوش زدم

 !سیع داشتم هر جایی را نگاه کنم اال او

ب  یه  نگاهم را روی در و دیوار میچرخاندم که باضی



 نسبتا محکیم که به رس

 . شانهام زد از جا پریدم و دست روی قلبم گذاشت

 . با تعجب نگاهم کرد و دهان باز کرد

 !چی شد ترسیدی؟_

 . چند نفس عمیق کشیدم و گلویم را صاف کردم

 . نه نه ،خوبم_

؟ معلوم هست؟_  کجایی تو امروز دخیر

دسنر به صورتم کشیدم و خودم را چندین بار تف و 

 !لعنت کردم

_ ی  ی نیست... یه لحظه حواسم رفت همینجام، چیر

 ... به

 به؟_

دور و ور را مینگریستم برای پیدا کردن بهانهای در 

 !خور اما بیفایده بود

کالفه از وضعیت موجود و گرمایی که باعث شده 

یه  بود عرق از تیر

م را باز کردم ی د دکمیه اول شومیر  . پشتم راه بگیر



به وضوح آب دهانش را قورت داد و رویش را 

رداندبرگ  . 

به سمنر رو چرخانده بود نگاه کردم که به یک تخت 

 دو نفریه بزرگ

 سفید و پرهای آ یی روشن رسیدم
 . با روتخنر

چشمانم گشاد شد و به رسعت سیع در تغییر جو 

 . داشتم

خونه رو ببینیم_ ی ه... بریم آشیی ی  . چیر

ی موهای کوتاهش فرو برد و سپس تا  دستش را بیر

 روی ته ریشش ادامه

 . داد

ون   کشید و بدون اینکه نگاهم کند از اتاق بیر
ی
پوف

 . رفت

ی _ خونه رو ببیر ی  . آره بیا بریم آشیی

همانطور که به دنبال روانه شدم دکمیه لعننر که باز  

 کرده بودم را بستم

و برای بار هزارم خودم را لعنت کردم.... چند هفته 



 .. . بعد

ی پرت کردم  . با عصبا نیت کیفم را روی زمیر

_ ی ما مان به خدا یه بار دیگه حرفش و بز نیر  . .. 

با اخم غلیظی که پیشا نیاش را خط انداخته بود 

 نزدیکم ایستاد و دست به

 . کمر زد

؟ ها؟_ ؟! چی کار میخوای بکنی ؟ د بگو ببینم چی  چی

چند ثا نیه پلک بر هم نهادم و نفسهایم را عمیقیر  

 . کشیدم

_ م که مامان جان، عزیز دلم، به چه زبو یی بگ

؟  !بیخیال بیسر

 . صدایش را باال برد

نمیشم مهری، نمیشم! به خداوندی خدا که _

 نمیشم... تا گ میخوای

 این مسخره بازیات و ادامه بدی؟

 . چشمانم گرد شد

 مامان؟! کدوم مسخره بازی؟_



 . دستش را در هوا تکان داد

 که واسه خودت درست  _
ی
 مزخرف

ی
ی زندگ همیر

 کردی، صبح پا مییسر 

ی  ت و تا میر ی دفیر دادگاه و این ور اون ور، عرص میر

 بوق سگ میمو یی 

تو اون اتاق واموندهت.... غرق کردی خودت و توی  

 ... کار و کار و کار

 !شدی یه ربات

 !مامان_

زهرمار مامان، کارات و جفت و جور میکنی پس _

 . فردا حرکت میکنیم

 . دستهایم را لجبازانه به سینه زدم و از او رو گرداندم

 !ن ... یم... یام، والسالم_

ه به آن آ بیهای یه  صورتم را به سمتش کردم و خیر

 خون نشسته با مالیمت

 :گفتم

لطفا دیگه هم بحث نکنید، من کیل کار دارم، بیکار  _



 که نیستم مثل اون

سیما و مهتاب رسخوش، شما به اون دو تا نگاه 

ی منم ی فکر میکنیر  میکنیر

ی که انقدر وقت خایل دارم؟ نه ب ه خدا... من همیر

ه  ناهار شامم یادم نمیر

کارای خداست... تو رو به خدا بیخیال من شو، با 

 بقیه برین بهتون خوش

 . بگذره

ی چشمان ملتمس من در رفت و آمد بود   نگاهش بیر

ی   که در عیر

ناباوری دیدم که آ یی آسمان چشمهایش تبدیل به 

 اقیانویس خروشان

ون تراوید  . شد و به بیر

ی  از دیدن مروارید بیبدییل که از گوشیه غمگیر

 چشمانش رس خورد و

 ... روی گونهاش غلطید صدایم خش برداشت

 .. . ما... مامان... تو رو خدا این کار و با من نکن_



از شنیدن صدایم امواج متالطلم اشک بیمحابا روی 

 صورتش روان شدند

.. 

. 

وع کردم به تند تند پاک کردن گونههایش  هولزده رسر

نوک انگشتانم امابا   

 ... کفاف نمیداد

 . بیاراده چشمیه اشکم جوشیدن گرفت و هق زدم

مامان تو رو جون من... جون من گریه نکن، نکن _

 ... این کار و

وقنر سکوت زجرآورش ادامهدار شد، بینیام را باال  

 کشیدم و دستانش را در

 . دست گرفتم

_ ه باشه میام، میام قربونت برم فقط بس کن... دیگ

 ... نکن این کار و با من

 ... قلبم و انگار دارن از سینهام درمیارن

 :آهسته لب زد



 قول؟_

 . چشمانم را باز و بسته کردم

 . قول_

ون کشید و لبخندی تلخ به  دستانش را از دستم بیر

 لب آورد که بیشیر 

د ی  میر
 . به جانم نیشیر

ی بعد به _ همیشه باید من و تا پای دق بیی

بدی خواستهام اهمیت  . 

 :با پشت دست اشکهایش را از گونه زدود و گفت

برو یه آ یی به دست و روت بزن یه موقع داریوش _

 . میاد زشته

رس تکان دادم و به طرف رسویس بهداشنر تغییر 

 . مسیر دادم

ون آمدم با دیدنش که روی کاناپه  از رسویس که بیر

 نشسته و فنجا یی 

 . به دست داشت به سمتش روانه شدم

ارش نشستم و رس روی شانهاش گذاشتمکن  . 



به جرات میتوانم قسم بخورم که هیچ کجای د نیا 

 این امنیت و آرامش را

 ... نخواهد داشت

وع به نوازش موهایم کرد و من با حس لذیر   آرام رسر

 که زیر پوستم ریشه

 . میدواند لب باز کردم

 جز بچهها دیگه کیا میان؟_

_ ی میاد با یگ از رفقای دا ریوششهیر  . 

ی جون با ما میاد؟_  شهیر

اوهوم، سیامک هنوز برنگشته، احتماال ما بریم و _

 . برگردیم اونم میاد

ی جلوی  به یاد خداحافظیاش در آن جمعیه دالنگیر

 در افتادم که ناگها یی و

بدون مقدمه برای چند ثا نییه کوتاه در آغوشم  

ه به  کشید و سپس خیر

 :چهره ی مبهوتم با تک خندی گفت

《 ردا پرواز دارم، یه اردوی تمرینیهف 》 



 《کجا؟》و در جواب من که پرسیده بودم 

 و صدایی  
ی موهایش را چنگ زد و با لحنی غمانگیر

 :گرفته پاسخ داد

《 

 《...آلمان

و من نفهمیدم که چرا در آن لحظه حجیم از 

 احساسات بد روح و ذهنم را

 ... مورد تهاجم قرار دادند

ا آن روز از پیش دو سه بار پشت هم پلک زدم ت

 . چشمم دور شود

 دوست داریوش خان و دیدم تا حاال؟_

نه، منم یه بار دیدمش البته با خانومش، خییل _

 خوب و خوش برخوردن

. 

انگار ذهنم را خواند و پیش از اینکه کلمات درست را 

 برای بیان پیدا

 . کنم پاسخم را داد



_ ، در ضمن ب ی ه نگران نباش اونا تو ویالی بغیل هسیر

 داریوش سفارش کردم

که یه اتاق فقط باید مخصوص تو باشه که گفت 

 جای نگرا یی نیست چون

 برای همه هست
ی
 . اتاق به اندازه کاف

 . رسم را از روی شانهاش برداشتم

 میدونسنر عاشقتم؟_

ین بخش مادری   بیشک چشمان شادش انرژی بخشیر

 . کردنش برایم بود

هام کاشترسش را جلو کشید و بوسهای روی گون  . 

 . منم عاشقتم لجباز یک دنده_

به هر سخنر بود کارهایم را جفت و جور کرده و برای 

 دو دادگایه که در

طول هفته داشتم با شاهرچی صحبت کرده و آنها را 

 . به او واگذار نمودم

اینطور که از حرفهای متوجه شدم قرار بود یک 

 هفتهای را آنجا باشیم و



ل من کمیر بمانم به خرجش هر چه اضار کردم الاق

 . نرفت که نرفت

تمام دلیلش هم بود که عید نوروز زیاد با آنها به دید 

 و بازدید نرفتهام و

انش کنم  !حاال باید با این سفر اجباری جیی

وری و لباسهای نخی  چمدان کوچکم را با لوازم ضی

 خنک پر کرده بودم و

ی روی مبل نشسته و منتظر رسیدن سپهر  آماده رفیر

 . بودم

یط مذاکرات کامال خودکامیه مهتاب و سیما با من و 

 مادرم تصمیم بر

ی آنها بیایم و مادرم و داریوش  این شد که من با ماشیر

 خان فقط عمه

 . خانم را همرایه کنند

با نگایه به عقرب  ههای ساعت که نشان میداد هنوز 

 یک ربیع تا آمدنشان

 مانده از جا برخاستم و به اتاق خواب
ر
رفتم باف  . 



ی دراور ایستادم و پس از مدتهای مدیدی  جلوی میر

 مشغول تماشای

 . الکهای رنگارنگ چیده شده روی آن کردم

ها را برای یک  ی به خاطر شغلم که استفاده از این چیر

 خانم وکیل ممنوع

میکرد، عالقهام به الک را از دست داده بودم اما 

 همیشه دلم میخواست

مهمیه رنگهایش را داشته باش  . 

با یک نظر به لباسهای تنم که شامل مانتویی تابستا 

، دامن سفید  یی نارنخی

و شال لیمویی میشد در یک تصمیم غیر طبییع رنگ 

ی روشن و نارنخی   سیی

 !را برداشتم

روی تخت جهارزانو زدم و ناخنهایم را یک در میان 

ی   به رنگنارنخی و سیی

 . درآوروم

ی ترتیب ال ی به همیر ک زدم و با فوت  ناخن پاهایم را نیر



 کردنشان

 . سیع داشتم زودتر خشکشان کنم

داشتم با احتیاط ناخنهایم را لمس میکردم تا ببینم 

 خشک شدهاتد یا نه

 . که صدای زنگ آیفون بلند شد

ی شدم الک.هایم خشک شده و امکان  وقنر مطمی 

 چسبیدنشان به

ی رفته از جا برخاسته و اتاق را ترک   لباسهایم از بیر

 . کردم

ویسر در باز کن را برداشتمگ  . 

 . اومدم اومدم_

 بیام کمکت؟ _

 . عیل بود که پیشنهاد کمک میداد

نه مریس یه چمدون کوچولوئه خودم میتونم _

 . حملش کنم

خانه رفتم تا دوباره از  ی گویسر را گذاشتم و به آشیی

 بسته بودن گاز و آب



ی برق مرکزی را قطع کنم ی شوم و همچنیر
 . مطمی 

های سفیدم را پوشیدم و از دیدن جلوی در صندل

 پاهای سفیدم که با آن

الکهای خوش رنگ حسا یی زیبا به چشم میآمدند در 

 دلم ذوق زده شدم

. 

ی تینی ندیده بودم  خییل وقت بود خودم را با همچیر

... 

ون  چمدانم را برداشتم و با بسماللیه زیر لب از در بیر

 . رفتم

 . در را قفل کردم و وارد آسانسور شدم

در راه فقط به شوچی و خنده و کلکلها و 

 مسخرهبازی  های عیل و سپهر

 . گذشت

من و سیما و مهتاب هم در صندیل پشت یا به آن دو 

 میخندیدیم یا به

تفری    ح سالم غیبت در مورد اقوام و آشنایان 



داختیم  . مییی

 کنند و جایی 
ی

چون تصمیم گرفتند شب را هم رانندگ

 توقف نداشته

ر به مقصدمان که ویالیی در سواحل باشند تا زودت

 دریای مازندران بود

نیمه شب من به آن یگ ۳۰:۱۲برسیم ،ساعت 

ی رفتم تا به جایش  ماشیر

 کنم و او بتواند کیم بخوابد
ی

 . رانندگ

مادرم به صندیل عقب رفت و داریوش خان پشنر 

 صندیل جلو را کیم

 . خواباند و به آن تکیه زد

ی آرامشان فضای طویل نکشید که صدای نفسها

ی را پر کرد. در آن  ماشیر

سکوت آرامبخش شب و سیایه جادیه پیش رو که 

 با نور چراغهای

ماشینهایی که تک و توک عبور میکردند کیم روشن 

 میشد ذهنم به



 ... سمت سیامک کشیده شد

به سمت او که از قبل عید نوروز رفته بود و هنوز 

 ... هم برنگشته بود

اوقات هر چند روز یک بار در  ارتباطمان فقط گایه

 تلگرام به یک پیام

یس محدود شده بود  . احوالیی

بدجوری ذهنم مشغولش شده بود... اینکه در 

 آلمان، در کشوری که بهاره

آنجاست چه میکند... در چه حال است...؟ آیا 

 هنوز هم میخواهد به

د؟ یا نه این بار  دیدنش برود و حمید جلویش را میگیر

ی درچون مسابقها  

کار نیست آزاد است که به دیدن هر کس میخواهد 

 !...برود... حنر بهاره

از افکاری که ذهنم را به طرز ناباورانهای مغشوش  

 کرده بودند رس درد

دم که هر چه  شدم ،فقط پایم را روی پدال گاز میفرسر



 . رسیعیر برسیم

چهار صبح رسیدیم و من از فرط بیخوایی و افکار 

مپریشا یی که در رس   

جوالن میدادند با چشما یی به خون نشسته چمدانم 

 را از سپهر گرفتم و

 :رو به جمع گفتم

 اتاق من کدومه؟_

عیل با خنده خمیازهای کشید و کش و قویس به 

 بدنش داد، او هم مثل

 . من پشت فرمان بود

یم رس تقسیم غنائم_  . بذار بریم تو حاال بعد میر

مدان را روی بیآنکه ذرهای به حرفش توجه کنم چ

 چرخهایش پشت رسم

ی ویال   کشیدم و از حیاط بزرگ و پر درخت و رسسیی

 گذشته و جلوی در

 . ایستادم

 . داریوش خان پشت رسم آمد و در را باز کرد



 . برو تو عزیزم، ببخش اذیت شدی پشت فرمون_

 . کیم چشمانم را مالیدم

 تو سکوت _
ی

نه بابا این چه حرفیه، اتفاقا رانندگ

آرامش بخشه شب خییل  

... 

ویل نمیدانم چرا این بار برخالف همیشه که از این  

دم  کار لذت مییی

 ... !بیشیر برآشفتم

وارد ساختمان شدم، یک سالن خییل بزرگ با دو 

 ستون در میانیه آن و دو

 آ یی و سفید به همراه گلدانهای 
رسویس مبل راحنر

 که در گوشه
ی

 بزرگ

شم نواز را گوشیه آن گذاشته شده بود فضایی چ

 . تحویل بیننده میداد

به طرف راه پلیه مارپیخی که به طبقیه باال راه پیدا 

 . میکرد رفتم

ی من باید کجا برم؟_  داریوش خان میشه بگیر



 .. نگاهش روی صورتم خشک شد

 !خو یی مهری جان؟_

 . خسته و با صدایی گرفته پاسخ دادم

 آره، چطور مگه؟_

 ... چشمات خییل قرمزه_

دمبا دو  انگشت گوشیه چشمانم را فرسر  . 

ی نیست، به خاطر بیخوا بیه، بخوابم درست _ ی چیر

 . میشه

اوید ی بود که از لحنش مییر ی  . ندامت چیر

 میکردم، حتما خییل اذیت _
ی

کاش خودم رانندگ

 . شدی

 . لبخندی بیجان به لب آوردم

ی نیست که، بخوابم _ ی نه بابا چی شده مگه؟! چیر

 . رو به راه میشم

را از من گرفت و جلوتر از پلهها باال رفت چمدان  . 

مق باال رفتم  . پشت رسش خسته و بیر

 که آنجا بود ایستاد
ر
 . جلوی آخرین اتاق از شش اتاف



بیا عزیزم، اینجا هم اتاق دلبازیه هم دنجه، بازم  _

 اگه دوست داری بقیه

 . اتاقا رو چک کن هر کدوم و دوست داری بردار

ن آنکه برایم مهم باشد این اتاق در را باز کردم و بدو 

 چگونه است رو به او

 . کردم

 . نه خییل خوبه همینجا، مریس_

 :چمدان را برایم تا کنار تخت آورد و گفت

، میگم مزاحمت _ مزاحمت نمیشم، خوب بخوا یی

 . نشن

ون رفت و  ممنو یی زیر لب زمزمه کردم که از اتاق بیر

 در را بست و من

ف بیندازم مانتو و دامنم را یی آنکه نگایه به اطرا

 درآوردم و زیر رو تخنر 

نازک و پارچهای که روی تخت مرتب کشیده شده 

 بود خزیدم. با صدای

بات ریزی که به در میخورد آهسته مژههایم را به  ضی



 اجباز از آغوش

 . یکدیگر جدا کردم

نور که به چشمانم خورد چند باری پلک زدم تا به 

 . نور عادتت کنم

 بله؟_

ز شنیدن صدای گرفتهام خندهام گرفت، گلویم را ا

 صاف کرده و دوباره

 . صدایم را بلند نمودم

 بله؟_

ی رفت و در باز شد و رس مهتاب از الی  ه پاییر دستگیر

 . در تو آمد

 . بیدار شو دیگه خوابالو _

 . خمیازهای کشیدم و به داخل دعوتش کردم

 . بیا تو _

_ ی پاشو دیگه لنگ ظهر شد، بیا بریم  ی ی یه چیر پاییر

 بخور بعدش میخوایم

 . بریم ساحل



 . کش و قویس به تنم دادم

 . باشه، برو اومدم_

ی با تنبیل دلچسبم مقابله کردم و  در را بست و من نیر

 . از جا برخاستم

 !خواستم چمدانم را باز کنم که خایل یافتمش

با تعجب در کمد دیواری را باز کردم و لباسهایم را 

 . مرتب آنجا دیدم

بیشک کار مادرم بود و من بیسار ممنونش بودم که  

 کارم را آسان کرده

 . بود

یک تو نیک بلند تا باالی زانو به رنگ سفید برداشتم 

ی آ  و با شلوار جیر

 . بیام به تن کردم

موهایم را شانه زده و محکم باال بستم و یک شال 

 نازک صوریر کم رنگ

 . و بیحال را آزاد روی رسم انداختم

ون رفتم و برای پیدا کردن دستشویی دور از ا تاق بیر



 سالن چشم

 . چرخاندم

ی دست و صورتم به اتاق رفتم و با کیم   پس از شسیر

 کرم ضد آفتاب زدم

،یک رژ صوریر و کنی ریمل چهرهام را تراوت 

 . بخشیدم

ی گویسر  صندلهای دیشبم را پا زدم و با برداشیر

ون رفتم  موبایلم از اتاق بیر

. 

ی آمدم و وقنر کیس را در هال  پلهها را دو  تا یگ پاییر

 ندیدم با صدایی 

خانه قدم برداشتم ی  . بلند به طرف آشیی

تو اون روح کثیف و خبیثت مهتاب، چرا اومدی _

 بیدارم کردی وقنر 

 ... . خودت معلوم نیست کدوم گوری؟! ای یی 

ی میخ شدم  خانه در جا به زمیر ی با رسیدن به درگاه آشیی

 !و زبانم قفل شد



ا یی و کوتاه و   یک
خانم نسبتا تپل با موهایی رسر

 گردنبندی مرواریدی به

دور گردنش و بلوزی قرمز در حایل که لبهای رسخش 

 را رو به من کش

داده بود و آقایی که وسط رسش خایل بود و فقط 

 اطراف کلهاش مو داشت

ت لیمویی به من نگاه میکردند
 . با یک تیرسر

و بینی کوچکیر از حد و البته پرسی که فک زاویه دار 

 معمولش نشان از

این میداد که بارها تیغ جراچ را لمس کرده، با یک 

ت سفید و جذب  تیرسر

 که روی موهای آراسته و ژل 
ی

و عینک دودی بزرگ

ی نگاهش  زدهاش نیر

 . کنده نمیشد

ی بودم   سپهر و عیل رسشان در گوش هم بود و مطمی 

 که در حال تنسخر

 . وضعیت اسفبار من هستند



ل  سیما و مهتاب هم به طرز مسخرهای در حال کنیر

 . خندهشان بودند

 . داریوش خان به دادم رسید

م؟_  خوب خوا بیدی دخیر

 . به خودم آمدم و سکوت را شکستم

 . بله ممنون_

 . دست روی شانیه مرد طاس گذاشت

ین رفیق و داداش من محسن جان _ ایشون بهیر

 هستند، ایشون خانومشون

گلشون سینای عزیز  سارا جان و پرس   . 

 . سپس دستش را به سمت من نشانه گرفت

 . این خوشگل خانومم دخیر عزیزم مهرانه جان_

جلوتر رفتم و با لبخندی مصنوغ که بر لب نشاندم 

 سیع داشتم گندم را

 . ماست مایل کنم

 . سالم، از آشناییتون خوشوقتم_

 شده بودند از 
ی
خانم و آقایی که محسن و سارا معرف



بلند شدند و سارا جا   

 . به طرفم دست دراز کرد

به رسم ادب جلو رفتم و با او دست دادم که 

ی دست دراز کرد  همرسش نیر

ی دست دادم و دوباره ابراز خوشحایل کردم از  ،با او نیر

 . دیدنشان

 گویی کیس مجبورش  
ی پرسی که سینا نام داشت نیر

 کرده باشد به زور

 . از برخاست و به طرفم دست دراز کرد

ی دست دادم و اظهار خوشوقنر نمودم که او  با او نیر

ی  ی متقابال همیر  نیر

 . حرف را تحویلم داد

 . مادرم تا االن سکوت پیشه کرده بود لب باز کرد

ی بیارم بخوری _ ی ی یه چیر  . بیا بشیر

 . روی صندیل خایل که کنار عیل بود نشستم

 . رسش را جلو کشید و آهسته زمزمه کرد

_ ی رو اینجوری ضایع نکنه، به خدا هیچ بنی برسر 



 نظرم اون لبخند

مسخرهت و جمع کنی شاید قیافهات یه خرده قابل 

 تحمل بشه و از

حجم دروغات کم بشه و در نتیجه گرفتار عقوبت 

 !الیه نیسر مثل االن

... 

 نگاه کوتایه به او انداختم

 میشه خفه یسر لطفا؟_

 . چیه مگه دروغ میگم، آه موکالت گرفتت_

در میان نگایه به من و نگایه به صفحیه سینا یک 

 . موبالش میانداخت

لیوا یی از چای جلویم قرار گرفت که باعث شد الاقل 

 برای چند دقیقه از آن

ی دور بمانم  . جو سنگیر

 چی بیارم بخوری مادر؟_

 :به رسعت جواب دادم

 .. . هیخی _



 :دیگر برخالف همیشه اضار نکرد فقط گفت

_ د ساحل پس. باشه عزیزم پاشید بری

 مواظب ّخودتونم باس

چایام را آرام آرام با یک خرما نوشیدم و با سقلمهای  

 که عیل زد از جا

 . پریدم

چپ چپ نگاهش کردم که دیدم اخم ریزی چاشنی 

 . صورتش شده

 هوم؟_

 با ابرو اشاره

 . زد

 . شالت و درشت کن_

 . چشمانم را در حدقه چرخاندم

 وا! خو یی تو؟_

د شدسپهر از جا بلن  . 

 . بریم دیگه_

چهرهاش متاثر از ابروان گره خوردیه عیل به اخم 



 نشست و روی من

 . ماند

 . پاشو دیگه_

ی  ی کامال زیر پوسنر با چشم ابرو پرسیدم که آیا چیر

ی   شده؟! که او نیر

در جواب طوری که به چشم نیاید رسش را آرام تکان 

 . داد

ه هم به دنبال مهتاب و سیما از جا برخاستم و همرا

خانه ی  قصد خروج از آشیی

 . را داشتیم که مادرم صدا بلند کرد

ی بچهها، ناهار آماده _ تا دو ساعت دیگه اینحا باشیر

 میشه تا اون موقع، دیر

 . بیاین یخ میکنه

 . سیما پاسخ داد

چشم زهره جون، اگه ما یادمون نبود شما به _

ی   . یکیمون زنگ بز نیر

 با هم البته به همراه یک عضو 
ی

جدید به سمت  همگ



 در سالن قدم

 . برداشتیم

 . خودم را به سپهر رساندم

 چی شده؟_

 . عینک آفتا بیاش را روی چشمانش گذاشت

 هیخی _

شالم را که داشت از رسم میافتاد گرفتم و کیم جلو  

 . کشیدم

واسه هیخی انقدر تو و عیل یهو قیافههاتون مچاله _

 !شد؟

 . این یارو سینا زیادی چشماش میچرخه_

موضوع را متوجه شدم اما به شدت متعجب شدم، 

 آخر از سپهر و عیل بعید

یر شوند! هیچ وقت عکسالعمل  بود که بخواهند غیر

 اینچنینی از آنها ندیده

 !بودم

م تا از  ی بیی
سیع کردم قضیه را به سمت و سوی طیی



 برخورد احتمایل

ی شود  . جلوگیر

 . وای خدایا شکرت_

 چی شد؟_

_ ر درست حسا یی قراره پیدا باالخره یه خواستگا

 !بشه برام

دیوانهای به خدا! این پرسه چیش درست حسا _

 بیه؟ فک ذوزنقهاش یا دماغ

ه صورت اینو با کتاب رسم ریایصی  مثلثش؟! انگار دکیر

 اشتباه گرفته! قشنگ

 . خط کش ورداشته سانت زده

 . لبخندم هر لحظه پررنگیر میشد

_  از خط البته شایدم شابلون داشته، آخه اصال 

ون نزده  . بیر

ل کنم و صدای  دیگر نتوانستم خندهام را کنیر

 . قهقهام بقیه را کنجکاو کرد

ی دیگه از _ ! حاال باز چیر باز بگو درست حسا یی



 محسنات ابوعیل سینا یادم

 . اومد بهت میگم

ب  یه آهستهای به پهلویش زدم  . با آرنج ضی

وای بسه سپهر زشته، فکر میکنه داریم در مورد _

ی نیما ون حرف میر  . 

رسش به سمتم چرخید اما چشمانش از زیر آن 

ه  عینک دودی مشگ و تیر

 . دیده نیم شد

ی نیم؟ نکنه فکر  _ پس داریم راجع به گ حرف میر

 کردی دارم از پرس آقای

 !افروز نیا تعریف میکنم؟

 . آقای افروز نیا همساییه داریوش خان و مادرم بود

دار دنیا تنها یک  فردی متمول و فوق خسیس که از 

 پرس داشت که او

د و تیپ و قیافهاش همه را  ی ین میر ی کم و بیش شیر نیر

 به یاد فیلمهای

ی غرب وحیسر میانداخت  . گانگسیر



سپهر و عیل هر زمان میخواستند مرا اذیت کنند 

 :میگفتند

ه 》 ی پرس افروز نیا هم تو رو نمیاد بگیر آخرش همیر

 میمو یی 

 《!رو دستمون

_ ل میکنم که سپهر باور کن  دارم شدیدا خودم و کنیر

 صدام بلند نشه، تو رو

 . خدا بسه

بخند راحت باش، هیخی برات مهم نباشه بزن بر _

 . طبل بیعاری

برو بابا امروز از اون روزاییه که تو باز زده به رست، _

ی رسیدی  از چرت گفیر

ی   . به فلسفه بافیر

قبل از اینکه جوا یی بدهد کیم قدمهایم را آهسته 

داشتم تا سیما وبر   

ی برسند  . مهتاب نیر

طول حیلط را یط کرده و میخواستیم از در بزرگ 



 . ویال خارج شویم

 چی میگفت باز این ذلیل شده؟_

 . سیما بود که پرسید

 . میگم االن_

کل ماجرا را با جز ئیات برایشان گفتم و سه نفری 

 . زدیم زیر خنده

 سینا مشکوک نگاهمان میکرد و هر از چندگایه

 رسش به سمت ما

میچرخید و دوباره خودش را رسگرم صحبت با عیل 

 نشان میداد اما به

 . وضوح حواسش به ما بود

 . انگشت اشارهام را روی بینیام گذاشتم

هیس بچهها، بسه دیگه این یارو بدجور شک  _

 کرده، فکر کنم فهمید

 . داریم بهش میخندیم

مهتاب آخرین خندههایش را که شبیه استارت 

راکتور بود رس داد وت  



 . سپس با تک رسفهای به آنها پایان داد

بفهمه اصال نکبت زشت، یه بارم که شوهر _

تش فعال  بدبخت من رگ غیر

ین بچهمو  ... !شده باز شماها جدیش نگیر

سیما تک خندی زد و در حایل که صدای بسته شدن 

 در پشت رسمان به

 :گوش رسید گفت

_ ت هم دیدیم از ا ین دو تا نخاله! عیل  نمردیم و غیر

 !که رسما ول معطله

ی تو رو خدا... چه خوش و بیسر هم میکنه  نگاش کنیر

 !با ابوعیل

ی بیاین بدوییم یه کم_  . خب حاال ولش کنیر

 . سیما در جا ایستاد

 . پس بیاین مسابقه بدیم_

 :سپس رو به مردها که از پشت رس میآمدند فریاد زد

ی بیاین مسابقه_  . بدوییر

هایشان را رسعت دادند و نزدیک شدندهر سه قدم  . 



 . عیل کنار سیما ایستاد و دست دور کمرش انداخت

 چه مسابقهای عشقم؟_

بدوییم تا لب دریا، هر گ زودتر رسید برندهس و _

 آخرین نفر باید همه

 . رو شام یه رستوران خفن مهمون کنه

همه به هم نگاه کردیم و من که قطعا میدانستم نفر 

شد پیشآخر خواهم   

 . قدم شدم

بدوییم ویل از االن همه شام مهمون من، خودم _

 میدونم آخر میشم

ه  . ،حلزون از من رسیعیر

سینا در حایل که دستانش را زیر بغلش زده بود 

 لبخندی کاریزماتیک

 . مهمانم کرد

، من تو مقولیه دو همیشه _ ی ی نباشیر
زیادم مطمی 

 . ضعیف ظاهر میشم

جمله بندی بینقیص که  متعجب لحن فوق مودبانه و 



 انجام داد، پاسخش را

 . با لبخند دادم

ی من و شماست_  . باشه پس در اصل رقابت بیر

 . اره موافقم_

 به خط ایستادیم و قرار شد با شمارش 
ی

همگ

 معکوس عیل حرکت کنیم

. _ 

 .. . یس، بیست و نه، بیست و هشت

 یک صدا فریاد زدیم
ی

 . همگ

 !عیل_

 ها چتونه؟_

او کرد سپهر رو به  . 

 . تو ارواح خاک عمه خانمت یه این بار و آدم باش_

 . لیاقت ندارین براتون معکوس بشمرم_

 . حاچی ما بیلیاقتیم، تو از سه بشمر خواهشا_

 .. . خب بابا... سه، دو، یک_

۰ 



وع کردیم به دویدن، من و سینا در یک   رسر
ی

همگ

 ردیف بودیم و بقیه تقریبا

 . یک در میان شده بودند

پهر اول بود، مهتاب دوم و سیما سوم و هر لحظه س

 فاصلهشان با ما بیشیر 

 . میشد

 . من استیک میخورم_

 . با تعجب نگاهم روی چهریه برنزهاش نشست

 جانم؟ چی فرمودین؟_

کیم گامهایش را رسیعیر کرد و در حایل که داشت از  

 کنارم عبور میکرد

عینکش را کیم باال داد، چشمگ حوالهام کرد و 

 دندانهای ایمپلنت

 . شدهاش را به نمایش گذاشت

 !استیک یادتون نره خانوم، بدرود سینیوریتا_

حس غرور و مقابله با شکست در وجودم جوشیدن  

 گرفت و ناخودآگاه بر



 . رسعتم افزوده شد

 . کنارش که رسیدم به تقلید از خودش چشمگ زدم

 . کته کبا یی رو میپسندم، یم بینمتون مسیر بوعیل_

از کنارش رد شدم و از کلمیه بوعیل که به او لقب 

 دادم لبخندی کامم را

ین کرد  شیر

هنوز چند قدیم فاصله نگرفته بودم که خودش را به 

 . من رساند

 بوعیل کیه؟_

دم پاسخ دادم ی  .همانطور که نفس نفس میر

ین پزشک زمانیه خودش و صاحب کتاب _ بهیر

 مشهور القانون... عجیبه

ون و نمیشناسیدکه مشاهیر کشورت  . 

با پشت دست قطرات ریز عرق را که روی پیشا نیاش 

 نقش بسته بودند

 . زدود

 !آها بوعیل سینا_



تقریبا داشتیم به بقیه نزدیک میشدیم، سپهر و عیل 

 با هم رسیدند، پس از

 . آن دو مهتاب و در آخر سیما

هر چهار نفرشان روی زانو خم شده بودند و 

 مشخص بود که نفس نفس

دندم ی یر  . 

نزدیک به هم میدویدیم و احتمال زودتر رسیدن 

فت  . هرکداممان میر

نه_ ی  . وای یگ داره وسط آب دست و پا میر

با ترس در جا ایستادم و ابتدا به بچهها نگاه کردم و 

 وقنر از بودن

همگیشان اطمینان حاصل نمودم چشم چرخاندم 

 برای دیدن فردی که

است که مثل  سینا میگفت در حال دست و پا زدن

 برق گرفتهها از جا

 . پریدم

 مانده را با قدمهایی پر رسعت یط کردم 
ر
فاصلیه باف



 و روب  هرویشان

 . ایستادم

عینکش را روی موهایش گذاشت و دستهایش را به 

 سینه زد و با ژسنر 

ه شد به من ی خیر  . غرورانگیر

 . من استیکمو آبدار دوست دارم_

 . هه... کامال ناجوانمردانه بود_

ی _  . شما باختیر

 !نه، در واقع من بهتون اطمینان کردم_

 اوه اوگ، دوباره؟_

 . دستش را به حالت قسم یاد کردن باال آورد

 . یی کلک، قول میدم _

وع کرد به ترغیب کردن  . عیل رسر

یاال مهری زیر بار این خفت نرو، دوباره باهاش _

 مسابقه بده تا ببازه و من

 دلم میخواد بدون عذاب وجدان بتونم هرچی 

 . سفارش بدم



 . صدای خندیه همه بلند شد

 . اوگ، قبول میکنم، یه بار دیگه بدون کلک_

 بدون کلک، تا کجا؟_

 . تا در ویال_

وع   کنار هم به حالت استارت ایستادیم و عیل رسر

 :کرد

ه_  . خدا صدتا صلوات نذر میکنم مهری بیی

و سپس دور من فوت کرد که باز موجبات خندیه 

ما را فراهمهمه   

 . نمود

ون آمدن شماریه یک از دهان عیل هر دو  با بیر

وع کردیم به  رسر

 . دویدن

وع کردم تا هنگایم که او خسته  من ابتدا آهسته رسر

 شد من انرژی برای

 . ادامه داشته باشم

کم کم ریتمش کند شد و به سنگفرش منتیه به ویال 



 . رسیدیم

 . بر رسعتم افزودم و از او جلو زدم

نفس زنان در حایل که از کنارش عبور کردم  نفس

 :بلند گفتم

 شکستت و قبول کن و اینقدر به خودت فشار نیار_

. 

 . صدایش از پشت رسم به گوش رسید

 !عمرا بتو یی از دست من در بری میس مهرانه_

ی تا  ی سیع کردم با تمام توان ادامه دهم چون چیر

 . رسیدن نمانده بود

صدای نفسهایش را  آنقدر نزدیکم شده بود که

 . میشنیدم

دستش را بند شالم کرد که بیاراده جیغ بلندی  

 کشیدم و هم زمان به در

 . ویال رسیدیم

ل کنم و محکم به در آهنی  نتوانستم خودم را کنیر

 ویال برخورد کردم که



صدای بلندی تولید کرد و دردی طاقتفرسا در تنم 

 . پیچید

دم که به در ناگهان باز شد در آغوش کیس پرت ش

 هیچ عنوان انتظار

 !دیدنش را نداشتم

 :صورتم را قاب گرفت و به چشمانم زل زد

؟_  خو یی

 . نفس نفس زنان رسم را تکان دادم

 ... !خییل متاسفم، نمیخواستم اینجوری بشه_

مرا آهسته کنار زد و با عصبا نیت به سمت سینا 

 رفت و یقهاش را

 . گرفت

 !چه گویه داشنر میخوردی؟_

ش میلرزیدصدای : 

ی ما فقط دا_  ... سیامک من... من... ببیر

ی مشت را روی  نگذاشت ادامه دهد چون اولیر

 صورتش فرود آورد و او



ی شد  . تعادلش را از دست داده و نقش زمیر

روی قفسیه سینهاش نشست و تا خواست مشت 

 دوم را حوالهاش کند

 ... به خودم جنبیدم و به طرفشان رفتم

_ خواهش میکنمنه نه، صیی سیامک   . 

مشتش در هوا ماند و نگاهش روی صورت من ثابت 

 . ماند

ی نیست، هیچ _ ی خواهش میکنم سیامک، چیر

ی منو  نیفتاده، ببیر
ر
 .. اتفاف

حواسش کامال به حرفهای من بود که سینا ناغافل  .

 مشت محکیم به

 کند خودم را 
ی
صورتش زد و تا سیامک خواست تالف

 جلو انداختم و

ت گرفتممشتش را در دس  . 

ی _  . تو رو خدا بس کنیر

ی میشد و اخیم غلیظ  سینهاش پر رسعت باال و پاییر

 حنر نگاهش را برزخ



 . کرده بود

ی آورد و با حرص از روی سینا بلند شد   مشتش را پاییر

 که من همانجا روی

 . زانو افتادم

ی میچرخد و چشمانم هر  حس میکردم همه چیر

 . لحظه تارتر میشدند

ودم که در آغویسر فرود آمدم، در حال افتادن ب

 چشمانم نیمهبازم

تصویری گنگ از سینا را میدید که فریاد سیامک 

 هوشیاریام را بیشیر 

 !یه یه بکش دستتو_. کرد

حس کردم که به آغویسر سفت و سخت منتقل 

 شدم و کم کم صدای جر

و بحثشان مثل ویز ویز زنبور در گوشم میپیچید و 

 . پلکهایم روی هم افتاد

______________________________ 

ینی ماییع که به حلقم هجوم آورد پلکهایم   با شیر



 . گشوده شد

 خدا رو شکر، خو یی مادر؟_

 . چهریه نگران مادرم قاب چشمانم را پر کرد

 . خوبم_

چی شد آخه مادر؟ این دو تا چرا هم و زدن لت و _

 پار کردن؟

ی خانم ی شوم که در باز شد و شهیر  سیع کردم نیمخیر

 و مادر سینا

 . وارد شدند

سارا خانم تا مرا دید هیکل گردش را به رسعا تکان داد 

 و نزدیک تختم

 . آمد و دست روی گونهام گذاشت

 وای خدایا شکرت، خو یی االن عزیزم؟_

 . بله ممنونم_

ی خانم لنگ لنگان جلو آمد و مادرم صندیل کنار  شهیر

 تخت را برایش خایل

 . کرد



م؟_  خو یی دخیر

دی به رویشان پاشیدملبخن  . 

ی نشده بود که انقدر _ ی بله ممنونم، خییل خوبم چیر

 . ترسیدین

ی سیما توجهم را جلب کرد که با  صدای طعنه آمیر

 مهتاب به چارچوب در

 . تکیه زده بودند

_ 
ی

بوی حلوات خونه رو ورداشته بود بعد میگ

یت نشده؟ ی  چیر

ی خانم ترسر زد  . شهیر

 . سیما؟ زبونت و گاز بگیر عمه_

 . به حالت نمادین زبانش را گاز گرفت

چشم عمه خانم، آ.... آ... خوب شد؟! سکتهمون _

 . داد

 . معذرت میخوام، خییل دردرس درست کردم_

به همراه مهتاب پشت چشیم نازک کردند و 

 تکیهشان را از چارچوب



 . گرفتند

ی  هایش را مرتب کرد  . مهتاب چیر

_ م به بقیه بگم که زیبای خفته بیدا ر شدهمیر  . 

 . سیما جوابش را داد

 . شوالیه تو حیاطه، برو به اونم بگو یادت نره_

مهتاب دستانش را باالس رسش برد و در هوا تکان 

 . داد

 . اول به اون میگم بابا، هممون و جویده دو ساعته_

ون رفت و سیما کنارم ردی تخت نشست  . از اتاق بیر

؟_  االن خو یی

_ ند خون ساده بود، این آره به خدا خوبم، یه افت ق

 همه نگرا یی نداره

 . که

دستش را تخت سینهام گذاشت و هولم داد که روی 

 . بالش پرت شدم

بمیر بابا نکبت، سکته کردیم از حرص و جوش _

 حاال خانوم میگه یه افت



 !قند خون ساده! حیف نون

 . لبخندم پررنگ شد و رو به همه پرسیدم

 آقا سینا خوبن؟_

 :مادرش پاسخ داد

 . آره عزیزم خوبه، نگران اون نباش_

ی خانم کردم  . رو به مادرم و شهیر

 سیامک گ برگشت؟_

 :سیما به جایشان جواب داد

شوالیه تازه رسیده بوده و هنوز توی حیاط بوده  _

تعایل  که صدای جیغ حرصی

رو میشنوه و بعدشم که صدای برخوردت به در و 

 فکر میکنه سینا میخواسته

داشنر فرار میکردیاذیتت کنه و تو   . 

 ندامت و پشیما یی حیس بود که با تمام وجود داشتم

. 

من واقعا متاسفم، ما داشتیم مسابقه میدادیم و _

 خب من یهو نمیدونم



 .... چی شد جیغ زدم اصال

 . مادر سینا دست روی دستم گذاشت

عزیزم تقصیر تو نیست، تقصیر هیچکس نیست، _

 اتفاقیه که افتاده و

 نداره، دو تا مرد گنده یه کم همدیگه رو  هیچ اشکایل

 گوش مایل دادن

، خودت و ناراحت نکن. پس از دقایقر سیما رو  ی همیر

 :به جمع کرد

ی شما من پیشش هستم_  . برید پاییر

ی خانم از جا برخاست ی نفر شهیر  . اولیر

ه، بریم_  . آره دور و ورش خلوت باشه بهیر

ند شدمادرم نرم پیشا نیام را بوسید و از جا بل  . 

ی شدم دست روی شانهام گذاشت  :تا نیم خیر

نصفه عمر شدم امروز مهری، تو رو خدا یه کم _

م برات یه احت کن، میر  اسیر

ی رو به راه کنم بخوری ی  . چیر

خودم مواظبم زهره جون نمیذارم جم بخوره، _



ی میام  غذاشم آماده کنیر

یزم تو حلقش  . خودم براش میارم باال میر

درم اطمینان میدادسیما بود که به ما  . 

 . مادرم قدردان نگاهش کرد

ممنون عزیز دلم، خدا رو شکر که مهری خواهری _

 . مثل تو داره

ون رفتند و مرا با سیمایی   سپس هر سه نفر از اتاق بیر

ه شده بود به  که خیر

 . من تنها گذاشتند

 ها، چیه؟_

 چه بلوایی به پا کرد_
 . نبودی ببینی

 گ؟ مامانم؟_

_ ؟ سیامک و میگماوسکویل  ی هسنر ی چیر  . 

 :متعجب پرسیدم

؟ چی شد مگه؟_  بلوا واسه چی

یعنی جدی جدی نفهمیدی یا خودت و زدی به _

 !نفهمیدن



در جایم نشستم که سیما بالشت را پشتم گذاشت و 

 . تکیهام را به آن دادم

؟_ ی یی  چی رو؟ از چی حرف میر

برخاست و تخت را دور زد، روب  هرویم ایستاد و 

ی تختدستانش  را پاییر  

ستون کرد و با نگایه عاقل اندر سفیه به من چشم 

 . دوخت

 مهری! متاسفم برات_
ی

 . پس واقعا خنگ

 تو معلوم هست؟! درست حرف بزن _
ی

چی میگ

 !ببینم چی شده

 . دستانش را برداشت به سینه زد

ما همونجا لب ساحل منتظر شما وایساده بودیم  _

 که عیل گفت دیر کردین

ی که دیده بود   ،اومد تا رس  کوچه که ببینه کجاییر

 سیامک سینا رو خفت

کرده، دوید اومد به ما گفت، ما هم بدو بدو اومدیم 

 دیدیم تو رو گرفته



نه رس سینا... هرچی سینا میگفت  ی بغلش فقط داد میر

 بده من ببینم چهش

د  ی م، سیامک فقط داد میر شده، بذار نبضش و بگیر

 میگفت برو عقب دستت

شمتبهش بخوره میک ! ... 

 !چشمانم گشادترین حد خود را تجربه میکردند

لم و _ میدو یی سیما من یهو جیغ زدم و بعدشم کنیر

 از دست دادم یهو

محکم خوردم به در که یه صدای بدی ایجاد کرد، 

 سیامک در و باز کرد منم

ک دویده بودم خیس عرق و موها پریشون صدای 

 جیغمم که مزید بر علت

بدی داشته و من داشتم از  ،فکر کرد سینا قصد 

 دستش فرار میکردم واسه

ی اینجوری کرده حتما  . همیر

 . دستش را در هوا تکان داد

برو بابا دلت خوشه، هرچی سپهر میگفت بده من _



مش تو بذار سینا  بیی

ه فقط تو گرفته بود ولتم نمیکرد،  نبضش و بگیر

 آخرشم عیل گفت د آخه

که، الاقل المصب نمیذاری هیشگ بهش دست بزنه  

ش تو  خودت پاشو بیی

یه آ یی بز نیم به صورتش به حال بیاد!... دیگه بلند 

 شد آوردت تو که

سینا رسی    ع اومد نبضت و گرفت و گفت به خاطر 

 صبحانه نخوردنت فشار

 بزنه ویل 
ی
افتاده ،سیامک جلو بابام نتونست حرف

 قشنگ معلوم بود میخواد

ُ 
ُ
پ کرده گردن سینا رو بشکنه! اصال هممون ک

 بودیم، تا حاال اینجوری

 !ندیده بودیمش

 :متعجب از رفتار سیامک گفتم

 !زده به رسش! یعنی چی این کارا_

 قدمهایی آهسته برداشت و کنارم روی تخت نشست



. 

ی االن داشت ما رو _ تازه بعدش و نگفتم، تا همیر

 . میجوید

 !وا... چرا؟_

؟! چرا صبحونه _ ی یم.گفت چرا تنهاش گذاشتیر

ن بخوره؟ چراندادی  

کت کنه؟ وای  ی تو مسابقیه مسخرتون رسر گذاشتیر

 مهری گیر داده بود به

سپهر و عیل بدبخت میگفت خر بالیی رسش بیاد 

 تالفیش و رس شما دو

! اصال  ی تا درمیارم که با این یارو سینا تنهاش گذاشتیر

 نمیدونستیم چی 

بگیم ،فقط یه میگفتیم باشه آروم باش، دو سه بار 

باره با سینابلند شد دو   

ی بادیگاردا دو  دست به یقه بشه عیل و سپهر عیر

ی گرفتنش  طرفش نشسیر

 . بعدم بردنش تو حیاط



 !...نمیفهممش_

ب  یه آهستهای به رسم زد  . ضی

، احمق جون سیگنال از این _
ی

بس که خنگ

؟ میخوادت  !واضحیر

در گوشم اکو شد و زنگ خطر  "میخوادت"کلمیه 

 !را به صدا درآورد

ن داده بود که جزو خواستههای سیامک تجربه نشا

ی  جالیل بودن چیر  امیر

 !!...جالنی نیست! بهاره

قلبم ویل انگار این خواسته شدن به مذاقش خوش 

 آمده بود که تپشهایش

د ی  ... نامنظم میر

آب دهانم را قورت دادم و روانداز را کنار زدم و قصد  

 . کردم بلند شوم

 کجا کجا؟_

م دستشویی _  . میر

_ بروها باشه   . 



برخاستم و دمپاییهای صوریر الانگشتیام را به پا  

 . کردم

ون رفتم و به طرف  در اتاق را باز کردم و بیر

 دستشویی گامهای بیحسم

یی در یی برمیداشتم که هیکل تکیدهاش را دیدم که 

 آخرین پله را هم

 . باال آمد و چشم در چشم شدیم

ی جلو میآمد... وس ط سالن به راهم ادامه دادم و او نیر

 به هم رسیدیم و من

قابل باوری احساس گرما میکردم! حنر  به طرز غیر

 نمیتوانستم مستقیم به

 ... چشمانش نگاه کنم

ی انداخته و انگشتان الک خوردهام را  رسم را پاییر

 روی دمپایی تکان میدادم

. 

 ... نمیدانستم باید چه بگویم

دست زیر چانهام گذاشت و مجبورم کرد رس بلند  



 ... کنم

از برخورد دستش با صورتم حس کردم جریان خونم 

 برعکس شده و به

 ...سمت گونههایم در جریان است

قلب بیجنبهام خودش را به در و دیوار سینه میکو 

 بید و قصد رسوا کردنم

 ... را داشت

؟_  خو یی

 ُن صدایش 
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ی بار احساس کردم ت برای اولیر

 ... چقدر جذاب است

ون میآمد صدایم انگار از قعر چاه بیر  . 

آره ممنون، عذر میخوام که برات دردرس درست  _

 .. . کردم، نمیخواستم

انگشتش را روی لبهای داغم گذاشت که از حرارتش 

 خشکیر شد و

بانم باالتر رفت... انگار تپشهای قلبم با لمس او  ضی

 ... !تنظیم میشد



 که االن خویی خدا رو _
ی هیش... هیخی نگو... همیر

 شکر میکنم

هش به جهنم مخصوصا اون ذوزنقیه کج زاویهبقی ! 

لبخندی از تشبیهش بر لبم نشست، تا االن به این 

ده بودم که  یی نیی

ی است.!.. نمیدانم شاید از  لحنش چقدر دلنشیر

 اثرات حرفهای سیما باشد

.... 

 !و من زیادی توهیم شدم

با چشمانش رس تا پایم را برانداز کرد و نگاهش تک 

اتک اجزای صورتم ر   

 . نوازش داد

ی؟_  کجا میر

 . رسویس بهداشنر _

 . کنارم ایستاد و بازویم را گرفت

یه رس به هوا کو پس؟ مثال میخواسته از _ این دخیر

 تو مواظبت کنه ارواح



 عمه شهینش؟

 .لبخندم پررنگیر شد

 . حالم خوبه خودم میتونم برم_

 . این و من تشخیص میدم_

؟_  و االن تشخیصتون چیه جناب دکیر

ب  یه آرایم به چه ریه متفکری به خودش گرفت و ضی

 . نوک بینیام زد

اینکه االن نیاز داری یه مرد بوکسور قوی و جذاب _

 و جنتلمن زیر بغلت و

ه و کمکت کنه  . بگیر

 !اوه جدی؟ اینا رو تو کدوم کتاب پزشگ نوشته؟_

ی به دنبال خودش   قدم اول را برداشت و من را نیر

 . کشید

_ یه، در مواجهه با مریض متوجه اینا بیشیر تجر ب

 !مییسر 

بله بله، اون وقت واسه همه مریضاتون از این _

 تشخیصا میدین؟



نه دیگه این تشخیصا فقط مخصوص افراد _

 !خاصه

 یعنی االن من از اون افراد خاصم؟_

 . ایستاد و به چشمانم زل زد

؟_  !خودت چی فکر میکنی

زبانم را روی لبهای خشکم کشیدم تا کیم خیس 

وند که نگاهش به لبانمش  

 . معطوف شد

 !من فکر خایص نمیکنم آقای دکیر _

 . گونهام را با پشت دست نوازش کرد

 !تو االن خود اون فرد خایص دخیر جون_

بان قلبم ایستاد و بعد با شدت  یک آن حس کردم ضی

ی  بیشیر

 ... تپیدن گرفت

ی بودم و نفس کشیدن   گونههایم مطمی 
ی

از گر گرفتگ

تمرینرا با خودم   

میکردم که خفه نشوم از زیادی هیجا یی که ناگهان 



 به من تزریق کرده

 ... . بود

تک رسفهای مصلحنر کردم و خواستم بازویم را از 

 میان حصار انگشتان

فوالدینش رهایی دهم ویل قطعا کار احمقانهای بود 

 چرا که اصال

 !شانیس نداشتم

 . ..اوم... من... فکر کنم که باید برم دستشویی _

 .. . حنر حرف زدن عادی را به سخنر انجام میدادم

به یاد لحظایر افتادم که شهروز ابراز احساسات 

 میکرد و من یا خندهام

میگرفت یا به طرز وحشتنایک چندشم میشد و از این 

 حس متعجب

 ... . بودم

ی به دنبالش   بیحرف دیگری قدم برداشت که من نیر

 . کشیده شدم

رفت و سالن دور رسم یک لحظه چشمانم سیایه 



 چرخیدن گرفت، دست

 . روی پیشا نیام گذاشتم و ایستادم

 چی شد؟_

نمیخواستم آشوب جدیدی درست شود پس سیع  

 کردم خود را بیتفاوت

 . نشان دهم

ی نیست_ ی  . هیخی چیر

 !کامال مشخصه_

 تا خم شد قصدش را فهمیدم و گایم به عقب جستم

. 

_ داد راه به خدا سیامک دست بهم بز یی جیغ و 

 !میندازم

 . متعجب قد راست کرد

؟ رست داره گیج یم.ره _ این وحیسر بازیا چیه دخیر

 . میخوام کمکت کنم

 !کمک کن اما نه اینجوری_

 . دست به جیب یکوری نگاهم کرد



 !چه جوری؟ کار خایص نمیخواستم بکنم که_

 . چرا دیگه میخواسنر بغلم کنی _

 !چه عینی داره؟_

از کاسه در بیایند چشمانم کم مانده بود   . 

 حالت خوبه سیامک؟_

 دستانش را از دو طرف باز کرد و نیشش شل

 . شد

 !عایل، حرف نداره_

 . به طرف رسویس بهداشنر قدم تند کردم

یت شده_ ی  . نه تو یه چیر

 . صدایش از پشت رسم میآمد

 !آره خودم حس میکنم کلمهمو خر گاز گرفته_

یی "برو بابا" دستم را در هوا تکان دادم و زیر لب

 . حریص زمزمه کردم

ون آمدم دیدمش که  از رسویس بهداشنر که بیر

 روب  هروی دستشویی 

ایستاده و یک پایش را به دیوار پشت رسش زده و 



 دستانش را در جیب

 . فرو برده

با دیدن من ژست جذاب بازیگران فیلمهای 

 هالیوودی را به هم زد و جلو

 . آمد

 . دستش را به طرفم دراز نمود

 اجازه میفرمایید لیدی؟_

بیآنکه به آن لبخند دلربای روی لبش اهمینر بدهم 

 به سمت اتاق خوابم

 . که انتهای سالن بود گام برداشتم

 . از پشت دستم را کشید و مجبورم کرد به ایستادن

 . رو به او کردم و تند شدم

 !دیگه چیه؟_

 . اخمهایش در هم رفت

 چته تو؟_

 . به خودم اشاره زدم

یش _ ی  که انگار یه چیر
من چمه؟ هیخی واال، او یی



 !شده تویی 

یم شده!... ویل تو _ ی من چند وقنر میشه که یه چیر

 ... انگار

؟_  من چی سیا؟ ها؟ من چی

 ... تو_

دست میان موهایش که کیم بلندتر از همیشه شده 

 بودند برد و نفسش را

ون فرستاد  . صدادار بیر

 . هوف... ولش کن هیخی _

ی خواست قدم  اول را بردارد که این بار من با گرفیر

 . دستش مانع شدم

 !صیی کن، بگو چی شده؟_

ده میشد، ناگهان فکری  نگاهم نمیکرد و من قلبم فرسر

 مثل برق از ذهنم

 . گذشت و برآشفتم

 افتاد؟_
ر
 اونجا دیدیش؟ اتفاف

ب رسش را بلند کرد و با ابروان در هم  به ضی



 تنیدهاش نگاهش را به

به طور غیر ارادی مضطرب بودند چشمان من که 

 . میخ کرد

من اونجا به دیدن هیچ خری نرفتم مهری، هیچ _

 ... خری... هیچکس

 اون خییل وقته واسه من تموم شده، خب؟

زبانم کار نمیکرد و جوری به چشمانش زل زده بودم  

 که انگار میتوانستم

 . راست و دروغ حرفهایش را از نگاهش بخوانم

دست آزادش را روی قلبم گذاشتسکوتم را که دید   

. 

من دروغ نمیگم مهری، به اینی که تو سینهات _

نه گوش کن... هر ی  میر

 . چی گفت من قبول میکنم

بان قلبم در  مات شده پلک بر هم نهادم و صدای ضی

 سکوت سالن توی

 دستش  
ی

ی انداخت و حس میکردم داغ گوشم طنیر



 کم مانده تنم را به

 . آتش بکشد

کار مغشوشم را کنار زد و مثل یک تن بم صدایش اف

 نور ضعیف روی

وراندم روشنایی  ذهنیات تاریگ که در رس مییی

 . انداخت

 چی میگه؟_

 بزنم صدای 
ی
آهسته پلک گشودم و تا خواستم حرف

 قدمهای کیس که از

 . پلهها باال میآمد زبانم را بست

دستش را پس زدم و بلوزم را مرتب کردم، به طرز 

یکردماحمقانهای فکر م  

 .... رد دستش روی بلوزم جا مانده

 ... !بر خرمگس معرکه لعنت_

با دیدن مهتاب که سینی به دست نزدیکمان میشد 

 . لب باز کردم

ی نیم_  . بعد حرف میر



رسش را تکان داد و با قدمهایی محکم به سمت راه پله 

 . رفت

سید  .. . حنر از پشت رس هم جذاب به نظر میر

مان به دیدن بهاره رفته یا نه، وقنر پرسیدم که در آل

 خییل عجیب بود برایم

از زبانش  "نه"که تمایل شدیدی به شنیدن کلمیه 

ی   "نه"داشتم، همیر

محکیم که گفت و آتش حسادت مسخرهای که از 

 نظرم کامال پوچ و بیجا

 !بود را به آ یی خاموش کرد

حنر راه رفتنش به نظرم دلربا میآمد! رسم را به چپ 

ن دادم وو راست تکا  

 . موهایم را پشت گوش زدم

یم شده》 ی  《 !انگار راست میگه، منم یه چیر

در حایل که مهتاب گامهایش را رسعت بخشیده بود 

 تا به من برسد، برای

فرار از حرفهایش چند قدم مانده تا اتاق را برداشتم و 



 خودم را به داخل

ی  پرت کردم و به خودم یادآور شدم که حتما در اولیر

سیامک فرصت با   

 .. . صحبت کنم

 به محض ورودم به اتاق سیما از روی تخت بلند شد

. 

 !چقدر طولش دادی_

ی نگفتم و فقط دراز کشیدم تا رسگیجهام را   ی چیر

ل کنم  . کنیر

 در باز شد و مهتاب با سینی در دستش به داخل آمد

. 

ی بخور_ ی  . پاشو یه چیر

رس جایم نشستم که سینی را روی پایم گذاشت، با 

ن برنج و مایهدید  

 پاکشده که کنارش گذاشته شده بود اشتهایم باز شد

. 

ی قاشق را برداشتم که به دهان بگذارم حرف  تا اولیر



 مهتاب باعث شد روی

 . بشقاب برگردانمش

 چی میگفت حاال؟_

 گ؟_

 . انگشتانش را از پشت رسش باال آورد

 !باور کن گوشام مخمیل نیست مهری_

ی تخت چهارزانو  زد سیما پاییر  . 

 گ و میگه؟_

 . مهتاب طرف دیگر تخت نشست

همون که از راه نرسیده بدو بدو پاشده اومده اینجا _

 و در بدو وردوش هم یه

 !فیلم اکشن راه انداخته

 . موهایم را پشت گوش زدم

ی بشه _ ی خایص نمیگفت، میخواست مطمی  چیر

 . حالم خوبه

 !تو گفنر ما هم باور کردیم_

_ س کنمهتاب خواهش میکنم ب  . 



ایی هست، چرا _ بابا االن دیگه همه فهمیدن یه خیی

 . انکار میکنی 

 . رسما داشت با اعصابم بازی میکرد

ی وجود نداره که باز من بخوام انکارشم _ ی هیچ چیر

 . بکنم

 سینی را از روی پایم برداشتم و به سمت سیما گرفتم

. 

ی اینم بیی _ ی پاییر  . داری میر

 :مهتاب دلخور شده گفت

_ چی گفتم من که انقدر عصبا یی مییسر مگه   . .. 

 . رو به سیما کردم

 . بگیر این و از من، دستم افتاد_

 . سینی را گرفت

ی نگفت که مهتاب، یه قاشقم نخوردی  _ ی عزیزم چیر

 که، االن ضعف داری

، من جواب مامانت و  ی نخوری باز غش میکنی ی چیر

 !چی بدم؟



 . رس جایم دراز کشیدم

م_  . ممنون سیر

_ ی هم بگم  تحویل ی بگیر مهتاب خانوم، االن یه چیر

 متهم میشم به

ی با حرفای بیجات چی کار   خواهرشوهر بازی، اما ببیر

 کردی! اصال به تو چه

که سیامک بهش چی گفته، خوبه منم یه بیام راجع 

 به روابط شخیص تو

ازت پرس و جو کنم؟! من کاری ندارم جواب زهره 

 ... جون با خودته

 . لحنش پشیمان بود

معذرت میخوام مهری انگار زیاده روی کردم، _

... یعنی فکر کردم  یعنی

ا رو  ی اونقدر صمییم هستیم که بتونم ازت این چیر

سم  ... بیی

فت ویل  با اینکه با سواالتش روی اعصابم پاتیناژ میر

 دلم نیامد ناراحت از



ون برود  . اتاق بیر

 باز در جا نشستم و دستم را یه طرف سیما دراز کردم

. 

_ 
ی

 . بده من اون سینی المصب و مردم از گشنگ

 . سپس رو به مهتاب نمودم

ی _ توام انقدر فاز ناراحنر واسه من ورندار، اگه چیر

 خایص گفته بود بهتون

یس... حاال هم  میگفتم، منتها هیخی نبود جز احوالیی

ین  خفه خون بگیر

من دو تا قاشق کوفتم کنم که الاقل مسافرت 

 . زهرمارتون نشه

از خوردن غذا که البته کم مانده بود بشقاب را بعد 

 هم گاز بزنم از جا

 . برخاستم

ی منم لباس عوض کنم یه دسنر به _ شما برین پاییر

 رس و روم بکشم که

ی   . مامانم خیالش راحت بشه خوبم، میام پاییر



هر دو از اتاق خارج شدند و من در کمد را باز کرده و 

ی لباسهای  ما بیر

ی مناسنی اندگ که همراه آو  رده بودم دنبال چیر

 . میگشتم

ی نشسته وسواسم در  با این فکر که او هم پاییر

 انتخاب لباس بیشیر میشد

... 

در نهایت به دلیل گزینههای محدود پیش رو، یک 

ی مغزپستهای به  شومیر

ی و همان شال سفید نازگ که قبال  همراه شلوار جیر

 به رس داشتم

 . انتخابهایم را تشکیل دادند

ش مالییم کردم، موهایم را شانه زدم و آزادانه آرای

 رهایشان کردم، شالم را

که بیشیر جنبیه دکور داشت روی رسم گذاشتم و با 

 زدن کیم عطر اتاق

 . را ترک کردم



از ترس اینکه باز رسم گیج نرود پلهها را آهسته یط 

 نمودم و تا پایم را از

ی گذاشتم نگاهها به طرفم چرخید  . آخرین پله پاییر

داریوش خان و مادرم کنار هم نشسته بودند، آقا 

 محسن سارا خانم پیش

ی در یک  هم، سپهر و عیل کنار هم، سیما و مهتاب نیر

 ردیف، سیامک و

ی کنار یکدیگر و تنها جای خایل در کنار  مادرش نیر

 !سینا بود

 :مادرم با مهربا یی لب باز کرد

ی قربونت برم، خو یی االن؟ _  بیا بشیر

رویش پاشیدم لبخندی به  . 

اره عزیزم عایل، با اون پلو مایه خوشمزه مگه _

 !میشه بد باشم؟

 . نوش جونت مادر_

یه بقیه که منتظر نشستنم  ناچار میان چشمان خیر

 بودند روی همان تنها



 . جای خایل منحوس نشستم

به محض اینکه جاگیر شدم سینا با لبخندی ژکوند  

 که حس میکنم داشت

ین حالتش را به نهایت سعیاش را می کرد تا جذابیر

 نمایش بگذارد رو به من

 . کرد

ین؟_  بهیر

 . ممنون_

من واقعا متاسفم بابت اون اتفاق، کار احمقانهای _

 . بود

ین نرمیسر پاسخ دادم  :کامال جدی بدون کوچکیر

 .نه اشکایل نداره، سوءتفاهمه دیگه پیش میاد گایه_

_ ، تنب یه 
ی
ا به هر حال من برای هر نوع تالف یا جیی

 یی آمادهام مثال

 . اینکه امشب شام مهمون من

 . ناخودآگاه لبهایم الیک کش آمد

ی  _ ی ان نیست، این نتیجیه باختتونه، چیر این که جیی



ط  که از اول رسر

 . کرده بودیم

 . تک خند مکش مرگ مایی نثارم کرد

ی حق با شماست، خب برای _ اوه درست میگیر

ان این گندی که زدم  جیی

ونم براتون انجام بدم؟چه کاری میت  

 تلفنم زنگ 
ی
تا خواستم دهان باز کنم برای حرف

 . خورد

 . عذر میخوام_

ی _  . راحت باشیر

با دیدن اسم نقش بسته روی صفحه متعجب رس 

 بلند کردم، همه مشغول

ی  ی بودند اما خیی
دیدن فیلم سینمایی و تخمه شکسیر

 !از فرد مورد نظر نبود

 . اصال متوجه رفتنش نشده بودم

 . تماس را پاسخ دادم

 . بله_



؟_  !میشه انقدر جلو چشم من با این یارو الس نز یی

 . چشمانم گشاد شد

؟ حالت خوبه تو؟_
ی

 معلوم هست چی داری میگ

 . صدایش بیشیر شبیه غریدن بود تا حرف زدن

نه من خوب نیستم! و االن هم فکر میکنم که دارم _

 بدتر میشم و اگه

غل اون یارو لم داده بایسر االن بیام تو و همچنان ب

 هیچ کاری ازم بعید

ی ناباوری  نیست . صیی نکرد جوابش را بدهم و در عیر

 من تماس را قطع

 !نمود

تا صدای در را شنیدم بیاراده از جا بلند شدم و پر 

س به راهرو چشم  اسیر

 . دوختم

چی شد یهو؟ تماس خایص بود که انقدر به هم _

؟ ی  ریختیر

 صدایش وجودش کاش میشد خفه شود! اصال 



 چهرهاش، همه و همه نحس

 !بود انگار

هر لحظه نزدیکیر میشد و چشمانش مستقیم به من 

ه بودند، مادرم  خیر

 :نگاهم کرد

ی میخوای؟_ ی  چی شده؟ چیر

 . چشم از او برداشتم

م ببینم تو یخچال چی هست_  . ا م... آره... میر

 . بگو چی میخوای برات بیارم_

م االن_  . نه نه، خودم میر

خانه که از به سالن دید  ی و گامهایم را به طرف آشیی

 نداشت رسعت بخشیدم

. 

ان به کا بینتها تکیه زدم خانه شدم و حیر ی  . وارد آشیی

گیج بودم... کامال میدانستم منظور سیامک از این 

 حرفها چیست اما انگار

ی باعث میشد که این ذهنیت را پس بزنم...  ی چیر



ی مثل بهارهای که ی  چیر

 میکرد و اویی که حداقل دو سه ماه  آلمان زن
ی

دگ

 گذشته را آنجا گذرانده

 .. . بود

ی هم در من در حال رخ دادن  ی حس میکردم چیر

 است و از این حس

سیدم  .. . مییر

 .... کاش میشد از این برزخ نجاتم دهد

تکیهام را از کا بینتها گرفتم و لیوا یی از آب چکان 

 برداشتم، شیر آب را

ن را زیرش گرفتمباز کردم و لیوا  . 

 . کار عاقالنهای کردی_

با شنیدن صدایش لیوان از دستم رها شد و توی 

 .. . سینک افتاد

دستش از کنارم عبور کرد، لیوان را برداشت و زیر 

 جریان آب گرفت، وقنر 

پر شد روی کا بینت گذاشت، شیر را بست و باز 



 . لیوان را برداشت

خروش افتاده  از این همه نزدیگ درونم به جوش و 

 بود و این احساسات

 .. . هیجا یی ترسم را بیشیر میکرد

 کنارم به کا بینت تکیه زد و لیوان را نزدیک لبانم آورد

. 

 .. . بخور_

اتگار تمام اعضای بدنم منتظر فرمان او بودند، 

 آهسته لبهایم از هم باز

 . شدند و جرعهای آب نوشیدم

اتش که تقریبا لیوان را عقب برد و نگایه به محتوی

 تغییر زیادی نکرده بود

انداخت و همهاش را یک جا رس کشید و آن را داخل 

 . سینک گذاشت

؟_  خو یی

 . رس تکان دادم

 .. . اوهوم_



م کنارش بشینم، بیا _ با اینکه ازش متنفرم اما حاضی

 بریم پیش بقیه منتها

ی من کنار اون یابو  این دفعه تو پیش مامانم بشیر

 . علقی میشینم

یس که نمیفهمیدم منشا آن چیست دسنر به  با اسیر

 شالم را کشیدم و

 . گفتم

 . میخوام برم تو اتاقم_

 . تکیهاش را از کا بینتها گرفت و بازویم را چنگ زد

؟_  !خو یی

 .. . آره... آره خوبم_

 . برو منم مند دقیقه دیگه میام_

 :متعجب پرسیدم

 !کجا؟_

 . باال دیگه پیش تو_

 !که چی بشه؟_

ی بودم ز  ل زده بود به سیایه چشمانم که مطمی 



 میلرزیدند... یگ از

س بود  ... عالمتهای اسیر

 . که حرف بز نیم با هم، ما باید صحبت کنیم_

 !صحبت کنیم اما تو اتاق من_

 آها مشکل اتاقه؟ خب تو اتاق من صحبت میکنیم_

. 

 . دستپاچه شده بودم

_ ه نه نه... یعنی منظورم اینه که یه حای دیگ

 . صحبت کنیم

 . لبخند نمکینی بر لبش شکوفه زد

خب از اول بگو دوست نداری تو یک اتاق با من _

، اشکایل نداره  تنها بایسر

 !من درک میکنم نگران نباش

 . رس به زیر افکندم

 . ممنون_

 :تا خواستم قدم بردارم دوباره به حرف آمد

 پس کجا صحبت کنیم؟ تو حیاط خوبه؟_



ی ب ه چهرهاش را نداشتم، حنر جرات نگریسیر

س سیدم که این اسیر  مییر

د را از چشمانم بخواند  لعننر که انرژیام را تحلیل مییی

... 

 . آره خوبه_

 . بازویم را رها کرد

 . پس بیا بریم تو حیاط_

هر چقدر با احساسات عجیب و غریبم کلنجار رفتم 

 نتوانستم خودم را قانع

 . کنم که همان لحظه با او به حیاط بروم

 .. . نه... االن نه_

 !پس ک ی؟_

نمیدونم سیا... هر وقت که بتونم این وضعیت _

 اسفبار و یه مقدار درک

 . . . کنم

 . دست زیر چانهام برد و رسم را بلند کرد

 ... . به من نگاه کن ببینمت_



ینی بر  چشمانمان که در هم قفل شد، لبخند شیر

 . لبش مهمان شده بود

_ گذشته دو بار من و سیا میدونسنر توی دو ساعت  

 !صدا کردی؟

میدونسنر هیچکس جرات و اجازه.ی این و نداشته 

 و نداره که من و سیا

 !صدا بزنه؟

با پشت دست گونههایم را نوازش داد که خود به 

 خود پلکهایم روی هم

 . افتاد

 .. . لپات گل انداخته! چقدر من دوست دارم اینو_

و برای فرار از پلکهایم را به زور از هم باز کردم 

 :وضعیت موجود گفتم

 . امشب تو حیاط_

ی _ نه نه خانم جون، دیگه کار از کار گذشته... همیر

یم حرف  االن میر

ی نیم، من دیگه طاقتش و ندارم  . میر



خانه، فورا دستش را از روی   ی با ورود سپهر به آشیی

 گونهام پس کشید

 . و گلویش را صاف کرد

ی برای انجام مات مانده بودم، مغزم هیچ دستور 

 دادن صادر نمیکرد و

ی گیجم کرده بود  . همیر

 :در حایل که از کنارم عبور میکرد آهسته گفت

 . تو حیاطم_

ون رفت سپهر روب  هرویم ایستاد  خانه بیر ی تا او از آشیی

 و متفکر رس تا پایم

 . را برانداز کرد

 !تو حیاط چی کارت داره؟ اومدم مزاحمتون شدم؟_

فشار شده بودم، چشمانم  فکر کنم باز دچار افت

فت و دهانم  سیایه میر

 . خشک شده بود

ی از افتادن دستم را بند کابینت کردم  . برای جلوگیر

؟_  چی شد خو یی



ی نیست_ ی  . آره... خوبم چیر

ببینم چی داشت میگفت که اینجوری به هم _

؟ ها؟  ریخنر

ل پشت به او کردم  . عصنی و غیر قابل کنیر

 ... راحتم بذارین، همتون_

 . دست روی شانهام گذاشت

 ... ما نگرانتیم فقط عزیزم_

 . دستش را از روی شانهام کنار زدم

نمیخوام سپهر... نمیخوام این نگرا یی رو... االن با _

 این رفتارا و سوال پیچ

کردناتون بیشیر دارین عذابم میدین، فعال به اندازیه  

 گیج و عصنی 
ی
 کاف

 !هستم نیازی به اهرم فشار ندارم

 .. . باشه... هرطور راحنر _

از روی شانه رس برگرداندم و نگاه کوتایه به او 

 . انداختم

 بخواد بیفته که نیاز به  _
ر
ی هر اتفاف ی باشیر

مطمی 



 کمکتون داشته

 . باشم حتما در جریان میذارمتون

ون  خانه بیر ی گفتم و منتظر جواب نماندم و از آشیی

 . رفتم

که پا روی به طرف راه پله رفتم اما به محض این

ی پله گذاشتم حیس  اولیر

عجیب که تا آن لحظه با آن غریبه بودم مجبورم کرد 

 !از حرکت بایستم

 درو یی شدم... همان 
ی

کنی مکث کردم و درگیر جنگ

 حس غریبه مرا به

سمت حیاط سوق میداد و نیمیه عاقلم میگفت که 

 اتاقم بروم و سیع کنم

ی را به دست فرامویسر بسپارم  ... همه چیر

ز آنجایی که در اکیر مواقع عقل را به حس لحظهایام ا

 ترجیح داده بودم،

وز میدان سینه ستیی کرده و  ی عقلم پیر درآن لحظه نیر

 مسیر راه پله را باال



 . رفتم

وارد اتاق که شدم کلید برق را زدم و تا رو برگرداندم 

 شوک زده رس جا

 . خشکم زد

 هینی کشیدم و آب دهانم را قورت دادم که با 

 لبخندی شکفته بر لب به

 . حرف آمد

 !حاال چرا اونجا وایسادی؟ بیا تو دم در بده_

چشمانم از این شدت پرروییاش گرد شد! روی تختم 

 درار کشیده و

دستانش را زیر رس قالب کرده و پا روی پا انداخته 

 . بود

؟_  تو اتاق من چه غلظ میکنی
ی

 !میشه بگ

ی شده به دستانش را از زیر رسش آزاد کرد و ن یم خیر

 سمتم چرخید

 . و آرنجش را ستون تنش کرد

 !اومدم حرف بز نیم دیگه_



قدیم به جلو برداشتم و شالم را برداشته و روی 

 . جالبایس گذاشتم

 . قرار بود توی حیاط صحبت کنیم_

، تو االن باید تو _ ی که خودت گفنر ی پس طبق چیر

 حیاط بایسر نه اینجا

. 

تادمدست به کمر رو به رویش ایس  . 

؟_  !من و با حرف خودم داری محکوم میکنی

برخاست و همانجا روی تخت نشست، دستانش را 

 پشت رسش روی تخت

ینی بر  تکیهگاه تنش کرد، رسش را کج کرد و اخم شیر

 . پیشا یی نشاند

دایی وکیل داشتنه دیگه_
 !باالخره از مزایای دخیر

ون پوف کردم  . حریص نفسم را بیر

_ ا از اون فنای بوکسوریت و یاد کاش منم یه چند ت

 میگرفتم االن روت پیاده

 !میکردم



 . غصه خوردی؟ خودم یادت میدم_

ی  کش مویی از روی دراور برداشتم و مشغول بسیر

 . موهایم شدم

ون یهو یگ رس و کلهاش پیدا میشه _ پاشو برو بیر

 . زشته

آره همیشه ببندشون، وقنر باز میذاری و دور و _

باید ورت پریشونن خییل  

م که نیام دست کنم تو موهات  ... جلو خودم و بگیر

دستم در هوا ماند... چند ثا نیه ای را مات شده 

 نگاهش کردم و بعد

آخرین تاب را به موهایم دادم و باالی رسم گوجه  

 . کردم

ون این حرفاتم به یگ بزن که تو رو _ پاشو برو بیر

 . نشناسه

داز جا بلند شد و در یک قدمیام ایستا  . 

 یعنی تو من و میشنایس؟_

 !کم نه_



هام بود  . دست به جیب نگاهش خیر

 !یعنی به من نمیاد از این حرفا بزنم؟_

نمیدانم چرا ویل تا میخواستم از این حس غریبه که 

 با دیدن او و شنیدن

م، نیمیه  حرفهایش ته دلم را قلقلک میداد لذت بیی

 عاقلم به طرز طوفان

یا پردازش حرفهای او و  واری با یادآوری یک صحنه

 مقایسیه آن با

ی را خراب کرده و با  رفتارهای گذشتهاش همه چیر

 لبخندی فاتحانه عقب

 ...مینشست

 !نمیتو یی من و گول بز یی _

ب  های بر سینهاش کو بیدم  . ضی

 !من و... خر... فرض... نکن_

دستم را میان دستانش گرفت، گرمایش نه تنها 

 دستانم را که کل وجودم

یسوزاند... ویل بدبختانه میتوانستم و را م



 نمیخواستم که از آن دست بکشم

... 

 !چرا نمیذاری حرف بز نیم؟_

 به من _
ی

 سیا؟ ها؟ میخوای بگ
ی

چی میخوای بگ

 عالقهمند شدی؟ به

ی  منی که میخواسنر رس به تنم نباشه؟ منی که تا همیر

 چند ماه پیش به

 عنوان دشمن خو یی بهم نگاه میکردی؟

فقط به من چشم دوخته بود در سکوت  . .. 

الزمه بهت یادآوری کنم من همو نیام که طالق _

 زنت و گرفتم؟ که به قول

ی و یادش دادم؟ که عشقت و ازت  خودت راه رفیر

 جدا کردم؟! که باعث چند

ی کیس  ماه افرسدگیت شدم؟ هان؟! به همچیر

 
ً
 عالقهمند شدی؟! جدا

 !میخوای باور کنم؟

رزید... بغض بر گلویم چنگ نمیدانم چرا صدایم میل



 انداخته بود و

د... نفسهایم را یگ پس از دیگری  حمانه میفرسر بیر

 عمیق و عمیقیر 

 . کشیدم تا بر خودم مسلط شوم

 رو تو این چند ماه به خودم گفتم، هر _
ی

اینا که میگ

 روز، هر شب... هر بار

که یادت افتادم تمام اینا رو برای خودم مرور کردم 

ی... نشدویل نشد مهر   

که نشد... میدونم که توام یه حسایی بهم داری، نگو 

 !نه که باور نمیکنم

نفس عمیق دیگری کشیدم و دستم را از میان 

ون کشیدم  انگشتانش بیر

. _ 

نه انکار نمیکنم ویل این حس غلطه، اشتباهه و من 

 اصال دلم نمیخواد که

در رابطه با مسائل احسایس اشتباه کنم، نمیخوام 

باعث نابودی خودمخودم   



بشم پس این حس و تو خودم کمرنگ کردم تا جایی  

ی   که داشت از بیر

فت  ... میر

فت تا _ ی میر  داشت از بیر
ی

ی خودتم داری میگ ببیر

 !اینکه باز من و دیدی

ون فوت کردم،  پلک بر هم نهادم و نفسم را به بیر

 چشم باز کردم و

 . دستانم را به سینه زدم

_ ، نه من بچهام نه تو، این مسئله قابل حل شدنه

 من مطمئنم این حس فقط

یه که بیشیر با هم در  به خاطر این چند وقت اخیر

 ارتباط بودیم و خب این

یعنی که اشتباهه و ما باید عاقالنه رفتار کنیم و بهش 

 . پر و بال ندیم

 :با تعجب پاسخ داد

مهری تو واقعا نمیفهیم یا خودت و زدی به _

کهنفهمیدن؟! اگه اینجوری    



 بود، چند ماهه که از هم دوریم، یم بینی که من 
ی

میگ

 حنر سیع

م، در واقع رسما  نمیکردم باهات زیاد ارتباط بگیر

 ارتبایط نداشتیم! فکر

؟! برای اینکه قبل از تو به این  کردی برای چی

 موضوع فکر کرده بودم و

ی بشم که اینطوری نیست و  میخواستم مطمی 

 . خوشبختانه نبود

ی سیا_  ... ببیر

با دستانش صورتم را قاب گرفت و نگاه آتشینش را 

 . قفل چشمانم کرد

مهری من تو رو میخوام، تو هم میدونم که بیمیل _

 نیسنر پس بگو چیه

ی...  که این وسط باعث میشه جلوی خودت و بگیر

ی  جلوی حست و بگیر

... 

جلوی اتفاق خو یی که میتونه برامون بیفته رو 



ی...؟! بگو چیه که  بگیر

 !داره اذیتت میکنه؟

ی در فکرم میچرخید و صدها  در آن واحد هزاران چیر

 مسئلیه حل شده و

وار از ذهنم میگذشت  ... نشده تییر

فقط یک کلمه، یک اسم بود که میان همیه آنها 

 خودنمایی میکرد و انگار

ی که دنبالیسر  ی با یی میگفت همیه آن چیر ی با زبان بیر

 منم مهرانه! من! و

از هم باز شد و آن کلمه را زمزمه کردم بیاراده لبهایم : 

 .. . بهاره_

ی افتاده و کنار  ابروهایش باال پرید و دستانش پاییر

 تنش آرام گرفتند،

 : لحنش رسشار از تعجب بود

 چرا؟_

 چی چرا؟_

 !چرا بهاره؟_



سیامک تو که توقع نداری من باور کنم اون آتیش _

 تندی که میخواسنر 

ده و همه چی گل و منو توش بسوزو یی فروکش کر 

 بلبل شده؟! اونم وقنر 

که چند ماهه معلوم نیست اونجا داشنر چی کار 

 میکردی؟! هنوز آخرین

 !باری که آلمان رفنر رو یادم نرفته

دسنر به چانهاش کشید و سپس موهایش را چنگ 

 زد و کالفه پاسخ

 :داد

ی راحتیا نیست! ویل مهرانه تو _ میدونستم به همیر

 خودت دلیل اصیل

روکش کردن اون آتیش تندی... تو خودت آب ف

 شدی رو همون آتیش که

میخواست بسوزونتت... آره من میخواستم 

 بسوزونمت ویل به جاش خودم

 .. . خاموش شدم... خاموشم کردی



 سیع داشت تسلیمم کند ویل _
ً
با اینکه قلبم شدیدا

 سناریویی که عقلم

 :نوشته بود بیشیر قابل باور بود، پس گفتم

_ ش اما نمیتونم چشم بسته و با دو کلمه حرف ببخ

 ... !باورت کنم

؟_  اگه ثابت کنم چی

 چه جوری؟_

_ 
ی

 .. . هر جوری که تو بخوای... هر جور که تو بگ

متاسفانه یا خوشبختانه من تا حاال عاشق سینه _

 چاک نداشتم که بدونم

 !برای اثباتش چه کارایی میشه انجام بده

کم و کمیر کرد، موهایم را   قدیم جلوتر آمد و فاصله را 

 پشت گوشم زد و

دستش سمت چپ صورتم را پوشاند و چشمانم 

 ناخودآگاه روی هم رفت

... 

قابل باوری احساس آرامش  به طور عجیب و غیر



 بیبدییل بهم تزریق

میشد... سکون و شناور بودن در فضایی بیوزن حس 

 آن لحظهام بود

. 

ز هم  دستش را که از صورت جدا کرد پلکهایم ا

 ... گشوده شدند

بانم باال  همان دستش را روی قلبم گذاشت و باز ضی

 .... رفت

من هرکاری که بتونم انجام میدم که باورت بشه...  _

... اما توام  که قبولم کنی

 . باید یه قویل بهم بدی

ی درجه  با توجه به خشگ لبانم که حاصل از باال رفیر

 حرارت بدنم بود

کردم و پاسخ دادم،لبهایم را با زبان خیس   : 

؟_  چی

ی لبها و چشمهایم در گردش بود  ... نگاهش بیر

اینکه در عوض توام به حرف دلت گوش بدی... _



بانش اعتماد کنی   به ضی

... 

میدانستم منظورش چیست... رسم را آهسته تکان 

 . دادم

 . باشه_

 . خوبه_

ا گفت و دستش را برداشت  .اییی

ی _ مپاییر  . میر

_ دقیقه دیگه برو منم میام تا چند   

به محض بسته شدن در مثل دیواری ترک خورده که 

 پرسبچهای رسر و

لجوج از رس شیطنت به آن لگد زده باشد پایم 

 سست شد و همانجا روی

ی نشستم  ... . زمیر

بان تند قلبم که برایم فقط  رس به زیر افکنده و به ضی

ی بود  نشانگر یک چیر

ویل  گوش میدادم؛ اینکه میدانستم او درست میگوید 



 به طور خود

 ... !خواستهای نمیخواستم باورش کنم

ی  های درو نیام تمایم نداشت  ... . درگیر

؟ اگه از دیدن 》 اگه رفته باشه تا بهاره رو ببینه چی

 بهاره با کس دیگهای

غرورش خرد شده باشه و بخواد به وسیلیه من 

 غرورش و ترمیم کنه

؟  !چی

بهاره اگه فقط به این دلیل اومده باشه جلو که 

 دست رد به سینه اش زده

؟  《 !چی

 نیمیه احساساتیام؛ دقیقا همان نقطهای که 
ی
از طرف

 او دست رویش

بانش گوش بسپارم  گذاشته بود و خواسته بود به ضی

 در صدد رد این

 . نظری  هها بود

؟! اگه واقعا دوستم داشته 》 اما اگه راست بگه چی



؟! اگه واقعا  باشه چی

؟! اگه همیه حسها و بهاره رو فراموش کرده باش ه چی

نه ی  حرفایی که میر

حقیقر باشه و این فرصت عاشقر کردن و از خودم 

؟ م چی  《 !بگیر

و هزاران چرا و اما و اگر دیگر که به کل فعالیتهای 

 ذهنم را به اغتشاش

 . کشیده بودند

ی و   ی و یک جا نشسیر با دست روی دست گذاشیر

 گوش دادن به تخیالتم

ی را دری ی ابمنمیتوانستم چیر  . 

از جا برخاستم و شالم را روی رسم انداختم، به 

 سمت در رفتم، نفس

 . عمیقر کشیدم و از اتاق خارج شدم

غم میل  به بقیه ملحق شدم و طبق گفتهاش علیر

 باطنیاش کنار ذوزنقه

نشسته بود و من میتوانستم با خیال راحت و بدون 



 اینکه معذب باشم کنار

ی خانم بنشینم  . شهیر

میکردم از موضوع بحثشان رس در بیاورم داشتم سیع 

 ویل چشمانم لجام

گسیخته به سمت مردی کشیده میشد که برای 

ی بار توانسته بود پس  اولیر

از یس سال به تپشهای قلبم رسعت ببخشد و باعث 

 شود از دیدنش، از

 ... بودنش، از شنیدن صدایش ته دلم قیلیوییل برود

خندیه نفهمیدم سپهر چه گفت ویل یکهو صدای 

 همگیشان سالن را پر

 . کرد

با تعجب نگایه به بقیه انداختم که فقط با صدای 

 بلند میخندیدند حنر 

 .. . او

نگایه گذرا به من انداخت و انگار در جواب حرف 

 :سپهر بود که گفت



؟_
َ
ه
َ
ن
َ
 آخه به تو چه بچه؟ تو رو َسن

 !آقا ناموسا گرخیدیم یهو وسط شمال دیدیمت_

 :عیل پر خنده گفت

؟ تو قرار بود ده _ خدا وکییل بگو اینجا چی کار میکنی

 . روز دیگه بیای

یه کار واجب داشتم، یه نفر اینجاست که خییل _

 فوری فویر باید به دیدنش

 . میاومدم

گ کلک؟ خب بگو دیگه ما که از خودیم غریبه _

 . نیستیم که

باشه حاال چون اضار میکنی میگم دیگه اتفاقا _

 ... همینجاست، خا

س میان حرفش پریدم و هولزده گفتم  :با اسیر

خاکپور، خاکپور و اومده ببینه. همیه رسها به _

 طرف من چرخید و

سیامک با تک رسفهای صوری و صاف کردن گلویش 

 سیع داشت از انفجار



ی کند  . خندهاش جلوگیر

 :در تایید حرفم برآمد

 . آره درست میگه مهری، اومدم خاکپور و ببینم_

تعجب پرسید مادرم با  : 

 تو از کجا میشناسیش مادر؟_

ه_ ی  .. . چیر

 انگار سناریویی از 
برخالف همیشه که با هر پرسیسر

 پیش طراچ شده برای

ی داشتم، این بار کامال دست و پایم را   پاسخ در آستیر

 گم کرده بودم که

 . سیامک به دادم رسید

آخه ناسالمنر وکیلمهها، باید در جریان معامالت _

یگهمن باشه د  . 

داریوش خان زیرچشیم نگایه به من که مطمئنا 

 لپهایم قرمز شده بود

 . انداخت

؟_  پس میدونسنر سیامک داره میاد و به ما نگفنر



 . ممنونش بودم که متوجه بند آمدن زبان من بود

ی _  . قرار بود سوپرایز بشیر

 :سپس سینا را چپ چپ نگاه کرد و ادامه داد

 !که خودمم سوپرایز شدم_

وش خان رسی تکان داد و گفتداری : 

حاال گ هست این خاکپور؟ چی میخوای ازش _

 بخری؟

م و خو بیه، راجع به مورد معامله _ خییل خانم محیر

 هم هنوز به توافق

 . نرسیدیم

 رس قیمت؟_

نه پول براش مهم نیست اتفاقا، کال در مقابل این _

 حقیقت که من خریدار

 !واقعیام مقاومت میکنه

عجب شدلحنش پر از ت  . 

؟ اصال چی میخوای بخری ازش؟_  یعنی چی

 .. . قلبش و_



 :به وضوح چشمان همه گشاد شد و سیما پرسید

وا... قلبش و...؟! خب یه دفعه بگو موضوع عشق _

 و عاشقیه دیگه چرا

؟  !میپیچو یی

 . در صدد راست و ریست کردن اوضاع برآمدم

_ تقده نه این خانم یه باغ خییل زیبا و بکر داره که مع

 قلبشه چون خییل

 . دوستش داره

 . بر حرفم صحه گذاشت

 .. . آره باغشم باغهها... معرکهس_

 . عیل این بار به حرف آمد

 کجا هست حاال؟ آدرسش کجاست؟_

 :سیامک در جوابش گفت

سیم با _ ی اطرافه، حاال بذار ببینم به کجا میر همیر

 !این خاکپور لجباز

 :با تخیس در جوابش گفتم

_ صال لجباز نیست، کامال منطقر و معقول اتفاقا ا



 . رفتار میکنه

 . سپهر با خنده رو به او کرد

خدا به روت رحم کنه پرس، وکیلت که شمشیر و _

 برات از رو بسته وای به

حال اون خانم خاکپور! ببینم اصال تو مطمئنی مهرانه 

 وکیل توئه؟

 زدند زیر خنده و ما دو نفر درگیر جنگ 
ر
همه ُپ ُف

یمان بودیمنگاهها  . 

__________________________ 

بعد از شام به پیشنهاد عیل دور هم نشستند برای 

 پاسور بازی کردن، من اما

ی به حیاط از جا برخاستم که سارا خانم  برای رفیر

 :بالفاصله گفت

 کجا عزیزم؟ بازی نمیکنی مگه؟_

 . لبخندی بر لب نشاندم

_ ام نه ممنون، راستش حوصلهش و ندارم، میخو 

 برم توی حیاط یه کم هوا



 . بخورم، شایدم رفتم لب ساحل کیم قدم زدم

 . مادرم لب باز کرد

 !این وقت شب لب ساحل نمیخواد بری اونم تنها_

ی نمیشه مامان، االن اتفاقا تایم شلوغیه، _ ی چیر

 . ملت همه اونجان

نه _ ی هر چی باشه مامان جان، من دلم شور میر

 اینجوری، نرو ساحل

ی جا توی حیاط قدم بزن،میخوای ه وا بخوری امیر  . 

تا خواستم پاسخی قانعکننده بیابم سیامک از جا 

 . بلند شد

ی _ م زندایی نگران نباشیر  . من باهاش میر

نه نمیخواد توام خستهای، مامان داره زیادی _

ی میکنه، مگه نه  سختگیر

 مامان؟

 . منتظر جوا یی از جانب مادرم نماند

_ نیست تنها بری اونم بعد  نه حق با زنداییه، صالح

 از اون جریان غش



 !و ضعفت

 . چشم غرهای نثارش کردم

خیلیام حالم خوبه، اون ضعفمم به دلیل نخوردن _

 صبحونه و البته

یس که از اون داد و بیدادای تو بهم وارد شد  اسیر

 !بود

 . دست به جیب یک تای ابرویش را باال فرستاد

 !حاال بیا و خو یی کن_

_ تو امید نیست رسر مرسان مرا به خیر   . 

 به هوا بلند شد اال او که با 
ی

صدای خندیه همگ

 اخیم غلیظ بر پیشا یی 

هام بود و پس از آن رو به مادرم کردم  . خیر

نم زود برمیگردم،  _ ی م کیم لب ساحل قدم میر من میر

 گوشیمم همراهمه

ی مامان  . نگران نباشیر

باشه برو، کله شقر دیگه چی کارت کنم! مواظب _

ودت باشخ  . 



 . چشم چشم_

ون رفتم دستهایم از دو طرف باز کرده،  از خانه که بیر

 چشمانم را بستم و

ن و هوای تازه را به ری  ههایم  ر رسم را باال گرفتم و اکسیر

 فرستادم که ناگهان

ی دسنر روی پهلوهایم پلکهایم از هم جدا   با قرار گزفیر

 گشته و جا خورده به

م جدا شدعقب چرخیدم که دستهایش از کمر  . 

از دیدنش تعجب نکردم چون میدانستم روی 

 خواستهاش مافشاری میکرد

. _ 

؟  خب حاال اومدی دنبال من که چی

 ... اومدم باهات قدم بزنم، فقط_

؟_  فقط چی

اینکه نمیفهمم مرا انقدر مقاومت میکنی در برابر _

ی یا هر ی  هر چیر

 !خواسته ای که من دارم



جیر کردم و در آن دستهایم را لجوجانه به سینه زن

 تاریگ سیع داشتم

 . چهرهاش را بهیر ببینم

جالیل_  . من مقاومت نمیکنم جناب امیر

 !رفتارات که خالفش و نشون میده_

وع به  دستانم را از سینه جدا کرده و پشت به او رسر

 . قدم زدن کردم

ی _  !من فقط دارم کامال عاقالنه رفتار میکنم، همیر

فت و گامهایش را با من تنظیم کرده بود کنارم راه میر  

. 

عاقالنه رفتار کردنتو درک نمیکنم! شاید چون _

 . خودم آدم دیوونه بازیام

چشم به آدمهای مختلقی دوختم که چند نفری و  

 گاها دو نفری کنار هم

نشسته و بعضیها آتیسر میانشان شعلهور بود و 

ی رس بر  تعدادی نیر

ی میکردند  ... شانههای یار گذاشته و دلیی



_ من آدم عاقالنه رفتار کردنم! چه تضادی!... فکر  و 

ی   نمیکنی ارتباط بیر

 آدمایی اشتباه باشه؟
ی  همچیر

چشمم به دخیر و پرسی که روی ماسهها نشسته و 

 همدیگر را سخت در

ی جلب   آغوش کشیده بودند افتاد، انگار نظر او را نیر

 . کردند

ببینشون، فکر کردی اینا از هر لحاظ مثل هم _

؟ فکر  ی میکنی هیچ هسیر  

نقطیه تضادی با هم ندارن؟ به خدا که دارن... ویل 

ی   عشق و دوست داشیر

است مهری ی  از این چیر
 . قوییر

ی _  هم میر
ی

ی یی و البته حرفای قشنگ قشنگ حرف میر

 !یی 

 . حقیقته_

ی دیگهایه  _  به نظرم رویایی میاد! واقعیت چیر
بیشیر

 سیا، د نیایی که من



تر از اینه که بشه  ی دیدم سختگیر با دوست داشیر

ا چشم ی  روی خییل چیر

 ... بست

ی و   وهمانگیر
در نزدیگ دریا که در آن تاریگ بیشیر

 ترسناک میآمد

 . ایستادیم

ی یی انگار او یی که یه تجرب  یه _ یه جوری حرف میر

 تلخ و شکست

 داشته تویی نه من
 !عشقر

ی  دند در عیر ی حمانه بر ساحل سییل میر موجهایی که بیر

 رعبآور بودن

ی هم داشتند،ابهت  چشمگیر  . 

! ویل من  _ نه، خب معلومه که اون آدم قطعا تویی

 کم ندیدم از این آدما... هر

وع کردن و بعد کم کم  کدوم با یه داستان عشقر رسر

 تفاوتها روز به روز

 خودشون و نشون دادن تا جایی که دیگه جایی 
بیشیر



 برای اون عشق

... اینه که حقیقته جناب د ی  نذاشیر
ر
ی باف راگون  آتشیر

 کینگ)پادشاه اژدها

 . (،لقب سیامک

، اما تو انقدر توی این فضاهای _
ی

میدونم چی میگ

 منقی بودی که دیگه

، اونایی که تو دیدی نمونههای 
مثبتا رو نیم بینی

 بیثبات، ضعیف و کم

ی باش با در کنار هم بودن  صیی از عشق بودن؛ مطمی 

 و قوی عمل کردن

رنگ کرد تا جایی  در حل مسائل میشه تفاوتا رو کم 

 که حنر به چشم

 !نیان

 . به سمتش رو چرخاندم

 !از این حرفا هم بلد بودی؟_

درست نمیدانم لبخند روی لبش از همیشه دلچسبیر 

 بود یا من دریا زده



 !شده بودم

ی _ اوهوم، قشنگیر از ایناشم بلدم، کارای قشنگیر

 هم بلدم، کافیه تو فقط

ینم و  برات رو میکنم اوگ بدی اون وقت تازه بهیر

ی ی  اینا که چیر
 دخیر

 .. . نیست

ی بگم ویل برای گفتنش دو دلم_ ی  . یه میخوام یه چیر

س_  . بگو، وقنر کنار منی هیچ وقت از هیخی نیر

 . اوم... ممکنه ناراحتت کنه_

دیگه فکر نمیکنم ناراحتیر از چتد ساعت پیش _

 بشم که ترسیده و نفس

 . نفس زده اومدی بغلم

به بازویش کو بیدم که لبخندش را مشت کم جا یی 

 . پررنگیر کرد

ی یی مصدوم میشم؟_  اینجوری محکم میر
ی

 نمیگ

 . چشمانم را در حدقه چرخاندم

من نه ترسیده بودم و نه خودم و انداختم تو _



 بغلت، اون فقط یه سوءتفاهم

؟ ما فقط داشتیم  بود، چرا نمیخوای قبولش کنی

 !شوچی میکردیم

ی نبود و جایش را دیگر اثری از آن لبخن د دلنشیر

 اخیم بر پیشا یی پر کرده

 . بود

ی شوچی میکردین، ویل میدو یی _ باشه قبول، داشتیر

 بیشیر از چی عصنی 

 شدم؟

؟_  چی

اینکه برای دیدن تو با تموم خستگیم ،راه به راه کو _

 بیدم اومدم شمال و

بعد دیدم خانم مشغول بازی و دادار دودور با یه 

ه ی  ... اوزگل بیهمهچیر

در هنگام صحبت کردن از سینا به وضوح فکش 

 سفت شده بود و کلمات را

 . با حرص ادا میکرد



ی رو برات روشن کنم، من و تو هنوز _ ی بذار یه چیر

 به هیچ

نتیجهای نرسیدیم و تو هم حق دخالت توی روابط 

 من و نداری

. 

 . رو به من ایستاد

؟ یعنی قراره این عویصی _ صیی کن صیی کن، یعنی چی

ا یک هفتیهت  

آینده همچنان دور و ور تو بپلکه و منم وایسم تماشا  

 !کنم؟

انگشت اشارهاش را تهدیدوار باال آورد و مقابل 

 . صورتم تکان داد

ی که میخوام اصال د نیاش _ ی مهری به جون شهیر ببیر

 نباشه، کافیه فقط

نم اون فک عملیش  ی ... میر ببینم با این یارو گرم گرفنر

 و خرد میکنم که

گه هوس نکنه اون لبخند ژکوندش و تحویلت بدهدی  



. 

 . بیهوا پراندم

 آخ دیدی وقنر میخنده لپاش چال میافته؟_

از الی دندانهای به هم چفت شدهاش اسمم را با 

 . حرص صدا زد

 ... مهرانه_

 !ها؟ خب راست میگم دیگه با نمکه_

 االن داری کیف میکنی من حرص میخورم نه؟_

 . شیطنتم گل کرده بود

 نه گ گفته؟_

انگشت شصت و سبابهام را به هم چسباندم و رو به 

 . رویش گرفتم

فقط شاید یه کوچولو، یه ذره ازش خوشم اومده _

ی   !باشه ،همیر

د که  ریزی از  "آخ"فورا مچ دستم را چنگ زد و فرسر

ون  حنجرهام بیر

یه بار دیگه این حرف و ازت بشنوم کاری  _. جست



 که گفتم و عمیل میکنم

یی که من اهل گنده اومدن نیستم، حرفمو  ،میدو 

 عمیل میکنم! حاال خود

، انتخاب با خودته  . دا یی

دروغ چرا در آن لحظه قند در دلم آب میشد از 

یر که برایم خرج  غیر

 . میکرد

 . اصال نذاشنر حرف اصلیم و بزنم_

 :دستم را رها کرد و با لحنی نادم گفت

 ... عذر میخوام... بگو حرفتو_

تم ذهنش به هم ریخته و اعصابش متشنج میدانس

 
ی
 شده است ویل از طرف

هم نمیتوانستم قید زدن حرفم را بزنم، شاید دیگر 

 . فرصتش پیش نمیآمد

میخواستم بگم تو که انقدر خوب بلدی چطوری _

 میشه یه رابطه رو با

ی دو نفر مدیریت کرد، پس چرا....  وجود تفاوتهای بیر



 چرا نتونسنر با اون

مه عاشقانه دوستش داشنر رابطتون و که این ه

؟  !حفظ کنی

کیم به صورتم زل زد و بعد دستانش را در جیب فرو  

 کرده و رو به آن

 . سیایه بیانتها ایستاد

اون قضیهاش خییل فرق داشت، میدویی یه کیم _

 پیچیدهست... اما بهت

حق میدم که نتو یی به یه مردی که زنش ترکش کرده 

 !اعتماد کنی 

_ و ترک کرد چون تا رس حد مرگ زده اون تو ر 

 بودیش، در واقع فقط

خواست جونش و نجات بده... روح آسیب 

 . دیدهاش و نجات بده... و

.. 

و حاال همون مرد وحیسر و بیاحساس داره به تو _

 !ابراز احساسات میکنه



یه ی  !تراژدی غمانگیر

 . نفس عمیقر کشیدم

 نمیخوای در موردش برام توضیح بدی؟_

_  قبیل منه، فکر نمیکنم شنیدن  اون مربوط
ی

به زندگ

ی   و یا دونسیر

مشکالت من با همرس سابقم بتونه کمگ به 

 !تصمیمت بکنه

 چرا فکر میکنی نمیتونه کمکم کنه؟_

چون هر کیس گذشتهای داره که قطعا با آدیم که _

 در حال حاضی هست

متفاوته، و آدیم توی گذشته اش بوده که به طور 

 حتم با آدیم که االن

ی تا آسمون متفاوته،  توی زندگیش حضور داره زمیر

 پس این منطقر به

نظر نمیاد که از روی گذشتیه کیس راجع بهش 

. با بخیسر از  قضاوت کنی

حرفهایش موافق بودم ویل نمیتوانستم یی چون و 



 چرا بپذیرمش، نه تا زما

یی که در مورد اتفاقات گذشتهاش با من رو راست 

 ... نباشد

_ تو... امامیفهمم منظور   . ... 

اما نمیتو یی مردی که یه ازدواج ناموفق داشته رو _

، درک  قبول کنی

میکنم، کامال منطقیه، به هر حال تو یه دخیر 

 مجردی که از قضا مردی

ی مرد  هم توی زندگیت نبوده، من به عنوان اولیر

 نمیتونم گزینیه
ی

 زندگ

 !مناسنی باشم

_ یامک، تو نه نه، اصال ربظ به این موضوع نداره س

 رو خدا برای خودت

داستان نساز، خودتم خوب میدو یی من اهل این 

 چرت و پرتای سننر 

 !نیستم

؟_  پس چی



ی که یه مقداری معذبم میکنه _ ی ی چیر خب... اولیر

 اینه که من یه مدیر رو با

پرسعموت گذروندم، البته که به عنوان آشنایی 

... اما به هر حال این  بیشیر

م میکنهمسئله یه مقدار اذیت  . 

این یگ به من و تو مربوطه نه هیچکس دیگه و این  _

 که از اون جایی که از

 
ر
وضعیت شهروز باخیی بودم پس مطمئنم که اتفاف

 بینتون نیفتاده و

ی بقیه هم از این موضوع مطلعن پس  همچنیر

، خیالت ی  قضاویر نمیکیی

 . راحت

 . نیم نگایه به من انداخت

 خب حاال مورد دوم چیه؟_

استم عکسالعملش را ببینم، بیآنکه نگاهش را نمیخو 

 پاسخ دهم لب باز

 . کردم



ی حقیقت نمیتونم در _ دوم اینکه من بدون دونسیر

 موردت فکر کنم

 . ،امیدوارم درک کنی 

 !نمیفهمم چرا نمیتو یی _

من وکیل بهاره بودم سیامک، پس دیدمش که به _

 چه حال و روزی

یر بغلش و دراومده بود، اون روزی که با یه عصا ز 

 صورت کبود و حال

ه... اشکاش و نمیتونم  م از یادم نمیر
پریشون اومد دفیر

 . فراموش کنم

... 

 بازوانم را چنگ زد و مجبورم کرد روب  هرویش بایستم

. 

 !مهرانه من همینیام که جلوت وایساده_

وقنر دید نگاهش نمیکنم، تکانم داد و کیم بلندتر  

 :گفت

_ ی منو... سیامگ که جلو  روت ایستاده همو نیه   ببیر



 که دو سال پیش بهاره

ی کاری   رو زد، به نظرت من میتونم بیدلیل همچیر

 کنم؟ من دوستش

... خییل هم دوستش داشتم... اونقدر   داشتم لعننر

 که بعد از طالق افرسده

 ... شدم

 . باز شدیدا تکانم داد و این بار حرفهایش فریاد شد

_ منو  د المصب چطور اون و یادت نرفته اما 

 فراموش کردی؟ حال و روز من

یادت رفته؟! لعننر لباس مشگ رو تو خودت از تن 

 من درآوردی بعد حاال

 اشکای اون 
ی

اومدی جلو روی من وایسادی میگ

ه؟  !یادت نمیر

چند ثا نیه سکوت کرد و پس از آن کلمات را بر رسم 

 . آوار کرد

_ ی منو... چرا  ... ببیر  نگام کن مهری... نگام کن لعننر

 نمیخوای منو بشنایس؟



به نظرت من، این سیامگ که تو این چند ماه اخیر 

 باهاش حرف زدی

 ، ون رفنر ، خونهت اومده، باهاش بیر ،خونهش رفنر

 ... تلفنی حرف زدی

 میتونه اون دیوی باشه که توی ذهنت نقش بسته؟

قطعا سیامک چند ماه اخیر کیس نبود که آن بالی 

 وحشتناک را رس بهاره

باشد... اما ضمیر ناخودآگاهم خشونتش در آورده 

ایط را بهم  مقابله با رسر

د میکرد ی  .. . گورسر

سیامگ که این اواخر شناختم او یی نیست که _

 بهاره رو به اون حال و

 ... روز انداخته بود اما

 :با ناامیدی پرسید

؟_  اما چی

ی با احساسات متضاد  رس خورده و کالفه از درگیر

 :درو نیام جواب دادم



اگه جلوت و نگرفته بودم روونیه بیمارستانش  _

 !کرده بودی

 . دستانش از بازوانم کنده شد و کنارش آویزان ماند

من... نتونستم تحمل کنم... یه لحظه، فقط یه _

لم و از دست  لحظه کنیر

 .. . دادم

و پشت به من کرد و در حایل قدم اول را برای دو 

 شدن از من برمیداشت

 :زیر لب زمزمه کرد

 .. . نتونستم تحمل کنم که یگ اذیتت کنه_

آتیسر در قلبم به پا شد یا این لحن مظلومانه و رفتار 

 .. . پشیمانش

دلم میخواست همان لحظه بغلش کنم و جای جای 

 ...صورتش را ببوسم

ی دستش اکتفا کردم  . اما به گرفیر

 . صیی کن_

ون کشیدن  بدون اینکه برگردد و یا تالیسر برای بیر



از دستمدستش   

 . بکند ایستاد

دست دیگرم را روی شانهاش گذاشتم و سیع کردم 

 به هشدارهای

 . عقلم بیتفات باشم

 . بهش فکر میکنم_

 . اجباری در کار نیست_

ی زور نیستم، پس این تصمیم _ منم آدم پذیرفیر

 خودمه، تصمییم

م  خودم بگیر
ی

 . که میخوام برای زندگ

ب  های به  دستم را از روی شانهاش برداشته و ضی 

 . کمرش نواختم

و تو هم اگه حنر یه درصد فکر کردی که میتو یی _

 یا منو
ی

 به من زور بگ

مجبور به انجام کاری کنی باید بهت بگم که کور 

 !خوندی

 من و _
ی

تا وقنر فقط سیاهیها و نقاط تاریک زندگ



 شخصیتم و ببینی هیخی 

 . فرق نمیکنه

_ ی باش سیع میکنم یه باالنیس رو برق رار کنممطمی   . 

 . خوبه_

به طرفم برگشت و هر دو دستم را میان دستانش 

 . قفل کرد

پس حاال که نمیشه به کاری زورت کنم، میتونم یه _

 خواهیسر ازت بکنم؟

 . لبخندی به رویش پاشیدم

 . آره حتما_

 . لطفا توی این یه هفته دور و ور این سینا نرو_

 :پر خنده گفتم

_ ه قولس بهم بدیقول میدم، اما تو هم باید ی  . 

 . تک خندی زد

 !نکنه خانم خاکپور و خودتم باورت شده؟_

به چشمانش که در آن نور ضعیف هم حنر میشد 

 درخششان را لمس کرد



 . زل زدم

 سینا رو دور و _
ر
قول بده که اگه به هر دلییل یا اتفاف

 ور من دیدی

، در  خونرسدیت و حفظ کنی و کاریش نداشته بایسر

به واقع میخوام که  

 . خودت مسلط بایسر 

 . امیدوارم نخوای به وسیلیه اون امتحانم کنی _

 . نه نمیخوام، ویل ایدیه بدی هم نیست_

 . تمام سعیام و میکنم_

 بریم؟_

 . اوهوم_

ون آوردم و زیر  ی دستان داغش بیر دستانم را از بیر

 . بغلم زدم

 . کنار هم در سکوت به طرف ویال قدم برداشتیم

چه فکریست اما من حس خو یی نمیدانستم او در 

 داشتم از اینکه حداقل

یک فرصت به او دادهام برای اینکه خود واقعیاش را 



 .. . نشانم دهد

 .. . البته امیدوار بودم که نخواهد ظاهرسازی کند

وارد ویال که شدیم همچنان مشغول بازی و رس و 

 . صدا بودند

ی نفر عیل بود که چشمش به ما افتاد  . اولیر

_ ی چه جوری این سپهر و سوسکش   مهری بیا ببیر

 . کردم

 . سپهر متقابال به دفاع از خود پرداخت

پاشو خودت و جمع کن بابا، حاال یه دست _

 !جلوتری  ها

داداش اون دو دست دیگه هم که بردی با تقلب _

 . بود

 . مدرک داری رو کن_

 . میانه را گرفتم

_ ، ی خییل خب فهمیدیم شما دو تا خییل خفنیر

ی قبول،  بس کنیر  . 

 :مهتاب لبخند به لب گفت



 . مهری بیا بازی کنیم دیگه لوس مسخره_

 . شاید باورت نشه اما عالقهای به پاسور ندارم_

 . رو به جمع کرد

کت کنه_  . خب بیاین یه بازی کنیم که مهری هم رسر

 . سیما پاسخ داد

چی مثال؟ گل یا پوچ خوبه؟ سپهر هم دیگه _

 . نمیتونه تقلب کنه

یل کف دستانشان را به هم کو بیدند و و با ع

 خندیدند که سپهر جواب

 :داد

ی سیما، تو ماییه _ خاک تو رس شوهر ذلیلت کیی

 ننگ این خانوادهای،

 .برات متاسفم

 . سینا ناگها یی به حرف آمد

 . بطری بازی_

 با اشتیاق 
ی

انگار که حرف دل بقیه را زده باشد همگ

 موافقتشان را اعالم



 . کردند

یی که پشت رس سپهر استاده بودیم به پشت از آنجا

 چرخید و نگایه به ما

 . دو نفر انداخت

ی بازی کنیم دیگه_  . میخ ندارهها، بشینیر

بدون اینکه به سیامک نگاه کنم در کنار سپهر 

 . نشستم

؟_  شما بازی نمیکنی

سید  . سینا بود با نیشخند از سیامک مییی

م ویل از چون پشتم به او بود عکسالعملش را نمیدید

 این که قطعا حریص

ی بودم  . شده مطمی 

 !چرا که نه_

 . عیل فورا در کنار خودش برای او حا باز کرد

ی کنار که سلطان افتخار دادن با ما ضعفا _ بکشیر

ی   . بازی کیی

ب  های به  در کنار عیل چهارزانو زد و با خنده ضی



 شانهاش

 . نواخت

 خب حاال کو بطری؟_

ه از جا برخاستسیما پرسید و مهتاب بالفاصل  . 

خونه هست، االن میارم_ ی  . توی آشیی

 :بطری را آورد و وسط گذاشت، عیل رو به جمع کرد

 بچرخونم؟_

 :من در جوابش گفتم

 . بچرخون_

بطری را با یک حرکت چرخاند و پس از چند دور 

 چرخیدن از حرکت

 . ایستاد

 . رسش به سمت سینا و تهش به طرف مهتاب بود

ا به هم مالید و لحن مهتاب کف دستانش ر 

 :خبیثانهای به صدایش داد

 خب آقا سینا آمادهای؟_

 . سینا لبخندی زد



 . بله، من همیشه آمادهام_

 جرات یا حقیقت؟_

 . جرات_

آخ جون، خب باید به او یی که کراشته زنگ بز یی _

 صداشم بذاری رو

 . بلندگو

 . زیر چشیم نگاهش به من افتاد

_ نم اما شمارش و ندارممتاسفم که باید ناامیدت ک  . 

 ای بابا، خب حاال چی کار کنیم؟_

 . نمیدونم خودت بگو_

پس صدای حیوان نجیب و رس به زیر االغ رو در _

 . بیار

همه به خنده افتادیم ویل سینا خییل ریلکس صدای 

 عر عر درآورد که

 . صدای خنده هایمان بیشیر و بلندتر شد

رد و میخندید  سیامک جوری با تحقیر به او نگاه میک

 که قطعا همه متوجه



 !شدند دلش خنک شده

 . عیل جمع را به دست گرفت

 . خییل خب دیگه بسه_

 . رو به سینا کرد

 . بچرخون داداش_

ین لبخندی بزند بطری را  سینا بدون اینکه کوچکیر

 چرخاند که این بار

 . رسش به سمت من و تهش به سمت سیما بود

کردم که طرف مقابلم در دل خدا را هزاران بار شکر  

 سینا یا سیامک

 . نیست

 . سیما با لبخندی پر شیطنت ریز بینانه نگاهم کرد

 بگو بینم دخیر جون، جرات یا حقیقت؟_

از آنجایی که از چهرهاش خواندم که احتمال زیاد 

 میخواهد سواالت پدر

ی از آبروریزی  سد بنابراین برای جلوگیر مادر داری بیی

 جرات را انتخاب کردم



 :که سیامک با عصبا نیت رو به سیما کرد

 !نه_

ی بار باهامون بازی کنه و _  هر گ اولیر
تو که میدو یی

 جرات و انتخاب کنه

 . برنامه همینه پس الیک شلوغش نکن

 . با تحکم نامش را برد

 !سیما_

چیه یه سیما سیما! انقدرم منو چپ چپ نگاه _

 نکنا، مهری هم مثل بقیه

 نداره، انتخ
ر
اب کرده باید انجامش بدههیچ فرف  . 

 . کنجکاو پرسیدم

 چیه؟ قراره چی ازم بخوای مگه؟_

 :مهتاب با لبهایی کش آمده پاسخم را داد

 . الفاتحه معالصلوات_

رو به سپهر که کنارم نشسته و بگو مگوی سیامک و 

 سیما را نظاره میکرد

 :گفتم



ه_  . الاقل تو بگو اینجا چه خیی

_ میشناسیش که، یه  مسخره بازیه سیماست دیگه

 . قانو یی گذاشته

؟_  چی

ی کاری که از کیس که برای _ ی سوال و اولیر اینکه اولیر

ی بار باهامون  اولیر

 . بازی میکنه یکسانه برای همه

 :با تعجب گفتم

 خب این چیش بده؟_

 :مهتاب به جایش پاسخ داد

وقنر بهت گفت خودت عمق فاجعه رو درک _

، منتها از االن بهت  میکنی

ور شوهر من و خط میکشیها، من خییل بگم د

تیام  . غیر

هنوز حرفهای مهتای را هضم نکرده بودم که سیما  

 کف دستانش را به هم

 . کو بید تا توجهمان را جلب کند



 . خب خب، لیدیز اند جنتلمن حواسا اینجا باشه_

 . بیطاقت شدم

 . اه بگو دیگه، جونم و به لب رسوندی_

_ له نکنای جون عشقم، االن میگم عج  . 

ما_  !پا میشم میر

ی االن میگم، باید یگ از پرسای جنع و _ ی بشیر بشیر

 . ببویس

 . به رسعت دستش را به سمت عیل نشانه گرفت

ت _ رو عیل اصال حساب نکنا، من رو شوهرم غیر

 . دارم

 :شوک زده نگاهش کردم و گفتم

 میتونم گزینیه حقیقت و انتخاب کنم؟_

 :مهتاب فورا لب باز کرد

_ ی اشتبایه نمیکردممن  جات بودم همچیر  . 

 یعنی اون از اینم بدتره؟_

 !اصال نمیتو یی فکرش و بکنی _

ی شدم  . نیم خیر



بسیار خب رفقا خوشحال شدم از آشناییتون، من _

 همینجا ازتون

 . خداحافظی میکنم

سپهر دست روی شانه ام گذاشت و مجبورم کرد به 

ی   . نشسیر

 !کجا حاج خانم بودیم در خدمتتون_

م بخوابم_  سپاسگزارم، میر

 . عیل حالت ناراحنر به خودش گرفت

ی _ متاسفانه باید بگم که تا انجامش ندی حق رفیر

 . نداری

 . آقا من پشیمون شدم بازی نمیکنم_

 !دیگه دیره خواهرم_

 :سیامک با عصبا نیت گفت

تو رو از این قاعده مستثنا میکنیم مهری، االن _

ی دیگه میگه  سیما یه چیر

 . بهت

 :سیما طلبکارانه در جواب گفت



ی و میخوام ازش که انجام _ آقا نوبت منه، منم همیر

 !بده به تو چه؟

د طوری که  دستهایش را مشت کرده و میفرسر

ون  رگهایش به وضوح بیر

 . زده بود

 . سینا هم با لبخندی گشاد مرا زیر نظر داشت

ی احتمایل  برای اینکه از بحث و جدل و درگیر

ی کنم از ج اجلوگیر  

 . برخاستم

 . همتون ساکت! انجامش میدم_

 . سیامک بلند شد

 .. . مهری_

 . چیه؟! قانون خودتونه دیگه، منم انجامش میدم_

 . رو به سیما پرسیدم

 انتخاب فرد با خودمه دیگه؟_

 . اوهوم_

ون فرستادم و یک دستم را به   نفسم را صدادار بیر



 کمرم زده و دست دیگرم

 . را روی پیشا نیام گذاشتم

 لپ دیگه؟_

 :مهتاب و سیما پر خنده یک صدا جواب دادند

لم را از  _ نه، لب! چشمانم تا آخرین گشاد شد و کنیر

 . کف دادم

 دارین مسخره بازی درمیارین نه؟_

سیما با لبخندی که از نظرم کامال مضحک بود 

 :پاسخم را داد

 !نه! کامال جدی هستیم_

 . از اولشم نباید قبول میکردم_

_ ه قبول کردی... چرا انقدر داری سختش حاال ک

 میکنی مهری؟ یه

ی  ی خایص نیست که! هرکس برای اولیر بوسهس! چیر

 بار با ما بازی کرده

 . این کارو انجام داده

 . به سینا اشاره کرد



ی سینا، دفعیه اول که با هم بازی کردیم این  _ همیر

 . کار و انجام داد

نظاره  سینا از جا برخاست و دست به جیب سیما را 

 . کرد

خب من احساس میکنم که باید توی قوا نینتون _

ی چون  تجدید نظر کنیر

 . منم با این کار مخالفم

 . سیما متعجب به او چشم دوخت

تو دیگه چرا؟ تو که خودت پیشنهاد این بازی رو _

 دادی با اینکه

 . میدونسنر قانونمون چیه

ی باره  _ آره میدونستم اما نمیدونستم که ایشون اولیر

 !که میخواد بازی کنه

 . سپهر سکوتش را شکست

سیما بسه دیگه، فکر کنم خودتم متوجه شدی که _

 هیچکس موافق انجام

ی دیگه از مهری بخواه  این کار نیست، پس لطفا یه چیر



. 

 . با عصبا نیت رو به جمع کردم

ی قایط این _ لطفا دیگه از من درخواست نکنیر

 بازیاتون بشم چون نخواهم

العتون دیگه هم بازی نمیکنمشد و محض اط ! 

و یی توجه به صدا زدنهای سیما با گامهایی عصنی از 

 آنها دور شده و راه

 . طبقیه باال را در پیش گرفتم

 . چند دقیقه بعد سیما به اتاقم آمد

 . فکر کنم یه عذرخوایه بهت بدهکارم_

 . روی تخت جابهجا شدم

 . نیازی نیست _

_ با این کار یخی که چرا هست، من فکر کردم شاید 

 بینتون هست

 . بشکنه

ی گ؟_  منظورت چیه؟ بیر

در نور ضعیف چراغ خواب دیدم که جلو آمد و کنار 



ی   تختم روی زمیر

 . نشست

ی تو و سیامک _  . بیر

 !یخی بینمون نیست سیما، یعنی هیخی نیست_

دستم را که روی شکمم بود در دست گرفت و 

 نزدیک لبانش برد، بوسهای

ی انگشتان لطیفش نرم بر آن کا شت و دستم را بیر

 . حبس کرد

درسته که ما خواهر خو یی نیستیم ویل مهری به _

 خدا که از همون ثا

 . نییه اول من مثل خواهرم دیدمت

 . رو به او به پهلو چرخیدم و آرنجم تکیهگاه تنم کردم

 . منم تو رو مثل خواهرم دوست دارم عزیز دلم_

ه به چشمهایم لب زد  :خیر

_ هم بگوپس ب  . .. 

ی   ... دو دل بودم برای گفیر

ی نیست آخه_ ی  ... چیر



ی نگفته، اما _ ی باشه فرض میکنم که هنوز بهت چیر

 مهری تقریبا همه

 . متوجه شدن پس خودت و گول نزن

ون  ی لبهایم بیر یک که از بیر صدای خندهای هیسیر

 آمد در آن فضا

ساند ی مییر  . حنر خودم را نیر

_ همیدن سیما؟بفد اون وقت دقیقا چی رو ف  

 .. . لحنش مالیم بود

 !اینکه سیامک بهت عالقهمند شده_

 . در همان حال رو به او روی تخت نشستم

 افتاده باشه_
ر
ی ما اتفاف  . سیما این دلیل نمیشه که بیر

میدونم عزیزم، هیچکس نه قضاوتت کرده و نه _

 میکنه، من فقط اینجام

 چون فکر کردم شاید همونطور که من گایه باهات

 درد و دل میکنم ت

... حاال اگه نمیخوای هیچ  هم بخوای این کار و بکنی

 مسئلهای نیست



... 

 . قصد بلند شدن داشت که دستش را گرفتم

 ... نه نرو_

 . باز رس جایش برگشت و منتظر نگاهم کرد

هیچگاه در مورد احساساتم با کیس صحبت نکرده 

 بودم حنر مادرم و

ی را برایم دش ی موضوع گفیر وار میکردهمیر  . .. 

خب میدونم که خندهداره اما من نمیدونم از کجا _

وع کنم  .. . باید رسر

 . سیع داشت آرامش و اطمینان بهم تزریق کند

ه، من قول _ از هرجایی که حس میکنی گفتنش راحتیر

 میدم کامال بدون

 . پیش زمینه فقط گوش بدم

 ... بهم گفت که میخوادم_

 . یعنی دوستت داره دیگه_

_ فت دوستم داره، گفت میخوادمنگ  . 

ی داره؟_  و این برای تو معنایی جز دوست داشیر



حس میکنم یه نور حس مالکیت داره که من _

 خوشم نمیاد... من یه دخیر 

آزاد بودم و اینکه تحت سلطه باشم حس خو یی بهم 

 . نمیده

میدونم که رفتاراش عجیب غریبه اما بچیه بدی _

 نیست مهری، این و به

طر نمیگم که پرسعمهم، بلکه واقعا بهش این خا

 . ایمان دارم

 گفته میخوادت یعنی واقعا دوستت 
ی

اینی هم که میگ

 داره، اونقدری که

ی  روی غرورش پا گذاشته که بیاد و به کیس که تا همیر

 چند وقت پیش به

ی و  عنوان دو تا آدم متضاد رو به روی هم قرار داشیر

 با توجه به اینکه

سینه ش بزنه و یا طبق جنگ و ممکنه دست رد به 

 جدلهایی که با هم

ی بخواد از این مسئله بر علیه خودش استفاده   داشتیر



 کنه، بگه که دوستش

داره، بگه میخوادش... باور کن کار خییل سخنر رو 

 انجام داده... خییل

 ... جرات به خرج داده مهری

 .. . میدونم که کار سخنر کرده_

؟_  پس چی

_  زیاد... میدونم که ته دلم کالفهام سیما، خییل

 بهش بیمیل نیستم

،میدونم که فاکتورهای مثبت زیادی داره ویل هرچی 

 با خودم کلنجار

ی این وسط  ی م نمیتونم باهاش کنار بیام... یه چیر میر

 به نظرم درست

 ... نیست

 . برخاست و روی رسم بوسه زد

میدونم به خاطر بهارهس، اما انقدر به خودت و _

، از اوناون سخت نگیر   

 . اتفاق نزدیک به دو سال گذشته تقریبا



 . رسی تکان دادم

 . بهش فکر میکنم_

هر جا حس کردی نیاز به یه گوش شنوا داری من _

 آمادهام، از حرفای

دار نمیشه  ی باش هیچکس خیی االنمون هم مطمی 

 حنر مهتاب و سپهر و

 . عیل، خیالت جمع

 . مریس_

_ ین کاریه که خواهرا برای هم ی  کمیر میکیی  . 

ون رفت  . گفت و از اتاق بیر

هقب خزیدم و به تاج تخت تکیه زدم، ذهنم هزاران 

 سوال و مسئله طرح

میکرد که با فرضیات اعصاب خرد کنی که داشتم 

 نمیتوانستم پاسخ دقیقر 

 . برایشان بیابم

دم، باید کیم از موضع سفت  ی باید با خودش حرف میر

ی   و سختم پاییر



ی راحت یر خودی نشان دهد، شاید میآمدم تا او نیر

 بتوانم دغدغههایم را

 . پاسخ گویم

از فکر اینکه بقیه متوجه شدهاند مغزم سوت 

 . میکشید

معلوم نیست چه فکرایی که نکردن! وای خدا 》

وع  مامانم حتما باز رسر

ی پیش خودش! داریوش خان  کرده به داستان ساخیر

 و بگو... گفتم چرا

وهایی برده! وای اینجوری نگام میکنه، نگو که یه ب

 نه، دیگه گ میتونه

تیکههای عیل و سپهر و جمع کنه! خدا خودش رحم  

 کنه فقط... امیدوارم

خدا یه اعصاب فوالدی بهم بده بتونم این چند روز 

 . دووم بیارم

ه... اصال 
َ
ُ
ُ
ُ
َ
این سینا هم که شده قوز باال قوز، ا

 حال و حوصلیه اون



چال  لبخندای جذاب لعنتیش و ندارم، با اون

ه
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ه ا

َ
ُ
ُ
ُ
َ
 《!دلرباش...! ا

ی  هایم همچنان ادامه داشت و فکرم بسان   خود درگیر

 گنجشگ بازیگوش از

ید که صدای پیامک   این شاخه به آن شاخه مییی

 گویسر حواسم را معطوف

 ... به او کرد

اویی که در آخرین لحظه با اخیم بر پیشا یی نظارهگر 

 من و عکسالعملهایم

 . بود

رداشتمش و پیامک را باز کردماز روی پاتخنر ب  . 

《 》 

...؟  خو یی

 . در جوابش تایپ کردم

《 》 

 ...آره

؟》  《اون سه نقطه یعنی چی



 《.یعنی خوبم ویل یه کم گیجم》

《 》 

 چرا گیج؟

نمیدونم! ویل فکر میکنم باید بیشیر با هم حرف 》

 《.بز نیم

 《چرا که نه، بیام باال؟》

خدمت  لبخندی بر لبم مهمان شد از این آماده به

 . بودنش

ی یه کارم مونده که بفهمن 》 نه بابا دیوونه! همیر

 《اومدی اتاق من

《 

 《زنگ بزنم؟

《 

 نه

》 

پس چطوری میخوای حرف بز نیم؟ میخوای تو 》



 حیاط آتیش کنم به

و یک  《روش رسخپوستا با دود عالمت بدم؟

 ایموچی پوکر ضمیمیه

 . پیامکش کرده بود که لبخندم را پررنگ کرد

《 》 

دتا بع ... 

ی نگم؟》 ی  《یعنی دیگه چیر

 《.یعنی میخوام بخوابم》

 《پس شبت بخیر عزیزم》

توقع داشتم با دیدن کلمیه عزیزم از کوره در بروم 

 ویل ب خالف انتظارم

تهدلم قند آب شد! بدون آنکه جوابش را بدهم  

 گویسر را روی سینهام

 . گذاشتم و دراز کشیدم

 .. . این حرفهای یواشگ داشت بدجور مزه میداد

تمام شب را با افکار مختلف و ضد و نقیض گذراندم 

 طوری که وقنر به



خودم آمدم ساعت از چهار گذشته بود و بعد تمام 

 تالشم را کردم تا خوابم

 . برد

صبح با حس دسنر که آهسته موهایم را نوازش 

 . میکرد چشم باز کردم

 . پاشو دیگه عزیز دلم ساعت یازدهه_

 . سالم صبح خیر _

ی به رویم زدلبخند  . 

 . سالم خوابالوی من_

دستم را جلوی دهانم گرفته و خمیازهای کشیدم،  

 کش و قویس به

 . اندامم دادم

 شما اینجا چی کار میکنی اصال؟_

ون دیگه_  . اومدم بیدارت کنم بریم بیر

 در تنم ریشه دوانده بود که انگار کوه  
ی

آنقدر خستگ

 .کنده بودم

 مامان نمیشه من نیام؟_



_ وای بمو یی خونه تنها که چی بشه؟میخ  

 . که بخوابم_

ته؟! ساعت یازدهستا_  !چه خیی

 . تا صبح نخوا بیدم ب جون خودم_

 چرا؟ حالت بد بود؟_

د_  . نه خوابم نمییی

 پاشو بریم حال و هوات عوض میشه. تقریبا نالیدم_

. 

 . به خدا حال ندارم مامان، بذار بمونم دیگه_

_ ، ال ی باشه پس هرجور راحنر ی اقل پاشو یه چیر

 . بخور ضعف نکنی 

 . یه دفعهای ناهار میخورم دیگه_

کو تا ما بیایم و ناهار بیاریم، پاشو بیا یه لقمه یه _

ی بدم بخوری بعد ی  چیر

 . بریم

 ... مامان_

 . نمیشه اینجوری خیالم راحت نیست، پاشو پاشو_



 . بیحوصله از روی تخت برخاستم

 کو شالم؟_

و شالم را از روی جالبایس از کنار تخت بلند شد 

 . برداشت و به دستم داد

شال را آزاد روی موهای بافته شدهام انداختم و به 

 دنبال مادرم از اتاق

ون رفتم  . بیر

ی _  . من یه آ یی به دست و صورتم بزنم میام پاییر

 . باشه، زود باش فقط_

ی  دست و صورتم را شستم و پلهها لخ لخ کنان پاییر

 . رفتم

آماده روی مبلها نشسته بودند که با  همه حاضی و 

 دیدنم یگ یگ

 . صدایشان درآمد

ب  های زد  . مهتاب روی شانیه سیما ضی

 . اونجا رو، خانم خرسه باالخره از خواب پا شدن_

 . سیما لبخندی آرامش بخش بر لب نشاند



 چرا حاضی نشدی هنوز؟_

 . نمیام من_

 . ا، چرا؟ منتظر تو بودیما_

_ م من، حوصله ندارمببخشید اما نمیا  . 

 :سپهر به حرف آمد

 به خاطر دیشبه؟_

نه بابا، حال و حوصله ندارم، دلم میخواد فقط _

م بخوابم  . بگیر

 . داریوش خان با چهرهای نگران نگاهم کرد

مت درمونگاه_  اگه حالت خوش نیست آماده شو بیی

. 

 . نه به خدا خوبم، فقط خییل شدید خوابم میاد_

ر و اطراف را از نظر گذراندم ویل کامال نامحسوس دو 

ی از سیامک و  خیی

 خانوادیه سینا نبود
ً
 . ایضا

خانه بلند شد ی  . صدای مادرم از آشیی

 . مهری بیا دیگه_



 . اومدم_

ی نشستم  خانه قدم برداشتم، پشت میر ی به طرف آشیی

 و لیوان آبمیوه را

برداشتم و جرعهای نوشیدم تا خشگ دهانم برطرف 

 . شود

_ امان، به خدا میخورمبرو دیگه م  . 

دو تکه نان از ماکروفر درآورد و جلویم کنار بشقاب  

 کره و پیالیه کوچک

 . عسل گذاشت

م مامان جان، بخور نوش جونت_  . باشه میر

خانه  ی میدانستم تا نبیند یک لقمه خوردهام از آشیی

ود ون نمیر  بیر

پستکیه کوچگ از نان جدا کردم و کیم کره رویش 

 . مالیدم

_ کجان پس؟بقیه    

 . آمد کنارم ایستاد

 . گ؟ همه بودن که_



بعد از صحبنر که دیشب با سیما داشتم و این که  

 گفته بود تقریبا همه

متوجه عالقیه سیامک به من شدهاند حنر از 

 آوردن اسمش هم

خودداری میکردم، نمیخواستم به افکار و 

 حدسیاتشان دامن بزنم در حایل

 بینمان نیفتا
ر
دهکه هنوز اتفاف  . 

 نه همه نبودن، فقط سیما اینا و داریوش خان بودن_

. 

 . دستش را پشت صندیل گذاشت

ی کنه، سارا _ ی و برده سوار ماشیر سیامک شهیر

 خانماینا هم دارن

 . آمادهمیشن

سیدم از  حنر به چهریه مادرم نگاه هم نکردم، مییر

 چشمانم بخواند... کیم

 . عسل روی لقمهام ریختم و به دهان بردم

_ گه ما دیر کردیم زنگ بزن برات غذا بیارن، گرسنه ا 



، شماره  نمو یی

 . تلفن رستوران روی یخچاله

دهانم پر بود، رس جنباندم و در جواب خداحافظی 

 . مادرم دست تکان دادم

 ماندیه کره و عسل را در 
ر
صبحانهام را که خوردم باف

 یخچال گذاشتم و

لن لیوان خایل را توی سینک قرار دادم و به سا

 . برگشتم

خوابم کامال پریده بود و حاال از نرفتنم پشیمان بودم 

 اما دیگر سودی

 !نداشت

روی کاناپه لم دادم و تلویزیون را روشن کردم، کیم  

 کانالهای ماهواره را

ی کردم و روی شبکیه  ماندم که در pmcباال پاییر

 حال پخش یک موزیک

 . ویدیو از شادمهر عقییل بود

م انداختم و همانجا دراز کشیدم و شالم را دور گردن



 صدای تلویزیون را کیم

 . بیشیر کردم

 . سالم_

با شنیدن این صدا هول زده از جا پریدم و در جا 

 نشستم، دست روی قلبم

 . گذاشته و نفسمبه زور باال میآمد

 . قدمهایش را به طرفم رسعت بخشید

ای وای ببخشید ترسوندمت؟ نمیدونستم توام _

 !نرفنر 

د دهانم ی بان قلبم روی هزار میر خشک شده بود و ضی  

. 

؟_  خو یی

خانه قدم  ی صیی نکرد تا جوا یی بدهم به طرف آشیی

 تند کرد و لحظایر بعد

 . با لیوا یی آب در دستش برگشت

 . لیوان را از او گرفتم و چند جرعه نوشیدم

متاسفم، این شد بار دوم که اینطوری باعث میشم _



 . حالت بد بشه

_ ی  با بقیه؟ چرا نرفتیر  

 . از لیوا یی که من آب خورده بودم یک قلوپ نوشید

 . با تعجب به او نگاه میکردم که شانه باال انداخت

 . حوصله نداشتم_

ون دادم  . نفسم را صدا دار بیر

 . هوف، منم حوصله نداشتم_

بابت دیشب عذر میخوام، من واقعا نمیدونستم _

 بار اولیه که میخوای بازی

ی پیشنهادی نمیدادم کنی وگرنه اصال  همچیر  . 

 . نه مسئلهای نیست_

 میتونم بشینم... اگه اشکایل نداره؟_

 . البته، بفرمایید_

 . آمد و روی مبل کناری من نشست

 . موهای زیبایی داری_

با تعجب نگاهش میکردم که متوجه شدم شالم دور  

 . گردنم افتاده



گندش بزنن، کم مونده بود این منو رسلخت 》

 《 !ببینه

 که همیشه به بقیه 
ی
بر حسب جملیه معروف

 "اتفاقیه که افتاده"میگفتم 

 . خودم را به بیخیایل زدم

 . ممنون_

ی گذاشت  . لیوان را روی میر

ی که وکییل_  . گفیر

ی _  . درست گفیر

کت کار میکنم، یه جورایی میشه  _ من با بابا تو رسر

 گفت ریاست و به عهده

 . دارم

 . پا روی پا انداختم

ی _  . موفق باشیر

ل را برداشتم و صدای تلویزیون را کم کردم  . کنیر

کت دنبال وکیل کار درستیم_  . برای رسر

ی _  . انشاهلل پیدا میکنیر



ل را کنار دستم گذاشتم  . کنیر

 :لبخندی زد و گفت

 . خییل خو یی به خدا_

 . با رویی گشاده پاسخ دادم

 . آره میدونم_

 . خب مثل اینکه وکیل مورد نظرم و پیدا کردم_

 . خداروشکر_

گ وقت داری بیای برای صحبتهای اولیه و تنظیم _

 . قرارداد

 . نیشخندی بر لب نشاندم

م_ ی قرارداد دفیر کیس نمیر  !من برای بسیر

؟_  پس چطوری کار میکنی

 !معموال بقیه میان دفیر من_

صدای خندهاش بلند شد و من خدا را شکر میکردم  

 که سیامک نیست

مپلنت شدیه قشنگش را با وگرنه االن دندانهای ای

 یک حرکت در دهانش



 . خرد میکرد

ت_  . اوه ی س، خب پس یه وقنر بده من بیام دفیر

 شما خودتون به مراجعینتون وقت مالقات میدین؟_

 چطور؟_

آخه من منیسر دارم، ایشون این کار و برام انجام _

 . میدن

 . ابروهایش باال پرید

؟_  یعنی اصال پاریر بازی نمیکنی

_ ی اصویل دارههر چ ی یر  . 

ت و بعد _ ، پس شماره تلفن دفیر
ی

آره درست میگ

 . بهم بده

 . باشه_

ه به صفحیه تلویزیون و موزیک ویدیوی  هر دو خیر

 خارچی در حال پخش

ی و پرسی را روی تخت  بودیم که ناگهان تصویر دخیر

 و مشغول اعمال

 . خاک بر رسی نشان داد



ل را بردارم  و شبکه را با هول و وال خواستم کنیر

 عوض کنم که از دستم

ی افتاد  . زیر میر

ل را برداشت و تلویزیون  سینا با خنده خم شد و کنیر

 . را خاموش کرد

ی خایص هم نبودا، انقدر هول شدن نداشت_  . چیر

ط ببندم گونههایم رنگ گرفته  !حاضی بودم رسر

ه_ ی  ... ا م، چیر

از جا برخاستم، حنر نمیتوانستم به صورتش نگاه  

او با همان کنم ویل  

 . لبخند دندان نما تماشایم میکرد

م باال تو اتاقم_  . من میر

 میخوای من برم تو اتاقم؟_

 . نه نه، چرا شما_

، باال هم شاید حوصلهت _ گفتم به هر حال معذ یی

 رس بره بخوای

 . تلویزیونببینی 



 . هم خجالت میکشیدم و هم نمیخواستم کم بیاورم

_ ببینم کیس زنگ نزده  گوشیم تو اتاقه، میخوام برم

 . باشه

ی صدای زنگش _ اتفاقا من داشتم میاومدم پاییر

 میاومد منتها نمیدونستم

 . مال توئه

م ببینم گ بوده_  . میر

پشت به او کرده و گامهایم را پشت رس هم به طرف 

 راه پله برداشتم و پله

 . ها را با دو باال رفتم

را به باالی پله ها ایستادم و نفس نفس زنان دستم 

 . دیوار گرفتم

 و 
ی

مندگ انگار قرار بود تمام این مسافرت را من به رسر

 خجالت از سینا

 !بگذارم

 !اصال نمیدانستم چطور باید با او رو در رو شوم

با شنیدن صدای زنگ موبایلم به طرف انتهای سالن 



 دویدم و در اتاق را باز

 . کرده و خودم را داخل پرت کردم

خنر برداشتم و با دیدن اسم موبایل را از روی پات

 سیامک بیمعطیل

رنگ را لمس کردم ی  . آیکن سیی

 .بله_

 کجایی تو معلومهست؟_

 . صدایش کیم بلند بود و لحنش عصنی 

ی بودم، گوشیم اینجا تو اتاق بوده صداش و _ پاییر

 . نشنیدم

 . مشکوک پرسید

؟_ ی یی  چرا نفس نفس میر

 . دویدم_

_ ؟ نکنه این یارو باز اذی تت کرده؟چرا بدویی  

 . نفس عمیقر کشیدم و لبیه تخت نشستم

 . نه بابا بیچاره، از پلهها دویدم_

؟_  !خب واسه چی از پله ها بدویی



وای سیامک بیست سوالیه؟! دویدم دیگه، حاال  _

 کاری داشنر زنگ زدی؟

؟_  االن کجایی

 . پوف، االن توی اتاقمم_

 . اون کجاست_

 . پایینه_

ی چی کار میکردی؟_  تو پاییر

 !سیامک؟! یعنی چی این سوال جوابا؟_

ی بشم دور و ورت _ چیه مگه میخوام فقط مطمی 

 . نباشه

 . تند جوابش را دادم

 . اگه یادت باشه یه قرار یبا هم داشتیم_

ی چی  _ مگه من چی گفتم؟! بابا یک کلمه پرسیدم پاییر

 کار میکردی؟

اگر قرار بود این رابطه را بپذیرم پس باید یاد میگرفت  

این سواالت  که از   

سد، کامال واضح جوابش را دادم  . مسخره نیی



اول صبحونه خوردم و بعدش با سینا حرف زدیم و  _

 کیم هم تلویزیون

 . نگاه کردیم

صدای فریادش گوشم را خراش داد جوری که موبایل 

 را کیم از گوشم

 . دورکردم

مهری داری لج میکنی با من؟ خوبه بهت گفتم از _

داین یارو خوشم نمیا  

،گفتم دور و ورش نباش، بعد اون وقت نشسنر 

 باهاش به گپ زدن و

 !فیلم دیدن؟

ی سیامک، اوال همچنان تاکید _ صدات و بیار پاییر

ی من  میکنم که هیچ چیر

به تو مربوط نمیشه، دوما یه حرف زدن ساده اونم 

 در مورد کار و فیلم دیدن

غ باشه، بعدش کجایی تو   فکر نمیکنم کار خالف رسر

ی اینجوریکه دار   



؟ میخوای همه بفهمن؟ ی یی  !عربده میر

 . االن برمیگردم_

 . الزم نکرده_

 چرا؟ مزاحمتون میشم؟_

 !چشمانم گرد شد از شنیدن این حرف

؟! واقعا برای خودم _
ی

میفهیم داری چی میگ

 متاسفم که حنر بهت فکر

 !کردم

 . لحنش پشیمان شد

 . من... من منظوری نداشتم_

 !کامال متوجه شدم_

ی منظور بدی نداشتم، فقط _ مهری به جون شهیر

 یه لحظه عصنی شدم

 . نفهمیدم چی دارم میگم

همیشه وقنر عصنی مییسر هر چی از دهنت در _

؟
ی

 بیاد میگ

چرا یه کمم به من حق نمیدی؟ دو ساعت منتظر _



ی یهو  تو بودم ماشیر

ی نمیای خستهای  دیدم همه اومدن اال تو! گفیر

 . میخوای بخوا یی 

_ صبا نیت داره؟خب این ع ! 

نه اما اینکه فهمیدم سینا هم نمیاد، این عصبا _

 نیت داره... اینکه قبل از

ون ده بار بهت زنگ زدم و  اینکه از ویال بیایم بیر

 جواب ندادی، اینکه

همیه فکرم پیش تو بوده و هر پنج دقیقه یک بار 

 بهت زنگ زدم ویل جواب

ذهنم،  ندادی، اینکه هزار جور فکر و خیال اومده تو 

 اینکه.... اینکه نگرانت

 ... . بودم

شان بوده کیم آرام   با شنیدن دغدغههایی که درگیر

 گرفتم و دروغ چرا

ی که از من بعید  ی حنر دلم برایش تنگ شد... چیر

 بود... ویل میخواستم



یر  کیم با این احساس پشیما یی رس کند تا درس عیی

 برایش شود که

 . دیگر با من اینطور حرف نزند

ی خوشحال شدم، اینکه افکارش فق ط بابت یک چیر

 را، ذهنیاتش را و مسائیل

که او را درگیر خودشان کرده بودند را با من در میان  

 گذاشت، این یعنی 

 . یک قدم به جلو

نگذاشت سکوت بینمان بیش از این به طول 

 . بیانجامد

 . االن میام بیشیر با هم حرف بز نیم_

 :قاطع و محکم جواب دادم

 . نه_

 :جا خورده گفت

؟! یعنی چی نه؟_  !چی

یعنی نیازی نیست برگردی، من حالم خوبه، تو هم _

 با مادرت و بقیه



به گردش ادامه میدی و بعد باهاشون برمیگردی 

 . میای نه االن

منم حوصلیه گردش نداشتم به خاطر تو راه _

 . افتادم که اونم نیومدی

_ ت باشه اشکایل نداره، چرا انقدر به خودت سخ

ی؟ یه امروز و با  میگیر

مادرت بگذرون، یه کیم هم به اون توجه کنی به 

 جایی برنمیخوره

،ناسالمنر چندماه ازش دور بودی، وقت برای حرف 

 . زدن زیاده

میدانستم االن دلش میخواد خفهام کند اما دارد 

ل میکند  . خودش را کنیر

برای مادرمم وقت زیاد دارم، االن ویل باید برگردم _

اون خراب شدهتو  ! 

کامال از لحن حرصیاش میشد به عصنی بودنش یی 

 . برد

 . لبخندی ناخودآگاه روی لبم نشست



نه تو االن برنمیگردی و همیه توجهتو میدی به _

 مادرت و با بقیه

ی نیم، اوگ؟  برمیگردی، شب با هم حرف میر

 !نمیتونم، فکرم پیش توئه_

ی توجهات ریز  و به  دلم در سینه فرو ریخت... همیر

 قول سیما دوستت دارم

مستقیمش بیش از بیش تپشهای قلبم را  گفتنهای غیر

 . نامنظم میکرد

، من اینجا توی اتاقمم و االنم میخوام _ چرا میتو یی

 یه کیم بخوابم و

 . احتماال تا وقنر شما برگردین بیدار نمیشم

 . پس حداقل در و قفل کن_

د که اگه  ی خندهام گرفته بود، جوری حرف میر

 میفهمید فکر میکرد من یا

 !یک جا یی بالفطره تنها هستم

 باشه قفل میکنم، حاال بگو ببینم گ دور و برته؟_

 !هیچکس_



؟_  وا! پس تو کجایی

ی تو پاساژ، خواستم _ ی نشستم بقیه رفیر من تو ماشیر

 اول با تو حرف بزنم

. 

لبخند روی لبم پر رنگ شد و با رسخویسر جوابش را 

 . دادم

_ فکر من بودی، حاال برو پیش بقیه و مریس که به 

 . خوش بگذرون

 یی تو مگه خوش میگذره؟ _

 !خوشحالیتو وابسته به بود و نبود کیس نکن_

 رو دوست نداری؟_
ی

 این وابستگ

اینکه تو بخوای به خاطر من درد بکیسر رو دوست _

 ندارم، یه نمونه از این

 رو قبال دیدم
ی

 ... وابستگ

و بعد او بود که این  چند ثا نیهای به سکوت گذشت

ی را در هم  جو سنگیر

 . شکست



؟_  قبیل منو فراموش کنی
ی

 فقط بگو گ قراره زندگ

ی هم  دلم نمیخواست ناامیدش کنم اما دروغ گفیر

 قطعا دردی را دوا نمیکرد

. _ 

 ... هیچ وقت

 من روی رابطهمون _
ی

یعنی قراره همیشه اون زندگ

 سایه بندازه؟

_ تهسیا هنوز رابطهای شکل نگرف ! 

میدو یی هر کس بهم بگه سیا امکان داره گردنش و _

 بشکنم؟ ویل از دهن

ین کلمیه دنیا رو شنیدم؟ ون انگار بهیر  تو که میاد بیر

با اینحرفش دهانم را دوخت و زبانم بند آمد... م 

 یدانستم از اینکه کیس

سیاصدایش کند متنفر است ویل از دیروز تا االن 

 چند باری بدون فکر سیا

ش کرده بودم و او هر بار این مسئله را یادآوری  خطاب

 کرده بود که فقط من



 .... میتوانم اینگونه صدایش کنم

ی جمالت  ی چیست مگر؟! جز همیر دوست داشیر

 جادویی که میتوانست زبان

ز یی را که حنر در حضور قدرتمندترین افراد هم 

 سکوت نمیکند بند آورد؟

و وقنر  قطعا تعریف هر کیس از عشق متفاوت است

د من ی  سیامک حرف میر

ی گوش  انگار داشتم به تفسیر او از دوست داشیر

 ... میدادم

تک تک کلماتش را در ذهنم دوره کردم و قلبم 

 بیتوجه به اخطارهای عقلم

فقط یک پیام را در نظرم پررنگ میکرد... اینکه او 

 واقعا دوستم دارد... در

را فکر و خیاالتم غرق بودم که لحن مالیمش گوشم 

 . نوازش داد

 . مواظب خودت باش_

 . توام همینطور_



بدون خداحافظی تماس را قطع کرد و وقنر صدای 

 بوقهای ممتد در

 . گوشمپیچید، موبایل را روی سینه ام گذاشتم

ی همینقدر خوب پیش بره، کاش 》 کاش همه چیر

 همیشه همینطور آروم

 《...بمو یی 

اب روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را به قصد خو 

 !بستم ویل مگر میشد؟

صدایش در ذهنم اکو میشد و خواب را از چشمانم 

 ... در ربوده بود

 "...مواظب خودت باش"لحنش وقنر که که گفت 

ی میتوانست  حنر همیر

 !به تنهایی خوراک چند شب بیدار خوا یی باشد

تلفنم را برداشتم و تمایس با شاهرچی و سپس با 

 محمدی گرفتم و روند

رس و جو کردمکارها را پ  . 

ی را رو به راه میخواند ویل محمدی  شاهرچی همه چیر



 در لفافه میگفت که

 . زودتر برگردم

میدانستم کارهای دفیر این روزها کیم سنگینیر شده 

 و او مجبور است در

ی را متحمل شود و بالطبع  نبود من فشار بیشیر

 خسته شده اما در اخر با

"این جمله که  ان   کنمانشاهلل برات جیی رس و ته  "

 . قضیه را همآوردم

در حال چک کردن پیامهای تلگرامم بودم که چند 

 . تقه به در خورد

 بله؟_

ی ناهار بخوریم _  . بیا پاییر

 . ممنون من گرسنه نیستم، دیر صبحانه خوردم_

حاال بیا شاید دست پخت من و ببینی اشتهات وا _

 . بشه

 . از جا برخاستم و شال را روی رسم انداختم

 . در را باز کردم و به آن تکیه زدم



 چی میتونه دست پخت یه پرس باشه جز نیمرو؟_

لبخند رضاینر روی لبش نقش بست و دستهایش را 

ون  از جیبش بیر

 . کشید

 . امتحانش مجا نیه_

 . نهایتش یه املته دیگه_

 داره چه املنر _
ی

 . بستگ

 میکنه؟_
ر
 فرف

ما!ً میتو یی بیای ببینی _
ّ
 . مسل

ی باعث بوهای خ سید و همیر و یی به مشامم میر

 . تحریک اشتهایم شد

 . بدم نمیاد امتحان کنم_

خانه  ی ی رفتیم و وارد آشیی به همراه هم به طبقیه پاییر

 . شدیم

ی ناهارخوری را کامال با سلیقه چیده بود! دو  میر

 بشقاب چینی سفید مرب  ع

ی خوردن  ی  از سیی
ی
شکل با دو قاشق در کنارشان، ظرف



گو پیالیه کوچ  

ی بود  . تریسر روی میر

 . دو لیوان و بطری نوشابه در کنارشان

 . صندیل را برایم عقب کشید

 . بفرمایید_

با تشکر کوتایه روی صندیل نشستم و آن را کیم 

 . جلو بردم

ماهیتابه را از روی گاز برداشت و نزدیک آمد، ابتدا 

 بشقاب من را پر کرد و

 . سپس مال خودش را

گ و بو پخته بود، فلفل املنر بسیار خوش رن

ی و نگینیاش  دلمههای سیی

ی بود  . حسا یی اشتها برانگیر

ت  ی لقمه را به دهان بردم و از مزیه خوبش حیر اولیر

 . زده شدم

 چطوره؟_

لقمه را قورت دادم و در پاسخش انگشت سبابه و 



 شصتم را به هم چسباندم

. _ 

 . عایل

 . نوش جان_

بیگاه سینا غذایمان را در میان شوخیهای گاه و 

 خوردیم و پس از آن تا

ی را جمع کنم به رسعت بشقاب را از  خواستم میر

 . دستم گرفت

احت کن من جمع میکنم_  . برو اسیر

 . نه اینطوری که نمیشه آخه_

احت کن که باز یه _ چرا نشه، خوبم میشه، برو اسیر

 موقع حالت بد نشه

ه زیر مشت و لگد  !،بنده خدا بیاد من و بگیر

ک به کا بینتها تکیه دادمکنار سین  . 

 . من یه عذرخوایه بهت بدهکارم_

 . نه بابا، تو چرا_

 . به هر حال تقصیر من بود_



 !نه، ایشون زیادی آتیشش تنده_

ه_  . یه ذره زود از کوره در میر

؟ نیومده بودی جلو االن رو تخت _ یه ذره؟ مطمئنی

 بیمارستان

 . اینطورام نیست_. بودم

 !میدو یی که هست_

خانه  ی تکیهام را از کا بینتها گرفتم و سمت خروچی آشیی

 . قدم برداشتم

؟_  مطمئنی

 . ایستادم و به طرفش چرخیدم

؟_  از چی

 ... از اینکه آدم مناسبیه برات_

این مسائل به خودم مربوط میشه آقا سینا، به _

 نظر شما اینطور نیست؟

 . ظرفها را توی سینک گذاشت

، من فقط_
ی

 ... درست میگ

_ ین شما  فقط دارین از حدتون فراتر میر  . 



 . رسش را با ندامت تکان داد

 . عذر میخوام_

نایستادم که بخواهد حرف دیگری بزند، به طور 

 واضخ منظورش را رسانده

 !بود

به اتاقم برگشتم و خودم را روی تخت ولو کردم 

 ،ناخودآگاه تلفن همراهم

 . را برداشتم و وارد صفحیه پیامک شدم

《 ی  سیر ؟گ میر 》 

 . چند ثا نیه بعد گویسر به لرزه درآمد

تازه داریم دنبال رستوران خوب میگردیم بریم 》

 《ناهار، چطور؟

اما باز پاک   "بیا "چند بار دستم رفت تایپ کنم 

 :کردم و به جایش نوشتم

 《خوش بگذره ،نوش جون》

گویسر را روی پاتخنر گذاشتم و دستم را زیر رسم  

 . گذاشتم



《 خه این سینا چزا باید با من کاش زودتر بیاد! آ

 بمونه ویال؟ آدم قحط

فتم  بود؟ اه... مثال اگه سیامک االن اینجا بود میر

ی مینشستیم کنار  پاییر

 《...هم چای میخوردیم یا شایدم

با فکر بوسهای که به ذهنم خطور کرد، لبخندی 

ین بر لبم نشست  شیر

 . و گوشیه لبم را زیر دندان کشیدم

《 ه تو بغلش! یا مثال من و وای فکر کن من و بگ یر

 ببوسه! فکر کنم اون

 《لحظه غش کنم حیثیتم بره

همینطور که مشغول افکار صورتیام بودم تلفنم به 

 . صدا درآمد

 . با دیدن اسمش فورا تماس را برقرار کردم

 هوم؟_

 :بدون سالم و حرف اضافهای گفت

 چی میخوری؟_



؟_  چی

 میگم چی میخوری؟_

 :گیج جواب دادم

_ ، رو تختم دراز کشیدم هیخی  . 

 . صدایش پر خنده شد

م _ خنگ خودیم، دارم میگم غذا چی میخوری بگیر

 برات؟

 :یی هوا گفتم

 . ناهار خوردم، دستت درد نکنه_

چی خوردی؟ تا جایی که یادمه قرار بود بمو یی تو _

 !اتاقت و بخوا یی 

سینا املت درست کرد منم گرسنه بودم رفتم با _

 . هم خوردیم

ی آن جمله بود که فهمیدم چه  و درس ت بعد از گفیر

 گندی زدهام و درصدد

 . ماست مایل کردنش برآمدم

و تو هم قرار نیست عصبا یی بیسر و داد و بیداد راه _



 بندازی، چون ما فقط

، دلت که نمیخواست باز فشارم  ی ناهار خوردیم همیر

 بیفته غش کنم؟ صدای

نفسهای خشمگینش میگفت که حسا یی روی 

رفتهام اعصابش  . 

 . چند ثا نیه بعد جواب داد

 . دارم میام_

؟_  پس بقیه چی

گور بابای بقیه، مثل اینکه اون الدنگ کارش و _

 !خوب بلده

 گ؟_

همون که به هر بهانهای تو رو از اتاقت میکشه _

ون  !بیر

جواب در آستینم داشتم اما االن زمان دهان به 

ی نبود  . دهان گذاشیر

 . باشه بیا_

_ بیام تو اتاقت بمونحداقل تا   . 



 . باشه_

 . و بیخداحافظی تماس را قطع کرد

به پشت روی تخت چرخیدم و سناریوهای مختلقی 

 را برای رویارویی با

 . سیامک در ذهنم میچیدم

اینکه چه بگویم تا هم آتش خشم او را مهار کنم و 

 هم احساساتش را

 این حس مالکینر داشت 
ی
جریحهدار ننمایم و از طرف

میشد را از دچارش  

انم  . رسش بیی

ی خایص که دربردارندیه همیه این  اما متاسفانه چیر

 موارد بشود به ذهنم

 . نمیآمد

تنها کاری که از نظرم در آن هنگام واجب و مفید 

ی از تنش  بود، جلوگیر

 . میان سیامک و سینا بود

ی منظور از جا بلند شدم و شالم را روی رسم  به همیر



 انداختم و بیتوجه به

ی باز میداشت راهم را  ن دای درونم که مرا از رفیر

ی   کشیدم و به طبقیه پاییر

 . رفتم

سینا روی کاناپه لم داده و مشغول تلویزیون دیدن 

 بود، سیع کردم آرام و

بیصدا به حیاط بروم ویل درست قبل از رسیدن به 

 در صدایش باعث شد

 . ازحرکت بایستم

_ و  ن یه اگه توام حوصلهت رس رفته بیا بریم بیر

ی   دوری بز نیم، ماشیر

دنش  . ما هست نیی

به طرفش رو چرخاندم و تالشم این بود که در لحنم 

ی ایجاد نشود  تغییر

 !،مثال عصنی نشوم یا جواب ناجوری ندهم

نه ممنون، ترجیح میدم کیم توی حیاط قدم بزنم، _

 !تنهایی 



تشدید گذاشتم و امیدوار بودم   "تنهایی "روی واژیه 

 که متوجه بشود

ه عالقهای به گشت و گذار با او ندارمک  . 

 . شانه باال انداخت

 . هرطور راحنر _

بدون اینکه حرف دیگری بزنم پشت به او کرده و به 

 . حیاط رفتم

ون مرتیکیه ذوزنقه! یا 》 کاش بلندشه بره بیر

 حداقل بره تو اتاقش

جلو چشم نباشه! اه... گند بزنن شانس منو.... اینم 

 !از مسافرت اومدنمه

《 

روی تنیه درخت بریده شدهای که به عنوان صندیل 

 از آن استفاده میشد

 . نشستم و گوش به زنگ بودم

غم اینکه آیفون خراب بود و من   بعد علیر
دقایقر

 منتظر بودم در به طرز



وحشتنایک با مشت و لگد به صدا در بیاید، خییل 

 آرام و آهسته کلید در

 !قفل چرخید و در باز شد

امک با سگرمههایی در هم وارد و در را پس از آن سی

 آهسته پشت رسش

 . بست

رفتارش کامال برایم عجیب بود! چهرهاش در نهایت 

 عصبا نیت و کارهایش

 !در نهایت آرامش

ی مسئله این گمان را برایم قوی کرد که با این  همیر

 روش احمقانه قصد

م کند و شاید هم بخت با او یار  دارد مثال غافلگیر

اند مچ مرا درباشد و بتو   

د  !حال الس زدن با سینا بگیر

از این موضوع هم عصنی شدم و هم رنجیده 

 خاطر... چرا باید انقدر

بیاعتماد باشد؟ و هر لحظه علت جداییاش از بهاره 



 در گوشهای از ذهنم

 .. . جوالن میداد

قدمهایش را به رسعت به طرف در ورودی 

 برمیداشت و منی که در

از در حیاط نشسته بودم و  فاصلهای نسبتا زیاد 

ی خانوادیه سینا  ماشیر

 هم هرگونه دیدی به این سمت را بسته بود، نمیدید

. 

از جا برخاستم و قبل از اینکه به در برسد خودم را به 

 . او رساندم

دستش را از پشت گرفتم که در جا ایستاد و با 

 قیافهای متعجب به

 . پشت چرخید

بود این را از ابروهایی  از دیدن من کامال غافلگیر شده 

 که گرهشان به

 . مرور باز و بازتر شد و باال پریدند میشد فهمید

؟_  اینجا چی کار میکنی



 . این بار من طلبکارانه دست پیش را گرفتم

 تو چرا مثل دزدا اومدی تو؟_

؟ نکنه ناراحنر از _  تو؟ دزد یعنی چی
ی

چی میگ

 اومدنم؟

ندیدم پس همانجا ایستادن و بحث کردن را مناسب 

 به طرف پشت

ی به دنبالم کشیدم  . ساختمان قدم برداشته و او را نیر

ی؟_  کجا میر

 . لحنم کیم که چه عرض کنم زیادی دلخور بود

جایی که بشه به دور از چشم و گوشهای فضول _

 !بعضیا حرف بز نیم

همراه هم به پشت ساختمان رفتیم و دستش را رها  

 کرده و رو به رویش

 . ایستادم

_ ت شده تو مهری معلوم هست؟چه  

 . دست به کمر زدم

من چهم شده؟ به رفتارا و حرف زدنای خودت یه _



 !نگا بکن

خشکم زد، انگار که آب داغ رویم ریخته باشند کل 

 تنم گر گرفت و

 ... شعلهور شد

همانطور با دها یی باز به او نگاه میکردم و از خودم 

سیدم که آیا عشق  مییی

ی لحظه با آدیم که چه شکیل یم تواند با شد جز همیر

 !دلم را میلرزاند؟

نزدیکیر آمد و در یک قدمیام ایستاد... نفسهایم به 

 شماره افتاده بود از

ی  این همه نزدیگ... قفسیه سینهام جوری باال و پاییر

 میشد که حنر 

ی در تعجب بودم  ... خودم نیر

آهسته رسش را جلوتر آورد و با دستانش صورتم را 

 ... قاب گرفت

 در نگاهش درخشیدن  
ر
شالم ک دور گردنم افتاد برف

 ... گرفت



دستانش به پشت گوشم و از آنجا تا روی گردنم 

وی کردند  .. . پیرسر

با هر لمس و حرکت دستش روی پوستم حس مایه  

 کوچگ را داشتم که

در اقیانویس بیکران شناور است و خودش را به 

ده  ... دست آب سیی

ه فلسهای مایه را صاف دستانش مانند موچی نرم ک

 و یکدست میکند

 ... . ،گردن و صورتم را نوازش میداد

یی حرف خودم را به دستان نوازشگر و کار بلد او 

ده بودم و گه  سیی

 .. . گایه پلکهایم ناخودآگاه بسته میشد

ی چشمها و  رسش را جلو کشید و نگاهش بیتابانه بیر

 لبانم در رفت و آمد

 .. . بود

 که میتوانست این لحظه  دل در دلم نبود 
ر
برای اتفاف

ین و  را به بهیر



ین خاطرهام بدل کند ینیر  ... شیر

انگشست شصتش را روی لبم کشید و قلب بیقرار 

 مرا بیشیر به جنب

 . و جوش واداشت

دلم میخواد داد بزنم و به همیه د نیا بگم که _

 .. . دوستت دارم

د با شوری که در جانم ولوله انداخته بود دلم پر  ی میر

 برای اینکه میان

 .. . بازوانش فرد بروم

از این فکری که به مخیلهام راه یافته بود و بر 

 هیجانم میافزود لب زیرینم را

ی دوختم  . زیر دندان کشیدم و نگاهم را به پاییر

نکن اینجوری، حیف این لبا نیست که اینطوری _

 میکنیشون؟

به  رس بلند کردم و لبهایم را با زبان تر نمودم که

 وضوح آب دهانش را

 ... . قورت داد



 چطوری میکنم مگه؟_

 . پیش هیچ کس این کار و نکن_

 چی کار؟_

 ... باز با شصت روی لبهایم رد انداخت

ی_ ی که گازشون میگیر ... همیر ی  ... همیر

 چی میشه مگه؟_

 . نگاهش را لبهایم گرفت و زل زد به چشمانم

_ ل  خییل دلیی مییسر بعد شاید نتونم خودم و ک نیر

 کنم و بزنم گردن او یی 

 . که نگاهت کرده و بشکنم

ی پاسخ داد  :کامال مطمی 

 رفتارا و حرف زدنای من چه مشکیل داره؟_

وای سیامک فقط من و عصنی میکنی با این مدل _

 . بیخیال حرف زدنت

من بیخیالم؟! من االن از تو در حال انفجارم ویل _

 دارم به خاطر تو خودم و

ل میک نم وگرنه االن بایدشدیدا کنیر  ... 



حرفش را نیمه رها کرد و موهایش را که از همیشه 

 بلندتر شده بودند چنگ

 . زد

 !الالهاالهللا_

؟_  نه بگو ،بگو دیگه، وگرنه االن چی

 .... ول کن مهری_

ل نمیکردی _ نه ول نمیکنم، البد اگه خودت و کنیر

 االن منم شده بودم

 ... مثل

 ... از آوردن اسمش ابا داشتم

 .. . مثل اون_

ه به چشمانم  شانههایم را میان دستانش گرفت و خیر

 :لب زد

وگرنه االن باید میگرفتمت توی بغلم و جوری _

 میبوسیدمت که هر گ

دیدت متوجه بشه این لبا، این چشما، این همه 

 .. . زیبایی صاحاب داره



کارخانیه قند آب کنی در دلم برپا بود! نمیدانم 

نقدرچطور میتوانست ا  

جذاب به نظر بیاید! نمیفهمیدم چگونه با هر  

 کلمهاش، هر حرکتش

ین لمس سادهاش میتوانست حایل به  ،حنر کوچکیر

 ... حالیام کند

مگر میشد یک آدم این همه بتواند روی انسان 

 !دیگری تاثیر بگذارد؟

هیچگاه فکر نمیکردم امکان داشته باشد که یک مرد 

 بتواند اینگونه حال و

را دستخوش تغییر قرار دهد... از آن مهمیر احوال م

 اینکه هیچ وقت فکرش

را هم نمیکردم که مردی پیدا شود که احساساتم را 

 ... . به غلیان بیاندازد

در میان بهت و ناباوریام رسش جلوتر آمد و گونهام را 

 ... بوسید

 .. . عمیق... پر حرارت... رسشار از احساس



ظه منتظر بودم چسمانم بسته شده بود و هر لح

 لبهایم را لمس کند ویل

 :امیدم را با این حرف ناامید کرد

_ 
ی

م از گشنگ  !بریم تو که من دارم میمیر

ی ناباوری پلکهایم از هم جدا شدند و دهانم  در عیر

 باز و
ی
ی حرف  برای گفیر

بسته میشد، درست مثل همان مایه که در میان 

 دستان لطیف امواج در

ون افتادهرقص و پایکو یی بوده و ح اال از آب بیر  . .. 

ی دیگه؟_  واقعا همیر

 .دستهایش را به جیب برد

 پس چی عزیزم؟_

با شیطنت نگاهم کرد و خندهای خبیث روی لبهای 

 برجستهاش نقش

 . بست

؟_  انتظار کار دیگهای داشنر

ون فرستادم و حریص پشت به او  نفسم را با صدا بیر



 . قدم برداشتم

_ ! چند باری صدایم زد  ویل بیآنکه توجیه به او نخیر

 بکنم قدمهایم را

 . رسیعیر به طرف ورودی ساختمان برداشتم

هنوز به در نرسیده بودیم که دستم را کشید که 

 . مجبور به ایستادن شدم

؟_  چرا اینجوری میکنی دخیر

خودم را در مقابل وسوسیه نگاه کردنش به سخنر  

ل کردم  . کنیر

 !جور خایص نیست_

ذاشت و صورتم را به سمت دست زیر چانهام گ

 .خودش برگرداند

 جوجه ناراحت شده؟_

 . کفری شدم

 !من جوجهام؟ من؟_

 !پس گ؟ البد من با این قد و هیکل_

 . اصال ولم کن میخوام برم تو_



؟_  اگه ولت نکنم چی

 . تقال کردم دستم را آزاد کنم

 ول کن دستمو االن سینا یهو بیاد ببینه_

 . زشته

نبار باروت انداختمانگار که آتش به ا  . 

مت تو تا اون پفیوز هیخی _ کاری نکن بغلت کنم بیی

 ندار حساب کار

 !دستش بیاد

 :با لحنی بازدارنده گفتم

 !نه، تو این کار و نمیکنی _

ه به چشمانم لب زد  :خیر

 !چرا، میکنم_

 وارونه_درد#

# ۴۳۵پارت  

ی او  یس که نایسر از لحن مطمی  آب دهانم را با اسیر

 سیامک_. بود فرو دادم

 . ،تو این کار و نمیکنی 



 . پر صالبت زمزمه کرد

 !مهرانه، من این کار و میکنم_

اگه میخوای همه چی رو خراب کنی باشه، این کار _

 . و بکن

 . چشمانش به آ یی چراغا یی شد

 !یعنی قبول کردی دیگه_

 . دارم خییل جدی بهش فکر میکنم_

 چقدر جدی؟_

 . لبخندی بر لب آوردم

_ دیخییل ج  . 

 . دستم را رها کرد و جلوتر از من وارد ساختمان شد

 جایی که نشانه 
ی پشت رسش وارد شدم و نگاهم اولیر

 رفت کاناپیه جلوی

 . تلویزیون بود

سینا بیخیال لم داده بود و مشغول تماشای شوی 

 . لباس بود

از شنیدن صدای پای سیامک که با حرص روی 



 پارکتها کو بیده میشد

ت چرخیدرسش به این سم  . 

 . دستش را پشت کاناپه گذاشت و ابرویش باال پرید

 سالم، گ اومدین؟_

سیامک یی آنکه جوابش را بدهد مستقیم به 

خانه رفت و من ی  آشیی

 . بیمیل پاسخش را دادم

 . نیومدن هنوز بقیه، سیامک تنهاست _

معنیداری گفت و باز به دید زدن مانکنهای  "آهان"

 نیمه لخت مشغول شد

. 

ی به  خانه رفتم و دیدمش که روی صندیل میر ی آشیی

 ناهارخوری لم داده و

 . پاهایش را روی صندیل کناری دراز کرده

_ 
ی

 . یه چی بده من بخورم که مردم از گشنگ

به کا بینتها تکیه زدم و دستانم را از دو طرف روی کا 

 . بیتها از هم باز کردم



دلت خوشهها، شکم خودم و یگ دیگه سیر کرده _

تو اومدی از منبعد   

 توقع غذا داری؟

؟_  یعنی دو تا نیمرو نمیتو یی بز یی

 . رسم را مظلومانه روی شانه خم کردم

 . حالش و ندارم_

ی انداخت و خودش را   پاهایش را از روی صندیل پاییر

 . کیم جلو کشید

 . ای بابا خییل بد شد که_

 چطور؟_

 . اینجوری مجبورم خودت و بخورم_

راست ایستادم و دستم را باال  تا از جا بلند شد،

 . آوردم

جالیل جلوتر نیا_  . همونجا وایسا جناب امیر

 . تخس نگاهم کرد

 بیام جلوتر چی میشه مثال؟ _

 . ممکنه جیغ و داد کنم و اینا_



 . قدیم به جلو برداشت

 . همونجا وایسا_

؟_  من و از این یارو یم.ترسو یی

_ ام نه، ویل دلم میخواد به من و خواستهام ا حیر

 . بذاری

 . همانجا ایستاد و دستانش مشت شد

االن دلم میخواد تنها میبودیم تا بهت نشون بدم _

 تهدید کردن دراگون

 . کینگ چه عواقنی داره

خانه گام برداشتم ی  . به قصد خروج از آشیی

هاه، زگ خیال باطل! تنها هم بودیم نمیتونسنر  _

ی  . کاری از پیش بیی

د و کنار گوشم آهسته لب به ناگاه پشت رسم ایستا

 زد، طوری که

 . نفسهایش اللیه گوشم را قلقلک میداد

ی نباش خانم احمدی_  !زیاد مطمی 

ون دادم و گلویم را صاف   نفس حبس شده.ام را بیر



 . کردم

تخممرغ تو یخچال هست، میتو یی واسه خودت _

 نیمرو درست

 . کنی 

ی قدم را برداشتم باز صدایش بلند شد  . تا اولیر

_ ؟کجا   

 . اتاقم_

 . برو منم میام_

 !نه_

 !باال که دیگه این یارو نیست چه بهانهای داری؟_

واقعا نمیدانستم چه بگویم، ترس داشتم از تنها 

 که
ر
 بودنمان، با اتفاف

پشت ساختمان افتاد و احساسایر که تاکنون 

 حسشان نکرده بودم و

سیدم از اینکه برعکس او نتوانم  عکسالعمل او، مییر

ل کنم و  خودم را  کنیر  

فاجعهای عظیم به بار بیاورم آن هم زما یی که هنوز 



 به راه دادن او به

 !حریم شخصیام اطمینان کامل نداشتم

اگر مثال کیم جلوتر میآمد و من این بار پیش قدم در 

 بوسه میشدم دیگر

هرگز نمیتوانستم مثل قبل به خودم نگاه کنم، و اگر 

 پس از بازگشت از

دن روی این جریان به این نتیجه شمال و متمرکز ش

سیدم که این  میر

رابطه اشتباه است دیگر چطور میتوانستم به او 

 بقبوالنم که مییل به او

 !ندارم؟

همیه این افکار دایرهوار در ذهنم میچرخیدند و 

انهام را  امیال دخیر

 . رسکوب میکردند

 هان مهری؟ بهانهات چیه؟_

 . به خودم آمدم

_ تیم یه قراری میذاریم و با هم وقنر از اینجا برگش



 . صحبت میکنیم

 چرا االن نه؟_

 ... چون_

؟ بگو چی تو ذهنت میگذره؟ بگو و من و _ چون چی

 از این جنون خالص

 !کن

االن وقتش نیست سیا، گفتم که وقنر برگشتیم _

ی نیم  . حرف میر

 به خاطر این یاروئه؟_

 . به طرفش چرخیدم

_ و از این  سیامک این یادت باشه که همیشه من

 شکیاتت مستثنی کنی 

،منو توی دایریه شمول این تهمتا و اراجیف قرار نده 

 لطفا! محض اطالعت

ین  سینا خییل پرس خو بیه، توی این دو روز کوچکیر

ایم ازش ندیدم  بیاحیر

ی هرگز پاش و از گلیمش فراتر نذاشته، لطفا  و همچنیر



 افکارت و نسبت به

یاد توی زندگیت آدما متعادل کن، نه هر ز یی که م

 خیانتکاره و نه هر مردی

! کاش این و بفهیم نه عویصی ی  ... که با اونزن حرف میر

و او را با قیافهای درمانده و ابروا یی در هم پیچ 

 خورده تنها گذاشتم. دیگر

ون نیامدم  . تا آمدن بقیه از اتاقم بیر

یگ دو ساعت بعد با شنیدن رس و صدای مهتاب و 

 سیما متوجه آمدنشان

 . شدم

روی تخت نشستم و منتظر بودم هر آن یک  

 کدامشان در را باز کند و تو

 . بیاید که البته زیاد منتظرم نگذاشتند

ب باز کردند و با  بدون اینکه در بزنند، در را به ضی

 . خنده تو آمدند

 . مهتاب چشمگ زد و با لبخندی گشاد کنارم نشست

 خب خانوم خوش گذشت؟_



_ سممن باید این و از  شماها بیی ! 

ی سه ساعته داریم الیک ول میچرخیم این ور _ ببیر

 اون ور که شما تنها

 !باشینا

ی متمایل شد  . گوشههای لبم به پاییر

 !وا! چرا؟ چرا ما سه تا باید تنها باشیم؟_

هر دو طوری به خنده افتادند که من هم به خودم و 

 . حرفم شک کردم

سیما طرف دیگرم نشست و دست دور شانهام 

 . انداخت

 . منظورش تو و سیامکه، سینا کیلو چنده بابا_

 . کامال خودم را به کوچیه عیل چپ زدم

 . متوجه منظورتون نمیشم بچهها_

 :مهتاب گفت

 . برو کلک، ما رو اوسکول فرض نکن_

 . شانه باال انداختم

، همهش هم تو اتاقم _ ی من که نمیفهمم چی میگیر



 بودم و محض

 !اطالعتون تنها

با رس انگشت به نوک بینیام زدمهتاب   . 

 !اینجای آدم دروغگو_

 . حالت خوش نیست مهتاب نگرانتم_

 . سیما به حرف آمد

خوبه خودم زنگ زدم به سیامک گفتم داریم میایم  _

 که حواستون باشه،

 . باز واسه من فاز سینگیل ورندار

خداوکییل من همون چند دقیقیه اول که اومد و _

ی بودم و  منم پاییر

دش رسی    ع اومدم باال دیگه ندیدمشبع  . 

 . مهتاب رسما وارفت

 یعنی ماچ و موچ و اینا یوخ؟_

 . کنی به عقب هلش دادم

 !گمشو بیشعور، مگه من مثل توام، هول_

ایش، اگه مثل من بودی که االن یه بچه هم بغلت _



 بود خانوم،پس یه

 . جای کارت اشتباهه دیگه، یه کم شل کن بابا

طرفش رو گرداندم با صدای سیما به  . 

؟ همه _ ؟ هیخی یعنی با هم صحبت نکردین تنهایی

 زحمتامون پشم؟

 . دست روی پایش گذاشتم

اصال دلم نمیخواد ناامیدت کنم ویل باید بگم که _

 . بله، پشم

 . دستم را از روی پایش پس زد و از جا برخاست

ای بابا ما رو بگو خودمون و واسه شنیدن یه _

ماده کردهداستان عشقوالنه آ  

 . بودیم

 . رو به مهتاب کرد

ی کاسب نیستیم_ ی ، اینجا چیر
 !پاشو بریم دخیر

ی از جا بلند شد  . مهتاب نیر

ی _  . واه واه، لیاقت این همه فداکاری رو نداشتیر

با حالت قهر دست دور شانیه هم انداخته و از 



ون رفتند  . اتاقم بیر

لبخندی نامحسوس از این همه تالش بیفایدهشان 

بم آمدبر ل  . 

ون رفتم ی گوشیام از اتاق بیر
 . با برداشیر

ی پلهها که رسیدم کیس را در سالن ندیدم، صداها  پاییر

خانه دنبال ی  را تا آشیی

کردم و مادرم و سارا خانم را دیدم که در حال جا به 

 جا کردن خوراکیها

 .داخل کا بینتها و یخچال بودند

 . سالم_

 . هر دو توجهشان به سمتم جلب شد

_ احت کردی مادر؟سال  م، خوب اسیر م دخیر  

 سالم مهرانه جان، خو یی گلم؟_

جلو رفتم در حایل که با دیدن بستیه زیتون پرورده 

 آب دهانم راه افتاده

 . بود پاسخشان را دادم

بله ممنون خوبم، چه کردین، کل بازار و جارو  _



 . کردین که

مادرم نگاهم را دنبال کرد و بستیه زیتون پرورده را 

داشت و باز کردبر   . 

 . بخور مادر، میدونم دوست داری، برا تو خریدم_

بسته را از دستش گرفتم و یک زیتون پر مالت 

 . برداشتم و به دهان بردم

دست شما بیبال، قربونت برم که همه جا به فکر _

. تا پایان  منی

شب سیامک را ندیدم و بدبختانه جرات نداشتم 

م  !رساغش را بگیر

ه در بود و یک چشمم به راه پله، فقط یک چشمم ب

 منتظر بودم هر لحظه

وارد شود و با همان ژست مغرورش دست به جیب 

 جلو بیاید، نیم

نگایه مهربان به من بیاندازد و چشم غرهای نثار 

 سینا کند و بعد روی

تنها جای خایل کنار داریوش خان بنشیند و پا روی پا 



 . بیاندازد

و فقط خدا را شاکر بودم  اما حنر برای شام هم نیامد 

 که پدر سینا

ا نیام پایان داد  . با سوالش به حیر

 سیامک خان نمیاد مگه برای شام؟_

ی خانم در حایل که زانوانش را ماساژ میداد  شهیر

 . پاسخ داد

نه سیامک زنگ زد گفت برای شام منتظرش _

 . نباشیم دیر میاد

یه حتما در فاصلیه زما یی که من در اتاقم بودم و بق

 هنوز نیامده

ون رفته بود  . بودند بیر

فکرم مشغول این مسئله شد که کجا رفته؟! پرسش 

 بیپاسخی که انتظار

داشتم با تکرار کردنش در ذهنم به جوابش دست 

 !یابم

م  ی لقمه را به دهان بیی ی شام قبل از اینکه اولیر رس میر



 موبایلم زنگ خورد

ه این ابتدا قصد جواب دادن نداشتم اما با فکر ب .

 موضوع که شاید

 سیامک باشدبا یک عذرخوایه کوتاه از جا بلند شدم

. 

ی عسیل گرد و بزرگ وسط مبلها رفتم و   به طرف میر

 . گوشیام را برداشتم

از دیدن نام نقش بسته بر صحفه متعجب آیکن 

ی رنگ را لمس کردم  . سیی

 . بله_

ی خانم احمدی؟_  خو بیر

؟_ ی  سپاسگزارم، شما خو بیر

 . ممنون_

_ انم بفرماییدج  . 

غرض از مزاحمت اینکه، میدونم بعد از مدتها _

ی سفر و از قراری که با  رفتیر

هم گذاشتیم هنوز سه روز هم نگذشته، اما من با  



 باید
ی

مندگ  کمال رسر

 .. . بگم که مجبورین فردا اول وقت فیالفور برگردین

 . همانجا روی مبل نشستم

؟_  چی شده آقای شاهرچی

_  خانم محمدی با من ساعت شش و نیم عرص 

 . تماس گرفتند

 خب؟_

ی و متوجه _ مثل اینکه برای رسکیسر از دفیر رفیر

 شدن که در بازه! داخل که

ی دیدن کل دفیر به هم ریخته ،قفل اتاق شما رو  رفیر

ی   . هم شکسیر

دهانم خشک شده بود... رسم مور مور میشد و 

 حس میکردم باز در حال

میکردم غش کردنم ویل به شدت داشتم مقاومت  . 

 خب؟ محمدی که طوریش نشده؟_

نه خیالتون راحت، وقنر ایشون رسیده اونا رفته _

 . بودن



؟_  چی بردن از دفیر

ی ویل خانم _ همه جا رو حسا یی به هم ریخیر

ی کم ی  محمدی میگه که چیر

 . نشده

 :با نگرا یی گفتم

پروندههای مردم! وای خدا، پروندهها همه _

 رسجاشونن؟

_ ی بله رسجاشونناینطور که خانم  محمدی میگفیر  . 

 . نفس راحنر کشیدم

 . خداروشکر_

ببینید من کارای اولیه رو انجام دادم مثل تنظیم _

 شکایت و این حرفا ویل

خب خودتون که مطلع هستید از روند کار، باالخره 

 . حضورتون الزامیه

بله بله کامال متوجهم، ممنون از لطفتون، من با _

ی بلیظ که برای ف ردااولیر  

 . پیدا کنم برمیگردم



وع کردم به   خداحافظی کردم و با ذهنی آشفته رسر

کتهای ی رسر ی بیر
 گشیر

ی بلیط  . هواپیمایی برای یافیر

 . کجا موندی مهری، بیا دیگه_

ی شام برگردم  صدای مادرم بود که میخواست به میر

 اما مگر میتوانستم؟! از

 
ر
ی اتفاف دم که شاید همچیر ی چند هفته پیش حدس میر

د و یکبیافت  

جورایی هم منتظرش بودم ویل حاال کامال عصنی و 

ان بودم  . حیر

 . میام مامان جان شما بخورین_

بدبختانه هیچ جای خایل برای فردا نبود و 

 خوشبختانه یک بلیط برای

 . دوازده و یس دقیقیه امشب پیدا کردم

خانه رفتم،  ی پس از رزرو از جا بر خاستم و به آشیی

ی روی صندیل  پشت میر

الیام نشستمخ  . 



 چه عجب! گ بود حاال انقدر بد موقع زنگ زد؟_

 یهویی را برایش 
ی نمیدانستم چطور باید این رفیر

 . توجیح کنم

لیوا یی از پارچ آب کردم و الجرعه رسکشیدم تا بلکه 

 آتش خشمم را

 . خاموش کند

این گ بود مهری؟ چی گفت که انقدر به همت _

 ریخت؟

حایل که همه چشمشان به گلویم را صاف کردم و در 

 . من بود لب باز کردم

 . من امشب برمیگردم_

 . مادرم قاشق از دستش افتاد

؟_  یا قمر بنی هاشم، چی شده دخیر

؟_ ی  هیخی نشده مامان چرا هول میکنیر

پس چرا یهو امشب میخوای برگردی؟ حتما یه _

ی شده دیگه ی  . چیر

ی نشده، االن همکارم بهم خیی داد  _ ی نه عزیزم چیر



ه قایصی برایک  

پروندیه یگ از موکلینم خواسته که به دیدنش برم 

 .فردا صبح

 《.خدایا منو ببخش، فقط نمیخوام نگرانش کنم》

حاال چرا االن خیی داده بهت؟ نمیتونست از صبح _

 بگه؟ خب ما هم

 . برمیگشتیم باهات

ی و از سفرتون _ نه عزیزم چرا شما برگردین؟ بمو نیر

ین، منم  لذت بیی

فتممجبورم  وگرنه نمیر  . 

خب چه جوری میخوای برگردی؟ نصف شبهها، _

 االن مگه بلیط گیر 

 !میاد؟

 :سادا خانم فورا گفت

تش_  . اینکه کاری نداره، سینا مییی

 . نه ممنون سارا خانم، بلیط گرفتم_

 :سپهر متعجب گفت



ی االن فهمیدی باید برگردی گ بلیط  _ تو که همیر

؟  گرفنر

_ ی االن، ساعت دوازده و نیم پروازه همیر  . 

یعنی سه ساعت دیگه؟ پاشو پاشو یاال، بدو برو _

 چمدونت و ببند تا بریم

 . برسیم فرودگاه دوازده شده

 . مهتاب نگایه به بشقاب دست نخوردهام انداخت

 . هنوز شام نخورده_

نه عزیزم میل ندارم، سپهر هم درست میگه دیر _

ه من برم  میشه بهیر

 . وسایلمو جمع کنم

غم اضارهای مادرم که میگفت  علیر ی 》 تو بشیر

م  شامتو بخور من میر

از جا بلند شدم و به  《.وسایلتو جمع میکنم

 پیشنهاد کمک سیما هم

 . پاسخ منقی دادم

میخواستم تنها باشم، االن به هیچ عنوان حوصلیه 



 جواب پس دادن

 . نداشتم

ی  ساعنر بعد آماده و چمدان به دست از پلهها پاییر

خاستآمدم، سپهر بر  : 

تا تو خداحافظیات و بکنی من برم سوییچ و از اتاق _

 . بردارم

 . رسی تکان دادم و به طرف جمع رفتم

 فراوان و شنیدن جملیه تکراری 
ی

با ابراز دلتنگ

ی"  حیف شد داری میر

از تک تک  " !،کاش میموندی خوش میگذشت

 افراد حاضی در جمع

 . خداحافظی کردم و همراه سپهر به طرف در رفتیم

 :سیما گفت

م تا _ شما نمیخواد بیاین زهره جون، من باهاش میر

 . دم در

 . کاسیه آب را از مادرم گرفت و با من همقدم شد

 واقعا موضوع کاریه مهری؟_



 . چپ نگاهش کردم

 !نه پس عشقیه_

آخه گفتم شاید با سیامک زدین به تیپ و تاپ هم  _

 که اون از اون ور گم

یو گور شده توام که االن دا ری میر  . 

ی ما نیست به خدا، من اصال _ سیما هیخی بیر

 نمیدونمم که االن کجاست

ی که گفتم  ی یا کجا رفته، منم به خاطر همون چیر

 . مجبورم برم

ی که رسیدیم ایستادیم  . به ماشیر

باشه عزیزم، پروازت یی خطر، به سالمنر بریس _

 . انشاهلل

 . تشکر کردم و بوسیدمش

 .  عقب گذاشتسپهر چمدانم را روی صندیل

ی بریم که دیره_  . بشیر

در طول پرواز تمام فکر و ذکرم این بود که زودتر 

 برسم و از خانهام



ی شوم ی مطمی   . نیر

آن اسناد را برای احتیاط به خانه برده بودم و حاال  

 که آنها برای به دست

آوردنشان این همه اشتیاق نشان دادند بعید نبود که 

ی رس  به آپارتمانم نیر

اشندزده ب  . 

میان افکار در هم و بر همم، گه گاه ذهنم گریزی به 

د ی  . او هم میر

سید شنیدن حرفهایم برایش  اینطور که به نظر میر

 ثقیل بوده و معلوم

 ... . نیست به کجا رفته بود

به مقصد که رسیدم، با دلشوره از تاکیس پیاده شدم، 

 در ساختمان را با

گذراندم و احتیاط باز کردم و اطراف را از نظر  

عادی ی غیر  خوشبختانه چیر

 . مشاهده نکردم

وارد آسانسور شدم و تا رسیدن به طبقیه سوم 



س امانم را برید  . اسیر

مدام پاسنیه کفشم را کف آسانسور میکو بیدم و با 

 دستیه چمدان را در

دم  . مشت میفرسر

در آسانسور که باز شد با ترس به راهرو قدم گذاشتم 

 و فورا چراغ را روشن

 . نمودم

در آپارتمانم که بسته بود و این میتوانست خودش 

 هم نشانیه خو یی 

 . باشد هم بد

خوب از این لحاظ که کیس به آنجا نیامده بود و بد 

 از این نظر که

 !ممکن بود در خانه منتظرم نشسته باشند

برای باز کردن در کامال دو دل بودم، این فرضیه در 

 رسم چرخ میخورد که

به دفیر یک نقشه بوده تا مرا به خانه شاید حمله 

 ... . بکشانند و آن وقت



بدبختانه هیچکس را هم نداشتم که با او تماس 

م تا الاقل بیاید  بگیر

 . و پشتیبا نیام کند

 . پشت در ایستاده و این پا و آن پا میکردم

گوشم را به در چسباندم تا شاید اگر رس و صدایی 

 . میآمد بشنوم

سکوت اما سکوت بود و   . ... 

 . با بسماهلل کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم

 چراغ پذیرایی را روشن  
ی خوشبختانه قبل از رفیر

 گذاشته بودم و حاال بابتش

 . خدا را شکر میکردم

 . با گامهایی لرزان و دیل آشوب وارد شدم

در را پشت رسم کامل باز گذاشتم که اگر خدایی 

 نکرده کیس در کمینم

سته بود بتوانم فورا فرار کنمنش  . 

خانه را و چهار   ی با کفش به پذیرایی قدم گذاشتم و آشیی

 گوشیه هال را با



 . چشم گشتم

گلدان تز ئینی روی اپن را برداشتم و آهسته به سمت 

 . اتاق خواب رفتم

گلدان را آمادیه پرتاب گردن نگه داشتم و در را به 

ب باز و با پا  ضی

 . هل دادم

خیدم و در حمام و سپس دستشویی را به پشت چر 

 . باز کردم

وقنر از امن و امان بودن اوضاع خیالم راحت شد  

ی آورده و  گلدان را پاییر

به هال برگشتم، در را بستم و قفل کردم، کفشهایم را 

 همان جلوی در از پا

 . درآورده و رها کردم

خودم را روی کاناپه پرتاب و تنم را به پشنر مبل کو 

 . بیدم

ند نفس عمیق برای تمدد اعصاب کشیدم و بعد چ

 تازه یادم آمد که



 . موبایلم را از حالت پرواز در نیاوردهام

ون کشیدم و حالت  گویسر را از جیب شلوار جینم بیر

 . پرواز را لغو کردم

م و رسیدنم را به  ابتدا میخواستم با مادرم تماس بگیر

 او اطالع دهم اما بعد

واب است به فرستادن با این فکر که احتماال خ

 . پیامک اکتفا کردم

صبح اول وقت مادرم تماس گرفت و از نبودنم ابراز 

 کرد، پس از
ی

 دلتنگ

ی شد ی و دادگاه سیی
 . آن تا ظهر در کالنیر

گر خریدم و خسته از بیخوا یی  برای ناهار یه همیی

یس که  دیشب و اسیر

 . توانم را زدوده بود به خانه برگشتم

فل چرخاندم حس کردم صدای تق از تا کلید را در ق

 داخل آمد! چند ثا

نیه همانجا صیی کردم و گوش ایستادم، وقنر دیگر 

 صدایی نشنیدم وارد



 . شدم

ناهارم را که خوردم، خودم را به یک خواب عمیق 

 دعوت نمودم و روی

َم َر ولو شدم
َ
 . تخت د

قبل از اینکه چشمانم را خواب دررباید به این فکر 

چرا ازمیکردم که   

ی   ی ی نیست...؟ انگار از دیشب یک چیر سیامک خیی

 کم بود... یک جای

 .. . کار میلنگید... حس میکردم کاری ناتمام دارم

 . بعدازظهر با رسدرد از خواب پریدم

تلفنم بیامان زنگ میخورد و من دستپاچه از روی 

ی برداشتمش  سالم_. زمیر

 .عزیزم

؟_ ی  سالم خانم احمدی خو بیر

_ طوری؟ممنون، تو چ  

ی شما _ منم خوبم الحمدهلل، آقای شاهرچی گفیر

یف آوردین، خواستم  ترسر



؟ ین دفیر سم میر  بیی

ی کشید که چشمانم بسته شد  . شقیقهام تیر

 . با رس انگشت همان نقطه را ماساژ دادم

ی_ ی م، فقط یه چیر  . آره عزیزم میر

؟_  جانم، چی

اوضاع دفیر خییل داغونه، صبح یه رسی زدم بهش _

وبا مامور  ین نیر  

ی قفل   انتظایم؛ قفل درا رو عوض کردم و همچنیر

 کشوها رو، اما وقت نشد

جایی رو مرتب کنم، میتو یی کمکم کنی جمع و جورش  

 کنیم؟

ی ساعت چند _ بله خانم با کمال میل، فقط بگیر

 . میاین تا منم بیام

 . تا یک ساعت دیگه راه میافتم_

میش به دفیر که رفتم با دوباره دیدن وضع قاراش 

 آنجا برای بار هزارم

اعصابم به هم ریخت و به خودم قول دادم که کاری  



 کنم باعث و با نیاش

 . به غلط کردن بیافتد

هه، فکر کردی من با این شوی کثیقی که راه 》

سم و پا پس  انداخنر مییر

میکشم؟ کور خوندی؛ اتفاقا ناخواسته باعث شدی 

 تالشم و بیشیر کنم

کنم که خودت با پای جناب فروزش بزرگ! کاری  

 خودت بیای اینجا و

بابت همیه این کارا ازم عذر بخوای، کاری میکنم تو 

 جلسیه دادگاه به

 . مرگت رایصی بیسر 

قصد نداشتم با آبروت بازی کنم، میخواستم همه 

ی در سکوت انجام  چیر

 . بشهویل تو انگار خوشت میاد تو چشم بایسر 

رس و با این کارت نشون دادی که دوست داری پر 

 . صدا بازی کنی 

 ندارم، رس و صداش و بیشیر 
ی
باشه، منم حرف



 《...میکنم

همینطور که در تصوراتم فروزش را رس به زیر و در 

 حال ابراز پشیما یی 

 .میدیدم، در به صدا درآمد

از چشیم نگاه کردم و با دیدن محمدی در را باز 

 . نمودم

 . سالم خانم احمدی، رسیدن به خیر _

_ ، ممنونمسالم عزیزم  . 

ی منیسر گذاشت  . وارد شد و کیفش را روی میر

ببخشید اگه من اینجا رو جمع نکردما، آقای _

ی ی ی به چیر
 شاهرچی گفیر

دست نزنم تا پلیس بیاد برریس کنه و البته خود شما 

ی   . بیاین ببینیر

، حاال با هم جمع میکنیم_ ی  . آره ایشون درست گفیر

ی دو زانو نشست و به رسعت به ج مع کردن روی زمیر

 پروندهها و کاغذهای

پراکنده و ورق ورق شده مشغول گشت. با هم 



 توانستیم بخش اعظم کارها

ی کردن که آن را  را انجام دهیم، فقط ماند گردگیر

 . موکول کردم به فردا

احت چند دقیقهای و تعریف کردن  پس از یک اسیر

 محمدی از دو سه

ه با  هم از  روزی که نبودم، تماسهای انجام شده و غیر

ون رفتیم  بیر
 دفیر

. 

دم در قبل از جدا شدنمان دست در کیفم برده و 

 دسته کلیدی به دستش

 . دادم

 . بیا عزیزم، اینا کلیدای جدیده _

 . باشه مریس_

او به سمت ایستگاه اتوبوس رفت و من به طرف 

 . دویست و شش خستهام

به خانه که رسیدم خسته و کالفه با فکری درگیر  

ی پرتکیفم را رو  ی زمیر  



کردم و مقنعه را از رسم کشیدم و روی دست 

 انداختم و به اتاق خواب رفتم

ی در  . به محض اینکه در را باز کردم هیبنر وهمانگیر

 حایل که روی تخت

نشسته و در تاریگ چهرهاش معلوم نبود پیش 

 !چشمم پدیدار گشت

ی بلندی که   تریس یکباره در جانم ریشه دواند و با هیر

انجاکشیدم هم  

 . ایستادم

نفیس عمیق کشیدم، قدیم جلوتر رفتم و روی دیوار 

 . دست کشیدم

ه ماندم به فرد رو به رویم  !کلید برق را زدم و خیر

پوشیده در کت و شلواری دیپلمات و آنتیک و  

 کراوایر مشگ و براق پا

روی پا انداخت و عینک طنی با فریمهای مربیع 

 شکلش را کیم باالتر داد

. _ 



ی خانم احمدی؟ خونیه خودتونه چرا  غرینی میکنیر

ی   . راحت باشیر

به خودم آمدم و سیع کردم ترسم را پشت لحن 

 قاطع و محکمم پنهان

 . کنم

ی _ به چه جرایر اومدین ت حریم شخیص من؟ همیر

 االن اینجا رو ترک

م؟ ی یا با پلیس تماس بگیر  میکنیر

ی _ ی کاری کنیر ی همچیر  . فکر نمیکنم بتو نیر

_ نیه، میتونم زنگ بزنم و تا اومدن  امتحانش مجا 

 مامورا یه نوشید

 !یی مهمونتون کنم

ی گویسر به هال  تا برگشتم و خواستم برای برداشیر

 بروم با صورت به جسیم

 . سخت برخوردم

رس بلند کردم که با قدی دو برابر خودم و هیکیل دو 

 برابر سیامک رو به رو



 . شدم

صف اخم روز پیشا یی و رد بخیهای که روی ن

 صورتش امتداد داشت

چهرهای را خشن و ترسناکیر میکرد، مخصوصا با 

 نیشخندی که بر لب

 ... داشت

نظرتون چیه که اون اسناد رو به من بدید و من و _

 دوستم هم خییل

مانه اینجا رو ترک کنیم؟  محیر

 . به طرفش رو گرداندم

 !واقعا فکر کردی من اون اسناد و بهت میدم؟_

فت کردکراواتش را کیم س  . 

فکر نکردم خانم، مطمئنم که این کار و میکنید _

 چون از درایت و هوشتون

 . زیاد شنیدم

 . متاسفم که باید ناامیدتون کنم_

؟_ ی  جدی میگیر



 . کامال_

 . اینطوری که بد شد_

 . با رس انگشت اشارهای به فرد پشت رس من زد

 . در ثا نیه موهایم را چنگ زد که جیغ بلندی زدم

_ ؟هنوزم  ی میخواین ناامیدم کنیر  

 . بلند فریاد زدم

، ازت شکایت میکنم کثافت _ ولم کن عویصی

 ُلفدو یی 
ُ
 ،جوری بندازمت ه

کهوقنر اسم من و بشنوی فقط دنبال سوراخ موش 

 !بگردی

وای وای، گربه کوچولو داره پنجههاش و نشونم _

 میده؟

 . به دروغ متوصل شدم

_ ی که میخوای اینجا نیست، چرا  ی فکر  اوال چیر

 کردی من انقدر احمقم که

اون و پیش خودم نگه دارم؟! دوما چند روزی میشه  

 که اینجا رو مجهز به



ی مداربسته و ضبط صدا کردم، از االن میتو یی  دور بیر

 به بدبخنر جدیدت

 !سالم کنی 

خندهای بلند رس داد که از حرکاتش کامال معلوم بود 

یک است  !هیسیر

_ مخمیل؟ فکر  من رو رسم شاخ دارم؟ یا گوش 

؟
ی
 کردی با گاگول طرف

توی جلسیه دادگاه فیلماش و میذارم ببینی لذت _

ی، اتفاقا کیفیت  بیی

 . دور بینش خییل باالست

 . از جا بلند شد و نزدیکم آمد

زیادی دست و پا زدن تو باتالق فقط بیشیر باعث _

 . فرو رفتنت میشه

رد و به بادیگاردش با ابرو اشاره زد که موهایم را رها ک

 دستانم را محکم

 . گرفت و از پشت قفل کرد

 . با بد کیس در افتادی جناب فروزش_



 :رسش را جلو کشید توی صورتم لب زد

ای بد و رسکشم رسکار _ من عاشق رام کردن دخیر

 خانم مهرانه احمدی

ی حلش  ! مسالمت آمیر ،حاال هرطور خودت راحنر

 میکنی یا به روش من

 پیش بریم؟

وشن چشمانش که از پشت قاب زل زدم به عسیل ر 

 عینک هم برق خایص

 . داشت

 !کور خوندی_

ون آمد گویی افسارش پاره  تا این حرف از دهانم بیر

 شد! گلویم را

د  .. . چنگزد و فرسر

نفسم به سخنر باال میآمد و درد و فشار زیاد 

 ... نمیگذاشت فریاد بزنم

د و فشار  ی جوری با حرص توی صورتم حرف میر

یاد میکردانگشتانش را ز   



که هر لحظه به این ایده که مدارک را به او تحویل 

 بدهم و خودم را

 . خالص کنم بیشیر و بیشیر نزدیک میشدم

بدم میاد از این غرور مسخرهات! از اینکه دور و _

 بریات و آدم حساب

... متنفرم از این اعتماد به نفس  نمیکنی

 احمقانهات... البته هوشت و

ی میکنم! کیس تا  االن نتونسته بود من و تحسیر

 اینجوری به زحمت بندازه

. 

نفسم داشت بند میآمد و پلکهایم روی هم میافتاد  

 که در چندبار به صدا

 . درآمد

انگشتانش را از دور گلویم باز کرد، با ولع هوا را به 

 ری  ههایم کشیدم و نفس

دم ی  . نفس میر

 :خطاب به آن مامور جهنم ترسناک گفت



ی کیه_  . برو ببیر

ی فرود آمدم و تا  دستانم را رها کرد دو زانو روی زمیر

 مچ دستانم را ماساژ

 . دادم

 . چندثا نیه بعد مامور جهنم برگشت

 . آقا یه زنه پشت دره، خییل هم ساننر مانتاله_

 . زنگ در پشت رس هم به صدا درآمد

ی بلندم کرد  . دستم را گرفت و با خشم از روی زمیر

_ ر ردش کن بره، انگار ول کن نیست، برو دم د

 صدات در بیاد هم تو رو

 . خفه میکنم هم اون و

 . دست پشت کمرم گذاشت و هلم داد

 . یاال بجنب_

لخ لخ کنان تا هال رفتم و پشت در ایستادم، از 

 چشیم نگاه کردم،

ی بود که چندباری دم در  همساییه طبقیه پاییر دخیر

 همدیگر را دیده و



بودیم در حد سالم و احوال پریس صحبت کرده  . 

ناگاه یادم آمد که صبح جلوی در از من خواسته بود  

 که شب چند

 
ی
ی با تمام بیحوصلیک دقیقهای به دیدنم بیاید و من نیر

 رد کردنش را در

 ناشایست دیدم و با اجبار پذیرفتم
ی

 . عالم همسایگ

االن دیگر به چشم یک مزاحم نمیدیدمش بلکه از 

 نظرم فرشتیه نجاتم

 . بود

فکر میکردم که چطور میتوانم از این  داشتم به این

 فرصت استفاده کنم

ی به پهلویم آخم را درآورد ی جسیم نوک تیر  که فرو رفیر

. 

چاقوی کوچک و پر نقش و نگاری را باال آورد و 

 . جلوی صورتم گرفت

 کیه؟_

 . دوستم، قرار بود شب بیاد پیشم_



حواست و جمع کن، البته اگه نمیخوای جون _

یفتهجفتتون به خطر ب ! 

چپ چپ نگاهش کردم، به آن غولتشن با دست 

 اشاره زد که خودش را

ب  های به شانهام زد  . پنهان کند و بعد ضی

 یاال باز کن درو، یادت باشه باید ردش کنی بره وگرنه_

. .. 

یاش را به رخم کشید ی  . چاقویش را باز باال گرفت و تیر

سیع داشتم خون رسد به نظرم بیایم، گلویم را صاف  

دم، دسنر کر   

س در را باز کردم  . به موهایم کشیدم و با اسیر

؟_  سالم عزیزم خو یی

 . جلو آمد و رس رسی در آغوشم گرفت

 . ممنون فداتشم_

منتظر به من چشم دوخته بود که از جلوی در کنار 

 . بروم

م گفت  :با رسر



ا م، قرار بود شب بیام چند دقیقهای مزاحمت _

 . بشم

ی شدم کیس  به پشت رسم نگاه انداختم و وقنر مطمی 

 به من دید ندارد

آهسته بدون اینکه صدایی از دهانم خارج شود لب 

 . زدم

 !زنگ بزن به پلیس_

خوشبختانه متوجه وخامت اوضاع شد، اما کلمات را 

 . نفهمید

ی به تبعیت از من بیصدا لب زد  :او نیر

؟_  چی

 . آرام و شمرده شمرده هخی کردم

 . پ..ُ. لیس_

منظورم نشد چون مات و گیج زل زده باز هم متوجه 

 . بود به صورتم

ی نشود   برای اینکه سکوتمان بیش از این بحث برانگیر

 :گفتم



مندتم، نمیتونم دعوتت کنم _ عزیزم امشب که رسر

 بیای تو، اما شمارم و

 . بهت میدم آخر شب بهم پیام بده

 . به رسعت رمز موبایلش را باز کرد و به دستم داد

 :آرام زمزمه کردم

ی _  . تو حرف بزن، شک نکیی

 را از 
ی

به وضوح رنگش پریده بود و ترس و هولزدگ

 تک تک کلمات

 مغشوش و جمالت به هم ریختهاش میشد حس کرد

. 

همانطور که او مشغول داستان رسایی بود من با 

 نهایت رسعت در صفحیه

 :چتش تایپ کردم

دو نفر آدم خییل خییل خطرناک االن اینجان، 》

زنگ بزن و لطفا به پلیس  

االن هم اصال به روی خودت نیار چون اگر بفهمن 

 هر دومون و میکشن



،فقط زووودتر به پلیس زنگ بزن و اسم و فامیل من 

 و بگو و بگو که وکیل

یام، ازت خواهش میکنم موبایل را به  《 !دادگسیر

 . دستش دادم

خب دیگه گلم، آخر شب بهم زنگ بزن تا با هم _

 . صحبت کنیم

ی را خواند و رس تکان داددر این ف اصله میر  . 

 . باشه عزیزم، فعال شب بخیر _

 . شبت خوش_

به محض خداحافظی در حایل که موبایل را به  

 گوشش چسبانده بود پلهها

ی رفت  . را دو تا یگ پاییر

 . در را بستم و به آن تکیه زدم

بود و چندبرابر خستهام  س توانم را میر
همیشه اسیر

 . میکرد

ک به اصطالح فقط خدا را  شکر میکردم که دخیر

 تابلو بازی در نیاورد و



 . طبییع رفتار نمود

 . فروزش چاقویش را غالف کرد و جلو آمد

 . کار عاقالنهای کردی_

پوزخند روی لبم به خو یی بیانگر تمام حسهای درو 

 . نیام بود

 خو یی باش و بگو اون مدارک  _
خب حاال دخیر

 کجاست؟

ی نشستم همانجا رس خوردم و روی زمیر  . 

 !گفتم که اینجا نیست_

ی بنشیند خم شد  . جلوی پایم بیآنکه روی زمیر

 . پس بگو کجاست؟کالفه موهایم را چنگ زدم_

 ...واقعا فکر کردی بهت میگم؟ هه_

با یک انگشت چانهام را باال داد و عینکش را روی 

 موهایش

 خو یی باش و بگو مدارک کجان_. گذاشت
 .دخیر

_  تا قبل از اومدن من خونه رو یعنی میخوای ب
ی

گ

؟! نگو خندهام ی  نگشتیر



ه  !میگیر

چشمان عسیل رنگش روی تک به تک اجزای صورتم 

 . دور زد

ی نبود که بگردیم، بگو مدارک کجاست؟_ ی  چیر

 . نیمچه لبخندی بر لب آوردم

بگرد و پیداش کن، مجازی هر جایی که خواسنر رو _

 به هم بریزی من

 . مشکیل ندارم

_ ازی نکن خانم وکیل، من از بازی خوشم با من ب

 . نمیاد

ویل من عاشق بازی کردنم، مثال قایم باشک یا گل _

 یا پوچ، اینا بازیای مورد

 . عالقمه

منم عاشق گرگم به هوام، همیشه هم نقش گرگ و _

 دارم و محض

 . اطالعت همیشه هم برنده میشم

مستاصل از سوال و جوابهای فروزش که دیگر 



ان نمییافتم تاپاسخی برایش  

 . رس هم بندی کنم، چشمانم را روی هم گذاشتم

 . هر غلظ میخوای بکن_

یس؟_  جدی؟ نمییر

ین حس در آن  سیدم... بدیهییر معلوم بود که مییر

 لحظه قطعا ترس بود

 :ویل پاهایم را با حالت ریلکیس دراز کردم و گفتم

ون_  !از خونیه من گمشو بیر

وی کوچکش را از قهقیه بلندی رس داد و سپس چاق

ون آورد  . جیب بیر

م اما نه قبل از اینکه یه یادگاری کوچولو برات _ میر

 . بذارم

ه ماند و سیع   ی چاقو خیر چشمانم روی برق نوک تیر

 کردم باز هم خودم را

 . نبازم

 هم که برای من بیفته بازم تو دستت به _
ر
هر اتفاف

سه  اون اسناد نمیر



 . ،بهت قول میدم

 . خواهیم دید_

ه سمت آن مرد قوی هیکل رو چرخاندب  . 

 . بلندش کن_

 . چشم آقا_

مرد جلو آمد و دست دور بازویم انداخت و مرا با 

ی کند  یک حرکت از زمیر

. 

به زور رس پا ایستادم و مرد به دنبال فروزش که به 

فت  طرف مبلها میر

ُ لم داد
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
 . ه

با فشاری که به شانهام وارد کرد مجبور شدم روی 

نممبل بنشی  . 

 . خب خانم احمدی، گویا ما زبون هم و نمیفهمیم_

 . نیشخندی زدم

درسته من زبون تو رو نمیفهمم، آخه فهمیدن _

 زبون حیوونا مختص



ت سلیمان بود  !حرصی

با عصبا نیت گام برداشت و جلو آمد، روی صورتم 

 خم شد و نوک چاقو را

 . روی شقیقهام گذاشت

 !زیادی بلبل زبو یی _

_ مثبتمه، ببخش که مورد پسندت  جزو ویژگیهای

 !نیست

نوک چاقو را از همان نقطه به صورت یک خط 

ی   صاف روی صورتم پاییر

 . کشید

کافیه یه ذره فشارش بدم تا این صورت خوشگلت _

 واسه همیشه خط خظ

 . شه

ی ندارم جمشید فروزش_ ی برای گفیر ی  !من چیر

 . چاقو را برداشت و جلوی چشمانم گرفت

_ مو منم کسایی رو   ی مییی که برام نفیع ندارن از بیر  . 

چه من باشم چه نباشم تو یک بازندهای این یادت _



 باشه، چون من تنها

 !کیس نیستم که وکیل این پروندهست

 . به وضوح جاخورد

_ 
ی

 !داری دروغ میگ

 . دلییل نداره_

اتفاقا دلیل خو یی داری، آخرین تالشت برای سالم _

 . و زنده موندن

فتمبا لحن خونرسدی گ : 

 . هرطور راحنر فکر کن_

 . چاقو را روی رگ دستم گذاشت

نم، یه مرگ آروم و _ ی میبندمت و بعد رگت و میر

 !تدریخی 

س به جانم افتاده بود ویل باید خودم را خونرسد  اسیر

 نشان میدادم، باید

 . باز هم مقاومت میکردم، قطعا پلیس در راه بود

ت از همان مرد هیکیل با طنا یی قرمز رنگ در دس

 پشت رسم جلو آمد و



ی دستها و پاهایم سپس طناب را  وع کرد به بسیر رسر

 دور تنم و پشنر مبل

 . چند دور پیچید و گره زد

دم و سیع  ی در تمام آن لحظات خدا را در دل صدا میر

ل  داشتم با کنیر

ل کنم ی کنیر سم اشکهایم را نیر
 . اسیر

دلم مثل سیر و رسکه میجوشید و میتوانستم یخ  

و پایم از کردن دست  

س را حس کنم  . دلشوره و اسیر

فروزش جلو آمد و موهای بافته شدهام را دست  

 . کشید

سم خانم احمدی، اون مدارک _ برای آخرین بار مییی

 لعننر کجاست؟

لبهایم خشک شده بود و زبانم به سقف دهانم 

 چسبیده بود، حنر 

 . نمیتوانستم پاسخی به او بدهم

چ دستم حس کردم رسدی لبیه چاقو را که روی م



 ،رسما غالب تیه نمودم

. _ 

 !نه

با نیشخندی به چشمان گشاد شده از ترس من 

 . چشم دوخت

درسته خییل معطلم کردی ویل میبخشمت، آفرین _

 دخیر خوب پس بگو

 اسناد کجان؟

ه بود و من دو دل بودم برای   نگاهش به دهان من خیر

ی  ی یا نگفیر  . گفیر

پول و رسماییه دهها نمیدانستم جانم واجبیر است یا 

 خانوادیه مال

 .. . باخته

همچنان که پلک بسته و با وجدانم درگیر بودم، 

 سوزیسر عمیق را روی مچ

 . دستم حس کردم

 سوزیسر که پلکهایم را از هم گشود و جیغم را درآورد



. ... 

آخ بلندی که گفتم همراه شد با شنیده شدن صدای 

 آژیر پلیس و منی که

د بدون توجه به فروز  ش و الفاظ رکیگ که به کار مییی

 نگاهم قفل شده

بود روی جوی خو یی که از دستم راه افتاده و لباسم 

 . را خیس کرده بود

... 

------------------------------------------------ 

با حس همان سوزش طاقتفرسا و دردی که در 

 ناحییه مچ دستم پیچیده

 . بود چشم باز کردم

واد ضدعفو یی کننده که مشامم را پر  بوی الکل و م

 کرد توجهم به

 . اطرافم جلب شد

لبایس صوریر رنگ به تن داشتم، مچ دستم 

 باندپیخی بود و به دست



 . دیگرم رسم وصل شده بود

از دیدن سیامک که روی تخت کناریام دراز کشیده و 

 با ساعدش

 !چشمانش را پوشانده بود متعجب شدم

《 ه؟این اینجا چی کار میکن ! 》 

تشنه بودم و دهانم خشک، ملحفیه سفید رنگ را  

 کیم عقب زدم و

م که پاییه رسم ناغافل کشیده شد و  ی خواستم برخیر

ی روی ر  صدای قیر

 . رسامیکها ایجاد کرد

به احتمال خییل زیاد بیدار بود چرا که با شنیدن این 

 صدا دستش را از

 . روی چشمانش برداشت

قنر آن را بسته ابتدا نگاهش را به در دوخت و و 

 یافت به سمت من رو

 . گرداند

تا چشمش به منی که روی تخت نشسته بودم افتاد 



 به رسعت برخاست و

 . نشست

 خو یی تو؟_

لبخندی بر لب نشاندم، قطعا بعد از اتفاقات 

 دیشب، دیدن سیامک اتفاق

 . خییل خو یی محسوب میشد

 . آره خوبم_

ی گذاشت و چند قدم ف اصلیه پاهایش را روی زمیر

ی تختها را پیمود  . بیر

، دراز بکش_  . چرا نشسنر

 . تشنمه_

به طرف یخچال کوچک گوشیه اتاق رفت و یک 

 آبمیویه پاکنر کوچک

ی اینکه جلو میآمد یی را داخلش فرو  برداشت، در حیر

 برد وقنر به من

 . رسید پاکت را جلو آورد

دست آسیب دیدهام درد میکرد و ترجیح میدادم 



ن یگتکانش ندهم، آ  

دستم که رسم وصلش بود را باال آوردم، ویل تا 

 خواستم پاکت آبمیوه را

م دستش را عقب برد  . بگیر

نگاهمان با هم گره خورد و بیحرف فقط زل زده 

 بودیم به عکس خودمان

 ... در آیینیه چشم یکدیگر

پاکت آبمیوه را جلو آورد و من بدون حرکت 

 اضافهای یی را به دهان بردم

عه نوشیدم و دستم را روی دستش  و چند جر 

 گذاشتم و رسم را عقب بردم

. 

ی ک میان تختها بود گذاشت ی  . پاکت را روی میر

؟ اصال به من فکر  _ اگه بالیی رست میاومد چی

، به  کردی؟ من هیخی

؟  جهنم.... مادرت چی

دار شدی و اومدی؟ بقیه کجان؟_  تو چطوری خیی



_ ه بشه من از شمال برگشتم که بیام پیش تو تا اگ

 حرفامون و بز نیم و من

 . و از این برزخ نجات بدی

 خب؟_

بهت زنگ زدم که بگم دارم خونهات ویل یه آقایی  _

 که بعدا فهمیدم پلیسه

 !جواب داد و پرسید چه کارهتم

؟_  و تو چی گفنر

 . راستشو... گفتم که پرسعمهتم_

 :نفیس کشیدم و گفتم

؟_  به بقیه هم گفنر

 !نه... البته هنوز نه_

_ 
ی

ی نگ ی  . پس ازت خواهش میکنم چیر

ی _  . باالخره که میفهمن، وقنر دستت و ببییی

ین زد  . لبخندی شیر

ی از عشق من خودکیسر  _ مگه اینکه بخوای فکر کیی

 !کردی



 . از حرفش ناراحت نشدم که هیچ ،لبهایم کش آمد

 . آرزو بر جوانان عیب نیست_

 پاهایم را از تخت آویزان کردم که او هم جلوتر آمد،

 آنقدر نزدیک که به

لبیه تخت چسبیده بود و نفسهایمان در هم 

 ... میپیچیدند

نگاههایمان عجیب میل به در آغوش کشیده شدن را 

دند ی  .. . فریاد میر

احتماال او هم با من همعقیده بود چرا که دستانش 

 بسان گیاه عشقه دور

د  .. . تنم پیچید و مرا به خود فرسر

بان گرفته و از این حجم احساسات کم مانده  قلبم ضی

 بود اشکم در

 .. . بیاید

دم و بازدمم نامنظم شده بود و فقط این موضوع در 

 رسم اکو میشد که

 چطور تا االن به خودم دروغ گفتم که نمیخواهمش



... 

برای اینکه حس بدی پیدا نکند از اینکه هیچ 

 عکسالعمیل نشان نمیدهم

 :،آهسته در گوشش پچ زدم

 ... قبوله_

ون آورد ویل تا ا ین کلمه را شنید مرا از آغوشش بیر

 همچنان دستانش

دور شانههایم ثابت بود با نگایه خندان و ستاره باران 

 چشمهایم را

 . نوازش میداد

 واقعا..ً.؟_

_ 
ً
 . واقعا

دستانش صورتم را قاب گرفتند و نفس به نفسم جلو 

 . آمد

ی کرد و فهمیدم که  رسش را آهسته یک بار باال و پاییر

 . اجازه میخواهد

 ... پلکهایم را به عالمت جواب مثبت بر هم زدم



بیمعطیل لب روی لبهایم گذاشت و آرام و پر حرارت 

وع به بوسیدن  رسر

 .. . کرد

تپشهای قلبم آنقدر رسعت گرفته بود که فکر 

 میکردم هر آن از سینهام

ند ی ون میر  ... بیر

ی ناشیانه  آنقدر با اشتیاق میبوسید که من نیر

یاش کردمهمراه  ... 

دستان لعنتیام هر دو بند بود و مجبور بودم با میلم 

 به چنگ زدن

 ... موهایشمقابله کنم

آنقدر حرفهای و داغ میبوسید که نایسر بودن من 

 . زیاد حس نمیشد

لب زیرینم با به دندان گرفت و بعد رها کرد... 

 لبهایش را محکم روی لبانم

د  ... گذاشت و فرسر

با رد بوسههایش غسل عشق جای جای صورتم را 



 داد و پیشا یی به پیشا

 ... نیام چسباند

ین  ین و جذابیر به جرات میتوانم بگویم که قشنگیر

 لحظیه زندگیام را

 .. . تجربه کردم

ی  ی بوسه مکان و وضعیت بهیر هرچند تصورم از اولیر

 از االن بود ویل باز

 و بکر و بداهه بودن این لحظه را حاضی 
ی

هم قشنگ

ینبودم ب ی ا هیچ چیر  

 ... عوض کنم یا تغییر دهم

فکر کنم دیوونه شدم... کدوم آدم عاقیل از  》

 گروگان گرفته شدن و زدن

شاهرگش خوشحال میشه؟ ویل من االن از این اتفاقا 

 خوشحالم! پایا یی که

ی بود که میتونست  ی ین چیر
براش رقم خورد بهیر

 بعد از ترخیص《...باشه

شکایت را گرفتم و  شدن به دنبال کارهای پاسگاه و 



 سیامک هم هرچقدر

اضار داشت این کارها را به یگ از همکارانم بسپارم 

 قبول نکردم و او هم

فتم دنبالم میآمد  !هر جا میر

 . سیامک من و بیی خونه لطفا_

 . امکان نداره_

احت کنم_  . وا! خستهام میخوام اسیر

 . سو ئیچ را در جایش گذاشت

_ احت کن گ جلوت و  گرفته  خب اسیر  . 

 . چشم درشت کردم

؟_ ی احت کنم؟ تو ماشیر  !دقیقا کجا اسیر

 . نه عزیزم، خونیه من_

 . راست نشستم و به رو به رو چشم دوختم

 . من و بیی خونیه خودم_

؟_  داری لج میکنی

نه، سیع دارم بهت یاد بدم به خواستههای من _

ام بذاری  . احیر



_ ه من خب خانم معلم متاسفانه باید بگم که زیاد ب

 امید نداشته باش، من

 . شاگرد باهویسر نیستم

 . سیا لطفا من و بیی خونه_

ی نشم اجازه نمیدم بری اونجا_  . تا از امنیتت مطمی 

 . چشمانم را مظلوم کردم

_ 
ً
 .. . سیا... لطفا

اینجوری که صدام میکنی خود به خود گوشام دراز _

 !میشه

 . تک خندی زدم

 . دور از جون_

باز شد و رویم خم شد که با ترس  لبهایش به لبخند 

 خودم را به پشنر 

 :صندیل فشار دادم و با هول گفتم

؟_  !خدا مرگم چی کار میکنی

دستش را جلو آورد و با همان لبخند جذابش  

 کمربندم را بست و عقب



 . نشست

تصوراتت از من خییل خرابهها! بابا انقدرم بیحیا و _

 بیخانواده نیستم

میام ببوسمت عزیز دلم، ،دیگه وسط خیابون که ن

 اونم جلو در

ی  !کالنیر

 . گلویم را صاف کردم و خودم را به آن در زدم

_ 
ی

م از بیخوا یی و خستگ  . راه بیفت که دارم میمیر

فقط خانم حواستون باشه کوچیه عیل چپ بن _

 بستهها باز باید برگردی

 . بیای بغل خودم

 . پشت چشم نازک کردم و دستانم را به سینه زدم

 !...ایش_

کشداری گفت که ناخودآگاه لبخند مهمان  "جون"

 . لبانم شد

ی پیاده شدن گفتم  :به خانه که رسیدیم در حیر

 نمیای باال؟_



ی را خاموش کرد  . با کمال پررویی ماشیر

چرا دیگه میام باهات، پس فکر کردی همینجوری _

 الیک ورداشتم آوردمت؟

ی را آهسته به هم زدم  . در ماشیر

_  هم نمیافته، باور کن هی
ر
خی نمیشه و هیچ اتفاف

 اون فروزش عویصی هم

 . که بازداشته

 . دزدگیر را زد و کنارم آمد

ه_  . نه من اینجوری خیالم راحتیر

 . جلو رفتم و در ساختمان را باز کردم

 . پشت رسم وارد شد و در را بست

همراه هم وارد آسانسور شدیم و به محض بسته 

 شدن درش دستم را کشید

ر آغوشش فرو رفتمکه د  . 

ش چسبیده بود  همانطور که صورتم به سینیه ستیی

 . نامفهوم لب زدم

ولم کن سیامک االن یهو یگ از همسایهها بیاد _



 . ببینه حیثیتم م یره

؟_  چی

 .. . میگم_

ده شدنم به عضالت برجستهاش دهانم  با بیشیر فرسر

 بسته شد و

 . نتوانستم جملهام را تمام کنم

_ ی جان عزیزم؟  ی ؟ حرف بزن دیگه، چرا چیر
ی

چی میگ

 قربونت
ی

 نمیگ

 برم؟

بایر به حساب خودم محکم به  با دست سالمم ضی

 سینهاش وارد کردم

 . تا رهایم کند ویل کامال بیفایده بود

 ... !فقط باعث خندهاش شدم

فقط خدا خدا میکردم کیس وارد آسانسور نشود که 

 خوشبختانه این بار

 . بخت با من یار بود

سیدن به طبقیه سوم و باز شدن در آسانسور با ر 



 رهایم کرد و جلوتر از او

 . خارج شدم

 . کلید را در قفل چرخاندم و در را باز کردم

برای ورود به خانه دودل بودم... به یک آن تمام 

 اتفاقایر که دیشب این

ین جای جهان  چهار دیواری امن را برایم به ناامنیر

 بدل کرده بودند جلوی

ه رفتندچشمم رژ   . .. 

ترس داشتم... هنوز آن طناب قرمز لعننر هم روی 

ی افتاده بود و رد  زمیر

 .. . خون روی فرش و رسامیک خشک شده بود

 گیل جای جای خانه به 
ً
رد کفشهای مختلف و گاه ا

 چشم میخورد و

 ... درست مثل یک پخش زنده در ذهنم نقش بستند

وهای پلیس... وقنر فروزش و  آن  لحظیه ورود نیر

 بادیگارد هیکلیاش را با

تهدید شلیک تیر دستگیر کردند و وقنر که چشمشان 



 به منی افتاد که

مق روی مبل بسته شده بودم و فریادهای یکیشان   بیر

 زود》که میگفت 

ی اورژانس، رسی    ع  《...زنگ بز نیر

و در آخرین لحظات پیش از بسته شدن چشمانم 

 صدای زنگ موبایلم در

 ... گوشم پیچید

جا دم در خشکم زده بود و برای اضارم به آمدن همان

 به خانه خودم را

لعنت میکردم که با پیچیدن دسنر دور شانههایم 

ی بلندی  ترسیده هیر

 . کشیدم

ی نیست عزیزم، من اینجام، خودم _ ی هیش... چیر

س  ... هستم پیشت نیر

ی نیست که اذیتت کنه ی  . تا من هستم دیگه چیر

برای ابراز حس درو دهانم خشک شده بود و کلمهای 

 نیام پیدا نمیکردم



. 

 . قدیم به جلو برداشت و در را بست

کلید را از دستم گرفت و در را قفل کرد و بعد در 

 . آغوشم کشید

نبینم عزیز دل من اینجوری غصه بخوره... _

 اینجوری شوکه بشه... همه چی 

تموم شده، همیه اون اتفاقا تموم شد و به خیر  

قوی گذشت... تو اونقدر   

ی مهلکهای جون سالم به در  بودی که از همچیر

ی... اون بیناموسای  بیی

کثافت هم االن دارن آب خنک میخورن، دیگه تموم 

 . شد عزیزم

ون افتاد  قطره اشگ از گوشیه چشمم رس خورد و بیر

. 

 .. . خییل ترسیده بودم سیامک... خییل_

 . روی رسم بوسهای کاشت و پشتم را نوازش داد

_ م  م که اون لحظه بمیر من برات عشقم... بمیر



 نبودم تا دهنشون و رسویس

کنم، نمیدو یی چندبار از دیشب خودم و تف و 

 لعنت کردم به خاطر اینکه

نیومدم دم در خونهات... اگه میاومدم اینجوری 

 ... نمیشد

 ... تقصیر تو نبود که_

نه ویل اگه به جای غرور مسخرهام از شمال _

میذاشتمدنبالت میاومدم و ن  

 . تنها بمو یی اینجوری نمیشد

ی که االن _ اتفاقه دیگه، میافته... ولش کن... همیر

 . پیشیم دلم گرمه

 . فدای دلت بشم من_

 . مرا از خودش جدا کرد

نم به بتول خانم تا _ ی بریم خونیه من بعدش زنگ میر

ی   بیاد اینجا رو تمیر

 . کنه

 بتول خانم کیه؟_



ی ورود به آسانسور گفت  :در حیر

 !یه داف شایس بلند_

ب  های به بازویش زدم  . با حرص ضی

 !ا ؟_

 :با لحنی پر خنده گفت

گ میخواسنر باشه خب؟ یه بنده خدا که هم  _

ی و میکنه هم  کارای شهیر

 . کارای من و

 . آها_

د ی انگشتانش فرسر  . لپم را بیر

 !آخ آخ_

 . جون جون، حسودیتم قشنگه_

م و جلوتر با باز شدن در آسانسور از او رو گرداند

ون  بیر

 . رفتم

اصال هم حسودی نکردم! این وصلهها به من _

 . نمیچسبه



 !بله بله دیدیم_

ون"برو بابا"  یی نثارش کردم و در ساختمان را باز و بیر

 . رفتم

--------------------------------------------- 

ی گذاشتم و خودم را روی مبل کو  کیفم را روی زمیر

هبیدم. همانطور که ب  

فت گفت خانه میر ی  :آشیی

 . درار لباسات و راحت باش_

ون کشیدم و روی دستیه مبل  مقنعه را از رسم بیر

 . انداختم

 . چشمانم را بستم و رسم را به پشنر مبل تکیه دادم

هرگز فکرش را هم نمیکردم روزی برسد که در خانیه 

 او آرامشم را

 ... بازیابم

ای روزگاربه قول مادرم این هم از قسمت و بازی  ه  . .. 

 . دقایقر بعد با شنیدن صدایش پلک گشودم

 . خدمت شما_



کنارم نشسته و دو لیوان بزرگ آبمیوه به دست 

 داشت که یگ از آنها را به

 . طرف من گرفته بود

ه به چشمان  لیوان را از دستش گرفتم و خیر

 خستهاش خنده بر لبم

 . شکفت

 چیم خندهداره؟_

 . هیخی _

 . مهربان نگاهم کرد

میدونم این کارا از دراگون کینگ با این همه هیبت _

 بعیده ویل خب چه

 . میشه کرد دیگه، عزیزی برام

در دل احساس غرور میکردم از اینکه برایش مهم 

 بودم و با دیدن این روی

مهربان و دلنشینش بیش از پیش متعجب بودم که 

 چطور توانسته بهاره را

 !به آن روز بیاندازد



ی   آبمیوهاش را  الجرعه رسکشید و لیوان را روی میر

 . گذاشت

 چرا نمیخوری؟_

ی آوردم که دیدم با  یک قلوپ نوشیدم و لیوان را پاییر

 . تعجب نگاهم میکند

 چیه؟_

 . خییل سوسویل_

 !وا_

 !واال_

 . لیوان را از دستم گرفت و جلوی دهانم آورد

 . بخور دیگه_

 . بده خودم میخورم _

 . نه من باید بهت بدم_

دهانم را باز کردم لیوان را باال داد و محتویاتش را  تا 

 . خایل کرد

مقداری را خوردم و مقداری هم روی گردن و لباسم 

 . ریخت



 . جیغم درآمد

ی چی کار کردی؟_  !خدایا! سیامک ببیر

ی گذاشت و به پشنر  کامال خون رسد لیوان را روی میر

 . مبل تکیه زد

 چی کار کردم مگه؟_

ون بزنندچشمانم کم مانده ب ود از حدقه بیر  . 

 . مشغول باز کردن دکمههای مانتوام شدم

 چی کار کردم؟_
ی

 !فاتحیه مانتوم و خوندی بعد میگ

ی نشده که دو دقیقه دیگه خشک میشه_ ی  . چیر

ون آوردم  . برخاستم و مانتو را از تنم بیر

ی سه رب  ع  ت آستیر فقط خدا را شکر میکردم که تیرسر

 . به تن داشتم

_ شه اما لکه میشه، کجا یم.تونم بله خشک می

 بشورمش؟

چقدر حسایس تو بابا، بعد میگم سوسویل ناراحت _

 . مییسر 

سیا به خدا بخوام برم دفیر این ردش مونده باشه _



 . میکشمت

 . لبخندی به پریشا نیام زد و مانتو را از دستم کشید

چه خشن! کم کم داری خودت و نشون میدیها! _

 راست میگن شما

ا قبل ی  دخیر ی نیر رابطه آدم و گول میر  . 

 . مانتو را با حرص توی صورتش زدم

 .. . خییل_

؟_  جانم؟ خییل چی

 .. . خییل_

 . ها، چیه عزیزم؟ بگو اون که نوک زبونته_

ی زیادی نوک زبانم بود  قابل گفیر الفاظ رکیک و غیر

 ویل آنقدر با او

ودربایسنر نبودم که انقدر راحت  صمییم و بیر

 . برخورد کنم

_ ، باید رام بیسر خی یل دراگون بدی هسنر  . 

 :شلیک خندهاش به هوا بلند شد

خب یه کلمه بگو حیوون و زبون نفهمم دیگه، چرا _



 انقدر حرف و

. پشیمان از حرفم گفتم  :میپیچو یی

 . نه نه، منظورم این نبود_

 . با خنده دستم را کشید که در آغوشش فرود آمدم

االئه، خیالت بیا بابا، من جنبیه شوخیم خییل ب _

 . تخت

از این همه نزدیگ تپشهای قلبم شدت گرفته و 

دم که چهرهام ی  حدس میر

 . به رسچی میگرایید

دستش دور کمرم حلقه شد و مرا بیش از پیش به 

 . خودش چسباند

با خجالنر که تا به حال از خودم ندیده بودم رس به 

 . زیر انداختم

وع کرد به باز کردن موهایم  .. . بیحرف رسر

انه  آهسته بافت موهایم را باز میکرد و دستانش دلیی

 در موج گیسوانم

 .. . سواری میکردند



در این میان دل بیچاریه من بود که بیامان خودش را 

 به در و

 ... دیوار سینهام یم کو بید

؟_  چرا ساکنر

 . با صدایی از ته چاه درآمده جواب دادم

 چی بگم؟_

_ ازی که نکردن؟بگو ببینم اون دیوثا بهت دست در   

با شنیدن جملهاش ذهنم رفت به آن لحظات 

 خوفناک... به دقایقر 

که فروزش موهایم را میکشید و دست دور بازویم 

 .. . میانداخت

 . ناخودآگاه چشمانم بسته شد

 !نه_

 :مشکوک پرسید

سم چطوری و کجا چون اگه بفهمم قطعا _ نمییی

 شبانه هرجور شده از

ون و ک ارشون و تموم میکنمزندان میارمشون بیر ! 



موهایم را که حاال آزاد اطراف شانهام پراکنده بودند 

 پشت گوش

 . زدم

ی _  ... گفتم که، کاری بهم نداشیر

 !از طرز نه گفتنت مشخصه_

 !طرز خایص نگفتم که_

؟_  !پس چرا انقدر با مکث گفنر و چشمات و بسنر

ی بینیاش گفتم  :متعجب از تیر

_ ، فقطاونجوری که تو فکر میکنی نبود   ... 

 . موهایم را یک طرف شانهام ریخت

؟ حرف بزن باهام_  . فقط چی

 :با زبان لبهایم را تر کردم

 . فقط یه کم موهام و کشیدن و بازوم و فشار دادن_

 مرا به آغوش کشید و روی موهایم را بوسید
ً
 .. فورا

 رسم روی سینهاش بود و صدای تپشهای قلبش .

ین موسیقر زندیه د نیا  .. . بهیر

 ... آرامبخش... پر احساس



ی که من اونجا رس _ باید هزار بار خدا رو شکر کیی

 نرسیدم، وگرنه االن

 !عوض زندان تو رسخونه بودن

دلم غنج رفت برای تک تک کلمایر که از دهانش 

ون آمد... حنر   بیر

 ... برای همان بوسه روی موهایم

در حال لمس حیس بودم که تاکنون تجرب  هاش نکرده 

 ... بودم

یر  حس خوشایند تعلق... دوست داشته شدن... غیر

 ... شدن یک مرد

هایی که تا االن با کیس تجربه نکرده بودم
ی  .... چیر

ی من بود  .. . سیامک اولیر

ی مرد  .... اولیر

ی بوسه  .. . اولیر

ی عشق  ... . اولیر

 . روی قلبش بوسهای کاشتم

 ... مریس برای دلگرمیت_



_ ازه دادی من وارد من باید از تو تشکر کنم که اج

 زندگیت بشم قربونت برم

ی میشد و  . با هر جمله دلم بیشیر به انتخابش مطمی 

 به عقلم فخر

 .... میفروخت که او را رد میکرد

 .. . و من

بیشیر از هر وقت دیگری خوشحال بودم که قبول  

 کردم این حس ناب را

 ... بپذیرم

ی باری بود که در این همه سال میتوانست م این اولیر

 بیفکر، در آغوش پر

م  .... !مهری غیر از مادرم آرام بگیر

احت کنه_  خب حاال خانوم خوشگله میتونه بره اسیر

. 

 . کیم خودم را از او جدا کردم

احت برسم، یک ساعت دیگه _ فکر نکنم به اسیر

 . باید برم دفیر 



ی اتاق من _ ی، االنم میر شما امروز هیچ جا نمیر

ی میخوا یی تا  تخت میگیر

موقع دلت خواست، بعدشم قراره سوپرایز بیسر  هر   

. 

 سوپرایز؟_

 :با لبخند جواب داد

ی نیست_  . آره، ویل تا نخوا یی ازش خیی

دست خودم نبود، از دیدن لبخند روی لبش لبهای 

 . من هم کش آمد

م دفیر _  . به محمدی زنگ زدم گفتم میر

 . چشم درشت کرد

_ ؟  واقعا با این اوضاع احوالت میخواسنر بری دفیر

 همینکه گذاشتم از صبح

خودت بدویی بری کارای شکایت و فالنت و بکنی 

 !خدات و شکر کن خانم

س داشتم؟! یه منتظر بودم هر  میدو یی چقدر اسیر

 . آن از حال بری



 . دستم بیاختیار میان موهایش رفت

 . من محکمیر از این حرفام آقای عزیز_

توجه ذوق  ویل چه کیس بود که انکار کند از این همه

 ... . زده است

ی لبها و چشمانم در رفت و آمد بود و دلم  نگاهش بیر

 میخواست که باز

 .. . بوسیده شوم

 ... پر شور

 ... . پر احساس

 . ناگهان دست زیر پایم انداخت و از جا بلند شد

جیغ خفهای کشیدم و دستانم را دور گردنش قالب  

 . کردم

 . وای چی کار میکنی سیامک_

_ م بخوابونمت رس جاتدارم م ییی  . 

 . ریز خندیدم

م_ ی خودم میر  . مگه من بچهام! بذارم زمیر

 . تا من هستم چرا خودا بری عزیزم_



 . خسته مییسر _

 . تقریبا به در اتاق خواب رسیده بود

؟_  چند کیلویی

 . پنجاه و پنج_

نم، میتونم بگم _ ی دو برابر تو در طول روز وزنه میر

ی حس نمیکنم ی  . چیر

ق خواب شد و مرا روی تخت گذاشت و  وارد اتا

 . کنارم نشست

 . بخواب دیگه_

 . لبهایم آویزان شد

 . خوابم نمیاد خب_

 میخوای بخوابونمت؟_

 :با خنده گفتم

 !البد میخوای بذاریم رو پات الالییم بدی_

ون   تش را از تن بیر ینی زد و به یک آن تیرسر لبخند شیر

ی   کشید و روی زمیر

 . انداخت



کشید و در مقابل چشمان از حدقه روی تخت دراز  

 درآمدیه من دستانش

 . را از هم باز کرد

 . بدو بیا_

با خجالت چشم از تن برنزه و عضالتش که به طرز 

 شگفت آوری برجسته

بودند گرفتم و برای رد گم کنی به طور نماییسر گلویم 

 . را صاف کردم

ه_ ی  ... اوم، چیر

 چیه؟ بیا دیگه چرا معطیل؟_

_ خوابم گرفتنظرم عوض شد   . 

 . خب بیا دیگه منم میخوام بخوا یی _

 .زیر چشیم نگاهش کردم که روی آرنج لم داده بود

 ... منظورم اینه که_

 منظورت چیه دقیقا؟_

 ناگهان لحنش جدی شد

. _ 



 !وایسا ببینم، نکنه به من اعتماد نداری؟

به رسعت چشم به او دوختم که ابروهایش در هم 

 فرو رفته و چهرهاش

ین چند کام ال جدی شده بود و دیگر از آن لبخند شیر

ی  لحظه پیش خیی

 ... !نبود

 . نه دیوونه، منظورم این نبود_

 !بگو منظورت چیه منم بفهمم خب_

ی کردم و در آخر تصمیم   کیم کلمات را باال و پاییر

 گرفتم حقیقت را بگویم

. _ 

... چه  من اینجوری راحت نیستم، معذبم یعنی

 ... طوری بگم آخه

؟_  چی ناراحتت یم کنه؟ اینکه بغلم بایسر

 . تک خند حریص زد

 !مهری االن از هال تا اینجا تو بغل من بودیا_

 ... میدونم میدونم ویل خب اون موقع_



؟! درست بگو ببینم _ ی یی چرا تیکه تیکه حرف میر

 !چیه

م لب زدم  . به سینیه برهنهاش اشاره کردم و با رسر

 . اون موقع لباس تنت بود_

رفم را شنید جوری صدای خندهاش بلند شد که تا ح

 شک کردم آیا جوک

 !گفتم و خودم نفهمیدم؟

 !به چی میخندی؟_

خندهاش را کم کم تمام کرد ویل لحنش همچنان پر 

 . خنده بود

االن مشکلت همون یه ال پارچیه نازکه؟ مهری چرا _

 !آخه؟

موهایم را پشت گوش زدم و شانههایم را باال انداختم 

های لبم بهو گوشه  

ی متمایل شد  . پاییر

 . نمیدونم_

 . نشست و در یک حرکت انتحاری در آغوشم کشید



 ... دلم در سینه فرو ریخت و تنم گر رفت

بان قلبم داشت سیر صعودی را یط میکرد و  باز ضی

 فقط خدا خدا میکردم

 .... با وجود این همه نزدیگ رسوایم نکند

_ و، یه لحظه قربونت برم من که انقدر محجو یی ت

 دلم خواست انقدر

ببوسمت که دیگه یادت بره خجالت چطوری نوشته 

 . میشه

 . رسم روی سینهاش بود

 . وای نه تو رو خدا سیامک_

 بد بود؟_

؟_  چی

 . بوسهمون... توی بیمارستان

م داشتم از بیان حسم  ... رسر

 !پس خوشت نیومد_

 را که به طرز مفتضحانهای  
ی
خجالت لعننر مزخرف

م شده بود پسگریبانگ یر  



 . زدم

 . نه اینطور نیست_

 پس چطوریه؟_

 . یه کم طول میکشه عادت کنم، باهام راه بیا_

من با تو راه که هیخی تا قلیه کوه قافم میام فقط _

 . لب تر کن

برای قدر دا یی از این همه حس ناب که در جانم 

یخت سینهاش را  میر

 . آرام و با مکث بوسیدم

ه شدرسم را باال آورد و  به چشمهایم خیر  . 

گ وقت کردی انقدر خودتو تو دل من جا کنی _

 خانم

احمدی؟نگاههایمان در هم قفل بود و سکوت 

 بینمان

 ... طنینانداز

رسهایمان آهسته نزدیک هم شد و لبهایمان مثل 

 آهرنبا هم را جذب



 ... کردند

... مثل همان  ین و دوست داشتنی باز همان حس شیر

ایی بار اول ناب و روی  

سید  ... به نظر میر

 . رسش را عقب کشید و بوسهای بر گونهام زد

م تو بگیر بخواب راحت باش_  . من میر

؟_  تو کجا میخوا یی

 . من نمیخوابم، یه ذره کار دارم_

 کمک میخوای؟_

 . لپم را کشید

 . نه جونم، تو بخواب من برم به کارام برسم_

ون رفت  . از کنارم برخاست و از اتاق بیر

خواست در را پشت رسش ببندد صدایم را درآوردمتا   

. 

 ... سیامک_

 . رسش را داخل آورد

 . جانم_



ی یی به اون خانم_  . گ زنگ میر

نم عزیزم_ ی  . زنگ میر

 . لطفا االن بهش زنگ بزن که تا شب تمومش کنه_

یعنی اینجا انقدر بهت سخت میگذره که هرچه _

 زودتر میخوای بری؟

ر که او فکر میکرد، سخت میگذشت اما نه آنطو 

 سختم بود که شب بگویم در

اتاق دیگری بخوابد... نمیخواستم در آن موقعیت 

م  . قرار بگیر

ه، _ نه سخت نمیگذره ویل خونیه خودم باشم بهیر

ه  . خیالم راحتیر

نم بیاد  _ ی باشه عزیزم هر چی تو بخوای، االن زنگ میر

ه بره  کلید بگیر

 ،کلیدات کجاست؟

_ دار بهش بده لطفاتوی کیفمه، خودت بر   . 

 . خیالت راحت، خوب بخواب_

 . چشمگ زد و در را بست



ون فرستادم و خودم را روی  نفسم را پر صدا بیر

 . تخت پرت کردم

دستهایم را از دو طرف باز کرده بودم و به سقف آ یی 

 آسما یی اتاقش

 . چشم دوختم

ی به نظرم عجیب و غریب میآمد... این  همه چیر

دم داردحیس که فکر میکر   

ی لحظه که در  ی لحظه... همیر پرم میکند... اصال همیر

 خانهاش، در اتاق

خوابش و روی تختش دراز کشیده بودم و عطرش 

 . مشامم را پر کرده بود

... 

هرگز حنر برای یک ثا نیه هم فکر نمیکردم که برسد 

 آن روزی که دلم

برای بوسیده شدن توسط او ضعف برود و حرف 

مالزدنش قلبم را ماال   

 ... احساس کند



در میان این افکار قلب گونه و پر از پروانههای ریز و 

 چهریه
ی

 درشت رنگ

 !مادرم پیش چشمم نقش بست

دستم را بلند کردم و نگاه کوتایه به مچ باندپیخی 

 . شدهام انداختم

به مامان چی بگم حاال! پوف... باید یه فکری 》

 بکنم، اگه جریان و بفهمه

م یه دروغ دیگه رس هم کنم بگم سکته میکنه، مجبور 

 بهش! یادم باشه

فردا یه مچ بند بخرم که وقنر اومدن ببندم به دستم 

 الیک بگم دستم پیچ

 《!خورده

در افکار رنگارنگم غوطهور بودم که خواب چشمانم 

 .. . را در ربود

 . وقنر چشم باز کردم اتاق کامال تاریک بود

 《!معلوم نیست چقدر خوا بیدم که شب شده》

 . چند بار پلک زدم و رس جایم نشستم



دسنر به موهایم کشیدم و چشمم که به تاریگ 

ی   عادت کرد از تخت پاییر

 . آمدم

کف پایم را که روی پارکتهای رسد گذاشتم خواب از 

 رسم پرید و از اتاق

ون رفتم  . بیر

 پهن که منتیه به اتاق خوابها 
ً
ی سالن نسبتا در همیر

 میشد دو در دیگر

ی وجود  داشت نیر  . 

 در یکیشان را باز کردم که از شانس خوبم 
ی
تصادف

 همان مکان مد نظر من

 !بود، دستشویی 

آ یی به دست و صورتم زدم و در آیینه نگایه به رنگ 

 . پریدهام انداختم

 《 !مامان بیاد اینطوری ببینتم غش میکنه》

دستهایم را خیس کردم و روی موهایم کشیدم تا کیم 

 از وز بودنشان



مبکاه  . 

ون رفتم و به طرف سالن قدم  از دستشویی بیر

 . برداشتم

همیه چراغها خاموش بود و فقط تعداد اندگ 

 هالوژن روشن بود که فضا را

 شاعرانه مینمود
ً
 ... کاًمل

خانه رفتم و به اپن تکیه زدم ی  . به آشیی

تا کمر در یخچال خم شده بود، لحظایر بعد با یک 

 بطری مشگ رنگ در

ت من چرخیددستش به سم  . 

 ا گ بیدار شدی؟_

 . لبخندی بر لب نشاندم

ی االن_  . همیر

 مملو از یخ خواباند
ی
 . بطری را در ظرف

ی  _  . بیا بنشیر

ون کشید ی ناهارخوری بیر  . یک صندیل از میر

 . خرامان جلو رفتم و روی صندیل جای گرفتم



 . چه بوهای خو یی میاد_

  باالی رسم ایستاد، یک دستش را پشت صندیل

 گذاشت و دست دیگرش را

ی ستون کرد  . روی میر

 . امشب یه مهمون عزیز کرده دارم_

 . خودم را به آن راه زدم

 جدی؟ گ؟_

 . نوک بینیام را بوسید و به طرف کا بینتها رفت

یه خانم وکیل دلربا، میخوام پروندیه زندگیم و _

 . بدم دستش

 . خب فکر کنم رسش شلوغ باشه نتونه قبول کنه_

_ کردی شهر هرته؟ قبوله رو قبال گفته! حاال فکر  

 بگو قهوه؟ نسکافه؟

 . نسکافه_

در سکوت کار میکرد و من به حرکات ظریقی که با آن 

 اندام ورزیده و

دستان زمختش سیع داشت درست و بینقص 



 انجامشان بدهد چشم

 . دوخته بودم

دقایقر بعد با دو فنجان و نعلبگ که کنار هر  

چککدامشان یک قاشق کو   

 . چای خوری گذاشته بود به سمتم آمد

فنجا یی را جلوی من گذاشت و روی صندیل کناریام 

 نشست و فنجان

 . دیگر را هم جلوی خودش قرار داد

؟_
ی

 نمیخوای به مامانت بگ

 . نه اصال حرفشم نزن_

؟_  دستت چی

فکر اونم کردم، یه مچ بند میبندم روش میگم _

 . دستم پیچ خورده

در سکوت نوشیدیم و من سکوت را  نسکافههایمان را 

 . شکستم

 گ کارش تموم میشه؟_

چقدر عجله داری! تموم بشه میاره کلیدارو دیگه، _



 وقنر نیومده پس

 . یعنی هنوز کارش تموم نشده

 . رس تکان دادم و روی لبیه فنجان دست کشیدم

 . از جا برخاست و به طرف پذیرایی رفت

ای موزیک هنوز چند ثا نیه نگذشته بود که صد

 مالییم فضای خانه را

 . پر کرد

تا خواستم برای ارضای حس کنجکاویام به پذیرایی 

خانه ی  بروم وارد آشیی

 . شد

 . دستم را گرفت و بلندم کرد

 افتخار میدین؟_

 . با خنده دست در دستش گذاشتم

 این یه درخواست رقصه؟_

 . بله لیدی_

بلند شدم و هم قدم و دست در دستش به هال 

 . رفتیم



 . متاسفانه باید با یه حقیقت تلخ رو به روت کنم_

؟_  چی

 !من از این رقصا بلد نیستم_

 . تک خندی زد و گونهام را نرم بوسید

عیب نداره خودم یادت میدم. به وسط سالن _

 . رسیده بودیم که ایستاد

 . ریز خندیدم و گلویم را صاف کردم

 آمادهای برای شنیدن حقیقت تلخ بعدی؟_

 چیه؟_

 !من کال نه عالقهای به این کار دارم و نه استعدادی_

کاری نداره که، یه دستت و میذاری رو شونیه _

 من، دست دیگهات و به

ی و آروم خودتو هماهنگ با من تکون  پهلوم میگیر

 . میدی

ش بگذر_  . از خیر

 !یه بار امتحان کن_

در فیلمها زیاد دیده بودم که آخر این جور رقصها به  



شودکجا ختم می ! 

فعال ظرفیتم تکمیل بود... نمیخواستم باز هیجاناتم 

 . را درگیر کنم

نه سیا، ترجیح میدم الیک خودمو ضایع و تو رو _

 . خسته نکنم

 اصال راه نداره؟_

 . نوچ_

؟_  خواهش کنم چی

 . لبخند بر لب نشاندم

 !خواهش میکنم خواهش نکن_

 . کاش میتونستم مجبورت کنم_

 !مادر نزاییده هنوز_

 میخوای امتحانش کنیم؟_

 . یک تای ابرویمرا باال دادم

؟ دوست داری امتحانش  _ بد عنق شدن منو چی

؟  کنی

 . دستانش را به نشانیه تسلیم باال آورد



 . نه نه نوکرتم! تازه َی خت آب شده_

ی مبل تک نفریه رس  لبخند به لب رفتم و روی اولیر

 راهم

 !خب من منتظرم که_. نشستم

؟_  منتظر چی

_ سوپرایز داری برام بیدار گفنر   

 . بشم

 . خب اون االن اینجا نیست_

 کجاست پس؟_

 . حاال آخر شب یم بینیش

 . چه بدجنسانه_

ه_  . ببینیش بدجنیس یادت میر

 . خییل کنجکاوم کرده بود

 . خب بگو چیه دیگه_

ی در نمیاد_ ی ه بیخود اضار نکنی چون از من چیر  بهیر

. 

ردنم دادمپشت چشم نازک کردم و تا یی به گ  . 



 ... ایش_

خانه  "جون"در جوابم  ی کشداری گفت و به آشیی

 . برگشت

 کیفم کجاست سیامک؟_

در حایل که با یک سینی بزرگ پر از خورایک وارد 

 :میشد پاسخ داد

 . میارمش برات_

ی گذاشت و لحظایر بعد با کیف در  سینی را روی میر

 . دستش برگشت

 . کیف را گرفتم و گوشیام را برداشتم

قفل صفحه را که باز کردم از دیدن بیست و پنج 

 تماس از دست رفته

از طرف مادرم، سیما، مهتاب و سپهر کیم دستپاچه 

 . شدم

 چی شده چرا رنگت پرید؟_

 !مامانم بیست و پنج بار زنگ زده_

 . خب زنگ بزن دیگه چرا ماتت برده_



 . بیمعطیل و با دلشوره شماریه مادرم را گرفتم

که برایم اندازایه یک سال گذشت   بعد از سه بوق

 صدای گرمش با

 . دلخوری در گوشم پیچید

؟ آره؟ معلوم هست؟ موبایلتو _ کجایی تو دخیر

 جواب نمیدی، تلفن

تم که زنگ زدم  خونهات رو جواب نمیدی، به دفیر

 منشیت گفت نرفنر 

 . دفیر 

 . دسنر ب پیشا نیام کشیدم

_  ببخشید تو رو خدا، گوشیم روی سایلنت بوده

 . متوجه نشدم

 خو یی حاال؟_

 . آره، عالیام_

 . دلم شور افتاده بود از دیشب نمیدونم چرا_

مادر بود دیگر... حنر از راه دور هم دلش به پاریه 

 ...تنش بند بود



لبخندی که روی لبم آمد توجه سیامک را جلب  

 کرده بود چرا که چشم از

 . دهانم برنمیداشت

_ یگردین؟خوبم قربونت برم، شما گ برم  

 . صبح انشاهلل راه میفتیم_

 . به سالمنر برگردین_

نم بیای_ ی  .رسیدیم زنگ میر

 . باشه عزیزم، چشم_

 . فدای چشمات بشم_

 . خداحافظی کردیم و گویسر را در کیفم گذاشتم

 . یک چیپس از داخل ظرف برداشت

 دارن برمیگردن؟_

ی کردم، یک پفک برداشتم و به دهان   رسم را باال پاییر

تمگذاش  . 

 بهشون؟_
ی

 میگ

چند دقیقه پیشم پرسیدی گفتم که نه، دق میکنه _

 مامانم بفهمه، میگم



 . دستم پیچ خورده

 . نه نه، منظورم اون نیست_

 . یک چیپس برداشتم

 منظورت کدومه پس؟_

وع کردیم_  منظورم خودمونه، اینکه این رابطه رو رسر

. 

 . آب دهانم توی گلویم پرید

خانه دویدرسی    ع از جا بلند شد و  ی به طرف آشیی  . 

از شدت رسفه پلکهایم بسته شده بود و اشک از  

ون  گوشیه چشمانم بیر

یخت  . میر

 . بیا یه ذره بخور رسفهات بند بیاد _

بوی الکل زیر بینیام پیچید و چشمهایم فوری باز 

 شدند و نگاهم روی

جایم که به دست داشت و جلوی من گرفته بود 

 . قفل شد

خانه رفتمبرخاستم و با هما ی ن رسفهها به آشیی  . 



شیر آب را باز کردم و دستم را زیرش گرفتم و چند 

 جرعه نوشیدم تا

 . رسفهام بند آمد

شیر آب را بستم و به سینک تکیه زدم، چند نفس 

 عمیق کشیدم و دیدمش

 . که جام را روی اپن گذاشت و همان جا ایستاد

؟_  خو یی

 . با اخم جوابش را دادم

_ با خودت کردی که اون زهرماری  دقیقا چه فکری

 رو دستت گرفنر آوردی

 !واسه من؟ آره؟

انگار خندهدارترین جوک سال را برایش گفته باشم 

 !قاه قاه خندید

نخند سیامک واقعا برام سواله که چطور فکر  _

 کردی ممکنه من لب به

وب بزنم؟  !مرسر

 . ابروهای در همم را که دید خندهاش را فرو خورد



_ فه میکردی و منم اون جامها رو از تو داشنر رس 

 قبل پر کرده و گذاشته

بودم، دیگه نرفتم رساغ آب و فالن دیدم همینا دم 

ی یکیشون و  دسیر

 !برداشتم آوردم! چیه حاال؟ سگرمههات رفته تو هم

وب نمیخورم_  !میدونسنر که من مرسر

ی با من بحث _ ی ی چیر مهرانه جدی داری رس همچیر

؟ چرا انقدر به  میکنی

ی من نمیفهمم! یه پیک از این خودت  سخت میگیر

 مارک حنر بچه رو هم

مست نمیکنه چه برسه به آدم بزرگ! فقط یه ذره 

 حس رسخویسر بهت

ی   !دست میده همیر

 . جلو رفتم و رو به رویش ایستادم

این و فراموش نکن که من یه وکیلم، یه زن که _

 مسئول اجرای درست

میکنم که قانون و مدافع قانونه! پس هرگز کاری ن



 قانون شکنی محسوب

 ، بشه! از این بساطا هم دیگه نبینم جلو من پهن کنی

 توام خواسنر بخوری

بخور من بهت کاری ندارم ویل پیش من نه بخور و نه 

 مست باش! این

 !برای بار اول و آخر بود که گفتم

وای خشم اژدها! چشم خانم قانون مدار اطاعت _

 !میشه

 . خودتو مسخره کن_

_ ی، یه کم شل کن زیادی سخت میگیر ! 

 !تو شیل بسه_

 . از کنارش رد شدم و به هال برگشتم

روی مبل نشستم و صدای قدمهایش که بلند شد 

 . سوالم را پرسیدم

ی چی شد باالخره_  . لطفا به اون خانم زنگ بزن ببیر

م آماده شم_  . میر

 !و این یعنی از دست من ناراحت است



《 ی االن بفهمه من بذار ناراحت بشه! باید از هم یر

 یه رسی قوا نینی برای

خودم دارم، یه خط قرمزایی دارم که اجازه نمیدم 

 !هیچکس ازشون رد بشه

و اینکه به هیچکس اجازه نمیدم که اعتقادات منو به 

ه  《.باد تمسخر بگیر

ت و شلوار ورزیسر زرد  چند دقیقه بعد با یک سوییرسر

 و مشگ و کتو نیهای

ی و کیف پولش همرنگشان در حایل که سو  ییچ ماشیر

 در یک دستش بود و

 . مانتو و مقنعیه من در دست دیگرش به طرفم آمد

 . نزدیکم ایستاد و مانتو و مقنعه را به سمتم گرفت

ش کردم برات، بدون لکه_ ی  !تمیر

د و چهرهاش کامال خننر بود ی  . خییل رسد حرف میر

 . برخاستم و آنها را از دستش گرفتم

_ سم چر  ا خودتو این شکیل کردی؟االن میشه بیی  

 چه شکیل؟_



ی مانتو رد کردم  . دستم را از آستیر

 قهر کردی سیا؟_

 !نه_

از لحن حرف زدنش خندهام گرفته بود، دست 

ی مانتو ی از آستیر  دیگرم را نیر

ی دکمههایش شدم  . رد کردم و مشغول بسیر

وای جدی قهری؟ تا حاال ناز کردن یه بوکسور و _

اف  ندیده بودم، باید اعیر

کنم اصال جذا بینر نداره! از یه ورزشکار مردیم 

 بعیده این رفتارا آقای

جالیل  !امیر

 . به طرف در قدم برداشت

 . من قهر نکردم_

مقنعهام را رسم کردم و در حال تنظیم کردم لبههایش  

 :گفتم

 . بله کامال مشخصه، دارم به وضوح یم بینم_

 . زود باش منتظرن_



به همان سمت گام کیف و گوشیام را برداشتم و 

 . برداشتم

 کیا؟_

، همون خانومه رو میگم_  . هیخی

 . آها_

 نزد و من هم با گوشیام 
ی
تا به خانیه من برسیم حرف

 مشغول گشت و گذار

در اینستاگرام بودم که در قسمت درخواستهای 

 دنبال کردن یک اسم

 !چشمهایم را گرد کرد

 "....بهاره شها یی "

وجودم جوشیدن   احساسات مختلقی در لحظه در 

 گرفت، از حسادت بگیر 

 ... تا دلهره و کنجکاوی و عذاب وجدان

انگشتم را درست باالی عالمت قبول درخواست 

 نگه داشته بودم، نمیدانستم

کار درست کدام است... نمیدانستم اشتباه میکنم یا 



 نه ویل در یک حرکت

غافلگیر کننده درخواستش را قبول کردم و من هم او 

ال دنبال کردمرا متقاب  

. 

ی پیاده شدم چشمم به  تا لحظهای که از ماشیر

 صفحیه گویسر بود.. . ویل

 ... انتظارم بیفایده بود و او درخواستم را نپذیرفت

 . همچنان در سکوت همراه هم به طبقیه باال رفتیم

جلوی در که رسیدیم تقیه ریزی به در زد و پس از 

 چند لحظه در باز شد

. _ 

 . سالم آقا سیامک

زن الغر اندام و کشیدهای بود با مانتو و شلوار 

 . سورمهای ساده

ی عیل  پس از سیامک رو به من سالم کرد که من نیر

ی  های  رغم درگیر

 . ذهنی سیع کردم پاسخش را با خوش رویی بدهم



 ... !وارد خانه که شوم برای چند لحظه خشکم زد

 رس جایم میخ کوب شده و فقط چشمانم میچرخید

... 

ی و مرتب بود، به  سالن ی تمیر ی به طرز شگفتانگیر

 عالویه اینکه رسویس

مبلمان و فرش تغییر کرده و دکوراسیون هم عوض 

 . شده بود

متعجب و شگفزده به سمت سیامک رو چرخاندم  

 که یک قدم عقبیر از

من ایستاده و دستهایش ا به سینه زده و مرا نظاره 

 . میکرد

 !اینا... اینا کار توئه؟_

را این تکان داد کیم رسش  . 

_ 
ی

 نگ
ی

 !ای، بگ

 بود_
ی
ی کردن اینجا کاف  . فقط تمیر

 نمیخواستم دوباره اون خاطرات بد برات زنده بشه_

. 



 . آن یک قدم فاصله را جلو آمد و دستم را گرفت

ی  _  . بیا بریم اتاقت و ببیر

 اتاقمم؟_

 . اوهوم_

با ذوق همقدمش شدم و وقنر چراغ اتاق خواب را 

ی  روشن کردم به زمیر  

 !چسبیدم

یک تخت خواب دو نفریه خییل زیبا با معرقکاری  های 

 چشمنواز با یک

روتخنر زمینه سفید که گلهای ریز صوریر کم حال 

 رویش نقش بسته

 . بودند چشمم را گرفت

ی توالت و حنر قالیچیه وسط اتاق هم  رسویس میر

 . عوض شده بود

بیمعطیل در آغوشش رفتم و دستانم را دور کمرش 

کردمچفت    . 

نمیدونم با چه زبو یی و چطوری باید ازت ممنون _



 باشم، آخه ابن همه کار

 فقط تو چند ساعت؟

یکدستش پشتم را نوازش میکرد و دست دیگرش 

 . روی موهایم را

نت داشتم _ کاری نداشت که، فقط نیاز به اینیر

 برای انتخابشون که

 . خب اونم الحمدهلل داشتمش

پشهای آرامبخشیر از دست روی قلبش گذاشتم که ت

 هر وقت دیگری

 . مدهوشم میکرد

ایظ کنارم بودی _ ی رسر خییل ممنونم که توی همچیر

 و قوت قلب شدی

 . برام

 . روی رسم بوسه زد

ین کاریه که میتونم برای کیس که دوستش _ این کمیر

 دارم انجام بدم

،خوشحال کردنش... دیدن خوشحالیت یه حس 



 ... فوقالعادهست

تمام شک و تردیدها کنار رفت و قلبم در آن هنگام 

ی   آهنگ دوست داشیر

 ... ساز کرد

در این لحظه مطمئنم کرده بود از خودش.... از 

 حسش... از اینکه حنر با

وجود ناراحتیاش از من باز هم نخواست تنهایم 

 .. . بگذارد

ی که خوشحال کردنم برایش حیس خوشایند  همیر

 داشت دلم را قرص

 ... . میکرد

ی نیست که از شادیاش شاد دوست دا ی مگر همیر
شیر

ی   شوی؟ مگر همیر

 نیست که انتهای آرزویت خوشحال دیدنش باشد؟

ی کشیدم و گوش جان  کرکریه عقل و منطق را پاییر

دم به آوای دلکش  سیی

 ... . قلبم



 . روی نوک پا بلند شدم او هم رسش را پایینیر آورد

لب روی لبش گذاشتم و پلکهایم از خجالت روی هم 

فتادا  . .. 

م داشتم ویل به ندای دلم گوش دادم و در مقابل   رسر

 کاری که برایم کرده

 .. . بود، حرکنر کردم که قطعا خوشحالش میکرد

 "...بوسیدمش"

ابتدا به آرایم پیش رفتیم و بعد کم کم شور و 

 ... هیجانش بیشیر شد

همچنان که لبهایم را به بازی گرفته بود روی تخت 

 ُلم داد
ُ
 . ه

ون کشید و روی برخ تش را از تن بیر است و سوییرسر

ی پرت کرد  . زمیر

لبخند بر لب هردویمان طرچ از عشق انداخت و 

 رضاینر که بیشک در

 چهرهام پدیدار گشته بود عامل حرکت بعدیاش شد

. 



 . رویم خیمه زد و قفل چشمهایم شد

 !دقیقا چطوری شد که اینطوری شد؟_

ی ما یل کردمگوشیه لبهایم را به سمت پاییر  . 

 !اگه فهمیدی به منم بگو_

 ... پیشا نیام را بوسید

 ... چشمانم را با بوسهاش پر نور کرد

ی زد و در آخر  .. . بر گونههایم نقیسر از دوست داشیر

اب ناب لبانش بینصیب  لبهایم را از طعم رسر

 .. . نگذاشت

هنوز در گیر و دار عشق بازی بودیم و رسمست از 

اب صد ساله که  جام رسر

دای بتول خانم آوار شد بر کلبیه کوچک ص

 .... عشقورزیدنمان

 ببخشید آقا سیامک من میتونم برم؟_

 . لبهایش را بیمیل از لبانم جدا کرد

لعنت به خروس بیمحل، خب میخوای بری برو _

 .. . دیگه



 . انحنای لبخند روی صورتم نشست

 . پاشو دیگه زشته، برو شاید بنده خدا کارت داره_

_ ست که اصال کوه اقبالهشانس نی ! 

 !کم غر بزن_

ت را تن زد  . برخاست و سوییرسر

 . اطاعت میشه مادمازل_

ون رفت و همچنان که صدایش در حال  از اتاق بیر

 تشکر کردن از بتول

ی قبل از اینکه بخواهد دوباره به  خانم میآمد من نیر

 آن شور و حال چند

دقیقه پیش برگردد از روی تخت بلند شدم و 

یم را با یک دست بلوزلباسها  

 . و شلوار آزاد عوض کردم

صدای خداحافظی و بسته شدن در که آمد من هم 

ون رفتم  . از اتاق بیر

خییل زحمت کشیده بنده خدا، دستش درد نکنه، _

 انقدر هول و ذوق زده



 . شده بودم اصال یادم رفت ازش یه تشکر کنم

د ی دو انگشت فرسر  . جلو آمد و لپم را بیر

_ وام تشکر کردم نگران نباش عزیزممن جای ت  . 

 هر دو معذب و بیصدا ایستاده و هم را نگاه میکردیم

. 

میدانستم منتظر اشارهای از من است که شب را 

 بماند ویل با تمام حس

خو یی که به او داشتم و دینی که با این کارش به  

 گردنم گذاشته بود، باز

ی کاری را به او بدهم  . هم محال بود اجازیه چنیر

کیم این پا و آن پا کردم که در نهایت خودش به 

 . حرف آمد

یس _ خب دیگه مثل اینکه باید برم، ویل اگه مییر

 اشکایل نداره میتونم

 . بمونم پیشت

 . فورا جواب دادم

سم برو عزیزم_  . نه نه مریس، من نمییر



 . به آ یی چشمانش برق زد

 عزیزم_
ی

ی باره بهم میگ  . اولیر

م و قد بلندی کردم و گونهاش را خجالت را کنار زد

 نرم

 . بوسیدم

 . از این به بعد زیاد میشنوی، شب بخیر _

ی من چطوری برم خب؟_  االن با این همه دلیی

ی انشاهلل فردا، حاال دیگه شب بخیر _  . ادامیه دلیی

 :گوشههای لبش کیم منحنی شد و با ته خنده گفت

حم، خداحافظ_ م بیر  . باشه بابا میر

راهیاش کردمتا دم در هم . 

 . پیشا نیام را بوسید و پر عمق نگاهم کرد

 . شب خوش عزیز دلم_

 . پلک بر هم زدم

 . شب بخیر عزیزم_

روی تخت که دراز کشیدم احساسات مختلقی 

 ... وجودم را در بر گرفت



ی مدت کوتاه هرکاری که برای اثبات عشقش  در همیر

 باید میکرد را به خو

دی این باعث نشد که یی و درست انجام داده بود و 

 حواسم از بهاره پرت

 .. . شود

موکل سابقم... کیس که تمام تالشم را برای جداییاش 

 از سیامک کردم و

 . حاال جایگاهمان عوض شده بود

از نظرم دیگر آنقدرها هم مظلوم نمیآمد... آن روی 

 حسود زنانهام داشت

 .. . خودش را نشان میداد

نستاگرامم شدمگوشیام را برداشتم و وارد ای  . 

ی کشیدم تا رفرش شود  .. . صفحه را پاییر

 ... و پستهای بهاره پشت رس هم ردیف شدند

ی خایص گرفته بود با   در هر کدامشان ژست هیی

 کپشنهای آلما یی که

 ... معنایشان را به فاریس زیرش زده بود



 . پنج هزار نفر دنبال کننده داشت

س بد باز کردمقسمت فالو ئینگهایش را با دلهره و ح  

. 

همه را با دقت چک کردم و از اینکه سیامکجزوشان 

 نبود خدا را شکر

 . کردم و نفس راحنر کشیدم

نتم را  ون آمدم و تا خواستم اینیر از صفحهاش بیر

 خاموش کنم دایرهای

قرمز رنگ که عدد یک درونش نشسته بود در بخش 

 دایرکتها توجهم را

 . جلب کرد

( ؟سالم عزیزم چطوری خو  یی ) 

 . یک ایموچی با چشمهای قلنی هم ضمیمه کرده بود

حس خو یی نداشتم و کامال غیر ارادی رسد پاسخ 

 . دادم

؟)  (سالم گلم، ممنون خوبم، شما خو یی

 . فورا پیامم را دید و ایز تایپ شد



عالیام به کمک تو و تالشت برای من، هیچ وقت )

 فراموش نمیکنم، هیچ

ر بیاد اال تو(. و یک کس نمیتونست از بس سیامک ب

 !ایموچی خنده

اصال رغبنر به چت کردن با او نداشتم مخصوصا 

 حاال که خیالم راحت

شده بود هیچ رد پایی از سیامک نه در صحنه.ی 

 زندگیاش است و نه در

 !صفحیه مجازیاش

 (.وظیفه بوده)

 خودم را تغییر داد
ی

 !البته وظیفهای که زندگ

( ته بود ویل گمش  شمارتو داداشم از شاهرچی گرف

 کردم! یعنی کال

گوشیمو گم کردم! االنم انقدر رسچ کردم اسمت و با 

 فونتای مختلف تا

 (.باالخره پیدات کردم

 :با شک تایپ کردم



 (چطور مگه؟ کاری داشنر باهام؟)

نه بابا، فقط دلم میخواست حاال که حالم انقدر )

 خوبه ناجیم هم توی این

یک کنم، تو منو نجات داد ی، همیشه حس رسر

 (.ممنونتم

 (.امیدوارم همیشه شاد بایسر )

 :و پیش خودم اضافه کردم

همونور بمون البته؛ خواهشا فکر اومدن به 》

 《!رست نزنه

در جواب پیام تشکر و ابراز احساساتش بابت پیدا  

 کردنم فقط به یک

عزیزم... منم خوشحالم پیدات کردم. فعال شب )

( بسنده کردم  من》 . بخیر

م خندیدم که از پیدا کردن تو خوشحال ریش نداشته

 شدم! اه این دیگه از

کجا پیداش شد دقیقا! خب بگو رفنر دیگه، برو 

 زندگیت و بکن! واال حاال



ی فردا پا میشه بیاد ایران  《!اگه شانس منه که همیر

------------------------------------------- 

 . از لحظهای که دیده بودم، داشت بیقراری میکرد

م من... چی شده آخه؟ چرا اینجوری _ الیه بمیر

ی نگفنر به ی  شده؟ چرا چیر

 من زودتر بیام؟

 !مامان... لطفا_

روی دستش زد و دست آسیب دیدهام را آهسته و با 

 . احتیاط گرفت

 . بازش کن ببینم_

ی را فقط کم داشتم که بخیهها را ببیند  !همیر

 . نه مامان نمیشه درد میکنه_

_ کن ببینم من  خب یه لحظه باز   . 

ون آوردم  . دستم را از دستش بیر

ب دیده فقط، دکیر  _ گفتم که پیج خورده یه ذره ضی

ی و ببندم تا  گفته همیر

 . چند روز خوب میشه



 :با نگرا یی گفت

 عکس گرفت؟_

ون دادم  . نفسم را پر صدا بیر

 . آره عزیزم، عکسم گرفتم گفت هیچیش نیست_

_ دی زودتر میاومدیم ب ی ابا جانکاش زنگ میر  . 

 !حاال نوبت داریوش خان بود

_  
ی

ب دیدگ ی نبود داریوش خان، یه ضی ی آخه چیر

 . کوچک بود

 . مادرم از جا بلند شد

ی برات بذارم یه خورده تقویت _ ی برم یه سویی چیر

 بیسر پای چشمات گود

 . رفته رنگت پریده

 !به خدا من خوبم مامان_

 . ایستاد و دست به کمر زد

_ علومه چقدر خو یی آره از رنگ و روت م ! 

هر چه میگفتم فایدهای نداشت و قطعا توجیح 

 نمیشد پس سکوت پیشه



 . کردم

داریوش خان مشغول تماشای اخبار شد و من با  

 . گوشیام رسگرم

 (!حوصلهم رس رفته)

 (.حاضی شو بیام دنبالت بریم دور بز نیم)

 (.نمیشه آخه)

 (چرا؟)

( ل دایی گرامیتون، زهره خانم اج
ی ازه نمیدن اومدم میی

 تکون بخورم از رس

 (!جام

 . چند ایموچی خنده فرستاد

؟) ی ی نگفیر ی  (اوه اوه، واسه دستت چیر

ی که یه ) ی بازش کنم ببییی یه جوری اضار داشیر

 لحظه با خودم گفتم نکنه

ی گفنر  ی  (!تو بهشون چیر

ی نگفتم، حاال چی شد مقاومت  ) ی نه بابا من چیر

 (کردی یا نه؟



( همیشه کارسازه میدونم بابا، آره مقاومت .) 

؟)  (در مقابل من چی

 (!در مقابل تو.... نمیدونم)

ویل من گاردم در مقابل تو خییل جالب و عجیب )

 (.میشکنه

لبخندم را نمیتوانستم جمع کنم! در دلم شور به پا 

 بود و دلم آنقدر برایش

 . تنگ شد که بیفکر صدایم را بلند کردم

 . مامان من باید برم_

مهمزمان تایپ کرد  . 

 (.بیا خونیه من ببینمت )

ون آمد و گفت خانه بیر ی  :با تعجب از آشیی

 . مهری....؟ اصال فکرشم نکن بذارم بری_

 :برای اینکه اجازه بدهد بروم گفتم

ی م_  . میام تا موقع شام، باید برم یه دوست و ببیر

 :صدای دینگ پیامکم بلند شد

 (.ای جونم، رو چشمام)



 . زود برگرد_

ان به مادرم که زود برمیگردم برخاستم با دادن اطمین

ون  و از خانهشان بیر

رفتم. هنوز به رس کوچه نرسیده بودم که تلفنم زنگ 

 . خورد

 . جونم_

مندتم_  . مهری رسر

 چطور؟ چی شده؟_

ی زنگ زد بهم خییل شاکیه از دستم_  . االن شهیر

 . در دلم ناراحت شدم ویل به روی خودم نیاوردم

_ ه، برو  پیششمامانت واجبیر  . 

 . ببخشید ویل نتونستم بهش نه بگم_

 . خییل کار خو یی کردی، هیچ اشکایل نداره_

ی_ ی  . فقط یه چیر

 . از همان رس کوچه دور زدم

؟_  چی

من چند روز دیگه با یه نفر قرار دارم، میخوام که _



 توام باهام بایسر اگه بتو

 . یی 

؟_  قرار چی

_ ید کنمیه قرار کاری، میخوام یه آپارتمان و پیش خر   

. 

 . روز و ساعتش و بهم خیی بده_

 . حتما، ممنون که درک میکنی _

 . با مامانت خوش بگذرون_

 .خداحافظی کردیم و من با چهرهای آویزان برگشتم

در یط این چند روز هم را ندیده بودیم و امروز به 

 بهانیه قرار کاریاش با

اینکه خودم کار داشتم و نمیتوانستم همراهش بروم 

هاش رفتم تابه خان  

 . ببینمش و توضیحات الزم را هم به او بدهم

 . خب این همه راه نمیاومدی، تلفنی میگفنر دیگه_

 . روی تختش نشستم

این چند روز هر دفعه خواستیم همو ببینیم یه _



ی پیش اومده که ی  چیر

نشده دیگه االن گفتم این یک ساعت تایم خایل رو 

 بیام هم ببینمت هم

 . باهات صحبت کنم

 . تو عزیز دل منی خانم_

 . گل لبخند بر لبم شکفت

 . پس خوش به حال من_

 . نوک بینیام را بوسید و از کنارم بلند شد

میخوام لباس عوض کنم مهرانه، اگه قراره مسخره _

 بازی در بیاری برو

ون  . بیر

 :ابرو در هم کشیدم و مرص جواب دادم

_ ه هنوز انقدر بدبخت نشدم که با دیدن دو تا عضل

 از خود بیخود بشم، تو

نم ی  . راحت باش، منم حرفامو میر

شانه باال انداخت و مشغول باز کردن دکمههای 

اهنش شد  . پیر



ی بود_  . از من گفیر

وع کردم  . بیتفاوت به حرکاتش رسر

ی سیامک تو باید واسه این قرارداد حواستو _ ببیر

 ... حسا یی جمع کنی 

اهنش را آرام درآورد و در حال آویزان کردنش از   پیر

 خب_ :جالبایس گفت

 . ،بگو دیگه دارم گوش میکنم

عضالت بازوانش که با حرکات دستش تکان میخورد 

 حایل به حالیام کرده

 . بود، برای گاز گرفتنشان دنبال نقشه بودم

خب میگفتم، باید حواستو حسا یی جمع کنی و _

 توی قرارداد قید کنی 

ن که در صورت عدم تحویل ملک مذکور در زما

ی شده آقای هاشیم  تعییر

مسئول پرداخت خسارت نایسر از تأخیر تأدیه 

 . میباشد

ی چند کلمه به سخنر تمرکز کردم و  ی همیر
برای گفیر



 خدا را شکر گندی

 ... !باال نیاوردم

اوگ حواسم هست، خودت ویل باهام میاومدی _

 . بهیر بود

تا دست به کمربند شلوارش برد مثل فیی از جا پریدم 

ف در اتاقشو به طر   

 . رفتم

 :با خنده گفت

 کجا؟ مگه نگفنر برات مهم نیست؟_

گلویم را نماییسر صاف کردم و ایستادم، روی پاشنه 

 ب سمتش چرخیدم و

 . سیع کردم بیتفاوت به نظر بیایم

 !اره، هنوزم میگم، لخت دیدنت مهم نیست برام_

آخه دخیر مگه مجبوری ادعای مریم مقدس 》

 بودن بکنی که حاال

؟ای نجوری مثل خر تو گل گیر کنی !》 

ساند  ... شیطنت از چشمانش میبارید و این مرا مییر



 ... نه از او، بلکه از خودم

سیدم از خود یی خود شوم و بیآبرویی به بار آورم
 مییر

. 

ون پس؟_ ی بیر  خب چرا داری میر

نمیدانستم چه خزعبیل تحویلش دهم که از مخمصه 

 برهم، ناگزیر به

 دم دسنر 
ی

متوسل شدم دروغ : 

 .. . تشنهام_

 تشنه؟_

 . با همان دکمیه باز شلوار جینش نزدیکم شد

ابت میکنم _  .. . بیا خودم سیر

شیطنت داشت جایش را به هوس میداد، در 

ی زبانه  چشمانش خواسیر

میکشید و من یی دست و پا تر از هر وقت دیگری 

 زبان در کامم

 .. . نمیچرخید

 ... جلوتر آمد و به دیوار چسباندم



ی _ اگه بگم االن چی ازت میخوام دیگه اینجوری دلیی

 نمیکنی واسم خانم

 .. . وکیل

دهانم خشک شده بود... کلمات را گم کرده بودم و 

ی پیدا ی برای گفیر ی  چیر

 ... نمیکردم

ی چشمها و لبهایم در گردش بود  ... چشمانش بیر

 :با لحنی اغوا کننده پرسید

یس چی میخوام؟_  نمیخوای بیی

ون  "نه"یک  ی لبهایم بیر کم جان و نصفه نیمه از بیر

 ... پرید

 ... شصتش را روی لب زیرینم کشید

اگه میدونسنر چی داره تو رسم میگذره اینجوری _

 .... نگاهم نمیکردی

 . اینجوری با حرکاتت تحریکم نمیکردی

د، از نظر  ی نمیدانستم از کدام رفتار و حرکات حرف میر

 خودم کار خایص که



ی و تحریک باشد انجام نداده بودممبنی بر دلیی   ... 

 :رسش را جلوتر آورد و توی صورتم لب زد

 ... االن باید فرار کنی مهرانه، فقط فرار_

؟ پاسخم بوسیه داغ و آتشینی بود که دهانم_  چی

 ... را بست

 .. . لبهایم را به دهان کشیده بود و با ولع میمکید

 . با حرص دکمههای مانتوام را باز کرد

دستش را پشت کمرم گذاشت و مرا از دیوار کند  یک

 و به خودش چسباند

. 

تا نگاهش روی تاپ یقه بازی که به تن داشتم 

 ... نشست جانم گر گرفت

بوسههایش ار لبهایم به گردنم رسید و همانطور 

 بوسه زنان پایینیر 

 .. . میآمد

ی در دلم فرو  ی با بوسهای که روی سینهام کاشت چیر

 ریخت و آوای



ون جست آه مانندی از گلویم بیر  . .. 

 ... ای جونم_

نفسهایش عمیق و پر حرص شده بود و تپشهای 

 قلب من رسعت گرفته

 .. . بود

دستش را که روی سینهام گذاشت لرز به تنم افتاد و 

 چشمان

 . خمارش ترساندم

دستش را پس زدم و سیع کردم خودم را از حصار 

 بازوان محکمش آزاد

 . کنم

 ...نه سیامک_

 ... مات شده به چشمانم نگریست

 چرا...؟_

 .. . نه دیگه زیاده روی نکن_

 !مهری من دوست پرستم_

دم،  ی از شنیدن لفظ دوست پرس هم حنر کهیر میر



 هیچ وقت این کلمه را

 . دوست نداشتم

 !این کار از نظر من زیاده رویه_

 . متعجب رهایم کرد

 مهری...؟_

 . رس به زیر انداختم

_ میشه داره دیرمون  ... 

 .. . رهایم کرد و موهای کوتاهش را چنگ زد

ی برداشتم اما قبل از  خم شدم و مانتوام را از روی زمیر

 اینکه بپوشمش به

 :رسعت جلو آمد با اخم گفت

 تو از چه رفتارایی تو رابطه خوشت نمیاد؟_

 :مات شده پاسخ دادم

 چه جور رابطهای؟_

 . کامال جدی یکتای ابرویش را باال داد

 !رابطهای که به رابطیه زناشویی معروفه_

ی انداختم ی آرایم کشیدم و رسم را پاییر  . هیر



با هم از این in rel ( )خجالت نداره که! این رلها_

 حرفا ندارن! بگو راحت

 . باش

این دیگه چه سوایل بود؟! اصال نمیدانستم چه باید 

 بگویم... نمیدانستم

 !چطوری حرف را عوض کنم

ه کوچیه عیل چپ زدمناچار خودم را ب  . 

 !متوجه منظورت نمیشم سیامک_

 . با حرص دستش را پشت رسم به دیوار کو بید

ی در مورد رفتارهای زناشویی شنیدی؟_
ی  ای بابا! چیر

 :رسم را باال انداختم و به امید اینکه کوتاه بیاید گفتم

 !نه_

مامانتم شوهرداری یادت نداده؟ چه جوری واسه _

؟ ی کنی  شوهرت دلیی

 . خوشم نمیاد از اینحرفا، بس کن لطفا_

 . دستش را زیر چانهام زد و رسم را باال کشید

م و حیاتم من! عیب نداره، خودم _ عاشق این رسر



 یادت میدم که وقنر 

 !دوتایی هستیم چه جوری رفتار کنی 

 :با شیطنت جواب دادم

 مثال چه جوری؟_

 . لبخندی پر معنا بر لبش نقش بست

_ خوشم بیاد! من چیکار کنم تو  مثال چیکار کنی من

 خوشت بیاد! مثال

ی  !من دوست دارم گازم بگیر

 .. . هجوم خون را به صورتم حس کردم

 . لطفا سیامک، خواهش میکنم بس کن_

هاش روی تک تک اعضای صورتم چرخید و  نگاه خیر

 روی لبانم که به

 . زیر دندان کشیده بودم ثابت ماند

چهرهاش نمود پیدا  چانهام را با عصبا نینر که در 

د  . کرده بود فرسر

 نامزد قبلیت و بوسم نکردی؟ _
ی

یعنی میخوای بگ

 هیخی بینتون نبوده؟



 !اون انیر دست بهت نزده....؟

فورا رسم را به عالمت منقی تکان دادم تا دیگر ادامه 

 ندهد ویل گویا ول کن

 !نبود

؟ _  دوست پرسم نداشنر

 . آهستهای زمزمه کردم "نه"

ها کرد و نفیس عمیق کشید طوری که چانهام را ر 

ی ی  انگار خیالش بابت چیر

 . راحت شده باشد

ی  خجالت میکشیدم بهش نگاه کنم، رسم را پاییر

 انداخته و با انگشتانم بازی

 . میکردم

ی مرد زندگیت؟_ ی تجرب  یه توام؟ اولیر  یعنی من اولیر

 . پلک بر هم زدم

 . اوهوم_

رد با دستانش صورتم را قاب گرفت و مجبورم ک

 . نگاهش کنم



ن واسه داشتنت دست به هر  _ میدو یی پرسا حاضی

 !کاری بزنن؟

از شنیدن این جمله غرق لذت شدم و به خودم 

 افتخار کردم که این همه

 . سال تنهایی را تحمل کردهام

ی عشق  به شنیدن این جمله از دهان سیامک، اولیر

 ... زندگیام میارزید

 ... باز بوسیدن را از رس گرفت

وع کرد و کم کم پر شور ادامه داد آرام رسر  . .. 

یک دستم دور گردنش حلقه شد و دست دیگرم 

 میان موهایش فرو رفت

.. 

د  .. . محکم مرا به خودش چسبانده بود و میفرسر

ی بود ین حس د نیا همیر ینیر  .. . به راسنر که شیر

بهشت بود زندان آغوشش... کاش حبس ابد 

 ... آغوشش میشدم

م گرفتم حنر اگر مجبور شوم در آن لحظه تصمی



ی و زمان را به هم  زمیر

بدوزم این کار را انجام دهم تا برای همیشه داشته 

 ...باشمش

 
ی

 ...همیشگ

 ... ابدی

نگاهم که ناخودآگاه به تصویر ساعت که در آیینه 

 دیده میشد افتاد با عجله

 . رسم را عقب کشیدم

 . اخم بر پیشا نیاش نشست

_ ؟مهری... گ قراره این  ضد حال زدنات و تموم کنی  

روی پنجیه پا بلند شدم و میان ابروهایش که به هم  

 گره خورده بودند را

 . بوسیدم

به خدا این دفعه دیگه راست میگم، ساعت و نگاه  _

 !کن! دیرمون شد

 . گور پدر هر چی قراره، به جهنم_

تا خواست موقعیت قبل را بازسازی کند با خنده 



 . عقب کشیدم

_ قرارم خییل واجبه و متاسفانه مثل شما  عزیزم من

 مشهور و خفن نیستم

ی بهم نگن ی ی چیر
 . که ملت جرات نکیی

 . تو منو داری عشقم، کافیه لب تر کنی _

با لبخندی که از روی لبم جمع نمیشد مانتوام را 

 برداشتم و مشغول

 . پوشیدنش شدم

 . شما تاج رسید جناب امیر جالیل_

 ... تا کمر خم شد

_ دارین خانم احمدی، خاک پاتو نیم، بتکو اختیار 

 . نینمون فنا شیم

و قهقهیه هردویمان فضای اتاق را پر کرد. روزها از 

 یی هم میگذشتند و

 . رابطیه ما عمیق و عمیقیر میشد

ین تبدیل شده بود  دوست داشته شدن توسط او بهیر

ین اتفاق  به بهیر



 . زندگیام

ین نقطیه قلبم ریشه دوان ده بود و عشقش در ژرفیر

 هر روز بیش از پیش

وراند  . رشد میکرد و شاخ و برگ مییی

فقط گایه پیش میآمد که سوال و جوابهایش اذیتم 

 میکرد که آن را هم

تش  . میگذاشتم به پای عالقه و غیر

پافشاریاش روی در جریان قرار دادن خانوادهها 

 بود ویل من
ر
 همچنان باف

اده نبودمهنوز هم برای علنی کردن ارتباطمان آم  . 

روز جمعه بود، روی تخت دراز کشیده و در حال  

 گوش دادن به یک آهنگ

 . رویس با ریتیم آرام بودم

سیامک خییل اضار داشت که یا من به خانیه او 

 بروم و یا او به خانیه من

ی یک روز تعطیلمان را  بیاید و به قول خودش همیر

ی  الاقل در کنار هم سیی



 . کنیم

تش را رد کردم و خواستم تنها باشماما من پیشنهادا  . 

مدت مدیدی میشد که از گوشیه امن و ساکت 

 تنهاییام فاصله گرفته بودم

و حاال تصمیم داشتم پس از مدتها در آرامش ذهن و 

 روحم را بازیا یی کنم

. 

چشمانم را بسته و سیع داشتم ذهنم را خایل کنم و 

 توجهم را به موسیقر 

یام در حال پخش بود آرام و روا یی که از گوش

 معطوف نمایم که موبایل

وع کرد به لرزیدن و تمام تمرکزم را به  روی شکمم رسر

 . هم ریخت

 . گویسر را برداشتم و روی اسپیکر زدم

 .سالم، جونم_

 سالم عزیزم، کجایی تو؟_

 :بیحوصله گفتم



 خونه، میخواسنر کجا باشم روز جمعه؟_

_ ، واسه اینکه ج سم کجایی ی مییی معهستواسه همیر  

. 

متوجه شدم که منظورش چیست ویل حنر 

 حوصلیه توضیح دادن هم

 . نداشتم

خب دیگه، جمعهست و من خونهام، عجیب _

 . نیست که

 . صدای بوقهای کوتاه پشت خظ به گوشم رسید

گویسر را بلند کردم و جلوی صورتم گرفتم تا ببینم 

 چه کیس پشت خط

 . است

دم سیامک بود ی  . همانطور که حدس میر

باز خودتو زدی به کوچه عیل چپ؟! منظورم اینه  _

 که جمعهست و تو االن

باید پیش مادرت بایسر نه اینکه تو خونه بنشینی اونم 

 !تنها



قطعا تلفن مادرم را قطع نمیکردم، بعدا به سیامک 

دم ی  . زنگ میر

مامان یه این هفته رو میخوام برا خودم باشم، _

 !تنها

؟ نیست که روزای دیگه برای خود _ ت نیسنر

 روزای دیگه هم همینطور

تنهایی دیگه! کاش الاقل اهل دوست و رفیق بازی 

 !بودی دلم نمیسوخت

کش چند  بیچاره مادرم خیی نداشت که دخیر

 وقتیست که از پیلیه

ون آمده و مشغول عشق بازیست  ... تنهاییاش بیر

 . در صدد توجیح الیک برآمدم

 . میخواستم امروز فقط بخوابم_

_ بیداری االن که  . 

 !دیگر نمیدانستم چطور حرف را بپیچانم

 هم حق داشت، خییل وقت بود که دیر به 
ی
از طرف

دم و ی  دیر به او رس میر



 . حاال رس درد دلش باز شده بود

 میام مامان، عرص میام خوبه؟_

صدای بوقها قطع نمیشد و به صورت متوایل تکرار 

 . میگشت

د و من ی در حال  کار همیشه.اش بود... تا زنگ میر

 مکالمه بودم آنقدر تماس

 . میگرفت تا قطع کنم

لحن مادرم نارایصی بود ویل کلمایر که بر زبان راند 

 متضادش را نشان میداد

. _ 

 . باشه مامان جان، منتظرتم پس

یخت... یعنی من  دیگر داشت اعصابم را به هم میر

 حنر نمیتوانستم با خیال

 !راحت چند دقیقه با مادرم صحبت کنم؟

 . چشم مامان میام، فعال خداحافظ_

با عجله خداحافظی کردم که بالفاصله موبایلم زنگ 

 . خورد



 . تماس را برقرار کردم و گویسر را کنار گوشم گرفتم

وع کردم  قبل از اینکه حرف بزند من با عصبا نیت رسر

. 

ی یی _ سیامک معلوم هست چته؟ چرا وقنر زنگ میر

 و من در حال

؟ به خدا صدای مکالمهام یه تماست و ت کرار میکنی

 این بوقای پشت

یزه  !خظ دیگه روانمو به هم میر

سکوت بود و سکوت... فقط صدای نفسهای 

 ... عمیقش شنیده میشد

 سیامک؟_

 .. . باز هم سکوت بود و صدای بازدمهای حریص

؟ این همه زنگ زدی فقط _ ی یی چرا حرف نمیر

؟  سکوت کنی

ی نمیگفت و این بیشیر اعصابم را  ی خرد میکردچیر  . 

صدای نفسهایش شدت عصبا نیتش را معلوم میکرد 

 ویل من بیدی نبودم



 !که با این بادها بلرزم

 نداری قطع کنم_
ی
 !اگه حرف

 ... حرف زیاد دارم مهری.. خییل زیاد_

 . گوش میدم_

دی؟_ ی  با گ حرف میر

چشمانم گشادتر از این نمیشد! ویل سیع کردم 

 . آرامشم را حفظ کنم

 . با مادرم_

هفت دقیقه پشت خطت بودم! معلوم نیست از  _

 گ داشنر باهاش حرف

دی و من فقط هفت دقیقهش و متوجه شدم ی  . میر

سیا من بابت حرف زدن با مامانمم باید به تو _

 جواب پس بدم؟! معلوم

؟
ی

 هست چی داری میگ

چند ثا نیه به سکوت گذشت و بعد خییل عصنی  

 :گفت

 !فعال خداحافظ_



تماس را قطع کرد و من ماندم با  واقعا قطع کرد! 

 .. . ذهنی درگیر 

 دلم 
ی
 مقرص میدانستمش و از طرف

ی
از طرف

 . نمیخواست ناراحتش کنم

، هم میخواستم  ی دو دل بودم برای تماس گرفیر

 متوجه اشتباهش شود و هم

 . میخواستم از دلش در بیاورم

 .. . به نظرم زیادی تند صحبت کردم

ر عشق باید از غرورت هم با توجه به این نظریه که د

 بگذری انگشتم اسمش

 .. . را لمس کرد

ت یار)  (حرصی

 .. . چند بوق خورد و من همچنان منتظر بودم

تماس بدون پاسخ قطع شد و من مرصانه دوباره 

 . تماس گرفتم

این بار در آخرین لحظات که نزدیک بود تماس را 

 خودم قطع کنم



را  صدایش در گوشم پیچید و حس دوست داشتنم

 . برانگیخت

 بله؟_

ی هم گایه بد نبود که، بود..؟  کیم دلیی

میدونسنر وقنر صداتو میشنوم تمام سلولهای _

 بدنم به رقص درمیان از

 شدت ذوق؟

نیشخندش را حنر از پشت تلفن هم میتوانستم 

 . تصور کنم

ی دلیل هم هست که هر بار _ هه... آره حتما به همیر

 میام پشت خطتت

مباید منتظر بمون ! 

آخه عزیز دلم نمیتونم که تلفن و روی همه قطع  _

 کنم! ویل تو میتو یی یه

! میدو یی که بالفاصله برای شنیدن  ذره صیی کنی

نم ی  صدات زنگ میر

 ... قربونت برم



 .. . دیوونه میشم مهری وقنر فکر میکنم ممکنه_

؟_  ممکنه چی

برای لحظایر فقط صدای نفسهایش را میشنیدم و 

یهدر دل قربان صدق  

فتم  . نگرا نیهایش میر

 چی شدی پس سیا؟_

 .. . هیخی هیخی _

؟ ما باید با هم روراست _ ی یی خب چرا حرفتو نمیر

 باشیم، تو تا در مورد

حست صحبت نکنی که من نمیتونم بفهمم 

 !ناراحتیت برای چیه؟

ی نیست فقط فکر کنم زیادی دوستت دارم_ ی  !چیر

 . ته دلم غنج زد و ولوله در جانم افتاد

_ ی باش م نم خییل دوستت دارم عزیز دلم، مطمی 

 این حس دو طرفهست

. 

 :کالفه گفت



 .. . نیستم مهری... نیستم _

چرا آخه؟ من کاری کردم که تو نتو یی بهم اطمینان  _

؟  کنی

 ... مطمئنم کن مهری_

 . منظورش را نمیفهمیدم

متوجه نمیشم منظورت چیه سیامک! آخه _

 چطوری مطمئنت کنم؟

_ و... منم به داییم و مامانم میگمبه مادرت بگ  . 

 را پیش میکشید ویل این 
ی

باز داشت بحث همیشگ

 . بار از زاوی  های دیگر

ما بارها رس این قضیه بحث کردیم سیامک، فعال _

 . وقتش نیست

_ 
ی

پس گ وقتشه؟ ها؟ گ؟ هر بار بهت میگم میگ

 االن وقتش نیست

نه! ،اوایل بهت حق میدادم ویل االن نه! االن دیگه 

 االن دیگه میدو یی که

چقدر دوستت دارم... چقدر مهیم برام... چقدر 



 روت حساسم... مهری من

 . طاقت این و ندارم که از دستت بدم

ی حساسیتهایش مانیع شده بود برای  دقیقا همیر

 اینکه رابطهمان را علنی 

 !کنم

 ... عزیزم قرار نیست منو از دست بدی_

 . لحنش دلخور بود

_ اری به بقیه بگیم؟پس چرا نمیذ ! 

ی _ من مشکیل با این جریان ندارم فقط وقت بیشیر

 . میخوام

سونه_  .. . این وقت بیشیر خواستنت منو بیشیر مییر

 . پس خودش هم میدانست یک جای کار میلنگد

یس؟_  از چی مییر

 !هیخی ولش کن_

ی یی سیا؟ چرا نمیذاری بفهمم دردت _ چرا حرف نمیر

 چیه؟

_ فقط این پنهون کاریات و  من دردی ندارم مهری



 دست دست کردنات

 . نگرانم میکنه

نگران هیخی نباش، من هرگز تو رو ترک نمیکنم، تو _

 تنها مردی هسنر 

 . کهدارم باهاش احساس خوشبخنر میکنم

ی مردی هستم که باهاش رابطه _ آره اما چون اولیر

 !داری

فت  . کم کم داشت روی اعصابم ویراژ میر

_ ی میکنی تو! بابا این حرفا یعنی وای سیا چرا اینجور 

؟ من تو رو  چی

انتخاب کردم، تو رو قبول کردم، اونم نه برای اینکه 

 تا این سن پیشنهادی

 ارتباط با جنس مخالفو تجربه کنم، 
ً
نداشتم یا ضفا

 تو رو انتخاب کردم

چون حس کردم حالم باهات خوبه... چون حس  

 کردم مردی رو پیدا کردم

غم همیه جد الهایی که با هم داشتیم میتونم که علیر



 دوستش داشته

باشم... مردی که روی بد و خوبشو دیدم... روی بد 

 و خوبمو دیده و با تمام

 ... این احواالت دوستم داره

 کشید
ی

 . گویی نفیس از رس آسودگ

 .. . چقدر حالمو خوب کردی، کاش میشد ببینمت_

_ ... تو مرد منی نفس ، تو عشق منی متو عزیز دل منی  

. 

یات نرم خب؟ بیام یا میای؟_  من قربون این دلیی

 . لبخندی گوشیه لبم جا خوش کرد

 !گزینیه هیچ کدام_

ون فرستاد  . بازدمش را صدا دار بیر

 . پوف، چرا خب؟ من االن دلم میخوادت_

منم دلم تو رو میخواد پرسک بهونه گیر من، ویل _

ی االن به مامانم قول  همیر

 . دادم برم پیشش

 : عاجزانه گفتبا لحنی 



خدایا پس گ قراره این رقبای منو ناک اوت کنی من _

 !راحت شم

سیامک؟ مامان من مگه رقیب توئه؟ دیوونه _

 شدی؟

_ ، ی وقنر پای تو وسط میاد همه به چشمم رقییی

 !همه

 !زده به رست_

آره خودمم حس میکنم اوضاعم داره وخیم میشه _

 مگه اینکه تو قبول کنی 

ادهها رو در جریان بذاریمهر چه رسیعیر خانو   . 

 . دسنر به پیشا نیام کشیدم و نالیدم

وع نکن_  !تو رو خدا باز رسر

، یه مدت _
ی

وع نمیکنم، اصال هرچی تو بگ باشه رسر

 دیگه هم دندون رو

 !جیگر صاحاب مرده میذارم

 گفته بودم چقدر دوستت دارم؟_

_ 
ی

، ویل هر بار شنیدنش از زبونت برام تازگ گفنر



نّ داره... یه 
ّ
مسک  

 !المصب

 . لبخندم پهنیر شد

 . خب پس باید بگم که خییل دوستت دارم_

ی گذشته، داره وارد فاز _ کار من ویل از دوست داشیر

 . جدیدی میشه

 کدوم فاز؟_

 ... فاز عشق_

ی بس بود برای  مکالمیه دلچسنی داشتیم و همیر

 شارژ شدنم در کل روز

. 

چهرهام به دیدار مادرم هم که رفتم آنقدر شادی در 

 مشخص بود که حنر 

ی فهمید  . او نیر

 !خدارو شکر کبکت خروس میدونه مامان جان_

 . چشمگ زدم

 ... !اونم چه خرویس_



 . خب تعریف کن ببینم_

 چی رو؟_

 !جریان خروسو دیگه_

 . خیاری که پوست گرفته بود را به دستم داد

البته میدونم دیگه یا یه پرونده رو بردی یا یه موکل _

بهت دم کلفت  

 !مراجعه کرده

در ظاهر خندیدم و حرفش را تایید کردم ویل باطنا 

 دلم پر میکشید برای

ی را برایش بگویم  .. . اینکه همه چیر

ش به قول خودش باالخره رس و   بگویم که دخیر

 گوشش جنبیده و مردی

 . را وارد زندگیاش کرده

بگویم که دارد دوست داشته شدن و عشق ورزیدن 

دیرا با مرد کاربل  

 .. . تجرب  همیکند

رد و هر حرفش 
َ
ُ
ُ
مردی که هر حرکتش دل مَیَبُ



 آنقدر به جاست که بر

 .. . دل مینشیند

دم و الجرم سکوت   ویل به ندای درو نیام گوش سیی

 ... کردم

سکوت کردم و تمام این حرفها در نگاهم ریختم به 

 این امید که مادرم

 کرده بودم... چقدر 
ی

لمسشان کند... چقدر سادگ

د قضاوت کرده بودم... وزو   

چقدر حاال از هر وقت دیگری بیشیر سیامک را 

 ... . دوست داشتم

 حاال دلیل این همه شک و بیاعتمادیاش را میفهمیدم

. 

کیس که فکر میکرده عاشقش است به طرز فجییع 

 تو زرد از آب درآمده و

 !او به اصطالح مار گزیده شده

سد این بال دوباره به رسش بیاید.  سد آن مییر .. مییر

 لحظات زجرآور دوباره



 . برایش تکرار شود

ل کردنها و نگرا نیهایش  حاال متوجه این همه کنیر

 شدم و دلیل اینکه تا

ین  درخواست دیدنش را میکنم حنر اگر وسط سختیر

 تمرینات باشد هم

 .. . تمرین را رها میکند و میآید میفهمم

سد من هم مثل بهاره بهانیه کم توجیه و   کم مییر

م  ... دیدنش را بگیر

 ... میخواهد بهانهای دستم ندهد

 ... خدایا چقدر دوستش دارم

 ... چقدر رسشارم از عشقش

ی حاال باید کاری میکردم، فورا گویسر را برداشتم  همیر

 و شمارهاش را

 . گرفتم

 ... یک بوق

 ... دو بوق

 ... و آخرین بوق هم خورد و برنداشت



رفتم، آنقدر تماس  دوباره و دوباره شمارهاش را گ

 گرفتم که جواب داد

 . و صدای خسته و گرفتهاش نیشور بر قلبم فرو کرد

 ... بله_

سالم عزیزدلم، کجایی تو؟ چرا جواب نمیدی _

 . نگران شدم

 :کیم سکوت و بعد به حرف آمد

ی شده؟_ ی  چیر

آره یه مسئلیه خییل مهیم پیش اومده، حتما _

 . حتما باید االن ببینمت

؟_  چی

_ ببینمت فقطباید   . 

 :با همان لحن خسته و صدای خشدار گفت

چیه؟ میخوای مثل خارجیا برای آخرین بار بیای _

 ببینیم برام آرزوی

؟ از همینجا هم قبوله، خییل ممنون  . خوشبخنر کنی

... 



 ...خشک شدم... بهاره چه کردی با این مرد

یز شد و قطرات اشک بیصدا روی   چشمانم لیی

 . گونهام روان گشت

سیا این چه حرفیه؟ من اون لحظه عصنی بودم _

ی ی  ناراحت بودم یه چیر

؟
ی

 گفتم، چرا اینطوری میگ

 پس چیه اون مسئلیه مهمت؟_

ل کنم و اشکهایم سیل  دیگر نتوانستم خودم را کنیر

 شد و صدایم هق

 .. . هق

 :لحنش نگران شد

؟ چی شده مهرانه؟_  چرا گریه میکنی

 :در میان گریه و بغض گفتم

_ ات تنگ شده سیادلم بر   ... 

اینکه گریه نداره عشق سیا، عمر سیا... االن میام _

 پیشت... چشم به هم بز

 . یی اومدم



 :بینیام را باال کشیدم، صدایم میلرزید

 .. . منتظرما... دیر نیایا... دق میکنما_

 !میام قربونت برم، دارم میام... بیا در و باز کن_

؟_  چی

درم بیا در و باز کن دیگه، پشت _ ! 

 . اشکهایم را با پشت دست پاک کردم و بلند شدم

؟_  داری اوسکولم میکنی

 . نه به خدا اوسکول چیه؟ پشت درم_

 ً؟_
ً
 !جدا

 . آره به جون تو، بیا دیگه_

 ... آخه چطوری_

من اصال نرفته بودم که بخوام بیام؛ همینجا جلو _

ی نشسته  در تو ماشیر

 ... بودم

دم  . دکمیه درباز کن را فرسر

 .. . بیا باال فداتشم، چه خوب که نرفته بودی _

 . در آپارتمان را باز کردم و کنار ایستادم



ون آمد  . چند لحظه بعد از آسانسور بیر

وارد خانه شد و به محض اینکه در را پشت رسش 

 بستم خودم هم به در

 . کو بیده شدم

هر دو دستش را دو طرف رسم گذاشت و دلم ضعف 

 رفت برای موهایی که

 ... بلندتر از همیشه و به هم ریخته بودند

برای چندتار موی سفیدی که روی شقیقهاش 

 ... خودنمایی میکردند

 برای ته رییسر که نامرتب صورتش را قاب گرفته بود

... 

برای چشمان خستهای که رگههای قرمزی روی 

 سفیدیاش خط انداخته

 .. . بود

 چشمات چرا انقدر قرمزه؟_

مگر میشد دوستش نداشته  لبخند بر لب آوردم،

 !باشم؟



 ... به جهنم که قبال ازدواج کرده

 .. . به جهنم که خودم طالق همرس سابقش را گرفتم

 ... به جهنم که روحش بیمار شده بود

ی را درست میکردم اگر کنارم داشتمش  ... همه چیر

 !من؟ نه_

نه؟ پس گ بود داشت پشت تلفن هالک میشد از _

 !شدت گریه و ناله؟

 ... یه دخیر عاشق دلخسته_

 . یک ابرویش باال پرید

ً ؟_
ً
 واقعا

 . رس تکان دادم

 . اوهوم_

؟_  عاشق منی
ی

 یعنی االن داری میگ

یک قدم فاصلیه بینمان را پر کردم و رسم را روی 

 سینهاش گذاشتم

 . و دستانم را دور کمرش حلقه کردم

نم با کارام... هنوز _ ی دارم میگم؟! دارم داد میر



؟نفهمیدی ! 

 . بازوانش به دورم حصار شدند

من کورم مهری... من خنگم... بهم بگو... باید بهم _

 نمیفهمم
ی

... تا نگ
ی

 بگ

... 

ی نمیشم  مطمی 
ی

 ... تا نگ

ه به چشمانش لب زدم  :رسم را بلند کردم و خیر

عاشقت شدم... ناجور... خیلیام ناجور... طاقت _

 ... ناراحتیت و ندارم سیا

تو ندارم... دق میکنم اینجوری طاقت اینجوری دیدن

م  ببینمت... میمیر

... نفسم به نفسات بنده  ...نبایسر

وع به  بدون معطیل در یک آن لبانم را اسیر کرد و رسر

 ...بوسیدن کرد

 ...گرم

 ... با عشق

یک دستش در موهایم چنگ شد و دست دیگرش 



ی   روی کمرم باال و پاییر

 ... میشد

ی قلنی  که برای مرد   مملو از حسهای خوب و همچنیر

 زخم خوردهام

 ... ماالمال درد بود همراهیاش کردم

 ... مثل خودش؛ با عشق... پر حرارت

پس از بوسهای طوال یی لبهایم را رها کرد و پیشا یی 

 به پیشا نیام

 . چسباند

 .. . مهری من ازت معذرت میخوام_

 ... منم ازت معذرت میخوام_

 . تو چرا؟ من اشتباه کردم_

م که میدانم چه بر او گذشته؟! چطور چطور میگفت

 میگفتم که غرورش

 !نشکند؟ چطور میگفتم که باز نشکند...؟

حرفم را قورت دادم تا باز زخمش نزنم... نشوم 

 استخوان الی زخم... اگر



ی خیی ندارم بهیر بود ی  همینطور فکر میکرد من از چیر

. 

خب منم اذیتت کردم دیگه، باید بیشیر بهت توجه _

. نباید اونمیکردم..   

دم ی  ... حرفا رو بهت میر

 ... حق میدم بهت_

ی و فهمیدم_  . فقط یه چیر

؟_  چی

اینکه نمیتونم از دوست داشتنت دست بکشم _

 سیامک... خون شدی توی

رگام... نفس شدی برام... عشق ریخنر به رگ و 

 پیام... تصور نبودنت داشت

 .. . دیوونهم میکرد

 . بوسهای بر پیشا نیام کاشت

_ بیشیر مهری، هر چقدر که حس میکنی منو من 

 دوست داری من

صدبرابر هزار برابر بیشیر دوستت دارم... انقدر که 



 توی هر کارم هر

 .. . حرکتم اول به تو فکر میکنم

روی پنجیه پا بلند شدم و بوسهای بر لبانش زدم و 

 لبخند روی لبم پهن

 . شد

غم پس از آن شب رویایی و ابراز احساساتمان، عیل ر 

 قویل که داده بود و

عذری که خواسته بود باز هم یگ دو باری پیش آمد  

 که با عصبا نیت

ل کند  . رفت و آمدها و تماسهایم را کنیر

کم کم نگران شده بودم... این همه بیاعتمادی آن 

اف  هم بعد از یک اعیر

 . عاشقانیه داغ اصال عادی نبود

 ... تمام فکر و ذکرم شده بود سیامک

ایشرفتاره  ... 

 ... حرف زدنش

 ... حرکات دستش



 .. . راه رفتنش

حنر به ساعت تماسهایش هم دقت میکردم! تا بلکه 

 . علت را بیابم

فتم و دنبال راه حل تمام سوراخ  در خانه قدم رو میر

 سمبههای ذهنم را

 . جست و جو میکردم

با فکری که به ذهنم رسید موبایلم را برداشتم و روی  

 . کاناپه لم دادم

را با فیلیر شهر رسچ   "پزشک روانشناس"کلمیه 

 کردم و لیسنر از

 . روانشناسان معتیی روی صفحه آمد

همه را یک به یک و با دقت برریس کردم؛ از عکس 

 پرسنیل تا رزومه و

سابقیه کارشان، تعداد مقاالیر که داشتند و بعضیها 

 را در اینستاگرام هم

دم تا با شیوه، رسچ کردم و صفحهشان را کند و کاو کر 

 روند و نظراتشان



 . آشنا شوم

 . در میان همه یک نفر به شدت نظرم را جلب کرد

 (دکیر مهناز آسایش)

ی  شماره تماسش را از گوگل برداشتم و برای تعییر

 وقت مالقات تماس

 . گرفتم

ساعت از نه گذشته بود، شام را املت به قول 

 خودش سیامک پز خوردیم و

ته و محو لپ تاپش بودحاال روی کاناپه نشس  . 

از اینکه بیکار کنارش نشسته بودم و او بیتوجه به من 

 سخت درگیر 

 . تماشای فیلم مسابقهاش بود حرصم گرفت

آهسته دستم را به پهلویش رساندم و انگشتم را به 

 . پهلویش فرو کردم

 . در جا تکان خورد ویل اهمینر نداد

نگاهم کند  دوباره کارم را تکرار کردم، بدون اینکه 

 :گفت



 . نکن مهری_

لبخندی بر لبم نقش بست و دستم را روی رانش  

 گذاشتم و با ناخنهای

 . بلندم طرحهای نامفهوم کشیدم

ی گذاشت  . فیلم را استوپ زد و لپ تاپ را روی میر

 االن دلیل این همه سیخونک زدنت به من چیه؟_

 ... ریز خندیدم

 ... سیخ؟ من سیخم کجا بود آقا_

ودم را به او چسباندم... لپ تاپ را برداشت بیشیر خ

 . و باز فیلم را پیل کرد

بیصدا مشغول تماشای فیلم ناک اوت کردن رقیبش 

 بود... رسم را روی

شانه اش گذاشتم و بوسیه آرایم به رگ برامدیه  

 ... گردنش زدم

 :همانطور که محو تماشای فیلم بود گفت

 ...د نکن دیگه المصب_

فت.... روی سینیه برهنهاش لبخند از لبم کنا ر نمیر



 دست کشیدم که

ی کرد و فیلم را استوپ زد و لپ تاپ را بست 
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
چ
ُ
ن

ی گذاشت  . و روی میر

د اگه گذاشنر یه بار دیگه لذت رسویس کردن این _

 یارو دوزاریه رو

 . بچشم

نچ نچ... یی ادب... به شما یاد ندادن در حضور یه _

 لیدی چطور باید

و عضالت سینهاش باال و صحبت کرد؟میخندد 

ی میشود  . پاییر

ی کن لیدی خانم! بگو که توام حال میکنی _ کم دلیی

 آقاتون تو رینگ همه

رو حریفه... خشتک مشتک این یارو رو کشیده بودم 

 رسش مهرانه، آخه تو

 ... نمیدو یی که

آنقدر با ذوق تعریف میکرد که دلم برایش ضعف 

 رفت، درست مثل پرس



ون آمدهاندبچههایی که توی  دعوا رسبلند بیر  . 

 . رسم را بلند کردم و بلند خندیدم

ای خدا... سیا اینجام ول نمیکنی اون رینگ کوفنر _

 رو؟

ابرو در هم کشید و نیشگون ریزی از بازوی برهنهام  

 . گرفت

 !به عشق آقاتون نگو کوفنر خانم_

 . رو گرداندم و غر زدم

_ گ و باز من رفتم جای دوم؟ عشق اولت شد رین

 دستکش و بوکس؟

ی برداشت و بازوهای کلفتش دور تنم پیچید  . خیر

ی غلط اضافهای کرد بزنم دهنشو _ گ همچیر

 رسویس کنم؟

 . زیر لب غر زدم

؟_  !خودت! دهن خودتم میتو یی

 ... در یک حرکت غافلگیر کننده لبهایم را اسیر کرد

 :بعد از بوسهای جانانه عقب کشید و با لبخند گفت



_ واسنر کوچولو؟همینو میخ  

 :ب پشنر مبل تکیه زدم و قهرگونه جوابش را دادم

م، من فقط میخواستم_  .... نخیر

 . خندیه مستانهای رس داد و حرفم را قطع کرد

ی کنم_  . بگو که فقط میخواستم واسه آقام دلیی

 . هیچم اینطور نیست_

عیب نداره، ویل من هوس کردم نوازشت کنم، _

 منتها اینجا نمیشه، باید

 ... بریم تو اتاق

 . چشمانم از وقاحتش گرد شد

 !خییل بیحیایی سیا، تازه زشت و گنده هم هسنر _

 . قهقهاش به هوا بلند شد

باشه من زشت و گندهام، تو که انقده ناز و _

 خوشگیل بیا یه ماچ دیگه

 ... به عمو بده ببینم بلدی

 . مشنر حوالیه بازوی سنگیاش کردم

_ م  گمشو اون ور غول بیابو  ، اصال من میر
یی



خونه به کارام برسم. از جا ی  آشیی

بلند شدم که دستم را کشید و مستقیم در آغوشش 

 . فرود آمدم

خونه کاری نداری که ،االن باید _ ی کجا عشقم؟ آشیی

 به
ی

 تنها کارت رسیدگ

 ... آقاتون باشه

قطعا جایی بهیر و امنیر از آغوشش برایم در کل د نیا 

 پیدا نمیشد ویل

مان خمار و آتش خواستنی که در دیدن چش

 چشمانش شعله کشیده بود و

ی میسوزاند احساس خطر کردم  . عنقریب تن مرا نیر

م که تالشم بیفایده  ی سیع کردم از روی پایش برخیر

 . بود

میشه لطفا یه کم مثل آدم یه جا بشینی و بذاری _

 !من فیلممو ببینم؟

ل کردم  . لبخند نصفه و نیمهام را کنیر

_ رت دارم آخه! یه جا نشستم، دخیر به من چی کا



، فیلمتو  این خو یی

ی تو  . ببیر

با غیض نگایه به فاصلهای که دیگر میانمان نبود 

 انداخت، نفسش را

ون فرستاد  . صدادار بیر

همانطور که روی پایش تقریبا دراز کشیده بودم و 

 رسم روی سینهاش

 . بود لپ تاپش را باز کرد و فیلم را پیل کرد

د ثا نیه مشغول نوازش عضالتش شدم و پس از چن

 بیحرف و بدون

 . اینکه نگاهش کنم بوسهای روی قلبش جا گذاشتم

الالهاالهللا... مهری چته االن؟! به قرآن من مبارزه _

 رو به این اوسکول

 . ببازم تقصیر توئه

بوسهای روی رگ برآمدیه گردنش کاشتم و کنار  

 . گوشش زمزمه کردم

_ به من دادی عزیزم باخت اصیل رو  ! 



 . یک تای ابرویش باال پرید و پر سوال نگاهم کرد

 !اون وقت من چی رو باختم؟_

 .دست روی قلبش گذاشتم

 .. . دلتو_

 . با انگشت به رسش اشاره کردم

 .. . عقلتو_

 . با لبخند محو حرکاتم شده بود

 :بوسهای به گونهاش زدم و ادامه دادم

_ م یه آب پرتقال واست میار  م به  االن میر م و میر

ی  سم، توام بشیر  کارام میر

ی   . بدون مزاحم و با خیال راحت فیلمتو ببیر

م دستم را کشید که باز در  ی تا قصد کردم از جا برخیر

 آغوشش فرود آمدم

،مرا سفت به خودش چسباند و در حصار بازوان 

م کرد،  آهنینش اسیر

 :رسش را در گودی گردنم فرو برد و لب زد

_ ی کنی  ی و  کجا خانم؟ دلیی و هوش از رس من بیی



ی   بعد بری؟! به همیر

؟  !راحنر

 در سکوت فقط نگاهش میکردم که باز به حرف آمد

. 

اینجوری که نگام میکنی عالوه بر قلبم و عقلم دین _

 و د نیامم بهت

 .. . میبازم

د  . لبهایش را روی لبهایم فرسر

 .. . بیحرکت در همان حالت مانده بود

انگار که مجوز دستم که در موهایش چنگ شد 

 صادر شده باشد لبانم را به

 . بازی گرفت

زبانش را روی لبهایم میکشید و ماهرانه لب زیرینم را 

 . میمکید

با حرص نفس میکشید... قفسیه سینهاش نامنظم و 

ی   پررسعت باال و پاییر

ی چشمهای  میشد... رسش را جلو آورد، نگاهش بیر



 ترسیده و لبهای لرزانم

 ... در رفت و آمد بود

یک دستش را پشت رسم گذاشت و با دست دیگرش 

 خظ فریصی از کنار

 ... شقیقه تا روی گردنم کشید

کیم خم شد و بینیاش را به سینهام چسباند... عطرم 

 را عمیق

 بازدمش پوستم را به سوزش 
ی

نفس کشید... داغ

 انداخت و قلبم

 .. . بیقراری میکرد

کردکیم رسش را عقب کشید و روی لبهایم زمزمه   : 

... همیه حرکاتت برام _ داری دیوونم میکنی دخیر

 ... تحریک کنندهست

 ... حنر راه رفتنت... حنر نفس کشیدنت

بوسیه ریزی بر لبانم کاشت که دلم در سینه فرو 

 ... ریخت

چشمانم ناخوآگاه بسته شد و نفسم حبس شد... 



 صدایش را که از کنار

ندگوشم شنیدم پلکهایم بیاراده از هم جدا شد  ... 

اینجوری پیش بره کار دستت میدم... کار دست _

 جفتمون میدم... من

م که با دیدن تو بیدار میشه  مثل یه آتیش زیر خاکسیر

... 

اللیه گوشم را به دندان گرفت که آه کوتایه از عمق  

ون جست  گلویم بیر

.. 

ی االن... دیگه نمیتونم _ . میخوامت مهرانه... همیر

نخوددار باشم... دارم جو   

ی که نباید...  ی میکنم که نخوامت.... که نشه اون چیر

 ... ویل دیگه نمیتونم

 . از شنیدن حرفهایش ترس به جانم افتاد

 رخ دهد
ر
ی اتفاف  . نه... من نباید اجازه میدادم همچیر

او شاید نمیتوانست خوددار باشد ویل من باید خودم 

 را... او را... خودمان را



... 

ل میکر  دم تا از حد خارج نشودرابطهمان را کنیر  ... 

 .. . تا نشود آنچه نباید بشود

تالش کردم وضعیت را تغییر دهم اما در مقابل زور 

 بازوی او کامال بازنده

 . بودم

 . سیع کردم با آرامش و از در دیگری وارد شوم

ی _ عزیز دلم میدونم این حرفات از دوست داشیر

 زیاده... میدونم انقدر

تمام و کمال داشته  دوستم داری که میخوای

 باشیم... ویل االن وقتش

 ... نیست عشقم، االن نمیشه

 . صدایش خش برداشته بود

 االن _
ی

پس گ وقتشه؟ گ؟ هر چی میگم، میگ

 وقتش نیست... پس گ

 وقتش میشه مهری؟

 . انگشت شصت و سبابهام را به هم چسباندم



 . یه کوچولو دیگه صیی کنی تمومه_

_ دارم میسوزم توی گ؟ به من بگو گ؟ 

 خواستنت... دارم روا یی میشم از

 .. . این فکر که چرا نمیخوای به بقیه بگیم

 . رسم را جلو کشیدم و لبهای نیمه بازش را بوسیدم

این فکرای مزخرف و بریز دور عشقم، فقط به این _

 فکر کن که تا چند وقت

 . دیگه من قراره بشم تاج رست

زد از شنیدن حرفم لبخند بیجا یی   . 

ی االنم تاج رسی خانم_  . همیر

 . آخ که من قربون شما برم آقای جنتلمن_

نمیخوام قربونم بری، بیا به بقیه بگیم و کارو تموم  _

 . کنیم

 . میگیم، یه ذره دیگه صیی کنی میگیم همه چی رو_

 . دستانش صورتم را قاب گرفتند

فقط بهم بگو که قوالت الیک نیست... که _

حرفات، همیهواقعیه... همیه   



کارات... همیه دوستت دارم گفتنات... تند شدن 

بان قلبت وقنر نزدیکت  ضی

ی لپات وقنر بیحیا بازی  میشم... گل انداخیر

 درمیارم... فقط بگو که همهش

 .. . واقعیه

 . لبهایم را به کف دستش چسباندم و عمیق بوسیدم

معلومه که همهش واقعیه... تو تنها کیس هسنر  _

 که من پیشش

 ...خودمم

خود واقعیم... واقعییر از خودم پیش تو تا حاال 

 ... ندیدم

ی تو تا حاال  هیچ حیس واقعییر از دوست داشیر

 نداشتم سیامک... به خدا

 که بهم ظلم کردی اگه فکر کردی که دارم ادا درمیارم

... 

پیشا نیام را بوسید... عمیق... آرام... پر از حس... پر 

 ... از عشق



شت گوشم زد و لبهایش به لبخند باز شدموهایم را پ  

. 

 . حاال پاشو برو آبمیوهاتو بیار_

ون  بار دیگر بوسیدمش و با بیمییل از آغوشش بیر

 . آمدم

 . آن شب را تا نیمه شب ماند و با هم حرف زدیم

 ... او از رقیبانش، من از موکلهایم

او از کودکیای که بیپدر سخت گذرانده بود و من از 

ورانشیطنتهای د  

 .. . مدرسه

 ... او از عشق

 ... من از عشق

 ... او از من

من از او... بعد از اینکه دو تقه به در زدم وارد اتاق 

 . شدم

خانم جاافتادهای با روپوش سفید و رورسی آ یی 

ی   آسما یی پشت میر



 . نشسته بود

 . تا مرا دید با لبخند از جا بلند شد

 . بفرمایید تو عزیزم_

را پشت رسم بستم وارد شدم و در   . 

جلو رفتم و من هم به تبعیت از او لبخند بر لب 

 . نشاندم

 . سالم خانم دکیر _

همزمان که مینشست مرا هم با اشاریه دست به 

ی دعوت کرد  . نشسیر

سالم جانم، بفرمایید بنشینید خواهش میکنم، _

 . راحت باشید کامال

روی کاناپیه سفیدی که با فضای آرام بخش اتاق 

ر هارمو یی بسیا  

 . داشت نشستم

 . خب عزیزم، میتونم اسم قشنگتو بدونم_

 . بله حتما، مهرانه هستم_

 . خوشبختم مهرانه جان، منم مهناز هستم_



 . منم خوشبختم خانم دکیر _

وع کنی عزیزم، من _ هر موقع خواسنر میتو یی رسر

 . رساپا گوشم

حقیقتش من خودم مشکیل ندارم، برای یه نفر _

مدیگه اینجا  . 

 چرا خودش نیومد؟_

ی نگفتم، خواستم اول با شما مشورت _ ی بهش چیر

 . داشته باشم

وع کن من تمام تالشمو میکنم _ باشه عزیزم، رسر

ین راهنمایی رو بهت
 بهیر

 . بدم

 . کیفم را از روی پایم برداشتم و کنارم گذاشتم

 . پا روی پا انداختم و دسنر به شالم کشیدم

_ ارتباط هستم راستش من با یه آقایی در   . 

 :با هیجان گفت

 چه عایل، خب؟_

ی دلیل اگر _ ی و به همیر
 هسیر

ی
ایشون فرد معروف



 اجازه بدید اسیم ازشون

 . نیارم

هرچند من برای مراجعینم مثل صندوقچیه ارسار _

 عمل میکنم اما هرطور

 . خودت ماییل عزیز دلم

بله شما درست میگید اما خب ترجیحم اینه که _

نیارماسیم از ایشون   . 

ام میذارم، پس بیا یه اسم _ من به ترجیحت احیر

 فریصی براش بذاریم، مثال

 محمد چطوره؟ خوبه؟

 . خوبه_

 . خب ادامه بده گلم_

بله، چند مایه هست که با ایشون در ارتباطم و _

 همدیگه رو هم خییل زیاد

 . دوست داریم

 خب؟_

! وقنر کنارمه و  _ اما ایشون شدیدا شکاکه خانم دکیر



یم زنگ میخوره؛گوش  

ی  آها قبلش اینو بگم که من وکیل پایه یک دادگسیر

 هستم و خب به

واسطیه شغلم کامال عادیه که در طول روز با آقایون 

 زیادی در ارتباط باشم

ند  . و یا موکلینم باهام تماس بگیر

و ایشون نسبت به این آقایون حساسیت نشون _

 میده؟

_ ارمون تا جدایی بله خییل زیاد، تا حدی که یک بار ک

 پیش رفت... به حدی

حساسه که رفت و آمدهای دفیر کار منو چک 

 میکنه، وقنر پیشمه خییل

نامحسوس جوری کنارم مینشینه که صدای فرد 

 پشت خط رو بشنوه! بارها

و بارها هم به خاطر شکش ازم عذرخوایه کرده و هر 

 بار هم میگه که دست

نو... !  خودش نیست ویل باز روز از نو روزی از 



 متفکر به حرفهایم گوش

 . میکرد و من ادامه دادم

 . البته من ریشیه این رفتارشو میدونم_

 خب ریشهش چیه؟_

ایشون قبال یک بار ازدواج کردن و همرسشون رو _

 هم خییل دوست

 داشتند و متاسفانه همرسشون بهشون خیانت کرده

... 

 ... پس به قول معروف مار گزیدهس_

_ و حاال تجرب  یه تلخی که در گذشته بله متاسفانه 

 داشته االن داره روی

 ... رابطمون تاثیر منقی میذاره

ایشون خییل شدید هم اضار داره که هر چه زودتر 

 رابطهمون رو علنی 

 ... کنیم و خانوادهها رو در جریان بذاریم

حنر چندین بار هم که ازش پرسیدم دلیل عجلهش 

 چیه خییل واضح گفت



سه ولش کنم  که مییر  ... 

میفهمم که برای پاگیر کردن من به هر ریسمو یی 

نه ی  ... چنگ میر

ی چند روز پیش رسما به من پیشنهاد  حنر همیر

 سکس داد... البته غیر 

مستقر م... گفت که میخواد دیگه طاقت نداره و 

 میخواد تمام و کمال

 ... مال اون باشم

و شما چطور برخورد کردی؟ منظورم اینه که جبهه  _

  و با دعواگرفنر 

؟  جلوشو گرفنر

نه نه اصال، خییل با مالیمت و طوری که حس _

 بدی پیدا نکنه گفتم که

 !...فعال وقتش نیست و باید یه کم دیگه صیی کنه

ویل خانم دکیر دیگه نمیدونم تا گ میتونم اینجوری 

 خشمشو ترسشو

ل کنم  .... کنیر



ی دلیل اومدم تا ازتون کمک بخوام  ... به همیر

ید که رفتار درست باهاش چیه؟! بگید که بهم بگ

ی   چطور میشه با همچیر

 کرد؟ اصال خوب شد نیه؟
ی

 آدیم زندگ

فقط داشتم تالش میکردم نظر دکیر را مثبت کنم 

 ...فکر م یکردم

اگربگوید درست شد یی نیست باید چه خایک به رس  

 کنم؟! کم

 ... . مانده بود التماس کنم

_ مردم... واقعا خانم دکیر من واقعا عاشق این 

م برای  دوستش دارم و حاضی

خوب شدنش، برای درمان روحش هرکاری انجام 

 بدم... هرکاری که بگید

حالشو بهیر میکنه شک نکنید که انجامش میدم... 

 ... !فقط بگید که میشه

دکیر نگایه پر محبت به من انداخت و از پشت 

ون آمد ش بیر ی  . میر



ی عسیل گذاشت و کنار  م نشستکیفم را روی میر  . 

دستم را در میان دستانش گرفت و لبخند پر مهری 

 به رویم پاشید که دلم

 . را قرص کرد

درست میشه عزیزم... حتما درست میشه شک _

 نکن... تا زما یی که ایشون

دخیر زیبا و عاشقر مثل تو رو کنار خودش داره قطعا 

 درمان میشه و با

شور و اشتیاق و ارادهای که من ازت یم بینم 

 مطمئنم خییل هم زود

 . درمان میشه عزیزم، غصه نخور

 . خود به خود اشک در چشمانم حلقه زد

... خییل زیاد... شدیدا نیاز _ خییل ممنونم خانم دکیر

 داشتم یک نفر این

حرفو بهم بزنه و قوت قلب بهم بده... شما هم 

ی توی روند ی باشیر
 مطمی 

الش درمان من از هیچ کمگ مضایقه نمیکنم و تمام ت



 و تمرکزمو براش

 .. . میذارم

در این لحظه من به این آقا به شدت غبطه _

 میخورم که آنچنان عشقر رو

ی مشکیل   با تو تجربه میکنه که حنر با وجود همچیر

 که عامل طالق و

ا هم هیچ تالیسر  جدایی خییل از زوجهاست و اکیر

 برای درمان همرسشون

و هم انقدر نمیکنند باز هم تو رو کنار خودش داره و ت

 دخیر قوی و بیباک

و یه عاشق واقیع هسنر که اینطور برای درمان 

ی خودتو به  عشقت حاضی

 .. . آب و آتیش بز یی 

منم هرکاری که در توانم باشه براتون میذارم، از هیچ  

 کمک و تالیسر 

ی باش  . فروگذار نمیکنم عزیزم مطمی 

س و جنگ  شما لیاقت عاشقر کردن بدون اسیر



یناعصاب رو دار   ... 

قطره اشگ که از گوشیه چشمم رس خورد نظرش را 

 :جلب کرد

امیدوارم به زودی جوری از شادی قهقهه بز یی که _

 صدای خندهات

 . گوش د نیا رو کر کنه عزیزم

 :با نگرا یی پرسیدم

 خانم دکیر پارانو ئیده؟_

 :همانطور که دستم در دستش بود جواب داد

_ بیماران  درسته که یک رسی از عالئمش مثل

 پارانویاست ویل فکر

نمیکنم که اینطور باشه، چون معموال اینگونه 

 بیماران عالوه شک و بد

 دچار اختالالت شنوایی و توهم هم میشن، مثل 
بینی

 توهم کشته شدن

توسط یک فرد نزدیک یا توهم اینکه بقیه میخوان 

 بهشون آسیب بزنن و از



 . این قبیل مسائل

دچار یک نوع ترس و  محمد به نظر میاد بیشیر 

 حالت بد ذهنی شده

، که انشاهلل با رعایت یکرسی نکات از طرف تو  ی همیر

 و در مرحلیه بعد

رایصی کردنش به اینکه بیاد اینجا و تحت درمان قرار 

ه به راحنر خوب  بگیر

 . میشه

 گفتم
ی

 :با گنگ

 !محمد؟_

 . لبخندش پررنگ شد

 دیگه، قرار شد بگیم _
ی

دوست نداشنر اسمشو بگ

حمد، فقط مواظب یهم  

 محمد که اوضاع خراب 
ی

وقت پیش خودش بهش نگ

 !میشهها

نه نه خانم دکیر نخواستم، شانس ندارم یهو از _

 دهنم درمیاد محمد صداش



نم بعد بیا و درستش کن! همون سیامک بگیم  ی میر

ه  . بهیر

 . باشه عزیزم، سیامک_

ه به چهریه آرامش بخشش لب زدم  :خیر

_ ؟ لطفا بهم من چه کاری باید انج ام بدم خانم دکیر

 بگید چه رفتارهایی 

 . درسته چه رفتارهایی غلط

میگم بهت عزیزم صیی داشته باش، توی روند _

 درمان هم باید صبور بایسر 

 . یادت نره

 . رس تکان دادم

 . حتما_

ش برگشت، عینک  ی از کنارم برخاست و پشت میر

 فریم صورتیاش را به

چه و خودکاری از ر  ی برداشت و چشم زد و دفیر وی میر

 به

بیا بگیر یادداشت بردار که فراموش  _. سمتم گرفت



 نکنی 

. 

چه را گرفتم و رس جایم  بلند شدم و خودکار و دفیر

 . برگشتم

م_  . بفرمایید من حاضی

ی به هم قالب کرد  . دستهایش را روی میر

 . الزمه ابتدا یه رسی توضیحات بهت بدم_

ی و این گونه افراد در بیشیر مواقع خشمگ ی هسیر یر

 نسبت به دیگران

 . دشمنی دارن

به هر بهانهای دعوا و مرافعه راه میاندازن و به بقیه 

 به خصوص پارتیی 

احساسیشون که میتونه همرس نامزد یا دوست 

شون باشه سوءظن  دخیر

 . دارن

بعیصی از تحقیقات ثابت کردن که وقنر فرد در 

ایط سخت و تحت فشار  رسر



انجام میده، به بیان دیگه باشه، رفتار پارانویاگونه 

 این رفتار میتونه

 باشه؛ که 
ی

واکنیسر نسبت به سخنر و فشارهای زندگ

 در مورد سیامک

 . کامال صدق میکنه

ی تالش کنیم تا  ما باید در وهلیه اول بیش از هر چیر

 حساسیت ها و شک

و سوءظنهاش رفع بشه؛ ضمن اینکه در طول درمان 

 تالش کنیم که

ش هم تقویت بشهتواناییهای اجتماعی  . 

نکته مهم اینه که باید صیی و حوصله فراوون برای 

 پروسیه درما یی داشته

ی با این دسته از  باشیم چون معموال رس و کار داشیر

 افراد کار بسیار سختیه

. 

، رفتار خصمانه و  ی چون معموال بسیار زودرنج هسیر

 تندی دارن و به



 . رسعت عصبا یی میشن

یی ابتدا باید تالش کنیم شک ما توی روش روان درما 

 و بدگما یی رو ازش

دور و بعد از اون با انجام تمرین های آرامش بخش 

ا رسی  اونو از حالت اسیر

 . خالص کنیم

، درمانگر نقش بسیار  درسته که در مرحلیه درما یی

 مهیم داره اما

گذارن، مخصوصا تو  خانوادیه بیمار هم بسیار تاثیر

 عزیزم... که انقدر به هم

، یگ از کارآمدترین روشهای درما عال ی قهمند هستیر

، خانواده درما یی   یی

هستش. به این معنی که تو میتو یی با آموزش دیدن و 

 رعایت یکرسی

نکات کلیدی درخصوص برخورد با بیمار و کمک 

 بهش بر سیر بهبودیش

ایی داشته بایسر   . تاثیر برسی



 :عینکش را جا به جا کرد و ادامه داد

_ یی که میگم رو حتما جدی بگیر عزیزماین توصیهها  . 

 . بله حتما_

سیع نکن رفتارش رو تغییر بدی، این کار تقریبا _

ممکنه  . غیر

سیع کن ارتباطت رو باهاش نزدیکیر کنی تا ازت 

 رایصی باشه منظورم اینه

نه هر  ی که اگر مثال در طول روز ده بار بهت زنگ میر

 ده بار با اشتیاق جوابشو

ل روز حنر چند بار هم تقاضای بدی یا اگر در طو 

 . دیدنتو داشت قبول کن

ضمن اینکه هرگز روی سوءظنهاش صحه نذار و در 

 این بحثها اصال

کت نکن و دهن به دهنش نذار  . رسر

چون به تو سوءظن پیدا کرده مواظب باش تا از 

 شخص مقابل جانبداری

، مثال اگر میگه آقای ایکس چرا انقدر بهت زنگ  نکنی



نه نگو  ی اون خییلمیر  

هم مرد خو بیه! این کار باعث به وجود اومدن پیش 

 فرضهای جدید در او

میشه و ممکنه فکر کنه تو با اون شخص واقعا 

 ارتباط داری و بیشیر بهت

 . بدگمان بشه

هر چه اختالل شدیدتر باشه احتمال دست زدن به 

 خشونت بیشیر میشه

. 

 . در این مواقع حتما ازش دور شو و بهم زنگ بزن

ی از لوس شدن یا طلبکار بار  ه برای جلوگیر
بهیر

 اومدنش گایه که ازش

، اونو با محرومیت مواجه کنی   . ناراحت هسنر

مثال وقنر خواست ببوست امتناع کنی یا توی بغلش 

، خالصه یه  ننشینی

ایی که متوجه ناراحنر و عواقب رفتارش 
ی ی چیر همچیر

 . بشه



م و رس یک به یک گفتههای دکیر را به رسعت نوشت

 . بلند کردم

 . چشم حتما، کامل متوجه شدم_

س_  . حاال سوایل اگر داری بیی

اینکه چطور بهش بگم که باید بیاد پیش شما؟ _

 چطوری بگم که حس

 بدی بهش نده؟

خب عزیزم میتو یی اول در مورد یک دوست خیایل  _

 که مشکیل داشته با

همرسش یا نامزدش و به روانشناس مراجعه کرده و 

ش حل شدهمشکل  

 . تعریف کنی 

 که چقدر خوشحایل  
ی

در مرحلیه بعد از این براش بگ

 که کناریسر و از

ی  . دوست داشتنش لذت مییی

و در آخر هم میتو یی بعد از یک ابراز احساسات و 

 معاشقیه دلچسب این



 که
ی

 :مسئله رو به عنوان مثال اینطوری بهش بگ

و  عزیزم گایه وقتها متوجه میشم که بعیصی رفتارها 

 مراودات من ناراحتت

میکنه و بالطبع من هم از عکسالعمل تو ناراحت 

 . میشم

کاش موافقت کنی و ما هم یک جلسه بریم پیش یه 

 مشاور تا زودتر بتو

 . نیم عشقمون رو به همه نشون بدیم

 .. . نمیدانستم چطور مسئله را مطرح کنم

دکیر توضیح داد اما باز هم برای گفتنش به سیامک 

س داشتم اسیر  . 

د که  ی  گفتههای دکیر در گوشم زنگ میر
ی
از طرف

 میگفت اگر دوستش دارم

سد   اینطوری نمیتوانم ادامه دهم و باالخره روزی میر

 که خسته میشوم و چه

بسا عشقم هم تبدیل به نفرت شود و به این ترتیب 

 تمام لحظات شاد و ناب



و اتفاقهای خو یی که میتوانستم با او تجربه کنم را با 

 دست خودم خراب

 . میکردم

 ... به خودم یادآور شدم که من تصمیمم را گرفتهام

از همان شنی که فهمیدم در گذشتهاش چه پیش 

 .. . آمده

درست از همان لحظهای که با آن چهریه به هم 

 ریخته و کالفه

 ... دیدمش

 .... میخواستمش

ایظ که داشت  ... هرطور که بود... هر رسر

ی را درست می کردم تا بود... تا کنارم بودهمه چیر  ... 

تا زما یی که میگفت دوستم دارد برای نگه داشتنش، 

 برای خوب شدن

 ... حالش حاضی بودم تا قلیه قاف هم بروم

 روچ داشتم
ی

 . احساس خستگ

نیاز داشتم کیس غیر از سیامک باشد که به آغوشش 



م  ... پناه بیی

 . ..کیس که مادرم بود

وم و با تمایس اطالع دادم   که برای شام به آنجا میر

 همانطور که انتظار

 . داشتم با اشتیاق استقبال کرد

بیا مامان جان، قدم رس چشم من میذاری فدات  _

 بشم من، بیا که منم

 .. . خییل دلتنگتم

 . مامان یه خواهیسر داشتم ازت_

 . جونم عزیزم_

 میشه امشب پیشت بخوابم؟_

 . این پرسیدن داره؟ من که از خدامه_

 . داریوش خان ناراحت نشه_

ش  _ بیخود کرده؛ خییل ناراحته اونم زنگ بزنه دخیر

 . بیاد پیشش

 . لبخند بر لبم آمد

 ... مامان_



 . چیه دروغ میگم مگه؟! واال به خدا_

خداحافظی کردیم و به خانه رفتم برای عوض کردن 

 .لباس

 . پشت در ایستادم و شاخه گل را بو کشیدم

دمنفس عمیقر کشیدم  و با لبخند زنگ را فرسر  . 

 !به به، باد آمد و بوی گل خرزهره آورد_

از شنیون صدای سپهر جا خوردم؛ مادرم نگفته بود 

 !آنها هم هستند

 !ها؟ چرا ماتت برده؟ بیا تو دیگه_

 . به خودم آمدم و سیع کردم بر اعصابم مسلط شوم

 . وارد شدم و در را پشت رسم به هم کو بیدم

《 با مادرمون خلوت کنیما! حتما  یه شب اومدیم

ی   باید رس و کلهشون همیر

امشب پیدا میشد! لعنت به این شانس... اصال 

 حوصلیه خوشمزه بازیای

 《!سپهرو ندارم

 . تا وارد خانه شدم همه از جا بلند شدند



 . لبخندی تصنیع بر لب نشاندم و جلو رفتم

یس کردم و شوخیهای بینمک  با تک تکشان احوالیی

هم زیرسبییلسپهر را   

 . رد کردم

 خب حاال گل و بهت داده کلک؟_

 . مهتاب سقلمهای به پهلوی سپهر زد

 !آخه به تو چه؟_

 . شاخه گل را به طرف مادرم گرفتم

 ... تقدیم با عشق_

 . گل را گرفت و به آغوشم کشید

 . فدات بشم من، تو خودت گل منی عزیزم_

ی کشید  . سیما لبهایش را به پاییر

_ غل خواستمنم دلم ب  . 

 . مادرم به طرفش رفت

 . بیا عزیزم؛ توام دخیر گل منی  _

چشمهایم را در حدقه چرخاندم و کنار داریوش خان  

 که تنها جای خایل



 . بودنشستم

دقایقر به مزه پرا نیهای سپهر و عیل گذشت و مادرم 

 و مهتاب هم در

دند خانه به رس مییی ی  . آشیی

 . سیما هم از جا بلند شد

_ م پیش زهره جون منم میر  . 

خانه را کردم   ی ی به آشیی
من هم برخاستم و قصد رفیر

 که داریوش خان صدایم

 . زد

شما چند دقیقه بیا تو حیاط باباجان، من یه چندتا _

 . سوال کاری دارم

 . چشیم گفتم و پشت رسش روان شدم

در چند تخته سنگ به عنوان نشیمنگاه دور هم 

 . چیده شده بود

ی دعوت کردداریوش خان نشست و  ی به نشسیر مرا نیر  

. 

م_ ی دخیر  . بنشیر



 . بیحرف رو به رویش نشستم

 . من رساپا گوشم داریوش خان_

 . دسنر به صورت صاف و شش تیغش کشید

م _ میدونم که من نمیتونم جای پدرو برات بگیر

ی   مهرانه جان، اما مطمی 

باش تو رو مثل سیما دوست دارم، همون اندازه زیاد 

ه کهو به همون انداز   

برای مادرت مهیم و نگرانت میشه برای منم مهم 

 هسنر و نگرانت میشم

. 

گنگ نگاهش میکردم، از صحبتهایش رس در 

 !نمیآوردم

فقط در سکوت منتظر بودم ادامه دهد تا متوجه 

 . منظورش شوم

ایی شنیدم_
ی ی بابا جان من یه چیر  . ببیر

 دلم در سینه فرو ریخت و آب دهانم را قورت دادم

... 



 چی شنیدین؟_

 ... !در مورد سیامک_

س به جانم افتاد  . چشمانم گشاد شد و اسیر

 !سیامک؟_

 . آره عزیزم، امروز اومده بود اینجا_

آنقدر عصنی شده بودم که فقط میخواستم هرطور 

 شده سیامک را در آن

 !لحظه حلق آویز کنم

 !جلو مامان گفت؟ مامانم فهمید؟_

_ م، فقط با من صحبت کرد؛ تنها نه دخیر ! 

دم و با حرص گفتم  :پیشا نیام را فرسر

 !من نمیخوام فعال کیس متوجه بشه_

سه مهرانه، منو محرم رازش دونسته و _ سیامک مییر

 قول گرفت که تا تو

ی نگم و منم قصد ندارم بگم ی  !نخوای به مادرت چیر

االن هم اگه بهت گفتم که خیی دارم به این خاطر بود  

 که بدو یی هر زمان



کجای رابطتون به مشکل خوردی من و در هر  

 پشتیبان توام نه اون! من

پدر توام نه سیامک و به عنوان یه پدر برای تو 

 . میجنگم

من میدونم که سیامک پرس بدی نیست، قلب پایک 

 داره و اینطور که از

حرفاش فهمیدم تو رو هم خییل خییل دوست داره؛ 

 اونقدر که ترس از

سه نتونه دست دادنت تمرکزش رو به هم ز  ده و مییر

 مسابقیه ماه آیندهاشو

ه  !بیی

ویل مهرانه جان، بابا جان، اینم باید بگم بهت که 

 سیامک بعد از جداییش از

همرس اولش بیثبات شد... شکاک شد... تو دار 

 شد... ساکت شد... یه مدیر 

افرسده شده بود و فقط من بودم که از تمام غمهاش 

 ... باخیی بودم



ب  یه بدی بهش زد و از اون همرس اولش متاس فانه ضی

 موقع به بعد سیامک

دیگه اون آدم سابق نشد البته منکر این نمیشم که از 

 این دو سه ماه اخیر 

 . خییل تغییر کرده

خییل خوش اخالقیر شده، گرمیر و صمیمییر شده و 

 به مادرشم بیشیر از

نه ی  . قبل رس میر

ی هم میگه که سیامک خییل تغییر کرده و   حنر شهیر

 بابتش واقعا

 . خوشحاله

و من حاال میفهمم دلیل حال خوبش چی بوده! تو 

 دلیل حال خوبیسر بابا

جان و من به عنوان کیس که حق پدری به گردن 

 سیامک داره از تو

 . ممنونم

من... من کاری نکردم داریوش خان، فقط... فقط _



 حس کردم که ما دو نفر

 ... میتو نیم با هم زندگیمونو ادامه بدیم

 . داریوش خان نگاه مهربانش را به من دوخت

میدونم مهرانه جان، منم خییل امیدوارم که شما رو  _

 کنار هم ببینم، هر

، هر  ی ، هر دوتون نور چشم منیر ی دوتون عزیزان منیر

 دوتونو به یه اندازه

 . دوست دارم

اصال قصد دفاع از سیامکو ندارم ویل خییل دل 

 نگرانه خییل زیاد... کاش

ه جوری دلشو قرص کنی به بودنت، به بشه ی

 موندنت.... اینجوری پیش بره

و مسابقه رو ببازه اوضاع فکر نکنم توب پیش بره! 

 فشار عصنی توی این

 !دوران براش مثل سمه

ی داریوش خان، برای اونم یه فکرایی  _ نگران نباشیر

 کردم، مسابقه رو



، چون من نمیذارم که ببازه ی ی باشیر
 . نمیبازه مطمی 

_ ؛ خییل می دونم که تو دخیر قوی و عاقیل هسنر

 خوشحالم که سیامک تو

 . رو کنار خودش داره

 . تک خندی زد و ادامه داد

به هر حال برای یه کله خراب وجود یه نفر که راه _

 درستو نشونش بده

 !الزامیه

 . لبهایم را برای خایل نبودن عریضه کش دادم

 . دارروش خان از جا برخاست

_ م، بریم تا صداشون در نیومدهبریم تو دخیر   . 

به تبعیت از او از جا بلند شدم و در کنارش به طرف 

 . خانه قدم برداشتم

 :قبل از ورود گفتم

فقط داریوش خان؛ خواهش میکنم فعال به کیس _

 
ً
ی نگید؛ لطفا ی  . چیر

 . دست روی شانه.ام گذاشت



ی من و تو و _ خیالت راحت باشه عزیزم؛ این راز بیر

نه تاسیامک میمو   

 . هر وقت که خودتون بخواین

 . ممنونم_

و با هم وارد خانه شدیم. آن شب را در آغوش مادرم 

 . آرام گرفتم

ط  آغویسر پر محبت... پر عشق... عشقر بیقید و رسر

... 

محبنر که وابسته به خوب یا بد بودن من نیست... 

 ... همیشه هست

 ... چه خوب باشم و چه بد

ف کردبرایم از کودکیهایم تعری  . 

 به عروسک بازی عالقه 
ی

از اینکه از همان بچگ

 
ی

 نداشتم... از همان بچگ

 !...بزرگ بودم

فته و مرا پیش همسایهها  از روزهایی که رسکار میر

 ... میگذاشته



از روزهایی که یک دقیقه دیرتر از مدرسه برمیگشتم 

 دق میکرده و تا مرز

فته  ... سکته میر

ا صبح پاشوی  هام از شبهایی که تب داشتم و او ت

 میکرده و از هذیان

 .. . گفتنهایم در میان گریه به خنده میافتاده

سد  ... از اینکه از تنهایی من مییر

از اینکه مثل تمام مادرهای د نیا دلش میخواهد مرا 

 در لباس عروس ببیند

.. 

. 

 ... از اینکه دلش نوه میخواهد

صدایش بزند چون از   "مامانجون"دخیر کوچگ که 

میه مادربزرگکل  

 ... خوشش نمیآید

از اینکه دوست دارد یک جمعهای زنگ خانهاش به 

 صدا در بیاید و وقنر 



گویسر آیفن را برمیدارد همرس من باشد که با ذوق 

ی مامان"بگوید   باز کنیر

 . .."ماییم

و من تا نوک زبانم آمد که بگویم من هم تمام این 

ی  ها را دوست دارم ی  فانیر

... 

ین را از ته دل میخواهم ویلهمیه این اتفاق ات شیر  

... 

 ... ویل در کنار سیامک

 مردی که این روزها خواب و خوراک برایم نگذاشته

... 

تمام فکر و ذکرم شده اینکه چطور میتوانم آرامش را 

 به قلب و روحش

 ... بازگردانم

اگر یک درصد اطمینان داشتم که با علنی کردن 

 رابطهمان حالش خوب

تعلل نمیکردم اما افسوس که  میشود لحظهای



ی بودم نه تنها حالش  مطمی 

خوب نمیشود بلکه امکان دارد رفتارهایش تشدید 

 شود چرا که دیگر

 .. . واهمهای هم از فهمیدن دیگران ندارد

ین را  و در آخر زبان به کام گرفتم و این راز شیر

دم و  همچنان در سینه فرسر

 ... . با الالیی مادرم به خواب رفتم

ساالد را سلفون کشیدم و در یخچال گذاشتم ظرف  . 

 بیا دیگه باشه؟ _

 . آخه نمیتونم عزیزم فعال رسم شلوغه_

 . یه امشب و دقت بذار برای من_

آخه عشقم من که همیشه تمام وقتم در اختیار _

 توئه اما امشب با مر بیم

 ... قرار شام دارم عزیز دلم نمیتونم به همش بزنم

 کشیدم و با تم
ی
 روی صندیل ولو شدمپوف

ی
ام خستگ  

. 

 . باشه، پس بهت خوش بگذره_



 . من فقط کنار تو بهم خوش میگذره_

 . خب فرداشب شام منتظرتم_

 حاال چی درست کرده بودی؟_

 . نگه میدارم فرداشب که اومدی میفهیم_

 ... حاال بگو_

 . نوچ؛ نمیگم_

 ... چه لوس... خییل هم لوس_

هر وقت لب تر کرده واقعا لوس شده بودم؛ از بس 

 بودم کنارم بود حاال که

یک بار درخواستم را رد کرد شدیدا ناراحت شده 

 . بودم

 .. . تو از من یه دخیر لوس ساخنر _

 !من؟_

اوهوم، خود تو! از بس هر کار خواستم برام انجام _

 !دادی لوس شدم

 . قهقهیه بلندی رس داد

_ و جیگر خودیم تو؛ اصال حاال که اینطور شد شام 



 . آماده کن دارم میام

؟_  وا! مگه با مر بیت قرار نداشنر

ی میکنه ویل تو روحمو... روح _ مر بیم جسممو تامیر

ه عزیزم  . واجبیر

 . قند در دلم آب میشد با هر کلمهاش

 . من رایصی نیستم بدقویل کنی _

ه و سوپرایزم کنه؛ _ ی مر بیم قرار نبود برای من شام بیی

 میخواستیم بریم

اونم کنسلش میکنمرستوران که   . 

ی گذاشتم  . پاهایم را روی میر

، زشته دیگه، تقصیر _ نه بابا نمیخواد این کارو کنی

 منه که یهو بهت گفتم

 . باید از قبل بهت خیی میدادم

حرفشم نزن؛ تو از همیه قرارای د نیا برام _

ی دارم میام و بچیر ی ی، میر
 واجبیر

 ... سیامک_ .

 . جون سیامک_



 . عاشقتم دیوونه_

 . تک خندی زد

 . منم عاشقتم نفسم_

تماس را با شادما یی قطع کردم و به رسعت از روی 

 صندیل بلند شدم و

 . به اتاق خوابم رفتم

ی لباسهایم شدم  کمدم را باز کردم و مشغول گشتم بیر

. 

میخواستم امشب بینقص باشم؛ دلربا... زیبا... 

 جوری که روی حرفم نه

 . نیاورد

یان روانشناس را با او تصمیم داشتم امشب جر 

 مطرح کنم، پس باید فضا را

 . آماده میکردم

ی زرشگ رنگم که قدش تا باالی  اهن حلقه آستیر پیر

ون  زانو بود بیر

 . آوردم. رو به روی آیینه ایستادم و جلویم گرفتم



 . بهم میآمد؛ مورد پسند بود

روی تخت گذاشتمش و اتو مو را برداشتم و به جان 

 . موهایم افتادم

وع به  بعد از اینکه کامال موهایم را لخت کردم رسر

 . آرایش کردن نمودم

خط چشیم دنباله دار کشیدم و مژههایم را با ریمل 

 . پر و بلند کردم

رژ جیگری رنگم را برداشتم و چندبار روی لبهایم  

 . کشیدم

موهایم را فرق کج کردم و بویس برای خودم در آیینه 

 . فرستادم

ی لباسم را پوشیدم  و کفشهای مشگ پاشنه دارم را نیر

 . به پا کردم

 . جلوی آیینه قدی ایستادم و خودم را برانداز کردم

سیدم فقط کیم یقهام  از همه لحاظ عایل به نظر میر

 باز بود که آن هم

 .اهمینر نمیدادم



به محض اینکه از جلوی آیینه کنار رفتم صدای زنگ 

 آیفن سکوت خانه را

 . شکست

عطر را برداشتم و به مچ دستها و  با عجله شیشیه

 پشت گوشهایم مالیدم

 . وبرای باز کردن در قدم تند کردم

دم و در آپارتمان را باز کردم و  شایس در باز کن را فرسر

 عقبیر پشت در

 . ایستادم

چند دقیقه بعد صدای آسانسور آمد و بعد تقهای 

 . به در خورد

؟_  صاحبخونه؟ نیسنر

ر را بیشیر باز کردملبخندی به لب نشاندم و د  . 

 . بفرمایید تو رسورم_

 . داخل آمد و کفشهایش را در جاکفیسر گذاشت

 کجایی شما خانم خوشگله؟_

 . در را بستم و پشت رسش ایستادم



 . دستانم را از پشت دور کمرش حلقه کردم

ت واال_  . خوش اومدین حرصی

ه؟ تولدم که نیست، ماهگردمونم  _ امشب چه خیی

 ... که نیست

_ ه باید خیی خایص باشه؟مگ  

 . دست روی دستانم گذاشت

 و شام یهویی و اینا، _
ی یی وقنر اینجوری صدام میر

 خب فکر میکنم شاید

 !خیی خاصیه

 مثال؟_

 . نمیدونم؛ شاید بابا شدم خودم خیی ندارم_

 محکیم به پشتش زدم و از کنارش 
ً
ب  یه نسبتا ضی

 . عبور کردم

فتم   خانه میر ی گفتمهمانطور که به طرف آشیی : 

 !آره داری بابا مییسر از رو هوا_

ی آرامش بود  . صدای خندهاش طنیر

عزیزم چند بار بهت گفتم بیا مقدماتشو فراهم  _



 !کنیم خودت گوش نمیدی

خانه تقریبا داد زدم ی  . از آشیی

 مقدمات رس بریدنتو گ فراهم کنم؟_

 . عشقم انقدر خشن نبودی که_

 !از اثرات همنشینی با توئه_

ب پرتقال با تکههای یخ را در سینی  لیوانهای آ

 گذاشتم و به پذیرایی رفتم

. 

 . خم شدم و تعارفش کردم

 . بفرمایید قربان_

نگاهش روی یقیه بازم نشست و من نفسم حبس 

 . شد

 . لیوا یی برداشت و با مکث تشکر کرد

ی گذاشتم که صدایش باعث شد  سینط را روی میر

 . همان جا بایستم

 این چیه پوشیدی؟_

عجب نگایه به رس تا پایم انداختم و گفتممت : 



 !چشه؟ خییل خوشگله که_

 . بلند شد و دست به جیب نزدیکم ایستاد

 . یه دور بزن ببینم_

آهسته چرچی به دور خودم زدم که ناغافل کمرم را از 

 پشت به چنگ

 . گرفت و تنم در حصار بازوان سنگیاش اسیر شد

ریزی روی  رسش را در گودی گردنم فرو کرد، بوسیه

 رگ نبض گرفتهام

 . نشاند و آرام لب زد

یمه_ ی یش نیست، من یه چیر ی  !این لباس چیر

 نفسهایش جریان خونم را رسعت بخشیده بود 
ی

داغ

 و لمس بوسههای ریز

 ... و پر حرارتش پوستم را به سوزش اندخته بود

 چهت شده؟_

رسچی این لباس رو پوست سفیدت بدجور داره _

نه ی  ...بهم چشمک میر

ه واسه یه شیطو یی  ب  ته دلم قییل وییل میر
ی

 نگ
ی

گ



 !کوچیک

سیع کردم خودم را از حصار دستانش آزاد کنم ویل 

 هر تالیسر در برابر

زور بازوی مرد ورزشکاری مثل او، آب در هاون کو 

 !بیدن بود

 :کالفه نالیدم

نه... تو رو خدا سیامک، میخوایم مثل دو تا آدم با _

 شخصیت با هم شام

 . بخوریم

 :گاز ریزی از اللیه گوشم گرفت و در گوشم پچ زد

عشقم اینکه غصه خوردن نداره، میتو نیم شام _

 ... !نخوریم

 . میان دستانش چرخیدم و کیم دل به دلش دادم

کفشهای پاشنه بلندم امشب کیم تفاوت قدیمان را 

ان میکردند  . جیی

 لب روی لبهایش گذاشتم و از عمق جان بوسیدمش

. 



ه بود که همراهیام کرد و دستش الی کیم نگذشت

 موهایم رفت و تنم به

 . تنش چسبید

پس از دقایقر که با لذت گذرانده بودیم و از عمرم 

 محسوب نمیشد؛ کام

 . عمیقر از لبهایم گرفت و رهایم کرد

تو دیوونهم میکنی مهری؛ اصال انگار حالم دست _

 ... خودم نیست

ومم، یه جوریه وقنر نزدیکیم به طرز عجینی رامم، آر 

 ... حس و حالم

 . روی مبل نشست و من هم کنارش نشستم

 دوست نداری این حس و حالو؟_

ب  یه به نوک بینیام زد  . با لبخند نگاهم کرد و ضی

دوست ندارم؟ من عاشق این حسم... انقدر که _

 همهاش با خودم میگم کاش

 ... همیشه کنارم بودی

 . دستش را گرفتم و روی قلبم گذاشتم



بانشو؟ این قلب خییل وقته که _ حس میکنی ضی

 فقط برای تو میتپه عزیزم

... 

ه به چشمهایم گفت  :خیر

کاش میذاشنر بگیم به بقیه... من دارم تو برزخ _

نم ی  .. . دست و پا میر

 . یه کم زمان الزمه قربونت برم_

ی جمله رو _ دیگه چقدر؟ هر بار که میگم همیر

 !تحویلم میدی

مگ حوالهاش کردماز جا بلند شدم و چش  . 

ی نمونده عزیز دلم_ ی  . دیگه چیر

ی  خانه رفتم برای چیدن میر ی  . و به آشیی

ی  ی شوچی و خنده و نگاههای آتشیر با هم در بیر

 سیامک که گه گاه روی

 . یقهام مینشست و معذبم میکرد شام خوردیم

ی   در حال نوشیدن نوشابه بود که لیوانش را روی میر

 کو بید و دستانش را



ه شد به منزیر چان هاش زد و خیر  . 

ی تکمیله_  . امشب همه چیر

 . خوشحالم که امشب برات خوشایند بوده_

ی _  !اال یک چیر

 . سوایل نگاهش کردم

؟_  !چی

 . اینکه من و تو تکمیل نیستیم_

 !ها؟_

سادهست عشقم؛ دارم ازت تقاضا میکنم که _

 . امشب با هم تکمیل بشیم

ه شدم به اویی   گرد شده خیر
که هیچ اثری   با چشما یی

 از شوچی در

 . چهرهاش دیده نمیشد

 !شوخیشم قشنگ نیست_

 !شوچی نمیکنم_

 سیامک؟_

 هوم؟ چیه؟_



 . این بحث و قبال هم داشتیم، جوابتم قبال دادم_

 !و منم قانع نشدم_

وع نکن_  !سیا تو رو خدا رسر

مهری بیا تمومش کنیم؛ اگه مطمئنی که اول و آخر _

 مال منی چرا االن

نکنیم؟ این کارو   

ی موهایم بردم  . کالفه دست بیر

سیا من منکر این نمیشم که تو رو میخوام... تمام _

 تو رو... اما دلم میخواد

این موضوع زما یی اتفاق بیفته که هر دومون به 

 آرامش برسیم. من یه

ی توی زندگیم  وکیلم سیامک، خوایه نخوایه قوا نیر

 .جاریه

یخوادش اما ازم نخواه کاری کنم که دلم بدجوری م

 عقلم نقضش میکنه؛

منو تو فشار نذار خواهش میکنم! جرعهای از 

ی   نوشابه نوشید و از رس میر



 . بلند شد

 . به پذیرایی رفت و من هم پشت رسش رفتم

 . صیی کن سیا_

 هوم؟_

 . دستش را کشیدم و روی مبل هلش دادم

 . خودم روی پایش نشستم

ت یک دستم را دور گردنش حلقه کردم و با دس

تش  دیگرم را از زیر تیرسر

 . رد کرده و روی سینهاش گذاشتم

 االن ناراحت شدی؟_

 . یک تای ابرویش را باال فرستاد

اگه نمیخوای این اتفاق بیفته چرا منو اذیت _

؟  میکنی

 اذیت؟ من؟ من گ اذیتت کردم؟_

 نه ویل میای و با حرکاتت _
ی

ی االن ...بهم میگ همیر

 !تحریکم میکنی 

دوید و صورتم را روی سینهاش خون به صورتم 



 . پنهان کردم

 !یعنی حنر بهت دست نزنم؟_

م مهری، میفهمی؟_
ً
ُ
ُ
 من االن رو صدَمُ

 . دستش دورم حلقه شد

 !وقنر رو صدمم یه جرقه کافیه تا کارو تموم کنم_

؟_ ی یی منفجر مییسر  یعنی لمست کنم جرقه میر

 . لپم را کشید

_ ی که به نزدیک شدن به تو ختم بشه ی  هر چیر

 . میتونه اون جرقه رو بزنه

ون  ت بیر ی رس دادم تا از زیر تیرسر آهسته دستم را پاییر

 بیاورم که دستش

 . را روی دستم گذاشت

 !بذار باشه_

 !خودت گفنر رو صدیر _

دیوونهام دیگه خودآزاری میکنم! میدونم اذیت _

 میشم... میدونم خییل

 ... سخته ویل نمیتونم هم ردت کنم! برعکس تو



_ نکردم! فقط گفتم االن نه من ردت ! 

سم اون روز هرگز نیاد_  !مییر

 !اون روز خییل زود میاد اتفاقا_

ی گیسوانم لغزید  . دستش بیر

 گ؟ پس گ؟_

 . بوسهای روی لبانش کاشتم

 . خییل زودتر از اونچه که فکرش و بکنی _

 ... امیدوارم_

 . رس روی سینهاش گذاشتم

 سیامک؟_

 . جونم_

کردم که گفته بود ابتدا با   حرفهای دکیر را مرور 

 تعریف کردن از دوست

وع کنم ویل از آنجایی که سیامک 
خیالیام رسر

 میدانست من هیچ دوست

صمیمیای که اینطور با هم ندار باشیم که از 

 مشکالت خانوادگیمان برای



هم بگوییم ندارم تصمیم گرفتم رک و پوست کنده 

 بروم رس اصل مطلب

. _ 

 یادته چند وقت پیشو؟

 گ؟_

اون شنی که اومدی اینجا قبلش با هم دعوا کرده _

 بودیم... اون شنی که

 . گفنر خودتم از رفتارات خسته مییسر و کالفه

 خب؟_

یادته گفنر که خودتم دلت نمیخواد این حرفا رو _

 بز یی یا این کارا رو

 انجام بدی اما دست خودت نیست؟

 :مشکوک گفت

 خب؟_

 . بیشیر خودم را بهش چسباندم

من از اون شب خییل فکر کردم؛ همیه حواسم _

 پیش تو بوده... همهش



به این فکر بودم که چطور میتونم آرامشو بهت 

 . برگردونم

 و به چه نتیجهای رسیدی؟_

 . اینکه بریم پیش یه مشاور_

؟_  چی

رسم را بلند کردم و با دستانم صورت غرق در تعجب 

 و چشمان درشت

 . شدهاش را قاب گرفتم

_ ی چی میگم بعد جواب بده،  خوب گوش بده ببیر

 اوگ؟

د ی ی چشمانم دو دو میر  . نگاهش بیر

نت و سایتهای _ من خییل تحقیق کردم، توی اینیر

؛ برای  مختلف و معتیی

اینکه بتو یی آرامش پیدا کنی و روح و روانت از این 

 که دچاریسر 
ی

 آشفتگ

 . خالص بشه فقط یه راه هست

 :زیر لب گفت



؟_  چی

 نگاهم میکردند چشمانش را که آنط
ی

ور با گنگ

 . بوسیدم

قربونت برم که با نگاه کردنتم همه هوش و حواس _

ی  ... منو مییی

 . راهش اینه که بریم پیش یه مشاور

 که چی بشه؟_

 که در مورد _
ی
که کمکت کنه از این فکرای مزخرف

 . من داری رها بیسر 

 دارم؟ منظورت سکسه؟ _
ی
من چه فکر مزخرف

 تو این ن
ً
یازی کهمهری جد ا  

 مزخرف؟
ی

 !توی هر دومون هستو میگ

 . نه نه، اشتباه نکن، من منظورم اون نبود_

؟_  پس چی

 . گیج بود! کامال از چهرهاش مشخص بود

اینکه همهش فکر میکنی من بهت خیانت میکنم و _

 ... اینا



 ... . من... من_

ی نداشت  برای گفیر
ی
 . به وضوح جا خورده بود و حرف

_ و نیم که این مسئله هر عشقم هر دومون مید

 دومون و اذیت میکنه! چند

وقت دیگه مسابقهته و من میدونم و میفهمم که 

 تمرکز الزمو نداری... و

 میدونم که دلیلش چیه؟

 . دستانم را از روی صورتش کنار زد

ی دلیله که هر بار از علنی کردن _ پس به همیر

نم ی  رابطهمون حرف میر

ی دلیله که هر   زوده؟ به همیر
ی

بار درخواستمو رد میگ

؟  میکنی

 !نمیدانستم االن باید حرفش را رد کنم یا تایید

ی دو رایه  .. . مانده بودم بیر

 !کاش از قبل با دکیر مشورت میکردم

 :دل به دریا زدم و گفتم

ی به خانوادههامونو _ عزیز دلم اینکه من هربار گفیر



 موکول میکنم به یه

ی تو نیست! خودت ب اید وقت دیگه دلیلش نخواسیر

 خوب فهمیده بایسر 

که من یی تو هیچم... د نیا رو حنر یک روز هم 

 نمیتونم بدون تو تصور

 ... کنم

 .. . سیامک من عاشقتم

یه که دلش نخواد عشقشو به همه نشون  کدوم دخیر

 بده؟! ها؟ کدوم

ی پیدا میشه که ناراحت بشه از اینکه عشقش  دخیر

 دوست داره اونو به

 !همه نشون بده؟

ه من بیشیر از تو مشتاقم به این قضیه اما به خدا ک

 اینطوری نمیشه

عزیزم... نمیخوام وقنر به مادرم و داریوش خان  

 گفتم بهانهای برای

 ... مخالفت داشته باشن



.. ویل باید طوری رفتار   ینی .. کاملیر ینی تو برای من بهیر

 کنیم و پیش بریم

 . که آتو دست هیچکس ندیم

_ از اون حرفا بهت  مهری من قول دادم که دیگه

 !نزنم

 نالیدم
ی

 . با درماندگ

 ... و هربار زدی زیرش_

 ... این بار دیگه قولم قوله_

این بار به حرف من گوش کن... این بار به دل من _

 راه بیا... اگه نتیجه نداد

 و بد بود میذاریمش کنار و به راه حل تو عمل میکنیم

. 

 
ی
بزندفقط نگاه میکرد یی آنکه الم تا کام حرف  . 

_ 
ی

 . اصال بعدش هر چی تو بگ

 :فورا گفت

یط که به _ میام پیش روانشناس به رسر

 !خانوادههامون بگیم



 . بعدش میگیم_

ی که رفنر _ ؟ حنر اگه اون خانم دکیر مطمئنی

 پیشش بگه من درست بشو

 نیستم؟

 !جا خوردم و از تعجب دهانم باز ماند

 !تعقیبم کرده بود؟

قت عکسالعمل نشان به خودم نهیب زدم که االن و 

 دادن نیست؛ االن فقط

 . باید راضیاش کنم

 :خودم را جمع و جور کردم و گفتم

آره، حنر اگه اینطوری بگه، که البته من مطمئنم _

 نمیگه؛ چون من و تو

همدیگه رو خییل دوست داریم و دلمون نمیخواد 

 .. . همو اذیت کنیم

 .. . به چشمانم زل زده و نگاهش ملتمس بود

میدم که فقط از من اطمینا یی میخواهد برای میفه

 ... ماندن



دست دور گردنش انداختم و خودم را به سینهاش 

 . چسباندم

من کنارتم سیامک؛ همیشه و همه جا؛ حنر اگه _

 همیه د نیا بگن که

ی باش که منو کنار خودت خوایه  توبدی بازم مطمی 

 داشت؛ برای همیشه

.. . 

ی میشد و بعد  دستش نوازشوار روی کمرم باال  و پاییر

 بوسهای روی موهایم

 . زد

... پر از حس  ... . عمیق.... طوال یی

 . تو که پیشم بایسر من قادر به هرکاریام_

 ... حنر کندن کوه

 ... حنر فتح قلیه قاف

ی که دیگه سهله  ... پیش روانشناس رفیر

 . با خوشحایل رس بلند کردم و لبانش را بوسیدم

_ میام حنر فتح قلیه  هر جا بری منم پشت رست



 !قاف

ون رفتم  . گونهاش را بوسه زدم و از آغوشش بیر

ی و جمع کنم_ م میر  . میر

 . میام کمکت_

ی را جمع کردیم؛ با هم ظرف شستیم و  با هم میر

 خندیدیم و من شادمان از

رایصی شدن او هر چند دقیقه یکبار از گردنش آویزان 

 میشدم و

خر گفتمیبوسیدمش و او فقط میخندید و بار آ : 

اگه میدونستم این قضیه انقدر خوشحالت میکنه  _

ی  که دم به دقیقه بیی

 !بغلم زودتر خودم پیشقدم میشدم

بگو ببینم مهری، اگه عوض روانشناس قول بدم که 

ی  برم تیمارستان بسیر

؟ به جای بوس و بغل چی بهم میدی؟  بشم چی

 . خندیدم و پشت چشم نازک کردم

_ ی به تیمارستان  الزم نیست دیوونه بودنتو  با رفیر



؛ من خودم  ثابت کنی

 .. . میدونم دیوونیه منی 

ده جلسه میشد که سیامک تحت نظر خانم دکیر 

 بود و دکیر هرگز به

مناجازه نداده بود که در جلسات مشاوره و رواندرما 

 یی همراه سیامک

کت کنم  . رسر

فتم و منتظر میماندم تا وقت  فقط با او تا مطب میر

شودویزیتش تمام   . 

گایه هم پیش میآمد که خانم دکیر پس از سیامک 

د و ی  مرا صدا میر

د  ی یکرسی نکات و یا رفتارهای نادرست مرا بهم گورسر

 میکرد و از من

میخواست مو به مو رعایتشان کنم چرا که آثار تغییر 

 و درمان رفته رفته

 . بیشیر خودشان را نشان میدادند

ات مثب ت زیادی  سیامک در یط این ده جلسه تغییر



 . کرده بود

 .. . آرامیر شده بود

 ... دیگر تعقیبم نمیکرد

به پشت خط ماندن واکنش نشان نمیداد و در مورد 

 موکلینم سوایل

سید  !نمییی

همیه این مسائل باعث به وجود آمدن جوی شاد و 

 سالم و بدون دغدغه و

 . تشنج در رابطهمان شده بود

ی که همیشه آرزویش را داشتم ی  ... !چیر

د و د ی  نمیر
ی
یگر در مورد علنی کردن عشقمان حرف

 درخواست سکس

 !نداشت

ات عظیم در یط این دو ماه و  وقنر راجع به این تغییر

 نیم با خانم

 :دکیر صحبت کردم فقط لبخند زد و گفت

خداروشکر که این جلسات موثر بوده و تونسته _



 . رابطهتون رو نجات بده

ی  ات مثبت و شگفتانگیر از معجزات تمام این تغییر

 . عشقه عزیزم

عشق به تو و عشق تو به سیامک باعث همیه این 

اته  . تغییر

د غم به نگاهش رخنه  ی اوایل هربار که از تو حرف میر

 میکرد و صداش

گرفته میشد و من فقط به وسیلیه تو و بودنت 

 تشویقش میکردم به ادامه

 . دادن مسیر درمان

ز تو و حاال یم بینم توی این جلسات اخیر وقنر ا

سم  رابطهش باهات مییی

نه و نگاهش پر از  ی چشماش از خوشحایل برق میر

 عشق میشه و لبخند روی

 . لبش میاد

اینا به خاطر رفتار مناسب تو و موندنت کنارشه 

 . عزیزم



یک میگم بابت این اراده و موفقیت بزرگ  . بهت تیی

یک میگم که اونقدر عشقتون واقیع  به هردوتون تیی

 بود که تمام

الشتونرو در جهت حفظش کردینت  . 

کاری که متاسفانه اکیر زوجها انجام نمیدن و در 

 مواردی با وجود یک یا

ی   . دو بچه طالق رو انتخاب میکیی

اما شما دو نفر با وجود اینکه تعهدی در 

ی و  شناسنامههاتون به هم نداشتیر

ی باز هم برای با هم  سندی به نام سند ازدواج نداشتیر

ن وبودن تالش کردی  

 . به هم متعهد بودین

ین نتیجه برد و حاال برگشته بود  مسابقهاش را با بهیر

. 

با دسته گل به استقبالش رفتم و او با لبخند به طرفم 

 . آمد

 :تا دستانش را از هم باز کرد رسی    ع گفتم



ن من اومدم _ نه نه؛ خواهش میکنم! بقیه عقبیر

 . جلو ببینم گ میای

_ بغلت کنم و انقدر آخ که دلم میخواست االن 

 فشارت بدم که جیغ بکیسر 

. _ 

نگار و عکاس دم درن  . یه عالمه خیی

کاش میشد جلوی همهشون دست دور کمرت _

 بندازم و به خودم

 .. . بچسبونمت و به همه د نیا نشونت بدم

قند در دلم آب میشد از تک تک کلماتش و اجباری  

 که دیگر در لحنش

داده بود دیده نمیشد و جایش را به خواهش  . 

 .. . منم دلم میخواست اما_

 . میان حرفم آمد

 !اما باید یه کم دیگه صیی کنم_

 .. . خییل کم_

 صیی _
ی

من منتظرت میمونم، شده تا آخر عمر بگ



 ... میکنم

 . دسته گل را به طرفش گرفتم

جالیل_  . بهت افتخار میکنم جناب امیر

 . کوچیک شماییم خانم احمدی_

قدم اول را برای خروج برداشت  دسته گل را گرفت و 

 ویل من همانجا

 . ایستادم

 . به طرفم رو چرخاند

 پس چرا نمیای؟_

 . درست نیست فعال با هم دیده بشیم_

اوه، باشه، من که از خدامه با هم دیده بشیم اما _

 هرطور تو بخوای. چمدانش

 . را به حرکت درآورد و رفت

هیچ چقدر خوشحال بودم از اینکه میدیدم دیگر 

 ... اضاری ندارد

روی خواستهاش که البته خواست من هم بود 

 پافشاری نمیکند و فقط



 . حرفهای مرا با لبخند رد میکند

ی  از پشت رس که نگاهش میکردم او را محصور در بیر

 خیل طرفداران و

د برای اینکه در این لحظات   ی عکاسان دیدم دلم پر میر

 کنارش باشم اما به

که بدون مشورت با او حرکنر دکیر قول داده بودم  

 . انجام ندهم

آهسته و با طما نینه گام برداشتم و خییل آرام و 

 بیصدا از گوشه کنارها

 . عبور کردم و عقب ایستادم

با افتخار و غرور نگاهش میکردم که با چهرهای 

 جدی و اخیم بر پیشا

نگاران را میداد  پاسخ خیی
 . یی

 :مادرم کنارم آمد و گفت

_ لیه برا ماشاهلل ه
َ
ُ
ُ
زار ماشاهلل به این پرس، َیُ

 خودش؛ آدم نگاهش میکنه

 . کیف میکنه



ت داره 》  مامان؟ اگه بدویی دخیر
ی

پس منو چی میگ

نه برای ی  له له میر

اینکه با این یل تنها بشه و آرامیسر که با نبودنش از 

 دست داده بود و به

 《....! دست بیاره

_ ی  ی که دست تنها همچیر  باید آفرین گفت به شهیر

 شیر پرسی رو تر

بیت کرده، من میدونم بچه بزرگ کردن بدون پدر 

 . چقدر سخته

 . لبخندی روی لب نشاندم و دستش را گرفتم

ی _  باید به شما افتخار کرد عزیز دلم؛ شهیر
اما بیشیر

 خانم بازم یه برادر

داشت که حمایتش کنه؛ فامیل شوهرش هم 

ی ویل شما یکتنه و  همچنیر

ی  دخیر گل و فرد مفیدی رو بدون پشتیبان همچیر

 تحویل جامعه دادی

. 



ی  اشک در چشمانش حلقه زد و نگاهش تشکر آمیر

 . شد

تو میویه عمر منی عزیزم، همیشه خوشحال بودم _

 و هستم از

 !داشتنت؛ باعث افتخار منی 

چند بار پلک زد تا مبادا اشکش جاری شود و سپس 

 :در میان خنده گفت

_ ی   گفته همه شام مثال اومدم جلو بهت بگم شهیر

ی به کجاها  دعوتیم؛ ببیر

 !ختم شد که اشکم دراومد

سیع کردم خوشحالیام را از اینکه میتوانستم مدت 

ی  زمان بیشیر

 . ببینمش پنهان کنم

ی که_  !ا ؟ به زحمت میافیر

دیگه پرسش کمربند قهرما یی گرفته؛ یه شامم به _

 فامیل نده؟

 :دو به شک پرسیدم



؟_ ی  حاج مهراب اینام هسیر

_ میدونم! اینجا که نیومدن استقبالن ! 

فقط خدا خدا میکردم که نیایند، یا اگر آمدند شهروز 

 همراهشان نباشد. در

میان افکارم غوطهور بودم که صدای مادرم باعث 

 شد چشم از سیامک

م  . بگیر

 میای که...؟_

 . آره میام عزیزم_

 . خب خیالم راحت شد_

 . سپهر و عیل کالفه قدم برداشتند

به حرف آمدسپهر   . 

حاال خودشیفته رو نگاه! خب بیا دیگه المصب _

 پوکیدیم از بس

ت واال موندیم  !منتظر حرصی

ب و  همراه هم به طرف جمعیت رفتند و به هر ضی

 زوری بود با رس و صدا و



داد زدن سیامک را از میانشان عبور دادند و 

نگاران و مردم عادی را دور  خیی

 . میکردند

ستادند و یک به یک در آغوش  به ما که رسیدند ای

 . گرفتندش

و دل من مثل گنجشگ گیر افتاده در قفس که 

 جفتش را آن ور میلهها

د برای یک لحظه بغل   ی یم بیند در سینه پر میر

 .. . گرفتنش

یکها را  یس کرد و جواب تیی پس از اینکه با همه احوالیی

 داد چشمش به

 . من افتاد که کیم آن طرفیر ایستاده بودم

ثا نیهای نگاههایمان در هم قفل شد و دلمان  چند 

 . آرام گرفت

 و بیقراریمان را 
ی

حنر با نگاه هم میتوانستیم دلتنگ

ی دهیم  . تسکیر

 خب من قراره با گ بیام؟_



 :لبخندزنان این سوال را پرسید که عیل جواب داد

... یه نگاه بنداز دور و برت، _ ی داداش این همه ماشیر

ی ما هست،  ماشیر

ت، داریوش خان هست؛ مهرانهام هستسپهر هس  . 

س منتظر به دهانش چشم دوختم  . با اسیر

سیدم کله شقر کند و بگوید مهری  !مییر

 :اما در کمال ناباوری گفت

 . مامانم با هر ماشینی بره منم با همون میام_

ی خانم خودش را بیشیر به پرسش چسباند  . شهیر

 . من با داییت اومدم پرسم_

حرف اضافهای چمدانش را روی  بدون هیچ نگاه و 

ی کشید  . زمیر

 . پس بریم دیگه دایی _

ی خودش شد و من با تعجب  هر کیس سوار ماشیر

 رفتار سیامک را زیر نظر

 !داشتم که از همیشه آرام.تر بود

به خانهشان که رسیدیم خدمتکاری ظرف اسپند در 



 را باز کرد و

 داخل رفتیم
ی

 . همگ

گشت پشت با کمال تعجب سیامک حنر برنیم  

 رسش را که من ایستاده

 !بودم نگاه بیاندازد

با سالم و صلوات وارد شدیم و سیامک با عذرخوایه 

 چمدانش را برداشت

 . و باال رفت تا لباسهایش را عوض کند

در آن هنگام دلم میخواست به یک بهانهای به 

 طبقیه باال بروم و شده

 برای چند ثا نیه خودم را به حصار بازوان آهنینش

 . بسپارم

ویل حیف که هر چه فکر میکردم کمیر به نتیجه 

سیدم  . میر

روی مبل تک نفره کنار مهتاب نشستم و با هم گرم  

 . گفتگو شدیم

در واقع جسمم آنجا بود و فکرم جایی در طبقیه 



 باالی این خانه داشت

 . باالتنیه لخت سیامک را تصویرسازی میکرد

و برخاست  با زنگ خوردن موبایلش عذرخوایه کرد 

 . و رفت

من هم تلفنم را برداشتم و پیامگ که برایم آمده بود 

 . چک کردم

مت ) مت و بردارم بیی کاش میشد بیام دستتو بگیر

 خونهام و اونقدر بغلت

کنم و فشارت بدم که جیغت در بیاد(... از دیدن 

 پیامکش نیشم شل شد

 . و فوری تایپ کردم

( و میاومدم باال کاش میشد یه بهونهای پیدا میکردم 

 و اونقدر

 بریس
ی

 ...(میبوسیدمت که به مرز دیوونگ

به محض ارسال پیامکم چند ایموچی قلب فرستاد و 

 . نوشت

 (!فکر خو بیه)



 !(چی فکر خو بیه؟)

دیگر جوا یی نداد و من منتظر به صفحیه موبایلم 

 چشم دوخته بودم که

ی آمد ت و شلوار اسلش از پلهها پاییر  پوشیده در تیرسر

. 

هر لحظه امکان میدادم که بیاید و کنار من بنشیند 

 ویل کامال ریلکس و

بدون اینکه حنر با من تماس چشیم برقرار کند کنار 

 داریوش خان نشست

. 

چند دقیقهای را در گوش هم پچ پچ کردند و بعد 

 داریوش خان رو به من

 . کرد

ی این _ مهری جان لطفا تا باال برو با سیامک ببیر

ه مالسندی که میگ  

ی مشکل داره و نمیشه به نام  ویالی شماله چرا گفیر

 . زد



 :با تعجب جواب دادم

 کدوم ویال؟_

 :سیامک رسفهای کرد و گفت

ویالی من؛ چند وقت پیش خریدمش االن میخوام _

ی اومده  بفروشم مشیر

ی سندش ایراد داره به نام نمیخوره  . ویل گفیر

 . باشه بیار ببینمش_

چشم اشاره زد ابرو باال انداخت و با   . 

بریم باال که یه رسی مدارکم تو کامپیوتره نشونت _

 . بدم

 !تازه دوزاریام جا افتاد

 . آها باشه حتما_

داریوش خان لبخند به لب ما را نظاره میکرد و من از 

 خجالت رس به زیر

انداختم و از جا بلند شدم و پشت رس سیامک به 

 طرف طبقیه باال رفتم

. 



ب از میدان دید بقی ه که خارج شدیم ایستاد و با ضی

 مرا به دیوار چسباند

. 

 . رسش را نزدیک آورد و نفیس عمیق کشید

شالم را از دور گردنم باز کرد و رسش را در گودی  

 .. . گردنم فرو برد

 .. . مثل مایه تشنیه آب و در حال جان دادن بودم

به همان اندازه تشنیه بوسیدن و در آغوش  

 .... کشیدنش بودم

بان قلبم آنقدر زیاد شده بود که هر آن فکر  ضی

 میکردم شاید سنگ کوپ

 .... !کنم

رسش را که بلند کرد و با چشما یی خمار نگاهش را به 

 من دوخت

 :آهسته لب زدم

 !یگ نیاد ببینتمون؟_

ی باش؛ کیس هم بخواد بیاد _ هیچکس نمیاد مطمی 



 . دایی نمیذاره

 . خودم را به کوچه عیل چپ زدم

_ میدونه؟مگه  ! 

 . پیشا یی به پیشا نیام چسباند

ی و _ ببخشید عزیزم... نتونستم تنهایی این راز دلنشیر

 نگه دارم... اما فقط

دایی خیی داره دیگه هیچکس نمیدونه خیالت راحت 

 . باشه

ی نگفتم و مواخذهاش نکردم چرا که این جریان  ی چیر

 برمیگشت به زما

 . یی که هنوز وارد روند درمان نشده بود

ون فرستادم  . رس تکان دادم و بازدمم را آهسته بیر

 . مجایل برای حرف زدن نداد و لبهایم را شکار کرد

چنان با شور میبوسید که بیخیال دیده شدن و 

 نشدن، دست پشت رسش

تش را چنگ زدم  . گذاشتم و با دست دیگرم تیرسر

وقنر که دیگر نفس کم آوردیم لبانم را رها کرد و تنگ 



شیددر آغوشم ک  

.. 

. 

جوری محکم بغلم کرده بود که حس میکردم در او 

 حل میشوم... شالم به

ی و  دور گردنم افتاده بود و لبهایم از شدت گاز گرفیر

 مکیدنهایش به گز گز

 .. . افتاده بود

 :بوسهای روی موهایم زد و گفتم

ی دیگه زشته_  . بریم پاییر

 ُم بخورم
ً
ُ
ُ
ی از جایم ُجُ  !نگذاشت حنر ساننر میر

_ خیر کجا؟! قرار بود انقدر منو ببویس که دیوونه ن

 . بشم

 کو پس؟

 . لبخند بر لبم شکفت

 ... االن که نمیشه؛ فردا_

ویل خودت گفنر االن! میخوای پیامکتو برات _



 بخونم؟

خودم میدونم چی فرستادم؛ ویل االن معذبم، _

 . امکانش نیست

ی بکوبد  !کم مانده بود مثل بچهها پا بر زمیر

_ نش نیست؟ چه امکانایر میخوای مگه؟چرا امکا  

ون آمدم  . به آرایم از زیر دستانش بیر

مثال نور شمع... لباس خوشگل... بوی عطر... یه _

 ... . آهنگ مالیم

ی نباش _  خییل هم مطمی 
ی

اینجوری که تو داری میگ

ی فضای  با همچیر

 رمانتیگ بتو یی با چهار تا بوس رس و تهشو هم بیاری

. 

سکس هات میطلبه عشقماین فضا فقط یه   . 

 نیشگو یی از بازویش گرفتم که لبخندش گشادتر شد

. 

جون عزیز دلم، وحیسر دوست داری؟ اتفاقا منم _

 . خشن پسندم



 . چشم گرد کردم و سقلمهای به پهلویش کو بیدم

 !سیا؟_

 جون سیا؟_

 !خییل بیحیایی _

ی  شالم را روی رسم انداختم و قصد کردم از پلهها پاییر

از پشت بغلمبروم که   

 . کرد

ی االن بهت  _ بیحیا دوست نداری؟ بذار از همیر

 بگم، من زن خجالنر دوست

 . ندارما، برا من همیشه پررو و بیحیا باش

مستقیم به عنوان همرس  از شنیدن اینکه مرا غیر

 آیندهاش انتخاب کرده

قند در دلم آب شد و تمام سلولهای بدنم به رقص 

 . درآمدند

 : نشان ندادم و فقط گفتمویل هیچ عکسالعمیل

ن_  . بذار برم دیگه... االن همه رساغمونو میگیر

ی رفتم و همچنان قلبم در سینه میکو بید  از پلهها پاییر



. 

ی بودم که االن گونههایم گل انداخته  . مطمی 

ی بروم نفیس عمیق   قبل از اینکه آخرین پله را پاییر

 . کشیدم

دند به محض اینکه نزدیک جمع شدم همه ساکت ش

 و چند ثا نیهای

 . نگاهم کردند که داریوش خان سکوت را شکست

 . با دست به کنارش اشاره زد

م _  . بیا اینجا پیش خودم دخیر

 . رفتم و بیحرف کنارش نشستم

تا آخر مهما یی حس میکردم نگاههای همه طور 

 !دیگریست

ی و سیامک میگذرد  !فکر میکردم فهمیدهاند چه بیر

که سیامک کامال طبییع رفتار البته ناگفته نماند  

های  میکرد؛ نه نگاه خیر

... 

 .. . نه تکهای... نه حرف خایص... هیخی 



هیچ حرف و رفتاری که بشود آن را مبنی بر عالقه و 

 حس نسبت به من

ی شدیدا تعجبم را  برداشت کرد از او ندیدم و همیر

 برانگیخته رود و البته

 . باعث خوشحالیام بود

مک به استقبالش نیامده بود از اینکه عموی سیا

 !متعجب بودم

 . تلفنم را برداشتم و پیامگ فرستادم

 (چرا عموت اینا نیومدن؟)

با اینکه با عیل گرم صحبت بود به محض شنیدن 

 صدای پیامک گوشیاش

 . دست از حرف زدن کشید و موبایلش را برداشت

 . چند ثا نیه بعد پاسخم را داد

( ی دید ، رفیر ی ن شهروزچون ایران نیسیر .) 

پاسخی ندادم و در کمال بدجنیس خدا را شکر کردم 

 . بابت نبودنشان

تا پایان مهما یی گفتند و خندیدند و من مثل 



بچهها فقط در یی 
 دخیر

 !توجه هر چند کوچک از جانب سیامک بودم

از خودم خندهام گرفته بود که به هر بهانهای 

 میخواستم کنارش بنشینم

 !یا با او هم صحبت شوم

م نمیشد ی بقیه هم حنر جلوگیر  !نگاههای کنایه آمیر

ها با کمک هم؛  ی پس از ضف شام و جمع کردن میر

 هرچند دلم میخواست

 اجازه 
ی

بیشیر بمانم و بیشیر ببینمش ویل خستگ

 . نمیداد

ی شدم و پشت رس من بقیه هم  باالجبار آمادیه رفیر

 یک به یک

 . برخاستند

ی خانم رفتم و بوسیدمش  . کنار شهیر

ی جون؛ خییل زحمت کشیدین_  . ممنون شهیر

 . با رویی گشاده او هم مرا بوسید

من که کاری نکردم عزیزم؛ تو رسافرازمون کردی با _



 اومدنت؛ خییل

 . خوشحالمون کردی

 . منم از دیدنتون خوشحال شدم_

به سمت سیامک رفتم که دست به جیب کنار سپهر 

 . ایستاده بود

_ ی ک میگم؛ انشاهلل بازم برد بااقتدارتونو تیی

وزی  های بیشیر و بهیر   . پیر

 :او همبا لبخندی بر لب پاسخ داد

ی آرزوی من برای شما_  . خییل ممنون؛ همچنیر

از بقیه هم خداحافظی کردم و به سخنر از او چشم 

 . برداشتم و رفتم

تمام راه به رفتارها و عکسالعملهای سیامک فکر 

 . میکردم

دم برای اینکه این اینکه حاال خودم چقدر مشتاق بو 

 . رابطه را علنی کنم

اینکه چقدر این سیامک جدید را بیشیر دوست 

 داشتم و حاال با اطمینان



 . میخواستمش

در رختخواب قبل از اینکه بخوابم تصمیم گرفتم 

 فردا حتما با دکیر 

م  . صحبت کنم و از او مشاوره بگیر

به زور خودم را بیدار نگه داشته بودم که اگر سیامک 

 تماس گرفت و یا

پیامک داد جوابش را بدهم ویل حنر تا یک ساعت و 

 نیم بعد از رسیدنم

ی دیگر نتوانستم چشمان  ی از او نشد و من نیر هم خیی

 خمار از خوابم را باز

 . نگه دارم

______________ 

رو به روی دکیر نشسته بودم و با هیجا یی وصف 

 ناشد یی حرکات و

ح میدادم و او با لبخند  رفتارهای سیامک را برایش رسر 

 گوش میکرد

 . برات خییل خوشحالم عزیزم؛ برای هردوتون_ .



 . ممنون خانم دکیر اینا همه رو مدیون شما هستیم_

مدیون من چرا؟! مدیون خودتو نید که با یک _

 تالش و سیع دو نفره برای

 . حفظ عشقتون جنگیدید

اگر راهنمایی و دلداری  های شما نبود قطعا _

ستیمنمیتون  . 

؛ شما فقط نیاز به _ ی بهت قول میدم که میتونستیر

، ی  یه تلنگر داشتیر

ین  دیدن شادی شما دو نفر در کنار هم از بهیر

 . لحظاتمه

 . شما لطف دارید_

فقط من امروز مزاحمتون شدم که درباریه یه 

 موضوغ باهاتون صحبت

 . کنم

عینکش را کیم جا ب جا کرد و تمام حواسش را به 

 :من داد

 جانم؟_



میخواستم نظرتونو راجع به اینکه رابطهمون رو _

 . علنی کنیم بدونم

خییل تصمیم خو بیه؛ ویل اگر نظر منو میخوای _

 خودتون این مسئله رو

 . مطرح نکنید

 !پس چی کار کنیم؟_

به سیامک بگو که با مادرش صحبت کنه، این _

 موضوع اگر از طریق

ه؛ البته من ای ها مطرح بشه بهیر نجا فقط و بزرگیر

 فقط به فکر توام عزیزم

ی سیامک  ،میخوام که عزت تو حفظ بشه و همچنیر

 متوجه باشه که ارزش

لت تو خییل باالست و باید برای داشتنت تمام  ی و میی

 آداب و رسوم رو انجام

 . بده

حرفهایش کامال درست و به جا بود؛ خودم هم با این 

 . روش موافق بودم



فتیم که ا رج و قرب من نزد هر باید طوری پیش میر

 دو خانواده حفظ شود

. 

ون آمدم و شادمان و ذوقزده از   بیر
از مطب دکیر

 تصمیم جدیدی که برای

 . زندگیام گرفته بودم با سیامک تماس گرفتم

 . لحظایر بعد صدایش در گوشم پیچید

 به به سالم مهرانه خانم؛ چطورین شما؟_

_ ام، سالم بر دراگون کینگ پادشاه رینگ؛ من عالی

 تو چطوری؟

ه، از دوری یه خانیم _ الحمدهلل نفیس میاد و میر

 . بدجور دلتنگم

اون خانمم برای شما بدجور دلتنگه جناب _

جالیل، البد از بس دلتنگ  امیر

 زدی نه از صبح تا االن که 
ی

بودی نه دیشب یه زنگ

ظهره۱۲ ! 

عزیز دلم دیشب زنگ نزدم چون نمیخواستم _



 . مزاحمت بشم

شدت خواب به زور چشمات بازه،  میدونستم از 

 نخواستم اذیتت کنم؛ امروزم

ی االن خواب بودم  . که با اجازهت تا همیر

 :نازی به صدام دادم و گفتم

حاال چون خییل دوستت دارم و دلمم زیادی تنگ _

 شده برات لطف

میکنمو میبخشمت و منت رست میذارم امشب 

 دعوتت میکنم بیای دست

 . بویس

ب میکرد؛ دوست داشتم در آن قهقههاش دلم را آ

 لحظه کنارم بود و از ته

 . دل میبوسیدمش

_ 
ی

 !غش نکنی حاال از ذوق مرگ

 :در میان خنده پاسخ داد

 . فقط یه سوال_

 هوم؟_



اون جریان شمع و گل و پروانه و نور الیت و فالن _

 و اینا هم به راهه دیگه؟

 . حریص خندیدم

_ یر کنسلهبا نظری که دیشب در اون مورد دادی، خ ! 

 . باز خندید و دلم را لرزاند

بان  حالم عجیب غریب شده بود؛ با هر حرکتش ضی

فت و در  قلبم باال میر

 . دوریاش مثل اسپند روی آتش بودم

حاال خییل هم جدی نگفتم که؛ شاید بشه با چند _

 تا بوس آبدار از لپای

گل انداختهت و یه بغل پر احساس و چند تا بوسه از 

ینت رساون لبای شیر   

و تهش و هم آورد؛ بقیهش و میذارم برا وقنر که 

 خودت بخوای، بازم صیی 

 .. . میکنم تا هر وقت که تو بخوای

بان قلبم را  حرفهایش آتشم را تندتر کرده بود و ضی

 . شدت بخشید



 حاال میای که؟_

 . فکر کن یه درصد نیام_

 . پس یم بینمت عشقم_

 . گ میای خونه؟ همون موقع بیام_

م _  نمیر
 امروز دفیر

ً
م خونه، استثنائا ی االن میر از همیر

 اما تو ساعت هفت

 . بیا

باشه نفس من، راس هفت اونجام، از االن لحظه _

 شماری میکنم، دیشب که

 بشه ،الاقل 
ی

نذاشنر یه ذره بغلت کنم رفع دلتنگ

 کنم
ی
 _. امشب بیام تالف

انه منتظرتم  .. . بیصیی

ردم و به سمت بعد از خداحافظی تماس را قطع ک

 . خانه راندم

ی بینقص میبود؛ امشب باید  باید امشب همه چیر

ین شب زندگیمان  بهیر

 ... میشد



در فکرم هزاران تصویر میچرخید و هزاران راه و روش 

ی   مختلف برای گفیر

سوپرایزی که سیامک مدتهاست منتظرش مانده در 

 ذهنم مرور میکردم

. 

یعا مشغول برای ناهار کیم نان و پنیر خوردم و رس 

 . پخت غذا شدم

م به همراه کیم  ی میخواستم زرشک پلو با مرغ بیی

 سوپ و الزا نیا و البته

 . ژله

ی کردم  . مثل یک کدبانو خانه را جارو زدم و گردگیر

گلهای رزی که خریده بودم را در گلدان گذاشتم و 

 چند شمع اطراف خانه

 . چیدم

ویزیون یک موزیک مالیم دانلود کردم و فلش را به تل

 . وصل نمودم

ی آماده بود اال خودم  !همه چیر



 و سپس به 
ی

ابتدا کیم دراز کشیدم برای رفع خستگ

 . حمام رفتم

بعد از حمام جلوی آیینه نشستم تا خواستم موهای 

 فرم را صاف کنم

 . پشیمان شدم

ونهیر شد》  《!بذار این بار فرفری باشن! شاید دلیی

شاندم که مثل همیشه آراییسر ملیح روی صورتم ن

 فقط رژ لب رسخش

 . توجه جلب میکرد

به موهای فرم موس زدم تا حالتشان حفظ شود و 

 . براق شوند

سیدیم به جای سخت کار! انتخاب لباس  !حاال میر

 . کمدم را باز کردم و رگال لباسهای شب را گشتم

 
ی

اهن دکلتیه مشگ رنگ از میان همه چشمم به پیر

 افتاد که قدش تا

دباالی زانو بو   . 

ی اضافهای  . ساده بود و شیک؛ بدون هیچ چیر



 . پوشیدمش و رو به روی آیینه ایستادم

 . به نظر فوقالعاده میآمدم

ی به گردن آویختم و خودم را  گردنبند مرواریدم را نیر

 در بوی عطر

 . غرق کردم

کفشهای پاشنهدار طالیی رنگم را به پا کردم و یک 

 سنجاق سینیه

نه هم به سمت راست کوچک طالیی به شکل پروا

 سینهام زدم و موهایم

 . را آزادانه به دورم رها کردم

چشمم روی تخت خوا یی که سیامک برایم خریده 

 .. . بود قفل شد

از مرور خاطراتمان در این اتاق و چند باری هم که 

 روی این تخت در

آغوشش آرام گرفته بودم و او به خاطر من پا روی 

 خواستیه دلش

به صورتم دویدمیگذاشت خون   . 



هنوز نیم ساعت دیگر به هفت مانده بود و من این 

ه  نیم ساعت را خیر

 . به عقرب  ههای ساعت بودم

دوباره رسی به غذا زدم و خودمرا با چیدن میوه و 

ینی رسگرم کردم  شیر

. 

ینی  صدای زنگ آیفون که بلند شد ظرف میوه و شیر

ی گذاشتم  را روی میر

ساندمو با دو خودم را به آیفون ر   . 

 بله؟_

 . یه عاشق دلخسته_

 . بفرمایید داخل عزیز دل_

در آپارتمان را باز گذاشتم و با قدمهایی رسی    ع به 

 . طرف شمعها رفتم

همه را یک به یک روشن کردم و تمام چراغها را 

 . خاموش نمودم

موزیگ کا از قبل آماده کرده بودم را پیل کردم و تا 



 خواستم به طرف در

ز شد و قامت رعنایش در قاب در جای  بروم، در با

 . گرفت

با دیدن من در آن فضا رسی    ع در را بست، کفشهایش 

 را درآورد و به طرفم

 . آمد

ی با شوق به سمتش در پرواز بودم  . من نیر

اهن سفید  ت مشگ و پیر الحق که در آن کت اسیی

 . برازنده شده بود

در آغوشش فرو رفتم و دستهایم را دور کمرش قالب  

دمکر   . 

ی کند و در هوا چرخاند  . در یک حرکت مرا از زمیر

 . جیغ خفهای کشیدم و کتش را چنگ زدم

ی تو رو خدا_  ... وای سیا بذارم زمیر

ی قرار گرفت مرا کیم از خودش  پاهایم که روی زمیر

 جدا کرد و صورتم را

 . میان دستانش محصور نمود



فرفری موی جذاب منی تو! چقدر دلتنگت بودم... _

گ عطرت... دلتنگدلتن  

این لبخندای قشنگت... دلتنگ سیا گفتنات... وای  

 که حنر برای خودمم

 
ی

قابل فهم بود این حجم از دلتنگ  ... !غیر

با هر کلمهاش بیش از پیش قلبم را به بازی میگرفت 

 و حسم

 . را برمیانگیخت

 . سکوت را بیش از این جایز ندیدم

و  کیم قد بلندی کردم و لب روی لبش گذاشتم

 . عمیق بوسیدمش

تا خواستم جدا شوم دست دور کمرم انداخت و کیم 

 خم شد تا من

 . راحتیر باشم

لب زیرینم را به دندان گرفت و جوری مکید که حتم 

 . داشتم ورم میکند

 . با ولع و اشتیاق میبوسید و همراهیاش میکردم



اندگ بعد وقنر که نفس کم آوردیم از هم فاصله  

 گرفتیم و من آهنگ

 . موردنظرم را پیل کردم

انگار که تازه چشمش به اطراف افتاده باشد با ذوق  

 :گفت

باورم نمیشه که جدی جدی شمع و گل و موزیک _

 مالیم و عطر هوس

ی و یه خانم خوشگل االن پیشمه  !انگیر

 ببینم اون قضییه سکس هات و اینا هم به راهه؟

 . جلو رفتم و دستش را گرفتم

_ ی به راهه که ی حنر فکرشم نمیکنی  یه چیر ! 

دست دور کمرم انداخت و من دست روی شانهاش  

 . گذاشتم

با ریتم آهنگ خودمان را آهسته تکان میدادیم و من 

 در آغوش او حس

ین دخیر د نیا هستم  . میکردم خوشبختیر

؟_  چی
ی

 نمیخوای بگ



ش گذاشتم و چشم بستم_  . رس روی سینیه ستیی

ی انداز ش بان قلبش که در گوشم طنیر د آرام ضی

ین موسیقر جهان  بخشیر

 . بود

 ... .میگم_

د  بوسهای روی موهایم زد و بیشیر مرا به خودش فرسر

. 

 .. . بگو دیگه منتظرم_

تصمیم داشتم بعد از شام بگویم ویل اوضاع جور 

 . دیگری پیش رفت

ی االن بهش میگم، بذار تا آخر شب با حس 》 همیر

 خوشحایل کنار هم

یر میشه از کنار هم باشیم، اینطوری لذتمون بیش

 《.بودن

همانطور که رسم روی سینهاش بود یک دستم را 

 روی سینهاش گذاشتم

 . و دست دیگرم را دورش حلقه کردم



 . فکر کنم دیگه باید پوالتو پسانداز کنی _

 چطور؟_

به هر حال هزینیه عرویس باالست؛ منم که میدو _

 یی دیگه خییل آدم

و بینقص میخوامزیاده خواهیام، همه چی رو تکمیل   

. 

تا حرفم تمام شد از حرکت ایستاد و مرا از خودش 

 . فاصله داد

؟_  !االن چی گفنر

لحنش متعجب و شگفت زده بود؛ چشمانش در آن 

 نور ضعیف هم

 از لبخند لبهایش را زینت 
ی

میدرخشیدند و رد پررنگ

 بخشیده بود

. _ 

 .. . گفتم دیگه صیی کردن بسه... دیگه وقتشه

_ ؟ مهری داری
ی

جدی میگ  

 .. . دروغم چیه! به جون خودت که عزیزترینیم_



بیمقدمه لب روی لبهایم گذاشت و عمیق و بیوقفه 

 بوسید طوری که

 . لبهایم به گزگز افتاده بودند

د، آنقدر که  مرا محکم به خودش چسباند و فرسر

 عشقش در رگ و پیام به

 . جریان افتاد

_ ی که اال ی  از این چیر
ی بهیر ن شنیدم آخ که هیچ خیی

 ... نیست... هیخی 

حنر بردنمم توی قفس نتونست به اندازیه االن 

 ... خوشحالم کنه

 :بعد از شام و کنار هم نشسته بودیم که گفت

ی امشب _ طاقت ندارم فردا بشه؛ کاش میشد همیر

 . بگیم بهشون

 . دست روی ته ریشش کشیدم

 . قرار نیست خودمون بگیم_

 . لحنش پر تعجب بود

_ گ بگه؟  پس قراره  



، مامانتم به مامان من میگه و _
ی

تو به مامانت میگ

 قرار خواستگاری میذاره

. 

 نمیخوای بگیم چند وقته با همیم؟_

 . میخوام خییل رسیم پیش بریم_

 . هرطور که تو بخوای_

اتفاقا مامانمم تو رو خییل دوست داره، مطمئنم 

 حرفت و بزنم از خوشحایل

 . بال درمیاره

؟_  مطمئنی

_ ، چطور مگه؟آره ! 

ی که در رسم  ی ی چیر
ی و نگفیر ی گفیر دو دل بودم بیر

 ... . میچرخید

ویل باید میگفتم تا هر دویمان برای رویارویی احتمایل 

 با این جریان آماده

 . باشیم

آخه من قبال یه مدیر رو با پرسعموت به عنوان _



 دوریه آشنایی 

 . بیشیر گذروندم

هم رفت و تا اسم پرسعمو را شنید سگرمههایش در 

 رگ شقیقهاش نبض

 . گرفت

د و بعد با حریص که در تن  فکش را روی هم فرسر

 صدایش مشهود بود

 :گفت

ی خایص نیست_  !اون پونزده شونزده روز چیر

 . در ضمن اون بوزینه دستشم به تو نخورده بود

 !شیطنتم گل کرده بود

سید؛ آن هم در  هرچند شیطنت خطرنایک به نظر میر

 مقابل متعصب و

یر مثل سیامکغیر   . 

دستم را از روی صورتش برداشتم و قیافهام را سوایل 

 . و جدی کردم

جدی این قضییه دخیر بودن و باکره بودن برات _



 انقدر مهمه؟

هیر شد و رگ   یه پوستش تیر ی با این حرفم رنگ سیی

 گردنش به

 . وضوح برجسته شد

ی مهرانه فکر نکن من از این پرسای _ اره مهمه، ببیر

وایر امروزمفوکول کرا  

که هیخی براشون مهم نیست... با من بازی نکن 

 خب؟ با اینجور مسائل

 !شوچی نکن خب؟

خبهایش را طوری با حرص و عصبا نیت ادا میکرد که 

 انگار قضیه واقعا

 !جدی است

 . لبخندی کنج لبم نشست از حرص خوردنش

 !شوچی ندارم من با تو، دارم میگم من دخیر نیستم_

کشید و رخ به رخ پنجه بر بازویم   خودش را جلوتر 

 :انداخت و گفت

_ 
ی

 .. . بگو که داری دروغ میگ



 . دردم آمده بود ویل دم بر نمیآوردم

نه دروغ نمیگم؛ خوبه حاال خودتم یه بار ازدواج  _

 !کردی

 . فشار دستش بیشیر شد

؟ ازدواج کردی؟ در _ ، تو چی من ازدواج کردم لعننر

 ضمن این حرفات تو

ه ... اونم در مورد شهروز! گرایشات کت من نمیر

 !جنسیشو که یادت نرفته؟

به هر حال ما با هم تنها بودیم... مهمویی رفتیم. .. _

ون رفتیم... دارم  بیر

اینا رو میگم که بفهیم وقنر دیدیش میخوای چه 

 عکسالعمیل نشون

 . بدی

حاال نیست که ما بیست و چهار ساعت خونه _

 !اوناییم یا اونا خونه مان

عدشم هیچکس از این موضوع خیی نداره جز ب

 . خانوادیه خودمون



خب به این فکر کردی که شاید مادرت به خاطر _

ی مسئله مخالفت  همیر

 کنه؟ دعوامونو که یادته؟

ی افتاد و کیم به فکر فرو رفت  . دستش پاییر

ی فقط خوشحایل منو _ مخالفت نمیکنه؛ شهیر

 میخواد، منم با تو

 ... خوشحالم

_ ؟ ا  گه هر کیس حرف بزنه میتو یی به مطمئنی

 خودت مسلط بایسر و دعوا

 راه نندازی؟

ه به چشمانم پاسخ داد  . خیر

وقنر بدونم تهش قراره تو رو برای همیشه کنار _

 خودم داشته باشم همه

ی  ی کار میکنم؛ تسلط به خشم و ناراحنر که چیر

 ... نیست عشق سیا

 ... این را گفت و نفسم را برید با بوسهای پر احساس

 از 
ی

فردای آن شب درست زما یی که در اوج خستگ



 دفیر برمیگشتم مادرم

 . تماس گرفت

 هندزفری را در گوشم گذاشتم و تماس را وصل کردم

. 

 . جانم عزیزم_

؟_ ؟ کجایی  سالم مامان جان، خو یی

؟ _ ی سالم مامان خوشگلم، خوبم عزیزم، شما خو بیر

 داریوش خان

_خوبن؟   کجایی 
؟خو بیم همه، نگفنر  

م خونه_  . تو راهم دارم میر

 . خب یه توک پا بیا اینجا_

 برای؟_

 . حاال بیا؛ میخوام ببینمت_

از لحن دو دل و محافظه کار حرف زدنش شصتم 

دار شد که قطعا مادر  خیی

سیامک زنگ زده و موضوع را گفته است ویل خودم 

 را به کوچیه عیل چپ



 . معروف زدم

ی شده؟_ ی  چه یهو! چیر

ده باشد تند تند کلمات را ردیف کردانگار هول ش  . 

نه نه، چی میخواسنر بشه! هیخی نشده فقط دلم _

 تنگ شد برات گفتم

 . بیای ببینمت

 . لبخند از روی لبم جمع نمیشد

در مقابله با خواستگار آنقدر از خودم واکنشهای نا 

 به هنجار نشان داده

 . بودم که چشمش ترسیده بود

_ ، ده دقیقه دیگه اونجامباشه عزیز دلم دارم میام  . 

 . منتظرم_

خداحافظی کردیم و بالفاصله با سیامک تماس  

 . گرفتم

 . بوق سوم یا چهارم بود که جواب داد

 . جون عشق دلم_

 سالم عشقم چطوری؟_



 . از این بهیر نمیشم وقنر صداتو میشنوم_

 .. . میگما_

 . جون دلم_

 مامانت زنگ زده به مامان من؟_

حم را تازه کردصدای خندهاش رو   . 

ی بهت؟_  گفیر

االن مامانم زنگ زد گفت بیا میخوام ببینمت، _

 !خییل هول کرده بود ویل

 . و من هم در خندیدن همراهیاش کردم

ی چی گفته بود! دو ساعته دارم _  به شهیر
اگه بدو یی

 . میخندم

 چی گفته؟_

گفته راستش جرات نمیکنم درمورد خواستگار با _

 مهری حرف بزنم

نمیاد از این مسائل ،خوشش  . 

 . لبهایم بیشیر کش آمد

 خب؟_



هیخی دیگه، انقدر مامانم اضار کرد که آخرش با _

 همفکری همدیگه

 !به این نتیجه رسیدن که دایی داریوش بهت بگه

ین سمفو یی این  موسیقر خندههایمان شنید نییر

 . روزها بود

ی  _ یخیر  مهری چطوری با هم برنامه میر
وای نمیدو یی

من اینور خطکه،   

 . مرده بودم از خنده

ی نقشیه جاسویس از بک سازمان  انگار میخواسیر

 !بزرگ و بکشن

تو چی کار کردی با مادرت رس خواستگارات که بنده 

 خدا انقدر چشمش

 !ترسیده؟

هیخی به خدا، فقط گایه چند روزی قهر کردم، _

ون غذا خوردم و رس  بیر

ی ناهار شام نرفتم؛ شاید گایه یه رس  صدای میر

 اسایس و مثال یه دونه لیوانم



 . شکسته باشم

دخیر دیوونه شدی تو؟ همه آرزوی خواستگار _

 دارن بعد تو اینجوری

 میکردی؟

اگه این کارا رو نکرده بودم االن دو تا بچه بغلم بود _

 و تو هم دیگه مهرانه

 !نداشنر 

 غلط کردم من؛ خیلیام کار خو یی _
ی

اوه راست میگ

 میکردی، دمتم گرم

. 

کیم دیگر در مورد دسته گلهای من حرف زدیم و 

 خندیدیم و وقنر 

جلوی در خانیه مادرم پارک کردم با یک خداحافظی 

ین تماس را  شیر

 . تمام کردیم

از دیدن رفتارهای مادرم خندهام گرفته بود ویل 

 خودم را به سخنر 



ل میکردم  . کنیر

آبمیوه میآورد، چند دقیقه بعد برمیخاست و میوه 

د، برایم میوهمیآور   

دیگه چه خیی دخیر  》پوست میکند، مدام میگفت 

 《گلم؟

داریوش خان هم خییل ریلکس روی مبل لم داده و 

 روزنامه میخواند که

 . مادرم باالخره طاقت نیاورد و صدایش زد

 داریوش؟_

ی آورد؟  روزنامه را کیم پاییر

 جانم خانوم؟_

زیر چشیم میدیدم که با چشم وابرو به من اشاره 

ند و سیع داردم ی یر  

 . مفهوم حرکاتش را به او بفهماند

خونه رساغ شام_ ی م آشیی  . من میر

 :داریوش خان لبخند به لب جواب داد

 . برو عزیزم برو_



وقنر که مادرم بلند شد و رفت نفیس کشیدم و 

 لبخند پنهان شده پشت

 . لبهایم را رها کردم

 خودت میدو یی برای چی اومدی دیگه؟_

دادم با خجالت پاسخ : 

 . بله_

 .الحمدهلل که زحمت من کم شد_

خب حاال مجبوریم یه کم الیک پچ پچ کنیم که یعنی 

 !مثال تو نمیدو یی 

هر دو ریز خندیدیم و او صحبت را با صفحیه 

 . حوادث آغاز کرد

ین راز  هرگز فکرش را هم نمیکردم که روزی بزرگیر

 زندگیام را با ناپدریام

یک شوم و مادرم بیخیی با شدرسر ! 

 ... کار د نیا عجیب است

چه قدر دوست در اطرافمان هست که در حقیقت 

 دشمن بالقوهاند و



چقدردشمن که در واقع در زمان و مکان نامناسنی در 

 مقابل ما قرار

ین رفقایمان میشدند  گرفتند وگرنه چه بسا که از بهیر

... 

در بحث با داریوش خان همرایه کردم و نیم ساعنر  

 :که گذشت گفت

 خب دیگه فکر کنم وقتشه مادرت و صدا بزنم بیاد_

. 

مطمئنم االن دویست دور صلوات فرستاده که تو 

 دعوا مرافعه راه نندازی و

 !قهر نکنی 

 . وای انقدرام دیگه بد نبوده عوسالعمالم به خدا_

ای دیگهای تعریف میکرد_ ی  . زهره که چیر

حاال ولش کن؛ بذار صداش بزنم بیاد االن دل تو 

یستدلش ن  . 

ی؟  تو حاضی

 . بله_



ی   چشمگ حوالهام کرد و روزنامهاش را روی میر

 . گذاشت

 زهره جان؟_

مادرم انگار منتظر ایستاده باشد به رسعت خودش را 

 . به ما رساند

 . جانم_

ی من و داریوش در رفت و  نگاه نگران و مضطربش بیر

 . آمد بود

با آرامش تکهای از سیب پوست گرفته شده را به 

ذاشتمدهان گ  . 

ی دیگه خانوم چرا رس پا ایستادی_  . ببا بنشیر

مادرم رفت و کنار داریوش خان نشست و در گوشش 

 پچ پچ کرد که با

 . لبخند داریوش خان مواجه شد

 . من جریان خواستگاری رو به مهرانه گفتم خانوم_

س گفت  :مادرم با اسیر

خب؟ نظرت چیه مادر؟ به خدا من گفتم که تو _



ویلقبول نمیکنی   

ی بندازم  شهینخییل اضار کرد دلم نیومد روش و زمیر

. 

 
ی
سش سوخت و از طرف دلم برای این همه اسیر

 . خندهام هم گرفته بود

 . سیب را قورت دادم و پا روی پا انداختم

 . اشکایل نداره بگید بیان_

ر نداره که  !یه دیدنه دیگه، ضی

 برق چشمانش حنر از این فاصله هم قابل لمس بود

. 

_ ؟ جدی؟ر 
ی

است میگ  

آره واال دروغم چیه؛ فکر میکنم باالخره این _

 پروسیه داماد دار شدنت

 . باید از یه جایی استارت بخوره دیگه

چون متاسفانه هیچکس همینجوری الیک نمیاد 

 دامادت بشه؛ یه رسی

 . ملزومایر رو احتیاج داره



 . با ذوق دستش را روی سینهاش گذاشت

_ ره عزیزم، الیه فدات بشم الیه مادر به قربونت ب

 من مادر؛ انشاهلل تو رخت

 . عرویس ببینمت

آن شب آنقدر ذوق داشت که مدام دور و بر من 

 . میچرخید

حنر متوجه شدم که کامال نامحسوس و یواشگ با 

ی خانم تماس  شهیر

 . گرفت و رضایت مرا اعالم کرد

آخرشب هم که به خانه برگشتم با سیامک تلفنی 

اری    خصحبت کردم و ت  

خواستگاری را برای روز جمعه با هم فیکس کردیم تا 

 به مادرش اطالع دهد

. 

 !حس دستهای پشت پرده را داشتم

همیه کارها را در واقع خودم هندل میکردم ویل روی 

ی دیگری  صحنه چیر



 . نمود داشت

ترین فرد عالمم  !گویی که من بیخیی

فردای آن شب هر ساعت منتظر بودم مادرم تماس 

د  و روجع به قراربگیر  

خواستگاری بگوید و باالخره انتظارم ساعت یازده و 

 نیم صبح به پایان

 .سالم مامان جان_. رسید

 گلم، خو یی مادر؟_
 سالم دخیر

 . خوبم مریس، از دادگاه برمیگردم_

 خب چطور بود؟_

ت جز این انتظار نداشته باش_  . عایل! از دخیر

 . بله بله دخیر گل خودیم_

ی رو بهت بگمزنگ زدم برا ی ی اینکه یه چیر  . 

 جانم؟_

ی زنگ زد دوباره_  . شهیر

 خب؟_

 . خواست که قرار خواستگاری رو بذاریم_



 . خب این که طبیعیه_

آره میدونم، برای فردا شب قرار گذاشتیم به ضف _

 . شام

 .خیلیام عایل_

 . آخ که نمیدو یی من چقدر من شادم_

 . قربونت برم الیه_

_ هری، من و داریوش باید بریم کیل خرید داریم م

ینی و اینا  میوه شیر

بخریم، توام که لباس نداری آخه! چی میخوای 

؟  بپویسر

ی میپوشم دیگه مامان_ ی  . یه چیر

راسنر به سپهر و سیما هم بگم بیان؟ گفتم اول از _

سم  . خودت بیی

به یاد خوشمزه بازی  های سپهر در جلسیه 

 . خواستگاری با شهروز افتادم

_ ، اگه امکانش هست دعوتشون نکن؛ نه مامان

 . شلوغ نباشه بهره



 . باشه عزیزم هرجور تو بخوای_

از هم خداحافظی کردیم و من تا رسیدن به خانه صد 

 مدل لباس و شال و

 . رورسی را در ذهنم پرو کردم

ی کاری   به خانه که رسیدم بعد از تعویض لباس اولیر

ی رس  که کردم رفیر

 . کمدم بود

《 ! چی بپوشم حاال؟اوف! چقدر سخته !》 

لباسهایی را که از نظرم مناسب بودند یک به یک از 

 رس جالبایس درآورده و

روی تخت و صندیل ولو میکردم تا بعد از ناهار و 

ی فرصت احت در اولیر  اسیر

 . پروشان کنم

ی به درد بخوری پیدا کنم، چون 》 فقط امیدوارم چیر

 اصال حال و

ی ندارم  《!حوصلیه خرید رفیر

__________ 



وع کردم به پوشیدن لباسها و در این  بعداز ظهر رسر

 میان سیامک هم هر

چند دقیقه یک بار عکس یک مدل دسته گل را برایم 

 میفرستاد تا از

 . میانشان انتخاب کنم

هر چه گفتم که دسته گل را با سلیقیه خودش یا 

 مادرش بخرد به خرجش

 . نرفت که نرفت

( ی میخوام که طب ق میل خودت نه خانومم، همه چیر

 باشه حنر دسته گل

 ...(خواستگاری

بود  و با این حرفهایش بیش از پیش دل و دینم را میر

... 

ی بلند و   اهن آستیر در آخر انتخابم برای لباس یک پیر

 کوتاه صوریر خییل

خییل کم رنگ بود که میخواستم با ساپورت سفید 

 بپوشم به همراه



بلند  رورسی بنفش با گلهای درشت و کفشهای پاشنه

 . سفیدم

کفش را مادرم تاکید داشت که حتما سفید باشد 

 چون معتقد بود باعث

 !خوشبخنر و خوش یمنی میگردد

از میان مدهای گل هم یک سبد گل بزرگ رز قرمز و 

 صوریر که در میانش

تک و توک شاخههای داوودی هم کار شده بود 

 . انتخاب کردم

 . آن شب را تا صبح با سیامک حرف زدیم

ک و آیندهمان گفتیم از   مشیر
ی

آرزوهایمان برای زندگ  

. 

 ... از خانیه رویاهایمان

 .. . از مجلس عروسیمان

 ... !حنر رس تعداد بچه هم با هم بحث کردیم

رورسیام را دور گردنم پیچاندم و کنار گردنم شل گره 

 . زدم



دوباره نگایه به رس تا پایم در آیینه انداختم و وقنر از 

 بینقص بودن

ون رفتمه ی اطمینان حاصل کردم از اتاق بیر مه چیر  . 

ی  ی رفتم تا مبادا با آن کفشها لیر آهسته از پلهها پاییر

ی بیافتم  . بخورم و زمیر

ی گذاشت و کیی  مادرم ظرف بزرگ میوه را روی میر

 . راست کرد

تا چشمش به من افتاد زیر لب وردی خواند به طرفم 

 . فوت کرد

_ یز دلم، ماشاهلل چقدر برازنده و خانم شدی عز 

، چشم حسود و  هزار هللا اکیی

 . بخیل کور بشه الیه

 . نزدیکش ایستادم

واال تا شما هسنر من به چشم نمیام زهره جون، با _

 اون چشمای رنگ

 . دریاتون

تو همیشه میدرخیسر عزیز مادر؛ توی هر جمیع  _



 که بایسر ویل امشب یه

... از همیشه  جور دیگهای، از همیشه درخشانیر

نمیر خا  ... 

 . آ یی چشمانش مواج شد

وای مامان به خدا گریه کنی منم گریه میکنم _

یزهها؛ جون  آرایشم میر

 . من گریه نکن

 . تند تند پلک زد و خندیه ملیخ بر لب نشاند

ی اینام االناست که برسن _ ، شهیر
ی

آخ آخ راست میگ

 وقت نداریم بریم

ه  . آرایشمون و ترمیم کنیم آبرومون میر

ندیدیم وبا صدای داریوش خان به پشت هر دو خ

 . رس چرخیدیم

پوشیده در کت و شلوار آ یی کاربنی و کراوات طویس 

 روشن با آن

 . صورت صاف و شش تیغ حسا یی شیک شده بود

 . به به یم بینم که با خانومتون ست کردین_



 . دسنر به کراواتش کشید

؟ فکر کردین فقط شما جوونا از _ بله دیگه پس چی

کارا بلدین؟ این    شما و_

ین داریوش خان  مامان بزنم به تخته از منم جوونیر

 . این چه حرفیه

االن هر گ شما دو تا رو ببینه فکر میکنه عروس و 

 !دامادین

_ 
ی

 . دیگه نه تا این حد که تو میگ

ی جون _ ی نه؟ شهیر ی حد، میگیر چرا اتفاقا در همیر

سیم  . اومد ازش مییی

بود که زنگ آیفون به هنوز حرفم تمام شده و نشده 

 . صدا درآمد

با اینکه این جلسه برای من فرمالیته محسوب میشد 

س  ویل باز هم اسیر

 . به جانم چنگ انداخت

ب  های روی دستش زد  . مادرم ضی

وای خاک به رسم اومدن، داریوش بیا برو در و باز  _



 کن زشته پشت

 . در منتظر نمونن

 . مهری پشت رس من وایسا جلو در

_ اشه هولم نکن مامانباشه ب  . 

داریوش خان در را باز کرد و هر سه جلوی در 

 .ایستادیم

ی مشخص نبود ویل نزدیک   ی در تاریگ حیاط زیاد چیر

 که شدند و زیر نور

چراغهای جلوی در قرار گرفتند از دیدن هیبت 

 چهارشانه و رعنایش که در

اهن سفید برازندهیر از  آن کت و شلوار مشگ و پیر

بودهمیشه شده   

 . نفسم در سینه حبس شد

ی که در برابر  در آن هنگام به انتخابم و صیی

 مشکالت رابطهمان از خودم

نشان دادم افتخار کردم و خدا را شکر کردم که چون 

 اویی را رس راهم قرار



داد و شانس تجرب  یه یک عشق دو طرفه را به من 

 . عطا کرد

 . به ما که رسیدند ایستادند

ی خانم را از او  مادرم رسی    ع جلو رف ت و چادر شهیر

 گرفت و با هم روبویس

 . کردند

یس کرد و بعد نوبت  با داریوش خان صمیمانه احوالیی

 . به من رسید

ام به طرفش برداشتم و در حایل   قدیم به رسم احیر

 که مادرم و داریوش

خان با سیامک خوش و بش میکردند من به 

 مادرشوهر آیندهام سالم کردم

. 

_ ی ج ون خییل خوش اومدینسالم شهیر  . 

سالم به روی ماهت مادر، چشمم کف پات عزیزم _

 چقدر زیبا و دلربا شدی

 . بیشیر از همیشه



 . از تعریفش لبخند به لبم آمد

 . شما لطف دارید، ممنونم_

ی  در آغوشم گرفت و عالوه بر گونهام پیشانیام را نیر

 . بوسه زد

 . فدات شم عزیزم، دخیر قشنگم_

التش کامال مشخص بود که ذوق زده از کلمات و جم

 است و از خوشحایل

 !نمیداند باید چه کار کند

ی جون، بفرمایید داخل_  . خدا نکنه شهیر

 خانم را تا پذیرایی 
ی داریوش خان و مادرم شهیر

 مشایعت کردند و من ماندم

ی کردنهای یار  ... و دلیی

سبد گل را به طرفم گرفت و با لبخندی که روی لبش 

یکردخودنمایی م  

 :گفت

 . سالم خانم زیبا، تقدیم با عشق_

 . سبد را از او گرفتم و گل لبخند بر لبم شکفت



 . ممنون عزیزم، زحمت کشیدی_

ی در _ دیگه چوب کاری نفرمایید بانو؛ ناقابله و ناچیر

 مقابل زیبایی و دلفرینی 

 !شما

ط ببندم که گونههایم رنگ گرفته بود  حاضی بودم رسر

... 

_ بریم پیش بقیهوای سیامک زشته   . .. 

در واقع میخواستم با ترک موقعیت در مقابل 

 وسوسیه بوسیدن و بغل

 . گرفتنش مقاومت کنم

فتیم و نگاههایشان روی  هم قدم به طرف نشیمن میر

 ما که شانه به شانیه

 . هم گام برمیداشتیم متوقف شده بود

با خجالنر که هیچگاه از خودم رساغ نداشتم رس به 

رازیر قدمهایم   

میشمردم و در دل دعا میکردم که از هول پایم پیچ 

 !نخورد



همانطور که مادرم بالغ بر پنجاه بار تکرار کرده بود 

ی   سبد گل را روی میر

کناری مبلها که از قبل خایل گذاشته بود قرار دادم و 

 برای آوردن چای

خانه رفتم ی  . معروف خواستگاری به آشیی

ان را چک کردم با وسواس فراوان چای ریختم و رنگش

ی ی  تا همان چیر

 !باشد که زهره بانو خواسته بود

استکان ها را روی در سینی نقره کوب با تز ئینات 

وزه چیدم و  سنگ فیر

 . با احتیاط به سمت هال رفتم

در طول مسیر تمام حواسم به این بود که دستم 

 نلرزد و چایها به اصطالح

مادرم لب َپ َر نشود و در سینی نریزد که 

شبختانه پروسه را به خو یی خو   

 !پیش بردم و محموله سالم به مقصد رسید

ی خانم گرفتم  . ابتدا سینی را جلوی شهیر



 . بفرمایید_

وع کرد به تعریف و تمجید  . استکا یی برداشت و رسر

، چه عطریام داره، _
ی

به به عجب چای خوش رنگ

م  دستت درد نکنه دخیر

. _ 

 . نوش جونتون

خیدم که کنار مادرم به طرف داریوش خان چر 

 . نشسته بود

 . بفرمایید_

 :او هم استکا یی برداشت و با خنده گفت

ی گفت_  . ممنون عزیزم، منم همونا که شهیر

خدا "از مزاحش خنده بر لبهایمان آمد و مادرم با 

 "نکشت داریوش

 . عکسالعملش را نشان داد و استکا یی برداشت

بر مبل رو به روی سیامک ایستادم که تکیهاش را 

 . تک نفره داده بود

هام بود نگاه دزدیدم  . کیم خم شدم و از او که خیر



 . ممنونم_

از قصد داشت طولش میداد که زیر لب طوری که 

 بقیه متوجه نشوند

 :گفتم

 . زود باش_

دستیه استکان را میان انگشتانش گرفت و آهسته 

 . پاسخ داد

 .. .میخوام بیشیر نگات کنم_

_ ه یه چای میخوای برداریبدو دیگه دو ساعت ! 

 . چی کار کنم نمیتونم چشم ازت بردارم_

؟_  سینی رو ول کنم رو پاهات چی

 . رسی    ع استکان را برداشت

 . تو شوهر عقیم نمیخوای قطعا_

کامال جدی نشست و پا روی پا انداخت و من با 

 رسفهای مصلحنر 

 . خندهام را خوردم

ی وسط گذاشتم و روی مبل تک  سینی را روی میر



 نفرهای که نزدیک مادرم

بود نشستم. بعد از دقایقر که به حرفهای معمویل و 

سیهای تکراری  احوالیی

گذشت و من از درون فقط حرص میخوردم، باالخره 

 رضایت دادند که به

دازند  . موضوع اصیل بیی

ی گذاشت و با  ی خانم استکان خایل را روی میر شهیر

 :شوق گفت

_ ف اصلیمونهخب دیگه نوبتیام باشه، نوبت حر   . 

 . نگاه پر مهرش را به من دوخت

اومدیم که اگه زهره جان قابل بدونن مهرانیه _

 عزیزم رو برای سیامک

 . خواستگاری کنیم

ی انداختم و مادرم پاسخ داد  . ناخودآگاه رس پاییر

ی جون شما رو چشم ما جا دارین_  اختیار دارین شهیر

. 

_ ه خب ما که همدیگه رو خوب میشناسیم نیازی ب



 نیست
ی
 . معرف

 . اگه اجازه بدین برن با هم دو کالم حرف بزنن

 . بله البته، اجازیه ما هم دست شماست_

 . سپس رو به من کرد

مهری با سیامک جان برید طبقیه باال صحبتاتون _

 . و کنید

س از جا برخاستم  . با اسیر

 . با اجازتون_

ی خانم   سیامک هم پشت رس من بلند شد و شهیر

 :گفت

_ ای خوب برگردید برید  مادر، انشاهلل که با خیی  . 

 . هم قدم به سمت راه پله رفتیم

به پاگرد که رسیدیم و از دیدشان دور شدیم رسش را  

 کنار گوشم آورد و

 . آهسته پچ زد

 . فکر کنم یگ دو ساعنر رو باید حرف بز نیم_

 . با تعجب نگاهش کردم و آخرین پله را باال رفتیم



_ یام  ی داریم مگه که به هم بگیم؟ دو ساعت؟ چیر

ی االنشم تازه  همیر

بیخودگ پاشدیم اومدیم باال فقط به خاطر اینکه 

 مامانم و مامانت

ه ی ما چه خیی  !نمیدونن بیر

 را که برای من تعبیه شده بود تا شبهایی که 
ر
در اتاف

 هوس میکردم

 . پیششان بمانم آنجا بخوابم را باز کردم و وارد شدم

در را بستپشت رسم وارد شد و   . 

ی خواستگاریه کیه؟! سیامک _ خب خب خب، ببیر

جالیل  !خان امیر

 . وای مهری باورم نمیشه که قبول کردی

روی تخت نشستم و دستانم را از پشت ستون تنم  

 کردم و پا روی پا

 . انداختم

هنوزم قبول نکردما! فعال مرحلیه خواستگاری _

، مراحل بعدی  هسنر



 . هنوز برات قفله عزیزم

به جیب جلو آمد و رو به رویم ایستاد دست  . 

عرضم به حضورت که من کد تقلب دارم؛ مثال _

ی االن حنر   میتونم همیر

 !قفل خودتم باز کنم

ون بزند  . چشمانم کممانده بود از کاسه بیر

 !سیامک؟_

 جون؟ جون دل سیامک؟_

 تو گ انقدر بیحیا شدی من نفهمیدم؟_

 . آمد به آرایم کنارم نشست

_ بیحیا فقط واسه تو خودشو نشون میده  این روی

 . مهری

َمهاَیهای ذهنم 
َ
ُ
ُ
ه اون ته َمُ وقنر تو نیسنر میر

 خودش و گم و گور

میکنه و به جاش اون سیامک غد و اخمو میاد باال  

 که هیچگ جرات

 !نداره بگه باال چشمش ابروئه



فت از توصیفاتش دستانم را  دلم قییل وییل میر

 برداشتم و دور کمرش

تم و رس روی شانهاش گذاشتمانداخ  . 

 . عاشق این مدیل بودنتم_

 چه مدیل؟ بیحیا؟_

ب  های به پشتش زدم  . ضی

_ ... منظورم اینه که فقط واسه من اینجوری هسنر

 این مدیل رو دوست

 .. . دارم

خب بگو دلم میخواد بیحیا بایسر دیگه، چرا _

ی میچینی عشقم؟  صغری کیی

 . شایک اسمش را صدا زدم

 ... !سیا_

 :اصال انگار نشنیده باشد ادامه داد

آهان راسنر تا یادم نرفته بگم همونطور که قبال _

 هم بهت گفتم من زن

 . پررو و بیحیا دوست دارم



 . خجالت مجالت و بنداز دور پیش من

ی تو  ت و سوتیر پس فردا بهت گفتم دلم میخواد با رسر

 خونه بچرچی رسخ و

 وای خجالت میکشم
ی

 !.. سفید نیسر بگ

_ ه عرص حجره که با لباس زیر تو خونه بگردم؟مگ  

قصد بلند شدن کرد که رسم را از روی شانهاش 

 . برداشتم

ی تحریر   ایستاد و کتش را درآورد و روی صندیل میر

 . گذاشت

کراواتش را شل کرد و همینکه دستش روی دکمههای 

اهنش نشست با  پیر

 . تعجب راست نشستم

 !چی کار داری میکنی دقیقا؟_

_ نیست؟ میخوام به سبک انسانهای اولیه  معلوم

 !برات لخت شم

خاک به رسم، نکنی این کارو ها! یه موقع مامانم _

 میاد برامون آبمیوه یا



ه ی بیاره دودمانمون به باد میر ی  . میوهای چیر

تازه بعدشم تو رو به سبک عرص حجر لخت _

 میکنم با لباس زیر ببینمت

. _ 

خدا که عادی  اوا! سیا...؟! چی خوردی امشب؟ به

 نیسنر داری چرت

 
ی

 . و پرت میگ

دکمه دومش را هم باز کرد و بعد در مقابل چشمان 

ت زدیه من  حیر

 . در اتاق را قفل کرد و به طرفم آمد

دستش را روی قفسیه سینهام گذاشت و آرام فشار 

 وارد کرد و مجبورم

 . کرد به دراز کشیدن

ه زدپاهایش را دو طرف بدنم قرار داد و رویم خیم  . 

ی  ارههای آتش میبارید و برق خواسیر از چشمانش رسر

د ی  . در آنها موج میر

مهری خییل بیطاقت شدم... مخصوصا با دیدنت _



 توی این لباس و با این

 ... آرایش

 ... حسا یی از خود یی خودم کردی

 .آب دهانم را به زور قورت دادم

 ا م... حاال... چی کار کنیم خب؟_

_ س تا قبل از عقد  قفلتو باز نمیکنم خوشگلم، نیر

ی   میدونم به این چیر

ای قانو یی و فالن حسایس ی  .. . میر

ون فرستادم که باز به  نفس را با خیال راحت بیر

 . حرف آمد

 !ویل کار دیگه که میتو نیم بکنیم_

 دستش را روی سینهام گذاشت و فشار کیم وارد کرد

. 

 !نفسم در سینه حبس شد و معدهام به جوش افتاد

رورسیام را باز کرد و من گوش به فرمان کیم رسم گره 

 را بلند کردم و او

ون کشید و گوشیه تخت پرت   رورسی را از رسم بیر



 . کرد

دستش را دوباره روی سینهام گذاشت و این بار 

ی جلو آورد و  رسش را نیر

 . گاز ریزی از گردنم گرفت

ون جست که  بیاراده صدای آه مانندی از گلویم بیر

ش کردانگار جرییر   . 

د و گازهای ریز و  حاال سینهام را در مشت میفرسر

 خییس روی گردنم و

 . اللیه گوشم میکاشت

 . لب روی لبم گذاشت و با حرارت بوسید

طوری کام میگرفت که حس میکردم لبهایم کنده 

 ... شوند

 . از لبهایم جدا شد و رسش در گودی گردنم فرو رفت

د بازدم داغش ابتدا چند نفس عمیق کشید، از برخور 

 به پوست گردنم دلم

در هم پیچ میخورد و سد مقاومتم استقامتش را از 

 . دست میداد



 .. . آه... سیا_

 .. . صدایم کشدار شده بود و لحنم پر از نیاز

 جون سیا؟ جونم نفسم؟ جونم زندگیم؟_

 . کم مانده بود به گریه بیافتم از این وضعیت

ن طرف عقلم به طرز فجییع دلم میخواستش و از آ

د که نه ی  !بانگ میر

تو که این همه صیی کردی، یه چند روز دیگه که "

 اسمش رفت تو

شناسنامهات با خیال راحت میتو یی خودت و بهش 

 دلم《...بسپاری

میخواست هرطور شده خودم را از این وضعیت 

 نجات دهم ویل سیستم

ی دیگهای میخواست  ... !بدنم چیر

 میشه بسه؟_

_ وع کردم کاری نکردم که جون؟ بسه؟ عزیزم  تازه رسر

 !هنوز

ه... یعنی _ ی  .. . من... چیر



ی مایینا کار ندارم،  _ س بابا با اون پاییر
؟ نیر یعنی چی

 گفتم که خیالت تخت

. 

میدانستم روی حرفش میماند ویل از خودم 

سیدم  ... مییر

سیدم خودم کم بیاورم و وا بدهم  !...مییر

_ یزه آبرومون میر  هسیامک آرایشم به هم میر ! 

یه رژ لب که دیگه این حرفا رو نداره، درضمن _

ی االنشم رژت دور لبت  همیر

 !پخش شده

 . با زاری صدایش زدم

 .. . سیا_

 . جون؟ چی میخوای عزیزم لب تر کن_

 ... میخوام که_

دستش که روی سینهام بود را مشت کرد که حرف 

 . در دهانم ماسید

 ... نه_



ی میگفت و عکسالعمل تن ی دیگری زبانم یک چیر م چیر

 . بود

قویس به کمرم دادم و صدای نامفهویم از گلویم خارج 

 . شد

انگار که ناخواسته ترغیبش کردم به ادامه چرا که 

 سینهام را با حرکایر 

د  . شبیه ماساژ میفرسر

دستش را که از یقهام رد کرد و داغیاش را روی 

 پوستم حس کردم تنم گر

ون آمدگرفت و بازدمم آه مانند از گلویم بیر   . 

ی بودم او هم  ی را میدیدم که مطمی  ی در چشمانش چیر

 از نگاه من

 .. . میخواند

ی چه کار کنیم مهری؟_  االن با این همه خواسیر

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم

ی تا به جاهای  _ بیا دیگه بس کنیم برین پاییر

 ... خطرناک نکشیده



 . آهسته از رویم بلند شد و ایستاد

ی  من هم با کرخنر  ی  برخاستم و نشستم و از دیدن چیر

 که رو به رویم بود

 !چشمهایم چهار تا شد

 !شلوارش کامال واضح جلو آمده بود

وع به  از دیدن نگاه متعجب و دهان باز ماندهام رسر

 . خندیدن کرد

نگاه کن جوجه رو چطوری نگاه میکنه! بابا ریاکشن _

 بدنمه خب چی 

 !کارش کنم؟

اشتم و چشم از او گرفتمدستم را روی پیشا نیام گذ  . 

ی باز _ حاال چی کارش کنیم؟ اینجوریام بریم پاییر

ه که  آبرومون میر

 . خانمم

بلند شدم و پشت به او مشغول رس کردن رورسیام 

 . شدم

 !سیامک به خدا خییل بیشعور شدی_



ا ... به خدا من خییل بچیه خو بیام این لعننر _

 بیشعور و موقعیت

خب؟نشناسه من چی کار کنم  ! 

 . گره رورسیام را زدم و جلوی آیینه ایستادم

 !بزن تو رسش آدم بشه_

 مهری؟ دلت میاد؟_

ی کردم  . دستمال کاغذی را برداشتم و دور لبم را تمیر

 !سیا بس کن دیگه خوشم نمیادا_

متاسفانه باید خدمت با سعادتت عرض کنم که از _

ی   این به بعد همیر

 !بساطه

پس رو به او کردمرژ را روی لبهایم کشیدم و س  . 

 . حاال تا بعد ببینم چی میشه_

اهنش را بستم  . جلو رفتم و دکمههای پیر

فعال خودت و جمع و جور کن و مثل همیشه آقا و _

 . جنتلمن باش

 . گره کراواتش را سفت کردم



امشب قراره تا صبح مامانم از محسنات تو تعریف  _

ه  !کنه و رسم و بیی

 :با حرص گفت

_ ست داره مامانت نه؟ موقع اون کال داماد دو 

 الدنگ هم خییل ازش تعریف

 . میکرد

وای سیامک نمیدو یی که.... فکر کنم در آینده تو _

 رو از من بیشیر 

 !دوست داشته باشه

 . آخ که من به قربان مادرزن جان برم_

 . کتش را از روی صندیل برداشتم و پشتش ایستادم

_  هم داره، گایه خودمم 
ی

یای قشنگ ی هوسشون فانیر

 . میکنم

دستانش را به ترتیب وارد آستینهای کت کرد و 

 . پوشیدش

؟_  مثال چی

 . قفل در را باز کردم و بهش تکیه زدم



مثال اینکه من با شوهرم پاشم بیام خونهش و وقنر _

نن ی  زنگ در و میر

گویسر آیفون و برمیداره صدای شوهر من باشه که 

ی مامان  میگه باز کنیر

 !ماییم

ش رضایت بخش بودلبخند روی لب  . 

ا یعنی بهشون باید بگم مامان؟ من مادر خودمم _

 مامان صدا

ی  نم بیشیر وقتا بهش میگم شهیر ی  !نمیر

 مامان من عاشق اینه که شوهر من بهش بگه مامان_

. 

پرس که نداشته الاقل دامادش مامان صداش کنه 

 . دیگه

جلو آمد و من چشمم ناخودآگاه گریز کوتایه به 

ی تنهاش  زد وپاییر  

وقنر وضعیت را عادی و سفید دیدم خیالم راحت 

 . شد



 چشم، مامان صداشون میکنم، خوبه؟_

 . با شیطنت رس تکان دادم

 . اوهوم خوبه_

سینه به سینهام ایستاد و تا خواست سمت لبهایم 

 بیاید رسیعا صورتم را

 . برگرداندم

 . نه نه جون من، باز رژم پاک میشه حوصله ندارم_

 نزد و  
ی
گاز محکیم از لپم گرفت که آخم به هوا حرف

 . بلند شد

 ... آخ... وحیسر نبودیا_

ا نبودم جوجه_ ی  !من قبل از تو خییل چیر

 . چشمهایم را گرد کردم

؟_  !جوجه رو با منی

ه در گذاشت  دستش را از کنارم رد کرد و روی دستگیر

 و با دست دیگرش

 . لپم را کشید

 !جوجهای دیگه، خانم وکیل_



_ گردنکلفت شما خییل با اطمینان حرف   نخیر آقای

ی یی   !میر

نم چون تعداد مدالها و   _ ی با اطمینان حرف میر

 کمربندام از دست در رفته

... 

 ... و با چشمگ ادامه داد

 !جوجه خانم_

آهسته و با ناز روی سینهاش دست کشیدم و دورش 

 . چرچی زدم

در انتها روب  هرویش ایستادم، با رسانگشت روی 

نیاشبازوی عضال   

طرحهای نامفهوم ترسیم کردم و در مقابل نگاه 

 :متعجبش با عشوه گفتم

 ... ویل من شکستت میدم آقای قهرمان_

 ... سینه سیی کرده و با شیطنت نگاهم کرد

 ... تو منو شکست میدی؟_

ننه ش نزاییده هنوز کیس بتونه منو شکست بده 



 .... خانم

مرسم را تا نزدیگ گوشش جلو کشیدم و پچ زد : 

 !ناک اوت قهرمان_

 . چشمهایش خمار شده بودند

؟ _ ، دخیر  تو چطور اینهمه رسکیسر میکنی

 . لبهایم را با زبان تر کردم و عشویه حرکاتم را بیشیر 

.. 

 .... منو رسکش بخواه، سیامک_

 .. . من آدم رس به راه بودن نیستم

بوسهای روی قلبش نشاندم و خودم را در آغوشش 

 جا

 ... دادم

یش را دور تنم پیچیددستها  . 

ی گردن کشیهات شدم_  ... عاشق همیر

اف کن که باخنر _  !اعیر

 .. . صدایش خش برداشته بود

اف میکنم که مسخم کردی_  ... . اعیر



 :بوسهای روی رسم کاشت و گفت

 بریم؟_

 . صدایم را صاف کردم و کنار رفتم

 . آره آره خییل طولش دادیم_

ون رف تیمدر را باز کرد و با هم بیر  . 

ی آمدیم  . پلهها را یک به یک کنار یکدیگر پاییر

س گرفتم سیا_  ... وای من اسیر

 . آرام پچ زد

 ... نداشته باش خانومم... مال خودیم_

آخرین پله را هم پشت رس گذاشتیم و از صدای 

 قدمهایمان رسها به

 . سمتمان چرخید

وع کرد به  ی خانم تا چشمش به ما افتاد رسر شهیر

ی قربان صدقه رف یر  . 

الیه من فدای شما بشم... داداش نگاهشون کن _

 چقدر کنار هم

 ... قشنگن



خدایا شکرت الحمدهلل که من لبخند رو لب این پرس 

 دیدم... زهره جان

ی چقدر به هم میان ی بچههامونو... ببیر  ... ببیر

با هر حرفش من بیش از پیش خجالت میکشیدم و  

 گونههایم رنگ

 . میگرفت

شل شده ژست ابر قهرمانها را   اما سیامک با نییسر 

 !گرفته بود

ی خانم با ذوق و پر از  نزدیکشان که رسیدیم شهیر

 :احساس گفت

ینی رو؟_ م؟ بخوریم شیر
 چی شد دخیر

 :داریوش خان کیم با جدیت رو به خواهرش کرد

ی خواهر من_  !بذار الاقل بنشییی

آنقدر چشمانش پر از انتظار بود و نگاهش التماس 

ثبتممیکرد که جواب م  

را بشنود که قلبم از این همه غیم که متحمل شده 

 . بود به رحم آمد



عیل رغم اینکه تصمیم داشتم بگویم چند روزی را 

 نیاز به فکر کردن

دارم اما دیدن نگاههای مظلومانه و ملتمسانیه 

ی خانم باعث شد  شهیر

 . نظرم را تغییر دهم

ینی را برداشتم  بیحرف قدم جلو گذاشتم و ظرف شیر

ی و  جلوی شهیر  

 . خانم گرفتم

ی جون_  . بفرمایید شهیر

 ... . چند هفته بعد

 َت ی مهرانه احمدی ل 》
ُ
ُ
َ
ًلُ

ِّ
 ُمَوک

ً
ُ
ُ
ُ
ُ
جت وَّ

َ
ز

جالیل  موکیل سیامک امیر

َل َى الصداق المعلوم و المهر الَم َعُل ُو م 
َ
 《ع

 عروس خانم آیا وکیلم؟

از زیر چادر سفید و نازک خودمان را در آیینیه رو به 

ینگریستم ورویمان م  

دم  . کتاب قرآن باز شده میانمان را با چشم خط مییی



 . این بار صدای سیما بود که بلند شد

 . عروس خانم رفته گالب بیاره_

 . همه ک ل کشیدند و من دل در دلم نبود

 :سیامک آهسته پچ زد

چقدر طولش میدن اه... مهری زود بگو بله دیگه، _

 ... طاقت ندارم

 .. .هیس... زشته_

 . باز صدای عاقد سکوت را حکم فرما کرد

میه _ یه محیر ی برای بار سوم عرض میکنم، دوشیر

 مکرمه رسکار خانم

مهرانهاحمدی آیا وکیلم شما را با مهریه و صداق یک 

 جلد کالماهلل مجید،

صد و چهارده عدد سکیه بهار آزادی رایج کشور و 

 صد و چهارده شاخه گل

آقای سیامک رز به عقد دائم و همیشگیه جناب 

جالیل در بیاورم؟ آیا  امیر

 وکیلم؟



همه ور سکوت بودند و سیما و مهتاب باالی رسمان 

 . قند میسا بیدند

س رهایم نمیکرد  . ته دلم شور افتاده بود و اسیر

 سنگینی 
ی
 خوشحایل وصل محبوب و از طرف

ی
از طرف

 ... !بار تاهل

 :مهتاب بلند گفت

 . عروس خانم زیر لفظی میخواد_

ی  خانم لنگان لنگان جلو آمد و جعبیه مخنل  شهیر

 را باز
ی

 سورمهای رنگ

کرد و به دستم داد که حاوی یک دستبند جواهر 

 بسیار زیبا و گران قیمت

 . بود

 . قابل تو رو نداره عزیز دلم_

 . جعبه را گرفتم و تشکر کردم

 :عاقد دوباره صدایش را بلند کرد

_ ن که عروس خانم آیا وکیلم؟ البته دوستان میگ

 شنا خودتون وکیل بقیه



 به بنده وکالت 
ً
ی ویل خب اینجا رو استثنائا میشیر

 . بدید

صدای خندیه جمع به هوا بلند شد و لبخندی روی 

 . لبم آمد

در دل از خدا یاری طلبیدم، نفس عمیقر کشیدم و 

 . لب باز کردم

ی جون.... بله_  . با اجازیه مادرم داریوش خان و شهیر

... 

لفظ بله از دهانم خارج شد همه ک به محض اینکه 

 ل کشیدند و صدای

 . دست و سوت کل سالن را برداشت

جالیل آیا شما هم به بنده _ جناب آقای سیامک امیر

 وکالت میدهید که با

ایظ که ذکر شد خانم مهرانه احمدی رو به عقد  رسر

 شما
ی

 دائم و همیشگ

 در بیاورم؟

 :سیامک بدون فوت وقت گفت



 !بله بله؛ البته_

از شدت هول بودن و طرز بله گفتنش همه به خنده 

 . افتادند

 :صدای سپهر بود که میگفت

 . بچهمون خییل هوله نخندین بهش گناه داره_

المصب الاقل دو ثا نیه مکث میکردی بعد میگفنر 

 !بله بله

 . و باز خندیه جمع را در یی داشت

 :سیامک گفت

_ مود  جواب تو باشه برای بعد برادر زن، فعال رو 

 . شادی و خوشحایل ام

چادر را از صورت من کنار زد و برای بار هزارم از 

 عرص که در آرایشگاه به

 . دنبال آمده بود محوم شد

 ... . این لحظههای خوب و مدیون توام مهرانه_

ی زدم مگیر  . لبخندی رسر

 . سیما جعبههای حلقه را به دستمان داد



م کرد و ابتدا او حلقیه الماس نشان را به انگشت

 سپس من رینگ

سادهای که رویش یک ردیف باریک برلیان کار شده 

 بود دستش کردم

. 

پس از سوت و دستهای فراوان نوبت رسید به 

یکات و روبوسیهای  تیی

ی عکس یادگاری با همه که تقریبا  اطرافیان و گرفیر

 نییم از توانمان را

 .... !برد

حنر قرار بر این شده بود که ابتدای مجلس برای را

 خانمها، آقایان در حیاط

دازند که البته حیاط را آذین  به رقص و پایکو یی بیی

ی و صندیل  بسته و میر

 . چیده بودیم

آقایان یگ یگ خارج میشدند و رفقای سیامک هم 

 دستش را کشیدند و با



 .به زور باخود بردند

من هم برای در آوردن چادر و البته برریس وضعیت 

 آرایش صورت و موهایم

به طبقیه باال و همان اتاق خودم در خانیه مادرم 

 . رفتم

در را بستم و با احتیاط چادر را از رسم کشیدم و روی 

 . تخت گذاشتم

جلوی آیینه ایستادم و با دقت آرایش صورت و 

 موهایم را از نظر میگذراندم

 . که چند تقه به در خورد

 :با فکر اینکه سیما یا مهتاب باشند گفتم

 . بیا تو _

در باز شد و نگاه من به آن سمت چرخید و چشمم 

 روی لبخند و چشمگ

 . که او حوالهام کرد قفل شد

 . داخل آمد و در را بست و قفل کرد

 . با تعجب لب به سخن گشودم



 مگه نرفنر تو حیاط با دوستات؟_

 . جلو آمد و پشت رسم ایستاد

 زنم اینجاست بعد من برم قایط اون نره غوال؟_

را روی شانهام گذاشت چانهاش  . 

 !آخه انصافه؟ نه تو بگو انصافه؟_

لبخندی زدم و یقیه لباس گلبیه رنگم را پر بود از 

 سنگدوزی  های چشم

 . گیر درست کردم

، به خاطر تو _ مهموناتن دیگه، باید پیششون بایسر

 . اومدن خب

ی بهم انداخت  . از آیینه نگاه دقیقیر

 !خط سینههات پیداست_

 :با تعجب گفتم

منده نمیتونستم _ ناسالمنر مراسمه عقدمهها! رسر

 !یقه اسگ بپوشم

جوری چهرهاش اخمالود شد که با یک من عسل هم 

 !نمیشد خوردش



ه به سینهام گفت  :کیم سکوت کرد و باز خیر

الاقل موهات و بریز جلو سینهات زیاد تو دید _

 !نباشه

 . پشت چشیم نازک کردم

_ نر میتو یی زاویه من راحتم عزیزم، شما اگه ناراح

 . دیدت و تغییر بدی

خودم را نسبت به حرص خوردنهایش بیتوجه نشان 

 . دادم

؟_  حاال چرا گلبیه پوشیدی! لباس دیگه نداشنر

 . ابرو باال انداختم

ی و دوست داشتم بپوشم، هم خوشگله _ نوچ؛ همیر

 هم شیکه هم پوست

 . سفیدم و خییل خوب نشون میده

و نفسش را صدا دار دستانش دور شکمم قفل شد 

ون فرستاد  . بیر

آخر شب مجلس مختلط شد حق نداری با این _

 وضعیت بیای جلو



 !مردا؛ گفته باشم

 . لبخند روی لبم هر لحظه پهنیر میشد

چشم رسورم، برای اون موقع هم فکرشو کردم؛ یه  _

 کت کوتاه دارم از

 . روشمیپوشم

 . مثل بچهها لبهایش آویزان شد

_ ی نمیشه کال لباست و عوض کنی اون موقع؟ یه چیر

؟  پدر مادرتر بپویسر

خدایی کل چاک سینهات پیداست خییل بیناموسیه 

 لباست من دق میکنم

 . تا آخر شب

 . با شیطنت ابرو باال انداختم

ه_  . نوچ، اینجوری حالش بیشیر

 . خودش را جلو کشید و رسش را به گوشم چسباند

شب یه حایل بهت بدم که خودت حض کنی _

ازلمادم ! 

 . با خجالت چسم از تصویرش در آیینه گرفتم



کامال از قصد گونهام را بوسید و مرا به سمت 

 .خودش چرخاند

هیچکس برام مهم نیست اال تو... هر کاری که _

 خوشحالت میکنه رو

 . انجام بده

 ... جون من بسته به لبخندای توئه عشقم

پیشا نیام را بوسید و نفهمید که دلم ضعف رفت 

غروری که به خاطربرای   

 .. . من حاضی بود زیر پا بگذارد

مهرانه تو تنها کیس هسنر که باهاش حالم خوبه... _

 تنها کیس هسنر که

خود واقعیمو نشونم داد... کیس که منو با همیه درد 

 و رنجام پذیرفت و به

 .. . پام موند... صیی کرد... منو از نو ساخت

 حریفام و من، مادرم، دایی داریوش، دوستام حنر 

 همیه کسایی که منو

به یه نحوی میشناسن، سیامک امروز و مدیون تو 



 . ...هستیم

 منو رام کردی
ی

 ... . تو اون خوی درندگ

ی توی این د  ی تو بودی که به من فهموندی هیچ چیر

 نیا باارزشیر از دیدن

 ... خوشحایل مادرم نیست

ا ازت یاد گرفتم و سیع کردم به سمت اون  ی خییل چیر

ی  ی قدم بردارم کهچیر  

 ... تو میخوای

امیدوارم تونسته باشم الاقل تا حدودی توقعاتت از 

 این سیامک جدید و

 .... !برآورده کنم

رسم را بلند کردم و لبهایم را به گونهاش رساندم و نرم 

 . بوسیدمش

 ... تو تمام سهم من از این د نیایی سیامک_

 .. . عشق و با تو شناختم

نیا رو در کنار تو و توی آغوش تمام حسای خوب د 

 .... تو تجربه کردم



یه عاشق واقیع خو بیهای عشقش و میبینه و لذت 

ه و سیع میکنه  مییی

 .. . بدیهاشو تصحیح کنه

 :صورتم را قاب گرفت

جوری دوستت دارم که حنر خدا هم وقنر آدم و _

 آفرید اینجوری

 ... دوستشنداشت

 .. . مهری شدی تموم د نیام

ی  ی که از د نیا میخواستم تو بودی و حاال تموم چیر

 احساس میکنم که

ین و ثروتمندترین مرد روی کریه زمینم  . خوشبختیر

.. 

 ... اوایل حس میکردم که تو فقط ماییه درد منی _

ی جز درد برای  ی همهش با خودم میگفتم سیامک چیر

 ... من نداره

ی وارونه شد  .. . ویل رفته رفته همه چیر

ق شد... عشقر که ریشه دووند دردت تبدیل به عش



 توی تموم جونم... توی

 ... رگ و پیام.... به روحم گره خورد... یه گریه کور

غرق چشمهای یکدیگر بودیم و بر موج حسهای ناب 

 ... سوار

بیحرف و ناخودآگاه رسهایمان به هم نزدیک شد و 

 لبانمان درگیر شدند

... 

یی از  نرم میبوسیدیم و هر دو غرق لذیر وصف ناشد 

 . هم کام میگرفتیم

 . نفس که کم آوردیم کیم عقب کشید

 !چند بار بگم کفش پاشنه بلند نپوش؟ -

با تعجب به صورتش که ردی از شوچی نداشت نگاه  

 :کردم و پرسیدم

 چرا آخه؟ -

 :کوتاه لبخند زد و زمزمه کرد

کفش پاشنه بلند که میپویسر جات روی سینهام  -

 . خایل میمونه



را اغواگرانه گزیدم و با عشوه کفشهایم را لب پایینم 

 درآوردم که طاقت

 . نیاورد و پیش قدم شد

 :دست هایش را دور کمرم حلقه کرد و گفت

تازه داشتم با حریر سفید تنت کنار میاومدم، یی  -

 انصاف حاال با لبای

 قرمزت چی کار کنم؟

قهقهیه مستانهای رس دادم و دستم را از روی 

شششقیقه تا کنار گو   

 . نوازشوار کشیدم

ی یی _ ونه میر  . چه دلیی شدی امشب، حرفای دلیی

ی میشد  ... سینهاش پر شتاب باال و پاییر

چون یه خانوم دلیی لوند تو بغلمه، خود به خود _

 ... منم شاعر شدم

 :دستم را روی قلبش گذاشتم و گفتم

حسا یی عقل و هوشم و دزدیدی سیامک، هنوز _

 باورم نمیشه من همو



که میخواست رس به تنت نباشهنیم   ! ... 

ه به چشمانم  بوسیه ریزی روی گونهام کاشت و خیر

 :لب زد

منم باورم نمیشه اسیر عشق کیس شدم که تو _

 خوابمم نمیدیدم یه روز

 ... اینجوری بغلش کنم و تو آتیش داشتنش بسوزم

خواستم رسم را روی سینیه ستیی و مردانهاش 

 بگذارم که صورتم را میان

انش قاب گرفت؛ هرم داغ نفسهایش توی دست

 صورتم پخش میشد و مرا

 .. . بیتابیر میکرد

 :آهسته نزدیک لبهای نیمه بازم زمزمه کرد

ی حاال... بیفکر به _ میخوامت مهرانه... همیر

 آینده... بیتوجه به آدمای اون

ی که انتظارمون و میکشن.... تمامت و میخوام...  پاییر

 خودتو ازم دری    غ

 . ...نکن



ش   پر حرص نفس میکشید و چشمان خمارش جذابیر

 کرده بود... عقلم را

 . تسلیم قلبم کردم و رسم را جلوتر کشیدم

 ... . بیفکر به آینده _

 .. . رس تکان داد

 ... هر چی که میخواد بشه_

 . پلک روی هم گذاشتم

 ... اوهوم، هرچی که میخواد بشه_

ی  لبهایم قفل لبانش شد و زیپ لباسم را آهسته  پاییر

 ... کشید

 همیشه پر است از سوپرایزهای عجیب و 
ی

زندگ

 ... غریب

 .. . روزی بر وفق مراد و روز دیگر بر وفق دیگری

 ... و عشق اتفاقیست که میافتد

بان  .. . میان دو قلب هم ضی

 ... دو روح هم فرکانس

عشق حنر اگر در دورترین نقطه از رسنوشتت بایسر 



 آنقدر قوی و پر جاذبه

ه به هر نحو شده تو را به مکان درست و است ک

 ... زمان درست بکشاند

 ... جهان نقطیه پایان ندارد

چه بسا لحظهای که حس میکنی در پایان رایه در 

وع  واقع در نقطیه رسر

ی در زمان و مکان  ! پس بدان که هر چیر ایستاده بایسر

 درست توسط آدم

 . درست زندگیات به تو خواهد رسید

خییل هم خوب است عاشقر خوب است...   .. 

ین حس د نیا پس از مادر  ین و لذت بخشیر اصال بهیر

 یا پدر شدن است

 ... اما

 ... اما با آدم درستش

امیدوارم با آدم درست زندگیتان حالوت عشق را با 

 ... !جان و دل بچشید

 . در پناه حق باشید



 "یا عیل"

کیامری  ریحانه  


