
 

 

ه-  !من میام سمتت عوقت یم گیر

 جلوتر یم اید و نفسم توی سینه حبس میشود

 چندشت میشه ؟-

نزدیکیر میآید و پشت پاهایم که به دیوار رسد اتاق 

 میخورد راه فرار را تمام

 شده میدانم

 من که میام پیشت باال میاری؟-

چشم هایش رسخ است و لحن صدایش پر از عجز و 

. یک دستش را
ی
 خستگ

ند و  ز باال یم اورد و آن را کنار گوشم به دیوار تکیه میر

 من از ترس کتکهای

 اش در خودم جمع میشوم
ی
 همیشگ

چه جوری حالیت کنم که این دل المصب -



 میخوادت ؟

نه برات؟ چه - ز چه جوری بفهمونمت که دلم لک میر

کنم کهجورب حالیت    

اون چشم های سگ مصبت من و از پا درآورده! من 

 بیشعور عوضز که از

فرت پس زدن هات دست قلم شدم روت بلند 

 !میشه

زبانم به کامم چسبیده و حتر نمیتوانم کالیم حرف 

 بزنم
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تموم کن دیل! تموم کن این بازی مسخره رو که راه -

 !انداختر 

و استخوان مستطییل صورتش مینشیند. نگاهم ر 

 نوک ته ریش هایش زیر نور

ند و صدای پروا توی گوشم پژوا   ز چراغ اتاق برق میر

 خره! بودن" کمیشود 



یه! میدونز چقدر توی این  ز آرزوی هر دخیر با آرمیر

 شهرواسش صف

ز اشاره    منتظرن آرمیر
کشیدن؟ میدونز چقدر دخیر

 کنه، خودشون که هیچ،

 "کل خاندانشون رو بریزن به پاش؟

نفسهای داغش که به صورتم میخورد ناخواسته عق 

نم و خشمش دو ز  میر

چندان میشود. دست هایش روی پهلو هایم 

 مینشیند و نگاه پر از ترس من به

چشم های پر از خشمش گره میخورد! این مرد 

 !امشب به من رحم نمیکند

****** 

وم. حالت تهوع دست روی رسم میگذارم و بلند میش

 دارم و حس میکنم و اتاق

دور رسم میچرخد. پهلوهایم تیر میکشد و گوشیه 

 لبم میسوزد. در اتاق باز

میشود و خاتون داخل یم آید. کل عمارت میدانند که 



 دیشب توی این اتاق

 .چه بلوانی بپا بود

 خونی ؟-
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سد و من تنها سکوت میکنم. اگر به این  دردناک مییر

 حال من میشود گفت

 جلوتر یم آید!خوب اری! خوبم! زیادی خوب

م! کوتاه بیاو اون مرد رو آروم کن-  !کوتاه بیا دخیر

ز هنوز نرفته و  پشت پنجره یم آید و این یعتز آرمیر

 خاتون از آمدنش بیم دارد

 چه آقانی میشه برات-
ز  !آرومش کن ببیر

 :به زور و ارام میگویم

- نخواستم باید کتکم بزنه ؟چون   

خاتون کنارم مینشیند. نگاهش روی کبودی های 

 بدنم چرخ میخورد

تو هیچوقت در ک نمیکتز یه مردی بیاد سمت -



 زنشو پس زده بشه یعتز 

! خودت  ! پس زدن یه بار دوبار! نه یکسال دخیر چر

 خسته نشدی ؟

 :با درد میگویم

-  انقدر خستم که دلم میخواد یه بار زیر دستو 

م  !پاهاش بمیر

 خاتون نچر میکند

پاش و بر شیطون لعنت! یه دستر به رسو روت -

 .بکش بیا صبحونه

نی خیال دراز میکشم و پتو را تو زیر چانه ا م باال یم 

 آورم

 .ول کن خاتون! میخوام بخوابم-
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ود. دو دقیقه بیشیر اتاق خایل  ی نمیگوید و میر ز چیر

 نمیماند که دوباره رسوکله

 .اش پیدا میشود



پشتم به در است و صورتش را نیم بینم اما از بوی 

 تند و تلخ سیگارش حس

ز  میکنم اوست. توی خودم جمع میشوم که با همیر

 تکان خوردنم میفهمد بیدار

 . هستم

 !پاشو بیا صبحونه-

وی اتاق میپیچد و من توجیه به صدای خشکش ت

 لحن آمرانه اش نمیکنم

 نشنیدی ؟-

ز میشود رسی    ع پلک میبندد  تخت که باالو پاییر

 !با توام-

دست روی شانه ام میگذارد و مرا به سمت خودش 

 .میچرخاند

 .خودتو نزن به خواب-

 .ارام پلک باز میکنم

مت-  .پا میشی یا خودم بیی

ز میشوم و پتو را کنار م نم، کف پاهایم را که نیم خیر ز یر



ز  ز و مالیر  دیشب خونیر

 کرده نشانش میدهم
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نگاه کن! با پاهانی که شده عروسک کمربندت -

 !نمیشه راه رفت

با درد نگاه میکند و یکلحظه حس میکنم چشم 

 هایش تر میشود! درد این مرد

 !را نمیدانم

ه ؟- م یا عوقت یم گیر  کمکت کنم بیی

ده میشود. درکش میکنم! خودش و تک  ته دلم فشی

 تک نیازهایش را درک

 .میکنم

 !نمیام! تو برو-

نفس عمیقر میکشد. جلو میآید و مقابل پاهایم و 

ند ز ز تخت زانومیر  .پاییر

 میخواهم پاهایم را جمع کنم



 مردد و با ترس به او نگاه میکنم که رس خم میکند

تش را نیم بینم اما بغض توی صدایش را صور 

 .میتوانم بشنوم

ببخشید! نمیخواستم اینجوری شه! -

ز نز دیونه  نمیخواستم.... پسم که میر

نه ز  .میشم! دیونه که میشم که عقلم تر میر

دست روی رسش میگذارم و سیع میکنم او را دور  

 کنم. از شکسته شدن

 غرورش خوشم نیم آید

ز -  !آرمیر
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رس باال یم اورد. رگه ی رسخ چشم هایش خیی از یک 

 بغض میدهد

 جونم ؟-

 !نکن-

خود بیشعورم به این حال انداختمت! خودمم -



 !خوبت میکنم

 !اذیت میشم-

عادت مسخره ای داشتم اما نمیتوانستم موقع 

اهن بخوابم و حتما  خواب با پیر

باید لباسهای راحت را میپوشیدم. اینها دیوانه ترش 

 .میکرد

 !حداقل خودت رعایت کن-

 .رسی    ع لباسم را درست میکنم

هیچ جوره نمیتوانم از دید حذفش کنم مگر اینکه  

 .گونز تن بزنم

 .نمیدونستم-

د جیغ  بلند خم میشود و زیر پاهایم را که میگیر

 میکشم

 !نه تو روخدا-

قدم هایش به سمت حمام  توجیه به من نمیکند. 

ود  .میر
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بهت فرصت میدم! برای داشتنت صیی میکنم! -

 برای وجودت برای حس

 !کردنت سالها صیی میکنم ، اما، صیی منم حدی داره

 نمیخوام از حدش بگذره

 !و کارانی که نمیخوام رو بکنم دیل

میکنم رسم از نزدیگ اش دلم زیرو رو میشود و حس 

کد از  باز میخواهد بیر

 درد. در حمام را باز میکند و مرا لبه ی وان مینشاند

 راه بیانی بگو خودم بیام-
 !حموم کردی نتونستر

ود و من میمانم و سکوت رسویس و  میگوید و میر

 بوی عطر مردی که یکسال

است شده شکنجه گرم و من، ناتوانز که نمیدانم 

رمدوستش دارم یا از او متنف ! 

ون میآیم رفته بود! گفته بود هست  وقتر از حمام بیر

 اما رفته بود. عمارت

ز صبحانه آماده و   باز توی همان حال و هوا بود. میر



 کامل بود اما من اشتهانی 

ز رد میشوم و روی مبل مینشینم نداشتم. از کنار میر . 

 مییل به هیچ ندارم و فعال

ز را که جمع میکنند گوشی  به سکوت نیاز دارم. میر

 .توی دستم میلرزد

گوشی را باال یم اورم و پیایم که بر ایم فرستاده را 

 میخوانم

ی صبحونتو " ز بچه ی آدم پا میشی میر عیر

 میخوری،واسه همه چر ناز میکتز 

" 

 نچر میگویم که دوباره پیایم دیگر میفرستد
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 درستو حسانی "
ز اون لباستم عوض میکتز یه چیر

! اویک؟  "میپوشی

ز بگذارم که پیام دیگرش  گوشی را میخواهم روی میر

 باز روی صفحه یم آید



 ! "شب نمیام خونه! کار دارم"

شب نیم آمد؟ تا حاال پیش نیامده بود که شب را 

 توی خانه نباشد. گوشی را

ز میگذارم و بلند میشوم. االن ب ز روی میر ا یگ از دوربیر

 های که توی خانه

وم  ز میر کار گذاشته نگاهم میکند. ناچار به سمت میر

 و یگ از تخم مرغ های

ز شده را برمیدارم و پوست میکنم. تخم مرغ را  آبیر

نم و همانطور ز  نمکمیر

نم ز  .درسته گازی به آن میر

یعتز شب چه کاری داشت که به خانه نیم آمد! تنها  

 کاری که باعث میشود

ز است! ته دلم آد م شب به خانه نیاید تنها یک چیر

 میلرزد! یعتز واقعا هدفش

همان است؟ اصال هدفش همان باشد. نیاز هایش را 

 یکسال رسکوب کرده

است، حاال حق دارد آن را رفع کند! من که نمیتوانم 



 پس تنها میماند نفر

 !هآیدیگر که بر ایش رسو دست میشکنند

ز ره ا میکنم و به سمت تخم مرغ را نصفه روی میر

وم. چرا حسودی  حیاط میر

میکنم! چرا انتظار دارم فقط مواظب من باشد و ناز 

 مرا بکشد! مگر من ناز
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نم و  ز او را میکشم! تا شب فقط با خودم حرف میر

ی از  او عجیب غر یب خیی  

 .نیست

د و حالم را مییر  ز همیشه راس ساعت پنج زنگ میر

 سید و قطع میکرد. ساعت

پنجو ده دقیقه است و چشم من به صفحه به  

ی  گوشی خشک شده اما خیی

نیست که نیست. گوشی را روی تخت رها میکنم و 

 .دراز میکشم



حتما تا االن نمایشگاه را تعیط ل کرده و را یه کاری  

 که گفته شده. لبم را

س عجیتی دارم و حس میکنم معده گاز میگ
م. اسیر یر

 .و روده ام درهم پیچیده

ز میشوم و گوشی ام را  دوباره روی تخت نیم خیر

نتم را روشن  برمیدارم و اینیر

ی  ز میکنم. وارد صفحه ی اینستاگرامش میشوم. چیر

 داخل پیجش نگذاشته و

آخرین عکسش همان عکس کنار دریا است. همان 

 که پروا
ی
 عکس قشنگ

ت با دیدنش آدم حس میکند هر چه قند توی میگف

 دنیا هست در دلش آب

 .میشود

ز روشن و   ت سفیدی پوشیده بود با شلوار جیر تیشی

 .کفش های کتانز سفید

ون زده بود و جذا بیتر  بازوهای عضالنز اش هم بیر

 .دو چندان داده بود



ه  ز د و پوست سیی ز ته ریش های زیر نور آفتاب برق میر

 اش بیشیر به چشم یم

آمد. روی عکس زوم میکنم و چشم های مشگ اش 

 .را پیش میکشم
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 .. .وحشی بود و درنده

 !درست مثل خودش

نت را  نچر میگویم و از صفحه خارج میشوم و ا ینیر

 خاموش میکنم. اصال به

در ک که میخواهد چه کند. بلند میشوم و نی هدف 

وم. نمی دانمپشت پنجره میر  

ی از او نیست که نیست  .تا یک آنجا یم ایستم و خیی

با حس درد کف پاهایم دوباره روی تخت مینشینیم.  

 کیم که میگذرد خاتون

 یم

ی اش به دست  .آید. با سبد بافت حصیر



ز االن رسیدم-  .بیا مادر. همیر

کنارم روی تخت مینشیند و گره رورسی اش را شل 

 میکند

برات یکم دمنوش خ ریدم. واسه آرامش گرفتنت -

 .خوبه

 با مهربانز نگاهش میکنم

خاتون این سبد رو خودت چرا میاری. میگفتر -

 .خودم یم اومدم

 خاتون نفش تازه میکند

ز خونه نیست. گفتم بیام - نمیخواد مادر. دیدم آرمیر

! کجا  پیشت تنها نمونز

 رفته مادر ؟
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 .شانه باال یم اندازم

 .نمیدونم. پیام داد گفت نمیاد کال-

خاتون رسی تکان میدهد. انگار میدانستت ا پشکش 



 آرامنشود و ل کن

 .نیست

ی نیست مادر. میاد- ز  .چیر

ی نمیگویم. خاتون دوباره  ز سکوت میکنم و چیر

د  دمنوش هارا با خودش مییی

آید که تا بر ایم دمنوش آماده کند. طوری خوابم یم 

 دوست دارم همینجا فقط

بخوابم و کاری با من نداشته باشند. اما خیال خایم 

 بیش نیست. ناهار که

ز میدید  نخورده بودم. شام هم اگر نمیخوردم و آرمیر

 
ر
ه ی روزانه ام باق  از جیر

مانده مرا میکشت. خدا میداند کجا رسو کله اش گرم 

 است که آمار ناهارم را

 .در نیاورده

دراز میکشم و پلک روی هم میگذارم. روی تخت 

 نمیدانم یک به خواب

م. نیمه های شب با حس نفسهای   فرو میر
عمیقر



 رو بازوهایم بیدار
ز

 داغ

سم و میخواهم جیغ بکشم اما با  میشوم. اول مییر

ز نفس توی  شنیدن صدای آرمیر

سینه ام حبس میشود. دیشب در ذهنم مرور میشود 

 و اگر االن هم بد قلق بازی

ز است  .در بیاورم حسابم با کرامالکات بیر
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 .. .نتونستم-

 .. .رفتم ویل نشد-

 .. .هیشگ تو نمیشه-

 !خراب خرابم-

وع بهلرزیدن میکند  بدنم که رسی

س لعنتر -  !آروم باش! از من نیر

 .فکر کنم متوجه شده که بیدارم

ست،ناچار چشم باز میکنم. اتاق تا ر یک ا  

 با همان لحن درمانده و عاجزش میگوید



-  . بذار کنارت باشم

نم. رس خم میکند و   ز به گریه یم افتم و صدا یش میر

 کنار گوشم میگوید

. جونم ؟- ز  جان آرمیر

 با من منمیگویم

 یم... ت... ر.... مس... ت.... ی-

 میخندد

 .بیتابتم عشقم-
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ود  .کامال ترسیده ام و او نی توجه پیش میر

 ....آر... م-

حتر نمیتوانم صدا یش بزنم. ناخواسته جیغ از ته 

 دیل میکشم که انگار به

خودش یم آید و دست از کارهایش میکشد. بلند 

نم ز  .میشود و من هق هق میر

کال تنم در هم جمع شده و میلرزم. چند دقیقه توی 



 همان حالتش میماند و بعد

ود. منتظر تنبیهاش هستم. اما اینکار را ک نار میر

 نمیکند. تنها بلند میشود و

ود  .به حمام میر

 خاتون رسا سیمه وارد اتاق میشو د

 چیشده ؟-

 .با دیدن خاتون گریه ام تشدید م یابد

ز  خاتون چراغ را روشن میکند و جلو یم آید. نیم خیر

 میشوم

س- ! نیر س دخیر  .نیر

را کالفه کرده ام. کیم که خوب میدانم که همه شان 

 میگذرد زیر گوش

 خاتون

 نی فکر زمزمه میکنم

 .خا... خاتون... بگ... بگو طال... طالقم بده-
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ند ز  به صورتش میر
ی
 خاتون چنگ

! ه یس دخیر ه یس. بشنوه زنده ات ن - ز هیر

 .میذاره

 .اذیتش میکنم اذیتتون میکنم-

ز خاتون میخواهد  جوابم را بدهد که صدای آرمیر

 .مانع میشود

 !خاتون برو تو اتاقت-

دستور دستور اوست آنهم فقط یکبار. خاتون دستم 

 را توی دستش میفشارد و

ود. من میمانم و اونی که جلوی  ون میر رسی    ع بیر

 رسویس ایستاده. اباز موهایش

ز یم افتد  .چکه میکند و روی زمیر

 !پاش و بیا اینجا-

یعتز چه کار دارد! تعللم عصتی اش میکند که بلند تر 

 میگوید

 !گفتم پاش و بیا اینجا-

ناچار بلند میشوم و با قدم هانی آرام و پر از ترس 



وم  .جلو میر

 !دستتو بیار باال-

م. با انگشتش وسط سینه اش را  دستم را باال مییی

 نشانم میدهد

 !دستتو بذار اینجا-

نش داغ داغ استکاری که گفته را میکنم. ت . 
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اینجا یه ماهیچه ی نیم وجبیه که اسمش قلبه! این -

 قلب درد به در شده ی

فلک زده ام عاشق د و تا تیله ی قهوه اینفهم شده  

 که نمیخواد باهاش راه بیاد

. 

 چند ثانیه مکث میکند و باز میگوید

- ش رو رسمدست دیگه ات رو بیار باال! و بذار  . 

 اینکار را هم میکنم

اینجا هم یه مغزه که میگه بزن دهنشو رسویس کن -



 و یگ بزن تو دهنش تا

یادش بمونه زر مفت طالق نزنه اما.... این ماهیچه 

 فلک زده میگه غلط میکتز 

 .روش دست بلند میکتز 

قدیم جلو یم اید. دست هایم شل میشود و کنار 

 .بدنم فرود میآیند

 ...حاال برای دیدنش کامال گردنم را باال گرفته ام

 .یک! فردا یم ریم دکیر تا کمکمون کنه-

م خونه ی خودم اینجاراحت نیستم  .د و! از اونجا میر

 ...!سه

 صورتش را خم میکند
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تو تا زمانز که موهات بشه رنگ دندونا تو من  -

 گوشه ی این خونه جون

! حتر اگه تا اون بد م، توی خونه ی من و پیش متز

 لحظه من و تشنه ی خودت



 .نگه داری

 معروف زورگ ونی است که 
ز این مرد همان آرمیر

 حرفش د و

 تا نمیشود

 من-
ر
 .برو بگیر بخواب مغز فندق

ه میمانم. اصوال االن باید از  از پشت رس به او خیر

 حرف هایش قند در دلم آب

. خاطره آن اولیندیدارمان میشد اما اینطور نبود 

ود. نه  هیوقت از یادمن میر

 .االن و نه هیچ وقت دیگری

میام پیش جیغ میکشی بعد ده دقیقه است ز ل -

؟ حرفت چیه  زدی که چر

 دیل ؟

 !نی حواس هانز میگویم. مرد ک منحرف

من فکرم هزار جای دیگر داشت چرخ میخورد و او 

ه ی  فکر کرده است خیر

میگویم و ناخواسته رسی    ع پلک  او مانده ام. هیتز 



 میبندم

فکرم مشغول بود. نزدیکم میشد. د و انگشتش را -

 زیر چشم هایم میگذارد

 .و من راوادار میکند تا پلک باز کنم
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 .چشماتو وا کن-

 .سیع میکنم باز نکنم

 .باز کن دیل لباس پوشیدم-

با اخطار میگوید و رس یع پلک باز میکنم. نگاهش 

 میخ صورتم شده. هنوز

ی از قطره های آب  موهایش خیس است اما خیی

 .نیست

 !بریم برام غذا درست کن. گرسنمه-

غذا؟ اصال ساعت چند است؟ شدید خوابم یم آید. 

 اما اگر بگویم نه! قطعا

 .اتفاق های خونی نیم افتد



د و مرا به سمت در اتاق دستش را پشت کمرم میگذار 

 آرام هول میدهد. ناجار

خانه  ز قدم هایم را برمیدارم و هر د و باهم به اشیر

ز  ویم. او روی صندیل میر  میر

خانه یم ایستم.  ز غذاخوری مینشیند و من وسط اشیر

 نگاهم باال میآید و روی

ساعت مینشیند. ساعت از و نیم گذشته و این مرد 

 !تازه گرسنه اش هست

- بهت فرصت میدم برام زرشک پل و  نیم ساعت

 درست کتز 

ز دیوانه ها چشم هایم راوق میکنم. نیم ساعتو  عیر

 زرشک پلو؟

 .تو نیم ساعت نمیشه-

 شانه یم اندازد و لجوجانه میگوید
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 .اینش به من ربیط نداره-



ند و با تفری    ح نگاهم میکند. انگار  ز به صندیل تکیه میر

ز است که نمیتوانممطم ی   

 .اینکار را انجام دهم

وم و یگ از مرغ های یخ  رسی    ع به سمت یخچا ل میر

 زده را

برمیدارم. قابلمه را پر از آب میکنم و مرغ را تویش یم 

 اندازم و گاز را تا

د ز  .اخرین درجه روشن میکنم و اجازه میدهم مرغ بیر

یزم تا با آن  برنج را هم میشویم و ان را داخل پلوپز میر

د. رساغ پیاز هاو ز  بیر

وم. نمیدانم چقدر میگذرد.   مسائل میر
ر
زرشک و باق

 با هول پشت گاز ایستاده

ام و سیع دارم با چشم هایم به مرغ التما س کنم که 

د اما دست ز  زودتر بیر

هایش دور تنم میپیچد و هیتز بلند میگویم. نیم 

ت شد ؟ساع  

! اما باید بگم نیم - ز تالشت برای قابل تحسیر



 .ساعتت تموم شد

ناباور به ساعت نگاه میکنم. دقیقا نیم ساعتم تمام 

 شده بود. تن و جانم شل

 میشود که صدا یش را کنار گوشم

ه خودت بچرچز وگرنه من خودم وارد عمل - بهیر

 .میشم

 عاجز زمزمه میکنم

 !تو روخدا-
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د  صد ایش رنگ هشدار میگیر

ی از گریه و زاری ندا ریم-  !هیش! خیی

چرا در ک نمیکند وقتر به من نزدیکمیشود مر گ را با 

 چشم های خودم

 .میبنیم

 ...آر-

مهلت نمیدهد و عصتی میشود. مرا به سمت 



 خودش میچرخاند. دندان هایش

 روی هم کلید شده

- بلدی ؟بلدی اصال؟ هان؟ بعد یکسال   

د. رس نزدیکمیکند ز  تلخ و گزنده حرف میر

ز االن زار بزنز که ولت  - ؟ یا میخوای همیر یاد گرفتر

 کنم ؟

دست خودم نیست که اشک از گوشه چشم هایم 

ز یم آید و نگاهش روی  پاییر

 آن ها میماند و با درد و ارام زمزمه میکند

م- ز  !یعتز تا ا ین حد نفرت ان گیر

ز نبود  . من نمیدانم چه مرگم بوداین مرد نفرت ان گیر ! 

ز یم اد و از شدت خشمش که سیع میکند   رسش پاییر

ل کند. مشتر روی  کنیر

ند تخلیه نمیشود کهالله ی گوشم را  ز کابینت میر

د که  محکم به دندان یم گیر
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 رسما آخم در یم آید

میخوام یه جور دیگه باهات رفتار کنم دیل. یه جور -

 .. .دیگه

با خشم میگوید. دستش را پشت رسم میگذارد و 

 انگشت هایش الی موهایم

 چنگ میشو د

 چیکارت کنم من؟ چیکارت کنم ؟-

سم و باز بدنم منقبض شده. با ترس نامش را  مییر

نم ز  صدآمیر

- ه راضز  ز بمیر ز و درد! آرمیر ز و کوفت! آرمیر  آرمیر

 میشی ؟

 موهایم کشیده م یشوند و کف رسم میسوزد

د اخه کجا دیدی یگ خودش و یه سال از شوهرش -

 دری    غ کنه ها ن؟

 تهدید وار ادامه میدهد

یاال دیل! یاالوگرنه مجبور میشم تمام تخیالت -

 دیوانه وارم رو ول کنم و



 !انوقت منمیدونم با تو

به سکسکه یم افتم. بلد نیستم!. مسخره است 

ماواقعا بلد نیستما . 

رگه های رسخ توی چشمانش تن و جانم ر ا 

ساند  .مییر

 .بلد نیستم! بخدا بلد نیستم-

ند ز  عاجز میگویم و پوزخندی میر
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ا بهت یاد بد م! خییل - ز ی، قرار خییل چیر یاد یم گیر

ا ز  !چیر

دروغ نمیگویم اما بد مدل تر سیدم. دست د یگرش 

فکم قفل میشود و دور   

 خودش دست به کار

 
ی
شدید داغان است و فهمیدنش هوش و خیی یک

 .نمیخواهد

 !برو باال آماده ش و بیا بریم-



 با سکسکه میگویم

 ک... کج... کجا؟-

 .یه جا. زود باش فقط-

ود. من میمانم  ون میر دستر به صورتش میکشد و بیر

 و بغض در گلویم و اینکه

د مرا  !او کجا میخواهد بیی

کاری که خواسته را میکنم. او هم توی اتا ق لباس 

 هایش آماده شده و مقابل

در منتظر من است. کارم که تمام میشود از اتاق 

وم. رسی    ع دستم را ون میر  بیر

د و مرا به دنبال خودش میکشاند  .میگیر

ز مرا یاد  ز که میشویم فضای تنگ ماشیر سوار ماشیر

 -آن شب نحس و شوم یم

سوار میشو د اندازد. خودش هم  

 !میگم بچه ها وسایلتو بیارن-
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یم ؟-  مگ... مگه کجا میر

 !خونه ی من-

 به تنم وصل میشود. تنها شدن با 
ر
تمام! رعد و برق

 او در یک خانه رعبآور

است. اینجا باز خاتون بوده و خییل جاها به دادم ر 

 سیده. توی خانه ی خودش

رس تو نگاهم را میخواندچه کنم؟ ت  

ز نفری هستر که یم بینم از تنها شدن با - اولیر

سه  !شوهرش مییر

 با عجز میگویم

ز -  !بهم زمان بده آر میر

 بیشیر از یکسال ؟-

ز را به حرکت در یم آورد  ماشیر

 .قو ل میدم زود اوضاع رو بهیر کنم-

 !اگه میتونستر تو این یه سال یه کاری میکردی-

کاش میتوانستم بگویم! اما نه... اگر بگویم دیوانه 

 میشود و به حتم به گوش



سد. انموقع. پدرم قطعا مرا خواهد   خانواده ام میر

 کشت. سکوت میکنم و

نم. تار سیدن به خانه اش فقط میلرزم و و  ز  نمیر
ز
حرق

 فکر نکنم از نگاهش

دور مانده باشد. خانه اش توی یگ از بر ج های 

ود. من کهلوکس تهران ب  
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ز برج گران قیمت  نمیشناختم اما پروا میگفت اولیر

 -ایران است. میگفت همسایه

هایت پر از وزیرو بازیگرو خواننده های معروف 

 .است

ز لوکس بود و شیک! حتر ما  راست میگفت. همه چیر

 شینش را هم

د و مرد دیگری اینکار را کر  د. نیمه خودشپارکینگ نیی

ز   شب بود اما همه چیر

 مرفح بود. سوار اسانسور 
ی
آمادیه یک زندیک



 میشویم. دیوار های اسانسور را

 هم

حتر نقاشی کرده بودند. حواسم پرت نقش و نگار 

 دیوار کها بود که صد ایش

 را دم گوشم احساس کردم

 قرار یکم باهام راه بیانی میدونستر ؟-

ز   به کیفم میر
ی
نمقراری نداشتیم... چنگ  

 ...فرص-

 زودتر میگوید

هیش! فرصت هات تموم شده دیگه. نه تو وقتر -

 !داری و نه من

ون هل میدهد.  اتاقک که یم ایستد ارام مرا بیر

 خودش هم پشت رسم میآید

 و

 .در خانه اش را باز میکند
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 !برو تو-

نگایه با ترس به خانه یم اندازم. فکر نکنم اینبار هم 

 .از من بگذرد

 !دیل-

ند و من قدم داخل خانه م یگذارم. خودش  ز تشی میر

 هم وارد میشود و نر سیده

دستش روی شالم مینشیند و آن را باز میکند. 

 -میچرخد و میآید و مقابلم یم

 ایستد. بغض میکنم

- ارم که تا فردا یه قطره اشک بریزی. بالنی رست می

 !صبح زار بزنز دیل

صبح دمیده بود و این مرد هنوز هوش و حواسش 

 .برنگشته بود

مرا به دیوار چسباند و چند ثانیه توی چشم هایم 

ه شد  .خیر

اگه بخوام حسم و برات توصیف کنم. شبیه پش -

 بچهایم که توپ مورد



عالقش و با چاق و پاره کردن! االنم همون حس رو 

، محرمم، من ودارم. زنم  

نه ز ز بید میلرزه، زار میر  !میبینه عیر

... من نمیخوام... نمیدونم- ز  .. .آرمیر

ی میکردی حواست  - نمیخوای؟ وقتر داشتر دلیی

 کجا بود ؟

نه تو رو نه... من فقط نمیدونم... نمیتونم... از من -

 برات زن در نمیاد

ز   !آرمیر
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تا شاید دلش به رحم بیایدبا عجز میگویم  ! 

ی رو مخما-  .باز داری گه میخوریا! باز داری میر

رسش یک وری را به دیوار تکیه میدهد طوری که 

 .بتواند مرا هم ببیند

دستش روی دکمه های لباس هایش مینشیند و باز 

 آن شب نحس، آن کفتار



د و من میلرزم. نه از  مقابل چشم هایم جان یم گیر

ترس آن ترس این مرد از   

 !شب! هنوز هم میلرزم

 !نلرز-

ز  این لحنش یعتز اگر به حرفش گوش ندهم آرمیر

 دیوانه را نشانم میدهد. اما

 .مگر دست خودم هست

 میگم نلرز دیل! حالیت نیست ؟-

میخوام پوق بزنم و گریه کنم که چهار انگشتش را 

 روی دهانم میگذارد

یه قطره اشک، یه کوچولو صدای گریه بشنوم دیل -

م میندازمت تو اتاق  مییی

 ...نی توجه به جیغ و داد هات بالنی رست میارم که

ود. گرمای دستان ان  تم که میر ز تیشی دستش پاییر

د  شغال روی تن جان میگیر

نم. نچر میگوید و محکم باز  ز و من ناخواسته زار میر

د و  ویم را میگیر



د. بزر گ است و دلباز اما نمیتوانم سمت پذیرانی می یی

 خوب بیینم. اشک چشم
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 .هایم را تار کرده. روی مبل پرتم میکند و اچز میگویم

 دهنتو رسویس کنم ؟-

ند که  ز دستش را باال یم اورد و سییل به خودش میر

 هیتز میگویم

 بزنم دیل نابودت کنم ؟-

ون زد ه و مثل دیوانه ها میماند این ر گ گردنش بیر

 !مرد

 از چر من سگ مصب خوشت نمیاد ؟-

 ...آر-

ز و درد-  !آرمیر

 دیل حرف بزن. از چر من خوشت نمیاد ؟-

نم. رس بلند میکند ز  با التماس صد ایش میر

 جونم ؟-



 .نکن... اذ... اذیت میشم-

ه میماند  توی چشم هایم خیر

 برات مهمنیست که من اذیت میشم ؟-

ز  ود و روی میر نی جان نگاهش میکنم. عقب میر

تش  مقابل مبل مینشیند. تیشی

را از تنش در یم آورد و گوشه نی پرت میکند. نگاه 

 خسته اش را معطوف
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قصد.  گوشه ی میکند و نگاه من روی بدنش میر

 عضالنیستو نی نقص، با

ز   سینه اش پیش آن خالکونی کنار گردنش که تا پاییر

 آمده حاال کامل تر

 .مشخص است

 دوستم نداری نه؟-

 عجز توی صدا یش بیداد میکند

 ازم بدت میاد؟-



ند ز  رسی تکان میدهم که یعتز نه! پوزخندی میر

 زوری داری تحمل میکتز اره؟-

 !نهالمصب نه

ی؟-  طالقت بدم کجا میر

 خشکمیشوم. واقعا میخواهد طالقم بدهد؟

 !شهرمون-

میدهدرسی تکان   

 اونجا یک رو دوس داری؟-

ه میمانم. مغز این مرد تا کجاها رفته! با درد ادامه  خیر

 میدهد
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کاریش ندارم. میخوام ببینم چر داره که من ندارم! -

 خوشگله؟خوش تیپه؟

ز داره... پورشه داره... چر داره؟ قد من دوست  بیز

 داره اصال؟

ز بهم میخورد.  کاش بفهمد که من حالم از همه چیر



 خودم را جمع و جور میکنم

 !هیچکس-

 نه! -
ی
هیچکس و نداری! میگم همه کست شم یم یک

 میگم همه کسم شو

 
ی

 میگ

 نه! دردت چیه؟

دردم؟ دردم آن مرد ک کثافتر است که نمیتوانم 

 !فریاد بزنم

 !درد من اینه داری به پای من میسوزی-

 بلند میخندد

 من به تو ربیط نداره! تو وظیفت اینه بمونز -
ی
زندیک

 !هم ین

 زورگوست! خییل زیاد! بلند میشود و میگوید

 !برو حموم. لباس خر یدم برات. تو کمده-

خودش هم بلند میشود. سیگارش را روشن میکند و 

ود. حاال  توی بالکنمیر

خانه اش را قشنگ تر میبینم. اسمش را ن میدانم اما 



که دور تا  از آنها بود   

دورش پنجره بود و شهر مشخص بود. بالکنش بزرگ 

 بود. هم استخر داشت
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هم آالچیق هم باغچه! شبیه باغ بود تا بالکن! اما 

 .مردی خسته را میدیدم

پاهایش را به عرضه شانه باز کرده بود و پشتش به 

 من بود. دود سیگار را

ز انداخته بود. توی هوا میشد دی د. رسش را پاییر

ون  عضالت رسشانه اش بیر

زده بود و جذاب بود و دلربا! از آن جذابهای لعنتر 

 اما من! باید کاری

دم. او خوب بلد بود.  ز میکردم. باید با پروا حرف میر

فت. کار  دانشگاه میر

ز را میدانست  همه چیر
 .میکرد. از من بهیر

م. از بلند میشوم و گیج به سمت یگ از اتا ق ها میر



 تخت بزر گ و پیچ و خم

دارش میفهمم شا ید اینجا اتاق اوست! د و د ر دارد. 

 یگ را باز میکنم. اینجا

همانجانی است که پروا اسمش را گذاشته بود سونای 

 !خشک

در دیگر را باز میکنم و حماما ینجاست. نر چیده 

 .است و هیچ رس در نمیارم

ز مکانیگ است. پر از  دوشش بیشیر شبیه یک ما شیر

 دکمه است و اصال

 .نمیفهمم چر به چر است

 با صدایش هیتز میگویم و به سمتش میچرخم

ش بیامیادت بدم ؟-  اگه ن مییر

نگاهش میکنم و داخل میشوم. او با این همه دب 

 دبه کب کبه خجالت

نم یکشید که من زنش بودم؟ که حتر بلد نبودم 

حمام خانه اش را بازدوش   
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 .کنم

ود یاد ب گ یرم.  دوش را باز میکند و من یادم میر

ود و در راهم ون میر  بیر

نم  ز م و حوله ی سفید را ت ن میر میبندد. دوش میگیر

 و ارام در اتاق را باز

وم و رساغ کمد  ون میر میکنم. توی اتاق نیست. بیر

وم. تا خرخره پ رمیر  

 .کرده

نم. هر مدله به فکرم بود ز  .ناخواسته لبخند ی میر

لباسهایم را میپوشم. تردید دارم توی لباس پو شیدن. 

 شلوار که میبینم

گرمم میشود نمیتوانم بپوشم. شلوارک هم بپوشم از 

ی ندارم  .واکنشش خیی

اهن ساحیل گل درشت انتهای   انتخابم میشود پیر

 کمد. سه رنگش را خریده

 بود



اهن را که و من  قرمز رنگ را انتخاب میکنم. پیر

 میپوشم موهایم را کیم

خشکمیکنم و نمیبندمشان. ولشان میکنم به حال 

 .خودشان

وم رسو صد ایش از توی  ون میر از اتاق که بیر

سد خانه به گوشم میر ز  .آشیر

ز صبحانه دهانم باز  وم با دیدن میر آرام جلو میر

 میماند. چانی را توی فنجان

یزد. نیم نگایه یم انداز دمیر  

 !بهت میاد-
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 .تنها کاری بود که میتوانستم بکنم

ز -  .بیا بشیر

یگ از صندیل هارا عقب میکشد و با ابرو اشاره 

 .میکند تا رویش بنشینم

جنتلمنانه رفتار میکند! خییل زیاد. مینشینم و 



 خودش هم مقابلم مینشیند. ست

ش با آن رنگ صورنر اش صبحانه خوری ا

 .جذاباست

 !خونه ات قشنگه-

 تکه ی از نان را جدا میکند

 !مون-

 رس در نیم آورم

 !چر -

خونه مون قشنگه! هر چر رو دوست نداشتر بگو -

 !عوض کنم

نم. حیف این مرد است زجرش بدهم نه  ز لبخندی میر

 ؟

ه اش میمانم که صدایش در یم  نمیدانم چقدر خیر

 آید

- بخوری؟ نمیخوای صبحونه  

ز  ز میآید و روی میر نگاهم از چشم هایش پاییر

 میچرخد. از شیر مرغ تا جون



اد ز  !آدمیر
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 کش ا ینارو آورد؟-

 کیم از چانی توی فنجانش را مینوشد

 .نه. تو خونه داشتیم-

ز من و خودش تقسیم میکند ز را بیر  !.همه چیر

 !خییل باسلیقه چیدی-

 !باسلیقه بودم که االن تو پیشیم-

نم. دوست داشتنش  ز ناخوداگاهلبخندی میر

ز   جذاباست. از ان مدل دست داشیر

هانی که اصال نیاز نیست هر لحظه و هر ساعت 

اف کند. طوری دوستت  اعیر

دارد که این عشق را خودت هر لحظه احساس 

 .میکتز 

 .صبحونتو بخور. بریم اونور کارت دارم-

ز حرف را گفت. گفت  کارم دارد! او ه م دقیقا همیر



 کارم دارد و رفتم و... ویل

این فرق دارد. این مرد همشم است. محرمم هست. 

 من او را یکسال عذاب

ز دیگری  دادم. باز اجبار نکرد. کار االنش حتما چیر

 .است

ون - اون ترس توی چشماتو دوست دارم بکش م بیر

 .و خفه اش کنم

ز یم اندازم تا چشمانم  ز درس پاییر را ن بیر  

 !صبحونتو بخور. این د و-
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د و بار گفته بود. حساس بود روی این کار. بدش یم 

 آمد یک حرف را تکرار

کند. گوشه ی از نان را میکنم و توی دهانم میگذارم. 

 دلم آن تخم مرغ نیمرو

شده را میخواهد. با تردید به سمتش دست دراز 

زودتر از من ظرفمیکنم که   



 را مقابلم میگذار د

 !این واسه من زیاده-

 !پوست استخون شدی! بخور-

 !مرش-

ود ی نمیگوید. فنجانش را تا ته رس میکشد و میر ز  .چیر

ز را جمع  نصف نیمرو را که میخورم بلند میشوم و میر

 میکنم و شستنشان را

به بعدا موکو ل میکنم. شدید کنجکاوم تا کار مهمش 

به سالن که را بدانم.   

وم. روی مبل نشسته و پاهایش را باز کرده.  میر

 نگاهش به روبه روست و

صفحه ی تاریک تلویزیون را نشانه گرفته. جلو 

وم و روی مبل کنار  مییی

 .دستش مینشینم. به سمتش میچرخم تا ببینمش

 !حرف بزن-

 !سکوت میکنم. چون ن میدانم منظورش چیست

 !بگو از چر من خوشت نمیا د-
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سد  .کاش این سوا ل را نیر

 !بحث خوش اومدن یا نیومدن نیست-

 رس میچرخاند و نگاهم میکند

 اسکل کردی؟-

 !واقعا مشکل تو نیست ی-

 خودش را جمع میکند

 مشکل چیه؟ کیه ؟-

 !من-

 چشم ریز میکند. ادامه میدهم

 !مشکل منم! ایراد از منه-

- هرسی تحویل من ند ! 

 !رسی نیست. حقیقته-

بلند میشود. به سمتم میآید. کف دستش ر ا روی 

 دسته ی مبل میگذارد. خم

س د  میشود و مقابل صورتم مییر



 چیه؟ چته؟ مریض ی؟ مشکل داری ؟-

ن د ز  کاش بیشیر از این همیز
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 .نمیتونم بگم-

 نفس عمیقر میکشد

 .بگو. حقمه بدونم زنم چشه-

راست میگفت. حقش بود. نه االن. همان یکسال 

 .پیش حقش بود بداند

 .نمیشه-

 بغضم باز باال یم آید

 ...بگو دیل. بگو-

قطره اشگ که از صورتم یم افتد. رسی    ع با رس 

د  انگشتش آن را میگیر

 .هیس دیل! هیس-

ود. بلند میشوم به هوا احتیاج دار م. با  عقب میر

ان بغض مبگویمهم  



! بذار خودم حلش کنم- س! سخت ن گیر  .نیر

تو از وقتر شدی محرمم وقتر مهرت رفت تو دلم، -

 خودم و خودتوجود

 .نداره. یه مون بهش اضافه شده

مالیک تش زیاد بود و درکش میکردم. اماواقعا گفتنش 

ز را بهم  همه چیر

ی    خ ت  میر

- ز بهم اعتما د خوشم باشه که زنم در حد یه درد گفیر

ا پیش ز  نداره! بق یه چیر
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 ...کش

 رسی تکان میدهم

 .بخدا نمیشه. نمیتونم-

نم. جلو یم اید و ارام  ز اشکهایم روان میشوند و هق میر

 باز و هایم را

 میگیر د



ز دیل! حرف بزن. من خر انقدر هستم که دوای - ببیر

 .دردت شم

یزد اما نباید بروز دهم م. دلم بهم میر  .لبم را گاز یم گیر

 !دردت چیه اخه تو! دردت چیه که من توش موندم-

- .
ی
! اما... خودت منگ . مشاور هر چر با پروا برو دکیر

ه  خودم میفهمم چخیی

! 

میدانستم. سمج بود. ول نمیکرد که... تا تهش 

فتو من باید زودتر از او این  میر

میکردمداستان را جمع  . 

ون  او رفته بود و گفته بود عرص زود یم اید ت ا بیر

 برویم. پروا را گفته بودم

تا بیاید و با او حرف بزنم. آدرس خانه را گفته بودم 

ز زنگ بزند و  آرمیر

 ام بود. تنها کش بود که 
ی
بگوید. او در جر یان زندیک

 آن شب رس رسید و بانز 

بودم و  رهانی از دست های ان شغا ل شد. منتظر ش



فتم  .توی خانه قدم رو میر
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 !خانه که نه، قرص

هر جای خانه را نگاه میکردی زیبا بود. د یوار هایش  

 که محشی بود. خصوصا

ان دیوار انتهای سالن. با آن نقاشی شاماخرش! 

 زیادی جذاب بود. دیوار های

سمشان را دیگر همنقش و نگار های زیادی داشتند. ا

 ن میدانستم اما طرح

ز  ز د و سه تا دیوار بیر . همیر های زیبا با رنگ هانی دلیی

 سالن انقدر جذاب

 .بودند که نگ ویم

ز بیل یارد بود. سف ید  پشت دیوار اخر سالن، میر

 
ی

! با توپ های رنگ
ز
 صدق

 !جذاب

زنگ تلفن خانه که به صدا در یم آید. به سمتش 



 قدم تند میکنم. یک شماره

رقیم است. با کنجکاوی برمیدارم. رسایدار  چهار 

 ساختمان بود و آمدن پروا

را اطالع میداد! دیگر هر لحظه بیشیر توی این 

 ساختمان متوجه میشدم که

دنیا د و جور است. غلط کرده اند گفته اند آسمان 

 همه جا یک رنگ است

. 

چند دقیقه بعد پروا پشت در است. در را که باز 

 میکنم ابرو باال یم انداز د

! گرون ترین برج ایران - ز به! خانم پنت هاوس ن شیر

 بهت خوش میگذره؟
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ز ی؟ حال میکتز دیگه نصف خواننده با  وزیر نشیر

ز   زیگرا همسایه بغل گوشیر

 ؟



داخل میشود. خانه را که م دررا کامل باز میکنم و 

 یبیند سوت میکشد

 !وای دهنت رسویس! کثافت قرصه اینجا-

 .میخندم و در را میبندم

 !بیا تو بچه بعد-

 کیفش را روی مبل یم انداز د

دهنت رسو یس با این شانست! ملت خودشون و -

ز تیکه ز همچیر
 پاره میکیز

 ی

ز بعد تو هل و برو تو گلو! دردت چیه باز؟  پیدا کیز

 از صداش مشخصخس
ی
تگ  

ون  !بود! اصال چیشد از عمارت اومدین بیر

دستش را میکشم و او را روی مبل مینشان م. برایش 

 چانی یم اوردم که

س و داشت. اما  میگوید نی کالس است و انتظار اسیر

سو  من حتر نمیدانم اسیر

چیست چه رسد که بخواهم درستش کنم! مو به م و 



 میگویم. کیم از چانی 

 اش

یخوردرا م . 
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ز - ! اینجوری جفتتون نابود میشیر
 !باید بریم دکیر

 رسی تکان میدهم

 !من هیچ! اون گناه داره-

ند ز  لبخندی میر

 !داری عاشقش میشی ها-

نم ز  به مبل ت کیه میر

بوی اون میوه هانی که توی عمارت گفت ی -

 !اسمشون بلوبری رو میده

اوو و! واست خوشتیپ میکنه هیچ! خو ش بو هم -

 !میکنه

! حس های زیادی پیشش دارن که - میدونز

 .هیچوقت نداشتم. حس امنیت



حس ا ینکه یگ هست که مواظبمه، حواسش بهم 

 است. حس ا ینکه تنها

نیستم. همه ی این حس ها باعث میشن دوسش 

 داشته باشم. من همیشه تنها

 هام. همیشه خودم بودم. تو خوشی هام تو سختر 

 بودم. هیش یک نبود بگه

نگران نباش دوتانی باهم حل میکنیم. هیش یک نبود 

. اما  بگه مرش که هستر

 .اون خییل خوبه میدونز 

 !خییل خوبه

جدی میشود و دست از مسخره بازی های ش 

 میکشد
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- ! دکیر خو  ب اره خب! بایدم دوستش داشته باشی

 رساغ دارم. اینانی که تو

 بخاطر ترس و یادآوری اون شبه! باید روش کار  
ی
میگ



 کرد. اما اون حقشه

 !بدونه دالرا

دند اما او دستور داد که دیل  ز اول همه دیل صدایم میر

 مختص اوست و همه

 .باید نام کاملم را بگو یند

بگم خون به پا میشه! فکر کردی این مرد با این -

ت  همه تعصبو غیر

ه شهرمون! تو اون شهر  سکوت میکنه؟ پا میشه میر

ز غر یبه رد  یه ماشیر

میشه همه خیی دارند. چه رسد بخواد بره و درباره 

ز موضوغ کنکاش  هم کیر

کنه و به گوش بابام برسه. انوقت فکر کر دی چی 

ز هم کاریم  میشه؟ آرمیر

نداشته باشه حاج بابا چون آبروش رفته رسم و 

ه  !مییی

 نچر میکند

ز همچ ین آدیم نیست. شاید یکم کله خر باشه - آرمیر



ز کاری  اما، هم چیر

 !نمیکنه که به تو آسیب برسه

ی مثل من رو یک دوست داره دقیقا ؟-  دخیر

 خل نباش! چه ربیط داره ؟-

این و من و تو میگیم. تو اجتماع و خصوصا تو مردا -

 !لکه ننگ براشون
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-  واسه آدم های چیپه که مغزشون ایتز ک
ی
ه تو میگ

 مونده تو دوران نارص

 !الدین شاه! نه تو این سال و این قرن

 .نه پروا. فعال خودمون حلش کنیم-

مشکیل ندارم من. یم ریم دکیر برات ردیف میکنم -

ش و میدم. سیع  خیی

ز به  . حداقل براش غذا بیر کنیکم باهاش راه بیانی

 خونه اش برس. به خودت

س! اون مرد به همینام قانع استبر  . 



 .سیع میکنم-

 رو -
ی
سیع میکنم و کوفت. عنیر خانم این خونه زندیک

 برات ساخته. اون

 همه

 .هم دوست داره

 مگه من چر گفتم ؟-

م دیگه - ز فحش میمونه! من میر سیع میکنمت عیر

 .مرخیص ساعتر گرفتم

ی درست کن ز  .پاش و یه ناهاری شایم چیر

ود. بعد رفتنش روی میخندم و او جمع میک ند و میر

 مبل دراز میکشم. چه باید

بکنم! خییل به خودم برسم حالش خراب تر میشود 

 و من عاجز تر. پس به

وع میکنم  .قول پروا از همان ناهارو شام رسی
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ز ی را آماده  بلند میشوم و برای ناهار بساط قرمه سیی



 میکنم. روی زنگ زدن

ز  بهش را ندارم، ازش خجالت میکشم. برای همیر

 برایش پیایم میفرستم و

میخواهم ناهار خانه بیاید. جواب نمیدهد اما 

 مطمئنم دیده است. امکان ندارد

 .پیام هایش را چک نکند

غذا را که اماده میکنم ساعت از ظهر گذشته بود. به 

 این زودی ها نمیآمد و

وم و بشدت خوابم یم اید. جمع میکنم و  به اتاق میر

 روی تخت دراز

احت کنم که نمیدانم یک خوابم  میکشم تا کیم اسیر

ز یک تکه د. عیر  مییی

 سنگ

 .یم افتم و تخت میخوابم

گریم خاض الی موهایم حس میکنم. تکا نز میخورم 

 و ارام پلک باز میکنم

که با دیدنش هیتز میکشم. کنارمنشسته و دستش 



 .توی موهایم بود

- تر بیام اومدمآروم منم! گف ! 

 نفس عمیقر میکشم

 خوابم برده بود. ساعت چنده ؟-

 !د و-

! ناهار تو خوردی ؟- ز  هیر
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 کیم عقب میکشد

 .االن رسیدم-

نم ز  پتو را از رویم کنار میر

ز رو میچینم-  .تا دستو صورتتو بشوری میر

 رسی تکان میدهد

 !بوش همه جارو برداشته-

خانه برمیگردم  ز نم و بلند میشوم. به آشیر ز لبخندی میر

ز را اماده میکنم. ده  و میر

ز بنشیند.  دقیقه ی طو ل میکشد تا بیاید و پشت میر



 نگاهش که به ظرف

ود  خورشت یم افتد جفت ابرو هایش باال میر

 !انتظار نداشتم تا این حد خوشمزه بشه-

 روی صندیل ام مینشینم

 چرا ؟-

- ی کتز خب. فکر میکردم تا حاال ندیده بو  ز دم آشیر

 !بلد نیستر 

ی میکردم. مامانم فرش - ز تو شهرمون که بودم آشیر

 .میبافت وقت نمیکرد

سد. اول کیم غذا برای من  ز دیگر سوایل نمییر آرمیر

 میکشد و سپس کیم

ی را  ز  که میخورد طعم قرمه سیی
برای خودش. قاشقر

 با تمام وجودش که
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میچشد رسی تکان میدهد و این یعتز خوشش آمده. 

 خییل زود بشقاب اولش



ود. توی همان  را تمام میکند و رساغ بشقاب دوم میر

ز هم میگوید  حیر

ون. یگ از دوستام - بعد ناهار آماده ش و بریم بیر

 برای شام مهمون دعوت

 .کرده

س وجودم را برمیدارد  اسیر

 باید بریم؟-

ز با تعجب جوابم ر  ا میدهدآرمیر  

 .خباره. صبح باهم بودیم مهمون دعوت کرد-

رسی تکان میدهم. گند نزنم خوباست. ناهار را تمام 

 میکنیم او هم کمکم

میکند تا سفره را جمع کند. میگوید که بر ای خانه 

 خدمتکار گفته بیاید اما من

مخالفت میکنم. فعال به تنهانی نیاز دارم تا با خودم  

 .کنار بیایم

- دم یم ریم باهم بگردیمفکر میکر  ! 

ند ز  میر
 لبخند عمیقر



ز میگم زودتر بریمکه بگردیم - یم. واسه همیر اونم میر

 راحت. وگرنه برنامه

ز دیگه بود  .من یه چیر

س دارم. قطعا  ی نمیگویم. شدید اسیر ز دیگر چیر

ز هم مثل خود او  دوستان آرمیر
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 لوکس کنار 
ی

هستند. هنوز با این همه تجمالتو زندیک

 نیامده ام. خرابکاری

 .به بار نیاورم خوباست

کمد دیگر را باز میکنم و با لباس های ش یک تر 

 مواجه میشود. انواع مانتو و

ز آنها  پالتو و بارا نز های شیک و رنگا رنگ. از بیر

ز های  مانتونی که آستیر

م ز مینه ی مشگ و توری بوده و خود پارچه اشم ه

ز رنگ  نقش های سیی

داشت توجه ام را جلب میکند. فکر میکنم اتاق 



ز جداست  .لباس های آرمیر

چون هیچ لباش اینجاوجود ندارد که شباه نر 

ز داشته  بهلباس های آرمیر

 .باشد

همان مانتو را با کیف و کفش و شا ل و شلوار ستش 

ز را  میپوشم. همه چیر

ز انتخاب کر  ده بود و ن یازی نبود خودش ستو تمیر

 خییل فکر کنم. در خ

 .حقیقت هم چندان از مد رس در نیم آوردم

به خودم در آ ینه نگاه میکنم. خییل زیباتر شده ام. از 

وم ون میر  .اتاق بیر

پاشنه ی کفش ها کیم ا ذیتم میکند اما باید کنار نی 

 ایم. تنم عرق کرده اما

 باید

س تنگ شده  توجه نکنم. نفس هایم از شدت اسیر

 اما نباید اینها مانع از

 .مقاومتم شود
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وسط سالن منتظرش ایستاده ام. چندلحظه بعد در 

 حایل که کت طوش اش را

ون یم آید. است  روی ساعدش انداخته از اتاق بیر

 ین های این مانتو را زیادی

 .دوست داشتم. بدن نما بود اما جذاب بود

ود تا  ز خوب پیش میر نگاهش که باال یم اید همه چیر

 اینکه ابرو هایش در هم

ی این وسط درست  ز گره میخورد. این یعتز یک چیر

 .نیست

ز دو  ز مانتو را بیر جلو یم اید و گوشه ی از استیر

 .انگشتش میگیر 

 توریه ؟-

 .تنها نگاهش میکنم مگر خودش نخریده بو د

- ید ه و  من به اون طراحلباس احمق گفتم پوش

 شیک این االن پوشیده است



 ؟

ند و من مات نگاهش میکنم. نگاهش از مانتو  ز غر میر

 ام کنده میشود و به

 سمت چشم هایم یم آ ی د

با خودت فکر نکردی که میذارم با این لباس بیانی -

ون  !بیر

 بده ؟-

مت - ون بگردیم. ن مییی مت بیر افتصاحه! دارم مییی

ز نگاهش  بگم این زنم بیاییر

ز   .کنیر
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نر شده بود  .. .غیر

بد و برو عوضش کن بیا منتظرم. حساباونم میدم -

 .دستش

بغ میکنم. این مانتو را دوست داشتم. تعللم را که یم 

 بیند کنجکاو میشو د



 دیل ؟-

 !نمیشه بپوشمش.... خییل قشنگه-

 ابرو هایش را باال یم انداز د

- نی میخواستر بری میپوشی نه! بعدا که یه جا ! 

 کجا ؟-

 عصتی میگوید

ز شی بری تو یه خونه - یه جانی که اینجا سوار ماشیر

 ی جانی پیاده شی که

 !احد الناش ن بینتت

وم. حالم بشدت گرفته  ی نمیگویم. توی اتاق میر ز چیر

 شده است. صدایش را

 میشنو م

واسه من لبو لوچه اتو اویزون نکن بچه! واسه من -

ی  میر
نز ز  ت یپ ن میر

ن ی؟ نفله ز ون تیپ میر  !بیر
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یکشی کلمات مختص خودش بود وشنیدنش از 

 .زبان او اذیت کننده نبود

 مثل

ز نفله! با یکلحتز میگفت که به قو ل پروا از  همیر

 دوستت دارم هزار بار

بود بهیر  . 

ناراحت بودم اما از یک سمتر ته دلم حس خاض 

 داشتم. من برای او مهم

بودم و این مهم بودنم کا فیست. مانتو ام را با یک 

 مانتوی دیگر عوض میکنم

ون یم ایم. یک تای ابرویش را باال یم انداز د  و بیر

 .االن شد! بزن بریم-

ود. در را باز میکند و منتظر میماند من  اول جلوتر میر

ون بروم. عادت  بیر

ز  ویم و سوار ماشیر ون میر  اش بود. بیر
ی
همیشگ

 .میشویم

 دوست داری بریم کجا ؟-



 .جانی رو نم یشناسم-

 رو مود خریدی یا گردش ؟-

 !خرید نیاز ندارم. همه چر برام خریدی-

 پروا میگفت قبال ها تو کار خطایط بودی اره ؟-

 .اره. یاد میدادم. االن اما یکمیادم رفته-
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 !خوبه-

ی ن میگوید دست دراز میکند و پ یل  ز دیگر چیر

ز را روشن میکند  ماشیر

 ادم که انقد جذاب نمیشه دورت بگرد م"

 خیالت جمع شد اخر تو شدی الماس قلب م

 دل بردی خد ای ی

 اخه چقدر تو ما یه ی

 باید همه بفهمن

 "شاه قلبم شمانی 

 .خودش هم زیر لبش آرام زمزمه میکند



ز های رنگارنگ و  ون و ماشیر نگاهم را معطوف بیر

 زیبا، ساختمان های رس

به فلک کشیده، زنان و مردان شیک، میکنم. چقدر 

 دنیاها متفاوت بود. ا ینجا

کجاو آن شهر کوچک ما کجا. شیک ترینش ما بودیم  

 که سایل ی یک دوبار

 !بیشیر لباس نم یخری دیم

ه جرعت میتوانم بگویم، در کل عمر ساله امان ب

 همهلباس نداشتم. چه

 .رسد به ک یف و کفش های ستو رنگارنگش

 کنار خیابان نگه میدارد و همزمان میگوید

51 

   دیوانه و رسگشته

 .پیاده ش و-

نگایه کیل به اطرافمان یم اندازم. مرکز خریدی به 

 چشممنمیخورد. به

د و او که  تبع یت از او  پیاده میشوم. کنارم قرار میگیر



 قدم برمیدارد من هم به

وم. وارد یگ از ساختمان ها میشود که  دنبالش میر

 رویش درشت نوشته

کت طراچ و معماری ساتا " بودند   "رسی

سم  اینجا چه میکردیم؟ نمیدانم! کنجکاو مییر

یم ؟-  کجا میر

 !یه جای خوب-

 در آسانسور را بر ایم باز میکند

مت-  !جای بد که نمییی

سوار میشوم و پشت رسم یم اید. توی این ه نگایه 

 به خودم یم اندازم. او هم

 به جای وارش خودش نگاهش را روی من میچرخاند

تم مرتب کن- ز  .شالتو یکم بکش جلو! یقه ی شومیر

 !نگاهش تا کجاها را کنکاش کرده بود

م میکشم و شالم را جلوتر  ز دستر به یقه ی شومیر

شم. همانطور توی آینهمیک  

ه به من مانده اما من از خجالت نگاهم را زیر  خیر



 انداخته ام ویل کامال حسش
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 .میکنم که هنوز هم به من ز ل زده

کته... یگ معماری، یگ فقط رسمایه  - اینجا کیل رسی

 گذاری میکنه، یگ

خداواسه دیگه وارد کننده است، هر کدومشون رو 

 .. یه کاری خلق کرده

. 

 هدفش را از این جمله ن میفهمم

 گنگ نگاهش میکنم

منم ساخته که نگاه کنم بهت! هیع دیوونه تر شم! -

 !هیع عاشق تر شم

رسخ شدن گونه هایم را حس میکنم. لبم را ارام گاز 

ز دیگری م. چیر  یم گیر

نمیگوید. اسانسور متوقف میشود و ما پیاد ه 

کت شیک و خونی   میشویم. رسی



 کنار هم قرا ر گرفته 
ی
ز به شکل قشنگ بود. همه چیر

 بود و اما هنوز من

کت طراچ چه میکردیم  .نمیدانستم توی رسی

منشی خییل زود مارا را یه اتاق مهندس که انگار 

ز   دوست چند ساله ی آرمیر

ز اما  است میکند. پشی همسن و  سال خود آرمیر

 کیم شوخ طبع ترو گشاده

ز اخم نداشت و چهره اش باز تر  رو تر. مثل آرمیر

 .بود. نامش هم میالد بود

 !میالد ساتا
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ش بلند یم شود و همراه ما روی کاناپه  ز از پشت میر

 های چرم وسط اتاق

 .مینشیند

- ز جان. قدم رنجه فرمودی آ قاخبارمیر ! 

خودت میدونز که. گمرک این روزا خییل خییل -



 اذیتم میکنه و بشدت

 رسم

 .گرمه اوناست. االنم نیازمند یه طراچ خاصم

 !در خدمتم-

خب حقیقتش خانم بنده خطاط هستند و -

 منمیخوام یگ از اتاق های خونه

 .رو برای کار ایشون دیز این کتز تا راحت باشه اونجا

اندازد و نگاهم میکندمیالد ابرونی باال یم   

خییل هم عایل! چه جوری میخواین؟ برای کار یا -

 روزانه ؟

ز میگوید  به جای من آرمیر

ش - واسه امورات روزانه اش. یکم بگذره برای دفیر

 .مزاحمت میشم

با شنیدن نام دفیر رس میچرخانم و نگاهش میکنم. 

 میخواست برایم دفیر تاسیس

شت ؟کند؟ یعتز مشکیل با کار کردنمندا  

باشه. یه چند تا طرح رو براتون طراچ میکنم -



 ایمیل میکنم برات، هر کدوم
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 .رو پسنیدی یا اشکایل اگر داشت بهم بگو

باشه. فقط جون دار باشه. از این اتاق ه ای -

 سوسول موسویل نباشه. هزینه

ین ها  یال رو از بهیر هم هیچ ایرادی نداره. تمام میر

ز   .انتخاب کنیر

میالد تایید میکند و کارما خییل زود توی دفیر تمام 

 میشود. هنوز همنمیتوانم

باور کنم که این مرد نه تنها مشکیل ندارد که خودش 

 راه را برای کار کردنم

 .باز میکند

ون یم آییم. تازه میتوانم با   که بیر
او حرف  از دفیر

 بزنم

 مشکیل نداری کار کنم ؟-

 از اسانسور پیاده میش وی م



 !نه چه ایرادی داره! خییل هم خوبه-

 ...یعتز تو-

 وسط سالن یم ایستد و به سمتم میچرخد

ز ع زیزم. نه تنها مشکل ندارم که تا آخرشم - ببیر

 باهاتم خب! من دوست

 دارم

فت کنه! دوست دارم وارد اجتماع شه و  زنم پیشی

مه جا با افتخار بگم دالراه  

ف، زن منه  !مشی
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زن را غلیظ و با تحکم میگفت. انگار میخواست 

 مالک یتش را هم توی حرف

 ثابت کند

حاال هم بیا بریمیکم دور بز نیم و بعدش بریم به -

 .مهمونیمون بر سیم

د و کنار خ ودش دستش را دراز میکند و دستم را میگیر



 مرا هم به حرکت در

یم آورد. حاال میدانستم تا چرا پروا میگفت تا خرخره 

 توی عس ل فرو رفته

 ام

هیچ، قاشق قاشق گرد و م مخلفات هم توی دهانم 

یزن تا مبادا اذیت شوم  !میر

ز میشویم. وارد خیابانز کم عرض و طویل  سوار ماشیر

 میشویم. پر از درخت

و صدای گنجشکها طور دیگری به گوش هایم 

سن د  میر

 !کاش اینجارو پیاده بریم-

 انگار بر ایش سخت است که میگوید

پیاده بریم. باید دیگه بر یم ها! اینجا هیچ رایه -

ز   نداریم که برگردیم ماشیر

 و

 !برداریم

 خونه ی دوستت خییل دوره ؟-



 !چهار پنج تا خیابون پای ین تر! تقریبا دور ه-
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 !میشه رفت-

ی ن میگوید. ماشی ن را   ز ارصارم را که یم بیند چیر

 گوشه ی خیابان پار کمیکند

 و انگار کالفه است

 .بیا دیگه-

پیاده میشوم. اخم کرده و این یعتز خودش را به زور 

 نگه داشته که نه

وع به قدم زدن میک نیم، تازه  نگ وید. کنارش رسی

کفش هآیده سانتر   متوجه  

 ام

 !....میشوم! گفته بود چهار پنج خیابان! وای

فکر کنم متوجه دردم شده است که جلوتر ا ز من راه 

ود و هر از گایه با  میر

تفری    ح بر میگردد و نگاهم میکند. خیابان خلوت 



 است و گه گداری یک ما

ز   شیر

اض میکنم  رد میشود. اعیر

 اینجا چرا خلوته ؟-

یدهدعصتی جوابم را م  

اینجا اسبمیادش نیم افته راه بره خانم! شما رو -

ز   !نبیر

کف پاهایم از درد ناله میکنند و حس میکنم 

 استخوان پنجه ی پاهایم هم ین
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نم ز  االن میشکنند. دستم را به دیوار ت کیه میر

 !یکم وایسا-

یم ایستد. کتش را از تنش در اورده و آن را با یک 

 انگشت از شانه اش با

 سمت پشت اویزان کرده است

 هوس پیاده روی نکردی مگه؟-



احت کنیم-  !یکم اسیر

 میخندد و نگایه به کفش هایم یم انداز د

 !با این کفش ها خوب راه اومدی. هم ینم خوبه-

یآورد. جلوتر میآید و کفش هایش را از پ ایش در م

 متعجب نگاهش

 .میکنم

چه فکری در رس دارد؟ کفش ها را مقابل پ ایم 

 جفت میکند

 !بپوش بری م! دیرمون شده-

 نگایه به کفش و نگایه به خودش یم اندازم

 واینه! اینجوری خییل بده! خودت چر ؟-

 شانه باال یم انداز د

مهمنیست. خییل نمونده فوقش پاهام و م یشورم. -

 .فقط زود باش

58 

   دیوانه و رسگشته

وقتر هنوز یم بیند ایستاده ام و نگاهش میکنم 



 خودش خم میشود تا کفش

 هایم

و م  را در بیاورد که قدیم عقب میر

م-  !خودم میر

ض میگوید  معیر

بپوش دیگه! انتظار که نداری بندازمت رو کولم -

مت! مملکت اسال میه  !بیی

. زود باش ز نن شتکمون میکیز ز  !میر

کفش هایم را در یم اورم و وقتر پا توی کفشش 

 میکنم انگار تازه متولد شده

 .ام

خم میشود و کفش هایم را با نو ک انگشت هایش 

 برمیدارد و با همان حرص

 میگوید

 !مدل دادنت چیه! پیاده راه رفتنت چیه-

نگایه به پاهای لخت او کفش هایش کا پنج شش 

 سایزی بر ایم بزر گ است



درست است نمیتوانم درستو حسانی راه  یم اندازم. 

 بروم اما از درد آن

 .کفش ها بس یار بهیر است

 خجالت زده میگویم
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 !کثیف میشن پاهات-

 عیب نداره! راحتر ؟-

حتر توی بدترین رسی ایط خودش هم به فکر راحتر 

 من بود؟ میدانستم که این

د و چقدر این کار میتواند اطراف او را خوب میشناسن

 برای چهره اش بد

 !شود! اما باز هم این ریسک را کرده بود

 !ببخشید-

 ببخشید؟ چر و -
ی
سم راحتر تو میگ من مییر

 ببخشم؟ پس من چرا پیشتم؟

 که



ی ناراحتت کرد اون و رفع کنم!  ز هروقت چیر

 االنمناراح تیتو رفع کردم. هیچ

 !حرف دیگه ای بابت این مسئله نشنوم

ی نمیگویم. با رد کردن یگ د و خیابان به  ز دیگر چیر

 یک برج جمع و جورتر

سیم. توی النی مردی که گ ویا  ز میر از برج آرمیر

 نگهبان اینجا بود به سمتمان

 یم آید

 !سالم جناب افخم-

ز پاهایمان جابجا میشود.  ز یم اید و بیر نگاهش پاییر

ند و ز  لبخندی کوتاه میر

رو به من میگویدنگاهش دوباره باال میآید و   
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 !سالم خانم افخم! خییل خوش اومدید-

دند ز  !خانم افخم! مرا با ناماو صدآمیر

جوابش را میدهم. از کنارش رد میشویم و سوار 



ز که  آسانسور میشویم. کابیر

سم  به راه یم افتد مییر

 برات بد شد ا ینجوری دیدت آره ؟-

ه میماند توی چشم هایم خیر  

بد اینه که زنمنتونه راحت راه بره! بد ا ینه زنم ا -

 ذیت شه! بقیه اش مهم

 !نیست

ز یم ایستد و بالفاصله  متشکر نگاهش میکنم. کا بیر

 بعد از باز شدن در هایش

 .دوستش و زنز جوان و شیک و پیک را یم بینیم

ز خان-  !به به! آرمیر

ز یم اید و روی پاهایمان رد و  بالفاصله نگاهش پاییر

 بدل میشو د

 !او! از این داستان های جنتلمتز -

ز میخندد  آرمیر

 !ک* کلک بازی در نیار یه کفش بده بهم-

ز زده من خجالت میکشم و   که آرمیر
ز
از حرق



 متعجب نگاهش میکنم که زن

61 

   دیوانه و رسگشته

 جوان میگوید

 .این دوتا پیش هم این شکیل اند. عادت میکتز -

ز به پا میکند  .پژمان بر ایش کفش یم اورد و ارمیر

قدیم جلو میگذارم و فرصت میکنم و سالم میدهم. 

ز پشت رس من  آرمیر

 میگوید

دیل جان پژمان و همشش ونوس! ا یشون هم -

 همش من هستند دالرا

ف  !مشی

 پژمان اول میگوید

ف! خییل خوش اوم دید-  !به به خانم مشی

به سمتم دراز  سپس ونوس جلو یم آید و دست

 میکند

عزیزم خییل خوش اومدی! چقدر شما دوتا بهم -



ز   !میاییر

ویم. خانه شان   با تعارف پژمان داخله خانه میر

 کوچکیر از خانه ما بود. دیوار

هایش شیشه اینبود و دیوار معمویل بود. اما شیک و 

 .لوکس بود

یف داشته باشید من برم بگم بچه ها اسباب - تشی

رندپذیر انی رو بیا ! 

ود و نگاه من روی کفش های پاشنه بلند  ونوس میر

 قرمزش میماند. عاشق

رنگ قرمز بودم! راستش توی هیچکداماز لباس 

 هآیداخل کمدم رنگ قرمز
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 !را ندیده بودم

ز شی  روی مبل های طوش رنگ وسط پذیرانی میر

ز  ز برای شسیر  نیم و آرمیر

ود. پژمان رو به من میگویدپاهایش به رسویس  میر  



م بذارم - ف مانتوتون رو در بیارین بدین بیی خانم مشی

 !تو کمد. چرو کمیشه

ز به این مسائل حساس هست ی ا نه  نمیدانم آر میر

 اما من به شدت گرمم شده

ز  است. مانتو ام را از تنم در یم اورم و همان شومیر

 همرنگ نازکش توی تنم

 میمان د

 !دیل بیا-

ز را م یشنوم. توی چهار چوب در  صدای ار میر

ند. آرام به ز  ایستاده و صدایم میر

وم. هنوز کف پاهایم درد میکند  سمتش میر

وم ود و من هم به دنبالش میر  .توی اتاق میر

! مانتوتو جلوش چرا در - غلط های زیادی میکتز

 میاری ؟

با همان اخم ترسناکش نگاهم میکند. من من میکنم 

 و میگویم

- تش... فقط... خودش گفتراس ... 



خودش گه خورد با شما! هر یک گفت لباساتو درار -

 تو؟
ی
 در میاری! خنگ

 با دلخوری میگویم
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 !نشدم-

! دفعه اول و آخرت باشه ویل طو ری دهنتو - هر چر

 رسویس میکنم که کال

 !با چادر چارقد بگردی

ز یم اندازم  رس پاییر

- ز  ت نازکهشومیر ! 

ود و چندلحظه بعد ونوس  ی نمیگویم و او میر ز چیر

 جلو یم آید

دم که از این - ز ز وقتر مجرد بود حدس میر آرمیر

 .اخالق ها داشته باشه

در کمد توی اتاق را باز میکند و یک پانج سفید رنگ 

 بر میدارد و آن را به



د  سمتم میگیر

ه-  !صدات کرد فهمیدم چخیی

س م م و مییر  پانج را میگیر

 کار بدی کردم ؟-

ز حساسه! کم کم اخالق هاش و یاد - نه عزیزم! آرمیر

ی  .یم گیر

نم. از دستش بشدت ناراحت هستم.  ز پانچ را تن میر

 نیامده توی این خانه مرا

وم و  ون میر ی نمیگویم و دلخور بیر ز ضایع کرد. چیر

 هر چقدر با چشم هایش

اشاره میکند که کنارش بن شینم توجه ن میکنم و 

قابلش قرارروی مبل م  
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م  .میگیر

نگاه ترسنایک حواله ام میکند. اما توجیه نشان 

 نمیدهم! ناراحتم کرده بگد و



 .اصال دوست نداشتم ببینمش

سیگارش را از ج یبش در یم آورد. در حال حرف زدن 

 با پژمان بود اما

نگاهش زیر چشیم روی من نشسته بود. یک پایش را 

یک تکانه یسیر  

میداد. ونوس هم مرا به حرف گرفته بود و از همه جا 

د ز  .حرف میر

ز یکه و میگوید ود آرمیر  کیم که جمع توی سکوت میر

 !ما بریم دیگه-

 پژمان رسی    ع م یگ وید

 !کجا؟ قرار شام داشتیم-

 !بمونه واسه بعد! دیل یه کار مهم داره-

ی  ز گیج نگاهش میکنم. ونوس و پژمان هم دیگر چیر

یگ ویند. همان نگاهنم  

ترسناکش را روی من نگه میدارد و من چهارستون 

 بدنم میلرز د

 دیل خانم! پاش و عزیز م-



سیم. باز این کفش های لعنت ی را پا  پای ین برج میر

 زده بودم و پاهایم رس

 حد
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 مر گ درد میکردند. آرام میگویم

ی؟-  میشه تاکش ب گیر

 نگاهم میکند

م- نه که برات تاکش ب گیر ز  !سگ اینجا پر میر

 .بداخالق شده بود

راه یم افتد و کنارش من هم قدم برمیدارم. سیگارش 

ون  را از ج یبش بیر

 .میکشد و یک نت روشن میکند

گفته بودم بهت از آدم انی که حرفم و پشت  -

 گوششون بندازن بدم میاد ؟

 تنها سکوت میکنم که ادامه میدهد

از تو که نمیتونمبدم بیاد! ویل م یتونم بزنم د ک و -



 دهنتو صاف کنم تا یاد

ی هر جانی با شیم جای شما پیش منه! نه رو به  بگیر

ق و غرب  !رو و رسی

 !!درست تن گ من

 دلخور میگویم

 !ضایعم کردی وسط جمع-

 یم ایستد و من هم قدمنگه میدارم. اخم میکند

- ز   بذارم راست نکنه انتظار داشتر با اون شومیر

 !راست راه بری
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 گونه هایم رسخ میشود و ادامه میدهد

روشنفکر نیستم بگم عب نداره! اتفاقا ع ب داره! -

 دفعه بعدم تکرار شه

سم مت خونه حسابتو میر  !همونجا مییی

 نی حواس میگویم

 !تهدیدمنکن الیک-



ریشخندی  چشم های خودم بالفاصله گرد میشود. 

ند ز  میر

 .. .الیک؟ اویک-

د و کشان کشان به دنبا ل خودش م  دستم را میگیر

 ییی د

 !ولم کن پاهام درد میکنه-

 رسعت قدم هایش را بیشیر میکند

 !به در ک-

 !ای... پام شکست-

مت ت ا خونه- مت کولم مییی  میگیر
 !زیاد حرف بزنز

 آبروریزی بود این وضیع ت

 !ببخشید-

 کیم رسعتش را کمیر میکند
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 ...غلط-

 زودتر از من میگوید



 !هیش-

ز تاکش  از کوچه که خارج میشویم با دیدن اولیر

 دست بلند میکند و از او

ز را آنجا   که ماشیر
پار ک کرده  میخواهد مارا تا خیابانز

د  !بیی

 کامال چس بیده به من نشسته! بدنم داغ کرده و 

 قطره های عرق را روی تنم

حس میکنم! لعنت به من که حتر از این موقعیت 

 .هم لرز بر اندامم مینشیند

ز که  سکوت کرده و هیچ نمیگ و ید. دم ماشیر

سیم کر ایه را حساب میکند  میر

 و

 .پیاده میشویم

ز شدن. پاهایم را از توی   بالفاصله بعد از سوار ماشیر

ون یم آورم  .کفش بیر

ز را به حرکت در یم آورد  ماشیر

 بریم خونه ؟-



 از خدا خواسته میگویم

 !بریم پاهام درد میکنه-

 نگاه زیر چشیم یم انداز د
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د! ش ل - ز بابابزرگم یه اسب داشت یه مدت لنگ میر

 بود! یه بار یگ اومد

 گفت

نع ل اسبش و بد زدن رس جاش! بردن نعلش و 

ردن دیگه ش ل نبودعوض ک ! 

 االن

 !شده حک ایت تو! نعلت اذیتت میکنه

 با شوچز میگ و ید جوابش را میدهم

 االن من اسبم ؟-

 شانه باال یم انداز د

ی نگفتم. نعل کفش های اسبه دیگه،  - ز من چیر

 کفش های تو رو تشبیه کردم



. 

ون را نگاه میکنم که  دلخور رس میچرخانم و بیر

 دستش روی پایم

ز جن گرفته ها نگاهش میکنم.  مینشیند  و عیر

 همانطور که نگاهش به روبه

 روست میگوید

ز بهت میاد-  !شلوار جیر

 !بریم خونه برام بنفش بپوش-

هن که هست تو کمدت! رنگش بنفشه! - اون پیر

 !همون و بپوش
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نفس راحتر میکشم. نکند بپوشم و باز.... تا خانه 

 سکوت میکنم و دست او

روی پایم میماند و هر لحظه گریم ا ش بیشیر 

 .میشود

ز را باز به دست آن مرد میسپارد تا به پارکینگ  ماشیر



 برود. پیاده میشویم و باهم

ویم  .باال میر

به خانه که میر سیم روی کاناپه مینشیند. د و دکمه 

ا هنش که باز بود د وی پیر  

دکمه ی دیگر هم باز میکند و حاال بدن عضالنز اش  

 .کامال توی چشم است

دست هایش را د و سمت بدنش روی پشتر کاناپه 

 قرار میدهد

 !برو بپوش بیا-

 نگاهش میکنم که میگوید

 نمیپوش ی ؟-

دلم نمیآید ا ذیتش کنم. اما این ترس لعنتر را چه  

 کنم. نگاهم میکند و یک

ظه حس میکنم چشم هایش تر میشود. رسش را لح

ند ز  به پشتر کاناپه تکیه میر

و آخ آرایم میگوید. عذاب کشیدنش را به چشمم 

 !میبینم



ون  اهن بنفش را از توی کمد بیر وارد اتاق میشوم و پیر

 .میکشم

 .باید به ترسم غلبه میکردم
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ید برمیدارم. توی قدم هایم را آرام و با تر د

 چهارچوب در که میایستم نگاهش

رویم مینشیند. برق چشم هایش را یم بینم. صاف 

 مینشیند و با صدای گرفتهاش

 میگوید

 !بیا جلو-

وم. حاال درست وسط سالن ایستاده ام.  جلوتر میر

ود ز میر  نگاهش باال تا پاییر

. 

 !بهت زیادی میاد! برقص-

ز نگاهش میکنم. امکان ندارد  تیر

برقص دیل! برام برقص... ناز کن... به وهلل که نازتو -



 !میخرم

تعللم را که یم بیند بلند میشود با یک گام بزر گ 

د و توی  مقابلم قرار میگیر

 صورتم میغر د

! برقص-  !برقص لعنتر

فریادش ستون خانه را بهلرز در یم اورد. دوباره بغض 

 .میکنم. دیوانه تر میشود

ند ز  به کمرم میر
ی
 چنگ

- ه اگه حالت بهم نخورهاگ ه عوقت نگیر ... 

ی-  !دیل... نفسم و مییی
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ز بید میلرزم و حال خرابش را به وضو ح حس  عیر

 میکنم

سیدیل! من دیگه - برام مهم نیست که ازم مییر

 نمیتونم! ازت

 !بگذرم! نمیتونم



به گریه هایم توجه نمیکند. ترسم بیشیر میشود و 

هایم عمیقیر  جیغ . 

 !هیش-

سد  کیم که میگذرد دست نگه میدارد. با عجز مییر

 !چیکار کنم باها ت! چیکار کنم-

هق هق هایم را رها میکنم. رس بلند میکند و نگاهم 

 میکند

 !گریه نکن-

به هشدارش که توجه نمیکنم مشت محکمش کنار  

 گوشم روی بالشت فرود

 یم آید

 ... .گریه نکن لعنتر گریه نکن-

شم هایش رسخ است و زیر چشم هایش خیس! چ

 این مرد را نابود کرده ام! با

ترس مزخرفم! میخواهد برود که نمیدانم با چه عقیل 

م و مانع  دستش را میگیر

 .. .میشوم. تنها نگاهم میکند... کاش ادامه بدهد



 با آن صدآید و رگه شده اش میگوید
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 !بازی مسخره ای-

ز میشوم  بلند میشوم و نیم خیر

 !بذار برم-

رفتنم از ماندنم خییل بهیر است. من نمیتوانم به ا ین 

 ترس مزخرفم غلبه کنم

! 

 ...رسی نگ و-

ون میکشد و به  ز انگشتانم بیر دستش را محکم از بیر

ود  .سمت در اتاق میر

وم. اجازه ن میدهم  رسی    ع بلند میشوم و جلو میر

ون برو  دبیر  

 زندگ ی خونی -
موندنم برات عذابه! نی من م یتونز

 .داشته باشی 

 نچر میکند



یز دیل. بیا برو اینور-  .. .اعصابم و بهمیز

 ارصار میکنم

قو ل میدم با کش ازدواج نکنم. تا اخر عمرم تنها -

 باشم. توروخدا بذار برم

! 

 فریاد میکشد

 !دیل گمش و بیا ا ینور انقد بغل گوش من زر زر نکن-
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سم اما به روی خودمنیم آورم  .مییر

 بودنم چه ف ایده ای واست داره ؟-

د و مر ا محکم  عصتی میشود. د و باز ویم را یم گیر

 .وسط اتاق پرت میکند

ز میخورم و استخوان لگنم به درد یم آید. اما به  زمیر

 .روی خودمنیم آورم

جلو یم آید کیم خودم را عقب میکشم. جلوی 

ند و چار ز  پاهایم زانومیر



 انگشتش را آرام روی پیشانز ام میکوب د

ون دیل - ای طالق و از ذهنت میندازی بیر ک*رسی

 وگرنه تیکه پاره میکنم

. غلط  ز فکر میک نز تورو! گه میخوری حتر به رفیر

 میکتز به نبودن فکر

. شده جفت قلم پاهاتو میشکن م ویل تورو میکتز

 !توی این خونه نگه میدارم

 !نیستو نابودت میکنم دیل! نابود

چشم هایش رسخ است. رد انگشت هایش را روی 

 .پیشانز ام حس میکنم

کنارم فرود یم آید. رسش را روی زانوهایش میگذارد. 

 با غم به این مرد

 !نگاه میکنم و هیچ کاری از من ساخته نیست

ز ؟-  ار... ارمیر

و من ادامه میدهم سکوت میکند   

 .. .پس... برو... برو یه زن دیگه-
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 .اجازه نمیدهد حرفم را تمام کنم. رس بلند میکند

 دستش باال یم

اید و روی گلویم چنگ میشود و من ناخن هایم را به 

 رسامیک کف اتاق فشار

م  .میدهم تا جلوی لرزش مزخرفم را بگیر

جفتمان نفس های عمیقر میکشیم.  عقب میکشد. 

 خییل عقب نرفته

 جز تو، یک جرعتش و داره دور من باشه ؟-

سد و خودش هم جوابش را  خودش سوا ل مییر

 میدهد

 !صدرصد هیشگ-

ود  .کامل عقب میر

ود.  خودش بلند میشود و بالفاصله توی حمام میر

 طو ل میکشد تا خودم را

اهن بلند را با یک لباس  جمع و جور کنم و آن پیر

 .درستو حسانی عوض کنم



وم تا   خانه میر ز حالم چندان خوش نیست. رساغ اشیر

 .کیم رسم را گرم کنم

چانی را به راه یم اندازم. ظرف میوه ی خایل وسط 

ز را پر میکنم. توی  میر

 .آبچکان را خایل میکنم

خر، گوشی ام همه ی این کارها را انجام میدهم و در ا

 را برمیدارم روی کاناپه

مینشینم. انقدر ق دییم شده است که به زور 

 میتوانم صفحه اش را ببینم. بس
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که بارها از دستم افتاده بود و صفحه اش تر ک 

 .برداشته بود

ی م پیش  " پیایم از پروا بر ایم آمده دالرا، فردا میر

ه بهتهمون دوستم ک  

 گفتم

مشاوره خونی هست. خودم کما بیش از مشکلت 



 بهش گفتم و گفت حل شدن

 یه،

 ! ز ، هم تو هم آرمیر ز فقط باید جفتتون صبور باشیر

نه و بعد ز  اول با تو حرف میر

ز و بعدش جلسات دونفره برگزار  ه رساغ آرمیر میر

 میکنه بعد اون شاید

بفرستتون پیش یه مشاوره تا مشکلتون رو کامال حل  

هکن " 

! این مرد چقدر صیی کند! یکسال است که صیی   صیی

 کرده! چقدر دیگر به او

 .بگویم صیی کن

ه به گوشی ماندهه حضورش را  همانطور نگاهم خیر

 .باالی رسم حس میکنم

؟-  گوشی جدید که برات خریدم رو استفاده نمیکتز

نی حواس هانز میگویم و نگاهش میکنم. حوله اش را 

 روی رسش انداخته و

غول خشک کردن موهایش استمش . 



گوشی جدیدت کو؟ این زیادی کهنه است اصال م -

؟  یتونز باهاش کار کتز

 یا
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ه؟  اون گوشی رم میبیتز عقت یم گیر

د اما حق داشت. صفحه ی گوشی  ز زهر دار حرف میر

 را میبندم و میگویم

 !بلدش نبودم-

کنارم مینشیند. بوی شامپ و بدن بلوبری ا ش را 

 .حس میکنم

 !چرا؟ میگفتر یادت م یدادم-

 !سخته! این برام راحت تره-

ی. برو بیارش-  .باهاش کار کتز یاد یم گیر

 !مونده عمارت-

 رسی تکان میدهد

 !خوبه. میگم بچه ها بیارن-



 شدید دلم برای خاتون تنگ شده است

- برای خاتون تنگ شده!  خودمون نمیشه بریم؟ دلم

 خرمال و های باغ االن

 .حتما دیگه رسیدن

حوله را روی شانه هایش یم اندازم و انگشت هایش 

د  را الی موهایش مییی

 و آن ها را مرتب میکند

یم-  .میر
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حتما تا االن چانی دم کشیده. بلند که میشوم دوباره 

ند ز  جانم را آتش میر

 .. .برای منم دلت-

ادامه نمیدهد. میدانم غرورش بیشیر از این اجازه 

 نمیدهد و چند بار بشکند

 این مرد ؟

خودم میدانم چه میخواست بگوید. آری. دل م 



 برایش تنگ میشود. برای همان

ز بار که دیدمش رسدی  ز رسد و مغروری که اولیر آرمیر

 نگاهش تنم را یخبندان

چرخ میخور دکرد و هنوز کالمش توی ذهنم   

ز و " کت بینظیم ندا ریم! همه چر ز تمیر توی این رسی

ه  مرتب پیش میر

ه که از این  ف، یادتون همیز خصوصا شما خانم مشی

 به بعد شما جز کارکنان

 ، ز ز و خانواده ی من حساب میشیر  من هستیر
کمپانز

 روی من توی تمام

 "مشکالتتون حساب باز کنید

ز  آنجا بود که دلم کیم گرم شده بود. م حکم بود عیر

ز   کوه! سخت بود عیر

 سنگ

 ن بود 
ی
های ته دره! بزر گ بود مثل دریا، خشم یک

 مثل شیر نری که ماده اش

 را



مقابل چشم هایش تکه تکه کرده بوده اند و او فقط 

 توانسته بود از دست
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کفتار های اطرافش غرش کند و هیچ کار د یگری 

 .نتواند بکند

حاال این مرد را من به این حال و روز در آورده ام. 

 عذابوجدانم را کجای

خانه میشوم و برای ش چانی  ز دلم بگذارم. وارد آشیر

یزم. یخچا ل را باز  میر

میکنم و از آن خرماهای عس یل توی ظرف میچ ینم. 

 س یتز را برمیدارم و به

ز میگذارم و خودم  سالن برمیگردم و مقابلش روی میر

جای قبیل ام هم رس   

 .مینشینم

ه میماند وبعد بالفاصله بلند  چند دقیقه به سیتز خیر

خانه ز  میشود و به آشیر



ود. برگشتتز با یک فنجان چانی دیگر یم آید.  میر

ز میگذار د  چای را روی میر

واس من هر چر بیاری واس خودت هم بیار! تنهانی -

 !خوشم نمیاد

ی قل میخورد و ناپ دید میشود.  ز چانی ته دلم چیر

 خودش را برمیدارد و سپس

د  ظرف خرما را به سمتم میگیر

 !ضعف کردی بخور-

 های ب یپایانش 
ی
من اما انقدر مشغول او و مردانگ

ود خرما  هستم که یادم میر

بردارم تا ا ینکه چند ثان یه بعد. دستش را مقابلم در 

ز د و انگشتش  حایل که بیر

خرما گرفته و میخواهد آن را توی دهانم بگذارد پیدا 

 .. .میکنم

 !بخور-
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آرام دهان باز میکنم و خرما را الی لبهای م میگذارد. 

 همانطور که نگاهم

میکند یگ از انگشت های کث یف شده اش توسط 

 خرما را توی دهانش

ند ز  .میگذارد و مگ میر

ا بر میدارد و مشغول خوردنش میشود. چانی اش ر 

 من هم خرما را توی دهانم

میجوم و کیم از چانی که بر ایم ریخته میخورم. بلند 

 میشود و نگایه به ساعت

 .یم اندازد

 شام چر میخوری؟-

 فنجانم را توی سیتز میگذارم و بلند میشو م

ی درست میکنم االن- ز  .یه چیر

- ن ؟نه نمیخواد. میگم بیارن. چر میخور   

وم خانه میر ز  سیتز را برمیدارم و به سمت آشیر

 .نه نه. االن آماده میکنم-

میخواهم از کنارش رد شوم که مچ دست ازادم را 



د  میگیر

 !دیل! گفتم سفارش میدم دیگه-

یم ایستم و چشمم به انگشت های حلقه شده اش 

 دور مچم میافتد. رسی    ع
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میکشد و انگار که حس کرده از این دستش را عقب 

 تماس هم معذب شده ام

 رسی    ع میگوید

 !عذر میخوام-

عذر میخواست؟برای چه؟ مگر چه کرده بو د که 

 باید عذر میخواست؟ کیم

 جرعت به خرج میدهم

 .نیازی نیست معذرت بخوای. ایراد از منه-

خانه میشوم که پشت  ز ز یم اندازم و وارد آشیر رس پاییر

 رسم یم آید

 !رو خودت ایراد نذار-



ز میگذارم و حرف های پروا را میگویم  سیتز را روی میر

یم پیشش. تالشم و -  پیدا کرده. فردا میر
برام دکیر

 میکنم این وضع رو درست

 .کنم

نزدیکم یم اید و از توی ظرف ش نی برمیدارد. توی 

ه میشود  چشم هایم خیر

 و میگوید

-  تو خونه ی من، تنهانی هیچ  
کاری رو قرار پا گذاشتر

 .نیست انجام بدی

 من

هستم و خودم انجام میدم. از فعل هانی مفر د 

. با هم کمک  استفاده نمیکتز

81 

   دیوانه و رسگشته

میکنیم حل میشه، یا مشکل تو یا مشکل من، شاید 

 !من زیاده خواهم

پروا مدنر پیش گفته بود فقط رواشناس نیست که 



دممیتواند کمکم کند. خو   

 هم

باید جسارت به خرج بدهم. خودم هم باید تالش  

 .کنم

دستم را باال یم اورم. بارها هوس کرده بودم آن ر گ 

 برجسته ی روی

ساعدش را لمس کنم اما هر بار ترسیده بودم. اما 

 اینبار باید بتوانم. دست

ز یم آید روی  دیگرم را مشت میکنم. نگاهش پاییر

 انگشت سبابه ام مینشیند

. 

رس انگشتم میتواند موهای دستش را لمس کند.  حاال 

 چشم میبندم و حاال کامال

ر گ دستش را حس میکنم. تنم کوتاه میلرزد و حس 

ز عجیب و  میکنم به چیر

غریتی دست زده ام. نفس عمیقر میکشم و چشم باز 

 نگاهش روی .میکنم



 صورتم هست

 !نمیدونم! نمیدونم د قیقا چیکار کنم-

ود. شاید کار من درست نبود ویل  عقب میکشد و میر

 نه، باید نشان میدادم که

ز دیگری. من فقط  د و نه چیر من از او نه عقم یم گیر

 ناخواسته واکنشی نشان

 .میدهم
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به سلیقه ی خودش غذا سفارش میدهد. به سمت 

ود  .باالی سالن میر

د و کیم بعد صدا ی موزیک تلویزیون را روشن میکن

 در سالن پخش میشود

. 

 چه برایم مانده است از تو"

 جز دل رس خورده ام

 چه بر ایم مانده جز



 این ظاهر افشده ا م

 یک قرار است خنده ام ر ا

 .بعد تو پیدا کنم

 وقت آن است که شهر را

 با گریه ام دریا کنم

 نی رسو سامان منم که

 "نی قرار نی قرارم

توانم ب بینمش. روی مبل مینش یند و از دور می

 .سیگارش را روشن میکند

 کف

ز سفت میکنم و صندیل را به سمت  پایش را روی زمیر

 .پنجره ها میچرخاند
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سوز آهنگ انقدر زیاد است که ناخواسته چشم 

 .هایم تر میشود

ز غذاخوری مینشینم و رس م را روی  روی صندیل میر



ز قرار میدهم. کاشم یر  

بتوانم برا این مرد کاری بکنم. تمام تالشم را میکنم. 

 شده خودم را نابود

میکنم اما غرورو دل شکسته ی این مرد را التیام 

 میبخشم. اجازه نمیدهم این

 بماند
ر
 ... .مرد هم ینگونه باق

صدای زنگ در که بلند میشود رسی    ع زیر چشم هایم 

 را پا کمیکنم. او زودتر

ساند و غذاها را از گارسون برج تحویل  خودش را میر

د. بوی کباب را  یم گیر

 .میتوانم حس کنم

ز غذاخوری توی سالن میگذارد و رو  غذاها را روی میر

 به من میگوید

خونه خفه میشم- ز  ... .بیا اینجا تو اشیر

ظرف غذاها را باز میکند. کباب دنده سفارش داده 

 بودم. ما ل خودش با برنج

ما ل من خایل. این حجم از غذا را من توی د و بود و 



 سه روز میتوانم بخورم

ز یم ایست م  نه تنها یک وعده. باال رس میر

 !این زیاده-

قاشقر توی دهانش میگذارد. مشتش را جلوی 

 دهانش میگذارد و میگوید

ی. زیادی الغر شدی. الغر - امروز تا تهش میر

 !دوست ندارم

84 

   دیوانه و رسگشته

روی صندیل مینشینم. بوی گوشت که دیوانه کرده 

 بود قطعا مزهاش هم خوب

ز فقط سایل یکبار کباب  بود! قبل از آشنانی با آر میر

 میخوردیم آن هم روز

عاشورا بود و ثروتمندان تهران نذری هایشان را به 

 شهر کوچک ما میآوردند

بعد آن فقط قیمه بود، برای ا ینکه گوشت کمیر 

ود. باالخره خانوادهمرصف ش  



دوازده نفره مان با احتساب شش یتیم عمویم، انقدر 

 بزر گ بود که نتوان تند

ز تند تند برایم کباب  تند گوشت خرید! اما حاال آر میر

 میخر ید و درست

یکسال است که از نظر او الغرم، با ا ینکه پروا 

 .میگفت بدنم پرتر شده است

م    چنگا ل را برمیدارد و آن را داخل گوشت فرو مییی

 که همان لحظه گوشت

 به

راحتر جدا میشود. آن را داخل دهانم میگذارم. عایل 

 !بود

 !بخور بریم عمارت-

برای خاتون یکم خرید کنیم! آخرین بار میخواست -

 پارچه بخره مانتو

 !بدوزه

یم براش مانتو میخریم-  !میر

ون با درد خاتون نم یخوره-  !مانتو های بیر



ز اول برای من و سپس برای خودش کیم نوشابه  آرمیر

یزد  میر

85 

   دیوانه و رسگشته

خاتون رو بهیر از من میشناش! ننه بزر گ منه -

 !مثال

نم ز  لبخندی میر

فرشته است! توی اون عمارت فقط اون بود که -

 باعث میشد حوصله ام رس

 !نره

ز اخمش باعث میشود تازه مت وجه اخم میکند و همیر

 !شوم چه گفته ام! اه

 !منم که اونجا بادمجون بودم اره-

نه بخدا منظورم این نبود! فقط میخواستم بگم با -

 !خاتون جور تر بودم

 ابرو باال یم انداز د

- خب! ه ی چر بهت  اوم! رو میدم بهت پررو میشی 



 نمیگم میخوای بیانی 

 سوار

! اگه مالحضتو میکنم بخاطر ا ین نیست   کولم شی

میتونمبه اجبارکه ن  

  
ر
مت تو اون اتاق ز االنمیتونم بیی مجبورت کنم. همیر

 که مثل سگ ازش

ش، یه د و تا بکارم تو شکمت زبونتم کوتاه کنم!  مییر

 اینکارو ن میکنم بخاطر

! رو  اینه که بهونه ندم دستت که بیشیر متنفر شی

 میدم بهت که پررو پررو

 
ی
 !این حرفا رو میگ

ایط زندگیمان باعث شده بود حساس  موقعیتو رسی

 شود روی تک تک کلمانر 
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 .که میگویم

 ...من فقط-



اجازه نمیدهد حرف بزنم. انگشت سبابه ا ش را توی 

 هوا نگه میدارد

هیس! یه کلمه نمیخوام بشنوم. غذاتم تا ته -

ز بچهلوسا  میخوری عیر

کتز که غذا نخوریبحثمون و بهونه نمی ! 

بشقابش را هل میدهد به سمت گوشه ی یم ز و 

ود. باز خراب  بلند میشود میر

کرده بودم و لعنت به من و زبانم که توی دهانم 

 .خوب نمیچرخد

سم باز بهانه دستش  اشتهانی به غذا ندارم اما مییر

 بدهم و دعواو جنجا ل راه

ز االن  بیاندازد. تا ته میخورم و حس میکنم همیر

کم. بشقابها را  است که بیر

جمع میکنم و چون یکبار مرصف بودند توی سط ل 

 .یم اندازمشان

وم. روی تخت نشسته  آرام به سمت اتاق خواب میر

 .و پشتش به من است



وارد اتاق که میشوم متوجه حضورم میشو د و کوتاه 

 رسش را به سمتم

 .میچرخاند. بلند میشود

 !بپوش بری م-

 . ایستدمیگوید و همانجا یم

اینجام چون نمیخوام دیگه از اون لباس های -

 !مسخره بپوشی 
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امکان ندارد مقابل چشم هایش لباس هایم ر ا عوض  

 .کنم

 .پوشیده میپوشم-

 جلو یم آید

 !خوبه-

ود و نفش میکشم. از توی کمد بلندتر ین مانتو را  میر

 انتخاب میکنم و از

نم. تمام لباس هایم پوش  ز زیرش یک زیر مانتو تن میر



ون  یده بود. از اتاق بیر

وم. خییل دلم میخواست اتاق لباس هایش را ب  میر

 بینم. آرام قدم هایم را به

سمت اتاق برمیدارم. کفش هایم چون راحت ی و 

ت بودند هیچ صد انی   اسیر

 از

 .خودشان تولید نمیکردند

توی اتاق که  توی چهارچوباتاق یم ا یستم. 

نم ز  نمیبینمش صدا یش میر

 کجانی ؟-

 صد ایش را از پشت کمد میشنوم

 !اینجام-

قدم هایم را به سمت پشت کمد بر میدارم! با 

 دیدنش هیتز میکشم. لعنت به تو

! رسی    ع پشتم را به او میکنم که صد ای خنده  ز آرمیر

 اش توی هوا شلیک
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 .میشود

- حاال! گر خیدی ؟ خب  

بان قلبم طوری زیاد  وم! رصز ون میر با د و از اتاق بیر

 شده است که حس میکنم

 .گوش هایم کر شده است

ون م ی آید ند بیر ز  بعد از اینکهلباسش را تن میر

واال نمیدونستم قرار بیانی تو اتاق من... میدونستم -

 .اسالیم میگشتم

لو یم هنوز کلید شده ام و انگار خشکم زده است. ج

 اید و نگاهش روی

صورتم میچرخد، شک ندارم که به رسچز صورتمنگاه 

 میکند

ی باشه که با - قبل از تو، شک داشتم هنوز دخیر

 دیدن یه مردی رسخ و سفید

شه و فرار کنه، اما االن... کل معادالت زندگیم و بهم 

 !زدی



ت پوشیده بود! شلوار کتان طوش زنگ با  اسیر

ت سفید رنگ و اهن اسیر  پیر

کفش های کتانز سف ید. جذاب شده بود، 

 خصوصا آن دستبند و ساعت توی

 ! !دستش که همرنگ با شلوارش بود

 بریم ؟-

م کل وجودم را گرفته.  رسی تکان میدهم و هنوز رسی

سیم رو ز که میر  به پاییر

 به من میگوید
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ی جا گذاشت م- ز  .وایسا اینجا برم خونه یه چیر

ود. همان لحظ ه زنز  میگوید و پا تند میکند و میر

 قد بلند با آن مانتوی عیانز 

اش که بیشیر شبیهلباس ملکه های توی ف یلم ها 

 بود وارد میشود. نگهبان

ساختمان که حاال از گوشه کنار ش نیده بودم به آن 



من میگ ویند رسی    عالنی   

ود  جلو میر

 .خانم مهندس! خییل خوش اومدید-

ز  ز های سفید و سیی زن عینکش را که دورش نگیر

 داشت از توی چشمش در

ش را ب بینم ز  .یم آورد و حاال میتوانم چشم های سیی

 ممنونم. آقای پورعیل نیستند ؟-

شون هستند. االن تماس - چرا خانم. توی دفیر

م  .میگیر

دزن دستش را باال    میگیر

نمیخواد. اومدم یه باز دید کوتاه داشته باشم. -

ز هام که اذیت  واحد ن شیر

ز ؟  نمیکیز

سند اما خب، باعث - نه خانم! به پای شما ن میر

شون بودن  افتخاره در محرصز

! 

زن رسی تکان میدهد و قدم هایش را آرام برمیدارد. 



زش  ریز به ریز آنالیر
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او   !میکنم و در ذهنم با خودم مقایسه اش میکنم

 کجاو من کجا ؟

زن جلو یم آید. نگاهم میکند از باال تا پای ین! بزاق 

 دهانم را قورت میدهم

 !سالم-

نم ز  .لبخند میر

 !سالم! قبال ندیده بودمتون-

 النی من که پشت رسش آمده بود میگوید

 .همش جنابافخم هستند-

 .زن رسی تکان میدهد

-  هم خوب! آرز وی شادی و خوشبختر دارم خییل

 .عزیزم

 باشد از کنارم رد 
ز
میگوید و بدون اینکه منتظر حرق

ود. بوی  میشود و میر



 .عطرش را با تمام وجودمنفس میکشم

 !بریم-

ز را میشنوم. رس میچرخانم و از طرز  صدای آرمیر

نم که ز  ایستادنش حدس میر

م اما از سمت دیگر سالن آمده باشد. به راه یم افت

 نمیتوانم کنجکاوی ام را

 .مخقز کنم

 این خانمه رو دیدی ؟-
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ز را یم اورد و با ادب سوئ یچ را  پار ک من ماشیر

 تحویل آرمینمیدهد و

ز میش وی م ود. سوار ماشیر  میر

 کدوم خانم ؟-

همونز که شبیه ملکه ها لباس پوشیده بود! خییل -

دشیک و خوشگل بو  ! 

ند ز  لبخندی میر



! ندیدمش ویل میشناسمش. نصف واحد - ز چقد هیر

 !های اینجا ما ل اونه

ابروهایم باال یم اورد. یک زن توی آن س ن و سال 

 صاحبان همه ثروت

ز ادامه میدهد  بود! خود آرمیر

کت - . توی استانبو ل یه رسی ز  ن میکیز
ی
ایران زندیک

 جواهر سازی دارند. توی

آفریقا هم باباش معدن طال داشت. باباش خارجیه 

 یعتز همون ما ل آفریقاست،

اما مامانش ایرا نیه و توی ترکیه هستش. باباش که 

 فوت کرد کیل ثروت به

دستش ر سید. اونم اومد چند تا از واحد های اینجا 

کت  رو خرید و یک رسی

جواهر سازی توی استانبو ل تاسیس کرد و چند تا 

 ها
ی
ز نمایندیک شم توی همیر  

ه! م یریم  تهران هستند. کاراش خاص و نی ن ظیر

 !برات میخرم یم بیتز 



 راستش را بگویم ته دلم حسودی ام میشو د

 چند سالشه ؟-
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 !بیستو یک-

همسن من بود پس! واقعا از حسودی جان بدهم کم 

 است. متوجه میشود که

 میگوید

- ایسه نکن. توی دنیا یه چ خودتو باهاش مق 

 بیست ساله ی مثل اون یگ

 میکنند و... 
ی
ایط مختلقز زندیک نیست. چون توی رسی

 الماس وقتر خوشگله که

تراش های زیادی روش بخوره و کیل تحت فشار 

 باشه. وگرنه همون لحظه

ون هیچ جذا بیتر نداره. تو جذاب  از معدن بیاد بیر

! قاب ل قیاس با  متز

 .هیچکش همنیستر 



حرف هایش آرامشی میشود توی وجودم اما به این 

 من
ی
 فکر میکنم که سادیک

د  ! قطعا دل هر مردی را مییی
کجاو تجمالت ان دخیر

 و او را اسیر خودش

ی از درون ا ذیتم میکند که باید بیشیر به  ز میکند. چیر

 خودم برسم. بیشیر برای

خودم وقت بگذارم. ساده بودن به نظرم اینجاتعریف 

تنشده اس . 

 .کیم بعد مقابل عمارت متوقف م یشیم

 دلم برای خاتون پر میکشد

به خاتون گفتم مشکلمون حل شده! مواظب باش  -

 !گاف ندی

دستم روی دستیگره ی در خشکمیشود. خودش 

 ادامه میدهد
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 !نمیدونم چرا گفتم ویل یه ونی از دهنم پری د-



پیاده میشود و منتظر است که من هم پیاده شوم. 

 سخت است مقابل خاتون

 !نقش بازی کردن

سفت بغلش میکنم. بوی عطر نرگسش توی شامه 

 ام میپیچد دلم بر ایش تنگ

 شده بود. خاتون گونه ام را میبوسد

 .خوش اومدی عزیزم-

 رس شانه اش را میبوسم

- نقربونتون بشم. دلم براتون لک زده بود خاتو  . 

ز میکند و میگوید  نگاه چتر حواله ی آرمیر

چر بگم مادر! برداشت بردتت گفت راحت نیستم. -

 حتما االن راحت تره

! 

ز هم بغلش میکند و  ی نمیگویم. آر میر ز میخندم و چیر

 .پیشانز اش را میبوسد

ویم و روی مبل های کنار پنجرهمینشینیم.  باهم میر

 هوا رو به تاریگ رفته



ای توی حیاط این قسمت از خانه بود و نور المپ ه

 .را روشن کرده بود

 چخیی بچه ها ؟-

ز نیم نگایه یم اندازد  این را خاتون پر سیده بود. آرمیر

 و جواب میدهد
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! از شما چخیی ؟-  هیچر سالمتر

 خاتون نگاهم میکند و جواب میدهد

- اما  هیچر مادر. منم خوبم. عمارت ساکت شده،

 خوشحالم که بچه هام

خوشحالن! مامان و بابات هم دارند از فرانسه میان، 

 خیی داری که ؟

 آران کوتاه رس تکان میدهد

 !آره مامانم بهم زنگ زد گفت-

پدرو مادرش! تا بحال پدرو مادرش را از نزدیک ندیده 

 بودم. فقط چند باری



خاتون عکسشان را نشان داده بود. در ظاهر آدم 

 های خونی بوده اند. سالهای

 میکردند. حتر خود 
ی
زیادی بود که در فرانسه زندیک

ز هم متولد آنجا  آرمیر

 .بود

 .بعد ها به ایران آمده و ماندگار شده بود

سن. به نظرت یه جشن  - خوبه! هفتیه دیگه میر

یم ؟  کوچیک بگیر

-  نداره. 
ر
یفات خوشش واسه من فرق مامان از تشی

 نمیاد. یه جشن کوچیک

یم اوکیه  !بگیر

 خاتون به من نگاه میکند

تو نظرت چیه مادر؟ جشن خوبه یا یه مهمونز شام -

 بدیم ؟
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هاجو واج نگاه میکنم. از رسم و رسوم های این 



ی ندارم  .خانواده هیچ خیی

- ز   من نمیدونم. هر طور صالحه کار کنیر . 

ند ز  خاتون لبخندی میر

عروس این خانواده ی مادر! نظرت مهم ه! به نظر -

 من که یه مهمونز شام

یم و یه دورهیم کو چیک. بیشیر از ا  جمع و جور بگیر

 ین پشمناراحت

 .میشه، عروسمم خوشش نمیاد

ز را میگفت. از خاتون مشخص بود   پشم! پد ر آرمیر

 که قطعا پشش مثل

ه است. از عکس هایشان هم حس خودش یک فرشت

 .خونی میگرفتم

به نظرم خوبه. اگه بخواین منم از غذاها ی -

 محلیمون براتون درست میکنم

! 

 خاتون استقبا ل میکند

حتما مادر! عروس تر ک دارم که از آشپ ز یش -



م دیگه  .. .لذت بیی

ند و من و خاتون سورو  ز ز به مبل ت کیه میر آرمیر

 سات مهمانز هفته ی آینده

را آماده میکنیم و برنامه ریزی میکنیم. راستش ته 

سیدارم  .دلم یک اسیر

. موقع  ز ز برخورد با خانواده ی آرمیر س اولیر
اسیر

 عقدمان نتوانستند خودشان

ز   را به ایران برسانند و آن طور هم که خاتو ن و آرمیر

اند مخالف اینگفته   
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 !عروش نبودند

ز فقط خواسته بودند که یک عقد کوچک  برای همیر

 برگزار کنیم و عروش

 و

یفاتش بماند برای وقتر که به ایران برگشتند.  تشی

 حاال ذهنم یک مشغولیت



دیگر هم داشت. آن هم این بود که آیا عروش 

ویخواهند گرفت یا نه! من ت  

! تصورش میتوانستم بکنم  ز آن لباس سفید کنار آرمیر

 اما به نظرم برای همان

رویاهایم بس بود. بیشیر از این ممکن بود سنگکوب  

 .کنم

ز خانه  کیم بعد خاتون به بهانه ی رس زدن به آشیر

ود  .بلند میشود و میر

ز روی مبل خودش را جلو میکشد و رو به من  آرمیر

 میگوید

- ی نباش! م ز امان و بابام کامل در جریان نگران چیر

 ازدواج من و تو هستند و

 ندارند. اونا خییل آدم های خونی اند، من و 
مخالفتر

ز   !ن بیر

نم و نی جان زمزمه میکنم
ز  آرام لبخندی میر

! خییل خوب! از رو تو - تو هم آدم خونی هستر

 مشخصه باباو مامانتم چه



 !آدم های خونی هستند

 میخندد آرام و مردان ه
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 خوب، یا من -
ی
یا تو خییل سگ جونز که به من میگ

 خییل خوش شانسم

! 

 هیچکدوم! واقعا خوب ی ؟-

 کیم نزدیکم میشود و زمزمه میکند

د بچه! آدم خونی بودم االن حال و روزم این نبود! -

 !دهنم رسویس نبود که

 خودم بود و این 
ی
آدم خونی بودم االن رسم تو زندیک

 اوضاع رو واسه تو و

خودمنساخته بودم. من یه دیوانه ام! دیوونه ها ن 

 میتونن آدم های خونی 

 !باشن

سم. بزاق دهانم را قورت میدهم  کیم مییر



اتفاقا دیوونه ها آدم های خونی اند! د نیای اونا -

 فرق داره، قوان ینشون فرق

 !داره

ز یم گ یردپو  ند. کنار چشم هایش چیر ز زخندی میر . 

پاش و جمع کن برو باال هر چر مونده جم ع کن -

 اویک کن شب رفت نز 

 .بب ریم

 !واسه من اینجابلب ل زبونز نکن خانم د و فاز

ی لقبم میش د! یکبار چس کن  ز هر رسی یک چیر

 !بودم و بار دیگر د و فاز
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ین لقباخری را نمیدانستم! کفش هایش را از پا معتز ا

 میکند و روی کاناپه

دراز میکشد. کاناپه برای قدش کوتاه است و برای 

ز پاهایش را از دسته  همیر

 .ی مبل اویزان میکند



وم و وارد اتاق میشوم. دلم برای این  پله ها را باال میر

 .اتاق تنگ شده بود

گذرانده بودم.   یکسال تمام شبو روزم را توی این اتاق

 خاطرات خوبو بدم

ز اتاق هم  از پشت چشم هایم گذر میکنند. توی همیر

 .زجه زده بودم هم گریه

هم خندیده بودم هم داد زده بودم. هم خوشحال 

ی ز  بودم همناراحت. همه چیر

 .را توی این اتاق تجربه کرده بودم

ز بود و نشان از یک گردگیر ی  ز ت میر اتاق ت میر

وماساش را داشت. ج لو میر  

 و

 روی تخت مینشینم. دستر روی بالشت میکشم

 اومدی مرور خاطرات ؟-

ب به سمت در اتاق میچرخد. دست به  رسم با رصز

 جیب توی چهارچوب در

 .ایستاده بود



 اینجا چیکار میکتز ؟-

 چانه اش را جمع میکند
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د. تنهانی هم حوصلم رس رفت. گفتم بیام  - خوابمنیی

 !کمکت

 وارد اتاق میشود. نگایه به تخت یم انداز د

خاطره هآیدرستو حسانی روی این نداری، پس پاش -

 و وسایلتو جمع کن

. 

 .بلند میشوم

چرا. روی این تخت من شبو روزگذروندم. وجب به -

 وجباین اتاق برای

 !من خاطره است

- . تنها بودن معن ی نداره آره ویل خاطرا تت تنهانی

 زمانز که اسمت تو

 !شناسنامه ی منه رسکار خانم



ه میشوم. قلد ر یک دنده  !توی چشم هایش خیر

 چمدون الزم دارم. داری؟-

و د تا  رسی تکان میدهد. عقب گرد میکند و میر

 چمدان بیاورد. سمت کمد

وم. لباس چندانز نیاز ندارم. تنها چند تکه از  میر

هایم را برمیدارم. بعد لباس  

ون یم  از آن تمام خرده ریز هایم را از توی کش و بیر

 آورم. ان دستبند و

 گردن
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بند هسته ی خرم ایم. ح صیر های کوچگ که بچه 

 ها بر ایم درست کرده

 .بودند

 که هر عید سال که یم آمد برایم 
ی
چشم بند های رنگ

ز   پست میکردند. چیر

دیگری نیاز نداشتم. آهان، تک خودکار زیبایم را هم 



 .بر میدارم

این خودکار را عمویم بر ایم آورده بود زما نز که به 

 دنی برای کارگری رفته

بود. میگفت با حقوق چند ساعتش آنجا توانسته 

زیادیاین را بخرد. خودکار   

گرانز بود و جز برآیدست خط های سفارشی 

 .استفاده نمیکردم

چمدان را یم آورد و مشغول میشوم. در تمام طو ل 

 مدت چیدمان من، ت کیه

 به

دسته ی مبل گوشه ی اتاق زده و نگاهم میکرد. 

م حصیر ها را  دست مییی

بردارم که یک پارچه ی پولیک هم از الی آن رس 

 .میخورد و یم افتد

ها را توی چمدان تا  حاال پارچه را ندیده بودم. ح صیر

 میگذارم و پارچه را

برمیدارم. چیک چیک پولکها سکوت اتاق را 



 میکشند. رسو تهش را چندین

ز میکنم. رس در نیم آورم تا اخر خودش  بار باالو پاییر

 زبان باز میکند

 !لباس خنگ خانم-

 مات نگاهش میکنم که ادامه میدهد
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یه دوست داشتم اونم از اینا میپوشید. از اونجا -

 !یادم مونده

 !مرد ک قلدر یک دنده ی پررو ی وقیح

ند و  ز رسی    ع پارچه را توی چمدانیم اندازم. لبخندی میر

 تک یه اش را برمیدارد

. 

 ...خوشگله! میگفت اونجا خودشونمیدوزن-

ز یم اندازم. نمید انم چرا اما اخم میکنم و رس پاییر

 حرارت بدنم باال رفته بود و

ز بودم از رس خشم است. جلو یم اید و کنار  مطمی 



ند ز  چمدان چمباتمه میر

عصتی میشی چرا؟ خب حاال دوستم بود دیگه. یه -

 هفته هم بیشیر 

 .نشد. زر زرو بود خوشم نیومد ازش

ز رس بلند میکنم و نمیدانم با چه عقیل میگویم  تیر

 !حق نداری در مورد دوستات برام تعریف کتز -

م. خا   د! لبهایم را گاز میگیر جفت ابروهایش باال مییر

 ک توی رسم اگر فکر

 .دیگری بکند

نر شدی االن؟ حسو دیت شد ؟-  غیر

به من من یم افتم. رسی    ع چمدان را میبندم تا از 

 اینجابروم. جوابش را که

 نمیدهم خودش ادامه میدهد
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جون! خوشم اومد! بیشیر برات تعر یف میکنم -

 مادماز ل. حسود یت میشه



. شبیه سمندون میشی اون زشت  قشنگ تر یم شی

 .بود ویل تو قشنگ یم شی 

همون قدر رسخ و این پره های دماغت باز میشن. 

 انگشت بکتز توش تا مغزت

ه  !میر

ارد. سمندون! هر ثانیه یک لقب روی اسمم میگذ

 چمدان را بلند میکنم و کنار

دیوار میگذارم. کمر راست میکنم. بلند میشود و او 

 همنگاهم میکند. میگویم

ز -  !میتونیم بریم پاییر

 !با شتاباز کنارش رد میشوم اما او انگار خوشش آمده

! بگم برات یا نه-  !چرا جوابم و نمیدی؟ نگفتر

 دست روی نرده ی پله ها میگذارم و همانطور که

 نگاهم روی پله ی مقابلم

 هست میگویم

 !تماییل به شنیدنش ندارم-

وم و وقتر یم  میخندد و دیگر ادامه نمیدهد. پایینمیر



ی از او نیست  بینم خیی

م. با تفری    ح نگاهم میکند و دست  رسم را باال یم گیر

 هایش را روی نرده ها

م و خودم  گذاشته و تکیه گاه بدنش کرده. نگاه میگیر

ز  خانهرا به آشیر  

سانم. یک دقیقه کا فیست تا خرابکاری کنم  .میر
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ز را که میچ ینم  تا آماده شدن شام همانجا میمانم. میر

 دوباره رسو کله اش پیدا

میشود. اما ا ینبار مثل ساعات قبل خندان نیست. 

 اخم ریزی روی پیشانز اش

ز   اش که در راس میر
ی
نشسته. روی صندیل ه میشگ

 هست مینشیند و من و

س د م. خاتون م ییر  خاتون د و سمتش قرار میگیر

 اخم کردی پشم! چیشده ؟-

ز اول بشقاب خاتون را پر میکند و م یگ وید  آرمیر



از-  !یک هفته باید برم شیر

از! تا حاال پیش  ند! یک هفته برود شیر ز خشکم میر

سفرهاینیامده بود به   

س د  برود. خاتون دوباره م ییر
 طوالنز

 چرا پشم ؟-

ز فرستاده بودم. گ ویا توی سن د - چندتا ما شیر

 .زنیشون طرف دبه کرده

 دارم

ز خودم ب چینم م دکورش و بیارم پاییر  .میر

ی ته دلم میجوش  ز بزاق دهانم را قورت میدهم. چیر

 د

ز -  !دعوا نکتز ها آرمیر

است. بشقاب پر لحن خاتون پر از ترس و اخطار 

 شده ی من را مقابلم
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میگذارد. نگاه من روی گوشتو لوبیا ها ی کنار 



ز   بشقاب خشکمیشود. آرمیر

یزد و مشغول  با خنده ی برای خودش هم غذا میر

 .میشود

ز چند دقیقه  ود. تا همیر من اما دستو دلم به غذا نمیر

 پیش گشنه ام بود اما

محاال ا نگار چند پرس غذا خورده ام و کامال سیر . 

ز که نیمنگایه سمت بشقابم یم انداز د. میدانم   آرمیر

 .که مواخذه ام میکند

ز زودتر میگویم  برای همیر

 .میل ندارم-

ز اخم میکند. زیتونز از توی ظرف داخل  آرمیر

 دهانش میگذار د

 !بخور بچه-

 رو به خاتونمیکند

ز گچ! انقدالغر شده که - نگا رنگ و روش و. شده عیر

 دیگهلباس هاش و

 باید کال عوض ک نیم. استخون دنده هاش 
ی
هفتگ



ون  .زده بیر

ز ادامه میدهد  خاتون تنها نگاهم میکند. آرمیر

اون یه هفته که نیستم. برات یخچا ل رو پر میکنم -

 به کیر ینگ برج هم میگم

 ...هر روز غذا بیاره برات، دهنتو

 نچر میکند و کالمش را عوض میکند
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نم اگه بیا م بب نیم - ز اون دندون هاتو برات تر کمیر

 غذا نخوردی. اویک ؟

مگر قرار بود من توی آن خانه ی درندشت تنها 

سم  بمانم. مییر

ی ؟-  یک میر

 !فردا صبح-

 میشه بمونم اینجا؟-

 ابرو باال یم انداز د

- خاتون م یخواد بره روستا! اونجا یکم کار دارهنچ!  ! 



نگایه به خاتونیم اندازم. سکوت کرده. چاره ای 

 همندارد. روی حرف این

 زد
ز
 . .مرد مگر میشود حرق

 .پروا رو میگم بیاد. تنها نباشم-

 رسی تکان میدهد

 !این خوبه-

ی نمیگوید. غذ ایش را تمام میکند. یک بشقاب  ز چیر

 دیگر هم پر میکند و

مشغول میشود. آرامارام سفره را جمع میکنم. خدمه 

 ی عمارت به مرخیص

 .رفته اند و دلمنیم آید خاتون را ا ذیت کنم

ظرف ها را که میشورم. مشغول خشک کردن دست 

 هایم هستم که خاتون با
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 حاوی د و فنجان چانی کنارم قرار میگیر د
 یکسیتز

- ارو تو برو. من ظرف ها رو بچ ینم رس جاش بیا این



 .میام

 .. .خودم یم چینم خا-

د  .خاتون باز ویم را میگیر

از-  !نذار تنها بره شیر

نگرانز که توی چشم های خاتونمیبینم زبانم را قفل 

از چه داشت  میکنم. شیر

که چشم های خرم انی خاتون پر از ترس و وحشت 

 .شده بود

 چرا خاتون ؟-

- است! برو دالرا! برو نذار تنهانی بره! تنها سند بهانه 

 .رفتنش خوب نیست

خانه یم انداز م ز  نگایه به در آشیر

 قبو ل میکنه ؟-

ش. ویل برو! هر کاری - . بگو مییر بگو دلتنگش میشی

 الزمه بکن و باهاش

از برای این دوست نداره! هر یک اونجا م  برو. شیر

 یشناسه و این و م یشناسن



برو تا دیر نشده و دوتانی با  دشمن هاشن دالرا! 

دیم رسو کلمون ز  !همیز

از مگر چه داشت  میشود. شیر
 .جوشش ته دلم بیشیر

.. 

م. خاتون شانه ام را با دستش میفشارد  سیتز را م یگیر

 و نگاهم روی انگشیر 
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عقیقش میماند. بزاق دهانم را قورت میدهم و ارام 

وم  .به سمت سالنمیر

پشت به سمت من نشسته و مشغول دیدن اخبار 

 است. خیی از یک گ مشدن

 چند

میلیون دالر پو ل میدهد. انگار که مثال پرنده است  

 که با ل درآورد پرواز کرده

 .و رفته

 چانی را 
روی  قدم هآیدیگرم را تندتر بر میدارم. سیتز



ز که میگذارم رس  میر

ه به تل ویز یون است  م و نگاهش میکنم. خیر باال مییی

 و هیچ توجیه به

اطرافش ندارد. کنارش با فاصله ی کیم م ینشینم. 

 اخبار تمام میشود و زن

 .جوان خداحافیطز میکند

 خاتون کو؟-

 .هوش و حواسش تازه جمع شده

خونه کار داره. میاد- ز  .گفت یکم تو آشیر

ن میدهد. خم میشود و فنجان چانی اش را رسی تکا

 بر میدارد. کیم که

 نگاهش میکنم. رس میچرخاند. چشم ریز میکند

 هست دیل ؟-
ز
 حرق

س میگویم  با اسیر
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از ؟- ی شیر  تنهانی میر



 رسی تکان میدهد

 آره. چطور؟-

 !میشه منم بیام-

برو باال یم به رسم همیشه و تعجب کردن هایش ا

 اندازد و لبهایش را در

 .هم جمع میکند

 که پروا بیاد ؟-
ی
 چرا؟ مگه نگفتر میگ

 .دست هایم را درهم قفل میکنم

از رو ببینم-  .آره گفتم. ویل خب! دلم میخواد شیر

مت- م که. دفعه بعد مییی  !من واسه گردش نمیر

 ارصار میکنم

باشه. همون هتل موندنم کا فیه. فقط یکم حال و -

ز   .هوام عوض شه همیر

نفس عمیقر میکشد. فنجان را رس ج ایش 

 برمیگرداند. دستش را الی

د و آرنج آنها را روی زانوهایش قرار  موهایش فرو مییی

 میدهد. چون رسش



س د ی به گوشم میر
 پای ین است صدایش با تن کمیر

- ارت برای اومدن. خب نه به فرار کردنت نه به ارص 

 ریه دیل ؟
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 !نه! گفتم که حوصله ام رسرفت ه-

 راست مینشیند

مت باشه-  .مییی

نی حوصله میگوید و من مطمئنمیشوم خیی های 

 .خونی در راه نیست

س وجودم را بیشیر پر میکند  .اسیر

 .مرش-

ند. نی خیال 
ز  نمیر

ز
چانی اش فقط نگاهم میکند. حرق

 .میشود. بلند میشود

ود. کمیآلیدر را  سیگارش را روشنمیکند و دم بالکنمیر

 باز میکند و

ند تا سیگارش را بکشد ز  .همانجا به دیوار تکیه میر



 !شاید اذیت شی یکم-

 .پس خاتون درست میگفت

 چرا ؟-

از شهر قشنگ یه! خوشگله! خوش آ بو - شیر

 هواست خصوصا االن ردیف

 .میکنم برو بگرد تو اما، ز یاد اونجا رساغ من و نگیر 

وم و دقیقا رو به رویش یم  بلند میشوم. جلوتر میر

 .ایستم

 چرا ؟-
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 گوشه ی لبش کیم به سمت باال کش یم آید

 نافتو با چرا بر دین بچه ؟-

 با عجز میگویم

سونز من و فقط-  !خب م ییر

ی سیگارش را توی حیاط پرت میکند. جای ته مانده 

 مش صفرو توصیه



 .هایش خالیست

 مهمم برات ؟-

چشم هایش پر از عالمت سوا ل است. انگا ر منتظر 

 تایید است که تا قفل و

 رمز لبهایش را بشکند. سخت اما آرام زمزمه میکنم

 !آره! هستر -

به آنز چشم هایش میدرخشد و ستاره ی توی 

راحتر  نگاهش را میشود به  

 .لمس کرد. کشش لبهایش به د و س و میشود

ی که زیاد دارم دشمنه- ز  !من چیر

دشمن! تا جانی که میدانستم شغلش فقط ی ک 

 نمایشگاه دار بود و تمام! چه

 !دشمتز باید داشته باشد

 چرا ؟-
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 .بلند میخندد



دکمه ی ریپ یتت کجاست بزنم خاموشش کنم. -

 .. هیع چرا چرا چرا 

. 

 نچر میکنم

 ؟-
ی
 خبواضح نمیگ

دستش باال میآید. نو ک انگشت اشاره اش روی  

 .گیجگاهم مینشیند

 که این تو ساختر -
ی
چون نمیخوام دن یانی قشنگ

 نابود شه. بذار اینجا

 بمونه. نذار چر ک شه. نذار 
ی
همینقدر قشنگ و رنگ

ببنده. نذار لجن زار تار   

ون من هستم. یه تنه خودم ح ریفم  بشه. این بیر

 تمامنخاله هاو بوی تعفن

گرفته هآیدورمون رو! تو فقط باش و این تو رو 

 قشنگ نگه دار که وقتر 

نگاهت میکنم. جز این چشمای معصوم و ی ه دل 

ز   صاف و یه د ریا خونی چیر



 دیگه ی ن بینم. حداقل تو خوب بمون

ی از  ز معادالت توی مغزم حل نشد. فقط و فقط  چیر

 .سوا ل هایم بیشیر شد

از خاتون خداحافیطز میکنیم. نگاه خاتون پ ر از 

 خواهش است. ش نیده بود

 که

وم کیم آرام شده بود. اما نگاهش باز  من با او میر

بان طوفان بود ز  .میر
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کند و جان طوفانز که خوب مشخص بود اذیتش می

ون میکشد   . از لبش بیر

ز که م ینش ینیم میگوید  توی ماشیر

 .بریم همه چر رو آماده ک نیم، صبح االف نشیم-

یم ؟-  با ماشینت میر

رسی به نشان نه تکان میدهد. دستش را صاف توی 

 هواو به نشان پرواز



 کردن تکان میدهد. متعجب میگویم

 خبواسه منم بلیط گرفت ی ؟-

 هواپیمای خودمه، بلیط چر ؟-

د.  اینبار نوبت من است که جفت ابروهایم باال بیر

 توی این یکسال هیچ نایم

ده بود. حتر خاتونز که  از هواپیمای شخیص اش نیی

 او را
ی
 زیرو بم زندیک

ی نگفته بود ز  .برایم تعریف کرده بود هم چیر

ی میگویم  ز سکوت میکنم و تا ر سیدن به خانه نه چیر

ی  ز میگ و ید. بهو نه چیر  

ود. لباس  خانه هم که میر سیم مستقیم به حمام میر

 هایم را عوض میکنم. یک

دست لباس راحتر م یپوشم و روی تخت مینشینم. 

ند ز  .ته دلم شور عجیتی میر

ونمیآید  .خییل زود از حمام بیر

 چرا نخوابیدی ؟-
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ی الزمت بشه- ز  .گفتم شاید چیر

- . بگیر بخواب. من خوابمنمیاد. یکم کار دارم تو نه

 .اتاقم

ز کنسویل را برمیدارد و موهای  شانه ی روی میر

 خیسش را رو به باال شانه

ند ز  میر

صبح میام بیدارت میکنم. لباس هاتو یاد ت نره -

 .جمع کتز 

ود. نگاهم روی  ونمیر رسی تکان میدهم. از اتاق بیر

 جای خایل اش خشک

ز  ش کرده شده و حس میکنم چیر ی به شدت درگیر

 است. بلند میشوم. با ا ین

 .دلشوره نمیتوانم بخوابم

وم. اتاق کارش را دیده بودم اما داخلش نرفته  ونمیر بیر

 بودم. قدم هایم را به

سم را د  سمت اتاقش بر میدارم و در بسته ی آن اسیر



 و چندانمیکند. کامال

نزدیک در میشوم و سیع میکنم بفهمم توی اتاق چه 

ی استخ یی . 

هیچ صدانی نیم آید. انگار توی سکوت مطلق یط 

 میکند. گوشم را بیشیر به

در میفشارم. تالش هایم بیهوده است. عص نی 

 عقب میکشم

اه. لعنت بهت! در گذاشته مثل خودش گوری ل. -

ون  یه جیک صدامازش بیر

 !نیم آد

میخواهم عقب گرد کنم که صد ایش از پشت رسم 

 یم آید
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 !فضویل خوب نیست دخیر جون-

هیتز میکشم و به سمتش برمیگردم. سیگارش میان 

 دستانش کنار پنجره و



درست در تا ریگ سالن ایستاده است. زبان م قفل 

 شده. فقط همینم مانده بود

 .فا ل گوش ایستادنم را ببیند

- مم، برم فکر کردی از این جنتلمن های توی فیلم ها

 خودم و تو اتاق کارم

حبس کنم. از اون پشتم داد بزنم هیچکس ن یاد 

 !میخوام فکر کنم

د. نچر میکند و  از توصیفش خنده ام یم گیر

ونمیآید. نییم از صورتش  بیر

د  در روشنانی نور آباژور قرار م یگیر

 .من فقط بلدم سیگار بکشم-

 .نفس عمیقر میکشم

 !نگرانت شدم-

-  ها خییل 
ی
یه ؟تازیک . خیی نگرانم میشی  

 
ی
 ها خییل نگرانش میشدم. تازیک

ی
راست میگفت. تازیک

 ها شده بود کل دل

 !نگرانز های من



 !دلشوره دارم-

جلوتر یم آید. حاال یک قدم بیشیر با من فاصله 

 ندارد
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؟ چر دلشوره داده بهت-  !نگران چر

 صادق میشوم

از! اونم یه ونی -  !سفرت به شیر

من کارم یه جوریه که از این سفرها زیاد پیش میاد -

 برام! عادت کن بهش

! 

 .. .مگه تو نما یشگاه نداری! پس چر -

 نمیگذارد ادامه ده م

گفتم اون مغز قشنگتو در گیر این داستانا نکن! نی -

 خیال بابا. گور بابای

 ...من

ون. نگران چر هر جا باشم بلدم خودم و بکشم بیر 



 متز ؟

 بیفتد
ر
 .راستش را بگویم دوست ندارم برا یش اتفا ق

 برات بیفته. هیم ن-
ر
 !راستش نمیخواماتفاق

ند..غلیظ.. .تمام دندان هایش  ز لبخندی میر

ز  ند. تا حاال این چ نیر ز ونمیر  بیر

 .لبخندی نزده بود

خوبه که مهمم برات! خوبه که به فکرم ی! -

 !همیناواسم کافیه

یکندزمزمه م  
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ز - س همیر
 !فقط میخوام کنارت باشم! نیر

 .تنم میلرزد اما انگشت هایم را مشت میکنم

نیم ساعتر کنارش میمانم. میدانم که بر ایش این 

 هیچ

ین عذاباست  .کاری نکردن بزرگیر

 کیم عقب میکشد



 .برو بخواب. من د و سه تا کاغذ ماغذ پیدا کنم میام-

توی چشم هایش نگاه میکنم. خایل از هر حش 

ی به چشم ز  است و چیر

 نمیخور د

 .باشه-

وم. خیل ی طو ل  ز میاندازم و به اتاقم میر رس پاییر

 نمیکشد که رسو کله اش

 .پیدا میشود

ی ز ند و نه چیر ز  میر
ز
 .نه حرق

چشم هایم را میبندم. امشب ارامم! دلیلش ر ا 

 نمیدانم اما اضطراب چندلحظه

یگر حس نمیکنمپیش را د ! 

صبح زودتر از او بیدار میشوم. صبحانه ی مخترصی 

ز یم چینم  .را روی میر

ز آماده است. چند دست لباس هم آماده  همه چیر

 میکنم. لباس های او را توی
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یک چمدان قرار میدهم و لباس های خودم را در یک 

 چمدان دیگر. نزدیک

ا یش را از توی اتاق میشنوم که ساعت هفت، صد

 مشغول صحبت کردن با

 .تلفن است

 هانی میگوید که من رس در نیم آورم. اما تهدید 
ز چیر

 آخر حرف هایش را

 !خوب میشنوم

یک پدری ازشون من در میارم! توی شاهنامه -

ز   بنویسن! وایسا فقط ببیر

 !چیکارشونمیکنم

بالفاصله بعد از این حرفش توی چهار چوب در 

هر میشود. چمدان ها راظا  

کنار راهروی ورودی رها میکنم و با نگرا نز نگاهش 

 میکنم. با لبخندی

 میگوید



 .باز که شبیه جوجه آب کشیده داری نگاه م میکتز -

نم ز  لبخندی میر

 .نه... حرفات ترسوند-

ا فقط - ز س! گایه وقتا یه رسی چیر از هر چر نیر

ز   اومدن که قوی ترت کیز

 و

 !برنن، قصد تخ ریبتو ندارن
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 !بیا صبحونه بخور-

دوست ندارم در مورد مسائیل که تنش را بیشیر 

 میکند حرف بزنم. حاال

دوست دارم اینگونه فکر کنم که ما قراراست به یک 

 سفر کوتاه برویم و اصال

 نخواهد افتاد! تمام حرف های خاتون را 
ر
 هیچ اتفاق

 هم توی خواب دیده بودم

ز   .و همیر



ز مینشیند. بر  دستو صورتش را که میشورد، پشت میر

 ایش چانی یم ریزم و

فنجان را مقابلش قرار میدهم. فنجان خودم را هم پر 

 میکنم. هیچ میل و

رغبتر به صبحانه ندارم. اما او با اشتهای تمام، 

 .نیمروی داغ را میخورد

نگاهش را باال یم اورد اخرین لقمه اش را که میخورد. 

 و چند ثان یه توی

ه میشو د  چشم هایم خیر

 !تو نخوردی! یادم رفت-

میخندم. طوری میخندم که توی این یکسال 

 نخندیده بودم. لحنشو نگاهش

شبیه بچه هانی بود که ازقصد غذا را تا ته میخوردن 

 و برای خواهر برادر

شان نگاه نم یداشتند  .کوچکیر

 .منمیل ندارم-

ش را باال یم اورد و میگویددست  
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 !لبخندتو توی همون حالت نگه دار-

ناخواستهلبخندم غ لیظ تر میشود و متعجب 

 نگاهش میکنم. بلند میشود و به

 .سمتم میآید

 تافت داری؟-

 .رسی به نشانه نه تکان میدهم

میخوام یه چر بزنم تو این حالت صورتت بمونه! -

 بریم بدم مجسمتو بسازن

! 

 !دیوانه-

یک دستش باال میآید. انگشت شستش کنار لبهایم 

 قرار میگیر د

 .این خا ل ریز کنار لبتو االنیم بینم-

ز االن  حس میکنم رس انگشتش داغ است و همیر

 است که پوست صورتم را



. چند ثان یه توی بسوزاند. انگشتش را برمیدارد 

ه میماند و  چشم هایم خیر

 میگوید

 !برو آماده ش و. دیرمونمیشه-

ز رو جمع کنم بعد-  !میر

گفتم تو نبودمون چند تا کارگر میاد کل خونه رو -

ز کنه. تو برو آماده  تمیر
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 .ش و

بوی شامپ ویش از این فاصله هم دماغم را پر کرده 

یاست. د ز یگر چیر  

وم و بعد روی پاشنه  نمیگویم. چند قدیم عقب میر

 میچرخم و خودم را به اتاق

سانم. تردید و ترس کل وجودم را پر کرده است.  میر

 اما باید با او بروم. باید

رس از کار این مرد در بیاورم. گوشی ام را برمیدارم و 



 برای پروا م ینویسم که

ری موکو ل کند.  قرار مالقات با پزشک را به روز دیگ

 گوشی را روی حالت

سکوت میگذارم، چونمیدانم به محض خواندن 

 پیامم، تماس خواهد گرفت تا

د  .حالم را بگیر

گوشی را ته کیفم قرار میدهم. لباس ساده ای 

 انتخاب میکنم با کفش های

 کالج

ی از کفش کتا نز نیست، جز د و جفت که  ساده. خیی

 انتهای کمد و کنار سا

 ک

های ورزشی قرار گرفته است و به نظرم بیشیر به درد 

 ورزش میخورد. در

کمد را میبندم و نگایه توی آینه اش به خودم یم 

ز همانطور  اندازم. همه چیر

ز   .است که میخواهم. یک دست لباس ساده اما تمیر



وم. هیچ جای سالن نمیبینمش.  ونمیر از اتاق که بیر

 قطعا به اتاقش رفته تا
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 که دیروز افتاده بود. امکان 
ر
لباس بپوشد. با اتفاق

 ندارد بار دیگر پا توی آن

اتاق بگذارم. ترجیحم هم ینجاست. روی مبل 

 مینشینم و دسته ی کیفم را چنگ

نم. رس میچرخانم و به رد یف چمدان ه ا یمنگاه  ز میر

 میکنم که حاال د و چندان

ز هم به آن اضافه  شده استآرمیر . 

عادت داشت روزی چندین بار لباس هایش را عوض  

 کند. پس حمل د و

 چمدان

، غیر طتی غ نبود. نگایه دو ر تا دور 
ی
به این بزریک

 خانه یم اندازم. یک هفته

 .دوری و یک هفته عالمت سوا ل



به اتفاق هانی که میشود در یط این یک هفته بیافتد 

 فکر میکنم. اتفاق های

ین.  خنده دار یه گریه آور. اتفاق های تلخ و شیر

 زیادی که نمیشود دقیق

حدس زد. فقط چند تصویر متفاوت پیش روی 

د  .چشم هایم قرار میگیر

توی افکار یک هفته ی مقابلم غرق بودم که صد 

 ایش را از پشت رسم میشنوم

 بریم ؟-

د. بلند میشدم و به سمتش  شانه هایم کوتاه باال مییر

 میچرخم. کامال رسیم

باس پو شیده بود. درست شبیه همان مواق غ که ل

 میگفت به یک جلسه مهم

 !کاری خواهد رفت
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 دیل ؟-



 خودم را جمع و جور میکنم

 !بریم-

ود.  رسی تکان میدهد و جلوتر از من به سمت در میر

 به محض باز کردن در،

ام داخل میشوند و چمدان ها را با  د و مرد با ادبو احیر

 .خودشان حمل میکنند

حمت حمل چمدان هایشان را  ز این جماعت حتیر

 !همنمیکشند

وند، رو به منمیگوید  د و مرد که میر

 !برو-

با مکث خارج میشوم. در را میبندد و پشت رسم قرار 

 میگیر د

- ؟ خب برو بزن آسان نز ز سور دیل باز داری قفیل میر

 بیاد دیگه. یا میخوای با

 پله ها بری؟

وم. انگار از حصار پشت رسم خارج  قدیم جلو میر

 میشود که مقابلم قرار



د و دکمه ی آسانسور را فشار میدهد  میگیر

 !بد و بچه بد و! دیرمون شد-

نگاهم باال تا پای ین جابجا میشود. ر گ پیشا نز اش 

ون زده بود. این ر گ  بیر

د! او، مواقیع که ا ز ونمیر تفاق مهیم توی راه هست بیر

 طوری واکنش بدنش
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ش که جانش را پر کرده بود  .به اسیر

ز خودمان  ی از ما شیر سیم. خیی ز که میر به پاییر

ز شبیه ون  نیست. یک ماشیر

های خودمان اما شیک ترو بزرگیر مقابل ساختمان 

 متوقف شده و منتظر

ز توجه ام را جلب  ماست. لوگ وی سه خیط ماشیر

ز   میکند. از همان ماشیر

 هانی 

ز با خودش آورده بود و پروا  بود که چند باری آرمیر



ز گفته بود  .نامش را بیز

ز دکمه ی وسط کتش را م یبندد و عینک دودی  آرمیر

 اش را از ج یب کتش

 برمیدارد و میگوید

 .بریم-

ز قدیم که بر میدارد، من هم به دنبالش ر  وانه با اولیر

ز باز  میشوم. در ما شیر

ود تا من سوار شوم. لوکس  ز کنار میر میشود و آرمیر

ز انقد  بودن داخل ما شیر

زیاد هست که تا ر سیدن به فرودگاه در گیر آن باشم. 

 تماما چرم بود و هیچ

سید. حتر  ون به گوش ها یت نمیر صد انی از بیر

ز هم سکوت کرده بود  .آرمیر

 نز که باعث شده بود من به خودم قو 
ی

سکوت سنگ

 ل دهم که توی این یک

 .هفته رس از کار این مرد در یم آورم

این همه جال ل و شوکت، قطعا نم یتواند برا ی یک 



ز باشد! به  فروشنده ما شیر

124 

   دیوانه و رسگشته

قیمت هآید قیق اموا ل او واقف نیستم. اما تا جانی  

دم قد میدهد، ا ینکه سوا  

همه ثروت کالن رقم هاینجویم را شام ل میشود. رقم 

 هانی که نی شک از

د  .یک کار ساده نشأت نیم گیر

یزد. تا حاال  توقفمان در فرودگاه، افکارم را بهم میر

 فرودگاه را از نزدیک

ز  ندیده بودم. حتر این هواپیمای های سفید ر ا نیر

 جز در آسمان جآیدیگری

. از کنارشان که رد میشدیم، حواس من ندیده بودم

 این ابرسازه ها
ی
 نر بزریک

ویم، به هوا پیم ای   فت. کیم که جلوتر میر میر

و جمع و جور تری  کوچکیر

سیم  .میر



، با کاله خلبانز روی رسش  ز مردی سفید پوش و تمیر

 جلو یم آید. ا ین لباس

ها را توی تلویزیوندیده بودم و میدانستم این مرد، 

 .خلبان است

 !سالم جنابافخم! خوشحالم از دیداردوبارتون-

رو به منمیکند و همان جمله ها را تکرار میکند. فقط 

 به جای جناب رسکار

خانم میگوید و نگاهش را به جای چشمانم ، به  

 کفش هایم میدوزد. شاید اینها

ز خیی دارند  .هم از حسا سیت های آرمیر

ز جوابش را میدهد. با راهنمانی  ز رسسنگیر  آرمیر

 مهماندار جوان خانم، داخل

ویم. چهار صندیل رو به روی هم قرار   هواپیما میر

 گرفته بودند و پشت آنها
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د و ردیف تختو چند سانت دورتر از تخت ها یک 



 اتاقک کوچک که نشان

 .دستش ونی رویش نقش بسته بود قرار داشت

ز صندیل مینشیند  ز روی اولیر و دکمه ی کتش را  آرمیر

 باز میکند. عینکش را

ز کوچک چسبیده به بدنه قرار میدهد و  هم روی میر

 نگاهش را معطوف من

 میکند

 نمیخوای ب شی نز ؟-

نگایه اجمایل به پشت رسم یم اندازم. د و مرد که 

 خلبان بودند، باال یم ا یند

و وارد اتاقکمیشوند. پس آنجا هم اتاقک خلبا نز بود.  

 گیجو منگ روی

 .صندیل مقابل آرمینمینشینیم

 اینا همه برای توئه ؟-

ز ابرو باال یم انداز د  آرمیر

 .آره-

 برای ا ینکه متوجه شک کردن هایمنشود. میگویم



 !خییل خوشگلن-

سن-  .به پای چشمای تو نمیر

ود. هر چه جمع کرده باز مغزم را به انحراف کشیده ب

 
ز

د و جز داغ  بودم، مییر

126 

   دیوانه و رسگشته

 نمیماند
ر
ی باق ز  .کله ام چیر

ی میخوری؟- ز  چیر

هیچ اشتهانی نداشتم. رسی تکان میدهم. هواپیما کم  

وع به حرکت  کم رسی

ز میشود و اول کمربند مرا  ز نیم خیر میکند. آر میر

 میبندد. فاصله اش با صورتم

م است و نفس های منظمش را روی قسمتر بسیار ک

 ازگردنم که از شا ل

ون زده بود احساس میکنم  .بیر

. بهم بگو خب؟-  رست گیج رفت، حالت تهوع داشتر

کوتاه رس تکان میدهم. رس جای خودش مینشیند و  



 .کمربندش را م یبندد

 رسش را به پشتر صندیل ت کیه میدهد

- م رس یه جل از من مستقیم میر سه مهم،  برسیم شیر

 .گفتم بچه ها میان دنبالت

ن هتل. همونجا هم هستند.  از اونجا تورو صاف مییی

 من تا شب نمیام. هر

ون نت بیر  بیی
ی
 .وقت حوصلت رس رفت م یتونز بگ

دست توی ج یبش میکند و کارت بانگ را ب 

 یرونمیکشد و آن را به سمتم

 میگیر د

اینم کارت ج دیدت! متصله به حساب من. هر -

 چقدر دوست داشتر خرج

 .کن

127 

   دیوانه و رسگشته

هر چر دوست داشتر هم بخر. نیام ب بینم مفتگ 

ون دست خایل هم  رفتر بیر



 !برگشتر ها. خوشم نمیاد

ز کارتو چشمانش جابجا میشود. تعللم را که  نگاهم بیر

 یم بیند خم میشود و

ت را روی پایم قرار میدهد و دوباره به حالت قبیل کار 

 .اش برمیگردد

د. نگاهم را  هواپیما که بر فراز آسمان ها قرار یم گیر

 .معطوف پنجره میکنم

شهر را میشود از اینجابه خونی دید. البته در مقیاش  

 .کوچک تر. خییل ریز

ابر ساختمان های معروف شهر از اینجا همانند 

هالی خا کمورچه ی هستند ک  

ی از آدم ها نیست. تا چشم   و خ ل ها میلولد. خیی

 کار میکند ساختمان های ریز

است و آنها هم کیم بعد از تیر راس نگاه ت دور 

 میشوند و جز آسمان صاف

 نمیماند. هیجان خاض دارم. نه 
ر
ی باق ز ی چیر ز پاییر

 حالت تهوع دارم و نه رس



  گیجه. اما بشدت دلم میخواهد ساعت ها پرواز 

 .کنیم

ز قرار  مهماندار یم اید و د و فنجان قهوه روی میر

 میدهد. انقدر کنجکاو هستم

تا مدت زمان پرواز را بدانم، که نمیتوانم جلوی 

م. رو به  خودم را بگیر

س م  مهماندار میکنم و مییر

 چقد طو ل میکشه تا برسیم؟-

 مهماندار با لبخند مهربانز جوابم را میدهد
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 .حدودا یک ساعت دیگه به مقصد میر سیم-

یک ساعت! خییل کم بود. تشکر میکنم و دوباره به 

 سمت پنجره رس

میچرخانم. این منظره را دوست دارم. آرامش خاض 

 دارد. انگار که داری

وی. همانقدر راحتو آسوده. شاید هم  پیش خدا میر



ی از ه یاه وی  چون خیی

ز آراماست ز نیست این چ نیر  .زمیر

 دوست داری ؟-

ز باعث میشود به سمتش رس بچرخانم  .صدای آرمیر

تکیه به پشتر داده و پلکهایش بسته است، اما انگار 

 .نتوانسته بخوابد

دیشب حس میکردم که خواب نیستو گیجو رسگردان 

 است. اما من انقدر

خسته ی خواب بودم که نمیتوانستم بیدار بمانم و 

ت بیداری هایش را جویاعل  

 .باشم

 !خییل قشنگه! آرامش داره-

ند. چشم باز میکند و کمربندش را باز  ز لبخندی میر

 میکند

 .کمربندتو باز کن-

ز میاندازم. خداروشکر م یتوانم راحت   رس پاییر

 کمربندم را باز کنم. گوشی 



موبایلش را از ج یبش بر میدارد و بلند میشود. نگاهم 

و د همزمان با او باال  میر  
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 کجا ؟-

ود و روی  توجیه به سوالمنمیکند. قدیم عقب میر

 صندیل ر دیف کناری

ز د ز شیر  میر

تو همون ژستر که داشتر آسمون رو نیگا میکردی -

 بمون. توجیه به من

 .نکن

کاری که خواسته بود را میکنم. چندین بار گوشی را 

 عقبو جلو میکند و

م که مشغول عکاش است. کارش که تمام میدان

 میشود، بلند شده و رس

 جایش برمیگردد. گوشی را به سمتم میگیر د

 !نیگا چه خوشگل شدی-



ه میمانم. نه به ژستر که  به عکس خودم خیر

 ناخواسته گرفته بودم و عکش

که او انداخته بود. نه به پرتو هاینور خورشید که از 

 پنجره داخل آمده و

ه  عکس را زیباتر کرده بود. به عکس خودم خیر

 میمانم که در زمینه ی

د و با  گوشی اش نقش بسته بود. گوشی را عقب مییی

ز همزمان  برداشیر

 فنجان قهوه اش میگوید

 .بخور. رسد شد-

آرامارام قهوه ام را میخورم. ته دلم آشوب بود. کاش 

 میتوانستم درصدی از
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ان کنم. قهوه ا ش را طبق  خونی های این مرد را جیی

 معمو ل زودتر از من

 
ی
تمام میکند. هر چقدر زمان بیشیر میگذرد، کالفگ



 .اش مشهود تر میشود

قهوه ام را تا نیمه م یخورم. مزه اش اصال شبیه قهوه 

 .های توی خانه نبود

 ها حتر به مزه ی قهوه هم عادت کرده ام. کیم 
ی
تازیک

با صدای خلبانبعد   

دوباره کمربند هایمان را میبندیم. هوا پیما که 

 زمینمینشیند، حتر چند ثان یه

 همنیم ایستد. رس یع بلند میشود و رو به منمیگوید

برو هتل خب؟ هروقت خواستر هم برو ب یرون. -

 به من هم تا جانی که

 میتونز زنگ نزن. باشه ؟

م و کیفم را نگرانز کل وجودم را پر میکند. بلند میشو 

 از صندیل کنار دستم

نم و بر میدارم ز  چنگ میر

ی ؟-  چرا؟ مگه کجا میر

گفتم که بهت عزیزم. جلسه. اونجا که نمیتونم با -

 .تلفن حرف بزنم



با باز شدن در رسی    ع قدم تند میکند. انگار میخواهد 

 از زیر بار سوا ل هایم در

ر برود. د و اتومتی ل از همان هانی که توی تهران سوا

 شده بودیم، منتظرمان

 .بودند

ز وایسا-  !آرمیر
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سد. روی پاشنه به سمتم م  ز پله ها که میر به پاییر

 یچرخ د

 جانم ؟-

 از خودت بهم خیی بده خب ؟-

ند ز  لبخندی میر

 !برو وروجک برو! باشه-

ز ها میشود و  کیم آرام میشوم و او سوار یگ از ما شیر

ود. تا زمانز که  میر

از دیدم مح و شود نگاهش میکنم و نمیدانم چرا با 



 رفتنش، ولوله ی دلم تشدید

ز و کنار در ا یستاده  میابد. مردی که مقابل ماشیر

 بود، در را باز میکند و از

 .منمیخواهد که سوار شوم

ز شبیه همان ز قبیل است و هیچ  تمام ما شیر ماشیر

 تفاونر ندارد. گوشه ی

صندیل در خودم جمع میشوم. انقدر فکرم مشغول 

 بود که حتر یادم رفت از

م از لذت بیی  .هوای خنک شیر

از نیامده بودم.  از را دوست داشتم. تا حاال شیر شیر

 اما انقدر توی تلویزیون و

کتابهای مختلف دیده بودم که همیشه آرز وی سفر 

شهر را داشتم به این . 

از بودم اما هیچ دریک از م ح یط  حاال توی شیر

 .اطرافمنداشتم

تمام فکرم مشغول مردی بود که رفتو مرا با د نیانی 

 ترس و سوا ل تنها
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نم.  ز ز تک یه میر گذاشت. رسم را به شیشه ی ما شیر

از و پر  به خیابان های شیر

ه   که جان و نوانی دارو درختش خیر
میمانم. درختانز

 نداشتند. شاخه هایشان

 .اویزان شده بود و بر گ هایشان نی رمق

 .. .اما زیبا بودند

زیبانی خاض داشت. گ ویا نقاشی حرفه ای ساعت 

 ها زمان گذاشته و تک

 تک

بر گ ها را با رنگ های خاص خودش کشیده است. 

 خیابان های شلوغ و پر

ز از گذرو مردمانز گاه ا شاد و گاها غم گیر ! 

ز را مرور  م از پنجره و تک تک اجزای ماشیر نگاه یم گیر

ز که  میکنم. ماشیر

نم که پشت چرا غ قرمز  ز متوقف میشود. حدس میر



 باشیم. دست توی کیفم

 .میکنم و گوشی ام را برمیدارم

به محض ا ینکه شاش گوشی را فشار میدهم و 

 صفحه روشنمیشود. بیست

و هفت پیام نی پاسخ از پرواو یازده پیاما ز او تنها 

ی است که میبینم ز  .چیر

قفل گوشی را باز میکنم و وارد صفحه ی پیام هایم 

 میشوم. انواع فحش های

رکیک را به ریشم بسته بود و در اخر که جوانی از من 

 ندیده بود نگران شده

ز فرصت، با او تماس  و خواهش کرده بود در اولیر

م  .بگیر
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انگشتم را روی شماره اش میگذارم. صحبت کردن با 

 .پروا میتواند آرامم کند

 چند ثانیه طو ل میکشد تا جواب بده د



 .وایسا دالرا-

صدای خش خش میآید و در ذهنم مجسم میکنم که 

ونیم آید  از اتاقش بیر

ود. توی اتاق با سه نفر دیگر ه مکار بود و به بالکنمیر

 و امکان صحبت

 .کردن را نداشت

 کدوم گوری رفتر تو؟-

 جانی آزاد و بدون مزاحم پیدا کرده 
این لحن یعتز

 .است

 !بخدا مجبور شدم-

ه ی خنگ، اصال معلوم هست فازت چیه! - دخیر

 میخوای اون بدبخت رو به

مراد دلش برسونز یا میخوای بزنز ناقص ش کتز 

 راحت شی ؟

- ز بدبخت اینجا م بخاطر همیر ! 

 لحنش نگرانمیشود

 !چرا؟ چیشده؟ بنا ل دیگه اخه دالرا-



نفس عمیقر میکشم و از جریان دیشب تا حرف های 

ز نیم  خاتون و همیر

 ساعت پیش را د قیق میگویم. پروا نچر میکند
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 چقدر نر چیده! االن تو کجانی ؟-

م هتل-  !دارم میر

 ...چرا نرفتر دنبالش؟ یه تاکش میگرفتر خب-

ز  - ز رو آماده کرده. ماشیر میگم خودش همه چیر

 گرفته. راننده و همراه هم

 .هست. کجا میتونم برم

 پروا سونر میکشد

اوو و! چهالکچری! حال کندیگه دردت چیه! اونم -

 هر کاری م یخواد بکنه

یم قاتله تورو سنه نه ؟  بکنه! اصال گیر

 عصتی میشوم

اه پروا! مثال گفتم باهات حرف بزنم یه رایه بهم -



. بدتر داری گیجم
ی
 بگ

. یعتز چر به من چه! میخوام بدونم کیه و  میکتز

 چیکارست. به نظرت یه

 نمایشگاه دار میتونه این همه ثروت داشته باشه ؟

ز خییل ق و یه! - بعید نیست. مخ اقتصادی آرمیر

 خییل ز یاد! دست کمن

ش  !گیر

- ز  ممن تا مطمی   ! نشم، نمیتونم آروم بگیر
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ی دست  - ز نمیدونم دالرا. منم سعیم و میکنم چیر

م بشه بهت خیی میدم  .گیر

 یه

سم  از. از اونا هم مییر چند تا دوستو رفیق دارم تو شیر

 ب بینم اصال

 !میشناسنش یا نه

خداحافیطز میکنیم و قطع میکنیم. چند دقیق ه 



ز توی حیاط بزر گبعد ما  شیر  

 هتل

متوقف میشود. پیاده میشوم و مرد کنار دستم 

 میگوید

یف بب رید شما، چمدون هاتون و میاری م-  !تشی

نگاهم را به اطرافم یم اندازم. با دیدن در طالنی که 

 رویش نوشته اند ورودی

قدم هایم را به همان سمت برمیدارم. هتل بزر گ و 

 چند طبقه ی مقابلم انقدر

ه کند اما،  مجل ل بود که نگاه همه را به خودش خیر

 در میان این هتل نگاه

مردم را روی خودم و ماشیتز که از آن پیاده شدم 

 احساس میکنم. معذب

ی از درون اذیتم میکند ز  .هستم و حس میکنم چیر

ز بگو یم  قدم هایم را تندتر میکنم. باید به آرمیر

ز را حداقل عوض کند  .ماشیر

گ ورودی هتل که میشوم، زنز خوش   وارد سالن بزر 



 قد و قامت جلو یم آید

خییل خوش اوم دید خانم افخم! خوشحالم از -

 !دیدن و آشنانی با شما
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متعجباز ا ینکه زن مرا میشناسد چند ثان یه نگاهش 

 میکنم و بعد باالخره

 .میتونم جوابش را بدهم

- ر های بزر گ این هتل جنابافخم جز سهامدا

 هستند و این هتل رو در روز

های بسیار بدش رس پا نگه داشتند. لطفا ا ز این 

 .سمت تشی یف بیارید

فتیم، خودش را مدیر  همزمان که کنارش راه میر

 میکند. از
ز
 داخیل هتل معرق

ز انقدر تع ریف میکند که دیگر رسما شاخ های  آرمیر

 روی رسم را حس

 .میکنم



بیشیر میگذرد، توی ذهنم این سوا ل  هر ثانیه که

 قوی تر میشود که این مرد

 دقیقا کیست ؟

سوار آسانسور تمام شیشه ای هتل میشویم. هر چه 

ویم  به طبقات باالتر میر

منظره ی پیش رویمان قدرتمند تر میشود. زن 

ی ز  سکوت کرده و چیر

نمیگوید. با متوقف شدن آسانسور در آخر ین طبقه 

د کههتل، از منمیخواه  

ون که یم ایم د قیقا کنارم یم ایستد.  جلوتر بروم. بیر

 نگاهم را به انتهای

سالن و جانی که چمدان هایمان رد یف و منظم کنار 

 یگ از در ها چیده شده

 !اند میدوزم. زودتر از ما رسیده بودند

 کرده بود. میگوید
ز
 زن که خودش را اع النی معرق
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وان تر ین اتاق های این - ین و نامیی
اینجا یگ از بهیر

 هتل هستند. پنت

هاوس این هتل رو اختصاص دادیم به این هتل. جز 

 مهمان های ویژه کس

دیگه ای به اتاق نیم آد. و االن مهمان ویژمون شما 

 هست ید! جنابافخم

فرمودند که بهت رین هارو توی این هتل براتون 

کنیم امیدوارم تالشفراهم    

ز باشه  .هامون در راستای حرف ایشون، موفقیت آمیر

سیم. کارنر از ج یبش  به در انتهای سالن که میر

ونمیکشد. کارت را توی  بیر

خشاب در فرو میکند و در با صدای تیک آرایم باز 

 .میشود

این هم اتاق شما. باز هم هر نیازی داشتر د کافیه با -

 تلفن اتاقتون شماره صد

 .و هفتاد و پنج رو بزنید و با من در ارتباط باشید

نگایه به اطرافم یم اندازم و سکوت طوال نز مدتم را 



 میشکنم

 .خییل ممنونم ازتون-

زن با لبخندی کوتاه راه آمده اش را باز میگردد و 

 وقتر که دوباره سوار

ز آسانسور میشود، در اتاق را به آرام ی هل  کابیر

اول میدهم و وارد میشوم.   

یک به یک چمدان ها راوارد اتاق میکنم و بعد در را 

 میبندم. راهروی کوتاه

 .را یط میکنم

وان بود. در همان ابتدای  واقعا به قو ل اعالنی نامیی

 اتاق، یک دست مبل
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راحتر چیده شده بود. کف اتاق تماما با موکت نریم 

 پوش یده شده بود. وسط

ز غذاخوری قرار داشت و کیم آن طرف تر،  اتاق میر

 تخت د و نفره ی که



دارای چهار ستون بود و با پرده ی توری نازیک 

 .پوشیده شده بود

کیفم را روی صندیل کوچک کنار اتاق قرار میدهم. 

 از کمدی که کنار

 صندیل

قرار دارد، میشود حدس زد که اینجا مخت ص به  

 کفش هاست. کفش هایم

 را از

 .پایم در یم آورم و آنها را رس جا یش قرار میدهم

اتاق کوچگ انتهای اتاق دیده میشد. قدم هایم را به 

 سمت اتاق بر میدارم. یک

اتاقک کوچک مختص لباس ها. د قیقا شبیه اتاق 

. ابرو باال یم اندازم و ز  آرمیر

ز به قو ل پروا الکچری  روی تخت مینشینم. همه چیر

 بود. کتابهانی که کنار

ز عسیل بود توجهم را جلب میکند.  تختو روی میر

 مانتویم را از تنم در یم



 .آورم و یگ از کتابها را بر میدارم

نم و  "خانم داالوی" نام کتاب ز بود. کتاب راورق میر

 .مشغول خواندنش میشوم

انقدر غرق در کتاب میشوم که حس میکنم روحم 

 همراه با ز ن اصیل رمان به

ک تک خیابان های آنجا را از لندن پرواز کرده و ت

 .نظرم میگذرانم
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صدای زنگ موبا یلم، باعث میشود گردن راست  

 کنم. درد بدی را پشت

 گردنم

احساس میکنم. کف دستم را روی گردنم م 

 یگذارمنگاهم را به پنجره میدوزم

ود. هیتز میگویم. انقدر  که هوا رو به تاریگ میر

شغول کتاب خواندن بودمم  

که زمان از دستم در رفته بود. چهار دستو پا از تخت 



 پایینیم آیم و به

، رسی    ع  ز وم. با دیدن نامارمیر سمت گوشی موبایلم میر

 تلفن را بر میدارم. به

 محض جواب دادن صدایش پخش میشو د

نه به نگران بودنت نه به این همه مدنر که نه پیایم -

ی! کجانی 
ز  دادی نه چیر

 مادمازل ؟

نم ز  لبخندی میر

ببخشید داشتم کتاب میخوندم. ساعت از دستم -

 در رفت. توی هتلم! تو

 کجانی ؟

کتاب؟ هتل؟ و ل کن دیل. از اون غار تنهاییت بیا -

ون. تا نیم ساعت آماده  بیر

ون  .ش و بیا تو النی منتظرتم. بریمبیر

ز را نداشتم. بیشیر  ون رفیر راستش اصال حوصله بیر

 ترغیب داشتم یک جا

 ساکتو تنها بمانز م
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 میشه امشب ن ریم ؟-

 چرا چ یشده ؟-

ی نشده اما امشب لطفا نه! میخوام یکم تنها با - ز چیر

 !شیم

 چند ثانیه مکث میکند و سپس میگوید

- ی الزمنداری؟باشه. هر طور که بخوا ز ی. چیر  

 .نه مرش-

خداحافیطز میکند و تلفن را قطع میکند. گوشی را رس 

 .جا یش بر میگردانم

اتاق را جمع و جور میکنم و چمدان ها را به اتاق 

م. وارد  لباس ها مییی

خانه میشوم. چایساز روی کابینت را پر از آب  ز اشیر

 میکنم و خودم هم به حما

 م

وم. لباس هایم را عوض  ونیم آیم. کا میر میکنم و بیر



 بینت ها را که باز

میکنم، با بسته ی قهوه ی فور ی مواجه میشوم. د 

 .و فنجان که آماده میکنم

سد  .صدای زنگ در به گوشم میر

ز وسط اتاق میگذارم و به سمت  فنجان ها را روی میر

وم. از چشیم  در میر

ز با  ز است. در را باز میکنم. آرمیر نگاه میکنم. آرمیر

ابرونی باال یم دیدنم  

 انداز د
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 !چه خوشگل-

لباسم، لباس راحتر بود که طرح خرگوش برجسته 

 .ای رویش نقش بسته بود

گوش هایش هم اویزان بود و جذابیتش را بیشیر  

 کرده بود. الی همان لباس

 .هانی که خودش خریده بود پیدا کرده بودم



 وارد اتاق میشو د

ون ؟-  اینجا چر دیدی نخواستر بریم بیر

 در را میبندم و میگویم

. فازش و نداشتم-  .هیچر

 به سمتم میچرخد

 فاز؟-

دستش را باال یم آورد و نو ک انگشت اشاره اش را 

 آرام روی نو ک دماغم

ند ز  میر

 نگفتم این شکیل حرف نزن ؟-

 .خوشش نیم آمد از این کلمات استفاده کنم

 .حالش و نداشتم-

- ی کهالزمه بب ز ز دیل. دیشبهم بهت گفتم. هر چیر یر

 .بدونز خودم بهت میگم
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 مسائل مهم نیستو من هم دلم نمیخواد که بهت 
ر
باق



 بگم! خودتو چرا در گیر 

 این مسئله کردی ؟

 .. .من فقط کنجکاوم-

بلند میشود و من حرفم را قطع میکنم. د و قدم 

قیقا پشت رسم یمبرمیدارد و د  

ایستد. خم میشود. دست هایش را از کنارم رد میکند 

ز میگذارد  و روی میر

تو درگیر این باش که چه جوری زندگیمون رو آروم  -

. درگیر ترش  کتز

 باش

 کن تا 
ی
که از من داری. کنجکاوی هاتو خرج این زندیک

 زودتر حالش خوب

 شه

مم نامحدود   که من ایوب نیستم. صیی
 دیل. میدونز

 .نیست

تهدید بود یا هشدار، در هر حالت ترش را به بدنم 

 القا کرد کهلرز کل وجودم



 را برداشت. لبهایش را کامال نزدیک گوشم آورد

ز لرزی که داری بکن - دقیقا کنجکاویت رو خرج همیر

 !دیل

د و بلندم میکند. مرا مقابل پنجره  باز ویم را یم گیر

 میکشاند و خودش پشت

 رسم یم ایستد

این شهر رو نگاه کن. د قیق! توی این شهرو -

 شهرآیدیگه کمیر مردی پیدا
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میشه برای طتی غ ترین و ساده ت رین نیازش صیی  

 کنه. حتر میشه گفت پیدا

نمیشه. من آدم صبوریم دیل، صیی کردم هم به 

 .خاطر تو هم به خاطر خودم

این نتیجه برش که بتونز صیی کردم تا خودت هم به 

. اماوقتر   یه کاری کتز

ببینم هیچ کاری نمیکتز و برعکس، فکرتو درگیر 



، من  مسائل دیگه میکتز

م تموم میشه  .هم صیی

نفس عمیقر میکشم تا بتوانم ترس و انقباضات بدنم 

 را جمع و جور کنم. نی 

 حال مینال م

 .. .منظوری نداشتم. من فقط-

 !هیس! توضیح نمیخوام-

نم و تنم را ع ز ود. دستم را به شیشه ت کیه میر قب میر

 .م یچرخانم تا ببینمش

ز ز یر پاهایمان  روی تخت نشسته و نگاهش را به زمیر

 .دوخته

- 
ی
من تمام تالشم و میکنم، نسبت به تو و ا ین زندیک

 هم نی توجه نیستم. من

 و

 .آدمنفهم و کم شعوری ندون که درکت نمیکنه

ده ام و اشکهایم سماجت رس باال یم آورد. بغض کر 

 زیادی به خرج میدهند



 تا بیا یند و روی گونه هایم بغلتند
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- 
ی
 .. .من ا گ.. اگه نمیخواستم این زندیک

 .هیس! ناراحت نکن خودتو-

 به چشم هایمنگاه میکند

ز من با تو دیل-  !یه قطره بیاد پاییر

اگه من درصدی احساس میکردم تو ما ل نیستر به -

، صیی خرجت
ی
 این زندیک

 میکردمت
ی
 .نمیکردم که زوریک پا بند این زندیک

ز دلداری دادن هم زورگ و بود  .حتر حیر

 مینالم

 !کاش یکم دلرحم باشی -

 .آرام میخندد

دل رحیم توی گروه خونز من نیست، اما به تو -

سم عجیب غریب  میر

 .آرومم



. رگه های رسخ توی چشم هایش اذیتم عقب میکشد 

 .میکند

 .برم حموم. بگو شام بیارن-

ود میگویم  یک قدم به عقب که میر

 .. .نه-
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 .متعجب نگاهم میکند

 چرا ؟-

ی نمیگویم. یعتز نمیدانم چطور از او بخواهم ز  .چیر

 دیل! حواست هست داری چیکار میکتز ؟-

 .زجر میکشم وقتر مجبوری عقب میکشی -

ه کنم؟-  تا خود صبح حوصلت رس نمیر

 !نه-

 !شجاع شده بودم

ه پیشت باشم ؟-  حوصلت رس نمیر

 !نه-



 اذیت نمیشی ؟-

 !نه-

 .. .دیل-

 تو میتونز  " پلک میبندم و با خودم تکرار میکنم

 "دیل! کار خا ض نیست

م و نگاه رسخش به چ شم باال میکشدم. رس باال میگیر

 هایم گره میخورد.. الی
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لبهایش باز است و انگار براینفس کش یدن از آن  

د  .کمکمیگیر

 !سیگارم و بیار! تو جیب شلوارمه-

م و دست توی جیبش  دست آزادم را کنار بدنش مییی

 میکنم. با حس پاکت

ونمیکشم  .سیگار آن را از جیبش بیر

ون-  !یه نخ بیار بیر

ونمیکشم  یک نخ بیر



 !بذارش الی لبهات-

 که زده چند ثانیه نگاهش میکنم که 
ز
متعجباز حرق

 میگوید

 !یاال-

سیگار را میان لبهایم میگذارم. بلند نیستم چه کنم و 

 توی دلم خواهش

میکنم که از من نخواهد روشنش کنم. اما خواهش 

 دلم، همان توی دلم میماند

- ند ک تو همون جیبمهروشنش کن! ف ! 

 میگویم

 !بلد نیستم-

 !یادت میدم. بد و-

منتظرمنمیماند. خودش دست توی جیبش میکند و 

 فند ک مشگ رنگش را
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ونمیکشد. فند ک را روشنمیکند و نزدیکسیگار یم  بیر



 آور د

زبونتو بیی عقب بذارش جلو گلوت، پک بزن بده -

ون. نذ ار بره تو گلوتبیر  

! 

فند ک را نزدیک تر یم آورد. نگاهم توی تاریک 

 روشتز اتاق روی انتهای

ونمیآید و بعد آن  دیگر سیگار مینشیند. دود آرایم بیر

 دستور او

 .پک بزن-

نم و حس میکنم دهنم تلخ  ز م. پکمیر زبانم را عقب مییی

 و داغ شد، میخواهم

ون بردارم  با دست دیگرم سیگار را بردارم دودش را بیر 

 که ا گ زودتر اینکار

را میکند. سیگار را برمیدارد و فرصت نمیدهد دود 

ون  سیگار را از دهانم بیر

 .بدهم

چند ثانیه توی همان حالت میماند و من ماتو خشک 



 زده. با

 .همان پلکهای بسته میمانم

 دیدی چه خوب بود ؟-

 .آرام الی پلکهایم را باز میکنم

منم که با نداریم همه غم هاتو م یخرم بحتی که -

 اصال ندا ریم.... هوم ؟

 میدی-
ی
 !بوی زندیک
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 !بوی عشق میدی-

 .دهان باز میکنم تا صدا یش بزنم که امان نمیدهد

س-  !هیش! نیر

ند و  ز رسخ شدن صورتم را حس میکنم. قهقهه ی میر

 با لذت نگاهم میکند

- ی میکتز ؟رس  ؟ دلیی خ میشی  

 نمیدانم چه میکند

 جان! سهوی بود یا عمدی؟ میخوآیدیونه ام کتز ؟-



از قصدلفت میدهد. آزار دادنم را دوست دارد. اما 

 من هم از ا ین آزار دیدن

بدم نیم آید! یک دلم میخواهد ادامه دهد و توجیه 

 به من نکند و دل دیگرم

سد و چون جنیتز در خودش جمع میش ودمییر . 

ز -  !آرمیر

ز ؟-  جان دل آرمیر

 !بسه-

 .میگوید و بلند میشود. تا حاال تجربه نکرده بودم

 آرویم؟-

آرام؟ آرام تر از هر روز و ساعت دیگری بودم. رسی 

 تکان میدهم. کنارم
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دراز میکشد و دست های را خم کرده و زی ر رسش 

 قرار میدهد

! باید تجربه میکردی-  !تجربش و نداشتر



؟ به قیمت مردی که دیدم به سختر  به چه قیمتر

 عقب کشید و ادامه نداد؟ همه

ز به نفع من بود و او هر بار تشنه تر میشد  .چیر

 !تجربه ی من عذاب کشیدن توئه-

اوم! حرف فلسقز خوشگیل بود! به تو چه عذاب  -

 کشیدن منه؟ دوست دارم

 !عذاب بکشم

گاهش میکنم. تنش را به سمتم میچرخاند و مات ن

 نگاهم میکند

واال! تو هر چر که دخالت نمیکنند! رستو بنداز -

ز هر چر من گفتم  پاییر

 باشه ؟
ز
 چشم! اصال هر شب بساطمون اینه حرق

 با دیدن نگاه مات مانده و تر سیده ام، بلند میخندد

- . خب حاال، جمع کن خودتو! داری غش میکتز

ی؟شام چر میخور   

بحث را رسی    ع عوض میکند. بزاق دهانم را قورت 

 میدهم. لرزش پاهایم



 .طوری زیاد است که حتر نای تکان خوردن همندارم

 !نمیدونم-

 .خودم سفارش میدم-
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ند و بلند میشود و به  ز ملحفه را از رویش کنار میر

ود و سفارش  سمت تلفن میر

شی را رس جای خودش برمیگرداندشام را میدهد. گو  . 

- 
ی
م حموم توت فرنگ  !میر

ود، در آستانه ی در رسویس یم  به سمت حمام میر

 ایستد

! خوبه ها بهت میاد-
ی
 .. .دخیر توت فرنگ

ند و وارد حمام میشود. به قو ل پروا،  ز چشمگ میر

 شاید من خوشبخت ترین

 !دخیر روی زمینم

ه میمانم! تا حاال ندیده بودم  ز خیر ای روی میر ز
به پییر

ا بخورد. یا غذای ز  پییر



 میخورد یا انواع کبابها را تست میکرد. حاال با 
ی
خانگ

ای بزرگ ز  دیدن پییر

ز که تکه های قارچ و زیتون روی آن  وسط میر

 خودنمانی میکنند، کامال متعجب

ز در  شده ام. او هم مثل من د و دستش ر ا روی میر

اهم ت ز ه به پییر نیده و خیر  

 .مانده است

وقتر حمام رفت از فرصت استفاده کرده و لباس 

 هایم را پوشیده بودم. گوش

 اویزان خرگوشم را میان انگشتم میپیچم و میگویم

 دوست نداری ؟-

 شانه باال یم انداز د
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یجات نه- ز ا سیی ز
 !پییر

 پس چرا سفارش دادی ؟-

- اهاتون و بیار ین تا تنوع   من ز ین پییر گفتم یگ از بهیر



 بدم! از کجا میدونستم

یجات اخه! گوسفند رو   ز ز تو تنوع من! سیی
قراره برییز

 کامل میخورم سیر نمیشم

ی چیم رو سیر کنم ؟ ز  با سیی

ا را به سمت من میکشد ز  آرام میخندم که پییر

 !تو بخور نمیخوام-

 خب نمیشه که. میخوای گشنه بمونز ؟-

 نگایه به ساعت که از ده گذشته است یم اندازد

خونه ی هتل که االن تعطیله- ز  !آشیر

 نگاهش را به من یم اندازد

ون جیگر بز نیم؟ ا ینم بنداز سطل اشغا ل-  !بریم بیر

 .حیفه بره اشغایل، میذارم یخچال بعدا میخورم-

 بلند میشوم که میگوید

. جلو در هتل منتظرتم باشه؟- ز م پاییر  من میر

شلوار اسلشی پوشیده بود و گرمکن ستش را هم تن 

 زده بود. از چمدانش هم
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کفش های کتانز نایکش را هم بر میدارد، تیپش کامال 

ز  ون رفیر  مناسب بیر

 .بود

رسی تکان میدهم که بعد از پوش یدن کفش هایش 

 .اتاق را تر کمیکند

توانستم فراموش کنم هنوز حال چندلحظه پیش را ن

 و جانی در مغزم زنگ

ند ز  .میر

ز نرفته و ضعف  لرزش پاهایم هنوز کامل از بیر

 .شدیدی را احساس میکنم

ا هم زیر دماغم زده و بشدت تح ر یکم کرده  ز بوی پییر

 یک تکه از آن را

 .بخورم

ون  ا بزنم نمیتوانم آن بیر ز
اما میدانم که اگر لب به پییر

 با او غذا بخورم و

حسانی شایک میشودانوقت  . 



نم. بارانز رس  ز  هارا که آورده بودم تنمیر
یگ از بارانز

 که از باال
ی
 رنگ

خیط مشگ بود و بعد وسطش سف ید و بعد تا 

ز طوش رنگ بود. کتانز   پاییر

نم. همه  ز های سفید و شا ل طوش اش را هم تنمیر

ز را که ست خ ریده بود  چیر

را هم بر  کار را برایم راحت تر کرده بود. گوشی ام

 میدارم و نگا یه به صفحه

اش یم اندازم. هیچ پیایم ندارم جز هشدا ری که خیی 

 از شارژ کم گوشی ام

 را
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 .میداد

پنج درصد بیشیر شارژ نداشتم. گوشی را توی کیفم 

 رس میدهم و بعد از

ز کارت اتاق، از اتاق خارج میشوم. با شتاب   برداشیر



ام بر میدارم تا زودتر بهگ  

سم آسانسور پنج طبقه  او برسم. به آسانسور که میر

ز تر است. دکمه را  پاییر

فشار میدهم و خودم مشغول بازی با حلقه ی روی  

 .کیف میکنم

 !ببخشید خانم-

با صدای مردی به خودم یم آ یم. ناخودآگاه گایم 

وم و رس باال  عقب میر

ز  م. با دیدن مرد قد بلند و چهار شانه ی از کابیر میگیر

ون آمده و منتظر  بیر

 .من است تا کامال کنار بروم

 .چشم هایش یخ بسته است انگار

 .ببخشید-

وم و او با گام های بلند خودش را به  کامال عقب میر

 اتاق کنار ی اتاق ما

ساند. رسی    ع سوار کابینمیشوم. انگاری اعصاب  میر

 .نداشت



ز را کنار ماشینش به  سم. آرمیر ز هتل که میر پاییر

 میبینم. قدم هایم را تندتر

سم مشغول تلفن  برمیدارم و وقتر کنارش میر

 .همراهش بود

 !بریم-
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 .با صدایم رس از گوشی بلند میکند

 باشه ؟-

ز را باز میکند و اول من سوار میشم و بعد  در ماشیر

بالم سوارخودش به دن  

میشود. همچنان توی گوشی اش سخت مشغول 

 .است

ی شده ؟- ز  چیر

د. با  رسی تکان میدهد و گوشی را به سمتم یم گیر

 دیدن عکسش در یگ از

ی ابرو باال یم اندازم  از پیج های معروف خیی



 عکس تو اینجاچیکار میکنه ؟-

ند ز  لبخندی میر

 !اتفاقا دقیقا همونجانی هست که من میخوام-

 گنگ نگاهش میکنم که میگوید

 !اوم! شوهرت رفت رس تییر روزنامه-

یک عالمت سوا ل به عالمت هآیدیگر توی مغزم 

 اضافه میشود. این مرد که

دن د و تییر مرد  ز بود که عکسش را بر روی روزنامه میر

 پو ل را درشت زیر

 .عکسش مینوشتند

 حاال چرا مرد پول؟-
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 !چون پو ل ما ل منه! بعد ما ل بقیه-

 نمیفهمم چه میگ و ید که ادامه میدهد

ا! - ز من بلدم پو ل درارم! از خییل جاها خییل چیر

 میخوای به تو همیاد بدم؟



ز شطرنج بازی کردنه فقط  پو ل درآوردن راحته. عیر

 باید بدونز کدوم مهره

 !جاش کجای صفحه ی شطرنج

ا در نم یارم- ز  !رس از این چیر

ند ز  به صندیل ت کیه میر

! خوشنویش خوبه. کال هیز خوبه! نقاشی هم - بهیر

 بلدی ؟

 !یکم-

 نقاشی من و بکش! بزنم رس در اتاقم چطوره ؟-

 به نظرم حرفش شوچز بیش نبو د

نه تا این حد. در حد یه گلو بلب ل کنار خطایط -

 .هام

 .اوم! خییل خوبه هم ینم. گلو بلبلم دوست دارم-

کوتاه رس میچرخانم و نگاهم را معطوف با لبخندی  

 خیابان شلوغ میکنم. کنار

ز دیگری بود که کودیک از  ز ما، ما شیر دست ما شیر

 پنجره ی سمت شاگرد،



 رس
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ون آورده و دست های کوچکش را ت یک ه گاه   بیر

 کرده بود و به دقت همه

 جا

را از نظر میگذراند. د و سه سایل بیشیر نداشت. از م 

 و های خرگوشی بسته

شده اش با آن کش موهای گیالش اش مشخص بود  

 که دخیر است. پنجره را

پای ینمیدهم تا دقیق تر ب بینمش. عاشق بچه 

 هآیدخیر بودم! دلیل خاض

نداشت، شا ید چون خودم و اطرا فیانم به دخیر 

زش قائ لآنگونه که باید ار   

نشده بودند، این ذه نیت در من به وجود آمده بود  

 که من دخیر بچه ها را

 .دوست داشته باشم



ود، نگاهش از اطرافش کنده  شیشه که کامل پایینمیر

 میشود و روی صورت من

مینشیند. چند ثانیه با دقت نگاه میکند و من هم با 

ی او را زیر  دقت بیشیر

م. مادرش سخت مشغول صحبت کردن  نظر یم گیر

 با راننده که شاید همشش

کش گذاشته بود  بود، بود اما دستش را روی کمر دخیر

 تا تکیه گاهش باشد

. 

تکیه گا یه که من همیشه کم داشتم. مادری که بیاید 

 دست روی موهایم

 بکشد

و بودنش را یادآوری کند. تا بود، همیشه پشت قد و 

 قامت بلند حاج بابایم قایم
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شده بود و هر چه گفته بود چشم گفته بود. سالها او 



ز به خانه ی  را از رفیر

پدرش منع کرده بود و مادرم هیچ نگفته بود، سالها 

 او را از رسخاب سفیدآب

منع کرده بود و مادرم چشم گفته بود، ساله ا چرخ 

 خیایط اش با آن پارچه

خورده بود و  های گلدار قشنگش کنار اتاق خا ک

 مادرم چشم گفته بود،

 مادرم

 او شده 
ی
منع شده بود و این منع شدن جزن  از زند یک

 بود. جزن  که سخت

ز یاد دهد و اینمیان  انش نیر دلش میخواست به دخیر

 من، به عنوان دخیر 

سومش رسکشی کرده بودم، رانده شده بود م و جایم 

 شده بود ته انباری و

ده باز میگرداند م. من خرد شام و ناهاری که نخور 

 رسکشی کرده بودم و روزی

که حاج بابا من را به ته انباری تبعید کرده بود، به 



ان دیگرو ی تیمان  دخیر

عمویم قو ل داده بودم که آن ها را از منع شدن و 

 زور دور خواهم کرد. به

شهر قصه ها خواهم برد و آنجا با ل هایشا ن را باز 

 .خواهم کرد

وقتر به خودم یم آیم که کود ک با لبخندی گشاد به 

 .صورتمنگاه میکند

د. کود ک در  ناخواستهلبهایم طرحلبخندی یم گیر

 خودش جمع میشود و با

همان لبخندش خودش را در آغوش مادرش یم 

ز کیم جلوتر  اندازد. ماشیر

ود و او از دید من محو میشود  .میر
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- وشگل بودخ ! 

 .با صدای آرمینمیچرخم و نگاهش میکنم

 !آره خییل-



اخم ریزی میکند. کیم نزدیکم یم آید که متعجب 

 نگاهش میکنم. دست باال

 .یم آورد و انگشت شصتش را زیر چشمم میکشد

 گریه کردی ؟-

زیر چشمم یک تر شده بود؟ نی هوا توی خ یاالتم  

 گریه کرده بودم ؟

- داری؟یعتز انقدر بچه دوست   

ز نگاهش میکنم. فکرش کجا رفته بود  !تیر

 !نه-

سخت میگویم اما او بشدت کنجکاو است تا علت  

 گریه هایم را بدان د

ی ناراحتت  - ز ؟ چیر
پس چته؟ چرا گریه میکتز دخیر

 کرد؟ برگر دیم هتل؟

 چر ؟

 !نه. یاد قدیما افتادم-

 ابرو باال یم انداز د

-  قدیما، یگ بشنوه انگ
ی
ار صد سالته! او! یه جور میگ



 !بگو بابا نیم وجتی 
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 !از زر زر متنفرم

نم ز  .ناخواستهلبخندی میر

ما دوازده تا بچه بودیم، با شش تا یتیما ی عموم! -

 .رو هم میشدیمنوزده نفر

! پنجتاشون خواهرام  یازده تا پشو هشت تا دخیر

 بودند و سه تاشون

ز دخیر بودم. د و  ای عموم بودند. من سومیر
دخیر

 
ی
 تآیدیگه تو پونزده سالیک

ازدواج کرده بودند. نوبت من بود. متز که هجده 

 سالم بود و چون ازدواج

ز دخیر ترش یده! فکر   نکرده بودم تو شهرمونمیگفیر

 !کن به دخیر هجده ساله

مامانم شدید مطیع بابام بود و بابام یه مرد زورگوی 

از اونا که ت کیهمستبد!   



د به پش تیش و اگه امر میکرد باید وسط چله ی  ز میر

 تابستون برف یم اومد

! 

من تو کتم نرفت! گفتم چرا؟ اگه قرار بود بقیه برام 

ز تکلیف کنند چرا  تعییر

 خدا

بهم عق ل داد؟ اگه قرار بود همه بگن سیاه هو من 

 قبو ل کنم چرا درک و فهم

یر کاسه کوزشون، پش داده بهم؟ قبو ل نکردم زدم ز 

 خالم و قبو ل نکردم. تا

اینکه حاج بابام یه روز عصتی شد و گفت گم شم برم 

 تو انباری اون ته کنار

دبه های سیر ترشی مامان که لیاقت خونه ی خوب 

 رو ندارم! من رفتم ته
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 انباری، خط نوشتم انقد نوشتم تا دیدم که نه، خطم



 شبیه اون خط های قشنگ

توی تلویزیون ها شده. پروا رها تر بود. باباش معلم 

 بود و خاله ی من رو

هم بیدار کرده بود. به پروا گفتم و پروا نقشه چید و 

 هر هفته سه روز من و با یه

د پیش یه استاد خطاط که  بهونه ی یم پیچوند و مییی

 تد ریس نمیکرد، ویل

کرد. چندماه دیگش    چون دوست باباش بود قبو ل

 گفت برم توی یگ از اتاق

، من بخاطر  هاش به بچه ها خط یاد بدم. م یدونز

به  اون کار پونزده تا رصز

کمربند خوردم، دندونم شکستو استخون دنده ام تر  

 ک برداشت! اون شب

قسم خوردم خودم و بقیه رو از اون زور نجات 

 .میدم

بود و او  به خودم که یم آیم، گریه هایم شدت گرفته

 جعبه ی دستما ل کاغذی



را سمتم گرفته بود. از خانواده ام خییل زیاد 

 نمیدانست و حاج بابایم را همان

یکبار قبل از عقد دیده بود و تمام. هیچکس دیگری 

 را ندیده بود و هیچوقت

سیده بود  .هم سوایل نیر

 نجاتشون دادی ؟-

پری دستما ل برمیدارم و اشک چشم هایم ر ا 

م. یکسال از آمدن من به  میگیر

 !تهرانمیگذشتو من هیچ کاری نکرده بودم

 !نه-
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 قو ل بیخود دادی ؟-

نگاهش میکنم. انتظار این واکنش را از او نداشتم! 

 نگاهم را که م یبیند

 میگوید

- ض عیف عم ل کردی دلدار یت نمیدم چون ! 



 تعجبم د و چندانمیشود و او ادامه میدهد

، نه که بشیتز آب - دهن باید رسویس میکردی دخیر

ی. یک  غوره ب گیر

میخوای اونارو نجات بدی. وقتر شوهرشون داد به 

 یگ مثل خودش ؟

حاج بابا یم را میگفت. دستما ل را میان مشت م 

 .جمع میکنم

- ینجاچیکار کنم؟ من خودم هنوز ا . .. 

 .حرفم را قطع میکند

تو جات خوبو محکمه! برگر دیم تهرانم محکم تر -

 میشه، دیل! من صد بار

گفتم که پشتتم. برو جلو، رو هر کاری دلت میخواد 

 دست بذارو برو جلو،

صخره ها رو جر بده، کوه رو رسنگون کنمن هستم. 

 رف نر جلو ؟

ز پیچ میخورد و با متوقف شد ن بوی جگر توی ماشیر

 اتومبیل، هر د ویمان به



 .سمت پنجره نگاه جابجا میک نیم

 .رسیدیم! بریم شام. بقیش و بهت میگم-
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وم. مردی مسن  زودتر پیاده میشود، پشت رسش میر

 بود با منق ل بزرگش و

فولوکس نارنچی رنگش که پشت آن پر از یخچا ل و 

 نوشابه و سیخ های

متعدد بود، با پیاده شدن ما، نگاه ریز میکند و چند 

ز   ثانیه بعد ناباور نامارمیر

ند ز  .را صدآمیر

ز را از کجا میشناخت  !آرمیر

مرد که حاال فهمیده بودم اسمش عیل اقا بود یک س 

ز   یتز جگر روی میر

ود  میگذارد و د و بطری نوشابه هم کنارشان و میر

 پای منقلش. تکه ی تنام

از سیخ های جگر را داخلش قرار  برمیدارد و یگ



 میدهد و آن را به سمتم

 میگیر د

 !بخور-

م. خودش لقمه ی  با تشکری نان را از او یم گیر

 پرچرب تری آماده میکند و

ند. همیشه طوری غذا میخورد   ز گاز محکیم به آنمیر

 که ناخواسته اشتهایت

 .باز میشد

لقمه اش را تا نصف میخورد و من هم سیع میکنم 

او پیش بروم همراه . 

 بطری نوشابه اش را باز میکند و همزمانمیگوید

 خب، بگو ب بینم. رفتر جلو یا نه ؟-
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م و  د. رس باال یم گیر دوباره غم جانم را فرا میگیر

 نگاهم را به آسمان صاف

ی میکند ی میدوزم. ماه وسط آسمان دلیی ز  .پاییر



 !نه-

- شه؟ شاید یگ از اونا منتظرتهپس قولت چر می ! 

نگاهش میکنم. راست میگفت. شاید این یکسال 

 .چشم به راهم بودند

ون کشیدن یه دلیل بزر گ - اونارو از اون شهر بیر

 .میخواد

ن؟ خبیاوقت -  از تو کوچیکیر
ی
مگه نمیگ

ستانشونه یا هم که دانشگاه  .دبیر

چه بهانهانی بهیر از این؟ مامانم از باباش یه خونه 

 داره، اونجارو واسشون

 آماده میکنیم. هوم؟ نظرت ؟

ناباور نگاهش میکنم و باورم نمیشود این همان 

 مردیست که وقتر عصتی 

ز   میکرد. حاال ا ین چنیر
ز و زمان را خونز میشد ز میر

انز   نشسته و برآیدخیر

ده برنامه ر یزی که تا حاال حتر آن ها را همندی

 .میکند



 جور کنم برات ؟-

 گیجو مات میگویم

 چه جوری اخه ؟-

برگشت یم تهران! با خودم میر یم شهرستانتون. -

م حرف  اونجا خودم میر
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نم. درسته بابات از منم خوشش نیم آد. اما  ز میر

 خب، منم زبون آدم هارو

ان. هم اینجابا خودتون، خوب بلدم. میارمیشون تهر 

 همم به قولت عم ل

 .میکتز 

نم و قدرشناسانه نگاهش میکنم. خییل  ز لبخندی میر

 دوست دارم بدانم چرا انقدر

 مشتاق این کار است

چرا دوست داری اونارو بیاریم ا ینجا؟ منظورم اینه  -

 که تو اونارو نمیشناش



. لقمه اش را  اما خییل سیع داری بهشون کمک کتز

تز میگذاردروی سی . 

ز  پری دستما ل کاغذی بر میدارد و دور لبهایش را تمیر

 .میکند

 !چون درکشونمیکنم-

 .متعجب نگاهش میکنم که ادامه میدهد

داستان تو برام دورو ناآشنا نیست. خاتون خودش -

 جز اون دسته دخیر 

هانی بود که اون زمان رسکشی کرده بود. میگفت 

 مکتب خونشون سه تا پله

فت باال. زیر پله ها خایل بود و صدای میخورد میر 

ونیم  معلم همیشه بیر

فت میشست زیر پله ها تا صدای معلم رو  اومد. میر

ز دست  بشنوه. خاتون همیر

ز رو هم از همون زیر پله  و پا شکسته خوندن و نوشیر

 و نگاه های یواش کیش

 .از پنجره یاد گرفته
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 در این مورد به من نزده بود. 
ز
خاتون تا حاال حرق

 مشتاق نگاهش میکنم که

 ادامه میدهد

دوازده سالش که شده بود، با آقا جونم که ازدواج  -

 کرده بود. آقا جونم

 اجازه

داده بود درس بخونه! عجیب غر یب بود اون زمان 

ز مردی ویل خب،  همچیر

 !آقا جون من خییل مرد خونی بود

-  ! نگفته بودخاتون یه چر 

توی اون عمارت انقدر جیغ و داد میکر دی که  -

 کش فرصت میکرد خاطره

 !بگه برا ت

ز میاندازم م رس پاییر  .از رسی

 !بخور بچه! غذاتو بخور! رسد شدن-



 مانده 
ر
 لقمه را میخورم و او به زور جگر های باق

ر
باق

 را توی بشقابم خایل

یممیکند. کامال سیر شده ام. عقب میکشم و میگو   

 !من دیگه نمیخورم-

با خنده پنج شش تا جگر مانده را توی دهانش 

 .میگذارد و بلند میشود

 قورتشان که میدهد میگوید
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 یه جانی هست چانی میفروشن. بیا بریم -
ز این پاییر

 .اونجا

ی نمیگویم. از عیل اقا تشکر میکنیم و کنار هم  ز چیر

 قدم هایمان را برم یدار

 .یم

ز سطح و همواری بود. خارج از شهر بود. جز عم  زمیر

 و عیل بساط بالیل هم

دیده میشد و کیم آن ورتر، دکه ی کوچک که سماور 



 بزرگش از اینجاهم

دیده میشد. صدای فندکش که یم آید رس به سمتش 

 .میچرخانم

یگار را میان لبهایش گذاشته و سیگارش را س

 روشنمیکند

 روزی چند تا نخ سیگار میکشی ؟-

 فند ک را توی جیب شلوارش میگذار د

 داره! به حال و روزم، به تو-
ی
 !بستگ

 متعجب ابرو باال یم انداز م

 به من ؟-

یتز -  میر
آره. اینکه چقدر بریتز تو اعصابم! بیشیر

 بیشیر میکشم. اما امروز

 خونی بودی، کمیر کشیدم. از خود صبح تا االن دخیر 

 نخ! یکیشم که از شما

 !چشیدیم
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د. لبم را گاز  با یادآوری چند ساعت پیش تنم گر میگیر

م که بلند  یم گیر

 میخندد

و سه مردی که گوشه ی خیابان سخت مشغول بال 

 ل خوردن بودند نگاهمان

چرخانم و به سمت دیگر خیابان نگاه میکنند. رس م ی

 .میکنم

 خب حاال! بد گذشت بهت؟-

سیم ادامه نمیدهد. د ولیوان چانی یم   به دکه که میر

د و یگ از لیوان ها را  گیر

به دستم نمیدهد. لیوان کاغذی با طرح پرتقا ل حلقه 

 شده را میان دستانم

م. روی نیمکت کنار دکه مینشینیم. ل یوان را  میگیر

یمکتو فضای خایلروی ن  

 بینمان قرار میدهد و میگوید

 .یه لحظهپاش و دیل-

 متعجب نگاهش میکنم که لیوان را از دستم میگیر د



 !گفتم پاش و-

لیوان را کنار لیوان خودش قرار میدهد. بلن د میشوم  

 که میگوید

 .د و سه قدم برو جلو دوباره برگرده-

 کاری که خواسته را میکنم و میگویم

 چیشده ؟-
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ند ز  لبخندی میر

ز من - دقت کردی تازگ یا راه رفتنت شبیه راه رفیر

 شده ؟

ابرو باال یم اندازم! چه میگفت! تا این حد دقت به 

 خرج داده بود ؟

 واقعا ؟-

 رسی تکان میدهد

 !آره. دقیقا شبیه من قدم هاتو بر میداری-

ه خودم یم اندازم. ناخواسته رس خم میکنم و نگایه ب



ز دست  شکل قرار گرفیر

هایم د قیقا همان بود! مثل او با فاصله از بدنمنگه 

 داشته بودم و حتر پاهایم

را هم با فاصله ی کیم از همنگه داشته بودم. متز که 

 قبال کامال پاهایم را

 .جفت میکردم و دست هایم را به بدنم میچسباندم

طرافمان که دوباره نگاهش میکنم. توی تاریگ ا

 بهلطف د و المپ دکه کیم

روشن تر شده بود میشد ستاره های توی چشم 

 هایش را دید. ا ین مرد حتر از

ین تشابیه هم غرق لذت میشد  !کوچکیر

 بده ؟-

 !نه اتفاقا! داری میشی چفت خودم-

با تمام شدن حرفش، لیوان چانی ام را به دستم 

 میدهد. بخار های آرایم از
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م و  لیوان خارج میشود. لیوان را از دستش یم گیر

 دوباره رس جایم مینش ین م

 میدونز به چر فکر میکنم ؟-

سم و او در حایل که زیپ پالستیک  سوا ل را من مییر

 حاوی قند را باز میکند،

 منتظر نگاهم میکند

 !به رسنوشت آدما-

 !نگاهم را معطوف سمت دیگر خیابانمیکنم

اون سه تا مرد مثال! االن پیش هم شادن، میگن م -

 یخندن ویل اگه مغزشون

نه.  ز ونمیر ، کیل از توش درد و غم بیر  کتز
ز
رو کالبد شکاق

، ز دکه چر  یا همیر

پشت اون سماورش کز کرده و رسش و کرد ه تو یه 

 صفحه نمایشگر کو چیک

، کل مشغله هات رو صفحه  نز ز که وقتر قفلش و میر

یبنده ی سیاهش نقش م ! 

دارم فکر میکنم به خودم، از ته انباری تا هواپیما 



 شخیص! دارم فکر میکنم

ه زده بود!  ی که ته انبار چنیی
به تو، از فرانسه تا دخیر

 رسنوشت خییل

 !عجیبه

 پالستیک قند را روی نیمکت رها میکند

-  ! عجیباره! ویل بد نیست

ه میشوم. بعد از یکسال  توی چشم هایش خیر

س مصادقانه، م ییر  
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پشیمون نمیشی از انتخابات؟ توی این یکسال با -

 خییل از دوستات مواجه

 ... .شدم. در مقایسه با اونا

 نمیگذارد ادامه ده م

 .حق نداری خودتو با کش مقایسه کتز دیل-

لیوان را از میانمان برمیدارد و عصتی ان را پشت 

نییمنیمکت پرت میکند.   



یزد، ه ی نز  از محتوای لیوان روی نیمکت میر

 میگویم و تنم را عقب میکشم

 که

 او خودش را جلو میکشد

دقیقا روزی که انتخابت کردم، چشم بستم رو -

، خوش ز  همه! بودن،رنگیر

 بو،

خوش نقش، ویل من اونا رو نمیخواستم. من یگ 

 میخواستم یه رنگ، بوی

صداقت، خوش مرام، که خدا تورو گذاشت رس رام. 

 واسمم مهمنیست، از ته

شهرستانتون اومدی یا از ناف لندن، مهمنیست  

 گوشه ی انباری کز کرده

بودی یا گوشه ی تخت سلطنیت توی باالی برج! 

 !مهم خودت بودی و مغزت

 !مهم چشمات بودن و دلت! مهم اینا بودن

- نتخانی پیش آدما یه روزی یه جانی از یه ا



 ...یمونمیشن
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ز نیم روشتز خشم را در چشم هایش  توی همیر

 خوب یم بینم

ز نز دیل-  !داره زر میر

 کف دستش را محکم روی پش نر نیمکت میکوبد

یتز تو اعصابم دیل-  !داری میر

 .باید بدونم-

 چیو ؟-

 !که پشیمون نمیشی -

ند. انقدر  ز بلند که مرد دکه چر با  بلند قهقهه میر

 تعجب نگاه میکند. خنده اش

 که تمام میشود، میگوید

پشیمون!؟ خجالت نمیکشی تو؟ زده به مخت؟ یک -

 چر رسی کرده تو مغزت

 که توهم زدی؟



زده بود به مخم! راست میگفت! شاید واقعا به مخم 

 زده بود! شاید هم توهم

 زده بودم. بلند میشود و با همان خشمش م یگ وید

پاش و! باد خورد به کله ات رودل کردی ول ی من -

 !بلدم درستت کنم بچه

 !پاش و

د و مرا از روی نیمکت بلند  طوری مچ دستم را میگیر

 میکند که حس میکنم
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ز مچ دستم هم کنده شود ز االن است که همیر  همیر

نفس  نی توجه به من، گام های بلند بر میدارد. نفس

 زنان

ود و من هم برای ا  دنبالش روانه میشوم. او راه میر

 ینکه دستم زیادی کشیده

 !نشود و درد ن یاید، بیشیر م یدوم تا راه رفت ن

ز -  !آرمیر



 با صدایم که بیشیر شبیه ناله بود، یم ایستد

 چیه ؟-

 !دستم-

نگایه به مچ دستم یم اندازد و سپس دست م را رها 

 میکند. دست به کمر

د و نگاهش را به آسمانیم می شود. رسش را عقب مییی

 انداز د

 !چیکارت کنم من نمیدونم-

رسش را صاف میکند و با دست اشاره میکند تا راه 

 بیفت م

 !بیا برو دیل-

نم و قدم هایم را آرام بر میدارم.  ز  به کیفم میر
ی
چنگ

ز که میشویم  سوار ما شیر

 امان نیم ده د

- ه؟ د اخ ه نفهم، باید خراب میکردی شبمون رو آر 

 من اگه قد یه پشکل هم
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، میذاشتم این روا ل زندگیمون  واسم ارزش نداشتر

 ادامه داشته باشه! شما

ز خ ل بازی در میارین؟ که چر ؟ ا چرا انقد چیر
 دخیر

 نگاهش میکنم

 !سوا ل پرسیدم ازت فقط-

 انگار که آتش عصبان یتش با این حرفم بیشیر میشود

 !سوال؟ تو غلط کردی با این سوا ل های مسخرت-

 !فحش نده انقد-

 باشه ؟-
ز
 خوب میکنم، حر ق

ی  ز خشم توی چشم هایش انقدر زیاد است که چیر

 نمیگویم. با داد بلندش راننده

به راه یم افتد و انگار که او هم ترسیده باشد، رسش 

تر صندیلرا به پش  

ند و چشم هایش را م یبندد. من هم دیگر  ز تکیه میر

ی نمیگویم تا ر سیدن ز  چیر

 به



 .هتل سکوت میکنم

سوار اسانسور هتل که میشویم خودم را در آینه اش 

 میبینم. ناخواسته اخم

 اش را روی 
ی
ز همان اخم همیشگ کرده ام. او همنیر

 صورتش دارد با این

ز انداخته و نگا هش به نو ک کفش تفاوت که رس پاییر

 .هایش است
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وم و پشت رسم یم آید و  ونمیر ز که یم ا یستد. بیر کابیر

 .وارد اتاق میشویم

کیفم را همانجا روی کمد کفشی میگذارم و کفش 

 .هایم را هم در یم آورم

 به

بهانه ی حمام هم که شده، میخواهم چندلحظه ای 

وانم خشماو را ن بینم تا بت  

 لباس هایم را بر 
ز
زیادش را هضم کنم! نی هیچ حرق



 میدارم و م یشنوم که غر

ند و میگ و ید که مثل جوجه میمانم و هر جا  ز میر

 آب ب بینم با کله توی آن

 فرو

وم  .میر

در رسویس را میبندم و شیر آب را باز میکنم. حداقل 

 دوش های اینجا مثل

ز مکانیگ دوش خانه ی او پ یچ یده و شب یه ما شیر

 نیست! صدای رسی رسی 

 آب

توی حمام یم پیچد. لباس هایم را در یم آورم و زیر 

م. نگایه به  دوش میر

 تنم

 .یم اندازم

وم و رد رس انگشتانش را در  به چند ساعت قبل میر

 جای جای بدنم حس

ز   کف دستش را حس میکنم و انگار همیر
ز

میکنم. داغ



 .حاال اتفاق افتاده است
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ی از سستر پاهایمنیست، خودش میگفت چون  خیی

ز بارم بوده ضعف  اولیر

کردم! حس خونی وجودم را پر کرده بود. زیادی ماهر 

 بود و مشخص بود

 .دوران مجردی اش بیکار ننشسته است

پلک میبندم و سیع میکنم افکارم را مرتب کنم تا 

 علت عصبانز شدنش را

ما یکسال است که ازدواج کردهایم ، اما هیچ بفهمم! 

 شبیه زن و شوهر

نیستیم. یکسال است که صیی کرده تا من بتوانم کنار 

 بیایم و با او باشم، توی

این یکسال من هیچ کاری نکرده ام، نه بر ترسم غلبه  

 کرده امنه کاری کرده

 .ام که کیم نیاز هایش را برطرف کنم



سم. متز  شاید ترسم نی مورد! اما من  حق داشتم بیر

 
ی

 که روز به روز وابستگ

ی به او پیدا میکنم، متز که روز به روز بیشیر  بیشیر

 عالقه مند
ی
 به این زندیک

میشوم و حاال امشب با این کارش، کار را برای من 

 سخت تر کرده بود و

امکان نداشت دیگر رد دستانشو حرکات ماهرانه اش 

م  !را از یاد بیی

سم از  فرداهانی که نمیدانم چه  حق داشتم بیر

 !میشود

سم  !حق داشتم بیر

شامپ و بدن را برمیدارم و کیم از آن را ک ف دستم 

وع میکنم یزم و رسی  میر

 به
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. او بدنم را از خودم بهیر بلد بود.  ز بدنم را شسیر



 میدانست کجا برود که

 .صدای من را در بیاورد. میدانست چه کند

او فداکارانه کار کرده بود و آن حرف های من، به 

 .مذاقش خوش نیامده بود

 .شاید من یک عذرخوایه به او بدهکار باشم

ونیم آیم. پشت به من و رو به پنجره ا  از حمام که بیر

 یستاده است. دست

داخل ج یبش کرده و نگاهش را معطوف نیمه شب 

از کرده است. سکوت  شیر

وم و  شهر حتر از اینجاهم مشخص است جلو میر

 پشت رسش یم ایستم. آب

یزد و  اهنم میر از موهایم چکه میکند و روی کمر پیر

 خیش اش را حس

 .میکنم

 سایه ام را روی پنجره م یبیند که رس میچرخان د

 !موهاتو خشک کن، رسما میخوری-

ز بود، نگران  نگرانم بود! توی این یکسال کارش همیر



حظه هایمتک تکل  

 .بود

 !میکنم-

رسش را دوباره رو به پنجره میکند. کیم نزدیکمیشوم. 

 نمیدانم عذرخوایه

وع کنم. میخواهم دهان باز کنم که  ام را از کجا رسی

 یکهو، تکانمیخورد و
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ود. رس جا یم خشکم  به سمت اتاق لباس ها میر

ند. یعتز تا این حد از دس ز تممیر  

 ناراحت شده بود ؟

تصور ا ینکه او را تا این حد ناراحت کرده و فرصت با 

 او بودن را از خودم

گرفته ام، قلبم را آزار میدهد. بغض میکنم و برای ا 

 ینکه او متوجه نشود

 .خودم را به بالکن اتاق یم اندازم



دست هایم را روی حفاظ بالکنمیگذارم و به 

 اشکهایم اجازه میدهم تا روی

ی  ز گونه ام رها شوند. رسدی هوای آخر شب پاییر

 روی تنم مینشیند و لرز اندامم

از را  د اما هیچ برایم اهمیت ندارد. هوای شیر را میگیر

 دوست داشتم

حاال این رسمایش را بیشیر دوست دارم. اصال چه 

نم و ز ، اینجایخ میر
 بهیر

تمام میشوم. تمام میشود این نکبت، تمام میشود 

اواین زجر برای  ! 

 !دیل-

م تا  صد ایش از پشت رسم یم آید. لبم را گاز م یگیر

 شاید بتوانم گریه ام را

 !مهار کنم

 !با موی خیس اینجانی رسما میخوری-

باز همنگران است. لعنت به تو کهلحظهلحظه 

. چراغ  عذابم را بیشیر میکتز



 بالکن را روشنمیکند و قدم توی بالکنم یگذار د
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 !حتر کفشمنپوشیدی بیا تو-

برمیگردم تا رسش داد بزنم و بگویم تمام کند این 

 شکنجه های نر در نر اش

ند. حوله  ز را که با دیدن حوله ی در دستش خشکم میر

 ی سفیدم که گل های

صورنر روی آن نقش بسته بود و مخصوص موهایم 

 بود. آمده بود تا موهایم

 .را خشک کند

تشدید میاب د اخم هایش  

 گریه ؟-

وم و کمر خیسم به  نزدیک تر یم اید. قدیم عقب میر

 حفاظ فلزی میچسبد و

 .رسما تن و جانم را میلرزاند

 چیشده ؟-



حوله را باال یم آورد و آن را روی موهایم یم اندازد. د 

 و دستش را د و سمت

 صورتم میگذارد و توی صورتم میگوید

 چته دیل؟ چتهالمصب ؟-

باره میکشند و کاری میکنم که خودم هم بغضم دو 

 باور ندارم. دست هایم را

 من چه کرده ام، مثل متز که گریه امارام شده،

 !آروم باش عزیزم-
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عزیزم را با لحن خا ض تلفظ میکرد. انگار که از 

 اعماق دلش یم آورد و

 .بیانمیکند

 .بیا بریم تو! نگرانم رسما بخوری-

 وارد اتاق میشویم. در بالکن

 .را میبندد و حوله را از روی موهایم برمیدارد

؟ - چته دیل؟ آروم نشدی انقدر بیقراری میکتز



 .. .میخوآیدوباره

با فکر به حرفش چشم هایم تا آخرین حد ممکن باز 

 ی بلندی"نه" میشود و 

 .میگویم

 پس چیشده ؟-

 !هیچر -

- چر هیچر داری باز زر... گریه میکتز ؟ دردت هی

 چیه شما ؟

 !ببخشید-

یک کلمه میگویم و خودم را راحت میکنم. حال 

 مقدمه چر نز و کیل صفحه

پشت رسش را اصال ندارم. ماتو مبهوت نگاهم 

 .میکند

 بخاطر ؟-

سوالش یعتز هنوز کامل متوجه حرف هایمنشده 

 است و توضیح میخواهد. یا
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شاید هم خودش میخواهد این بحث را کش دهد و 

د به جانی که خودش  بیی

 .دوست دارد

ون! من منظوری نداشت م-  .بخاطر ج ریان بیر

 رسی تکان میدهد

ز -  .بخشیدمت حاال بیا ب شیر

ز غذا خوری را  ود و صندیل میر قدیم عقب میر

ونمیکشد. بلندش میکند و  بیر

ز من و خودش قرار میدهد. با چشم  صندیل را بیر

 اشاره میکند تا روی صندیل

وم و مینشینم  .بن شینم. جلو میر

د و دستم را روی ران پاهایم مشت میکنم. حوله را از 

 روی رس شانه هایم

برمیدارد و مشغول خشک کردن موهایم میشود.  

 کارش که تمام میشود حوله

ز یم اندازد  .را روی میر



- تم کهخیالت  تخت! یه جوری اسیر . .. 

حرفش را ادامه نمیدهد. نفس عمیقر میکشد و 

 میگوید

برو بخواب! ممکنه صبح قبل بیدار شدن تو من -

 .رفته باشم، نگران نشی 

دوباره دل شوره رساغم میآید و حس میکنم معده ام 

 .بهم میپیچد

 کجا ؟-

181 

   دیوانه و رسگشته

میدهد و به سمت اتاق  میخندد خودش را تکان

ود. صدایش  لباس هایمان میر

 از اتاق یم آید

ی- ، حال گیر  !جلسه، کار، بدبختر

وم و  از روی صندیل بلند میشوم. به سمت تخت میر

 .روی تخت مینشینم

اهن شلوار ساتتز که پو شیده بودم در تماس با  پیر



 پارچه ی نرم تخت، حس

 تاقخاص و آرامش بخشی القا میکرد. وقتر از ا

ونیم آید که به جای  بیر

گرمکنش، رکانی سفیدش را پوشیده و آماد ه ی 

 جلو .خواب شده است

یم آید و کنار من روی تخت م ین شیند. دستر به 

 موهایش میکشد

این همه مدنر که ایران بودم، خودم تونستم از پس -

 !همه ی کارهام بربیام

. کاری که من اینجا دارم، از  لزویم نداره نگرانم باشی

 لحاظ سختر یه دهم

 .کارانی نیست که انجام دادم و موفق بودم

 تنها نگاهش میکنم که ادامه میدهد

خودتو مشغول کن. هتل فردا یه تور داره که -

از رو  جاهای گردشگری شیر

ه، میتونز باهاشون بری، اما  .. .مییی

را باال یم اورم و یگ از نگاهم میکند. دستش 



 انگشتانش را از مشتش

ونمیکشد  بیر
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 !یک، بهم خیی میدی کجانی -

 انگشت دومش را اضافه میکند

دو، یگ از اون لباس خوشگالت که هیچ جاتو نم -

ونمیپوشی   !یندازه بیر

 انگشت سومش را اضافه میکند

- تز اویک؟ خوشم با هیچ مردی هم صحبت نمیک

 نمیاد حتر در حد یه دقیقه

 .صداتو بشنون

ود از این  ماتو مبهوت نگاهش میکنم. ته دلم قنچ میر

نر   حجم از توجه و غیر

 .که خرج میکرد

 !باشه! ویل فکر نمیکنم برم-

 اخیم میکند



 چرا ؟-

 .نمیدونم! تنهانی فکر نکنم خوش بگذره-

ند و باز شیطنت از چشم هایش ز میبار  لبخند پهتز میر

 د

 دلت برام تنگ میشه ؟-

نم و جاگیر میشو م ز  ملحفه را کنار میر

 !شب ب خیر -
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دراز میکشم و پشتم را به او میکنم. خوب میدانم که 

 اگر ادامه دهم تا خود

صبح بیدار میماند و آن شیطنت توی چشم هایش را 

ون ترشح میکند  .به بیر

 دلتنگم نمیشی دیگه آره؟ شانس -
ی
یعتز االنمیگ

 !ندارم که

ملحفه را روی رسم میکشم. نفس عمیقر میکشد و 

 آه مانند بازدمش را خارج



 .میکند

 !اینم شانس ماس-

ز شدن تخت م یتوانم بفهمم که او هم  از باال پاییر

 دراز کشیده. چند دقیقه توی

 سکوت میگذرد. با خیال اینکه خواب یده پلک روی

 هم میگذارم که یکه و

 !خیال باطله که بدون پیشت بودن میخوابم لیدی-

جون من چرا تنهانی نمیخوای بری ؟سمج است! -

یش لقب  زیادی سمج! سیر

ند که  ز خوبیست برای او! نمیدانم از کجا به رسم میر

 میگویم

 !حاال نمیدونم! شاید یگ رو پیدا کردیم و رفتیم-

 یک و مثال ؟-

میداد که کارم را درست انجام داده تغییر لحنش نشان

 .ام

ز - ون رفیر ی که زیاده آدم واسه بیر ز  !نمیدونم. چیر
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 میشود. انگار که عصتی شده و 
فشار دستش بیشیر

ل  میخواهد خودش را کنیر

 .کند

پای اون آدم ها قلم میشه بدون اطالع من بیان -

 !رساغ تو بچه

نم و هیچ نمیگویم. کیم بعد فشار  ز لبخندی میر

 دستش کمیر میشود و آرام غر

ند ز  میر

! زر زر زیادی میکنه واسه من-  !نیم وجتی

ی نمیگویم. شدیدا خوابم یم  ز نم و چیر ز لبخندی میر

 آید و فقط دوست دارم

بخوابم. هر چند سنگیتز پاهایش روی پاهایم اذیتم 

ی نمیگویم ز  .میکند، اما چیر

بیشیر از این حس پس زده شدن را به  دوست ندارم

 .او بدهم و اذیتش کنم

نم. با دیدن جای خال یش،  ز غلتر روی تخت میر



 حرف د یشبش توی رسم

میپیچد. دستم را تکیه گاهم میکنم و بلند میشوم.  

 گفته بود نگران نباشم و از

پس خودش بریم آید. شاید واقعا جانی بر اینگرانز 

 وجود نداشت و خاتون

نم و نگاهم روی  زیادی ز نگران بود. ملحفه را کنار میر

 ساعت روی دیوار

 .مینشیند

 !ساعت از هفت گذشته بود

 یک رفته که متوجه نشده ام ؟
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حتر زودتر از کارمند هاو معلم ها از خانه خارج شده 

 !است

بلند میشوم و با همان ذهن مشغولم به رسویس 

وم. فن ز میر جان های روی میر  

را جمع میکنم و بیکارو نی هدف روی صندیل کنار 



 .پنجرهمینشینم

ی و تندی از شیشه ی پنجره عبور   ز نور آفتاب به تیر

 کرده و با تمام قدرت،

نییم از اتاق را روشن کرده است و نیم دیگرش که 

 تخت خواب قرار داشت،

ی نور در امان  ز بهلطف پرده ی که کار شده بود، از تیر

وده است. به رسمب  

ند توی این آفتاب کیم در شهر قدم بزنم ز  .میر

 !نه با تور، بلکه خودم تنهانی 

بر ایش میفرستم و مینویسم که  بلند میشوم و پیایم

 رفته ام کیم در شهر قدم

بزنم، پیام را ارسال میکنم و رس یع حارصز میشوم. 

 فقط کارنر که داده بود و

موبایلم را برمیدارم. اگر گم بشوم هم سوار تاکش 

 میشوم و خودم را به هتل

سانم. خییل سخت نیست  .میر

لباس های راحتر میپوشم تا توی قدم زدن مشکیل بر 



 .ایم ا یجاد نکند

نم. نگا یه به اطرافم یم اندازم. کیم  ز ونمیر از هتل بیر

 ترس وجودم را پر

ونمیر  فتم و حاال تنها کرده است. همیشه با پروا بیر

، کیم دلهره ز ون رفیر  بیر

 .دروجودم ایجاد کرده است
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نفس عمیقر میکشم و قدم هایم را برمیدارم. از هتل  

 که خارج میشوم و پا

توی خیابانمیگذارمناخواسته نگایه به گوشی ام یم 

ی از  اندازم. هیچ خیی

وغ استاو نیستو انگاری رسش زیادی شل . 

گوشی را توی جیب مانتوام میگذارم. به سمت 

 راستم حرکت میکنم. د قیقا

جانی که م یتوانم تابل وی زرد رنگ تاکش را ب 

 بینم. اول از دستگاه



 کارتخوان

م و سپس به سمت یگ از تاکش ها  پو ل نقد میگیر

م. مقصدم حافظ  یم گیر

 یه

 .است جانی که همیشه دوست داشتم بروم

از به رانن ده تاکش میگویم که هیچ آشنانی با شیر

 ندارم و باید مرا تا حافظیه

ز را   بود که کامل همه چیر
راهنم انی کند. مرد مهربانز

 توضیح میدهد. چون

از بود، خییل زود مرا به  هتل نزدیک دروازه قرآن شیر

ساند  .حافظیه میر

هر چقدر بیشیر نزدیکمیشوم همانقدر بیشیر تابو تب 

ود. واردقلبم باال م یر  

حیاط جنونی حافظیه میشوم، حیاط اصیل. از جانی  

 که بلیط خریدم، یک

بورشور هم هدیه دادند تا بتوانم راحت تر بروم، بس  

 که ناآشنا بودنم را به



ز  همه میگفتم. حیاط زیبانی که رنگ و روی پاییر

 زیباترش کرده بود. د و سمت
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 وجود داشت. بر گ های 
ی
حیاط باغچه های بزریک

ی همه جا ریخته شده ز  پاییر

ی هایشان د و چندان شده بود  .بودند و دلیی

وم. انگار دوست دارم زودتر به آرامگاه  جلوتر میر

 حافظ برسم. به بیست پله

سم، حس میکنم قلبم  ی ایوان که میر

 دروجودمنیستو به آسمان پر زده

ماست. پله ها را باال م وم و بروشور را باال میگیر یر . 

"  بلند م ۲۰ اگرچه این رواق دارای
ی

ستون سنگ

۴یباشد اما از آن جهت که   

ستون وسط آن به زمان کریم خان بر م یگردد به آن 

ستونه۴ رواق  

 . "میگ ویند



تک تک ستون ها را از نظر میگذرانم. اما آرامگاه 

 .حافظ بر ایم مهم تر است

یگذارمنفس عمیق ی میکشمپا توی آرامگاهش که م . 

م و نقش و نگار روی گنبد، توجهم را  رس باال یم گیر

 جلب میکند. ناخواسته

ز زیادی زیبا بود و فریبنده!   نم. همه چیر ز لبخندی میر

 کنار یگ از ستون ها

مینشینم. چشم میبندم و خودم را به آرامش باغ 

 دعوت میکنم که البته خییل

که ده دوازده نفر   طو ل نمیکشد و رسو کله ی توری

 را با خود آورده بود

 .پیدا میشود

سانم. دستر روی  بلند میشوم و خودم را کنار مزار میر

 سنگش میکشم و به
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 !این فکر میکنم که حافظ تا چه حد عاشق بود



عاشق بنده بود یا به قو ل معلم هایمان عاشق 

 !خالق

کتا نی نگاشته بودانقدر عاشق که بود   ! 

مردی کنارم یم ا یستد و کتانی را که روی ش بزر گ 

 نوشته بود حافظ نامه

 به

د  .سمتم یم گیر

خانم کتابشم میخر ین؟ شما که انقدر با دقت دار -

 ید نگاه میک نید حتما

 خییل

 !دوستش دا رید

م  کتاب را از دستش یم گیر

 !آره دوستشون دارم-

 !تخفیف میدم بهتون-

خییل دلم میخواهد این کتاب را بخوانم. دست توی 

 جیبم میکنم و هر چه پو

 ل



نم و به  ز نقد داشتم به مرد میدهم. کتاب را بغل میر

وم. یک  سمت خروج میر

ساعتم تمام شده بود و خییل وقت نداشتم اینجا 

 پرسه بزنم. آمدنز در انتهای
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 شانر 
ز
را دیده بودم که مقصدم آنجا بودخیابان کاق . 

برای خواندن این کتاب ز یادی عجله داشتم، انقدر  

 که یادم رفته بود نگایه به

 ام نی اندازم. گوشی که دیشب ان را توی 
گوشی

 حالت سکوت گذاشته بودم

 و

احت،  مردی که با ترس وسط جلسه و در تایم اسیر

 شماره ام را میگرفتو

دش رها کرده بودمپیام میداد را به حال خو  . 

وم و  نمیدانم چقدر میگذرد. اماوقتر رس باال میر

 چشم هایم را میدوزم به



صورت گارسون کافه، که هوا تاریک شده بود و  

 گارسونمیگفت که مدت

زمان زیادی اینجابوده ام، ساعات ازدحام کافه 

ز  دیکمیشود و باید میر ز
 همیز

 .را تر ک کنم

م و بعد از حساب  رسی تکان میدهم. کتاب را برمیدار 

 کردن صورتحساب قهوه

ونیم آیم. دست توی جیبم میکنم و  ام، از کافه بیر

ونمیکشم  .موبایلم را بیر

با دیدن هفتاد و پنج تماس نی پاسخ و چهل پیایم که 

 فرستاده بود، چشم هایم

از حدقه در یم آیند. کیم نگاهم را جابجا میکنم و با 

 دیدن نشان سکوت باال

 .صفحهلعنتر آرایم میگویم

س گوشی را دوباره در ج یبم میگذارم و سوار  با اسیر

ز تاکش میشوم و  اولیر
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س وجودم را پر کرده. حتم  نام هتل را میگویم. اسیر

 دارم تا کنون پر از

عصبانیتو خشم شده. کف دستم را روی مانتوام 

 میکشم. میگویم که خواب

وده ام، رسم درد میکرد قرص خورده و خوابیده ب

 بودم! اما نه... لعنتر پیایم

 .که فرستاده بودمیادم رفته بود

خییل زود به هتل میر سیم. کرایه را حساب میکنم و 

 پیاده میشوم. تا ر سیدن

به اتاق رسما پرواز میکنم. با نفس نفس کارت را 

وم و  داخل خشابش فرو میر

ن کفش هایش روی جا کفشی اه با باز شدن درو دید

 از نهادم بلند میشود. در

 !را که کامل باز میکنم میبینمش

توی تاریگ اتاق، روی مبل رو به روی ورودی 

 نشسته و روشتز که از



سالن ورودی هتل به داخل م یتابد، باعث میشود  

 که خوب چهره اش را ببینم

. 

. بزاق دهانم را قورت میدهم و پا توی اتاق میگذارم

 در بهلطف اهرم باال

ساندم  .رسش بسته میشود و سکوت اتاق مییر

 !سالم-

صدای سالمارامم به زور حتر به گوش خودم 

سد. بلند میشود. دست به  میر

اهنش را تاوس ط سینه  جیب میشود. دکمه های پیر

 اش باز کرده و این یعتز 
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تفشار زیادی را تحمل کرده اس . 

 کدوم گوری بودی؟-

سد. کتاب  سوالش را تمام حرص و عصبا نیتش مییر

 را میان پنجه هایم



 .میفشارم

 !نمیدونستم گوشیم رو سا یلنته-

ند ز  .پوزخندی میر

 با من با زیت گرفته ؟-

 .ببخشید-

ون ؟-  نگفتم تنهانی حق نداری بری بیر

فت-  !با تور حوصله ام رس میر

 !حوصله ات گه میخورد-

ند و اتاق غرق در  ز جلوتر یم آید. کلید برق رآمیر

 .روشنانی میشود

دهنتو چه جوری رسویس کنم! چه جوری رسویس  -

ی  کنم که یاد ب گیر

 وقتر 

 !میگم تنهانی نه، یعتز نه

د و مرا به میانه ی  جلوتر یم آید. باز ویم را یم گیر

 اتاق میکشد. چون کودیک
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دان ق یمتر مادرش را شکسته باشد، ماتو مبهوت گل

 .نگاهش میکنم

 زر بزن کجا رفته بودی؟-

ونمیکشد. نگایه به جلدش یم  کتاب را از دستم بیر

 اندازد و آن را روی

ود و د و س ه دکمه  مبل پرت میکند. دستش باال میر

 مانده را باز میکند
ر
 .ی باق

ود تا زمانز که  اهنش را نگاه من دنبا ل دستانش میر پیر

 روی تخت یم اندازد

. 

 !نش نیدم-

بدنم منقبض میشود. نگاهم روی عضله هایش چرخ 

 میخورد و ناخواسته

 .دست هایم مشت میشود

 ال ل مونز گرفتر ؟-

ند. هیتز  فریاد بلندش باعث میشود شانه هایم بیر



 میگویم و نگاهم به چشم

 .های رسخش گره میخورد

 !حافظیه-

جلو یم آید. هیچ فاصله ی میانمان نیست. نفس 

 هایش روی صورتم پخش

 .میشود

چند ثانیه ی روی صورتم مکث میکند و بعد آرام 

 فونر روی صورتم رها
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ز که  میکند که باعث میشود پلکهایم را ببندم. همیر

 میخواهم دوباره بازشان

م یم پیچد. چشم کنم، درد بدی توی ل*ب*های

 هایم تا آخرین حد ممکن

 .باز میشود

 .لرزش بدنم را کامال حس میکنم

ز -  .آرمیر



 !هیس-

 !بخدا جانی نرفته بودم-

 !میدونم-

 !با تاکش رفتم، با تاکش هم اومدم-

 !میدونم-

 زمزمه میکند

 !به حرفم گوش نمیدی، اذیت میشم-

سم. نباید بلرزم و عصبانیت ش سکوت میکند. نباید بیر

 .را زیاد کنم

دلم میخواد یه جوری حرصم و رست خایل کنم ویل -

 !نمیدونم چه جوری

 دهانم خشک شده و حتر زبانم به زور تکا نمیخور د

 چیکارت کنم هان ؟-
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ی نمیگویم. شالم را که حاال روی رس شانه  ز باز چیر

ون  هایم افتاده است بیر



 .میکشد. کمر راست میکند

نم ز  شا ل را دور دستانم یم پیچد با عجز صد ایش میر

ز -  !آرمیر

ند ز  تنها نگاهم میکند. خوب که شا ل را گره میر

ود و حس میکنم نفس  تپش قلبم باال میر

 .در سینه ام مانده

ش ؟-  مییر

 !بدنت یخ زده-

ز -  ...آرمیر

؟- ز  جون دل آرمیر

 ....به مر گ خود-

- ی! غلط کردی هیش! مر گ تو نه ! حق نداری بمیر

ی  !بخوای بمیر

 بزنم و برعکسش و انجام -
ز
از رسی بعد، یه حرق

 بدی! راحت ولت نمیکنم

 دیل، یه کاری میکنم فقط زار زار گر یه کتز اویک؟

رسی تکان میدهم. دستش را باال یم آورد و دست 



 هایم را از قید شا ل ازاد
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ندمیک . 

چشم ریز میکنم و با دیدن گاز زخم خونز که دورش 

 چسب

 .خورده بود اخیم میکنم

 این چیه ؟-

د. انگار میداند چه را دیده ام که هیچ  رس باال یم گیر

سد و تنها ی نمییر ز  چیر

 .جوابم را میدهد

هیچر کمرم زخیم شد، بچه ها برام پانسمانش  -

 .کردن

اهنش یم اندازم. هیچ ردی ا ز خون روی  نگایه به پیر

 آندیده نمیشود. پس

ز دیگری  اهنش را عوض کرده یا موضوع چیر یا پیر

 .است



هنت کث یف نیست-  .چرا پیر

بلند میشود. دستم همان شکیل روی هوا 

 .خشکمیشود

هنم و - . پیر ز گیر دا دیا! خب میگم زخ یم شد همیر

 زود از تنم در آوردم

 زخیم

 !نشد

ز بلند میشود و  ی نمیگویم. تیر ز ابرو باال یم اندازم و چیر

ود توی اتاق  میر

و و تا بحث کش پیدا نکند. بارها   لباس. شاید میر

 گفته بود که عالقه ای به
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بحث ندارد و بیشیر دوست دارد هر مسئله ی وجود 

ز خودمان حلش  داشت، بیر

 .کنیم

خت مانده بود. کاش بلد بودم با گوشی اش روی ت



 این گوشی ها رسو کله

بزنم. نه که کامل خنگ باشم، اما این اپ ل اخرین 

فته بود که  مدل، انقدر پیشی

من با گلکش گرند نتوانم اپ ل را زیرو رو کنم. توی 

ز فکر ها بودم که  همیر

صدای کوتاه پیام یم آید و صفحه اش روشنمیشود. 

 هر چند کار درستر 

 دیگران! اما خب، من  نیست
ی
رس ک کشیدن در زندیک

 واقعا ن م یتوانم توی

 این

 .اوضاع و این دلشوره هاو آن زخم، خود دار باشم

کیم کمرم را از تخت فاصله میدهم. شماره ی است  

 که پیایم برایش فرستاده

محتی م یخواد ببینتت، تونستر حرف بزنز باهام "

، کله ز  تماس ب گیر آرمیر

ی در نوت یف   "...خراب ز بعد از آن دیگری چیر

 .گوشی مشخص نبود



حاال سه سوا ل دیگر به سوا ل هآیدیگرم اضافه شد، 

 آن شماره که بود؟ هر

که بود آشنا بود که رسیم صحبت نکرده بود، محتی  

 که بود؟ و ا ینکه کله

 خراب منظورش که بود ؟

صدای قدم های محکمش روی پارکت اتاق انقدر 

ع بلندبلند است که رسی      
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 .میشوم. وارد سالنمیشود

نگایه کوتاه به منیم اندازد. گوشی اش را برمیدارد و 

 من هم به بهانه ی

وم. پیام را م یخواند و  لباس هایم به سوی اتاق میر

 قدم هایش را به سمت

بالکن بر میدارد. باز هم باید کار بد رسکشی را برای 

تکرار کنم. مانتوبار دوم   

ز د و کمد و درست  ام را روی صندیل کوچک بیر



 .دروسط اتاق یم اندازم

سالن را نگاه میکنم. در بالکن نیمه باز است و این 

 .یعتز همانجاست

وم صد ای ش  ز پاورچ ین به سمتش میر پاورچیر

 واضح نیم آید. گایه بلند

 حرف

ند و گایه کوتاه. خوب گوش هایم را ت یز میکنم ز  .میر

ز اشکان، من نوکر باباش نیستم که به من " ببیر

 دستور بده! بعد این همه سال

فکر کنم دیگه خودم رو ثابت کردم که خیانت کار 

 نیستم. آدم خیانت بودم،

 به

آخرین پیشنهادم که رقمش ت یلیاردی بود نه 

 میلیاردی، جواب میدادم. اما من

اهل نون و نمکم، خشاب رو هم تحویل داد م که 

وی متز  فردا  نیاد بگه تو نیر ! 

من مخم رو میذارم این وسط، ایده هانی که من دارم 



 رو خودتم م یدونز 

هیچکش نداره، محتی یه آدم ورشکسته ی بدبخت 

 بود که حکم جلبش دست
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ده نفر بود، من اومدم این وسط از اون کارخونه ی 

ه  خا ک خورده، زنجیر

ون! منتر نیست، سودم و گرفتم،  کارخونه کشیدم بیر

 اما محتی یا اون پشش

 "با من اونطوری حرف بزنن

 چند دقیقه سکوت میکند و دوباره میگوید

اشکان من نمیدونم، یا رسی اییط که من گفتم "

اکت  پیادهمیشه یا اصال این رسی

ه. االنم  ز امشب تموم میشه میر همیر

داری هستهتلمنمیتونمجانی بیام. هر دی  

 "بمونه واسه فردا

نمیدانم مخاطب پشت خط که نامش اشکان است 



 چه میگ و ید که

 آرمینمیخندد

 محتی "
بایدمناز کنم! هر یک ندونه تو خوب میدونز

 چقدر به من نیاز داره،

اون جایزه ی کارآفرین برتر سال که گرفت ، از صدقه 

 رسی منه، رئ یس اتاق

نه، ادامه صنعت معدن شده، از صدقه رسی م

 "بدم؟

حاال سوا ل هایم زیاد میشود! خشاب... مخ...  

ه ای... اتاق  کارخانه های زنجیر

صنعت... کارآفرین! همه ی ا ینها در ذهنم میکس 

 میشوند و تنها گیج تر

میشود. مکالمه اش که به سمتو س وی خداحافیطز 

ود. قدم هایم را تندتر  میر

ع لباس هایم برمیدارم و وارد اتاق لباس میشوم. رسی    

 .را عوض میکنم
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 "قهوه میخوری؟"

خانه یم آمد و این یعتز مکالمه  ز صد ایش از توی اشیر

 اش تمام شده. از اتاق

خانه میشوم ز ونیم آیم و وارد آشیر  .بیر

 !درست میکنم خودم-

نی توجه به من د و فنجان از توی کابینت برمیدارد و 

ه سازبه سمت قهو   

ود  .میر

ز تو-  !بشیر

خانه  ز ز غذاخوری توی آشیر با رسش به صندیل های میر

 اشاره میکند. صندیل

ونمیکشم و مینشینم. کیم بعد د و فنجان قهوه  را بیر

ز قرار میدهد و  روی میر

ز رها  ظرف شکر را با د و قاشق کوچک روی میر

 میکند. خودش هم روی

 .صندیل مقابل منمینش یند



ه بگردونتت-  !از فردا یگ میاد بیی

دستم را دور فنجان قهوه حلقه میکنم و گرمایش را 

 به تتز که از رسمای اتاق

 که شاید ناشی از ش نیدن حرف های پر از 
ی
و یخ زدیک

 سوا ل او بود هدیه

 .میدهم

ز نیست، من فقط میخوام - ون رفیر مشکل من بیر

 !تنها باشم
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 ابرو باال یم انداز د

ازه بچه! این شهر رو منم که سالهاست - اینجا شیر

م خوب بلد  میام و میر

 بار اولته چه جوری تنها بری؟
ی
 نیستم. تونی که میگ

من امروز سوار تاکش شدم گفتم حافظیه من و -

 دقیقا برد اونجا، از اونجا

 هم



سوار تاکش شدم اسم هتل رو گفتم و من رو دقیقا 

د اینجاآور  ! 

 رسی تکان میدهد

اویک! ویل من دل نگرونمیمونم! نمیتونمتمرکز کنم. -

ز   امروز بخاطر همیر

حماقت مسخره ی تو من د و تا از جلسه هام و از 

 !دست دادم

 نی فکر میگویم

 !مهم جلسه هاتن پس، نه من-

قاشق را که توی فنجان قهوه اش فرو برده و نی دلیل 

د باال یم آور د ز  هم میر

- ! درد من جلسه هام بودن در رو با نز ز ز داری زر میر

فتم  قفل میکردم و میر

ز بودم توی هتل خودم و طبقه ی پونزدهم  و مطمی 

 هیچ کاری نم یتونز بک

 .نز 

 !نه که بیام برات برنامه ریزی کنم
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 ...منظورم-

! قهوه اتو بخور-  !نیمخواد توجیه کتز

خودش همانطور بدون شکر قهوه اش را میخورد. 

 مزه ی زهر میدهد این

 .قهوه هانی که او همانطور راحت رس میکشد

ز یا بگم بیارن ؟-  شام بریم پاییر

نمیخواهم توی این اتاق بمانیم. حس میکنم بیشیر  

 که باهم میمانیم دعوا راه

یم اندازم. باید کیم با خودم د و د و تا کنم و حساس 

ی این مرد رایت ها  

 قلقلک

 .ندهم

ز -  !نه بریم پاییر

 !باشه بد و پس-

خودش رنگ رسمه ای ست دیشبش را پو شیده بود 



 و کتانز های سف یدش

 هم

روی جاکفشی مانده بود. من اما باید این ست 

 .بنفشم را عوض میکردم

مانتوی جلو بسته ای انتخاب میکنم و تنها شلوارم را 

 عوض میکنم. طبق
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معمو ل هم که تمام لباس هایم را با ست ک یف و  

 کفشش خریده بود، م

 یپوشم و

ویم ونمیر  .باهم بیر

دستم را طوری میان انگشتاش محکم گرفت ه و با  

ود،  گردنز صاف راه میر

 که

انگار شاه دختر کنارش قرار گرفته. تک تک کارکنان 

 هتل با دیدنش رس خم



یه میکنند که چرا آمده است و تدارکات میکنند و گال 

 شامش را باال یم

 .آوردند

ز های انتهای سالن را  ینمیر
در آخر هم یگ از بهیر

 آماده میکنند و آنجا

ی که میشد به راحتیاز پشت  ز ز شام ما! میر میشود میر

 شیشه های رستارسی

 !اشت دروازه قرآن را دید

 !اینجا خییل خوشگله-

نگاهش را به سمت شیشه و جانی که من چند ثانیه 

 پیش نگاه میکردم یم

 انداز د

ی نبودم-  !هیچوقت آدم هیز

این منظره ربیط به هیز نداره که. این چراغ ها تو تا -

 ریگ هواو اون
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 اند
ی

 .دروازه ترکیب خییل قشنگ

- ی نیست اما روحل طیقز میخواد!  من هیز

 !هیچوقت آدم ل طیقز نبودم

، خودت خیی نداری-  !هستر

ند ز  .لبخندی میر

رفتار من با تو فرق داره! من با هیچکس دیگه ای -

 .این شکیل رفتار نمیکنم

 .تونی که فقط روی مهربون من و میبیتز 

زبانم انگار قفل و بست میشود. مقابل ابراز عالقه 

 !هایش میمانم چه بگویم

- و برام مثل بقیه ای ؟واقعا فکر کردی ت  

تصور کنیه شهر رو، یه قسمت شهر پر از ساختمون 

 های بلند و دود و دم،

یه قسمتش پر از دارو درختو نفس، تو همون قسمت 

 پر دارو درختر 

 !برام، از دود و دم میام تو دل تو نفس میکشم

 چند ثانیه مکث میکند



 رسخ میشی چرا ؟-

با لذت نگاهم میکند. کیم به سمتم خم میشود و تن 

ز تر یم  صدا یش را پاییر

 آورد
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این مانتو قرمزت خییل بهت میاد. دارم فکر میکنم -

 تو یهلباس جذاب تر با

ز رنگ چه شکیل یم شی   !همیر

ز آرایم میگویم و رس خم میکنم. درست نیست  هیر

به پیش کش که نامش  

 .عنوان همش در شناسنامه ام هست خجالت بکشم

 خجالت میکشی ؟-

رس باال یم آورم. موهایم همیشه تا چند روز بعد از 

 حمام کردن فرو حالت

دار میماندن. چون موهایم را نبسته بودم، کیم از 

 موهایم روی نییم از



یزد و نگاه او به دنبال موهایم روانه میشو  صورتم میر

 د

- ی میکتز   برا من؟ پاشم ب یخیال شام و دلیی

 بساطمون شم ؟

سکوت میکنم. بیشیر در خودم جمع میشوم. 

 میخندد

ش ترش کن! یکم - برام قرمز بپوش دیل! یکم بهیر

 آتیشش و تندتر کن برام

! 

 من همینجا ذوب میشوم

 !موهاتم همیشه فر کن. فر زیادی بهت میاد-

 با حالت خواهش میگوید

- ی کن دیل! من عاشق توام! با لباش که  برام دلیی

 فقط برای منمیپوشی و
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موهای فرت که بریزی رو کمرت... خون تو بدنم 



 !شدت ج ریانش بیشیر میشه

من ا ینارو دوست دارم! من همون روانیم که  ...

 فقط برا

 !تو آروم میشم. آروم ترم کن دیل

رساسیمه نگاهش میکنم. گارسون غذای اصیل را یم 

 -آورد و او نی خیال ادامه

ی این بازی میشود. اما خوب میدانم که این بازی 

 موقتا متوقف شده است و

ز موقعیت دوباره سوت جریان بازی را به  در اولیر

 .صدا در یم آورد

غذایمان را میخوریم. شدید گرسنه هستم و تا انتهای 

خورم. حتر بشقابم را می  

ش را هم میخورم. با  آن ساالد کلم با ذرت هآیدلیی

ز   دستما ل دور دهانم را تمیر

میکنم. عجیباست! همیشه زودتر از من غذایش را 

 .تمام میکند

 بریم ؟-



رسی تکان میدهم. گوشی اش را برمیدارد و دوباره به 

 .اتاقمان بر میگردیم

دازدگرمکنش را از تنش در یم آورد و روی مبل یم ان . 

 .دیل بیا-

متز که گیجو ویجوسط اتاق ایستاده بودم آرام به 

وم. بر میگردد  سمتش میر

 و پشتش را به منمیکند

 .اون چسب رو از روی کمرم بکن. کالفه ام کرد-
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 !زخمت عفونت میکنه-

 .زخم مهیم نیست. سطحیه-

نسما ن خونز تنها یک د ایره ی متوسط وسط گاز پا

 شده بود. آرامارام چسب

را میکنم. زخم خاض نبود و تنها یک خط کوچک 

 -بود که د و سمتش بخیه

 .های ریزی خرده بود



 تو بخیه داری ؟-

 رسی    ع بر میگردد

مهم نیست بابا. اونارم یارو جو داد زد، پو ل زیادی -

 میخواست بکنه. دخیر 

را بود، عضله دیده بود خوشش اومده بود. گاز 

د نم که از دستم میگیر ز  تآمیر

ونمیآید  .و به رسویس یم رود و رسی    ع بیر

 چند ثانیه نگاهم میکند

 لباس قرمز آوردی؟-

 .در سکوت نگاهش میکنم

 .نیاورده باشی هم مهم نیست-

 جلو یم آید
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باز بدنم منقبض میشود. مانتویم را از تنم در یم آورد 

 .و روی زمینیم اندازد

 .شالم را هم از رسم میکند



ند ز  .نگاهش میکنم کهلبخندی میر

 !موهات خییل قشنگن-

 بزاق دهانم را قورت میدهم

در طو ل تماماین مدت چشم هایش را دوخته به 

 !صورتم

س! قرار نیست اتفاق خاض بیفته-  !نیر

های خیس میشود. کامال مشخصچشم   

است که حالش زیادی خراباست و نی خیال من 

 نمیشود. زیادی تالش میکنم

تا لحظه های آن شب مسخره و شوم را در ذهنم 

 .مجسم نکنم

نم ز ز مار پیچ میخورم و هق میر  .عیر

 باال یم آید

 !گریه نکن-

گریه اماذیتش کرده است. دوباره به خودم یم پیچم 

ندو او دوباره تشی  ز   میر

 !دیل گریه نکن-
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دست خودمنیست. عصتی میشود. فشار دستش 

 بیشیر میشود. ییعز میکشم و او

 دیوانه میشو د

 !داد نزن-

مراعات را کنار میگذارد. عصتی شده و کارهایش 

 .دست خودش نیست

 !نابودت میکنم دیل بخوای ادا بازی در بیاری-

نم. اخم هایش درهم میشود ز  .ناخواسته عق میر

 !دیل-

نم و نفسهایم  ز ند. دوباره عق میر ز با حرص صایم میر

 .سنگینمیشود

 !دیل بسه! بسه! بسه-

ود. حاال او از خشم میلرزد  تن صدایش هیع باالتر میر

 .و من از ترس

دیل یه کاری میکنم واسه جمع کردن لشت التماسم -



 .رو بکتز 

ورتم میغردبلند میشود. توی ص  

من ، من سگ مصب، شوهرتم! غلط میکتز عق -

نز تو صورت من! غلط ز  میر

نز  ز  .میکتز من و پس میر

با احساس اینکه میخواهد چه کند جیغ هایم 

 .شدیدتر میشود

ز تو-  ...آرمیر
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نمیگذارد حرف بزند. دیوانه شده است، دستش 

 روی دهانم فرود یم آید

- قط خفه ش و! تهش میفهمم واسه کدوم ف

 بیشعوری داری خودتو نگه

ز من و  میداری. غلط کردی فکر کردی اگه میتونیر

ز  ز بشینیر  مچل خودتون کنیر

 .به ریشم بخندین



نی توجه به من ادامه میدهد. جیغ سومم انقدر بلند 

ند ز  .هست که خشکش میر

نم و او ناباور میگوید ز  هق میر

 !نفرتت از من رو باور نمیکنم-

 .کیم فقط عقب میکشد اما هنوز عصتی است

! دیل من -
ز
دیل من امشب نشونت میدم با یک طر ق

 یادت میدم بازی کردن

 با

ز افخم یعتز چر   !آرمیر

دستش را روی دهانم میگذارد و محکم میچسبد. 

 جیغ هایم حتر به گوش

خودم همنم یرسد. این مرد امشب به من رحم 

ندنمیک . .. 

د. با حرص خودش را کنارم یم اندازد.  ز نفس نفس میر

 پدر خودم جمع میشوم

 و مثل گنجشگ برف زده در میان یخ های

 .خیابان سوتو کور میلرزم



210 

   دیوانه و رسگشته

م؟ درد و - د من سگ رو چرا کاری میکتز پاچتو بگیر

 مرگت چیه! یه بار

نز  ز  !ناله میکتز یه بار عوق میر

پلک روی هم میگذارد. هیچ کاری نکرد. تنها فقط 

 ترساند. آخر رس خودش

عقب کشید. سینه اش به تندی باالو پایینمیشود. 

 خم میشود و از توی جعبیه

ونمیکشد. سیگار را  ز عسیل، نچز سیگار بیر روی میر

 روشنمیکند و انقدر عمیق

ز االن خفه  میکشد که حس میکنم دود سیگار همیر

 .اش خواهد کرد

آرامارام بلند میشوم. باید هر دویمان کیم خلوت  

وم و  کنیم. به رسویس میر

 در را میبندم. هیچ حال خوشی ندارم. نه که از او

 .ناراحت باشم، بلکه از خودم بشدت ناراحت هستم



* " 

ز   "آرمیر

یک ساعت... دو ساعت... نمیدانم چقدر، اما هوا  

 کم کم داشت روشنمیشد و

حبس کرده بود. کل  او خودش را توی حمام

 وجودمناله میکرد. نه از رس

 .هوس، از رس پس زده شدن های مداوم

حالم خوب نیستو از خودم بدم میآید. از متز که او را 

 ترساندم. چشم های

د  ز مشگ ترسیده اش هنوز هم مقابل نگاهم چرخ میر

 .و رسزنشم میکرد
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پا روی زمینمیگذارم. نریم موکت را کف پاهایم حس 

 میکنم و انگار پاهایم

گز گز میکنند. به زور بلند میشوم. کمرم بشدت درد 

ود  .میکند و رسم گیج میر



لنگان لنگان خودم را به رسویس میکشانم و تقه ای 

نم ز  به در اتاق میر

 !دیل-

کیم بعد در باز میشود و دیل با موهانی که خشک 

حوله ی که تنششده و   

کرده در مقابلم ظاهر میشود. تنها نگاهم میکند و 

 هیچ نمیگوید. در را کامل

باز میکند و از کنار من رد میشود تا برود، همان 

م  لحظه مچ دستش را یم گیر

و اجازه نمیدهم برود. ترس دوباره توی چشم هایش 

 فرمانروانی میکند

 !درسته خوب کردم ویل ببخشید-

ه میکنم و بالفاصله عقب میکشم و به سختر زمزم

 .وارد رسویس میشوم

خودم هم نفهمیدم معذرت خوایه کردم یا پررو 

 .بازی درآوردم

دوش آب را باز میکنم و بدون اینکه ذره ای آب گرم 



 مخلوط کنم زیر دوش

وم. آب رسد شا ید کیم حالم را بهیر کند  .میر

ونیم آیم، لباس پو شیده روی تخت دراز   وقتر بیر

شیده بود و به خوابک  

عمیقر فرو رفته بود. کاله حوله ام را روی رسم 

وم. انقدر  میگذارم و جلو میر

ز شدن تشک  عمیق خوا بیده بود که حتر باال پاییر

 تخت همنتوانسته بود او را
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 .از خواب بیدار کند

چهره اش در خواب زیادی مظلوم بود. فرم 

ش جالب بود. مثل کودیکخوابیدن  

 .در خودش جمع میشد و لبهایش را قلوه میکرد

از ته دلم از او دلخور بودم. از اونی که نمیدانستم 

 چه

ند. اگر مرا نمیخواهد،  ز دردی دارد که دائم مرا پس میر



 چرا راضز به این

ازدواج شد بوس هیچ اجباری وجود نداشت و اگر 

 مرا میخواهد چرا مرا پس

ند ز  .میر

وم توی اتاق لباس  رسدرگم و کالفه بلند میشوم و میر

نم ز  .و لباستنمیر

امروز انقدر قرار های مهم دارم که تا شب حسانی 

 خسته خواهم شد. گوشی 

ام را بر میدارم و پیایم برایش مینویسم که هر جا 

 دلش خواست برود و اما

خیی بدهد که کجاست. گوشی را توی جیب کتم قرار 

ونمیدهم و از اتاق  بیر  

یم آیم. دکمه ی وسط کتم را برمیدارم و با گام هانی 

 محکم و بلند از هتل

 .خارج میشوم

ز مینشینم، اشکان عصتی وارد اتاق  وقتر پشت میر

 میشو د



معلوم هست تو دردت چیه! محتی میخواهد قرار -

 داد هاش و کنس ل کنه

. 
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نم و دسته ی ایکس نی خیال به صندیل ام ت   ز کیه میر

ون  باکسم را از کش و بیر

 میکشم

 !بدر ک-

 .اشکان ن چر میکند

مردک، قرار بود با محتی بریمیی سیم به مجلس! -

 یادت رفته میخواستر 

 نما ینده مجلس ش ی ؟

 با دست اشاره ای به خودم میکنم

این تیپ حیف نیست بره تو بهارستان ح یف و -

 میل شه! نقشه عوض شده

. 



 چرا؟ از دیشب تا االن چه خوا نی دیدی ؟-

از، طوفان بپا کنم ؟-  یادته گفتم میام شیر

منتظر نگاهم میکند. بلند میشوم. به سمت گاو 

وم و مداریک که  صندوق میر

ونمیکشم. دوباره  برایشان جان گذاشته بودم را بیر

نم مینشینم و ز  پشت میر

ز میکوب م  مدار ک را محکم روی میر

 !کیش و مات جناب محتی -

 .اخیم میکند. انگار متوجه منظور من نشده است

214 

   دیوانه و رسگشته

 یعتز چ ی ؟-

جلو یم آید. پوشه را برمیدارد و نگایه به کاغذ های 

 توی آنیم اندازد. هر

ن د  باال مییر
 لحظه ابرو هایش بیشیر

 اینا چیه ؟-

 !خوب بخون-



- . این ز مینا، این پروژه ها، دارم م یخونم! ویل.. 

 پولش از کجا ؟

 !جناب محتی -

ند ز  پوزخندی میر

 قرار دادا کنسل، االنم -
ی
ی. میگ پاچش و یم گیر

ی؟  میخوای ازش پو ل بگیر

 !محتی من و و ل نمیکنه! خودتم خوب میدو نز -

 !ویل داره میاد-

، سنگ رو هم آدم - ز بذار بیاد. ا ینانی که االن دستیر

، مح نی ز 
ز بونمیکیز  

 نفهم

 .. .دیگه چیه

 !کاش میتونستم مغزتو بخونم-

 بلند میخندم و میگویم
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، تنها - ز این مغز رو خیلیا م یخوان بخونن و ترور کیز



 .نیستر 

ز رها میکند و عقب گر د میکند.  کاغذ ها را روی میر

ز افخم را  مانده تا آرمیر

 .. .بشناسند

نی خیال ایکس باکس میشوم. کاغذ ها را مرتب 

 میکنم و در گوشه ی ذهنم به

دالرانی فکر میکنم که حتما تا حاال خواب بوده 

 است. خصوصا ا ینکه هیچ

پیایم از جانباو ندارم. نگایه به ساعت یم اندازد. 

 ساعت هفت صبح است

و محتی انقدر دیوانه شده است که این ساعت از 

ایش دستروز از خواب زیب  

 .کشیده است

خییل طو ل نمیکشد که اشکان در را باز میکند و 

 میگوید که محتی آمد! با

وم. با دیدن محب ی کل تنم  ونمیر لبخندی از اتاق بیر

ند. محتی تنها ز  یخ میر



 !نبود، بر گ برنده اش را زودتر از من رو کرده بود

# 

تالش زیادی میکنم تا بزاق خشک شده دهانم را 

اما نمیشود. نگاهمبرگردانم.   

را به نگاهش که با ش یطنت تمامنگاهم میکند، 

وع  میدوزم. محتی بحث را رسی

 میکند
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خب جنابافخم، گ ویا گفته بو دین برای لغ و تمام -

 قراردادهامون اقدام ک

 .نیم

م و به محتی میدوزم. رسی تکان  نگاه از او میگیر

 میدهم

- طابق خواسته ی شما که میخواست ین تمام  بله، م

 کارها را به پشتون واگذار

کنید، قرار داد هامون فسخ میشن و تمام بندهای 



 الزم االجرا هم خدمتتون

 .فرستاده میشن

 !قرار داد از س وی شما لغ و میشه جنابافخم-

نم ز  .لبخندی میر

طبق پیایم که اون شب برای من فرستاد ین، -

 پروژه هارو
ر
ز که باق  خواستیر

پشتون به مرحله ی اجرا برسونن، حاال به نظرتون  

ز   کدوم یک از طر فیر

 اقدام بهلغ و قرار داد کرده ؟

 کیم سکوت میکند و میگوید

 بند های الزم االجرا کدوم مواردن ؟-

ی مدار  اشاره ی به اشکانمیکنم و اشکان کتر شده 

ز قرار  ک را روی میر

 .میدهد
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طبق تماماین اسناد و مدارک، شما باید ت ا یکسال -



 آینده، هز ینه ی پروژه

 رو

ز و حقوق تمام کارکنان رو به صورت  پرداخت ک نیر

 تمام و کما ل پرداخت

ز   .ک نیر

ند. صحبت از چندینمیلیارد  ز میبینم که خشکش میر

ش بود. دهان بازثروت  

ی بگوید که او اجازه نمیدهتو زودتر از  ز میکند چیر

 محتی میگوید

وعیت داره ؟-  این قرار مشی

 تنها نگاهش میکنم که ادامه میدهد

اینها تنها نسخه های کتر شده ی قرار دا د ها -

 هستند، به نسخه ی کتر هیچ

 اعتباری نیست جنابافخم. درست نمیگم ؟

وزی را توی چش م های محتی به خونی یم برق پیر

 .بینم

جنابافخم در ج ریان هستند که نمونه ی اصیل -



 تمام قرار داد ها یط

 !تصادف نابود شدند

ند ز  لبخندی میر

ز باشیم که - خییل غذر میخوام، اما ما از کجا مطمی 

انر توی قرار  شما تغییر

داد ها اعما ل نکر دید و حاال با یک نسخه ی کتر و 

 یک تصادف که شاید
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 باشه، میخواین پو ل هنگفتر از موکل بنده 
ی
ساختگ

 .بگیر ید

# 

د. بعد از این همه سال آمده بود در  تنم آتش میگیر

 مقابلم بن شیند و حال مرا

د! خشم وجودم را فرا گرفته اما سیع میکنم  بگیر

 .خوب برخورد کنم

، ف ک کنم - بعد از سالها همکاری با جناب محتی



 آنقدری ابرو و اعتبار

 داشته

 .. .باشم که

 اجازه نمیدهد حرفم را ادامه بده م

وقتر حرف از کنس ل شدن قرار دارد و رقم های  -

ز   کالنیم آد وسط، طرفیر

 .حق دارند تمام دیدگاه هاشون رو بیان کنند

یکندنفس عمیقر میکشم و اشکان پا در میانز م . 

ز نید  - خانم ر حییم، این حرف هانی که شمآمیر

 کامالواقف هستید که جناب

ی کنند. جناب مح نی  افخم بخوان م یتونن نر گیر

 رصفا برای لغ و قرار داد و

یفات معمولش اینجا هستند  ... .تشی

 محتی باالخره دهان باز میکند

 !قرار داد کنس ل نمیشه-
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ز بلند میشود  نگاهم از گلدان کاکتوس کوچک روی میر

 و روی صورت محتی 

 مینشیند. ادامه میدهد

قرار داد رس جاش میمونه و ما به کارمون ادامه یم -

 !دیم. مثل سابق

نمیدانم خوشحال باشم یه چه. فقط نگاهم کوتاه 

 روی شیطان مقابلم مینشیند

که حاال رسخ شده بود. لبخندم را به زور دستو پا 

 میکنم و فقط میگویم

 !همیشه عاشق هوش و ذکاوتتون بودم-

# 

ند. قراری برای شبو توی  ز محتی تنها لبخندی میر

 رستوران خودش میگذارد

ود. کتم را در یم  و همراه با آن شیطان صفت میر

ز   آورم و روی مبل کنار میر

 .کنفرانس پرت میکند

- ه داشت قشنگ حالتو میگرفتا! خوشم اومد دخیر 



 ازش. یگ پیدا شد جلوی

 !توی پررو دراد

 با حرص میگویم

 !داشت عقده هاش و خایل میکرد-

 اشکان م یخند د

ز نگ و نه! ولت - قشنگ چزونده بودت آرمیر

 !میکردم پاره بود
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- مگه ویک  فکر کردی دست از رسش بر میدارم. اصال 

 ل محتی این بود ؟

نه یه یارو کچیل بود اون بود، خب حاچی هر یک -

 باشه اون و ول میکنه این

 !داف رو میاره

فقط بخاطر این شده باشه محتی رو میکشونم پای -

 !معامله شک نکن

ز دیگه. - ، تمرکزتو بذار روی یه چیر نی خیال حاچی



 مثال اون شهربازی

 چیشد؟

ی دنبالش ؟  اصال میر

 شهربازی، یعتز یه چند تا اسپانشو رسمایه  -
ی
میگ

 .گذار کله گنده

 .. .این محتی اول یش-

؟ واقعا فکر میکتز محتی کله گندس؟ ولم کن - محتی

 اشکان! تو فکر اونم

 .هستم. دارم رد یف میکنم

آفرین. تمرکزتو بذار رو کار. این داف ها میان و -

ن  !میر

- به ا ین اچرت نگ و! تار موی گندیدش و نمیدم  ! 

# 

م مینشینم. خودکار را ب یخودی  ز وم و پشت میر میر

م و روی  توی دستم میگیر

ز خطوط نامفهویم میکشم  .تکه کاغذ گوشه ی میر
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 .. .بله. رسکار دالرام خانم-

دوست نداشتم مرد غ ریبه ای او را با اسم کوچکش 

 صدا کند. طوری نگاهم

 را

ت اشکانمیدوزم که رس یع حرفش را پس به صور 

د  میگیر

ف! عذر میخوام! - ببخشید ببخشید، خانم مشی

 خداواسه هم حفظتون کنه،

ز بچه بیارین بلکه این عنقر تو رو  ایشاهللا یه جیر

ه  .بشوره بیی

ون بذار من یکم فک ر کنم-  !بسه اشکان. برو بیر

ود. خودکار را  ونمیر اشکان تنها رسی تکان میدهد و بیر

ز پرت  روی میر

میکند و من بر میگردم به پنج سال پیش! نسا 

 رحییم! یگ از بهت رین

دانشجویان دانشگاه! نابغه! درست یک روز مانده به  



ی دچار  کنکور دکیر

سانحه شده بود و نتوانسته بود خودش را به کنکور 

 برساند. سانحه ی که

بعد از بررش، مشخص شده بود از عمد، ترمز های 

 ماشینش قطع شده بود

ز بهم  و باد الستیکهایش کم شده بود تا همه چیر

 بخورد. درست همان سال و

توی همان کنکور من توانستم رتبه ی یک شوم، 

ز باعث شد دشمتز او با  همیر

وع شود و اعتقاد داشته باشد که من مسئول  من رسی

 !تصادف او بوده ام
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دلییل کامال بچگانه و نی پایه و اساس. شکایت هم  

 -کرده بود اما چون به نتیجه

نی نرسیده بود رها کرده بود! من بعد از آن درس را 

 رها کرده بودم. نه بخاطر



او و حرف هایش، چون خودم عالقه نداشتم و تنها 

 خواسته بودم پدرو

تکه کاغذی که نامش مدر ک بود مادرم دلخوش به 

 باشند. یکسال بعد او

 !دوباره کنکور داده بود و رتبه یک شده بو د

د. یط این  حاال آمده است تا مرا آزار دهد. انتقام بگیر

 پنج سال به طروق

مختلف زهر ریخته بود. اما هنوز حرصش خایل 

 !نشده بود

 !جوجه اردک زشت

ختصاص داده این نام را پشان دانشگاه بر ایش ا

 بودند. چون از بس به

 به خودش انجامنم 
ی
درستوجه میکرد هیچ رسیدیک

 یداد. حتر سیبیل هایش را

ز  هم شیو نمیکرد. اما حاال همان پشان برای داشیر

، رسو دست ز دخیر  همیر

ز   .میشکیز



االن بر ایم هیچکدام از این ها مهمنیست. او چرا 

 باید از تهران به اینجا بیاید و

ه اش  وکالت محتی  ز د؟ رصفا انگیر را بر عهده بگیر

ز حال من  نمیتواند گرفیر

باشد. شگ هم ندارم که محتی سود زیادی به او 

 خواهد داد، اما حاال تنها به

یک مسئله شک کرده ام! نسا از خانواده ی مرفچ 

 نبود، آن ساعت کار تیر 
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نشان توی دستش، قیمت کیم ندارد الماس ی  ! ز چیر

 توی مغزم نوشخوار

میشود و تمام تالشم را میکنم تا پس بزنم. اما 

 نمیشود که نمیشود. با زنگ

نگایه  .خوردن گوشی ام حواسم کامال پرت میشود

 به شماره ی ناشناس یم

اندازم و جواب میدهم. تماس از آنالین شانر بود که 



 صبح برای دیل دسته

سفارش داده بودم بخاطر اوضاع د یشبگیل  ! 

میگفت دسته گل را فرستاده اند و به زودی دست او 

سد. تشکر میکنم و  میر

ز پرت میکنم  .گوشی را روی میر

 منتظر تماسش باشم یا نه ؟

*** 

 دالرا

نفس عمیقر میکشم. از اطالعات هتل زنگ زده و  

 گفته بودند بسته ای برایم

نم. رسیده است. کارت اتاق را بر  ز ونمیر میدارم و بیر

وم که  انقدر تند راه میر

پاهایم چندین بار بهم گیر میکنند و کم مانده بود که 

ز شوم  .پخش زمیر

سم. به سمت اطالعات  باالخره به النی هتل میر

وم. دسته گل بزرگ توجهم  میر

را جلب میکند. دخیر ک خوش رو میگوید که این گل 



 !برای من است

گ رز قرمز با جعبه ی    منمیمانم و دسته گل بزر 

 کوچک وسط آن! این گل را
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توی این شهر چه کش بر ایم فرستاده بود! دسته گل 

 را بر میدارم و قدم هایم

حاال انقدر آراماست که تا رسیدن به آسانسور فکر  

 کنم یک ربیع زمان

د  .مییی

دسته گل را   سوار کابینش که میشوم، تنها نگاهم تمام

 کاوش میکند. باالخره

ونمیکشم خییل  " .کارت کوچکمیان گل ها را بیر

ز   "دوست دارم دیل، آر میر

ند.  ز  یط میکند و من خشکم میر
ر
تمام تنم را رعد و برق

 تا حاال نشده دوستت

دارم را بگو ید، حاال هم مستقیم نگفته بود، اما... ته 



ی ق ل میخورد و ز  دلم چیر

ود. باورمنمیشود. این دسته گل به این  پای ینمیر

 که حتر مقابل
ی
 بزریک

 !صورتم را گرفته! این همه رز

کابینیم ایستد و حاال من قدیم هایم را تندتر 

 برمیدارم و خودم را به اتاق

ز میگذارم و خوب  سانم. دسته گل را روی میر میر

 نگاهش میکنم. جعبه مخمیل

کوچکش   را لمس میکنم، انگشتم روی قفل

 مینشیند. به آرایم قفل را باز

 !میکنم و نگاهم روی مدا ل توی جعبه خشکمیشود

مدا ل ظریقز که طرح یک بال رین بود که دامنش را 

ز های ریزی پر  ن گیر

 کرده
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نم و مدا ل را برمیدارم. د و سمت  ز بود! لبخندی میر



م و آن ش را میگیر  زن جیر

 را

ز ت وی هوا نگه میدارم. بالرین تاب میخورد و نگیر

 هایش زیر نور آفتاب

 .میدرخشند

این مرد ز یادی خوباست نیست؟ از ط بیع ی ترین 

 و مسلم ت رین نیاز هایش

میگذرد و بعد دسته گل هم میخرد؟ مدا ل را توی 

 جعبه برمیگردانم. دستس

روی گل ها میکشم و لطافت گلیی گ هایشا ن حالم 

میکند. گوشی  را خوب  

 ام را

 .برمیدارم، باید از او تشکر کنم

م و منتظر میشوم تا جواب بدهد.  شماره اش را میگیر

 .نمیدانم چه بگویم

م و با  تماس را قطع میکند. گوشی را پایینیم گیر

ه  تعجب صفحه اش خیر



میمانم. شاید توی جلسه بود! بالفاصله رنگ 

 صفحه تغییر میکند. وی دی و کا

 ل

ود! تماس را جواب میدهم و بالفاصله گرفته ب

 میگوید

 خوشت اومد ؟-

 با ذوق جوابش را میدهم
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. ممنونم- ز  !خیلس قشنگ بودن آرمیر

ند ز  لبخندی میر

 !قابلتو نداشت. نمیدونم رز دوست داری یا نه-

من گل کال دوست دارم! همه چر رو دوست دارم -

ز خییل خوب بود  آرمیر

 .مرش! نیمدونم چطور تشکر کنم

# 

 .میام خونه بهت میگم چطورتشکر کن-



خب یثانه میگوید. لب پایینم را به دندانمیکشم. 

 همان لحظه زنگ واحد هتل

 به

ود.  صدا در یم آید و نگاهم متعجب به سمت د ر میر

کهموقعیتم طوریست    

دیدی به در ندارم و تنها نییم از راهروی کوچک را 

 .میبینم

 سفارشی داشتر ؟-

 .نه، شا ید کار دیگه آیداشته باشن. بذار برم-

باشه. منم برم دیگه. راهم دوره خییل همنمونده به -

 !جلس ه

 چند ثانیه مکث میکنم و دوباره میگویم

 .باشه، مواظب خودت باش-
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س به زبانم آورده بودم. جانی 
با کیل تر دید و اسیر

 خوانده بودم ا ین جمله



ز است. چند ثانیه مات  معادل همان دوست داشیر

 میماند و بعدلبخندش که

د را به راحتر میتوانم  .پررنگ روی لبهایش طرح میگیر

 .برو وروجک. خداحافظ-

ز م یگذارم.  تماس را قطع میکند. گوشی را روی میر

 شالم را مرتب میکنم و

وم  .بعد، به سمت در میر

از توی چشیم نگاه میکنم. همان مردی بو د که آن 

 روز مقابل آسانسور با او

برخورد داشتم. اخیم میکنم. با من چه کار داشت؟ 

 اول میخواهم در را باز

نی ادنی و آرام آلیدر نکنم، اما خب، بنا را میگذارم به 

 .را باز میکنم

 !بفرمایید-

. کارتتون افتاده بود توی راهرو.  - سالم روزتون بخیر

 گفتم یه وقت متوجه

ز   .نیم شیر



نگاهم را از صورت شش تیغ شده اس برمیدارم و 

سم به م و میر  پایینمییی

 .کارت اتاق که میان د و انگشتش قرار داشت

م  کارت را یم گیر

 !وای ممنونم-
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 .خواهش میکنم. وقتتون بخیر -

ود. بوی عطرش هنوز مانده و شباهت  میگوید و میر

 عجیتی به بوی عطر

ز دارد. همان عطرش که بوی خاض دارد. انگار  آرمیر

 شکالنر را توی

 .دماغت گذاشته اند

# 

در را میبندم و کارت را رس جایش برمیگردانم. وارد 

شوم. نمیدانم چرااتاق می  

 ر معقویل 
ز

حس عج یبو غریتی به او داشتم. مرد غ



 نبود. کتو شلوار مرتتی 

ش معمویل بود. حس عج  ز تن کرده بود و همه چیر

 یبمنمیدانم از چه نشأت

میگرفت. او هم با کش آمده بود یا تنها بود؟ باید 

ز رساغش را  شباز آرمیر

م. شاید او را بشناسد  .بگیر

وم.  دوباره به اتاق بر میگردم و رساغ گل هایم میر

 خییل وقت بود این همه گل

را یکجا ندیده بودم. اخرین بار برم یگشت به دسته  

 گیل که پرند قبل از

ازدواجم به مناسبت تولدم بر ایم گرفته بود که 

 بهلطف حاج باباوسط باغچه

تکه تکه شد، صدایش را هم توی رسش انداختو  

ن دسته گل راهبا ای " گفت  

ه خری برات ا ین  افتادی وسط کوچه که بگن کدومیز

 دسته گل "و خریده؟

 را
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ز کوبیده بود، لگد زده بود. گل های  محکم روی زمیر

 یاسم را پرپر کرده بود

 و

بعد که حرصش خا یل نشده بود، سییل دم گوشم 

ز ماجرا شد  خواباند. همیر

ون کش یدن من از آتش پروا و تص میمش برای بیر

 .آن خانه

م. این ساعت ها رس   بهیر است با پروا تماس ب گیر

 کار است و نمیتواند

نم و چندان طو ل  ز تصویری صحبت کند. زنگ میر

 نمیکشد که جوابم را میدهد

 خوش میگذره ؟-

 !سالم خانم-

 علیک سالم. حال احوال ؟-

ا ؟-  خوبم. چخیی



- . بگو ب بینم چیکارا کردی ؟هیچر سالمتر  

 .نفس عمیقر میکشم

برام گل خریده! با مدا ل! وای مدا ل خییل -

 !خوشگله

اوووم. خوبه. کاد و نی مناسبت خییل خوبه. توی -

 ماست چه جوری ازش

 تشکر کردی ؟

 میخند م
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 .خییل بدی! گفتم مواظب خودت باش-

 پروا بلند میخندد

؟ دم دستت بود ؟- ز ! همیر
ی دخیر  نمیر

نه رفته رس کار. این و نمیدونم انگار سفارش داده -

 !آوردن

# 

ان کن-  .ایو ل! خب شب برگشت حضوری جیی



 انگاروضع من و ن م یدونز -
ی
 .پروا یه جوری میگ

 خنگو ل دهنت که منقبض نمیشه. یا اونم میشه ؟-

د که قه قه ی از طرز بیان کالشم چنان خنده ام میگیر

 بلندم توی هوا

 .شلیکمیشود

 .پروا! یه راه دیگه بگو-

چر آخه! ته ذوق تو همینه دیگه، حرف بزنز فقط. -

 یکم اون زبونتو تکون

بده. براش نمیدونم شعر بخون. آهنگ پیل کن، 

ی برات ز  اصال االن یه چیر

 !میفرستم. شب اونو باز کن، خودش میفهمه

یعتز این راه خوبه؟ نمیخواما ذیت شه پروا. تو این -

 ا
ز
 مدت به قدر کا ق

 ذیت
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 .. .شده. اون شبهم



ی میگفتم ز  .یه و یادم یم آید نباید چیر

تر شده بود ز  .اما گوش های پروا تیر

 جون! اون شب؟ خیر باشه؟-

کوفت! نه بابا. فقط... فقط من و... فقط -

اسش به من بود. خودش داغونحو   

 .شد پروا. خودم دیدم

یم دکیر اویک میشه-  .باشه. برگر دین تهران، میر

وقتش  ی نمیگویم. خداحافیطز میک نیم تا بیشیر ز چیر

م. برایم فای ل  را نگیر

 آهنگ

نم و خییل زود  ز به میر را هم میفرستد. روی فای ل رصز

 .آهنگ پخش میشود

 من دیوونه هوادارت میش م"

 ریارت م
ی
یشم، تو فقط آروم بگ  

 خودم پرستارت میش م

 اره من رو راست اصال نی تو نم یتون م

 .گفتم که دیونه ام



 .کاد وی دلخواهتو بهت بلد نیستم بدم
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ز و تو حرف بلد نیستم بگم  مثل تو دوست داشیر

 اما روراستم و قلبم کف دستم هست

تو دلم مرد هست من تو ظاهر تلخم اما  " . 

 نارص ز ینل ی_نفس

آهنگ آرایم بود. به درد همان شب میخورد که پروا  

 گفته بود. ابراز عشق

برایم سخت بود. منکر نمیشوم که دوستش دارم، 

 اما... الگ وی مناستی 

نداشتم. تا بوده مادرم بود که بیشیر حکم یک برده را 

 داشت. یا حاج بابایم

بود که شبیه ارباب بود، خواهرانم هم که د یگر 

 بدتر! عشق را کجا باید یاد

 میگرفتم که حاال میتوانستم ابرازش کنم ؟

# 



ز آهنگ خوب بود  .همیر

نفرتت " هنوز هم صدایش توی گوشم زنگ میخورد 

 "از من رو در ک نمیکنم

او هنوز فکر میکردمن از او متنفرم! چرا باید از او 

اونی که متنفر باشم! از   

 را یادم داد، از اونی که عشق را یاد م داد. توجه  
ی
زندیک

 کرد، ارزش داد،

شخص یت نشانم داد، شعور داشت، از او چرا باید 

 !متنفر باشم

نفرت مختص انسان های پستو فرومایهانی است که 

 خود را عق ل کن

233 

   دیوانه و رسگشته

بقیه را چون دی و  میدانند، خودشان را بدون ایراد و 

 نی شاخ و دم میدانند. مثل

ز بود، شاید  حاج بابا یم! از نظرم او نفرت ان گیر

 درست نباشد، اما آدیم که



میگفت من فالنم و چنانم و بعد فالن و چنا ن گاو 

 همنبود، از نظرمنفرت

ز است. آدم باید توی عم ل ثابت کند، مثل  انگیر

ز   ....آرمیر

رم. اصال بهیر نیست برای مانتو و شالم را در م یآو 

ی انجام  شب تدار ک بیشیر

بدهم؟ مثال حمام بروم و آن ست قرمز رنگ بلوز 

 شلوارم را بپوشم؟ قرمز

 .. .دوست داشت

تردید دارم، یا شا ید هم ترس! هر چه هست بشدت 

نم و خودم را ز  پسشانمیر

وع کنم. باید  توی حمام پرت میکنم! باید کم کم رسی

وم صفر  میر
 پیش دکیر

 .صفر نباشم

خوب حمام میکنم. موهایم را هم میبافم تا شب که 

 باز میکنم حالت فرشان

زیباتر باشد. ست بلوز و شلوار قرمز رنگم با آن 



 خالهای ریز سفیدش تن

نم. حاال کامال آماده هستم برای ا ینکه او بیا ید.  ز میر

 آهنگ را هم بار دیگر

م  .گوش میدهم تا کامال اخت بگیر

س عجیتی 
دارم... شاید هم هیجاناسیر ! 

از وقتر که آمده است. روی مبل نشسته و فقط 

 نگاهم میکند. آهنگ برای
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ز بار پخش میشود و وقتط میخواهد برای  پنج میر

ز بار دوباره تکرار  ششمیر

 شود، میگوید

 !جان من اون و قطع کن-

ز مقابلش میگذارم   چانی را روی میر
و به سمت  سیتز

ز   گوشی که روی میر

وم. یعتز خوشش نیامده  غذاخوری گذاشته ام میر

 بود؟ بر میگردم و میبینم که



 .با لبخندی نگاهم میکند

خییل دوست دارم بدونم این رمانتیک بازی هارو یک -

 یادت داده؟ هر چند،

سه. اما پروا این  جز پروا کس دیگه ای به ذهنم نمیر

 یگ مورد رو یادش

من مثل دوست پشای سوسو ل اون نیستم  رفته که 

 که یه آهنگ نیشم و باز

 !کنه

بلند میشود و دست به جیب به سمتم یم آید. امروز 

ی  بوی سیگار با شدت بیشیر

سد و عطر گران قیمتش  از تن و بدنش به مشامم میر

 هم خییل

نتوانسته جلو دارش باشد، انگاری امروز زیاده روی  

 کرده! نزدیکم میشود و

ا یک قدم با من فاصله داردتنه . 

من بیشیر دوست دارم کالیم بشنوم، مستقیم، -

 بدون آهنگ و قرو قمیش،



 هوم؟
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ز میچسبید وم که کمرم به میر  .قدیم عقب میر

گفته بودی نمیدونز چطور تشکر کتز و گفته بودم -

 میام بهت میگم چطور

 !تشکر کتز 

از اینکه درخواستر داشته باشد وحشت میکنم و 

 زبانم رسما قفل و بند میشود

. 

 !االنمیخوام بهت بگم چیکار کتز -

بزاق دهانم را قورت میدهم. به پوست سفید 

ه میمانم که کیم ته  صورتش خیر

 .ریش آن را پرکرده است

 .باید خودم را تکان بدهم

- ای الزم نیست خودتو توی دردرس بندازی و روش ه

 عجیبو غریب یاد



ز رسخ و سفید شدنات،  ز بودنت، همیر ی. همیر بگیر

ز چشمات که باهام  همیر

نن، کافیه دیل، من از روی همه ی اینا  ز حرف میر

 !میدونم که دوستم داری

دوست داشتتز که این وسط یه مشکل بزر گ 

ش کرده و من با همه ی  درگیر

کله گنده بودنم، جلوی این مشکل بدجور کم آوردم 

 !دیل
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ز - ز ناشی بازی هاتواسه من یه دنیاست دیل! بیر همیر

 آدمای این شهر که صد

! همینجوری بمون! من ازت 
ی
رنگن فقط تو یه رنگ

،  نمیخوام حرفه ای باشی

 .چون خودم میخوام همشون و یادت بدم

 .. .ویل من دوست دارم... دوست دارم بهت.. برسم-

نم. ا ینها را میگویم تا بداند به سخت حرف م ز یر



 -فکرش هستم و بیخیال او نشده

 .ام! بلند م خندد

 .بلند میخندد

ز که سیع داره کلمات مودبانه رو - نیگا! همیر

 جایگزین یه رسی کلمات

 بازتر

، هیمنارو من دوست دارم دیل. من خسته اماز  بکتز

انی که همه چر رو
 دخیر

بلدن، کیلو کیلو عشوه دارن با خودشون، من یگ 

 .میخواستم فقط خودش باشه

خودم صفر تا صد یادش بدم، نگران نباش تو! من 

 همینجوریشم بهم

سه  !میر

ود  و همزمان با اتمام حرفش آرام میخندد. عقب میر

ود و روی گردنبند بالر  ز تر میر میکند. از صورتم پاییر

 یتز که

 خریده بود، مینشیند



237 

   دیوانه و رسگشته

 !خییل بهت میاد-

 !ممنونم-

خب. گشنمه! ویل شاما ینجارو نمیخوام! خودت -

ی دستو پا کن ز  یه چیر

م از ویوی  برام. میخوام بشینم اینجاولذت بیی

شی  ز خونه که تو اشیر ز  !آشیر

ویل هیچر نداریم که! یخچا ل فقط پره خورایک -

 !های آماده است

- م میخرم! ب گو چر میخوای؟میر  

 خودت غذا چر میخوای ؟-

 کیم فکر میکند و بعد میگوید

م میخرم! زودی برمیگردم-  !فهمیدم! خودم میر

ز برمیدارد  ود. کتش را از روی میر با چشمگ عقب میر

ند. نفس ز ونمیر  و بیر

عمیقر میکشم. جای انگشتانش را روی لبهایم و 



 !روی کمرم حس میکنم

د! گایه دیوانه میشود و  از این مرد نمیشود رس درآور 

 گایه انقدر آرام، که

شکمیکتز این مرد همان آریم نز است که دیشب کم 

 مانده بود جنازه ام را

ز اتاق پهن کند  .توی همیر

روی صندیل مینشینم و تا آمدنش باید صیی کنم! طو 

 ل میکشد تا برسد اما

وقتر هم که یم آید، جز د و شاچز که روی رسم در 

 یم آید و او با آن لبخند
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ز دیگری را نیم بینم! به  ش هیچ چیر ز شیطنت آمیر

ه ز خیر  بسته ی روی میر

 !میمانم و اونی که با تفری    ح روی مبل لم داد ه است

- ش ک ناینم اون غذ انی که میخواستم! پاش و حارصز ! 

مایحتاجزرشک پل و را خ ریده و آورده بود. خودش 



 .هم حمام رفته بود

مشغول رسخ کردن مرغ بودم که صدای اخ بلندش را 

 .از توی حمام میشنوم

 .زیر گاز را کم میکنم و به سمت رسویس م یروم

 خونی ؟-
ز  آرمیر

ند و بعد صورتش  ز ونمیر در باز میشود و اول بخاری بیر

 .را م یتوانم ببینم

- رو واسم چسب زخم بیارب ! 

 !بریدی خودتو وای-

پا تند میکنم به سمت جعبه ی کمکهای کنار در اتاق 

ون  و چسب زخ یم بیر

وم. چسب را  برمیدارم و دوباره به سمت رسویس میر

 از توی بسته بندی اش

ونمیکشم. خییل راحت در را کامال باز میکند،  بیر

 هیچوقت از عریان بودنش

من به جای او معذب  معذب نشده بود همیشه

 میشدم. انگشتش را که خون از



د. وضعیت زخمش  آن جاری بود به سمتم میگیر

 .زیادی وخیم بود

! با یه - ز با چر ب ریدی؟ این خییل عمیقه آر میر

 !چسب خوب نمیشه
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ژیلت رو ندیدم دستم و گذاشتم روش! برو گاز -

ی ل و بتادین رو  بیاراسیر  

! 

کاری که خواسته بود را میکنم. به رسوی س که 

وم، لبه ی وان نشسته بو د  میر

و منتظرم بود. از پشت در حوله را هم بر میدارم و 

 روی پاهایش یم اندازم که

 به خنده یم افت د

 !میخوای عایق بندی کنم کال خیالت راحت باشه-

نم. شیر آب را بسته بود اما  ز کنار پاهایش چمباتمه میر

 هنوز حمام پر از بخار



بود. انگشتش را که از روی زخمش برمیدارد، خون 

ز   آرامارام روی زمیر

 .چکه میکند

یزم که آخریزی  کیم از بتادین را روی زخمش میر

 میگوید. خوب زخمش را

ز میکنم، گاز را دور انگشتش میبندم و چسب  که تمیر

ز  نممیر . 

االن این خوب شد. باز اگه بهیر نشد بریم -

 بیمارستان شاید بخیهالزم باشه

. 

 .نگاهم میکند

 !نمیخواد! خوب میشه-

 بلند یم شوم بروم که مظلوم میگوید
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 !حاال چه جوری حموم کنم-

ماتو مبهوت نگاهش میکنم! یعتز از منمیخواهد که 



کنماو را حمامش   ! 

م یه کیسه م یارم بکشم رو دستت، انوقت - میر

 !راحت میتونز حموم کتز 

پاهایم کث یف شده اند و خوب میدانمنمیشود با 

ون رفت. شیر   این وضع بیر

 آب

هم دقیقا پشت رس او قرار دارد. پس باید، غو ل 

 !مرحله ی اول را رد کنم

 !با یه دست نمیتونم. فقط موهام و بشوری حله-

نگاهش میکنم. موهایش مشکیل نداشت!  با تر دید 

 اما من اگر این بشی را

م جآیدیگ ری پهن   خوب نشناسم بساطم را باید بیی

 !کنم

شامپ و را از روی قفسه برمیدارم و کیم از آن را 

یزم. کف  روی رسش میر

 .دستم را روی موهایش به حرکت در یم آورم

ز تر، پس گردنمم بشور! گربه شورمنکن که - بیا پاییر



 قشنگ با جون و دل

 !چنگ بزن

 !گفتر فقط موهات-

نمیخواد، پس گردنمم م و داره دیگه! یا اونارو -

 حساب نمیکتز ؟

ناچار دست هایم را روی گردنش هم میکشم. خوب  

 که موهایش را میشورم،
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برمیدارم و آب را با فشار روی  دوش دستر را 

م و خوب  موهایش میگیر

ش میکنم ز  !تمیر

 !تموم شد-

ز شد دیگه؟ یا چر کهارو از اینجامالیدی - االن تمیر

 اونور ؟

 !نچر میکنم

نه- ز ز شده نیگا برق میر  !چهار تا موئه دیگه! ت میر



 .نچ! خوب نمالیدی! با جون و دل باید میمالیدی-

ز که کثیف شده  پاهایم را میشورم و کف حمام را نیر

 آب میکشم

 .یکمم خودت انجام بده، انگشتات تقویت شن-

 میخندد

 .اینطوری که تقویت نمیشه-

رسخ شدنم را خودم هم حس میکنم. من نمیدانم 

 چرا به رسم زده، با این مرد

 که روی گاز 
ز

 و مرغ
ی
کلکل کنم. با حس بوی سوختگ

 مانده بود هیتز 

 میکشم

 !خاک تو رسم-

 چیشد ؟-
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نم و به  ز ون میر نی توجه به سوالش از حمام بیر

وم. رسی    ع خانه میر ز  آشیر



قابلمه را از روی گاز برمیدارم. کامال نسوخته و تنها 

 بعیصز از قسمت هایش

م. کیم   سیاه شده بود. قاشق را توی جانش فرو مییی

 گوشت سفید و سالم به

 .چشم میخورد

قاشق را توی تابه پرت میکنمنچر میکنم و   

 سوخت ؟-

 با حرص جوابش را میدهم

 !بله! همه اشم تقصیر توئه-

حوله دور کمرش بسته و موهایش هم همانطور 

 خیس روی پیشانز اش پخش

 و پال شده است

به من چه! غذا رو گذاشتر رو گاز اومدی -

 !اونجاواسه من پرستار شدی

 !همون حقت بود خونریزی میکردی-

ندلبخند ز ی میر  

تلفات میخواستر بدی؟ تعارف نکنا، م یخو ای -



 !بزنز بکشی بیا بکش

م و به خرابکاری ام چشم  نی حوصله رو از یم گیر

 .میدوزم

 .مهمنیست-
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خانه میشود. کنارم یم ایستد و تابه ی مرغ  ز وارد آشیر

 را برمیدارد. با قاشق

گوشت سف ید را ب خردش میکند و تکه های  

 یرونمیکشد

هیمنارو زرشک پل و کن! خاتون وقتر مرغ زیاد -

 بمونه ا ینکارو میکنه،

یزتش توی برنج، خییل خوشمزهمیشه  !میر

 .به نیم رخش نگاه میکنم

 !این سوختس. ا سید معده میاره-

میگم سوخته هاش و بریز دور، با این سف ید ا -

 !درست کن



 رس میچرخاند و نگاهم میکند

مهمنیست چر و چقدر درست کردی، مهم اینه تو -

ز   درست کردی همیر

 .کافیه

ز غذ ایم  انتظار داشتم واکنش دیگری به سوخیر

 داشته باشد. مثال بیاید و

مسخره کند و در آخر برود از رستوران هتل غذانی 

 سفارش بدهد! اما نه تنها

 .مسخره نکرده بود بلکه ایده ی غذا هم داد ه بود

- کتز اونجوری یا کمکت کنم ؟  بلدی درست  

نه خودم درست میکنم. تو برو لباس بپوش رسما -

 .میخوری

ود  ود. چانی ساز را روشنمیکند و به اتاق میر عقب میر

 تا لباس بپوشد. نیم
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ز و مرتب، یم آید چانی دم میکند و  ساعت بعد تمیر



 .روی صندیل م ین شیند

 من

ابلمه را میگذارم تا برنجم، همراه با مرغ های  هم در ق

 که ریش ریش کرده و

 .با پیاز و زرشک تفت داده بودم، دم بکشد

ز کارت دارم-  !بیا بشیر

م ز قرار یم گیر  .مقابلش آن سمت میر

م برگرد تهران-  !فردا یه بلیط یم گیر

سم  ناباور مییر

 چرا ؟-

منم پس فردا صبح میام. پس فردا عرص مامان اینا -

سن. برو از فردا تو  میر

کاراش و اویک کن. هر چند به بچه ها گفتم، گروه 

یفات آماده است، اما  تشی

 خب

ه. مزون و لباستم آماده است.  بازم اونجا باشی بهیر

 میکاپ آ تیستتم گفتم بیان



سم.  . منم پس فردا صبح میر ز خونه آماده ات کیز

ه ؟باش  

باز دلشوره به جانم میافتد. بیشیر شبیه از رس باز  

 کردن بود تا بهانیه آمدن

 !مادرش

245 

   دیوانه و رسگشته

خب وقتر همه ی کارارو انجام دادن، چه نیازی -

 هست من برم ؟

 ...عزیزم-

عزیزم را با لحن خا ض میگفت. طوری که ناخواسته 

ی توی دلم قل ز  چیر

فتمیخورد و پا ز میر ییر . 

باید یگ اونجا باشه به کارها برسه! مهمون هامون -

 زیادن. خاتون از پس

 !اون کارا برنمیاد

 نچر میگویم. ادامه میدهد



 قرار نیست -
ر
دلشوره به دلت راه نده! هیچ اتفاق

 اینجابیفته. تو فقط برو و

ین لباس رو برات بدوزن  !خودتو آماده کن. گفتم بهیر

است که خوشگیل آن لباس، یا آن  اما کامم انقدر تلخ

 مهمانز بزرگ، حتر 

آمدن پدرو مادرش همنم یتواند حالم را بهیر کند. 

 معده ام م یجوشد و حس

میکنم هر چه خوردم و نخوردم هم ین االن روی 

یزد  .زمینمیر

 !حاالم پاش و شام و بیار. گشنمه-

ز  ز را میچ ینم و غذا را روی میر با د نیای فکرو خیال میر

ز  قرار  میدهم. اولیر  

بشقاب من را پر میکند و سپس دیس برنج را مقابل 

 خودش قرار میدهد

 !من خییل گشنمه. ببخشید-
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سپس مشغول خوردنمیشود. قاشق را برمیدارم و نی 

 میل و رقم برنج را از

م  .این س وی بشقاب به آن سمتش مییی

دیل! از تکرار یه حرف خوشم نمیاد، درجریانز دیگه -

 ؟

تمام نی م ییل ام، وسا یلم را آماده کرده و روی مبل  با 

 نشسته بودم تا به گفته

ود و   ی خودش دنبالم بیایند. حوصله ام رس میر

 گوشی ام را برمیدارم. وارد

تلگرامم میشوم تا کیم توی گروه هاو کانا ل هایم 

 .پرسه بزنم

ز یگ از   ی را باز میکنم. اولیر کانا ل های معروف خیی

ز درشتو  پیامش با میر

ه شده ای توجه ام را جلب میکند  .تیر

 "آ.ا، نابغه ی اقتصاد یا.. .؟"

پیایم که کامال ادامه نداده بود. اما با همان سه نقطه 

 منظورش را رسانده



 .بود

 پیام را ادامه میدهم

"  که این روز ها حسانی در ب
ازار غوغا پش ک جوانز

 برپا کرده و کارخانه

 نجات داده است و آن 
ی

های زیادی را از ورشکستگ

 ها را به ابر قدرت های

اقتصادی تبدیل کرده است، حاال سوا ل ما ا ین 

 است، ناماین پش ک را نابغه

 ی
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 "اقتصاد بگذاریم، یا نابغه ی دزدی های ج دید؟

، تمام آن ناماختص ز اری اول جمله، تماماین میر

 حواسم را تنها سمت یک نفر

کج میکند! مردی که از دیشب ارصار داشت رسی    ع 

 تر به تهران بازگردم و در

 !تدارکات مهمانز حضور داشته باشم



تمام صحبت های آن شبش توی بالکن، در ذهنم 

 چرخ میخورد، خودش هم

جند باری گفته بود مخ اقتصادی اش زیادی خوب  

 کار میکند! اما این تییر چرا

باید نوشته شود! چرا باید فکر جز نابغه ی اقتصاد 

 !داشته باشند

سم بیشیر شد ه است.   گوشی را کنار میگذارم. اسیر

 کاش بتوانم با خودش

حرف بزنم. دوباره گوشی را برمیدارم و با شک و 

شتردید رساغ شماره ا  

میا نه! اصال نمیدانم  وم! نمیدانم با او تماس بگیر میر

 تماس گرفتنمنتیجه ی

 !خواهد داشت یا نه

ز که میخواهم انگشتم را روی شماره اش قرار  همیر

 دهم، او زودتر از من

د. تلپانر عمیقر داریم گ ویا  !تماس میگیر

ز رنگ را لمس میکنم و صدایش خییل زود  آیکون سیی



 .پخش میشود

- یزم بچه ها تا نیم ساعت دیگه م یرسند، دیل، عز 

 آماده ای ؟

از نی مقدمه و تند حرف زدنش میتوان نر برد که 

 .عجله دارد
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ا رو خوندی ؟- ز خیی  سالم! آرمیر

من هم مثل خودش نی مقدمه رس اص ل مطلب 

وم  .میر

ه ؟-  خیی که زیاده! منظورت کدوم خیی

ز  ند که انگار عادت دارد هر روز از این طوری حرف میر

 خیی های ریز درشت

 !را بشنود

ز که گفته نابغه اقتصاد-  .. .همیر

 بلند میخندد و حرفم را خودش ادامه میدهد

ی - ز نگارن دیگه، باید یه چیر یا نابغه دزدی آره؟ خیی



 بنویسن که روزانشون

پر شه و بتونن برن رساغ زندگیشون. جد ی نگیر تو 

یک بزن ردبخون، یهال   

کن بره! حداقل از وی و و الیک اون پستواسش 

 .درآمد حاص ل شه

، جدی بگیر - ز  !میتونه برات بد باشه آرمیر

عزیزم من از وقتر رسی توی رسا د آوردم از این -

 حرف ها ز یاده. عادت

 میکتز کم کم. آماده ای ؟

 برای آخرین بار تالش میکنم

. االنم که ساعت ظهره، -  پس فردا یم انی
ی
مگه نمیگ

 نصف روز رد شده،

 !این یک و نیم روزم بمونیم دوتانی برگر دیم
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ز االنشم کیل کارها عقبافتاده دیل. مشکیل - همیر

 وجود نداره که میخوای



. چقدر دیگه توی هتل قرار بمون ی؟ من  بمونز

سو  نم که بیام پیشتواقعا نمیر  

ون. هتل موندنت م فقط  مت بیر و به تو برسم و بیی

 ناراحتم میکنه! باشه؟ برگرد

تهران حداقل خیالم راحته چهار تا آدم دور ت 

 هست که حوصله ات رس نره

! 

! خییل داری - ز حداقل... مواظب باش آرمیر

 !نامراقبتر میکتز 

، دوست دارم همه اش خطا کنم - انقدر نگران متز

،تو ه یع بیشیر نگرانم شی  

 !من هیع ذوق کنم

نچر میکنم. نه! یگ به د و کردن با این مرد تنها 

 .حرصم خواهد داد

خداحافیطز میکند و میگ و ید نیم ساعت دیگ ر 

 توی النی باشم. کم کم

 خودم را



ز بروم. شاید با  جمع و جور میکنم و کیم زودتر پاییر

 بودن در ازدحام مردم،

ده هم از رسم نی افتندفکرو خیال های بیهو  . 

روی مبل چرم کنار ستونمینشینم. د و چمدانم را هم  

 کنار مبل قرار میدهم و

نی هوف نی اطرافمنگاه میکنم. کیم که م یگذرد، مرد 

 درشت اندایم به سمتم

 یم آید
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ز خان فرستادن  - رس کارخانم افخم؟ بنده رو آرمیر

متون فرودگاه  گفتند بیی

! 

بدون ا ینکه منتظر من باشد، دسته های چمدان را 

د و بلندش میکند. از  یم گیر

لحاظ ظاهر شبیه همان مردانز بود که همیشه 

ز بودند. خشک و  همراه آرمیر



ز هم گفته بود، نیم ساعته  جدی و هیکیل! خود آرمیر

سند و االنبه هتل  میر  

 .نیم ساعت کامل و دقیق پر شده بود

 .بله. ممنونم-

بلند میشوم. مرد یم ایستد تا من جلوتر بروم. به 

 حرکت یم افتم. با دیدن

، نفس راحتر میکشم و خیالم  ز ز مشگ آر میر ماشیر

 .آسوده میشود

سوار میشوم و مرد چمدان ها را در صندوق عقب 

 .قرار میدهد

ز به حرکت یم  افتد. کیم بعد با دیدن تابل وی  ماشیر

 که راه فرودگاه را نشان

میداد، اضطرابم بیشیر میشود. همان لحظه گوشی 

 در دستم میلرزد و نگاه من

 .روی پیام روی صفحه خشکمیشود

سن، " دیل، بچه ها خوردن به ترا فیک یکم دیرتر میر

 تو همون النی منتظر



 "باش

ب باال یم سند؟ رسم با رصز  آید و از بچه ها دیر میر

ز به  شیشه ی کوچک کا بیر
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مرد راننده یم افتد. پس این مرد کیست؟ تا به خودم 

ز متوقف  بجنبم، ماشیر

میشود. یک زن و یک مرد سوار میشوند. مرد دستو 

 پاهایم را محکم

به ی  د که جیغ از ته دیل میکشم، اما رصز میگیر

 محکیم که به رسم وارد

 .میشود، جیغم را در حلقم خفه میکند

با درد شدید رسم چشم باز میکنم. آخ آرام ی میگویم 

 و میخواهم خودم را

تکان بدهم که درد عج یتی در رستارسوجودم پخش 

 میشود. پلکهایم را

بیشیر باز میکنم. طو ل میکشد تا م حیط اطرافم را  



 .کامل در ک کنم

ز خایک و کثیف یکسیل وی بزر  گ! همه جا   روی زمیر

 تاریک است و تنها

قسمت های کیم از سیل و توسط المپ های اویزان 

 .روشن شده است

 هیچکس

ز دیگری به چشممنمیخورد. کیم عقب تر  وهیچ چیر

ز  ود. آن ماشیر  .میر

ز و بعد آن زن و مرد و حاال  !پیامک آرمیر

هیتز میکشم و میخواهم تکانز به خودم بدهم که 

 مچ دست هایم بشدت درد

ند. دست هایم را باال رسم بسته بودن د و عمال  میگیر

 تکان خوردن بر ایم غیر 

ممکن بود و فقط دراز کش مانده بودم. رس م را  

م و با دیدن مچ  کوتاه باال مییی

م که ساعت ها ی زیادی  های زخیم شده ام نر مییی

 .اینجابسته شده ام
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را پر میکند! اینجا کجا بود و چه  ترس کل تن و جانم

 .از جان منمیخواستند

کامال مشخص بود که من دزدیده شده ام و نمیدانم 

ز فهم یده بود یا نه  !آرمیر

ز  سکوت، تاریگ، این س یل وی بزرگ، حس سنگیر

 دزدیده شدن،

 انقدروحشت

به جانم تزریق کرده بود که قفل زده بودم. توی شو  

 !ک بودم انگار

با صدای مزخرف و گوش خرا شی باز در سیل و 

 میشود. صدای قدم هانی به

سد و ناخواسته در خودم جمع میشوم!  گوشم میر

 توی نیمه روشتز سیل و

میتوانم قد و قامت مردی را تشخ یص دهم که به 

 سمتم یم آید. یاد آن شب



نحس و شوم یم افتم. نفس هایم سن گینمیشود و 

 قلبم دیوانه وار میکوبد. از

به ا ینکه این مرد هم دوباره همان کار را تکرار  فکر 

 کند کل تن و جانم بهلرز

 به رساغم یم آید
ز
 مرخرق

ی
 .یم افتد و حس خفگ

او هر لحظه نزدیک تر میشود و من هر لحظه حالم 

 خراب تر میشود. زیر نور

چراغ که یم ایستد، حاال کامل یم بینمش. زیادی آشنا 

 ست. خییل زیاد. آن

غ شده اش! آن کت شلوار خوش صورت شش ت ی

 دوخت مرتبش و بوی

عطرش، همه ی این ها یادآور مردی میشوند که در 

 زده و با ادب، کارت اتاق

 .را تح ویلم داده بود
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دقیق تر میشوم و حاال یم بینمش، خودش بود! 



 !همان دیوار به دیوار اتاق هتل

 .اما او... او را چه به دز دیدن من

 راحت ین خانم افخم ؟-

نامم را هم حتر میدانست! جلوتر یم آید. طوری 

 آرام قدم برمیدارد که انگار

 .از کث یف شدن کفش هایش واهمه دارد

 !االن قطعا همشتون خییل نگرانتون هستند-

 با من منمیگویم

 ... .ش... شم... شما-

- ه دیوار اتاقتون توی هتل! آره من! همون دیوار ب

 همونز که همش شما کیل

از پروژه هاش و خراب کرده، اره من! من رو با دقت 

 نگاه کن خب؟ من همو

 نز م

که همش شما باعث شد از بابام جدا بشم. باعث 

 شد به جای خونه ام توی

ز افخم  !اون هتل بمونم! همش شما! آرمیر



مفقط میش نیدم اصال نمیتوانستم در ک کن . 

 نابغه ی اقتصاد ؟-

 بلند میخندد و ادامه میدهد
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اون فقط یه آدم ش یاده که بلده خوب حرف بزنه. -

ز رو به نفع  همه چیر

 خودش

تغییر بده، در ظاهر یه دستر به رسو روی کارخونه ها 

 بکشه، یه ش ایعه راه

تمام! اصال بندازه که فالن کارخونه به قدرت برگشتو 

 بهت گفته کیه؟ گفته

کیل رسال ک تاری    خ مرصف گذشته آورد تو بازار؟  

 گفته کیل بستتز و لب

 نیات

رو دوباره تاری    خ زده و به اسم لبنیات تازه توزی    ع  

 کرده؟ گفته ا ینارو بهت؟ یا



؟  تو هم اون و یه نابغه ی اقتصاد تصور میکتز

ز باشد،  امکان ندارد این حرف ها، وصله ی آرمیر

 !امکان ندارد! محال است

ند. تمام تالشش را میکند تا مرا له و  ز ریشخندی میر

 .داغان کند

نبایدم بگه! رفت یه دخیر ساده از ته شهرستان  -

 گرفت آورد بردش پنت

هاوس، با دستای خودش داستان ازدواجتون و بولد  

 کرد تا خودش و یه آدم

 ساده

و خوب جلوه بده! آره خب! نباید بگه، اگه االنم 

 میشن وی نباید باور کتز اون

 !االن توی ذهن تو یه سوپر من

 زبانم را تکان میدهم
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ز آدیم نیست- ز هم چیر  !باور نمیکنم! آر.. آرمیر



 .بلند تر م یخندد

- کار داریم باشه! میگم بیاد. اما االن نه، فعال باهات  

 !یکم

ترس کل جانم را فتح میکند. چانه ام به وضوح 

 میلرزد. انگار توی چله ی

زمستان اینجا هستم. همان لحظه در باز میشود و 

 همان مردی که توی النی 

هتل دیده بودم، وارد میشود. هیکلش انقدر بزر گ 

 بود که راحت بشود از ا ین

رد فاصله تشخ یص داد. مرد نزدیکمیشود و آن م

 صورت شش تییعز که

 نامش را همنمیدانم، خطاب به او میگوید

 خونی ه! -
دستاش و باز کن شامش و بیار، دخیر

 !رسو صدا نکرده

سم و  مرد چشیم میگوید و به سمتم میآید. م ییر

 بیشیر توی خودم جمع

میشوم. اما او تنها مچ دست هایم را از بند آن 



 ریسمان کوفتر رها میکند و

م نی اخ تیار روی زمینیم افتند، تازه وقتر دست های

 متوجه درد نی نها یتشان

میشوم. آخ بلندی میگویم. دست هایم را به زور 

 پایینیم آورم و کنار بدنم

 .نگاه میدارم

ازت خوب مهمون نوازی نکردن، اما من مهمون -

 !نواز خوبیم

ی نمیگویم و سیع میکنمنسبت به حرف هاو   ز چیر

 کارهایش واکنشی نداشته
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 .باشم

ز زودتر باخیی شود و به رساغم بیاد. هر  کاش آرمیر

 چند که ب عید میدانم

تاکنون متوجه نشده باشد! گفت شامم را بیاورند! 

 اصال یک شب شد؟ کیم



 بعد

مرد با یک ظرف سفید پالستیگ و صندیل کوچک 

 .فلزی دوباره برمیگردد

 
ز

صندیل را به دست آن مرد صورت شش نر غ

 میدهد و بعد غذا را مقابلم

 رها

میکند. همان دم بوی کباب زیر شامه ام م یپ یچد. 

ی نخورده ام ز  از صبح چیر

 و

معده ام به شدت میجوشد، اما نه، دست به آن غذا 

 .نخواهم زد

صندیل را باز میکند و رویش مینشیند. کتش را مرتب 

 .میکند

- ز نکن! نوش جونتبخور! نا ! 

 در جوابش میگویم

 چرا.. چرا من و آوردین... اینجا؟-

زبانم گرفته است و هر کلمه را سه چهار ثانیه 



د تا کامل بیان کنم  .زمانمییی

ری اکشتز که موقع ترس های شدید از خودمنشان م 

 .یدادم
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- ید م ی پیچون با تو کاری ندا ریم. گوش شوهرتو با

 دیم. دعا کن فقط بچه

 ی

ز نصف راه برگرده بره، وگرنه به   باشه و از همیر
ی
زرنگ

 !همینجا ختمنمیشه

سکوت میکنم. توی ذهنم تکرار میکنم که حرف 

 بیشیر نیست
ز
 های او، بلوق

 !و هیچ کاری از دستش برنیم اید

باشه! نخور! میخواستم وقتر حرفام و ادامه میدم، -

نه. خبفشارت افت نک  

کجا بودیم! آهان ذکرو خیر همش گرایم شما، نابغه 

 !ی اقتصاد



همان لحظه تلفنش زنگ میخورد و حرفش را قطع 

 میکند. گوشی اش را از

ون میکشد و نگاهش که به صفحه ی   جیبش بیر

 گوشی اش یم افتد با لبخند

 میگوید

سوپر من پیداش شد. حتما تا االن داشت فکر -

 میکرد که کدوم یک از زخم

 !خورده هاش تورو دزدیده

ز که فهمیدهمرا چه   کیم ته دلم گرم میشود. همیر

 کش ربوده است، یعتز 

ز اعتماد دارم،  نصف راه را آمده است. من به آر میر

 .به او و هوش زیادش

 تلفن را جواب میدهد

- تون بود به به! جنابافخم! ذکر  خیر . 
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ز چه میگوید اما مطمئنم بشد ت  نمیدانم آر میر



 عصتی است. بلند میخندد

 .تذکر داده بودم بهتون که مواظب باش ید-

گوشی را پایینیم آورد. توی چشم هایمنگاه میکند و  

 گوشی را روی حالت

ز را بشن وم. بلندگ و میگذارد تا من هم صدای آرمیر

ز با عصبانیت میگوید  آرمیر

؟ دهنتو جر میدم - با زن من چیکار داری عوضز

 فقط دستم بهت برسه! دهنتو

 !جر میدم

ز االن که با بابای - آروم پش آروم! کافیه فقط همیر

 من جلسه داری، بری

ی بخوای.  ز  که استعفا میدی، بدون ا ینکه چیر
ی
بگ

 منم بالفاصله زنتو سالم

ییل دخیر خو بیه. ساکت تحویل میدم. میدونز خ

 آرومه، وحشی نیست مثل

 ...تو

خفه ش و... خفه ش وگرنه...از اون جانی او یزونت -



 میکنم که صدا سگ

 !بدی

 او باز هم دیوانه وار میخندد

 !خب. منتظرم قشنگ خان-

تلفن را قطع میکند و گوشی را دوباره توی جیبش 

 قرار میدهد. از فریاد های

بلندش و لحن کالمش میشد به راحتر فهمید که 

 زیادی عصبانز است. انقدر
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عصتی که اگر دستش به این مردک برسد، او را تکه 

 .پاره خواهد کرد

. چطوری باهاش م یسازی ؟-  خییل وحشی

 .بازهم سکوت میکنم

  همیشه همینقدر مهربون نیستم. برو دعا کن رسو  -

 کله اش زود پیدا شه و

کاری که خواستم رو بکنه، وگرنه انوقت منمیدونم و 



 تو! تونی که حتر 

هیچکس نمیتونه حدس بزنه کدوم جانی داری 

 !جونمیدی

تنم به وضوح میلرزد. انقدرواضح که حتر دندان 

 هایم هم بهم میخورند. بلند

ود. دوباره همان صدای گوش خراش در  میشود و میر

و تن من تکرار میشود   

ز در تن و جانم  مور مور میشود. رسمای کف زمیر

 نفوذ کرده است. مچ دست

هایم را نگاه میکنم و تازه میتوانم دست هایم را 

 .بررش کنم

باز و هایم به شدت درد میکند و مچ دست هایم 

 قرمز شده اند و از بعیصز 

قسمت هایش خون جریان پیدا کرده است. مچ 

یدهمدستم را به آرایم تکان م  

 .که درد بدی در تنم یم پیچد

نگایه به اطرافم یم اندازم. به این سیل وی نی رسو 



 ته. رس میچرخانم. پشت

رسم کامال تاریک است و انتهای سیل و را به زور 

 میتواندید. همه جا را بررش
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میکنم. هیچ راه فراری وجود ندارد. حتر پنجره های 

ل و را هم با ورق هایسی  

فلزی، پوشانده اند و هیچ رایه بجز آن دروجود 

 .ندارد

نم. کم کم بغض مهمان گلویم شده  ز ظرف را کنار میر

 است. خودم را باال

 میکشم

نم. ترس کم کم وجودم را پر  ز و به دیوار تک یه میر

 میکند و دلم میلرزد. کاش

ز زودتر به رساغ من بیاید... کاش  .. .آرمیر

تکان میدهم. دردی توی گردنم م یپ یچد.  رسم را 

 رس بلند میکنم. خواب یده



 بودم؟

یک خوابم برد؟ تکیه از زانویم بر میدارم و نگاه گیجم 

 را دورو اطرافم

میچرخانم. نمیدانستم صبح شده است یا توی 

 همان شب ماندهایم. دستر 

پشت گردنم میکشم و بلند میشوم. پاهایم خشک 

 شده است و قدم هایم را

 .لنگ زنان برمیدارم

صدای کشیده شدن کف کفش هایم توی سیل و 

 میپیچد و من هر آن منتظرم

درسیل و باز شود و کش داخل شود. تا دم در سیل 

وم. مشتم را باال  و پیش میر

ز که میخواهم روی در بکوبم، صد ای میآورم و همیر

 آشنانی از پشت در به

سد  .گوشهایم میر
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ولش کنید این و! واسه چر آوردینش اینجا؟ این -

 چیکار داره به این ماجرا؟

ت بیاره  ز گیر عقلتو از دست دادی پش؟ آر میر

 میدونز چیکارت میکنه؟ خره

ز نیست که بابات پروژه دستت نمیده،  تقصیر آرمیر

ز خودته که تقصیر  همیر  

پروژه دستت نمیده. این گاگو ل بازیت بره برسه به  

 گوش بابات، میدونز 

بیچاره ات میکنه! همون نیمچه اتاق هتلم ازت 

ه بدبخت  !میگیر

صدا ز یادی آشناست! انقدر اشنا که در گوشم پیچ 

 میخورد و مرا برم یگرداند

به د و سال قبل! به خم کوچه ی حاج باباو پشیک با 

! انقدرنگ ایه وحشی  

وحشی که تا خانه پا تند کرده و آیت الکر ش خوانده 

 بودم. اما آن پش که

همه مجنون خطابش میکردند حاال در اینجاچه 



 .میکرد! قدیم عقب میگذارم

 .صد ایش باز بلند میشود

همونطور که آوردی همونطورم بیی یه ج ای -

ز   شهرولش کن زنگ بزن آرمیر

ز پیدا میکنه ا ینجارو. بره دنبالش! میدونز ک ه آر میر

 زرنگ تر از این حرفاست

 .که تو بخوای زنشو بدزدی

دوباره صدای همان مرد صورت شش تییعز بلند 

 میشو د

آخ عیل، بفهم! اون عوضز داره الیک فیلم میاد! -

 نابغه اقتصاد، کار آفرین
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برتر، خ ی ر، ا ینارو چسبوندن بهش همتونم قبو ل  

ز   کردین! همتونم گف تیر

 !باشه

 !خیی ندارین کال رفته رستون به گشادی من



آخه به تو مهدی، به تو چه! کش نمیاد خر تو رو -

ه  !بگیر

حاال نام هایشان را میفهمم! عیل و مهدی! عیل 

 همان پش ک خانه ی کوچک

ز پیچ بود. میگفتند مادر  ش او راوقتر بچه بود و ل  بیر

 کرده و رفته، پدرش هم

معتاد بود و نمیدانستند جانش در کدام خیابان شهر 

 در رفته است. پوستش

چون لکهای سفید کوچگ داشت، نامش را گذاشته 

 !بودند عیل د و رنگ

ه اش در ترکیب با آن لکهای سفید برای   پوست تیر

 کودکان ترسنا ک بود،

ته بودند بیماری اش همه  خصوصا که زنان محل گف

ز از  گیر است! برای همیر

 .اولش هر جا آدیم یم دید ترسنا ک نگاه میکرد

صد ایش از آن روزی در یادم ماند که میخواستم از 

 ترس او همانجا رس کوچخ



بمانم تا کش بیاید و کنار او بروم، همانطور که 

 مقابل در خانه شان ایستاده

 بود به من گف ت

- ز از من برای  بیا برو، کار  یت ندارم. غو ل ساختیر

 !خودتون

از همان روز صد ایش گوشه ی ذهنم هک شده بود. 

 ویل او، با آن وض عیت
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حاال ا ینجا! همه میگفتند از بس تنها مانده دیوانه 

 شده است! قدم دیگری به

عقب برمیدارد. صدای مردی که نامش مهدی بود را 

یشنومم . 

رو یه جانی پرتش کن زنگ بزن -
مری بیا برو این دخیر

 اون اشغا ل بیاد

جمعش کنه. هیع من یه کاری کنم هیع هم ه بزنن 

 تو رس من بگن تو فالن



! 

قدم دیگری به عقب برمیدارم. باید خودم را به رس 

 جا یم برسانم. شا ید اگر

پایم  بیا ید و مرا اینجا ببیند بر ایم بد باشد. نمیدان م

ز   به چه گیر میکند. هیر

 بلندی

میگویم که توی سکوت سیل و اک و میشود و محکم 

ز فرود یم  روی زمیر

 !آیم

د. آخ بلندی میگ و یم. از  استخوان لگنم درد میگیر

 شدت درد صورتم در هم

میپیچد. لعنت به تو! همان لحظه در سیل و باز 

 میشود و مرد هیکیل که نامش

 مری بود داخل میشو د

 !اقا بیاین اینجا-

میگوید و بلند م یخندد. صدای مر د مهدی نا م را 

 میشنو م



 چیشده ؟-
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جوجمونمیخواست فرار کنه مث که پا ش گیر  -

 !کرده

 مهدی اما نی حوصله میگوید

. حال ندارم-  !جمعش کن بیی

ی نمیگویم. خودم را جمع و جور  ز مرد دیگر چیر

و سیع میکنم دردمیکنم   

م  .افتضاحلگنم را نادیده بگیر

 !پاش و جوجه پاش و! جمع کن بریم کار دار یم-

نگایه به مرد یم اندازم. دستو پ ایم را جمع میکنم و 

 .به زور بلند میشوم

 
ی

مرد دست توی ج یبش میکند و پارچه ی س یاه رنگ

ونمیکشد. با ترس  بیر

 نگاهش میکنم

- ز خط و خ ش چیه؟ بیا ب بینم جلو. حی ف گفیر



 نیفته روت، اگر خودت

 خودتو

 .ش هید نکتز 

باز بلند م یخندد. ریش هایش انقدر بلند است که 

 حتر نمیشودلبو دهانش را

 .دید

 .آن دستما ل کوچک به چه کارش یم آید

 میانی یا بیام ؟-
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صدای فریاد بلندش باعث میشود شانه هایم از 

ند. با من من  جایشان بیر

س م  مییر

 او.. اون چیه ؟-

 این؟ اسباب با زیه ؟-

ساند و تا من  میگوید و رسی    ع خودش را به منمیر

 واکنشی نشان دهم دستما ل



 را دور رسم میپ یچ د

 انی بشی موی -
 دارند. بعدا نز

ی
ملت اینجاکارو زند یک

 !دماغ

یبست تا مثال راه را تشخ یص ندهم؟   م را مچشمان

 که بعدا بودی دماغ کش

ند میگوید ز  نشوم! گره را که میر

 !برو-

د و مرا به دنبا ل خودش  پارچه ی مانتویم را یم گیر

 میکشاند. قدم هایم را

همانطور برمیدارم و حتر نمیدانم مقابلم چه 

 میگذرد. هیچ صدآیدیگری

و در را میبندد. نیست. مرا توی ماشینمینشاند 

 دستانم را باال م یآورم و

ز تر از چشمانم میکشم. اما ت یرم به  پارچه را پاییر

 تاریگ میخورد! توی همان

ماشیتز که مرا با آن دزدیده بود سوار شده بودم. 

ز تماما  شیشه های ماشیر



ی را نمیشد دید ز  .دودی بود هیچ چیر
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وم که باز هم  دست به سمت ه ی پنجره میر دستگیر

 .با شکست مواجه میشوم

ز جلو  ز تکانز میخورد که نگاه مرا به سمت کابیر ماشیر

 میکشاند. همان مرد

 .هیکیل بود

ز رس جات برسونمت - تالش نکن جوجه. ب شیر

 .پیش صاحابت

لب روی هم فشار میدهم. نچر میکنم و خودم را  

 گوشه ی صندیل جمع

 .میکنم

کاش میتوانستم بلند شوم و آن ریش هایش را انقدر 

 محکم بکشم که از درد

د. مرد ک گوری ل! اما اگرواقع بینانه نگاه کنم،  بمیر

 قبل از آنز که دستم بند



ریشش شود، مچ دست هایم را خورد میکند. پس 

م تا مرا به  باید آرام بگیر

سد که  ز برساند. نمیدانم چه به عقلم میر آرمیر

 میگویم

- م لوت میدمم ن قیافتو دیدم! میر ! 

 با ب یخیایل جوابم را میدهد

! من که کاری نکردم. با میل خودت - ز خب ب بیر

ز شدی، با میل  سوار ماشیر

 !خودتم پیدا میشه

 !ویل تو من و دزدیدی-

ساخته ی ذهن توئه جوجه خانم! مهمون بودی -

 !االنم داری برمیگردی
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ن حوصله ندارمحر  ز ف زیادی همیز ! 

م  .نگاه از او میگیر

ی نداشت ز  !انگار ترش از هیچ چیر



م.  ز میاندازم و ناخن هایم را به با زی میگیر رس پاییر

 نمیدانم چقدر میگذرد که

مرا کنار خیابان پیاده میکند. اول ممناعت میکردم. 

 میخواستم داد وهوار راه

لعنتر را از   بیندازم. اما نمیدانم از کجا، آن تفنگ

 گوشه ی صندیل نشنانم داد

 و گفت

، این تو رست خایل میشه، - ! اگه نشی پیاده یم شی

ز  ز ماشیر  جنازتم با همیر

ی ؟ م. هوم؟ تو که دوست نداری بمیر  مییی

از ترسم پیاده شده بودم! ک یف و چمدانم را 

 .برگردانده بود و رفته بود

 آخرین

ز بود که نبود! ما  شیتز فاقد امیدم به پالک ما شیر

ی در ز  پالک! رسما هیچ چیر

 .دستم نداشتم

بغ کرده روی جدو ل کنار خیابان مینشینم. صبح بود 



 و خیابان چندان شلوغ
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نبود. از ساختمان های لوکس و رس به فلک کشیده 

 میتوان حدس زد که از

از است. کیفم را بغل  خیابان های فرغ باال شهر شیر

ز   میکنم. زنگ بزنم به آرمیر

چه بگویم. خودشان صدرصد تا حاال زنگ زده اند. 

 حتر عرضه نداشتم

 .مدریک جمع کنم و حالت تحویل پل یس دهم

ز افکار بودم که تلفنم زنگ میخورد. دست  توی همیر

 توی کیفم میکنم. با دیدن

ز نف س عمیقر میکشم. قطعا اگر شماره ی آرمیر

 
ی
 دستش به من برسد برایخنگ

ز رنگ را  زیادم کف و سوت خواهد زد. آیکون سیی

 لمس میکنم و تماس

 !را وصل میکنم



؟ همونجانی که هستر بمون - دیل عزیزم! خونی

 !خودم دارم میام

نمیدانم چرا بغض میکنم. توی این چند ساعتر که 

 بدون این مرد بودم تازه

ودم که من بدون او هیچ نیستم! حتر متوجه شده ب

 قدرت ندارم از خودم دفاع

کنم. که اگر داشتم نه آن شب ان بال رسم یم آمد و 

 .نه حاال دزدیده میشدم

قطعا اگر داستان دزدیده شدن آسانم را برا ی هر 

 عاقیل تعر یف کنم، باورش

 .نمیشود و شبیه جک میشود بر ایش

- ؟ حرف بزن عشقم. یگ  دو تا خیابون دیل اونجانی

 .بیشیر نموندم

 به زور میگویم
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 !اینجام. بیا-



بغض نکن عزیزکم. دارم میام. باشه؟ تموم شد... -

 ...تموم شد

ند. با   دوباره م یگیر
وقتر میبنمش. پاهایم انگار جانز

 ل در یم آورم و به سمت

ز را  ماشینش که از ته خیابان یم آمد میدوم.  ماشیر

 .میان خیابان نگه میدارد

پیاده میشود و او هم چود قدم مانده را مثل من پرواز 

 میکند

م! ز یادی عجیب  !عجیبارام میگیر

سیدم. گریه ام را بلند بلند رها  انگار نه انگار مییر

 .میکنم

 !آروم عزیز دلم. آروم-

د. حس میکنم از یک مصیبت  گریه اماما آرامنمیگیر

 .دوباره ای رها شده ام

هر لحظه تصور ا ینکه آن اتفاق دوباره تکرار شود 

 .تن و جانم را میلرزاند

دهن اونارو من اتو میکشم که تورو به ا ین روز -



ز   !انداخیر

نم. از خودش جدایم میکند. از پشت چشم  ز هق میر

 های اشک آلودم چندان

نمیبینمش. اما چشم هاینگرانش ر ا خوب  واضح

 میتوانم تش خیص ده م

اذیتت که نکردن ها؟ کتکت که نزدن؟ بگو دیل. -

 بگو اگه گه زیادی

 خوردن

 !برم هفت جدشون و بیارم جلو چشمشون
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و حایم و  ز دیم! حس نی نظیر کاش فعال حرف نمیر

. تا به  ز ا ینپشتو پناه داشیر  

 سن حس نکرده بودم حایم

ز یعتز چه،  یعتز چه، نفهمیده بودم تکیه گاه داشیر

 بابا که بابا نبود پشتو پناهم

باشد. اما حاال حس میکردم کش همراهت باشد 



 یعتز 

 !چه! معنای حایم را به واق عیت درک کرده بودم

نفس عمیقر میکشم. سیع میکنم گریه ام ر ا توی 

نسینه خفه کنم و جوابای  

 .مرد رسارس تش و یش و نگرانز را بدهم

ی نشد- ز .. چیر ز  !چیر

 پوف کالفه اش را رها میکند

؟ بریم هتل بررش میکنما! یه خط افتاده - ز مطمی 

 باشه روت، من االغ،

 رزومه ی خانوادگیشون و میسابم.خب ؟

عصتی است. زیادی عصتی است. اینارا فشار نو ک 

 انگشتانش روی رس شانه

 .هایم میگ و ید

ای عاشق، برید یه جآید یگه خلوت  - جون بابا، کفیر

ز  ز اینجادور بیر  کنیر

ز زیاده، بعدش کوفتتونمیشه  .موربیر
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پش ک جوانز که کنار پا یمان ما شینش را متوقف  

 .کرده بود این را میگوید

 به

های نی جاو مکان بودیم
 .خیال خودش کفیر

- و بریمیه جا که بعدش کوفتمون میخوای بیا با ت

 !نشه

این را آرمینمیگوید. در حایل که نگاهش هنوز روی 

 صورت من است. زیر

 .چشیم به پش ک نگاه میکنم که جا میخورد

 .خونی به ملت نیومد. به کتف و کمرم اصال-

میگوید و پا یش را روی پدا ل گاز فشار میدهد و 

ود. نگاهش را از کنار  میر

ود میدوزد صورتم رد میک ند و به اونی که به تندی میر

 و ارام میگوید

 !فضو ل-

 دوباره نگاهش را معطوف چشمانم میکند



 .سوار ش و-

 !کیف و چمدونم-

 !میارمشون. تو سوار ش و-

د و سوار  د و خودش مرا مییی باز ویم را یم گیر

سد از  ماشینمیکند. انگار مییر

ز را قفل میکند و به رس  اغ تنها ماندنم. در ماشیر

 چمدان هایم که چند میر آن
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ود. چمدان را ی  طرف تر هستند میر

یم اورد و توی صندوق عقب میگذارد. سوار 

 .ماشینمیشود

 رنگ به روت نمونده جوجه! چر میخوری ؟-

ی دلمنمیخواست! جز ذره ای آرامش ز  !چیر

شب برمیگر دیم تهران، قو ل میدم دیگه تنهات -

 !نذارم! تقصیر من بود

رسم به رسعت به سمتش میچرخد! این مر د چرا 



 !خودش را رسزنش میکند

تقصیر یک پست فطرت دیگر بود! اصال مقرص من 

 بودم که نشناخته و

براساس شباهت های توی ذهنم سوار ما ش ین آنها 

 .شده بودم

 !تو مقرص نیستر -

مل به سمتم میچرخد. کف دستش را سم ت چپ کا

 صورتم میگذارد. چهار

د و انگشت شستش  انگشتش را الی موهایم فرو مییی

 را نوازش وار روی

 گونه هایم میکشد

، میفهیم؟-  بخدا شعرترین شعر متز

، میفهیم؟ ز ترین حس متز  *هوس انگیر

چند ثانیه سکوت میکند و من به شاعر شدن این مر 

ه یخ فکرد معروف به کو   

 .میکنم
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دم از - داشتم خ ل میشدم از نبودت. داشتم میمیر

 !فکر های منقز کوفتر 

ز هیچر -  !هیچ کاری نکردن آرمیر

 .پلکهایش را م یبندد

 !جرعت نداشت! سگ پدر آشغا ل-

پلکهایش را که باز میکنم، چشم هایش ت ر بود و 

 من از تعجب شاخ در یم

 .آورم. این مرد و اشک؟ پارادوکس عج یتی است

مت بگردونمت ؟-  بریم هتل، یا بیی

با ش نیدن نام هتل و یادآوری اتاق آن مرد ک تن و 

 جانم میلرز د

ون-  ...بریم... بیر

بچه ها من شاعر این شعر رو نمیدونم ک ی *

 هستند، اما من از پیج جناب

ز محمود زاده برداشتم. فکر کنم شا ح سیر عرشم امیر

 خودشون باشن د قیق



 .اطالع ندارم

 !رو چش و چالم-

ز را به  میگوید و دستش را عقب میکشد و ماشیر

 حرکت در یم آورد. خودش

که تنهانی آمده بود یعتز از قبل برای این تنها 

 شدنمان برنامه ریزی کرده

بود. مقصدش را نمیدانستم. فقط میدیدم که از 

 .شهر خارج میشود
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چشم هایم را میبندم. به کیم آرامش نیاز دارم. د و 

 .بیتر که زیر گوشم خواند

ی آرامش بخش در خونم  همه ی اینها مثل اکسیر

 جاری

شده است و آرامم کرده اند. به حضورش فکر میکنم 

 !و ناخواسته ذوق میکنم

پروانه های گرد قلبم را به وضوح حس میکنم و واقعا 



ر من عاشق اینانگا  

 اش! عاشق حضورش و 
ی
مرد شده ام! ع اشق مردانگ

 !امنیتش

رس میچرخانم و چشم باز و نگاهش میکنم. به نیم 

 رخ صورتش. به اخیم که

میشود حس کرد. به صورت ته ریش دار ش. به نگاه 

 جدی اش که به روبه

رو بود. کتو شلوارش حتر توی این موق عیت های 

 نی حوصله اش هم مرتب

ودب ! 

 !نگاه میکتز -

 .متوجه نگاهم شده بود

 !مرش-

 بابت ؟-

 !حضورت-

اخم هایش باز میشود و برمیگردد و کوتاه نگاهم 

 .میکند



 دزدیدنت زبونت باز شد آره ؟-

275 

   دیوانه و رسگشته

نم. زبانم خییل پیش تر باید باز میشد  ز لبخندی میر

 .برای این مرد

 !بریم یه جانی که تنها باشیم. کارت دارم-

 .چند ثانیه سکوت میکند

 افتاده ؟-
ر
 اتفاق

نه نگران نباش. در مورد اونامنیست. د ر مورد -

 !خودمونه

ز را  سد و در عوض رسعت ماشیر ی نمییر ز دیگر چیر

 .بیشیر میکند

ز تکیه  ه میمانم. به ما شیر  د ریاچه خیر
به آب صورنر

نم و او کنارم قرار ز  میر

د. سکوت بینمان ا ذیتش میکند که آن را با م یگیر

 صدای روشن شدن فند ک

 .میشکند



 !من هیچوقت تو فضای احسا ش قرار نگرفتم-

مستقیم نگاهش نمیکنم، اما زیر چشیم میتوانم 

 متوجه شوم که با تعجب

وع صحبتم طوری بود که او را  نگاهم میکند. رسی

 ترغیب میکرد که به دقت

 .گوش دهد

- ندیدم کش قربون صدقه ی اون یگ هیچوقت 

 بره! هیچوقت ندیدم بابام

مامانم رو بغل کنه یا برعکس. تا بوده یه جمع 

 خشک و خایل بود و خشونت

 !و تعصبهای بیجا
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 .کیم مکث میکنم و ادامه میدهم

منم هیچوقت نتونستم احساس و عالقه رو تجربه  -

 
ی

 کنم. وقتر پا توی زندیک

ی نم یدونستم از احساسانر که  ز تو گذاشتم، هیچ چیر



 بروز میدادی. طو ل کشید

ز رو عشق  تا در ک کنم، احساس رو دوست داشیر

 !رو

سم، نفس عمیقر میکشم.  به ا ینجای جمله ام که میر

 سخت است بر ایم گفتم

 این

ما توی این یک روزی که گذشت، متوجه کلمات، ا

 شدم که من فقط خودم

 را

نم، من واقعا عاشق ا ین مرد هستم! شاید  ز گو ل میر

 چون قبال تجربه نکرده

 .بودم، دیر توانستم درکش کنم

ی کم - ز ! وقتر نبودی، حس میکردم یه چیر میدونز

ن توی ی  بود، مثل اکسیر

 !هوا

، یه نفس  ی، یه وقتر دیدمت، انگار یگ یه جونز

، آورد گذاشت
ی
 زندیک



 توی

این بدن! توی این بدنز که این همه مدت احساس 

 میکردم، زنده نیست. راه

نه اما  ز نه، حتر قلبشم میر ز ه، غذا میخوره، حرف میر میر

 مرده! امروز با دیدنت
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 که رد 
ی
فهمیدمنه، هستم، هنوز زندم! زندم به زند یک

شهپای تو، تو  ! 

ند و من به راحتر م یتوانم لحن ماتو  ز نامم را صدآمیر

 مبهوتش را تشخ یص

 .دهم

 .ادامه میدهم

 بلد نیستم مثل تو قشنگ بگم اما-

 اگر درمان تونی دردم فزون با د

 .. .و گر معشوقه ای سهمم جنون باد

 موالنا#



سکوت میکنم. سیگارش را زیر پایش له میکند و 

 مقابلم یم ایستد. چشم

ند. ستاره باران شده است ا ین چشم  ز هایش برق میر

 !های چون شب

 !دیل-

ز میاندازم. روی نگاه کردن در چشم هایش را  رس پاییر

 ندارم. خجالت میکشم

از این مرد! نه بخاطر دوستت دار یم که گفتم، بلکه 

 به خاطر یکسایل که از

 .او دری    غ کردم

؟- ! قصد داری دیونه ام کتز  دخیر

ید و انگشت اشاره اش زی ر چانه ام دستش باال میآ

 مینش یند و رسم را باال
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د  .میگیر

 وسط دریاچه چیکار کنم به نظرت؟-



ند ز  تنها نگاهش میکنم. لبخندی میر

! دین و دنیا-  !دین و د نیای متز دخیر

 این ابراز عالقتو در -
ز
برگردیم عمارت، اونجا تالق

. وسطمیارم نیم وج تی  

 کوه و کمر میانی من و کیش و مات میکتز ؟

 .کنار گوشم میگوید و عقب میکشد

ز   لبخندی تحویلش میدهم. سوار ماشیر

مان مشخص است  .میشویم. حاال مسیر

فرودگایه که پریروز مقصد من بود، اما تبدیل شد به 

 !یک آدم ربانی 

آدم ربانی که باعث شد من قدر این مرد را بیشیر 

توجه عشق خودمبدانم و م  

ز را توی  به او باشم! به فرودگاه م یرسیم. ما شیر

 پارکینگ نگه میدارد و

چمدان هایمان را پایینیم آورد. د و مرد به کمکانیم 

 آیند و چمدان ها را با

ازی که  ند. کنارش قدم برمیدارم. از شیر خودشان م ییی



ی هایش زیاد بود  دلیی

 نشده بودم، و من مثل دیوانه ای که هنوز از او سیر 

 مجبور بودم تر ک کنم

این شهر را! این دلیی ک میان گربه ی اندو ه گرفته و 

 .ساکت را
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دوباره سوار همان هواپیمای شخیص اش میشویم و 

 مقصدمان تهرانز است

که آدم های زیادی منتظر ما هستند. توی هواپیما 

 هیچ صحبتر صورت

ون را نگاه میکرد و آسما ن تاریک  د. گاه بیر نمیگیر

 شده را از نگاه میگذراند

ه میشود. میشود حدس زد  و گاه به صورت من خیر

ی ز  توی ذهنش به چه چیر

اف   فکر میکند، به متز که به دوست داشتم اعیر

 کرده بودم اما این مرد را



 .تشنه نگه داشته بودم

کردم. حل این موضوع راهم باید خییل زود حل می

 میکردم و پایانمیدادم به

 و رساب
ی
 .این تشنگ

چهل دقیقه ای طو ل میکشد تا به تهران بر سیم. 

 شب بود اما چراغ های زیاد

باند فرودگاه تا حدودی این تاریگ را شکست داده 

 بودند. دوباره با همان

 سوار ما شینمیشویم. ا ینبار که 
ی
یفات ه میشگ تشی

 سوار میشویم، دستم را

یان انگشتانش فشار میدهد و من به شب مقابلمان م

 .فکر میکنم

خاتون با دیدنمان با ذوق جلو یم آید. ساعت دوازده 

 شباست، اما عمارت

 .غرق شورو حایل عجیباست

 رسخ شدی ننه جان؟ چیشده ؟-

ز بیصدا میخندد  آرمیر
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ا! ذوق زده ام-  !به قو ل دخیر

ند و خاتون  ز به سمتم میآید. چشم هایش برق میر

 خوشحالم که از ماجرای

ی ندارد  .ربوده شدنم خیی

 !ننه چیکار کردی این پشرو-

ز نگاه  خاتون را بغل میکنم و از کنار شانه اش به آرمیر

 میکنم. کتش را از

 تنش در یم آورد

 !گل کاشته عروست خاتون. گل-

د. نگاهم را جابجا میکنم و  خاتون از من فاصله یم گیر

 به چشم های معصوم

ند.  ز  موج میر
خاتونمیدوزم. توی چشم های قدردانز

 حتما با خودش فکر

میکند باالخره آنز که باید میشد، اتفاق افتاده است. 

 اما من تنها چند جمله ی



 !ساده گفته ام

- ید قربونتون بشمننه! خسته این. برین حمو م کن

 فردا صبح باهم حرف

نیم ز  !میر

خاتون من م یتونم تا خود صبح بیدار بمونم، کاری -

ی پا ک ز  نداری؟ سیی

. هیچ ی ؟ ، برنج خیس کردنز  کردنز

ود. بعد از  خاتون با خنده به سمت اتاق خودش میر

ز م یگ وید  رفتنش آرمیر
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ی حموم؟-  میر

ز داشتم! کثافت های آن حمام! بشدت به آن نیا

 سیل وی لعنتر روی تنمنشسته

 .بودند و باید آنها را میشستم

 !آره. تو بخواب من زود میا م-

ند ز  لبخندی میر



خواباز چشمای من فراری قشنگ من! برو حموم -

 !بیا منتظرتم

منتظرتم را با لحن خاض میگوید. توجه نمیکنم و از  

 کنارش رد میشوم. باال

وم. توی هما ز یگ د و هفته ی میر  که تا همیر
ر
ن اتاق

 پیش اتاق خواب

کمان بود. یکسال تمام خاطرات خوبو بد توی  مشیر

 این اتاق در مقابل

ود  .چشمانم رژه میر

در اتاق را میبندم و نگاهم را دور تا دور اتاق جابجا 

 میکنم. شباویل که

پاتوی این اتاق گذاشتم، تمام تنم میلرزید و اشک 

م هایممثل ش ل از چش  

ز   پاییر

یم آمد! رسی تکان میدهم! فعال زمان فکر کردن به 

 آن خاطرات نیست. س

 ری ع



سانم و لباس هایم را از تنم در  خودم را به حمام میر

 .یم آورم
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دوش حمام را که باز میکنم و قطرات آب گرم روی 

یزند، کل  بدنم میر

 
ی

 خستگ

ام در یم رود. چشم میبندم و اجازه میدهم از این 

اب  احساس لذت بخش سیر

شوم. نیم ساعتر زیر دوش یم ایستم و به یک هفته 

 ای که گذشت فکر

میکنم. حاال میفهمم منظور خاتون از ا ینکه 

ز آنجا دشمن زیاد  میگفت، آرمیر

 چه! حاال به خونی درکش میکنم
 .دارد یعتز

ازی که پر بود از عال  مت سوا ل و جوابهانی که شیر

 برای یافتنش باید راه

 !زیادی یط کنم



 بیام کیسه بکشم ؟-

ونیم آیم. شیر آب را  با صدایش از فکرو خیال بیر

 میبندم تا صد ایش را

 .خوب بشنوم

 یه ساعته اون تو چیکار میکتز ؟-

نم. بدنم کوتاه میلرزد ز  .لبخندی میر

 !االنمیام-

ی نمیگوید. رسی    ع کارم ز را تمام میکنم. حوله  دیگر چیر

نم و ز  ام را تنمیر

ونیم آیم. کمیلباس اینجا نگه داشته بودم تاوقتر  بیر

 .اینجاآمدم بپوشم
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در را که باز میکنم، با اونی که روی تخت دراز کشیده 

ه نگاهم میکند  و خیر

روبه رو میشوم. نگاهش انقدر عمیق و نر ز است که 

یکنم تا عمق جانمحس م  



 .فرو یم رود

توجیه نمیکنم. در را میبندم و به رساغ کمدلباس 

وم. یک دست  هایم میر

ونمیکشم. پشت به او میکنم و گره  لباس راحتر بیر

 حوله را باز میکنم تا

 .لباس هایم را بپوشم

 از شامپوی من زدی ؟-

شامپ و نداشتم و از آن بلوبری معروف استفاده  

 .کرده بودم

 !آره-

 !نمیدونم بوش چرا به بدن تو میخوره فر ق میکنه-

 !کال همه چر وقتر با تو رو به رو میشه فرق میکنه-

نفس عمیقر میکشم. به خودم اجازه نمیدهم بد فکر  

 کنم و این مرد را اذیت

کنم. امشب تا جانی که بتوانم دوام یم آورم. دوام یم 

نم ز  !آورم و جا نمیر

 !دلم تنگه برات دیل-



- ی پیشم! خفه نکن خودتو دخیر ب ذار پر بگیر ! 

ش ؟-  دیگه ازم نمییر
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سد و من فرو میپاشم! تنها نگاهش  سوا ل مییر

 .میکنم

ش ؟-  دیگه قرار نیست بیر

نم. خودم هم نمیدانم ز  به رو تختر میر
ی
 !چنگ

 !دیل برم جلو رفتم ها دیگه-

ایم با شدت از محکم میلرزم! طوری که پاه

د. خودم هم تعجب  جایشانمییر

 !میکنم از این واکنش مزخرف ناگهانز 

 تلخ میخندد

 ترسیدی ؟-

ز داشت خوبو  بغض میکنم. لعنت به من! همه چیر

فت! خراب  عایل پیش میر

 !کردم، بد هم خراب کردم



 عقب میکشد. دست روی زانوهایش میگذارد

دیگه صیی ندارم دیل! بعد اون کیش ماتت، باختم. -

 !بدم باختم

سم از  د و بلند بلند میخندد. مییر رسش را عقب مییی

 .این مرد و رفتارهایش

 .. .لعنت به من

دلم میخواهد، نی رحم باشم. سنگدل باشم و -

ز االن تا ته ماجرا رو برم  !همیر

 !توجیه هم به تو و ترس های مرخرفت نکنم
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نفس عمیقر میکشد. دستش را طوری محکم مشت 

 میکند که پوست روی

ند ز  .دستش به سفیدی میر

 آره دیل؟ آره ؟-

 که دارد 
ی
باید حرف بزنم. باید این مرد را از آشفتگ

 .برهانم



... قو ل میدم... درستش میکنم- ز  .. .آرمیر

ند. فکری عجیبو غر یب که خو  ز دم فکری به رسم میر

 همنمیدانم از کجا به

مغزم خطور کرده است! چه شد من این فک ر را در 

 مغزم چرخاندم و حاال

 .میخواهم عمیل اش کنم

منتظر نگاهم میکند تا من حرفم را ادامه دهم اما 

ز دیگری است  .قصد من چیر

پروا گفته بود جرعت به خرج بدهم. گفته بود این 

 مرد همش من است و قرار

اتفاق بدی بر ایم نی افتد. گفته بود و  نیست کنار او 

 .من رس تکان داده بودم

گفته بود قرار نیست اتفاق خا ض بیفتد که این مرد 

 .را ضز شود

 .روی زانو مینشینم. بزاق دهانم را قورت میدهم

 ختم -
ی
وع کردی، به جای قشنگ ته این بازی که رسی

 میشه دیل ؟



توی جای قشنگ! منظورش اگر همانز باشد که من 

 !ذهنم پرورش داده امنه

 در خودم احساس نمیکنم
ی
 !هیچ آمادیک

286 

   دیوانه و رسگشته

 .دوباره بدنم در هم جمع میشود

 مثل اینکه تو بهم توجه کتز بدون -
ی
جای قشنگ

 !اینکه من ازت بخوام

 !بدون اینکه من بهت بگم چیکار کتز 

 دستانم خشکمیشود! این مرد را من چه کرده بودم

 ذهن من تا کجا رفته بود و این مرد تا کجا

رسکوب شده بود! از خودم بدم یم آید. نفرت 

م از متز که این مرد را  میگیر

با دست های خودم له کرده ام و حاال میخواستم 

 !مثال چه بکنم

نم زیر گر یه! نه بخاطر این مرد، بخاطر بد بود ز ن میر

 خودم. دست هایم کنار



بدنم یم افتند. مشت میشوند و مشت هایم محکم 

 روی پاهایم فرود میآیند. از

پشت پرده ی اشک چشمانم میتوانم ببینم که ناباور 

 .نگاهم میکند

ند. دست هایم را  ز نم. صدایم میر ز مشت دوم را که میر

 میگیر د

 !دیل-

نم. اشکهایم صورتم را خیس کرده اند ز  .نفس نفس میر

 !ولم کن-

 !دیوونه شدی باز! چته تو-

نم و دردی که توی سینه ام هست ر ا  ز هق میر

یزم ونمیر  .بیر
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من... من کثافت باعث شدم تو، االن توی این -

! که ته جای  وضع باشی

قشنگت ختم شه به توجه. من باعث شدم حال و 



 واسه .روز االنت بشه این

 ....کاری که تو عادیه، برای تو بشه آرز و! من

 .نمیگذارد ادامه دهم

 .حق نداری خودتو رسزنش کتز -

در خودم جمع میشوم. هوای اتاق رسد استو کم کم 

 .رسدم میشود

ن در اون ارتباط و عشقر رو که جای - گل بگیر

 قشنگش باید ختم بشه به

! آره. منم دوست دارم ب ه اون جانی که تو فکر میکتز

 طبییع ترین اتفاق های

ز زن و شوهرآیدیگه برسیم، اما نه ا ینجوری! نه  بیر

 .وقتر که تو مثل بید میلرزی

 .لرزیدنت رو مخمه

 نی جانمیگویم

 !داری داغونمیشی -

 جوابم را میدهد

 !به خودم مربوطه. قبال هم بهت گفتم-



! درست میکنم این وضعیت رو- م دکیر  !فردا میر

- ار پس فردا بروفردا مهمونیه. نگه د ! 
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ند. پا ک یاد م رفته  ز ز نگاهش میکنم. لبخندی میر تیر

 .بود

 !وای! من اصال آماده نیستم-

ایرادی نداره. مادر شوهرت نچرال دوس ت داره. -

 !نچرال نچرال

 !لباس ندارم من! وای-

 با مهربانز میگوید

- ه! نگرا ن نباش. همه چر آماده است. تو اتاق بغلی

ی میبیتز   .صبح میر

یزد. این مرد زیادی فوق  ی پایینمیر ز ته دلم باز چیر

 .العاده نبود

 قصد دیوونه کردن من و داری خانم ؟-

نم. لبخندی به انتهای عشق توی چشم  ز لبخندی میر



نم تا شاید ز  هایش. لبخند میر

 از هم  
ی
بتوانم قدری آرامش چاشتز این زندیک

 .گسیخته کنم

 ! دیگر برایم ترسنا ک نیست

نفس عمیقر میکشم و دراز میکشم. به سقف اتاق 

ه میشوم و او  خیر

 آرام کنار گوشم زمزمه میکند

 !چقدر دوست دارم من-

لبخندم غلیظ تر میشود و یک زن مگر به چه نیاز 

 دارد؟ جز مردی که دائم

 دوست داشتنش را یادآوری کند ؟
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ز بار توی آرامش غرق خواب میشویم. توی  برای اولیر

 آرامشی که وصف

 .ناشدنز است

 !این مرد خوب بود



از آن دست مرد های کمیانی که کمیر کش مثل آنها را 

 یم دید. این مرد ز

 یادی

خوب بود! و من حاال میتوانم به جرعت بگویم که 

 دوستش دارم! خییل

 ...زیاد

ناز آن زیاد های کودکیما ! 

تا صبح چندین بار از خواب بیدار شده بودم و 

 دوباره خواب یده بودم. انقدر

 خسته بودم که حال نداشتم بیدار بمانم

نمیدانم ساعت چند بود! اما رسو صداهای زیادی از 

 حیاط عمارت به گوش

سید. نگایه به کنارم یم اندازم. نبود و متعجب  میر

 .بلند میشوم

نگاه گ یجم را به ساعت یم اندازم. عقربه ها تمام 

 تالششان را میکردند تا

خودشان را به ساعت دوازده برسانند. هیتز میکشم 



 .و بلند میشوم

نم. زیادی  ز حوله ام را از کنار تختم بر میدارم و تنمیر

 دیر شده
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به گوشم  است. به سمت حمام پاتند میکنم. صدانی 

سد و با خیال اینکه  نمیر

 .کش نیست در را باز میکنم و داخل میشوم

کف حمام خیس است و بخارهانی توی هوا دیده 

 میشود. حتما قبل از من

 حمام

کرده و رفته که هیچ صد انی نیست. حوله ر ا از تنم 

 در یم آورم و روی جا

وم.  لباش کنار در اویزانمیکنم. به سمت دوش میر

حوصله ی وان را حال و   

 .ندارم. وقتش را همندارم

 .دوش را باز میکنم و زیر آب یم ایستم



 بیام کیسه بکشم ؟-

وم. صد ایش از   هیتز میگویم و از زیر دوش کنار میر

 !کنار گوشم و دقیقا

س بابا-  !منم نیر

به رسو وضعم فکر میکنم. پاهایم را در هم جمع 

 میکنم و به سمتش

 .میچرخم

- میکتز ؟اینجا چیکار   

 !ریلکس کردم جانم-

و م  قدیم عقب میر
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م تموم - فکر کردم هیشگ نیست ! من... منمیر

 !شدی میام

 بلند میخندد

 !مثال نه اینکه ندیدمت، اره فرار کن برو-

رسما رسخ میشوم. انقدر نی پروا بودنش رسما ا ذیتم 



 میکند. ادامه میدهد

 .بیا حمومتو بکن نگات نمیکنم-

میگوید و همزمان پرده ی کناروان را میکشد و دیگر 

ی دیده نمیشود ز  .چیر

نگاهم به پرده ی سف ید یم افتد. نفش میکشم و با 

وم  .تردید جلو میر

شک دارم که این آدم به این راحتر ها دس ت از رسم 

 بردارد. دیشب که حمام

م که دوباره کل تنم را کرده ام و االن نیاز چندانز ندار 

 بشورم. کیم آبو

 .شامپ وی بدن کا فیست

دست دراز میکنم و شامپ وی بدن را از تو ی شلف 

 بر میدارم. کیم از آن را

یزم و رس یع روی جای جای بدنم  کف دستم میر

 میکشم. مشغول شستو

ش وی خودم هستم که نگاهش را حس میکنم. آرام 

 رس باال یم آورم و با نگاه



یطنتش که پرده را کنار زده و نگاهم میکند پر ش

 مواجه میشومنچر میکنم که

 پرده را میکشد

ی نیست- ز ! یواش بشور بابا چیر  .وای خییل خونی
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وم باید خودم را از این حمام خالص   زیر دوش میر

 کنم. بلند میشود و از وان

ونیم آید. دستش را نشانم میدهد  بیر

نگاه زخمم خوب شده. دیگهالزمنیست گربه شورم  -

 .کتز 

وم ز میشود از زیر دوش کنار میر  بدنم که تمیر

 .خب خداروشکر-

 رسی    ع حوله ام را برم یدار م

 !خدافظ-

خودم همنمیدانم چرا این کلمه را گفتم. آرا م میخندد 

 طوری که فقط شانه



 .هایش تکان م یخورند

 .برو بچه! دیرمون شدش-

 !مگه میذاری-

 .ابرو باال یم اندازد

فتم با خاتون - یدونه نگاهت کردم دیگه! قدیما میر

 حموم زنونه انقد کیف

 .میداد! االن دستو پام بسته اس

 حوله را میپوشم

 !خجالتم میشه خب-
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نمیتواند دیگر خوددار باشد. جلو یم آید و گونه ام را 

د ومحکم میان   

 انگشتش فشار میدهد. آچز میگویم و اخم میکنم

 !برو تا نگرفتم هم ینجا کارتو تمومنکردم. بد و بچه-

ونیم آیم و رسی    ع لباس م یپوشم. دیشب   از حمام بیر

ز آماده  گفته بود همه چیر



است و توی اتاق بغیل است. در سالن باال هیچ 

ی نیستو بیشیر صداها  خیی

 .از سالن پایینیم آید

را به اتاق بغیل و جانی که قبال اتاق کارش بود و خودم 

 حاال خلوت تر شده

ز توالتو آ ینه ی قدی توی آن بود  بود و تنهآمیر

سانم. به محض اینکه در  میر

را باز میکنم، با دیدن زنز که یکبار دیگر او را هم در 

 مراسم عروش دیده

ند و از روی  ز ند. اما او گرم لبخند میر ز بودم خشکم میر

دیل توی اتاقتک صن  

 بلند میشو د

 !سالم خانم! مشتاق دیدار-

نم  ز به زور خودم را جمع و جور میکنم. لبخن دی میر

 .و جوابم میدهم

ز - ز نگفت اینجاییر  !سالم. آرمیر

ز اینجا که - . بیا ب شیر ز
ارو نگفیر ز ایشون خییل چیر



 !خییل کار دا ریم

وم. روز عروش انقدر کالفه  در را میبندم و جلو میر

اصال مهمنبود بودم که  
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برایم مدل موهایم چیستو آرایشم ترند کدا م سال 

 است. اما امروز فرق

ز بار با پدرو مادرش  داشت. امروز قرار بود برای اولیر

 .رو به رو شوم

 !لطفا خییل شلوغ نباشه. ساده میخوام-

پلیک به معتز اطم ینان بخشی روی هم میفشارد. 

 روی صندیل مینشینم و به

 .صورت نی رنگ و رویمنگاه میکنم

به جد مشغول میشود و نگاه من روی لبا ش که 

 توی کاور مشگ از جا

رختر اویزان شده بود میماند. توی ذهنم چندین بار 

 لباس هانی را که ممکن



ز برایم بخرد مرور میکن م و هر بار به یک  است آرمیر

سم، قطعا آن  گزینه میر

ز حال پوشیده  !لباس زیباست و در عیر

شک ندارم کهلباس بدن نماو بازی را نخ ریده است و 

 طوری هست که بتوانم

راحت باشم. موهایم را اول خشکمیکند و بعد انتهای 

 .آن ها را فر میکند

باالی رسم جمع میکند و مقداری از موهای فر شده 

دیک پیشانز امام را نز   

سنجاق میکند. با کنجکاوی نگاهش میکنم که کش 

ز را باز میکند و  وی میر

ون میکشد. جنس  ز درباری را بیر توربانز به رنگ سیی

 ساتن توربان توجه ام

 .را جلب میکند عاشق این جنس پارچه هست م

توربان را روی رسم میگذارم و چند رشته از آن 

ون از  موهای فر شده را بیر
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توربان نگه میدارد. هیچوقت فکر نمیکردم این مدل 

 .م و به من بیا ید

 !چقدر ناز شدی خانم-

نم واقعا هم زیبا شده بود ز  .لبخندی میر

 مقابلم یم ایستد

 !خب حاال دیگه بریمشاغ میکاپت-

س م  کنجکاو مییر

ز ؟-  خودش گفته بود توربان استفاده ک نیر

مراسم عروسیمان خییل بزر گ نبود و تنها تعدادی 

 محدود از دوستانش بود

که آنها هم بیشیر توی حیاط عمارت بودند. لباس 

 من هم شباهت چندانز به

لباس عروس نداشت و کتو شلواری ساد ه بود با شا 

 !ل توری

 آره عزیزم! چطور ؟-

 !هیچر -



رسی تکان میدهد و مشغول میکاپم میشود. کیم طو 

میکشد. بر ایم عجیب ل  

ز در طو ل این مدت نیامده است. روز  است که آرمیر

 عروش بارهاو بارها آمد

 .و تذکر داد که آر ایشم غ لیظ نباشد
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د. قرمز آلبال ونی و  زن، د و رنگ رژ مقابلم میگیر

 رنگ کالباش خییل م الی

 م

 کدوم و بزنم عزیزم ؟-

روی قرمز دلیی میمان دنگاهم   

 !قرمز رو-

 .چشم ی میگوید و رژ را روی لبهایم میکشد

به به! حاال ب بینم جنابافخم میتونن نگاه ازت -

ن. پاش و عزیزم کمکت  بگیر

. خییل دیر شد دیگه  !کنم لباستم بپوشی



لباس را که یم بینم ابروهایم از شدت زیبانی اش باال 

ند. د قیقا همرنگ  مییر

ست. یقه ی ا یستاده دارد که دور گردنم گره توربانم ا

 میخورد و تا روی کمرم

ز توری  سنگ دوزی شده است و سپس از کمر به پاییر

 .است و باز شده است

ز کشیده شده است  .و تا روی زمیر

خییل خوش س لیقه ان. طرحلباس رو خودشون -

ز   .خواسیر

خوش سلیقه بود! خییل زیاد! این را میشد از لباس 

یپوشد حدس هانی که م  

 .زد

نم. توی آینه که به  ز کمکم میکند و لباس را تنمیر

 خودمنگاه میکنم خییل زیبا
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شده ام. لباسم را خییل دوست دارم. نه زیا د ساده 



. کفش  است و نه تجمالنر

هایم را پاشنه انتخاب نکرده است و تخت تخت 

 است. حتما فکر کرده است با

این همه تورو پوششی که هست تا پاهایم دیده 

 نشود، نمیتوانم با پاشنه بلند

 .جمع و جور کنم

ود. چرچز دور خودم  زن خداحافیطز میکند و میر

نم. نمیدانم از اتاق ز  میر

ون بروم یا منتظرش بمانم. اصال بهیر است  بیر

ون بروم. این همه  بیر
 رسیعیر

ز است  .نبودن و نیامدنش تعجب برانگیر

وم. انگار دستور داده طبقه ی باال  از ا ونمیر تاق بیر

ز   کش نباشد که این چنیر

خلوت است. نگایه به اطرافم یم اندازم. شاید توی 

 اتاق خوابمان است. به

ون  وم اما کش نیست! میخواهم بیر سمت اتاق میر

 بروم که در باز میشود و



 .داخل میشود

 پوش یده بود با دستمایل ب
ی
ه کتو شلوار مشگ رنگ

 !رنگلباس من

کراواتش هم رنگلباس من بود و کفش های کالج 

ز درباری اش  مخمیل سیی

 .ستمان را تکمیل کرده بود

 !چه خوشگل شدی شما-

 جلو یم آید و ریز بینانه نگاهم میکند. اخ یم میکند
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 !گفته بودم میکاپ مالیم-

 متعجب چشم هایم گرد میشود

- ین م الیم تر ؟از ا  

 !آره-

قاطع میگ و ید. جلوتر میآید. دستش باال م ی آید و 

 .روی لبهایم مینشیند

 !رنگ رژم اذیتش کرده بود



 !زیادی قرمزه-

با انگشتش شستش آرام و چندین بار روی لبهایم 

 میکشد تا زما نز که

 کمرنگ شده 
ز
متوجه میشود رنگ رژم به قدر کاق

 !است

 !حاال شد-

 ناراحت میشو م

 !دوسش داشتم-

 !من نداشتم-

 !مگه باید تو دوست داشته باشی -

 اخمش شدیدتر میشو د

سن، دوست ندارم دعوا راه نی - مامان ا ینا دارنمیر

 .اندازم
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اما کوتاه نیم آیم. من رنگ رژم را دوست داشتم و او 

 حق نداشت ا ینکار را



 !با من بکند

ز بیاد-  .نمیام من اصال. برو بگو دوست نداشتم پاییر

وم و روی تخت مینشینم  .عقب میر

 !چرت نگ و دیل پاش و-

 !نمیام-

 صد ایش کیم بلند تر میشود

نم دهنتو رسویس میکنما- ز  .دیل گفتم پاش و! میر

 .بیا بزن گل هانی که کاشتر رو بیشیر کن-

ه خودشو. - پا ک کردم خوب کردم. واسه من میگیر

 .پاش و بهت میگه

هر لحظه عصبانیتش بیشیر میشود و ولوم صد ایش 

ود. وقتر یم بیند  باالتر میر

 من اقدا یم نمیکنم. محکم باز ویم را میگیر د

 !بلند ش و بهت میگم اون روی سگ من و باال نیار-

نقدر باز ویم را عقب میکشم اما گره انگشتانش ا

 محکم هست که رهایمنکند

 !ولم کن وحشی -



 !ببند دهنتو دیل-
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 .بذار مامانت بیاد پشی که تحویل داده رو ببینه-

نم با این حرفم. محکم را به عقب  ز تیر آخر را انگار میر

 میدهد که تل و تل و

 کنان

وم و به دیوار پشت رسی ام میخورم. ان قدر عقب میر

 محکم که کمرم بشدت

 درد میگیر د

باید من و خر کتز اره؟ آدم باش! خوشم نمیاد یه -

 جوری باشی که هر

بیشعوری نگات کنه! صدتا آدم قرار بیان یگ از یگ 

 بد تر! بذارم جلو اونا با

 این رسو وضع رژه بری!؟

 بغض میکنم و اشک توی چشم هایم جمع میشود

 !گریه نکن-



 !برو اونور-

واهم کنارش بزنم که اجازه نمیدهدمیخ  

 !باشه باشه. کارم بد بود-

ه میشوم  توی چشم هایش خیر

 خودم پا ک کنم-
ی
 !لبم میسوزه! میتونستر بگ

ند ز  .لبخند آرایم میر
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ببخشید! عصتی شدم! عصتی میشم وقتر حتر -

 فکر میکنم که یگ بد و با

 .نیت های مزخرف نگاهت کنه

م و از   دیوانه بود این مرد! به تندی نگاه از او م یگیر

 کنارش رد میشوم و

سانم. رژ لبم صورتم را کث یف  خودم را بهایینه میر

 نکرده بود و فقط کیم

ز میکنم تا  کمرنگ شده بود. با رس انگشتم، لبم را تمیر

 رژم
ی
 بهم ریختگ



اتاق ب  از  مشخص نباشد. بدون توجه به او 

وم و خودم را به طبقه ی  یرونمیر

سانم  .اول میر

 خاتون با دیدنم دست روی هم میکوب د

 !مادر چقدر خوشگل شدی-

نم ز  لبخندی به ذوق خاتونمیر

 !قربونت خاتون! ببخشید نتونستم کمکت کنم-

عیب نداره مادر! من خودمم خییل کار نکردم. یعتز -

ز   این پشه آرمیر

 !نذاشت

نم. ه ز ر موقع از لفظ این پشه استفاده لبخندی میر

 میکند یعتز بشدت از دست

او ناراحت است. صدای قدم هایش را میشنوم و بعد 

 خودش که کنارم یم

 ایست د
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 همه چر آماده است خاتون ؟-

 !آره مادر آماده است-

لحنش دلخور بود و نمیدانم چرا. موقعیت هم 

 مناسب نبود که با خاتون حرف

بزنم. نگاهم را دور خانه میچرخانم. توی سالن هیچ 

ز شب یه به قبل نبود  .چیر

ز های قبیل جمع شده بودند و جا ی آن  مبل و میر

ز های پ ایه بلند  هآمیر

جایگزین شده بود. دور پایه ها را تور ها ی سفید پیچ 

ودند. انتهای سالنیده ب  

! اما تکمیل کننده ی  ز هم جایگاه دی چی بود و همیر

ز بزر گ سلف  سالن، میر

 !رسویس گوشه ی سالن بود

ز روی آن به چشم میخورد. از شی ر مرغ تا  همه چیر

اد ز  .جان آد میر

 خوشت اومد ؟-

میخواهم جوابش را بدهم که چند مرد، تاج گلو 



 را یم
ی
 دسته گل های بزریک

ه های سالن قرار میدهندآورند و گوش . 

 !خوبه-

ز تک کلمه اکتفا میکنم. اما او گو ل نمیخور د  به همیر

میدونم خییل هیجان زده شدی، اما خودت -

. قبوله
ی
ی بگ ز  !نمیخوای چیر

 کوتاه نگاهش میکنم و با لجاجت جوابش ر ا میدهم
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- ! خییل سادس! مث ال مامان و تو اینجوری فکر کتز

 .بابات دارنمیان

مامان من تجمالنر دوست نداره. اگر اینجارو یم -

 اومد پر زرق و برق میدید

 .دهنم و صاف میکرد

 !خوبه! الزم بود، کار بدی همنمیکرد-

وم. میخواهم  با خنده نگاهم میکند. قدیم جلو میر

 حیاط را ببینم. حیاط عمارت



به خلونر توی سالن نبود. چراغ های پا یه بلند دور تا 

 دور حیاط چیده شده

بودند و خدمه در حال رفتو آمد بودند. منق ل بسیار 

 هم گوشه ی حیاط
ی
 بزریک

قرار داشت که توجهم را جلب میکند. آریم ن به این 

 ها مهمانز 
ی
 سادیک

د. شک ندارم که برنامه هانی توی رسش دارد  .نمیگیر

نم. از دور پ ز روا را یم بینم با عجله یم آید. لبخندی میر

 پروا را شدیدا الزم

سد و مرا یم بیند. کیم  داشتم. به نزدیگ عمارت میر

 .قدمنگه میدارد

 که داشتم، حاال که مرا ا 
ی
بعد از آن همه آشفتگ

 ینطور دیده بود. حق داشت

 که

 !تعجب کند و قدمنگه دارد

 !هنگ کرد-

ز هم متوجه آمدنش شد ه بود. پروا باالخره تکا آرمیر



 نز به خودش میدهد و
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 .جلو یم آید

 !دیل تونی -

ند ز ز تشی میر  آرمیر

 !دالرا-

 پروا عصتی نگاهش میکند

 !خب حاال! وای باورمنمیشه. خییل خوشگل شدی-

 .مرش عزیزم. تو هم خوشگل شدی-

 عقب میکشد

- . تو خییل درو زر نزن بابا منمیکاپم همون ه
ی
میشگ

 داف شدی! پلنگ متز 

! 

ند ز ز بازهم توی ذوقش میر  آرمیر

داف و پلنگ توی خیابونه. ایشون الماس بنده -

 هستند. از این الفاظ استفاده



 .نکنید

به این فکر میکنم که کلکل های این دو سمج باز 

وع شد  .رسی

ه از همون الفاظ خودتون - او! چه با کالس! بهیر

 استفاده کنید جناب. این

 !همه مثبت بودن بهتون نمیاد
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ز آرام میخندد و پروا برای تع ویض لباس هایش  آرمیر

ود. خییل  به اتاق باال میر

ز زنگ میخور د و خیی  طو ل نمیکشد که گوشی آرمیر

ز هوا  پیمایاز نشسیر  

خانواده اش میدهند. هر چه ارصار میکنم با او بروم 

 او در جوابم میگوید که

حضور با این لباس آن هم در فرودگاه، مسخره ترین  

 .کار ممکن است

س رس تارسوجودم را پر میکند.  ود. اسیر خودش میر



 نمیدانم واکنش خانواده

اش نسبت به من چیست! آن زمان که خییل 

ن و همهمقاومت به خرج نداد  

ز گذاشتند. خاتون هم  ز را بر عهده ی خود آرمیر چیر

 میگفت که عروس و

س  سم و تا این حد اسیر ند و نباید بیر پشش نی ن ظیر

 .داشته باشم

پروا توی لباس پوش یدن، خساست به خرج نداده 

 بود و یگ از آن لباس های

معروفش که پیچ و خم بدنش را خوب نشا نمیداد را 

گاهتن زده بود. باش  

فتو روی هیکلش تمرکز زیادی به خرج میداد.  میر

 لباس ما یه شکل سفید

 که تا جناغ سینه اش یقه هفت بود و توری! 
ی
رنگ

 ابرو باال یم اندازم و با

 چشم اشاره ای به بازی یقه اش میکنم. جلو یم آید

اومدم ب بینم امشباز این جمع م ایه دارا میتونم یه -



 .شوگر تور کنم

یگویممیخندم و م  

 ق زیاد داره-
ز
ز دوستو رق  .پیر میخوای چیکار. آرمیر
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ز - ز خودشن. س لیقه ی من نیسیر  .دوستاشم عیر

انگار بهم بر میخورد. خودم هم تعجب میکنم از این 

 .حس و حالم

 !او. دلتم بخواد-

ند و ل یم نیت دندان هایش را  ز لبخندی میر

 نشانمیدهد

چه عاشق! یک شماوقت کردی انقدر لیل ی بشی -

 خانم ؟

 ، ز نفش میکشم و سیع میکنم با چرتو پرت بافیر

م سم را نا دیده بگیر
 .اسیر

خودممنمیدونم! فقط یه روزی به خودم گفتم این -

 بازی مسخره رو باید



 تموم

 .کنم

خوبه. با دوستم حرف بزنیم بریم؟ دیگه کم کم باید -

وع کرد. مامان  رسی

م دارنمیان رسی ایط فرق کرده. امکانش خییل باباش

 زیاده که شک کنند بهتون

. 

س میگویم  با اسیر

ز بعد از - االن مشکل من دوتاست. واکنش آرمیر

 فهمیدن ماجراو واکنش

 !خانوادش

اونا با خاله زنک بزر گ نشدن! یه عمر اونور آب -

 بودن. اونجاها این مسائل
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ی که بهش ت ا حدودی جا افتادس و به مبحث دخیر

 *ت*ج*ا



 و*ز شده به دید دیگه ای

نگاه میکنند. نه مثل اینجاکه مثل کرم از خود درخته 

 .رو باب کردن

با آمدن خاتون دیگر ادامه نمیدهیم. پشکش داشت 

د. با ز  یم آمد و پر پر میر

پروا خوش و بش میکند و پروا کیم رس به رسش 

دستم را میذارد. خاتون  

د و مرا گوشه ی سالنمیکشد. پروا با کنجکاوی  میگیر

 نگاهم میکند. خاتون

 آرام و شمرده میگوید

- . نز ز مادر از صبح دارم میبینم داری با ل با ل میر

س. پشو عروش ندارم  نیر

ز ماه م یمونن. ویل  . مثل خودتون عیر ز
که اذیتت کیز

 مادر، واسه زند گیت خییل

 !تالش کن! خییل زیاد

سون خاتون-  !نیر

ند ز  لبخندی میر



نم که - ز  بهت میر
ز
ترس نیست مادر! دارم یه حرق

 .بدردت م یخوره

ی شده ؟- ز  چیر

نه عزیزجان! هیچر نشده! حاالم بیا بریم که دیگه -

سن  .االنا میر

موهای الیت شده ی که بلندایش تا رس شان ه 

سید. میکانر مالیم  .هایش میر
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کتو شلوار یاش رنگ ساده. چشمانز نظ یر چشمان 

، اول ین نکانر  ز  آرمیر

بود که توجهم را جلب کرد. آراسته بود و منظم. 

 همان بد و ورود هم طوری

د که حس کردم،  مرا تحویل گرفتو میان آغوشش فشی

 سالهاست مرا میشناسد

. 

پدرش هم مردی ساکتو آرام بود. کتو شلوار مشگ 



 تن زده بو 
ی
د ورنگ  

موهای جو گندیم اش را مرتب رو به باال شانه زده 

 بود. چهره ی مهربانز 

داشت و خوش خنده بود. بیشیر او با من صحبت  

 کرده بود. وقتر فه مید خطاط

ماهری هستم، کیل ذوق کرده و بحث را به شعرو هیز  

 .کشانده بود

آنجا فهمیده بودم که خودش همنویسنده ی ماهری 

حال است و چند کتاب در   

چاپ در فرانسه دارد که بیشیر از تمدن ایران و اقوام 

 .مختلفش نوشته بود

آخر صحبت هایش هم اضافه کرده بود که به ایران 

 آمده تا سالهای آخر

عمرش را توی ایران بچرخد و از جای جای ایران 

 .بازدید کند

مادرش بیشیر سکوت کرده بود. نه از آن سکوت 

 های آزار دهنده و پر رمز



و راز از آن سکوت هانی پر معناو مفهوم. از آن 

 سکوت های بجا. انگار

بیشیر میخواست مرا بشناسد و بعد حرف بزند. 

ز یط این مدت از کنارم  آرمیر

جمنخورده بود. وقتر پدرو مادرش به بهانه ی تنها 

 ماندنمان، م یروند کنار
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 گوشم میگوید

 !دیدی مادر شوهر خونی داری-

پدر شوهر خونی هم دارم، نمیدونم چرا شوهرم به -

 هیچکدومشون نکشیده

! 

ند و من با تعجب نگاهش میکنم ز  .لبخندی میر

درسته از حرفت خوشم نیومد اما اونیم م مالکیت -

 آخر شوهر که گذاشتر 

ین بود. شست برد  !خییل شیر



 !دیوونه-

- ی بود  بابا یه کتانی مینوشت، در مو  رد یه پشو دخیر

 که بعد سالهاو جنگ

سن. اما اون موقیع که پشه دچار   دوم بهم میر
جهانز

 فراموشی و یه

نوع بیماری اعصاب شده بود و یه چر یادش نیم 

ه  !اومد جز اسم دخیر

رو یم دید، باهم ازدواج هم کرده بودند ، اما  دخیر

 نمیدونست این همون

س  دخیر

اون یادش مونده. اسم  که از کل زندگیش فقط اسم 

 کتابشم دیوانه و رسگشته

است. فکر کنم بابا آینده ی من و پیش بیتز کرده 

 بود. جالبه دخیر تو کتاب د

 قیقا
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شبیه تو بود! روزی که دیدمت، اون کتابیادم افتاد. 

 شاید منم همون دیوانه و

 رسگشته ام هوم؟

تانز که میگوید و رسنوشت عشقر  تنم میلرزد از داس

 .که گفت

سن-  .بیا بریم االن مهمونا میر

 میخندد

- ! اصال بلد  اصال بلد  نیستر بحث رو عوض کتز

 !نیست ی

وم. طویل  ی نمیگویم و به سمت دیگر سالنمیر ز چیر

 نمیکشد تا یک به یک

سند. با زن و مرد هانی مواجه میشوم که   مهمانانمیر

 گاها ساده و خودمانز 

رفتار میکنند و گاها زن و مردانز که میخواهند ثروتو 

 جواهرات برندشان

 .را به رخ بکشند

سالن پر از مهمان هانی م یشوند که اکیی آنها زن و 



 مرد هانی پا به سن

 .گذاشته اما شیک پوش و مرتبهستند

 دوستای خودتو دعوت نکردی ؟-

 با نی مییل شانه باال یم انداز د
ز  منمیگویم و آرمیر

 هانی -
ز سبک مهمونز  خواستم با جو هم چیر

بیشیر

. یه جو خسته  آشنا بشی

کننده و کس ل! تا آخرش قراروایسن و از سهام 

کت هاو کارخونه هاو  رسی

311 

   دیوانه و رسگشته

 !برج های رس به فلک کشیدشون بگن

کت نمیکتز تو بحثشون - تو چیکار میکتز پ س! رسی

 ؟

- دن خسته نمیکنم. ترجیح من مغزم و با حرف ز 

 میدم فکر کنم و عم ل کنم

! 

 نگاهش میکنم



چه خوب! ا ینا اگه مغزشون با حرف زدن خسته -

 شده بود، االن صاحباین

 ثروت بودند ؟

نفس عمیقر میکشد. پیشخدمت د ولیوان آبمیوه 

ز قرار میدهد. شدیدا  روی میر

به آن نیاز داشتم. خصوصا با آن یخ های گرد و 

ش که  دیگر عایل بوددلیی . 

اینا همشون از باباو هفت جدشون بهشون ثروت -

 رسیده! کارخونه و

کت همه جز اموا ل خانوادگ یشون  عمارتو رسی

 هستش. اگر هم ما ل خودشون

ا باز از سمت جد بهشون رسیده  .باشه، اکیی

بابای تو هم پولداره، تو هم ثروتت رو از بابات -

 داری ؟

ز عمارت بود. با ما - من وقتر اومدم ایران. یه همیر

 هیانه یه مقدار پو ل که

 که 
ی
 ساده رو م یداد. نه زندیک

ی
ز کفاف یه زندیک همیر



 که
ی
 االن دارم و زندیک

 !میخوام
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ی نمیگویم. کیم از آب میوه را م یخورم و از  ز چیر

 طعم نی نظیر پرتقایل آن

 لذت

م . کیم بعد با اشاره ی دست پدرش جلوتر مییی

 
ز
وع به معرق ویم و او رسی  میر

ا ناماسم کارخانه هانی را میگوید که یا توی  
میکند. اکیی

 کوچه خیابان

نتو تلویزیون شن  تبل یغشان را دیده بودم یا توی اینیر

 .یده بودم

 در یم آورد. موزیک 
ی
دیچی فضا را از کس ل کنندیک

 شادی باز میکند و

 همان

ند تاوسط سالن حارصز ا ز ز را صدآمیر بتدا من و آرمیر



 ش ویم. تصور رقص با

، تنم را مور مور میکند. مقاومت به خرج  ز آرمیر

 میدهم که نروم و دی چی 

نی خیال شود. اما نه، همچنان مرص است که اول 

وع کننده ز رسی  من و آرمیر

 .باشیم

ز اما زیادی خوشش آمده و نیشش  وم. آرمیر جلو میر

نا گوشش بازتا انتهانی ب  

 .شده است

ز دست روی کمرم  اهنگ مال ییم پخش میشود. آرمیر

 میگذارد و انگشت های

د و دست  دست دیگرش را الی انگشتانم فرو مییی

د  .دیگرم را باال مییی
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یکم خودتو تکون بده، ما لیات نداره! مامان و بابا -

ز تابل و میشه  دارنیم بییز



! 

دست دیگرم را روی رس شانه اش میگذار م. آرامارام 

 تکانمیخوریم. کم کم

دورمان شلوع میشود و چراغ های سالن خاموش 

 میشود و تنها نور ض عیف

چراغ های توی حیاط، به داخل خانه تا بیده 

 .میشود

 کیم که میگذرد. رس خم میکند و زیر گوش م میگوید

از االن خودتو آماده کن، واسه شنیدن ا ینکه چرا -

 !بچه دار نیم شید

ند و ادامه میدهد ز  تنم یخ میر

 !و منمیگم هنوز دارم مامانشون و بزر گ میکنم-

ند. نمیدانم از  ز نگاهش میکنم. چشم هایش برق میر

 رس چیست. چشم های

خاتون هم وقتر پشش را دیده بود این چ ن ین برق 

د ز  .میر

- م خونه ؟امشب میر   



 کدوم خونه ؟-

 !خونه دیگه-

 منظورت خونمونه ؟-

 .سکوت میکنم. حس مالک یت عج یتی داشت
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 آره. به احتما ل زیاد. چطور ؟-

. همینطوری. گفتم شاید بخوای بمو نز -  .هیچر

مامان و باباواسه همیشه اومدن. نمیشه که بمونیم -

یم خو  نمونا ینجا. میر . 

هر موقع دلمون خواست م یاییم ا ینجا. اینجا 

 بمونیم تابل و با زیه. از تو ب عید

 !نیست یه و داد و هوار راه بندازی

نم. موزیک قطع میشود و چراغ ها  ز  به کتش میر
ی
چنگ

 روشن! با چشم به

دنبا ل پرو انی میگردم که نیست! نبودنش 

 !عجیباست. زیادی عجیب



اهنم را یم   م و رو به آرمینمیگویمپای ین پیر گیر  

ه-  !برم ب بینم کجاست این دخیر

ز نگایه به اطراف یم اندازد و در جوابم میگوید  آرمیر

مردا دنبا ل شوگر بگرده- س. رفتهال ل وی این پیر
 .نیر

 !یه شهر میدونن این دنبا ل چیه-

ویم و موزیک دیگری پخش  آرام میخندد. کنار میر

 میشود و رقص همچنان

 ادامه دارد

 .یه شهر االن دنبا ل هم ینان. بیا بگم بهت کجاست-
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ش  ود. کم کم م یتوانم مسیر د. جلو میر دستم را میگیر

 .را تش خیص بدهم

 جلوتر

مرد همسن  ویم پروا را میبینم که کنار یک پیر که میر

 بابا بزرگمان ایستاده

ند و میگوی ز داست. با دیدنم لبخندی میر  



 .جناب مهندس در یادل هستند-

ند و جواب میدهد ز ز لبخندی میر  آرمیر

ز جناب دریادل-  !بله. خوب  هستیر

نگاه پر حرصم را حواله ی پروا میکنم. پروا نگاه 

مرد جواب د و پیر  میگیر

 میدهد

بسیار عایل جنابافخم! منتظر دیدارتون در افتتاحیه -

 ی کارخونه ی جناب

نداشتیم مرشدی بودیم، اما سعادت دیدار  . 

کوتایه از ما بود. کیم درگیر یکشی مسائل بودم -

 .تهران حضور نداشتم

ان کشی میکنم قربان. توی پروژه های بعدی  جیی

 بنده یک ضیافت

 .مخصوص شما تر تیب میدم

ز با دوستانش آن هم با کلمات  صحبت های آرمیر

وع ز رسی ز و رنگیر  سن گیر

 شده
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بود و به این زودی های تمامنمیشد. آرام به پروا 

 .اشاره میکنم تا بیا ید

به راه یم افتم و زیر چشیم میبینم که دنبالم یم آید.  

 کنار پله هاو جانی که

موقعیت را برای حرف زدن مناسب میبینم یم 

 .ایستم

 !پروا میکشمت-

 پروا با ذوق و لبخندی میگوید

- د داره. زنشو چند روزه ولم کن. یارو کارخونه ی فوال 

 ...طالق داده دالرا

و وی فکرش و بکن. کارخونه ی فوالد! یعتز میتونم 

 پاشم برم اون ساعت

ز مشگ تو نما یشگاه تو  م؟ یا اون بیز کارتیر روبگیر

 !اندرزگ و! ای خدا

وای پرواوای! یارو همسن بابا بزرگمون ه خجالت -



 !بکش

- مون مقایسه اخ خدانی ا ین و داری با بابا بزرگ

! این بزرگوار کتو  میکتز

شلوارش فقط بابابزر گ مارو با کل دارانی هاش 

ز باش دالرا  .میخره! واقع بیر

ز ترگلورگل   همه که مثل تو خوش شانس نیسیر

شون بیاد  .گیر

نمیدونم چر بگم بهت پروا. توروخدا گند نزن. -

ز دهن  نی افته آر میر
ر
 اتفاق

 .من و رسویس میکنه

 نچر میکند

- س هیچر نمیشه. بذار یگ هم من تور کنم گدا نیر 

 نباش. ب بینمنیاوران
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نش یتز و پورشه داری چه مزه ای. آفرین باالم جان. 

 من برم. مسیر تنها



 .میمونه

میگوید. با عشوه میخندد و با همان عشوه اش به 

ود مرد میر  .سمت پیر

ز عذر میخواهد و به سم ت منیم آیدآرمیر . 

یعتز پدر سوخته مخ زده ها. نیم ساعته فقط از  -

 !کماالت دخیر خالت گفت

ز -  !مردیکه ی هیر

به ملت چیکار داری. اون لباش که دخیر خالت -

 پوش یده. فقط خواسته

 .کماالتش و نشون بده

م اما م یتوان م آن را  نمیتوانم جلوی خنده ام را بگیر

 به یکلبخند خاتمه دهم

. 

م پارش میکنم-  .بیا ب ریم. من بمونم اینجامیر

ز رس تکان میدهد. نی هدف گوشه ی دیگر  آرمیر

 سالنیم ایس تیم. کاش

مهمانز زودتر تمام شود و این جماعت شوآف 



 .ثروتشان را تمام کنند

-  
ی
حاال دیدی چرا پر زدم اومدم ایران تنهانی زندیک

 کردم؟ یا چرا بهت میگم

یم خونه ی خودمون؟  پیش مامان و بابای شب میر

ز   .من موندن یعتز همیر

اینکه خوبه. بابام یه دوستر داره، از دم د رو لحظه 

 ی ورودش تا خودلحظه
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ی رفتنش شعر میگه و از سعدی و حافظ تعریف 

 میکنه انگار رفیق جینگش

 !بودن

شعر که خوبه! اون و دوست دارم. اما اینکه االن -

ینجانی هدف ایستادیمنها . 

 !اذیتم میکنه

 میخوای بریم باال، هدف نشونت بدم ؟-

ی نمیگویم. باالخره  ز زیر چشیم نگاهش میکنم و چیر



 شام را آماده میکنند و

ز مفصیل از گوشت بره و مایه کباب شده و انواع   میر

 کباب تا سوشی و

. نمیدانم چه  ز غذاهای مختلف خارچی را آماده میکیز

وعبخورم و از   کجا رسی  

کنم. اما پروا خوب بلد است اندام فوق العاد ه اش 

 را م دیون سوشی و غذاهای

ط میبندم بار اولش است که حتر  سبگ بداند که رسی

 یم بیند. اما این دخیر بر

د و عشوه بریزد  .خالف من، خوب بلد است دل بیی

شام رسو میشود و مهمانز زود تمام میشود. هر چه 

ز   میخواهم مانع از رفیر

مرد بشوم، نمیشود که نمیشود و در کما  پروا با آن پیر

ود  ل ناباوری پروا میر

 ... .و منمیمانم و من

ز یا میر ین ؟-  مادر شما م یمونیر

سد و من گوشی ام را بعد از د و  خاتون از آرمینمییر



 سطر فحش و نارسز انی 
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که به ریش نداشته ی پروا بسته ام، توی ک یفم قرار 

 .میدهم

یم-  .. .نه خاتون. میر

 مادرش میگوید

. بیشیر باهم با شیم- ز  .مامان جان. بمونیر

ز جزم است ز اما عزمش برای رفیر  .آرمیر

. فرصت - ز مامان شما دیگه همیشه اینجاییر

م خستهبرآیدیدار زیاده. جفتمون  

ه  !ایم. بریمخونه بهیر

 !باشه مادر! برین-

دوباره با مادرو پدرش بساط آغوش و بوسه را باز 

 میکنیم. خداحافیطز میکنم

و به راه یم افتیم. کیم باید از پروا عشوه و قرو قمیش 

م... وگرنه  یاد ب گیر



 .. .کارم لنگ میماند

سوار ماشینش که میشویم. با جمع شدن توی خودم 

نم رسمایسیع میک  

وجودم را کمیر کنم. اجازه نداده بودلباس هایم را 

 عوض کنم. پالتویم را تنم

 اش را توی خانه عوض 
ر
کرده بود و گفته بود باق

 .میکنم

نیم که میگوید ز ونمیر  از عمارت بیر

 پایه ی بستتز بخوریم ؟-
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هیچ مییل به بستتز نداشتم. خصوصا توی این حال 

ی. اما ز  و هوای رسد پاییر

 .نمیخواستم توی ذوقش بزنم

 !بریم-

سیم  با لبخندی فرمان را کج میکند. به اندرزگ و میر

 و مقابل بستتز فروش



 نگه میدارد
ی
 .شیک و قشنگ

 چر میخوری ؟-

 !شکالنر -

پا پیاده میشود. از پشت شیشه نگاهش میکنم. رس تا 

ز   نگاهم باالو پاییر

میشود. خودش هم لباس هایش را عوض نکرده بود 

 و با آن ست لباس

هایش، واقعا زیبا شده بود. سه دخیر کیم آن ورتر، 

ز و صندیل ها  روی میر

ز  نشسته بودند و هر سه شان نگاهشان روی آرمیر

ی ته ز  خشک شده بود. چیر

 .دلم میجوشد و اخم هایم درهم میشود

نر میشوم  !غیر

ز رس میچرخاند و بعد از اینکه به من نگاه آ رمیر

 میکند، نگاهش جابجا میشود

ود. چند ثانیه رویشان   میر
و به رساغ آن سه دخیر

 مکث میکند و بعد با



صدای مردی که بستتز هایمان را آماده کرده بود 

 میچرخد. دلخور میشوم از
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ه بود. شک ندارم که اگر من نگایه که به آنها انداخت

 جا یش بود، االن حسابم

ز بود  .با کرامالکات بیر

د و به سمت ما شینیم آید. سوار   بستتز ها را میگیر

 که میشود. س یتز 

د. د و بستتز که توی واف  پالستیگ را به سمتم میگیر

 ل پیچیده شده بود و

 آن

را هم توی لیوانز کاغذی گذاشته بودند توی سیتز 

ی بستتز و وافل،بود. ال  

 و موز و حجم زیادی از شکالت 
ی
میشد توت فرنگ

ز بار  آب شده را دید. اولیر

ترکیب بستتز باواف ل را با پروا خورده بودم، زمانز  



 که به تهران آمده بودیم

 .و شباول من بود

 نمیخوری ؟-

ز لیوان بستتز ام به چشمش آمده  تعللم در برداشیر

 بود. لیوان را بر میدارم و

 .خودش ش نز را روی پاهایش قرار میدهد

 !بستتز هاش خوشمزس-

ی نمیگویم. سکوتم ا ذیتش میکند ز  .چیر

 زبونت باز کجا رفت ؟-

 دلخوری ام را به رویش یم آورم
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دم - ز االن اگه من جای تو بودم و سه تا پش دید میر

 چیکار میکردی؟

یچرخداخم میکند و به سمتم م . 

اوال اینکه، شما بیجا میکتز در ثان ی، سه ثان یه -

 !همنشد نگاه من به اونا



ی برای من ممنوع باشه، - ز . اگه قرار یه چیر هر چر

 پس باید برای تو هم

 !ممنوع باشه

ند ز  لبخند آرایم میر

نر میشی ؟-  االن برام غیر

 را با قاشق 
ی
نچر میکنم و تکه ای از توت فرنگ

مپالستیگ بر میدار  . 

نر شدنت اما! توی این خیابون، - لذت بخشه غیر

ا توی دید من ز  خییل چیر

، اون درختا. او ن زن و   جلونی
ز هستند. اون ما شیر

 مرد توی پیاده رو. این

بستتز فروشه با اون سه تا داف که هنوزم دارن نگاه 

 .میکنند. اما این وسط

 حاشیه ان! مثل یه قاب  
ر
من فقط تو رو میبینم. باق

تابل وی قشنگ که دور   

 !کشیدهمیشه

بلد بود رسو ته ماجرا را هم بزند و تمام کند. ادامه 



 میدهد

اویک لیدی؟ حاال اون اخم هاتو باز کن و بست نیتو -

 !بخور

 که زد رسما ال ل میشوم و 
ز
نمیدانم چرا. اما با حرق

 سکوت میکنم. اما او به
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وع میکند از پدرو  سکوتش ادامه نمیدهد و رسی

 مادرش گفتند. اول از مادرش

وع میکند و حسا سیت هانی که به خرج میدهد.  رسی

 میگوید که مادرش شدیدا

روی وسای ل خانه وسواش است. به طوری که 

لش شیک و ز  باید وسای ل میز

ز باشد و میگوید که شک ندارد  تک و همیشه ت میر

لبه این زودی ها یا ک  

عمارت را ت غییر میدهد یا مستقیم بر میگردد 

 فرانسه! از پدرش میگوید. از



اینکه مرد آرایم است و کل طو ل عمرش در تالش 

ز آرامشش را  بوده تا همیر

نگه دارد. میگوید بعد از مر گ حاج باباو تنها شدن 

 خاتون، تصمیم گرفته بود

و به ایران بازگردد، اما خاتون بخاطر اینکه تازه کار 

 بارش آنجا گرفته بود،

 .اجازه نمیدهد

! میتونز - ز ! اذیتت نمیکیز ز زیادی حساس نیسیر

 .باهاشون راحت باشی 

تجربه ی خونی توی پدرو مادر خودمنداشتم و 

 همیشه تصور میکردم که

تمام پدرو مادر ها هم ین هستند. تا م یتوانن د 

 فرزندشان را اذیت میکنند و

 باالو پای
ی
ز زیاد دارد و رسپوشی تهش میگ ویند زندیک یر

 میگذارند روی تمام

 هانی که روی رس فرزندشا ن آوار 
اذیتو بدبختر

 میکنند. حاال که پدرو مادر



او را اینطور آرام و رویانی یم دیدم. باورمنمیشد 

 !آنهاواقع یت دارند

همیشه دلم میخواست یه بابانی داشتم که جمعه -

فتیم کوه! روزای  ها باهم میر
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ف تیم کتاب م یخریدم. وقتر برف میبار ید   میر
بارونز

فتیم لبو بخوریم. با  میر

 هم

ز دیم. دوست داشتم با  خلوت میکردیم و حرف میر

ون. خر ید  مامانم بریم بیر

 ک نز م

و تهش با یه بست نز فالوده برگردیم خونه. اما همه 

 ی ا ینا همیشه توی

 .رویاهام بودند

را منمیگویم و او با خونشدی جوابم را میدهد این . 

تو االن داری بستتز میخوری. هوا بارون یه و -



 میتونیم فردا بر یم کتاب

بخریم. و تو االن، پدر من و داری که دیگه پدر تو هم 

 هستو میتونز واسه

کوه و خلوت کردن روش حساب باز کتز و مادرم که 

 .به شدت اهل خرید

خصوصا بازار تهران که االن بعد این همه سال، 

 !قطعا دلش هواش و کرده

س م  نی حواس مییر

 پس تو چیکاره ای ؟-

 بلند میخندد و جوابم را میدهد

- . ای متفاونر رو باهم تجربه کتز ز منم ا ینجام. تا چیر

 یه عشق متفاوت یه

 متفاوت! کارای متفاوت! مثال تا حاال با لباس 
ی
زندیک

شمال ؟مجلش رفتر   
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چشم هایم از تعجب گرد میشود! ام یدوارم به رسش 



 نزند که با این لباس

 !شما ل برویم

 هوم؟-

 !نه-

 .با من تجربه میکتز عزیزم-

ود د و میر  .پشیک یم آید. س یتز را تحویل میگیر

 !با این لباس نمیشه-

ز را به حرکت در  یم آوردآرام میخندد و ما شیر . 

 !میشه عزیز دلم! خییل راحت هم میشه-

بستتز ام حاال کامال آب شده است و هیچ مییل هم 

 به خوردنش ندارم. سوشی 

هانی که به زور پروا خورده بودم، کامال مرا سیر کرده 

 بود. پیاده میشود و

لیوان ها را توی سط ل یم اندازد. دوباره سوار 

 .میشود و به راه یم افتیم

انی نیست، جز جاده چالوس! با نر چ و خم مقصد ج

ز و  های هیجان انگیر



ز زده و   بلند درختان پ اییر
ی

صخره هاو کوه های سنگ

 رسمای منحرص به فرد

 !خودش

ساعت نزدیک چهار صبح است و تک و تو ک کافه 

 های کنار جاده چراغ
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هایشان روشن است و بخار از سماور های بزرگشان  

ون چادر برای  که بیر

جلب توجه روشن کرده اند دیده میشود. کنار جاده 

 توقف میکند

 صبحونه بز نیم یا زوده ؟-

 با این لباس ؟-

. راحت باش- ز  .بیا پاییر

 !رسده-

 !بیا دیل-

ز است. پیاده  ویم مطمی   از جانی که میر
این یعتز



الش هم منمیشود و به دنب  

پیاده میشوم. به محض ا ینکه قدم روی سنگالخ 

 های جاده میگذارم رسما به

پاهایمنفوذ میکند. قدم تند میک نیم و وارد یگ از  

 کافه ها میشویم. مرد با

دیدنمان خیال میکند عروس و دامادیم و مر ا ته 

 رستوران کنار بخاری بزر گ

ز و مرتتی م ینشاند. ک یم روی تخت ت میر ز نار هیر

 بخاری مینشینیم و از گرمای

م.  شدیدش که روی گونه هایم مینشیندلذت مییی

 شک ندارم که سینوزیت هایم

 !دوباره درد خواهند گرفت

مت! رسدته ؟-  دیدی گفتم جای بدی نمییی
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رسی تکان میدهم. او راحت کتش را از تنش در یم 

 آورد و کنار خودش



 روی

اهن تنگش ت خت میگذارد. حجم بازوهایش از پیر

 .بیشیر مشخص است

ز ؟-  آرمیر

 با محبت نگاهم میکند

 !جونم-

 برمیگرد یم تهران ؟-

 !نچ-

 .متعجب ابرو باال یم اندازم

ز نزدیگ هاست. دو سه روز - یمویالی من. همیر میر

 .میمونیم

 !اما مامان و بابات تازه رسیدن. زشته-

من آدم سنتر نیستم توی این مسائل. بهتم گفتم. -

 مامان و بابام برای همیشه

 اومدن پس نیازی نیست خودم و محدود کنم هوم؟

 !ناراحت میشن-

ز اذیتم - نمیشن! من عاشق مسافرتم. تهران رفیر



 .میکنه

گوشی اش زنگ میخورد. این وقت صبح زنگ 

، سخت ترین  خوردن گوشی
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مسئله ای هست که م یتواند اتفاق بیفتد. گوشی 

 اش را از روی تخت

برمیدارد. با دیدن صفحه، اخیم میکند و بلند میشو 

 د

 !االنمیام-

تماس را جواب میدهد و همزمان قدم هایش را 

 برمیدارد و از تخت دورتر

اهن به  میشود. شانه هایش انقدر پهن است که پیر

 وضوح به د و سمت کش

ند و دست هایش را تکان  ز آمده است. قدم میر

 .میدهد. به سمت من بر میگردد

چز ص داد عصتی است این را راحت م یتوان تش . 



 .کیم بعد گوشی را قطع میکند و نزدیک منیم آید

 !ببخشید. واجب بود-

سم  دوباره مینشیند و مییر

 این وقت صبح یک بود ؟-

 .کار من دیگه! روز و شب نداره-

آمدن مرد سفره چر اجازه نمیدهد ادامه دهم. سیتز 

 حاوی مواد صبحانه را

ود  .روی تخت میگذارد و میر

سفره ی پالستیگ و نمک. نیمرو با گوجه. نیمروی 

و عس ل  .عسیل. رسشیر
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. سفارشات  کره و سه نوع مربا. پ نیر محیل. کاچر

ز همیشه تمام من و  آرمیر

 بود

 .نه قسمتر از آن

ز این همه رو نمیشه خورد-  .آرمیر



با اشتیاق سفره را باز میکند و تک تک بشقابها را 

 .روی سفره میچیند

 !میشه. بخور-

نان سنگ هانی که توی سبد بودند را هم وسط 

 سفره میگذارد. تکه اینان

جدا میکند و بدون استفاده از قاشق. نان را توی تابه 

زیادی یم اندازد و حجم  

 .از نیمرو را الینان قرار میدهد

 !بیا بزن به ر گ-

 لقمه را سمت منمیگیر د

 .این همه رو تا شب نمیتونم بخورم-

ی نیست این- ز  !بیا بابا چیر

نمیخواهم دستش را رد کنم. لقمه را میگیر م و 

 بشقاب را زیر دستمنگه

نم. نگایه به سفره یم انداز  ز میدارم و گازی بهلقمه میر

 د

 !کاچیمونم با خودمون بب ریم. الزم میشه-
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د و به رسفه یم افتم. رسی    ع خم  لقمه توی گلویم مییر

 میشود و کف دستش را

 آرام روی کمرم میکوبد

 .خب حاال! خفه میشی -

د. آخر ین لقمه  در تمام طو ل مدت برایم لقمه میگیر

 را به زور میخورم و به

وم. بهانه  ی دستش ونی بلند میشوم. به رسویس میر

 توی آینه نگایه به خودم

یم اندازم و رژ لتی که کمرنگ تر شده است. با این 

 مرد قطعا اضافه وزن

 .خواهم آورد

ونیم آیم. کتش ر ا پوشیده و  کیم بعد از رسویس بیر

 ایستاده و مشغول

گوشی اش هست. نزدیکش که میشوم رس باال یم 

میکندآورد و نگاهم  . 



 بریم ؟-

ز ا  از خد ایم بود برویم. با این لباس بلند و سن گیر

 ذیت میشدم. خصوصا که

رسما هم کم کم داشت غالب میشد. هز ینه ی 

 صبحانه را پرداخت میکند و بعد

ز م یرویم. سوار میشویم و مقصدش  به سمت ماشیر

 .را ادامه میدهد

ویالیش همان نزدیگ ها بود. یک ویآلیدوبلکس جمع 

 و جور. اما جمع و

جور او با جمع و جور هانی که توی ذهنم بود، کامال 

 متفاوت بود. استخر

 گوشه ی حیاط ویال قرار داشت که سقف 
ی
بزریک

 متحرکش توجهم را جلب
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 .میکند

نمای ویال مدرن بود و میشد طبقه ی اول را کامال 



 دید. اما هیچ دیدی به طبقه

ز را گوشه ی حیاط پار   ی دوم وجود نداشت. ما شیر

 کمیکند و از باریکه راه،

میان استخرو سمت دیگر حیاط که پارکینگ است 

 عبور میک نیم. از د و پله

 ی

ویم و کلیدش را از توی جیبش  مقابل ویال باال میر

ون میکشد و در را باز  بیر

 .میکند

 !باید برق هارو بزنم، ببخشید باید جلوتر برم-

همیشه عادت داشت، اول من جلوتر بروم، حاال که 

 مجبور بود اول خودش

وارد شود عذرخوایه میکرد! به قو ل پروا جنتلمن 

 !بود

چراغ های خانه روشنمیشود و حاال م یتوانم داخل 

 .ویال را د قیق ب بینم

ی میشد. سمت چپ، یک تل ویز یون  د ویست میر



 بزر گ و د و دست مبل

 قرار

خانه. سمت راست هم داشت و انت ز های سالن، آشیر

 یک در بود و بعد از آن پله

های چونی که وصل میشد به طبقه دوم و کمدی که  

 .کنار پله ها قرار داشت

دکورویال کامال مدرن بود، برخالف عمار تو از رنگ 

 های طوش و سفید
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 .استفاده شده بود

- واسه دید زدن بیا تو. وقت زیاده ! 

ز لباسم را  وم و او در را میبندد. پاییر قدیم جلو میر

 جمع میکنم و وسط سالن

 .ورودی یم ایستم

 !خییل خوشگله-

 کتش را از تنش در یم آورد



 !مرش-

ود و کتش را اویزانمیکند  .به سمت کمد میر

ز اتاق، اتاق خوابمونه. - برو باال. سمت چپ اولیر

 چند دست لباس خ ریدم

گذاشتم. لباس هاتو عوض کن صورتتم بشور بیا. 

 !پوستت خراب میشه

ز را حساب  نم. چه خوب که همه چیر ز لبخندی میر

 شده پیش برده بود. باال

ی از مبل نبود.  وم. سالن باال متفاوت تر بود. خیی میر

 یک تشک بزر گ بود که

به دیوار چس بیده بود و روی دیوار سمت د یگر، 

 یک صفحه ی بزر گ نصب

ز پای ین آن، انواع کنسو ل های  شده بود و روی میر

 .بازی قرار داشت

ز با پایه ی که مجسمه ی اسکلت بود و روی آن  یکمیر

 تعدادی لیوان و چند

م و به سمت  وب دیده میشد. نگاه یم گیر ظرف مشی



وم  که گفته بود میر
ر
 .اتاق
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رگا ل لباس هایش که تخت د و نفره ای وسط اتاق و 

 به دیوار جسب یده بود

 و

هیچ کمدی نبود که رگا ل ها را پوشش دهد. اما شکل 

 نصبان ها به گونه ای

بود که خودش نوغ دکور حساب میشد. پا توی 

 اتاق میگذارم و با نگاه به

وم کهلباس های زنانه آیدیده میشد.  سمت رگایل میر

 از دور همن و بودنشان

 .مشخص بود

 ر ا انتخاب نزدی
ی
وم و ست راحتر بنفش رنگ کمیر

 میکنم. رسی    ع لباسم را از

تنم در یم آورم و انگار تازه متولد شده باشم. ست را 

نم. به رسویس ز  تنمیر



وم و صورتم را میشورم. رنگ اتاق  توی اتاق میر

ون  روشن تر از سالن بیر

بود و اینجا رنگ سفید به رنگ مشگ غالب شده 

 .بود

ونمیر  وم که میبینم روی تخت نشسته است وقتر بیر

 و منتظر نگاهم میکند

همه با آر ایش خوشگلن تو بدون آرایش! چرا همه -

 چیت با بقیه متفاوته ؟

د و من د ر مقابلش  ز او حرف های زیباو عاشقانه میر

 سکوت میکردم. نه که

دلمنخواهد، اتفاقا شدیدا دلم میخواهد اما بل د 

ی از درون ز  نیستم. انگار چیر

نعم میشودما . 

 !شاید آر ایشم خوب نبود-

334 

   دیوانه و رسگشته

روی تخت دراز میکشد و دست هایش را روی 



 شکمش درهم قالب میکند

ی - ز نه دیگه! نقاشی خدا انقد قشنگه که رنگ آمیر

 بشی نم یتونه در مقابلش

 قد

 .علم کنه

روی تخت مینشینم. خسته هستم و کم کم با گرمای 

 ویال خوابهم به رساغم

 یم آید

 !مرش-

 .نگاهم میکند و یک دستش را به سمتم درا ز میکند

 خدا! بیا ب یتی -
 !بیا بخواباینجا نقاشی

وم و رسم را روی باز ویش میگذارم.  با تر دید جلو میر

 انقدر خوابم یم آید که

د. وقتر بیدار میشوم که نور نمیدانم یک خوابم مییی 

 خورشید با قدرت توی

اتاق تاب یده است و آن دیواره ی بلند حفاظ بالکن 

 همنتوانسته است مانعش



 !شود

کش و قوش به بدنم میدهم و نبودش در کنارم 

 باعث تعجبم میشود. همپای

من بیدار بود و حاال اینکه زودتر بیدار شد ه است  

ز   کیم عجیباست. نیم خیر

م و نگایه به ساعت روی دیوار یم اندازم. میشو 

 ساعت از د و ظهر گذشته
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 .است! پس بیدار شدنش چندان هم عجیب نیست

وم و بعد از  از تخت پایینیم آیم و به رسویس میر

ونیم آیم. گریم  اتاق بیر

پارکت های کف اتاق به مزاق پاهایم که همیشه ی 

ند،خدا، زمستا ز ن ها یخ میر  

وم.  زیادی خوش آمده است. به سالن پایینمیر

 میبینمش که روی مبل نشسته

است و نگاهش را به صفحه ی تلویزیون که تنها 



 تصویرش روشن و هیچ

 .صد انی ندارد دوخته است

وم  پشتش به من است و خیی از آمدنمندارد. جلو میر

 !سالم-

د. نگاهم به زیر ن وی س طوش  شانه هایش باال مییر

 و قرمز تلویزیونیم افتد

توجهم را جلب میکند! میخواهم  "آ.ا" و اول از همه

 زیر
ر
 ادامه دهم و باق

نویس را بخوانم که رسی    ع تلویزیون را خاموش میکند 

 و میگوید

! زود بیدار شدی ؟-  ظهر بخیر

ی ته دلم میجوشد و رس میخورد. آن ز  چیر

! همه جا انگار هک کرده"آ.ا"  لعنتر

اند. به زور نگاه از صفحه ی تاریک تل وی ز 

م و به اونی که روی  یونمیگیر

 مبل به سمتم چرخ یده است میدهم

ی خوردی؟- ز  دیر هم شده! چیر



336 

   دیوانه و رسگشته

ی شد ه است.  ز ند و این یعتز چیر ز نگاهش د و د و میر

 آن تماس زود هنگام رس

، مهر ت اییدی میشود  صبح و این زیر نویس لعنتر

 به تمام شک و تردید

 .. .هایم

نه! منم یگ د و ساعت هست بیدار شدم. منتظر -

. چر   موندم تو هم بیانی

 سفارش بدم ؟

ی رس هم میکنم- ز ! االن یه چیر  .هیچر

خانه  ز رسی تکان میدهد و ادامه نمیدهد. به اشیر

وم و با کیسه های خر ید  میر

ز مواجه میشوم. پس خر ید هم رفت ه بود! روی  میر

 انواع و اقسام خورایک ها

را خریده بود! بسته ی فیله ی مرغ و قارچ را برمیدارم 

 و با فکری مشغول،



ی رسگرم میکنم ز  !خودم را با آشیر

انقدر خودم را غرق طعم و رنگ غذا میکنم وقتر رس 

 باال یم آورم که او کنار

 .دستم ایستاده است

یه جوری غرق شدی توش! به مرغ ها حسودیم -

 شد انقد محوشون شدی

! 

 .قاشق را کنار میگذارم و زیر گاز را خاموش میکنم

 !آماده شد-
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س د  نی توجه به حرفم م ییر

 کالفه ای چرا ؟-

ز میکنم و سیع میکنم  دستم را با دستما ل ت میر

ها تویخودم را با چیدن قارچ   

ظرف رسگرم میکنم. مانعم میشود. انگشت هایش را 

 دور مچ دستم م یپ یچ



 د

 !دیل-

 !ناهار رسد میشه-

 مهمنیست. چت شد یهو؟-

 رس باال یم آورم و نگاهش میکنم

- ز  نزدیک ما  هیانمه واس همیر ! 

بهانه ی خونی بود! حداقل دست از رسم برمیداشت 

 و میتوانستم کیم با

نمعق ل و منطقم خلوت ک ! 

 درد داری؟ حالت خوب نیست ؟-

ز ناهار رو میارم- ! برو ب شیر ز  .درد ندارم آرمیر

 تابه ی مرغ های رسخ شده را از روی گاز برمیدارد

 .نمیخواد ب چیتز تو ظرف همینطوری میخوریم-
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از خدا خواسته، قابلمه ی برنچ کته شده را هم 

 برمیدارم و باهم سفره را روی



خانه م یچ ینیم. مشغول غذا  ز ز توی اشیر میر

 خوردنمیشویم و او مثل همیشه، تا

من غذایم را تمام کنم، د و یشقاب پر غذا میخورد و 

 بعد دست میکشد. قاشقم

را توی ظرف رها میکنم که صدای زنگ آ یفون ویال 

صدا در یم آید به . 

هر د و متعحب بهم چشم م یدوزیم. چه کش 

 !میتواند باشد

ود. با دیدن  بلند میشود و به رساغ آیفونمیر

 .تصویرش، اخم در هم میکشد

 گوشی را با حرص برمیدارد و میگوید

 یک بهت گفت بیانی اینجا؟ یک بهت گفت ؟-

انقدر عصتی است که گوشی را روی آیفونمیکوبد و 

ودرسی    ع بیر  ونمیر . 

وم. قدم ه ای ش بلند  بلند میشوم و پشت پنجره میر

 است و رسی    ع. تمام حرکاتش

 .عصبانیت درونش را فریاد میکشد



ز میکنم  .در را باز میکند. گوش هایم را تیر

؟ دست از رسم - اشکان اینجا چه غلیط میک نز

 برنم یداری چرا؟ اون از

از اینم از این؟ دقیقا چه غلیط میکتز که ا سم شیر

ه تو روزنامه یا  من یا میر

؟ ها ؟  خیی
ه رس تییر  میر

حرف های اونی که اشکان نام داشت و چندین بار 

 توی تماس هایش در
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از ش نیده بودم را نمیشنوم. اما حرف ه ای  شیر

ز را خوب میتوانم بشنوم  آرمیر

-   دقیقا چیکار میکتز اشکان؟ محتی کثافت کدوم

 گوریه مگه؟ شهر هرته

 مگه

 !بذاره بره همه چر بیفته گردن من

چند ثانیه سکوت میکند و بعد مشتش را محکم روی 



ند. شانه هایم باال ز  در میر

د و صدای او هم بلندتر میشو د  مییر

ی واسه - د اخه دهنت رسویس اون همه پو ل میگیر

 موقعهانی 
ز  .همچیر

 !کجاس

 !سکوتش طو ل میکشد. زیادی طو ل

بعد در را میبندد و بر میگردد. مرا که پشت پنجره یم 

 بیند اخم هایش شدید تر

میشود. تکان نمیخورم و نگاهش میکنم. مسئله 

 چیست که انقدر او را بهم ریخته

است. با همان نگاهش که روی من مانده، قدم بر 

 میدارد و وارد ویال

 میشود. چند ثانیه مکث میکند

 !از فضویل خوشم نمیاد دیل-

 
ی
فضول؟ عنوان خونی نبود! به عنوان رسی یک زندیک

 اش حق داشتم بدانم چه

 !شده است و درد ا ین مرد چیست
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ه ؟-  حق دارم بدونم چخیی

 ها شجاع شده بودم
ی
 !تازیک

 بدونز کاری از دستت بر میاد ؟-

راست میگفت. کاری از دستم برنیم آمد. اما باز هم 

داشتم بدانم چخیی  حق  

 .است

نه. ویل باید بدونم شوهرم توی چه وضع یتر -

 هستش که تا این حد بهم

 !ریخته

بلند میخندد. عصتی است و کامال از حرکاتش 

 مشخص است. دست توی جیب

شلوارش میکند و جلو یم آید. س ایه ی خطوط پرده 

 .روی صورتش یم افتد

ند ز  .چشم های مشگ اش برق میر

- کرتو روی مسائل دیگه آیدر مورد شوهرت تو بهیر ف



 بذاری! اویک ؟

جا میخورم! انتظار نداشتم این حرف را بگوید! لب 

 باز میکنم اما نمیدانم چه

بگویم. دستم مشت میشود و امروز... من امروز 

 وقت مشاوره داشتم و انوقت

 !حاال اینجابودم

 آرام زمزمه میکنم

 !لعنتر -
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اخیم میکند. خیی نداشت میخواهم چه کنم. با 

س میگویم  اسیر

 !باید برگردم تهران-

ند ز  پوزخندی میر

 .. .چرا؟ بخاطر یه-

 نمیگذارم ادامه ده د

 !نه! کار دارم. باید برگردم باید تا شش تهران باشم-



 !چه کاری که من خیی ندارم-

 .از کنارش رد میشوم

 .شخص یه-

بردار نیست اما کیم ا ذیتش بکنم هم میدانم دست 

 .بد نیست

د و سه قدم از او دور شده بودم که میچرخد و خم 

د  میشود و باز ویم را یم گیر

 و مرا به سمت خودش میکشد. توی صورتم میغر د

 شخیص مخیص ندا ریم. چیکار داری ؟-

روی پنجه ی پاهایم بلند میشوم و مثل خودش 

 میگویم

- بر میاد ؟ بدونز کاری از دستت  

به وضوح جا میخورد. چندین بار پشت رس هم 

ند و میگوید ز  پلکمیر
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ز ادم بگو چ ه کاریه-  !ادای من و در نیار جوجه! عیر



ونمیکشم  دستم را بیر

 .با یگ قرار دارم-

روی اعصابش دوم ین و بازی میکنم و لذت بخش تر 

 .از این وجود ندارد

 با یک ؟-

م-  !یگ! با پروا میر

 ابرو باال یم انداز د

ز رس جات - ؟ برو ب شیر نور ایل نور! دیگه چر

 .حوصله ندارم

وم  دیگروقت مسخره بازی نیست. اگر امروز همیز

 دیگر عمرا پروا بر ایم

د  .دوباره وقت بگیر

! باید برم قو ل میدم بعدا بهت میگم- ز  !آرمیر

- دونم زنم کجاستبعداوجود نداره دیل! من باید ب ! 

 !برم بیام شب میگم بهت-

 !دیل! ارصار نکن. نی فایدس-

 !بخاطر زندگیمونه-



دستش را باال یم اورد. کف دستش را روی گونه ام 

 قرار میدهد و با شصت
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 .دستش، گونه ام را نوازش میکند

! خودم - زندگیمون؟! چقدر قشنگ گفتر

سونمت  !میر

 !سمج است سمج

ز -  !آرمیر

هیس دیل! نمیذارم تنهانی بری! محل تقریبیتو باید -

 بدونم! اویک؟

ویم تا آماده شویم.  چاره ایندارم قبو ل میکنم و میر

ز کنم  میخواهمویال را تمیر

و ظرف ها را بشورم که میگوید نیازی نیستو فردا  

ز کردن  کش برای تمیر

مان را به ویال یم آید. سوار ما شینمیشویم و مقصد

 تهران یط میکتز م



حوایل ساعت پنج به تهرانمیر سیم. با پروا تماس یم  

م و نشانز دقیق  گیر

م. برنج بلند قامتر که توی ا ین خیابان   را م یگیر
دکیر

 از همه ی ساختمان ها

بلندتر بود، اصیل ت رین آدرش بود که پروا به متز 

 داده بود که به خیال

ابل برجو آن س وی خودش تنها آمده بودم. مق

 خیابانیم ایستد و نگا یه به

برج یم اندازد. با دیدن تابل و های اسایم دکیر های 

 مختلف میگوید

ی شده؟ مشکیل داری؟- ز ؟ چیر
ی دکیر  داری میر

نم به نگاه نگران ش ز  لبخندی میر

 !نه نگران نباش-
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 اخیم میکند

- انا که نیست ؟عم ل دماغ و این داست  



. گفتم که بهت میگم- ز  .نه آرمیر

نمیخواهم فعال باخیی شود. امروز جلسه ی اول 

 است و باید ببینم کاری از

 !دستم بر یم آید یا نه

 باشه! بیام دنبالت ؟-

ز داره دیگه-  !نه. با پروا میام. ماشیر

رسی تکان میدهد و وقتر که پیاده میشوم مثل 

 "مواظب خودت باش" همیشه

را با آرامش خاص خودش میگوید. خیابان را رد 

 میکنم و مقابل برج میچرخم

ه به من ماند ه است و  و نگاهش میکنم که هنوز خیر

 منمیدانم که حاال بند بند

سد  !وجود این مرد تنها یک سوا ل مییر

وم"  "!من کجا میر

م و وارد برج میشوم. د و آسانسور مقابلم  نگاه یم گیر

بود میبینم. پروا گفته  

 شوم و به طبقه ی یازده 
ر
ق سوار آسانسور آ رسی



 بروم. همان کار را میکنم و

ز متوقف میشود و در آسانسور باز میشود.  وقتر کابیر

 با تابل وی درشتو

طالنی دکیر مواجه میشوم که نامش را روی آن حک  

 سلما " کرده بودند 
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 "نایب

جابجا میکنم. در نیمه باز واحد کیفم را روی دوشم 

 را با نو ک انگشتانم هل

میدهم و قدم توی واحد میگذارم. به محض باز 

 شدن در پروا را میبینم که

فنجان به دست کنار پنجره ایستاده است و با 

 مخاطبش که دیدی به او ندارم

صحبت میکنم. راهروی کم عرض مقابلم را رد میکنم 

 و حاال هر د ویشان را

ینم. پرواو زنز جوان و شیک پوش و زیبا! با آن میب



 رورسی ساتن قرمز

رنگش در ترک یب با آن مانتوی سفیدش! ر ژ لب 

 قرمز رنگش هم تیر اخر

 را

 !زده بود

 پروا با لبخند جلو یم آید و رو به همان دکیر میگوید

ف عزیزم که  - ایشون هم عزیز دل بنده، دالرام مشی

 .گفته بودم

امه میدهدسپس رو به من اد  

ایشون هم سلما ن ایبهستند. دکیر عزیز ی که -

 خییل تعریفش رو کرده بودم

. 

بعد از صحبت های پروا سالم میدهم و کوتاه خوش 

 بش میک نیم کش توی

 مطب نبود و تنها ما سه نفر بو دیم. سلما م یگ وید
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 نداری؟-
ی
وع کنیم یا هنوز آمادیک  خب عزیزم. رسی

 .از خد ایم بود

وع کنیم-  .نه رسی

 .باشه. بفرما از این سمت-

 اشاره میکند که رویش نوشته شده 
ر
با دستش به اتاق

 بود مطب! وارد اتاق

 تماما با دیزاین سف 
ر
ی میشویم. اتاق بیستو پنج میر

. انگار  ید و کیم هم آنی

ز ساخته بودند این اتاق را برای آرامش گرفیر . 

باهم روی کاناپه های سفیدرنگ م ینش ینیم. پروا 

ون منتظر  میگوید که بیر

 است

 و در را میبندد. سلما با آرامش نگاهم میکند و میگوید

تا حدودی مشکلت رو پروا بهم گفته. مشکل -

 عجیبو نادری نیستو توی

خییل از تازه عروس ها دیده شده. هیچ ارتبایط هم 

 به ت*ج



 ا*و*زی که صورت*

گرفته نداره. مورد هانی بوده که این ترس بدون هیچ 

 دلیل خاض توی فرد

وجود داشته و مورد هانی هم بوده که تقص یر 

 همش فرد بود. تو یه پله از

همه ی این افراد جلوتری چون دلیل مشخ ض 

 .داری. حاال برام تعر یف کن
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 هانی که هستو ا ذیتت میکنهتمام چ
ز یر ! 

کیفم را روی مبل رها میکنم و انگشتانم را درهم گره 

نم ز  .میر

نمیدونم چر بگم! یه روز از خونه ی پرو ا اینا -

 برمیگشتم. تنها بودم و ظهر

بود و عجله داشتم تا زودتر برسم تا حاج بابام رس نر 

 سیده و نفهمیده که من

فتم   ون رفتم! انقدر تند و نی حواس راه میر تنهانی بیر



 که اصال متوجه اون

 ... .نشده بودم

د. گرمم میشود و به آن  ه ی کمرم را فرا میگیر عرق تیر

 روز شوم و سخت

برمیگردم. بزاق دهانم را قورت میدهم و ادامه 

 میدهم

واسه رسیدن به خونه ی ما، یه کوچه هست که -

اریتوی اون کوچه یه انب  

خرابه وجود داره که درش همیشه بازه و بیشیر بچه 

 .ها توش بازی میکردن

اما توی اون ظهر تابستو نز داغ هیچکس نبود! فقط 

 من بودم... جلوی انباری

نه. اول میخوامنشنیده  ز سم یگ صدام میر که میر

م اما دوباره صدام  بگیر

نه. ناچار بر میگردم و اون و یم بینم ز  . .میر

و شوم با آن دندان های زر د رنگش چهره ی نحس 

 مقابل چشمانم قد میکشد



. 

ز که - میاد جلو. یه چند ثانیه نگام میکنه همیر

ی بگم ز  .. .میخوام، چیر
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نم. برایم  ز  به تشک مبل میر
ی
نفس کم یم آورم. چنگ

یز د  آب میر
 لیوانز

- نیست  بیا این و بخور عزیزم. اذیت میشی ن یازی

 خب؟ تا همینجا
ی
 بگ

 .فهمیدم

ز و میخوام  ت*ج*ا*و*ز کامل بود؟ فقط همیر

وی  بدونم. تا چه حدی پیشی

 شده بود ؟

 .نفس عمیقر میکشم و تا نییم از لیوان را رس میکشم

نه! پروا... کیفم رو خونه ی پروا جا گذاشته بودم. -

 اومده بود دنبالم کیفم و

میشد، صدا جیغم  بده. وقتر داشت از جلو انباری رد 



 ...و ش نیده بود اومد تو

 ...نذاشت... فقط... ل... لمسم کرد... همه... جامو

باشه باشه. ادامه نیم دیم عزیزم. بمونه واسه -

 .جلسه بعد

بلند میشود و نگاه من روی گلدان بامبوی کنار اتاق 

 .میماند

ز من و تو میمونه! در مورد همشت - این حرف ها بیر

 هم جلسه ی اخرو

بعد از تموم شدن مشاوره هامون، باهاشو ن 

 صحبت میکنم و ایشون و در

 که افتاده قرار میدم
ر
 .جریان اتفاق

ز برق گرفته ها سیخ یم ایست  اینارا که میگ و ید عیر

 م

 !نه-
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- نمیاد عزیزم. ایشون یکسال پای  مشکیل پیش



 مشکل شما موندن بدون

اینکه از مشکل شما خیی داشته باشند، روی 

 همشتون خییل حساب باز کنید

 .عزیزم

. نمیشه... - ز بدونه ولم میکنه! با ابروش بازی میکیز

ز لطفا  !نگیر

حقشه عزیزم! حتر اگر مشکل شما هم حل بشه و -

 ایشون روزی

ند  ! تمام راه هانی که رفتیمنابود نر به این ماجرا بیی

 میشه. امکان داره

ه  ، ناراحت بشن! بهیر ز ز نگفیر انموقع بخاطر همیر

وع درمان تمام  قبل از رسی

جوانب کار گفته و سنجیده بشه! تا بتونم توی مسیر 

 !به راحتر حرکت کنیم

نفس عمیقر میکشم. پلک میبندم. خودمنمیدانم 

ز   چه کنم! بهیر است همه چیر

زن بسپارم و خودم را رها کنم و کیم با  را دست این



 موج های زمان یط کنم

ز را حل  و به این جمله ا یمان بیاورم که زمان همه چیر

 !میکند

 !باشه-

پلک باز میکنم. پشت گردنم عرق کرده است و حس  

 کردن م و های چس

 بیده به

س د  پیشانز اماذیتم میکند. پلک باز میکنم که مییر
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جلسه ی بعدی به میل خودت هروقتر دلت -

 میخواد براتون تایم رزرو کنیم

! 

 فردا میشه ؟-

ند ز  .لبخندی میر

ز ساعت خوبه ؟-  باشه عزیزم. فردا همیر

رسی تکان میدهم. کیفم را بر میدارد و بعد از تشکر 



نم ز ونمیر ش بیر
 .از دفیر

خوش صحبتر های پروا را رها میکنم. به کیم هوای 

 تازه و قدم زدن نیاز

 !دارم

ز   است اگر بخواهم یازده طبقه را با پله پاییر
ی
دیوانگ

 بروم؟ نه! راهم به سمت

راه پله کج میکنم. راه پله ی عر یض و ساکتو خلوت! 

 خلوت بودنش ترس

سم و عقب برو  م.  را به جانم یم اندازد اما نه، نباید بیر

نم و ز  کیفم را چنگ میر

ز قدم را برمیدارم که صدای پروا را م یشنوم  اولیر

 !خ ل شدی! بیا با آسانسور-

جوابش را نمیدهم و قدم هآیدیگرم را پشت رس هم 

 برمیدارم به پاگرد که

د و مرا نگ ه میدارد سم از پشت باز ویم را میگیر  میر

، نه که خ ل وضع - من آوردمت اینجا که خوب شی

 !شی 
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 نگاهش میکنم

 !میخوام یکم راه برم-

اویک بیا با آسانسور ب ریم، قو ل میدم از همینجا تا -

 خونتون بفرستمت پیاده

 !بری و هوس این کارای تو فیلما به رست نزنه

جدی میگم پروا. میخوام یکم قدم بزنم. میخوام -

 .یکم فکر کنم

- این راه پله خلوته. بیا بریم اینجوری که نمیشه. 

مت یه جانی که ونمییی  بیر

 .قشنگ بتونز فکر کتز 

به زورو ارصار مرا سوار آسانسور میکند و 

ویم. کلید ماشینش را  پایینمیر

ونمیکشد  از کیفش بیر

ز تره- ز و بیارم یکم پاییر  .وایسا اینجا برم ما شیر

رسی تکان میدهم و گوشه ی پیاده رو یم ایستم تا 



 .پروا بیا ید

توی افکار میخواهم پرسه بزنم که زنز مقابلم یم 

 .ایستد

ف ؟-  خانم دالرام مشی

نگاه میکنم به چادر مشگ و لباس فرم مشگ رنگش 

 در کشی از ثانیه

ود بان قلبم باال میر  .رصز

نم ز  به زور لب میر

352 

   دیوانه و رسگشته

 !بله-

 !یه چندلحظه باید مزاحم اوقات شما بش یم-

مردد نگاهش میکنم. اتیکت اسمش روی لباسش 

ز   مشخص است. همه چیر

سم باز هم دزدی در کا ر باشد و  جدی است. اما م ییر

 همه ی اینها یک نم

 ایش



باشد. نگاهم را به ون مشگ که با دست نشانمیدهد 

 .یم اندازم

- نم مسئله ی وجود ندارهنگران نباش ید خا . 

 چیشده ؟-

یف بیارید-  .گفتم که مسئله ی وجود نداره. تشی

ز وادارم میکند  ز به سمت آن ماشیر ارصارش به رفیر

 عالرغم میل باطتز ام قدم

هایم را کنار او بردارم و توی ماشیتز که او خواسته 

 بود بن شینم. مردی نسبتا

ز بود که هیچ شباهتر  به  مسن هم توی همان ما شیر

 پل یس نداشت! بیشیر شبیه

 !همان وزیروزرای توی تلویزیون بود

 !سالم-

سالمش را محکم و رسا گفته بود! با ریش ی سفید و 

 م و های جو گندیم

مرتب! بوی عطر خاض که زده بود فضای ون را پر  

 کرده بود. بهلوکش
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ز نبود. اما راحت بود و نشان از فرد خاص  !و ن آرمیر

سالم من اما آنقدر ضع یف است که شک دارم که 

 آیا به گوش های خودم

 !رسیده است یا نه

ز افخم رو میشناسید ؟-  چند ساله آرمیر

 تنها نگاهش میکنم. او ادامه میدهد

 !یکسال و د و ماه-

سید  !خودش میدانستو باز م ییر

- سو نیم. فقط هدف ما این نیس ت که شما رو بیر

 میخوایم بگیم که توی

 
ی

 زندیک

 . ز با این آدم باید خییل چشم و گوشتون و باز ک نیر

 آدم ساده اینیست که

 شماهم

. یه گذر به کوره  ز  کنیر
ی
ساده و رس به زیر باهاش زندیک



 های آجر پزی و یه

ز متوجه میش ین  گذر به زندان های شهر بز نیر

ه  !چخیی

م اک و میشود. نگاهم را از حرف هایش توی مغز 

 پشت شیشه ی پنجره ی ون

به پروانی که با ترس واضطراب مقابل ساختمان به 

 دنبالم هست یم اندازم و

خییل طو ل نمیکشد که گوشی ام توی کیفم میلرزد.  

 کیفم را بیشیر به خودم
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یرنویس میچسبانم. کیم به عقب بر میگردم. به آن ز 

ز   و آن عصبان یت آرمیر

 !پشت در

حرف های این مرد با تمامان ها ترکیب میشود و ته 

 .دلم میلرزد

میتون ین برین! دفعه ی بعدی همینقدر مودبو -



مانه رساغ شما یا  محیر

ه حواست ون و زیادی جمع   یم. پس بهیر ایشون نمیر

ز به مردی که بهش  ک نیر

 .اعتماد صدرصد دارید

ون اول به  درون اتومات باز میشود و هوای رسد بیر

 پاهایم میخورد و بعد به

 صورتم. شهامت پیدا میکنم و میگویم

ز  - اول باید برم جستجو کنم ب بینم شما یک هستیر

ز   که انقدر ما فیانی میاییر

 !جلو

 !بعدش برم رساغ همشم

م. ا  رسی    ع پیاده میشوم و پوزخندش را نادیده م یگیر

خوانند از جانینها چه م ی  

 که هیع میخواهم بسازمش و هیع 
ی
من و زندیک

 !نمیگذارند

 کدوم گوری تو؟-

 همزمان با حرکتون، پروا هم پشت رسم قرار میگیر د



 گندت بزنم. این یک بود ؟-

355 

   دیوانه و رسگشته

به سمتش برمیگردم. نمیدانم چه در صورت م 

 میبیند که صورتش به یکباره از

فرد عصتی به یک فرد نگران و شو ک زده تبدیل یک 

 میشو د

 چیشده دالرا؟ یک بود ؟-

 .. .بریم خونه پروا... بریم خونه-

ز حرکت کنم د و کمکم میکند تا ما شیر  دستم را میگیر

 .باشه-

ز را از   سوار ماشینمیشویم. مینشیند و بخاری ماشیر

ز   کار یم اندازد. ماشیر

، به را به حرکت در یم آورد و از آین ز ه ی بغل ماشیر

ز پشت رسی که  ماشیر

د، برو بابای حواله میکند ز  .فقط بوق میر

 چیشده یا نه ؟-
ی
 دالرا میگ



 بزاق دهانم را قورت میدهم. رسم بشدت در د میکند

یه اتفاق هانی داره یم افته که من نمیدونم چر اما -

 !داره یم افته

ی نمیگوید ز  .چیر

م خونه-  !پروا، برو خونه ی خودت! امشب نمیر

ند ز  پوزخندی میر

دیوونه شدی! دفعه پیش یادت نرفته که چه -

ز نمیذاره  دعوانی کشیدی. آرمیر
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 ... .شب بمونز دالرا. الیک

یک فریاد میکشم  نمیگذارم ادامه دهد و هیسیر

- ز غلط کرد! میخوامامشب تنها با شم. برم آرمیر

 خونه فقط م یخواد سوا ل پ

 یچم

 !کنه

فریادم سکوتش را به همراه یم آورد. رس به پشتر 



 صندیل ت کیه میدهم و

ز را مرور کنم  .سیع میکنم همه چیر

ز کیست  ... .آرمیر

اینکه گوشی را خاموش کرده ام و حاال توی بالکن 

 خانه ی پروا ا یستاده ام به

نم و به شجاعتر  دریاچه ی غرق در سیایه نگاه میک

 که توی دلم جوانه زده،

 !احسنت میگویم

بس بود برایم تمامان عالمت سوا ل هانی که داشت 

 و بر ایم توضیح نمیداد و

آنوقت من باید سطر به سطر خودم و زندگ ی ام را 

 توضیح میدادم! شاید از

مسائل دیگر بگذرم، اما از ا ینکه او ک یستو چه 

 ربیط به آن حرف ها دارد

یم گذرمن ! 

س کنارم یم ا یست د  پروا با اسیر
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ده بار به خونه زنگ زد ده بارم به گوش ی من. -

 دالرا نیاد رسو صدا کنه ؟

فنجانم را لبه ی تراس قرار میدهم و دست هایم را 

 توی جیب پشت شلوار

 .جینم قرار میدهم

س! میدونم چیکار کنم-  .نیر

 .باشه بریمتو رسده. لباس هاتم نازکه رسما میخوری-

 .. .تو برو! منمیخوام-

حرفم تمام نشده زنگ واحدش به صدا در یم آید. 

 نگاه هر دویمان روی در

 سفید رنگ میماند. توی همان حالت میگ و یم

ون نیا. شا ید - برو تو اتاق و تحت هیچ رسی اییط بیر

 رسو صدا کنه ویل تو

س  .نیر

- اظب باش. االن این مرد دیونه تر از اونیه  دالرا مو 

 .که فکر میکتز 



 ...برو پروا. برو-

ود و من قدم هایم را  با قدم هانی بلند توی اتاقش میر

 .به سمت در برمیدارم

بان قلب  س ندارم و رصز دروغ است اگر بگویم اسیر

 تندتر نشده است. در را

باز میکنم. از پاهایش که به عرض شانه باز شده 

گاه میکنم و باال یماست ن  

سم به قفسه ی سینه اش که از خشم باال  آیم، میر

 پایینمیشود و دست
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راستش که چهار جوب در قرار گرفته و دست چتر  

 که روی زنگ در هستو

با دیدن من ش ل شده است. باالتر یم آیم، صورتش 

 با آن ته ریش هایش و

. نور کم راهرو چشم هایش را چشم های مشگ اش

 برق انداخته و ب سیار



 .ترسنا ک است

وم. خودش وارد واحد میشود. در را میبندم  کنار میر

 .و به سمتش میچرخم

 .نگاهش جز به جز واحد پروا را میکاود

 گوشیت چرا خاموشه ؟-

صد ایش خش دار شده است. همیشه همینطور 

 است. نگران و عصتی که

 .میشود صدایش خش بر میدارد

 کری؟ میگم گوشیت چرا خاموشه ؟-

ی از آن جوانه ی  بشدت ترسیده بودم و خیی

 شجاعت نبو د

 !باطریم تموم شده-

فضای خانه تاریک است و تنها آباژور گوشه ی اتاق،  

 کما بیش فضا را

 .روشن تر کرده است

 پروا چرا جواب نمیده ؟-

 !خوابه-
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 .دروغ دوم را هم میگویم

 خونه رو چرا جواب نیم دین ؟-

 .نشنیدیم-

 به سمتم میچرخد

داری باهام بازی میکتز اره؟ یه بازی مسخره ی  -

 !کثیف

 .نگاهش میکنم

 .بازی نیست! میخواستم یکم تنها باشم-

وقتر شدی زن من! گفتم بهت که هیچ تنهانی -

 وجود نداره و همیشه باید

. گفتم یا نگفتم دیل ؟تنگ  دل من باشی  

. ویل اون آرمیتز که من بهش بله دادم، این آر - گفتر

ز نبود  !میر

اخم میکند. رسو کله ی آن جوانه ی شجاعت هم 

 .. .پیدا شد



 چر چرت میگ ی ؟-

ه تو زیرنویس - ؟ یک؟ یک که اسمت میر ز تو یک آرمیر

؟  شبکه خیی خارچی

 یک

؟یک   که یگ میاد پشت در بهت میگه مواظب باشی

 که یگ میاد وسط خیابون

بهم میگه رد و نشون تو رو برم تو کوره آجر پزی و 

 زندان؟ یک که من و
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امنمیان رساغ  ز که دفعه دیگه با احیر تهدید میکیز

 من... رساغ تو؟ من دارم با

ی  میکنم؟ کمیر
ی
ن حقمه که بدونمیک زندیک ! 

ند ز  پوزخندی میر

پس اومدن رساغت اره؟ همون مرد جو گندیم. با -

 اون دخیر چادری

 !پیشش



... باهاشون بیشیر آشنا یم شی دیل!  ز آدم های خوبیر

 ویل االن وقت ا ینکارا

نیم ز یم خونه باهم حرف میر  .نیست. میر

. وقتر نم یدون م - ز من با تو جانی نمیامارمیر

ه... وقتر هر  سوایل ازت چخیی  

سم با سوا ل جوابم و میدی. من هیچ جا  مییر

ز   !نمیامارمیر

نچر میکند و دستر روی صورتش میکشد. قدم 

 برمیدارد و وسط سالنیم

 ایست د

؟ اینکه من کیم ؟ قبل - باشه! چر میخوای بدو نز

 این باید بدونز خودت یک

 دیل

 !خانم! خودتو باید بشناش بعد من و

میدهد. ماتو مبهوت نگاهش  جا میخورم از جوانی که

 میکنم. ابرونی باال

 یم انداز د
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! اویک؟ پس باید االن به حرف من  - شما زن متز

 گوش بدی و

 بریم خونه! اویک ؟-

ی پراند ه بود و  ز دروغ میگفت. عصتی بود یک چیر

 حاال سیع میکرد که پنهان

 .کند

 من... من مگه کیم ؟-

ند. خونشد بودنش اذیتم میکند ز  لبخندی میر

ز -  !شما جز مایملک بنده هستیر

 میکشم. پا ک گیج شده اماز دست این مرد
ز
 .پوق

ز من جدی ام! من باید بدونم تو چیکاره ای؟-  آرمیر

ز بهت بگم-  !باشه. بیا بشیر

باهم روی کاناپه ها م ینش ینیم. اون مقابلمنشسته 

 است و من کنار آباژور

. به سمتم خم میشود و آرنج هایش را به نشسته ام



ند ز  .زانوهایش تکیه میر

من آدمیم که خییل هارو یه کاره کردم! قبال هم -

 بهت گفتم. من مخم در

 مورد

پو ل و راه های پو ل درآوردن خوب کار میکنه. 

 بهشون کمکمیکنم. ایده میدم

. دشمن هم زیاد  ز م. همیر و در ازای اون سود میگیر

اه. امادارم توی این ر  ... 
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 !اونانی که امروز اومدن رساغ تو، دشمن من نیست

 پس کیه ؟-

نمیدونم دیل. من خودممنمیدونم. ویل تو توجه -

نه ز  !نکن. آسیتی بهت نمیر

س  .. .نیر

 نفس عمیقر میکشم

ترس من از آسیب دیدنم نیست. ترس من از -



 .. .زندگیمونه

ند ز  لبخندی میر

 .. .زندگیمون! قشنگ بود... چسبید-

کالفه دستر الی موهایم میکشم و آن ها را به عقب 

ز   حل میدهم. در اولیر

شان رها شوم  .فرصت باید اینها را کوتاه کنم و رسی

 بریم ؟-

 !سوا ل پرسیدن از تو، فقط گیج ترم میکنه-

 با همان لبخندش نگاه میکند و جوابم را میدهد

- رو میفهیم عز یزم. الیک خودت به وقتش همه چر 

 .خودتو درگیر نکن

 خب

 ...پاش و بریم. مزاحم پروا نشو
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 نگاهش را به اطرافش یم انداز د

خونه اش قشنگه. وی و رو به دریا دوست داری... -



 .البته اینجا چیتگر

م لب دریا... با ا قیانوس  دریاچه است... تو رو مییی

کتز ؟حال می  

 
ز
های انحرا ق کاش میتوانستم مثل او دائم توی مسیر

ز و  راه بروم و هیچ چیر

 هم برایم مهمنباشد. کاش انقدر زود 
ز
هیچ حرق

یختم و داغان  بهمنمیر

 .نمیشدم

. بریم خونه بسه- ز  !بریم آرمیر

وم. پروا پشت  کالفه بلند میشوم و به اتاق خواب میر

 در نشسته بودیم و رسی    ع

ود و ب ندکنار میر ز ا دیدنم لب میر  

 چیشد ؟-

در را میبندم و مانتو و شالم را از روی رخت اویز 

نم ز  برمیدارم و تنمیر

! جواب داد ویل سوایل-  !هیچر

س د  اینبار کیم با صدای بلندتری م ییر



 یعتز چر اخه؟ جوابتو نگرفته میخوای ب ری؟-

ز که اومد اینجاو وحشی بازی در نیاورد، یعتز - همیر

 شکهای من درست

بوده نیازی به جوابهای اون نیست. آر م ین آدیم 

 نیست که جلوی دروغ و
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 !تهمت ساکتوایسه

 خالفکار ؟-
ی
 یعتز میگ

ز - خالفکارمنباشه یه جای این کار یه ایراد سنگیر

 داره. یه کاره ای

 !هست...یه کاره ی گردن کلفت

 آقا زاده ؟-

- دست راست و چپ یک ی از آقازاده نباشه هم، 

ز آقازاده هاست  !همیر

ی نم یگ وید. میگویم که توی اتاق  ز پروا دیگر چیر

ون نز اید  .بماند و بیر



ون  بیر

وم. کنار در خروچی به دیوار ت کیه زده و  که میر

 .منتظر من است

 بریم ؟-

کیفم را روی دوشم یم اندازم. نی توجه به او جلو 

وم و در را باز میکنم  میر

ویمو میگ  

 !بریم-

نم.  ز کفش هایم را از جا کفشی بر میدارم و پآمیر

 ساختمان خلوت بود و

آسانسور توی طبقه ی پروا مانده بود. در را باز 

 میکنم و سوار میشم و او

هم پشت رسم وارد میشود. دست هایش را در هم 

 قفل میکند و به دیواره ی
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ن ز ز تکیه میر دکابیر  



انقدر دنبا ل چالش نباش. با آرامش زند گیتو بکن و -

ز باش به وقتش  مطمی 

 !همه چر و میفهیم

 !یه رسی کارا رو باید خارج از وقتش انجام بدی-

 رسی باال یم انداز د

 توی شش -
ی
نچ! موافق نیستم. یه بچه بجاینه ماه یک

 م یتونه به د نیا
ی
 ماهگ

 بیاد ؟

رمان رو به پایانهلطفا هر چه رسیعیر خودتون و 

 برسونید بچه ه ا

ی نداره بچه ها تموم شده دیگه  کانا لvip عض و گیر

نم یتونه دیگه. اگه به د نیا بیاد کیل اندامش نقص --

 پیدا میکنه و مشکل

براش پیش میاد. حک ایت یه رسی مسائل د یگه هم 

 هست. اگر تو االن از یه

، شاید کنجکاوی ت رسی ماجرا ها ب اخیی بشی

 برطرف شه، اما هیچوقت



 آرامش

نمیاد رساغت. آرامش زمانز میاد که اجازه بدی نه 

 تکمیل شه
ی
 .ماهگ

 نگاهش میکنم و میگویم

پا گذاشتم تو میدونز که پر از عالمت سواله! دورو -

 برم جنگه! از هر
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بودی جای من چ یکار طرف یه صد انی میاد، تو 

 میکردی ؟

 !به گالد یاتور اعتماد میکردم-

لبخندش غ لیظ تر میشود. کا بینیم ایستد. میچرخد 

 و در را باز میکند و

و نیم آیم  ز که بیر منتظر خروج منمیماند. از کابیر

 هوای رسد روی گونه

هایم م ین شیند و به یکلحظه توی خودم جمع 

 میشوم. رسی    ع کنار گوشم



 میگوید

ز همینجا جلو پله هاست. بیا بریم-  .ماشیر

ز  دستش را پشت کمرم میگذارد و از روی همیر

 مانتوی به نسبت ض خیم هم

میتوانم گر یم دستش را احساس کنم. ون مشگ اش 

 با آن راننده اش را از

دور میبینم. سوار میشویم و گرمای داخل ون را با 

 .تمام وجودم بغل میکنم

هوا به شدت رسد است و انگار اثر دریاچه است. ما 

ز که حرکت میکند او  شیر

هم بیکار نمینشیند و در کما ل تعجب، خم میشود و 

 رسش را روی پاهایم قرار

 میدهد. چون کودیک در خودش مچاله میشود

 !دستتو بیی الی موهام-

چند ثانیه نگاهش میکنم و بعد رس انگشتان م را توی 

مموهایش فرو می یی . 

خییل رسم درد میکنه دیل. خییل زیاد! تو مرحم باش -



 !جای این بچه بازیا
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نمیدونز چه حایل بودم تا خونه ی پروا رو پیدا کنم! 

 نمیدونز چه حایل بودم

که وقتر نبودتو روشن نبودن گوش یتو ربط دادم به 

 .اون دزدی که شده بود

نکن دیل با من اینجوری ! 

نفس عمیقر میکشم. بوی عطر تلخش از ا ین 

 فاصله بیشیر به شامه ام

سد. دست دیگرم را روی بافت نرم پالتوی کرم  میر

 رنگش میکشم

 .. .چشم! چشم-

یاد آهنوب یم افتم که چندی پیش توی اینستاگرام 

 شنیده بودم و خییل به دلم

 نشسته بو د

 عشق الالنی بارون تو شباست"



ون پشت شیشه هاستنمنم بار   

 لحظه ی شبنم و بر گ گل یاس

 لحظه ی رهانی پرنده هاست

 تو خود عشقر که همزاد من ی

 تو سکوت من و فریاد من ی

 تو خود عشقر که شوق موندن ی

 غم تلخ و گنگ شعرای من ی
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 دار ه
ز
 وقت دنیا درد نی حرق

 تونی که فریاد درد های من ی

 تو خود عشقر که همزاد من ی

 "تو سکوت من و فریاد متز 

 لحظه ی بیدار ی_گوگوش

وع    که من رسی
ی
به یکباره رسش را بلند میکند و آهنگ

 کرده بودم به

 خواندنش، قطع میشو د



چقدر صدات خوبه! کجا قایم کرده بودی ا ین -

 صدارو ؟

نم ز  لبخندی میر

- ز دورو برا! نگه داشته بودمنه ماهگیش تمو  م همیر

 !شه بعد

 .بلند میخندد و خودش را جلوتر میکشد

حواسم هستا! تازگ یا خییل ادای من و در م یاری. -

 عوض این نمگ بازی

 هاتو درآوردم! آوار نمیشی رسم که ؟

رسم را به سمت شیشه میچرخانم و جواب ش را 

 میدهم

ز که شما لطف کنید و من و رو توی سوا - ! همیر نخیر

 ل غرق نکنید کافیه

! 
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کش شمارو غرق نمیکنه. خودت تمایل عجیتی -



 داری به کشف اعماق

 !اقیانوس

وسط اقیانوس با یه تخته پاره رها نشدی که بدونز -

 !حالم و

 دلخور نگاهم میکند

من چیم اینجا؟ بادمجون نر سیده؟ یا بادمجون له -

 شده ؟

ز قربان! با خوش رسشارو - ز افخم هستیر شما آرمیر

 انی از اطالعات مف
 دنز

 !ید

 برسن که در اخ تیارم بذارید! غیر 
ی
که باید به نه ماهگ

 .این نیست

 چند ثانیه نگاهم میکند و میگوید

ز تو غذای تو، که - باید برم بگردم ب بینم چر ریخیر

 تا این حد زبون

 !درآوردی

 
ی
صدتا سالم صلواتو نذرو قبال یه تو میخواستر بگ



 نیاز میکردی! االن

 .ماشاهللا، کم مونده من و درسته قورت بدی

ی نمیگویم و دوباره رسم را به سمت پنجره  ز چیر

ی ز  میچرخانم. هر چند چیر

مشخص نیست. چون شیشه ها دودی است و آن 

ون هوا تاریک است و  بیر

ند  ز تنها سایه ی خودم و اونی که به صندیل ت کیه میر

شیند را میبینمو مین . 
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وقتر به خانه میر سیم زیادی خسته هستم. خسته 

 هستم و رسم هم به شدت

ز به حمام  ز برآیدوش گرفیر درد میکند. وقتر آرمیر

ود، رسی    ع د و مسکن  میر

وم. با مسکن خوردن خود رس  میخورم و رس جایم میر

 مخالف بود. اگر االن

فتم رسم درد میکند مرا به زورو اجبار یم آمد و میگ



 هم که شده است به

د و اصال ظرفیت آن را ندارم. خصوصا که   مییی
دکیر

ز دوباره باید پیش  فردا نیر

 دکیر بروم. چشم هایم کم کم غرق خواب میشود

ی از او نیست! متعجب  صبح که بیدار میشوم خیی

 نگایه به اطرافم یم

ی ینه نصب کرده اندازم. کاغذ کوچگ که گوشه ی آ

 بود، توجهم را جلب

وم و کاغذ را بر م یدار م  میکند. بلند میشوم و میر

صبحت ب خیر زبون دراز من! کار مهیم پیش اومد  "

 که من صبح زود

 !رفتم

 ".دلمنیومد بیدارت کنم

در انتهای حرف هایش شکلک عروسک زبان درازی 

 را گذاشته بود. کاغذ را

ز میگذارم و نگایه ب ه ساعت یم اندازم. روی میر

 ساعت از صبح گذشته



وم. هر  بود. اویه میگویم و به دنبا ل گوشی ام میر

 چه میگردمنیست. دستر 

به پیشانز ام میکشم که یادم یم افتد دیروز در خانه 

 ی پروا، گوشی را که
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ز آرایشی پرو ا گذاشتم و  خاموش کردم. آن را روی میر

 .یادم رفت بردارم

وم ت ا به پروا  نچر میگویم و به سمت تلفن خانه میر

 بگویم گوشی را برا یم

بیاورد. امروز تنها روزی است که میشود پروا را توی 

 .خانه اش پیدا کرد

خانه  ز گوشی را برمیدارم و قدم زنان به سمت آشیر

وم. چانی  ساز را روشن میر  

میکنم و آن را پر از آب میکنم و با دست د یگرم  

 گوشی را بغل گوشمنگه

 .میدارد



 رس به تنت موند مادمازل ؟-

 .این را پروا میگوید و بعد آن خمیازه میکشد

آره بابا. تازگیا عجیب غ ریب شده! کاری به  -

 !کارمنداره

یه چر از آسمون ناز ل شده خورده تو رسش دیگه. -

بگو ب بینم چته؟ حاال   

 ده

نز  ز  !صبح به من زنگ میر

وم و در آن را باز میکنم  به سمت یخچا ل میر

 گوشیم مونده خونتون. میتونز برام بیاریش ؟-

آره خب. نوکرتم! ی یک د و ساعت بخوابم میارم -

 برات. فقط قبلش زنگ

 بزن
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پا میشه میاد  بهش بگو گوشیت کجا مونده ها. باز 

 .اینجا حوصله ندارم



میخندم و باشه ای میگویم و تلفن را قطع میکنم. با 

م و ز تماس یم گیر  آرمیر

 طویل نمیکشد که جوابم را میدهد

 !سالم صبح بخیر -

 .کره و مرباو نان را بر میدارم و یخچا ل را میبندم

؟ صبح تو هم بخیر ؟-  سالم. خونی

؟-  صبح من که دارهمیشه ظهر. چیکار میک نز

ز یم نیش ین م  پشت میر

. زنگ زدم فقط بهت بگم که گوش یم مونده - هیچر

 .خونه ی پروا

 !نگران نشی یه وقت-

 رسی تکان میدهد و میگوید

 خییل خب. اون گوشی قدی میت دیگه ؟-

 .اره-

ولش کن. پاش و برو گوشی جدیدتو بردار. خودم -

تمیامیادت میدم سخ  

 .نیست



 ...سیم کارتم روی اونه اخه. در هر صورت-
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 نم یگذارد ادامه ده م

اونم ب یخیال. یه سیمکارت رند صفر برات گرفتم. -

 !با همون حال کن

نم او قبل  ز نمیدانم چه بگویم. به هر جانی که رس میر

 از من فکر آنجا را کرده

 است. رس یع میگوید

- وع میشه. من رفتم. کاری دیل  جلسه ی من داره رسی

 نداری ؟

 .نه برو. موفق باشی -

ز قرار میدهم.  تماس را قطع میکنم و گوشی را روی میر

وع به صبحانه  رسی

خوردنمیکنم و به گوشی که او خریده است فکر 

 میکنم. به آن پرچم دار

ز جذابش  .معروف با آن سه دوربیر



ز خ ریده بود را  پروا کنارم مینشیند و گوشی که آرمیر

ز   توی دستش باالو پاییر

 میکند

بله خب... واست ون گوشی میلیونز هم م یخره. -

 چیش و بلد نیستر راحته

 .که

 .با گوشی خودم خییل فرق داره-

بایدم داشته باشه. اون اندروید خودشم چهار، -

 ایشون ویل آیفون. کال سیستم

ره. بیا بهت یاد بدمهاشون فرق دا ! 
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به دقت مشغول یاد دادن گوشی جدیدم میشود. 

 وقتر کارش تمام میشود

 میگوید

 .یکم کار کتز باهاش دستت میاد-

ز قرار میدهم و میگویم  گوشی را روی میر



ز عوض - برا تو عج یب نیست تا ا ین حد آرمیر

 شده؟ اصال خ ل و چ ل بازی

 در

نمیاره. دیشب انتظار داشتم یه داد و هوار بکنه 

 رسم! ویل خییل آروم

 .برخورد کرد

 شانه باال یم اندازد و میگوید

حتما خودشم فهمیده باوحشی بازی نمیتونه کاری -

 .بکنه

ی شده. وگرنه تا این حد آروم شدنش. - ز نه. یه چیر

 !طتی غ نیست

 پروا نفس عمیقر میکشد

- خواد خامت کنهداره رسته و میاره م  . 

 چپ نگاهش میکنم که میگوید

خب چیکار کنم! چهار ساعته اینجا بغل گوش من -

. بابا بده  هیع ناله میکتز

آدم شده. یا میخواستر مثل همون اوالوحشی بازی 



 دراره رست. ولکندیگه
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 .دالرا! حال کندخیر با زندگیت

، هزار نفر - االن تو این خونه که تو توش نشستر

ز پش  آرزوش و دارند، همیر

که شوهرته، هزار نفر کراش زدن روش، کل زندگیت 

 .آرز وی خییل هات

ز با زند گیت حال کن  .بشیر

نگایه به ساعت یم اندازم. خییل نمانده بود که وقت 

 دکیر برس د

 باهم م یانی دکیر ؟-

- میکنم مثل د یروز خ  آره خب. نه پس تنهانی ولت

 .ل بازی دراری

میخندم و بلند میشوم. میخواهمناهار آماده کنم که 

 پروا میگوید رژیم است و

مییل ندارد. من هم چندانمییل به غذا ندار م. تنها 



ز پیایم میفرستم  برای آرمیر

م هست. واکنش خاض نشان نمیدهد  که نوبت دکیر

 و تنها استیکری که

داده بر ایم میفرستدانگشت شستش را باال  . 

ویم. بعد از   میر
آماده میش و یم و به مطب دکیر

. دکیر دیگر
ی
 تعارفات ه میشگ

ود. برعکس از منمیخواهد  به رساغ ماجرآیدیروز نمیر

 از رابطه ی خودم و

ز برایش بگویم  .آرمیر

ز   من هم کمنمیگذارم و تمام گذشت هانی که آرمیر

 کرده بود را تعر یف

 .میکنم
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 ام که سخت گذشته بود اما  
ی
با ان یکسال زندیک

 گذشته بود. وقتر تعریف

 کردن



هایم تمام میشود. سلما ابرونی باال یم اندازد و 

 میگوید

به ندرت میشه دید مرد هانی رو که تا این حد، به -

ام م یذارند  زنشون احیر

 و

 رو انجام م یدن. نظر من 
ی

این اندازه از خود گذشتگ

 مثل دیروزه و درمانتون

وع  خییل سخت نیست. اما فقط باید قبل از رسی

 درمان اص یل با خودشون

مالقات داشته باشم. اول باید مشکل شما رو برای 

ی    ح کنم و بعد  ایشون تشی

وع درمان  .بریم به رساغ رسی

نم ز  به پالتویم میر
ی
 چنگ

- وع کنیم ؟نمیشه...  بدون اینکه... درمان رو رسی  

ند و میگوید ز  لبخندی میر

نمیشه ع زیزم. باید حتما در ج ریان باشند. تمام -

 رسی ایط روچ روانز شما



وع شه. ایشون  براشون بیان بشه و بعد درمان رسی

 .رکن اصیل درمان هستند

وع کنیم و یه آن توسط  ممکنه ما اینجا درمان رو رسی

تهایشون رفتار ناخواس  

ی رس بزنه! انموقع است که تمام درمان خراب 

 میشه. از مردی هم که شما
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تعریف کردی. نگران نباش. رفتار بدی نسبت به این 

نه ز  .موضوع رس نمیر

 برای فردا خوبه ؟

ز   " "آرمیر

نم. به زور میتوانم تعادلم  ز دستم را به دیوار تکیه میر

ز را حفظ کنم و ز  میر  

نخورم. از وقتر ش نیده ام چه به آن دخیر گذشته 

 است تنها رفتارهانی که با

 او



منده  وند و من... باز ه م رسی کرده ام در ذهنم رژه میر

 .ی او میشوم

ن ی در  ی  میکشم اما انگار هیچ اکسیر
نفس عمیقر

 محیط وجود ندارد! کنار برج

روی زمینمینشینم و نی توجه به نگاه رهگذر ها، رسم 

ا به دیوار ت کیهر   

نم ز  .میر

تک تک شبو روز هانی که آن دخیر را عذاب دادم و 

د از مقابلم رد ز  او دمیز

میشود. حق داشت به طالق فکر کند. حق داشت 

ز و نماندن به من فکر  به رفیر

، با آن همه وحشی گری که کردم،  کند. من وحشی

 مگر ماندن دارم ؟

نم. نمیدانم باید رسی    ع بروم. بروم خودم را به او برسا

 از آنجا تا مطب چطور

وم. تنها میدانم که   میکنم. نمیدانم چگونه میر
ی
رانندیک

وم و  با رسعت زیاد میر



چندین بار مانده بود تصادف کنم. حتر خیابان را هم 

 اشتبا یه رفتم. به زور
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سانم  .خودم را به آن برج لعنتر میر

حتر امروز هم آسانسور با من بد قلق باز ی در یم 

 آورد. حش از درون ا ذیتم

میکند. اشفته ام کرده و حس میکنم با یک شکنجه  

 گر جانز هیچ تفاونر 

نم و به پله ها پناه  ز اهنم میر  به یقه ی پیر
ی
ندارم. چنگ

م  .مییی

 "دالرا"

با مشت های محکیم که به در میخورد ترسان به 

وم.  با دیدن او سمت در میر  

ند ز  !پشت در رسما دستو پ ایم یخ میر

نکند... گفته... مشت دیگرش که به در میخورد 

د و هیتز   شانه هایم مییر



میگویم. تا ابد که نمیتوانم در را باز نکنم و او را پشت 

 .در نگه دارم

پلک میبندم و در را باز میکنم و به خدا توکل میکنم. 

 در که باز میشود تنها

ز ح س میکنم. غرق شدن در بوی تند عطرش یک چیر

 و صدای

 !گریه هایش

جا میخورم و دست هایم روی هوا خشکمیشود. 

 پلکهایم تا آخرین حد ممکن

 باز میشود! سخت مرا میفشارد

 !ببخش دیل!ببخش-

ی از آسمان ناز ل شده و به  ز واقعا به قو ل پروا چیر

 رس او خورده است؟ باورم
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 !نمیشود او گفته باشد ببخش

ز -  ...آرمیر



عقب میکشد. در را میبندد. صورتم را میان دستانش 

د  میگیر

چرا... چرا نگفتر بهم دیل... چرا گذاشت ی اذیتت  -

 کنم هان... دیل ببخش

 ...من و

د 8ناگهان خم میشود و دست هایم را م*ی*ب*وس

 متعجب از رفتار هایش

 دستانم را

 عقب میکشم

ز نکن-  !آرمیر

دم....  - ز دیل... دیل ندونستم... دیل حتر حدسمنمیر

 کدوم اشغایل دیل... کدوم

کثافتر ا ینکارو کرده اسم بگو برم رساغش ببینم چر 

 .. .به چیه... وآیدیل

وآیدارم دیوونه میشم... دیل من چیکار کردم -

ش اره؟  باهات... ازم م ییر

م عقب  .. .باشه باشه میر



ود و نگاهم میکند و ح یران و چند قدیم عقب میر 

 مات میگویم

ز آروم باش! آروم-  !آرمیر

کاش پروا بود و خودش میدید. شک ندارم که امر 

ز چطور  بگویم آرمیر
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ز  برخورد کرده است، باور نخواهد کرد. چو ن همیر

 نیم ساعت پیش زنگ زده

نش ش هستبود و گفته بود بشدت نگران او و واک ! 

سم... نکن اینجوری- ز نم ییر  ...آرمیر

چرا.. چرا دیل... باید خودم و له کنم... باید دست -

 قلم شدم و خرد کنم که

روت به ناحق بلند شد! باید خودم و از دار اویز کنم 

 دیل که اینجوری اذیتت

 !کردم! ببخشید دیل... ببخشید

وم  جلو میر



- . خوب میشم قو ل مید ز مخوب میشم آرمیر . 

خوب بشی یا نشی مهم نیست برام. مهم نیست -

 .برام دیل

 !دیل.. من و میبخشی اره؟ من و میبخشی 

 یک اینکارو کرده دیل؟ یک ؟-

! اون مرده. خییل وقته- ز  !هیس آرمیر

روی کاناپه های مقابل پنجره نشستهایم و هر 

ون و چراغ های  دویمان به بیر

 .روشن خانه هآیدیگر چشم دوختهایم

سیده بود. فقط پر سیده بود واقعا  ی از من نیر ز چیر

 !مرده است یا نه

آخرین باری که پروا به شهرستان رفت، آمد و گفت  

 که توی تصادف در جاده
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مرده است و گ ویا جنازه اش آتش گرفته! پروا 

 اسمش را گذاشته بود



 مجازات

 !کائنات

ز شده بود که راست چندین بار پرسیده ب ود تا مطمی 

 میگویم و قصد دست به

ز سیگارش را خاموش   رس کردنش را ندارم. ششمیر

 کرده و اطرافمان را دود

 گرفته بود
ی
 .کمرنگ

ون؟ شام بخوریم-  .بریم بیر

 .شام درست کردم-

 خونوادت نمیدونن نه ؟-

 تند تند رس تکان میدهم

- ع هیچکس جز پروا نمیدونه. اونم چون همون موق

 رس رسید! وگرنه قرار

 !نبود اونم بفهمه

 .. .رس نمیر سید-

حرفش را ادامه نمیدهد و کالفه دستر روی صورتش 

 میکشد. س یبک



 گلویش

 .چندین بار باالو پایینمیشود
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 .باید زودتر خواهراتو بیاریم اینجااره ؟ به نفعشونه-

 !حاج بابا رض ایت نمیده-

ند ز  پوزخندی میر

آره! نگه داره پیش خودش. یه جوری هم رفتار کنه  -

شم  که حتر اگه به دخیر

ش نتونه دردش و بهش بگه. حتما   افتاد! دخیر
ر
اتفاق

 !ایناواسشون خوبه

 کرده. نمیشه یه -
ی
اون سالهاست با اون روش زندیک

 !ونی ترکش داد

- 
ی
یم شهرتون. میگ کش با اون کاری نداره. فردا میر

دل تنگچون   

خواهرانر تص میم گرفتر اونارو با خودت بیاری 

 تهران. منم یگ از خونه



. خاتون خییل با بابا  ز  کیز
ی
هام و میدم برن توش زندیک

 اینا نمیمونه، میگم بره

ا بمونه که تو همنگران تنها موندنشون نباشی   .با دخیر

 با مهربانز نگاهش میکنم

ز کار سخ تیه-  .آرمیر

- وجود نداره. میشه. هر  واسه من سختو نشدنز 

 !طور شدهمیشه

 .بلند میشود و دس نر به موهایم میکشم

ی حدس - ز نمیدونم! تا ن ریم اونجا، نمیتونم چیر

 بگم! فقط باید
ز
 بزنم و حرق

 .بریم
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طبق معمو ل که همه ی کارهایش را با عجل ه 

ز   انجام میدهد، صبح زود با اولیر

 راه را تا رسیدن به پرواز 
ر
به شهر آمدیم و باق

 شهرستان، با ماشیتز که از



یگ از دوستانش گرفته بود و او به دنبالمان آمده 

س عجیتی 
 بود. اسیر

داشتم. بعد از این همه مدت، قرار بود خانواده ام را 

 ب بینم. خانواده ی که

واکنش خونی به ازدواج من نشان ندادند و بعد آن 

با یک دیگرهیچ ارتبایط   

 .نداشتیم

 . ز شهر کوچگ بود و همه همدیگر رو میشناخیر

 خصوصا من را که اینجابه

 معروف بودم. از رس کوچه پیاده 
ز

دخیر رسکش و یا غ

 .شده بودیم

کوچه در سکوت عمیقر فرو رفته بود. هم ه ی 

 همسایه هاو اصناف دست از

 خودشان کشیده بودند و نگاهشان از صورت 
ی
زندیک

 من جابجا میشد و

ز که محکم دست مرا گرفته  سید به دست آرمیر میر

 .بود



ز خیالش نبود! با رسی برافراشته راه  ز اما عیر آرمیر

فت. به مقابل در خانه  میر

سیم، طبق معمو ل در باز است. آرام در را  که میر

 هل میدهم و اول خودشم

ز مثل قدیم است. حوض داخل میشوم. ه مه چیر

 وسط حیاط که حاال آنی داخل

آن نبود. گلدان های شکسته ی گوشه ی حیاط. در 

 باز دستش ونی انتهای

 حیاط
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و از همه مهم تر، انباری گوشه ی حیاط. کش توی 

 حیاط نبود اما رسو

سید  .صد ایشان از توی خانه به گوش میر

ز که پایم روی کاشی لق قدم  جلو میگذارم و همیر

 حیاط یم رود، رسی    ع رعنا

رس بلند میکند و از پنجره نگاهم میکند. چند ثانیه 



 مات میماند و بعد با ذوق

 میگوید

 !وآیدالرا-

نم و بغض میکنم. دلم برای تک تکشان  ز لبخندی میر

 تنگ شده بود. بعد از

کشد که رعنا همه شان رس باال یم آورند و طویل نمی

 دوان دوان خودشان را

ز من سانند. خواهر هاینازنیر  !به آغوشم میر

همه شان دورمان جمع شده اند. هر نوزده نفرشان 

 همراه با مامان! مامانز 

که اخم کرده بود و طوری با چادر صورت ش را 

 پوشانده بود که انگار نه

 انگار

ز داماد اوست! نه غریبه  !آرمیر

ز   نشسته و خیر ه به رعنا دقیقا روبه روی آرمیر

ند و ز ز لبخندی میر  اوست. آرمیر

 میگوید



 کالس چندیم ؟-
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رعنا سوایل نگاهم میکند! ده سالش بود و مدرسه 

 نرفته بود. چون روز اویل

فت، بخاطر اینکه با پش  که داشت مدرسه میر

 همسایه تا رسیدن به مدرسه

 را شوت میکردند، پدرم خوش ش نیامده 
ی
قلوه سنگ

 و منع کرده بود. برای

ز  رعنا ترجمه میکنم. رعنا جواب میدهد و آرمیر

 متوجه میشود. وقتر باهم

ازدواج کر دیم گفته بود که این زبان را به خونی بلد 

 .است

 !خییل خوب-

ند و  ز ی بگویم که مامان صدایم میر ز میخواهم چیر

شتر باهممیخواهد توی اتاق پ  

ز که  صحبت کنیم. به دنبا ل مامان راه یم افتم. همیر



 
ی
سیم با گلیک  به اتاق میر

 میگویم

 این چه طرز برخورد با دامادته؟ غ ریبه است مگه ؟-

مامان چادرش را از روی صورتش کنار میکشد. چقدر 

 دلم برا یش تنگ شده

 .بود

واسه چر اومدی؟ مگه روزی که رفتر نگفتر دیگه -

جانم یذاری؟پاتو این  

 د قیقا چیشده؟ شوهرتو 
ی
؟ بگ االن اومدی که چر

 آوردی نشون بدی. خوب

 یم افته 
ر
میدونز اگه حاج بابات رس برسه چه اتفاق

 دقیقا! پس سیع کن رس

 !نرسیده برین
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 دلم میکشند اما به روی خودمنیم آورم

- ا. پنج تانی که
هنوز بدبخت  اومدم دنبا ل دخیر



 نشدن رو با خودم نمیتونم

! 

 چشم ریز میکند

ی تهرون؟ اینجا مگه چشه؟الزمنکرد ه. اگر - بیی

 فکر خواهرات بودی. بخاطر

 پو ل و

ند و  ز بهلباس هایم که باب میلشان نبود اشاره میر

 ادامه میدهد

فتر - اینجور بز ک دوز ک کردند، پانمیشدی میر

 تهران. میموندی باال

 رسشون

سیدی  .و بهشونمیر

نم ز  پوزخندی میر

اگه میموندم االن ز ن احمد شده بود و چندتا بچه -

 دورم بود و با یگ تو

شکمم! مامان بحث نمیکنم باهات. من فقط بخاطر 

ا اومدم. خصوصا  دخیر



 !رعنا

 !رعنا دخیر عموته، بابات نمیده بری-

سیده که میخواین شوهرش - فکر کردی به گوشمیز

یقا چر بدین؟ مامان دق  
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فکر کردین که یادتون افتاده دخیر سال ه رو 

 شوهرش بدین! چ یشده

 مامان ؟

 .صالح حاج باباته! من دخالت نمیکنم-

 .میگوید و صورت میچرخاند به سمت دیوار

 .منمنمیذارم-

 !حاج بابات گذاشت بیی -

- ز خوب زبون حاج بابا رو بلده! شما نگ ران آرمیر

 !نباش

 !سالم-

صدای خشک و خشن حاج بابا که توی خانه یم 



یزد و تک  پیچد دلم هری میر

ز صدا مقابل  تک خاطراتم توی این خانه با همیر

 .چشمانم قد علم میکند

وم. حاج بابا همان حاج  ونمیر رسی    ع از اتاق بیر

 باباست. با همان اخم هایش

 !و همان چشمان یخ زده و برنده اش

وم. س الم میدهم و زیر چشیم به آرمیتز پیش میر

امش  نگاه میکنم که به احیر

بلند شده و جلو آمده است. برخالف تصوراتم، حاج 

 بابا اول مرا تحویل

 اش 
ی
ود و رس جای همیشگ ز را. میر د و بعد آرمیر میگیر

 مینشیند

 چه عجب! بعد یکسال یاد اینجارو کردید ؟-

388 

   دیوانه و رسگشته

ز چند ثانیه  ز کنار هم م ینش ینیم. آر میر من و آرمیر

 مکث میکند و جواب



 میدهد

 !دالرا دل تنگ بود، گفتم بیاییم دست بوش-

د ز  .همیشه توی جمع دالرا صد ایم میر

 حاج بابا رس تکان میدهد

خوبه! ویل دالرا آدیم نیست که فقط بخاطر دست -

 !بوش اومده باشه

ی بگوید و  ز ز چیر وم رس  نمیگذارم آرمیر یک راست میر

 !اص ل مطلب

م پیش خودم! با اجازتون- ارو بیی
 ...میخوام دخیر

حاج بابا چند ثانیه که نه، شا ید چند دقیقه سکوت 

 میکند و بعد م یگ وید

ه ؟-  پیش خودت چخیی

م درس بخونن-  .میخوام بیی

 تو درس خوندی چ یشد ؟-

 زبانش تلخ بو د

- ن. اجازه ب حاج بابا. این بچه ها باید درس بخون

م  .. .دین بیی



ز کمکم میکند و میگوید  آرمیر

ز اماده است نگران نبا شید. یه خونه - همه چیر

 
ی

 هست بچه ها اونجا زندیک
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میکنند. مدرسه و رسویس و همه چر هم آماده 

 است. دالرا زیاد دلتنگ

خواهراش میشه. اجازه بدید اگر ماه هانی که درس و 

 مدرسه هست پیش ما

 .باشند و تعطیال میارمشون پیش خودتون

ان که به صف نشسته اند یم  حاج بابا نگایه به دخیر

 انداز د

ز باشم پش! از کجا - خوبه! خوبه! از کجا مطمی 

ام و خوب  بدونم که دخیر

 نگه

 میداری ؟

- ز ها ت ه باغ حاج مخب ری! ضمانت میدم. ز میر



 خوبه؟

 .حاج بابا آدم بدی نبود

خشن بود! اما خانواده را به روش های خودش 

 دوست داشت! شدیدا د نیا

دوست بود. از آن د نیا دوست های خفن! پو ل و 

ز جز عالقه هایش بود  زمیر

! 

دستر دور دهانش میکشد و رو به دخیر ه ای 

س د  مییر

 شماهم میخواین ب رین ؟-

و امید را خوب م یتوانم توی چشم  برق شادی

 هایشان ب بینم. اما جو این خانه

همیشه آنها را به سکوتوا داشته بود. سکونر که حاج 

 بابا خودش تعبیر 
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ی نگفت ز  !کرد و دیگر چیر



مامان عالرغم میل باطتز اش، تک تک سا ک 

 مسافرنر بچه ها را آماده میکند

ا را به دستم میدهد. رعنا از همه شا ن بیشیر و آنه

ز   خوشحال است. یا نازنیر

ز رو  زهرا که رسما پر میکشد. هیچکدامشان با آرمیر

ز و در مقابل  راست نیسیر

نند ز  .تمام حرف هاو کارهایش تنها لبخند میر

سد و مامانیم بینم که بغض کرده است  .وقت رفتنمیر

رش یم آورم نگران نباشد و بچه هایش را به زودی کنا

 .و میبیند

 .اما در دل بلو انی بر پاست

شوق و ذوق عجیتی دارم. سوار ما شینمیشویم و 

ز   خوباست که این ما شیر

برای همه جا دارد. در تمام طو ل راه که به فرودگاه 

 برسیم، از تهران

سند. از ساختمان هایش از آدم هایش و هر انچه   مییر

 که به عنوان تهران در



 !تصورتشان بود

ی نم یگ وید. به  ز ز چیر سوار هواپیما میشویم. آرمیر

 جای آن کمکشانمیکند تا

وسایلشان را جابجا کنند و کمربند هایشان را ببندد. 

س عج یتی دارم
 .اسیر

س اینکه بتوانم ازشان خوب مراقبت کنم یا نه.  اسیر

 دستور میدهد و برای

ز هم روی  بچه ها کارتونز پخش میکنند و من آرمیر

مقابل هم صندیل ها   
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 مینشینم. قدردان نگاهش میکنم و میگویم

 واقعا ممنونم ازت! نمیدونم چطوری تشک ر کنم ؟-

ند ز ز لبخندی میر  آرمیر

 !بیا یه ماچ کن تشکر کن-

نگایه به بچه ها یم اندازم که سخت مشغول کارتون 

 هستند و توجیه به ما



 .ندارند

 !خوب بود-

و باال یم اندازد. نفس عمیقر میکشم و رس به ابر 

نم. بعد از ز  صندیل تکیه میر

 !مدتها، خیالم راحت است! زیادی راحت

تا رسیدن به تهرانمیخوابم. شدید خسته هستم. 

 وقتر به تهرانمیر سیم که

ز آماده شده است. خانه ی بچه ها با  همه چیر

ز از قبل  تمامامکانات. البته آرمیر

و زمانز که میخواست با  این خانه را داشت

 دوستانش دورهیم داشته باشند

 .به این خانه یم آمدند

ز آماده  ز خانه کامال مبله بود و همه چیر برای همیر

 بود. اتاق بچه ها را آماده

د و آنها توی خانه  ز بر ایشان شام میگیر میکنم آرمیر

نند و هنوز هم ز  چرخ میر

ز  غذ  باورشان نشده است. کارم تمام میشو د که آرمیر



 ایشان را داده است
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و بچه ها خوابشانمیآید. رخت خوابهایشان را آماده 

 میکنم و همه شان

 .توی تخت هایشان غرق خواب میشوند

ونیم آیم.  چراغ اتاقشان را خاموش میکنم و بیر

ز   سخت خوابم میآید. آرمیر

 نمانده 
ر
هم هم ینطور. تخت دیگری توی خانه باق

ز روی  است و برای همیر

 .کاناپه ها م یخوابیم

 !ساعت دقیق نمیدانم چند است

اماوقتر بیدار میشوم که گردنم به شدت درد میکند. 

 خوا بیدن روی کاناپه کار

ز راحت خوا بیده بود.  دستم داده بود. اما آر میر

 نگاهم را دورو اطرافم

م. ساعت یک رب  ع به هفت بود. آنجا میچرخان



 عادت داشتیم همیشه زود از

خواب بیدار ش ویم. بیدار میشوم و کیم گردنم را 

 میمالم و بعد دستر به رسو

 از جانم در نرفته است
ی

 .رویم میکشم. هنوز خستگ

ز دیروز خرید مفصیل هم انجام داده بود و  آرمیر

 امروز قرار بود یک نفر

با خاتون! خاتون کما بیش از ج  خدمتکار بیاید همراه

 ریان خواهر های من

ز او را  ز مخترص توضیح آرمیر خیی داشت و برای همیر

 قانع کرده بود که به

 انتخاب کند
ی
 .جای عمارت، اینجارا برای زندیک

ز کامیل یم چینم. از انواع  چانی را حارصز میکنم و میر

 مرباو املت گرفته تا
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 که یاد گرفته بودم. لیوان شیر را هم کنار 
تزئ ینانر

 .هر بشقاب قرار میدهم



 !سالم-

ز را که میشنوم رس باال یم آورم  صداینازنیر

 سالم عزیز دلم. خوب خواب یدی؟-

جلو یم آید. دستر به موهای بهم ریخته اش میکشم 

 و میگوید

 !آره! آبچی من گرسنمه-

- یدار ک ن بد وی دستتو صورتتو بشور. خواهراتم ب

ز صبحونه  ید بیاییر

 بخوریم

 خب ؟

 نگایه به اطرافش یم اندازد و میگوید

ز خییل پولداره ؟- . عم و آرمیر  آبچی

نم ز  لبخندی میر

 !خییل مهربونه-

 مارو دوست داره ؟-

 !آره. خییل-

ز سخنش را  ی بگوید که صدای آرمیر ز میخواهد چیر



 قطع میکند
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 نیم وجتی صبچ اومدی تف تیش میکتز ؟-

ز مرا بغل میکند. رو به آرمینمیگویم  نازنیر

ن صورتشون و میشورن و میان-  .بله! االنمیر

ود.  ز پا تند میکند و باال میر بالفاصله بعد حرفمناز نیر

 اختالف ستز زیادی

ز زهرا سالش و . نداشتند. رعنا ده سالش بود. نازنیر

 حسنا و سلما

ز و رعنا سلماو حسنا دخ  های عمویم بودند و ناز نیر
یر

 خواهر های من. اما

 بر ایمنداشتند. همه شان خواهرانم بودند. 
ر
هیچ فرق

 حتر آن برادرانم را هم

 !که به دیدنمنیامدند را هم دوست دارم

ز جلو یم ا ی د  آرمیر

م. م یریم - ز ندارم. ب یخیال نمیر
حال رس کار رفیر



 خونه و میخوابم! یه چند

سن. فرد ا هم  ساعت دیگ ه خاتون و بچه هام میر

 کارای ثبت نامشون تو

 .مدرسه رو اویک میکنم

 واقعا تو خییل خونی -
ز  !آرمیر

م و های بهم ریخته اش و صدای گرفته ی دم 

 صبحش، او را زیادی جذاب

 !کرده است

 !خونی از خودته عشقم-
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ود تا به رسویس برود. یگ  عقب میر

ز  ز هم به میر یگ بچه ها یم آ یند و در اخر آر میر

 اضافه میشود. صبحانه را

ز   که میخوریم. کیم بعد خاتون و خدمه ی که آرمیر

 گفته بود یم ایند. یک

 نفر



ی و نظافتو دیگری برای رسیدن به بچه  ز برای اشیر

 .ها

با آنها خاتون بچه ها را دور خودش حلقه میکند و 

ند. انقدر ز  حرف میر

ذهنشان رسگرم خاتون و مهربانز هایش میشود که 

ز من ناراحتشان  رفیر

نمیکند. دلمنمیخواست تنهایشان بگذارم، اما 

 دوست نداشتم وابسته بزر گ

بشوند. بیشیر دوست داشتم به خودشان مت یک 

 به این
ی
 باشند و هیچ وابستگ

 .دنیا نداشته باشند

ز به خانه م ویم و جفتمان باز غرق خواب با آرمیر یر

ز و عمیقر میشویم  سنگیر

. 

وم و کیم اوضاع  اواسط ظهر بیدار میشوم. حمام میر

 خودم را ترت یب

 .میدهم



ز جلسه ی درمان است. نمیدانم قرار است  فردا اولیر

وع  چگونه درمان را رسی

ز همچنان  ونیم آیم. آرمیر کند. از حمام بیر

نم. دکیر  ز  خواباست. لبخندی میر

396 

   دیوانه و رسگشته

لش کند  !خوب بلد بود کنیر

ز کش بود که در مقابل این موضوع  شاید اولیر

 .واکنش بدی نشان نداده بود

شاید اگر هر کداماز اعضای خانواده ام بودند، مرا 

 طرد کرده و حاال داشتم

 .توی کوچه خیابان ها رس میکردم

ه باالی رسم میبن دم و از اتاق موهای خیسم را با گیر

وم. چندان ونمیر  بیر

خانه  ز گشنه امنیستو هوس قهوه میکنم. به اشیر

وم و فنجانز قهوه برای  میر

خودم درست میکنم و گوشی ام را بر میدارم و به 



 پذیرانی برمیگردم. کنار

نت گوشی ام را روشنمیکنم.  پنجرهمینشینم و اینیر

ز پیایم که برایم باال  اولیر

ه در مورد اوضاع پرسیده یم آید، پیام پرواست ک

 .بود

م.  ز قرار میدهم و با پروا تماس میگیر فنجان را روی میر

وم تا  به بالکنمیر

مبادا صدایم او را از خواب بیدار کند. برا یش تعریف 

 میکنم. از آن شتی که

 ماجرا را فهمید میگویم تا امروز

چقدر رسعتر عم ل کردین! االن بچه ها یعتز -

 تهرانن ؟

ز -  !اره. تو یگ از خونه های آرمیر

 وآیدالرا آدرس بده برم ببینمشون! داداشات چر ؟-

! چه برسه که - ز ز بیان من و ببییز اونا حتر نخواسیر

 !بخوان بیان
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آره خوب! از اون روزی که تو گفتر انتخاب من -

، از ز  آر میر
ی
 واسه زندیک

 !نظر اونا تموم شدی

- اون روز اون حرف رو گفتم که فقط بتونم  من

 رسیعیر رض ایتشون و

مو  بگیر

 .تموم شه بره

ولشون کندالرا! ما از اون روز همه ی اینارو پیشبیتز  -

 کرده بودیم. حاال

 .آدرس رو بده

دیگ - ز من دقیق نمیدونم کدوم سمته. فقط میدونمیز

 های عمارته. خواستر 

ز آدرس ب گیر   !بری از آرمیر

س دپروا کیم  مکث میکند و بعد مییر  

جدی جدی عجب شانش داری دالرا! یادته اون -

 
ی

 شب میخواستر بهش بگ



نه؟ یادته چقدر مختو خوردم. منمیدونستم این بشی 

 !چه آدم خو بیه

ذهنم پر میکشد به آن شب! به آن ش نی که من 

 رصفا قرار بود به جای پروا

کت او کار میکرد و دس تیارش بود، بر  ایش که توی رسی

ز  م و همیر  .قهوه بیی

قهوه را بردم، اما نگاه او که مات من ماند مرا هم 

 همانجا توی اتاق خشک

کرد. با چشم های ریز شده نگاهم میکرد. اون آن 

 شب ماتش برده بود و رها
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نکرده بود. عجیب بود اما دنبالم آمده بود. دنبالم 

 آمده و گفته بود میخواهد

بیشیر آشنا بش ویم! او گفته بود و من از ترس و 

 خجالت باز و های پروا را

چنگ زده بود و پروا اما با او حرف زده بود. قرار  



 گذاشته بود. پنجشنبه ها

فشم رفته بو دیم. جمعه ها جاده چالوس! شنبه 

کتو یکشنبه او را با توی رسی  

 !خاتوندیده بودم در خانه ی پروا

به ما نگفته و اطالع نداده به خواستگاری آمده بود. 

 انقدر پررو بود که در

صالح ندید م " مقابل تعجب من تنها گفته بود 

 "ببشیر از ا ین از هم جدا باشیم

او گفته بود و من از ترس لرز یده بودم و همه  

ای خجالتمگذاشته بودند به پ  

! 

منم مخالفت کرده بودم و پروا گذاشته بود به 

ز را بخاطر  حساباینکه آر میر

اینکه زیادی از من رس است میخواهم رد کنم. خاتون 

ز برایم گفته  از آرمیر

بود. از خودشان... گفته بود از آن دست خانواده ها 

 نیستند که پو ل و جایگاه



 !برایشان مهم باشد

لیعهد سوئد خوانده بود که با پروا دم گوشم او راو 

 پیشخدمتش ازدواج کرده

 !بود

به ارصار پروا راضز شده بودم! به خانواد ه اماطالع 

 داده بودم، مادرم
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توبیخم کرده بود که برای کار به آنجا رفته ام یا 

 ازدواج کردن با رئیسم. حاج

ده بود و گفته بود چرا بابا بدتر از او واکنش نشان دا

 با فالنز ازدواج نکردم

ی داشت. برادر ه ای م هم   ز های فالن میر که زمیر

 گوش به فرمان آن د و بودند

! 

ز توسط پروا از موضوع باخیی شده بود. مادرم را  آرمیر

 به شیوه ی زبانشو



ی گو  ز های چند هزا ر میر حاج بابا را به شیوه ی زمیر

 ل زده بود و رضایت

 .ازدواجمان را گرفته بود

ز افخم شده  من در کما ل تعجبو ناباوری همش آرمیر

 بودم و از ترس زبانم

بند آمده بود. از روز و شبهانی که رد کرده بودمیادی 

 نمیکنم. اصال دوست

 !ندارم پر بکشم به آن روز و شبهاینح س و تلخ

پروا تماس را قطع میکند و من رس جای قبیل ام 

این تفاوت که برمیگردم. با   

ز از نبودنم استفاده کرده و فنجان قهو ه ام را  آرمیر

 .خورده بودم

دیدم خییل تو فکری، گفتم اذیتت نکنم، به جاش -

 !قهوه ات رو خوردم

نم و برآیدرست کردن فنجانز دیگر به  ز لبخندی میر

وم خانه میر ز  .اشیر

 توی گوشم پیچ میخورد. ا ز اتاق 
ر
صدای اره برق



وم و رس  ونمیر اغبیر  

وم که روی مبل نشسته است و با گوشی  آرمیتز میر

 اش مشغول است
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 تو میدونس نر امروز میان ؟-

 شانه باال یم انداز د

یادم رفته بود! کارشون خییل طو ل نمیکشه تا شب -

ن  !میر

ز ش ین م  میکشم و روی مبل کنار دستش میر
ز
 پوق

- میخواستم فردا بچه ها رو کل خونه رو بهم زد! 

 .بیارم

 صفحه ی گوشی اش را م یبند د

ن. چه ربیط به فردا داره. تو - گفتم تا شب میر

 .بیارشون

اوضاع خونه رو نیگا. همه جا پر شد از چوب. -

 صدای اینم که قشنگ رو



 !مخمه

ز درست - خوب حاال! خوبه واسه خودت دارنمیر

ز ؟ . بد میکیز ز  میکیز

- ! این کارا ز رو نباید اینجا انجام بده کهبد نمیکیز . 

 صدای اره قطع میشود و آرمینمیگوید

 بفرما انقد گفتر که بچه خفه شد! خب دیگه چر ؟-

 .نفس عمیقر میکشم

ز معمویل هم میشه - ! روی میر ز  نکن آرمیر
ز
خرج اضاق

 خط نوشت! اون همه

جوهروقلم و خودکارو کاغذ همه اش خر ج اضافه 

! وگرنه با  است که میکتز
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 !جوهر معمویل هم میشه نوشت

 االن شما فکر جیب من ی ؟-

 !نباشم؟ با افراط و تفریط خرج نکن آریم ن-

بلند میشود. گوشی اش را توی جیبش قرار میدهد و 



 جلو میآید. با رس

ند و  ز به ای آرام به نو ک دماغم میر انگشت رصز

 میگوید

- ز  ا نبا ش! پاش و بپوش خب حاال! شما فکر این چیر

 .بریم بچه ها هستند

 .کارشون تموم شد یم اییم

کاری که خواسته را میکنم. باهم به رستوران 

ویم. نیم ساعتر   میر
ی
 همیشگ

بود رسیده بودیم که یم بینم خاتون هم به همراه 

سد. از خوب  بچه ها رس میر

 .بودن این مرد هر چه بگویم کم گفته ام

ه ها را غرق شادی و شورو این ساعت ها انقدر بچ

 ذوق میدیدم که فکر

 !میکردم روی ابرها سیر میکنم

ین شبهایشان بود. تا م  ز امشب جز بهیر رعناو نازنیر

 یتوانستند خودشان ا

ز لوس کردند و بعد از شام، خودشان را  پیش آرمیر



 مهمان یک شهربازی

کردند و در آخر با چشمان خوابالود خواستاربرگشت 

دندبه خانه شان ش . 

ز برایشان پشمکه ای صورنر  لحظه ی آخر که آرمیر

 رنگ خریده بود، کنار
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 خاتونمینش ین م

خاتون ببخش اگر اذیتت کنند! خییل شلوغن، قبو -

 !ل دارم

م. اتفاقا مثل فرشته میمونن! خیل ی - نه دخیر

 .دوسشون دارم

 با محبت گونه ی برجسته اش را میبوسم و میگویم

 !منم شمارو دوست دارم خاتون جونم-

، لطفا به  ز هیچکداماز رمانها دیگه فروشی نیسیر

ز پیامندید  ادمیر

با محبت نگاهم میکند و من به فرشته هآیدورم 



 بیشیر نگاه میکنم و

 .خداراشکر میکنم

وند و من  خاتون و بچه ها به خانه ی خودشانمیر

ز به خانه یآ رمیر  

ی از  خودمان. خانه ی که حاال مرتب شده بود و خیی

 که
ر
 خا ک اره نبود. اتاق

 درست مقابل پنجره قرار  
ی
ز بزریک تغییر کرده بود. میر

 
ی

 گرفته بود. کمد بزریک

در کنارش بود که قلم هاو جوهر ها را مرتب توی آن 

 چیده بودند. وارد اتاق

نممیشوم و با عشق به قلم ها نگاه میک  

 دوست داری ؟-

 ک چونی با آن قلمتز 
عایل بود! خصوصا آن دخیر

 توی دستش که گوشه ی

اتاق قرار داشت و قد و قواره اش هم انداز ه ی من 

 .بود
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 !خییل خوبه! دستت درد نکنه-

ود و من بعد از اینکه تک تک جوها ها را لمس  میر

 میکنم ولیقه های

م به ابری ش یم توی ظرف را با انگشتم به بازی میگیر

وم و جای میان  اتاق میر

وم  !باز وی او به خواب فرو میر

ود و من به  صبح زود بیدار میشویم. او رس کار میر

 .تایم دکیر یم ان دیشم

دیگر قرار بود تنهانی بروم و با دکیر صحبت کنیم! 

ی از پروا نبود و این  خیی

ر اشغا ل وقت او کم کیم از معذب بودنم بخاط

 میکرد. تایم مرا صبح گفته بود

ی برای حالچی حرف هایش  تا بتوانم وقت بیشیر

 .داشته باشم

ز برایم مقرر کرده  لباس میپوشم با راننده ی که آرمیر

ویم  .بود به مطبش میر



باز هم همانقدر آراسته بود و مرتب. باهم روی 

 همان کاناپه ها مینشینم

 خب. چخیی ؟-

ز بود! خییل آروم بود. - واکنشش خییل تعجب برانگیر

 انتظار داشتم بخاطر

 .پنهون کاری من و مجازات کنه

 رسی تکان میدهد

آره! ویل خب، بهت حق داد. حق داد که بخاطر -

 خشونت توی رفتار اون و

ز مسئله ی رو ازش  مسائل اجتماغ بخوای همچیر

! خییل اینجا  پنهون کتز
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خودش و بابت رفتارهاش رسزنش میکرد! م ا خییل 

 جلو ئیم دالرا! بخاطروجود

ز همشی  .همچیر

نم و او ادامه میدهد ز  لبخند میر



 ترست ازش تا چه اندازه فرق کرده ؟-

ز مسئله ی - خییل زیاد.! اما این اواخر نه تنها همچیر

 وجود نداره که، خییل

ط کامل با اونه! راحتم. تنها ترس من فقط از ارتبا

ز   !همیر

 .رسی تکان میدهد

من به خودشون هم گفتم. راه و روش خاض -

 وجود نداره که بخواماون و

. این مشکالت زیاد برای  ز بگم. یا زوج نادری نیستیر

 همه پیش اومده! نه تنها

بخاطر تعرض، خییل از این انقباضات کامال یه ونی و 

 نی دلیله! تنها روشی که

ینکه، همشتون فقط آروم پیش برن  منمیتونم بگم ا

 که بهشون کامل توضیح

دادم. این جلسه هم تنها گفتم بیانی که بهت بگم، در 

 مواقیع که میاد رساغت،

لطفا خودتو به آرامش دعوت کن. هیچوقت اجازه 



 نده صحنه های بد توی

 ذهن

تو تکرار بشن. یا به خودت نگ و که االن ی ه درد 

 به رساغت میاد! هیچ اتف
ر
اق  

ه! تنها راه  ز آروم پیش میر قرار نیست بیفته و همه چیر

 درمان تو همینه! پیش
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ز با همشت! عقب نموندن از اون و جلو نزدن!  رفیر

 بذار خودش جلو بره! تو

تنها خودتو به یه ارامش دعوت کن و سیع خودتو 

! تا اینجاهم  رها کتز

خودشون خییل خوب تونستند آرومت کنند که 

 همون ارتباطهای نصف و

 نیمه

. شا ید دلیلش همون احساس امنیتر  ز رو هم رفتیر

 هست که بهش داری. از



اینجا به بعد رو همون حس رو داشته باش و هیچ 

 !عجله ی به خرج نده

ونیم آیم. تا ر سیدن به خانه به حرف  از مطب بیر

 هآیدکیر فکر میکنم و

ی ذهنم باالو پایینمیکنم. به خانه ی خودمان تو 

وم، در عوض به خانه  نمیر

وم تا هم آنها را ببینم و هم خاتون را  .ی بچه ها میر

امروز صبح قرار بود در مدرسه ثبت نام شوند. هر 

 چند وسط سال بود اما به

ز داشت، این مشکل  لطف دوستان زیادی که آرمیر

 هم به راحتر حل شده بود

 و

قرار بود با معلم های خصوض کار کنند. بچه ها 

 خاتون هم کما بیش در

ز صالح دیدم با او  جریان مشکل من بود، برای همیر

 هم مشورت داشته باشم

. 



سم. بچه ها را مشغول لوازم  به عمارتشان که میر

 التح ریر های جدیدشان و
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وشحالیشان ست لباس های مدرسه شانیم بینم. خ

 آرز ویم بود و حاال به

 .آرز ویم رسیده بودم

خاتون بر ایم از آن چانی های معروفش یم آورد که 

ز را از  عطر دارچیر

. فنجان چانی کمر 
فرسچز اش هم احساس میکتز

 باریک را توی دستم

م و رو به خاتونمیگویم  میگیر

 !رفتیم مشاور-

ند و من ادامه میدهم ز  چشم های خاتون برق میر

 !مشکلمون رو گفت بهمون-

م مشکل راو ادامه میدهم  فاکتور میگیر

گفت حل شدنیه. خییل آسون هم حل میش ه و -



ز خاص و عج یتی   اصال چیر

 .نیستو توی همه ی ادم ها ا ین مشکل به وجود میاد

 خاتون کف د و دستش را به هم میمال د

م! دیدی میگفتم آخر دنیا ن یس تو - دیدی دخیر

 حل شدنیه! دیدی میگفتم

 و

 !شما همه اش داشتر نادیده میگرفتر 

خاتون. من با اینکه میدونم مشکلم چیه و چر -

 نیست. ویل نمیدونم چیکار
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 !کنم! نمیدونم

 خاتون پلک روی هم میفشارد و میگوید

- ز خودش تو همون آ  باش! بذار آرمیر
ی
دم همیشگ

 بیاد سمتت! بذار خود اون

ه  !تمام کارهارو پیش بیی

 را  
ز
نفس عمیقر میکشم. خاتون هم دقیقا همان حرق



 .گفت که سلما گفته بود

وم. بچه  چانی ام را م ینوشم و به رساغ بچه ها میر

 هانی که به نظرم چشم

 .هایشان زال ل ترو شاد تر از همیشه شده بود

ذوق و شوق مداد هایشان را در دست گرفته بودند  با 

 و دفیر های چندین

دند. خاتون حمام برده بودتشان و  ز مدلشان راورق میر

 من موهایشان را میبافم

نم. رعنا خود ش را توی  ز و برایشان پا پیون قرمز میر

 بغلم یم اندازد و میگوید

. نز نز نداری تو؟-  آبچی

 صورتش را م یبوسم

-  . دارم دیگهچهار تا نز نز 

 نچر میکند

ز رو میگم-  تو و عمو آرمیر
 !نه ما خواهراتیم. نز نز

 میخند م
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م. برو رس لوازمت بچه-  !نخیر

ود. مشغول نقاشی   رعنا میخندد و پیش بچه ها میر

 کش یدن هستند و از

معلمشانمیگ و یند که قرار است از فردا نی ا ید و با 

 آنها کار کند. از مدرسه

 ی

جدیدشانمیگ و یند و حیاط بزر گ و دلبازش. از 

 مدیر مهربانشان و حتر 

ز با ذوق از درختان حیاط مدرسه هم تعریف  نازنیر

 .میکند

با دقت به حرف هایشان گوش میدهم. توی افکارم 

 غوطه ور هستم که زنگ

ی گوشی ام بلند میشود. بلند میشوم و گوشی را صدا

 .از توی کیفم برمیدارم

 .شماره ناشناس است اما جواب میدهم

ز ؟- ف؟ سالم خوب  هستیر  رسکار خانم مشی



 !سالم ممنون. نشناختمتون-

 مرد کیم مکث میکند و بعد میگوید

! تماس  - یقز هستم ویک ل جناباقای حش نز بنده رسی

 گرفتم که اگر امکانش

با همدیگه مالقانر داشته با شیم بود  ! 

 !عذر میخوام ویل من باز هم شمارو نشناختم-

با یک دیگر مالقات داشته باشیم مفص ل براتون -

 !تعریف میکنم
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سم-  !باید به همشم اطالع بدم. بعد به حضورتونمیر

- ان و ایرادی نداره! فقط حتما به من خیی بدید که زم

 لوکیشن قرار رو براتون

 !ارسال کنم

ه به گوشه ی اتاق میمانم!  تماس را قطع میکنم و خیر

ز بگویم یعتز   به آرمیر

وم! اصال این مرد که بود که به من زنگ زد!  کجا میر



 !مرا از کجا میشناخت

اگر نقشه ی بدی داشت قطعا در مقابل حر ف من  

 که گفتم به همشم بگویم

 !واکنش بدی نشان م یداد

اینطور موقع ها همیشه به اول ین کش که پناه 

دم، پروا بود! همیشه  مییی

کمکم میکرد و راه حل های خونی د اشت. ا ز اتاق 

وم و همچنان که ونمیر  بیر

نم! طو ل  ز نم به پروا زنگ میر ز توی سالن باال قدم میر

 میکشد تا جواب بدهد و

کت است و تا موقع ی تر برای جواب این یعتز رسی

 دادن پیدا کند طو ل کشیده

است. کل ماجرا را بر ایش تع ریف میکنم. کیم مکث 

 میکند و بعد جوابم را

 میدهد

خب! وقتر گفتر به همشم بگو و اون واکنشی -

 نشون نداده، یعتز اینکه



 !مشکل خاض قرار نیست پیش بیاد دیگه

ز بگم ؟-  به نظرت به آرمیر
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ه! اصال یارو کیه ویک ل یک - ز چخیی به نظرم برو ببیر

 هست. حرفش چیه؟

 همه

. شاید 
ی
ی اینا باید بررش شه به نظرم بعد بهش بگ

 اصال نیازی نباشه و

 .یارو اشتباه زده باشه

اون اسم و شمارم و میدونست، چر و اشتبا ه اخه -

 !پروا

- ز عجیتی نیست. پ ید  ا   اسم و شماره االن چیر

 کردنش خییل آسونه. به نظرم

خودت اویک بده برو. دیدی قرارو جایناجوری  

 گذاشت قبو ل نکن. خودتو

 .جاش و تغییر بده



 باهام بیانی ؟-
 تو نمیتو نز

عشقم اگه میخواستیم دوتانی بریم همونمیگفتم با -

ز بری! میگم  آر میر

 خودت

برو که این داستانا نباشه دیگه! راحت ریلکس برو 

هجلو بب ز چخیی یر ! 

 بیفته بعدش نتونم توضیح ی بدم-
ر
سم اتفاق  !مییر

! این شماره ی رندی که تو  -  آخه دخیر
ر
چه اتفاق

 گفتر راحت پو ل یه پرا

 ید

ز کجا قرار میذاره حتما بهم  روشه، بهش پیام بده ببیر

 !خیی بده
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خداحافیطز میکنم و تلفن را قطع میکنم. کاش ذره 

 ای از جرعتو شهامت

پروا را من داشتم انوقت خییل راحت به رساغ این 



فتم و هیچ هراش  قرار میر

همنداشتم. شماره اش را ش و میکنم و توی واتس 

 اپ برا یش پیامارسال

 .میکنم

در کما ل تعجب خییل زود جوابم را میدهد 

ار است که فرداپیاماولش زمان قر   

ساعت عرص را نوشته است و پیام دوم لوکیشن 

 رستورانز است در یگ

از خیابان های باال شهر که پروا زیاد از آن تعریف 

ز   میکرد. هیچ چیر

ز و یسم که  مشکویک نبود. به پروا پیام میدهم و میر

 چه زمانز و کجا قرار

ز  گذاشته است جواب میدهد و میگ و ید همه چیر

بدون ا ینکه عادی است و   

سم فردا به رس قرار بروم  .بیر

ز میگذارم. مغز م پر از سوا  گوشی را میبندم و روی میر

 ل شده است و نمیدانم



کدام را جواب بدهم! تا عرص آنجا میمانم و عرص به 

ز   خانه بر میگردم. تا آرمیر

وم و لباس  رس برسد برایش شام میگذارم و حمام میر

 .م یپوشم

 زیبانی هم میچ 
ز ز را تکمیل میکنم. میر ینم و همه چیر

سد  .خییل زود رس میر

 !چه کردی باز-

سد و خییل طو ل  صد ایش از راهرو به گوش میر

 نمیکشد که خودش را هم
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میتوانم ب بینم. نگاه رس تا پ انی به منیم اندازد و 

 .ابرو باال یم اندازد

 قصد کشت مارو داری خانم ؟-

نم و جوابش را میدهم ز  لبخندی میر

 !دور از جون-

ز یم انداز د  جلو یم اید و همزمان نگایه به میر



بله خب! بوی غذاو زلف پیچ نر چر یارو این -

 رسخاب سفیدابها، یه جام

اب ناباغشته به زهر هم میدادی دستم راحت تر  رسی

 .من و میکشتر 

نم. دستم را روی دو طرف یقه ی کتش  ز لبخندی میر

 قرار میدهم و میگویم

م اویز کنم. خودتم بیا شا م بخوریم-  .کتتو در بیار بیی

سم خدمتتون-  !شما زحمت نکش. االنمیر

ود تا لبا س هایش را  از کنارم رد میشود و به اتاق میر

 عوض کند. من هم از

ز  میچ ینم و نبودنش استفاده میکنم و شام را روی میر

 .. .منتظرش میمانم

یم آید و مینشیند. کنار دستش مینشینم میخواهم 

 برا یش غذا بریزم که اجازه

نمیدهد و اول بشقاب مرا پر میکند و بعد به رساغ 

ود. کیم  بشقاب خودش میر

یزد  از خورشت فسنجان را توی بشقابش میر



؟ رفتر امروز پیش بچه ها ؟-  خب چخیی
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آره. کارای مدرسشون ردیف شده. لوازم رو تو -

 خریده بودی ؟

من که نه. به بچه ها گفته بودم ردیف کن ن -

ده بودم . نه خودمنیی ز
 بفرسیر

 .براشون

 به هر حال تو پولش و دادی ؟-

 نگاهم میکند و محکم میگوید

 من و تو ندار یم! -
ی
صد بار بهت گفتم تو این زندیک

ل خواهرایاونا هم مث  

! آدم واسه خواهرش خرج نمیکنه ؟ ز  میز

خم میشود و ظرف ساالد را بر میدارد و مقابلش 

 میگذارد. مشغول خوردن

غذایم میشود و او با اشتها، از تمام خورا یک های 

ز میخورد. سیر که  روی میر



 میشود کنار میکشد و میگوید

 خب! پلن دومت واسه قتل من چیه ؟-

ز جابجا میشود و بعد  نگاهش چندین دور باال تا پاییر

 میگوید

ی کتز و من بشینم به چشم - اها فهمیدم! قراره دلیی

ز ببینم که جانم  خو یشیر

ی میکنه! اره ؟  دلیی

ز را جمع کنم که اجازه نمیدهد  .بلند میشوم تا میر

ز ببینم-  !اخ اخ! کجا خانم خانما؟ بیا بشیر

414 

   دیوانه و رسگشته

 .که با زورو زحمت آنها را فرهآیدرشت کرده بودم

 !فرفری دوست دارم-

ی هآیدانه ی تره  ز خم میشود و از توی سبد سیی

 برمیدارد و آن را مقابل

د  دهانم میگیر

 !ببیع من-



ی جلوی دهانم گرفته  ز اخیم میکنم دستش را که سیی

نم ز  پس میر

 !غذام و خوردم چوپون خان-

ند ز  لبخندی میر

- ه  ویل اال ن چوپون دلش میخواد این ببیع ناز و بیی

 .کباب کنه بخوره

 همزمان با حرفش بلند میشود و به سمت اتاق

ود. تنم دوباره منقبض میشود اما سیع میکنم  میر

 خودم را به آرامش دعوت

 .کنم

روی تخت که میگذارد دوباره حالم بهم میپیچد. به 

 زور خودم را آرام میکنم

وع میکند. به و او با مالحظه و قدم  به قدم رسی

 آسمان ها پر میکشم

با او گام بر میدارم و پا میگذارم در دنیانی که به 

! اما من
ی
 آنمیگویند زنانگ

مخالف این نام هستم! زن بودن ربیط به یک غشای  



 .کوچک و سست ندارد
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ما جنس مونث ها از همان ابتدا که به دنیا یم آیم، 

 زن نام داریم. زن بودن به

. زن بودن به  محبتر است که تقدیم برادرت میکتز

 عشقر است که خرج

. زن بودن به نازی است که برای مادرت  پدرت میکتز

 میکتز و در آخر، زن

بودن به محکم بودن و سفتو سخت بودن مقا ل  

یت قدگرگانز است که بر ا  

علم میکنند و تو باید زن باشی تا پوزه ی آنها را بر خا  

 !ک زنز و لهشان کتز 

 زن

باید باشی که بعد رد کردن گر گ هاو شغا ل هاو  

 کفتار هآیدورت، از میان

انبوه بوی تعفن گرفته ها، مردی را پیدا کتز که بعد 



 از خدا یگانه اش تو باشی 

، زن باید  و بر ایش حکم یک ملکه را داشته باشی

 باشی تا کاخ آن مرد را

 .. .گرمنگه داری. زن بودن به اینهاست

 ناراحت که نیستر ؟-

رسی تکان میدهم و بیشیر در خودم جمع میشوم. 

 
ی
 رسدم هستو احساس خستگ

 شدیدی دارم

 !بخوابالماس من بخواب-

چشم میبندم و سیع میکنم به قلتی که به شدت 

 میکوبد. به حس جدیدی که

ال تجزیه ی آن است و توجه نکنممغزم در ح . 
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 !در آخر میخوابم و به هیچ فکر نمیکنم

صبح که چشم باز میکنم او سفتو سخت خوابیده 

 .است



آرام کنار میکشم و بلند میشوم. کیم درد در بدنم 

 احساس

سانم. دوش  میکنم اما رسی    ع خودم را به حمام میر

د من استآب گرم دوآیدر  . 

 .زیر دوش یم ایستم و خودم را تشویق میکنم

ل کنم! البته کل  بعد از یکسال و اندی، توانستم کنیر

 این ماجرا هم تقصیر من

نبود، این مرد در یط این یکسال به من ثابت کرد که 

 هدفش از بودن با من به

ها منتیه نمیشود و واقعا دوستم دارد.  ز رصفا این چیر

مرااو یکسال نی توقع   

ان کنم.  دوست داشت و حاال میخواستم که جیی

ان کنم بخاطر تمام معرفت  جیی

 
ی
هانی که خرجم کرده بود. بخاطر تمام مردانگ

 .هایش

ونیم آیم. هنوز خواباست و حاال  حمام میکنم و بیر

 من به جرعت میتوانم بگویم



من عاشق این مرد هستم! بخاطر تمام مرد بودن 

 هایش بخاطر تمام نی توقع بودن

هایش، من این مرد را دوست دارم چون الیق دوست 

 .داشته شدن هست

 "من این مرد را دوست دارم"

ز شام را جمع میکنم و به رساغ صبحانه  بساط میر

وم. قبل از آن اما پرده  میر

ی  ها را کنار میکشم و پنجره را باز  ز میکنم تا نور پاییر

 اوایل صبح بیشیر به
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ز در خانه بپیچد. پا توی  خانه بتابد و هوای تازه و تمیر

خانه میگذارم ز  .آشیر

 !هیچ ا یده ای برای صبحانه ندارم

وم. شاید خوردن آن  نی هدف به رساغ یخچا ل میر

 شیر یتز های ته یخچا ل

سب باشد. یا شاید همبرای صبحانه منا . .. 



 به من وصل میکنند و آن قرار 
ر
ناگهان انگاری برق

 لعنتر و ساعت شش

 روشنمیشود. در یخچا 
ز

امروز در ذهنم چون چرا غ

 ل را میبندم. بدنم باز

 .کرخت شده بود و ترس کل وجودم را پرکرده بود

نباید ذهنم را مشغول کنم. آن هم درست فرد ای 

! ب
ی
هیر استشتی به آن قشنگ  

بروم کیم در این اطراف قدم بزنم و شاید بتوانم برای 

ی پیدا ز  صبحانه چیر

نم. بر گ های  ز ونمیر کنم. لباس م یپوشم و از خانه بیر

 زرد و نارنچی درختان،

چون فرشی روی پیاده رو ها میمانند. قدم هایم را 

 آرام بر میدارم تا صدای

 .خش خش بر گ ها راواضح بشنوم

ز   که تا همیر
ی
ز بود و جوان و بریک  چند ماه پیش، سیی

قصید در ومند! میر  نیر

ی  آغوش شاخه ی که او را نگه داشته بود. دلیی



 ...میکرد بر ایش. اما یکهو

بادی وزید و درخت آرمید و بر گ با دلتنگ ی فراوان 

ز افتاد و  روی زمیر

 !تمام
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ی های ز راحتیشد پایان دلیی بر گ و عاشقر  به همیر

 !درخت

سمنگاهم روی نام کله پزی میمان  به رس کوچه که میر

 !د

ین  شاید خوردن یک دست کله پاچه با نان تازه بهیر

 انتخاب برای صبحانه

 !امروز باشد

وم و یک دست کله پاچه کامل میگ یرم و به  جلو میر

 خانه بر میگردم. بازهم

خواباست و اگر این کله پاچه را به امید بیدار شدن او 

 نگه دارم رسد و



کهنه میشود و دیگر طعمش به دهان خوش نیم 

 .آید

وم و   پس خودم دست به کار میشوم. باال رسش میر

 کنارش روی تخت

نم. بیدار که نمیشود.  ز مینشینم. اول آرام صدا یش میر

 دستم را روی باز وی

راه با صدا کردنش، آرامارام برهنه اش میگذارم و هم

 .تکانش میدهم

 چشم باز میکند و میگوید

 تو یک بیدار شدی ؟-

 !خییل وقته! صبحونه هم خر یدم-

 اخم ریزی میکند

 چر خریدی ؟-

 !کله پاچه-
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ند ز  لبخندی میر



 پلن سومته ؟-

 میخندم و میگویم

 !پاش و. رسد میشه االن-

یه نگاهم میکند و بعد میگویدچند ثان  

ین شب زندگیم بود دیل-  !بهیر

ند و تنم داغ میشود. او ادامه  گونه هایم رنگ میگیر

 میدهد

 باورمنمیشد... هنوزم باورمنشده. واقع ی بود ؟-

نم و در جوابش میگویم ز  لبخندی آرامش بخش میر

 .. .آره! پاش و حاال-

ند و روی  ز دستش را کنار میکشد و پتو را کنار میر

ز میشود  .تخت نیم خیر

کش و قوش به بدنش میدهد. بلند میشوم و 

 میگویم

 .تا من صبحونه رو آماده کنم، تو هم بیا-

رسی تکان میدهد و میدانم حمام کردنش خییل طو 

ز   ل نمیکشد. تا او بیاید میر



انه را صبحانه را آماده میکنم. میآید و باهم صبح

 میخوریم. بعد آنمیخواهد

رسکار نرود و در خانه بماند. اما من بخاط ر قراری که 

 عرص دارم ارصار
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 .میکنم که برود و من بتوانم به قرارم برسم

ود و من با د نیانی ترس و اضطراب، به  باالخره میر

 !قرار عرص یم اند یشم

اده منتظر آمدن اسنپ هستم. لباس پو شیده و آم

 نگاهم روی صفحه ی

گوشیستو اسنتر که هر لحظه نزدیک تر میشود و 

 .زمانز که تندتر میگذرد

ساعت پنج است و پروا گفت تا شش به 

سم. پراید سفید رنگ  رستورانمیر

وم و سوار میشوم.  مقابلمنگه میدارد. جلو میر

 موزیک آرایم در حال پخش



تک تک خیابان ه ا را رد  است و راننده با حوصله

 میکند. یک رب  ع به شش به

سم. رستوران بزر گ و کالسیک. د و مرد  رستورانمیر

 در بد و ورود ایستاده

اند. یگ در را برایت باز میکند و دیگری تا رسیدن به 

 راهنم انی میکند
ز  .میر

ی  ز نمیدانم مرا از کجا میشناسد که مرا د قیقا رس میر

د که تابل وی رزرو  مییی

ز گذاشته اند  .شده را د قیقا روی میر

 اه  
ی
ز و یک نگاهم روی شیشه ی کوچک روی میر

 کوچک داخل آنیم افتد. باال

ی شده و لوکس آن.  سم به سقف گچیی وم و میر میر

 نگاه میکنم به مردمان

سم به مردی کتو شلوار پوش که  دورم و در آخر میر

 به سمتم یم آید. به

سد دست به س ینه میشو  ز که میر دمیر  

یقز هستم- ف! رسی  !سالم رسکار خانم مشی
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بلند میشوم و او از منمیخواهد که بن شینم. احوا ل 

 پرش میکنیم و بعد ا ینکه

د. گارسون من و را یم آورد. انقدر  مقابلم قرار یم گیر

س دارم که ذره  اسیر

 ای

 !برایم اهم یت ندارد غذا چیست

ز گارسون ش ریقز رو به منمیکند  بعد رفیر

خییل خوشحالم که تش ریف آوردید. نیومدنتون -

 من و مجاب میکرد که

 خودم

بیام رساغتون! البته حمل بر جسارت نباشه، چاره 

 ای جز این و اطاعت امر

 !جناب حس یتز رو نداشتم

 !میشه رسیعیر کارتون رو بگید-

 کنار دست میخواهد دهان باز کند که یکه و صندیل



ود و با قرار  من عقب میر

ز  ز روی صندیل هیتز آرام میکشم. آرمیر ز آرمیر
گرفیر

 اما بسیار خونشد

یقز نام دارد. تنها کش که  هست. حتیآن مردی که رسی

 بهم ریخته است منم

! 

ز -  ...آر... میر

یقز م یگ وید ز کوتاه نگاهم میکند. رو به رسی  آرمیر
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 !حاال راحت تر بگ ید-

ند ز  لبخندی میر
یقز  رسی

 !زود بود برای حضورتون جناب-

ز ابرو باال یم انداز د  آرمیر

قرار نبود کار به اینجاکشیده بشه! قرار نبود شما، -

 !ب رید رساغ همش من

گفتم خودم حل میکنم. به خود آقای ح سیتز هم  



 !گفتم

درسته! اما ا یشون خییل زمان ندارند! بآید همه چر -

 رو زودتر حل میکردیم

 !جناب! خودتون که کامل در جریانید

گیج میشوم میان این د و نفر. عصتی میشوم و 

 میگویم

ه-  !یگ بگه چخیی

یقز زودتر میگوید  رسی

بیستو خرده ای سال پیش، زمانز که شما به دنیا یم -

 اومدید. شا ید

حاال یه به د نیا اومدن عادی بوده اما ا  تصورتون تا 

 .ینطور نیست

نی مقدمه و حاش یه میگم. زمانز که شما بدنیا یم -

 اومدید، جناب ح سیتز 

 و

پدرو مادرتون باهم عازم مسافرت بودند. توی راه 

 دچار سانحه میشن و
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الفاصله مادرتون اونجا ز ایمان زودرس میکنند و ب

 فوت میکنند و پدرتون هم

بخاطر شدت جراحات درجا فوت میکنند... بعد 

 اون، شما یم مو نید و جناب

 !حش نز 

بعد آن گوش هایم دیگر نم ی شنود. مرد حرف 

ند اما گوش های من ز  میر

نمیشنود. پدرو مادر... سفر... مردن... پد رو مادر 

 !من که زنده بودند

 .. .دیل... دیل-

ز به خودم یم آیم. حاال با صدا ز  دن های مکرر آرمیر

یقز سخنش را قطع  رسی

ز نگران نگاهم میکند  .. .کرده و آرمیر

 دیل خونی ؟-

یقز میگوید  عصتی رو به رسی



 !گفتم بهتون بذا رید خودم بگم-

 به زور میتوانم بگویم

ز چر میگه- ز این چر میگه! آر میر  !آرمیر

 !هیچر عزیزم هیچ ی-

ز م یدانست! م یدانستو... اصال همه اش یک  آرمیر

 دروغ مزخرف نی رسو

 .. .ته است! همه اش
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 به زور بلند میشوم

ین واسه یگ دیگه-  !دروغ هاتون و بیی

میخواهم بروم که با دیدن مردی مسن و واکر به 

 دست که از درورودی

یقز گفترستوران داخل امد و همزمان ب  " ا او رسی

 یم "آقای حسیتز اومد

 !ایستم

ز هایش با او  این مرد همانز نبود که حاج بابا رس ز میر



 دعوا داشت ؟

انقدر یم ایستم و مات نگاهش میکنم که او با آن 

 واکرش یم آید و مقابل من

د. چشم در چشم او هستم. زیا دی پیر  قرار میگیر

 شده و شکسته. آخرین باری

م انقدر رس حال و زنده بود که حاال که او را دید

 باورمنمیشود این مرد همان

مرد قلدری است که صدا ی فریاد هایش حتیکد 

 خدآیده را هم ترسانده بود

. 

نم و بزاق دهانم را  ز دسته ی کیفم را بیشیر چنگ میر

 قورت میدهم. ش ریقز 

 در

انتهای حرف هایش گفته بود من مانده بود م و 

یقز کنا .... رسی رمانحسیتز  

د  .قرار میگیر

ز ید-  .بفرمایید ب شیر
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نمیدانم چرا اما برمیگردم و مینشینم. تمایل ی به ا 

ز کنارم باشد  ینکه آرمیر

ندارم، سخت از دست او عصتی و ناراحت هستم! 

 .اما اجبارا تحمل میکنم

د و واکرش را ره ا میکند.  مرد مقابلم قرار یم گیر پیر

 نگاهم میکند و میگوید

 !خییل بزر گ شدی-

آخرین بار که مرا توی حیاط خانه دید ده سال بیشیر 

 نداشتم. همیشه که به

روستا یم آمد، خانه ی ما یم آمد و من آ ن زمان 

 !نمیدانستم چرا

 !قد کشیدی! شدی کابوس شبهای من-

نم از وقاحتش ز ریش خندی میر . 

من شدم کابوس؟ نمیدونم وکیلتون راست گفت یا -

 دروغ. دروغ باشه



حسابتون با خداست ویل راست باشه حسابتون با 

 !منه

مرد تلخ میخندد  پیر

متز که رسطان ریشه زده به وجودم رو از چر -

سونز دخیر جون  !مییر

د که یاد کاره ای ش  رسطان! پس داشت یم میر

 !افتاده

- ز بخری م داشتیم فتیم ز میر با بابات میر  

مامانت ارصار کرد و اومد! اومد و شد او ن ماجرانی  

! نشد تو ز  که بهت گفیر
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م. زنم قبو ل نکرد... دوست نداشتم  رو با خودم بیی

. برگشتم مت بهزیس نر  بیی

 و

همونجا دادم به همون خانواده ی که توش بزر گ 

تو داشتم. براتشدی! هوا  



پو ل میفرستادم. ویل نم یدونستم همه ی پوالرو اون 

 !حاج بابات باال میکشه

ز زدم به نامش که بزر گ شدی بزنه به نامت، اما  زمیر

 نزد! نزد و شد آه

 !مادرت پشت من و حال االنم

او میگوید و من مقابل این همه زخم چه کنم! گلویم 

نم ز ده میشود و لب میر  فشی

 !دروغه-

ز وجود نداره-  !دلییل برآیدروغ گفیر

امکان ندارد! مگر میشود این همه سال توی دروغ 

 کرد! مگر میشود
ی
 زندیک

! 

 !واسه اذیت کردن شاید وجود داشته باشه-

ند ز ز تیر اخر رآمیر  آرمیر

. انوقت راحت تر میشه - ه یکم گوش کتز عزیزم! بهیر

 .در ک کرد

 نگاهش میکنم و م ینال م



 .. .چرا نگفتر -
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تنها نگاهم میکند. اما عجز را خوب در چشمانش 

 .میبینم

ن گذشته رو دخیر جون که تهش جز تلچز - ز همیز

 نیست. اومدم بگم تمام

ثروت پدرت اون زمان که اون یه تیکه زم ین بود رو 

 به قیمت روز بهت

برمیگردونم. فقط حال ل کن و بذار این جون من در 

و راحت شمبره  ! 

د. صد ایش انقدر آرام یم آمد که   ز به سختر حرف میر

 گایه اوقات حس

 میکردم

 .تنها لبهایش تکانمیخورد

یقز میگوید  رسی

ید. گفتم - ه تشی یف بیی جناب حس یتز بهیر



 حضورتون چندان اهمیت

 .. .نداره

 عصتی میشوم و میگویم

- ز   من و حاال یم گیر
ی
اهم یت نداره ؟ تر زدین تو زندیک  

 .بلند میشوم

حال ل نمیکنم! قیمت روز زمینم با خودت بیی اون -

 دن یا رس پ ل رصاط

 میام

م اونجا تس و یه میک نیم  .یقتو میگیر
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یقز مرا  وم که صدای رسی بدون درنگ به سمت در میر

 رس جایم میخکوب

 میکند

- ونید نصف مبلغ رو جنابافخم گرفتند، اون و برگرد

 جریان رو رس پ
ر
 باق

 ل



 !رصاط خودتون حل کنید

 . ز دیگر پاهایمنا نداشتند. نه نای ایستادن و نه رفیر

 جانم تمام میشود و روی

پارکت های کف رستوران سقوط میکنم و تمام 

 میشود این نم ایشی که مردمان

 !اطرافمان نظاره گرش بودند

ز برای  در خودم جمع میشوم و در مقابل ارصار آرمیر

 خوردن لیوان آب پرتقا

 ل

 مقاومت میکنم

نمیشه که ا ینجوری دیل! د و روزه هیچر نخوردی! -

 !بسه دیل

 نگاهش میکنم

تو چرا بهمنگفت ی؟ تا اون وکیله دهن باز نمیکرد -

ی  قرار بود من تو نی خیی

 بمونم ؟

قرار بود یه شکل دیگه بهت بگم. همه چر ریخت -



 !بهم

429 

   دیوانه و رسگشته

چه شکیل؟ بگو االن بگو ب بینم میخواست ی -

 چیکار کتز ؟

ز عسیل میگذارد و بلند میشود  لیوان را روی میر

دیل بسه! االن فهمیدی چیش د؟ د و روزه چپیدی -

 توی این اتاق. اون طف

 ل

 
ی
ی شد افشدیک ز معصوم هارو آوردی اینجا تا یه چیر

ی اونارو و ل کتز   بگیر

 به

این همه ادعاتواسه قوی بودنت  حال خودشون؟

 هم ینه! جلوی حقیقت فد

ز و اجازه بدن حقیقت  ز نه که کمر خم کیز علم میکیز

 !آدم رو له کنه! عزیز من

بخواینخوای حقیقت همونز که ش نیدی. با دلخور 



ی ز  بودنت از این و اونم چیر

 .حل نمیشه. جمع کن خودتو به زند گیت بر س

یکشم تا ر د اشک را دستم را محکم روی گونه هایم م

 پا ک کنم

بعد این همه سال بگن ننه بابات یگ دیگه بود که -

 جفتشم مردن تو بودی

 چیکار میکردی ؟

فتم رساغ اون نفله ای که میدونستو - من بودم میر

 حق یت یم خورده! من

بودم حال اونانی رو میگرفتم که توی این همه سال، 

 هر جور دلشون خواسته

ا ینکارا رو میکردم. نه که بش ینم  تازوندن. من بودم

 اینجا بگم این همه سال
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 !خوردین بقیه اشم روش

چند ثانیه نگاهش میکنم! راست میگوید. من االن 



 باید بلند شوم و بروم در

مقابل آن مردی که این همه سال عمرم را به باد داد 

م  .بایستم و انتقام بگیر

... .نه.. .دالرام باید ق د علم کنم و بگویم دالرام مشی

 توفیقر آمده است! آمده

د، با اینکه خودش  است تا این همه سال را پس بگیر

 هم م یداند عمال غیر 

 !ممکن است

یک ثانیه پیش را همنمیشود برگرداند چه رسد به آن 

 !چندین سال گذشته

د  .خسته پلیک میبندم و او کنارم قرار یم گیر

پاش و! پاش و دیل جمع کن خودتو! خوش ندارم ا -

 !ین شکیل ببینمت

 .نگاهش میکنم

... میشه از اینجابریم؟ بریم یه ج آیدور! یه - ز آرمیر

 جانی که دست هیچکس

به ما نرسه! اینجاکش نمیتونه خوشبختر من و 



 !ببینه! بیا از اینجابریم

 کجا بریم دلبندم؟ کجا بریم ؟-

- دورو دست هر کش بهمون نمیدونم! بریم یه جآی

 !نرسه

ا رو هم با - میخوای بریم فرانسه؟ دخیر

یم هان ؟  خودمونمییی

 به جانی توی 
ز ز نگاهش میکنم. منظور من از رفیر تیر

ز کشور بود، نه  همیر
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جانی در آن سوی مرز ها! اما بد همنبود! مردمان 

 اینجانمیتوانستند

بینند. تا کیم نفس میکشیدیم. تا کیم خوشبختر مرا ب

 میکردم، یم
ی
 زندیک

 !آمدند و آوار میشدند روی رسم

م آریم ن! چزوندن - من نمیتونماز کش انتقام بگیر

 آدما کار من نیست! من



! یه ارامش خیل ی  ز فقط آرامش میخوامار میر

 خوب، که هیچکس نتونه

 نابودش

ز  ! همیر ز  !کنه آرمیر

- درستش میکنمدرستش میکنم عزیزم. خودم  ! 

 تو از کجا فهمیدی! ؟-

 !من همون موقع که زنم شدی م یدونستم-

 چشم هایم گرد میشو د

! خییل بدی- ز  .. .آرمیر

ند ز  .لبخندی میر

میخواستم تو یه موقعیت بهیر بهت بگم! کل نقشه -

 هام و ریخت بهم این

 !حش نز 

 نفس عمیقر میکشم
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 تو میدونز خا ک مامان و بابام کجاست ؟-



مت-  !فردا صبح مییی

 آدم های خونی بودن ؟-

 !حش نز میگفت اره-

 تو از کجا فهمیدی ؟-

انموقع که دنبا ل تو بودم، با ح سیتز یه پروژه -

 داشت یم. رس پروژه متوجه

 شد

دنبا ل توئم. بهم گفت جریان چیه! ازم خواست 

 بهت بگم انموقع حالش خوب

د. بعدا ا ینجوری شد و عجله کرد و نذاشت برنامه بو 

 !های من پیش بره

 برنامه ات چر بود ؟-

 خودش را باال میکشد و مقابلم قرار میگیر د

میخواستم بعد بچه دار شدنمون و رفتنمون از -

 ایران بهت بگم! نمیدونم چرا

ه  !ویل حس میکردم انموقع بهیر

- ن ناز نازی مامان شدن بهت خییل میاد ها! یه ماما



 !لوس

نم که با خنده مهار میکند و مرا  ز مشتر به باز ویش میر

 هل میدهد و روی

 .تخت یم اندازد
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دست کشیدن ازت سخت ترین کار دنیاستو من -

 !ناشی ترین آدم این د نیا

 !بلد نیستم ازت دست بکشم دیل

 !کش مجبورت نکرده دست بکشی ؟ خوابم میاد-

عقب میکشد و رس روی بالشت میگذارد. حاال رس 

 هر د ویمان مقابل هم قرار

 دارد و چشم هایمان درهم گره خورده است

، بابا بشم! یه توله سگ این وسط کم دا - مامان بشی

 !ریم دیل

نم ز  لبخندی میر

- ز من و تو بخوابه و تا خود صبح گر  یه  که بیاد بیر



 !کنه

 اخیم میکند

دهنشو رسویس میکنم! مگه کشکه بیاد -

 !اینجابخوابه

 بلند میخند م

 !پدر نمونه ای شما-

ه رس جای خودش م یخوابه اعصاب منم خرد - میر

 نمیکنه! بهت از االن

میگما، بچه بغل شدی من و یادت بره منم با تو! اول 

 !من بعد بچه

کود ک   تنها نگاهش میکنم. هنوز هیچ نشده به آن

 !نیامده حسودی میکند

 پلک
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میبندم. خوابامانم را بر یده است. با د نیای ی فکرو 

وم  !خیال، به خواب میر



ز میگذار م  فنجان چانی را روی میر

ز نمیخوام کش از این موضوع خیی داشته - آرمیر

 !باشه

ز نگاهم میکند  آرمیر

- رساغ خانواده ات ؟چرا؟ یعتز نمیخوای بری   

خانواده پدرو مادرم بودند که جفتشون فوت  -

 آدما هم که اسم
ر
 کردند. باق

خانواده روشون هست انموقع نخواستند بیان بچه 

 ی خواهر یا برادرشون رو

صاحب شن، االن م یخوان چیکار! میخوام با روا ل  

 گذشته زند گیم و ادامه

 .بدم

ز من و تو بمونه حتما  !فقط بیر

ی نمیگ و ید ز  .رسی تکان میدهد و چیر

یقز پیام داده بود بهم، بهشون - صبحم اون وکیله رسی

 بگو مشکیل باهاشون

ز کار من نیست!  ندارم و حاللش میکنم! کینه داشیر



 اما نه پویل میخوام و نه

. بمونه واسه خودش  !زمیتز

دلیل این حجم از گذشتر که خرج میکتز چیه؟ -

ش ازشون ؟  مییر

- ای ترس وجود نداره! آرامش زندگیم رو دلییل بر 

 .نمیخوام بهم بریزم
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نمیخوام با مسائل گذشته خودم و درگیر کنم! 

 !دوست دارم به آینده فکر کنم

 به

ا  !آینده خودمون، به آ ینده دخیر

- 
ز
تصم یمت هر چر باشه پشتت هستم و حرق

 !ندارم

نم و دیگر چر زی لبخندی به مهربانز اش  ز میر

 نمیگویم. بعد از ا ینکه صبحانه

ز به خانه ی دخیر هارا میکنم. د  را میخوریم، عزم رفیر



 و روزی میشد که

ز بعد از  نرفته بودم و بشدت دلتنگشان بودم. آرمیر

ساند  اینکه مرا به آنجا میر

ود  .خودش هم به رسکارش میر

ی   شده و د یگر خیی
این روز ها رسو صداهایش کمیر

 از زیرنویس اخبارو

های مشکو ک دیگر نیست. حتر وقتر دیشب با  خیی

 تلفن صحبت میکرد

 شنیدم

که محتی در فرودگاه یگ از کشور ها دس ت یگر 

 شده و در حال برگردانده

 شدن

 !به ایران است

شنیده بودم که میگفت دیگر نمیخواهد خودش را 

 قایط این مسائل بکند و
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بیشیر دوست دارد در همان دن یای اتوم نی ل ها 

 مشغول باشد! گفته بود و من

 با

حال بدم گوش داده بودم و ته دلم کیم قرص شده 

 بود که اتفاق بدی قرار

 !نیست بیفتد

وارد عمارت که میشوم، دخیر ها به سمتم هجوم یم 

 آورند و هر کدامشان

 میکنند از نبودنم. میبوس
ی
مشان و اصال به این گلیک

ان  فکر نمیکنم که این دخیر

خواهران واقیع من نیستند! بغلشا نمیکنم و به 

 خودم قو ل میدهم که اجازه ندهم

 مرا رسکنند! آنها باید همیشه 
ی

روزهانی زندیک

 !همیشه !خوشحال باشند

خاتون بر ایم چانی یم آورد با آن نبات های زعفرانز 

 اش! حتر به خاتون هم

 افتاده است! سکوت میکنم و  نمیگویم
ر
چه اتفاق



 ام را در دل
ی

 داستان زندیک

خودم میبندم و رس به مهر میکنم! فهمیدن ش دردی 

 دوا نکرد، گفتنش هم

 !دردی دوا نمیکند

تا شب خودم را مشغول دخیر هاو درس 

ی به ساعت ز  هایشانمیکنم. چیر

ند. جواب  ز ز زنگ میر هشت نمانده بود که آرمیر

یمانیم آورممیدهم و واقعا ا  

که انگارواقعا آن مردلحظه های آخر عمرش را یط 

 میکرد! خیی میدهد از

یقز گفته بود به  فوت ز های من که رسی حسیتز و زمیر

 !نام چز ریه زده است
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کاش آدم ها از بد و تولدشان خوب باشند، ن ه 

 زمانز که به مر گ و پوچر 

 ....نزدیک م یشوند



ز که  به دنبالم یم آید که به خانه برویم. سوار ماشیر

 میشوم و کیم جلوتر

ویم میگوید  میر

یادته چند روز پیش سوار یه ماشیتز شد ه بودی و -

انی بهت گفته
ز  یه چیر

 بودن ؟

 .نگاهش میکنم و منتظر میمانم

 !امشب میخوام بهت بگم اون یک بود-

 یک بود ؟-

حضوری بریم پیشش بهیر ه! بدرد بخور تره! خییل -

 !ز یاد

 کنجکاو میشم و نمیتوانم صیی کنم

ز لطفا! یک بود! به خدا حوصله ی جنجا ل - آرمیر

 جدید ندارم! اصال هر کش

 !هستو نیست، نمیخوام بشناسم

دیل الیک رسو صدا نکن! کس خاض نیست. -

 انموقع هم بهت گفتم



 دشمنت

اما دشمن تو نیست نیست، دشمن من چرا، ! 
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 .تعجبم د و چندانمیشود

 !یعتز چ ی؟ دشمن تو دشمن منم هست-

ند ز  نگاهم میکند و لبخندی میر

م اینجا یه کارانی بکنم، - ز االن دوست دارم بگیر ببیر

 اما خب ،

 !نمیشه! چون تو خونه منتظر ماست

- ز چطوری اخه ؟ خونه ی ما؟ آر میر ! و ای واقعا چر

ز   !نمیفهممت آرمیر

ی نم یگ وید. این اندازه از  ز میخندد و دیگر چیر

 خونشد بودنش، آزارم

 .میداد

 میکند 
ی
در طو ل راه من دلشوره دارم و او آرام رانندیک

 و از من هم میخواهد



 !که آرام باشم

 ام را رسو 
ی
درست در زمانز که حس میکردم زندیک

 سامان داده ام، دوباره

 ام را خراب کرده بودند. آرامشی که 
ی
کل زندیک

ز است  !میگویمندارم همیر

ز را دست پار ک منمیدهد  به برج که میر سیم ماشیر

 و باهم باال م یرویم. مقابل

درواحد یم ایستد و همزمان با ا ینکه انگشتش را 

 روی حسگر در قرار

 میدهد میگوید

 !آروم با آرامش ریلکس برو جلو خب؟ هیچر نیست-
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در باز میشود و نگاهم را از در نیمه باز به روشتز 

 سالنمیدهم. دیدی به

داخل سالن ندارم. قدم پیش میگذارم و وارد خانه 

وم  میشوم. جلوتر که میر



 !دوباره همان مرد را میبینم با همان دخیر 

مرا که م یبنند بلند میشوند و سالم میدهند. آرام 

ابشان را میدهم و بهجو   

ند. دخیر   ارصار آرمینمینشینم. مقابلم قرار میگیر

 کهمان است با این تفاوت

که چهره اش شادتر است و لباس هایش روشن تر. 

 مرد اما همان است و

 نکرده است
ر
 .هیچ فرق

ز بحث را باز میکند  آرمیر

 !خب، جناب توفیقر در خدم تیم-

انم وصل این را که میگوید انگار یک برق به ج

 میکنند! توفیقر ؟

 حالت خوبه عموجان ؟-

سد و من تنها میتوانمنگاهش کنم!  این را مرد مییر

ز دستم را میفشارد و  آرمیر

 میگوید

! عموی شما! ارصار - ز جناباحمد توفیقر هسیر



ز باهات مالقات داشته  داشیر

 .باشند عزیزم

 مرد دخالت میکند

440 

   دیوانه و رسگشته

 !خودم بلدم حرف بزنم پش جان-

 رمان اکتای تمام شد ه

 هیچکدوم از رمانهای بنده فروشی نیست ن

ز و لحن امروزش به  حرف های آن روزش در ماشیر

 خونی نشانمیداد که

ز خوشش نمیآید  !چندان از آرمیر

 من که هر روز یک نفرتون پا -
ی
چر میخو اید از زندیک

 میذارید رس راه من

؟هان؟ چر میخوا ید   

 تند میگویم و مرد خونشد جوابم را میدهد

از آدم هانی که قبال اومدن رساغت خیی ندارم. اما -

 من چند مایه هست



 !پیدات کردم و دارم تالش میکنم زندگ یتو بسازم

 تلخ میخند م

بسازین؟ این همه سال کجا بودین؟ اصال همون -

 موقع که من بد نیا اومده

درتون رو صاحب بودم کجا بو دین که بچه ی برا

؟ چرا نیومدین دنبالم ؟ ز  شیر

ایران نبودم. وقتر هم برگشتم کش بهمنگفت کجا -

 !هستر و چر شده

 گشتم

 !ویل پیدات نکردم

441 

   دیوانه و رسگشته

ز - این دروغ ها رو واسه خودتون نگه دار ین و همیر

ز از خونه ی  االن پاشیر

ون  !من برین بیر

ندچند ثانیه سکوت میک  

ان کنم دارم تمام تالشم و میکنم-  !فرصت بده جیی



تمام تالش هاتون فعال شده اعصاب خرد کردن من -

ز آرامش من از  و گرفیر

ز   !زندگیم. تمام تالش هاتون فعال شده همیر

اصال پر سیدی این مرد روانز که یکسال خونتو  -

 کرده بود تو ش یشه یه شبه

 .چرا آدم شد. من آدمش کردم من افسارش و کشیدم

.. 

ز جواب میدهد  آرمیر

 !قرار نبود این حرف ها گفته شه جنا ب-

 کیش و مات شده ام و هر د ویشانمیتازن د

باید گفته شه! باید این دخیر بفهمه من گشتم او -

 نبود. وقتر هم که پیداش

 .کردم گیر یه آد یم مثل تو افتاده بود

- ثل من بودن بهیر از اون خانواده تون گیر آدیم م

 بودند که رهاش کردند

. 

خانواده ی من از اولش با ازدواج مادرو پدر دالرام -



 .مخالف بودند
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آرمینمیخواهد جواب بدهد که اجازه نمیدهم و 

 میگویم

ی بشنوم- ز  .بسه! بسه! بسه! نمیخوام چیر

 به مرد نگاه میکنم

 هدفتون از اینکه االن اوم دین اینجاچیه ؟-

 .مرد نگاهم میکند. ا ینبار دخیر ک زبان باز میکند

ز این همه سال - دالرام جان. پدر اومدن که تمام کیز

 دوری رو. اومدن که

 این

ه.  ! قصد و نیت پد ر خیر ز کینه و کدورت رو رفع کیز

 نه برهم زدن زندگ یت

. 

! ؟-  خیر

 .دخیر ک جواب میدهد



- مت پدرو جنابافخم هیچ ارتبایط به این خصو 

ز شما نداره و یه  ازدواج بیر

مسئله ی کاری هستش. از همون طریق هم ایشون 

ز  ز شما رو پیدا کیز  تونسیر

و از طریق یگ از خدمتکار هاتون که قبال خونه ی 

 شما کار میکردند متوجه

 شما باشند. گدر همون موق ع 
ی
وضعیت زندیک

 
ز
 میخواستند خودشون و معرق

ز   کیز
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اما من نذاشتم و خواستم که در فرصت بهت ری این 

ز   اتفاق بیفته. برای همیر

ترجیح دادند فعال با تهدید کردن جنابافخم در یک 

 رسی مسائل کاری، کیم

 شما برگردونند
ی
 .آرامش رو به زندیک

ز تهدید شده بود که دست از  تهدید؟ یعتز آر میر



بازی هایش کشیدهدیوانه   

 !بود

ز عص نی  به میل و خواست خودش نبود. آرمیر

 میگوید

ز - ! دا رین خراب میکنیر ز  !دارین ز یاده روی میک نیر

 دخیر ک که اسمش را نمیدانم باز جوابش را میدهد

 !جنابهمه چر باید روشن بشه بعد-

چر باید روشن بشه؟ کدوم تهدید؟ عموی شما -

ز   اومدن فقط به من گفیر

 اون

 نی صاحاب نیست که من هر جوری دلم بخواد دخ
یر

ز   !باهاش رفتار کنم! همیر

بعدشم. دلیل خوب شدن ارتباط من و دالرا اصال 

 ربیط به عموی شما

نداره. من خودم خواستم بعد از یه مدت دیگه همه 

 چر رو رها کنم به حال

خودش تا درست شه که حاال شده و شما میخواین 



! شک و شبه ز  خراب کنیر

ل همش من برای چر میخواین به وجود بیا رینتو د ! 
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 .دست باال یم آورم و جفتشان سکوت میکنند

؟ هر چقدر فکر میکنمنمیدون م بعد از - االن که چر

 این همه سال دقیقا

 میخوام

 رو که یک شبه کون فیکون شد
ی
 !چیکار این زندیک

 مرد جواب میدهد

م! تو االن - قرار نیست اتفاق خاض بیفته دخیر

 !خونواده ی واقعیتو داری

 چر بهیر از این ؟

ند ز  پوزخندی میر

اگر حرف های شمارو بذارم به پایه ی درست -

 بودن، و شما عموی من

باش ید که بعد از سالها تونست ید من و پیدا کنید، 



 شاید بشه شما رو بخشید و

 نادیده گرفت بخاطر غفلت این 
ر
همه سال! اما باق

 آدمارو که انموقع میتونستند

ز رو نه! نمیتونم ببخشم. شمارو  راحت من و پیدا کیز

 هم به عنوان یک فردی

 که

براماشناست قبو ل میکنم. نه عم و. و بحث در این 

 .مورد هم نی فا یده است

مرد رس پایینیم اندازد و هیچ نمیگوید. کیم که 

 میگذرد بلند میشوند و

وند  و منمیمانم و این خانه و این حجم از شو ک میر

 !و تعجب
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د نی جانمیگ و یم  که کنارم قرار م یگیر
ز  آرمیر

ز تموم کندیگه. خیی بعدی چیه؟ اون و هم - آرمیر

 !بگو و تموم کن بره



ی نیست! نمیدونستم قرار مزخرف حرف - ز چیر

ز باهات آشنا  بزنن، فقط گفیر

. دیل من و هیچکس تهدید نکرده. بشن و  ز برن همیر

سم. من  من از احدی نمییر

بخاطر خودم و خودت سیع کردم دیگه باهات تند 

ز   !برخورد نکنم همیر

! میدونم! این آدما از کجا پیدا شدن - ز میدونم آرمیر

 
ی

 اومدن وسط زندیک

 !من

 !نمیدونم! نمیدونم واقعا! خستم کردند

- هم ه چر  یه چند روزی صیی کن. درست میکنم

 .رو! رسو سامونمیدم

واسه همیشه از دستشون راحت میشیم. یم ریم یه 

 جانی که عق ل هیچکس

 .نرسه

 با تعجب نگاهش میکنم

؟-  کجا؟ اون حرف من و اون روز جدی گرفتر



خودمم تو رسم داشتم. منت یه یکم دیرتر. حاال -

 .برنامم رو م یندازم زودتر

ا! بسه نیست  واسه هممون خوبه. واسه تو من، دخیر

 ا ین همه سال گرفتاری؟

یم یه  . میر ز
آدما دوست ندارند شادی مادوتا رو ببییز

 جانی که حداقل د و نفر
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 !چشم دیدن مارو داشته باشن

ز بخاطر من خودتو ننداز تو دردرس-  !آرمیر

- ه چ یم اوکیه، تو هم که دردرس نیست. من که هم

 زنیم، فقط مونده کارای

ارو اویک کنم که اجازه ی حاج بابات الزمه.  دخیر

 اونارم میگم بچه ها اویک

ز   .کیز

ممنونم ازت! خییل ممنونم! تو نبودی من با این -

 .جماعت چه میکردم



 !زبون نریز باز نیم وجتی -

جدی میگم. نمیدونم مثل یه فرشته میمو نز تو -

 م
ی
نزندیک ! 

به چشم هایش نگاه میکنم. رس خم میکنم و پلک 

ز بار من  میبندم و برای اولیر

 عقب میکشد و نفس عمیق میکشد

! تو این جهنم! خییل دوست دارم دیل. - فرشته تونی

 االن که مرده داشت

ز فکر میکردم.  تالش میکردمن و خراب کنه به یه چیر

 اونم این بود که دیدت

کرشم تن و بدنم نسبت به من عوض شه... حتر ف

 .رو میلرزونه دیل

م و میگویم  انگشت هایم را الی موهایش فرو مییی

دید من با حرف چهارتا آدم که خودشون هیچ صال -

 حیتر ندارند اصال

 عوض
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 !نمیشه! تو واسه من ثابت شده ای

تمام تالش هایم برای منرصف کردن خاتون از ا ینکه 

 به دنبالمنیا ید، به نتیجه

سد! خاتون تا دم در دنبالم یم آید و سیع میکند  نمیر

 !مرا دلداری دهد

متز که دکیر گفته بود هیچوقت توان باردار شدن 

 ندارم! سخت بود و سخت

بود و سخت بود و تنها خاتون به یادم آمده بود که 

د به دادم برسدمیتوان . 

ز تر ز بود و نفس هایم سنگیر  !شانه هایم سن گیر

بان قلبمنامنظم بود و وجودم لرز داشت  !رصز

مییر سیدم از دیل که هوای بچه کرده بود و مردی که 

 منتظر جواب دکیر بود

! 

 و رسو کله زدن حاال برایش ی 
ی
بعد از کیل دوندیک

 جواب داشتم که تو



 ...نمیتوانز پدر بش وی

م زده بود یک راست از همان مطب راه بیفتم به رس 

 بروم خودم را گم و گور

 !کنم و همه را راحت کنم

 !به رسم زده بودم بروم بر ایش زن پیدا کنم

ز ها زده بود اما کشیده ی به جای  به رسم خییل چیر

 خاتون، عق ل از دست

 !رفته ام را برگرداند

448 

   دیوانه و رسگشته

میشوم و عازم خانه ای میشوم که امروز سوار ماشین

 برایش حام ل خیی 

 !هستم! برای مردی که گفته بود امروز زودتر یم آید

سم و مثل همیشه شام را آماده میکنم  به خانه میر

 حمام میکنم و لباس

میپوشم. او به قولش عم ل میکند و زودتر یم آید! با 

 چشم هانی که انتظار از



 !آنمیبارد

آورد و نگاهم میکند کتش را در یم . 

ی شده ؟- ز  چیر

 نی مقدمه میگویم

 !بهت یم اومد بابا بشی -

میفهمد! به وضوح جا میخورد و چند دقیقه سکوت 

 .میکند

، کار من د یوانه ی تو - ز هر کش را بهر کاری ساخیر

 !بودن است

! درست فهمیده بود چه کند و چه بگوید. ویل  لعنتر

 .من عذاب داشتم

 !میخوام حس پدر بودن و تجربه کتز -

 رسی تکان میدهد

 !خوبه! بهزیستر واسه هم ین موقع هاست-

ز دیگری گفته  ویل من فکر دیگری داشتم! خاتون چیر

 بود اما من همانز را
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فت  .گفتم که از صبح توی ذهنم راه میر

- ریم که میگنمیشه یه شکل دیگه، یعتز یگ رو بیا

 اون واسمون بچه

 .. .بیاره. خرجش و ب دیم به جاش اون

نمیگذارد ادامه بدهم. سفتو سخت فکم را میان 

 دستانش میفشار د

اونز که ا ین و گفته رو اول چا ل میکنم بعد دهن -

 تو رو میبندم که یاد ب

ی  گیر

 !هر زری رو به زبون نیاری

 !نمیخوام محروم شی از بابا شدن-

- گه به ا ینه یه بچه بیاری این دنیا! اون بابا شدن م

 همه بچه اومدن و حاال

منتظرن یگ بشه باباشون، یگ بشه مامانشون، من و 

 توام یگ از اونا،

 مگه بده ؟



 پلکمیبند م

ز -  .اونا بچه ی خودت نیسیر

من اهل این خزعبالت نیستم! آدم باشه، بچه ی -

 خودم میخواد باشه میخواد

 !نباشه

! با من بودنت اشتباهه! - ز اذیت میکتز خودتو آرمیر

 اون از اون یکسال، اینم
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از این! من و تو نمیتو نیم باهم بمو نیم! هف ت 

،  ماهه این دکیر اون دکیر

 !نمیشه

 .. .همه میگن نمیشه

 عقب میکشم و ادامه میدهم

- ذیت نشم فکر کردی نمیدونم بخاطر اینکه من ا 

! فکر کردی  بهزیستر
ی
 میگ

ز بس کن  !نمیدونم چقدر عاشق بچه ای! آرمیر



 جواب میدهد

یز! اعصا ب من و - ادامه نده دیل! مغز من و بهمیز

یز  !بهمیز

 .مغز من و تو خییل وقته بهم ریختس-

دستر الی موهایش میکشد و کتش را روی مبل پرت 

 میکند

 !نمیخوامادامه بدم-

ندخوب میدانم که نی ف ز  حرف میر
کرو احساسانر  

 !باشه! خودم ر دیفش میکنم-

نگاهم میکند انگشت اشاره اش را تهدید وار به 

د و میگوید  سمتم میگیر

بیام ببینم، برسه به گوشم که رفتر رساغ کش،  -

 کش اومده رساغت، اومده

اینجا، فکری از ذهنت گذشته، خزعبیل رو خواستر 

، به خدا قسم،  عمیل کتز
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م یه جوری د ک و پزتو ردیف  یه جوری حالتو میگیر

 میکنم برات که بری

! اویک ؟ ی بز نز  هلیکوپیر

مغزم زای ل شده بود از ا ین حجم از درد و ا ین مرد 

 را هم با خودم داشتم

 دیوانه

 میکردم

ی نمیگویم و با حرص از کنارم رد میشود و به  ز چیر

ود  اتاق لباس هایش میر

 !و در را بهم میکوبد

دهانم تلخ شده است و مغزم در هم لول یده و 

 !نمیدانم چه کنم

 !چه کاری درست است و چه کاری درست نیست

نمیخواهم این مرد را از حس پدر بودن محروم کنم! 

 جای خونی 
 بهزیستر

ی، اما است برای این که کودیک را به رسپرستر ب گیر

 دوست دارم بچه اش



 از

ر گ و خون خودش باشد. شاید هم حرف ه ای 

 چندین ساله ی همسا یه هاو

فامیل و این و آن در ذهنم تا ثیر گذاشته. همیشه از 

دند ز  .ر گ و خون حرف میر

با افتخار میگفتند پشم خون فالن کس در ر گ 

 هایش است و فالن کاره

ان رس به زیرشان را مثا میشو  د. یا در مقابل من دخیر

دند و با افتخار ز  ل میر
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میگفتند خون فالن خاندانشان در ر گ های ش 

ز نیم شود! شا  جاریستو چ نیر

 ی د

همه ی اینها جمع شده بود و در من ا ین توهم را به 

 وجود آورده بود که ر گ

است و خون و فالن مهم ! 



اینکه بچه ات از خون خودت باشد صالح میشود و 

 اگر فرزند دیگری باشد و

تو نگهش داری میشود بد روزگارو پدرت را در یم 

 !آورد

کالفه دستر به پیشانز ام یم کشم. شا ید باید این 

 خرافات را کنار بگذارم و

ایمان بیاورم خوب بودن آدم ها نه تنها به ر گ و 

بلکه به خونشان ربط ندارد،  

 دارد! فالن کاره شدنش 
ی

نحوه ی ترب یتشان بستگ

 نه تنها به رگش ربیط

ندارد که به استعداد خودش وابسته است! خوش و 

 بد نام بودنش نه تنها

 !ربیط به خاندانش ندارد که انتخاب خودش است

ونیم آید. نگا یه کوتاه به  در اتاقش باز میشود و بیر

 منیم اندازد و نی 

س د  حوصله م ییر

 !شام داریم؟ نداریم زنگ بزنم بیارن گشنم ه-



ز میکنم  اشاره ای به میر

 !داریم-
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ز مینشیند. شا م را یم  رسی تکان میدهد و پشت میر

 آورم و برایش غذا میکشم

 خودت نمیخوری؟-

 !فردا بریم بهزیستر -

د و نگاهم م یکند و ادامه بشقاب غذ ایش را میگیر

 میدهم

- 
ی
 .نباید یکنواخت شه این زندیک

 مینشینم و او م یگ وید

 !رست خورد به جانی -

 نگاهش میکنم

نه! یه لحظهچشم باز کردم دیدم مثل همونانی -

نم که ازشون فرار ز  حرف میر

 !کردم، چندشم شد یه لحظه



دیل ما م یتونیم دوتانی هم به زندگیمون ادامه بد -

تویم. چرا انقدر خود  

 اذیت

 !میکتز 

نم ز  لبخندی میر

تو دلت نمیخواد یگ باشه که وقتر خسته از رسکار -

ه بغلت  برمیگردی بیر

و بابا صدات کنه؟ کش رو نمیخوای که با نگاه کردن 

! کش  بهش عشق کتز
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رو نمیخوای که اسمش و بذاری ثمره ی زند گیت! 

 
ی

 بدون بچهمیشه زند یک

 کرد

 کنه و 
ی
اره، ویل وقتر میشه هم خود آدم بهیر زند یک

 
ی

 هم به یه نفر دیگه زندیک

 ببخشه چرا نباید این کار رو انجام داد ؟



! خییل قشنگ- نز ز  !قشنگ حرف میر

 نفس عمیقر میکشم و ظرف زیتون رو جلوتر میکشم

 !دخیر باشه! موهاش و خرگوشی ببندم-

ند. از همان لبخند های ز  میر
نادرش که لبخند عمیقر

 شکلش با لبخند های

 .دیگرش متفاوت است

هم دخیر برمیداریم که موهاش و خرگوشی ببندیم. -

 هم پش که باهاش فوتبا

 ل

 !بزنم! ست تکمیل

ته دلم میلرزد. شام را میخوریم و جمع میک نیم. به 

وم پشت  اتاق خواب که میر

ز ارا یش مینشینیم تا آرایشم را  رسم یم آید. پشت میر

نم. از توی آینهپا ک ک  

 .میبینمش که نگاهم میکند

 خوابت نیم آد ؟-
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جلوتر یم آید. موهایم را توی دستش یم گ یرد و 

 میبینم که میخواهد ببافد

. 

. به رست نزنه  -
ی
دیل! هیچوقت. تو هیچ جای زندیک

 که چون نتونستر که

ز م ، درصدی از دوست داشیر ن کم بارداری بشی

 میشه! تو همیشه برای من

همون دیل هستر که وقتر پاش و گذاشت اتاقم 

 انقدر هو ل بود و خجالتر که

رسچز صورتش شبیه هندونه ی شب چله بود! 

 همونقدر دوست داشتتز 

! هیچوقت بخاطر باردار نشدنت  هستر و میمونز

 حق نداری خودتو رسزنش

! هیچوقت  !کتز

 .کار بافت موهایم که تمام میشود

تکان بخورم. ساعت از چهار صبح گذشته و من 



 همچنان بیدارم. دارم به این

 به این خانه و به آینده ی مجهو ل فکر میکنم
ی
 !زندیک

ز شده است اما کرختر دستم  رسم به شدت سنگیر

 .هم امانم را بر یده است

 گفت

که دوست دارد امشب مثل کودک در کنارم بخوابد.  

 کنار گوشش برا یش

 الالنی 

گفتم! در یط این هفت مایه که گذشته بود همان 

ز بود. با همان اخالق  آرمیر
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 های نی پایانش. خط 
ی
های گاها تندش اما مردانگ

 قرمز هایش را که رد

 .میکردی دیوانه میشد و طوفان به پا میکرد

، کاری  اما تا زمانز که توی محدوده امنش تردد داشتر

اشت که هیچ، برایند  



باال رفتنت هم تمام تالشش را میکرد. نی خیی از من، 

 بر ایم آموزشگاه تدار

 ک

دیده بود. مجوزم را گرفته بود و تمام کاره ای 

 آموزشگاه را کرده بود و نگه

داشته بود یک هفته ی دیگر در روز تولدم، هدیه ام 

 .را بدهد

کت مع ماری اینها را مهناز، دوست پروا که توی رسی

ز کار میکرد  دوست آرمیر

به پروا گغته بود و پروا انقدر شورو شوق داشت که 

 نتوانسته بود طاقت

 .بیاورد و نگ وید

اما نه تنها کنجکاوی هیچکداممان رفع نشده بود که 

 بدتر، همه مان کنجکاو

بودیم تا آموزشگاه را ب نی نیم. مهناز گفته بود انقدر 

 لوکس است که فکر

ن آموزشگایه با آن شکل و شمای ل در نمیکند تاکنو 



 ایران وجود داشته باشد

. 

تا خود صبح نمیخوابم و باالخره صبح هنگام بیدار 

 میشود. وقتر وض عیف

دست خشک شده و کرخت شده ام را یم بیند 

اض میکند که چرا زودتر  اعیر

457 

   دیوانه و رسگشته

. درد بدی بیدارش نکردم که به این وضع دچار نشوم

 .در دستم حس میکنم

کیم دستم را مشتو ما ل میدهد و حالم که بهیر 

 میشود، بلند میشویم. او به

ود و من صبحانه را آماده میکنم  .رساغ حمام میر

بعد رفتنش، لباس م یپوشم و به بهزیستر م یروم! 

 جانی که همیشه به آن فکر

ی  ز میکردم. وارد آن فضا که میشوم، حس میکنم چیر

 سفتو سخت گلویم را



ده است. وارد بخش اداری میشوم و زنز مهربان   فشی

 که راهنمانی ام میکند و

وقتر که میگویم قصد دا ریم کودیک را به فرزندی 

یم، آنقدر خوشحال  بگیر

 که در آن زنز دیگر 
ر
د. اتاق  مییی

ر
میشود که مرا به اتاق

م و راهنم انی م و به   

ام میکند و در آخر چند بر گ کاغذ در اختیارم قرار 

 میدهند که در آن تمام

ایط را توضیح داده بود  .رسی

از آنها میخواهم که اجازه بدهند تا بروم و کودکان 

 .توی بهزیستر را ببینم

مخالفت نمیکنند و همراه همان زنز که در بد و ورود 

 دیده بودمش. باهم به

ویم و جانی که رس در آن بزر گ  ساختمان پش  میر
نر

 نوشته بودند

خوارگاه  !شیر

وارد ساختمان که میشویم. صدای گریه و خنده ی  



 کودکان در گوشم م یپ

 یچد و
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د. پیچ سالن  ناخودآگاهلبخندی روی لبهایم جا میگیر

 را که م یتر چیم با دیدن

سمت راهرو که نوزادان و  د و سالن بزر گ در د و 

 کودکان یگ د و ساله

 روی

تخت هایشان خواب یده بودند یا در حال ش یطنت 

ده میشود  بودند قلبم فشی

! 

 هستند و 
ی
این همه کود ک در اینجا چشم به راه زندیک

 بعد ماها چشم از آن

 ها

بستهایم؟! دلم برای نی رحیم خودمان چر  

 !کینمیشود



بود میگویدزنز که کنارم قرار گرفته   

اینا همشون یا کودکانز هستند که کنار خیابون رها -

 شدند یا هم که یک

 رسی

خانواده ها خودشون تحویل دادند و اعالم کردند که 

 توان نگهداری ازشون

 رو

ندارند. خییل هاشون د و سه روزه بودند که منتق ل 

 !شدند اینجا

به گذشته ها فکر میکنم به ا ینکه من هم چندان 

نر با ا ین بچه ها ندارمتفاو ! 
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کودیک رها شده در تصادف مرگبارو طرد شده از 

ز   جانب خانواده های طرفیر

! 

 زن ادامه میدهد



 گرفته -
ی

کودکان زیادی از اینجا به فرزند خوندیک

ن اما بالفاصله  میشن و میر

ز خییل کم پیش میاد   جایگز ینشونمیاد و برای همیر

 کهایم تخت ها خایل

بشن! فقرو موارد دیگه انقدر زیاد شده که نتیجه اش 

 میشه این حجم از

 !کود ک نی رسپرست

 بغضم را توی گلویم خفه میکنم و میگویم

 !کاش میشد واسه همشون یه کاری کرد-

ند ز  زن لبخندی میر

- ز کش  رو نداشته باشند اما اون اینا شا ید روی زمیر

 باال خدارو دارند. خییل

از بچه ها که ار اینجا رفتند، دست یه خانواده ی با 

 اصالت بزر گ میشند یا هم

که با خانواده شون به خارج از ایران رفتند. خدای 

 !این بچه ها خییل بزرگه

ه ام  ز  میکشم. پا به اینجاکه گذاشتم انگیر
نفس عمیقر



ز برای به فرزندی گرف یر  

 !هر کداماز این بچه ها زیاد شده است! خ ی یل زیاد

دماغم را الی گردنش فرو نمیتونم و عمیق بو 

 میکشم. عاشق این بو هستم! به
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 دوباره است. رسم را باال یم  
ی
نظرم بوی طراوتو زندیک

م و به نوزاد  گیر

ی که زین  آرمیدهدر میان آغوشم نگاه میکنم. نوزاد 

 پس من مادرش بودم و

مردی که با اشتیاق پرده ی صورنر باالی تخت را 

 .نصب میکند پدرش

گذاشتم. یعتز آسایش دهند ه.   "آسا" نامش را 

 کارش که با پرده تمام میشود

 جلو یم آید و میگوید

 !اینم تموم شد. بده حاال من بغلش کنم-

با لبخندی بچه را به دستش میدهم. چشم هایش 



ند و خوشحایل از ز  برق میر

 .آنها میبارد

 !چقد نرمه-

 گونه اش را میبوسد و میگوید

 !خییل نرمه-

سه ماه بیشیر نداشت. کنار خیابان رها شد ه بود و 

 میگفتند انقدر توی رسما

مانده بود که رنگش بنفش شده بود و با مر گ 

ت. امافاصله ی زیادی نداش  

حاال توی آغوش مردی که دیگر پدرش نام داشت و 

 از ثروتمندان معروف

شهر بود آرمیده بود! همیشه به دست خدا ایمان 

 داشتم و حاال با دیدن این

 .کودک، بیشیر به دست خداو قدرتش ا یمان آوردم
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احت کن دیل. سه روز نخوا بیدی-  .برو یکم اسیر



از شوق نتوانسته بودم توی این چند روزه راحت 

 بخوابم و سه روز آخر کال

ز به خاطر  بیدار بودم و در تدار ک اتاقش! همه چیر

 اسم و رسم خاندان افخم،

خییل رس یعیر از معمو ل پیش رفته بود. آر م ین اول 

 میگفت که مدنر به

عمارتش درونکوور برویم و بگوییم که چون باردار 

بد نیا آمدن بچه هستم تا   

 اش آنجا میمانیم. بعدش 
ی
و شش هفت ماهگ

 یواشگ میآمدیم اقدام میکردیم

 .و کود ک به رسپرستر میگرفتیم

اما من قبو ل نکرده بودم. من نه تنها از بچه دار 

مسار نیستم که  شدنم رسی

بیشیر افتخار میکنم و آن را موهبت ال یه نامیده ام. 

 خدا از این طریق به من

 
ی
کمک کرده بود تا بتوانم به کود ک دیگری زندیک

 ببخشم. نه تنها به من که



ز را هم وارد این نعمت کرده بود و من و او  حتر آرمیر

 در کنار هم با فرشتهانی 

 میکردیم
ی
 .که از سمت خدا آمده بود زند یک

عالوه بر این تص میم داشتم از طریق آشنایان و 

 فضاط مجازی با زنانز که

چار هستند صحبت کنم و به آن ها بهدرد من د

 بگویم، بچه دار نشدن شما، نه

منده شدن شماست و نه باعث بدبختر  باعث رسی

ین  شما! اتفاقا یگ از آن بهیر

ی   هر بتز بشی
ی
اتفاق هانی است که میشود در زند یک

 اتفاق بیفتد! از
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ا نید آن اتفاق های خوبو شیک! که شما میتو 

 کش بدمید
ی
 همنفش به زندیک

د  خودتان نفش بگیر
ی
 .و هم زندیک

ش و آماده کنم میذارمش کنار تختش، بیدار - شیر



 .شد بده بخوره

روی صندیل کنار دیوار مینش یند. نوزاد میان باز و 

 !هایش گم شده بود

 !باشه-

فعال فکر نکنم بیدار شه. ویل درست کن بذار -

 .خیالت راحت شه

- وی تخت، خسته میشی بذارش ت ! 

 پیشانز آسا را میبوسد و میگوید

 .این تا خود صبحم تو بغلم بخوابه خسته نمیشم-

 مقابلش یم ایست م

 حسودی کنم یا زوده ؟-

 با خنده نگاهم میکند

نه برو بخواب بعدا میام تورم آرومت میکنم وقت -

 !زیاده

نم ز  مشتر به باز ویش میر

 !خییل بدجنش-

ی خلوت ک نیم-  !برو بذار یکم پدر دخیر
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از عمد اینگونه میگفت تا حسادت مرا تح ر یک  

 !کند

میدونم میخوای من و تحریک کتز ویل باید بهت -

 بگم کور خوندی

 !جناب

ی نمیگوید  ز وم. چیر قدم کج میکنم و به سمت در میر

 .و من هم ادامه نمیدهم

خشکش را درست میکنم و آن را به بعد از این که شیر

 دستش میدهم یک راست

وم و میخوابم  .به اتاق میر

از فردا قرار بود د و نفر خدمه بیایند. یگ به آسا 

 برسد و دیگری به امورات

ل، هر چقدر هم ارصار کردم که خودم باشم  ز میز

 اجازه نداد و تاک ید کرد تا

 برسد، آموزش
ی
گاه را رسو زمانز که آسا به دو سالیک



 سامان بدهم تا بتوانم

ی بر ایش بگذارم! بس یار  بعد از آن وقت بیشیر

 تاکید داشت که بچه دار

 شدنمان

 !نباید مانع از موفقیت کاری من شود

بیستو چهار شمع روی کیک را فوت میکنم و نگاهم 

 را از روی شمع های

 خاموش شده به او میدهم

 زمزمه میکنم
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، مرش بخاطروجودت. - ز مرش بخاطر همه چیر

 مرش که اومدی تو

 .زندگیم

 !عزیز متز تو-

م.  عقب میکشم. آسا را از آغوش پروا میگیر

 میبوسمش و خدا را بخاطر



 شکر میکنم
ی
ز عزیزانم در زندیک  .داشیر

 بریم کادوتو ببیتز ؟-

 نگاهش میکنم

 !مهمون داریم! بذار برن بعد-

 !مهمونا رسشون گرمه! بیا بریم کادوتو نشون بدم-

آسا را به پرستارش میدهد و همراهش یواشگ از 

 عمارت

ز نیم. با ذوق میگویم ونمیر  بیر

 !شبیه این دخیر پش فراری ها شدیم-

 میخوای فراریت بدم ؟-

 !بریم-

ز را به حرکت در یم آورد و یک ساعت بعد،  ماشیر

 مقابل ساختمان دو طبقهتر 

یدارد. وارد ساختمانمیشویم. دقیقا همانز بود  نگه م

 !که مهناز گفته بود
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 !لوکس! زیادی لوکس

سید  فتو میر دو طبقه بود طبقه اول شش پله باال میر

 .به طبقه دوم

طبقه ی اول، مختص ثبت نام و کافه ی کوچک 

 آموزشگاه بود و طبقه ی دوم

ز های مخص وص خطایط، پروژکتور، انواع پر از میر

 جوهرو قلم در شیک

 .ترین و گران ترین حالت هایشان را قرار داشتند

کل آموزشگاه را میگردم و از تصور پرشدن اینجا از 

جویان ذوق میکنم  هیز

! 

ز اینجاخییل قشنگه-  !آرمیر

 تو نیست-
ی
 !به قشنگ

 .دست به جیب جلو یم آید و مقابلم یم ایستد

کادوی اصلیتم این نیست! این فقط یه گوشه از -

ی هست که میخوام ز  اون چیر

 !بهت بدم



با تعجب نگاهش میکنم. دست توی جیب کتش 

 میکند و پاکت کوچک سفید

د. با  ون میکشد و آن را به سمتم یم گیر  بیر
ی
رنگ

م و  تعجب پاکت را یم گیر

 آن

466 

   دیوانه و رسگشته

یدن بلیط های داخل پاکت که را باز میکنم با د

 مقصد آنها اول استانبو ل بود و

 .بعد پا ریس چشم هایم گرد میشوند

واسه سه ماه دیگه است. به بچه ها گفتم توی این -

 سه ماه کمک کنند بتونز 

واسه اینجامرنی های خوباویک کتز و بعدش باهم 

 بریم. البته نه برای

همیشه، در حدی که بتونز اونجا رشته ی 

وردعالقتو بخونز م ! 

از تصور ا ینکه بتوانم با این مرد در خیابان های 



 معروف پاریس قدم بزنم و

درس بخوانم ذوق میکنم! نقاشی کشیدن پای برج 

 ایفل! تصورش برای

 !هرکش لذت بخش است

ز -  !آرمیر

بغض طوری گلویم را در هم پیچانده که هیچ 

ی بگویم ز  !نمیتوانم چیر

- این شهر، هم برای تو یه مدت دور بودنمون از 

 خوبه هم برای من! نگران

ها هم نباش، کارای اونارم دارم ر دیف میکنم  دخیر

 فقط چون اختیارشون دستم

سن پاریس.  نیست، دو سه روزی دیرتر از من و تو میر

 بعد تموم شدن درست

ا اونجا میمونن و  اگه بخوای بر میگردیم اما دخیر

 .درسشون رو میخونن

ردیم و همونجا م یمونیمنخوای هم برنمیگ ! 

 !تو هر جانی باشی من همونجام-
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 اشگ آرام از گوشه ی چشمم راه

یزد. پلک میبندم و خدا  باز میکند و روی گونه ام میر

 -را بخاطر تک تک لحظه

 ام شکر میکنم
ی
 !های زندیک

قطعا حضور این مرد در زندگیم و تمام اتفاق هانی  

 که افتاده، مثل معجزه بوده

 ویران شده ی من
ی
 !در زندیک

ون یم آیم. در نبودم  کیم بعد از آموزشگاه بیر

 میتوانستم به پروا بگویم اینجا

کت خودش  باشد و از حقوق های چندرغازی آن رسی

 .را رها کند

صاف و به  نفس عمیقر میکشم و با عشق به آسمان

 آینده ی روشن مقابلم نگاه

 !میکنم. من این راواقعا دوست دارم

، من او را 
ی

نه از دوست داشتنهای به دلیل وابستگ



 دوست دارم و برای

بودن با او اشتیاق دارم. اشتیاق و مییل عجیب و نی 

 پایان. چون دیوانه ای

 !در تیمارستان، رسگشته و دیوانه ی چشم معشوق

 .. .دوست دارمش

 مثل دان های که نور ر ا

 مثل مزرغ که باد ر ا

 که موج را
ر
 مثل زورق
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 یا پرندهای که اوج ر ا

 .. .دوست دارمش

 فروغ فرخزاد

نپایا __ 

 

 



 

 


